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PRIVILEGIE. 
E Staten van Hollandt en Weft-Vrieflandt, Doen te weten: Alfoo onfc 
vertoont is by Hendrick en Dirck Boom, Biirgers en Boeckverkopers 
binnen Amlterdam , dat fy Supplianten genegen zijnde op nieuws te dofen 
Drucken ende aen dendagh te brengen de INederlandtiche Hillorie van Pieter 
Bor Christiaensz. met een vervolgh op de felve tot den Jare 1620. in- 
cluys , met Ichoone en curieufe platen verkiert, doch dat fy-lieden fwarigheydt 

maeckten j foodanigen confiderabilen werek , ’t welcke merekelijeke Somme foude komen te 
bedragen, by der handt te nemen, ten ware fy Supplianten, alvooren met onfe Privilegie wa¬ 
ren gebenificeert j Weshalven fy Supplianten haer op ’t alderonderdanighft keerden tot Ons j 
èerbiedelijck verfoeckende dat het Ons geliefde de Supplianten favorabelijck te verlenen OÖroy 
ende Privilegie voor den tijdt van 15 a 20 Jaren, emme ’t lelve Werek alleen binnen onfen 
Lande, ’tfy in ’t geheel ofte ten deele te doen Drucken, endeuytte geven, fonderdathetfelve 
in ’t geheel ofte eenigh gedeelte van dien, ofcock wel een Compendium of anderlints, uythet 
ièlven in’t groot oftekleynby een ander foude werden naergedruckt, uytgegeven ofte van buy- 
ten ingebracht, ende inOnlen Lande verkoft, op verbeurte van de felveExemplaren, enfoo- 
danigenboete, als Wy naer OnfeHcoge wijsheydt foudengoedt vinden te behooren* Soois’t, 
Dat Wy de fake ende ’t verfoeck voorfz. overgemerekt hebbende, ende genegen welènde ter 
Jbede van de Supplianten , uyt onfe rechte wetenichap , fouveraine macht ende authoriteyt, 
de felve Supplianten geconfenteert, ge>accordeerr ende ge-o£froyeert hebben, confenteeren, 
accordeerenendeottroyeeren, mits delen, dat fy geduyrende den tijdt van vijftien eerft achtef 
een volgende jaren, het voorfz. Boèck genaemtde NederlandtfcheHiflorie van Pieter Bor 

Christiaensz. met een vervolgh op de felve tot den Jare lèftienhondert en twintighincluys, 
binnen den voorfz. onlen Lande, alleen lullen mogen drucken •, uy tgeven ende verkoopen, ver¬ 
biedende daerom allen endeeenenygelijken, het felve Bceck ende ’t Vervolgh van dien naer te 
drucken, ofte elders gebruyckt binnen den lelven onfen Lande te brengen uyt te geven ofte ver¬ 
koopen, op verbeurte van alle de naergedruckte ingebrachte ofte verkochte Exemplaren, ende 
een boete van drie Hondert guldens daer en boven te verbeuren, te appliceeren een derde part 
Voorden Officierdiede calange doen fal, ende een derdepart voorden armen der plaetfe daèr 
het cafus voorvallen fal, ende het refleerende derde part voor de Supplianten. Alles in dien ver- 
ffande , dat wy de Supplianten met delen onfen Ofrroye alleen willende gratificeeren tot ver- 
hoedinge van hare fchade door hetnadrucken van ’t felve Bceck * daer door in eenigen deele ver- 
Itaen den inhoude van dien te authorifeeren ofte te advoueeren , ende veel min het felve on¬ 
der onfe proteéfie ende befcherminge, eenigh meerder credijt aenfien ofte reputatie te geven 5 

Nemaer de Supplianten in casdaer inyets cnbehoorlijckslcude mogen infiueeren, allehetfelve 
tot haren laffe fullen gehouden welen te verantwoorden, tot dien eynde wel exprefïèlijck begee- 
rende, datby aldien fydèfen önfen C&rcye voor het felve Boeckfullen willen Pellen, daer van 
geenege-abbrevieerdeofte gecontraheerde mende fullen mogen maken, nemaer gehouden lullen 
wefen het felve Oélroy in ’t geheel ende fonder eenige emiffie daer voor te drucken , op penè 
van het effeft van dien te verliefen. Ende ten eynde de Supplianten defenOnfenconfenteende 
O&roye mogen genieten als naer behooren. Lallen wy allen ende eenen ygelijeken, dient aen- 
gaenmach, dat ly de Supplianten van den inhoude van defen, doen laten ende gedoogen, ruffe- 
lijck, vredelijck ende volkomentlijck genieten ende gebruycken, cefïeerende alle beletten ofte 
tvederfeggen ter contrarie. Gedaen inden Hage onder onfen grooten zegele hier aen doen han¬ 
gen den xxiiij. Martii, in ’t iaer Ons Heeren ende Zahghmakers duyfent fes hondertfevenen 
fenventigh. 

Ter Ordonnantie w de Staten 

He rbert van Beaumont, 
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D E 

BOEKVERKOOPERS 
A E N DEN 

L E E S E R. 
BESCHEIDE LEESER, 

Adieu de Néderlandtfche Hiftorien van den vermaerden 

Hiftoriefchrijver Pieter Bor Chriftiaensloon, meeft waeren 

uitverkocht, en fwaerhjk te bekomen, heeft het onsgoedt 

gedacht eenen nieuwen druk van dat voortreffelijk werk acn 

te leggen : en in dele Voorreden eenig kort verhael te doen 

van het Leven des Schrijvers, en van fijn oogmerk, vlijt en 

| oprechtigheit in ’tfchrijven : met verdere aenwijfinge van de 

verbeteringe, vermeerdering , en cieraden , ontrent delen 

druk te weeg gebraght, en daer by gevoeght. 

De Schrijver deler Hillorie, Pieter Bor , is t’Uitrecht gebooren , inden Kort ver- 

jaere MD L IX : een jaer , dat bekent is door ’t belluit van ’t invoeren der Levende* 

nieuwe Biffchoppen en Inquifitie in defe Nederlanden, tot merkelijke afbreuk SijveK 
van ’s Landts vryheden en voorrechten : daer ’t laedt door wierdt gellrooit van Pieter 0Qr- 
de gevolgde beroerten, inlandtfche twiften, en bloedige oorlogen, lèdertby ’ 
hem befchreven. Hy nam fijn oorlprongh uit het Leer achtbaer en edel geflacht 
der Borren. Sijn vader Chriftiaen Bor was Apotheker t’Uitrecht, woonende sijnvader. 
op d’oude gracht fchuins over de befembrugh. Sijn jeught in lijn vaderlijke 
ftadt hebbende overgebracht, heeft hy de verdre tijdt lijns levens in Hollandt 
te Haerlem (daer hy lich in den jaere 157b ter nederlètte ) in den Haege, ook 

te Rijswijk (daerhy fich vier jaeren onthieldt) en in de Beverwijk gewoont: 

doch meeft in den Haege, en te Haerlem. In de taelen, daer fich de geleerdt- 

heit in ontvout, was hy weinig geoeffend, en in dat deel Cominxus, dien 
wijlen Schrijver der gelchiedenillen , niet ongelijk: maer evenwel heeft hy dat 
gebrek door andre middelen, foo veel hem mcogelijk was, geboet, enveele 

van de treffelijkfte Schrijvers, door behulp van vertaelingen , in’tFranlch, of 

andre Ipraeken hem bekent, geleien. Dit kan menklaerlijk afnemen uitbet 
bybrengen en toepaffen van fommige hunner Ipreuken: want men vindt fijne 

fchriften belait met de wijftelellen en leeringen van Plato 5 Philo de Jode, Cice¬ 
ro, Thucydides, Polybius, Tacitus , Saluftius, en ontallijke anderen. Van sijniiefde 

jonghsaen vonduhyiich met een ongemeene liefde tot dekennilTe der Hiftorien nifle dern' 
ontfteeken : en fijne neerftigheit, om de waerheit der gelchiedenillen uit te ennïrSg. 

vorftchen , was byna ongelooflijk. Doch fijn arbeidt fiocht hy vooral den Va- ^begeeft 

derlande en Nederlanderen ten dienfte te hefteden, en gebruikte lijn pen tot het fichtot hc* 

belchrijven van den Oorfprongk der Nederlandt/che Oorlogen, beroerten en burgerlijke derNedet- 

oneenigheden. Veele jaeren heeft hy alle neerftigheit gedaen om de ftoffe , ter hÏÏ 

faeke bequaem, daer toe te vergaderen. Veele Heeren en mannen van aen- 

* hen, 



VOORREDEN. 

sijngroo- fien } die de gefchiede faeken ten deele felfs hadden gehandelt, of daer over 
verlamden bevel gehadt, of diefe hadden gefien, fijn hem daer in, op fijn verloek, ter 

enftau-c’ liefde van 5t gemeene beft, behulpelijk geweeft. Tot ontdekking, bewijs, ver- 
stSk«e fekering en beveiliging der waerheit heeft hy fijne Hiftorien met meenighte van 

authentijke ftukkcn en vafte bekheiden bekrachtight. Alle refolutien, ordon¬ 
nantiën, plakkaeten, accoorden , vredehandelingen, unien, verbonden, pro- 

pofitien , advijfen, uitfpraeken, commiftien, inftruótien, requeften , appoin- 
dlementen, verbalen, dikourften, en brieven van gewichte, van vrienden en 
vyanden, die hy konde bekoomen , heeft hy op hunne plaetfen ingevoeght, 
fonder iet achter te laetendat terfaeke kon dienen. 

Hygeeft den jaere 15515, het fesendertighfte fijns ouderdoms, gaf hy de drie eerfte 
de drie eer- boeken fijner NederlandtkheHiftorie, en indenjaere 1601 de volgende drie aen 

fijnerNe-11 den dagh. De Staeten van den Lande van Uitrecht, en de Magiftraet der ftad Uit- 
HÏrïnhc recht, aenwien hy dc tweede drie boeken hadttoege-eigent, toonden ftraks dat 

1 En daer- hun fulks aengenaem was, hem fomtijdts doende aenporren en aenmoedigenom 

dedHewee- 1 wefk te vervolgen, en ook de volgende gefchiedeniflen te befchrijven : Ja dat 
1602. meeris haere Ed. Mog. hebben , by a£te van den 4 Februarii ï6oz, Verklaert, ge- 

de'staten oonjenteert, en verfocht alle perfoonen, die eenigejecreten of andere papier en,tot vordering 
van uit- qjan de tvaerachtige bejchrijvinge der Nederlantfche gefchiedenijfen dienende , onder fich 
hem ver- moghten hebben , dat fe de felve fonder eenige Jmerigheit of naedenken aen hem Jouden 
Ie&«'p. c. moogen communiceren en mededeelen, om tot v ordering van dat werk gebruikt te worden: 
wtpjf verklarende dat daer aen den gemeenen vaderlande, en haere Ed. Mog. een welgevallen 

1613 • Joude gefchieden. 
i^jnhuw- Inden jare 1613 verbondt hy fichin den echt met Joftrou MartinaBoot, we- 

wijlUs™' van Willem Sas, Procureur voor den Hove van Hollandt, dochter van Gee- » 
fchrijving raert Boot, Rentmeefter van d’Abdy van Egmondt, wiens voorouders het Bur- 

drecht germeefterkhap der ftadt Dordrecht, en andere aenfienlijke ampten, meermaelen 
InvanBa- met luifter hadden bekleedt. Haer broeder was Heer Godefroy Boot, Ridder.. 

fcbrijving Haer iufter (jecrtruyd Boot troude met den Heer Francois IC riep, (jijfïier van 
fjfve ’t Hof van Hollandt, door wiens behulp hy veel toegangs kreeg tot des Landts 

papieren y Regifters en Refolutien. Haer vaders fufter, Joftrouw Agatha Boot, 

was getrouwt geweeft met Jonker Willem van Zuilen vanNieuvelt, Heer van 
5s Heeren Aertsbergen, eerft Schout der ftadt Dordrecht en Baljuw van.Suidt- 
hollandt, en daerna Droftaerdt van Muiden en Baljuw van Goylandt: een treffe¬ 

lijk en verftandig Edelman, in de Nederlantfche Hiftorien gemelde, die weleer 
tot het werk van de Pacificatie van Gent en in andere gewichtige handelingen 
wasgedeputeert, en tot fijn fterf-dagh toe onder d’Edelen van Hollandt in de 
vergaderingeder Heeren Staeten wierdt befchreven. 

(D O 

Jöif. In den jare 1615 in September is den Hiftoriekhrijvervan de Heeren Staeten van 

vandeHee- H°Mandten Weftvrieslandt belaft met fijn werk voort tegaenen hem eenig jaer- 
renstieten geldt, ten opficht van fijnen nutten arbeidt, vereert , gelijk men fien kan 

landtbc- uit het volgende befluit, by haere Ed. Groot. Mog. te dier tijdt genoomen. 

ÊBcflufI't‘ De Heer Van Matthenejfe en Doftor Hugo de Groot hebben rapportgedaenvandefluk- 
EdnGnr ^en die (y onder Piet er Bor hebben bevonden, dienende tot Verbetering van fijne Hijlorie 

°Jcr alreedegemaekt, en totvervolging Van de Jelve: waer op nae deliberatie gerejobeert is, 
netHiftone dat de voorj^. P i eter Bor gecommitt eert wort, omme fijne Hijlorie, op den Voet by hem 
ver vervolg begojl, te amplieeren, endc voorts op de felve wij je in ’t bejehrijven van de faeken in de 
genoomen J 

Lan- 



VOORREDEN. 

Landen Van Hollandten Weftvrieslandt , en haeregebuuren, by defe tijdengepaffeert, te 
continueren : Ende mits by den Jelven maekende binnen fes maenden eerftkoomende, en Heerensue- 
aen de Gecommitteerde Raeden overleverende, pertinent en inventaris van alle d’orginele en imdunsep. 

andereftukken , onder hem weefende, ende beloovende dat de felve, en die hy naemaels genome». 5 
noch fal recouvreren, by hem tot dienfle en profijt van den Lande Van Hollandten Weftm 

Vrieslandt Jullen worden bewaert, ende na fijn overlijden datelijk aen dejelve oVergeleVert, 
ende hy van jaer tot ja er aen de Gecommitteerde Raeden toonende '{vat hy in de befbigneder 
Hiftoriejal hebben geVordert3 dat hemjaerlijks Voor koflen, moeyten en befoigneJalbe- 6oo 
taelt worden de Jomme Van feshondert ponden van x l grooten ’t pondt. Daer op 

heeft hy de fes eerile boeken niet alleen op nieuw overfien en vermeerdert met het toegdeit. 
geen lèdert het uitgeven tot fijne kennilTe was gekoomen, maerook verder ver- dert cn ver- 
volght tot den moordt des Prullen van Oranje in’tjaer 1584, en alles begrepen 
in twee deelen en achtien boeken , die in den jaere 1621 door den druk wierden b°e^' 
gemeen gemaekt. Het derde deel begrijpende het 19,20, 21, en 22 boek, en het Geeft 
derde deels tweede Huk, vervattende het 23, 24, 25,26, en 27 boek, wierdtin ’t jaer 

1616 in’t lichtgebraght: Het vierde deel , behellende het 28, 29, 30,31 en 32 dash- 

boek, inden jaere 1630 : en eindelijk het Vijfde deel, of felle Huk, met het 33, ook\et 

34, $6, en 37 boek, in den jaere 1634. In defe boeken hadt men ’t verhael van ^rdeJre]’ 
XL v jaeren, beginnendemethetjaeri555 eneindigendemetdatvani6oo. Hier deels twee- 

vindt men een tooneel der menichelijke wilfelvalligheden, een fpiegel der goede Daer 

en quaede leden, een fchool der burgerlijke wijsheit, een tijdtwijler der waerheit. 5eei! 

De waerheit was het voornaemlle wit van fijn pen: en fijn onpartijdigheit lagh rEknhei"de“ 
vriendt noch vyandt aen. Ook betuighde hy in een fijner voorredens 3 vijfde, of 

dat hy fijne uitterfle vlijt en neerftigheit had gedaen, en fijn ooghmerkgehadt om de waer- fes^n goedt 

heit derfaeke, hoewelje vyandtjchap baert, wel te treffen, en fich Van alle partijjchap te opfed^g-’ 
wachten, en de wetten der Hiftorien naer vermogen fobferVeren, fonder iemant te willen 
ontfien of Verongelijken. Voorts, dat hy eenigejaeken, by anderen befchreVen, hadt achterge- dighdtiri’t 
laeten, om dat hy daer nae vlijtig onderjoek, geen jekerheit Van kon bekoomen; dat hy vee- 
le andere faeken van gedichte, by anderen niet aengeroert, hadt verhaelt3 met goede en 
Vafle fekerheit 3 op dat de nakomelingen met de 'waerheit moghtèngedient fijn. 

Elders geeft hy fijn oprechtigheit en goede meeningaldus te kennen: Ik draege 

tot niemand haetnoch partijfchap, haetende alleen in my jelven en in anderen hetquaede. 
Ik heb mijn uitterfle vlijt en neerftigheit gedaen om niet te dooien, maer alles waerachtelijk, 

oprechtelijk getrouwelijk, en onpartijdelijk te verbaden.. Soo ik ergens onwetende magh 

gedoolt hebben (31 welk niet vreemdt Joude yvefen ) ikbenbereit3 daer Van met goede be- 

fcheidenheit onderrecht fiijnde, defauten en doolingen te beteren, en fal den aenvcijjer groo¬ 
ten dank weten, want ik niet moedtwillig dooie. 

Heb ik, fchrijft hy, iemants qualiteyt eneere niet genoeg uitgedrukt, noch fijne vroomheit 

Verbreidt en verhaelt 3 ’t felve heb ik niet door verachting of moedtwilligheit 3maer door onkun¬ 
de, of by gebrek Van genoeghfaeme onderrechting, gelaeten: en indien ik iemants fauten heb 

Verhaelt 't felve heb ifniet uit haet ofpartijfchap, maer tot vvaerfchouwing en verbetering 

gedaen 3 daer toe alleHiftorien onder anderen mede nutJïjn: overfulks bidde ik eenen yegelijke 
my alles ten beften te willen afneemen, d’eerfte dat fe my béter gelieven te onderrechten 3 of 

te doen onderrechten, en den anderen haer eige fauten te verbeteren, of tot waerfchouwing 
te nemen. 

In ’t belchrij ven van de twiflen onder de Chrillenen hieldt hy den felven voet, 

en was in ’t Huk der geloofsverlchillen van leer gemaetigde gedachten, gelijk 
* 2 uit 
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VOORREDEN. 

uit liet verhad van ’tkerkelijk, in fijne Hiftorien doorgaens vermenght , ge- 
noeghfaem blijkt. Defe onpartijdigheit , en naeuwkeurigheit in de nette en 

ueerftige befchrijving der faeken gaf fijne Eliftorie een feerhooge waerdyby alle 

verftandigen. Degeleerdfte mannen onfereeuwe, janus Doufa, Daniël Hein- 
fius, Petrus Scriverius, Cafpar Barleus, jacobCats, Cdiriftiaen van Roden- 
burgh, Jacob van der Burgh, en meer anderen, prefen fe met treffelijke gedichten 
indeLatijnfche en Hollandtfche taele. Ook wierdt fijn arbeidt erkent dooreen 

grooter belooning, door het Rentmeefterfchap van Noordthollandt, hem , die 
’t Notarisampt weleer bediende, door de Heeren Staeten van Hollandt ge- 
fchonken. Behalven dat groote werk fijner Nederlandtfche Hiftorien heeft hy 

noch in’tbyfonder in ’t licht gebraghtde befchrij ving van ’s Hartogenbofch, en 
desfelfs belegering, ook ’t inneemen van Wefel, en andere faeken in den jaere 
1619 voorgevallen : en in den jaere 163a het vervolg of fefte deel van de 

Chronijkvan Carion, ’t welk een Hiftorie verftrekt van ’t geen federt den jaere 
1576 tot den jaere 16151 in de voornaemfte deelen desgeheelen aerdtbodems, te 
v/ater en te lande, in ’tgeeftelijken’t wereltlijk, isgefchiedt. Dit was geen van 
de minfte blijken fijner neerftigheit en onpartijdigheit , in den hoogen ou¬ 
derdom van 73 jaeren. Sijnen leften tijdt befteedehy aen ’t uitgeven van ’t feffe 
Stuk der Nederlantfche Hifforie inden jaere 1634. Toen genaektede ruft des afge¬ 

leefde mans: want hy eindigde fijnen arbeidt met fijn leven, en overleedt te ftlaer- 
lem in den jaere 1635, den 16 van Maert, in ’t 76 jaer fijns ouderdorns. Sijn doodt 

wierdt van Cafpar Barlteus meteen Latijnfchlijkdichr betreurt. Hoedanigfijnuit- 
terlijke gedaente was geeft fijn afbeelding en print te kennen, die de geleerde Petrus 
Scriverius in den jaere i6z£ met dit byfchrift vercierde, 

Sijt gy dit PI ET ER BOR, foo aerdig af geleek ? 

Wie beeft doch met de handt foo konftelijk gefpeelt? 
’T is Mathams kloekè trek: men moet de eer hem geven, 
Dat hy u heeft geraekt foo meefierlik naer ’t leven. 

Maer al de wetenfehap , bejeheidenheit en Vlijt, 
Die uwe pen gebruikt in ’t Jcbrijven van de tijdt, 

Js fijns Vermogens niet in *P koper uit te drukken. 

Dit moet gy fielver doen: dan faVt eerfl wel gelukken. 

Onder een ouder afbeelding, gefchildert in den jaere 1634, las men dit ge¬ 

dicht , 
Hier {iet gy PI ETER BOR naer’t leven uitgebeelt, 
Nae dat hy met fijn pen heeft fchriftelijk gefpeek, 
En nu aenhoort wat dat gy prijfien veilt of laeken. 

Die waerheitjchrijft, die kan ’t elk een van pas niet maeken. 

Eindelijk fchreef Geeraerdt Brandt op fijn print, in den Jaere 1675?, dit volgen¬ 
de byfchrift, 

Sie hier den ouden BO R, die Heer landt s wettig flrijden, 
Om vryheit, recht en vree, nae ’t lang en bloedig lijden, 

D’inlandtfche burgertwifl, Van duifenden befchreit, 
D’uitheemfche laegen, en der Helden dapperheit, 

MetJoo Veel vlijts bejehreef: die niemantJagh naer d’oogen, 
En nooit d’eenfijdigheit ten dienft flondt, of de hogen. 

Uit 



VOORREDEN: 

Uit fijn huw!ijk met Martina Boot, die voor hem overleedt , fijn geen kin¬ 
deren gebooren, en de Heer Pieter Bor, Secretaris der Stadt Uitrecht, ne- 
vens fijn broeders en fuHers, broeders kinderen van onfen HiHoriefchrijver, 

waeren fijn erfgenamen. 
Wat nu den nieuwen druk der Nederlandtfche HiHorie aengaet, die is van 

veele drukfiiuten en misflellingen gefuivert. De byvoeghfels en verbeteringen, 
van den HiHoriefchrijver achter iommige Hukken gevoeght, fijn in defen druk 
op haer rechte plaets geHelt, en nergens is dit werk ineen eenig woordtver¬ 
minkt , of vermindert: hoewel fommige quaedtwillige ofonweetende en licht¬ 
gelovige menfchen het tegendeel hebben uitgeHrooit. In fommige woorden 

fijn d’overtollige letteren uitgelaeten met naemen de c in de woorden van ick, 
lijck, en diergelijke : ook heeft men de getallen met cijffer geftelt in plaets van 
woorden, en dit werk in een grooter formaet gedrukt dan ’t oude : waer door 
als ook door’t uitlaeten der gemelde onnoodige letteren , en d’oude Hechte, 
konHeloofe printen, foo veel is uitgewonnen, dat het nu in plaets van fes Hukken, 

in vierflukken of banden wordt verdeelt, en gebonden. Ons I Stuk vervaet nu 
denhoeken van’t eerfie Deel, met noch 3 boeken van ’t tweede, naementhjk 
het 10 , 11, en 11 boek , en eindigt met de doodt van Don Johan van OoHen- 
rijk, in den jaere 1578 voorgevallen. Ons 11 Stuk begrijpt de 6 overige boeken 

van ’t tweede, (te weeten het 13, 14 , 15, 16, 17 en 18 boek) met de 4 boeken 
van’t derdedeel, (fijnde het 1?, 20, 21, en 22 boek) en eindight in’t mid¬ 
den der Leicefierfche oneenigheden. Ons III Stuk behelH de5 boeken van’t 

derde deels tweede Huk (te weeten het 23, 24, 25 , 26, en 17 boek) en noch 

4 boeken van ’t vierde Deel, naementlijk het 2 8, 2? , 30, en 31 boek, en ein¬ 

dight met het jaer 15514. Ons vierde Stuk begrijpt het overig boek van’t vierde 

Deel, fijnde het 32, en de 5 boeken van’t vijfde Deel, of felfe Huk van den ou¬ 

den druk, het 33,34,35,36, en 37 boek, en wordt beflooten met het einde van’t 
jaer 1600. De cijfFergetallen en bladtaenwijfingen van den ouden druk fijn over 
al, tuflehen twee haekskens, aen de kant aangetekent: tot gerief der geenen, 
die de plaetfen, by andere Schrijvers uit den ouden druk van dit werk aengetrok- 

ken, of bygebraght, willen naefien. Elk deel wordt vermeerdert met een byvoegh- 
fèl van authentijke Stukken 3 te weten van fulke die in dit werk ontbreeken, 
of alleen Huksgewijs en flechs fommierlijk gevonden worden. Onder die byge- 

voegde authentijke Stukken, door een Liefhebber der Hifiorien vergadert, fijn 

eenige die nooit fijn gedrukt, in ’t RegiHer der felve aengewefen : eenige die 
fwaerlijk fijn te bekomen 3 onder anderen die bondige Verantwoording tot 

onfchuldtdes Graeven vanHoorne, met derfelverbewijien, korts nae fijn doodt 
uitgegeven: een Schrift, dat onfes weetens met dan in twee of drie Bibliothe¬ 

ken wordt gefien, en nu door ons, als uit het graf der vergetelheit getrokken, 

gemeen wordt gemaekt. Defe vermeerdering van verfcheide ongedrukte Huk¬ 

ken heeft men den Edelen hooghachtbaeren en leer geleerden Heere Johan van 
Julfingha , Burgermeefier der Stad Groeningen in der tijdt Lieurenant en 
Praefident van de hoge JuHitiekamer van Stad en Lande, voornamelijk dank te 

weeten, die ons de felve ten dienH van ’t gemeen heeft toegefonden: en daer by 
ook eenige die met de volgende Stukken of Deelen lullen te voorfchijn koomem 

Achter elk Stuk volgt een kort regiHer, naer’t vervolg der jaeren: maer by ’t vierde 

en leHeStuk fal eenbreedt RegiHer geHelc worden, naer d’ordre van ’t A. B., 

. * 3 ’t welk 
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Printen 
van Afbeel¬ 
dingen en 
geichiede- 
niiïen. 

Verklae- 
ring van de 
tijtcl-print. 

VOORREDEN. 

ft welk op’t gantfche werk lal paffen: ook lal men’t, door byvoeging vancijffer- 
letters, tuffchen haekskensgeftelt, tot den ouden ofvoorgaendendruk konnen 
gebruiken. Daerenboven heeft men defe Hiftorie met veele printen verciert: met 

d’af beddingen der voornaemfte Vorften en Helden, die ten Tooneele van delen 
Schouburg verfchijnen: ook met printen van de voornaemfte belegeringen, ftrij- 

den, en andere aenmerkkelijke gelchiedeniffen. In den tijtelprint vertoont de 
Teekenkonft het beeldt der Hiftoriemet vleugels, die defnelheit des tijdts ver¬ 

beelden. De gedenknaeldt op ’t hooft betekent d’oudtheit. Deftraelen, die 
haer omlchijnen , toonen ’t licht der heldere waerheit. Sy fchrijft op het be- 

fcheidt van belegelde brieven en authentijke ftukken. In haere {linkerhand heelt 
ly den fpiegel der leden, daermen’t goedt en quaedt, dat te volgen of te mij¬ 
den ftaet, in aanfehout. De twee pennen, kruilfelings over elkanderen, op 

elk bladt van’t boek, in de llangekring der eeuwigheit, verheelt d’Onpartij- 
digheit, in’t bcfchrijven van ’t geen prijfens waerdig of berilpelijk is, fonder 
gunft of haet. Het kindeken ter rechter fijde met de bafuin , lauwerkrans , 

palmtak, fcheeps- en muurkroon, vertoont den Lof, die de Helden en vroomen 
verdienden, en in de Hiftorie genieten. Hctander, aen de flinker fijde , met 

den geefelfweep ind’eene, en de brandtmerken in d^andre handt, betekentdc 
lafter enberifping, die de Tyrannen enboosdoenders lich op den hals haelden. 
Onder in de grondtfteen liet men aen de rechteriijde d’overwinning met helm en 

Ipeer der bevochte vryheit: verfèlt met voorhchtigheit, die met twee hoofden 

voor en achter liet, het roer van ’t fchip beftiert, en door de vruchthoorn haer 

nuttigheit over den aerdtbodem aenwijft. By haer ftaet de wakkere kloekmoe- 

digheit, met de wakende kraen, voorfichtige Hang, en vlugge pijl. Aen de 

flinker lij de in den voet, ofgrondfteen liet men d’lnquilitic met haer flanghairigc 

pruyk, brandende fakkel, en moordtpriemen , vertredende d’onnoofle waer- 
heit, en in’t verfchiet haer galgen en raders. Sy wordt gefterkt door de gewa¬ 

pende Tiranny, met haer dreigend fwaerdt, en llaefsjuk. In’t midden van den 
voetfteen aenlchout men de landt- en waterftrijden,voor het vaderlandt gevoch¬ 
ten. Al te faemen faeken in defe Hiftorie befchreven. 

Dit kort bericht verftrekke tot een inleiding van dit treffelijk werk. Neem nu, 
waerde Leelèr, onlèn arbeidt en dit eerfteftukvoor lief: verwacht d’andre drie 
ftukken, die op drie perffen tegelijk gedrukt worden, binnen ’tjaer, endaer- 
nahetvervolgh. 

In Amfterdam delen i van Oftober des jaers 1679. 

In 



In obitum clariflimi viri 

PETRI CHRISTIANI BOR, 
-> -r f { ♦ * i » ' * ' v S * l .£*1 .. • -.i -v' V t. 

Hiftoriarum belli Belgici Icriptons. 
" ' « ' I - j .• ■ v 

Cnpferat in cunffias difperfa •volumina terras 
B O R R Ilf S. exanguisfcripferat ijlaJenex; 

Bella, Duces, calamocjue trucem titubante Philippum 
Scripferat, & tanti Jemina prima mali: 

Vexatamquefidemflammis, dejpeëia Potentum 
'Fcedcra > quasque turnens refpuit Aula preces; 

Et conculcatas Albano Pr#fide leges, 
Et qu# vana fibi regna parabat Iber; 

Scripferat Auriacos abaóli Principis arma 
Et Patri#fenjim colla levantis ónus; 

Oppida viëla manu, manantes fanguine campos, 
Et quasjufla fibi fubdidit irafaces «• 

Reflabant placid# mitijfima tempora pacis* 
Qmque breves Aiartem detinuere mor#, 

Dum Jcribit, dum bella proculprofcribit enfes, 
Dum pacata fluit pagina multa viro: 

Dum proper at> fperatque mails fixijje qüiètem: 
Et Patri# l#tos commemorajfe dies: 

Labiture manibus calamus. jam 'jamque fatifcens 
Eranquill# nequiitfcriberepacis opus, 

Nempe vetant Superi > nee > qu# concejfa Jeneff# 
Paxfuit y hahcchartis impetrat iüe fuis. 

Sic dcc uit, flux# meditantem tempora pacis, 

ASternafleJfüm veile quietefrui. 

G. B ARLi£U&* 

Op 



Op het overlijden 

Van 

Den vermaerden Hiftoriichrijver 

PIETER BOR CHRISTIAENSZOON, 

Naer Cafpar van Baerles Latijn gevolgbt. 

O R fchreef onfterflijk werk in ’s levens lefte dagen, 

Veel boeken, ’taerdtrijk door geleefên wijdt en lijdt. 
Zijn handt (chreef bevende van Helden , oorlogsplagen, 

Den wrok van Koning Flips, de bron der booze tijdt; 

’T Geloof te vier te zwaerdt vervolgt, ’t Verbondt der Grooten, 
En t fmeekfchrift even fier van’t trötfe Hof veracht; 

'S Landts recht door Alvaes voet vertrapt, verlchupt, verftooten, 
En Spanjes ydle hoop op wettelooze magt: 

Zijn pen vertoonde Oranje in’t harnas, met zijn Helden, 
Den balling, die het juk der flavernye brak; 

Met kracht gewonne fteên, de bloedige oorlogsvelden, 
En wat gerechte wraek na lang geduldt ontftak. 

Nu fchoot hem over van een ftiller tijdt te fchrijven. 
En hoe ’t Beftandt een poos den dollen Mavors boeit, 

Terwijl hy dit befchrijft, en’t oorlog wil verdrijven. 

En van die vredeftof zijn inkt veel zachter vloeit. 

Terwijl zijn vlijt zich haeft, om ruft by ramp te voegen, 
’S Landts blijder daegen net te melden op papier. 

Ontvalt de pen zijn handt, en moe en mat van ploegen. 
Bezwijkt in 3t vredewerk zijn geeft, zoo vol van vier. 

Want Godt verbiedt het, en de vree, zijn hooge jaeren 
Vergunt, gebeurt hem niet t’ontvouwen in zijn werk. 

Zijn bladt zou ruft en vree van luttel duurs verklaeren, 
Maer beter paft hem ruft, die einde kent noch perk, 

G. B. 



Al(o voor ieder dak veele gedichten , tót lof van den Schrijver en nut der Hiflorie, zijn 

geftelt, en defèlve nu, mits de verfchikkinge, niet wel voor ieder deel konden geplaatfl 

worden, fozijn defelve altefamen voor het eerde deel in ordre gebracht, hiet bytekenin- 

ge welke tot ieder ftuk behoren. 

Gedichten Van het eerïle J'luk. 

JANI dous^: 

Nordovicis 

EPIGRAMMA 

In P E T RI BORRI Belgicarum Rerum Commentarios, 

N feRos fibi fi nunquam fcnfifiet Iberos; 

Belgaquidem foelix, fed line lande foret. 

Qui clarum fïbi jam nomen virtute paravit, 

Anriaciun tand hux eft habuifle Ducem : 

Civilis belli lituus quoconcidit Alba, 

Quanl longe a Decima nunc jacet ille fua ! 

Singulaqu^ terra certamina gefia marique 

Rettulit HiRorica Borrus inAótafide: 

Magnaque fat Borro meritorum prsemia, vera 

Narrando famx confuluifle fu£e. 

In eandem Hiftoriam. 

Ofieritas Dominos admiratura Batavos, 

Ducefque ponti, Patruque robora, 

Heroasque animos, & nomina natatriumpbis} 

Vicesque rerum, Martiosque fpiritus 

Belgarum fceda quos preffos compede Vejper 

lüiberalï defiinarat ocio, 

Aufus inacceffa Dominum prtfcribere genti, 

Jugumque turpe, fanguimsjue prodigos 

Initare viros, & legcm dicere ferros 

Martique nota territare peflora; 

Accipe Borrhaa praclara volumina charta3 

Caufafque difce, cm ah angufto finu 

Najfovius rerum domitor, fulgentibus armis 
Quondamque flammis ïrreperti fulminis, 

Poedera turbantemvi circumfultet Iberum: 
Patrifique Mofie cornua, & Rheni caput 

/Ere peregrino, fpoliifque obnubat Eois, 

Adorea potitus, & nofirum diern 

Sanguine fcedar it Siculd , & fordentibus iimbris3 

Borrbae nofier, fi quid ex Ulo rnihi 

O da ducentes permittent carpere Mn fat 

ld omne veflris devovetur latidibus. 

At vos progenies Belgarum ƒera nepotum, 

Laudis Batava , patr'uque compotes, 

Si vacat, exemplis id faltem difcite nofiris, 

Nihil timere pofie, qui poteR mori» 
DANIËL HE1NSIUS. 

SONNET. 
£ Oe d’Albaenfch wreed tyran,, het Vaderland doet truren, 

Hoe Don Loys daer an „ ’t gouvernement aenvaert, 
Hoe ’sConings broer Don Ian„met lift hem vrind gebaert, 
Hoe Parma kloek gewan „ Fortreflen veel, en muren , 

Hoe mid’lertijd voortan „ ’t Land, om t’ontgaen befuren ; 
Soekt d’een en d’ander an „ om hulp, hoe vroom geaert» 
Terwijl’sFortuinsgefpan,, voortbrachtverfcheide kuren: 

Sulx al en meer koont wel „ in dees Cronijk aenfchouwen, 
Als in een fpiegel hel „ daer ’t B o r u gaet ontfouwen : 
Leeft vry, maekt geen gequel „ ’t is vreugd' in ruft t’herdenken 

Het overkomen quaet,, denangft, en’tfwaer benouwen, 
Dat der tyrannen raet „ Land’ en Luid’ heeft gebrouwen. 
Dankt Bor die t’uwer baet „ u dees Cronijk komtfchenken. 

In verdriet chddig. J. van der D o e < 

ANDER SONNET, 
tooejïe totlbcEee/b’onfïucefdk baren/ 
’t ©ectooebcnbe geroep ban b’ongebcmben tijb 

<Doo? bolle fjccrftöappp / bol feanberiS/ part en nijt/ 
Sin ’t ^ebcrlanb geleen / fo bele b?oebe jiaren/ 

©an b’Slngutfttt to?eeb’ / pet booblpb fïcaf beftoaren 
b’SJnbJOonb’ren èpgcletb met obetfmaet en fpijt/ 
(Cenlaetjïen beeft betocegt ecnjebet* b?eeb en topt/ 
«§o p?angtg engen )ub onb?aegfp[i te berfelarcn. 

3©tc onbertuffcpen totert betpoogt / en toebec baelbe/ 
^ijn fcpabe fnei beliep / en tneberom berpaelbe: 
<Dob tote be boof bdb focpt / be bcugbe beeft befcbut/ 

Pieter Bor alptec betfïanbtg iö befcb?eben: 
3©ten ’t ernfï te leren 10 / om bennen fulben leben/ 
ittP btnbfeei blaer befcpetb tn befen Bom-put. 

I Pour guid’Efpoir. S. H E N R ix. 

ANDER SONNET. HEt Nederlands beloopgy Pieter Bor vertoont, 
Wat daer in isgefcbied verhacldgy onpartijdig: 

De [om door onverjland en afgonjl u fijn nijdig, 

Om datgy haer in ’t quaed, noch onrecht met verfchoont, 
Des waerheids Schryvers hier noit andersfiijngeloont 

Van ’s werelts bofefchaer, die wreed' en ommeltjdig 
Gemeenhkjorfaak-fijn van 't bloedig Oorlog firqdig: 
Het is haer een verdriet dat waerheid werdgeki oont, 

Aen goede vruchten hentmen altoos goede bomen, 
Alfio die quaden mee aen ’t fchelden en verdomen, 

, Elkjat moet geven uyt het gene het heeft in, 
Door goed en quaed gerucht pajfer en alle vromen. 

Dus Bor gaet vrylifiyoort, voor niemand en wilt fchroment 
Hoe wel het niet elkjen [al wefen na fijn fin. 

Ed. Mellema. 

Gedicht ter eer en des waerachtigen Hiflori-fchrijvers 
PIETER BOR. 

XTOe vryheid werd gefchat van vry-geboren lieden, 
"** -^Die billikheid alleen opdragen het gebieden, 

Wat dat de fpijt vermag van een getrotftedeugt, 
Die noch aen wreden dienft, noch flaverny geheugt. 

En hoeft het Romen ons noch Grieken niet te leren, 
Wy mogen wonder wel’t uitheems bewijs ontberen. 

Dewijl dat Bor fijn boek ons weder ftiert te hand. 
Geen Boek, gelijkmen meent, eer fpiegel van ons land. 

Eer een bebloed tonneel der afgebeelder Helden, 
Die wijlent lijf en goed voor d’oude vryheid Relden, 

Wiens waerde riften houd hecaerdrijk in haer fchoot, 
Doch Bor bevrijd haer naem van d’on verdiende dood. 

Hier fietmen den Albaen befoetelt aen de handen 
Noch van ’t onnofel bloed, fijn toren fietmen branden. 

Hier leertmen ons den aerd van een recht vry gemoed, 
Hoe datmen’t meerder drukt, hoe datmen ’t meerder voed; 

Hier fietmen niet alleen van Spangien de gebreken, 
Maer wat hier ook voor kaf heeft binnen ’s Lands gefieken. 

Hier werd de kloekheid met onRerfFlijkheid gekroonr. 
Der bofen ondeugt werd hief yeder een vertoont. 

Een nut en nodig werk, een prickel voor de vromen, (men, 
Sraetfchenders tot eenfchrik, om voor haer fchand tefchro- 

Een nut en nodig werk, een lang-gewenfchte fchat. 
Die fo vee! koRelheids in fijn begrip omvat. 

Neerlandfe Borgery, Lief-hebbers van ’t Gemene, 
Komt met eerbiedigheid, komt en bedankt degene 

Die u van alles hier fo mildclik verliet, 
Wat voor uw’ waerdRe pand, uw’ Vryheid isgefchied: 

So fult gy door uw’ beed’ en dankbaerheid verdienen 
Dat hy van fuiken aert u meerder fal verkenen, 

U meen ik die het eerfi te recht ter herten gaet. 
Te houden in gedacht hoe duur ons Vryheid Raet: 

Want hy die niet en doet dan dat hy Raeg gaet haken, 
En foeken wat hy mag in d’een of d’ander laken, 

Die werd van Bor veracht: alfo hier fuiken man 
Njet anders als alken de waerheid laken kan, 

I. V. B. 
* Ge- 



Gedichten tot'het derde Stuk. 

Op de Nederlandfe Hifcorie 

Van den 

Achtbaren en naerftigen Hiftorie-fchrijvef 

PIETER BOR CHRISTIAENSZ. 

ZpjrfgtAt ijfcr menig menfeh geftnt op vreemde Landen, 

MPxlÉfEri (0ektimen tveet niet wat' ontrent de verre panden, 
J$iWM. Die noch met ftillen geeft niet eens en heeft bedacht 

Wat tiit fijn eigen hof kan morden voortgebracht! 
Wat ijfcr menig menfehgeneigt te liggen malen 
Gp eenigfclfaem woord in onbekende talen, 

Die nimmer onderfoekt, en noit en overleid 
Boe geeftig. Holland fmgt, hoe deftig Holland feid ! 

Wat ijfcr menig menfeh die niet en plag te lefen 
Als krijg van ouden tijd, en al bet vorig wefen, 

Die niet ten vollen kent, en niet te deeg en weet, 
Wie dat het Spaenfch ge welt hier uite Landen fmeet! 

Maer waerom doch ge[weeft met alle vreemde winden ? 
Al watmen elders foekt, is binnen ons te vinden: 

Wat ijl dat eenig Rijk,, of eemg Eylandgeeft 
Dat Holland met en kent, dat Holland met en heeft ? 

Gclooftet i Hollands volf, dat Godes eigen fegen 
In Holland isgeplaeift, in Holland is gelegen ; 

Hat is hier menig Held, en menig geeftig man 
Die wapens voor het Land, of Penne voeren kan ? 

Wat ijfcr menig (lag om uwen 't wilgeftagen ! 
Wat iffer menig febans met kjachte weggedragen ! 

Wat iffer menig fclhp gefprongen in de locht, 
' Terwijlgy, fonder loon , maer om de Vryheid, vocht! 

Wel acn dan, foje wilt u eigen fegen [maken, 
Siet hier een rijken Born van alle grote faken ; 

Lngy, die van het Land een recht beminner Jijt, 
Leert hier u eigen Tael, en leeft hier uwen tijd, 

I. Cats. 

GEDICHT» 

Ter eeren van 

PIETER CHRISTIAENSZ. BOR 

Vermaert Hiftorie-fchryver 

Van de Nederlandfe Oorlogen. 

POëten van ons Land, verkondigers der daden, 
Op welke noch dc nijt, noch’s vyands haat kan fmaden, 

Die met u vlugge Pen en hoog geftegen dicht 
De Helden van NASSOU tot in den Hemel licht; 

Verftanden hoog van naem , gefwinde Pboebus koppen, 
Die rontfom hebt befet Rarnaftus hoge toppen j 

Ik bidde dat ik mag heel vere van u al 
Beneden aen den Berg my letten in het dal. 

Ik bidde dat mijn Hooft alleen gekroont mag welen 
Met kael Laurieren hout • de bladeren geprefen 

Als kranflen omgevlocht die laet ik aen den boort 
Van uwer aller hooft uw’ eere breiden voort. 

Gy hebt dat klare nat van Caftalis gedronken; 
Ik bidde dat my maer den droefem fy gelchonken. 

En nademael u Geeft is dronken in dekonft, 
So laet my hebben maer een droppel van u gonft. 

Ik fie hier ’t Nederland verfwolgen in de baren 
Van twedracht ondergaen : ik (ie de gulde jaren 

Van Nederlands geluk : ik lie de oorlog acn, 
Dieecrft haer glants bedwelmt en dan weer fchoon doet 

ftaen. 

Ik tic den lellen Mars verwoet de Steden branden, 
Vjn Unie !weert gefcherpt verdelgt de droeve Landen, 

De oorfaek van het quaed is Vryheid en Geloof 

Die beide van ons fijn genomen tót 'een roof, 
De Vryheid klaegt voor’c Land,’t geiovevoor de Zielen, 
De Vryheid liet den Staet» ’t Geloof de Kerk vernielen. 

De Vryheid weert van haer der Spangiaerts rrotfen moet; 
’t Gelove weert van haer de dwing-wet van ’t genaoet. 

Dc Vryheid word gekrenkt; der Staten eer gefchonden» 
’t Gelove leid verdrukt met toegefloten monden, 

De Vryheid lijd geweld, ’t Gelovetyranny, 
I Den Hemel fucht in ’t kruis : de Aerd’ in llaverny. 
j De Vryheid ftaet verbneft , en liet haer Ed'le Heeren 
Hier duiken voor den Beul, daer fterven in oneeren. 

’t Gelove word befprengt met Martelaren bloed. 
En die de waerheid fpreekt de waerheid tuigen moet» 

De Vryheid word verbeert van nieuwe Billchops ftaven. 
En die ’t geloof beleid word levend’ weg gegraven. 

De Vryheid het haer kroon vertreden van haer Heer, 
’t Gelove word vervalfcht met nieuwe Pauflen leer. 

De Vryheid word berooft van ’s Lands bedaegde Wetten, 
’t Gelove (iet voor Godt, des Koninx wille letten. 

En die, een Conink was en Hoeder van lijn Land, 
De Vryheid en ’t Geloofmet lf renge woorden bant. 

Het geen ondwinglijk is gevoelt de Roomfe banden: 
Het geen dat Godlijk is bevechten menfehen handen. 

Het geen dat voor geweld noch wapenen niet fwicht, 
Word midden in ’t geweld en wapenen gefticht. 

De wreetheid woed met fchijn van recht en heiligheden. 
Door s'Keifers hoogft gebied en Kerkélijke leden. 

Eerfucht de wreetheid voeit, en lang bedolven haet» 
Door gierigheid geftookt en liefd’ van eigen baet. 

Het Vaderland verloopt, en moet als ballink dwalen, 
Door ’t mime werelts velt en naeftgelegen palen. 

Haer Borger is fy cjuijt, het vreemde Spaens gefpuis 
Bedt door oorlogs macht der Nederlanders huis. 

Een moeder foekt haer kint, daer ’t niet en is geboren, 
De fone heeft het recht van s’vaders erf verloren. 

En daer lijn wiege was te voren en fijn ruft, 
Den derrelen Maraen fijn baftaert heeft gekuft. 

Den Hertog Verdinand den Standaert heeft verheven 
Van ’t wrede onderfoek; en vyand van ons leven. 

Recht galgen , raders op, tonelen van fijn fchult 
En lang gebroeden haet, en waerheids fterk gedult. 

De ketens die hy fluit om ’t vry geloof te dwingen 
Om fluiten haer van dwang , en doen haer ruimer fpringen, 

De kelen die hy worcht, den adem die hy perft, 
De tonge die hy fnijt tot meerder vryheid berft. 

De vlammen die hy ftookt de dwael-mift doen verdwijnen. 
En midden in het vier des waerheids vlamme fchynen : 

Het Alfchen geeft fijn vrucht en door dat fel ve ftof 
Als door een Offerand verkondigt God fijn lof. 

De fak daer in hy doet d’onnofelheid verdrinken 
Is ’t graft van ’s Coninks eer : het water doet verlinken 

De liefde van lijn volk , en onder uit den grond 
De waerheid niettemin geopent heeft haer mond. 

De pijnbank doet met vreugt op Hemels vreugde denken» 
Het Lichaem uitgerekt en kan de Z.el niet krenken. 

Het uicgeperfte bloed maekt vruchtbaer Chrifti Kerk, 
En ’t geen de duyvel doet gedijt tot Godes werk. 

De fwaarden die den hals van menig menfeh doorfnijden 
Vermanen ’t Nederland om ’t Spaenfe jok te mijden : 

En daer de wreetheid eint, en op het hoogfte woet 
Begint ons Vryheid weer, en krijgt veel meerder moet. 

Gelijk wanneer de Zee verftoort door ftorm en winden, 
Haer fchielijk fet ter neer en kalmt’ begint te vinden : 

De Son vertoont haer glants , de Wolken klaren op, 
De Schipper recht lijn maft en feylen in den top. 

Ik fie een Duitfe Vorft , en Prince Hooggeboren 
Manhaftig tot ons treen, een Gideon gekoren 

Voor ’t Nederlandfe volk ; die met fijn fweert en raed 
Ons Vryheid en Geloof herfteld in beter ftaet. 

De 



De ballink komt weer t’huis: de bloedige Placaten 
En ftraffen houden op : de kerkers , kuilen , gaten 

Haer grendels open doen : der duifternilfen macht 
Ontwapent van geweld verdwijnt voor waerheids kracht. 

Den Adel krijgt fijn glants : de fteden trouwe Heeren, 
Den Borger word befchermt: de kerken ftraks vermeren, 

De Koopman gaet ter zee : den Ackerman te veld: 
Allene blijft ons by de heugnis van ’t geweld. 

Een moorder omgekocht de Scherm-Heer van de Landen 
Ter aerden neder velt: en die fijn ’s vyands handen 

In ’t veld noit had gevreeft betuigt door dit verraed 
Dat Spangien hem alleen met moort te boven gaet. 

De Sone neemt de wraek. Ik fie de Doever Stranden 
Verkondigen fijn lof : de driftige waranden 

En Vloten toegeruft gedolven in het zant 
Sijn tekens van fijn eer, en van des Spanjaerts fchand 

Sijn (waert befprengt met bloed van Varax doet hem leven: 
Den Vlaenderlandlchen flag Mendofa heeft doen beven : 

Het oude Werelds'eind , en Gibralter vervaert, 
Canarien verbrand fijn wapens maekt vermaert. 

Het Ooften buigt voor hem, en daer de Son komt rijfen. 
En daerfe weder daelt, het Zuiden fal ons wijfen (naam, 

De Vlaggen van Nassov: het Noorden kent fijn 
En daer de Son niet kan , doch komen kan fijn faam. 

Geen wallen fijn fo hoog, of hoger derf hy trachten. 
Geen grachten fijn fo diep , of dieper gaen fijn krachten. 

En als de Aerde niet wil wijken op het Land, 
Sograeft hy na de Hel, en krijgt de overhand. 

Dit fchrijft de Pen van B o r : en laet de werelt weten 
Dat Neerland haer onheil noch niet en heeft vergeten. 

De waerheid niet vervalfcht doorgunfte of door nijd 
Spreekt wat ons Vaderland en Spangien doet of lijd. 

Hy fteld ons hier voor oog de onverfaegde daden 
Van ’t gram getergde volk: hy wijft het ydel raden 

Tot demping van ’t Geloof en wat een Heer verheft 
Die boven ’s Lands geluk der Papen raed verkieft. 

Poëten van ons Land wilt met u Lof-gedichten 
Den Schryver en het fchrift dit eeuwig Graf-dicht ftichten: 

Die Nederland befcbrijft, haer Oorloog en haer Jlrijd, 

Sol leven na de dood, ookjot fijns vjands Jpijt. 

Cajper BarUus. 

E E R-D I C H T , 

Op het derde deel der Hiftorife werken over de Nederlandfe 

Oorlogen en Beroerten, van den gelooft# aerdigen 

en wijdberoemden Hiftorie-fchrijver, 

PIETER CHRIS TIAENSZ. BOR. 

Us lang is ons verhaeld wat woorden ende branden 
De Spanjaert heeft geficht in dees Vereende Landen, 

Naer wil van ’t Roomjche Beef, befloten met de moord 
Des onverwonnen Prins. Mijn vrund, nugaetgi 'voort. 

Eilaes verlaten Staet! waer falmen di beginnen ? 
Eilaes! waer fullen wi malkander en hier vinnen ? 

Aen Frankrijk hebtgi niet, aen Engeland wel watt 
Maergi Oranje fpruitgi hebt het aengevat, 

Gi jonge vrome Held in dine tere j ar en. 
En wreekt dyns Vaders dood aen defe Moordenaren: 

God fegend dine hand, en ons verloren werk. 
En helpt ons Vaderland, en fijn verdrukte Kerk. 

BOR, hier is werk, en eer Dijn hand heeft dit befchreven: 
Maer dat geeft dinen naem een onvergankelijk leven. 

O BOR.' dit is djn Bom waer mede gi ons drenkt. 1 
O BOR.’ dit is djn Bom die di veel eere fchenkt. 

Het loon is na het werk. Ik heb tot vele flonden 
Dyngrote naerfigheid en trouwigheid bevonden. 

En dikwils digefen belegerdmet Papier, 
Met brieven, en befcheid, vangins, van daer, van hier- 

TVie heeft de waerheid oit eenvoudiger gefproken ? 
Ofwiefich felvenmeer bedwongen, en gebroken ? 

V?orwaer! dit komt di toe, een Schryver als gy fyt. 
Te fchry ven nietfichfelfs, maer ’t wefen van den tijd. 

Leef nu die lefen wilt. Watfoektgi oude Boeken 
Vm eenen and’ren tijd van allen vreemden hoeken, 

En fijt een vreemdeling hier in u Vaderland ? 
Dit is niet eersgenoeg: neemt BOR dan in de hand» 

En leef daer al u bef. Leef daer de wrede werken 
Der Spaenfe Tyranni, en leertfevlitig merken, 

Datgi dien Bloed-hond kent, engrypt in God een moed. 
En wederfaet dien Leeuw’ en Vos met goed en bloed» 

Si et God, en fine hand, en leert den He ere vrefen. 
En hem voor fuiken heil gedurig dankbaer wefen. 

Weef dankbaer ook aen BOR die allen finen tyd 
En furen ouderdom tot onfe nut ver fyt : 

En wenfcht dat God den Heer den ouden man wil fparen, 
En noch een eeuwe doen tot.fnegraauwe haren. 

Met lijfs en zielen heil: op dat hy tot den dag 
Dien wi voor oogenfien fijn werk voltrekken mag. 

Voorwaer! mjn waer de vrund, de rechte Batavieren 
Die vlechten di een kroon van Mirt hen en Laurieren, 

Om dine Ware trouw, en kloeke vlitigheid. 
En of ren dinen naem en werk de Eeuwigheid. 

ZAMUEL AMPZING, 

C A R M E N 
in 

Continuationem Hiforhe belli Belgiciper Petrum Borrseum. 

U 11a opus elf hedera, nee verfibus elf opus ullis, 
Qui tua commendent fcripta petita diu. 

Borr^ei in titulo nomen magis allicit otnni 
Leófores hedera, Sc ducit amorefui. 

Sic tua prima placent, fic illis mota fair va, 
Ut ficconfcribi plurimaquifque velit. 

Momefupercilium ducis, fublefta fidefque 
Elftibi Borra;i? Ponefupercilium. 

Sunt monumenta, quibus, ceu telfibus, ille tuetur 
Seque,fuamquefidem: fipotes,illanega. 

Ringaris licet, ut rumpantur Sc ilia, qutedam. 
Ut carpas, tarnen hunc fama loquetur anus 

Grataque poiferitas nobifcum fentiet, atque 
Thefaurum hunc magno femper honore colet. 

Patruo fuo fcribebat 

G er ar dus Borreeus Gymnajis 
Dordrechtani Retfor. 

In Hiftoriam 

D. PETRI BORRIÏ 

Cum ederet tertïum volumen. 

O R R 1 U S Hiforics quem vexit adatherapenna» 
y, fjuem Cleio non vana colit, verijtte fequefra 

Cana Vides, quem non docuitfacundia praceps 

Vlut fucum, aut blandum lettori obtruderepalpum j 
Jampridem aternis ter Jena volumina chartis 

Edidit, & rerum nobis miraculapandit 

fjuas Ducis AÏbavi rabiegens Belgicapajfa, 

Bello armifque potens, & formidata Vhilippo; 

Vergif ad huc, tantceque jenex pertexere gaudet 

Mo lis opus, beUique facem mandare papyris, 

Belgarumque ivgens ad fidera tollere nomen. 

Matte efto B O R R I, ficcepta >(y> vota fecundet 

Vortunetque Deus ,ficplura volumtnapangas j 

Belgarumque velis Jic vitam mpenderefattis, 

Ut tuafajtorum monunientvs vita perennet. 

Grataque Pofieritas tibi debita preemia folvat. 

Et triplicem nettai laun dcfqnde coronam, 

Gjui triplici extollis caput int er nubila fcripto. 

Quod voveo & auguror 

I. SCHREVELIVS. 
Scholae Lugduno. Batae pnefeëfus. 

Ter eer en van den E. 

PIETER CHRISTIAENSZ. BORRE, 
Vermaerde Hiftorie-fchrijver, 

Als hy fijn derde ftucf in ’t licht gaf. 

Sis de beroemde Bo r r’, en Schrijver wijt vermaert, 
Tot fchrijven hy verwekt, van fchrijvenhy vervaert: 
Die met fijn vlugge Pen, tot in den Hemel vliegt, 
Dien ware Cleio leid, en nimmermeer en liegt 

** % Diq 



Die niet bedriegen kan., die niet vergeefs en fteld, 
Oftongs-gerichff aenrecht ,ofydel klap vertelt. 
Die Leier nieten Morat metfchijn van waerheid fchoon, 
Met blauwe blommen pronkt, en fteld fijn naem ten toon, 
Maer die noch onlangs heeft Achfiende Boek bepent 
Waer deur hy leven fal hier na,en fonderent. 
Als hy veel wonderheids, deur Gods beleid gefchied, 
Deur fijn konftrijke Pen befchrijft met geen verdriet. 
d’Oorfprong van oorlogs-brand , ’t vervolg, en al ’t beleid 
Verhaelt hy rijkelijk, en al met goed befcheid. 
Wat Nederland al heeft gedaen, end’ ook geleen, 
Te Water en te Land fo dapperlijk beftreen, 
Alsden Albaenfcbenhond , dorftigna’tmenfchen bloed 
Gebood te geven Thiend’, den hals en al haer goed 
Dit heeft ons Bor verhaelt, en gaet noch dapper voort 
Al is hy out van eeuw’, en nyders klappers hoort. 
Dit is het derde ftuk , waer in hy ’t sLands gevaer, 
En Oorlogs vieren vlam befchrijft fo voor alsnaer, 
En poogt het Nederland, rot aen des Hemels ront 
Te roemen deur fijn Pen en makent alle kont. 

Doet noch u beft O B o r r’ en toont noch vry u macht 
Alfo wil helpen God , deur fijnes Geeftes kracht, 
Dat gy vokrecken meugt, het aengevange werk 
En dat na uwe wenfch, tot levens laetfte perk; 
Dat gy noch geven meugt veel Schrifts en menig Boek 
End’alles haelt by een uit Kas en uit den hoek, 
Wat daer mag dienftig fijn, tot eer van onfe Land, 
Datkoraemettertijd van dijneftagehand. 
Hier toe befteet u fin , vernuften al u tijd, 
En al uws levens werk, en al u meefte vlijd 
Dat gy onfterflijk word, dan gaet de felle Dood 
Eroderen met u Boek, en fpot met Charons Boot, 
Sofalde dankbaer eeuw’ vereeren u te loon 
Tot prijs van derde Boek een drie gevluchte kroon. 

By den [elven. 

GEDICHT 

o P 

Het derde Deel van de Hiftorie der Nederlandfe 
gefch edenifte van de Heer P. C. B o r. 

Ernogend Nederland, befloten van de Baren, 
Di •c van ’t Spaenfch gebied af fluiten en bewaren. 

Die d’opgeheven flag van ’s flrajfen Coninx hand 
Met ongekrenkten moet af weerden van u Stront. 

Gy die ontworflelt fijt gewetens flrenge wetten, 
En weet« na den dwang van Godfdienfl niet te jftten, 

<1.Aeüfchout u klein begin, aenfehout u Dageraed, 
Hier is de eerfle wieg en windel van u flaet. 

stAenfchout het droeve graf van die u heeft gedragen 
Door menig ongeval, en dorfl het alles wagen 

De Vry heid te geval Aenfehout dengrotenroit 
Bedreven over ’t Lijk van die u ttooflen fou. 

Den Hemeldeerd u leet, en fcheen fleh te bedaren. 
En boven 't droeve huis begon het op te klaren, 

De Sterren haer den vreugt, en waren ’t fchuilen moe, 
Eii Maunts morgesiflond die lachten d’ Avond toe. 

Sijn luif er was te groot. De Nevel mofl verdwijnen, 
Fan al deguytery die eerfl wou Godfdienfl fchijnen. 

En die gekomen was in Engelfch foetgelaet, 
Scheid met een flank , en als een poker van verraedo 

Dit alles vintmen hier fo naektelijk befchreven. 
Dat walmen daer in leefl dat fchijntmen te beleven. 

En als den Ouden man dees dingen komt te fien, 
Hy meent hy ts weer jong en fietfe noch gefchien. 

Wanneer ik hier’deflrijd des Vryheids hadgelejen 
So ifferfchier een flrijd in mijn gemoet gerejen. 

Wie datter meerder Lof verdient van defe twe, 
Gy die de faken fchreeft, of die de faken de 

So weinig kon de Griek den Blinden Schrij ver miffen, Homerus. 
Als defe die den twijï om Paris buit jou fliffen. 

Haer roem duert even lang. Ik fie niet eene menfeh 
Die my niet toe enflaet en fegent dele wenjeh: 

Men fiet degrijfe Tijd verdort de groene bladen, 
En flijt het fchoonfle lof van Soiners uronk gewaden, 

Maer BOKS bejehrev^n tijd fal nimmer defe bleien 
Verdorren > enfijn lofjal eeuwig biyvenflaen. 

1. V. B V RCH. 

Ter teren van den loflijken Uiftorie-fchrijver 

FIET ER 30RRE. 

flpWiÜ °°Et t0£ Batav^ch volk»eQ gy ö nageburen, 
Wrjaegt door uwen twift, gefcholen in ons muren. 

Voor hetgetrockenSweert van den Maraenlchen Vorft, 
^ d’Inquifity hier in Neerland brengen dorif. 

Sict hier uït delen B o r n , hoe d’eendracht heeft doen bouwen 
Een vry gemoet tot God, en ’s Vaders wer te houwen. 

Siet eens den voortgank aen, en hoe God wrake doet 
Aen s’Coninkx trouwloos werk, en om des Princen bloed. 

Doet weg den tumel-geeft, verlamelt weer u leden: 
God wilt diens fonden uir, die lich weer fchikt tot reden. 

Dankt den dooriochten Bor, in waerheid geen gelijk, 
Hy maekt den Lefer wijs, en in de kennis Rijk. 

I. F. d Zevendtr. 

Viro fingulari D. D. PetroBorno, Hiftoriographo, currs 
tertimn Rerum Belgicarum volumen ederec. 

Uit fuerant tanti eau ft & pintor dia bcüi, 
Belgica quo vires nofcere doiïafuas: 

Et Ducis Albam rabiem , cadefque cruentas 
Nobilium. ftua qua dedit iile manu : 

Et qua magn animus pro libertaie tuenda, 
Auraicus, pania pralia gefit ope: 

Obfefjasque aréle rnagms conatibus urbes3 
Direptafque v aga feditione domos: 

Turn vanos rerum eventus: fimulataque pacis 
Confilta, &falfafoüdera ruptafide : 

Infdumqite armis Gallum , facinufque nefandum, 
Quüfmem Auraico mors truculenta dedit; 

B O R R 1U S infigni, per bina volumina ,fcriptn 
Edidit, exaftci cognitionis amans 

Std ne Pofiemas, venturaque fecula, parte 
Fruftentur reliqua, qua fatis ampla manet. 

His fuperaddit adhuc mum , mox d'inde datums 
Catera, audelis boe nifi Parca vet et: 

Magne Senex :fed tu vives pof fata fuperftes, 
Crefcet & aterno nomine Fama ttbi. 

Tanti Operis niirata decus, tamofque labores, 
Qui ftiidtj fpecimen exbibuere tui. 

Dignus quern Patrio,, qttetn ccelo, Muftperennet. 
Duin Patrio,, mentor as inclitafaiïa tu&. 

S. I. vanTethroedeHarlemenfis. 

DE S E L V E. 

At dat den oorfpronk was van d’Oorlog en d’ellenden, 
Waer door dat Nederland lijn krachten eerltmael kenden, 

| En hoe Duc Dalf wreet den Adel van het Land, 
En and’ren, heeft verjaegt, onthalftende verbrand. 

Hoe dat met kleine macht de Prince van Orangien. 
Dikmael heeft weergeltaen het groot geweld van Spangien. 

Hoe Steden valt beleid, daer vreellijkop gedondert» 
Verwoeft ende vernielt, de Burgery geplondert. 

Noch veelderley getal, en dat met goed vertrouwen, 
Den Paisbellcten is, maer echter niet gehouwen. 

Ook hoe den Franfman licht de Landen heeft verhoort» 
Daer naden vromen Prins fèerdeerlilcis vermoort. 

Dat heeft eerlt Piet er Bor befchreven in twe boeken. 
Met kennis van de faek, door vlytig onderfoeken, 

En nu van ’t feilde werk , tot nut van het gemeen. 
Wat daer is na gevolgt doet by daer by noch een. 

En wat meer over is hoopt hy noch te volbrengen» 
So ver’ het God belieft, en den tijd wilgehengen. 

Evenwel, waerde Bor, fult gy na uwe dood 
Nocli leven , en u eer en faem fakwerden groot. 

Die haer verwondren fal van uwenaerlfigheden» 
Daer in gy u verhand en tijd hebt gaen bellede n, 

Dies gy wel waerdig fijt te hebben tot een loon, 
Den gunit van ’t Vaderland en ook des levens kroon» 

idem. 

Int 



In CL V. P E T R I BORRil 

Hiftoriarum volumen tertium 

Epigramma. 

Elgica quam dubijs var ie fit cafibus acla 
Magni poft mortern Principis Aurtacï; 

Fe flor e confiantï dutn nefcia ferre tyrarmos, 
Strenua pro patrijs legibus armagerit: 

Bonits patriam [criptis clariftimus augens, 
Dextra Tegai dexteriore notat. 

Additur ecce fides ftudiumque & curafidelis, 
Fendeat ut jufto ponder e jufta bilanx. 

laudes ergo tiu merito nomenque manebity 
Infigni meritum fiemper honore coli, 

Chrifto Duce nil timendum. 

Gerardïïs Bootius. 

Gedicht tot het twede Deel Van ’t derde Stuk. 
L O F-D I C H T 

Voor 

PIETER BOR CHRISTIAENSzoon, 

Waeracbtige Hifiory-fchrijver. 

At Mavors tuimel-geeft is over ’t Land gedreven, 
En datmen goed , ja bloed opfet met lijren leven 

In teerling van dien god:dat menig fiel verfmoort; 
Dat huifen {ïjn verbrand, en Kerken fijn verftoort: 

Dat piek ftaet tegen piek, en daggen tegens daggen : 
Dat hier Orangie vliegt, en daer deSpaenfe Vlaggen: 

Dat d’een menfch d’ander eet, en jammerlik verfcheurt: 
Dat neringe verloopt; dat Belgica meeft treurt. 

En Nederland beklaegt der Wolven ende Gieren 5 

Is*t, Spangiaerts , uw bedrijf? of uw*, ó Batavieren ? 
Of fchort het aen u bey ? doch dit ga, fo het wil: 
lk merk, dat ’s Graven-Haeg oneens is met Madril. 

Dat Bruflel na een wit en ’t Hof van Spangien doelen, 
Om Holland onder 't juk te brengen, is ’t gevoelen, 

Maer g’lijkerwijs hier is nu over lang getwift. 
En oorlog opgeftaen , tot noch toe niet geflirt; 

So twiftmen hier en daer van wegen d’oorlogs-ftucken, 
Wie die bert Lethekan met Waerheids hand ontrucken. 

Wie d’Helden, en den naem, die d’Helden eeuwig blijft, 
Vrymoedig fonder fucht en Iogentael befchrijft. 

Een onbevlekt gemoed de Waerheid moet betrachten. 
Op miede, noch op ftraf (fo 't nood mocht fijn) niet achten. 

Die yet verbloemt, of heelt, en ’t blad met weiff'Ien vult, 
Voldoet de Waerheid niet, en blijft ftaêg in haer fchult. 

De-Meter hoortmen hier, en daer een Mier-beek^ noemen: 
Aen bey de fijden irt, wy weten van geen Bloemen ; 

Wy fchrijven na behoir; wy gaen recht in ons fchoen; 
’t Is buiten ons beftek, yet af of aen te doen. 

Dus roemt elk een om ftrijd. Dit moeten wy fo horen: 
De Waerheid evenwel gaet hier en daer verloren. 

Ja fomwijl aen een fy geraekt den vromen Held, 
En in den vyand vind de fchrijver dat hy fcheld, 

Door haet en nijd vervoert: de Vrydom en Hand-vertcn 
Roept d’een gequetft, gefchend ; en d’ander duid ten beften. 

Men vecht om van den hals te weren brand en roof• 
Men vecht voor Godes woord, men vecht voor ’t waer 

Geloof. 

Dit kijken heeft geduirt, tot flaens toe, lange jaren, 
En t volk is fo onftelt, fy konnen niet bedaren. 

In tijds, tottijds genut, de Waerheid nederdaelt, 
En tuigt felfs, dat ons Bor haer alderbeft betaelt. 

AEN DEtt SELFDEN. 

M dat ik tot de Pais , en niet tot krijg en yvëfj 
Is nodig, B o r , geweeft de noding van uw fchrijven 

W ant anders ik van felf wel tot uw lof kon gaen 
d’Aenporring was te veel, te veel ook al ’t vermaen 

Doch als ik overdenk, waer ik ’t eerft fal aen vangen. 
Die kotts fo vlugge fcheen, laet ftrax mijn wieken hangen» 

Ik fie een volle Zee van roem en goede maer • 
Ik fie (dat meeft behaegt) de naekte waerheid’ daer. 

Ik fie een open hert door haet noch fucht gedreven • 
lk fie fo menig Held voor ’t Vaderland gebleven. 

En vry heid des gemoeds. ’T is waer, ik fie’t begin. 
Ik fie ’t vervolg, ó B o r , en ’t heeft vry moeiten in. 

Ik fie den Coning Fhlips, ik fie Duc d'Alb verbolgen: 
Ik fie veel nieuwigheids, plat tegen ’s Lands recht, volgen* 

De Miters, onderfoek van yder eens geloof; & 
Vervolging, kracht, geweld, moord, plonderinge, roof, 

Sijnsevennaeftens haet. Dus is het fpel begonnen • 
Dus ift gerockent (laes 1) maer noch niet afgefponnen. 

O Heer, die ’t ende fiet van oorlogen en twift, 
Hoe neer fo fal de brand der burg’ren fijn geflirt ? 

Tis waar, ik fie ’r begin van ’s Lands on-eenigheden: 
Ik fie waer ik mijn tijd fou tot uw lof hefteden. 

En oeffenen mijn geeft. Uw’ krans, ó B o r , begint • 
Maer wie ik fpreek of hoor, het end daer niemand vind 

Och, waft een tijd van vree, hoe foud’ ik my dan fpoeyen" 1 
Dan fou mijn blijde pen met duifent verfen vloeyen, 1 

Die nu onluftig is, hoe wel niet ongewent: 
Dan fag ik met de Pais, ook aen uw lof een ent. 

P, S. 

Gedichten tot het vierde Stuk. 
In continuatam Hiftoriam Belli Belgici, 

autore Clariflimo Hiftoriographo 

PETRO BOR. 

VID tongumvexata,furensquidBelgicapoftitt 
Quan turn pro patrijs audeat iüafocis: 

Sufïmeat quam durapati mem confcia reiïi, 
Albanoftupuit fub Duce fitvus lber. 

Mitius ingenium regalibus addidit armis 
Italus, & dod,d profuit arte magit. 

Ceftimus Hejperia, noftrifque erepta triumphU 
Oppida Cantabricafuccubuere manu: 

Et moxpercujfo Libertas Principe motrens 
Indoluit populifatafupr erna fut. 

Cum nova de patrijs proles generofafavillis 
Surgit, & Auriacifuneris ultor adeft; 

Mauritiumque fequi noftra ccepere cohortes, 
Iftaque coüapfium dextra capefiitopus. 

Gaudet Breda capi, devittas reddidit urbes 
ifala y ft ant Frifio caftra fubaiïa fob. 

Alta triumphanti paret Groninga leoniy 
Cafareaque vetus concidit urbis bonos. 

Bruiïerus & Salij noftra funt nominapartüy 
Et Batavüm laxisfinibus arma munt. 

Jamque prior viiïis redit in pracordia virtus, 
Aufiriacafque ferox dejpicit illa manus. 

Hac venerande tuos B O RRI vis ficire nepotes* 
Beüaque tam claroplurima tefie legi. 

It Ducibus tua dextra comes: tuprdia reddis, 
Pïngis & in chartis Pergama noflra tuis. 

Quam cuperemfocijs tua currere fiecula feclis 
Najfovij, & juniïis grefiibusire duos: 

Ut Viiïrix quem nulla Ducem Bellonafatigai, 
Tu quoque non cejfes, maxime scriba, loqui. 

C, Barlseus. 
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GEDICHT, 

Öp 't vervolg van de Hiftorie der Nederlandfer Oorlogen, 

befebreven door den vermeerden Hiflorie febrijvev 

PIETER CHRISTIAENSZ. BOR. • 

fft&gSpp Och gaet den oorlog voort, noch hoor’ ik het gefchreeu 
% Hier van den Arent wreet, daer van den troffen Leen, 

«I'ÜbH i Nochftaet deSpanjaertftijf, noch ftactde Nederlander 
■*AFE3'.\) Bloore lweert verhittigtop malkander. 

Ons VYyheid worftelt noch , en rijft hoe lanks, hoe meer. 
En Maurits klimt vaft op in ouderdom en eer. 

Sijn fweterig Helmet en ruft tot genen tijden, 
DeSomersjaeropjaergewapent voor hem ftrijden. 

De Delfie moorders-icheut ontroert het eele bloed. 
En d’heugenis van ’t quaed vevoorfaekt hooger goed. 

Hy maekt den Yftel klaer, en wint lijn vafteSteden, 
Hy dringt ter Poorten in , en fterkt der Landen leden, 

’t Bewalde Groeningen ontvvalt hy met gewelt. 
En als een oorlogs-poft doordraeft hy ’t VriefTe Velt. 

Men plagde Laure-krans V3n jaer totjaer te tellen. 
Nu lletmen week op week des vyands fterkten vellen. 

Nu paft op tin(fau ook eens Roomfen Vorft ad vijs: 
* Ik quam, ik fag, ik won, en kreegder wapen-prijs. * Vem,vidhvid. 

Dit alles fchrijft gy Bok., en doet de wereld leien 
Wie dat het SpaenieHot fo dikwils heeft doen vrefen. 

Wie dat den eerften grond der Vryheyt heeft geleiti 
En naer lijn Vaders dood, fe maintiemiray gefeit. 

Dit wenfeh ik nu alleen , datgy fo lang mocht leven 
Dat Freub i c x oorlogs doen varna mocht fijn befchreven» 

En dat gy , die u Pen ten oorlog hebt gewent. 
Mocht fchrijven voorhetleft het blijde oorlogs ent. 

C. Barheus. 

- - Op den • m 

Oorfprong der Nederland fe Oorlogen, 

Libertatis ergo fÜtftiCl' tOC gcbjCbcn/ 
€n'ce gettüubjeitft bêfcl)?eben 

Door 

PIETER BOR CHRISTIAENSZ. 

A % D’ öcsf ©?pljefaö ©02f? beiraeö’Iïl meegenomen/ 
■“•«So 31)11 top onö beröiict te boben noeft gefeomen. 

T>e jBöomiÖafgeftaftt: inner fiet! toat boo? een fp2tnt/ 
<Den (ffajliitacn tot fclnilf / ben ftcmcï ons mufluit. 

3j$0Cl) llOUÖeit top IjCt bc!D : • tn nOCll fo IÖ Orangien 
©eibelgei ban be madit bcö ötoingdanDö ban Spangien. 

’ö!anööb2pbóm boeit onöacn. ,§o Dtcr-geftocftte pant/ 
^oigbulöci. ift bcRiaert / bjo?b boo?t cn boo2t geplant, 

<0cftanDljaeft cn gefïtjft / in fpijt ban ^cben-bergen; 
JjBen ttm/men bftvemt baentoat ftélpt fied 'tiö macr tergen/ 

t 5’ö olp in liet bier» teöcr ifl gemoeb ; 
st<0cloof (cengabe <Ü5obö) berfegeltmen in ’t bfoeb. 

3Bat onheil iö omftaen uit ’t bianöcn / blaften / moo2ben/ 
,fBet ftarfter / üanft cn piep / met ftoaeibcn cn met ftoojben! 

<Bf fdioon bc 3lcre iooibboo: ftetterp berboemt/ 
£>o bloeit <0oöö üie2ft en blijft notb in ftacr ftooft beroemt. 

€n tóojfïdt onber ’t ftntiö met ’ö Ueifciö ftrengc toetten/ 
niïntcgcnö ftriigö getodb. 3©atftan«©oböbtenfïbeletten* 

PÖdoetenö-btoang! óneen: ’t<©cloofiöbedtced/ 
<©an bannen fo ’t gemoeb fon perffen uit be fted. 

€en menfeft bic fal be geeft eer ban bit b2p begeben. 
I, Hei boo2 isicfï lip be boob; ftiei bp lufr ftem liet leben. 

3©cg lanbbcibe^flift guaeb / bctbolgtng om ’t geloof: 
3©eg plonbcr-geeft / boeg bic een anber frétt ten toof. 

ïvomtliefbe/ bjeefttoen ttoeén be ttoift geftnïre pennen/ 
2&ccftt ’t Oo2!ogö fïnjti-gctocer / en leert be iDiebc ftennen. 

2W)ï iöoiiö Belgica niet lang genoeg geplaegt! 
mag ftet 51)11 bat 11 / ©ïniippc / bit beliacgt: 

ü|oe ftomt tiet / bat ton liter bit mto-berftanb na-treben/ 
€11 foeften Hlanbo bcrbeif / en b’onbergang ber ^teben l 

Renmerftt / 0 bnrgerp / ’t faeft-tudbigc bèfclictb/ 
€nï)oc / loannccr/ ban tmebegronb-Steen iogdeib. 

TSii liebt op banoiiss Bor bcnloopbanbertigjarcn/ 
rièn i üogdift niet meer. ï©ilt öaerom ’t tóerft betoaren i 

<E .t leert cn mijb liet guaeö bat Spangien ftact fo bier. 
3®ncöt / bat ‘gp u niet bjanb acn een fo Ijeiltg bier. 

S-P.S. Atnftclredami, cro. 10. c. XXX.' 

HEXASTICON, 

In laudem 

Clariffimi Viri D.PETRI BORR^Ïj 
Hiftographi Fideliflimi, cum quartum volumen 

Hiltorix fux Belli Belgici ederet. 

rurfum monumenta tui Borrze laboris 
Bella fub Aurïaco Vrincïpegejla canunt f 

Grande opus! Auriacis ut P atria vivit in ar mis: 
Sic vivet fcriptis terra Batava tuis. 

Det tibï Nejloreos dementia Numinis annos» 
Et jimul bos nojiros pojfe referte dies. 

EER-DICHT, 

<8p ftet berbolg ber hiftorie ban be i^cberlanbfe oojtogen/ 
boe? ben bermaerben en getroutoen ^iftorp-fcft?iibec 

PIETER CHRISTIAENSZ. BOR. 

^t ftomt Hier toee2 een toerft ban arbeib aeitgetreben/ 
,€en toerfe ban onfen feriig met onfc built geftreben/ 

€en merft bat menig feit ban Maurits, onfen l^elt/ 
€en toerft bat menig feit ber 25atabierjS hertelt. 

<Odijft onei ©abedanb / boo? onfen $2tno fal leben: 
^0 fal bgn ^en / ó Bor! ftacr ooft een name geben. 

Tic buift ban onfen ï$db macftt l^oilanb biel bermaerb: 
j©aer bijne ïlen / ó Bor! iö ’t leben ban fijn 3toaerb. 

3©p toenfclien bat be ^eer / tot bijn cn onö genoegen/ 
(Tot bijnen onben bag bed iaren noeft toil boegen/ 

ÜDp toenfclien bp ban <0ob een nicubie frtfcfte jeugt/ 
Op bat gp onfen ttjö niet een befclipjben mèugt. 

S. A MP ZING, 

Ter eer en van den loflieden Hiftorie- fchrijver Pieter Bor. 

AL heefteen Vorft gebracht veel Rijcken in fijnmachtej 
Veel Oorlogs ook gevoert ^ nochtans ik weinig achtc 

Sijn wijt-beroemde eer, tenzydat fijne daet, 
Bctfchreven door.de Pen, vergetelheid omga.ee. 

Dit hebtgy Hollands volk, dit hebt gy al verkregen, 
U liefde tot ’tgemeen houd Borre niet verfwegen 1 

My dunkt, als ik hem lees, dat ik u voor het land 
Sie fetten voor mijn oog u goed en lijf te pand- 

Gaet mannen , gaet fo voort, fo lang gy hebt Orangien^ 
Wat vreeft gy immermeer ’t geweld of macht van Spangien \ 

Houd Eendracht in den arm ,en denkt voorwaer altijd 
Waeromdat gy van ’t jok van Spangien bent bevrijd. 

Laet met deielfde eer het ent des Oorlogs komen, 
Daer mee tot noch toe is het fweerd in d’hand genomen I 

Bor lal met fijne tong, met fijn welfprekemheid, 
U maken eenen naem tot in der eeuwigheid. 

I, F. van der Zeventef. 
— 1U • ' 

E L E G I A, 

AdvirumClariff. P. BORRIUM, 
Cum ederet I V. Belgicar.Hiüoriarum Volumen. - 
cn , - T!..* f . f r f r ’ ’ -j?4^v 

leut terra, fcrax Cereris, fuafarra quotannis ' *. 
Bed du, & ingenti fanore dit at agros: 

Cultaque triticeosproducunt Gargarafottus, 
Gargara divitijs luxuriofa fuis. 

Nee fegnes fuiefruge dies, fitte mefibus annos. 
Alma fint t Jpicis. tempora cincla C er es. 

Non aliter Bom, quas dat cultura Minervfi, 
Di vu is ingenij munera fundis opes 

Necjtijbi funt; fleriles, nee eunt fine fmgibus anni, 
Attibi fcecundo me fis opitna folo. g , 

Belgarum qui gefa refers digefla per annos. 
Qua, potermt [era pojleritate legt: 

Albanutnque ducetn, & laudatïprmcipis artes, 
Quetngcnuit terris,Panna fuperba fuis. 

Infejftafque aquilas, & tanti mendia bellis, 

r .•-? 
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Armaque quo Hefperio milite movit iber. 
Pandis opus , quodforte fuajam molelaboret, 

Et majus jufia parte volumen habet: 
At nonduni refiinclafitis, famoque cupido 

Glifcit adbuc, fat o non retnorante manum: 
Etcum multaexjient prifci.monumentalaboris, 

Plura tarnen femper [albenc jufiit amor. 
Et jam terdenos, & fena volumina, libros 

lmplefii, & nonduni meta per afta tibi. 
Plurima adbuc refiant tranfacli temporis acla, 

BeUaque Mauritij non memorata ducis. 
Ouem toties elari referentem figna triumphi 

Vidimus, & patrijs tbura cremajfe focis. 
Meurfia cum capta ejl, cum fracla Brevortia bello. 

'Breda dedit villas, fed (me code, manus. 
Exutique armis Nemetes, Grinnefque fubatti, 

Et Groningani ditio prima foli. 
Qiuqut aha clades, quarum Turnboutia tejlis, 

Flandriaque adportus non bene tuta fuos. 
Vix ea bis denis poteris comprendre libris, 

Si parih rerum pondere furgat opus. 
Augebuntque tuos Grolla & Vefaliafaclos, 

Materiamque ducis vel tibi Silva dabit. 
Magno molis opus, feriefque immenfa laborum, 

Hei ntthi, quod votis invidafata tuis l 
Nam tibideterior canis afpergitur otas. 

Et trahit incurvo languida membra gradtt. 
Hij tibi dent Priami, vel dent tibi Nefioris annosy 

Et Pjlios fuperet lliacofque fenes, 
Sic tibi contingant vivacis promiafamo. 

Et currant vito fiamina Uta tuo. 
Exorfo Hifiorio telam ut pertexerepofiis. 

Et tandem faflis impofuiffe manum: 
Belgarumqueferas ad confcia fidera nomen; 

Et celebret nomen poftbumafama tuum. 

EPIGRAMMA ad eundem. 
fiagna Padifub Agenoris editus urbe 
Livius Aufonio conditor Hifiorio, 

««SsSKP Si modo verafides, fcripfifie volumina centum 
Eertur i & a primo cardine dena quater : 

Attaque Dardanio furgentis mania Boma, 
Qtu male narratur tranfilijffe Remus. 

Et legum tabulas, trabeati jura Quirini, 
Albanofque Patres, &fine labe togam : 

Tarpejafque ar ces, Capitoli immobile faxum 
Dixit, & antiquo facra reperta Numa : 

Et regum imperia, & gemino fub Confule fafces, 
BeUaque Romanis gejta fub aujpicijs, 

Quacunque immenfus Terra fe porrigit orbisy 
Seupromat Ebas , Hefpericafque plagas= 

Inde datum nomen Patavino lüujire Quirini, 
Cujus ab aufpicijs condita Roma fietit, 

Quemte dicemus fcriptorum maxime B o R R ij 
Qui tot Agenorea das monmnenta fide ? 

Romulus alter eris, (Pbabao ignofeite vati) 
Autfaller, Batavüm Romulus alter eris. 

Amoris ergofcripfi. 

I. ScHREVELIUS. 

In Cl. V. P E T R I B O R R H JE I 
Hiftoriarum partem quartam. 

Afcentes Patrio vires, nunc omine dextte, 
Borrhxe , aternum manfmis tradere cbartis 
Pergis, mexhaufio fiudio : fiat gloria faiïi. 
Stat virtutis bonos. Narrent G ar amant as & Indos 

Scriptor es altj-,longè peregrinaque vafio 
Regna remota man, & qua Tjbridis undafuperbi 

Alluit, aut largo perfundit gurgite Nilus, 
Et qua Sitboniis borreus Aquilonibus Arttos 
Fngorafert, altum vix difcutiendapetenti 
JEthera Vitani: Patrio, tu motus amore 
Hoe iter afcendisj nelonge exemplapetantur 
Virtutum. lufiis quot enim pro legibus arma 
Magnanimi fumpfere viri, qui vindice dextra, 
Invittoque animumfrmati robore, durum 
Excuffere jugum: non fanguinegaudet inulto 
Hifpanus: nam villor adefi Mavortius heros; 
Mauritius, late ftragem dan s hofiibus altè 
Hofiiles fiernens agros: lnfiare favori 
Numinis, & captas (ccedisfu ille paterna 
Egregius vindex) urbes invadere longo 
Ordine^fic armis pot uit qua plurima virtus 
Ejfe, fuit: nee confilio minor, urget utroque 

' Succefius, referens terraque marique triumphos» 
Magna molis opus; fateor, tot tantaque feclis 
Scriptorum Borrhcee decus, mandare futuris: 
Sedpiusille labor j dignumte gloria tanta 
Soüicitct patrio : non boe monumenta peribunt 
Divitis ingenij: Nam te ventnra nepotum 
/.Etas fufpiciet, profens tibi tradere palmam 
Non dubitat: propria fecum proconia laudis 
Scriptaferunttua: fedlaudem non ambis, atumbra 
Ut corpus-, SEQUITUR VIRTUTEM FAMA PERENNIS. 

Chrifto Duce nil timendum, 

Gerardus Boot. D. M. 

GEDICHT, 

Ter eer en den Achtbaren Heere 

PIETER B O Rs 
Over het vierde deel fijner Nederlandfe Hifiorien. «Erflanden hoog beroemt, die met u kloeke breinen 

Doorgrond, al wat van ouds de Grieken en Romeinen a 
Door liefde tot heur land, en vryheid aengefticht. 
Hebben , met wijs beleit, Vroom-moedig uitgericht 

Siet of gy niet behoort, u oog te laten dalen 
Op Holland ; om aldaer ook ftofïe te gaen halen» 
Voor uwe grage Ziel ? foekt gene vreemde kuft: 
Hier is genoeg, dat dient tot voeding van uluft. 
Wat dwingt u ver te gaen, om wonderen tefoeken. 
Van Ooft of Wefte kuft, van onbekende hoeken? 
Merkt met eenftille geeft, met oerdeel en gedult : 
Is niet u Vaderland met wonderen vervult? 
Heeft niet een hand vol Lands, vidlorie verkregen. 
En’t Oorlog uitgevoert, met Godes volle zegen. 
Tegen het ftraf geweld, van fo veel Rijken t’faem, 
Die d’heleaerd’, alleen verfchricken met heur naem ? 
NoitSpagnien was fo hoog, totaen ’tgefternt verheven. 
Dat, Holland, uwe deugt haer niet en heeft doen beven: 
Dat uwe macht niet was gevreeft; te Land ter Zee, 
U daden, kloek beleit, in Oorlog ende Vree. 
Nooit heeft ons tyranny, fo harde konnen drucken j, 
Om onder’t Spaenfejok, onsvrye hooft te bucken : 
Wat onfe wetten zijn , nu Spagnien heeft geleert, 
Die zijn regiering had in tyranny verkeert. 
O aengename Born’, daer wtwy mogen drinken 
Den NeBar die ons doet, in vreugde ichier verlinken. 
Die ons de volle fmaek, van onfe vryheid geeft, 
Waer in een yder menfeh, in Holland hier nu leeft. 
Watrijkeftromen merkt, hierwtdees Borne vloeyen, 
Beftandig om geheel het aertrijk te befproeyen, 
Het aertrijk dat geheel, van daer de Son opdaegt, 
Tot daer zy nederdaelt, van Hollands daden waegt. 

Ejufdern, 

GEDICHT, 

Op het vierde ftuck ofte vervolgh der Nederlanfe Oorlogen, door 
den voortreffelijeken en wijt-beroemden Hiftorie-fchryver. 

PIETER BOR CHRISTIAENSZOON. 

H€t ^cberlanö getuigt met ötufem ongduefeen / 
©m onïia' en ï>panï$ 3töae« te Ducfett j 

3©o?t 



3Do ?b na een lange pèo.3 ban jaec’ge perte gud / 
aDannccnncn’tmintïbermoet / De Jtëeeftecbanketfpel. 

§32in£f ban ^arma trotgï op al fijn obertotnnen / 
3£cf)t ^oüanö te gering’ om pettoeö te beginnen t 

p.nnsf üBauritö onbcrtoijl peeft ’t oog geftaeg in ’t 3etl /, 
§n ’tperte’ö ©aberg to?aeP/ €5ob3 eet / ’tboly tuft/ 

’glanDeipeiï. 
©ter fïrpD pp toacPer booi / De reepte fa eb booi allen/ 
C5oD boo2 De reepte faeP; boe ban ’t Dan gualijP baiien i 

Ctoö fiet pp pier en Daer baft ©arma ’t booiDeel af. 
<©ic pelptmen aerbtg op De ^paenfe tops in ’t graf. 

<£>ie0gactmcn De£ te meer Cafril’jenë poogmoet tegen / 
SRet Pleine maefit gefïtjft / getoapent met CoDis 3egcn: 

jtëcn fielt on$ EanD in ruft / berfeftert onfe ^taet / 
©an buiten boot getoefd / ban binnen boe? berraet. 

3T>it’0 BOR fijnbierDcftuP: boom pclptmp ©arabieren/ 
Helpt met De bterDc Croon mp BOR fpni^ooftbercieren: 

Cen Croon ban eiePe-bla’cn / a!é Komen eernjb.ef booö 
Hem Die een burger pab’ bepouben ban De DooD i 

^enbt toat gp fcpulDig 3pt acn fulpen iiDan te geben / 
<Dto u en ’t ©abeclanD booi ccutoig peeft Doen ieben: 

<©ic u cn ’t ©abcrlanD / of’t ^panjen fepoon benijb / 
Cn bootbergetenpciD en onberganft bebipD. 

ïlrpgëpclDen Die ons* ftaet pebt Dooi u bloed Doen bloepen/ 
Cn b?pc pcerfcpappp peb ’t Dooi u DooD Doen groepen; 

35ie lijf enleben boo? De bipPeiD pebt getoaegt / 
Cn feiber norp De plactö befepermbet Daer gp iaegt: 

Hier ïecfl gp tocDerom / pier 51411 u ftloePe DaDcn 
Cnö pjicPelg tot De iDcugt / pier iö u topö beraDen 

Cen booibeelD in ong Doen; u bloePpciD u berftanb 
©efepermt ooft na u DooD De ©?ppeiD ban onë 3lanö. 

BOR ’t 3p Dan Datf in u / of Dat fp Doo? u leben / 
Haer Doen i£ Doo? u 3Bcn in peugenif geblebcn: 

Cn’fttoeetnict toten banttoccngp meeröer Dient en eert/ 
<©f paerlien Die gp roemt / of ons? lien Die gp leert. 

<SMucftig allebei / en Die u ©oeften lefen / 
Cn bic pet peeft berDient Daer in te 3tjn gep?cfcn: 

4E5pfcibe PIETER BOR gclucftigbobenal/ 
3©ieirö ttaern alfinö fo lang De toerelt Duren fal. 

Cn fo gp mp gelooft / Den ^cDcrianDfen pber 
toaerDig en berDient pet lof ban fuiften ^cpjpbcr 

Cn fulpen fcp?pbcrO bltjt en PloePpeiD en berftanb / 
30 toaerDig cn berDient Den lof ban ’t $eberlanb. 

T. LEEWIUS 

| Qudt, mirande Solex, digtias tibi dicere grates 7 
Quafve referreparetpro tanta mtineve laudis, 
S'mterï quifquis fttientiapettora Ven 
Geftat, mellifluifque avei impallefceïe cbartis f 
Iufta etenim parilipremitur tibi pondere Libra 
Semper, & a partisJludiifque odilfque recept. 
Ergo tufolus tam magnis conditor attis 
Dignus, & baud aho [e tantum jafl;atalumno 
Trajettum} quantumque alios fupereminet annis 
Mauritius vittor, tantum tu latera folus 
Agmina fcriptorum longe poft ttrga relinquis, 
O Felix dextra, ofeliciftime mentis , 
Qua tantopotuit non fuccubuijfe labori. 

ARNOLDUS BOOTIUS. 

GEDICHT, 

Ter eer en van bet vierde Deel der Hiftorien, van den fecr 
loffelijcken ende Beroemden Htftorj-fchrijvery 

PIETER ROR. 

C A R M E N, 
In quartam partem Hifloriarum 

Viri Clarijf. atque Wftoriographi Celeberrimi 

PETRI BORREL 

Cce iterum tnagnus fcriptorum nafcitur ordo, 

Quartaquejam fobolcs (avidas en afpice meutes, 

Ut nitido vultu vemeriti braebiapandant) 
iorreei dimiffaftnu , decunere gefta 

Najfovia, & Batavum proper at pertexere Marton. 
Crefcit opus *, crefcunt panter quoque forti afatta 
Mauritii, & tcncrisfuerat qui furculus annis, 

Exijt in ccelum ramis felicibus arbor, 

Securam Patria prxbcns fubfrondibus umbram 7 
Defenfatqiie conus nimbos, imbrefque repeÏÏtt. 
Pergit inexpletttm virtutem extendere bello, 

Ft proeul apatria favos depellit lberos, 

Omnia dam late fubigit vittricibus annis, 
Circumfertque metum, O- paftim trepidantibus inftat; 
Fulminis in mor ent, aul vcluti cum fpumeus amnis 
Fxijt obicibus ruptis, cuncla obvia fternit 
la donut us, campofque tegit tonentibus undis. 
ïïtnc tantos aclus 5 monumentdque maxima rerum 
Fnumerare licct -0 pr&claias agrnine tnagno 
Servitio ex ut as urbes, qua legibus aqui 
Tocderisy & gr at a nmc libertatefruuntur. 
JJac ne tempus edax rerum atque anno fa vetuftas 
Obfcurafje queant yfacient Borreia fcripta, 

Scripta Patayino non inferiora cothurnv^ 

TTEreenigt Vaderland, Doorluchtig Naflbufch bloed, 
V Wiens overwijs beleid, wiens onverfaegt gemoed, 

Des Spaengiaerts hogen trots doet in oneere beven. 
En het Batavifch volk in diepen vrede leven, 
Bevrijd van ’tfware jok, en goddeloos gebied, 
Dat hun placht t’overla’en met opperfte verdriet, 
Met reden moogtgy wel driemael geluckig achten 
Dien dag en plaets, die u BOR eerffc ter werelt brachten 3 

BOR, wiens gefcherpten geeft, wiens loffelijk verftand. 
Wiens onverdroten vlijt, wiens ongevalfchte hand, 
(Die nooit den rechten baen der waerheid heeft verlaten 
Door ongemeten gunft, of dooronfinnig hatefi) 
Met fijne waerde Pen, die haers gelijck nooit vont, 
U w Ridderlijck bedrijf na fijn waerdy vermont, 
En door fijn 1'chriften u gaet een trophee oprichten, 
Het welck voor geen geweld van eeuwen en fal fwichten, 
Maer in een eeuw’ge jeugt van onverwelkte faem 
By denakomers ooit doen bloeyen uwen naem, 
En uw verheven Hooft met een krans van Laurieren, 
Wiens groen tot gener tijd uitdorren fal, vergieren. 
Eer fal het rijke Ty, eer fal de Maes, of Rhijn, 
Met Ganges, met Euphraet ,met Nijl vereenigtzijn. 
Eer fal het wijde vlak des Oceaens uitdrogen, 
En door fijn diepe veld voetgangers paden dogen. 
Dan dat ooit ’t minfte deel van uwe dapp’re dae’n 
Door de vergetelheid verloren foude gaen, 
So lang het rijke werk van BOR fal zijn in’t wefen, 
Solang Nakomers ooit fijn fchrifcen fullen lefen. 

3^e0 felben. 

E E R - D I C H T, 

Op’r vierde Boek des vervo/gs van de Nederlandfe Hiftorie, 
befthreven van den naerftigen, xvaerachtige», en on- 

overtrejfelijcken Wfieric-fchrijver 

PIETER BORRE CHRISTIAENSZ. 

WAt vryheids liefde baert, wat dat een moedig Held, 
Die voor fijn God en Land fijn bloed te pande fteld, 

Geluckig brengt te weeg’, hoe eendracht houd by een 
Dat door den brofen band des twedrachts valt in tween 
Stelt BORR’ ons hier voor oog’in woorden vol van daet, 
In daden, welkers roem de wereld om me gaet. 
Wat lal BORR’ zijn u loon ? Gy fult zijn t’aller tijd 
Met u befchreven Land van fterflijkheid bevrijd. 

alt itefDe tegen ’t HlanD en Den ^cP?öber 
gefongen ban 

CORNELIS BOY, 

Zierikze enaer. 

S O N- 



SONNET. 

C D pemanb toaerbfg ié een ftroon ban ILauUjerieren/ 
O pemanti toaerbig ié een groene <tf5lo?p-€roon/ 

JÜo pcmanö toaerbig ié een trefplijft <£er-beloon 
L§0 fl)t gp ft Pieter Bor: ( ö pronk der Batavieren!) 

©net menu allefmé me loff’Ujb moet berderen/ 
€n fïellcn op u Dooft boo? pöer een ten toon 
<£n u (öie fijt bebjjjt boo2 Momus fpijt en ijoon) 

©ie moet men ober al roemen met b?oltjfe tieren. 

©errntté OP met u Danb/ en beur u bloeben geef! 
(<0elpb men in int en u anö’re 2öoeften leed) 

d’Necriands’ gefchiedenis feer Deftig Ijebt befcfjjeben. 

^o bat ti eer en loftotaenbetoolben rijft/ 
<£n pber utoe baeb en b?abe toerben p?ijft/ 

©e bjelöe eeutotglijli Dier na nocl) fulien leben. 
P. van Ooftrum, 

ïteurbacrtangfE 

Gedichten tot het Vijfde jluk- 

IN PR/ïLJUM FLANDRICUM, 

luculenter hoe opere defcriptum, 

A cUrifmo viYo 

F E T R O BOR, Hiftoriographo. 

Tj'Landria, fatalem Morinbm reminifcere cladem» 
Strataque per campos bufta cruenta tuos, 

Cum pater Aunacus, cum toto littore turmas 

Cantaber, adverfis oppofuereglobis» 

Cum levis augufio beüi Fortuna tbeatro 

Vtfa fuit gemino fummafut ffe Duet 

Hitte tumulos tnter 3 (nos Relga vidimus) inde 

JEquoreos int er caftra fietere Deos. 
Non pat uit pelagofuga, vafiis fiftimur units* 

Et juffie Batavos deferuere rat es. 

Cogimur inpugnam; <& ftc defperaffe »faluti eft» 

Quamque negat Tethys, monftrat arena want. 
Qceano dum miles abtt, fibi vindicat agros. 

Etfatis eft , terra beüigerante frui. 

Certavere acies » denftfque hafere maniplis» 
Et pedes immifjis obftitit acer equis. 

Signa meAtit remeantque ,premunt eademque premuntur» 
Et part es obeunt ordofurorque fuas. 

ZJnquïmus d tergo Soiem 3 ventofque ferentes. 

Obruïtur nimio Flander Iberque die, 

Vineimus. <£y tantis Mavors fuccefjibus harem» 

Colligit Auriacofparfa trophaa fuo. 

Ante pedes vexilla jacent, aqutlaque ducefque» 

Totaque dant villas caftra fubaSia manus. 

Stat fompes » Alberte _> tuut, Jahoque magiftro» 

Se vibli pignus Prhtcipis ejfe do let» 

Jamque aliquts terras dum vomere fcindit, in iftis 

Qffaxotatproavumfemifepulta locis 

Hac mentor at nojtri bellatrix pagina B O R RI* 
Hae memorat, fenio deficiënte > fenex. 

'Redde dies, primamque refer Medeajuventam. 

Expedit»hoe veri vmdice»bella geri. 

Gaspar Barleus. 

Carmen in quintam partem HiftoriarumBelgicarum 

Vin Clariffimi ac Hiftoriographi celeberrimi 

Dni. PETRI BORREL 

Rascia quid nobis, quid narras Roma triumphos ? 
Nos juvat in proprio gelta videre folo : 

Nos juvat alma quies, dum libertate beati 
-Optatisfruimur, fed fine fraude, bonis. 

Juflitia; addidti, longè ambitione remota 
Subjuga mittendi proxima qu«quefumu30 

I Otianon fegnes fequinmr, nee bella. timémiis, 
Pax tranquilla placet, bella coaóta juvant: 

Sed fi bella ferat, referet quoque damna tyrannusj 
Ut difcat proprio damna tuliife inalo. 

Ne Belgas, totum potius conculferit orbem, 
Qlios fi concutiat, Conditor orbis adeft, 

Holtem Belga fibi fi non fenfiffet iberum, 
Non tot Vidfores poffet habere Duces. 

Felixfortè , fux fedmagna parte careret 
Laudis , nam bellis gloria major ineft; 

Gloria, quse partosterraquemariquetriumphos 
Innumeros numerat fub Duce Nalfovio, 

Neltora confiliis, Maceten qui provocet armis, 
Cui fuit armatus femper inermis Iber. 

Ut venit utque videt, ceu fulmen percutit hofletn 
Terrifica fpargens agmina csefa fuga. 

Oblfupuir miles quod tantum terga videre, 
Non vultus, caufam polcit ab hofte, queat. 

Unus ait fugimus, Dux vefter catifa timoris, 
Dux velter nobis caufa timoris ait, 

H^ec ru Mauritii clariflimagefta dedifti, 
Pluraque, fperamus, tanta trophsea dabis; 

Et majora tarnen fratris tibi fa<ffa relinquis 
Sub quo devidfus Celtiber omnis erit. 

Celtiber omnis erit longè dimotus ab ora 
Belgarum , hic fecum maxima fataferet. 

Non mare, non fluvii dextram, nonmoeniafiftunt, 
Obicibus ruptis pervia cundta facit: 

Aurea pax donec tandem fit reddita Belgis, 
Et longüm Cornu-copia Iarga beet. 

Hsec tamdiu vivas rerum clarifTime fcriptor, 
Ut nobis, opto, cundta referre queas. 

Dexrera namque tibi tanto molimine digna. 
Magnum fcriptorem maxima gefta petunt. 

Scribebam Londini apud Anglos 

GeraedusBoo^ 

CARMEN 

In quintam partem Hifiorianm Belli Belgicjj 

Scribente viro Clariflimo atque Hifto¬ 
riographo Celeberrimo 

PETRO BORR.^EO. 

NE levis ïmmodico tibi mens, Alberte, tumore 
Tm ge at, aut nimiumfe vana in gaudiafundat) 

Qubd Utus primo ftatim tibi limine rerum 
Se dedit eventus, validaque ex urbe trimnpbum 
Abftuleris viclor: non b&c tibi longa parantur 
Gaudia, quafitove dm exultabis bonore. , 

Non itapropitio Mamitia dextra favore 
Numinis orba manet, nee priftina peftore vïrtus 
Exadit, aut torpor feliciapreffent armay 
Arma triumphati toties fibi confcia Iberi. 
Sed qud non potuit, fpatüs exclufus iniquis, 
Dedecore ac muita penfabit ftrage ttiorum. 
Tmnhoutum teftis, cujus feplurima campis 
Agmina Celtiberum , tmpiperculfapavore, 
Proripuere fuga: terram pars magna momordits 
Dm ave captivis fenferunt vincula palmis: 
Necprimos aufi Batavüm perferre ruentum 
In fuit us ,fignisque obvertere figna, vel ullutn 
Edere virtutis fpecimen non gloria cordi; 
Non decoris pavidis ulla obverfatur imago: 
Tantus amor celerare fugam; atque evadere letbo, 
Imbeües veluti nemora mter devia cervi, 
Queis nullum timido robur fubpeiïore, & omnis 

In celen pofita eft ermmn pducia curfti $ 



Ter a plint ft fort e truc ei inftare molojfos. 
Primo externati latranttm murmure ,fefe 
Pracipitant jfummam cita vix veftigia terra',n 
Perftringmt: voïucres jures pr&vertier auras. 
Ergo quem fternït Batavia , non afpïcit hoftem, 
Nee datur ad ver fis cuiquatn concurrere dcxtris • 

Tantum terga patent: tergis har ent ia condunt 
Jclaque , & ignivomo proculfas turbineglandes. 

Nee deens hoe tantum mavortiapedora noftri 
Herois fatiare valet: fucceffibiu optat 
Addere fucceffm, E rgo vidricia late 
Signa volant •, terror pajfim comitatur euntem„ 

Non uilis animus, vel Jpes, obfiftere contra: 
Omnia fed Batavo , quafcunque intraverit er as, 
Imperïo adjtingit, pulfumqiie ex urbibus bojïem 
Innumeris inigrare jubet, ac libera Hibero 
linquere colla jugo. Quem mnfelicia tanti 
Mirari ar ma Ducisfubeat ? tarnen amplmsipfum 
Mireris curfum; rapidi quod fiilminis inftar, 
Bermdque adeo fuperaverit omniagrejfu. 
Tertiavix totum bene luna peregerat orbem, 

Citmbis quinquè fuo Mauritius opida duclu 
Subdiderat, fan depulfo milite Re gis, 

Non capit hunc tantum furiata mente dolorem 
Ccluber: infana lacerant pracordia cura. 
Sed quemfelici nequit in Vidorefurorem 
Explere, in miferos vertit, nil tale timentes 
Vicinos. virus hic omne evomit j omnia dictu 
Fcedapatrat: pradisftuprifque , ac fanguine favam 
Exatians iram , afflidat: genus omne malorum 
ïnvehit innocuis, nihil in fe triftius atifis. 
Sed divina manet trueibus vindida tjrannïs. 
Et fceleri uitrites fervat Eommelia poenas, 
Elandriaque immanem fitiens haurire cruorem. 

Quis non tantarum monumentafidelia rerum 
Exoptet, magnoque autorem ducat honore, 
Omnia veraci ealamo qui condita nobis 
Signet, & ingentes exhauriat ipfe labores, 
Ne lateant, falfoque unquam tcnebnfve prematuur, 
Ufque féd ad feros plana ac fineera nepotes 
Tranfmitti, toteque queant notefeere mundo. 

Arn. Botius. 

Cum Deo & Decor o, 

Aen de Achtbare, Wijfe Meer 

PIET ER B O R, vermaert Hiftorie-fchrijver, 

Over het vijfde Deel fijner Nederlandfe Hijiorien, • Ie is’t, die daergereden komt? 
En op fijn heylig Purper romt ? 

Wie foekt ’t Albaens onheil te weren, 
En van Farnees een fachter aerd te leren ? 

Wie is de hoop en onderftandt; 
V an ’t afgefloofde Nederland ? 

Wiefchijnt de Vree-vaen op te rechten, 
En met fijn nacm het krijgs-gebaer te Hechten ? 

Het is de hoge Cardinael, 
Beftemt tot Coninklijk Gemael. 

De macht en heyligheid fich binden. 
Om Land en ziel door kracht en fchijn te Hinden. 

De hoop van Vreé wanhopig vlucht, 
DeOorloogsgalm rijft met gelucht, 

Mars ftaet verbreit en is verwondert, 
Dat ’t Geeftelijk hooft dus blixemt endc dondert* 

Huift word vermanden buigt haer neer, 
Voor Ooftenrijks geboren Heer, 

De Spanjaert vecht en dringt manhaftig 
Van voet tot voet dwars door de wallen kraftig. 

’t Frans Amiens hem ook gelukt, 
En word de Lcly-bloem ontrukt. 

' Fortuin die lacht, en los van linnen 
Voert Albert op, en laet hem overwinnen-' 

Maer wie is ’t die hem tegen gaet, 
En ment de wagen' van ons’ Staet ? 

Wie doet de vlag van voorfpoet ftrijken, 
En Alberts roem en Spaenichen hoogmoetV.djken ? 

Het is de Held van ’t Naflbus bloed, 
Die VaraxStandaerts vallen doet, 

Die ’s vyands heir op T urnhouts heide 
Ter nederlaeg in groter yl bereide. 

Die Rhijn en ftroom gedwongen bind. 
En ’t hoog-gewaldc Berk gewind, 

Die Meurs en Grol aen fijn laurieren, 
Door wapens macht en kunft doet fwieren. 

Die Brefoort temt en maekt gedwe, 
En Oldenzeel en Lingens fte, 

Die ’t Admirams geweld kan breken, 
En Sint Andries de Maes en Wael ontwreken. 

Die ’t Vlaemfche fand en ’t dorrevelt, 
Met beend’ren van fo menig Held, 

Geheyligt heeft tot droeve graven. 
En Arragon gewiflelt voor ons’ Havent 

Doen zee en land ons dwong te flaen, 
Doen wanhoop kloekheid wees de baen, 

Doen fchip en riem ftak van de ftranden, 
En waters vrees ons vyand bracht ter febanden. 

Doen Mars met Pallas hadde twift, 
Of Holland niet en hadd’gemift, 
' Van buiten fpoor en pael te dragen 

’s Lands heil en eer, en alles eens te wagen. 
Dit leeft de vrome Batavier 
In ’t midden van hec Oorloogs vier. 

Dewijl de Steden berften, kraken. 
Kan, Bor, u pen dees daden eeuwig maken.’ 

U grijlen ouderdom verjeugt, 
U fchrijf-luft wackert door de deugt; 

En als een ander ruft van fchrijven, 
Begint gy on vermoeit u werk te drijven. 

Sijn dan ujaren omgekeert? 
Is ’t jonk of oudheid die ons leert ? 

Of is u Ziel in al haer gangen 
Aen ’t kromme lijf en ftramheid niet gehangen ? 

De Faam , die Hollands eer betuigt. 
Uit uwe borften ’t leven fuigt, 

En als fy blaeft op haer Trompetten, 
’T is u geklank, daer op fy fteeds moet letten- 

Doch die ons’ Vryheids lang gevecht 
Deduifternisendood ontfegt. 

Die Naflous zegens fchrijft forgvuldig, 
Wat is hem Nederland (fpreekt Lefer) fchuldig ? 

Gaspar Barleus, 

Op de Nederlandfe Hiftorie van 

PIETER BOR CHRISTIAENSZ. 

SONNET. 

At fouder al bedekt en overjluüept blijven 
Van dickg duiflernis, ten deed’ de mackje hand 

Van onfengrijfen Bor: ten deed’fijn rijp verfland, 
Waer meed' hy nacht en dag den tijd hefteed met fchrijven. 

Hoe foutnen meten mat de Vaders al bedrijven. 
Die forregvuldig fijn voor ’t lieve Vaderland: 
Der Helden faem lag lang begraven in het fand, 
Die met hun voorgang nu de flaeume harten ftijven. 

Men fiet hier fonder nood ’t belegeren der Steen, 

En hoe de heir en ft aen in ’t harnas tegens een, 
En matter te vergeefsgehandelt word van vrede• 

Nu is het werk^gebrocht tot op het gulden jaer. 
Ivdien de Hemel Jlechs den Schrijver langer ftaer? 
So machten wy gemis het overige mede, 

E, G. V. 

Aen 



Aen den Achtbaren en Wijfcn He ere 

PIETER BOR CHRISTIAENSZOON, 

Hifiorie fcbrijver der Vereenigdc Nederlanden 
op het vervolg van fijne Hijlorie. 

HOe Liefde tot des Lands vry en gerechtigheden. 
Te willen dwingen het ondwingelijk gemoed, 

En ’t heilloos breken van geftaefd’en heilige Eeden 
Tot ed’le gram fchap paft het vrygeboren bloed. 

Wat ongehoorde wreedheid Nederland moft’lyen.» 
Vermeeftert zijnde van d'Albaenfen Dwingeland; 
Requelens foet vergift, en Don Jansfchelmeryen, 
En Partnas dapperheid, beleeftheid en verftand. 

En hoe Wilhelm , geftut ’t met Goddelijke fegen, 
Heeft met geringe macht dees’ Nimrots uitgekeert; 
Tot dat hy endelijk ten Hemel is geftegen, 
Van yeder een beklaegt, van yeder een geëert; 

Hoe fockelen, helaes, de hart-beftreden Landen! 
Men frneekt de Franfe macht; die wijftfe trooftloos af; 
Maer Engeland iënd ’t hulp, Leicefter doet ontbranden 
Een vyer, dat onfe Staet by na bracht in het graf. 

Doch Mauritz. jong-bejaert, verfelttnet trouwe Raden, 
Volgt meteen vafte gang fijn wak’re Vaders aert; 
Redd’t de vervallen faekdoor Ridderlijke Daden, 
En verw’t in ’t Spaenfe bloed fijn fchitterendefwaerd. 

Dit, en noch meer, hebt gy voor defen ons befchreven 
Vermaerde Bor, met onophoudelijke vlijt, 
Nochgaet uw’ y ver voort, en komt ons weder geven, 
Een ware Spiegel van de nagevolgde tijd. 

Ik fie ’t Gemijterd’ Hooft met oorlog en met vrede 
Benauwen ’t Vaderland, dat na fijn adem hijgt. 
Hy wind met fiere moed verlcheiden fterke Steden, 
Waer door hy op het laetfl: met Vrankrijk yrede krijgt. 

’k Sie Mauritz in ’t geweer ,die Berk, en Grol, en Lingen, 
En de Tuernhoutfe Hey doet kennen fijn geweld. 
Ik fie hem mannelijk door veel gevaren dringen, 
En natten met het bloed fijns vyands ’t Vlaemfe veld. 

Vaert, waerde Grijfaert, voort tot ’t ende van uw’ leven, 
Befchrijfr ook onfe doen, en ons’ geleden nood : 
Sofal uw’ groote naem in onfe monden fweven. 
En gy in uwe werk noch leven na uw’ dood. 

D.I.V.H. 

Perfer <& obdura. 

GEDICHT 

Op het vijfde Deel ofte fefte ftuk van ’t vervolg der 
Nederlandfe gefchiedeniflen, 

Befchreven 

Door den vermaerden en onpartydigen Hijlory-fchrijver 

PIETER BOR CHRISTTAENSZ. 

En onverwonnen Leeuw, volyvers, en vol moets. 
Niet wenfende de twifi, niet hakig na veel bloeds, 

Hy die den Ar ent troift, en Spangien fiaeg kpmt tergen, 

Niet vrefendefijn macht, noch gout-mijn-rijke Bergen, 
Dien Leeuw, voorwien, o heil! den hemel felver vecht, 
En fijn gemaenden hals metglory-feefi oprecht: 
Die voed in fijnen fchoot veel treffelijke mannen, 
Die tot der Landen dienjl haer krachten fieeds infpannen, 

Die tot der Landen nut, en voordeel van denfiaet 
Gebruiken haer verjland, en geven haren raed. 
Den Schrijver van dit Boel^ontgrendelt hier de deuren 
Van fijn begaeft vernuft, en fielt ons dit te veuren. 

Komherwaerts Neerlands volfi, en geeft fijn flem gehoor. 
Die d’beldre waerheid tracht te volgen in haer fpoor. 
Hy toonde u noch niet lang boe Neerland treurig bukte 
Onder Tyransgeweld: die Vryheids-recht weg rukje j 

Hy liet u fien door fchrift, hoe dat de fwarte aerd’ 
U Vaders bloed infioop door Alias feberpe fwaerd, 

Hoe dat geen meerder vreugt voor haer en was te erven, 

Als om Godfdienfiigheid de bange dood te fierven 3 
Hoe een bedrukte z.iel van God vertroofiing wind, 
En ’t geen men wet fijn band noch meer befchreven vind„ 

Nu toont hy u op nieus, hoe d’hemel (vol verdrieten ' 
Van al ’t onnofel bloed fo wreed te fien vergieten ) 
Ons Landen mildelijk. met zwegen overfiort: 
Hoe Mauritz. Naffaus- Graef te Turnhout meefier wort • 

Hoe hy met Steden veel in weynig korte weken, 

Door Godes goedegunft, en hulp is heen gefireken; 

! Hoe dat hem God bewaert, dat Vaders droeve dood 
Hem door verraders hand van ’t leven niet ontbloot; 

Hoe dat het wrede hert, 't welk_Neerland dede beven 
Met fchande en ellent voleind fijn moorders leven; 

Hoe dat de Geufenbril, en Schants van Crevecceur 
Ons vafi vereende Land door tweedracht valt te beur % 
Hoe dat het grof Ge filmt langs Nieupoorts Duinen klatert, 
En d'heldcre Trompet op Vlaemfe kytften fihatert. 
Tot voordeel van den Held , die Wel hem V dood metlufi 
En moed te wreken tracht: die eerder niet en ruft 
( Hoewel de kanje hangt in twijfel van Victory, j 

Of hy verkr ijgt fijn wenfich en herdike glory -3 
Mendoffa wert gevaen op ’t bloedige banket, 
Dat yeder braef foldaet in ’t veld was voorgefet: 
Daer fagmen Helden bloed langs ’t gulle fand heen vlieten> 
En menig fioute borfi met loot en vyer doorfichieten: 
Daer fagmen Frederik , die Delft eerfi vreugdigfag, 
In ’t midden van den drang ooffrijden in denfiag, 

En door fijn gladde kfmg ( veel liever als te blijven 
Gefioten binnens fiheeps) de vruchten ons voorfchrijven 
Van fijn kloekmoedigheid : die wy nu aüe daeg 
Gemeten meer en meer ons’ vyand tot een plaeg. 
Kom hertraerts Neerlands volkkom herwaerts, feg ikjueder} 

Siethoe B or’j vlugge fchacht noch verder hier fiort neder> 
Het geen dat meer fo hier als buiten isgefchied 
In nagebuirsgewefl, en u ooffmee aenbied. 
Wanneer gy dit beoogt, iffweet datgy fult feggeth 
En fpreken byufielfsmet ernfiig overleggen. 
Wat dankbaerheid , wat eer gy defen goeden man 

[ Voor dit al tonen fult, en hem genoegen 1kan : 
Hy feit hy eificht geen lof, geen eere noch geen prijfen; 
Wilt dan u dankbaerheid alleen hier in bewijfen, 
Datgy hem om den dienfi die ’t Land van hem benieti 
Met my alieenlijff wenficht, dat d’hemel hem begiet 
Met fegen rijken dauw: en fijne oude j aren 
Met jonge kracht begaeft: hy nimmermeer falfparen 
De vruchten van fijn pen te brengen voor den dag, 
So lange fijnen geeft haer aefiem halen mag. 
Vaert wel dan kloeken Bor’, den gever aller goedheid. 
Die gun u defen wenfich, en fijner gavens foetheid, 
Die gun dat door upen een yeder word bekant. 
Wat dat by heeftgedaen dit klein Vereende Land, 

En wy dat wetende, dat wy dan met verheven 
En opger echten hals hem lof en eere geven. 
Die fijne fichapen kent, en forge voor haer heeft. 
En ons van tijd tot tijd fijn gaven mild'hjlggeefc. 

P. van Ostrum. 

Keur baert angfi, 

SON- 



. 

1: 

SONNET 

Op ’t vijfde Deel cffifefiuk der Hiforie van de Neder¬ 

landse Oorlogen en Beroert en, 

Befchreven door den bejaerden Hiftoryfchryver 

PIETER. BOH CHRISTIAENSZ. 

DE holie gulfigheid om alles in te flócken 
Van ’t Zarazijns gebroed , van ’t geel Maraenfch geflacht, 
Datnadeheerfchappy der gantfche wereld tracht. 

En fich nietlaet verfaên met Hechten kleine broeken : 
Dacht nu onsNederland heel wratig in te fchócken 

Op komft des Kardinaels, en eener nieuwe kracht, 
Waer door het ftarke Huift weer keerd' in ’s.Koriinx macht. 
Als d 'Opperheerlcher, door gebeên, tot hulp getróeken, 

Den Spanjaert door ons fwaerd , tot Turnhout vallen doet, 
En eind’ling onder hem een muiterye voed. 
Dies leid hy toe op Vree, en foekt ons te bedriegen. 

Wy fcheppen nieuwe moed, en doen ons vaendels vliegen 
Op Vlaemfchen bodem ; daer de kans ons mede loopt, 
En Philips machtig heir, door Maurits, word gedoopt. 

D.M. 

Noflra davms lati. 

In Hifi on am Bellï Belgïci 

aV.CPETRO BORR^O 

Summa fide& dexteritate continuatam. 

A 
Artius in Belgas utproflit horror , o- atrox 

Armormn rabies ut Aominatur agris! 
Cliviaque ut rabiem, & furias dcplorat lberum: 

Dun; fera prof ufo bella cruore gerunt ? 
Lheu! quant rabido duttor Mendoz.a furore 

Lhnphatuspraceps fertur in omne fcelus ? 
Stuprapatrat cadefque vomunt incendia paffim 

Telia, reditquefera cade cruentus iber. 
Nee tarnen huic forti Batavia ficcumbit iniqua, 

Inviela at validopeclora Martegerit: \ 
Attrea libertas prifcis adamata Bat avis 

Pernegat Eefperio fubdere collajugo. 
Blcuniofitim Attriacus Batavis comïtantibus ora 

Duxpetit, & Patrios afferit enfefocos: 
Baticolafqne duceswgentïfunercfternit, 

Atquc ‘Jovis Stjgios cogit adire lacus. 
Ipfe pater Mavors animos atque arma minijlrat, 

Milttat & Batavis pulvis & aura viris. 
Oaiqueprinspopulavit agros & firavit hennes, 

Atque ftto Vfipios terruit enfe viros, 
Ducitur Auriaco captus Mendoaa triumpho: 

Staat adeofragilifulta fuperba pede! 

Talia Borriades grapbice dum confecrat euro 
Cttjus in Hifioriis emicat ipfafides, 

Dum Batavum lamos captivaque mania belló, : 
Et tot ab Auriaco praliagefta refert, 

Invenit egregium ventura in fecula nomen : 
Nee nietuet triftes pofthumafama rogos. 

Jaclet Roma Titum , Crifpunt fuper athera tollat, 
Pamofumque colat Gracia Thucydidem, 

Belga dato doclo meritorum 'i pramia Borro> 
Borro, qui veftrd primus mHiftoria. 

In debitse reverentie arrhabonem L. M.avunculofuo major! 

P.CHRISTIANVS RODENBVRCHIVS. 

ZEtat. 18. 

I 

Aen den Achtbaren en Wtjfen Heere 

i PIETER BOR CHRISTIAENSZ. 
I 

Hifiory-fchrijver der Vereenigde Nederlanden » op het 

vervolg van fijne Hiflorie. 

T_XIer fiet gy Bataviers , hoe dat de Spaenfche knechten 
-*-U Landen rantfen aen, u Steden gaen bevechten; 
Hoe dat den Spanjaert u, de foete Vree benijt. 
En hoe gy voor’t genot van uwe Vryheid ftrijt: 

Hoe dat fijn hovaerdy’ en luffc om heerfchappyen 
Sijn prachtig hert ontfteekt tot llachten ende ftrijen. 

En hoe fijn oude nijd, en grootsheid van gemoed. 
Een dullen y ver baert tot u onnofel bloed: 

Hoe ’t Arragoenfe ftael uit Spangien komt braveren. 
Om met een ftrang geweld ons Landen te verheren ; 

Die met fijn tyranny de Cleeffe fteden plaegt. 
En door fijn bloedig ftael een fittering’ aenjaegt. 

Hoe den Naflbufichen Held , den Mars der Batavieren 
Quam met een groot Armée de woefte Zeedoorfwierens 

En op de Vlaemfe kuft en ’s vyands eigen Land, 
Sijn onverwonnen heir voor Nieupo'ort heeft geplant: 

En hoe daer op de ftrand u klein-benepen machten, 
DesSpanjaerts gantfche kracht en leger onderbrachten; 

En doen hy fcheen re fijn in ’t midden van fijn hoop, 
Doen floeg gy ’t machtig heir en brochtet op de loop: 

Hoe gy den dwingeland doorrijgt met uwe fwaerden. 
En velter menig van het Spaenf’ gebroet ter aerden: 

U Vryheid leed het niet te worden dus ontmand, 
So lang gy houden koft het lemmer in de hand. 

Dees daden fchrijftu B o r , dietotden Hemel ftijgen, 
Daer van de vlugge Faem, noch nu, noch noit fal Twijgen 

En maekt dat uwe naem fal worden hier vermeit, 
So lang de wereld ftaet, fo lang men jaren telt: 

Wiltdaeromdefen Bor metdankbaerheidbelonen. 
Die noch fijn oude vlijt en neerftigheid gaet tonen; 

En komt hem Bataviers met uwe gunft te moet. 
Die door dit gantfche rond u daden lefen doet. 

CHRISTIAEN van RODENBVRG. 

Einde der Gedichten. 
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555* Fol. K 

OORSPRONG 
Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
i 

Beroerten, en Borgerlijke Oneenigheden. 
* i ï \ ‘ . : •   , r. r 

Waerachtige en Hijlorifcbe befchrijvinge, 
Door 

PlETER BoR ChrISTIAENSEN. 

Summctrïe of /gorten inhout van *t eerjle Hoek. 
Ederlands gelegentheit en verfcheydenheit der Provintien, ook mede de nature 
der Nederlanders: Het welvaren van ’t Land voor de beroerten. d’Overgifte by den 
Keyfer van de felve Landen, op fijnen Sone den Koning Philips. De dood des Keyfers, 
des Konings van Vrankrijk, en der Konirtginne van Engeland. Oorfprong der Seéten, 
oorfake der bloetftortinge om der Religie, het toenemen der Gereformeerde Religie 
in de Nederlanden. Placcaten tegen de Leeraers en aenhangers der felver Religie ; 
’t inhouden van de Inftruótie der Inquifiteurs, en de namen van de Inquifiteurs. d’Oor- 

log tuflchen den Koning Philips en den Koning van Vrankrijk. De grote dierte van ’t jaer vijftien hon- 
dert feven-en-vijftig, en de grote overvlocdigheit daer naer gevolgt. De Vrede tuflchen Spangien, 
Vrankrijk, en Engeland. ’tPrincipael fondament daer de Vrede tuflchen Vrankrijk en Spangien op ge- 
bouwt was. Den haet van de Nederlanders tegens d’Inquifitie. De voornaemfte Privilegiën van Braband. 
Des Konings vertrek naer Spangien. Oorfprong van den haet der Spangiaerden tegen de Nederlanders. 
Praótijke van den Cardinael Gramvelle. Het inftellen, de afdeylinge, en invoeringe der nieuwer Bifdom- 
men en Biffchoppen. De Bulle des Paus Pauli de vierde. Vande inflellingedernieuweBifdommen. Na¬ 
men der eerlle nieuwe Biffchoppen, en haer voorlid. Den twift der Geeflelijken onder den anderen.- 
d’Oppofitie der Abdyen en der Stad van Antwerpen tegen de Biffchoppen. Den twifl onder de voor- 
naemlle des Lands : En klachte over den Cardinael : En fijn vertrek uyt Nederland. Des Konings van 
Spanjens refolutie nopende’t onderhouden van de Placcaten, lnquifitie en Concilie van Trenten. Des 
Princen van Orangiens gevoelen nopende defelve refolutie: en wat uyt de voorfz refolutie is gevolgt. 
Klachten en vertoningen van de Hooft-ftcden van Braband en Leden van Vlaenderen, tegen d’Inqui¬ 
fitie en Biffchoppen. Morringe en onrufte des volks. Gedrukte Boeken , Pafquïllen, en de Belijdeniffe 
des Geloofs van de Gereformeerde gefonden aen den Koning van Spangien. 

Eerfle Boek. 

memnge en is' niet om lang te ttoL 
tien toaer ïjenen bet jieberianb fijnen 
$aem herkregen beeft / norfi tok tebif= 
puteren of i^eöerlanö in Beigia, ban 
Beigia in $ebcdanb té gdeacn/ ban ïaet 
fttïjc anberen ober: ook en té mijn me? 

ningcnict/ aïlebe gelegentïjept beg 3L anöd ctéente^ 
lijken te befdpiiben / nabemad bat ben €bde en 
^005-geïcerbC ï^cete Lodewijk Guicciardijn ban 
Florencen ’t fdbein’t lange en teetfeer toeïemref# 
fdijken gcbacn beeft/ geïp ffetin bcn^lare 1560. 
geffelt toast t jBaet mün meninge 10 terfïont teko* 
men tetter faken/ te toeten / ben oo?fp?ong/bct be? 

L Deel. 

ginfd/ en be booggang banbe gpïanbfe Dcnïogcn/ 
bacrmebe bet bed Jleberlanbg/ ’ttoelk ben isepfec 
Carolus be ©ijfbe/ fijnen c§onc Phiiippo Coning 
bani^tfpamenm ben ff are 1555. obegegeben beeft/ 
gepïacgt té/ opretbtelijk en toaeracbtdijk teberfja^ 
ten / cm ’ttodk te beter te berfïaen/falib errft ban 
’tfdbe bed maer teat in’t botte generalijk (batmp 
nobigbimfet) bcdjalcsn 

Dfft bed banket 5i5eberlanb/ baer ban tonfjicr 
fianbden/ ’t todk bet befle bed beo fdben ülanbg 

té/ beeft befc ©otffcn tot laburen/ bc<0tabe ban 
(DofT-©2icprtb / be 25i(Tit|op ban Ifêunfïec / ben 
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Het eerfie Boek, 
hertog bastCfetoo/ öe ^ettd-^tfifcHoppen ban€o# 
Jen ca Supfe/ cnöenConing toan ©janbrp/ cn tóe 
toan SimbuiYt en Sutfenburg Hebben paodenlierïtjlt 

„n ^e, noeïj kfc Mcnöe«d / <®uïife / Cpft'd / (Crter / en £o< 
Duiauö' rentten. ïf et toerto onöerjcHeptoen tnfebentten Santo# 
sa n + fdjappen / ald u toeten / tn bier ^ertogöommcn / na# 
jpEt,0®' ntentlp / i Braband, 2 Gelderland, 3 Limburg, 
iami en 4 Lutfenburg, (Jn fetoen <©2acffcHappen / and 
7 <t3?aef# ! Vlaenderen, 2 Artoys, 3 Henegou, 4 Holland, 
■c^; <7 Zeeland , 6 Zutphen , en 7 Namen, ^$n bijf 
j 4tev ^eciipDeöett of grote lleerftfjappert / te toeten / 
fcljdjj- ; j Medaelen, 2 Utrecht, 4 Óveryflel, CH 5 Groe- 

1 ningeii: ( CtttoC GuiCciardijn fept) ’t Markgraeffchap 
nracfP des heyiigen Rijx. Heit OnöClTttfjt bat ’t fdbC 
tcöaij j^arf^aeffdiap geen ^otomtte en id / noch tn ftem# 
54)cy; me noHj ttrSantofÉHapy maec ©edbanto / en bat m 
oijV. plaetfe toan toten ontoer toe Santoftf ïappen getelt toerto 

Valkenburg. Cenantoerloet©eercn©junt (tonnen 
bmts Afarenohedetocft) totem toematen 1777.1778. 
en 1579. tn toe toergaöertnge toan toe ï^cercn ^tatert 
<0eneracl eompareertoe/ geeft mp onöerrtrltt toat toe 
febentfett fpotometenin toe feltoefgjaren pare (temmen 
gelsato ïjeöben/ató tooïgt: 1 Braband, 2 Gelderland, 
3 Lutfenburg, (tod berjtaenöe toat tote toan Sutfcn# 
burg tn toefdtoe blaren/ fjjnd toetend / nott Haerfef# 
fien in toe (©encraütept en Hebben genomen) 4 viaeu- 
deren, 7 Artoys, 6 Henegouwen , 7 Lille, Douay, 
Orchies , 8 Namen , 9 Holland , 10 Zeeland, 
11 Meehelen, 12 Tournay, 13 Tournefiz, 14 Va- 
lencienes, 15 Utrecht, 16 Vrieftand, ert Overyffelr 
ban fommige (fept HP) toon Limborg ontoer toe 
17 ^obmtten gereïsent/ toan toet Heeft nopt ftemof 
feffic ontoer toe <0encrale Staten geïtato/ tnaaijctid 
ontoer ©tabanö metoe gerctoent getoeel?. 3tóc toan 
©aïendened Hebben ïjacr tn toe tooQ2fdj?ctocn ^jaren 
tnqetóongen / om boo? een öpfontoer J^obtntte en Jjc# 
paraatoan^enegoa ( öaerfpantoerdeenltö toan 3tjn 
getoeefl) geretoent te toottoen / en een öpfonöere (Icm 
te Hebben / ’t toelto toaer m tote ttjtoen td gcaccoL 
toecit/pocHtand niet fontoer cementte cn opfpeatoe toan 
fommtge. Groeningen CU toe Vriefche Ommelanden 
3ton ooft aïtemet trt toe bergatoamge erfetoerten / en Heb# 
toen toaer fiemmen fomtijtod topfonöer gepato / fomtpd 
f famen / maer 3jjn gctoecfl öotoen ’t getal toan toe fe? 

mueebf Rentten. ®efe booefcftoetoen ^aotómtcn ftetoben tod 
^.teötn/ ttoe pontoert en adjt toemuertoe of toaflc^tetocn/ en 
en ntetc omtretu tootttom toittoigopen ©leeben / en meer toan 
©o2«ln° fê^toupfent tode Donöett ^o^pen/ alle tod mettooïh 
in Je» toetooont. (0oto3tjnöefe Eanöen feertojucptbaciv en 
ianö. toan alle nootto?ufttgtoett ri)hdt)ltcn tooo2ften/ en toan , 
sa^öïan ’t genctoefeHantocn getojdt mogen toebften/ toat toerto ! 
aiïc tn toe fdtoe; toan ober SEce fo otoertoloeöeltjlicn ge# 
noo^ toaeöt/ toat fp toted .genoeg ïtebben/ en noeït bed anöerc 
SS Hlantoen toaer metoe boojften mogen. €n gelijlt ött 1 
viccm Santo tod een ban toe bptditbaerfie / beguaerntle/ en . 
fcoomca- gcfontfïe Eantofcïtappen tocrlBecdtotd/ aïfojynoolt 
bicSac”iIC ntenfclien banfeer goetocr nature / begnacm en nut 
iicriari' tot allen faftm/ meer toan eemge antoere fatten ter 
iscn SDcrdö/ Itefdtjb. en bjuntlp tegen toen bjemöcn/ 

liaer gebitren / en ontoer malbantocren/ cn alfl toen noot 
berepfcltt / ooit ftrtjtoöaer / Moeit / öapper / en manïijb 
tegen pare ©pantoen / fote3BateraId teSanöe. S'n 

öcu ?c&# outoen ttjtoen bebbenöefe ^ebtmten dit bare bpfott# 
Be» beiv tocre hertogen/<0?abcn/ en l^eeren geljato / toe todït e 
Êrrm cn BmUtantoercn totlttotld entodemet ©ojlogehefoditen 
rfrn/ gegttdtljebbcn/tottoatten lactflcnaüe öefdbeSan# 
«5iobcii toen ontoer eencit ©ccre / itamentlijb / CarolusQuin- 

tus, Koomd ïtepfer lioogblofl. mem. gdiomen jtjn/ 
fjatt.toetoellte fo goeöe genegentltett tot toe felbc Santoen 
atse'iec baötocy bat ftp totlttotld "ban mentnge toad öte tot een 
ïfrriaob te mabcn/ gelijlt bp berfcfieptoeit neten 
i$ onöcr foutoe bonnen toertoen betoont/ tntotentb tooojgetto# 
enen mett itatoöe tntoie materie te tuben / toan aengeften lip 

?amcn^ ö<UT ni fecrarote ftoartgfje-tt bebonto/öoo: tóen öefe 
.'.iiiciijft Sanben cn ©jotomtim met fo bde beerltjlte cn fcïtonc 

caroiLi^ ©nbtleafcncn ©mbeöen begiftigt lijnban bare ï^ee# 
öL v f ren en Pnnren/ fo en. bonöe lip / fontoer toefdbe 
Corel grotelp in te toebenen teberltoden/ ’tfdbe niet te 1 

toege toengen. ^efgelpen toerto lip toaer tn tofe ^ v. 
berlnntocrt tocoj toe Imgöuöge C02logc cn krijgen lycfl&ct 
öte pp in fijn tgto geboert Heeft / mttpitoerd tooo? toe SSi 
ïmnigcrlcpgetoicgtcn/ dim/ muren / rofmnten/ en eenetó 
ber'fcbeptoen fpjalten tote in bafclieitoen Santofrljappen *E5?feröl$ 
in ’t getouih $ijn. Niettemin toe öepfer Carolus toe feilen, 

bijftoe beeft befe Santocn tn feer goetoe cenö2acl}t cn po- 
ïicctonffdült geregeert en gcgoubernccrt / entoaren 
toe SlntooontoerdtotHemooh feergenep.gt/!)p Ijecftoob 
toe fefbe fijnen ^one pijiüppnd toe ttoetoe feer Hoog oman* 
bebolcn aid bptómt öteobeclebertoe / toant ivn bebonto ö£l'^ 
tote feer goetoe pulpe tote (jon ban toe petoerlantocrd JftSf 
goettotUteïnlt in ahen linjgf-notocn getoacn toeröe / fo itcpfcr. 
met <0e!ö ald met ©oib: toant toert €toeftosm öer 
jSetoerlanöen paer fo tod Hatotoen gequeten in toe SS£a” 
logen (tote toe bstofj ©epfer K^rl^/enooli na Hem ianö %Z'- 

fijnen ^one toen Honing ban ^pangten/ geboert Heb# 
ben tegen toen Honing ban ©mnbrrjlt / bp na tien l|a# St juine 
ren naer toen anöeren) met otter-grote b?omto|)ett fian öen 
en goettoilUgHetf. Ctttoc ^tatett torrfdber Santocn öePfec 
Hatoöen b2pmoctodijft/ toitltglijlt/ en onöeötoongen 

| geholpen cn gegeben totten onïtofïen ban toer felber gen öm 
I ©o’loge/ titónementoe grote fommen ban pennin# ^“nins 

gen/ ja tod totte femme toe ban beertig iHilioencn ©”an{i, 
<6orstd/en toat met fuUter goetbertigHcit/ toatmen nopt röfi tnci 
en fpenrtoe eenig tetoen ban afbeer: S.n toer boegen toat t° 
men fdierlpii bonöe 002toden/ toat toe fdbe Sanöen %£0uS 
ooit fo groten gcnenentljeit toaren tomgenöe totten 
toienflbanfijntocr IHajefeit / toat fp met ter toerdto en 
feuten (paren / om toe groocHeit ban fijnöer iLMjcfTrit (roi. 2.) 
te boottoeren. €n Heeft toe boo2f5 Carolus Quintus toe# 
fe Santoen aïttjto laten <©ouberncren tooo? ^incen 
ban fijnen goetoe. (^en cerften Heeft Coranginne 
M-argareta fijn |Hocpe befe Santocn in fijnen j^ame S 
bed ff aren acnouberneert / enna Haer toooö Heeft Hp «Boutje 
toat f lbe Hegnnem obergegeben ©toutoc Maria Co# "rur| 
ntnginne tn Hungeren fijn Rafter tn’t^aer 1531. Jf0"Dg 
toe todïte ban toen feïben tijto aen tot op toat 3Jaer 1777. se«> 
toefdbe geregeert Heeft / in todli 5'aer öeHepferlpM? sccm 
j©ateflctttoefe Santoen fijnen ^oon Contng Philips 
obergegeben Heeft / gelijlt top Hier naer fuïien berlia# 
len t ïéeUtc Cotttng Hot regiment toefcr Sonöen gege^ 
ben Heeft aen Emanuel Philibert Hertog ban Sa- 
voyen, fijnen 5Sebe: toan toetoijïe toe boo2f> Hertog 
tooo2 toen ©2cöe tuffdjen öc Coningcn ban ^pangien 
en ©?anïtrijlt / fjjn Santoen in Savoyen en Piemont 
ban öen Coning ban ©tanïtrp toeöerom toefiomen 
Heeft/ fo id Hp in ’t ‘lacr be n 1778. tnöe|HaenöS!u# 
gttfiiupt öefe Eanöcn hertogen / en Heeft fijn <0ou# 
bernement toeöerom in öed Coningd Hantocn oberge# 
geben/ öte toaer naer toefdbe regeringc aen©?outoe 
Margareta fijn ^tlfler / öed %TtOgen ban Parma en 
Placenten ^updb20tïtoe / bebolcn fjceft/ en Hacr boo?^ 
fien met 3 <>000 Cronen ^acrïtr/ om Htó*cn (töet 
metoe te boeren en te onöerHoutoai. 

©ntocr toe regeringc ban öefe ^ijneerföe berantoe# 
ringen / beroerten en ttoeeötacljten in toefe San toen 
geïtomen/ toaer ban aüe b’ongelucltcn ober toefe-fle# 
öerlantoen $tjn gebolgt / öe toellte fo bde te groter 
fclnjncn/ alfmen aenfiet öe geflaïtcnife öed Santod 
fa öie toad 0002 Het todtomen öeferongebaüen. ïBant 
Het ji^etoerïanto en Ijatotoe in lange ^iaren nopt fo in 
bootfpoet/madtt/rtjlitoom/cn Coopmanfdtap toe# Jeöcp 
genomen / ald Het toctoc boo? öe beroerten toaer top 1^0 
banfuUetifcHtijben: toam toaer toadöoem allen öen SJï^ 
©'Amicten ccncn bafïenen goeöcn btcöe / cn toeröe mm Dn; 
fo tod aen ongelegen/ onbuiditbarc / ald aen b2ud)t# fictoe^ , 
bare en tod gelegen oo2toen en plactfcn toagdriHd meerten* 
eamcergcbout/ gettmmert/ en’t Santo obrralbcr# 
betert. CutoeCoopmanfdjap (to’tocUttoenHijlttoom 
toefcr Santoettid) nam aüe öagenmeer entneer toe/ 
en toad ooft ’t fdbe .fsetoernanö met bed trcffelpe He# 
genten cn gdecrtoeiHannen/ tóe in aüe Hcerlnltc en 
bernacmöe goetoe Confïcn cn Seeren beroemt toaren/ 
beroert in allen toen ©eobmeien / Sanöen en Bretoen. 
tDanombetools nietten onrecHten bp allen fatten 
feer gctccmt cn gepjeftn toertoe. 
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Oorfpronkder Nederlandie Beroerten. 
, öau t£ bomen töt öe fafec en oittf boo?ncntra: 

V^/ öe JsepJêc Carolusde v. 3ijnöe binnen puffel 
niet fm toei te paffe / en feer gequeït met Ijet flerenjn/ 
boooïjem genomen öebbenöe öe 3©creïttc berlaten/ 
enliem tebegebentot een getuft ïeben / fjeeft bp tjem 
uptCngeïanöomboöen fijnen ^one Philips (öiemm 
trent een^jaeu te boren öe Coninginne iBarta ban 
Cngelanö getroutot en befïapen Ijaööe) öe toeifce 
obetgebomen iëin öefe ^eöetianöen in’t begin ban 
September öeë 3[aerë 155T- <DeUepfecblijbenöe 
tsp fijn boo?nemen / fjeeft opten rrö. ©ttobet öes’ num 
gens fijnen ^one boojfj gemaebt fjet ïfcoft ban öer 

com'nsj <0?öen öeë Culöen Dliefe / ennaöeneten/ alëinöe 
grote ^ale ban öen fpallepfe bergaöert maren öe 

niaeiic mecfïenöeeï ban öe heeren ban öer <©?öen / en öen 
^oofc Cöelöom ban öe jleöerlanöen/ fo ië öaer gebomen öe 

iaepfet metten Coning/ en met öe Coninginne jBaria 
fijn ^ufïer/ öen hertog ban gabonen / en beel anöere 

<Buiöen grote ï^ecren en 2tmba<Taöeurë ban berfrïjepöen 
sww* potentaten, <©e Jftepfer gefeten 3ijnöe in fijnen ^toel/ 

öeöe öen Coning/ öe Coninginne/ en ö’aniöere heeren 
00b fitten/ öaer na fjeeft Phihbert de Bruxeiies, een 
ïtacööfjeer ban öen fecreten lïaöe en ïtaeö ban 
te / geöaenfebere Cratie ban toegenöen ïSepfer/ in 
öefer manieren. 

pjopoft' JV/f Yn Heeren, boven’t gene gy uyt de Brieven by 
tig'ban JLV_ide welke de Keyfer onfe aldergenadigfte Heere 
öwöep? en natuerlijke Prince u alhier heeft doen befchrijven , 
fer qv eenfdeels hebt mogen verftaen de reden waerom de- 
öaen. fe vergaderinge gedaen is geweeft, heeft fijne Keyfer- 

lijke Majefteyt my bevolen de felve openbaerlijken en 
expreffelijken te verklaren, hebbende my gelaft u te 
feggendat hy over langen tijd den laft en adminiftra- 
tie van dele Landen gehad heeft, dewelke hem in han¬ 
den gekomen is zedert den tijd van fijnder emancipatie, 
van welke tijd af fijne Majefteyt alle mogelijke en uit- 
terfte neerftigheid continuelijken gedaen heeft om de 
gemene rufte en welvaert der felver Landen te pro- 
cureren en beförgen, hebbende te dien einde grote, 
fware, pijnlijke en forgelijke reifèn dikwils gedaen, 
hem abfenterende uyt andere fijne Landen en Co- 
ninkrijken , infgelijks ftaende t’fijnen lafte, en heeft 
altijds, fo wel jegenwoordig als abfent wefende, fon- 
derlinge en continuele forge gedragen, om u in goede 
Juftitie en Politie te doen regeren, hebbende in alles 
d’officie van eenen goeden Heer en Prince t’uwaerts 

(Pol. 3). geweien, volgende de Vaderlijke liefde, gunfte, en af¬ 
fectie die fijne Majefteit altijd tot u gedragen heeft, fo 
fijnevoorfatenook gedaen hebben, dewelke over fo 
langen tijd den felven weg gehouden hebben, als ook 
de liefde en onderdanigheit die gyden felven, en fijn¬ 
der voorfz Majefteit altijds gedragen hebt,wel ver- 
eifchte: boven die heeft fijne Majefteit tot defe fijne 
Landen te meerder affeétie gehad, fo hy in defelve ge¬ 
boren is, ’t welk hem te meer geneigt en bewilligt heeft 
om hem in alle hun faken en affairen t’employeren, 
fonder fijnen eigen perfoon te fparen, hebbende hem 
dikmael in groote avonturen en perij kelen williglij- 
ken geftelt, om defelve te befchermen, dragende con¬ 
tinuele forgen, met groten arbeit, pijne en moeite, 
fo in tijd van Peife als van Oorlogen, voor de welvaert 
van dien, alle welke hy voor feer wel befteet en ge- 
employeert houdende is, gemerkt ’t felve voor fo goe¬ 
de onderfaten geweeft is, als hy u altijd bevonden heeft, 
en foude alfnochwel begeren fijn leven langdaer in 
te mogen continueren (indien hy den arbeit en pijne 
daer toe van node wefende) doen en dragen konde, 
maer want fijne ouderdom, en den voorleden arbeit, 
gedaen int gene voorfz is, en ook overmits die andere 
treffelijke laften die hy gehad heeft, fijnder Majefteit in 
fuiken ftaet en indifpofitie geftelt hebben, als gy jegen- 
woordelijk fien moogt , en fo mitfdien fijne voorfz 
Majefteit fuiken laft niet meer dragen kan, is de felve 
benodigt hem daer van te ontlatten, en den felven laft 
eenen anderen over te geven, cjie in fijne plaetfc’t fel¬ 
ve fal mogen doen. 

En want alrede twaelf jaren geleden is dat fijne Maje¬ 

fteit uyt fijne Coninkrijken van Spangien geweeft is, 
akker men over fo langen tijd fijn Tvederkomfte bege¬ 
rende is, daer in hy den felven tot nu toe niet en heeft 
konnen believen, fo hy totten alderuytterften heeft wil¬ 
len doen ’t gene hem mogelijk geweeft is om u by te 
blijven en niet af te gaen,maer alfo hy’t felve niet langer 
uitftellen en kan, en daer toe benodigt word om fijne 
gefontheit, dewelke door de koude van defe Landen 
grootelijx verhindert en getravailleert word, fonderlin- 
ge bevindende delocht van Spangien veel bequamer tot 
fijnder difpofitie en gefontheit, heeftgedetermineert 
met de hulpe van God Almachtig defenjegenwoordi- 
gen Winter derwaerts over te reifen,’t welk fijne Maje¬ 
fteit te beter en gevoeglijker fal mogen doen, mitsu 
overgeveude en ftellende onder de proteeftie en be- 
waernifie van fijnen fone den Coning van Engeland. 

Ook foude hem al te feer na gegaen hebben en ver¬ 
drieten , dat nadien hy fulke neerftigheit gedaen heeft 
tot welvaren en bewaermfle van defe fijne voorfz Lan¬ 
den , daer van alfnoch den laft te behouden , en dat 
by gebreke dat hy overmits fijnder abfentie en indifpo¬ 
fitie daer toe niet fo ontwijfelijk en foude mogen ver¬ 
ftaen , als totten welvaert en bewaernifiTe van dien wel 
van noode ware, defelve Landen eenige merkelijke 
fchade qnamen te lijden en ontfangen. 

Maer een fake vertrooft fijne Majefteit in defe fware 
determinatie van u te begeven, ’t welk hy benodigt is 
te doen door de redenen alrede boven verhack, en niet 
uyt fijnen eigen wille, dat hy hem van u vertrekkende , 
u overgeven en laten fal in handen van den voornoem¬ 
den Coning fijnen namenlijken en rechten erf-volger 
onfen Heere en Prince alhier jegenwoordig, den wel¬ 
ken gy ontfangen en gefworen hebt voor uwen Heer 
en Prince na de dood van fijnder Keyferlijke Majefteit, 
en alfo den voornoemden Coning tot bequamen ou¬ 
derdom gekomen , en voor de twede reife in Engeland 
gehylikt is,’t welk een fonderlinge goede alliance is voor 
defe Landen, hebbende ook over lange tijd in lafte en 
adminiftratie van andere Landen en Coninkrijken 
hem continuelijken geemployeert, is daerom fo veel 
te beter geinftrueert, en bequamer om defen gro¬ 
ten laft, met hulpe en affiftentie van u mijn Heeren, 
en andere fijne getrouwe Onderfaten van defe Lan¬ 
den , te mogen dragen. Dewelke voortaen de Steden 
van fijnder Keyferlijke Majefteit fal mogen houden en 
bewaren, nadien fijne Majefteit, fo voorfz is, door fij¬ 
ne indifpofitie daer toe niet langer en mach verftaen. 

Bedankende fijne Majefteit God Almachtig, en u al¬ 
len, dat hy den middel gehad heeft, om in de voorfz laft 
en adminiftratie tot nu toe te mogen continueren, om 
te verhoeden en voorkomen de inconvenienten die 
dikwils toekomen fo wanneer diegene die fuccederen 
tot eenige adminiftratie, niet en hebben behoorlijken 
ouderdom en experientie om te kunnen regeren. 

Ende en bevint niet alleenlijken genoegfaem expe¬ 
rientie in den voorfz Coning, maer ook dat hy gantfeh- 
lijken geinclineert en geneigt is hem in alles williglijken 
en behoorlijken te employeren, met een oprechte lief¬ 
de en affeöietegensdele fijne Landen, eneenyegelij- 
ken van u befonder, welke afFeótie hem eenfamentlijk 
met de fucceffie van dien aengeboren is, en en kan 
maer oorboorlijk en bequaem wefen voor de welvaert 
van de voorfz Landen en Onderfaten van dien, dat fijne 
Majefteit den laft van fijne Coninkrijken en Landen 
d’een na d’andere den voornoemden Coning over geeft, 
fd fijne Majefteit zedert eenige Jaren herwaerts begoft 
heefttedoen, ten eynde dat fijne voorfz Coninklyke 
Majeft. allenskens metter tijd de voorfz laften gewoon 
foude worden ,’t welk veel beter is dan of den gehelen 
laft van alle de Landen hem teffens en t’eenemaleaen' 
quamen al-eer hy daer roe bequame en gewoon ware. 

Mits welken, volgende defe determinatie, en be- 
trouwendefijnc Majefteit dat gy , aenmerkende de re¬ 
denen voorfz, ’t felve goet en oorboorlijk bevinden 
foud, en datgy den voornoemden Coning onfen Hee¬ 
re en Prince in de plaetfe van fijnder Keyferlijke Maje¬ 
fteit geerne ontfangen fult, cn anderfins niet, heeft fijn 
Keyferlijke Majefteit defe Landen overgegeven, cn ge- 
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4 Het eerfie Boek. *55* 
ftcld gchelijken in handen van den voornoemden Co- 
ning , hem gevende en overlatende van nu voortaen de 
gehele pofieffie en het gebruyk van dien, als den genen 
den welken defelve na fijne voorfz Majefteit aenkomen 
en 'toebehoren , om voortaen defelve te gebruiken en 
regeren fo hem goet dunken fal totter eigen welvaert 
van dien,verfoekende feer ernftelijken met hem te vre- 
den te wiilenzijn, endenfelven williglijken t’ontfan- 
gen,en mitfdien foontlaft ufijnerKeyferlijker Maje¬ 
fteit van den eed die gy hem gedaen hebt, ten einde dat 
gy alle behoorlijke devoir en officien moogtdoenom 
den voornoemden Coning te ontfangen en houden 
voor uwen natuerlijken en overften Heere en Prince. 

Biddende voorts fijne Keyferlijke Majefteyt, datgy 
alle die vlijt, devoir en neerftigheit, die hyaltijdstot 
uwe v/elvaert, bewaerniffe en befcherminge tot hier toe j 
gedaen heeft,in ’t befte nemen,en ’t felve voor bequaem 
en aengcnaem hebben wilt, fo fijne Majefteyt niet on- 
derlaten en heeft te doen, van ’t gene hy door grote en 
continuele forgvuldigheit, en by advyfe van den genen 
die hem te Raed geweeft zijn, londerlinge van der Co- 
ninginne Regente fijner Sufter, die daer in fo neer- i 
ftelijk over vele en lange Jaren getravailleert heeft met 
ontallijker pijnen , moeiten en arbeit, tot welvaert van 
defe fijne Landen vermeint heeft bequaem en oorboor- 
lijktezijn, enisfijnder Majefteit wel leet dat hy door 
fijn indifpofitie, andere affairen, en de qualiteitvan 
den rijd, geen beter devoir en heeft kunnen doen, fo hy 
wel begeert foude hebben, gemerkt dat alle ’t felve voor 
fo goede en getrouwe Onderfaten gedaen is geweeft, 
hebbende van harent wegen fo goede devoir gedaen om 
te mogen blijven onder de onderdanigheit van fijne 
voorfz Majefteit, en bedankt u fijne voorfz Keyferlijke 
Majefteit feer gunftelijken, van de goede neerftigheit 
en devoir die gy alle gedaen hebt, om hemby teftaen 
in den laft die hy gehad heeft, fo yan rade als van uwe 
goed en fubftantie: hebbende gegeven en opgebracht 
grote en merkelijke beden, dewelke, boven’t gene 
dat fijne Majefteit daer toegrotelix van fijn eigen, en 
van fijnen anderen Coninkrijken en Landen gegeven 
heeft, beftaeten geemployeert zijn geweeft tottewel¬ 
vaert , bewaerniffe, en befcherminge van defe Landen, 
fo gy hebt mogen verftaen,en is hem uyt ter maten leet, 
nadien fo groote koften gedaen en gedragen zijnge- 
weeft, dat hy u voor fijn vertrek uytter Oorlogen niet 
en heeft kunnen ftellen,maer gy moogt wiel wejien ’t de¬ 
voir en neerftigheit die daer toe gedaen is geweeft,door 
’t gene dat de Coninginnetot uwe lefte vergaderinge u 
heeft doen vertonen, aengaende die ncgociatie en han¬ 
delingen die leftmael op’t ftuk van peife metten Fran- j 
qoyfen gehouden is geweeft, en hoe die felve Francoy- 
fen daer in geprocedeert hebben, dan verhoopt fijne 
Majefteyt dat God Almachtig, die een rechtveerdig 
Rechter is, eens middel geven fal om defelve tot reden 
te mogen brengen, en dat den voorfz Coning onfen 
Heer en Prince alle mogelijke devoir en neerftigheyt 
daer in doen fal, en ook om u te behouden en be- 
fchermen, indien gy (fo men u des toebetrouwen en 
verhopen mach) den felven helpen en byftaen, en fulx 
doen wilt als gy tot nu toe gedaen hebt, in’t gene dat 
tot uwer eigen befcherminge van node is, en om te 
verhoeden de inconvenienten en gefchillen die door 
de oorlogen toekomen, indien men daer toe in tijds 
nieten fiet. 

Waerom fijn Keyferlijke Majefteit u feer ernfte¬ 
lijken verfoekende is, datgy alleuitterfteneerftigheit 
doen wilt om den felven Coning in u eigen nood ij k- 
heit by te ftaen , en hem middel geven om eerlijk delen 
laft te mogen dragen ; Infgelijx verfien tegen fo grote 
inconvenienten daer in gy bv gebreke van dien on- 
twijfelijken foud mogen vallen, dewelke overmits uwer 
hulpe en aïïiftentiefullen mogen verhoet en belet wor¬ 
den, en lal fijne Coninglijke Majefteit u van fijnent 
wegen daer toe helpen en byftaen iten alle ’t gene des 
hem ccnigfins mogelijk wefenfal, fonderyet daer in 
tefparen. 

Voorts om uytterlijken te doen alle behoorlijke offi¬ 
cie daer in fijne Majefteit t’uwaerts gehouden is, en 

wilt de felve niet onderlaten voor fijn vertrek uprinci- 
palijkente recommanderen den dienft Gods,enneer- 
ftelijken te verftaen totte onderhoudenilfe van den hei¬ 
ligen Chriften Geloveen Religie, onder de behoorlij¬ 
ke onderdanigheit en reverentie van onfer Moeder der 
H. Kerken , en onverbrekelik te onderhouden en doen 
onderhouden de Ordonnantiën, Edidlen en Placcaten, 
by fijncier Majefteit te dien einde uitgeroepen en gepu- 
bliceert, ’twelk fijne voorfz Majefteit den voorfz Co¬ 
ning ook wel expreffelijken recommanderen fal, op dat 
hy daer op (onderlinge toeficht neme, waer toe gy ook 
te meer behoort genegen te zijn door’t exempel van 
anderen , en by ’t gene datmen dikwils fiet gebeuren 
den genen die uyt defen rechten weg geweken en ver¬ 
doolt zijn. En fo alle eere, goet, en welvaert van on¬ 
fen Heere God komt en procedeert, indien gy u devoir 
tegens fijne Goddelijke goetheit doet fo’t behoort, fal 
hy u gelukfalig, en daer-en-boven bewaren en befcher- 
men van alle inconvenienten. 

Infgelijx dat gy der Juftitien alle eere en reverentie 
bewij ft , gemerkt dat fender de felve ’t lichaem van de 
Republijke en Gemeinten niet onderhouden en gefu- 
ftineert en kan worden, en dat gy onder de voorfz Ju- 
ftitie t’famen in goede eendrachtigheit leeft, aenfehou 
nemende, dat niet tegenftaende die Landen verfchei- 
den en gefepareert zijn, defelve nochtans famentlijk 
een lichaem maken, en behoren de leden van den fel¬ 
ven lichaem , ’t welk zijn elk van de voorfz Landen , 
elkanderen te helpen, byftaen, en affifteren, want fon- 
dei fulke eendracht en conjunctie fouden de vyanden 
groote commoditeit en middel hebben defelve te over¬ 
vallen , en blijvende defelve t’famen vereenigt, en d’een 
den anderen byftaende, is by experientie tot nu toe be¬ 
vonden, w?atfy vermogen om tewederftaen den genen 
die defelve willen befchadigen en overlaft doen. En 
eyndelijken fo recommandeert u fijne voorfz Majefteit’ 
datgy den. Coning fijnen Sone onfen natuerlijken Hee¬ 
re en Prince, die eere, reverentie en gehoorfaemheit, 
die gy hem fchuldig zijt, doen en bewijfen wilt, en u 
tegens hem dragen en betonen fo getrouwe en goet- 
willige onderfaten, als gy tot fijnder Keiferlijke Maje¬ 
fteit tot nu toe gedaen hebt, en fo fijne goetwilligheit 
en affectie die hy u toedraegt, fo goet en oprecht is, dat 
men die niet beter en foude konnen begeren, fult hem 
oorfake en occafie geven de felve tegens u te gebruiken, 
en dat hy u fo goeden Heer en Prince welen fal, als fijne 
Keiferlijke Majeft. deshalven ontwijfelijken verhoopt, 
door’t gene dat hy uyt fijnder inclinatie, genegentheit, 
en voorgaende werken oordeelen en bemerken kan. 

i Biddende den Almachtigen Heere, hem gratie te wil¬ 
len verlenen dat hy daer in voortaen langs fo beter 
mach continueren, en u altijds houden en befchermen 
onder fijne Godlijke hoede, protedtie, en fauvegarde. 

D€fe ©ratte gebaen fijnbe / nam tont ïtciferfeL 
be ’t tooo2b/0cbbenbe in fijn lianbcn een pompier feibe 

Daer in De fiooft-puncten ban fijn boermanen gete* 't taooit. 
bent toaren/ en beiljaelöc in botte alle De retfen en 
©ojlonctt ban ïmpo2tantie Die fip DaDDe geboert/febert 
Den 3Jare 1717. Dat fin De eerfie reifc uit Defe r$cbcrlam 
Den bertoog naer ^pongien/ befitmtenbc fijn rcDen Dat 
l)P gebtoongen toaö Defe ^cDcrïanDen ober tegeben 
acn Den boomoeniDen ©onittg Piiiipo fijnen lieffien 
c§one/ D002 Dien Itn Die niet meer en ftontoe regeren/ 
geïijffïjp Die tot Dier ttjD toe geregeertïtaDDe/ toner in 

j l)p feibe fijn confcientie ontiafi te hebben / en fo Daer 
! iet mogte gcfdiiet 3ijn/ Daer in Ijo niet genoen boL 
I Daen liaDDc / ’t feibe toaö gefdiiet D002 ontoetenfielt/ en 
| niet Ö002 fijnen toïlle/ toaer af lip bcrgiffcmffc begeer* 

De / bibbenbe boo2 al <6ob/ en Daer na fijnen ^one/ 
Datïjp’t fouDc toillen bergelDen en berbetcrcn. ^nt 

i begin / mibbel/ en einDc ban Defe fijne ©ratte be* 
Danbte lm fijne ©nDerfaten ban Defe ^lanDen grote* 
UjïtÖ / fcggènDe: Dat hem door defe waren gekomen 
de principaelfte en getroufte hulpen, jadatfe waren ge¬ 
weeft de ftutfelen van fijne Crone, en dat hy daer 
door fo vele pericufèn w7as ontkomen. <5>acrom 

1 l)n Defelbe ninnnernieer ten bollen genoeg Itonbebe* 
Dans 
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ïiantocn/ en cnfouïicfijn liefje tot öefciTantoen ram; 
menneet tocrgacn: tjp öaööe öefelbe ooft Daté l&ibile; 
gten en Bretoen laten genieten / en ijaer toaer in 
!boo? gefïaen nae fijn toerraogen/ en toera ïterertöe tot ftj; 
nen^one/ fepüe l)p: fo toette 0p oofe aifo toetoe/ toat 
Ijp iöel hJifte fcatfe tot fiem ooft aifo genegen foutien 
3ijn/ en toem in aliegef)002faemfjeit trienen/ en in ge; 
nen nooö toetlaten. |Raer fo lp ooft antoerfm? met 
ijenlieöen toenöelöe / fo foutien fb oofe tet contrarie toe; 
fen feet toertoerf en öc ontrettiahg toan fijn Rijfeen en 
Ctone/ en opfeouöenöe toan f&efeen/ fpjongenïjem 
toe tranen untffjn oogen/ tooenöe alletric toaer ontrem 
toarenutt toemocötgfeett met feem toenen» ‘ZbzMcU 
fet fijne retten geepnirigt / en toe Coning miööeïer; 
ttjö ober epnöe geftaen feebbentoe / tö ootraoctoelijfe 
bomen femelen tooo? fijnen Baöer / feggenöe: <Dat top 

Coning fulfeen gifte niet toeertiig toao / niet te min na trien toet 
apin!!?; fijne fRajeffreit aifo beliefde/ fo beöanftte fep feem feerre; 
Emi0be' feer/ en ^entoaetbe toe fieerfcöapppe/ en bat top 
f,mv fojge foube toagen om bit toolfe en befe janhen fto in 
fcöappp ^ufiitie te rege:en/battet fïjnistietonnben foube. €n 
Sö«/c betenbetotte toetgaberinge/feibetopiniptanfopef: 
tanöcn. 3lfe biü&e toe! gp Zeereu bat ito befe tale beter fpjeben 

feontoc ban ito boe / om u Jieben te mogen boen berftaen 
toe liefbe bic tfe tot u f, ben btagenbe/ maer nemertot bat 
ito bat nu niet fo toel boen en toan aio toet tod toan notoe 
toaer/ fofal be 25ifTetocp ban 3l!trecftt’t feïtoe uïieöen 
tooo? mp toertolaren / ’t todto be feïtoe jBifrefeop met tan; 
gerebenen feer cterlpen gebaen beeft. ^>aer na itf 

&eatfe lfè*Slacoö fRae? ïtactotoeer in ben Kart toast 25^ 
ban bam ongeftacn / een feer toelftnetoenb jRan/ toielaft 
m- 3* toabbe toan alle toe Staten toan ben bantoe om te ant; 

tooo?toen/ be toeitoe totten Netoer altousrfeibe: <&e ïjee; 
ren Staten/ aItoer-öort?’uclmqft e en grootmaefirigfie 
Mnfct en onfealöer-gaiatotgftr ©eere/ 3itn Ö002 be 
grote liefde en getroutoiatoeit toie tot« fcuagen / niet 
alleen tocrtoonöert/ maer oofe fee. beroert en beïeoeft/ 
om ba utoe jRai. toan b,’Bftmtoeti altrto met fo grote 
fieftoe en gettoutotgfeeit gebient getoeeft ftebbenbe / ge; 
lijfe be feïtoe toenlijto i? / toeniteben nu in befe fo mrbulen; 
te tijben toil begetoen en tocrïaten. ^iet-te-min ge; 
mertot bat toet nto * jRan aifo belieft en goet bnntot / fo 
toertrooften fp toenïieben bat utoe jRaj. toenlieben geeft 
in be armen ban ben $ltoer-tooo2lucfttigften Coning 
fijnen ^one/ ben toeltoen al tot bat fp feer belaft 5ijn toan 
<©02logen/fp altijö en in allen faften ïrtorjfen fuif en bat 
fp toem goebe en getroutoe ©arifalen en <©nöerfaten ful; 
ïen toefen bereet omftem tebienen en bpftamtebocn 
met lijf / goet/en bloet. «Baerna ftont be tooo2fepbe 
Coningmne iRaria on / en na nebane retoerentie 
fp2aft fp totten ïteifer/ batfe alle toaren mogelijfeen toïrjt 
en naerftigtoeit gebaen toabbe om toet iSeberïanb 
(’ttodto ïiaer betoolen toaoi toel en gctroutoelijft te gou; 
toerneren/ fo toaer gebactot toabbe tot oo2baer/ nut /en 
bienft toan fijne jRaj. en be <©emcmue re toefjoren/ 
en fo fp baer in fijne iRajeff. toillc niet tooltoomelijb 
en toel toabbe gebaen/ bab fp fijneiRaieft. om toer; 
giffeniffe/enna bat be&etfer met aengefittot en toan; 
ben tefsen gaf toel toan toaer teto2cbente ^vn/ fofeeerbe 
fp toaer totten ^eeren Staten/en neb2untote bpnabe 
feïtoe tooo2ben en Ceremomen al? boo2 toan ben fócifer 
toertelt i?» €nbe be boo1^ <Doct02 patoto jRaeö loofbe 
enp2ee? toare regcringe feer boog / en bebantoteftarc 
IBajeft. feer in bén name toan be Staten be? nanfetoen 
lUeberïanbe?. Ban befe to002‘>i otoergetoinge bebe be 
fecifer terftont matocn openebnetoen/ bie top met fijn 
eigen toanb Ijeeft onbertetoent / in befer fo?me. 

SBt’i'cf l^AERL by der gratie Gods Rooms Keifer,Co- 
oticr;e inning van Spangien, 8cc Kond en kennelijk fy ee- 
È?acljt nen yegelijken die defe tegenwoordige fullen fien ofte 
fiefec horen lefen. Hoe dat wy conlidererende dat van nu 
hfn&cn' voortaen ^00r ^en ouderdom en quade difpolitie van 

onfeperfoon, en door andere onbequaemheden , wy 
nieten fouden mogen de reyfen doen, en verdragen de 
moeiten en laften die wy tot nu toe feer lange gedragen 
hebben , tot den dienft van God onfen Heere, en tot 
de bewaerniiïe en befcherminge van onfe Landen en 

I. Deel, 

Coninkrijken, en van onfe getrouwe onderfaten in de 
felve wonende. So hebben wy voor ons genomen en 
gefloten te vifiteren onfe Coninkrijken van Spangien, 
en ons daer te vertrecken om de reft van ons leven te 
leiden in ruft en vrede. En fiende dat den Coning Phi¬ 
lips van Engelant en van Napels, &c. onfen beminden 
Sone, in bequame ouderdom is om te regeren én te 
gouverneren defe onfe trf-Nederlanden dewelke hem 
alrede eed gedaen hadden en ontfangen als onfen eeni- 
genSone en Erfgename voor toekomende Prince en 
Heere, met behoorlijke folemnitciten daer toe van 
node, en zijndedaer-en-boven’t Coninkrijk van En¬ 
gelant feer na gelegen, waer door dat de felveH ere 
en onfe Sone te beter commoditeit fal hebben om te 
gouverneren en regeren dat Coninkrijk en defe Neder¬ 
landen , en die bewaren en befchermen tegen den aen- 
ftoot van de vyanden, fb hebben wy hem overgegeven 
defe voorfz Landen, uyt onfen vryen en eigenen wille, 
onbedwongen, en door defe autoriteyt en abfolute 
macht geven wy over by defe tegenwoordige brieven 
den voorfz onfen Sone Coning van Engelant en van 
Napels , &c. alle de Landen van herwaerts-over, met 
de Hertogdom men , Markgraeffchappen ,, Prinfdom- 
men, Graeffchappen, Banerijen, Heerlijkheden , Ste¬ 
den , Sloten, en Sterkten daer in-gelegem, mer de Sou- 
verainiteyt, Lenen, Homagen, Rechten, Vryheden, 
Patronaetfthappen, Renten, Signorven, Affiftentien, 
Confifcatien, en met al haer lieder behoorten en depen¬ 
dentiën , en wat recht en acSHe die wy mogen of fouden 
mogen daer op pretenderen. Voörts alle Preeminen- 
tien , Prerogativen , Privilegiën , Exemptien, Jurif- 
didtien en Appellatien, en metten kon.fl.en gefeit, alle 
andere Superioriteiten, ’t zy in wat manieren, en door 
watoorfaken die mogen aengaen en ons toebehoren, 
van Patrimonie wegen of anderfms, onder wat tytel 
dat het wefen mach, fonder eenige fake te houden of 
tereferveren om tegebruyken ofte genieten in de feL 
ve Souverainiteyt, Hoogheyt, Preeminentie, enma- 
nieredie wy tot defen dage toe genoten en befeten heb¬ 
ben. Wel verftaende dat hy fal verbonden zijn te beta¬ 
len en te voldoen ïlle de fchulden en obligatien van 
fchulden, gemaekt, door ons ofte andere in onfen na¬ 
me, in faken aengaende defe Landen van herwaerts- 
over. En by defe jegenwoordige brieven maken wy 
hem Prince en overfle Heere van de voorfeide Landen, 
hem confenterende en belovende, dat hy van nu voor¬ 
taen mach fonder ander oorlof of verfoek, hy felve of 
een ander voor hem, nemen het gehele en volle befit 
gevende hem volle macht en autoriteyt op een nieu te 
doen , indien het noot ware, den eed den Staten en 
Onderfaten, en te befweren de Steden, Heerlijkheden, 
na dattet foude mogen van node wefen. Defgelijx ook 
van henlieden ontfangen den eed, en henlieden doen 
verbinden in al ’t gene daer fy door de voorgaende e- 
den van beide zijden toe verbonden en verobligeert 
zijn. Confenterende hem voorts te behouden, te ver¬ 
anderen , te Hellen en ordineren in de voorfz Landen 
’r Gouvernement, de Rechters, de Officiers, fo wel 
tot bewaringe en befcherminge van dien, als tot bedie¬ 
ning van de Juftitie, Policie, en eenigerhande andere 
faken, en metten kortften gefeit, te doen al’t gene dat 
een Souvereyn Prince naturel en eigen mach en ge¬ 
woon is te doen, en niet anders dan hy foude gedaen 
hebben of doen mogen na onfe dood. En tot dien ein¬ 
de hebben wy ontflagen, verlaten, en ontlaft, ontflaen, 
verlaten, en ontlaften alle de Bifïchoppen, Abten, Pre¬ 
laten, en andere GeeftelijkePerfonen, Hertogen, Prin- 
cen, Markgraven , Graven, Baenre-Heeren, Gouver¬ 
neurs , Hoofden, Cajpiteinen van den Lande en van der 
Oorloge: Prefidenten, Canceliets, Hoofden en Re¬ 
genten van onfe Raden van der Finantien, Rekenka¬ 
mers , en ander Officiers, Capiteinen en Mannen van 
Oorlogen, van de Sterkten en Gaffelen, en haer lieder 
Stadhouders, Ridders, Schiltknechten,andere VafTalen, 
en metten kortflen alie de Onderfaten Van herwaerts 
over, en een yegeiik van dien, va»den eed,getrou- 
wigheit, homagie, gelofte en hetverbont diefy ons ge- 
daen hadden, als haer lieder Souvereyn, Heere en Pfin- 

% ce. 
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ce, Ordinerende en ëxpreffelijk' bévelende een yege- 
Jjj'ken dat fy fullen fweren en ontfangen den voorfei- 
den Heere en Coning onfen Sone voor haren warach- 
tifren Heere en Prince, en datfy hem doen den eed van 
getrouwigheit, homagie, belofte en verboot, na de 
gewoonlijke maniere, en na de nature van de Steden, 
Landen en Heerlijkheden, en daer-en-boven dat fy 
hem bewijfen en doen alle eere, reverentie, gehoor- 
faemheit en getrouwigheit, en dat fy hem doen alle 
dienft, en dragen hem alfülke liefde, ds goede en ge¬ 
trouwe Onderfaten behoren en fchuidig zijn te dragen 
tot haren waerachtigen Overften, en naturelijken Prin¬ 
ce enHeere, gelijk fy tot opten dag van heden tot onfen 
periöne gedragen hebben, met voldoeninge van alle 
de gebreken eri achterlatingen die fo wel door redenen 
als metten werken fouden mogen wefen in dit overge¬ 
ven en tranfpoit. Renuncierende uit onfe volle en ab- 
folute macht, alle de Wetten en Statuten defen con¬ 
trariërende, Want hetonsalfo belieft. Oorcondevan 
defen fo hebben wy met ons eigen hand defe jegen- 
woordige ondertekent, en bezegelt met onfen grooten 
Zegel. Gegeven in de Stad van Bruffel den 27 van 
Oótober int jaer 15 7 7. 

JAER-DICHT. 

de M.aQhtlge kellfer CaroLVr de Vllfde VVVL be- 
daCht Vroet, 

aen z\ln Soon phlLlps d’oVerglft Van de VVaerde neer¬ 
landen doet. 

„ na beien Heeft öc poojfetbeüeifet/ boft 
Je Saar' V-/0eitöe fjjneerfte boojnemett / ben boo2fcnöcn€o? 
oiicöe nmg fijnen ^one ooïi obergegeben alle Èanben en 
coniniv ^HHenbie'-Hn onbet: bent Haböe/ Ooubenbc alleen ec? 
Si nige renten tot 100000 Croonen toe / om Hem 
bess toeu en fijn Hupfgeftn te onbcrHoubcn. ünt Siaer öacr 
ferfs/aen naer bebekp bent boeren in Eeelanö/ bcttoatHtenbe 
«oïafrt0/ albaer ben toinb ont na ^pangten tereifen/ albacr 
ncngaf ïjp boöj giebelt ’t Éepferrtjk ober/ en toiibe 
ï,e- ganfdj geen ttjrd meer beHoitben / tnacr alleen Carolus 
/rol c 1 sonaemt 3'jtt / befe Imeben toaren gefebteben acn 
1 ben Btffdiop ban iBentS Cctir-ftirft/ in bate ben 

ttocöen ^eptcmlLio 1776. CntS baernambe felbe 
fBaent ban ^entember 1776 met een febone 
mabe/metbeibebeConinginnen Leonora en Maria, 
met een böo?-bJtnt naer ^pangten gereifi / boos1 boot 
fijn monitige een iBonntben Cloofïec ban ^tnte 
3|tcrontmuS<©?ben/ gelegen in een 3Btlberniffe niet 
berreban prentten in Caftilien / Hebbenbckp bent 
alleenlijk bier ^ienaerS. Ban be boo?f5 100000 
Cronett berteerbe lp alleenlijk in fijn bups 4000, en 
be reft öefïebe Dp in jonge 3Dorntcrs uit te Hutodijken/ 
inXBebutecn teifjeïpeit’/en 3Beefen teonberboiiben/ 
en biergeltjkc teerken/en fterf bacr’naerboo? lang? 
ïmcriae krankHeit ban een fcer Heftige boottfc nitge= 
teert/opten 21 September / in ’tj§aer 1558 fijns 

me. ouberbonts 78 blaren 7 iBacnben : <©nt toiens 
toton boob gtootcroutec beteeben teert / Coninb PHilips 

bebe Hem een fcer Heerlijke en Conmklijke uptbaert 
boen tot puffel/ gaenbc felbe in perfoon in ben route/ 
en niet Hem alle bc ïjecrcncn Cbden ban ben 3$obe. 
SBefe uptbacrt teert gebaencngeHoubenbcn 29 bag 

. v©cfember / ?ümto 1 778. 
^efe üepfer Heeft fijn engen Bcrfoon in ben krijg 

caioii noot betfdjoont / Heef.- bikteiis rb. uren aclitcr een te 
öbfe»c. peerbe gefeten / aïtijb Hem boot acn gefïeït / ban geen 

gefcHuten teaSHP berfcHtikt ofberbeert/ ais Hp fijn 
Harnas fombe aentretken beef öe HP en teert bleek / aen 
Hebbcnbe teas Hp gemocb ais een ïeente / noit Heeft 
men Hem Horen ftecren ban ais Hp teert gekroont/ 
of als Ho eenigc Berbonbcn ntaekte/ kloek en ber^ 
iïanbig teas ïjp in ffaben / in be Blatijnfe / ^pacnfe / 
^Italiaenfc / f ranfopfe / Jlcberbuptfe / en Boog^ 
buptfe tSptaken teas Hp teel erbaren / bcfgelijken 
inbed eerlijke en bjpe konfïeit/ garing en gefouten 
Bifdjat Hpgaerne/ fpeaktoeinig ober Cafd / maer 
ïjoo?befnd toe, M mtbbaegs HoojbeDp een iebers 

füppiitaticn/ ben krijg Hab (fepbe Hp) bier Hooft- _ . 
tfudten/ aisB^obiant/ Berftanb/ Bolk/ en<Belb/ 
Hpteas ntibbelöaer banftamre/ feet gefptaekfaem/ 
en geflabig integenfpoetfo tod als in booifpoet/ HP ^D0?£ 
teas groot en fterk ban memorie / Hpbemiitöefeerbe 5jö8tl 
b2ome en gelcerbeiBannen/ en Hate be piupmftrij^ 
kers/ Hpbtas feer fubtiji ban berftanb / maerteatte 
eergierig / fcljerp / en feer obftinaet in fijn beontemen/ 
HP is ban acnbegxn een lange tijb teel gduckïg en jeeg^ 
Haftiggetoeefi/ gelijk bat teel betupgenbe grote gag 
boot Babia / be pionberinge ber ^tab ïïomen/ bc 
ioflijke inneminge ban CuniS / en be toonberiijke ne= 
berlegginge ban ^«ptganb, Boben bien Heeft HP 
fcHiec alle fijn bpanben gehangen genomen gefiab/na* 
mentlp/ ben Coning jfrancifcus ban Btanhrijk / 
Benricus Coning ban gSabarre / ben Bans Clemens 
ben febenflen / 3©illem jfurfl ban Cïeef / fgfoïjan 5fre^ 
bette hertog ban paffen / hertog Cmft ban 25?unf= 
toijk/ BH ikps ^anbgrabe ban i|effen / en meeram 
bete jpurften en^eeren, <BoeH is Hem in fijn laetfte 
blaren bat iegenbedteeberbatên/ en Heeft bikteiis in Ca , a 
eenen furen appel moeten bijtemCn Hp teas ook boo?= ne btjföè 
nemclijk een DefcHermer ber xfoomfer Keiigie / en «mmo^ 
Heeft feer beerlijken in befe Beberlanben beeibupfen? 
ben boen (ïerben/ om batfe be ïtoomfe CatHolijke catuo* 
ïleligie nietenkonben toefraen met goeber eonfeiem ci^ 
tien/Hoeteelfp Hem anberS in alles geHoo?faemben/ S 
gelijk Het teel blijkt aen be patenten bp Hem tipt ge^ ïjceï Duij 
geben tegen be ^etteren (fo menfc noembe) in be , 
Saren 1521 ben biij. |Bep / 1522 ben naefilejïen 
2ïP2il/ 1526 ben rip 3ip2il/ 1526 ben riiip Ctto^ 
öer/gegebente B2Uffd tegen be Eutrianen/ te ber? fth* u* 
beuren lijfengoeb/fonber gratie / refpijt/ofberb2ag ZnJma 
geerecuteert te teerben: te toeten/ begene bic boo2? 
tijbScenige erreuren getommitteert mogten Hebben/ 
en be felbe af-gegaen en baet in toeber berbalicn fou? 
ben toefen bpben bpere/ b’anbere be .ijjans bp ben 
fteaerbe/ enbe B20utecn bp ben putte/ ut jiellingo 
ban be Hoofben op ftaketv bie eenige aenbtengen/ fou? 
ben genieten be Helft ban be goebenbiefp fouöen Heb? 
bengebetumtieert/ enbaerban betteonnen 3ijn/ tot 
Honbcrt ponben BlaemS / en boo2tS ben ttenben pen? 
ning banbcbö2berc goeberen: tot uttbocringe teer? 
ben in üoilanb getommitteert |Beef!cr 5!an ban 
<Bupbenboo2be üïibber/ en iBceflcr Slafper Stebenfj 
ban Ijoogïanbe / tsaben in ^ollanb / bie fonber lange 
f02me ban B?oteS fommierlijk fo fjaeft boenliik is 
reept boen fotiben. Uitent 5fnno tj?i ben 7 Ctto? 
b?ts fcer fïriktdijk bcrbtebenbe’t lefen ber 2$oeken/(Jf, 
en teerben als boren getommitteert iBeefler ^an 
ban ^ubenboo2öe en fBeefïcr 5frent ^anbdijn. 
uitent 3Hnno 1557, in jpetmiadotegen be dopers/ 
als ook ben 6. jBep 1534. tegen bc jBdtHionfcn cn 
dopers/ in ^tmio 1534, en ben nj*5luUo 153T- 
1537 ben 4 ^anuarto tegen be dopers / 5!tem 
1740 ben 22 Septembergeneralijkentegenbe^et? 
ters/geen boeken onber Hen te mogen ïjebbcnofteïe? 
feit / met nominatie ban be boeken / cn tnebe bc 
Ancien ban C>ent bp be ridCameren ban HetHortjkc 
gefpedt / bic te boren bp Cttrop toaren toegdaten 
geteeeft om te mogen btutken / bc Ijat-tijkcn teerben 
baerinook berklaert inkabil om ban Haer goebente 
bifponeren / cn bat alle Stlicnaticn / «Biften / Ccfficn/ 
Berkopinnen/ (Ceflamenten en3Bttctftc tetlïenfiiï? 
len toefen nul en ban onteaerben/ neentonbentituïen 
te Douben / niet te bifputeren ban béïL ^ditift / notï) 
bie ook te lefen/ fp en toaren tCHcologijns/ niet te b2iit? 
ken fonber Bttrop cn bifttatic/ neen Ijeretiiken te 
Herbergen/op pene ban geto?rigecrt en geft’raft te teer? 
ben ais ijcretpkcn / mttben anberen niet te mogen 
tonberfercrt/ be BetHters niet te mogen mobereren 
of beranberen be neftelbe penen / op P2ibatie ban 
Haer oflicten ctt arbitrale cotrettten / cn berkïaert in? 
Habtï/ bepeitentc crediteren/niettegenfaeitbe©p? 
pofitteof ^ppdlatie/ Cofiumen/ B2iinlenien/ <02? 
bonnantten/ en Statuten ter contrarie, ^tem 1749. 
ben 20 .Bobcmbcr / en 3lmio 1770 ben naeftïebcn 
pep j en notH ben jtjtb. September 5(nno 1770. 
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1555* Oorfpronk der Néderlandfe Beroerten. j 
’ttödï? topftfttffölett IMenom trctt %contente; 
mentteöoen/ en ooïi niette bctönettg nocD moejelyït 
te ballen met UefeiDe alles? te bethalen. 

jgjac- YT^Aerl by der gratie Gods Rooms Keifer, altijd 
raei uan 1\vermeerder des Rijx, &c. Allenden genen die 
Den litEij ^efe jegenwoordige fullen fien, falut. Al ift fo dat wy 
om JEC boven alle faken fonderlinge toelicht en eenparige for- 
t’sjctfr* ge altijds gedragen hebben, om het oude oprechte ge- 
pecenDc jove } en kerftelijke Religie in en over alle onfeCo- 
enomce ninkrijken, Landen, en Heerlijkheden teonderhou- 
ronfm den, en doen onderhouden, en alle gevoeglijke mid- 
r^mfe6 ^e^enen remedien gefocht, om vele en diverlebedien, 
ISeinjiv. dwalingen en ketteryen over langen tijd in Kerftenrij- 

i/jo, ke gepulluleert en verfpreit tegens onfe voorfz gelove 
en de leringen en ordinantiën van onfe Moeder de 
heilige Kerke, te verdrijven en extirperen. En te dien 
einde doen decerneren en uitroepen in onfen erf- 
Nederlandendiverfeplaccaten, ftatuten, edióten, en 
geboden , Hellende grote en fware penen tegens den 
overtreders van dien. Des nochtans niet jegenftaende, 
verftaen wy (tot onfen groot leetwefen) dat diverle 
luiden, fo wel onfe onderlaten als andere vreemde per- 
fonen , in onfe voorfz Nederlanden hanterende en 
vefkerende, mitte voorfz Seóten, dwalingen, en ket¬ 
teryen befmet en geinfedteert zijnde, en defelve ver- 
fpreijende, hen dagelijx vervorderen fecretelijken te 
verleiden, bedriegen , en tot hare vermaledijde valfche 
en quade leringen te bringen, en ’t fimpel volk onder¬ 
wijlen. Infulker voegen, datwy grootelijxvan node 
bevinden dat men neerftige remedie en goede provifie 
doe tegens de voorfz verleiders, hun complicen, fau- 
teuren , en aenhangeren. En dat onfe voorfz placcaten, 
ftatuten, en geboden vernieuwt en wederom uytgeroe- 
pen en verkondigt worden in en over alle onfe voorfz 
erf-Nederlanden, en d’executie van dien vervolgt en 
rigoreufelijken gecontinueert. Om t’eenemael te niete 
te brengen, en den oorfpronk, fundament, en wortel 
Van defer peftete exter mineren. En hebbende in de Ge¬ 
nerale vergaderinge van den Staten van onfen v< orfz 
erf-Nederlanden, in onfer Stad van Bruffel leitmael 
gehouden, hen vermaent, gerecommandeert en bevo¬ 
len, dat een yegelijk int: fijne refpectivelijken goede 
neerfligheitfoude willen doen, om hem en den fijnen 
te houden en mainteneren in onfen voorfz ouden op¬ 
rechten Gelove en Keritelijken Religie , met die 
forgvuldigheit dienende totte extirpatie van alle de 
voorfz dwalingen en valfche opinien. Alfo men by 
exemple van onfen nageburen wel bemerken kan de 
feditien van’t gemene volk, beroerte,en perturbatie 
van den gemenen ilaet, rufte en welvaren: en andere 
inconvenienten die daer uitfpruiten en fuccederen, bo¬ 
ven ’t verlies van de zielen. En het zy datwy t’onfen 
lelten vertrecken van onfen voorfz Landen, hebben 
doen herfien en vernieuwen onfe voorfz Placcaten, en 
de felve doen uytroepen en publiceren, tenderende tot 
goede behoorlijke onderhoudenilfe van onfen voorfz 
H. Gelove en Kerftelijke Religie, tot rufte van den ge¬ 
menen ftaet van onfen voorfz Landen, en onderfaten 
van dien: en om voor te komen en te verhoeden de 
perijkelen ep inconvenienten procederende overmits 
de voorfz fetften en dwalingen. Des nochtans niet je¬ 
genftaende , zijn wygead ver teert, en behoorlijk gein- 
formeert, dat eenige fo by quade informatie als ander- 
fms, fcmpule en fwarigheit maken indiverfe pundten 
van onfe voorfz lefte ordinantie, de felve verftaende 
en interpreterende buyten en tegens onfen wille en 
meninge. 

So ift, dat wy begerende boven alle faken ons te quij- 
ten tegens God almachtig onfen Heere en Saligmaker, 
tot onderhoudenilfe van ons Kerftelijk Gelove, en van 
de conftitutie en geboden van onfe Moeder de H. 
Kerke, en voorts te verfien tot verdryvinge en extir¬ 
patie van allen fedten , dwalingen, en ketteryen, tot 
welvaren, eendrachtigheit, rufte, en vrede van onfen 
Landen en onderfaten, en niet min doende d’officie 
van een goed Prince, willen wy dat fulks zy buiten al¬ 
len twijfelen onverftant, fonder tc] gedogen noch toe¬ 

laten dat men den onrtofelen en Öntfchuldigen foude 
belaften, noch iemant t’onrechte en fonder reden te 
travileren of fchandalifere. En voorts een jegelijken te 
kennen geven volkomelijken , opentlijken, ganfehe- 
lijken, en met klare en exprelfe woorden, hoe en in 
wat manieren wy verftaen, dat men hem fal moeten, 
voegen en reguleren, en waer van een yegelijk hem fal 
moeten wachten in toekomende tijden. 

Wy om defe en andere rechtveerdige redenen en 
redelijke confideratien, vernieuwende, veranderende 
(fo verre van node zy) verklarende, uytleggende, 
en interpreterende onfe voorfz Jefte ordinantie, heb¬ 
ben bevonden van node te wefen, de publicatie vans 
dien te doen vernieuwen. Recommanderende en wil¬ 
lende dat defelve onderhouden worden precifelijken, 
fo en gelijk, lönder eenige wederfeggen of replijk 
die begrepen zijn in defe jegenwoordige: By de welke 
wy uyt onfer rechter wetenheit, en by advyfe van onfe 
feer lieve en feer beminde Sulfer de Coninginne Doua- 
giere van Hongarijen, van Bohemen, &c. voor ons 
Regente en Gouvernante in onfen voorfz Nederlan¬ 
den , hebben voor eeuwig gebod en wet verboden en 
geinterdiceert, geordineert, en geftatueert: verbieden 
en interdiceren, ordineren en ftatueren refpectivelij¬ 
ken ’t gene des hier na volgt. 

En eerft, dat niemant, van wat Haten en conditie 
hyzy, en fal mogen printen, fchrijven, uytfchrijven, 
copieren, noch fijns wetens ontlangen , dragen, bewa¬ 
ren , receleren, verfwijgen, noch onder hem houden , 
verkopen, kopen, geven, diftribueren, zayen, oft la¬ 
ten vallen in Kerken, ftraten, of andere plaetfen, eeni¬ 
ge boeken of fchriften gemaekt by Marten Luther, 
Joannes Ecolampadius, Ulricus Zwinglius, Martinus 
Bucerus, Joannes Calvinus, of andere Ketters en Au¬ 
teurs van hun feeften, of van andere quade en valfche 
fedten, gereprobeert by de H. Kerke, of hun aenhan¬ 
geren , fauteuren en complicen, dolende buyten onfen 
voorfz H. Kerften Gelove breder gefpecificeert in feke- 
re declaratie en verklaringe hier by gevoegt,door onfen 
bevele van nieuws gedaen by den Redtor, en die van (fol.tf,) 
derUniverfiteitvan onfe Stad van Loven, gedateert 
van den xxvj. dag van Meert laeft-leden. Welke decla¬ 
ratie wy geautorifeert hebben, en autoriferen, willende 
en ordinerende dat defelve nagevolgt, onderhouden, 
en gepubliceert worde, met defen onfen jegenwoordi- 
gen briev. Noch ook eenige andere boeken die ze¬ 
den 30 Jaren herwaerts gefchreven of geprint zijn ge- 
weeft, of hier namaels gefchreven of geprint lullen 
worden, fonder declaratie van de Auteurs, Printers , 
tijd of plaetfe Noch te fchilderen, of doen' fchilde- 
ren, verkopen, of te kope Hellen, hebben , houden , 
bewaren , of behouden eenige beelden, fchilderyen , 
of fchandelijke figuren van de Maget Maria, of van 
den Heyligen, gecanonifeert by de H. Kerke, of van 
den Geeftelijken ftate ; Te breken , calferen en uyt 
doen die beelden en fchilderyen, die ter eeren oft ge~ 
denkenilfen van dien gemaekt fullen zijn. Noch in fij¬ 
ne huyfen of anderfins te houden , of gedogen gehou¬ 
den te worden eenige fecrete conventiculen of on¬ 
behoorlijke vergaderinge, noch ook hem in defelve 
vinden , inde welke de voorfz Ketters en verleiders fe¬ 
cretelijken en heymelijken hun dwalingen zayen en le¬ 
ren , herdopen , en diverfe confpiratien tegens der H, 
Kerke, en den gemeinen welvaren , doende zijn. 

Infgelijx verbieden wy allen Leken perfonen en an¬ 
dere, te communiceren en difputeren van de H. Schrif- 
ture, int openbaer of in ’t fecrete, fonderling in twijfel¬ 
achtige en fware materiën, Of andere te leien, leren, 
uytleggen, en interpreteren de H. Schrifture, tenzy 
datfe in de Theologie en Godheit of Geeftelijke 
rechten geleert waren, geapprobeert by eenige ver- 
maerde Univerfiteyt: of andere daer toe by de ordi- 
nariffen van der plaetfen geadmitteert Wel verftaen¬ 
de , dat’t felve niet verftaen en fal worden van den ge¬ 
nen die fimpelijk en ganfehelijken t’famen communi¬ 
ceren van de voorfz H. Schrifture, daer op allegercnde 
d’expofitie van de heylige en geapprobeerde Doctoren: 
macr van den genen die om andere te verleiden, of' 
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hem te leren en onderwijlen ’tgene dat verboden is, 
fuftineren en leren tegens d’ordinantie van onie Moe¬ 
der de H. Kerke, quade en valfche propofitien en lerin¬ 
gen , de welke notoirlijken gehouden zijn voor heretij- 
ke. Noch ook te preken , defenderen , feggen, en fu¬ 
ftineren , in ’t openbare oft in ’t fecrete, eenige lerin- 
CTe van de voornoemde Auteuren : Op de poene, indien 
yemant bevonden ware gecontravenieert of gedaen te 
hebben tegens eenige van depunkten boven verklaert, 
gepunieert te fullen worden als feditieufe perfonen , en 
perturbateurs van onfen ftaet en der gemeyne rufte, en 
voor fulke geexecuteert. Te weten, de Mans metten 
fweerde, en de Vrouwen gedolven, fo verre fyiïare 
dWalingen niet en willen fuftineren of dcfenderén. En 
indien fy in haer dwalingen, opinien, of ketteryen 
perfifteren, geexecuteert te worden metten vyere. En 
in allen gevalle alle haer lieder goet verklaert geconfif- 
queert en verbeurt t’onfen profijte. 

En aengaende’t gene dat wy by onfe voorgaende 
Placcaten, en onfe lefte Ordinantie geordineert had¬ 
den, datzedert den dag dat fy daer tegens gedaen fou- 
den hebben, of in de voorfz dwalingen gevallen zijn, 
fouden inhabil wefen van hare goeden te mogen difpo- 
neren. En dat alle alienatien, giften, ceflien, verko¬ 
pingen , tranfporten , of opdrachten, teftamenten, en 
nytterften wille by hen gedaen en gemaekt zedert den 
voorfz dag, fouden welen nul, machteloos, en van 
onweerden. 

Wy verklaren, dat onfe meninge niet en is geweeft, 
om (fo eenige dat hebben willen feggen en uytgeven) 
eenigfins te' beletten in onfe voorfz Landen de be¬ 
hoorlijke koopmanfchap en contraclatie tuffchen den 
vreemden Coopluiden en onfe Onderfaten , noch dat 
fy niet vrydijken en fouden mogen difponeren van ha¬ 
ren goede, na den gefchreven Rechte en coftume 
van de plaetfe refpectivelijken: Maer wel om te ver- 
ften tegens’t gene dat fy bedriegelijken fouden willen 
doen, en om te fchouwen de poenen van onfe geboden, 
en by fulke middelen te verliefen de vrefe die fy beho¬ 
ren te hebben om daer tegens yet te doen en misbrui¬ 
ken. Alfo onfe meninge alleenlijk is om tot Gods dien- 
fte, tot hun eigen welvaert, en hunder zielen faligheit, 
hier in bewijfende d’officie van een goed Prins, te 
verhoeden dat fy niet verlek, noch direktelijk of indi- 
rektelijken tot eenige quade vermaledyde dwalingen 
getrocken noch gebrocht fouden worden. 

Ordineren voorts en verbieden, dat niemant, van 
wat ftate of conditie hy zy, hem en vervordere te her¬ 
bergen , logeren, noch in fijn huys te ontfangen, trakte¬ 
ren , furneren, en adminiftreren eenige viktualien, kle¬ 
deren, of geit, met fijn goed byteftaen, ofanderfins 
fijns wetens te favoriferen eenige die gehouden of no- 
toirlijken gefufpekteert is geweeft Ketter te zijn. En 
dat alle de gene die de felve herbergen, logeren, ont¬ 
fangen , of trakteren fullen, wetende de felve fuik een 
te zijn j en pogende, hem of andere fecretelijken of 
openbaerMjken te verleiden en infekteren, gehouden 
worden die te denunciëren en aen te brengen den Gee- 
ftelijken Rechters, of den Officier van der Plecken , 
fo verre de felve geprivilegieert zy. 

In gevalle neen, aen den principalen Officier van de 
naefte goede Stad van hun refidentie. Op poene, indien 
fy des in gebreke waren, als fauteurs van den voorfz 
Ketters. Sonder nochtans by dien te verbieden den 
Herbergiers of andere, te herbergen of logeren de ge¬ 
ne die in onfe voorfz Nederlanden komen om hun 
koopmanfehappen of andere faken en affairen te doen, 
van wat quartier dat fy zijn. Behoudelijk datalfulke 
vreemde Luyden tegens onfe jegenwoordige Ordinan¬ 
tie niet en komen, en hen dragen fonder eenige fchan- 
dalifatie. En in gevalle van contraventie, indien fy de 
felve niet en denunciëren of aenbringen fo voorfz is : 
Wy ordineren en verklaren, dat fy in de voorfz poenen 
vallen i uilen. 

Dat de gene die befmet en verwonnen fullen geweeft 
zijn van eenige dwalinge, ketterye , ofabuysvan ’tge- 
love, of van de Sacramenten en conftitutien der Ker¬ 
ke, uyt fimpelheit, onwetcnheit,en menfchelijke Icrank- 

heit en brosheit, fonder quaetheiten obftinaten wille 
van te fcheiden en hem te fepareren van de unie der H. 
Kerke, en fonder gecontravenieert en gedaen t’hebben 
tegens eenig pumft van defe onfe Ordinantie, of ge- 
committeert te hebben eenige openbare fchandalifatie , 
of andere akte of fake komende en vallende ter feditie 
of feduktie van den anderen, daer af de kennifle der 
Weerlijker Juftitien toebehoren foude , en hen in tijds 
en williglijken bekeert, en berou gehad hebben, en te 
dier oorfaken tot penitentie, abjuratie , en gratie gead- 
mitteert zijn geweeft : En fullen nochtans voortaen 
niet mogen verkeren, converferen, noch met elkan- 
deren communiceren van eenige materie onfen voorfz 
gelove aengaende en concernerende, Op poene van ge¬ 
houden te wefen voor wederom vervallen en relaps. 

Defgelijx, indien iemant niet verwonnen zijnde van 
herefie of dwalinge, maer bevonden geweeft hebben¬ 
de grotelijk fufpekt, en mitfdien gecondemneert by 
den Geeftelijken Rechter de voorfz herefie af te gane, 
Of by der Weerlijker Juftitien gecondemneert zijnde, 
eenige amende en openbare reparatie te doen, (’t welke 
wy willen en verklaren effekt t’hebben van abjuratie) 
hier namaels wederom befmet ware met herefie, 
hoe wel niet en bleke dat hy gecontravenieert of ge¬ 
daen hadde tegens eenig punkt van onfen voorfz gebo¬ 
den : So willen wy nochtans, en ftatueren , dat de felve 
(nae uytwijfen van den Geeftelijken Rechte) gehou¬ 
den zy als vervallen en relaps, en over fulke gepunieert 
by verbeurte van lijf en goet, fonder eenige hope van 
verfoetinge of moderatie der voorfz poenen. 

Ordinéren voorts, dat de gene die achterhaelt, of 
by precedente informatie gefufpekteert fullen hebben 
geweeft van herefie, of abufe als voren , hoe wel dat 
de felve tot penitentie en in gratie ontfangen geweeft 
fouden zijn, fo voorfz is, en fullen nochtans niet mo¬ 
gen hebben noch bedienen in onfen voorfz Landen 
eenigen eerlijken ftaet hoedanig die zy, noch in onfen 
Raden wefen, noch van eenige van onfen Steden. Ver¬ 
bieden daerom feer fcherpelijken onfen Officieren en 
den CommifTariflen, gedeputeert totter vernieuwin- 
ge van den Wetten, die te committeren tot State van 
Schepene, of andere fo voorfz is. 

Item, want vele van onfen voorfz Landen gefu¬ 
fpekteert wefende van Ketterye, en fonderlinge van 
der fekte der Herdopers, haer woonfteden veranderen, 
om defimpele Luiden te infekteren in deplecke aldaer 
hare qualiteit niet bekent en is. Wy om daer in te 
verfien, willen, ordineren, en ftatueren : Dat niemant 
van den inwoonderen van onfe voorfz Nederlanden, 
van wat ftate, qualiteit of conditie hy zy, enfalgead- 
mitteert noch ontfangen worden in Stad noch in Dor- 
pe van de felve Landen, om aldaer te woonen, ten zy 
dat hy brenge certificatie van den Prochiaen van der 
plecke van fijne lefte woonftede : Welke certificatie hy 
gehouden fal wefen te exhiberen en over te leveren in 
handen van den principael Officier van der Stad of 
Dorpe daer hy fal willen wonen : op poene, dat de ge¬ 
ne die alfulke certificatie niet brengen fullen, niet gead- 
mitteert en fullen worden aldaer te wonen. En wy 
belaften den Officieren, hen neerftelijken tegens de fel¬ 
ve te informeren, en daer in te procederen, fo ’t be¬ 
horen fal : fonder dat onfe voornoemde Officieren , 
of den particulieren Heefen en hun Officieren geoor- 
loft wefen fal fulkePerfbnen eenig geleide of faulfcon- 
duitte verlenen. En aengaende den vreemden Coop- 
lieden , en andere die in onfe voorfz Nederlanden fou¬ 
den willen komen, onfe meninge en is niet de felve te 
bedwingen de voorfz certificatie over te brengen en te 
exhiberen: Behoudelijk dat fy aldaer leven navolgen¬ 
de onfe voorfz Ordinantiën, en hen dragen fonder 
fchandalifatie als voren. 

Item, willen ook, dat alle onfe Jufticiren,Offici- 
ren, en Rechteren , en die van onfen VafTalen en On¬ 
derfaten , temporele Heeren,, en hoge Jufticiren , op 
te verbeurte van hun voorfz Officien, jurifdiktien, 
en hoge juftitien, of andere arbitrale pcenen, na ge- 
legenthey t der faken, gehouden fullen wefen neerftehj k 
t’onderfoeken en cc procederen, of by hun Offiriren 
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doen proc?ëderen,ter verificatie van der materie voorfz, 
tegens alle perfonen van wat qualiteit of cönditie fy 
zijn , {onderlinge in ’t gene dat concerneert de contra¬ 
ventie van onfe voorfz Ordinantie, en in faken t’haer- 
lieder kenniffen behorende , en dependerende van 
haerlieder weerlijke en temporele jurifdidtie. 

Voorts fullen de Geeftlijke Rechtercn ( begerende 
voor fo veel alft aengaet ’t geeftelijke crime van here- 
fie tegen iemant te procederen) mogen verfoeken dien 
'van onfe Souvereine Hoven of Provinciale Raden, 
hen te geven iemant van hare Collegie, of andere ad- 
jondfulke als den voorfz Raed ordineren fal, om over 
d’informatie en proceduren te zijn, die iy tegens de 
gefufpedeerde fullen willen doen. Willende, beve¬ 
lende, en ordinerende allen orden Officiren, Rech- 
teren, en Vaffalen, dat fy den voorfz Rechteren en 
adjondt doen en geven alle hulpe, faveur, ad reffe, en 
byflant, tot executie en volbrengen van haren voorfz 
laft. En voorts in ’t vangen, apprehenderen, en deten¬ 
tie van den genen die fy belmet en geinfedeert bevin¬ 
den fullen, fonder uytftel, of belet, onder ’t dekfel 
van eenige litifpendentie, preventie, of eenige andere 
oorfake , opte poene van arbitralijk gecofrigeert te 
worden. Bevelende onfen Procureurs Generaels, en 
hun Subflituten, te procederen tegens dennegligen- 
ten, en ccnclufien nemen ten fine van privatie van 
hare ftaten en officien , én commife van hare jurif- 
didien, en andere poenen, fulx als fy na gelegentheit 
van der faken bevinden fullen behorende. Verma¬ 
nende voorts , en verfoekende feer ernftelijken, fo 
wel den Eertsbiffchoppen , Biffchoppen , Archidia- 
kenen, Abten, en andere Prelaten en Capittelen, en 
hare Vicarijfen en Officialen, en alle andere Geefte¬ 
lijke Richteren , en hun gefubdelegeerde in onfen 
voorfz Nederlanden , en een jegelijk van hen, fo’t 
hem toebehoren fal. Dat fy tot ’t volbrengen van ha¬ 
ren laft, hen eerft en alvoren informeren , of by 
hun Gedeputeerde en Commiflariffen doen informe¬ 
ren , met aller neerftigheit van de Geeftelijke perfonen 

(Fol. 7,) geinfedeert wefende, en introducerende de voorfz 
dwalingen, en ter verificatie, punitie en corredie van 
dienneerftelijken procederen, en tegens hen depro- 
ceffen criminele inftrueren fo ’t behoren fal: fonder 
eenig verdrag of diffimulatie. En indien boven ’t 
voorfz crimen of fufpitie van ketterye, gelchiet ware 
eenige contraventie tegens onfe ordinantiën , ofopen- 
bare fchandale, feditie, of ander crimen, zijnde van 
openbare oftenfie: in fuiken gevalle nadien ’t gemeen 
delid by den voorfz Geeftelijken Rechter gewefen 
zijn fal, ’twareby condemnatie, mitfdien datfyper- 
fifteerden in hun dwalingen, of de felve revocerende 
en wederroepende, by eeuwige vangeniffe, abjura- 
tie, of anderfins : Sal niet min by onfen voorfz Weer¬ 
lijken Rechteren tegens hen als feditieufe perfonen 
geprocedeert worden,by aentaftinge en confifcatie van 
hare tijdelijke en patrimoniale goeden, en anderfins 
fo fy bevinden fullen te behoren. 

Item, dat alle de gene die weten of kennen fulleu 
eenige metketteryen befmet zijnde, fullen gehouden 
weferi, terftont en fonder vertrek die te denunceren, 
aenbrengen , verklaren, en te kennen geven allen Gee¬ 
ftelijken Rechteren, Officiers van den Biffchoppen , 
en anderen daer ’t behoren fal. Infgelijx indien iemant 
bevonden ware gedaen te hebben tegens onfe ordinan¬ 
tiën en verboden , hem betonende geinfedleert, of 
fauteurs van de ketters te zijn , of doende eenige 
aéte tegens de felve onfe ordinantiën en verboden, fon- 
derling tenderende tot fcandalifatie, beroerte van vol- 
ke, of feditie, dat de gene die de felve weten en ken¬ 
nen fullen, gehouden fullen wefen daer af terftont t’ad- 
verteren onfen Procureurs of haren Subflituten en Ge¬ 
committeerde, of den Officiers van de pketfendaer 
alfulke befmette, fauteurs, of mifdadige wonen fullen : 
En dat op arbitrale poene. 

Defgelijx fullen gehouden wefen (indien fy die 
plaetfe weten daer eenige van fulke ketters hen houden 
en bergen) die te verklaren den Officier van de felve 
piaetfen: Op poene van gehouden te worden (fo voorfz 

is) voor fauteurs, onthaelders, en aenhangereri Van 
de ketteryen, en gepunieeft te worden metter felver 
poenen als de ketter of mifdadige wefen foude, indien 
hy aengetaft en gevangen ware. 

En om fo veelte lichtelijker te komen totter ken- 
niffe van de ketteryen, dwalingen , en abuifen voorfz 
Wy ordineren dat de aenbrengers (fo verre behoor¬ 
lijken blijke van de mifdaèt, en degeaccufeerde daer 
af verwonnen waren) fullen hebben de helft van de 
voorfz geaccufeerde, indien de felve niet meer en be¬ 
dragen dan hondertgrooten vlaems eens. Maer fo ver¬ 
re de voorfz goederen meer bedroegen dan de voorfz 
fomme eens, in fuiken gevalle fullen alleenlijk hebbeil 
den tienden penning van’t gene de voorfz goederen 
meer bedragen fullen, de koften van juftitien eerft en 
al Voren afgekort. 

En om de voorfz vergaderingen en onbehoorlijke 
en fecrete conventiculen te belletten, in de welke ge- 
zaeit en gepredikt worden de dwalingen en ketteryen 
voorfz. Wy willen dat de gene die eenige accufereil 
of aenbrengen fal, hebbende de voorfz vergaderin¬ 
genen conventiculen gehouden, indien de felve van 
der vergaderinge is, quijt en ontflagen worde voor 
defe reife. Sonder dat hy uit fake, dat hy aldaer ge- 
weeft foude hebben, fal mogen gepunieert en gecor- 
rigeert worden. Belovende nochtans hem daer mede 
niet meer te rnoeyen. En fo verre luik een aenbren- 
ger of accufateur van onfen voorfz heiligen Gelove, 
en van de heylige Sacramenten van de Kerke goede 
opinie,heeft, en van de voorfz vergaderinge niet en 
zy, fal hebben de helft van de voorfz confifcatie, in¬ 
dien de felve niet en excedeert hondert ponden groten 
munte voorfz. En indien fy die excederen, fal daer af 
gedaen worden fo voorfz is. 

Dat alle onfe voorfz Officieren en Rechteren, en 
die van den Steden, en particuliete Heeren (fullen 
gehouden wefen forgvuldige en cohtinuele toelicht te 
nemen, en hun devoir en neerftigheit te doen, tot on¬ 
derhouden! fle van defe onfe ordinantie en verbod, fo 
voorfz is. Wel verftaende dat fo verre onfe Officiers 
voorquamen , en prevenieerde den Officiers van de 
particulire Heeren, dat in dien gevalle de kenniffe 
ons en den onfen blijven en toebehoren fal. En fullen 
de voorfz particulire Heeren, ofte de Rechteren van 
hare Steden, Landen of Heerlijkheden, kennifïène¬ 
mende (in gevalle van preventie) van de voorfz mate¬ 
riën , gehouden wefen de confifcatie toe te wijfen en 
adjugeren , navolgende ’t inhouden van defe onfe ordi¬ 
nantie. Behoudelijk (aengaende der felver confifcatien, 
en de koften van juftitien) hun recht, in ’t lange begre¬ 
pen in fekere onfe declaratie daer op by ons gemaekt, 
en in onfen fouverainen Hove en Provinciale Raden 
gefonden , in date van den xx. Novembris laeftleden. 

En op dat de voorfz Rechteren en Officieren, die de 
voorfz ketters, herdopers, en overtreders van onfe 
voorfz ordinantie en verboden , gevangen en geap- 
prehendeert fullen hebben, onder’t dekfel dat de poe¬ 
nen fouden fchijnen te groot en fwaer te zijn, en al¬ 
leenlijk geftelt tot vrefe van den delinquanten en mif- 
dadigen, gene reden en hebben, met hen ,hare com¬ 
plicen en fauteuren te diffiimderen, of de felve min te 
ftraffen dan fy verdient hebben,fo men bevonden heeft 
hier voortijts dikwils gcfchiet te zijn. Wy willen, dat 
de gene die huns wetens tegens defe ordinantie gedaen. 
fullen hebben, mits by hen houdende eenige printen* 
verkopende, diftribuerende, of publicerende eenige 
heretijke en fchandaleufe boeken, fchrifturen, fchil- 
deryen, of anderfins gedaen en gecontravenicert tegens 
de puncten hier voren of na verklaert, of eenige van 
dien, realijken gepunieert, gecorrigeert, en geftraft 
fullen worden , by de poenen hier boven verklaert. 

Verbiedende allen onfen Ree' teren, ] ufticieren, en 
Officieren , mitfgaders onfe Vaffalen en Onderfaten, 
temporele Heeren, hebbende hoge Juftitie, en hufi 
Officieren, de voorfz poenen in eeniger manieren te 
altereren,modereren,of veranderen. Maer na dien hen 
gebleken fal zijn van de voorfz contraventie , dc 
voorfz panen naektclijken te verklaren en decrete- 
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yenj navolgende defejegenwoordige Ordinantie, op 
de poene van grotelijx geftraft te worden , ten ware dat 
in eenige fake, om eenigegrote en merkelijke confide- 
ratien, de voorfz Rechteren fwarigheit bevonden inde 
precife executie vande poene by onfe voorfz, geboden 
geordineeert tegens den overtreder. In welken gevalle 
nochtans fy niet en fullen mogen uyt hen felven eeni¬ 
ge moderatie doen : maer lullen gehouden wefen 
’t proces crimineel te dragen of fenden getrouwelijken 
£oeg£floten,en befegelt aen den fouvereinen of Provin¬ 
cialen Raed, onder wiens jurifdictie zy reforteren Tul¬ 
len : om aldaer doorfien, gevifiteert, en geconfulteert 
te worden, of daer in eenige alteratie of moderatie 
van de voorfchreven poenen valt, of niet. En indien 
de voorfz van onfen Raden bevinden dat in goede 
Juftitie, narechten reden (waer van wyhaerlieder 
confcientien belaften) daer in eenige moderatie valt: 
in fuiken gevalle fullen fy de felve mogen adviferen 
en by gefchrifte ftellen, en alles overfenden den voor- 
fthreven Rechteren en Officieren, om daer na ’t voor¬ 
fchreven proces te uytten en termineren , hen ordine¬ 
rende niettemin en bevelende feer expreffelijken en 
fcherpelijken, en op poene van arbitralijk gecorrigeert 
en geftraft te worden. Dat fy fonder grote en mer¬ 
kelijke redenen de voorfz confultatie niet en doen, 
maer hen reguleren . (lo fy meeft mogen) na’tinhou- 
den van defejegenwoordige ordinantie. 

En want hier te voren als eenige van de voorfz 
ketters of herdopers geaccufeert of gedaegt wefen- 
de , buiten ’s lants getrocken en gevloden zijn, 
en hen verborgen gehouden hebben, men tegens 
'hen niet en heeft kunnen procederen tot behoorlij- 
ker punitien ; maer alleenlijken met den banne: en 
wetende dat hun complicen en aenhangeren jegen- 
woordelijken dood of geexecuteert zijn , in der 
voegen dat den Officier onmogelijk foude wefen , 
tegens hen fufficientelijken en gevoegfaemlijken te 
doen blijken , van herdoopt of ketters te zijn. 
En onder ’t dekfel van dien , en hen des betrou¬ 
wende , hen dagelijx vervorderen fupplicatie over 
te geven, om brieven van purgen of andere pro- 
viGe van Juftitie te verwerven, 't Welk den voorfz 
ketters en herdopers floutigheit en oorfake geeft 
Wederom te keren in hare dwalingen en quade 
leringen, en defelve te verfpreijen in onfe voorfz 
Landen, fot groot per ij kei, fchandalifatie , en pre- 
juditie van dien , en van onfen onderfaten. Wil¬ 
lende daer in verften, wy verbieden den Hoofden 
van onfe fouveraine Hoven , en Prefidenten van 
onfe Provinciale Raden , den voornoemden gefu- 
fpecfeerden of geaccufeerden van der voorfz ket- 
terye en herdopinge , die eens in Rechte uytgeroe- 
pen geweeft zijnde, niet gecompareert, maer hen 
by contumatie fullen hebben laten bannen, te ac¬ 
corderen , verlenen, of doen zegelen eenige provi- 
ficn van Juftitien, om hen te purge te ftellen , of 
anderlins in onfe voorfz Landen te mogen conver- 
feren. Maer verklaren, dat fulke fugitiven en bal¬ 
lingen gehouden fullen wefen voor verwonnen, 
en tegens hen geprocedeert worden mette voorfz 
poenen. 

Inlgelijks verbieden wy ook eenen iegelijken, 
van wat ftate of conditie hy zy , op poene van ge¬ 
houden te zijn voor fauteurs van de ketters , ons 
of onfe Raden macht hebbende gratie te verlenen 
Voor de voorfz fugitiven, ballingen, of herdopers, 
noch andere geinfecteerde , fupplicatie te prefente- 
ten, om gratie te hebben van hun mefufen , dwa¬ 
lingen , ketteryen, en contraventien van onfe ordi¬ 
nantiën, de welke wy ook niet en willen geaccor- 
deertte zijn, by wien dattet ware, fonder weten en 
exprelTe ordinantie van ons of van onfe voorfz 
Sulfer der Coninginne, op te poene van eeuwelij- 
ken gehouden te worden inhabil van te mogen heb¬ 
ben of bedienen eenig Gouvernement, Officie, of 
Staet in onie voorfz Landen, en daer-en-boven ar¬ 
bitralijk gecorrigeert te worden. Verbiedende ook 
allen Advocaten, Procureurs, Klerken Pradtizijns en 

Solliciteurs, fulke fupplicatien te maken , fchrijven, 
of prenfentcren, op de felve poene. 

Ordineren en verbieden ook, dat niemant en fal 
mogen gebruiken difpenfe tegens vonniffe gegeven, 
by de Geeftelijke Rechteren, fonder eerft en al vo¬ 
ren de voorfz difpenfen te prefenteren den luiden 
van onfen fecreten Rade, en daer op verwerven on¬ 
fe brieven van placet, fo verre de fake daer toe gedif- 
poneertzy. 

Voorts aenmerkende dat de voorfz feefen en dwa¬ 
lingen principalijken geprocedeert zijn , fo wel by 
der menigte van diverfe Boeken , gemaekt by ge- 
reprobeerde en Heretijke Auteuren, als ook mitf- 
dien dat diverfe Printers, Boekverkopers Librariers, 
en hun byftanderen en affiftenten gecorrumpeerc 
hebben de Byblen en andere goede oude boeken 
in diverfe fcientien , getranflateert in vele fpraken. 
En dat eenige Schoolmeefters hen vervordert heb¬ 
ben den kinderen voor te lefen en leren vele nieu¬ 
we boeken, niet tamelijk noch behorende ter in- 
ftruótie van de jonge Scholieren : begerende daer in 
te verften en order te ftellen hoe dat de voorfz Prin¬ 
ters, Boek-ver kopers , en Schoolmeefters hen voor- 
taen fullen voegen en reguleren, fo hebben wy ge- 
ordineertengeftatueert, ordineren en ftatueren voor 
gebod als boven. 

Dat niemant van wat qualiteit, ftate, natie, of 
conditie hy zy, en fal mogen printen, of doen prin¬ 
ten in onfen voorfz Erf-nederlanden eenige Boeken , 
Refereinen , Baladen , Liedekens , Epiftelen, Pro- 
gnofticatien, Almanacken , noch eenige andere fa¬ 
ken , oud of nieuwe, van der H. Schrifturen, of 
eenige andere materie, en in wat fprake dat het zy : 
ten ware dar hy eerft en al voren geadmitteert ware 
van onfent wegen om te mogen printen, en daer op 
onfen oorlof en permiffie verworven hadde. En dat 
de voorfz Boeken, Refereinen, Baladen, Liedekens , 
Epiftelen , Prognofticatien , en Almanacken, eerft (foI,8.) 
gevifiteert fullen worden by den ordinaris van der 
plecken, of by eenige van onfent wegen gecommit- 
teert, of te committeren: En dat men daer op Pri¬ 
vilegie en Octroy van ons verworven fal hebben, om 
te mogen printen, op gelijke poene als boven, indien 
in de voorfz Boeken, Refereinen, Baladen, Liedekens, 
Epiftelen, Prognofticatien, en Almanacken, eenige 
dwalinge bevonden worde: indien neen, van geban¬ 
nen te worden ten eeuwigen dagen uit alle onfe voorfz 
Erf-nederlanden, en bovendien tevallenindeboete 
van 300 Carolus guldens, defelve te verhalen en re- 
couvreren op de goeden van de overtreders. 

En fullen de Meefters en principale Printers gehou¬ 
den worden te verantwoorden voor ’t ftuk van hun 
medegefellen en dienaers, die onder hen printen en 
befoigneren. Den welken medegefellen en dienaers 
wy verbieden, op de felve poenen, iet te printen in 
haerlieder of andere huifen, of in andere heimelijke 
en ongew7one plaetfen buiten den winkel van haerlie¬ 
der Meefters. 

Dat men onfe brieven van ooflove, confente, en 
permiffie om te mogen prinren, niet en fal mogen ge¬ 
ven voor en al de voorfz Printers fullen hebben doen 
blijken hun qualiteit, conditie, fufficientie, goede 
name ,fame, en geruchte. 

Dat alle de gene die alfulke brieven van oorlove, 
confenc. en permiffie verwerven fullen, gehouden 
fullen wefen, eer dat fy van dien fullen mogen gebrui¬ 
ken en genieten, den eed te doen in handen van fulke 
perfonagien en Officieren, als by de voorfz brieven 
daer toe gecommitteert fullen zijn, te onderhouden 
en obferveren ’tgene des hier na volgt, op verbeurte 
van den lijve. 

Eerft, dat fy niet en fullen printen noch doen prin¬ 
ten eenige Boeken, Refereinen, Baladen, Liedekens, 
Epiftelen, Prognofticatien, Almanacken, noch eenige 
andere faken,’t zy oude of nieuwe,vande heilige Schrif- 
ture, of eenige andere materie, en in wat fprake dat 
zy : ten zy dat de felve eerft gevifiteert waren by eenige 
van den genen die wy daer toe gecommitteert hebben. 
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üf committeren Tullen. En dat fy van ons verwor¬ 
ven hadden oorlof, oóïrroy, en fonderlinge privilegie, 
verleent en gegeven na de voorfz vifitatie , om de 
voorfz Boeken, Refereinen, Liedekens, of eenige 
andere faken te mogen printen. 

Dat fy ook niet en fullen printen noch doen printen 
eenige fake van ’t gene des voorfz is, elders dan inde 
Stad aldaer hen by de voorfz brieven gepermitteert en 
geconfenteert. wefen fal te m ogen printen. 

Dat in alle ’t gene dat fy voortaen printen fullen, 
gehouden fullen wefen te ftellen in ’t beginfel ’t inhou- 
den, of ten minften den fommaris van de voorfz brie¬ 
ven van Octroye en Privilegie, mits exprimerendeen 
uytdruckende den naem van den Secretaris die de 
voorfz brieven van Ocfroy getekent, of ten minften 
die’t gevifiteert fal hebben, mitfgaders hun naem en 
toenaem , deplaetfe en datum van de voorfz impreffie 
enprintinge. 

Dat nadien fyde voorfz brieven van o.ctroy ver¬ 
worven fullen hebben, mitfgaders de minute of copie 
van den boek of andere fake die hen geconfenteert we¬ 
fen fal te mogen printen, ondertekent by de voorfz ge¬ 
committeerde rotter voorfz vifitatie, al eer fy dien 
fullen mogen verkopen, of anderfmts diftribueren, 
fullen den voorfz gecommitteerden bringen een van 
de voorfz geprinte boeken, mitfgaders de voorfz minu¬ 
te of copie, om die te confereren en collationeren mit- 
ter voorfz minute. En indien menbevint die te con¬ 
corderen, fullen de voorfz originale minuten (getekent 
fo voorfz is) laten in handen van den voorfz Gecom¬ 
mitteerden,die de voorfz boeken gevifiteert fal hebben, 
om by hem bewaert te zijn , en daer af te verantwoor¬ 
den t’allen tijden en Honden als hy desverfocht wefen 
fal: Alles op pene van te verbeuren den effedt van de 
voorfz brieven van octroy, en arbitralijken gecorri- 
geert te worden. 

Item, om te verfien in de abufen die gecommitteert 
worden by den Boekverkopers, Librariers, en denge¬ 
nen die Boeken en andere faeken verkopen , in onfen 
Landen niet geprint zijnde. Wy ordineren en Hame¬ 
ren voor gebod, dat voortaen niemant, van wat Hate , 
conditie,oft qualiteit hy zy, en fal mogen verkopen, of 
doen verkopen eenige Boeken, Refereinen, Baladen , 
Liedekens, EpiRele, PrognoHicatien, Almanacken, 
noch andere gelijke faken, in’t openbaar of in byfon- 
der, ten Zy dat hy eerR by ons, of onfe Raden vanden 
Landen, aldaer hy de Boeken en andere faken voorfz 
fal willen verkopen, of doen verkopen,geadmitteert en 
geapprobeert zy. 

Dat de gene die geadmitteert fullen zijn om boeken 
en andre printingen te verkopen,en fullen gene boeken 
of andere geprinte dingen in onfe voorfz Landen mo¬ 
gen verkopen. Ten zy dat die geprint zijn by gefworen 
en geadmitteerde printers, met infertie van de privile¬ 
gie , fo boven verklaert is. En lullen ook niet mogen 
verkopen, noch te kopc Hellen eenige boeken of ande¬ 
re dingen buiten onfen voorfz Landen geprint wefen- 
de, fonder daer af geadverteert te hebben den Gecom¬ 
mitteerden, eer fy hun balen ontpacken en op doen ful¬ 
len: Op dat hy of iemand anders byhem daer toe ge- 
deputeert,jegenwoordig zy in’t open doen en viliteren 
vande boeken die daer in zijn fullen, om de felve te vi- 
fiteren eermen die fal mogen verkopen of te koop Hel¬ 
len, op verbeurte van den lijve, indien men bevonde 
dat fy eenige boeken verkocht hadden inhoudende 
dwalinge, En van twintig Carolus gulden voor elks 
boek geen dwalinge inhoudende. 

Dat die van onfe Raden niemand en fullen admitte¬ 
ren om boeken te verkopen, ten zy dat die van goeden 
name fijn,en fweren defe onfe ordinantie te obferveren 
en onderhouden. Ook en fullen fy niemant admitte¬ 
ren, ten zy dat hy wone in befloten of geprivilegieerde 
Steden : in welke Steden, en in gene andere plaetfen hy 
fijne voorfz boeken fal mogen verkopen. 

Dat voortaen alle Librariers of Boekverkopers ge¬ 
houden lullen wefen te hebben en openbaerlijken te 
hangen in hare winkel den in ventaris van alle gere- 
probeerde boeken, navolgende der voorfz declaratie 

van onferUniverfiteit van Loven, Ten einde dat fy, 
of de gene die de felve hier namaels fouden willen ko¬ 
pen , geene ignorantie daer van pretenderen en kon- 
nen, op pene van 100 Carolus guldens. Infgelijxden 
inventaris van de boeken die iy in haerlieder winkel 
hebben. Tonder eenige daer af te verfwijgen,op de felve 
pene. En ten einde dat de faken voorfz te beter mo¬ 
gen onderhouden en geobferveert worden,So fullen 
de principale Officieren van de plaetfen daermen een: - 
geffioeken verkopen fal,gehouden wefen ten aldermin 
Hentwemael’sjaerste gaen vffiteren met eenigen : 
leerden man, alle de winkels vande voorfz librariers ■ 
boekverkopers, om te Tien of fy aldaer eenige boel: 
of andere impreffie en printingen by defe onfe or 
nantie verboden en gepermitteert, vinden fullen, c 
voorts de voorfz librariers en boekverkopers te ftrafk > 
en punieren by de poenen boven verklaert. 

En boven dien fullen de voorfz Officiren de voc:. 
vifitatie doen t’allen rijden en Honden alffihun goc: 
dunken fal. En fullen de voorfz boekverkopers geho:: 
den zijn, hen t’elkerrejfen openinge te doen vanh 
re huilen en winkel, en de voorfz inventarifen ton. 
als fy des verfocht fullen zijn, Op poene van hondc: 
Carolus gulden. En des niet min bedwongen te wc > 
den realijken en by feite de voorfz inquifitie en vifit 
tie te laten doen , nietjegenftaende eenige privilegiën 
exemptien, of vryhede ter contrarien ,noch ook c', 
differentie of diverfiteit van der jurifdidtien : waerv. 
om de gemene welvaert,en om te verhoeden alle perii 
kelen en inconvenienten,fonderlinge in faveur en aer; 
fien tot van ons heylig kerHen Gelove,geen aenfehouv. 
en willen genomen hebben. 

En lullen ook voortaen gene kramers of eenige an¬ 
dere , dan alleenlijk de voorfz geadmitteerde en gen: • 
probeerde boekverkopers fovoorlzis niet mogen i 
kope ftellen voor de kerken of andere openbare plaet 
fen, noch te koop dragen inde Stad en achter Hraten 
eenige getijden , liedekens, baladen, refereinen, alm:, 
nacken, prognofticatien , of andere gelijke geprint 
dingen, opte verbeurte vande voorfz boeken, en arbi¬ 
trale correórie. 

Voorts, om te verfien dat voortaen de jonge kinde¬ 
ren in hare eerfte jonkheid niet qualijken wordenge- 
leert en geinftrueert, ’t welk een feer periculofe fake is, 
So ordineren wy dat voortaen niemant van wat Hatc 
of conditie hy zy, en fal mogen openbare fcholc 
houden om de jonge kinderen, knechtkens of meir- 
kens, te lere lefen, fchrijyen, fpreken, in wat tale datter 
Zy,’t en zy dat hy eerften alvoren geadmitteert en ge¬ 
approbeert Zy by den principalen Officier vander 
Prochiaen vander Prochie-kerke, onder de welke h 
fal willen refideren: of vanden Capittelen ofScholafte- 
re, die daer op van outs aenfehouw en fuperintender - 
tie gehad hebben, op poene van twaelf Carolus gulden 
voor d’eerfte reife : vierentwintiggelijkeguldens voc 
de twede reife, en ten eeuwigen dagen gebannen t 
worden buiten deplaetfe van fijn refidentie en woon 
ftede. Wel verftaende dat de voorfz Officiers,Procb is - 
nen, Scholafteren, of andere, autoriteit en macht heb - 
bende van fchoolmeefters te committeren, fulle goed 
toeficht nemen daer toe te committeren perfonenvai ; 
goeden nameen fame,en geenfins gefufpeöeert van 
quade leringe, op poene fulx op haer te verhalen, in 
die daer in eenig gebrek gevonden ware. 

Dat de gene die alfo geadmitteert en geapprobeert 
fullen zijn Schole te houden, gene andere boeken en 
fullen mogen voor-lefen noch leren inde particuliere 
Scholen dan de gene die betekent en gedefigneert zijn 
by advijfe en declaratie van dien onfer voorfz Univer- 
fiteit van Loven, gedateert als boven. 

En alfo wy fonderling begeren dat een iegelijk 
goede neerftigheid doe om t’accuferen of aen te brin¬ 
gen de gene die tegens onfe voorfz verboden doen 
fullen, om dies te beter en gevoeglijker de voorfz here- 
fijen en ketterijen te mogen verdrijven en extirperen, 
en voor te komen de gene die onfen voorfz onderlaten 
valfchelijk fouden willen verleiden, en de felve tot qua¬ 
de dwalingen brengen. Ook en verftaen wy niet, dat 



Het eerfte Boek. ï s55* 
de voedeluidcft tonrecht belaft en geaccufeert worden, 
noch dat haer lieder eere en reputatie fonder oorfake in 
difputatie gebrocht worde. En daerom indien yemant 
door gierigheit, haet en nijd, of andere affectie of 
paftie, calumnieufelijk en donrechte iemant accufeer- 
de of aenbrochte. Wy willen en ordineren, dat fulke 
valfche accufateur of aanbrenger rigoreulèlijken gepu- 
nieert en geftraft worde, anderen ten exemple. 

En hoe wel onfe meninge zy, dat onfe jegenwoordi- 
ge ordinantie eeuwig en perpetuel zy, en dat van genen 
node en is de felve wederom te doen publiceren en 
uitroepen na d’eerfte publicatie : Des nochtans niet je- 
genftaende, teneinde datniemantdaervanignorantie 
en pretendere, befenderdie vreemde en jonge luiden: 
Wy willen dat van fefife maenden te fefle maenden, te 
weten, S.Jans avont midfomer, en Kers-avont, by ei¬ 
ken Officier van de principaelfte Steden, en andere 
plaetfen van onfen voorfz erf-Nederlanden, daer men 
gewoonlijk is publicatie en uitroepinge te doen, de 
voorfz publicatie ververfcht, en van nieuws gedaen 
worde, op te poene van io. Carolus guldens, die d’Offi- 
cier des in gebreke wefende,fal gehouden worden te be¬ 
talen t’onfen profijte voor d’eerfte reife, en van 2.0. Ca¬ 
rolus guldens voor de twede reife. En'indien hy bevon¬ 
den ware de voorfz nieuwe publicatiegecomitteert te 
hebben voor de derde reife fucceftivelijken d’een na 
d’andere, of by verfcheiden tijde, dat hy in luiken ge¬ 
valle , fonder andere declaratie, van fijnen ftate verdra¬ 
gen en gepri veert fal welen , dewelke impetrabel we¬ 
len fal, als vacerende. Ordinerende (’t zy dat de voorfz 
nieuwe publicatie gedaen worde of niet) dat de over¬ 
treders van defe ordinantie gepunieert en gecorrigeert 
lullen worden, by de poenen daer in begrepen, fonder 
verdrag of dillimulatie, en fonder geexcufeert te mo¬ 
gen woorden onder ’t dexel dat de voorfz ordinantie van 
nieus niet gepubliceert en foude geweeft zijn. 

(F0I.9.) Ontbieden daerom, en bevelen den voornoemden 
van onfen Raden van State, en fecreten : Prefident en 
Luiden van onfen groten Rade: Cancelier en Luiden 
van onfen Rade in Braband: Stadhouder, Prefident, 
en Luiden van onfen Rade in Luxenburg : Stadhou¬ 
der, Cancelier, en luiden van onfen Rade in Gelder¬ 
land: Stadhouder van Limborg, Valkenberg, Dael- 
hem, en andere onfe Landen van Over-mafe: Gou¬ 
verneur, Prefidenten , en Luyden van onfen Rade in 
Vlaenderen en Artois : Groot-bailju van Henegóuwe, 
en Luiden van onfen Rade te Bergen in Henegóuwe : 
Stadhouder de eerfte, en andere onfe Raden in Hol¬ 
land : Gouverneur, Prefident, en Luiden van onfen 
Rade te Namen: Stadhouder, Prefidenten Luiden 
van onfen Rade in Vriefland. Stadhonder van Over- 
yffel en Groeningen: Stadhouder, Prefident, en Lui¬ 
den van onfen Rade t’Utrecht: Gouverneur van Rijf- 
fel,Douay, enOrchies: Onfen Provooft vanValen- 
cijn : Bailju van Dornijk: Rentmeefters van Beweft en 
Beoofter-fchelt in Zeelant: Schout van Mechelen : en 
allen anderen onfen Rechteren, Jufticiren en Officiren: 
en dien van onfen ValTalen , hare Stedehouderen , en 
eiken van hun in het byfonder, fo hem toe behoren fal: 
Datfyonfejegenwoordige Ordinantie, ftatut, en ge¬ 
bod uitroepen en publiceren, en doen uitroepen en 
publiceren, fo voorfz is, een jegelijken in delimiten 
van fijnder jnrifdibtie en officien en eenen jegelijken 
bevelen, alle de puncten en articulen daer in begrepen, 
onverbrekelijken , en ten eeuwigen dagen te onderhou¬ 
den en obferveren na hare vorme eninhouden. Pro¬ 
cederende , en doende procederen tegens den overtre¬ 
ders en ongehoorfamen , by executie van de pcenen bo¬ 
ven gefpecificeert, fonder eenige gratie, fimulatie, of 
verdrag: Niet jegenftaende oppofitie of appellatie ge¬ 
daen of fe doen: noch ook eenige Privilegiën, Ordi¬ 
nantiën , ftatuten , cofturaen, of ufantien ter contra- 
rien: de welke wy niet en willen noch verftaen in dc- 
fen te moeten ftant grijpen.Maer hebben uit onfer rech¬ 
ter wetenheit, autoriteit, en volle macht tetten fel- 
ven, gederogeert, en derogeren by delen. Des te 
doen, met diefer aenkleeft, geven wy hen volkomen 
macht , autoriteit, en fonderling bevel. Ontbieden 

en bevelen eenen iegelijken, datfy hen ’t felve doende 
ernftelijk verftaen en obedieren. Want ons allo gelieft. 
Des t’oirconden fo hebben wy onfen zegel hier aen 
doen hangen. Gegeven in onfer en des heyligs Rijks- 
ftad Augfpurg, den xxv. dag Septembris, in ’t jaer on- 
fesHeeren 1555. Van onfen Keiferrijke’txxxj. en van 
onfen Rijken van Caftilien en anderen ’t xxxv. 

Aldus ondergefchreven, By den Iveifer, en getekent 
door exprefle ordinantie van de Coninginne Regente. 
En getekent 

Verreyken. 

Sljnen ^one Comng Bhülpö gdmukte in ’t begin 
fönbet ïtegcnnge geen beter remebicom tc beke? 

ren bc gene bie ecmg guaeb geboden ban be Koomfe 
idcilie Dabben/ toantbp beraieube en bebefigbe in 
be gjaren 1556 ben rrbfbagban SCtigufo/en 1563. 
ben 20 jBaitio / bie jpiaceaten bp fijn ©aber ge? 
maeftt/ jaDUbermccrberbe biegrooteUgr in fommt? 
gepointten/ enbebebefdbetoei ftraffdijk ter cicccu? 
tic feilen / fulr bat baer boos feer bde menf oben dien* 
biglijk om ben Dafö quanten en geboot toerbem <Pn 
om befe fake toat naekter te bcrfialen/ alfo alle be 
jammeren baer 3geberlanb in gekomen té/ baernit 
fptmtenöe 31311/ fttllen top bier ban toat tocebcr bet? - 
bad boen / en ben oo?fp?ong ban alle befe faken en bet 
petten ontbecken, 

vDiebanbcCatbolijkc Kdigie bekennen felfg bat? fw 
tet groot mtétowk in baerïuiber Kerke toao gekro? M0"3 
penen tngetoongen/ fultbattet nobdijk beröeterin? 
ge in be Kerke beljocf&e/ cn bed <0deerbcn onbet 
be €atï)Olpken flraften bc mtétouiken bet <0ecf elf? 
ken felbe feer crnfitg/ fo met fdmften até met ptebt? 
ken / ’t gemeen bolk ban fienbe feer bed grote mté? 
touiken / baer ban be fommtgc fo groot en grof toaren/ 
bat men bic gcenfins en moefite bcrfdionen / toat bek? 
mantel men baer toe toilbe befigen/ begonbenfonbec 
onbcrfcjfjeit te luikeren en Doren na albe gene bie bc 
idoomfe feilen / bolingcn/ en mtétonpkcnfraftcnen 
iicrirptcn / en gantfd) bertoojpen. 2ilf0 3ijnberbde/ 
eenfbeeté geleerbe/en ook eenfbeeté ongelecrbe getocef / 
bie Daer felben opgetoo?pen kobben tegen be sdoomfe 
Kerke/ en begonnen ccrft nteef fecreteftjkcn Dot bolk 
te leren / te fraffen en te betmanen/ cn be Koom? 
fe Kerke tc berootbeelen / en acnïjang tc foeken/ 
maer toant fp meeftenbed met be boobe letter bet 
^tfpift/ fonbctbcnrecDtcn <0ecf enljotHleben/ Dot 
bolk leetben en onbertoefnt / fo toarbt een ieber na 
fijn eigen ftn cn berfant een fonbcrïinge gdobe cn opi? 
me boon / ’t toclk niet gefebieben en kon / toaet ’t batfc 
alle ban oBob cn ben enigen jBecfer €D#o beleert 
toaren getocef: alfo 3iin aüengskcnö bdc bcrfcDeiben 
Roeten opgerefen in bele berfrkciben Eanben / toclke 
alle t’famen eentf toaren/ baer in batfe tegen bc ïdoom? 
fe Kerke riepen / en befdbe beroojbedben boo? balfcD/ 
maer in Daer felben toaren fp feïfg ook gcbcift / oneens 
en ttoifng / elk berootooelöe / ïafterbe / en berboembe 
bie met Don niet ecno gefint/ maer banccnanbergc? 
boden toaren / fommige gingen met toornen en ge? 
(innen om/bie fp boo: toacilidt pjebiktcn en vriilbtcn 
gelooft Debbem ?ïifo Deeft men in paften ban eenen 
J5if!ae0 c^to’fk bernomen/ bie in ’t ^Jacr 1521 en 
1522 bed menfoljcn lot Dom toog. tële ïéittenberg 
Do-ft oen «Doctor ber ^cD?ift/ber $tugufiD«en ©toon/ 
namelijk / iKartimns ItuDor/ Dom cerft tegen b’5Hffa?' mart* 
ten oeftelt/ bie baer na bp na Doel 3SuptfDnb banbc 
iïoomfc Kerke totficD getogen Docft. f€e Éurig in 
^touferïanb Docft illrid) Etoingliuö Dom ook tegen gtntn# 
bo Hiaten gcfrclt / en be ftoomfcKork gdaffat / befe s1'^- 
toao eerftmetSutDorin allen manieren cenö / maer 
baer naer begofr Dp en ^octo? JCnbteao Carolopabt'uë ^ 
in \i nimige articulen tltnfa'g tc toerben met ^utDoro.|UiDui?' 

Ru biel ter fout ccngoctbed besUIDfnfroGmöen 
sDnpif a ntoi af / Dingen Daer aen Etoingdo geringe. 
Dan gelijke P2ebikte Cljoma^ iKuntfcrtct $dfabt in ftegohm^ 
^uiringen / toclke baer na bcfcDulbigt toett bat Dp ber p»nt= 
boeren foDabelijken oproer bertoektDabbe. öokig 
djKdcljio’ ^ofmanuit^oogbuptfanb opgcfaon/ en r&m? 

tOt 0?ürïnau 



Öorfpronk der Nederlandfe Beroerten» 
totCmbben gefeomcn/ altoaet bP een toijltpëp?e; 
ïpte/ leetbe/ en boopte in ’t openbaer / ban baet tier; 
toog W boo?të na ^ttaeëburg / albacc bp ten laetflcn/ 
na bienbP heel feltfamep?opbetten tutgefp?ohenhab; 
be/ gehangen/ en etnbeipen inbe gebangentffe ge; 
fïo?ben të/fonbec bat bet gep?opbeteetbe gefcljiebe.Cp 
anbete <©o?ben ftonben anbete Eerarenooh ban bet; 
febetben metntngen/bte b’een tegen b’anber p?ebihten/ 
Ieerben / frfpeben / en maïhanbcr grutoeïp ïafterben/ 
fo bat bete eenbonbtge en «©ob-menenbe betten niet en 
toiften bp toten fp baet begeben fouben/ todnt bp be 
Roomfe Kerft bonben fp bete btoaltnge/en bp b’anbere 
bonben fp ooh niet toepntg geb?ehë. Elë nu bp na in al; 
ten Eanben groten ttoift tn be Religie op-ftonb/fo beb; 
ben bte ban be j§tab ban <©enebe baet Kethen ooh na 

«enetie. pactmentngegcrefonneettofberbetert/tn’tjact 1555. 
Sacei"c^ Ö002 neetfïigbeit Éoanneë Jpardlp en^etrt ©ireti/ 

fult bat ooh baet na gebete Eatttfcfjappen baet erem; 
pci botgenbe / be Roomfe Kerft af-btelen/ toaet uit een 

mecuti. g^tebloebftoJttnge in alle janhen gebomen të/ toant 
•r be ^aufen ftenbe bat baet Jgoogljeit feet begon te ba=. 

ten / enfo?genbeboo? een gebeten onbetgang/ pbberf 
<©o?fa6e aüe finten en potentaten opgerochcnt tegen alle be 
Stel' gene bte baet tegen be Roomfe Kcthftriben/ alf03p 
SJrcJjF. bete firaffe en bloebtge piaccaten uitgegebeninbet; 
sftHatr- fdteiben Contnhtpen en Eanben tegen bte gene bte 

ban be Roomfe Kerft af bteïen/en eentge anbete opinie 
aenbbtgen/ ntaet baet fp be Roomfe Religie ntebe 
meenben te fterhen/ baet mebe toetb bir meeft ge; 
feeenbt / toant tegen eenen bte baet geboot toetb / qua; 
men tien / ja ttointtg anbete toebetom in be pïaetfe. 
«Pnbetbefe berfefteiben petten jijnootifcmmigege; 
toeejï bie alle 43obIofen (baet mebe meenben fp bie 
baet mentnge niet gelpfpmig en toaten) toiiben 
uitroeien en berntelen/ ben aertbobem fuibeten en bet; 
meutoen/ too?pcn felfë een Coning op / alëtotflun; 

aisun; jjgt in jpeftpbaien gebeutbe. jBaet alë bie bertoom 
teho5?3" nenenteniete toaten geb?atbt/ quamenanbete/ bie 
gerft Ieerben bat be Ctpiftenen geen ftoeett en mogten ge; 

tomben/namen 00b bet 5Cmpt bet <©berigbeit gantftb 
toeg / toant fp ftielbcn bat be Ctoiffrnen bet Empt bet 
<0betigbeit niet en mogten betoenen/ alë apenno en 

ueenno. be fijne. <©aetsünoohnorbanberegetoeeftbicftdet 
tori ban be Roomfe Kerbe afgefebrfben hebben / botb 

3Franc6. hebben fp geenftnë eentge anbete Kethen ofte <©e; 
Etoenr? meenten toillen opretbten / fp iiiriben bat een tegelp 
SbcK binen 4Bod tn fttllfgïjett en eenbulbtghett beïjootbe te 

toefen/ te bienen / en te eeren / en bd befte na jagen/ 
bat bP boo? <©obe in rechte liefde/ toebe/ enootmoe; 
bigbot bebienenban/ fenbet centg ftotbibant/ Ee; 
ra et / of eenige utttoenbtge bergabetinge temaben/ 
of om trittoenbtge Ceremoniën te ttoiften. €n boe 
tori brie berfebriben Ecttngen en opinien gebenben 
toetben/ fo^ijn notfjtanë ttoe be boomaemftt getoecit 
bte openbaetïijbben meeftenaenbangbabben/ en bic 
baet faben opentltjb toitben berbebigett/ te toeten/Eu- 
tbet en Etotngel / toant 5t meeftenberi ban ^uptfïanb 
ïjtng Eutbet aen / en toetben gemeeniijb Eutberfe ge; 
naemt/ boe tori fpbaerfelben Cuangritfe noemben. 
Etoingel en babbe 00b geenmtnberaenbang/ toant 
bcbalben bat bent een goeb beri ban&itferlanb aen; 
jEpng/ fo toaten 00b bie ban Cenebc mceft ntet fijn Ie; 
tinge meeft ober eenbomenbe. <©cfgeltjct toaten in 
B^anbtrjb/ Cngrianben ^ebctïanbfeetberibie fpn 
ïetinge aennamen/en Etoingrife genoemt toerben/boe 
tori fp namaris Caïbfntfe (na eett ban bate boo?naem; 
fte Eetatert ^an Calbijn) gebeten toetben t ^ari 
bae? friben noemben fp <0erefomiectbcn(aio bie be fei; 
len engeb?eben/bte tegen \3©ootb <©obë in be Boom; 
feïterti toaten tngebtopen/ dabben gefuibettenbet; 
betert / en ban be menfebripe infettingengeteinigt) 
met toriben name top baet 00b in bit boeb meeft beo?; 

ban gacttö noemen fullen / borb toetben fpïangetpbboo? 
teS' öen inbeten Eutïjcrfc of Euttiancn genoemt. C>efe 
öcSfiT betmeetbetben abc bage meer en mcecinbc^ebet; 
«ie ne; iatiöen / niet jegenftaenbc abc be fttaffe piaccaten / be 
men 01 jpribc om befc ïtcligie uit te toeten uitgegeben en tet 
irniö fecc geftrit toetben. 3©am na batterbeicblocbë 
lot. ’ ï. Deel. 

hergoten en gefto?t tp getoceft in berfebeibep Eanben/ 
beeft men beenomen bat al 5t felbe niet en beeft geijob 
pen / toant baet na gebolgtiëbcopentbjbeberanbe; 
tinge ban be Sriigien in Cngrianb / ^cbotlanb / ^e; 
nemarben / «^toeben/ en einbrip mebe in 3^?anbtp/ 
en alfo meeft inaben Eanben tontom^ebetlanbge; 
tegen / en na bien be pebetlanberëgtote banbritnge 
ban Coopmanfcbap 3ijn boenbe in abebe felbe Eam 
ben en Coninbtpben/ en bagelpë inbe felbe toaten 
reifriibeenbanbeïtnbe/ atëoobbe^jntooonbetenban 
be felbe omleggenbe Eanben om bacrbet banbritnge mnr^om 
in pebetlanb fiomenbe/ bobben fp bet allcngpenë ^cöer; 
meet en meet totbe felbe fteligien getogen/ baet toe öcn 'gjr 
00b brie geholpen poft bot betfp?eiben ban bc23oo; ttoomfe 
ben en ^ebtifton bet Eotaten ban be felbe Kebgicn. gjg. 
€n beeft men in berfebeiben plaetfen tnbepebetlatt; E 
ben nllcttpcnë beel boimelijbe betgabetingenenpte; 
bicatten gebouben / en Jt botb in be felbe Religie geoef; 
fent/ onbettoefen/ engefterbt / fulbë bat brie fopbe; 
tig 3pn getoeeft / batfe blpelijb en b2pmoebelp / alë 
fp/ bolaenbe be piaccaten gehangen en bertoefen toa; 
ten / tet boob toaten gaenbe / alë of fp tet 252uiloft / of 
tot een Deerlpe en btnbe jfeefte fouben gaen/ en tet 
boobgaenbe/ fongen Pfalmen /EofTangcn / en <0ee? (Foi.to.> 
ff ribbe Eiobebenë/ onbettoefen ’t bolb in baet Religie/ 
enbermacnbenfe ban be Roomfe öeib te tobben/ 
ftbeïbenbe be Roomfe Kerft boo? een Enticpiftife 
Kerb / en boo? een moo?t-butl/ ben pauë boo^ben 
Enttcbriff/en gebtutbten alle mibbeien om 'tbolb baet 
af te ttet ben / en boo? bet felbet bolingen / alë 5t femjn 
baerber 3telen/ te toacpen: en fo biet boo?/ en boo2 an; 
bete mtbbrfen bie gebtuibt toetben / bagelpbë meer en 
meet tot be boo?f5 Religie getogen / en ban be Roomfe 
afgetogen toetben / fo toert be betbolgtng tegen be fel; 
beoob bagelpë groter en groter / fonber baet op te 
toillen letten bat men bebootbe be bolenbe te onbertop 
fen/en be quaetboenbetë te ffraffen/enbatrnenmet 
ben ftoeetbe beë toaerboitë be bettetpen toelmatb bo; 
ben / maet metten (talen ftoeetbe niet be bolenbe men; 
febon / fult bat baet boo? ’t gemeen bolb een groten af; 
beet en mtébagen breeg/ ombattetfo beelmenfcptt 
omgetoacbt en geboob toetben / bie feet goeb en tooom 
ban leben toaten / en niet en fbebten ban uit eenen goe; 
ben eenboubtgen pbet bare faligbeib/en toe2t al-te-mct 
bebonben/ bat/ aiffet eentge fouben geboob toetben/ bc 
omftanberë tot fommige plaetfen baet opentltjb lieten 
boren bat fp’tfelfbe niet en fouben altp gebogen: op 
fommige plaetfen bebenfp baet beft om bebertoefene 
tebetloffen/ja op eenige plaetfen 3ijn begebangenë 
ben Cfjttiet omtoribtgt aiëftpbtetetbóobmembete 
pennen / ’t toelb grote b?efe hooit inaebt / bat be ^te; 
ben baet boo? b’een of b’anbet ttjbtnoptcctenbloeb; 
ftoitinge geraben foube. ïBaet beë bclbë baet en on; 
gunft tegen be to2ebe etecuttcn / të cerfi te terfite bet; 
meerbertin’t ^Jaet 1^50. boo? ’t patcaet ban be<3jtp 
qtitfttie/ bp Caroluë be V. gegeben binnen 25?uffel ben Snt(T. 
zp. bagban2Cp?tl/ toant baet bco?ontbebt toert bat nc ban 
menbanboeboo?taen opentlijb boo?be<©eefteltjbbett fenjare 
toilbe b’^nqutfitie tnb?engen/ en beë niet-te-mm boo?1 * 
be JBcreltlpe maebt ftraffripb boen uitboeten be 
to?eebe bloebige jRanbamenten/ en boetoel’t fribe 
^latcaet in biberfc p?obtntien en ^teben/ fonbet 
boojbet tuften of ftoatigbett na beoube engentene 
tnanfet betftönbigt ië getoo?ben. ^0 beeft notljtanë 
’t felbe terfiont in alle be ^eberlanberten^tcbenbp 
tebet eett een grote b?efc / opfp?aelt / motringc/ en aüp 
terbenben gemaebt. €n ooit eentge ^teben baet op 
beter ïettenbe / hebben niet toillen gebogen battet felbe 
DIflccact aïbaer foube betbonbigt too?ben/alfo fp met; 
help fagen ben ntonbige beberffentffe baet uit te bol; 
gen. <Dic ban be ^tab ban 2fnttoerpen hebben oob 
boo?namcIijb grote ftoattpeit tn ’t boo?f3 paccaet :rgc,1,; 
gemaebt/ en be uitroepinge baet bangetoeigett/ ett ftciitnge 
’t fribe niet toillen toelaten fonbet baet tegen cerfi ge; 
boo?t te toefen/ toant fp fagen bat fobaefibrieCoop; tocrJa 
Itttben ban bit |)laccaet cnmibbel onbertiebttoaten/ n 
fp geteetfrbap machten om te bertreeben/ baten ban; V^02f? 
bel febojten/geen goeben meer en bochten norij «tbc; ef„, 

5^ ben 



Het eerfte Boek* - f g 5 5J 
ben bomen/ fulje bat be gctooonlijbe neringe grotelijb 
Verminberbe/ 35e toecrbcvan bc Duifenflabbabte/be 
gemene 25023a* bonb Ijem nering-en gelbelooö/ en 
bcr^tabö beberffemffe ftbcen V002 oogen te 5ijn* 
CDaerom Dcbbben fp 35002 geftljibte perfonen Vaflc 002= 
ItonfcfcDap boen nemen Pan alle ongevallen bie alrebe 

, ÏJ0O2 toefe ber (gfnquifitie gef&oten toaren/ en bier 
nocfj meer uit Volgen fouben/ VoenVe tot bien einbebp 
eeöe Doren een feer groot getal treffelijbe Coopluiben / 
^jntooonbeten en anberen / en bet felVer gctutgntffe en 
VerWartnge in ’t lange bp gefcbrifte fldlcn /alle ’t toelb 
fp baeC na met een grote fcDpftebjbe Vertoninge en be* 
toijfingc uit be Vco?f3 oorbontfcljap / paccaet/ piVi* 
ïcgien en Verbomen Van ben hanbe en Van ber ^tab / 
cn anberfinö Dp eenen Van ben cebe feertreffeUjbge* 
»naeht/boo2 Den <0efanten gefcpibt pebben te ©ove aen 
ïofïïjbcrmcmoriebc Coninginne |BariaVan©unga* 
rijen/ alö boe Van tocgcn bc ^eiferlpbe $©ajefleit 
«gouvernante in befclVc i^eberlanben/ en mffcnö be 
felVc en alle anbere ©eeren cn ïïaben Vertoont Det 
guaebbatter uit Volgen foube: enVerfQCljtbatfpnef* 
fenö be ïteiferlijbc H§ajefïeit fouben toillen gunnen en 
gebieben bat fulben ^tab Van bc ^nquifitic mogtc 
blijven orttflagen / fo fp ber felVer altijb V2p getoccft 
Dabbcn/en Vofgcnbe liaerber piVilegïeu/bcr <ü5eeftUj* 
Der benniffc niet en beï)oo2ben onbcrto02pcn te toefen* 

saai <©cn ïïaeb Van 2S2abanb be fabe oVertoegenbe/ 
siacö ooit be V2plieit Van bc Hlanben V002 gcflacn / en 
25?abant tot ftcrbinge Van bie Van Slmtocrpcn/ Den tegen b’3!n* 
ruit fjcrn quifmeen’tfdVc paccaetgcfldtenVcrblaert; b’an* 
nraöf' ^erc ^teben Van 25:abanb en Debben bp Den’tfdVe 
Ingnifi, Pattaet / Volgcnbe Det erempel van Slnttoerpen/ niet 
m. laten Vcrbonbigen: in fomma / be blacDten/ Vertonim 

gen/bcnautDebcn en opfpraben Van groot en feleine 3*ijn 
fo mcnigVulbig gctoo?ben/ en Deeft men beo hanbö d* 
ienben en Verberf fo merbdijb baer uit gefpeurt/ bat be 

aofc goetDcrtige en ben ©abcrlanb gunftige Coninginne 
oan bc öaeront fclVc in pcrfonc gereift iö bp ben ©eifcr Daren 
Sme pocher / tot Sugöburg op ben ïtijrbag toefenbc / en 
na Dm Deeft fijne Jlajefleit befabcfult Vertoont/bat’tfdvc 
noftr/ paccaet iö Veranbert/ en infommigepoinctentoat 
1 ff0' bcrfoet/cn uitgegeven gclijD Det Dier te Voren gefldt iö: 

nocDtanö Debbeti bie Van ^nttoerpen alö noebftoarig* 
Deit gemaèbt ’t felVe patcaet te laten Vcrbonbigen / te 
meer fo fp getoacr toerben bat eenige <©ecfïelijbe fecre* 
teCommiffien toaren gegeven / om te toefen 5|nqui* 
fitcurö/ tot bat men Dentoc-gcfeit en Vafldijb belooft 
beeft/bat fpbicö niet jegcnflaenbcmetgcenbcrbanbc 
^Jnquifitie cn fouben gequelt nocD belaft toerben/maer 
Daer Coopluiben cn ^ngefetenen blijven bp Dacr oube 
V2pDcben en Voo?beïen/ beo fp oobVoo2betoclatinge 
ber Voo2f3 uitroepinge of verbonbinge / bp ttoc erpjeffe 
SletenoptcnVicrben enVufbcn5i>oVemb2io 1550. ge- 
P20tcfrccrt Debben / Volgcnbe bc ertracten upt ben He- 
giftere getogen / tnDoubcnbc aio Volgt. 

Cp Deben beo «onngfbago / Vier bagen m be maenb 
poVemtoio 15 giacr en Vijftig/ iö bp mijn ïjcercn 

^?otc; 25urgemecfteren / ^cDcpenen / Cnber-fcDepenen / en 
natie tlacö ba* ^tab Van Snttocrpen / Collegialiter Verga- 

bert3ijnbemDarc iiaeb-bamcrcn / ecnb2acl)telijb ge; 
terpm ■ raemt en gefloten / bat men 't jDlaccaet onfeö Cena^ 
legend bigö l^ecrcn beö Kciferö / nopenbe bc ertirpatien Van 
ïnc?^ be ^ecten/opten leften Cctobpö alDier oVer gefonben/ 
ban iict fal boen publiceren. 25el)oube!i)b bat men Van bc 
3oiar< jDajcft. Van ber Coninginne Verfocben en requireren 
amiarc fbluttconbcr bcngrotcii 3egelVan25?abanb/ acDter^ 
i tf o. Volgcnbe bc beclaratie bp mijnen ©eer ben Cancelicr 

Van ©jabanb gebaat/ begrepen in febere JBifTiVe aen 
,l©eefter ^jacob |©aeö penfionariö befen gebirigeert. 
05cöacn alö boven 

<Daer na beö UDoenfoagö / Vijf bagen in be jtfDacnt 
cn giaer Voo2f3/ Debben mijn ©eeren 2502gemeefteren/ 
^cDcpcncn/ en ïtaben Voo2f*3 / ccnb2acDteIijb gecon- 
fenteertmijn Deere ben ^cDottt bcrVoo?f3^tab/cn 
ronfenteren mitfbefen/ bat Dp Det ©laccactonö «6c^ 
nabtgö ©eeren 5o ©etfcrö / nopenbe bc ©erefien/fal 
mogen publiceren. BcDoubelijb bat aengaenbe ben 
! aeftcnarrtcul Van ben felVen/ en befonber bev claufulc/ 

beginnéhbe/ niet tegenffaenbe oppofmeofappeïlatio 
gcbaenof te boen/ noclj00beenige©pVilcgien/ <©?* 
bonnantien/ Statuten / Cojtumen/ oföfantien ter 
contrarie» / b’toelb fp niet en toillen nocljVerftaen in 
befe te moeten ftanb grijpen/ $c. fp baer afpjotefteren/ 
om bien aengaenbe geDeel te blqVen inDaer^iVile^ 
gien / <©2bonnantien / Statuten/ Coftumen/ en Hfam 
tien/ be toelbe fp niet en Verftaen mibtfbefen in eenigec 
manieren geberogueert te to02ben. Ciebaen alö bo? 
Ven. €ntoaögetebent Polites. 

©oe toel Det nu fcljeen bat Die? mebe be begofte mo?= 
rtngeen geV2cefbe oproerigDeit VanbeCiemeintege^ 
ftilt en ter neber toaö geleit: fo iö nocDtanö in Veler 
menfcDen Derten meer en meet getoafTcn ben Darten 
afbeer/fo Van be ^jnquiDtie alö VerVolginge/toant 
Doe be VerVolginge groter toaö/ Doe bat be menigte ber 
gener bie be ïtoomfe ©erbe Verlieten/en be nicutoe 
leringen (fomen j boe noembe) aenDingen/ groter 
enmeerber toert. 3©aer toe fp te meer 3ijn gcoojfaebt 
gcto02öen/ om bat fp gefien engemerbtDebben/bat 
(niet tegenftaenbe be voo?gaenbé ftoarigDeben tegen 
ö’^nqtufme gemaebt) be gene bie Van ben ©auö en 
©cifcr comnuD'ic Dabben in fecreet te toefen §nqiufv 
teurö/alö Ruardus Tappert en Michael Drutius 3 niet panter; 
af en lieten Van alle mibbcl te foeben om Dunnen lafl 
in ’t toerb te bjengen/ niet alleen boo? Don felVen/ macr 
00b boo2 anbere «öeeflelybe Dare gcfubbelcgeerbe / alö ^ m 
meefier Pieter Titelman, Wilhelmus Lindanus, Son- 
nius, en anbere baer toe Verboren en gcflclt/ bertoel? t,cn en 
ber eenige Den niet en Debben Vermijb in fommige uareg^ 
§p20Vtntten baer Det Voo?f3 paccaet Van Spul 30. uiu 
geroepen toaö getoeefl/ Volgcnbe Dunnen laft/b’ecn B 
en b’anber te Vervolgen en tt boen boben / bpfonber in 
©lacnberen / ©ollanb / ©enegou / 2f rtopö / 3©oo?niD/ 
ïlpfel / en elberö / ’t toelb ben Volbe feer Deeft Verbjo^ 
ten / te meer Dorenbe ber ppquifiteuten grote onbe^ 
fcDaemtDeit/ to2CetDeit/ gierigDett/ nicutoe V?ecmbe 
boo2flellcn / en fienbe be grote verlopinge Van ben VoP 
be/bie boo? bequeliingeber Voo2fcibe ^nquifiteureit 
geVolgt iö getoeefl/ baer Van 3©cft-©laenberen en aiT 
bere plaetfen feer bloot 3ijn getoo?ben/ fo Vanljanto 
toerbö Volb alö rpbbom. <©it 3ijn b’eerfïe beginfden 
Van’t Verberf befer i^eberlanben getoeefl/ baer uit 
men firn macD bat Det fp?eebtooo?t Van Sgrippa/ 
’t toelb OjofepDuö VcrDaelt / toaeracng iö / te toeten: 

Als d’Oorloge maer eens wert aengeroert, 
Wert fy van menig menfeh te recht betroert, 
Sy en is niet lichtelijk weder af te ftellcn: 
Niet dan met ellende wertfe onderhouden, 
Haer voedfel bedroeft jongen ende ouden. 
Al dat hoog is doet fy ter neder vellen. 

DC faben in fulbenflact toefenbc/ jijnalfogeble^ 
Ven totten Jare 1^35. alöbelbeiferlDbcjfeaje^ 

fleit/ VermitöfDnftoabDeit/ cn toillenbcVertrecbem 
na ^pangien/ fijn Staten en Sanben befer ^eber^ 
lanbenDabbeoVer gcgcVen fijnen ^one Coning 
lipö/ gclijb V002 gefcit iö* 3©antaIfo ten felVen tpbc 
alle b’oubc CommifTien moflcn over gctoacDt/en nieu^ 
toe boo? ben nieutoen ©eere gegeven toerben: ^0 Deeft 
be 25ïffcD0P Van SftrecDt Anthonis Perenot, namaelö 
Carbinael Van <6?anVclIe / bc faben fo toeten te befleP 
len / bat in frebc Van ber gjnquifttcuren over gebjocDtc 
fccrete Commiffien/boe toerben gepaffeert en gemaebt 
opcue BjieVen Van paccaet (in december 1533J 
baer mebe allen Cfficieren en aBetïjottbcren belaft 
toerb be ‘gjnquiftteurö int Volbrengen van Daren lafl 
bpflant te boen/ op p2iVatie Van Dun ofTicienenar^ 
bitrale flraffc: 3©clb paccaet al-om gefonben toert 
om Verbonbigt te toerben / gclpb ’t fclVc tcrflont fonber »e ban 
naerber ofte Voo2bcrinfien binnenhoven / ’ö©erto- anttoer^ 
gcnbofcD/ cn meer anbere ^teben Vcrbonbigttögc^ 
toeefl. Haer be üïegcerbcrö cn Haebber^tabVan ^jarcaet 
Slnttoerpcn / baer Den ’t feifbe 00b gcb20tDt toaö/ Deb^ ^an 
ben bc uitroepinge Van bien opgcDouben/ en tcrflont 
Daervöefanten gcfcDibt ten ©oVe/omteVerberfcDen ban©e* 
be memorie Van’t gene ber fjnqutfmen aengaenbe ccm&rc 
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3Emto 50. lna0' geDanÖdt en Oen toc-gefeit: en öat öaer 
öco? Den niet toe en ftonö fuift een p'aecact nu te geöo? 
gen/ en Hebben öefaben fulp bertoont / tint men met 

’tpiac; ticftoten 252iebcn ’t felbe pactaet niet alieen ban 
So?ïtom Sfitittoerpeh / maer ooft ban anöereö2ielgooft-ftcöen 

ban 252abanö/ beeft bcrboöcn en toeöcr öoen bjengen/ 
ban ben fonöer bc felbe ^teöen boo2öer öaer mcöc te quellen / 
n'uln' en b°e tocl bit boo2ftcl alö öoen fo ftillcbcné en tod iö 
tocüer.' getoeert gctoö2öen / fo en beeft öe <6emcintc niet bet# 
nm om» boegen geblcben öat inen ö’5!nquifttie tet eerfter gele? 
boben. (jentftctt en bcguaernljeit nocD meenöe in te boeren/ 

öan öat fuif# nu gelaten toccöe mitö men ban öoen 
Daööe 25eöcn en ^rDattingcn banöen <©nöcrfaten / 
cn in ’t öpfonöer öe bpftant ban öie ban SCnttocrpcn / 
ter oo2faïte ban öen groten €>02log tegen ©fanbrpt. 

3Bant men berffont öat eenige eenföeelö fo tot nicu? 
toigljeit alö anöerö genegen 3ijnöe/en öie fecretelijlt 
geften mogten Hebben öe ^inftructic en<02öinantiebp 
fijne msaiëflcit boo2 öe fnqiiifiteurcn en Darcgcfub? 
ödegceröcgemacbf/ in öato öen acbtften jlobembet 
1555. boo2f5/ berb2ciöen’t inDouöen banöienonöer 
öen bolfic feer toijö en b2eet / öibtoilö öacr tncer öen? 
Oangenöe öan Det tod toaö/ geltjlt fulbö gemeenlijh 
gebeurt/niet-te-min Det inDouöen öer folber inftcuctic 

"t3|n* bjaoinfommaöit: Eerft, dat d’Inquifiteurstotkofte 

ba«Ööc van fyne Majefteit fullen inquireren regens alle Here- 
SJnfïruc» tijken in den Landen van herwaerts-over. Dat alle ge¬ 
ne öcr_ citeerden omgetuigeniflè te geven, van wat qualite die 
nw/in' l"u^en zÜn5 ’t fel ve Tullen moeten prefteren, of anders 
öe J>e* voor fulp eet gehouden werden. Die by twe getuigen 
öcilan? Heretijc geconvinceert wort, fal geapprehendeert, en 
öcn‘ daer tegens geprocedeert worden fonder figure van pro¬ 

ces in diligentie , of fullen de Judices anders gefu- 
fpedteert worden. So verre de informatien tegens gefu- 
fpedteerde niet fuffifant bevonden en werden, fullen de 
Rechters de felve weder aen de Inquifiteurs renvojeren, 
en in gevalle van fwarigheit, de Hertoginne Gouver¬ 
nante daer van adverteren: Dat de felve Inquifiteurs , 
als de Vicarifen quaet van leven zijn, en haer habijt ver¬ 
andert hebbende, de felve fullen mogen licentieren: 
mede op alle concubinarios en ongeleerde hen mede te 
mogen informeren op ’t verkopen van alderhande boe¬ 
ken , en dat men de Inquifiteurs van haer geexpendeer- 
de kotten van alle apprehenfien fal moeten betalen. 

’tre. -r^’t begin öeöjaerö 1556.naerlange<®02logcntuf? 
JLfcDen öcn boo2noemöen Seifer I&aerl öe Dijföc / öe 
Coning Piilipö ban ^pangten / en öe Contng I^en? 
rituö ban ©2anbryb/ öe ttoeöe ban öien name / 3ijn 
ö’SCmbafTaten ban beiöen 3yöen bp öenanöerenber? 
gaöert/ omeenb2eöe te öcfïuitcn / öan alöfp-Iuiöcn 
öettoift-faben (öie feer bdetoaren) niet en ftonöen 
0002 b2eöe-artitulen tet neöet leggen / fo Debbenfe 
nocDtanö bp articulen een feber befïant ter Eee en te 
lanöc gcftelt / en öat boo2 öen työ ban bijfiaren / öe? 
ginnenöe opten btjf(fen jpeb2uarp 21nno 1 y y 6. I|iec in 
toa.o öefïoten öat een iegelp fouöe inbeftttingebou? 
öen Det gene öat f)p (flaenöc ö’oo2loge) öaööeingcno? 
men / berbattenöe öaei* in t’famentlp en bpfonöedyl! 
öe <0eb2tmöen / jDeöc-bcrtoanten/ en «Dnöeïfaten 
ban bepöe3tjöern 

söEfiant <Dit befiant toect ban beiöe 3pen beftooren / öen 
Hg? 2Cömiraeï ban ©2anltrp gjafper ban Colligno / l^cer 
mng uan ban Cafttllott /ioin .iDartio tot 252uffel gebomen/ om 

öen eeö ban öit beffant ban öeö Coningo ban ©2anb? 
SSo' epo toegen af te nemen» <Dcfgelpö io om öe felbe fa? 
ningüan De ban öeö ücifero en Coningó toegen in©2anbrp 
^>pan» bp öen Coninb getogen öe <©2abe ban Ealcpn. 
«J£*« t <©an öit befiant Deeft niet lange geöucrt / toant öe 

Coninb ban ©?anftcp öact toe aengepo2t 3pöe öoo? 
hen. öen Caröinael Cacaffa / jHegaeten j^ebc öeö ^auö 

^auliöebiecöe/ öieOem een fcDoon rpelpbergult 
Kappicntitöen naem banöen pauö Deeft gefcDon? 
ben / Deeft ontrem negen DBacnöènöaee nact bet 25c? 
flant geb20ben/ en öen^ertogc ban <0upfe met ette? 
lijbe öupfent ^olöaten / fónöer eenige boo2gaenöe ont? 
feggmge m ^taliën gefonöen cn Dalence ingenomen. 
tDefgeliir Deeft Ijp öen 2CömiraeI in Jeöerlant gefon? 

I, Deel. 

öen / öie aïöaer Det 25eftant gebtoben / en fpen aen? 
flag op <Douap (öoeD te becgeefö) gemaebt ijeeft. 
tDacrom bebben fp al-om in ^rtopöbeelguaetöae? 
öarn/gebeant en gcplonöert/ 3leno ingenomen / en 
00b geplonöert / en 3p alfo met grote buit toeöerom 
tenigge in praröijen getogen / en io alfo ö.’<0O2log 
allen banten toeöerom aengegaen. 

5ll)B?ert 3Cnno 15^7. is öe Ccning JMliliPö in €n? ut7- 
gelanö gebaren omfpï|upöb?outoe öe Coningin? 

ne te befoeben/ en te beneerfligen öat ö’€ngelfe öcn 
Utrijg tegen öe franfopfen meöe fouöen acnDeben/ 
’t toclb Dp ban öe Staten öeö ïtpö Deeft gerbregen / 
fuibö öat öen 7 5!unpöen€ngelfen ïïrijg tegen öe 
franfonfente bier enteftoaeröe/ te toateren^lanöe 
toerö uitgeroepen / Debbenöe öenfelben öoen ontfeg? lanöm 
gen cn öefieren / in meninge toefenöe Öe fo?tuinban 
öen <©02log met öefe Eanöen te bcrtoacDten / en iö öe 
Conuig öaer na tn jjuiio toeöerom in j^cöerlanö ge? 
bomen / Debbenöe boo?genömen öe franfopfen in Den 
epgenÉanötefoeben. ^ 

%höefeniaretoaö ettelybe toeeben langinganfcD 
ISföerlanö Det 3^00211 uitter maten öier / öat men ,nr 
b2eeföc öat Det arm bolb 0002 öen onö’aegltjbenen coojr.i 
ö2ingenöen Donger eenige muiterpe en rumoer Dier en 
öaer fouöe aenreebten ^ en Doetoel öe ©berbeöen al¬ 
om Daer befte öcöcn om Det bolb in officie te Douöen / 
en öe felbe met nootöjuftte boo2fienfobeelmogebjb/ 
toaööe nooö en Det geb2eb fo groot / öat men öe me? 
nigte niet en bofte bcrfaöigen/ öaer öoo? alreöe aen 
beeIoo2öen groot oproer toaö teb?efen/ en fouöe liclj? 
telijït Debben bonnen gebeuren/ bp alöien <6oö al? 
moefjtia öaer in niet en Daööe boo2fien/ en öat uit 
<Denemarben en Doftlanö niet op cenmael ober öe 
ttoee Donöert ^cDepen met ütogge en (Certoe gelaöen 
in I^ollanö en toaren aengebomen/ toaer öoo2<G5oö 
toonöerbaerlyben bele öuifent menfcDen beDouöenen ban 
berloft Deeft / öie anöerö noteltjb ban Donger fouöen coonr 
bergaen: boben öefen toaö öen ougft in öefe 3lanöen 
fo goet en obetbioeöig/ öat nautoelir in 100 jaren öef? 
gelpen geDoo2t en gefien toaö getoeeft/ fo öat öit 
iranöen bolbrpelpen gefpijfi en geboet toert/ fulp 
öat men een b200ö/ öaer men op fommige plactfcn 
bijftliicn ftmberö cn meer Daööe moeten betalen/ alf? 
öoen om byf ftuiberö mogte bopen. 

J AE R-D ICHT. 

Mi?» hoorde hier Vangroote dlert en gehreQk Van Coo- 
ren VoorVVaer j 

ooCk Weder Van oVerVloedlQhellt aLI» een laer. 

D€n Coning ban ^pangien aenmerbenöe öat öe 
meninge ban öe jpranfoifen toaö om Dem Det 

ïsoninbnjb ban i^apelö aftoenöig te maeben/ en 
Det ï^ertogöom ban UBilanen aen te grijpen / nam 
öoo? Dem om in ©2anbrijb te ballen / öetoijle öe 
meefteftcrbtebanffranfopfen buitenöHanöö toaö/ 
en Daer alfo ban Daer boo?nemen te öoen afftaen / öer? 
Daibcn DP een feer groten Doopbolp bpecnbergaöert 
Debbenöe ban ïtuiterö en ünccDten/ fo^oogöuptfe 
alö ^eöerlanöcrö/ liet öe fp?aeb gaen alö öat Dp . • 
jDafiercö toilöc aengrijpen / cn Deeft fijn Hegcr ge? S05e 
maebt boo2 iBarienburg / altoaer Dp ^elianfcn 
öcöcmaben/ en geilet Dem of Dp öaer Daööe toillen «!&• 
blijben leggen / maer iö feer Daeftig en onberficnö 
opgetogen/ en Deeft fijn legerboo2 ^inte^uintin 
gelagen / alöaer öen lömtrael ter g20ter nooö met 
cttclpe peeröe-rupteren en boet-bolb bpnacDfbin? 
nenguam: Öe I^cere banlnöclot / öeö lömiraelö 
252oeöer/ tod toetenöe öat fijn 25’oeöer bolbgeb?cb 
Daööe /berlangöe feer om fp 252oeöer ontfet te öoen/ 
en Deeft fulp metten <jTonneftabel met fefiien öui¬ 
fent boct-bncrbtcn en bier öuifent peeröen cn biif 
tien ftueben <0efcptö aengebangen / en iö öc 
boo2f3 3llnödot met ontrent byftien Donöert öap? 
pere ImjgfTmöcn in öer ^taö gebomen/ öc refte tocr 
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^ïag 
fenoi & 
Omu* 
Ui!. 

Het eerfte Boek. «558. 

&■ 
«Quiiitfii 
uigcno* 
men. 

39 tint* 

Calig 
beu tón* 
Bflftn bp 
bc jfean* 
roifen 
ofijeno* 
niïti. 

ï •»*.**.* ! M 'iiA' Ai te Liinnc meenden 5in ’t einde ban yjutuus / alS tuffen be frantoi? 
’L%f«**nW«» fen»*»fts*ÉfjSbönöcl1 

tetwcöcn op ncballen / en ©ertog Pan <©uifc/ fo 3ün tot €aUS al beren ge? 
met groter macHt op d$hftf onnefïabel toeefr een anberen Doop frantoifen / ft alt 3Ünde cm 

■ Hebben ö^^8iSH?S«ï5w^S5ïSn5rfttBS3Sef^ | trem acljt of negen fctuf&id ©cet-ftnec Hten / en ante 
met fijn 0^ntfe^nPu>cl)t tet ^^r^e3fYuJ? Cn ©en’1 Half öuïfend ©eerden / baer ‘Sbcrfte Pan toast Po 
fdp oogmaten Slangen/ |^ ^^n2tden uit ©eere ban hennes / een bopper erbaren en ïjcog 
ödett bedoren / bele grote jeeren e neacljt Èriigfman / befe iS uit Caltst getogen cm 
pjanöi-nli gebangcn en 3<$5. ^ -§pangtens ©lacnderen ernfïtgaen tctafïen/ en albacr te £>02? 
lies ban ©olftiaën bes W logen: alst Ijpnu aen t 3©atcr ©agenaemt gtiatn/ 
3pbe / be toelbe groot lof d ? 01 • ]*an Heeft Hp baec eenen Hoop 25oeren / en cttdpfte ©en? 
bcrltregen / fonberltnge j nebolct is. beien 3&necl)ten / bic pent bc paffagic totlben beletten/ 

öefegclutftige btetono mt allcfn burg / fiaetfe Ijp ijem en guam ben ttoeben S«4i 
monbfecr grote bolbjengec boo? «©uinfterften/ ijet toelft fip tertoijle fp fp?aefc 
be p2innpaeïje ïJajJ-job / -^en <£Onjn0 Hielden in Haefic aen becl oo?ben obecballen Heeft / en fecrürn 
ban btt gdttfbtg etploict ï g fecS^aöen/ iet jammedpft doo? be frantoifen geplonbert / en ,ngc)30, 
ban©2anftrnft «a bat Hp ©imtóten tol befet Dabde/ is Ijp na «n*. 
ontbood.«norbergengetogen / Heeft’tfelbemebetngenc 
Jonb bc Comngmne ^fS,?c/l3cr<-02aen / baant gc^ men / gcplimbert en berb?anb / en liepen boodö l)et 
Iimigen / te iwofïcnj^^ öc(lc |anb m gantfcljen «ö?aefftljapst / name, 
bed Beanbnjltfeerbcrfdpiuttoao/ oounut. { a®e|t-©iaenberen / üf / berb?anbenbe en öero, 
flenerfóetitiÖotEanbtoa^ mïmxm «jn&e benbe altoaer fp guamen / en beben een grate. cn 
«SSSSïW^ omiocmclpte frijaDc/ mljaUt.cn fccromtctoltdBtic 

nrèacl ïieiitenant twUtÜ‘®c®?al)C ban ComonS o? fijn emfris acnfioni 
beeftöaerna ben laft gebregenïjeböenbeom ben bpanb tegen te 
gemadtt ftacn/enljcm te bcrïunbercn bat Ijp met berbeem 
beCrone ^n€n£elanb/ ©lacnberen en foube bomen/ bergefeifdiapt mette 
lange te boren gcmaeïtt toa^ ai gcreetj^ap cacrt ©eerenban25unicouit/ïteuI):/ ^oerbeeft/lBomfe, 
üerepb boojben ï|C£rlja!;#SïïS5rfchoteneniict! tjoufe/ fonteinen/^ieutoerbUet/benjKargmssban 
MP/ naöat EflKSSt S Semi/enanbere/DeeftbP fjemtnftaeflcbtttbobenbc 
Cailccl ïttöenmttcn ïjaööc / ^5tjCCi ^an öe <&ro# i <©atntfocnen uit be omleggenbe ^teben/ nament? 
fon gctödt cn li)!t/25etljune/ m/ ^inte^mer/^dbeimgendi 
nc ban €ngelanb / berbei Jet it a ^u g gsutbum / en ooit bp Item fiebbenbe be ^olbatcn bte 

«Buuif^ 
fep De 
jfrancoi* 
feu 1113e* 
nomen/ 
feaiiacïtj* 
fjcn l^a* 
inc^. 

vSaT"S wm SC 

SSiSa$»«tïP 
flUeljace aocSctcn/ ©cis/ «®ouyf'Stf®™' 
en ongemunt / CoopmanftpfP , gupftaet/ pm. 
ben / 3Dcc / enanberst/ Ijanbelen foube nafgn totlcn 

ÖC|SaCbat befen aenflag ftenluibcn gelutbelp bcc? 
gacn/ cn albacr allcst in o?b?e geficlt toéiOƒ 
ïuibenboo2töboo2(©uinc^getogen/ t JJclftftjMiW 
nabatfebacr op feer b2eeffclnb Itabben gefdtoten en 
gcJlo2int / mebe bp accoo,2b Hebben mgenomen / bet 
(Cafleel Ifameet Hebben b’€ngelfcn ban fdf^berla? 
ten/ en Hacr in be bïucljt begeben. mu be f ram 
foifen fobaniae fdione btetonen Habbcn beboinen/ 
luerben fp fo Hout bat Het fitH ïictacn^caalijfö,? 
nantfe fSeb^rlanb toilben obcrrompcicn. JO obca 
fulHöben ©eer ban 23o?billon in ’t einbeban iTaep 

25urburg/ en ooit bp Hem Hobbenbe bc polbaren bte 
ben hertog ban ^abopenHem teljulpe af-fanb ban 
ISamen cn jBabuge / toag flcrfe dfamen omtrent 
12000 ©oet-fenecHtenen 2000 peerben/ beljalben 
be Roerenen Hot^lonb-bollt bte Hare goeberenbee? 
loren ïjabben / en rafenbe toaren booj Haec geleben 
fcftaöe/ on om Hacr tegevt be francoifen te b3?eben 
ban allen oo?ben fo getoapent alts ongetoapcm met 
groten Hopen in megee guamem ^0 Haefl be i|ee, 
re ban (Cecmcs bedjoo2be battec fo groten Itoop 
bolHsi bp ben anberen toas bergabert / en bat be €i?a? 
be ban €gmonb baec #berffe ober toao / Hooft H? 
fHn ieger opeen Halbe mijlo na <02ebdtngenboen 
bertredten / op bat HP / fo 3t be noob bereifcHte / te be? 
ter op €aliö trecHen en af-toglten foube bonnen» 
30oo2tö baer na Hebben be boomoembe <©?abe ban 
Cgntonb en 23unicoutt Hon albacr 00b laten fton / en 
togen terfiont tegen befrantoifen/ en gefcljiebe al? 
baec een bappere fcHormutfelinge. JBacrbc fran. 

mtberfienss af0^eei^igt ontan j COifcn fienbebat Haren ijoop bleinber cn ombangen 
belegeren bcficrbc^tcbe ban ^Hemmuit m r ( 'enöatöen <©?abebanegmonb meeren meer 
burg / eins ben boo2fcH?eben ^ortog ban <0 f baduen bes anöercn baeaö fo Hacft 
gcboïgt / bp Ijont Hcbbenboje Jomgcn ban Ja 
mour/ Aibeif/ ben ^aerfdtalb ^troffi/onmecr 
^nberc nrotc ©ceren / met bed «èefdtuts. <De <02a- 
RCSSlU batter niet boiïtö genoeg 
in öektabboasi omfobanigengetocïbigcnScger te? 
gen te fiacn / Ijccft alle nccrfïtgHett gcbaen om mot 
b1 eVenödcn ^pangiaertö/ oubc etbaren 
M öcn/baertntcbomen/ ban eins met mogelijbge? 

(Foi.n.) laecfi. ^r>en 18 ^unfibogonnen be francotfenmet 
- s fiucbcn <0cfcluits be ^tab te befdttoten / en fdto? 
ten ïPte hagen adttcr ben anberen fonber opbouben/ 
helen nrote fdtabctnbe^tab/ enmaeltten eengio? 
te ineffe / beben bcrfdtctbc fi02itten/ cn Hebben ctm 
üdnhbc^tab metberb?agopten 
gevoelt gdtregen/ tot grote f$abe ban ben> Cmuno 
ban Wangicn/ boel)Heeft befe ©mom benfiam 
cctfcn bucv genoeg gefiaen/ boo? oo2falte bat fp bn 
^acrfdtalü ,§trofTt baer boo2 gelaten Hebben/be 
Uiellic met ccnhubbelbc Haeït uptbe^tab gcfcHoten 

Cïjcon* 
feil Ir 111* 
grim* 
nn’ii. 

5F>oaD 
feaii Dm 
,sü3arr* 
fctjalli 
tfèuoffi- 

toeloópsluoog/ badttenbeS anberen baegs fo Haefl 
bebloeb foube aflopen fiacr langs ber ^ee naCalis 
te begeben / cn be gelegene tijb bjaer genomen Heb? 
benbe / 3ün in ber fiilte aen be anber 3ijbe ban be 
jjfibierc^a getogen / ’t toclfcbcn «0?abe bcrflaenbc/ 
Heeft fijn boojbed gefocHt/ on ben bpanb in Hacfie 
gcboïgt / on met fijnen öacb gefloten Hcbbenbe ben 
boojblucHtïgcn bpanb met forijbe buptniet te laten 
toea treeften / maer baer optefiacn: beftortigbe Hp 
fitnbolft/ en gaffe eenen goeden mocb/ cn ftddc bc 
fiadi02bcninge/ en5»jn be ©panben ftloecftdijftaen? ^tag fe3 
gcballcn/ bieDaorooft bapperlijftbjeerben/ cn grote «©^ . 
fSc met Haor <0efdjut beben onder m «Öaabcn ht,2£* 
bout (cenigê menen bat Het <0efdjutgcen fdjabe en 
öebcom battctljoogfionb/ en€*gmonbboo?belaeg? 
tcacnnuam/ enbacrom mccflobcr fcHoot) fdjoten 
ooft ben <©?abc ban €gmonbfijn ©eert onder Hom 
bood / baertocrb feerb2cfclijften geboeftten aen bet? 
öe 3ijben / en buerhe langen njb / bat ten leflcn bc 

toaS/ s,., om C!n«m «„ rf?«1 

isssssssft; iSISSaSt^r 
bedoren. ^y ^ flair 



1558'. 
pautoen/ Daer tegeng beg «0?abenbolbbegtemam 
nelpber en blocbet, toerben / enalg fp ber jfrancopfen 
pagoeöcnmge booj-fcpoten en geb20ben pabben / 50» 
eerg De jfrnncopfe ruiterg / en Daer na De boet- 
bnecpten tcc nebet geleit/ gegagen en bcrftroit / De 
De lieren Dan iCetmeg / ©Ulebon/ ©ambault/ en 
meet anbere ©eeren toerben gehangen/ pet gefeput/ 
belBunitie/ ^enbelen / en ooft alle DegeroofDeenbp 
een berfamelbe buit Die fp uit ©laenberen gcrooft pab; 

^fetaue öen/ toctbalbacr toeberom bedoren: De Cpabc ban 
bannen cicgntonD/ alg toefenbe ftet Dooft ban Den aenfïag/ 

en De anDece ©eeren Die met ijem toaren / bepaelben 
fttec een grote eere/ toant Den Coning ban^pangien 
niet alleen fijn Eanb berfebert/ rnaer biet D002 bp 
een peber grote eer en lof bepaelbe / Doei) fetb men 
Dat ban Dietpbaf Den hertog ban Sdbaeenen groten 
paet tegen ben <©?abc ban Cgmonb gebregen Ijceft / 
en fijne eere en lof benijD/ D002 Dien pp Den Coning 
geraDen pabbe Dat men Den gag niet en fotiDe toa* 
gen. «Daer op Den C5?abe ban Cgmonb foube gefett 
Debben/ bat pp fulr goeD te raben pabbe bermitg pp 
Daer niet en pabbe te berliefen. ©aberpanb ig Den 
<62abeban Cgmonb Dpfpnp?ocegemeDeteiaftege; 
IciD/ bat pp buiten noDe/en benbpanbbettrrcbertbe/ 
op eigener autoriteit gag gelebett/enDeö Coningg 
HfanDen getoaegt pabbe. ©an Defe bictorie ig Defe in* 
ramatie gemaebt getoeeg. 

È 7 

«BjnÖe 
ban <£g; 
tnonb w 
gen Öe 
ÏFraiu 
ropfrn. 

XXII. IV*II Toas TJ}eonVlhe ieClaeQbt, 
Maer XIII. IVLII zijn de FranCoyfen 

laeCht, 

©uln* 
fteriien. 

Öorfpronk der Nederlandfe Beroerten, 
een getodbig leger Dan «Dnitfcn / ^touferg / en ’* 
jfrantopfen / en 00b ettdpbe bcnDelen Italianen / 
nebeng ben Coninb toaren beel treffelijfte ï^ceren./ mug ban 
namcntlpb: «De Coninb ban ©abarra / De ©er? 
tog ban Cuife Deg Coningg gfieutenant / bc ©er*rIJR* 
togen ban lotringen / ban fibers / ©emourg / 
ban HBompenfier/ ban Stumale/ ban ilSomoranfi/ 
en ©cglion/ 3francopfen. «De ©ertog JBillem ban 
paffen / De hertog ban Stoncnburg/ en een ^one 
ban Den SanDgrabc ban ©egen / «Duitfen. «De 
©2ince ban jferraren en ^alermen / De berD2eben 
hertogen baii ^omma en ?ltn / ©anbtten <3[talia* 
ncr / en boo2t bele 3i©arbgraben / <©?aben / ©?p-ljees 
ren / en anDcre / alpier te lang om te berpalen / en ooit 
buiten onfe materie. 

«De Coning ban ©ianbrpb toog met fpn leger 
bp 2Cmieng ober De ribiere De ^omme / en ïegcrDe 
aen De noo2t-3pbe ban pet toater / tegen ober pet 
legerban Den Coning ban ^pangien/ Die nietmpb 
bart Daer aen De ^upD-3ijDe ban De ribiere Hiutijp 
fpn leger gegagen pabbe/ fuïftö Datter geenribieren 
meer tuffepen betben en toaren / en bleben alfo befc 
ttoc groot-maeptige potentaten felfg perfoonlpb in 
pare legeren / ganfep tegeng malbanbercn berbtt 
tert / leggen / fonber pet merbelpr uit te reepten/ 
ban Dat al-tc-met eenige Dappere fepermutfingen 
gefepieben/ te legen alg fp een lange tijDmalbanbc? 
ren onber oogen pabben gefien/ begogmenbanb^ 
Deboo? te gaen/ einbelpb tocrb De b/cbc-Panöcl ge 
gemtin’t Clooger te «Cpercantp/ niet toubbanbei^ 
De De legeren/ Dan bermitg De bjebe-panbelinge te 
lange Duerbe / 3pn be legerg aen beiben 3pben in 
pobembet gefepeiben. 2tlg nu be faben bp-na bet* 
geleben toaren/ uitgefonbert De falie ban Calig/ 
bie De €ngelfen aenging/ en Dat men fcp2pbcn ban 
be Coninginné op fommige faben pen beroerenbe (föi.,3.) 
bertoacpten / fo quant be tpbinge alg Dat De felbe 
Coniuginne jDaria Deg Conincr ban ^pangieng 
ttoeDe pup.gb20utoc op ten febenncnDen poberm ®°“J 
b?ig 1553 befer toerelt oberleben toag / toaer D002 ^on(tu 
De b?ebe-panbeltnge ttoe of b2te ijBaenben op ge^ gmne 
geit toetb. «De Coninb bebe pact tot ©mffel een 
peerltjbe uitbaerb boen op Den bpftienben IDeccim seia t> 
b2ig. 

ver- 

D€ ©eere ban €ermeg pab bnebenbelen bneep^ 
ten in «Dtnnberben gelaten / en pen bebolen be 

gab te berb?anben/ en alg ban in’t leger te bonten/ 
algfpnufulbg ganfep ongenabelpb te toerb gelben/ 
en meenben te bertreeben / 3pn fp fepier alle bergagen 
getootben / en pebben alfo pare lang gebtebene moet^ 
toil moeten boeten / en ig alfo be gab ban «Duinbcr; 
ben toeberom ingenomen getoeeg tot Deg Contngg 
ban ^pangieng bepoef. 

fclj2i)üin; 
ge ban 
gé leger 
Èe0 «Ho* 
ntngjS 
ban 
^pan? 
gien. 

S<D paeg De ©ertog ban <©ttife bernomen pabbe 
Datbe ©eere ban (Cermeg gegagen toag / bertrob 

pp na pcarbpcn / en bleef baer na met fpn pep/; 
braept tot ©ieefont bp Eiejfe/ Daer pernDc ©ertog 
bandagen liet bp pem binDen met een poop «Dupt^ 
fe ^uiteren / en bleben Daer leggen. ^>e Comng 
Pan ^pangien liet ban gelpben alle fpn ftrpgg- 
bolb berfamen en in 2Crtopg t’famett bomen / en 
3pn Daer na ontrent anberpalf mplnabp«Dourlang 
getogen / mibbcler tpb tg De Coning ©ptlipg ben 
21 scugugi felfg perfonelpb in’t leger gebomen/ ban 
meninge 3pnöe om metten bpanb te gaen/ pp toag 
ober be 30 buifent uptgelefen bneepten gerb/ en 14. 
buifent peerben. «De bootnaemge ©ecten en ©bed 
gen bic bp pem toaren / 3pn befe getoeeg: 

Cerg 3!taliancrg / Cmanuel ©piltbert ©ertoge 
ban ^abopen/ Cencrael «DberftebegConingg/ en 
«ïBouberneur ban fpne l©ajegett obergepeelüebed 
ïanb/ be ©ertog ban ©arnta/ be ©ertog ban 
htinarn/ be ©ertog ban 3dtri/ be ©?ince ban^ul? 
itto/ De «©tabett ban ©olicagro / ©agnien=üanbi/ 
en be ©eere ^Ifcanio be Cotnia. «De grote ©eeren 
uit c^paugien 5pn getoeeg / be ©crtogenban^llba/ 
«Darcog / francabilla/ en ©illcrmog/ De C*?aben 
ban 5fuettfaliba en IDeltto. Cberlanberg be©erto^ 
gen Crig en Crng ban ©/unftoplt / De <©2aben 
ban ^toartfenburg / KBanfbelb en dennenburg. 
«Dc ^eDedanbfe ©eeren Die Daer toaren/ 5pn ge^ 
toeeg / Dén §Mnte ban Crangicn/ be <02abe ban 
Cgmonb/ be ©ertoge ban ^erfepot/ be jBarbgra^ 
benban ©ergert en denepi/ bc«©2abenban©oo?n/ 
zurenberg / ©opu / jBegen / U igttp / en ©ooggraten/ 
De ©eere ban ©arlapmont/ |©ontignp/enmeeram 
Dere pier te lange te noemen. 

©aer tegen pab be Coning ban ©?anbrpb 00P 
I. Deel. 

t TT9- Nier bat Clifabet be <f>uger ban bc Coningin^ 
ne Idaria / tot een Coninginné ban Cngelanb 

in paer ^ugerg plactfe opten 15 ^fanuarp iss9 
binnen HLonben gebroont toag / 3pn be «öefanten 
ban beibe 3pben om ben toebe te beguiten in f e^ 
bjuario toeberom bp Den anberen gebomen. «De 
Coninginné ban Cngelanb peeft pepmelpb een b2e? 
De en bertoag op paer felben booe paer en pact Co; 
ninbrpb / met ben Coninb ban ©tanbrpb bego^ bjcöc 
ten / latenbe be jprancopfen Calig bepouben/ met 
conbitie bat fp be felbe gab naer aept jaren fcir 
ben toeberom oberleberen of bpfmael ponbert bui' rpann* 
fent goube croncn baerboo? geben. Cen legen iöbe 
b?ebe tugepen be Coningen ban ^pangien en ©zanïv 3 
rpb / en ben ©ertog ban ^abopen Den 3 SCpglig 
Deg boo2f5 iaerg 1559 00b gegoten en bolboment^ 
Ipb gcacco2beert. tDaer in onber anbere articulen 
befpjoben ig getoeeg / bat De Coninb ©pilipg ban 
cêpangien tot een pupgb20ittoe foube pebben 
bella De outge^oepter ban ben Coninb ban ©2anb^ 
rpb / en met paer bier ponbert buifent tronen tot een 
touit-gacf. 

«Dat Cmanuel ©bibbert ©ertoge ban gabonen 
foube troutoen Deg Coninr ban ©janbrpr ^uger 
HBargarietc/ met bnc ponbert buifent croncn tot een 
b?mt-gacf. 

iDatbe Coningenaen beibe 5pben tot een bebegtn? 
ge ban befen btebe / elbanber fuüen toeberom geben 
en regulieren alle bat fp Den anberen in befen brpg 
pabben afgenomen; namclpb De Coninb ban ©ïanb# 
rpb foube ben Coninb ban ^pattgten in ©ebedant! 
toeberom geben (Cpconbille / jBarienburcp / 
boig/ '©anbiUerg/ en ponimetip / en ©alerno in 

© 3 ü*-' 



ï3 Heteerfte Boek. 
HomBardnett/ cn alle andere floten/ Caftelcn en 
©efiingen die liter en daer [ladde ingettomen. Cn de 
Coninft dan ^pangien foude den Coninft dan 
©ranftnjft toeder geden >§int ^utntin/ ©an/ Ca? 
ftcilct en Ccrtoaen/ mïto dat men t niet en foude 
mogen daft maften/ en meer andere articulendieift 
gier door bp ga/ om te eer tot de doorgenomen ma? 
tcric te ftomen. d’SCutcur dan de befcgrgbtngedan 
denflanddct ïSeltgieïn ©ranftnjft/ feitdatdefame 
liep dat beide defe Contngen principalgften daerom 
gadden peio gcmaeftt/ om oorlog te doeren tegen 
de Hutcianen/ door dien fp dagclgr dernamen dat 
de feide meer en meer in gare Handen toenamen/ 
en dat fp daer toe toerden dertoeftt engedredendan 
den Cardmacl dan Horeine en den ©tffegop dan 
Sütrecgt. 3©dftc ©iffegop ooft ftortO daer na dan 
den paus den CardiuaeïO goed toerd gefonden tot een 
recompenfe. 

’tpjin; t^rggm ooft tod toaeraegtieg te toefen dat de 
ripaci. principale oorfaeft dcö peio daer op gefondeert tead / 
fanöa. toant coninft dan ©ranftnjft fclfO met 3ijn eige? 
oan öe den mond aen den prinee dan ©rangien derftiaerdc 
bjcQc de gooftfomme dan den ©aed en get doornemen deo 
niffcpen conïnr dan ^pangten en beo hertogen dan Stlba te 
5#nS 13Ün/ om alle de gene die geftifpecteert toarendandc 
oan Religie/ fo tod in ©ranftrgft aio defe panden/ en ober 
30?anft» ai doo2 de ganfege Cgrtfiengeit uit te roden. 
255ƒ" ©an defe peio toaren fo tod Cdcïe aio onedele/ 
ekii ' borneren aio Hantluidett / feer deeditjd en dergeugt / 

men toonde aen alle ftanten grote teftenetr dan dip- 
1 fegap / met dperen / triumpgeren / ttanftetten en 
madtijden tc geden/ meer dan men in lange iaren 
gadde gedaen. 

«Dacc na den tienden |©ap 3gn de Sümbaffa? 
deurO dan den Coninft dan ©ranftrgft tot ©ruffd 
geftomen / en toerd den peio dan öeide 3pden met 
eede bedefügt met grote foïcmniteiten / gdgft aio 
fulr onder fodanige maegtige potentaten gebrupfte? 
ïgftio. 

gin gunio fand de Coninftlgftc j©ajcftett dan ©if? 
panien <®ut d’SClba / de Prinee dan ©rangten en 
den <©radc dan Cgmond en meer andere grote ©ce? 
ren met groten cn fdjonen ftatc in ©ranftrgft/ om 
gfabelïadeOContnr doegter teondertroutoen. ©an 
gehjften io de hertog dan ^abopen daer ooft met 
een feer fcofidgfte cn groten ftate gercifï / omlDar? 
garita deo Contnr Ruiter te ondermoutoen / al? 
toacr fp luiden feer gcerliift cn triumpgantdgft ont? 
fangen 3ijn getoeeft met grote blpfcgap en breuegde. 

iBaer alfo gier op ter Slierden geen dreurgde de? 
ftendig noegte dolftomen en 10/ fo io defe grote dip? 
fegap ooft gaefi dermindert en in droefgeit beran? 
deit/ toant de Coninft dan ©ranftrgft toiliende de? 
tonen goc acngenacm gemden peio en defe nieutoe 
gutoclijftcn toaren/ dedc alle manieren ban breucg? 
de doopMlen/ cn onder anderen / een Corncpfpcl 
uitgeroepen 3gndc/ geeft den eerden cn ttoedendag 
fiegfeifodaer in ecrlijftengcquetcn en grote eere de? 
gaeld / maer den derden dag na dat gp in "t (Cor? 
nopen eenige lancen gedroften gadde/ geeft gp ten 
laetftcn drillende 3gn dromiggeit enftïoeftgetttedcle 
öctonen/ nocgeenlance drillen drcftenmetten<©raef 
dan iBontgommerp/ Capttcpn dan jgn guarde/ 
defe io gem in fulfter toijfe tegen gerent / datgP3ü« 
lance öraft / cn dat de gedroften ftueften der lance 
(door dien doo> de ftraegt dan de floot op te dorfl t get 
difierdeöCoranropen fprong) den Coninft door 3iin 
eene ooge tot int tmincnfïc deo gooftO gingen / cn 
dat met fulfter ftraegt dat 3Ü11 gooft daer aegter af 
geftooüen toao en 3iin gerffenen beroert / fulr dat 
gpdccl dloedO qugt toordendc/genoeg door dood dan 
den pcerdc genomen en in 5gn ftamergcdracgttocrd 
en den elfftèn dag dacrnanamcntlgft den 10. Sluip 

££' 1559 toljii dan defe aerde gefcgciden/ fulr dat door 
lont ban dit ottdcrtoacgt fegeiden alle dreuegt in droefgeit der? 
öai tio' andert toerd. Cn daerom todterccgt&pHuciamiO 
S3£n oefcif. 
ryft- 

Seer haeft vergaet en onlang duyrt 
Des Werelts eer die men dan betruyrt. 

Cn ’t fpreeft-tooort feit ooft: 
V 

Dat des Werelts hoogfte macht en ftaet 
Onlange duyrt en haeft vergaet- 

sDen 18. Stugugi 1539. fïerfde Koomfepauo ©ooi» 
pauluo de dierde / onder toien get Concilie dan J” 
Crenten begonnen / maer niet doleinttogetoorden/ |aufu? 
defe feifde paud gadde drie maenden te doren de 25ui= öe bierue 
Ie dan de afdetlingeen dedeflingedec 25ifdommenin 
Nederland gegeden/ daer top gier na dan fuilen 
dergalcn/ gp id ooft de gene getoeeft die de Crdre 
der Sefuiten geeft bede(tigt/in fyn plaetfe id geftomen De 
piudde dierde / die de doorf3 23ulle dan den pand 
paulo geeft geconfir meert en dedefngt. SnU|^ 

DCn 29 Sulp/ en dier naerdolgende dagen gtelt ’Sir 
deConinftigfte jDaicgeitbinnen <©entde5peefie b0"bm 

dan den gulden ©itefe/ en toerden aldaec mette ftid^ 
derïijfte Orden dan den gulden ©liefe defegonften/ 
de Coninft dan ©ranftnjft / Carolud Prinee dan 
pifpanien / Carolud pertoge dan Ooflenrpft/ do 
hertog dan Sirafcon/ de 3|ectoge dan latera/ de 
genogen dan liantua en ör&in / de prinee dan 
^ulmona/ garend Stmomud Coiumna / de |Bar^ 
fjitid dan föentgp / de <©rade dan jiignp / de <Ö2aef 
dan pooggratm / de peitoge dan Sterfcgot/ en de 
peere dan iDontignp. *öeUjft gp te doren SCmto 
1336. defeegedanden gulden ©liefegegoudengeb^ 
bende/ binnen Vallei op Slndrted dag ooft tot 
nieutoe ^eeren enïtidderddan der Orden gcmaeftt/ 
en mette ftetenen gulden ©liefe defegonften geeft ge^ 
gad/ defe nadolgende / Cmanuel pgilidert her¬ 
tog dan ^adopen / Oouderneur dan gectoaerro- 
oder/ de Prinee dan Orangien/ de OradedanCg^ 
mond / de Orade dan poorn/ jBonfteuc Ealepn/ 
de 3|eere dan iDolendapö/ de $§ecre dandlapfon/ 
en de ©eere dan ©arlapmont. 

padefen dede de Coninft dan ©ifpaniengrotege^ 
reetfegap maften om na ^pangien te dertteeften/ 
toant 3gn tegentooordiggeit daer dan node toao/ 
alfo daer grote muiterpe en oproer in’t Sandtoao/ 
en dat daer ooft dageljr meer en meer deOercfor^ 
meerde en Euterfe Religie geimelgft toenam / niet 
tegengaende de ^nquifitien / daer mede men ooft 
meende dele grote ©eeren defmet tc 5ijn. iDaereec 
top dan 31'in dertreft feggen / fuilen top noeg toat 
dergalen dan de gelegentgeit algier ter fafte dande 
©eligie. 

^c geiten der Onderfatcn en ^Jngefetenen deo 
EandO toaren nu al door de doorderftaelde redenen 
en drefe dan dat men de ^paenfe ^Inquigtiegiec _ 
toilde int 3Land d2engen toat derdreemt/ toant al gaetbati 
toag fo datter dele die de gereformeerde ïteligie aen? te 
gingen int Hand toaren/ noegtano toarendergoïu 
geit ja dupfent Catgolgften tegen eenen <£5erefor* 5ente 
meerden / doeg toaren de feïde meeftendeel alfotoel anqutfï* 
dpand dan de ^nquigtie aio de gereformeerde/t<e* 
Jagadden daer tegen een Uaet in t gerte/ get der^ 
droot gen ooft datter dagclgr fo dele gieren daerom 
de Religie toerden gedoot en om gedraegt / mur= 
mureerden daer tegcnO/ en gadden toel gaerne ge^ 
ficit dat de rigoreufe piaccatcn gadden gcceffeertr 
^Dol) detoijle get dagclgr toreder en toreder toe? 
ging / fo $ijn de gerten meer en meer derdreemt/ 
daer toe noeg defe oo2faeft gedallen io: Certogle de 't&m 
Coninftlgfte iDategeit federt de aendacrdtnge der Jö0 
pedcrlanden ftem ontrent dier iaren tijdo in de fel? 
de Handen ïmdde gegouden / fo 3ijndan dekpan? 
giaerden tot 3gne JPaicgcitO garde of toargte me? 
de afgeftomenen gier tc lande gebieden/ endan3ün 
jlDajefrciïO toegen gier en daerindepïactfcndande 
jpromicrcn tenen ©ranftrgft in Cnarnifoenen ge? 
lept / cn met 3gn ^oïdpe ondergouden getoeeft totten 
getale dan 4000 foïdaten / toner mede goc tod t 
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toolböaei: ömmttmct feec en toag geruft: nochtans 
fo men anöecs niet en meende fu en toarcn itact aL 
Iecnlijbom ergens gceniplopcert’tc tooiden/ tertoü* 
ïefp dlcdcn toacDtenöe pet Dertrefc dan öenComub 
uit de Hcdeclanden na Spangien / den toclhen fp 
dan feilden condojcien • fo en is daeu fonderünge 
geen generale opfpjafte opgevallen/ doo? dat den 
coninft fetide toertreeben. men doen eetft is gc^ 
toaer getoojöen dat men de feide ^paenfe ^oida? 
ten met Den Capitepnen daer toilde laten cn de fterb? 
ten dan de standen in Danden (lellen / (ouder de uv 
tandfe meer te betreutoen. JjjJfa men inert getoaer dat 
tierfcljeiden ^pangiaerden Den Dercemden en der? 
tolgden diderfe CapitcmfeDappen / Staten / 
ften en «Dfttcien Pan de feide Nederlanden. <©aer 
toerd oob onder ’t Volb gefttopt engcfaeptDoedatde 

®uJ"oe" ^paenfen Kaeö den Coninb liadden daer toe ge* 
5’tflV ö^acljt / dat Dp terfiond na 31111 bertreb notD 8000 
men .gpaenfe Soldaten in Nederland fonde doen Domen/ 
JgJ»* Daer Op nocD boegen 20000 indalen en deo?dina? 
n p rife ^edcrlandfe ^Benden / cm daer mede niet alleen 

de omliggende landen te diningen / cn eenige dan 
dien onder Dun job en fubjeetie onOoü2fienip te Ö2en* 
gen/ maerooDom alfo met getoeït de^paenfe^jm 
guifitie in te brengen en d’<£)nderfaten te plagen na 
Den belleden. 

3£ter op is een grote mo?ringe en opfpjaebgebo* 
men / niet alleen alom onder dc gemeenten en ^n* 
gefeten ban de landen / maer coh Op allen Oen 
ten/ Kaden en 3©etDouderen dandenfelden/ infge* 
üjr neffens den <é?oten / Stecrcn en €deïen dan dien / 

(Fgi.14.) fo Daren eed en derbinteni(fe daer medefpdeïam 
den herbonden en derplirDt toaren/ niet en benften 
gedogen nctft engefeid laten ’t gene dat fo epentibb 
tegens deo Blandö p?idilegien en oude Derden.en 
foude toefen. JDclbe §2?tbtlegicn de 5 andrn Dabden 
uit bracDt fo toel dan den contracten nemaefet met 
fiare $?tncen/ 0:0 die fp dan den finten cn Sferen 
der KLanden gocttotlligïyben dan outsgebregenbafc 
den / en die alle finten der felder panden in ’taen* 
baerden dan dien moeten ftoeren onderbicDelnb te 
ondcrljoudcn/ en doen onderDouden/ fulje de Coninb 
©Dilipss oob gedaen Dadde. 

"PIS na dien iiibtoiis in Oefen Verhad falgemaebt 
ban bg ^ toerden dan de fVtVilegien en ©?pljeden der jj£e* 
JJSJ5ÏS, derlanden/ Dooft mp niet buiten materie nedacljtte 
Sic, JïMV fo tcb een toeinig daer dan alDier dermaende. 
sienban <©ieVan 25?aband 3pn doomamelijb met fes fcDone 
bieoan jBft Vilegien derfien en ban bare HJanV-jpurften be* 
banï. ftDonben en begiftigt / öeneffens meer andere / toelhc 

ü^ibilegien baet 00b ’t mecftcnOecl de andere $20* 
dincien beroemen te bobben. 

"PNE eerfte is: Dat de Land-Furft den Geeftelijken 
■^-^Staet niet meerder verhogen en mach , dan van 
ouds gebruykelijk, en van den Furften gefet isgeweeft, 
ten zy dan fake dattet door die andere twe Staten , na¬ 
melijk : die van Adel en der Steden mede bewilligt 
Werde. 
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begeren , die van Braband, noch ook d’andere Sta= 
tender Landen, en zyn niet gehouden buiten haer 
Landtereifen noch gene faken daer buiten zyn de te 
befluiten. 

6. So verre de Furft hare privilegiën wil breken 
door gewelt of anderfins , So werden die van Bra¬ 
band na ordentlijke gedane proteften, van haren ge- 
danen eed enhuldinge ledich en vry, en mogen als 
vrye ledige en onverbondene na haer gevallen voor¬ 
nemen ’t gund hem befte dunkt. 

Hf perendeel dan de andere ^obincicnban J50* 
dcrland fufnnaen defe 5?2idtlegïen ccli te beb^ 

ben en Ijutt gegeden te 3ijn bp accoc?i gemaebtmet 
parimiliaen Kcomtf Cening / in den jare 1488 
den 16 pep / delgende bet 24 2ürticuï deó felden 
tractaeto/en andere accoc?denttiffcben de p?odim 
cien namaetógemaebt. 

^en 26 aCugtifti defe0 59 jaerè/ beeft bpaen de 
«©enerale Staten tot <0ent dergadert fijmde gedaen 
en obergelebert defe nabolgendep?opofitie. 

A/|Yn Heeren, reprefenterende de Generale Sta 
ten van den Landen van herwaerts-over. De Co- 

nink onfe overfte Heere en Prince heeft u alle te fa- 
men alhier doen vergaderen in goeden en merkelij- 
ken getale, om u te verklaren, hoe dat fijne Majefteit 
(tot zyn groot leetwefen) gedetermineert heeft jegen- 
woordelijken te verrrecken van den landen van her¬ 
waerts-over, en na fijn Coninkrijk van Spangien te rei- 
fen , hoe wel dat hy, indient fijnder Majefteit eenigfins 
mogelijk ware in defe landen langer te blij ven,’tfelve 
wel geerne doen foude om de grote liefde en als va¬ 
derlijke afifedie, die fyne voorfz, Majefteit u toedragen¬ 
de is, en generalijken alleen fijnen goeden onderlaten 
van allen fijnen voorfz Landen van herwaerts-over, by 
dewelke (indient eenigfins mogelijk ware) fijne voorfz 
Majefteit wel foude begeren fijne refidentie te conti¬ 
nueren totten einde van fyn leven. 

Maer alfo u wel kennelijk is dat wijlen Hoogioflij- 
ker gedachtenilïe de Keifer fijn Heere en Vader tot 
bewaerniffe, byftand en befchemeniffe van den Lan¬ 
den van herwaerts-over en fijne goede onderfaten al- 
daer , en om de felve te behoeden en preferveren 
van de grote periculen en inconvenienten , die hen 
by der oorlogen nakende waren, in de jare 43 uit 
Spangien herwaerts-over gekomen is,om die te be- 
fchutten en befchermen en devoir van eenen goeden 
Prince te doert, hebbende daer in fijnen eigen perfoon 
niet gefpaert, en fo langen tijd groten arbeit en moeite 
geleden en diverfe faken te boven gekomen: fo grote- 
lijx aengaende de welvaert van den voorfz Landen 
van herwaerts-over, en aen de felve wederom gebrocht 
en gevoegt merkelijke Provinciën , die fo langen 
tijd daer van getrocken en gediftraheet hadden ge weeft, 
en want zedert dien tijd de faken niet ten beften ver- 
feekert en waren , So heeft fijne voorfz Keiferlijke 
Majefteit van dier tijd af continuelijken gehouden in 
defe voorfz Landen van herwaerts-over of daer om¬ 
trent , niet willende de felve in der nood verlaten, fon- 

a. Dat de Furft geen zijnder onderdanen , of 
vreemde inwoonder , burgerlijker of kriminalifcher 
Wijfe vervolgen en mach, dan alleen door ordentlijke 
en vrije opentlijke Iuftitie en Landsgerichte, aldaer de 
mifdadermet hulpe der Advokaten fich verantwoor¬ 
den en befchermen mach. 

3. Dat de Furft geen tribuit ncch fchattinge op zyn 
onderdanen leggen, noch iet nieus aenrechten en mach 
fonder bewillinge van den Staten des Lands. 

4. Dat de Furft geen vreemd of uitlants officier in 
Braband en mach ftellen, uitgenomen eenige kleine 
exceptien: namelijk int Hof mach hy onder de Raets- 
Heeren twe vreemde, doch van de felve fpraek fetten, 
defgelijk fo mach een die niet uyt Braband geboortig 
is, doch mits dat hy een tijd lang een vryeHeerlijli¬ 
llek befeten heeft int felve Hof, Prefident werden. 

5. Als de Furft de Staten t’famen beroept om iet, 
’t fy geld, hulpe of iet anders van haer te vorderen en 

der binnen al dien tijd in zijne voorfz Coninkrijken 
vau Spangien weder te keren tot in den jare 55 , dat 
als doen, nadien hy gantfe Refignatie en opdracht 
van allen zijnen Coninkrijken en Landen tot behoef 
van zijne voorfz Coninklijke Majefteit gedaen had- 
de, de felve overlatende de gehele adminiftrarie van 
dien, fo hem te laftich viel daer toe langer te kunnen 
verftaen , mits zijnen ouderdom en continuele in- 
difpofitie en ongeftelteniffe ook om God te dienen en 
zijne gefontheit te bewaren heeft hem vertrocken na 
de voorfz Coninkrijken van Spangien aldaer hy tot 
fijnen overlijden gebleven is , fonder hem te onder¬ 
winden van den affairen van den voorfz Coninkrij¬ 
ken, niet vermogende daer toe verftaen overmits zij¬ 
ne continuele debilitatie toegekomen door diverfe zij¬ 
ne fiekren. 

En na’t vertrek van fijne voorfz Keiferlijke Maje¬ 
fteit hoewel darde voorfz Conink onfe overfte Heere 
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èh Prince, om eenen weg te maken tot de gemener 
rufte en pacificatie, en fonderlinge, om u te verlich- 
Hten van’t groot quaet , ongerief, en fchade die defe 
voorfz Landen by der oorlogen continuelijkeü ge¬ 
dragen hebben, gecónfenteert hadde in ’t beftand van 
vijfjaren, duerende welke men foude middel gefocht 
hebben om alle gefchillen te (lichten en neder te leg¬ 
gen, die men met Vrankrijk hadde , aenmerkende 
nochtans (fo de faken als doen geitelt waren) dat men 
weinige verfekertheden mochte hebben , dat over¬ 
mits’t voorfz beftant men foude verhoopt hebben dat 
de Landen van herwaerts-over verfekerde rufte had¬ 
den mogen verkrijgen, hoe wel (fo gy felfs bemerken 
kund) door fo langen af wefen van fijne voorfz Kei¬ 
ferlijke Majefteit uitten voorfz Coninkrijken van 
Spangien, de felve grotelijx zijne prefentie en jegen- 
woordigheit van doen hadden , des niet min om u 
niet te verlaten ter tijd dat gefchapen was, datgy fij¬ 
ne hulpe en afliftentie van doen foud mogen hebben, 
achterftellende alle andere confideratien die hem mo¬ 
veerden herwaerts-over te trecken , heeft gerefol- 
veert by u te blijven, en kortsdaer na heeft men be¬ 
vonden , hoe wel defe deliberatie den voorfz Landen 
te paffe gekomen is, gemerdt dat nadien dieFranqoy- 
ien’t felve beftand gebroken hadden zijne voorfz Ma¬ 
jefteit als noch herwaerts-over lijnde, middel gehad 
heeft, om te beter en gevoeglijker té Verftaen totte 
protedtie en befchermeniffe van fijne voorfz landen, 
daer in fijn Majefteit federt met grote forgé enneer- 
ftigheit getravailleert heeft,nietfparendefijnen eigen 
perfoon, en onderhoudende grote armeen fo by mid¬ 
del van de beden en affiftentie die gy daer in gedaen 
hebt (daer van fijne Majefteit u feer ernftelijken be- 
danót) als ook daer in emplojerende die penningen 
die hy heeft kunnen trecken uit zijnen anderen Co¬ 
ninkrijken en Landen , bedragende vele milioenen 
boven de gene die fijne voorfz Keiferlijke Majefteit 
daer uit getrocken en bekeert hadde tot befchermenif¬ 
fe van defe voorfz Landen, en fonderling zedert den 
oorlog begoft in’tjaer 1551. 

En heeft den voortgankvan den Oorlog onder fijne 
voorfz Coninklijke Majefteit zedert’t inbreken van 
den voorfz beftande, fulx geweeft als gy verftaen hebt, 
en fijn de faken (by der gratie Gods) fo verre gebracht 
dat men tot eenen peis gekomen is, op fulke con¬ 
ditiën als gy weten moogt, en daer van men van defcr 
fijden met goede redene onfen Heere God wel bedan¬ 
ken mach. 

En gemerct dat fijne voorfz Majefteit u niet en 
heeft willen verlaten gedurende den nood en neceffi- 
teit, fo mocht gy wel denken dat de felve grotelijx be¬ 
geren foude zijne refidentie alhier te mogen continue¬ 
ren, in defen goeden tijd, d.lerende den welken fijne 
Majefteit verhoopt dat de faken van herwaerts-over 
in beteren ftate gebrocht fullen mogen worden, en 
foude fijne Majefteit alhier hebben mógen rufte ge¬ 
nieten na dat hy zedert zijne aenkomftefo continuelij- 
ken in perfone altijds getravailleert heeft , maer fo 
door’t lange afwefenvan fijne voorfz Keiferlijke Ma¬ 
jefteit uit fijnen voorfz Coninkrijken van Spangien, 
en zedert van fijne voorfz Comnklijken Majeft. de 
faken der felver Coninkrijken grotelijk te lijden ge¬ 
had en grote remedie, van doen hebben, ’t welk geen- 
finsvertrocken noch uit geftelt en mach wefen, noch 
ook daer in verfien worden fonder de jegenwoordig- 
heit van fijne Majefteit fois de felve bedwongen van 
ftonden aen derwherrste trecken. 

Enaliftfo dat fijne voorfz Majefteit voor zijn ver¬ 
trek zijn uitterfte devoir en neerftigheit gedaen heeft 
om u van den oorlogs-volke, niet van node wefende 
te ontlaften, en fonderlinge van den Duytfen en Over- 
landfen, hebbende daer in befteet en geemployeert 
al ’t gene dat gy tot ml daer toe gegeven en gecontri- 
buecrthebt, en dat boven alle de fommen van zijnent 
wegen daer in bekeert, de welke hy fo voorfz is, uit 
zijnen anderen Coninkrijken hetrocken heeft, be¬ 
dragende veel milioenen van ducaten , en hoe wel 
dat hy onlanx zedert twe maenden herwaerts gefur* 
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neert,en opgebracht heeft, meer dan iiooooö gul¬ 
dens j gelicht by wiffelbrieven op zijne Coninkrij¬ 
ken vaii Spangien , op hope dat hy aldaer komende 
boven dé laften die hy alrede op de felve geaffigneert 
heeft , eenig middel vinden fal (hoe wel dat ’t felve 
niet wefen en fal fonder grote moeite enpijne, ’twelk 
in fijn abfentie niet en foude kunnen gefchien) om 
daer toe te mogen furneren, en heeft nochtans fijne 
voorfz Majefteit wat devoir hy daer in gedaen heeft 
de fake fo verre niet kunnen brengen, hy en is be¬ 
dwongen geweeft al noch herwaerts-over te laten een 
regiment Overlandfe knechten die men grote fommen 
van penningen fchuldig en ten achteren is , alfo zy 
langen tijd gedient hebben, en ten fy van node eenig 
middel te hebben, om den ftaet van herwaerts-over 
te onderhouden, d’welk de rede en oorfaek is dat fijne 
Majefteit heeft doen eiffehen die bede die gy particu¬ 
lierlijk verftaen hebt, waer op fijne Majefteit hem be¬ 
trouwt fulke antwoorde gegeven fal worden als hy 
behoort te verwachten van fo goede vaffalen en dn- 
derfaten , en van ’t devoir dat fy tot noch toe gedaen 
hebben, verhopende dat gy aenmerken en confidere- 
renfult niet alleeenlijk dat alle’t felve bekeert en ge- 
emplojeert wort tot uwer welvaerten om teverhoe- (Fol,iy.) 
den de bederffeniffe en incommoditeit van den Lan¬ 
de mitfgaders ook de rekeninge die u fo fpecialijken 
enfodikwils gegeven is geweeft hoe dat de penningen 
profijtelijken geemplojeert fijn geweeft , en fonder 
eenen penning in andere faken te hefteden, dan tot 
uwer eigen bewaerniffe en befchermeniffe: Maer ook 
dat fijne voorfz Majefteit fo liberalijken ten felven 
einde geemplojeert heeft, alle ’tgene des hy van el¬ 
ders heeft kunnen trecken, ja fo verre dat zijiie Ma¬ 
jefteit en die van zijnen huife in node geweeft heb¬ 
ben , om ’t felve te beter mogen opbrengen, en fur¬ 
neren , en dat gy daer en boven ook bemerken fult 
’t gene des hy u ten diverfen ftonden heeft doen ver¬ 
tonen , hoe leet dat hem geweeft ift dat hy u heeft 
moeten doen ëifchen, die beden die hy aen u be¬ 
geert heeft:, daer toe bedwongen wefende overmits 
de grote nootlijkheit , in plaetfe dat hy veel liever 
gehad hadde u in alle laken te mogen ontlaften en 
verlichten. 

En verhoopt ook fijne, voorfz Majefteit komen¬ 
de in fijne Coninkrijken van Spangien,, fulke Orde 
in de felve te ftellen, dat hy (indient God belieft) 
u van daer met eenige fommen van penningen fal 
mogen helpen, om (daer mede met ’t gene des gy 
van uwer fijden daer toedoen fult) defe voorfz Lan¬ 
den te beter te mogen onderhouden, daer van hy in 
zijnen afwefen geen minder toeficht, en forge ver- 
meint te dragen , dan in zijne jegenwoordigheit; 
dan wilt met de felve fulke correfpondentie continue- 
lijken houden, als fy van een goed Prins totte fel¬ 
ve fo genegen en geaffedtioneert fijnde (als hy is) 
fouden mogen verwachten : wefende ook gedelibe- 
reert alle uiterfte neerftigheit te doen, om te eer be- 
reet te fijn herwaerts-over te komen tot allen tijden 
en ftonden , als den ftaet, difpofitie en gelegentheit 
van de faken en affairen fijnder jegenwoordigheit 
alhier vereiffehen fal, en voorts fijnen perfoon en al’t 
gene des hy in de werelt heeft altijds te emplojeren voor 
defe Landen. 

En want door middel van de Peis mijn Heere de 
Hertog van Savoyen wederom geftelt word in de 
pofTeffien en het gebruik van zijne Landen en Staten,' 
en mits dien benodigt is hem te verdragen van den laft 
die hy herwaerts-over gehad heeft , daer in hy hem 
fo loflijken gequeten heeft, om ’t devoir dat hyfijn 
eigen Landen fchuldig is, te doen, defelve te ont- 
fangen, in orde te ftellen, regeren en adminiftreren , 
en fo fijne voorfz Majefteit voor fijn vertrek van 
hier niet en heeft herwaerts-over konnen doen ko¬ 
men zijnen foon mijn Heere onfen Prince, gelijk 
hy wel begeert hadde , om hem alhier in zijne 
plaetfe te laten , ’t welk niet gevoeglijken en heeft 
konnen gefchien om fekere merkelijke redenen en 
confideratien. Tertijdtoe? dat fijne yoorfz Majefteit 

in 
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in fijn voorfz Coninkrijk van Spangien gekomen 
fal zij ir, en van node wefende dat in af-wefen van fij¬ 
ne voorfz Majefteit de Landen van herwaerts-over 
verfien worden vaneen generaelGouvernement, na 
dien fijne Majeft. rijpelijk gelet hadde op ’t gene des den 
felven Landen meeft van node was, en hem bedacht 
op de qualiteit van de perfonagien daer mede fy haer 
in defenfoude mogen behelpen, heeft ten leften gere- 
folveert en gefloten te kiefen fijn eigen Sufter Me- 
Vrouwe de Hertoginne van Parma hier jegenwoordig, 
mits dat defelve fijnder Majefteit fo nabeftaet en van 
bloede is, endoor lange experientie gekentde liefde 
en finguliere affedie die fy altijds met feer grote ge- 
hoorfaemheit en obediëntie der voorfz wijlen Keif. 
Majeft. gedragen heeft, hebbende te dier oorfake 
verdragen diverfe fware faken, daer by gevoegt het 
refped, eere, en reverencie die fy tot fijnder Conink- 
lijke Majeft. altijds gedragen heeft, hebbende altijds 
gefocht (achter ftellende alle andere refpeden) ’t gene 
des fy bevonden heeft te behoren ten dienfte van fijn¬ 
der voorfz Majeft. en de finguliere affectie die fy al¬ 
tijds den Landen van herwaerts-over betoont heeft, als 
daer geboren en opgevoed fijnde, enfprekende de ta¬ 
len der felver, in fulker voegen dat fijne voorfz Majeft. 
als defelve wel kennende hem gantfehelijken betrouwt, 
en houd voor geheel verfekert datfy haer in defenlaft 
fulxquijten fal, datgy oorfaekfult hebben u daer van 
grotelijx te beloven en te vreden te houden, en dat fij¬ 
ne voorfz Majeft. geheel fatisfadie en contentement 
daer van hebben fal, en heeft fijne Majeft. der felver 
gegeven en geeft jegenwoordelijk alfulke macht en 
autoriteit als wijlen de Coninginne Douagiere van 
Hongarien Me-Vrouwe Maria fijne Moeje feer lof¬ 
lijker gedachteniffe gehad heeft , en fijne Majefteit 
daer na mijnen voorfz Heere den Hertog van Savoyen 
fijnen Neve gegeven heeft, verhopende dat wefen¬ 
de defelve Sufter van fijnder Majefteit, en ingeboren 
van defe voorfz Landen , ook dat kennelijk is van 
hare liefde en devotie die fy totten felven Landen dra¬ 
gende is-, fy fo veel te meer toeficht nemen fal om de 
welvaerten profperiteit van dien te vorderen, u ordi¬ 
nerende en bevelende daerom fijne voorfchreven Ma¬ 
jefteit de felve te eeren , onderdanig te wefen , en 
haer fuik refped te dragen, als gy aen den eigen per- 
foon van fijne voorfchreven Majefteit foudet mogen 
doen. 

En aJfö diverfe Republijken en omleggende Landen 
grotelix getravailieert worden, by diverfe nieuwe en 
gereprobeerde feden de welke als komende van den 
Vyand, Vader van alle tweedrachtigheid endifiènfie, 
houdende de voorfz Landen in groten trouble en 
divifien , met welken God Almachtig feer vertoornt 
en vergramt word , begerende fijne voorfz Maje¬ 
fteit met allen fijnder macht fuik groot quaet uit 
alle fijne Landen te weren fo ’t devoir dat hy onfen 
Heere Godfchuldig is, en de obligatie die hy heeft 
tot defe voorfz Landen vereiffende is , om defelve 
fo vele God aengaet niet te verliefen , gemerkt dat 
hy van de felve hem rekeninge doen moet, en om 
tè verhoeden de defolatie in welke de voorfchreven 
Landen fouden mogen vallen, indien tegens de voor¬ 
fchreven feden niet verfien en worde, en dat boven 
’t gene de Godfdienft aengaet de experientie van de 
voorleden fake genoeg betoont dat de veranderinge 
van de Religiën niet en gefchied fonder infgelijx veran¬ 
deringe te brengen in de republijke engemeinen ftaet 
van den Lande, endatdikwils de arme luiden, leech- 
gangers en vagabonden onder fulke coleur roven en 
ftelen ’t goed van den rijken, begerende ook fijn voorfz 
Majeft. (boven hare natuerlijke genegentheit en affe¬ 
ctie die hy daer toe altijds gehad heeft) na te volgen de 
voetftappen van wijlen de Keifer, fijnen voorfz Heere 
en Vader tot onderhoudeniffe en confervatievan on¬ 
fen Heiligen Gelove en Catholijke Religie, hebbende 
altijds in fijne memorie en gedenkenifle ’t gene des fij¬ 
ne Keiferlijke Majeft. by fijnteftament, en’t gene des 
hy hem voor hielt in uwe jegenwoordigheit op fijn left. 
▼ertrecken van defe Landen van herwaerts-over, en fo 

expreffelijken gerecommandeert heeft om de voorfz 
inconvenienten, en perijkelen die uit de voorfz feden 
fpruiten, te mogen fchouwen en voorkomen, heeft 
fijne voorfz Majefteit boven al de voorfz Hertoginne 
van Parma fijnder fufter Regente belaft alle devoir en 
officie te docnd’welkfy bevinden fal te behooren om 
de Staten van herwaerts-over te houden in dé Catho¬ 
lijke unie, eneendrachtigheit, in welke fyby der gra¬ 
tie Gods tot nu toe bewaert fijn geweeft, en neerfte- 
lijken te doen executeren de Placcatenen edidenby 
wijlen fijne voorfz Keiferl. Majeft. gemaekt en by fijne 
voorfz ConinklijkeMaj. vernieuwt om die extirpatie 
van de feden en dwalingen, en heeft ook fijne voorfz 
Majeft. expreffelijk gerecommandeert de particuliere 
Gouverneurs, Hoofden, en andere perfonen van fijne 
Raden, hier toe te doen alle behoorlijke diligentie, 
hen daer in voegende en emplojerende dat fijne voorfz 
Majeft. daer van genoegfame fatisfadie hebben mag: 
verhopende datfy dien na volgende hen daerinquij- 
ten fullen in fulker voegen dat God gedienten fijne 
voorfz Majeft. ontfchuldig fal blijven, u recomman¬ 
derende infgelijx fo in ’t generael als particulier u te 
willen emplojerenin alle’t gene desgy van node be¬ 
vinden fult tot onderhoudeniffe van onfen voorfz Hei¬ 
ligen Gelove en Religie, en extripatien van de voorfz 
feden en dwalingen, verhopende dat mitfdefen onfen 
Heere God (by fijnder gratie) defe voorfz Landen 
helpen fal om de felve in voorfpoet te conferveren en 
bewaren, mits de continuele forge en toeficht die fijne 
voorfz Majeft. deshal ven dragen fal, en de neerftigheit 
en diligentie die de voorfz Hertoginne van Parma fijn 
fufter, mitfgaders de voorfz particuliere Gouverneurs, 
en andere Officiers en dienaers van fijne voorfz Maje¬ 
fteit daer in doen fullen. 

En alfo na dat ’t ftuk van der Religie in goeden ftaet 
is, fijne voorfz Majefteit wel weet geen fake te wefen 
om te beter te conferveren de Staten en Landen hoe¬ 
danig die zijn, dan de goede adminiftratie van jufti- 
cie, fonder de welke een Republijke en Gemeente een 
dood lichaem fonder ^ ziele is, en dat daer de felve on¬ 
derhouden word fo’t behoort, en gelijkelijk geadmi- 
niftreert fo wel den kleinen als den groten, die Conink- 
rijkenen Landen profpereren, en heeft fijne Majeft. 
niet willen onderlaten der voorfz Hertoginne, en den 
genen die onder haer de adminiftratie daer van fullen 
hebben, voor zijn vertrek te belaften, de hand daer 
aen te houden dat de voorfz Juftitie haren rechten 
voortgank hebhe, fonder dat door gunfte,faveur of an¬ 
dere reden of refped aen eenig perfoon ongelijk ge- 
daen worde, en dat in de felve, fo wel de kleine als gro¬ 
te gelijkelijk aengefien en gerefpedeert worden. Re¬ 
commanderende ook particulierlijken eiken van u de 
felve Juftitie gehoorfaem te fijn, en die te refpederen, 
eeren en reverentie te doen na behoren. 

En ten leften alfo fijnder voorfz Majeft. welkenlijk 
is, hoe loflijken en getrouwelijken gy en uwe voorla¬ 
ten u altijds tegens uwe Princen en natuerlijke Hee- 
ren, de voorfaten van fijnder voorfz Maj. hoogloflij¬ 
ker memorie gequeten, en in memorie hebbende de 
grotedienften dicgy altijd tot hen bewefen hebt, als 
goede, getrouwe en geaffedioneerde onderfatendatr 
van hy u feer hertelijken bedankt, verhoopt ook d; t 
gy tot fijnder Majefteit ’t felve refpedin zijn afwefen 
dragen fult, en fal ook van zijnen ’t wegen met alle af- 
fedie met u correfponderen, u belovende en verfeke- 
rende, dat hy t’allen tijden en ftonden, als de nood 
’t felve vereiffehen fal, u met zijn eigen perfoon by- 
ftaen falen ook geerne emplojeren al’t gene des onfe 
Heere God zijnder voorfz Majefteit verleent heeft tot 
uwer welvaert, rufte en verfekeftheit, implorerende 
te dien einde de gratie Gods, in de welke zijne voorfz 
Majefteit in zijn jegenwoordig vertrek u feer affedueu- 
felijken recommandeert. 

n op Dan tocacn fce ïjccrcn Staten <0cncrncl s 
^fonmuedp io gcanteoon: <öat Oen ïwöcn ban min 
gcOeeïöec fjecten leeö toch Dct bcttrcO ban 3fine jEhft f!,f; 
jeficir int bc 2anöen ïjcrlnaato-obcr / en bat 5? öaer £°n%Drn 

ObCf’ jSua'ii. 



3 2 Het eerde Boek, 1550. 
Ober (eer bcö20cft toaren / cn pabben tod gctocnfcfjt 
öat lp in tref? 3pne Eanben en Dn 3pne onberfaten 
rontinudijPen Dab mogen blpbcn / om be fonberïinge 
Iiefbc.cn affectie bie p tot pcm en 3pnctt bienpc toa# 
ten b2agenbe: gdijP lp tod pabbe bonnen fpettren en 
bemerPcn aenöe liefbé/goettoiUicpeit en getroutote# 
pelt bie p pcm altijtö Detoefen Dabben / baet in p al# 
tpts fouben bolperben en blpbctt/ niettemin nabien p 
berponben bat fijne faPcn en b’affaiten ban 3pne Co^ 
ninbrijPert en $anbcn 3pnc paefentte toaren bereid 
febenbe/ Doopten p/ bat pp pacten befc^anben al# 
tpb in öeboodnbe tccommanbatic fonbe Douben en 
ntetbergeten ; DabenDem oob ootmocbdpP batppfo 
paep 3pne affairen fulr fouben mogen lijben / toe# 
berom in befe 3ijne Éanbcn foube toiiien beren / bc 
faben bie Dn Daer gerecommanbeert Dabbc Doopten 
P tod getroutodpp en tot 3t)ttcn genoegen te bolb?en# 
gen/ enonberDouben/ Delobenbcbcm altoosgetrou 
te toefen. $c. Ccnige feggen bat Dn belooft 30ubc pcb# 
ben bc laitbcn ten minpen alle alle feben ja'ren cens te 
DcfocPcn/bocp on DeDDe baet geenfePetpcit af bon# 
nen Debomen. 

MSlcr om toeber tot ons' boojgaenbe p2öpoop te 
bomen: be generale Staten Debben goctge# 

iTrrtrëft bonben boo.2 beö Coninr bertreb bp requefte aen 
naer 3tjnc iBatcpcit te bertonen be ftoacicpdt bic baec 

foube toefen fo berre be boo2noembe +000 ^pan# 
3‘En- giaerben Optc frontiere leggenbe bleben/ berfoep# 

te baet om bat 3ijne iBajepe.it bdieben tttiïöe be fcl^ 
bc ^pangiaerben mebetenemen/of immer uptbc 
3Ftonneren/ emta «^pangien te boen bertreeben / fon# 

©e öer bie albaer te laten / en Doe toel bat 3ijne fBaiep. 
ssoo?fw* öit niet ten beften en nam / en metten eerften niet 
Lan Dm gaemc baet toe en quant / boo2 bien be Carbinad ban 

<02onbeïle Dabbe gefeit en geraben bat 3tjne fBajep. 
nadban befclbc ^ebetlanben niet en bonfte toel gepouben/ 
SP fonber maept ban ^pangiaerben te Debbén / en boot 

ben ffiaité Dent te boen ontftaen ban ben eeb / bie Dn 
int aenbaerben ber feïber janhen Dab gebaen / en 
bie op een nieuto in te nemen/om bie boo?tgattfcpdpP 

ï . te regeren na 3tjnen toille 7 te niet te boen alle be boo?f3 
tontratten en $2tbilcgien/ baer Bp ooft berPlaert 
DeDDenbe batrnen baer toe niet en foube bonnen gera# 
Den/ fonber bier of bijb ban be p?incipadpe Doof# 
ben te Po2tcn. ^otDtano 5tjne IBaiep. ftenbe Doe (Ier# 
feeip bat be Staten Cencrad baeropaenpidben/ 
engeenfinoentoilben gebogen bat pare ï&ibilegten 
alfoingefa20bcn toerben: ©erpaenbeooP batanber# 
finö pet beberben fijnber Hlanben baer unt bolgen fou# 

»etiir* be. <fnfgdpr po?cnbe bat fo toel be b002f3 ^ertoge 
treh Der als ^ertoginne metten Oroote / ’t fdbe berfoep rebc# 
^pa"; lüben oo2boo2lijben bonben/foDecft3nne .ïBaj. cin# 
bpaS teïpb/t fdbe bertoillicDt en toegefeit/ nocDtans foo 
«srontnit pecftmcn gefteit / poe lange be boo2f3 folbaten nodt 
ft* baer na gcDIeben 3ijn / poe bed liffen men gefotpt 

J beeft ont bie baet te bepouben. Roemen oob be lanben 
te bier 002faben met 25eben geftpattet pceft/toato# 
berïafl fn oob int bertreeben gebaen Debben. Uit al 
ttodb men genoeg gefpoo2t peêft pet boo2nemcntod 
anbers te 3pn getoeeft / enbatfnfo licptdijbnocpniet 
en fouben bertrotben pebben/ten toarc men bc fdbe 
(rnito ben berliefc te <©elbb gelebcn) aio boen ban 
boenpabbe opte 5Frontieren banben Sanben albaer 
tegen be€urben/fo bat be afbeer en berb2eembingc 
beo bolr in beien fo fecr getoaffen iö batfe een toalgin# 
ge Dabben banbe name ber ^nquiptie enberpar# 
raten/boo2betodbe ober be 50000 perfonen bcerlpb 
toaren ter boot gcb2acpt / fommige mcenben bat 3ijne 
ïfRap en ben ^paenfepen Kaeb om bier faben toille 
ben eerften paet tegen befe HanbenpeDDen genomen. 

•ê'oj' €n pet io tod toaerfcppnlnb / toant aïfo bc l^ccrcn 
banDcit ljanilcr ^b2e oobfecr Deftig aenpidben om befe 
mfïru ^pangiaerben toeg te Hebben / en be Kequejlc bn ben 
ïjncttc# Staten <©cncracl tot bien einbe ober gegebenmebe 
locDcr.' onöcrtcbent Dabben. ^0 ifr gebeurt bat een groot ïf eer 
lanörn. banben itaeb beö Contnr/ toefenbe een ^panniacrt/ 

op eenen feberen bag beo namibbaego gebomen io int 

i^ofban beu <02abe ban <£gmcuö binnen <S5m/ tod# 
ben <02abe metpern fcer goebe benniffe pabbe en 
t’famen grote bjientftpap onberpidben. <E)efe boo2# 
feibe l^eere binbenbe ben 43/abc ban €amor;b / bé 
pince ban ^rangien en eeniae anbere öBeabcu en 
pbctlanbfe Ifccren bn ben anberen fpdenbe pet 
^epaebfpd/feibe onber anbere tooo2be'n tot pen lui# 
benalbuo'tneffertc: 3Bel gp||eeren/ toatmaebtgp 
luiben/ ifl nu tpb omfpden. €n bp pcnluibcnge# 
baaegt 3pnbe/toaerom fulj geen tpb en foube 31)11/ 
feibe boo2tö: acid gp luiben anbero niet oputoefa# 
ben / toeet gp niet toat Kequefle gp pebt ober gegeben/ 
pact gp bat fo Dept/ en meer anbere tooo?bcn/ en té al# 

1 fo baer na toeberom toeg gegaen. <©e p2ince ban 
<©rangien tod gelet pebbenbe op fpne tooo?bcn / feibe 
tegen b’anbere albaer iegentooo?bicp 3pnbe/batben 

i boo2f5 «^pangfaert fobanige pjopoojlcn niet te ber# 
gcefben pabbe gefp20ben / maer be<82abeban €g# 
monb fulr in be toint paenbc / feibe bat baer op niet te 
aepten en toab/en bat fnlr uit boerte gefeit toab. <Docp 
be ^2ince ban (©rangien/ bie bed berber bacpte / fci# 

! bc fo bed bat onber pen luiben gefloten toert bat bc 
<©>2abc batt<£gmonb (Die bebef!efeimifTemctl)em 
pabbe) ftem foube foePen / en gebonben pebbenbe af 
iyagen tot toat einbe pp fobanige p20póopen onber 
pcnluiben geb?uibt pabbe: 3£lfo is be <©?abe ban 
Cgmonbbppem gegaen/ en pemtfdbeofgeb2aegt 
pebbenbe / feibe bé boo?noembe ^pangiaert: l^ebt 
gpluiöenbaer op gelet. l|p feibe/ ^ja: ife (feibe pp) 
berpadbet ooïi baerom op bat gpbaer tod opletten 
foub/toant pniben befen bag té gefloten in beö Co# 
ninr fecrcte ïïaeb/ batrnen alle be gene bie be nequepe 
onbertePent Debben fal boen (ierben en om patéb?en# 
gen/até men baer toe bequame tijb/flonbe en gdegent# fanbre' 
peit fal binben. baerom fiet toatu te boen pacten Herren, 
let tod op titoe faben: om befe reben iö t’fcbert bp bc 
Zeereu banber <©2b2e aüeö fufpect getoeep bat tut 
^pangien quam/meinenbefp altoos / batrnen baer 
boo2 foept gelegentpeit te binben om pact om ben pais 
tepdpen. 

peperen tpb te b02cnecr batbeConinPlpPeiJKai. 
ban Cent bertroP/pecft pp iBargriete ban <©open# partfr^ 
rijPï^ertoginne ban panna/in plaetö banbe boo2# ifte 
noembe hertog ban gabonen tot Cenerad Couber# J 
name ban al befe 3pne i^eberlanben / en particuliere D™r|c 
Coubcrnante ober 232aDanb gepelt / Degerenbe en aorbrr.' 
ernpig bebdenbe allen 3pnen Baffalen en Cnber# gjjjf 
faten/Cbdcn/en Staten ban ben Sanbencn ^te# 
ben ban pertoaerté-ober ber fdbe i^ertoginne 3pne 
^uper in 3pnc abfentie in alleö te gepoo2famen al 
of Pp fclfs p2cfcnt toare. 

ï|eeft baer en boben ben $?incc ban Cabercn/C?a# 
be ban Cgmont / etc. pet Coubcrnement gegeben 
ober Blnenöcrcn en 2lrtopg. <®c$?incc ban <©2an# 
gien ober ^ollanb/ Pedant / en ober ben ülanbe en 
Cepicptc ban ötreept. <©c Cjabe ban plegen o# 
ber Cdbcrlantcn ^utppcn. ï©e dabeban ^ren# 
Dcrge ober ©2iepanb / C2oenitigen/Cbcrpffd en Sin# 
gen. Oen fBarPgrabe ban Bergen ober ï|cnegou. 
Oen^eerebaniBontignp ober Oooimlt entóne# 
fté. Ocn^ecrc ban Barlemont ober karnen/pc# 
ter Crnp <6/abe ban iDanfbdt ober EutfeuPurg / cn 
meer anbere Hecren peeft pp biberfc anbere quartte# 
ren Debolen / apigncrcnöe pen luiben baer toebiberfe 
gagtenen penfioenen. 

Oncr na iö bc ConinPliiPc |ïla|cpcit tipt Cent 
bereipna ©liffingen in ^cdanb/bantoaer pp met 
een getodbige ^ïrmabeben 26 Hugufri bertonen té 
upt bc 55ebcrïanbcn na/^pangien met eenen goeben 
boo2tomt / fuir bat Pp in beertten bagen / nament#, 
lijp opten aeptpen September te Sarcbo in Bifcapcn ©c 
gducPdijP is acngePomeii 

Oen 24. baer na peeft pp Pinnen ^ebüien een ber# honing* 

maerbe Coopftab in ^pangien een ontalltjPe me# tnne 

nigtegebangenenom be Kriigien/ fo mans als b20u# 
toen opentlpp boen berD?anbcn/baer onber bdeber# Ctten öe; 

nacmbe perfonen 3ün getoeeft /cn onber anberen 00P feDocn 

eenen gjopan IDotmo ban .llcon / be ^one banben J'” 
C?abe ttciigjc- 
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lySo 
®e feefl 

löe^S Co 

gfen met 
bebocfy 
ter toati 
|0?anlt? 
m- 

©e 
flraffe 
bcbclcn 
Dep JLo' 
ntnr roe* 
renbc De 
ïïeltgie. 

Rpban gelijken te ©alebolpt in 5ijn eigen en ’tgeRele 
©ofgejmO jegentooo?bigRett een grote menigte boen 
berb?ènben / baer ook bete Ribbcrcn en grote i^ecren/ 
onber toaren/ niet fonber grote berfdj?ickingebanbe 
toefienbero en ommepanbcrO. 

Dacet na in ^anuario anno i 560 Reeft beContnk? 
liike iRafep. 3ijnc Ö2iut ^Ifabeita beo Contnr ban 

nfnrba» ©sankrijie bocRter te<6uarbalajura ontfangen en bc? 
£pn* (Tapen / en een groot Recrltjk feep geRouben. 

Cnlanfma beo Ccninrbcrtreknitbejaeberlattbcn 
fö uit gcb02pen en in’t IttRt gekomen onber ’t bolk 
’t gene neffeno ben Conink boo2 3i)n bertrek ber Relt? 
gte aengaenbe/ aengetjouben en gcp?actifeert io ge? 
tocep / Ijet toeïb toao: Ccrp ben toeerlyben RecRter 
aengaenbe / na bien bat men bp alle bc berboigtngcn 
tot bier uren toe te toerkgeleit/ nietentjabbe bonnen 
beletten be ftetterpen: ^o Reeft men gemaebt en uit? 
gefonben ban ’OContnrtoegen in Stugupo 1559 fWfe* 
foiebe en flraffc bebelen / b?ieben en infrructien aen al? 
ten Raben/ Officieren en aBetRouberen ban ben $an? 
bctotuitrobmge ban alle&etteroen Oerterpen/ bat 
bete onparnjbige RecRteren ban be prafReit ban bien 
ben feer toaren berbjonberenbe en ontfettenbe* «En 
aengaenbe be CiecpclRke na bic men tjab bebonben / 
bat aite be liften baer gebefigt ban ober 40 iaren / men 
noitbe faben baer toe en Rab bonnen b2engen bat tot 
bcrbnjbinge ban atïebe Jtettcrpcn/ be^nguifttiem 
baren botten ftoanb Rab bonnen geraben/ Reeft men 
befabe fo toeten te beleggen en betoimpelcn bat men 
geRoopt Reeft op eenen anberen boet en name Ret effect 
ban ben felben te krijgen / en Ret bolb onber bc gjngut? 
fitte te brengen met bebebte mibbelen / en eer fp beo ge? 
toaer fouben too?ben offutr peifen / boo? bien men Rab 
bebonben’t feïbe opentitjb niet toet boenlRb te toefen. 
<©tt boo2nemeniö 00b bp cenigeban benp2tncipael? 
Pen decpeltjken / bp ben Coninb grootgeloof Rebben? 
be/ namelijk Bernarbijn be frefneba i©inneb?oe? 
ber / BiffcRop tot Cuenra / beo Coninjr BiecRt-baber 
ombekt/ en berbtaert aenccnige ban bemeefte^ee? 
renbanbenülanbe. 

<£avt>U 
naclp 
ban 
«S2an; 
belle 6p 
2Bernar? 

pjattnb iO atbuo toegegaen/ be Carbmael 
ae oeg •L'^anbclïe boo? Rem genomen Rebbcnbe alle ’t ge? 

Rete regiment banbe jleberlanben alleen te Rebben/ 
Rab gep?actifeert bat ben titelen naembanRegcnte 
toerb gegeben be üertoginne ban ©arma (betoeibc 
alöboen geen erperientic met alten en Rabbebanbe 

ötjnWfabecif genegentReben ber ©cbcclanben/ mttobatfp 
mtbekt Üa<^ aït!iö ïiaJ3öc geRouben in ^taliën) op bat baer 

' boo2 fp bebtoongen foube toefen Raer te geb?agenna 
’t gene Rp Raer toijO maben en te berfiaen geben foube/ 
cn om 3ijne Ranbelingc te beter te boen binben/ beneer? 
|iigbeRpbat3ijne JBaj. boo? 3i)nbertreb<lclbe eenen 
Haeb ban Staten/ baer toe eenige ban bc p?tnnpadfre 
3|eeren ban ber <0?b?e beo gulben ©lieo toerben gebo? 
ren. ^it bebe Rp om bat Rp topte en toel getoaer toerb/ 
bat Rp toerb geRouben boo?eenbpanb ban alle b?pRe? 
ben / boo?belen en ^?ibilcgien befer ilanben / en boo? 
Ret Rooft bc 002fabe en bo?beraer ber ^Ibguifitie en 
Paccaten / en bat baer om be i^ebcrianbero nim? 
mermeer cn fouben toegelaten of geleben Rebben 3ün 
Regiment / maer ban ber cerjtcr ure Ren baer tegen 
geftelt Rebben. 

negatie faRC ban j^eberlanb onber bit bejeel en fcRtjnfel 
buö geb?eben toerbenbebp ben boo?feiben Carbtnacl/ 
boo? Ruïpe en racb ban fommige ban ben 5Ünen/ be 
toelbe immerö be ^paenfc ^nquifitte inbefelanben 
toilbeninboeren. ^0 Rebben fp inRaren raeb beflo? 
ten aen ben pmo ^aultim be ©ierbe tefenben eenen 
^Docto? ban 3loben met name f rancifcuO ^onniuO / 
be toelbe öefen laft goettoillig aen nam. <©efc albacr 

(Foi.17.) gekomen toefenbe / Reeft bolgenbe 3ijn lap bc befcReg? 
iget bet; bingc en grote ban i^ebcrlanb bertoont/en Roe bat |5e? 
J°°aban öerlanöinïto?ren tgbfeer bermeerbert toaö ban bolk 
S acn tijkbom en macljt. ©an gelijken Reeft Rp ook bertoogt 
t)cn be grote njkbommen ber pelaten en 25tfbommen 
fau^. 

aen beu 
|3auö 
ban iSo 
men. 

ficRt en toao tegen be &ettcro / en batter baerom Roog 
nobig toasy baer in boo?ftcn te toerben bp 3ijn ©aufelg? 
ke ï|ciltgRert/cp bat bc kerke geen meer penjkel cn feu? 
bc lijben: ^oumta Rp Reeft 3ijn fake fo toel uit gcrccRt 
baer Rp om gefonben toaio/ bat Rem 3ijnberfoekban 
be bcrbeiïinge ber 23tföoturnen en inftellingc ber nieu? 
toet 25iffcRoppcn is betoüligt enbp ben patiö bebe? 
(ligt geto02öen / geluk blijken macR bp be bullen ban 
be puifen ©auluö be bterbe / ban ben i9J©ep 1559 
enpusÈbebierbebanbcn 8 jBartp 1360. 2lifoReb? 
ben fp begoten be afbeilingc ber 25ifbommcn te (tellen/ 
toant te boren toaren ber niet ban bier 25ifbcmmen/ 
aio te toeten £amcrik/2StrecRt/ <Doo?nik en iltrccRt/ 
boben toelke bier 25tföommen nocR op gcrccRt 3ün 
beertiennicutoc ©tfbommen / fo battertfamcnacR? 
tien toaren/ en 3gn onber be felbe b?ie ^ertO-25ifbom? 
men gemaekt / bc afbeilingc to albuo gebaen. 

Stben eerRen / io bat ^crtO-25tfbom ban£olen 
afgenomen Ret 25ifbcm ban ötrecRt/ obermito bat 
Ret 3fertO-2éifbom beclte groot toao/ cnbat ook be 
bonniffente Colen uitgefp?oken in gemene fp?aken/ 
ntet ober al ban bie gene bte onber Ret 25ifbom toaren/ 
berftaen en konben too?ben/ bat ook bp ben merto- 
25i(ftRopban Colen in lange ttjb gecnbeRoo?lijkebt? 
fttatie 5tjno bolt gebaen toao. ^p Rebben ook bat fel? 
be 25ifbom ban ötrecRt tot een EfertO-©i|l3om geilclt 
en gemaekt / en onber bat felbe ban nieuo gefic'ltböf 
anbere 25ifbommen / te toeten: Ret 25ifbom ban <©e? 
benter in Cberpffel/Ret 25ïfoomban Hfaerïem in ^ol? 
lanb/ Ret 25tfbcm ban Eeeutoaerben in ©?iefianb/ 
Ret 25ifbom ban jDtbbelburg in Eeelanb / en Ret t5tf? 
bom ban <0?ocmngen boo? t Eanb ban doeningen 
cn 3Bebbe. <©aer na Rebben fp bat ©iföom ban Ca? 
mertk tot een 3CertO-25t|'bom gemaekt t toelktebo? 
ten onber bJ5Certo-25ifbom ban Riemen in ©?ank? 
njkplacR te toefen. Onber bat 3®erto-25ifbomReb? 
ben fp bter anbere ©ifbommen gepelt / te toeten: 
2CrtopOt23ïfbom ban 3ttrecRt en ban ^.Omaer/ 
boo? ’t Hanb ban <&oo?mk Ret ©tfbom ban c»oo?nik/ 
eninbe C»?aegRkReit ban karnen Ret 23tfbom ban 
karnen, ^p Rebben ook Ret 25ifbcm Pan jBccRelen 
tot een 3Certo-25ifbom gemaekt / en Rebben baer on? 
ber gepelt fe025tfbommen/ te toeten: gn 23?abanb 
be 25ifbommen ban 2inttocrpen en ban ’ö J^ertogcn- 
BofrR / in Oelberlanb ’t Bifbom ban Ruermonbe/ in 
©lacnberen t Btfbom ban <0ent/ ’t Bifbom ban 
B?ugge en’t Bifbom ban speren. Cn foube Ret 
SCerto-Bifbom ban jBecRelen Ret alber opperpe ban 
alle be boo?noembe ?Certo-Bifbommen toefen. Cn 
Rebben fp boo?to befe boo?feibc Bifbommen tot onber? 
Roubinge ban ber BifPRoppen pact uit feer rijke ^b? 
bpengroteiaerlikfe inkompentoegeboegt/ te toeten: 
elkBiflfcRop feo buifent gulbeno ’O jaero/en bat ?Certf- 
Bifbom ban $©erReIen tien buifent gulben iacrlijr/ 
’t toelk befe 3Cbbpen en Cloopcren elr mopen uitreiken 
totbeRocf ban be Bifbommen en boo? be BiffcRop? 
pen. 5CIO in ben eerpen boo? Ret HertO-Bifbom ban 
jBecRelen Rebben fp b’»pc ban ^fpigcmmB?a? 
banb gefcRikt betoeïke toel be rijkpe toao / en ben 3ibt 
toel 50000 gulben iaerlRr toao iiPj?engcnbe/boo? “?Cnt? 
toerpen be 3kbbpe ban Bcrnarto / boo? yo ©erto? 
gcn-BoffcRc Congcrlo / boo? Oent&t. BaefO / booz 
B?ugge be ©?oppe ban^int OonaeO/ boo? fjperen 
c§t. |©arten / boo2 yftt.Cmcr be ©20ppe albacr mette 
^!bbpe ban ^t. Bcrtin / boo? karnen bc tienben ban 
bcc'JDbbpcen ClooPerenbieOEanbO/ boo: kjaerlem 
Cgmoub: boo? RSibbclburg&t. ©ietero/ boo2 %m\' 
toacrben .ïiRarrtengaerbe cn Bfibium / boo? <©?ocntn? 
gen <0oltoeert: boo? Roemnmbe bc Regulieren en 
boo2 ^ebenter be itojppe ban ^mt Hlieben. ^p 
Rebbcnook geo?bonneerten gemaekt bat be keureen 
berkiefinge banbe Bifbommen fouben paen kpben 
Comnk / cn be bebepinge bp ben ©auO. 

3ik Rebbe goet gebonben om bcuicutoigRcitenge? 
toicRugReit ber fake be Buile beo ©auO ©auli bc 
©ierbe/ uit ben latijnc in ’t Cniito getraupateert 
Dier bp te boegen/ cn toao bc felbe lupbenbe aio bolgt. 
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Het ëerfte Boek. i$éo. 
T) Auius de Vierde Biflchop, Knecht der knechten, 
1 tot een eeuwige gedachtenifle. Wy, door fchic- 
kinge des genen die alles regeert, en den welken alles 
gehoorfaemt, geftelt fijnde, hoe wel fonder otlfe weer- 
digheit, over de Kerken der gehele werelt, keren om 
her over het velt des Heeren, de oogen onfes verftants 
als een wakende Herder, om te bellen wat tot w'elftant 
en gieraet der Landfchappéh en plaetfen,en tot der zie¬ 
len Taligheid der inwoonderen van dien nut en behoor¬ 
lijk fy , en hoe dat hier over, byfonder in defe tijd, in 
welken den vyand des menfehelijken gellachts in alle 
manieren uit is, om haerder zielen bederf, en uitroe- 
dinge de Catholijke Religie, van hoger hand moet ge- 
difponeert worden, en lijnde onderftut met de hand 
Godes, achten wy datwy behoren ja fchuldig zijn in 
den vruchtbaren acker der ftrijdende Kerke nieuwe 
Aerts-Bifdommen en Bifdommen te planten, op dat 
door dufdanige nieuwe inftellingen het volk tot meer¬ 
der devotie werde gebracht, dè Gods-dienft meer 
bloeye, en der zielen Taligheid volge, en dat detreffe- 
lijkeplaetfen,infonderheit die, dewelke doorGodes 
Tegen in menigte van inwoonders wallen en toenemen, 
met eerlijke tijtels, en behoorlijke faveur, vereert wer¬ 
den. Ten el. 4e door defe nieuweinftellinge, daer toe 
helpende de regeringe der eerwacrdige Prelaten, het 
volk fteunende op het gene hen geleert wert ttret macht 
der Apollolifcher autoriteit, en in de toeneminge des 
rechtlinningen Geloofs altijd toeneme in den Heere, 
en dat zy in het Geeftelijke niet en derven die toene¬ 
minge die zy in het weerlijk verkregen hebben, in- 
londerheyd aengefien de devotie der Catholijke Co- 
ningen en Princen fulx vereyfchtj Als wy dan de oo¬ 
gen onfes verftands gellagen hadden op dat deel van 
’t Nederland, het welk van wegen rechte erffeniflc is 
onder het gebied van onfen lieven Sone inChrifto, 
Philippus den Catholijken Conink van Spangien , 
welwetende dat daer wel groten oogftis,maerwey- 
nig werklieden, door oorfake dat het Land het welk 
wel eer ten tijde van de oprechtinge der Cathedrale 
Kerken hier en daer en van feer weinig volx be¬ 
woont wierd, nu van fo veel natiën en volkeren 
verfien is, dat na advenant van de veelheit der Teer 
vermaerde Steden , en de menigte der Caftelen en 
Dorpen aldaer weinig Cathedrale Kerken zyn, waer 
door komt dat fo weinig Biflchoppen met luik een 
neerftigheit, als het wel van noden waer , fuik een 
menigte van zielen niet regeren konnen. ’Twelk fom- 
migc van henluiden daerom ook te lwaerder valt, om 
dat die gene die onder haer jurifdidti wonen verfchei- 
den fpraek en inftellingen hebben,en ook fommige 
van haer fulke Privilegiën dat menfe voor den Biflchop 
niet beroepen en mach, waer door dan komt, datfe 
in ’t geloof en dc Lere der Godfaligheit niet wel onder- 
wefen, en fich vergrijpende van den Biflchop gekaftijt 
en konnen worden. Voorders en iffer inditganfche 
Land, ’t welk fo vermaertis, en fich fo wijt uitftrekt, 
niet een Metropolitaen of opperfte Kerke, om de Bif¬ 
fchoppen felfs te vifiteren, en in haer fchuldige plicht 
te houden, maer de Kerken onder de welke die van 
Nederland ftaen, zijn buiten de jurifdidie ofte gebiet 
van den Conink Philippus, en de Aerts-Biflchoppen 
der fel ver overmits vele en grote beletfelen, en hebben 
nu lange hare fufffaganen ganfeh niet dienftig geweeft. 
By welke grote inconvenienten noch dit komt, dat al¬ 
lo dat felvige Land by na roiïtorr becingelt is en als be¬ 
legert van Ketters en fchifmatijke volkeren, het Ca¬ 
tholijke Geloof en der zielen Taligheid, door de liften, 
lagen, quade pradijken, en feer fchadelijke leringen 
der Ketteren, aldaer feer pericliteert, door defe en 
andere redenen ons moverende, beweegt fijnde, wil¬ 
lende ook voldoen de beden en het Godvruchtig ver¬ 
langen van den Conink Philippus, de welke volgende 
fijne Godfaligheit en liefde tot het Catholijke geloof, 
met ons dikwils en feer ernftig door brieven en boden 
daer van gehandelt heeft, hebben wy alfo het der fake 
gewichtigheit vereifchte, het felve met onfe eerweer- 
dige broeders de Roomfe Cardinalen rijpelijk overwo¬ 
gen hebbende, geen beter noch bequamer middel kon¬ 

nen vinden, tot behoudenis van het rechtfmhig Ge¬ 
loof in die delen feer pericliterende, en der zielen fa- 
ligheit, dan dat wy de diocefen van de oude Kerken in 
dat land gelegen verdeilen fouden, om te beter gere- 
geert te mogen worden, en opgerecht hebbende nieu¬ 
we Cathedrale Kerken, daer over gefteld fouden wor¬ 
den fulke Biflchoppen, dewelke fo met een goet exem¬ 
pel als ook met het woord fouden weiden de fchaep- 
kens haer toevertrout,en gefterkt fijnde met vrome H 
en geleerde mannen, en van bequame diertaers gehol- ■'/ 
pen, defelve foude bewarqn voor de furie der gretige 
wolven, die op haer loeren. En hebben goet geven- - 
den dat op bequame plaetfen van dat Land op gerecht 
werden Metropolitife of opperfte Kerken tot de welk® 
men bequamelijk kan komen, en dat die daer over ge¬ 
ftelt fijn hare fufffaganen in hare fchuldige plicht hou¬ 
den. So iftdat wy na onfevafte wetenfehap, en raed 
onfer voomenoemde broeders, en volheit der Apo- 
ftolike macht, tereerenvan God Almachtig, en pro¬ 
fijt van fijne heilige Kerken,de Kerken,Steden, en 
diocefen van Camerijk,Utrecht, Atrecht en Dornik, 
van de Landfchappen van Riemen en Ceulen, onder 
de welke zy, volgens het recht der opperfte Kerke ge- 
ftaen hebben, voor eeuwelijk affeheiden, ontflaen, 
enfepareren door Apoftolijkeautoriteyt en teneur de- 
fer jegenwoordige, en Meenden, Antwerpen, Haer- 
lem, Deventer, Leeuwerden , Groeningen, Middel- 
burch , s’Hertogen-Bofch , Rucrmonde , Namen, 
S. Omer, Iperen, Gent, en Brugge de vermaertfte 
fteden der diocefe van Camerijk, Utrecht, Luyk,Ter- 
wanen, en Doornijk elk van fijne diocefe en Provincie, 
daer en boven van de Kerke van Camerijk, dewelke 
wy onlanks van alle macht en jurifdidie des Aerts-Bif- 
fchops van Riemen, wiens fuffragaen zy was, ontfla- 
gen hebben, dat deel derfelver diocefen van Came¬ 
rijk, het welk is in het Hertogdom van Brabanden 
Graefïchap van Vlaenderen, als ook van de Kerke en 
diocefe van Luyk, dat deel der felver diocefe van Luyk, 
het welk is in de Graeffchappen van Namen en Hoorn 
en Hertogdommen van Braband en Gelderland onder 
de jurifdidie van den Conink Philips. Ook van de 

i Kerke en diocefe van Doornik dat deel der fèlver dio¬ 
cefe van Doornik welk ftrekt van het Dorp van Ro- 
vesbeke en de Stad Oudenaerde tot der Zee toe, het 
Dorp en Stad daer mede in begrepen. Ook van de 
Kerke en diocefe van Utrecht dat deel van de felve 
diocefe ’t welk in het Graefïchap van Vlaenderen is, 
en de Eylanden van Zeeland, en geheel Waterland, cn 
dat deel van Holland dat het vafte Land genoemt word 
tot Leyden toe excluys, en Amfterdam incluys, en de 

1 Eylanden Vlieland, Teflèl, Wieringen, en het gan- 
fche Land van Overyfel, Groeningen, en Vriefland , 
met een groot deel van het Elertogdom van Gelre, het 
welk men Neder Gelderland noemt,tot de fteden Har¬ 
derwijk en ’sHeerenberg incluys , en tot de Steden 
Aernhem en Wageningen excluis, en ook die delen 
die zy heeft over de riviere de Wale ftreckende tot het 
felve Graeffchap van Gelderland en het grote water 
van Dordrecht na Braband toe, voorts van onfe lie¬ 
ve kinderen van het Capittel van Utrecht alle juriL 
didtieen alle Biflchoppel ijke rechten, welk het Capit¬ 
tel heeft in Weftvriefland; fcheiden ook af van de Ker¬ 
ke en diocefen van Ofenbmg, Munfter, Ceulen, en 
Paderborne, en van het Lantfchap van Ceulen die 
delen der diocefen van Ofenbrug, Munfter, Ceulen, 
Paderborn, welke zijn onder het gebied van den Co¬ 
nink Philips, met alle hare palen, jurifdkftien,clergien, (Fol.18.) 
volkeren en perfonen, Cloofteren, Kerken, en hei- 

< lige plaetfen, en Kerkelijke beneficiën, wereltiijkeca- 
! nonijken, cumcura <& fme cura > en reguliere van al- 
( len en eenigerhande ordens, nu van de Kerke van Te- 

ruwanen , die door het overlijden Francifci Croqui fa- 
ligergedachten eertijds Biflchop van Teruwanen,die 
nu feven jaer door geweeft is , verlaten van trooft hares 
herders, fcheiden wy af dat deel der diocefe van Teru- 
wanen , welk gelegen is inArtoys, en hetGfaeffchap 
van Vlaenderen onder het gebiet van Konink Philips 
met hare Landpalen, jurifdidie, Caftelen s Dorpen, 



o. Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten, 
plaetfen, clergie l volk, perfonen, cloofters , kerken 
en heilige plaetfen, en kerkelijke beneficiën, leculiere 
canoniken cum cura & fine cura, en regulieren van ee- 
nigerhande ordens met de vruchten, renten, inkom- 
ften) tienden, rechten en profijten welke den BifTchop 
van Teruwanen, enden Aerts-Biffchop van Riemen 
in een deel van de diocefe van Teruwanen en landpa¬ 
len, jurifdidie, caftelen, dorpen, en plaetfen voor¬ 
noemt ten regard van vifitatie of anders plechten te 
trecken, de felve van het Aerts-Bifdom van Riemen 
enBifdomvan Teruwanen door Apoftolijke macht en 
teneur defer tegenwoordigen ontflaende, vryende, en 
affcheidende, loffen en vryen ook de felve geheel van 
alle macht, recht, en fubjeótievan de Aerts-Biffchop- 
pen van Riemen en Ceulen, en van de Biffchoppen 
van Camerijk, Doornik, Ludik, Teruwanen,Utrecht, 
Ofenbrug , Munfter, en Paderborn in der tijd fijn- 
de , en van onfe lieve kinderen van 't capittel van 
de kerken van Riemen, Colen, Camerijk,Utrecht, 
Ludik, Teruwanen , Doornik, Ofenbrug, Munfter 
en Paderborn , en van de betalinge der tienden en 
alle andere rechten die men de felve Aerts-Biffchop- 
pen , capittelen, clergien en andere voorgenoemde 
van wegen jurifdicftie , en kerkelijke of Metropoli- 
tife wetten fchuldig is. So dat voortaen den BifTchop 
van Teruwanen geen jurifdicftie in eenige delen die 
van fijn diocefen zijn, noch in haer gebiet,caftelen, 
dorpen, plaetfen , clergiens volken, perfonen, cloo¬ 
ftcrs, kerken, heilige plaetfen, noch benificien en fal 
mogen exerceren noch de beneficiën , de welke on¬ 
der defe fcheidinge en deilinge begrepen zijn, want 
hoe veel en hoedanig fy fouden mogen fijn, dewel¬ 
ke hem toeftonden te vergeven, voortaen niet meer 
en fal vergeven , ontflaen ook de vruchten , ren¬ 
ten , inkomften , rechten, profijten de welk hy uit 
dat deel, ’t v/elk nu van fijn diocefe gefcheiden is 
uit de limiten jurifdicftie, caftelen, dorpen en plaet¬ 
fen voornoemt door het recht der fubventie, of ee- 
nig andere befcheit wift te trecken. En de voorge¬ 
noemde BifTchop van Teruwanen en Aerts-BifTchop 
van Riemen fullen haer ook gantfch niet bemoeyen 
mogen met die dingende welke in het deel der dioce¬ 
fe dat haer ontnomen is, en de palen gebiet, caftelen, 
dorpen en plaetfen voornoemt haer ten regard van hare 
vifitatie, kerkelijke en Metropolitife wet toe quamen. 
Maer de kerke van Camerijk en de collegiale kerke der 
ftadt Mechelen van S. Rumoldus , en de kerke van 
Utrecht rechten en ftellenwy op tot Metropolitaenfe 
ofopperftekerken, enden Camerijkfen, en Utrech- 
fen Biffchop-ftoel tot Aerts-Bifdommen, en de felve 
en de kerke van S. Rumoldus tot ftoelen der Metropo¬ 
litaenfe Biffchoppen en hoofden der Provinciën, door 
raed, wetenfchap, volheit der macht gelijke autoriteit 
en teneur als voren. Van welke noch te noemen Aerts- 
BifTchoppen fal die van Camerijk voor fijn diocefe 
hebben 28 fteden met caftelen , dorpen , cloofters 
daer tufTchen gelegen, begrepen binnen de 72 Italiaen- - 
fche mijlen in de lengte en 60 in de brete, welke door 
onfen Nonce, die wy eer lange derwaerts fullen fen- 
deh afgepaelt fullen werden. Die van Utrecht fal voor 
fijn diocefe hebben , de landen van Utrecht en het 
grootfte deel van Holland , en een groot deel van 
Gelderland, met de heerlijkheden Buren, Culenburch, 
Vyanen, Ameyde, en Ifelfteyn, 30 fteden behalven 
de dorpen, in de lengte 90, in de brete 40 gelijke mij¬ 
len , fullende afgepaelt werden als gefeit is. De felve 
twe noch te nomineren Aerts-Biffchoppen, als ook 
den derden van Mechelen geven wy recht en macht 
om den Biffchops fallium ofte mantel en het kruis te 
mogen dragen gelijk de maniere is, en te gebruiken 
de wapenen, eere, cieraet, privilegie, en voordelen 
der Metropolitaenfe kerken. Nu de fteden Meche¬ 
len , Antwerpen, Haerlem, Deventer, Leweerden , 
Groeningen, s’Hertogen-Bofch , Ruermunde, Na¬ 
men, S. Omers , Iperen, Gent, Middelburch , en 
Brugge maken wy van gemene fteden, hooft-fteden, 
en in de lelve tot hooft-fteden opgericht fijndeftellen 
wy volgens de felve wetenfchap, raed, macht, autori- : 

I. Deel. 

1 teit en teneurds. voren, tot Cathedrale ketken, de 
: collegiale kerken van S.Albaen te Namen, van Sint 
• Omers in de felve ftad van S.Omers, der H. Maget 
■ Maria tot Antwerpen, van S.Jan te Gent, S. Dona- 
1 tlaen te Brugge, S. Libuin te Deventer, S. Jan Euan- 

gelift s Hertogen-Bofch 5 en van den Heiligen Geeft te 
Ruremonde, en de parochiale Kerken van S. Bato te 
Haerlem-, van S. Vitus te Lewarden, van S. Martijn 
te Gruningen, als ook de kerke van de Praemonftraten 
derH. Maria tot Middelburch, des cloofters van Sint 
Marten der regulierde Canonijken,S. Auguftin tot Ipe- 
ren, ftellen alfo ook in dat voor elk der felver fteden 
een BifTchop gemaekt werde , van welk elk over de 
fijne gefteltzy, en hare huifen vermere, en brengen 
op de forme van een Cathedrale kerke, en in de fte¬ 
den , landpalen, gebied,eilanden, extremiteiten, en 
delen ven de gedeilde dioceTen, na dat zy fullen afge¬ 
paelt fijn Oeffènen BifTchoppelij ke j urifdicftie, en alle 
andere dingen de welke behoren tot orden , jurifdicftie 
en het ampt eenes Biffchops. Van gelijken ftellen en 
rechten wy op in de fo opgerechte Metropolitaenfe 
Aerts-Biffchoppelijke en inde Cathedrale Biffchoppe- 
lijke weerdigheden met Aerts-Biffchops en Biffchops 
ftoelen en tafelen, en andere wapenen, tafels, kiften, 
fegelen der Metropolitaenfe en Cathedrale kerke, en 
andere wapenen, eeren, en privilegiën der Capitte¬ 
len , welke andere Metropolitaenfe en Cathedrale ker¬ 
ken van rechts wegen , of door gewoonte gebruiken, 
of fullen mogen gebruiken. Voorts de kerken boven 
gemelt fo tot Cathedrale kerken opgerecht zijnde, en 
de genoemde fteden geven wy en affigneren voor al¬ 
tijd en eeuwelijk voor haer diocefen , de kerke van 
Namen, het Graeffchap van Namen en een deel van 
Wals-braband in de lengde van 40 en brete van 30 
Italiaenfchc mijlen, die van S. Omer het diftriö van 
10 fteden begrijpende 42 gelijke mijlen in de lengte 
en 39 inde brete. Die van Mechelen hetdiftricft van 
17 fteden met de dorpen daer tuffchen gelegen in de 
lengte 69 en in de brete 30 gelijke mijlen ,°die van 
Antwerpen het gebied van 7 fteden met de dorpen 
daer tuffchen gelegen in de lengte 76 inde brete 30 
gelijke mijlen. Die van Gent het gebied van vier 
fteden met de dorpen daer tuffchen gelegen in de 
lengte 46 , in de brete 24 gelijke mijlen. Die van 
Brugge het gebied van negen fteden met de dorpen 
daer tuffchen gelegen in de lengte 74, in de brete 25 
gelijke mijlen. Die van Iperen het gebied van 10 
fteden met de dorpen daer tuffchen gelegen in de 
lengte 42 , en in de brete 33 gelijke mijlen. Die 
van ’s Hertogen-Bofch het gebied van xo fteden, 
met de tuffchen gelegen dorpen in de lengte 60 
in de brete 30 gelijke mijlen. Die van Ruermon- 
de het gebied van 10 fteden met de dorpen daer 
tuffchen gelegen in de lengte 70 in de brete 30 ge¬ 
lijke mijlen, het Graeffchap van Hoorn daer in be¬ 
grepen, Die van Haerlem het gebied van 12 fte- 

- den, behalven de dorpen daer tuffchen gelegen in 
de lengte 62 en in de brete 30 gelijke mijlen. Die 
van Deventer her gebied van 27 fteden behalven de 
dorpen daer tuffchen gelegen in de lengte 62 en in 
de brete 46 mijlen. Die van Leeuwaerden het ge¬ 
bied van 10 fteden behalven die tuffchen liggende 
dorpen, in de lengte 72 in de brete 40 gelijke mij¬ 
len. Die van Groeningen over het land van Groe¬ 
ningen en Drent, en de eilanden van Rottegem en 
Borchum. Die van Middelburch het gebied van 10 
fteden behalven de tuffchen beide leggende dorpen, 
in de lengte 76 en in de brete 33 mijlen, welk elk 
van defe Biffchoppen voor haer diocefe geaffigneert 
fullen worden gelijk gefeid is , en ftellen de kerke¬ 
lijke perfonen daer in wonende voor hare clergie en 
de leken in de felve wonende voor volkeren der felver 
Biffchoppen. Daer en boven eigenen wy toe door 
de felve wetenfchap raed en volhelt der macht en 
Apoftolijke autorireit en teneur defe tegenwoordi¬ 
ge de voorgenoemde kerken van Camerijk, de voor¬ 
genoemde fteden en diocefen van Atrecht, Doornik, 
Sint Omers, en Namen, en die van Mechelen de fte- 

C den 
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den en diocefen van Antwerpen, Gent, Brugge, Iperen, 
’sHertogen-Bofch enRuermonde, die van Utrecht, 
de fteden en diocefen van Haerlem , Deventer , 
Leeuwaerden , Groeningen , en Middelburch , en 
ftelien de felve tot Metropolitaenfe Provinciën van elk 
eeneder fel ver, en de felve fo opgerechte Cathedrale 
Kerken, en de felve die in der tijd defïelver Biiïchop- 
pen fullen V/efen maken en affigneren wy tot fuffra- 
gan en der gener, die in der tijd te Camerijk, Meche¬ 
len en Utrecht Aerts-BiiTchoppen fullen zyn,welke fuf- 
fraganen hare Aerts-Bilïchoppcn, als de ledematen het 
hooft volgens het recht der Metropolitife Kerken on¬ 
derworpen fullen zyn, en de clergie en het volk der lan¬ 
den van Camerijk, Mechelen en Utrecht ftelien wy tot 
Provincialen elk van fijne Kerke, welker aller faken, 
aen elk fijnen Aerts-Bilfchop volgens de H. Canons 
aen gebracht fullen werden. En wat aengBet deAerts- 
Biffchoppelijke, Metropolitife en Provinciale wetten 
onderworpen wy de fteden, diocelèn,clergien,volkeren 
nu dickmaels genoemt den felven Prelaten in der tijd 
wefende , gelijk wy ook willen dat de felve fteden , 
diocefen, clergie, en volkeren hare Biifchoppen in der 
tijd zynde ,fo veel aengaet de ordinariffe Biffchoppe- 
lijke jurifdiótie en m^cht , fullen onderworpen zyn 
Den Aerts-Bilfchop van Mechelen voegen en eygenen 
wy toe dc fomme van 5000- goude ducaten en een yder 
Bilfchop 3000. goude ducaten, onfef munte jaerlijkfe 
inkomfte voor hare dote door de felve raed bil de felve 
autoriteit. Welk haer betaelt fal werden uyt fëkere tien¬ 
den en goederen, vruchten, profijten en kerkelijke 
inkomften , die door den gefeiden Nonce geipecifi- 
ccert en gcdeeltrfullen worden voor nu als dan , en 
dan als nu, na dat de Ipecificatie en delinge gedaen fal 
Zyn. En ondertuiïchen tot dat de Ipecificatie en delinge 
gedaenzyen haer effect fortere en niet langer geven 
wy den Aerts-Bilfchop van Mechelen toé 3000. gelijke 
ducaten en de Biifchoppen elk 1500 ducaten jaerlijkfe 
inkomfte, die haer den Conink Philips uyt fekere 
inkomften en vervalle die hy uyt het genoemde land 
trekt,lal affigneren, en acn den Aerts-Bilfchop van 
Mechelen en Bilfchop voornoemt indertijd wefende 
alle jaer fal betalen in het geheel en proportionelijk fo 
lange de voorgenoemde Specificatie en partitie geen 
volkomen efteét fal geforteert hebben, als ook voor 
dat deel dat niet volkomen fal geeffeótueeit welen , 
en niet langer. Voorts referveren wy en concederen 
voor altijd door den felven voorgenoemden raed, we- 
tenfehapen autoriteit dat den Conink Philips en fijne 
nakomelingen die in het wereltlijke Heeren der felver 
Landen fullen zyn , recht fullen hebben ons en den 
Roomfen Paus in der tijd fijnde te nomineren bequa- 
ffie perfonen, die na de gewoonte dervermaende Uni- 
verfiteyten, naer voorgaende ncerftig examen Magiftri 
in de Godtheid of in de rechten Dodtoren of Licentia¬ 
ten gepromoveert zyn , om van ons en den felven Paus 
nafiilke nominatie tot Aerts-BiffchoppenenBiffchop- 
pen der Kerken van Mechelen, Antwerpen, Utrecht, 
Atrecht, Doornik, Haerlem , Deventer, Lewaerden, 

Groeningen,Middelburg,’sHertogenbos,Ruermonde, 
St.Omer, Iperen, Gent en Brugge voornoemt geftelt te 
worden, fo wel dele eerfte reife, als fo menichmael het 

Ifal gebeuren dat zyledich fijn , en maken nul en van 
geender weerden, indien tegen defen van yemant door 
eenigerhandeLautoriteit, wetende of onwetende yet ge- 
attenteert word, niet tegen ftacndc eenigerhande Apof- 
tolijke conftitutien en ordonnantiën, en der voorjre- 
noemdeofeenige andere Kerken ,ofCloofters enor- 
dens, ftatuten en gewoonten, privilégiën , indulten, A- 
poftolijke brieven, al ift dat fy beveftichtfijn met eede, 
Apoftolijke confirmatie , of eenige andere vafticheit 
nietjegenftaende ook eenige Kerken , Cloofters, oor- 
dens, Aerts-Biffchoppen, Biifchoppen, Capittelen en 
andere voorgenoemde of eenige andere in wat te¬ 
neur, form en met hoedanige derogatoriarum deroga- 
ir>ns krachtige en ongewoonlijke annüllefcnde clau- 
fiilen fy mogen wefen, en alle andere decreten ook 
door eigen ingeven, en uit fekere wetenfehap en 
Confiftorialiter gegunt en wederom bevefticht en 

vernieuwt. Alle welke wy door defe voor defereyfe 
fpecialijk en expres derogueren, fullende anders blyven 
in hare kracht, en alhoewel tot genoéchfame derogatie 
delfelver van de felver en haren gehelen inhout fpeciael 
en befohder gewach gemaectof eenige andere belbn- 
dere forme gcbruyct moft worden houden wy de 
felve als in defen tegenwoordigen volkomen en fpe¬ 
cialijk uy tgedrukt al of ly van Woord tot woord hier in- 
gevoecht waren, fo dat fy tegen het voorgaende 
gantfeh niet Hemmen mogen noch moeten, inlgelijx 
ook alle andere, fofy het geen menfche geoorloftdit 
onfe fchrift van lolfinge, affeheydinge, delinge, vry- 
inge, oprechtinge, inftellinge, toelatinge, affignatie, 
attributie , ftatuten, otiderwerpinge , toeeygeninge 
des decreets, van appropriatie, refervatie, en deroga¬ 
tie te breken of daer tegen te doen. En indien iemand 
derf daer tegen doen , die wete dat hy op hem haeln 
den toorn vaii God almachtich en fijner heyliger A- 
poftelen Pieter en Pauwels. Gegeven te Romen by 
S. Pieterden 18 dachvanMey ,in’tjaer der menlch- 
werdinge otlles Heeren 1555). in het vierde jaer onles 
Paüfdoms, onder de plijke aldus gefchreven Fran.c*c 
Aragonia> en öp de plijke getekent F. de JLyon > en op 
den rugge ftont dus Regil.ta by F Aragonia> noch ftont 
onder gefchreven j defe tegenwoordige copie isgecol- 
lationeert, en bevonden te accorderen van woord te 
woorde, met de ware Apoftolijke brieven of Bulle ori¬ 
gineel , door my des Coninks Secretaris, en was gete¬ 
kent De Lange. 

Ll^cr 0002 3fjn öiberfe opfp2aften m mo?rtnge on; mairiv 
A1 öcr 5t bolfe geftomen / te toeten: öat öit toast een ge ^ 
tj^eemöe ongeftoo2öe ntcutotcfteit fonöer tonfentban 
öe Stoten / fteöen en ïanöen boort getootftt / öest men 
grotelijr öueftte öat öaer toat guaetst uit fouöe ö?oejerc 
öatöe ouöe fonöatien giet öoo? toetöen berb?eemt/ 
öe ïanöen ban liaer getooonhjfte Slböpett berooft 

Staten in ftett bergaöérittge met ©tffcftopfittt 
(öie men ban öe b?eemöe motftt nemen) gcp?eftöeert: 
öe oorbaren öer Coofierett anöeren gegunt: öe 
grote öei‘innen öte men in öe felbe Cloofteren tot gto= 
ten onöerftanöe banöen armen alttjt ftaööe onöerftou- 
öen öte fouöen arfttec blpben / alles tegen öe ouöe 
topfteöen en p?ibtlegien öec lanöen/en boben öiett/ 
öat cnöer öefen mantel ö^ngutfttte toast fcfturtenöe/ 
öiemenalfo memöe bcöecfetelijftcn nt te toengen:en 
ftoetoelbele grotdtjft toaren arüetöenöe om öen bot 
fte fullen opinie teontgeben: nochtans en fteeftmett 
firïr not't uit öen ftooföe bonnen toengen/ nortj öe» 
gentenen man / noefj öen Staten en Kegecröercn ban 
öen lanöe étt tteöen.Ce meer öat öp öe ronfultatte ban 
öen febenCarötnalente Komen öaerop gefiouöcn/ ^efe 
en ooft in öe bulle öefen aengaenöe afgefonöen/ ftlacr^ üe 
lijft / en opentltjft bleeft öat öe faften öaer toe toaren f2'11" 
flrecftenöe/ en öat elft 25iffcftcp in 3i)n €atfteö?alc 
fterft fouöe negen jtocöenöen bp öen anöeren boegen / 
öaer af öe befttteret ft en fouöen beftuïptcft3tjnintfept 
banöer ^ngtufttien al om ober en in $tjn25iföom/ 
ia öte ttoc öaer af fouöen felbe $ijn Sjngtiifitcuren / 
toelftcgefcftuftcn te boo?fcftnn geftomen tocfènöe/i^ 
öe boojf3 uriptetfie en opinie ftecl bafïelijften bebeflicftt 
en feftcr geftouöen /befönöer en te meer öamtenöe 
bonöen fteeft / öat bp na alle öe gene öte totte 25tföcm 
men genoemt toaren / toaren alle fjnquifttcuren of 
«£ftcologtctten ban poften/ en ö’anöere onbcquacm 
tot 5B2cöteattcn / maer meer gcfcftiftt totten ftanöeltn 
gen cn faften ban ftoinccn / Sanöett / en ^teöeny ge^ 
lijft öe Caröinael ban s02anbelle (öte genoemt toas 
om ?ïeitö-f5t|Tcftop te toefen tot jDecftelcn) öe g)2eft? 
öent ©tgliust (boo2 <6ent) en öe Cancelicr ^tgrf boo2 
3Cnttocrpen/ öoeft ist na bebonöen getoeefï öat öefe aaamm 
nagcnoemöctot 25tiTcftoppcn 3üngeftelt/ te toeten: 
tnöcn 2Ccrtst-25tffÖommc ban jDccficïcntogcfetöen s.r 
boo2ttoemöe ïfeec AmhonisPerenot Caröinael ban Afioy ^ 
vöeanbclle. 

2. 3A ’t 25tföom ban Sïmtoerpen toast eeijï ge- 
noemt öe Cancelicr Nigri, maer aifofict lang acm 
liep eer öen ^iffcftop alöaer ftonöe toeröen tngelett ' 



8 $02* 
trêtt bÖO?rtOOmbe<©ÖCtO? FrancifcusSon-' 

niusj bicccriï^iffcftop bank jgertogen-bofcBtoap/ 
albaet tot een ^ötffcDop gepelt. 

3. Sn ’t 25ifbom ban jjtemunt / les H. Guiihelmus 
Damafi Lindanus, gefMt. 

4* Sb ’t 25iföom ban ’b ^ettogen-BoflTe toetb eerft 
ge|Mtbeboo?noembe Sonnius, maernabatOP^if* 
fcBop ban Slnttoerpen toetb / tjuam %cr Laurentius 
Metfius, <Dcfeen ban^. <©oebelen tot puffel in 5ijn 
plaetfe. 

5. Sn ’t üStf bom ban <0ent / ï^eet Comeiiusjan- 
fenius. 

6♦ Sn’t 25ifbom ban 25?ugge 3$eet Petrus Curtius, 
en na bent H.Remigius Drutius, bie cetft toab ge; 
tocefï 25tffcBop ban Üceutoaerben. 

7. Sn ’t 2$ifbom ban Speten H. Mamnus Rir- 
hovius. 

8. Stt ’t 23tf bom ban doeningen ï^cct Johannes 
Knijf, jBntnebtocber. 

9. SnWifbomban&eeutoaerben/eerlt Remi- 
gius Drutius,en na bat ÖP 25iffcOop toab gctoo?bcn tot 
“23?ugge /ibin 5tjn plaetfe geftomen H.Cunerus Petri. 

10. Sn ’t 2Birfbom ban J^aerlem H. Nicoiaes a 
Terra nova. 

ir, Sn ’t 25tfbom ban ^ebentec H.iEgidiusvan 
den Berge, jBpmetooeber. 

12. Sn ’t bom ban iBibbclburg / ï§eer Nico- 
lues de Caftro 

13*Sn ’t 25if bont ban SGttecBt Francifc Richardot. 
14» Sn ’t 25tf bont ban <Doo?mft l$eet D’oignies. 
15. Sn ’t SSifbom ban kanten ï£eer Anthonis 

Havetius. 
16, €n in ’t 25tfbont ban & <©merb ib getfelt 

3|cet Gcrardus ab Interencourt. 

Öorfpronk der Nederland/e Beroerten,, 
ï;Si. 

tgetfn; 
IctSen 
Der 23tf> 
fcfiop? 
pen. 

HSct boot 3pn toebetont alom in ben Eattben bet; 

nieut / ia bermeerbect be opfptafeen bie 3Cnno 

1549 en 50. toacen getoeeft: maet toaten nu fobe; 

ietetïerltet/ om batmen metïtte batmett be lanben 

bub meenbe te bebpegen en pet net obet ’t ïjooft te 

treeften / en niet en botfjte op te Oouben boo? men Oab 

ben bpben eenen toegeof ben anbecen onbet Bot joft 

bet Sngmfttten gctoocBt/ toelbe motttnge ban ben 

bolftc te meer toieb/ bootöten menopte OlacOten bte 

men baet tegen te Jgobe toab öocnbe/memanb bact op 

goeb geboot nocb troofi en gaf / ban plat uit feibe bat; 

men baet mebe boot/ en fijn jBaj. fuit bobben toilbe. 

<Dc faften nu albub ftaenbe beeftmen mettet baet 

allen,tftenbbe nieutoe25iffcboppen mbepoffefftenen 

bet befit ban ben ifóerften geftelt en tngeïett/ fonbet bte 

banbe fteben bebeenb confent tebtagen/ maer toel 

beel fcBoonb toefeggenbe. 3Mfo 3yn boben ben 25tf 

f^€burenbe befeftoarigbeben aengaenbe beteffet; 

^nieten ban be 25tf bommen / mettendBecrlijftBeit 
(bte baerom be <©ee|ïeIijftBeit meeflenöccl grote on; 

gunftetoebtoegen/) fo en ib00bbe©eefteüjftOetton; 

bet malbanbeten niet eenbge&ïebcn/ toant niet alleen ©cnnrjn 

be oube 3£crt6-23tfTcboppcn en 55t|ïcl)oppen ban ben ö« 

Kpe/ bie Oen ^oogljebenen guattieten toeebenbe; JScn 

nomen / maet 00b be Cnpitelen ban ben ^totbten bie Drn «u 

nu Catbebtale herben toetben gemaebt/en bte ban öcrcn, 

ben 5lbbpcn en Ptebenben bte getneotporeert toet; 

ben / begonbenOaetbanbe bootf3 ttieutoigOebenfeet 

te bcblagcn/bat (p boot be oprecBttnge betnietttoec 

25tfbommen toetben berbott in bate jurifbictienett 

95tf bontmen/en b’anbere bat men Oen nu in een nieu; 

toe fubjettte toilbe btengen / en Oen lutben beugbcliibe 

poffefftcn en etemtien / fonbet eentge teben en om Bet 

pattttulietptofijtban fommtge foïtcitctenbepttbate 

perfonen benemen toilbe/ met meetanbetbietgeltj; 

be blartjten / baet boot be gemeente maet te meet bet; 

btttett toetben tegen ben genen bte befefabe toaten 
btybenbe. 

€n onbet anbete blacOten Oebben bie ban bc<0ec; 

ftelijbOeitbanbenlanbe oobbeOatein’tbefonbetge; fineber 

toont. €etfi be ttoe 3Cbbpen ban föongerïo en ^tnt ^bDpen’ 

25atnaettjsen lange baet na 00b bie ban^ffltgOem 

ina3tabanb/ be toelbe boot afganbbanljate 5üitcn/ 
elb ban gelaten onbetfien toaten/ en lange tci^obc 

Oebben berbolgt / om tot electie en beebtefinge ban een 

nieutoe %bt te bomen / bolgenbe Ounne Cojtume en 

Pttbilegten/ en geen anttooott bonnenbe bebomen/ 

niet tegenfïaenbe bat ben Etaeb ban 25tabanb boot 

OenOabbe geabbtfeett/ Oebbenbe fabeaenbeanbeto 

2tbten ban 2&tabanb/ baet naoobaenbe€belenen 

Oooft-fïeben ban 25tabanb aio bettogenbe be btté 

Staten be$i felben lanbo’ bertoont / en betfocOten bat 

fp met Oen baet in neffeno bet l^ertoginne Oen fouben 

toillen boegen en betfoeben’t gene bootfetttO: toelö 

gebaen 3önbe/ en niet bonnenbe betbrijgen/ alfobe 

uitblucOt toao/’t felbe aen Baet Ï|oog0eit niet te fïaen/ 

maet in be goebe gebefte ban $pne FDaj. bie fulbe fa; 

ben aen Oem Oabbe beOouben: fo Oebben be felbe «^ta; 

tengoetgebonben/ bien aengaenbe Oen <©e^mten in 

petfone te fcöicben aen 3tjne jDajeflett in ^pangien. 

«©tabe ban l|ootn Beeft be Coninbliibe .liDaic; ©ifebeu 
fïctt al t felbe bp febete btteben ban ben 19 <Decembct pCI! 
1561 te boten geabbeteett/ Oem fcBnjbenbe: bat be £, c 
Staten ban 25tabanb aen jtjne tïjDaje(leit fouben fem nao?n 
ben een petfoon tot bootbeel ban be 3ïbten / en bat bieacrI öclt 
nieten toillenconfenteten batbe mbpenfullentoet; 
ben geincotpoteett inbe nieutoe 25ifbommen/ ban De m, 
bat b’anbete Staten nocO niet en feiben} bat be THiit; m 
fenen iptancoifen lieten uitgaenbat beniBauö Bungfjg*, 

fcOop ban Speten ingeleit getoeefl be ^iffcOoppen be ©eefielijbe jutifbictie niet en ban benemen bie fp men 

anfljec* 
fitept 
Dan 
©ouap 
Sefïfcöt. 

ban Stugge / ban <Dmet/ ban karnen/ boott ban 

l»aerlem / ban SDtbbelburg / epnblijb 00b ben 5Cettb- 

25iffcBop ban jBetBeien / en ten alberlefïen en langen 

ttjb na be anbetc / be Biffctjop ban ’js J|ertogen- 

bofcB/ niet fonbet g?ote beroerte en oploop ban beim 

gefetenen inbele berfdbet flebatcn plaetfen/ inbe 

anbet tefïetenbe fïeben Babmen toel toillen ban ge; 

lijben boen / maet men botjïet niet toel abontuten / fo 

be ingefetenen ban be felben Ben bjpmoebclijben Oab; 

ben laten Boten / bat fp niet en fouben gebogen buo te; 

gen Bare oube bjpliebcn betongelijbt/en met bubbani; 

ge onïijbelöbe nieutotgOeben ban 25tffcl)0ppen en S«; 

guïfmegeplnegtcn tnbengtont bcb02bcntetoo|ben. 

Sn eenfge Oebben toel opentljjh boibenfeggen bat fp 

be felbe int begïnfel en inftomen tetfïonb toilben boob 

fmijten/of bietgelfjtte tooo?ben tot optoet ftteebenbe. 

Snbefenjate 1562. Beeft be Conmh bp oodof ban 
ben piausi / geflicBt be ambetfttett of Boge fcOoIe ban 
alle toije Bonflcn in be ftab ban <Douap / leggenbe aen 
be ftontieten ban ^ttopo/^enegoutoe enBïaenbe; 
ten/ om bat be ^tubenten geen 002fabe en fouben 
Bebbenom befp^aebötoillete ttedten na Fuanknb/ 
en Beeft be felbe fcl)onep2ibilegien gegebcn/beceriie 
leffe inbe ©obbeib toetb albaet gebaen ben 6 <Dc; 
tokto boo2 ben ^ilfcBop ban ^IttecBt. 

inbefe lanben Oebben/ bpfonbetnaetbienbitgebaen 
io fonbet betoillinge ban ben 5Cetto-25iffc0oppen ban 
Colenenïtepmk <De ^uitfe (fcBiOftOP) aïlegeten 
bat Boe toel be föeifet ’t felbe bertoilligt Beeft/ bat 
’t felbe fonbet bertoiliinge ban ben Ceutbo?|ten en 
Staten ban ben Btjbe ban ontoaetbenfaï toefen,- en 
be dp^ancopfen p^etenberen genomen be 
fcOop ban Bepmo baet in confenteerbc/battet nocl); 
tano ban nobe ib Bet confent beo Coninr ban ÈBanb; 
tijB/ alp pamoon booijtanber enbefcOetmet ban be 
Betbe ban 3ön ConinbttjBe/ bie teben bie fpailegc; 
•ren / fcljpjft Op maften be ©cmeentealBicr toatop; 
roetig/ gemerftt bat men interneert fonbet confent 
ban befe ttoe natiën/in Betmibben banbetoclftekn 
befe lanben / en be toelftc niet genoegfaem 3ijn om Oen 
bp Oen felben te befenberen of befcOetmenbaneenige 
ban bien / $c. 

Staten ban 25tabanb Oebben ooft bolgenbe 5’f f3: 
booigaenbe tefolutie in ^pangten aen jijnc iBajcflctt yiarcu 
gefonbeninSnnuatio/ anno 1562 Oen©ebeputeet; ban 
be / namentltjft: (Cferclaeb en Mi3$/ boo? ben toel; P& 
ften fp felmfteltjft Oebben boen obetgeben Oen bet; 
ftlatinge en betoijfmgc / Boe battet niet alleen te; 
gen tecDt/ maet ooft tegen'be p?ibilegien fo ban ben 
ianbe ban ^tabanb in ’t gencrae! / alp ban ben 

C % 

6anö. 



2 5 Het eed 
SÜöDpen int fpeciael/foube toefenDe felbe in panben 
ban anDere te pellen/ en Ijacc getooonlpke electie of 
berkiefinge te katernen/ toelke pucken kp De felbe 

stut.' <0eDcputecrDe m «^pangien gepcefenteert 3ijn. 
Jf®0# Conink fjceft (jen korts Daec op fcp?iftelpk anttooo?b 
ntiijcopte Doen geben: tnïjouDenöe tn effecte een ontkerminge/ 
timomn# en Dattet pem ebenbele bepoo?be te $tjn aio fo ban 

gelatenbevfien toaren/en kepoo?kennocpgcoteltjr 
* pent te beDartken / Damten ljunnen oBoöto-ijupfen Die 

eere bebe/ban ljunnen §^elaet te bemeten metten 
^iffcpoppelpen name : gelijk’t felbe kp De apoptlle 
ban Den 28. jpeb?uarij 1562* Blijken macp. IBetbefe 
ambjoo?D t’pupo gekomen toefenDe / beeft ijenltuDen 
rapport Den Staten enkefonbec Den gelaten luttel 
kepaegt/en al Dc toerelt Daec op feet Doen (pleiten / 
fonDec Dat D’lbbpen baerorn Daec in gebrillekeuct 
pekken: ja pekken koets Daec na metten Staten ban 
25?akanb aen De Rcgente becfocpt Daec tegen in reepte 
gcpoo?ttc5ijn/ pet toelk pen niet en Ijecft mogen ge* 
beuren / gelijk ’t felbe blijkt bp Derequepe en anttooo?* 
De ban Den ^IBep 1562. 

tonüw? ®an S^Pcn fo en ïjebben De Rcgeerbercn ban 
t?an üit SCnttoerpen ook niet pille gcitocgen/macc fo fpge* 
toan 3ünu toaer toerkett Dat De neringen begonnen groteltjk te 
Sn&e berminDerenenanDere meer gelijke ftpartcljebenaio 
sak fp in Den 3Jare 49. en 50. gepjoeft IjaDDen nu tocbcr* 
fcfjoyiü' om aenkomenDe toaren/ upt b?efe Dat De inquifitie 
•fa™1 D002 Defe inleiDingc ban eencn nieutoen ©tficpep 

tnebe in geb?orpt fouDe too?kcn / fo pekken fp ge* 
raDen gebonDen De <0oubernante fcp?iftcltjken te ken* 
nentc geben/De gelegentpcpt Die pen toeb?oeg Deo? 
D’op?ecptingebanDeo SöiifcpopO poelalDaenkefon* 
Der inam men berpont k’mquifitie Daer onDer te fepui* 
len / toaer meDc men belooft paDDc pen niet te quellen: 
op toelk gefcpnft fpop ten rjriiij Sanuartj 1562.gr* 
kregen pekkenDe apoptlle tn effect ttt pouDenDe: Dat* 
men Daec mcDe geen fnqutptie en meinDe: noep Der 
ifïaD en foepte te berkoeten / maec Dtc met eenen 25if* 
fepop te bereeren / fo fuiken paD foDantge eere toel ber* 
DienDe: en Dat fppaerber gemeenten fuiken tnkeel? 
Dinge fouDen brillen ontgeben: niettemin fo fp De fake 
anberobccponben/enbc panb Der ^ertoginne Dien 
aengacuöe gefloten toao/ fouDe gcerne pen gefcp?tf* 
ten tn^pangien oberfenDen. ^>an tipt ^pangten 
Daer na genoeep gelpkc ambjoo?De ban Date Den 18 
IBamj 1562 gekomen $tjnDc / en kebtnDenDe Den 
coopman en ko?gec fo metier faken berflagen / Dat 
ter niet Dan Dc bcrDerffentffe Der pab met alle b?cfe 
banop?oer en toao gefepapen te bolgcn/pekken goct 
gebonDen Paer «Befanten in pcrfoneacn^ijnciBaje* 
weit tn ^pangten te fenken / om De felbe alle gelegent* 
peit/en Denuptecpen nooD/fo monDeltng alökpgc* 
fepjift te benonen/ toelken bolgenDe pekken fp D?ie 
perfoncninDenecDenDienp Der paD 3ijnbeafgebeer* 

Jen Ditpt/namentlijk:Den aumptman / H?ffel/ en 3©e* 
ïni Tjaec fenkcke / De toelke aïDaec neffeno Den perfoon ban Den 

Conink tn ’t lange op ten jcj. ffumj 1562. gepoort 3ijn 
sim acn' en pen Den lap ontDekt en 5ijn lüajep.pen gefcp?ift ge* 
ben €0* geben pekken: toaer op fp na lange folïtcitatie en b02* 
ninft. Geringe eerp in 3Eugupo / fo bp gefcpjtfte aio kp ntott* 

De anttooojD berkregen pekken / toefenDe genoeep een 
felbe amtoü02b aio De boojgacnDe anttoooiD kp Dc 
éettoginne in ^eDcrlanD gegeben. €n Dctoijlc Dc 
<0efamen getoaer toerDcn Dat men De pucken te bo:en 
ccrp tn j^eDerlanD gefonDen / eer men pen luiDen 
anttooo?Dc gegeben paDDe / fo pekken fp berfoept 
acn 5ime iiBajeftett Daer «oep te klijben tot Dat 3p 
ptm meePerO geaDbertecrt pekkenDe fp pen gekefte 
Da top bcrpacn moepten/en keften of ter geen miD* 
Del cn fouDe te binDcn 3ijn om 31'jne jiDafcpent genoeep 
te Doen en Dat Daer benepens fuiken cooppaD ook 
moepte geconferbeert toerben / De toelke gefepapen 
toao tot gepeeï keDerfenipe te pillen geraken / boo? Dc 
^ipcpcpïpkc inboeringc kinnen Der felber paD / fo 
men Den coopman en inaefetenen niet anDerö cn 
konöe Doen beipaen of D’Sfnguifitie en toao Daer on* 
Der bebekt; en berkregen pekkenDe Dat fp Daer moep* 
tc!i klijben / pekken bn eencn crpeejfen pope / Pén 

z Boek. 1^6% 
meepero ban aio bertoittigt ettDeO Coranj: anttooo?D 
obergefonDen/Daec oppen bp Den HegeerDeren toe* 
Der een anDet fcp?tftelpke bertoninge obergefonDen 
toect / Die fp aen 3pne iBajepept fonDen beltonen/ 
’ttoelkbppengebaen 3ijnDe aen Den perfoon ban Den 
Conmk / en pebben tn btjf maenDen Daer na geen 
anttooorDkonnen bekomen toat becbolcpfp aen 3pn 
iBajepett en aen De een en D’anDec int ^ofinalDec 
neerptepeit DeDen: Daer en tupepen fo Den 2£mpt- 
man fiekelpk toao getoeep en ban Del^ajepcttmon* 
Delinge berfekeringe paDDe ontfangen/ aio Dat 3pne 
jBajepcttO intentie niet en toao/ 3pne cooppaD ban 
5imtoerpen met eenige tnquiftttete queilen /tODaec 
meDeopten rr ^ecemb?io 1562. na pupogecepp/ 
D’anDere ttoe boocnoemDe na lange bo?Decinge pek* 
ken einDelijk kp ^popille ban Den 28 &p?tltö 1563 
genoeep gelijke anttooo?De toeDer ontfangen / Die fp 
toeOer te rugge pekken gefonDen ten Daer en tuffepen 
berfoept Dat 3pne|Bajepettmetter fake fouDe brillen 
bertcebentotDat3pnen perfoon Daec quame en felber 
fagebie kenautpett Dier toao: €>f numero boo?on* 
partpbige Commtparifen pem Daec op fouDe Doen in* 
fo?meren/ op Dat Daer niet gefepieben en fouDe Dat 
namacïo niet en fouDe toefen te beteren/ toaer op pem 
Den birj |Bep 1563 berklaert toerbe/ Dat 3pne iiBaje* 
pettDeïBetpouDeren kpDe <©oubernante fouDe Doen 
toaerfcpoutoeneerppmette fake fouDe Doenboo?tba* 
ren/ epntlpken na berfepepben berpormgen/ boo?* 
beringen en anttooo?Den / peeft De Contnklpke jBaje* 
pettpenttt3llugupo 1563 affepeit gegeben met 2tpof* 
tilleban Den DerDen 2Cugupt/en k?eDec monDeltngc 
pope / Dat 3ijne iBajeptt om cebenen nöcp berpouDen* 
De toao / pet tnpellen ban Den 25ipcpop kinnen Dec 
felber paD/toelke tpDtnge albaergeb?acpt3pnDe (kp 
JBefenkckctepope) tfmen Daer mebe toel beenoeept 
getoeep. €>okpeeftmenDe reperenDeSBtffcpoppentn 
anDere peDen noep niet ingeleit/ al bjarent Die geko?en 
23iprpoppen toel kegerenDe. 

fCertoplen nu alle Defe grote alteratten Dagclpr 
meer en meer oroeiDen / fo tegen |Defe berbolgin* 
ge aio tegen De ^pdjoppen/ gjnqutptte en anDere 
faken beben berpcelt / fulje Dat niet Dan een jam* 
mcrlijke Defolatte/op?oer/en kloetporttnge Daer upt 
fepeen te fullen bolgen/fo berre in tpto Daer in niet ber* 
pen en toerbe / fo io Dc fake bco?genomen tn Den HaDe SBefiuft 
ban ^tate/altoaec De ftoariepeben en periculenint 
lange bertcont 3pn kp De grote fBeeperO en Ribbe* 
ren kan Der <B?D?e/ en pekken met maïkanberen Staten, 
Dc faken oberlept en oberpepp poe men Die kep ten 
’rienpe ban 3öne iBajepett en toelbaren ban Den 
HlanDe fouDe mogen D?eperen/foin Defen aio meer 
anDere puntten: en toantfp kebonben Defe faken en 
b?eembtcfjebenbele kp te komen upt Dien De Conink 
ban alle faken niet na De toaerpeit en toao geïnfo?* 
meert / cn Dat De gene Die pp ’t ketrouDe met pen pooft 
en particuliere affectten Daer mebe al Doo? brilDen/ 
fonberben racDban anDerente toillenbolgen: fo tO 
in Den boo?feiben BaDc kp Dc Regenten en ^eeren 
gepoten / 3pne JBajepeit kp temanken onDer pen 
perfoonlikbaer af te Doen onDerrecpten/ en alle fa* 
ken int lange te Doen abberteren: toelken bolgenDe De ssaen* 
23aenDer-=|eere ban jBontignp in ^pangien/en 
nepenODerjiBajepit in communicatie tot 3tjnelapo trgnp 
boiboeringe getoeep to/tn SHugupo 1562. en Daer na wtft «a 
toeber na |5eDerlanD gekeert fonDer eenige fonbcrlin* ^nan' 
ge beuept gebaen te pekkken. ü * 

<Befaekcncn 3pn ook niet geketert/Doo? Den ttoip 
Die pem DageltkO meer en meer bertoonDe onDer De 
booo?naempe Deo lanDO / toant eenige toilDen al 
na paren fin alleen regeren en beel nicutoicpcDen in* ©m 
k?engen met fo?fe jegeno DeO ïïanDo p?ibilegien/ 
Daer tegen pen eenige pelDcn/ fobat Daer grote ttoip boo?/ 
te ïgobc io getoeep/ Die Dagelijko fo bermeerberbe naefnp^ 
Dat epntelijkben p?inceban<D?angien/ De<B?aben|ff M 
ban CgmonD en =^oo?ne kp Pare k?ieben ban Den 
njiBeert 1563 Den Conink fcp?ebcn/Dat pet mee* 
penDeel ban Den ingefetenen Defcr ianben een gene* 
rael mifcontement paDDen ban De grote autori* 

tept 
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tcit die de Cardinari <©?anbelle padde oberdefabe 
ban defe landen / cn bat 5öne fBajepeitS faften aipicr 
te lande niet fo toel en fouden gaen / ais jijn jBajepeit 
en fp luiden Wel toenfcpten/ fo lange de Cardinae! 
pet ondertoïnt der affairen dan defe landen foude peb? 
ben / bermits pp fo feer in den paet dan alle de toerelt 
toaS; Baden daecom dat 5ijn$Bajepeitdaerin fom 
der bertreb, oude toillen boo?fien/ of dat anders fou? 
de gefcpapcn toefen dat de bedecfeniffe der landen 
daer uit bolgen foude/ en opdatjijne fBajepeitdoo? 
ingeben dan andere niet en foude denben dat fp die 
dertoninge déden uit eergierigpeit of om paer eigen 
nutttgljeit/ fo baden fp fijne IBajefteit dat DP Pen 
luiden totldeontjlaen danden^taetdan denïlade/ 
indien’tpem goet docljte/ toant pet pen luidenniet 
geraden en docpte nocp doo? den dienft dan fijne $Ba? 
jepeit nocp om paerdct reputatien/ datfe langer in 
den felden Baed fouden bigden / pebbende foguaden 
genoegen dan den Cardtnael t emdlijb bidden 5P jpne 
JBajepeit dat pem beliede pare dertoninge in ’t goede 
te nemen/ en te gelodendatfe bomt uit eenen groten 
Pder diefe pebben t’jpnett dienjl en om paren paet en 
eed genoeg te doen / $c. 

©^4To> JBaer alfo de Contnb bp 5ijne bieden dan den 
titnjc ant; 6 <3funp deffelde jaers daec op anttooo?de / dat pp toel 

toipe dat’t gene fp luiden pem toaren dertonende/ 
toas bomende uit een groten pder en affectie/ diefp 
toaren dragende twijnen dtenpe/ daer af pp in doo?? 
gaendetpd genoegfame ejcpertentic padde bedonden / 
maer dat pp met getooon en toas pemanden dan jpne 
dienaerS fonder reden te beftoaren/ en datfe in pare 
dertoninge geen befondere ooefaben en padden der? 
blaert/ <jc. fo pebben de dooefeide ïgeeren daer op 

RepiöR toederom aenden Cöninbgéfcp?eben bpmiffidedan 
den 29 3Juip 1563 datfe niet dan meninge en toaren 
penfopneïepartpen tegens den Cardinael temaben 
dfin eenig p?oceS met pem te treden/maerpoopten 
dat de fimpele en boete dertoninge diefp padden ge? 
fepeeden / fonder andere maniere dan befepuidinge ge? 

h- noegfaem fp om 3pne JBajepeit te bermo?toen / om te 
mmen öepepfen eenig eerlpb en goet middel omtedoldoende 
«oo?ne reeptdeerdige blacpten 5pdder ootmoediger onderfa? 
5°5e"öe ten / (tellende den Cardinael anderpns te toerbdaer 
Ki ÖP na 5ünen roep en p?ofeflïe meer b?ucpten foude 

mogen doen dan pier. ^p en pandelen niet (feggenfe) 
dan den Cardinael te beftoaren / maer meer dan,pem 
te ontlafien/ ja dan eenen laft/ detoelbepemnietal? 
leen en toas ejctrao?dinarts en onbeguaem / maer oob 
in 3pn panden niet langer en bonde blijden fonder 
grote b?efe/ontupeen intondenienten/ datfe oob in 
gare boo?gaende geen befondere oo?faben en padden 
derpaelt/ feggenfe / niet toe gebómen te 3ijn Bp ge? 
b?ebeban datter geen oo?fahen doo? panden en fouden 
3ijn getoeep: maer datfe al brillens padden dermpd 
dan befondere oo?fahen te berpalen en fpecificeren 

(föll sOf eenigebitterpeit tegen pentegebtupben/ maerbe? 
1 iiefdet 3pne JBajepeit tot b?eder intonatie daer in 

doo?t te baren / pp en foude niet dan te dele berftaen 
dan de recptbaerOige oo?faben die 5üne jBa jepeits ge? 
troutoe onderfaten padden om gualtjb te bteden te toe? 
fen ert pen te bebïagen. ,§p padden lieber dat 3ijne 
JBajepeit bcliefde’t felde in’t lange te dernemendan 
andere/ niet fufpecte/ dan dan pen luiden / en3tjne 
JBajep. foude dan toel bed?oeden dattet niet fonder re? 
den en is datter een fo openbare en gemene blagte toas/ 
cnaltoaer daer maer getoeeft de ongefcpibtpeit / op? 
fp?aeb / en dertoertpeit daer in de landen pen bonden / 
t felde gaf getuigniffe genoeg dat 3ijn p?efemie/ be? 
toind / en autoriteit pier tocinig diende/ al ’t toelb aen? 
gefien en gemerbt de blepne d?ucpten diefe in fijnen 
lïaed dan ^tate toaren doende / en ’t groot ongelijb en 
bletnacptinge diefe daer doo? leden/ fo baden fp 3tjn 
JBajep, ootmoedelijb dat pem geliefde goet te binden / 
datfp pem fouden derpoeden te bomen in denNaed 
dan Staten / tot dat 3ijne |Baj. foude belieden daer te 
pellen ander ó?d?é / als pp tfpnen dtenpe / tot toeldaert 
banden lande / foude binden te beporen/ daer en tuf? 
ftpen fullen fp iuideit niet laten pen toel te guijten tfrjnen 

I- Deel. 
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een Den 
Conlnft 
bp Oen 
mince 
ban 
©ran? 
Sfen/ 
<B?atie 

dienpe in faben dan paren goudernementep en lapen / 
in art gene de ^ertoginne Ctoubetrante pen luider 
addpS dan doen fal pebben / bepalden alleen datfe 
pen niet meer en fouden laten binden in den ïtaed dan 
Staten/ tot dat 3ijn iBajepeit daer ander o?d?efru? 
de pebben gepelt/ Cn pebben obeefuir öedocjf5 
J^eeren daer naer (pebbende te boren eerp febere fcp?if? 
telpbe dertoninge aen de Ccubernantegefcaen; pen 
uit den Rade dan Staten gtpouden/ futdwat einde? 
Ipb de <6oudernante daer om erp?epc!pb^n den Co? 
ninb peeftgefonden paren ^ecretarius Hrmenteros. 
j^atoienstoederbompe de Cardinael dan <©?anbelle 
’tpooft ban de eene partpuit de Nederlanden is der? 
troeben indenjare i^a. naer25omPoni5ien/n^’twev 
nen b?oeder den Beere banCpampangie/ die bo?ts 
te doren uit ©?anbrpb (daer pp lange p;s Hmbafa? 
deur dan den Coninb gelegen padde) tot puffel toas bon 
gebomen/onder’tderel dan 3ün eigen noctfabelnfebe? , 
den en apairen en dan 3ijn gefinne / en op dat Pp 3pne JJI5S? 
moeder die nu out en gepeel ftoab toas totldefienen umo. 
befoeben: maer na dien gefeid teerde dat de partpe die 
pet metten Cardinaelpadden gepouden/neep in 3ijn 
aftoefen pandeiden/alS of pp daer felfs padde getocep/ 
fo en is de derbitteringe niet gcceffeert / maer eer der? 
meerdert: fonderlinge tegen den #?efident©tglium/ 
en de ï|eete dan (Sarlanmont die3p des Carömaels 
creatuerenfeidente toefen/ detoelbe oob meer bitter? 
Peitsmaebtendoo?diett3p propden dat de Cardinael 
paep toeder bomen foude met meerder bedel en auto? 
riteit ais pp te doren oit gepad padde. 

gieren boden pret oob toegedallen doo?fommige 
geepenaentoeder3ijden feber mifberpano enftoartc? Sm 
peid tupepen de Coninginne dan Cngeland en de «engel* 
(©oudemante of immers des Coninr Bard der Ne? 
derlanden / daer doo? de gemene (Onderfaten een 
peel j'aer grötelib 3pn gefrupeert getoeep V ar pare oe? 
tooonlibe neringe en panteringe / ’t toelb pen paf? 
fienfeer beeft derbittert en pen alteranen nocp dele 
meetdermeerdert/bpfonder fode doo?gaende oo?,a? 
ben altpd bieden durende. 

g^aer en boden iffer oob bp genomen dat men tipt ’t 
tS getoeep om al om in de Nederlanden te doen aen? 
daerden/en pem reguleren naer der definitie geno? Denton? 
men in’t Concilie dan (Crenten/toacr op lange be? mie ban 
radinge gepouden is getoeep / toelb den ingefetenen 
oob niet toeiniep en peeft gealtereert en tegen de 
(©eepelijbe nocp meer derbiteert/ befondcr fo daer 
mede niet alleen de «©eepelijbe judicature en ©if? 
fepoppen maer oob d’ 3|nguifme en berbolgtitge 
teerde bedepiept en daer neffens dele arttculen ge? 
perbt / die dele opentlib toilden betoijfen bp abupS 
in de Cp?ipelibe berbe ged?ongcn te 3ijn / oob dele 
andere den eremptien en N?tdilegien dan den lan? Scon» 
de directelib tegen pijnde ten poe toel doo? als doeivmtejtfn 
daer op niet doo?der ged?ongen en toerd/ altijd die? 
lenfo deel Iupden te meer ter ander 5ijdcn/ en dan Imim 
de andere opinie/ befonder nadien ’t felbe Concilie wen. 
daer na al om is gepublïceert/ en al pad 5ijn |Ba? 
jepcit daer in gcconfenteert op febere refetbatie 
dan eremtien / die en 3pn in ’t publiceren in dele 
Plaetfen niet derpaelt nocp bermaent oft immer 
bp den bolbefuljt niet derpaen/ fp pebben altijd een 
aepterdenben dan des gepad. 

IBen peeft óob den felden Corner 3»jn bep ge? ®eörr(ïei’ 
daen om dien dan Eeeutoaerden / <©?oeningen / 
<Debenter ctt üoermunde met fepone tooo?dcn er fajomn 
mtmttien te doen goet binden/ dat fp pare nicutoe Jg* 
Bifftpoppen fouden toillen met goettoillicpeit ont? ieiöen 
fangen. boende de felde aen feggen doo? penne docij te 
^tadpouders dat de meninge dan de Comnbftjbc 
IBajepeit niet en toas / om de Staten of landen m 
eenige patètcactaten of p?idtlegien / oude ufantten of 
copumert en b?ppeden tep?ejudiceren: maer pen die 
onderb?ebeltjb bp den ‘Biftpoppcn te doen onder? 
pouden/ dat oobde^iffepoppen ’t felde 30Uden (toe? 
ren/dattet oob p?ofjjtclpb doo? de felde landen foude 
toefen / datfe fclfS eenen 25ipcpop fouden pebben/ 
toaer bp gefpaert fouden toerden dele onbopen die an? 

C ^ ders 



I Het eerfte Boek. 5 
DerS gebacn moeten'toerben fo in ’t fenDen tot Htrerpt 
Dieeentge fSrnpel CceftdijPe oo?Den toilben pebben/ 
ais ooP tmfccmüe ban 2üt>ten / D’onPofïen ban Dc ap¬ 
pellatten en Ddegatten^ 3tetfc ooP notelgp motten 
pebben 2Siffcpoppcn/boo? Dien Dc 2CertS-$Bi(Ttpoppen 
pacr reept / ’t toelp fp ïtt De fettoe lanDen paDDen / alte? 
De tot bepef tsan De ©iffepoppen Die pare Suffraga? 
nen fouDefttocfen/gerenimcicert paDDen.Cat meDe De 
Serts-^tPpoppen niet gerefigneert pebbenDe paer 
gererptigpeit/ pare refiDentte fouDe mogen nemen in 
De felbe JanDen Daer pet pent beliepen fouDe/ en Dat 
pen niemanD Die refiDentte en fouDe Ponnen of mo¬ 
gen toeigecen / Dat Daerom D’ingcfetcnen Der felPer 
tnoetenDe toeiaten Den ^ertS-^Biffcpoppen als fp in 
paer 3ïcriJ-25ifDom fouDe toillcn pare refibentiene? 
men/toet bepoo?ben toe te laten pare Suffraganen/ 
maer men en peeft met pen niet Ponnen uitreepten/ 
noep pen Puntten b2oet maPen’t gene men begeetbe. 
3§et todP ooP geen Pieine Uerbiiteringe gemaept en 
peeft/ aio men gefien peeft Dat men fo peftig ber? 
bolgbeomDefe (Biffrpoppen/ en alfob^nquifttieal? 
om in te btengen / Die eiP norptans fo feec paté en 
b?eefbe. 

ficiö°°/ ’t&eeft ooP rotten af Peer Dele gcpolpen/ Dat De 
ïucHtoe nicutoc tngefielbe ©iffepoppen met pen Capitclen/ 
23/P herpen en ©nbetfaten Dele onntfien / quefiien en 
H05” gefrpiilen / gePregen pebben / fo fp pen terfiont al? 

om in Depoffcffie pebbentoillen maPen/ enbatb’an? 
Derc ban pen ottbe b?ppdt en eremptie niet en toilben 
gcp2tbeert3iin. 

5o?ac* <©aet en öoben iffer notp een anDer oo?fahc ban 
5|5rS? nto?rtnge en perplejcttept opgePomen / D002 Dien fo 
naej^. men fag Dat men met 38nttoerpen qualgP boo2t Pon? 

fïe om albaer eenen niciitoen (Btffcpop in te brengen / 
cenige uitgabenen Deliberatie genomen tocrDc om De 
felbe (lab met berfcpciDen fïeDen ban :B?abanb/ 
aio puffel / loben/ $c* onDcr pet 3tertS-üBtfbom 
ban iBecpelen (Daer De CarDinael ban <0?anbelle 
tngeletD baas») en 3Ba!frp-©2abanb onDer karnen 
te toengen/ D’todP niet min tegen De P2ibilegien en 
todbaren ban Den ianbc en ten Dier ftaD en fouDe 

„ gePomen pebben / Dan of binnen Der feiber ftaD 
eenen gefïdt paDDe getoojben : todP itptgeboifïen 
3pnDe / toeber een grote beranbertnge betoo?faePt 
peeft / toaer tegen 00P De Staten ban 25?abanb 
pen pebben geopponcert en Diberfe rcmonflrantien 
ober gegeben / mact is al t’clPen na Spangten ge? 
fonDen / en en pebben anbers geen apofïiüe Ponnen 
bertoerben: <©an na Dien fp meer Dan fes maenDen 
Daerom bcrboïgtpaDDen/ een apojïtlleDtlatoir/ ren? 
bojerenDc De faPc acn Den ConinP in Spangten / en 
poe boel fp Daer na toeber lange Des berbolgt pebben/ 
en pebben niet bootDer bunnen Ponten. |Baer peeft 
pacr ïf oogpett Daer na pen allen bcrPlaert Dat fp Daer 
af aen ben ConinP geftp2eben/ maer noepgeenant? 
toootb ontfangen en PaDDe / Des 00P onDer pet ©olP 
Dc berbtttertnge en afbaï fcer gemeerDcrt en langs 
fo meer totter C5ctefo?meerDe Religie pen begeuen 
peeft: ftenDc Dat men D002 alle miDDeicn fotpte De? 
fe (eer gepatc faPen ban Den gsiffepoppen en 31n? 
qutfttien / ’t toare met toat miDDei pet toare in te 
btengen. 

©ooïs <©cn 25 uittip anno 1564 is De üeifer f erDinanDuS 
Sfï” Po b2oeDcr Caroli De©pfDe Defer tocrelt oberïcDcn/ 
3r«tip arpterïatenDe D2ie fonen / namentliP: fïSarimiliaen/ 
imuö- fcrDmanD en üaerlc/ en bele Docptcrs/ 3Ön outfle 

fone.ïiBartmmaenDiein jQobemb. i^2 aoomSCo? 
ninp toas gcPoren / tocrDe iieifer in 3ün pïactfe. 

ïtaufec Ginter Des facrS 1364 toas toonDcrlijPen 
iuuucr. lj gt'eng / alfo bat mat ban Den 14 i^obembtiS 

rotten 18 ^ebjuarp met fïeDen en paerDen ober De 
ScpolDe reifen motpt fonDer perpPel. <©aer Ö002 

slot grote armocDc onöer Dc fepamde luiDen toerD ge? 
snuffel leDen. 
mmcEic^ fcs:^CK fare ban 1^4 is tot puffel ten 
ïijumoiV' ptttfe ban ginos <©tppcert op ï®armocS-b2oeP ban 
na ac? een 5ci?gc een monfter gctoo?pen geloeeft / onDer 

fes anDere jonge berPenS / bjaer ban Dat peteeerfte 
een monftcr bjas/ pcbbcnDe pet aengefiept ban een 
man/ Daer toeloop armen / panDen geltjp een menfep / 
maer ban De fcpouDeren af toas pet ticpacm t’ecne? 
maeleen berPen gelijPenDe: pet 3oog geïpPD’anDere 
jonge berPens/ maer pet en leefDemaerttneDagen/ 
taant men fmetet D00D mette 3cuge / om Datter fo bele 
gdoops toas/ en Dattet bolp Daer fulpen fep?tPban 
paDDe. 

<©e P2daten in 25?abanD en befonDcr ooPDegHb? 
Dpcn totter ineoeporatien geDeftineert en bankbeen 
onberfien/ merPenDe Dat fp met geenDerpanDe ber? 
bolgingen notp in Spangien nebens Den ConinP/ bm. ' 
nocpnêffensDe <©oubernantccn Ponfïen Deb?efeban 
into?poratien los tno?Den/ notp tot gelaten gera? 
Pen / pebben aepter na benoDigt getoeeft ban Der nooD 
een Deucpt te maPen/ en Dat fp na punDunPenmet 
paren goeDen reepte on geDeDuceerDe b?ppeit/ coftu? 
me en petbilegten niet enPonflenobttneren: pebben 
fu cpntitjP gefoept te berPnjgen en reDjefferen met 
gclD: en 3pn op Dien boet eerfl in communicatteen 
cpntlijPin tranfattie gePomen : enmitS fePerejaer? 
iijpfe renten Die De booifciDc D2te onberfiene SibDpen 
boo?taen fouDen uitreiPen 3pnDer iBajeflett (tot be? 
poebe ban De nieutue g5iffcpoppen fo men genoeg 
berfionD) fo peeft men pen alle D?te banSbtenber? 
fien/ en 00P anDere Die bacant toaren getoojöcn: en 
peeft men De boo?fetDe inco2poratie pen ganfepont? 
fiagen / en caffatie Daer af belooft te Doen pebben ban 
Den paus. 

Cm gdijPe raffatte te pebben roerenDe Dit in? 
(lellen ban De nieutoe 25i(ftpoppen in 25?abanD/ 'g6/- 
paDDen De D?ie Staten DeffdfSlanDSooP fePeregro? toE,s^ 
te follicitatien geDaen en Diberfe requeften enDeDur? t>eaf> 
tien obergegeben tot opten aBintet 1565. ^Baec fp gw* 
en pebben Daer inntetPunnen bertoerben. Cefettoe 
faPen 3pn 00P Den gemenen ^nbJoonDeren b2eemD mog* 
tngeballen / en pebben bele berfcpetDen oo?Dden en P8n' 
opfp2aPen Daer op toeten te pouDen / en Die grote 
murmuratien onDer’t ©oiP 3pn Daer Doo? gemeer? 
Deert: fo fp pen lieten poren Dat men om gdt 
tod Ponfte gecafTeert en afgeDaen Prpgen De inco2? 
poratien ban De 3tbDpen / ten minfïen op Dat De 
25iffcpoppen ban renten en inPommingen berfteö 
toerDen: maer Dat men tod facp De meninge norp 
te toefen (niet tegenfïaenDeaï’tfcpoon öefrpett / ge? 
loften en pjibilegien) De arme CnDerfaten norp te 
plagen metter (fnquifttien / mits Dien men geen? 
fins en Ponfle berPnjgen om eens ganfcpdpp ban 
Der b2efe Defer nieutoer (Biffcpoppen/ en bp confe? 
quentie ban Der gjnquifitie b?p / ont(Tagen/ geruft 
en berfePert te mogen toefen : in fomma fo lange 
als men’t feit ban Den felben Biffcpoppen farp notp 
gemeent/ geb02Dcrt en aengepouDen teto02Den/fo 
bleef Dat bolP al in Der feiber imp?cffien en per? 
pleriteit/ Dat men pen foepte D’^nquifitic norp ober(Fol,2a j 
te b2ingcn/ Daer D002 paren afpeer/ bérbitteringe/ 
en titDignatte tegen De Ceefidijppeit altpD meer en 
meer peeft toegenomen / en 3pnDer langs fo meet 
ten punDet ïere geballcn / en Der anDere met me? 
nigte toe gelopen/ ban De toelPe men pen namads 
noit en peeft Ponnen Peggen/ en poe De berbolginge 
meer tocrD geD’eben / poe fp bafier en parDer op 
pen opinie blcbcn/ en tegen D’anDere meer gcflcrPt 
toerDen. 

D^fier neffens Peeft in De Somct en ginter 65 tfbkï™ 
norp meDe gemengt Die ober-grote Dieitc ban 

Poren alle pet jSeDerïanD Doo?/ Daer ober niet alleen 
grote benautbeit / geb2eP en armocDc onDer Den go? 
menen man gebolgt is: maer 00P pun (innen en pu? 
meuren/ meer Dan genoeg te boren gequelt/5gn Daer 
Doo? meer ontfldt at berpert. 

DC grote fBecfierS en BiDDerS ban Den gulDen 
©liefe en CoubcrncurS Der ©?obinrien/ peb? 

ben met groten pertftoeet en fo2gbulDigpeit alle 
Defe ftoarigpcDen bernomen en ooP boo?fien toaer? 

frpnn? 



*5*$' Oorfpronk derNederlandfe Beroerten, 
fcftijnlijftc bïoetflo?tmge en oproerigftett öaer uit re 

aibbij^ [uilen Polgen tnöièn nietftaeftelpft cn bepoo?lijft öaer 
5jK,jL in Perften toeröe / ’t felPc öaerom öe Hegente öifttoiio 
banfjct Pcrtonenöe: enbePinöenöe alleöenoo?fp?onft meefl 
suiöen te pangen op ö?tc pointten/ te toeten : i, Dp öe 

mSemperöigpeit öerplaccaten metter nwtoec perbolginge 
«öoubet^ öaer öoo: gefdjieöcnöe. 2. <Dpte queUmge en P?efe 
«eur^ jjje men gePoelöe en paööe Pan öe ^nquifttte. 3. Cn 
5JLJ“ opte nieutoigpeiö Pan öe 2Biföonrmen / en öer Paan? 
tnr.se öeringe öie men öaer uit P:eeföe. Rebben etnöelftft 
een oen jji> Agente / öe ï^ceren en öen ïïaeö Pan Staten / ge? 
Sn, raöengcPonöen/ öat een Pan öe p?incipaelftcnonöer 

Hen Pp öen Coninft fouöe reifen/ en fijne iBajefteit 
perfoonïtjftte Pennen gepen/ en tod opcntlijft onöer? 
rieftten öe Penautpeöcn / b?efcnen periculen uttöefen 
ö?ieoo?faWn/ en anöere faften Pan ^tate en 5pman? 
tie toegeftomen / en öat pet Sanö in gtota fo?gc 
fionö / Pan gantfep bedoren te gaen / toaer info Pene 
fijn iBajeficit toiiöe Pooien / grotdpft Pan noöe toa? 
re foeter öaer in te PaHen / en pen na öen onöafaten 
toatte boegen, ïDelften Polgenöe io Pp ïafle Pan öe 
Kegcnte en oeöonnantie Pan öenïïaöe / en Poifen öer 
anöew leeren / öe 03?aPe Pan Cgmonö öaer gereifl/ 
öie öen Coninft ’tfdPealleO Perftlaeröe/ en Pan öen 
felpen pafte pope en toefeggen gepaö pePPenöe/ öat 
fijne jBajefteit alfo öoen fouöe en öepefepe conform 
Pan öien na fenöen/ io tecöer geftomen enpeeft öe 
tijöingc fulr gepiept / öieo men feer Perbftjöio ge? 

■toeefï/ popenöe öatöe eerfte öepefepe uit ^pangien 
’t fbuöc topouöen en PerfePeren / maer öaer en té niet 
gebolgt confbJin öier popen/ öie öaer öoo? in een öeer? 
ïpfte toanpopc Peranöert isf. 

©c retfe ©e öepefepe iO Pp na fo paeft in j^eöerlanö getoeeft 
te$G>& aio öe <02aef/ maer gantfep contrarie ’t gene öe 
Si €>?aef refereeröe pem Pp monöe gefeit en belooft te 
na 3ijn / öaer oPeröen <©?aef feer Perftoo?t 3ijnöe / noep 

’n? in öen ftaöcjéer poge en lelijfte injurien tegen öen Co? 
mn' ninft (aöfent toêfenöe) uitfpeaP / toelfte fafteöeo te 

meer aiïe öe ^eeren in naöenPen fielöe / toant öe Co? 
ninP PePal öe faPe öer fteiigte / ter eraminatie Pan öe 
negenmannen / öie öaer na pem öaer Panfouöenré? 
tateren / fcp?ijpenöe toel uitö?ucpeltjp öat pp liePer 
Peel öuifent fouöe öoen fietPen öan een Pinger te toij? 
Pen Pan öe toare Catpolijfte Keltgte / quanten ooft 
toeïmgöaerna anöereö?tePen Pan öen Coninft/ Pp 
todfte fpn iBajefieit Pelafte öatmenfonöer oogtniPm? 
ge fouöe cjrecutcrcnalle öe gePangen ïDeöerööperen. 
<Dit mröpaegöe öen <®?abe Pan Cgmonö feer/en pem 
fpeet öatöe anöere t^cerenpem Portoeten öat pp fijn 
eigen faPen Pp öen Coninft Perricpt paööe / en öat pp 
pem paööe latenco?rumperen/ öoo?öc eeren enge? 
fcpenPen öie pem in ^pangien toaren geöaen ge? 
toccft, 

VCle en perftpeïöcn anöere faPen ?ijnnotp meer 
toegeö?agen / öie men pier Pp fouöe mogen Poe? 

gen/ maer Pp öe gene öie P002 Pcrftadt 3tjn/ ftan 
iöer een raerftén en oo?öelen poe öe (aften Pan öe ïieli? 
gie / en öe finnen öer gemeente in f^eöerlanö toaren 
gefidt in öen uitganft öeb jaerbPijfcntfeftig/ en öat 
alleöe Eanöenöoo?/ grote P?efe / opfp?afte en mo?? 
ringe toaö / fo om öe toteöe PetPoïginge tegen öe Iere/ 
aio om Öit inP?cngenöer ©iffepoppen en §nqiirfittd: 
öaer öoo? onöer öenöuimalom feer gefp?often cn# 
muit toetö tegen öe deefïeïijfte / fo men permoéöe öét 
öie öefeïPe puntten fo part toaren ö?ijPenöe tegen öie 
Panöe nieutoc Icre (fomenöie noemöe) toelfte ïete 
meer en meer toenam/ enöé Pergaöeringe Pan pen 
öagelijftö ooft meer Permenigbulöigöen/ geftjft öieaï 
eenige jaren alöaer geöaen paööen / niet tegenflaenöe 
alle öe placaten en o?öonnant|cn öaer tegen gemaeftt/ 
enöe PerPölgingen öaer uit gefp?oten, 

i©aer 3ijn fommtge öetoelfte öe Poo?naemfte ootfa? 
ften öer beroerten en ftcranöermge feggen toegeno? 
men te jijn gepjeefï / oPermitO eenige ïjecren Pan öer 
0?ö?e / en Pele Pan öe p?intipaelfle öeö Hödo te feer/ 
en Peel meer öan pare fiaten / rpftöommen cn gele? 
gentpeöen Permocpten/ paööen getèert en geöomi? 

ncert tertoijlenöe Coninft pier te lanöe toab getocef / 
en öatfe öaer öoo? in feer grote fcpulöen en perloop 
Pan pare goeöeren toaren geftomen / in fulftcr boegen/ 
öat pare fiaten (öie fp niet en toilöen minöercn) niet 
langer alfo cn ftonöen onöerpouöen / en öaerom pet 
Poift oproeiöen / en öe feIPe onöer ’t öeftfd Pan öe ï*c? 
ligie tot nieutoigpeiö P?engenöe / Pcrlangenöe na Per? 
anöeringe / Perpopenöe öoo? fulfte berayöeriuge en 
nieutoigpeöen tot poger ftaten en meeröer rijftöóm te 
ftomen, Jfêacr toat Pan fulr io of niet / en of ’t feite 
pet öaer toe mag gepolpen pcftöen/ enfiaet mn niet 
Poo? öetoaerpeiö tefcp?pben/ foöe pettenen gemoc? 
öen öer menfepen niemanööan alleen <6oöe Peftent 
3ön, |Kaer öe boo?Perpadöe en anöere naPolgenöc 
oo?faften 3pn meer öan openbaer/ ftenlpft en toaeracp? 
tig / öoep io ooft apparent öatfe na Peranöering paeft? 
ten/ maer öaer toe pulp Peel / ÖeP?efe öiefp paööen 
Pan öerefolutie totC*ent/ tegen pare perfonengeno? 
men, 

©olgenöe öeo Contnr lafi 3pn te J^oPe beroepen ne? 
gen mannen/te toeten: ö?ie ©iffepoppen/ö?ie ^oc? 
toren in öer Cioöpeiö en ö?ie $?efiöenten/öefe pebben 
paer Peöenfeen gefeit op ’t gene öen Coninft gcfcp?epen 
paööe / nopenöe öe ïteligie / en poetorf pet eenige niet 
en bepaegöen/ fo toerö pet öen Coninft noefttano ober? 
gefonöen Pp öe <öouPemante. 

T^Cr top nu boo?to ftomentotte befcp?ppinge Pan 
^t^laer 156^. fopebbe ift pier brillen tuften Poe? 
genöep?oppetiePan jSicolao 3irnolöt öe jBaluöe / öe 
toelfte in öit jaer gebonöcn toerö binnen cmböen / in 
een muire gemetfelt op pet ouöe puiö / toelfte p?oppe? 
tietoefenöe inHatijnjePeerfen / en op öefentijöfp?e? 
ftenöe/ bp tenen alfo in^üitfetale oPergefet en mp 
meöe gefteelt i^ getoeefi, 

- - **>7# n j 5 

An fal men fien tuffen den Heercn ft rijd, 
Ook bloed-voogden met vele Landfchappen wijd? 

Ydel van volkedietroerig wijken. 
En feer veel gemorterdeRijken: 
Den val fal huis noch Kerke verfchonen, 
In de Steden fal geen borger wonen. 
Ook fal tot veel plaetfen daer ’t God ge voegt, 
D ecker vruchteloos leggen ongeploegt: 
Moord fal komen in edel geflachte. 
En vernieünge der groten van machte. 
Onder den \Velken fal zijn ontrouwe, 
Daer na wilde verwoeftinge met rouwe. 
Elk lid fal ’t hooft wederfpannig wefen, 
De flinker fal de rechterhand vrefen. 
De Noortwind verderft landen ende luiden, 
Wanthy isfterker dan dievan ’t Zuyden. 
Ook fal hy als nieu Conink volk en wet 
Regeert, met een nieu wonderlijk gefet, 

5 DenConing, en’t geloof veranderen 
Paep, Heer, Volk, elk zijn weg doen v/anderen J 
Dan fal (onder fotten ende wijfen )' 
In veel plaetfen fware twifl: oprijfen. 
Dan falmen in alle de werelt horen 
Van fecten die nieu werden geboren. 
En dan fal der Duitfen toorn verwreden. 
Ook felle fwaerden woedelijk fmeden. 
Om te doen vlieten bloedige Aromen, 
Die uit haers felfs lijven fulien komen. 

T$ ’t begtrtfel Pan pet jaec 1566 enpeeft pct.fftj? 
•«öerlanö niet minöcc maer engeftjft Peel groteren 
meeröer Peranöeringe onöerto02pen getoeefi/ om 
’ttoelftnecilleftjft tcbefclmjPen/ fal ban noöe 3pn tot 
mecröeren Perftanöc Pan ’t gene aio öoen Poo?panöen 
toaoengepanöelt toerö / fto?telpft te Pecpalen ’tgenè 
tn’tcinöe öeo jaerO 1565 Poo?geftomen en nocli ten 
einöe niet geb?atpt en toaO / maer metten beginfcl öeO 
jacrOPoo?tPerbolgt toerö, ^oiflteberjïaen/ öat in 
öcmaenö Pan december /3£nno 1^# öe hertogin? 
ne ban jBarma <©oitbernantc b?iePen en fcp?i>PenO 
pan öe Comtiftftjfte fDaieftat Pan ^pangien heeft 
ontfangen/ inpoutenöe fijne UBajeftettO meninge cn 

C 4 toten? 



3* Het eerfte Boek* 
iwmtkf cn htat fj|> w Diéc fahe üatt öe ïteligte in 
lüeöerlartü koilöc acfjtccUoigt fjeööm/ toaec afJjaec 
IgDoglmtnamaelS ö'ejctcact met Jjaec D?teUen aen au 
ien <ö5oubecneutó en ïtaöett ïjeeft gefonöen / om uaoet 
aen öe lïeöen gefcptfit te tuoeöcn, ö’^nficiufcert ban 
tocl&c extract en bnetien Dtec 3tjn aolgenöe. 

CiefoTuj nr£n eerften: aengaende de placcaten en ordon- 
neüan nantien fo oude ah nieuwe op ’t feit der Religie, 
thiifM&e dat zijne Majefteit verftaen hebbende den ftaet daer in 

S hen vinden de faken van de Religie hier te lande niet 
fint ttan en behoort, aengaende fulke placcaten en ordonnan- 

tienyette worden verandert: maerdatfebeide fovan 
pcnöc ’t de Keiferlijke Majefteit als zijne Coninklijke Maje- 
fcit öcv fteit ter executie geftelt te werden. En word zijne 
öeliate. Majefteit wel geware den gront waer uit fuik een quaet 

gekomen is, ook dit het felfftein der voegen toege¬ 
nomen heeft, en fo verre geftrekt is, gekomen te zijn 
door de onachtfaemheit, flappigheit en diftimulatie 
der Richteren. In gevalle dan daer eenige zij n,diefe 
niet en derren of willen ter executie ftellen, vrelènde 
voor eenige oploop, fo fal men zijne Coninklijke Ma¬ 
jefteit daer van adverteren , op dat de felve daer in 
voorue met kloeker mannen en die beter gefint zijn 
tot fulke executie, waer van in de voorfeide landen feen gebrek of faute wefen kan daer fo vele Catholij- 

en zijn, die God en zijne Coninklijke Majefteit be¬ 
geren te dienen, en dat fulks doende, en de voorieide 
placcaten executerende, is te verhopen, dat men lich¬ 
telijker en eer alle fchade die daer is, fal konnen reme- 
dieren en wenden, dan door eenig ander middel. 

Tentweden : aengaende de In quiliteuren des ge¬ 
loof;, belaft zijne Majefteit haer Hoogheit de hand 

ftn aiTi -, daer aen te houden , dat de felve Inquifiteurs worden 
öoen'om gevordert in ’t gene dat hen bevolen js te exerceren en 
ïjarr 6c? te bedienen tot welvaert en onderhoudinge der Reli- 

5*5. 

©e Öa; 
ning tufl 
i)e rigorn 
reufe 
BfMaccaa 
ten ter 
emurte 
Se fielt 
Öeööen. 

quiittru 

iiel rec^ gje; oefende het gene dat dienende is. Mitsdemenin- 
srn eren. gevan zijne Majefteit is, als dat de voorfz Inquifitie 

door de voorfeide Inquifiteuren volbracht worde, ge¬ 
lijk als het felve tot noch toe gefchiet is, enhunGee- 
ftelijke en Wereltlijke Rechten wegen toebehoort, 
liet welke niet nieus en is, nademael fulks altijd gedaen 
geweeft is by wijlen Keiferlijke en noch zijner Co¬ 
ninklijke Majefteits tijden, want anderlins deincon- 
venienten die men vreeft, veel fchijnlijker, naerder 
en groter zijn fouden, tenware dat men fulx verfage 
door den voorfeiden Inquifiteuren, mits haer officie 
volbrengende, en hen daer in by ftonde. En over¬ 
mits hare Hoogheit merkte wat verlang daer aen is, 
fo beveelt der felver zijne Majefteit al watfe vermag, 
hier in te handelen , en te doen het gene datter fo noot- 
fakelijk is, en dat fy geenfins en confentere,dat men 
der eenige andere faken voorneme of handel, wel 
wetende haer Hoogheit, hoe feer dattet felve zijn Co¬ 
ninklijke Majefteit ter herten gaet, ook wat vreucht en 
vrede fulx der felver wefen fal. 

,st<©n« Ten derden : nademael het heilig Concilie van 
jörrfjDUJ Tremen alreeds gepubliceert was , en daer toe niet 
^|Jban' anders en refteerde te doen, dan wat d’executie aen- 
Ccmrilic gaeG welke de Biflchoppen competeert en concer- 

neert, fo beveelt zijne Coninklijke Majefteit haer 
Hoogheit , datfe hun alle mogelijke addres en affi- 
ftentie doen hebben , op dat fulx zijn effeeft krijge 
gelijk alft behoort. Ook dat men ter executie ftelle, 
het gene dat aengaende van het leven en de zeden der 
Geeftelijkheit te reformeren , het voorfz Concilie j 

van Trenten geordineert en gefloten heeft, belaften- 
de zijne Koninklijke Majefteit alfo wel haer Hoog- 
heit als zijner Majefteits Officieren , en dienaren, 
daer toe allegunft, ernfte, enhulpe te doen, die van 
doen fal wefen. En ingevalle alfo gerequireert ware 
datter van zijner Majefteit wegen eenige provilien 
moft gegeven of geordonneert worden, als dan fal 
die terftond de felve laten expedieren , byfondar fo 
verre de Geeftelijke perfonen niet en wilden obédie- 
ren de voorfeide reformatie te ordonneren by de Bif- 
fchoppen, achtervolgende de ordonnantie van ’t Yoor* 
feide Concilie van Tremen» 

i)3(I 

f-S’rcntsa, 

f Eindelijk en tót eender conclufie, dat wat de Co¬ 
ninklijke Majefteit haer Hoogheit fchrifcelijk ontbiet y 
als boven, is het felfde dat van node is tot de welvaert 
van der Religie, en van den lande van herwaerts-over, 
welke fonder de felve niet deugen en fouden, en dat dit 
den middel fy om die by der gerechtigheit, in peys en 
vrede te houden, nademael dan haer Hoogheit fiende 
is, wat daer aen gelegen is, fo begeert zijn Koninklijke 
Majeft. op een nieu,datfe fuiken wech en middel volge 
dat het gene dat voorfz is mach volbracht worden: en 
dat felve fal wefen het gene daer in fijn Majefteit de 
meefte vreucht en vrede fcheppen fal, fo wel van haer 
Hoogheit, als van den Heeren die fy by haer heeft * 
de welke haer Hoogheit’t felve behoort te bevelen en 
belaften opdat fy hen daer in emplojeren, gelijk als 
zijne Koninklijke Majefteit een goet betrouwen heeft 
datfe niet faelgeren en fullen, wetende dat het der fel¬ 
ver feer aengenaem wefen fal, daer neven ook fy hun 
devoir doen fullen van fulke perfonagien als fy zijn, en 
gelijk fy zijn gehouden ten dienfte van God en zijne 
Majefteit en ter gemener welvaert van den lande yan- 
herwaerts-over en van haer fel ven in ’t particulier. 

ï£et fefpijben ban öe ^ettogtnne ban $arma aen alle 
üe Slaöen ban öe ^eöetlanöen: beneffens ’t boo?fj 
extract toajS Ituöenöe ban tooojö tot tooo^b ai$ 
bolgt. 

\/f Argriete by der gratiën Gods,Hertoginne van Par- ^ ^ 
1ma eh Placentien Sec. Regente en Gouvërnante. ban 

Lieve en wel beminde, hoe wel van de eerfte uren ©oirtjer* 
af, dat de Konink mijn Heerebegoft te regeren defe nant® 
Nederlanden van herwaerts-over, fo wel byhet ver- 
nieuwen en publiceren der placcaten en ordonnantiën tian öe 
van wijlen alderlofflijkfter gedachtenifle Keifer Kaer- 
le, mijn Heere (die God in zijn glorie hebben moet) *anöwu * 
op ’t feit der Religie geratificeert, gelaudeert, en ge- 
confirmeert,by zijne Koninklijke Majeft. ah hy ’t gene 
datfe u luiden naderhand overgefchreven heeft: ook alg 
zijne Koninklijke Majeft. iefthjk van hier na Spangien 
voer, gy liedemaltijds hebt kunnen fpeuren den recht- 
finnigenyver, en kennen het deuchdelijk herte zijner 
M > j. tot "onfervatie van ons out oprecht gelove én Ga- 
tholijkfe Religie, en tot uitroyinge van allen fecten en 
ketteryen in de voorfeide landen van herwaerts-over: 
So ift niet te min nademael het zijnder Majeft. belieft 
heeft ons om fekere obrfaken zijn alderheiligfte voor¬ 
nemen by zijn laetfte brieven te ververfchen, dat wy 
by fonderlinge laft der felver u 1 liden hebben willen 
voordragen het felfde datfe ons gefchreven heeft, het 
welkeisineffè&e, als dat zijne Koninklijke Majefteit 
geen dink ter werelt meer begeerde, dan de vooriz Re¬ 
ligie te conferveren en zijn getrouwe onderfaten van 
herwaerts-over te houden in goeden peis en vrede, in 
rufte en eenigheit, ook die te preferveren voor al fulke 
inconveniemen en onraet als men gefien heeft in veel 
delen der Chriftenheit, door ’t veranderen der voorfei¬ 
de Religie: wilt ert verftaet dat beide de voorfz placca¬ 
ten en ordonnantiën van wijlen Keiferlijke Majeft. en 
zijne Koninklijke Majeft. gehouden en gehelijk geob- 
ferveert worden , gelijk ook de meninge van zijne Co¬ 
ninklijke Majeft. is ernftlijk te doen onderhouden en 
obferveren, wat by ’t heilig Concilie van Trenten, ook 
wat hier en daer te lande by de vergaderde Geeftelijke 
Staten aengaende de reformatie der Geeftelijkheit ge¬ 
ordonneert en gefloten is, fonder ergens in te contrave- 
nieren, ten einde ftraffende de ketterye, de zeden ook 
gecorrigeert worden. Voorts dat men alle voordeel, 
gunfte en affiftemie döe den voorfz Inquifiteuren des 
geloofs in ’t exerceren van haer lieder officien. Item 
dat de Inquifitie by de voorfeide kettermeeftess gedre¬ 
ven worde, gelijk fy tot nu toe gedaen is geweeft, en als 
haer van Godlijke en wereltlijke Rechten wegen toe 
behoort: het welke zijne Coninklijke Majeft ookex- 
preffelijken by zijne voorfeide brieven beveelt. Ach¬ 
tervolgende dan fuik fchrijven zijner Coninklijke Maj. 
en om der felver gehoorfaem te wefen, in een fo heilig 
ên favorabel ftuk, hebben wy u luiden delen brief niet 

kon- 
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konrten laten te fchrijven , om u luiden te bidden, te re» 
quireren en in den naem van zijne Coninklijke Maj. 
V/el expreflèlij ken te ordonneren en te bevelen, u lui¬ 
den hierna en in te reguleren en te voegen, volgende 
de ordonnantie van Zijne Majefti fonder eenig pundt 
of arfcijkel te contravenieren. Ook dat gy luiden fulx 
te kennen geeft den Officieren en den genen van der 
Wet van de principaelfte fteden van den lande en Her¬ 
togdom van Braband, &c. ten einde hier na haer te re¬ 
guleren fonder diffimulatie ofconniventie,opdepoe- 
nen in de voorfeide placcaten begrepen en gemenrio- 
neert, en om fulx te beter te doen, fult gy committe- 
reii en deputeren eenen Ra ts-heer uit uwen Collegie 
die men nochtans van fes maenden tot fes maenden lal 
mogen veranderen (op dat een alleen niet al door daer 
mede befwaert en zy) welke anders niet en doe, dan 
gade flaen in ’t voorfeide land van Braband , dat de 
decreten van’t heilige Concilium van Trenteh onder¬ 
houden worden, en u luiden altijds veradvertere van ’t 
gene datter gaens is, om daer in te verfien, na de inten¬ 
tie van zijne Majefteit, en op dat wy altijds mogen 
weten hoe ’t metter voorfeide Religie ftaet, aengaende 
als boven, als dat gy lieden ons van drie maenden te 
drie maenden alle dink hoe ’t vergaen zy, vanftuk tot 
ftuk fchrijven fult ^nemende ingcvalle van eenige 
fwarigheit, u lieden recours en toevlucht aen ons, of 
aen degene van den fecreten Rade van zijne Majefteit, 
op dat ons mach gedaen worden het rapport en de wete 
der faken, aldaer wy infgélijx eenen Raeds-heer nemen 
en committeren fullen, die fulks inlonderlinge befor- 
gen fal, en met u luiden en den genen die gy luiden 
daer toe deputeren fult zijn kentfehap en correfpon- 
dentie hebben, en op dat gy luiden in alle het gene bo¬ 
ven geroert word, te beter verftaen mocht wat zijne 
Majefteit ernftelijk wil, fo hebben wy u lieden neffens 
defen laten daer by lettende pun&en der fel ver Maje- 
fteits brieven, en ander fchriften, fo veel defe materie 
concern eert om na het luiden en inhouden der fel ver u 
luider te voegen en te reguleren fonder faute. Daer 
mede lieve en wel beminde, bewaert u luiden God de 
Heereinzijn Godlijke gratie. Gefchreven tot Bruflel 
op ten 18 dag van December 1565 H. V. Onderftont 
MARGARITA: Legerftondgetekent 

D. Overlope. 

D€ ban <©rattgtm meöe gdtjfte bjieben 
omfangen fjefchenöc om fjem traer na te regulc. 

ren tnplaetfe 3ftn£ goubernementsf/ liet ficö beïmn^ 
hen öatbeferefolntie ban sijne iBajetlcittoeberecnL 
ge grote beroerte foute mogen maften te meer om bc 
bergeeffefje ftope/öte beïe ftaöten genomen 0002 fjet 
toeöerfteren en berftlaren bes <©?ateri ban Cgmorto/ 
ban toelften 3ijn geboelen ftpte <Oon'üemante bp te 
nabolgenöe ïniffitsc beeft beraöbectcert. 

MEVROUWE,ik hebbe ontfaen de brieven 
die uwer Hoogheit belieft heeft te fchrijven aen 

my, eenfaemlijk aen die van den Rade van mijnen 
Gouvernemente, en verftaen de meningevan zijner 
Majefteit op drie pundten, my ook bevelende, wel 
exprelfelijk, te doen elk van dien executeren in allen 
den plaetfen van mijnen voorfz Gouvernemente,en 
hoe wel me VRO ET W Ë, men my geen advijsen 
heeft gevraegt in een fake van fo groten gewichte en 
confequentie, nochtans ik, als een getrou Dienaer en 

jTBaje; Vaflael van zijnder Majefteit geport door eenen goe- 
den yver begerende te voldoen der verbinteniffe die ik 
fchuldigben tot mijnen ftateen eede, en hebbe niet 
kunnen gelaten van mijn goetdunken en opinie daer 
op vry uit te feggen, liever verwachtende d’avontuere 
van als nu ondank te behalen van mijne waerfchou- 
wingeen vertoninge, dan door mijn ftille fwijgen en 
oogluykinge namaels als dat land daer door foude be¬ 
dorven en in onruft geftelt wefen, gelaftert en gebla- 
meert te worden > voor een ongetron, onachtfaemen 
forgeloos Gouverneur. 

t Eerft aengaende het volvoeren van ’t Concilie, hoe 
wel in den beginfel men daer op gemorret en qualijk te 
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vrede geweeft is, nochtans gemerdt men naderhand ©tan* 
daer bygevoegt heeft fommige exceptien en referva- 
tien, foude ik hopen dat defen aengaende luttel fwa» nopcnbe 
righeden fal vallen, en aengaende het reformeren van ’t «miub 
de Priefters en andere Geeftelijke ordonnantiën, fo banno 
het niet en zijn faken van mijnder vocatien ,gedrage f2I<:c,WÏ ° 
my des totten genen die den laft hebben, en alft van 
node fal wefen, fal ik den bevele van zijne Majefteit 
genoeg doen. 

Roerende het twede pundt,inhoudende dat de Gou- (F0U4.) 
vërneurs, Raden en andere Officieren fouden met alle 
hare macht by ftaen den Inquifiteur, en hen hand hou- 
den in de autoriteit, die hen na de goddelijke en we- ban be 
reltlijke rechten toebehoort en welke fy tot hier toe ge- 
pleegt fouden hebben; uwe Hoogheit mach indach- ttUKtK 
tig wefen, dat de klagten, oppofitien en lwarigheden, 
al om in de landen van herwaerts-over, gemaekt opte 
inftellinge van de Biflchoppen, alleenlijk uit die oor- 
faken zijn toegekomen, dat men vreefde dat onder fui¬ 
ken dexfel, men focht in te brengen eenige maniere 
van Inquifitie: fo groten haet , af keer en walginge 
iffer niet alleen van derwerkinge en executie, maer 
ook van den naem alleen der felver. 

Boven d ien fo mach uwe Hoogheit weten,en is kond 
en kennelijk der meefter menigte der onderfaten en 
goeder ingefetenen van herwaerts-over, dat de Keifer- 
lijkeMajeft. en infgelijksde Maj. van de Coninginne 
Maria, den inwoonderen te meer ftonden hebben ver® 
lekert fo mondelinge als by gefchrifte, dat de felve In- 
quificie in defe Nederlanden niet en foude gebrochc 
worden , maer dat de felve landen fouden gehouden en 
geregeert worden, gelijk fy van oude tijden te voren ge¬ 
daen waren geweeft: ja zijn Coninklijke Majeft. felve 
heeft gelijke verfekeringe te meer reifen den onderfa¬ 
ten gedaen, om hen fuiken achterdenken te benemen. 

Voorwaer Mevrouwe, defe voorfeide verfekeringe 
en beloften hebben ongetwijfelt de onderfaten en an* 
dere ingefetenen verhoet en verhouden van te vallen 
in eenige veranderinge, en dat vele luiden van eerea 
en van macht haer goeden hebben verteert, en noch 
gefocht andere plaetfen, daer fy mochten vry leven j 
fonder vrefe van eenige Inquifitie, waer door ook by 
confequentie by een gehouden, en bewaert is, de rufte3 
eendrachtigheit, handel van koopmanfehap, en het 
oph rengen van de penningen behoeft hebbende tot 
onderhoud van der oorlogen, daer anderfins het land 
gebloot wefende van inwoonderen , vaffalen en geld, 
foude geworden zijn tot eenen roof, den genen, die 
daer de hand hadden willen aenflaen. 

Aengaende den derden pund, by welke zijne Ma- jjopetw 
jefteitwilr, en uitterlijk ordonneert, dat de Placcaten öe ’tcre* 
gemaektfo wel by den Keifer als zijne Majefteit in alle 
hare punden en articulen, worden onderhouden, ach- p[acca? 
tervolgt, en geexecuteert in aller ftrafheit, en fonder ten. 
eenige moderatie of oogluykinge. 

Mevrouwe, dit pund dunkt my ook feer hard te we¬ 
fen , uit dien, dat der Placcaten vele en verfcheiden , 
zijn, en ook eertijden fomwijlen verfoet,en niet al¬ 
tijd gevolgt het uitterfte rigeur,ja ook ten tijde als de 
generale miferie niet fo fcherp en was, als die nu wel 
is, noch ook ons volk door verwekkinge en pradijker* 
van onfen gebueren, niet fo genegen tot nieuwighe¬ 
den , en van als nu te willen meerder ftraffigheit te wer- 
keftellen, en met meerder vehementieal’tfeffens te 
willen hernemen de voorfeide Inquifitie en voortvaren 
in alder herdigheit metten executien. Ik en kan, Me¬ 
vrouwe, niet begrijpen dat zijne Maj. daer by nietan- 
dersenfal konnen gevorderen, noch gewinnen, dan 
haer félven te ftellen in pijne,en zijn land in onrufte,en 
te verliefen de herten van zijne goede onderfaten, ma¬ 
kende elk een, een achterdenken, dat zijne Maj. foude 
willen komen en handelen op eenen anderen voet, dan 
hy altijd belooft en betoont heeft gehad, en ftellende de 
landen in hafaert van te vallen in handen van onfen ge¬ 
bueren , fo wel door het groot volk datter vertrecken 
fal uiten lande,als door het klein betrouwen dat men fai 
hebben van den genen dier fullen blij ven,en dat al fon¬ 
der eenige verderinge ofte beterniffe van der Religie. 

Ik 
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Ik wil hier achterlaten van vele andere inconvenien- 
ten om der kortheid wille, welwetende dat fijne Ma¬ 
jefteit en uwe Hoogheit daer at eertijden te meer Hon¬ 
den in’t lange gewaerfchout zijn, boven dien fo dunkt 
my'ook (fprekende onder corre&ie) den tijd als nu 
feer onbequaem, om te roerende finnen enherfenen 
des volks, dat alrede niet dan te vele ontftelt en verbit¬ 
tert-is, door de tegenwoordige dierte en gebrek van 
coren,eh na mijn dunken waert beter dat de faken wer¬ 
den verhouden , en uitgeftelt totrer komfte toe van 
iijnder Majefteit, die men feit dat gereetfchap maekt 
om herwaerts-over te komen , en wilde weldatfijnder 
Majefteit beliefde hem daer toe te haeftenop dat in 
fijnprefentie, fuiken orden daer in geftelr werde, als 
hyfoude oorbaerlijk vinden voor den dienft van God 
en fijne Majefteit, mitfgaders tot rulle envoorfpoet 
van fijne landen en onderfaten van herwaerts-over, 
want foude de onrufte vallen, de remedie foude gere¬ 
der wefen in fijner Majefleits tegenwoordigheit dan 
anderfints. 

Niettemin fo verre fijne Majefteit en uwe Hoog¬ 
heid daer blijven, en van nu afwillen datmen fodoe 
en de voorfz puncten allegader te achtervolgen, mits¬ 
dien ik klaerlijk en voor de hand merke, dat die alfnu, 
niet en konnen te werke geftelt worden fonder het 
landteftelien in gyooter vrefe vangantfehelijk bedor¬ 
ven te worden, waer op mogelijk fijne Majefteit acht 
foude flaen, waer die hier, fo foude ik liever hebben, 
fo verre men de fake tot dier tijd niet en wil uitftellen, 
maer van nu af metter voorfeide Inquifitien en execu- 
tien voort varen, dat fijne Majefteit in mijn- plaetfe 
yemanden anders ftelle , die de genegentheden des 
Volx beter konde begrijpen, en bequamer ware dan 
ik, om het felve in ruft en ftilligheid te, houden, dart 
van te vallen in eenige opfprake, daer mede ik en de 
mijnen namaels mochten geblameert worden,fo verre 
in de landen, ftaende ónder mijn Gouvernement, ge-r 
durende mijnen laft, eenige onmften of inconve- 
nienten toequamen. 

En mogen hen, fo wel fijne Majefteit als uweHoqg- 
heit wel verfekeit houden, dat ik het gene des voorfz 
is, niet en fegge, om niet te willen navolgen zijn be¬ 
velen , of te leven anders dan een goed Chriften gelijk 
mijn voorgaende werken des goede getuigenifïe kon¬ 
nen geven, fo ik ook hope dat fijn Majefteit by expe- 
rientie fal hebben bevonden, dat ik om fijns Maje- 
fteits dienft noit lijf noch goed gefpaert en hebbe, daer 
in ik ook begere volftandig te blijven, fo lange ik leve; 
boven dien fo verre de fake van den lande niet wel 
effen gingen ik foude geraken te moeten by ftellen,bo¬ 
ven de verbintenifle die ik fchuldig ben fijne Majefteit 
en den lande, niet alleen alle het gene dat ik in dewe- 
relt hebbe, maer ook mijn perfoon, met wijf en kin¬ 
deren , die ook de nature felfs ons gebied gade te flaen 
en te bewaren. 

Uwer Hoogheit fal believen op het gene des ver- 
haelt is acht te nemen na haer voorfichtige en gewoon¬ 
lijke wijsheit, endefe mijne vertoningein \ goede te 
nemen, ah komende van eenen die daer fpreekt uit 
eenen yverigen trek enaffeótie, diehy heeft ten dien- 
fte van fijne Majefteit, en om te verhoeden alle incon- 
venienten des ik God tot getuige neme, den welken ik 
bidde, (eerft mijne ootmoedige gebiedeniffe in der 
goeder gratiën van uwer Hoogheit gedaen hebbende,) 
derfelverte willen gunnen in gefondheit een goedfa- 
lig leven. Uit Breda den vierentwigften dag van Ja- 
nuario 1565. ftijl van Braband. 

Hf bit böcjjy ftbmben en rmbere bfieben baer na 
wacnbare%5ogbctb gcfclpcbcn/ bc Xtcgcmc 
?ijn excellentie albuo gcanttoooft: 

X/fYn lieveNeve, ik hebbe ontfaentwe uwebrie- 
^ven van den feftienden defer maend, by de een 

van de welke gy excufeert u komfte herwaerts, fo ik u 
gebeden hadde, en by de andere my vermaent de ver 

5566. 
I drie poinften, die de Conink mijn Heere hadde be¬ 

volen, die ik feer welgedachtig ben, en is federtdien 
tijd (nadatikgeinformeertben ) de verbitteringe en 
morringe des volks in ’t generael fo grotelijk ge waflen, 
dat door verfcheiden waerfchouwingen my komende 
van dage te dage van goeden plaetfen, men my te ken¬ 
nen geeft dat de felve inconvenienten zijn feer appa- 
rent en voor de deure, om hen feer haeft te tonen en 
laten fien, het welk my heeft geraden en nodelijkdoen 
vinden, te roepen alhier de Gouverneurs fo ik gedaen 
hebbe tegen eenmaendag of dingfdagnaeftkomende 
ten langften, om methulpevan hen te raedfiagen op 
het gene dat foude mogen dienen, om de felve ïncon- 
vementen te verhoeden, tot vorderinge van den dienft 
van fijne Majefteits rufte, en ftilligheid des lands, en 
verfekennge der Vaffalen, Onderfaten en inwoonde- 
ren deflelfs, en na dat ik kenne uwe goedhertwheit en 
yver, ter faken dienende ten dienfte van fijne Maje- 

cn van defen lande ^ fo houdeik iDy verfekert 
dat gyin gene gebreke en fult wefen ( alle andere fa¬ 
ken ter fijden en uitftellende) van u hier te vinden 
ten felven tijde, het welke ik u,mijn goede Neve, feer 
hertelijk by defen brieve (dien ik daerom alleen! by 
eenen expreffen aen ufende) ben biddende, en God 
almachtig, dathy ugeve het gene gy meeft begeert. 
UytBruflel, den 19 dagvan Meert 1565 Onderte¬ 
kent MAR GARE TA, en noch B E RTI. Het 
opfchrift was: Aen mijn goede Neve den Prince van 
Orangien, Grave van Naffau, Ridder van der Ordre, 
Gouverneur des Graeffchaps van Bourgongien, en van 
denlanden van Holland, Zeland en Utrecht. 

Ö«utt^nöenbanöefcboa?r3ij^ittoanöe mtutt 
^megmte mette refolutiebeo Coninr aenbe Xta. ^ w» 
benenbanbe&abenboo#/ iobe fame tetftont ober ffi? 3 
al gelopen/bat beConinb plat upt fjabbe belaft/be 5S, 
placcaten wJjuti (Iraffjept t’onbetbouben: infgelnr aeüoigt 
be ^ngtufttie en ’t Concilie alom gepubliieerten te 
toerfie gelept te too?ben: baer boo? terftominallebe 
fanben feer grote turbatie en murmuratiegeboïgtto/ 
en be coopman beo feer benaut enbccflagen geboot 
ben; befonberoob bebjeembe coopman binnen %\\u 
toerpen / bier bele / oofe be bo?geren / aen be ïDetftou. 
beren guamen bernemen toattet af toao. €n toant 
be 3©etf)ouberen berblaerben nietbaeraf ontfangen 
te Ijebben/ gebjb toaer toao (toant fp luibenbefelbe 
toieben tot SCmtocrpcn eerft een topic bacr na omftm 
gen) noebtano fo lieten ben bele bunben bat men ’t fcU 
betoilbe herbergen; toant fptoeï toiftenbatbiebnc 
ben fulr bermelbenbe / clbero in bele fteben gefonben 
toaren/ eenige lieten ften bunben bat men bic coop. 
ftab ban Sünttocrpcn beo ongemoeit / en b?p laten feu* 
be/ fobeConinblgbe JBajefteit Daer bibtoilo belooft 
liabbe. 

©oo?toaer uit befe refblutie beo Coninr ionaber. 
beröanb alom feer grote beroerte enonrnfteontftaen 
en geboïgt/ en beeft be Conmh baeringuaben raeb 
gebtoPbtcngebolgtj baerom Jambiichus toelterecbt 
fept/ 

Dat door ftrafgebod en quaden raed 
Seer veel oevels gefchiet ende quade. 

A $0 nu befe beroerte bageïijr toao meerberenbe/ 
^^fotot’^nttoerpen beo nacötO tufteben ben 22 en 2u'I;m 
23 ^eeembno op bjie of bier plaetfen een gefcfuift ge. 
Plact getoeeft/ inljoubcnbe in fubftamie een blaebte juffie 

beberffeniffe toaer ingeïegen/ en baerimnenbenae. <&rao- 
toelb bebe/ en tegen be p?ibilcgicn/ infgelür tegen 
^eo Comnr beloften/ fo bacr aio in ^pangien ber p 
ftab gebaettf begerenbe batbeiDagiftraetben boo’. 
ftacn foube / en bolgeno beo lanbo p?ibiiegicn ben Co. 
mnh bien aengaenbe in’t Cameegericljtbeo 
feben nnr op roepen / en tot eaffatie / eontenöeren; 
allegerenbe bat Ifmtocrpcn 25^aöanö yijnbe / toao be. 

toninge die gy my t’anderen tijden hebt gedaen, van J grepen Olibet ben bljfften CrcptJ beO Xl! j,T cn mcbc in (fo! aj-.) 
inconvenienten dier te bevrefen waren aengaende die be laften ban bien contvibucrenbe/ en baerom be liber. 

tenten 
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tuiten öeffeïfö bepooröc te gemeten/ deducerende te 
jprtbelegien en tcactaten öaccaftocfcndc en protefle; 
rende/quanten dooröe feibe introductie der ginqut; 
fitten eenige onruften /dat tfclbc boor geen rebellie en 
joude bonnen gcacpt tooien:met meet toooröentot 
geltjben einde tapende. 

^ejfBagiflcaet ban der ^tad eenige ban defe ge? 
fcfjnften tn panden geinregen pebbende / en öaernef 
fm$ aenpcnöc öe algemene öefolatie ötc tet borffeen 
alom tn öe flad meerderde / door ijet continueren ban 
öefen roep dcc ‘gjnqutfttiett: peeft goet gebonden een 
bankaren Coitagte tcrflom tn paefïenaende ïfertOd 
ginne te fenöen / fo om paer te tonen een topte tree 
Poojfcpreben gefcprtften/alö ooit om öc feibe te bec? 
blaren pet roepen en benautpeden daer mede fp öe 
flati beladen Ponden / öe toelbe tot 3ijne afftfientte 
foude nemen /de andere der ftaöd gedeputeerde int 
3^of doen toefenöe / met toelbe pp öcd öaegööaer 
tta te toeten den 24 «Bccemtoid te ^ope audiëntie 
geeft gepaö/ert in de» Kade pan Staten jpnenlafl 
ontdebt/ toaer op pen aldaer Perblaert 10/ dat Piel 
bepoo2öen gejlraft tctooröen de gene die fulben roep 
*m fame ftroiden / toant de mentnge Part 5D«e iBaie; 
fleit noep Pan Ijacr i£qogpctt niet en toas binnen Sfipt? 
pjerpeneenige ünquïftttc in te boeren: enaengaem 
Söeden gefeprifte datmenterflont neerflig onderfoefe 
bepooröc te doen/ tegen de gene die fulbe feditieüfe I 
en fcpanöaleufe fepitften uttgaben/en daer tegen te 
procederen bp proclamatie met appremiatiePanden i 
genen dien aenbrengen foude/ en dan eenejccmplare 
correctie daer oPct doen. 

^aet na iö ter fclPcrflonden en plaetfcn ban toe; 
gen pare ^oogpeit den felben «gedeputeerden Pan 
SGnttoerpert uit ten naem Pan der felber flad / openin; 
gegedaenbande Poorf3 brieben Panden Contnbutt 
éêpangien gefonden/ en alle die drie puntten pan 
dien Perpaeld / en belaft dat fp daer na binnen der fel* 
Per flad pen fouden boegen en reguleren /rta’tpomct 
bande ^nquifitie geboegt boordende in 5t herbalen/ 
pet toord getooonlpbgenoemt Inqutfttte en aflïftcn; 
tie den gjnqutftteuren te doen fomen getooonlpb al; 
daer dede. Itëacr de Poorf5 «gedeputeerde daer af 
feer bertoondert toefende/ berblacrden dat fp fulben 
iafl niet en bonflcn noep beemoepten te aenbaerdcn / 
maer brilde men pen die in gefeprifte gepen / fouden 
3t fciPe paren meeftecö oPerfenden. 

Hier neffeno en peeft inert 00b niet gefïapen opte 
faben Pan de 25iffcpoppcn/ maer tn den Kacdparf 
Staten gefloten die in alle manieren te boorderen: 
en dien Polgendealle de gebreben/ elb in 3ifn^tad 
te doen metten gePoeglgbftcn middel dat men foude 
bunnen inleiden en introduceren / afleettlijb noep ter 
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tijd daer af ongcquelt latende Sfinttoérpen/ boigende 
pet toefeggen ban den Contnb den grutten der fel; 
Per flad in ^pangten gedaen / toaer toe te bomen 3tjn 
brieben gedecrctecrt aen de particuliere «©ouPerneurO 
PandenfppoPmtten daer onder de fteden gelegen toa; 
ren / ten einde fp de band daer aen poudenifouden/ dat 
d’felbe Mïpoppetï daer getuftelpb ontfangen mocb5 
ten tooiden. 

3S>te Pau Snttocrpen daer ctt tufleben ontfangen 
pebbende brieben Pan paer «öedéputeerde / pebben 
Pe3©ijb-mceflcrö enKaedtïutdcn Panden^ümbacp; 
ten ontboden om des te beter die ongeflelfpedcn Pan 
de ^fngefetenen te fltllcrt / pen te pennen gepende / dat { 
fp den bolbe defe Picfe / der flad fo feer fcbadelijb 
toefendc / fouden ten beflen totllcn uit den boof de flel= 
ïen/ en Prplp Perblaren dat dc oSoubernante nocb 
op ïicroabont den «6edeputeerden Pander flad bad 
toegefeit/ dat de mentnge Pan den <£onmb nocb Pan 
paer niet en toaö getoeeft / noep alfnocp en toafi ccnige 
'rtteutotgbeit Pan Biffcljoppen / ^nqiufme of öterge* 
itibe binnen der felber flad te toengen. <©e toelbe ben 
befte geerne daertn doende ’tfelbe aen ieder een boen 
een goede tiidinge Poort gcfcit pebben. <0ob iö aldaer/ 
boigende pet fcpinPcn bande «öoubernanteeenpio' 
clamattc gedaen/ tegen den 3Juteur Pan pet boo-ft 
aenijeplabt gcfcpnft* maer en io nott acptciljaeld 

gepjorden ©ob fo 3ijn der fo bele pafgutllen en brieft 
benef tegenodginqutfitte/ berbolginge/ ^iffepoppen/ 
en boor de brppett banden lande (00b eenige niet Pan 
den mtnjlen / bp namen daertn gefcpolden toordende) 
al om tot truffel / JCoben / ^offtpe / 2tmtoerpen en 
elders omtrent den felben tijd gefaett/ dat men met 
pet acpterpalen genoeg te doen foude gepad Pebben/ 
dtefealpaddetoillcn flraffen. «©aer neffens peeft dc 
goede Perblartnge der J©et den intooonderen niet 
feer bonnen getrooflen/ mitd fp Pan diberfe andere 
boorden en hernamen aïcede erpreflelpb al om belaft 
te 3tjn d’lngutfttie te gedogen/ pebbende diedaem 
gaendete meer aepterdenben / door dien dat men in 
die dagen aldaer al om buiten der flad ging onderfoe* fit* 
ben of ter ccnige fcpuplden of tooonden daer men 
quade fufpitte Pan den gelode op moepte nemen / alfo tnerpm 
pen pet feibe doepte te toefen een fpecie en beginfel ban s^acn. 
de SJnquifttie/ ban toelbe en om de Prefeenpet acto 
terdenben Pan die/fepier niemant Pan toat Keltgte 
pp 00b toasf en moepte poten hermanen/ alfodefelbe 

j een pegelpb fo tegenflond / dat pen geen qtiader tpdtn^ 
ge en foude pebben mogen bomen / dan te Perflaen dat - 

j de feibe in ’t land noep geraben en gedoogt foude moe? Bflft 
tentoorden: te truffel bonde mendepumeurender 
ingefetenen 00b toel meeben uitittoe diberfe daer ges 
faeide tolefbens beide tegen de ^[nguifitie lopende/ 
endoor berradetö dess land# en meinedige fcpelden^ 
de / alle die de feibe toilden Porderen / noemende daer 
in den Cardinael «©raub^l^ / den CanceUer / den 
Kaed ban 2&raband / en andere. 

De faben duss al om tn roere / en t’3Cnttoerpen 
00b tuffepen pope / maer meer duepteng flaende/ 

iö epntelqb bp eenen onbebenden daer gebroept en ge; ©c o 
lebert den 9 «fattuatp / den boben perpaelden brief uit tln£n, 
de CattceUerie ban 25raband/ met toelbe de 3©et «»ec 
feer beladen 3ijnde/ pebben terflond doen hernemen banska, 
en daer na Perflaen/ dat Pan gelijben in andere pooft; ®anö* - 
(leden oob gefonden toaren/dte deö 00b niet toel te 
Predèn en toaren: fulbö dat na boorgaenden raed / de 
ÏDetpouderen pan de Piet pooft-jleden Pan 25?a; 
band / reprefentecende pet derde lit deffelfö landö/ 
bpadbpfe Pan de ttoe eerfle leden of eenige Pan pen 
geraden bonden / pen deö door gefanten tebeblagen 
en opponeren in den Kaert/ en pen notoire brppett/ ®c ’ 
pribilegtehendegeloftenpenter contrarie gedaen/te ^cöre 
allegeren en daer bp te blijden / befonder roerende de ^oofr- 
poincten Pan de gfnquifitte / Concilie / en Commif* 
fariö i aengaende den placcaten Pen genoeg dunbende jJJJf1 
te allegeren der 3©etpouderen onfcpüld öat fp geen 
pangerö en toaren /maer reept gedaen padden aïö 
menpendeö PermaentenPerfocpt padde.) <©aec bp 
Poegendedat f?en toonder gaf dat den Kacdde^te* 
den ban 55raband fulbe bebelen fond dte fp toel toiflen 
dat fp onderpoudende paren eed/ niet boften Polboe? 
ren / alö deö landö petbomen tegengaende / toelb pet; 
bomen den Kaedfo toelalöfp beftoorenbadden/ ge; 
bjboobtn’t aenbaerden pad gedaen de Coninb feibe 
bp den beginfel ban den tienden ^rttcul Pandeblpde 
tnbomfle: Perfoebcnde daeröm dat pp pen toieben 
Pan üePele foude toillen perbtedenof cafferen/oföat 
fp ’t hoorder fouden móeten den Staten blagen en 
probtfte daer tegenPcrtoerPen. 
s 3©eiben Pogende de feibe «©edeputeetde den 14 
^anuarp tn den Pollen Kacd Pan 25h2aband defe en nmo; 
meerandere tedertenen remonflranttcn tot dien ein? «ingeDct 
de dienende gedaen en mondelinge Peetoom en gein; gr 
fifleert pebbende / dat den Kaed paer bedelen perPte; 
benende l|ooftfteden Pan^rabanddaerafontpaen 
fouden: fo niemant andcrö/ noep Coning / ttoep 
togtnnepen fpecialtjb met fulbe potneten in pen bnc= 
Pen belaft en padde / Perpalendepcnóob (geliiboob 
toacr toaö) dat door defe toieben en bedelen in pen 
deden onder dé bemufTePanöertpolbegcbomett3ütt; 
de / fulben opfpraeb en becuerte opgeflaen toaö / dat 
öe iBet- pouöeren öc feibe qualpb paööcn bonnen (lil; 
ïen en naenett/ dart opte Pope dat öie bebelen bortö 
fouöcn perboöen tooröen / en dat fp öoo: «gedeputeerd 
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Het eerfte Boek. 1 ^66, 
&’<©«* De ’t felbe met alle neerffieffetb / maren berbolgenbe. 

fc&uit jjacö öcöïjalben ten beften ïjen op De Imcben 
«tan# ban boben geltomcn ereuferenbe / allegcetbc ooft 
üoo?öen betpomet ban be Onquffmc/bcm maer te berffacn 
"otSen banalfuifcenals? m eiber piaetfen gctooonltjlitoaöte 
cante* gefebteben en gcboocl)t toorben. €n aengaenbe pet 
«er. Concilie /bat Ijem’t felbe niet booebet en berflonbe 

ban acljtecboïgenbe be refimetten baecop beptibUca? 
tie te b02en toegelaten toao / fufftnerenbe alfo in b’een 
of b’anbere poinct ben ^ibilegien ban ben jüanbe 
niettebo?tgcbaen te 3tjn/toaer afbc felbe <0ebepu? 
teerbe beö anbeccn baegö toebet in ben ftabe fio? 

©c ttoe^ menbe/belebjebecbe contrarie pebbengcbebuceert/ 
ie uecta^ enoobberpaelt poe batfo toel be Bcpferlijbe SBaje? 
SSc fteit/ 2finno 50. alö be Comnlilijfie jBajeffett 3ün? 
igooft- no 1555. penbacraf bragelaten-en berblaertpabbej 
Heften, ^jnfgelijr 00b be Contnb int pulben ban ben lanbe 

geffjoo?en bat fn met geen geeftelpe iubicature en fou? 
bengegucïtbJÓ2ben/ epntelp bat pier aenbe gepele 
toelbaerb of beberffeniffe ban ben lanbe gelegen toare. 
3©elbcn aengaenbe fn pen met ten ïïaeb meenben te 

« beranttooo?ben / fo berre baer anberö ban toel af qua? 
me/enentoerbebc falie bp pen niet geb2effeetc/ bat 
fptböo?ber berfoeben en bcrbolgen fouben fofpfou? 
ben binben te bepo^en/bjaer op eintelp ben ftaeb 
pen belaft peeft pen meninge ober te geben bp ge? 
fepeifte / toaee toe fp tijb pebben genomen. 

©uerenbe befc follicitatie te ïjobc / ief alom in be 
tufte ow bedelt grote beroerte getoeeff/ en peeftmen genoeg 
tooonöe/ te boen gepab om pet bolb te paepenen in officie te 
ïcn. pouben/ met goebe pope/ fepone b>oo?ben en bier- 

gelpPc/ 00P 5i]n in biberfe piaetfen tot berfcpciben 
Dagen omtrenb bien tijb biberfe gcfcppften en $af? 
gutllen ban De ginqmfttie en bccboigmge/mitfga? 
berO DeboojftanDero ban Dien geplaPt/ geffeootb / ge? 
fonDen / en gepangen getneeft / fo Voel te ^obe en 
t’^ratoerpen aio anDero / en onDer anberen fo iffer 
tot Stmtoerpcn acn Diberfe a©p-mceff eren Deuren/ 
oenen gepangen /in fomma inpoubenDe bat men nu 
Poft geboden in toat toeetben men moepte pouben be 
perfuafie ban ber 3©et / bacr fp in be ïPerf-bagen 
ber <6emcente pabben boen te berftaen geben / be 
meninge ban ben ConinP niet te Voefen/p'en metee? 

©afgtiii nigeSdiffcpoppen oft ‘^jnqutfme te gudlen/baerfp 
De» H noeptano ban be Canccücrpc bdeben en bebden ont? 
XoP faen pabben/ban be een en D'anDerc toe te laten ren 

toantönet aen ’ttoelbaccn ban (tob en lanb gelegen 
maren / bat fn bacr in fulpen remebie fouben P20curc? 
ren aio paer officie bolgenbc De ^nbüegtcn/ toe? 
ffonb. 3©aer af De 3©ct getoaerfcïjout 5pnbe / De 
3©nP-meefterO pebben Doen bergaberen enbertoont 
’tgenealrebc bacr in gebaen toao/ en bat fp be ge? 
meente ten beften fouben Voillen onbertopfen/opbat 
fp Pen ftil pouben fouben/ en pebben boo?t De <©ouber? 
nante De copic gefonben. ©an gelijken to aio boen 
onber anbere een feer groot jprancoio gefcpffft/ abi 

Sri bJefferenbe acn be grote .fiBeefterO/ ï^ceren/ <6oiu 
gianua? bemeurO en liBagiftraten ban be jjcberïanben tot 
re- 252uffd gdjangen aenbe pookten ber grootftc ïjeeren 

ban ben lanbe / pen bermanenbe tot bolftanbicpeit 
tn ’t befeputten ban be bippeiD ban ben lanbe met 

(Foi.iö.) meer anbere ejrp02tatieu:De toebergabe ban Vuelbio 
DOP r ^nttoerpen / 3loben / en dDero 0002 De ^tab? 
puifen en op anbere piaetfen gepldit gebonben ge^ 
meeft: in fomma alom en toao niaer te bdc onruft/ 
en tegen be <aeeftdpbc met paer 25iffcpoppen/ber^ 
bolginge en flnguifitie / en tegen cenigc/Diet bciv 
toeten toorbe ban pen boo,2 te ftaen / toerb ober al toa^ 
pen en moo2b geroepen / aio 00b onber bdc anbere 
tod betoeeO een gefcp2ift boen gepldit te 23:uffel/ 
beginnenbe en cinbenbe met te tooo2ben ban 25:nnö / 

nufi tc 252anb. gja io be ftouticpeib baer af fo groot getoor^ 
SS öcn /öat Paerïjoocpcib fdbe 00b een gefcp2ift of^aff 
In, 9 puil in De panb io gefteben gctoo2bcn fo fp ter iserben 
ganiw* ginb. iDcn tüaeb ban 25?abanb (gdpb 00b bc am 
u1- bere ïtaben) pab alrebe cenen onber pen gebeputeert 

totCommtffariö bolgenbe ber C*oubernantefcP2pï 
ben/te toeten ^ceftcr francoio ban^arpo/maec 

fo be <0ebcputeerbe ber pooff-fïeben met paar re? 
monftrantie / onber anber pointten 00b exp?effe? 
bjb berfoepten en gefuftineert pabben/batter genen 
foube tooien geftdt/entoarepp geftdt nictenfoube 
attenteren/foiobe Commiffie baer geölcben/en pp 
en peeft baer op niet gcp?oceOeert/ immer bcö men 
peeft bunnen getoaer to02ben. 

^Clfooob befe boo?fcibe btieben ban be Coninben 
ïjertoginne/ op fommige piaetfen niet alleen gepu? J*? 
biiceert / maer baer en boben in b2ub uitgcgeben5pn/ ftoo7öm 
fo en peeft baer na niemanb meer beo ontoetcnbegec saco 
toeeff/eniO Die tumultuatie en onrufte beo te meer# &!1 
ber al om en ober al geto02ben: en onber anbere fo SS 
toaobinnen o5^ertogen-boffcpe een quact fpd bn na 
toe gebomen / ter faben ban be felbe b2ieben / mito be 
^epoutmeteenigebe fdbe albaer toilbe uitgeroepen 
pebben/en be meeffenbed ban be 3©eten gemeente 
bat niet en toilben gebogen / poe tod ’t fdbe met toüo? scn 
peitengdub nocpgeffiittoerbe,/ en bc publicatie acp?2aofcSi 
ter gelaten. ^ N 

ïDefabe öuO erger too?benöe ban Dage tc Dage /en 
pet geroep en gebrpfepbanbegemeente baff nieerbe? SanS 
rcnbe/enbenüïaeb ban 23’abanb/ 00b be ïïegente / tuaozö 
öefabe baff ffeppenbe/ pebben be 3Betpouberenber ^ htf. 
pooft-ffeben ban S&abanb en be debeputeerbe te m 
be toefenbe met alle neerffigpeit (om baer in tc berfien 
napen bermogen) ai cm gebiaegt/ aengepouben en 
bewoont befe turbatien / metten periculen bier moep? 
tenbolgen: en baer neffeno niet opgepouben teber? 
gaberen pen juffificatien/ en te ffdlen in gefcp?iftte 
penrebenen en bolcantien/ betoelbe fpin ben bollen 
ïiabe ban 25?abanb ben 22 ^anuarp pebben boen 
obergeben / luibenbe ban tooo2be albuo. 

f^jEven in aller ootmoet te kennen wy Borgemeefte- . 
^ren , Schepenen en Raed refpedive van de vier ^ama* 
hooft-fteden van Braband, hoe dat fy fupplianten elk mnsEöec 
in ’t befonder defe voorleden dagen hebben ontfangen öotJft' 
fekere befloten brieven van uwer Eerweerdigheit, van gen üere 
date den fevenften defer maend January met de Copie Saeft , 
van fekere extraden, in fubftantien genomen uit de ban 
lefte brieven en gefchriften van zijne Majefteit aen de ' 
Hoogheit van de Hertoginne gefonden, en ook een * 4 
copie van eenen befloten brief wan de felve haer der 
Hoogheit aen uwe Eerwaerdigheit gefchreven , op 
d'inhoud van de voorfz extrade, begrijpende in effe- 
dedriepcinden. i. Beroerende cl’onderhoud van de 
placcaten , op te extirpatie van de herefie gemaekt. 
2. Der effeduatie van de geeflrelijkelnquifitie. 3. En 
onderhoud van den Concilie van Trenten. En want 
by den voorfeiden punden zijn Majeit. ichijnt alle de 
fchult te imputeren den Rechteren j en alfo onder an- cSff* * 
dere de Supplianten, de welke daer mede in ’t particu¬ 
lier genoteert worden, by hetuitfenden van de voorfz 
extraden en belaftinge by uwer Eerweerdigheden aen 
hen gedaen, daer nochtans de voorfz Supplianten dien 
aengaende noit in eenige faute en zijn geweefl: van ’t ge¬ 
ne des voor hen is gekomen, en tot haerder officie heeft 
geftaen, fo fy alleenlijk die judicature zijn hebbende 
van ’t gene des voor hen word gebrocht, en daer op fy 
worden gemaentby den Officieren van den Prince, de 
welke het vervolg en bedrijf van der Jufiitie principa- 
lijk zijn hebbende, by ’t nemen van de informatien 
precedente, apprehenderen en aceuferen van alle de- 
linqnanten : en dat anderfms ook fo goede toefichtis 
genomen,cn fo goeden devoir gedaen, fo men wel 
bewijfen kan by den Prochiaens, en andere die daer af 
de befte kenniffe hebben, dat de fake van de Catholijke 
Religie binnen de voorfz Steden tegen woordelijk in 
beteren ftaet is, dan die felve is geweefl in veel voorle¬ 
den jaren : So hebben de voorfz fupplianten de voorfz 
uwer Eerweerdigheit (dien ’t felve kennelijk mach we- 
fen) wel willen requireren en bidden zijn Majefteit 
daer af te informeren na der waerheit en den felvendaer 
by af te nemen, de quade fufpitieen impreffie die zij¬ 
ne Majefteit door quade aenbrengers mach zjn gedaen. 1y^n‘ 
Meer fo vele den tweden pandt, beroerende de geefte- 1ml'f,r' 
lijke Inquifitie, en ook den leften pundeconcerneren¬ 
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het onderhoud van den Concilie aengaet, zijn de voor- 
feide Supplianten feer verwondert, dat uwer Eerweer- 
digheden de voorfz extracten metten brieven van haer 

rttte^an ^er Hoogheit ontfangen hebbende, niet en hebben 
Cccnfcn. geremonftrcert, dat de felve punóten binnen onfen 

lande van Braband, niet en kunnen of mogen in ge- 
brocu f onderhouden werden, maer dat de felve 
uwer Eerweerdigheit, den Supplianten hebben gere- 
quireert, en van wegen zijnder Maj. belaft hen vol¬ 
gende den felven te voegen en te reguleren, daer 
ft felve in diverfe refpecten fo wel aengaende het in¬ 
brengen van de geeftelijke Inquifitie als diverfe pun- 
«ften van den voorfz Concilie, foude wefen exprefle- 
lijk en directelijk tegen de blijde inkomfte ons Hee- 
ren des Coninx, en den ouden rechten', ufantien, 
herkomen en privilegiën van den lande van Bra¬ 
band , fo by diverfe goede documenten is blijkende 
(by denderden articul van den tweden toebrief rotter 

- blijder inkomfte) dat binnen defen lande van Braband 
tffbirile? de Geeftelijkheit geen jurifdidtie heeft gehad dan de 
be<&ce* Biflchop van Camerijk en Ludieke, en dat alleenlijk 

tuffende wettelijke perfonen in drie faken van i vali- 
^aöanö diteiten invaliditeit van teftamenten, van i huwelijk- 
geefc. fe voorwaerden, en van 3 geamortificeepde goeden, die 

hen van outs is toegelaten, fonder dat fy volgende den 
voorfz oude rechten van defen lande van Braband ee- 
nige vordere kenniflè of judicature hebben genomen 
of mogen nemen, van eenige andere faken , gelijker- 

gonglen* vvijs daerom Hertog Philips van Bourgongien by zijne 
conftituie en edicte van den 3 January 1447 heeft ver¬ 
boden alle onderlaten van defen lande van Braband op 
de poene van confïfcat je van alle hare goeden, en ande¬ 
re corporele ftraffingen, yemanden, voor den voorfz 
Geeftelijken Rechter te doen dagen, of eenige moni- 
tien, citatien of andere geboden te verwerven, in eeni¬ 
ge faken, ten ware dat hy eerftwaer gekomen by den 
Officier en Wethouderen van de Hooftfteden daer on¬ 
der die partyen waren gefeten, en den felven hadden te 
kennen gegeven de fake waerom fy voor den Geefte¬ 
lijken Rechteren wilden procederen, en dat die faken 
by den felven waren bevonden dat na den rechte en 
privilegiën des iands van Braband de kenniffe aldaer 
ware behorende, en dat zy den felven partye daerom 
hadden geconfenteert hen met Geeftelijken recht te 
mogen behelpen, alles om te verhoeden, dat de goe¬ 
de onderfaten by de Geeftelijke jurifdidtie niet en fou¬ 
den werden belaft en gemolefteert contrarie haer rech¬ 
ten en privilegiën, en dat d’Overheit en autoriteit van 
den Prince ook niet en fouden worden vermindert. 
Gelijker wijs ook wijlen goeder memoden Conink 
Philips van Caftilien, daerom bevindende dat de Gee- 

Deeerge. ftelijkheit by middel van Geeftelijke confervatoiren, 
onder de wereltlijke autoriteiten waren ufurperende, 
heeft by zyn Placcaet van den 4 October anno 1500 
verboden van fulke confervatorien, hoedanich die 
fouden mogen wefen, binnen defen Lande van Bra¬ 
band meer te uferen, op de pcene van overhooricheit, 
en daer af gepunieert en geftraft te worden. Geeftelij - 
kerwijs ook zyne voorfaten by hare blijde inkomfte 
en diverfche andere Privilegiën , hebben den landen 
toegefeit, gelooft en gefworen, dat fy niet en fouden 
gedogen dat de goede Onderfaten eenichfins vorder 
met den Geeftelijken jurifdidtien fouden worden belaft 
engetravalieert,dan aengaende de voorfz drie faken, 
gelijk is blijkende onder andere by de brieven van wij¬ 
len den voorfz Hertog Philips van Bourgongien van 
den 20 October 1451 enden xxvij. Novembris 1477 
daer by hy heeft gelooft den goeden onderfaten des 
lants van Braband te doen behouden van alle onbe¬ 
hoorlijke en onredelijke hanteringe der Geeftelijker 
jurifdidtie, en niet te gedogen dat yemar-d van wat 
conditie of ftaet hy ware van wegen der Geeftelijker ju¬ 
rifdidtie foude worden gedaegt, gemolefteert of belaft, 
vorder dan naden voorfz rechten des Lants van Bra¬ 
band behoort, en men in tijden zijner voorfaten gedaen 
heeft, en dat fo verre yemand ter contrarie dede, dat hy 
ft felve foude afdoen , en de onderfaten daer af ont¬ 
latten , en den genen die dat gedaen of gedoocht had- 
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de, te doen corrigeren anderen ten exempel- d’Welk 
ook zijne nakomelingen Hertogen van Braband, en 
fonderlinge wijlen onfen Heereden Keifer, by zijne 
inkomfte en additien der felver , hebben geconfir- 
meert en van nieus gelooft te onderhouden, en doen 
onderhouden , gelijk ook expreflelijk heeft gelooft 
en befworen onfen Heere den Conink by den naeft- 
leften en lellen articul van zijnder blijder inkom¬ 
fte , fulks dat het toelaten van de Inquifiteurs by den 
ftoel van Romen gecommiteert, foude wefen in di¬ 
verfe refpedten , tot verminderinge van de autori¬ 
teit en jurifdidtie van den Prince en grote belaftin- 
ge van den onderfaten tegen de voorfz oude rech¬ 
ten en privilegiën van den lande , niet alleen mits¬ 
dien dat de Prince fonder confent van de Staten van 
den lande niet en vermach zijne overheden en ge¬ 
rechtigheden diminueren (ft welk nochtans foude 
gefohieden toelatende binnen delen lande der Gee¬ 
ftelijkheit of anderen overheit a en heerfchappye over 
de wereltlijke perfonen) vorder dan zy van outs heb¬ 
ben gehad , en dat anderlins Zijne Majefteit heeft 
gelooft en gefworen, fo voorfz is, fulx niet te gedo¬ 
gen : maer ook by dien dat de procedueren en forme 
van de voorfz Inquifitie in haer felven foude contra- 
venieren den voorfz ouden rechten en privilegiën 
van den lande daer by de Prince heeft gelooft en 
gefworen (fo blijkende is by de voorfz brieven van 
Hertog Philips , by onfen Heere de Conink ook 
geconiirmeert) dat by den fteden, vryhedcn en lan¬ 
den van Braband , en de ingefetene der felver fal 
doen handelen in alle faken met vonnilfe en met 
recht na den rechten van den Staten en Banken, 
daer en fo van ouds behoort, en fchuldich is te ge- 
fchieden, fonder de faken elders te doen of laten be- 
trecken , of eenige geboden of verboden ter contra¬ 
rie van dien te laten gefchieden , en wederom by 
den 25 articul van de blijder inkomfte ons Heeren 
des Coninx, dat men niemand, binnen defen lan¬ 
de van Braband gefeten zijnde, en fal mogen appre- 
henderen , fonder voorgaende informatie , die d’Of- 
ficieren van der plaetfe fchuldig zijn te nemen : en 
by andere privilegiën dat men den felven binnen 
den derden dage fal fchuldig wefen richte en aen- 
fprake te doen , en daer op tot zijnder defenfie la¬ 
ten komen. Waer door de voorfz Supplianten niet 
en konnen verftaen dat zijne Majefteit contrarie de 
voorfeide oude rechten en privilegiën , en de ge¬ 
loften den landen gedaen , én gefworen , eenigfins 
foude willen ofte begeren dat de voorfz Inquifitie 
binnen defe landen van Braband foude gefchieden, 
of ook dat voorfz Concilie onderhouden en geef- 
fedtueert worde , vorder dan , aengaende het leven 
van der Geeftelijkheit en andere punden der hoog- 
heit van zijne Majefteit en den privilegiën en rech¬ 
ten van den lande, en den prejuditien van den In- 
gefetenen deflelfs niet concernerende noch contra¬ 
riërende. Alfo ook by ft voorfz extrad werd gefeit 
d’intentie van zijne Majefteit te zijn, dat d’Inquifi- 
tie foude gefchieden by de voorfz Inquifiteurs, is 
expreflelijk gereftringeert met defe woorden : gelijk 
de felve Inquifitie is gedaen en onderhouden tot nu 
toe , d’welk binnen delen lande van Braband niet en 
isgefchiet, en daerom ook nieten kan verftaen wor¬ 
den den Wille van den Prince te zijn, dat onder ft dek- 
fel van de generale declaratie, beroerende de voor¬ 
feide Inquifitie aenhaerder Hoogheit als Gouvernan¬ 
te van defe Nederlanden over gefonden, yet foude 
gefchieden binnen defen lande van Braband gelijk 
by den extradt vorder kan bemerkt worden, aldaer 
Zijne Majefteit expreflelijk heeft verklaert zijne voorfz 
intentie gene nieuwigheid te zijn , mitfdien die voor¬ 
feide Inquifitie aluijds foude zijn gefchiet binnen den 
tijd van de Keiferlijke Majefteit en de zijne, d’welk 
binnen den lande van Braband niet en isgeweeft, fulks 
dat men daer by klaerlijk bevint den wille van zijner 
Majeft. niet te zijn dat de voorfeide Inquifiteurs en In¬ 
quisitie binnen defen lande van Braband foude toege¬ 
laten worden en gefchieden j of foude anderfins moe- 
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ten bekent worden, dat zyne Majefteit dien aengaende 
lbude zyn qaalijk geinfor meert, en tegen dewaerheit 
geperfuadeert, dat de voorfz Inquifitie alhier ook foude 
zyn geobferveert geweeft, en den Privilegiën van den 
lande niet en föude contrariëren, mitsdien dat de fel- 
ve Privilegiën en rechten van den lande zyn evident, 
en dat is ook notoir, dat de voorfeide Inquifitie en In- 
quifiteurs dien volgende hier te lande niet en hebben 
mogen geadmitteert worden, noch en zyn toegelaten 
geweeft, maer ter contrarie den Hovewelis kennelijk 
dat in den jare 49 en als men binnen defen lande 
van Braband d’Inquifitie heeft willen invoeren, gelijk 
111 andere aenleggende landen mochte zyn gefchiet, 
wijlen onfen Heere den Keifer en de Coninginne 
Marie voor den felven regerende, fo vele is geremon- 
fteert dat de felve Inquifitie binnen defen lande van 
Braband geen voortgank en heeft gehad noch mogen 
hebben, fo ook in den jare 55 lefteden, als van wegen 
onfen Heere den Conink, eerftmael tot defen lande 
gekomen zynde, de Placcaten op de voorfchreven In¬ 
quifitie geiaiaekt by mijnen Heere den Cancelier doen 
Zynde, of den Raed van Braband aen de voorfz lie¬ 
den waren uitgefonden, zyn de felve terftond na feke- 
re remonftrantien dien aengaende gedaen , gerevo- 
ceert en herboden geweeft , als contrariërende den 
rechten en privilegiën en de gemene welvaert van de¬ 
fen lande,waer door men ook niet en kan gefeggen 
dat den voorfz Inquifiteur die voorfz kenniffe over den 
Wereltlijken luiden binnen defen lande van Braband, 
by wegen van Inquifitie of anderfins lbude competeren 
nadenGeeftelijkenen ook wereltlijken rechten, mits¬ 

te St' dien de wereltlijke Princen, Poteftaten en Magiftraten 
Sfitm” van allen ouden tijden de Overheit hebben gehad over 

' haere onderfaten, ook van de geeftelijke faken , immers 
voor fo vele de jurifdidie, en der judiciele kenniffe 
en corredie heeft aengegaen,gelijk daer al getuiche- 
nilfe geven nietalleenlik menigvuldige goede conftitu- 
tien van den Keifer Iuftinianus en meer andere in den 
wereltlijken rechten geincorporeert , maer ook di- 
verfe Decreten en Conftitutien der Geeftlijker rech¬ 
ten , daer by f’felve den wereltlijken Poteftaten en 
Magiftraten wort bekend en toegelaten, d’welk by den 
leften conftitutien van den felven Geeftelijken rech¬ 
ten niet en word bevonden de voorfchreven Magi- 
ftraet afgenomen te zyn, befonder tuffchen en over 
al de wereltlijken perfonen, daer door der lelver Geef- 

™ . telij kheit niet is gepermitteert extra terras Ecclefus, en 
$>?inccn befonder binnen defen landen van Braband over den 
<©jöom wereltlijken perfonen eenige jurifdidiete exerceren, 
nantien. vorder dan de felve hen van outs is toegelaten geweeft, 

foookklaerlijk bewtjfende menichvuldige ordonnan¬ 
tiën en goede conftitutien by den Princen van defen 
lande ook opte Geeftelikheit, fo aengaende t verkrijch 
van den wereltlijken goeden, ophefren van tienden, 
exercitie van hare jurifdidie als optftuk van de here- 
fie , en extirpatie der lelver gemaekt, volgende den 
welken daer af de kenniffe den wereltlijken Rechte- 
ren is gebleven over haere wereltlijke Onderfaten, en 
meer dergelijken, dewelke noch opten dach van he¬ 
den ftridelijk worden onderhouden : fonder dat de 
geeftelijkheit daer regens yet is gedoogt te doen, of te 
attenteren : gelijk ook gene refcriptien , apoftolijke 
hier te lande en mogen geeffedueert worden, londer 
expreffen confent en wille van den Princc die de felve 
fchuldich is te bekorten en te repelleren. Gelijk men 
ook dagelijx is doende in alle ’t gene des den rechten en 

©cn Privilegiën van den Lande foude mogen contrarie- 
ren. Mits welke Privilegiën , gerechticheden, liber- 

Kff" tekenen onbeduchte adminiftratie vanjufticiedefen 
mffebcu lande (ftaende principalijk op de negotiatie en hante- 
Sanüfti- ringe van den buiten Coopman) fo groot zyn gewor¬ 

den, daer by der voorfchreven veranderinge ennieu- 
wicheden lichtelijk alle de voorfchreven frequentatie 
foude worden verjaegt, d’welk foude cauferen de gehe¬ 
le defolatie en ruïne van den felven lande, fo de minfte 
rumoer dat daer af is gekomen,te meer ftonden ge¬ 
noeg heeft bewefen by de preparatien van den ver- 
trecke van de vreemde natiën en koopluiden, daer by 

’t land van Braband principalijk is ftaende, en t’ande- 
ren tijden wijlen onfen Heere den Keifer is bewefen, 
en men tegenwoordelijk met ter daet apparentelijk kan 
gefien, en foude ook groten nieuwicheit en contrarie 
den expreffen Privilegiën van den lande wefen, eeni- 
gen nieuwen Commiflaris fonder confent vande Staten oprec 
van den lande te ordineren in den Rade van Braband, Sellgieti, 
en veel meer den felven tot fuperintendentieteftellen 
eenige van den fecreten Rade, alfo by den Privilegiën 
van wij len Hertog Philips van den jare 1443 is den lan¬ 
den gelooft en toegefeit, dat fulx ten eeuwigen dagen 
niet en fal gedaen noch toegelaten worden, door welke 
nieuwicheden fo verre de Coopmanfchappen en han- 
teringe werd verjaegt, fouden de Steden en landen daer 
af dependerende, niet alleen worden gebracht tot haar 
oude defolaetheit ( fo de felve voortijds waren al eer 
de voorfchreven frequentatie hier te lande bekend is 
geweeft) maer foude t’eenemael in den grond blijven 
bedorven, mitsdien dat niet alleenlijk de Steden, vry- 
heden en dorpen, maer ook diverfe particuliere in- 
gefetenen, hunne goeden en inkomen fo hebben belaft 
en befwaert, ten refpecte van de hooge weerde van de 
felve (door de voorfchreven negotiatien en frequenta- 
tien fo feer gemeerdert zynde ) dat fy lijdende de öen, 
voorfz grote veranderinge de felven met allen haren 
goederen die hem fouden blijven niet en fouden kun¬ 
nen vervallen,alfo niet alleenlijk die voorfchreven vier 
hooft-fteden en plaetfen meeft door de grote dienften 
den Prince gedaen , en anders fo vele zyn belaft, datfy 
lijdende de minfte verminderinge van haren inko¬ 
men (die by der negotiatien en frequentatien van de 
buiten-luiden zyn ftaende) haer laften niet en fouden 
konnen vervallen, maer daer by fouden worden ge- 
ruineert en by confequentie ook allen den rijkdom van 
den lande en ingefeten deflelfs renten op de voorfchre¬ 
ven fteden hebbende, d’welk wel behoort geponde- 
reert, en zyn der Majefteit onderwefen te worden rds 
zynde een fake van fo groten gewichte en prejuditie: 
de welke eens verloren zijnde namaels met geender 
macht en foude recuperabel wefen, gelijk de voor¬ 
fchreven fupplianten ook niet en geloven dat zyn» 
Majefteit daer af te recht geinformeert zynde volgen¬ 
de zyn in geboren Princelijke goedertierenheid,yet 
foude willen doen tot fo grote diminutie van zynder 
Hoocheit, en fware belaftinge en gehele defolatie van 
den lande en ingefetene der felver, en dat ten opfien 
vander Religie, d’welke in gene omliggende landen 
min gebrex dan alhier is lijdende, en daer af de gebre¬ 
ken (indien daer eenige fouden mogen wefen) vol¬ 
gende den ouden rechten en privilegiën van den lande, 
en fonder de felve te contravenieren anderfins wel 
konnen gecoërceert en gereprimcert werden by den 
ordinarifen Rechteren, fulx dat de voorfz Snpplian- 
ten ontfangen hebbende de befloten brieven van uwer 
Eerweerdicheden, daer by den felven (buiten der in- 
tentien van den Prince en tegen der blij der inkomfte 
en privilegiën van den lande) fchijnt geordonneertte 
zyn; hen binnen defen lande van Braband ook te moe¬ 
ten reguleren volgende de voorfeide generale gedecla¬ 
reerde intentie van zyne Majefteit (de fupplianten of 
Ingefetenen van Braband m befonder niet belaftende) 
en dat fo veel aengaende de voorfeide Inquifitie als on¬ 
derhoud van den voorfchreven Concilie , fonderte Cnnrfr 
diftingueren in wat punden uwer Eerweerdicheid IR 
verftaetdattfelve byde Supplianten foude mogen ge- 
fchieden,en alfo by den felven uwer Eerweerdigheit 
met ter voorfchreven Inquifitie en onderhoud van den 
voorfchreven Concilie belaft zynde. Wt dien het 
voorfz extrad van zynder Majefteit hen niet en ge¬ 
bied , noch ook en kan verftaen worden te gebieden of 
te belaften uit redenen voorfz, noch ook eenige for- 
me van ftatute, of ordonnantie hebbende fo zyne Ma¬ 
jefteit volgende zynder blijder inkomfte (binnen de¬ 
fen lande van Braband ) geneftatuten, ordonnantiën, 
edidien of andere geboden en fouden mogen doen of 
maken, dan by advijfe en deliberatie van uwer Eer¬ 
weerdicheden. En hebben de voorfeide Supplianten 
hen ook aen niemand konnen beklagen, noch herbie- 
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dinge, ontlaftinge, of nader verklaringe van der voorfz 
uwer Eerweerdigheit ordonnantiën konnen verfoeken 
dan aen den felven uwer Eerweerdigheden, die alleen 
hem zijt belaftende by bevel van hen te voegen en re¬ 
guleren , volgens de voorfz extradten die op hen in ’t 
befonder het verfoek niet en zijn fprekende,den welken 
de voorfz Supplianten dacrorn ootmoedelijk zijn bid¬ 
dende dat uwer Eerwaerdigheden believe (volgende 
de blijde inkomfte en den privilegiën van den lande by 
der felver uwer Eerweerdigheden en ook de Supplian¬ 
ten befworen t’onderhouden en te doen onderhouden) 
'devoorfz ordonnantiën en bevelen teherbieden , en 
den Supplianten te ontladen, aengaende de voorlz In¬ 
quifitie, en voort ook beroerende den onderhoud van 
devoorfz Concilie, immers voor fo vele aengaet de 
pundten der Hopgheit van zijnder Maj. en den privile¬ 
giën en gerechtigheden van den lande contrariërende, 
en nader te verklaren de panelen daer in uwer Eerweer¬ 
digheit verftaet, dat’t felve Concilie fonder inconve- 
nienten quetfinge van yemanden, fal mogen binnen 
defe landen onderhouden werden ten einde dat de fel- 
ve Supplianten in faken van fuiken importantie mogen 
verfekert wefen, en eenen yegelijken contentement ge¬ 
ven , of anderfins fouden genootfaekt wefen van eeds 
wegen die faken den anderen leden van den lande en 
Staten deflelfs, te kennen te geven,’t welk dendienft 
van den Prince foude mogen verachteren, en de Sup¬ 
plianten liever fouden hebben verhoet. 

M%et tont neertfigheitfp gcöaen hebben/fp heb? 
ben geen anttoocnö bonnen ftrijgen boe: ccrft 

ttoe maenöen na ö’obergebinge/ te toeten / ben 24 
fleert alg öe fafce nocl) Dele b02öcr beriopen en beter? 
gert toarc. anttooo2ö toas alöuë: 

Stitn ,rT"' Hofgefien en gevifiteert hebbende de fupplicatie 
San Den ^ mette ftucken daer in vermaent, en daer op rifpe- 
glaetj lijk gedelibereert hebbende en van als rapport gedaen 
ban aen de Hertoginne van Parma en Platen ce,&c. Regen- 

at b"cfoct$te 5 ver^aert °P de drie punóten hier in begrepen ’t ge- 
loanDcn ne, en alfo hier na volgt. Eerft aengaende’t onderhoud 
Igooft- van de placcaten en ordonnantiën roerende de herefie, 
flR ) dat de intentie van zijnder Maj. en van der voorfz Re¬ 

genteniet en zijn geweeft en ook noch niet en zijn , de 
Supplianten of yemanden van hen te belaften of note¬ 
ren van eenige forgeloosheit of negligentie, roerende 
de voorfeideonderhoudenifteder placcaten. Maer al¬ 
fo fijne Maj. en hare Hoogheit voor de confervatie en 
obfervatie des Catholijken gelove fo forgvuldigzijn , 
en dat fommige Officiers en Rechters hen to neerftig 
nietbewefen hebben, alsfy wel hadden mogen doen, 
hebben een generale vermaninge (nochtans fonder be- 
laftingevan yemanden) wel willen doen en laten uit- 
gaen gelijk eertijds by tijden des Keifers Kareis Hoog¬ 
loflijker gedachteniffe, en by tijden zijnder tegenwoor- 
diger Maj. wel dikwils gefchied en gedaen is geweeft, 
en mogen de Supplianten wel vryelijken dat vertrou¬ 
wen hebben van de voorfz Hertoginne Regente, dat 
haer Hoogheit den Officieren en Wethouderen (haer 
devoir in’t gene voorfeit is) doende, wel mildelijken 
aen zijnder Majefteit recommandeert. 

En fo vele beroert d’Inquilitic, aengeften dat men 
niet en bevint dat federtden jare 1550 eenige executie 
van der voorfz Inquifitie in Braband is geweeft, ’t Hof 
verklaert achtervolgende ’t gene dat haer Hoogheit den 
felven Elove heeft geaffirmeert, dat de meninge van 
zijnder Maj. niet en is geweeft (gelijk de felve aen haer 
Hoogheit gefchreven heeft) eenige nieuwigheitin te 
brengen, maer dat de rechten, privilegiën, coftumen, 
herkomen en ufantien’s lands van Braband onverbre- j 
kelijk onderhouden en geobferveert worden, en dat 
dien achtervolgende de Supplianten niet en fullen met 
te voorfz Inquifitie belaft en befwaert worden , haer 
luiden recommauderende en belaftende dieneerftige 
obfervatie der placcaten en ordonnantiën zijns Majeft, 
achtervolgende haer prefentatie, hier geroert. Verkla- J 
rende voorts, aengaende ’t punctdesConciliumsvan ' 
Prenten, dat de meninge zijnder Maj. niet en is dat het 1 

I. Deel, 

felve Concifium anderfins fal geóbferveert worden dan 
fonder prejudicie van degeregtigheden,Hoogheden en 
preminentien der felver zijner Maj. en ook van zijnen 
vaffalen,fteden en onderfaten gelijkdefen HoveSrcet 
toegefchreven is geweeft, van welk fchrijven den Sup¬ 
plianten (op haer verfoek) copie ongeweigert fal zijn. 

En belangende de Commiflariflen aldaer geroert; 
dat de meninge zijnder Maj. niet anders en is, dan ge¬ 
lijk het.principael remedie tegen de feóten en kette- 
ryen,en tot onderhoudinge der Catholijker Religie 
gelegen is in de goede Scholen der kinderen,goede Pre- 
dicanten des volx, en reformatien der manieten van de 
Geeftelijkheit (waerin by den voorfeiden Concilie 
voorben is) dat een yegelijk en infonderheit de pro¬ 
vincialen Rade en Magiftraet van den goeden fteden 
de hand neerftelijk daer aen willen houden , houdende 
en hebbende de felve Magiftraten (tot dien einde) goe* 
de correfportdentie metten Raden Provinciael , en 
de felve Raden metten fecreten Rade , (om welende 
by der hand van haer Hoogheit) der felver daer af rap¬ 
port te mogen doen,fonder datter mede gemeint wordj 
dat dit Hof of de fteden van Braband den voorfeiden 
fecreten Rade onderworpen fullen zijn, maer alleen¬ 
lijk ten einde datfy gelijk de hand aen ’t gene dat voorfz 
is houden , of dat dit Hof, den felven fulksgoetdun- 
kende, hen ftrax fal mogen addrefleren aen de voor- 
feide Hertoginne. 

Gedaen in den Rade wan Braband den 24 dag van 
den Meert, anno 1565 voor Paelfen. Getekent by den 
Griffier 

P. de Lange. 

M€t todftc berftlarïnge ban öcn b?pöom öer n? 
gtufittcn m limatatie ban öcn Concilie ban 

krenten / fjoctoel öe <0eöeputeeröe bet* flcöcn ’t felbe 
appeinctement taftorn eet!! Icfenöc / lutcnnatcn feec 
berbiijö 3ftn gcbwöcn: nochtans is öefelbc hunne 
blpöfchap terfïont tocöcrom gematigt / als fp öe felbe 
anttaoo?öe naöet in fienöe/ bebonöcn öatfonnnige 
tooo?öcn ban öcr felbet apoftille fulr toaren ge(ïelt/öat 
namads bp eenige öie contrarie foeftenöe/ todeeni? ©utfretv 

1 gecaltimnicnen uittoegen fouöe bonnen bpgetoocht Seftto j» 
too?öen/ toantfp bebonöcn/öat alöacropcmfnfcbc? Smnm 

toont tocrö/ öe meninge te toefen te bolberöen üpöe Hooft- 
ercaitic ban öe placcaten/ öie fp totflcn fo bncct en ha? 1öf J[°# 

tdijfc te 3Ün: maer bcfonöcr 3tjn fp bertoonöert ge? KgCT 
toeeü/aië fp öaer in lafen öat pen luiöen bebolcn tocrö öa«o. j 

öeneerdige obfcrbatieöer placcaten en 02öomtantien 
3ijner LDajefr. cn öat aen öe fdbe tooo2öen bcrboJgenS 
gc(ïdt toaren öefe to00?öen: Achtervolgende haer pre¬ 
fentatie hier geroert. fjaöien al fulftcnp’efematïein 
hen luiöergefcï)2ifteofbcrfoebnietgefïdt noch gcöaen 
cn toaë getoeef!/ fulr öat men hen öaer mcöc beronge? 
lijhte/ en fcheen te toillen benemen öcn toeg om na? 
maelë pet te mogen blagen tegen öe peröigheit öer fd? 
bec placcaten (öaer Ö002 nochtans onöer ’t bcift fo gr o? 
te beroerte al omtoasj gdijfc hot fcheen öatmenijen 
Ö002 fuiftc tooo?öcn 00b totlöc Igcngcn in ö’oge / on? 
toeeröighcif en pcrftftd ban alle öen fntooonöercn ban 
^eöerlanö / als öe gene öie gcp2efcnteert fouöen heb? 
ben te bolheröen en obferberen ’t gene een pcgdftft te? 
gen ’t herte toaë / en begeeröcn af en te niet te hebben/ 
mits todften fp tcr{!onö booj hen namen te botöerm / 
fotod naöer cn b2eöer bafiigheit/ bcfdjeitenöeda? 
ratte ban öe boo2feiöe bdooföe b?pfjeit en jJnotHfme / 
als ooftnaöcr berftlarïnge op het achterlaten ban öe 
öeputatien ban Ccnimiffariffcn / cn in ’t bcfonöcr 
tOtiUflatinge ban ÖCb002feiÖC to002Öen; Achtervol- 
gendehaerprefcntarie hier geroert/ ais onbchoo2l!jh 
en tegen öe toacrhdtöaer olfögcftcitcmngcbojöett. 
€n toat neerüighcit fp terftonö öaer öcöen/cn bon? 
öcn noit getoeten / noch cn toilöe niemanö hennen / 
toieöie tooojöcn öaer ingeboegt haööe/ ofte hoeöc 
fdbe öaer in mtamen * nochtans bernamen fp tod 
öatin’t beginfd öaer niet ban bcrraaent en toas ge? 
tocef!/ niet te min om het bolh te tHllencn geruft tc 
maften / hebben fp terftonö mctaiöcrncerfrigheitöc 
üüegeeröers öer fteöen ö’apnomctcmemen ober gefon? 

% öcn / 
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ton/1»aer mebe terjïont in Denbeginfel bet bolbin 
tien quarttec ban eUnttocrpen en anDere (ïeDen Des 
I^ertogboütS ban ^abanö / feer is berblijb en gejïtlt 
getoceft/ boe toel’tfelbe onlang Deeft geDup# fonts» 
uit ïjct Derboïg ban befen berflaen faï mogen. 

Stlagte 
Uan Die 

Silcn; nteer eh meer begonften op te fïaen / en ober befe nïeii 
beren toigDcbcnteblagen/foDebbenDe 4 icbenbanBlaen? 
e acc bc Deren óm ben befjooftpen te quilten / Daer *0cbepu? 
f/f?11''' teerbe ban ben ganfcljen lanbe gelaft 3Ü»be / mebe aen 

DeCoubername gefonben/ altoaerfpgeDoo?bernre? 
gen Deböenbe/fo monbellnge als fclfuftelijb Dlaegben/ 
ober be inconbententen in ben felben lanbe toegeno? 
men en Dagclp mcerbetenbe ten faïte ban be ‘üjnquift* 
tie/ Daer men be ïuiben beetbjb mebe guelbe/ begeren? 
be baer ban 00b 100/ tóp/en ontffagen te bitjben fo toel 
ais anbetc lanben. jBaer om bit toat beter te berflaen 
faï goet 3tjn bannen befe fabe toat berber berïjale. 

jlofïaetban te toeten/ bat na Dien tn ben<02aef? 
fcDappe ban ©ïaenberen allensbens ingebropen / ge? 
boogt engeïeben toaren getoojben eentge <£5eefïelijbe 
perfonen/ais onber anberen iBecfler $etet Citelman 
«Dcben ban ïtenfett / bie gjnquifitie bebe op te IBeer? 
ïijbe: fo bebonben be föegeerbers/ 3©etïjonberS en 
b’ingcfetcncn bes felben lanbs bp erperierttic batfp 
ban jarc te iarc meet en meer niette berbolgtngen/ 
en booetfldlcn ber felben 'jgjnquifiteues geguelt/ge? 
plaegt/ en ’t lanb baer booj meer enmeerbanbolb 
ontbloot toerb/ toaerboojb’opfpeabe enmoeringefo 

b’€rrftc is getoojben in ben jarc 1564 bat be bier leben 
EqSc ban ben lanbe ban ©laenberen baer mebebelabenen 
Dm ban baerop bergabert getoeefl/ en baer na bp Ben 

<s3ebeputecrbe fo uitten name ban Den als ban ben ge- 
menen ingefeten beo lanbö/ bc blagten Deöben boen 
boen / fo bp monbe aio reguefle. 

I $66 

‘jüiiqut 
Sitieni 
©lam* 
Deern. 

‘Jnqufc 
fiiEue in 
©lam* 
öciett. 

©Iaën* 
Deren te 
Ben 
ö’3fn. 
0'4f|in'c. 

In de felve requefte verhalende hoe dat volgende den 
Privilegiën en coftumen van den felven lande,altijd 
onverbrekelijk onderhouden en by den Conink in’t 
aenvaerden van dien ook befworen, hen fupplianten 
toebehoorde de kenniffe van alle de peribnen en goe¬ 
den gearrefteert, gevangen ofgedetineert, onder elex 
Jurifdidtie, en alft gebeurde dat ten verfoeke van ye- 
manden Geeftelijke ofweerlijke, eenigeinformatie, 
het ware crimineel of civijl te houden ware,tegen weer¬ 
lijkeperfonen, dat gewoon lij ken was te gefchiedeby 
de Wethouders van wegen zijne Majefteit ter admini- 
flratie van de Juftitie gelieft, in der voegen dat nieman- 
den anders toegelaten en ware geweeft eenige adten van 
jurifdictie aldaer te exerceren, en namenthjk ook niet 
eenig apprehenüe of huiffoeking te mogen doen: 
daer toe ook anderfins eerft van node ware geweeft, 
voorgaende en genoegfame informatie by den Wet¬ 
houders gefien te wefen : en dat dien al niet jegen- 
ftaende eenen Meefter Peter Titelman, hen feggende 
van zijne Majefteits wegen geconftitueert te zijnln- 
quifiteur van den leerften gelove (hoe wel hy hen zijn 
commiille en inftruéfie noit gepreienteert of getoont 
hadde) dagelijks hem vervorderde in prejudicie van de 
voorfz oude vryhcden, fonder kenniffe van faken op 
zijn pligt te doen vangen en apprehenderen, fulke per- 
fonen alft hem goet dochtc: ja die uit hunne huifen te 
doen trecken, en huifibekinge te doen buiten weten 
van den Wethouderen, alleenlijk tot zijn hulpe ne¬ 
mende de Baillius en Officiers, die in diverfe plaetfen 
d’affiftentie niet en dorften weigeren van vrefe ook by 
hen gefufpectcert en bedragen re worden (prefenteren- 
de al ’t felve volkomclijk te doen blijken, waert noot) 
welke fake fy bevonden van fulker confequentie te we¬ 
fen , dit indien fy daer in langer diffimuleerden fonder 
zijne Majefteit't lelve re kennen te geven, en den In- 

jartUcr; quihteur lieten gebruiken fulke onbehoorlijke nieu- 
fochöan wigheden, te beforgen foude wefen, dat de gemeente 
öcüicc oorlake foude mogen nemen om beroerte te ftichten 
jjCal[ en hen luiden ook tegens de Juftitie op te ftellen, waer 
jDiacn? by het land gefchapen foude zijn in verwoeftinge te ko- 
öcten. 

men. Baden en verfochten daer om cotmocdelijk dat 
zijne Majefteit daer op regard nemende, en ook opte 
grote dienften byhen altijd geerne gedaen, zijne Ma¬ 
jefteit wilde believen hen te laten gebruiken de voorfz 
hare oude liberteiten en vryheden, en die te mainte¬ 
neren, fo zijne Majefteit fzijnder aenkomfte en aen¬ 
vaerden van den lande, fo wel in ’t particulier als in ’t 
generael befworen en zijne Majefteits Edele voorfaten 
onderhouden hadden. Interdicerende den Inquifiteür 
en andere Geeftelijke perfonen, van gelijke nieuwig¬ 
heden , exceffe en ongeoorloofde middelen van In- 
quifitien meer te gebruiken. Baden ook dat indien ter 
oorfake van de voorgenoemde nieuwigheden en ex- 
ceffen , eenig inconvenient toequame onder de ge¬ 
meenten (gelijk feer te beduchten was indien de voor¬ 
noemde Inquifiteur daer in volherde en voort voere) 
dat fy luiden refpeótive elk in ’t zijne geexcufeert 
mochten wefen. 

3©acr op De Cioubernante öp apoflille Doo? atiT 
toöoeDe Deeft gegePen op ten 20 <öctob?io anno 1564. 

DAt mits de generaliteit van der fel ver requefte fy 
hadde geraden vonden al eer yet daer op te ordon- 

neren particulierlijker teverftaen der Supplianten in- urgente, 
tentie, nopende de nieuwigheden en grieven daer over 
fy willen klagen,hebbende tot dien einde met hen doen 
communiceren door fekeren van den Rade daer toe 
gedeputeert, maer fo de Gedeputeerde hen hadden ge¬ 
excufeert om alfdoen van hare meefters genen ande¬ 
ren laft te hebben: fo foudehaer Hoogheitverwach- (Fol.29.) 
ten de vordere verklaringe die fy deshalven aen den 
voorfz van den Rade, namaels föuden willen doen, 
des niet te min dat haer Hoogheit belaft hadde den In¬ 
quifiteur Titelmanus dat hy in’t executeren van zijn 
officie hem foude conduiferen met alle difcretie. En 
den Supplianten, den felven gevende behoorlijke affi- 
ftentie en faveur, en forge dragende ter obfervatien 
van zijne Majefteits placcaten, gelijk fy wiften zijne 
Majefteits intentie te zijn en gelijk voor hen eigen wel- 
vaert cn rufte convenieerde of betaemde, hoopte haer 
Hoogheit, dat op de inconvenienten by den Supplian¬ 
ten gereprefènteert foude werden. 

Vf «St toelftc apoflille en uit Deeommunitaticnmet 
1 V1ten KaeDODeeren geDouóen genoeg Derfraenfce De 
meningc Dan ben 3|oDe/ en öcbDen Doen tettyD Die 
Dan ©laenDeren niet Dotoer DerDcn Daer op DcrDoE 
gen / ïiebben noeötanó altijD Doo? DeDöuDen tfelDe tec 
eer fier DeguaettiDeit te Doen / mits fp faaen D’inconDc^ 
nienten cn apparente cupne Dan Den lanDe/ en na Dien 
Daer na De Dooafetöe ^ngtiifiteur fo langer fo DerDer 
3ijnDoo?tIelleneni«rifDictieDertoeiDe. <©atooDDaer nfeutne 
neffeno/ Denieutoe 25iflfd}oppen in ©lacnDerenge# JSJ 
fielt Diet min Dan DaerDer3pDcn enDcDen: fo en 3ijn ia©iacn* 
DeDlagten Dan allen Danten maer meerDcrDuhbelt. t>crcn. 
^>aer en DoDen fo fp ’t nu al meenDen getoonnen / een 
pegelijft onDer De Doet getootpt te Hebben Doo? De b:ie^ 
Den en bcDclen 5ijncr lüöajefl. gefonben in december 
1565 en Den geboDen Daer na geDolgt / Deeft Dem 
’t DacrDer Dcrfïoutinge nocD toegeDjagen / Dat in De 
lieert 1^66 Den nieutoen 525iffcBop ban ®2unge (Die ^crt 
ooDDerïBetemntooonDerenfeerDateïüDtoao/) Doo? fCf,oP 
DelebjeemDe Doo?fïellen (aio Dan D?emDe Hooplui? oan 
Den niet te toiilen geDogen begraben te too?Dcn/ en23?n£ï3ft 
meer anDerc) ontfangen Deeft / of immers' Dem ge? 
laten ais of Dp ontfangen DaDDe feberé bnebenban 
ftin flfajcftctt uit ^pangien tot onDerDouD Dan De 
ïïcligie cn Det Concilie Dan Crenten/ tociben Dolaen? 
De De felDc 25iffcDop aen De 3Bet alDacr Deeft gcfonDen 
febere poinctcnom Doojtacn alDacr onDerDouöen te 
toOJDen. (Cc toeten? Dat elk Prochiaen of Paftoor ft ©oor? 
op fchrijven foude de namen en toenamen van de 
meefters van alle de huifen zijnder Prochien, mitf- fcfiojjg; 
gaders van de thuifleggers, dienaers en familie: van üan 
buiten luiden te eilïchen atteftatie van hen laetfte 
woonftad: van den gehouden luiden, te weten plaetfen 
en perfoon die hen hadde getrout; op tekenen de na¬ 

men, 
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men,toenamen en woonftede van die by hem te biech- fy geen oorfaek gaven tot eenige inconvenienten 
Infgelijx de namen van de kinderen 

©en 

lieren 
Dan 
23?ugge 
öen 17 
JBEeert 
lj66. 

te fouden komen :—0—„ 
die zy fouden dopen, en van de Vader, Moeder, be¬ 

ters en Meters deiTelfs: ook van alle de gene die fy 
trouwen fouden, dat ook hy alle Schoolmeefters exa¬ 

mineren , ’t fchool houden töelatert of verbieden na dat 

hyfoudegeraden vinden, infgelijks.dat deDifchmee- 

fters de aelmoeffen fouden moeten weigeren dien t 

hen Paftoren ordonneren fouden,gil meet anöete 
gerenDe Dat tot erccutie Dan Die poincten De 3©et hem 

_ r afftltenttg fouDe Dom; toaer in bp Der 3©et ftoartoDett 
22?®0* gemaeht tooiDenDe/ befonDer Dat Daet bp bele bjeetlip 
53?ugge hg tot 3ijnDci: [icnniffc fonDgn mogtgn ftaen.^o Ijccft 
en;ln Dg fcïbe 25iffcfiop mcttgn bootfciöcn inquifiteur gco^ 
8£aenuc' tehlagten ober de aBetpoudeten ban 25?uööemDgn 
ober be HagD ban Blacndercn 0gDagn/ gn Ijebbgn Dg felbe ban 
pctfiotu p^ftfteiögnacttculgngn pointen beticht/ enbefcpufe 

prcn bigt/gnbobgnDign berfocptDatbpDgnföadeaenjpf- 
ficigcö gn JBcthouderen ban Bmggc fouDg bgiafttoov 
Dgn hen tg affiftccen / in Dg ejctirpatie ban Dg fjereftcn: 
en Dign bol0gnbe t’haren betmanen terflont moeten 
appiehenDeten Die pent 0enoemt fonDen bio^Den/batfe 
De apptebenfte Ooh fonDen moeten Doert op ’t fcfpben 
ban Den inquifiteur in 3ön abfentie / fo kneï in De pub 
jen aio op fïrate/fonder Daer om te hebben tonfent ban 
Der 3©et / ofte tonen ofte nemen in fo?matie fo pen De 
feennifife niet en raehte / of fonber tonfent of abandom 
natie ban Schepenen Daet op te bectoacpten/ en fulhe 
terfïont gehangen leberen / ter plaetfen Daet pen fouDe 
gefeit tooiden. ^nfgeüjx: Dat fp bp alle 0gban0gn fom 
Den moeten gaenen De felbe eramtnereninpiefentie 
of abfentie ban be^tpouDeten fo ’t pem ooet Dunhen 
fouDe / Dat pen ooh tk penpiocedueren teoen pemande 
geen belet 0eDaen en fout® tooiden / Dat De gehangen 
met bonniffe ban De? iBet/ tot eenige pene geconöetm 
neert/niet log gelaten en fouden moeten tooiden fom 
Der eerft met henniffe ban fahen bp Den Biffcpop/ber? 
felaringedaer op gedaen te 3tjn / DatDeDienaecOpen 
te boten fouDen moeten DagbaetDen Die petfonenDie 
fp begeerden. item De 3Betdeg betfocpt3pnDepen 
foude moeten oberbjengen alle Die ban buiten hiaten 
homen hionen / met meet anbeee biergelpe beftoaer; 
Iphe poincten. 

^0 bat Doo?Die en meerandere getoicptigeooifa* 
hen fo biel Die ban Stugge boot pen particulier tegen 
Den Biffcpop en inquifiteur / alg Die biet Eeden ban 
©laenDeten uitten naem ban alle De ingefetenen Deo 
lanDonu fertgealteteert 5pnDe tegen Den felben im 
quifiteut/ in’t genetael benoDigt en geoo?faeht jpn 
getoeeft/ anberhietf te fenDen pen «©ebeputeerbe te 
Ifobe/ enpenhlagtenobet’t gene degbooifeitig/ en 
ooh tontinuetenDe pen ouDe Doleantien te Doen / te 
meet fp fagen pen nageburcn ban Der felbet inquifb 
tieb?pberhlaettte3ön. 

VErfoekende de voorfz Leden daerom anderwerf te 
worden gehouden, in hen oude rechten en vryhe- 

den , en de Inquifitie der felver contrarie zijnde, gecaf- 
feert, en geaboleert te hebben roerende wereltljke per- 
fonen: verbiedende allen Geeftelijken eenige kenniffe 
te nemen van faken der wereltlijke Jurifdiétie concer¬ 
nerende , en tot welker de kenniffe en correétie alleen 
toebehoorde: en dat fy tot geen vordere Inquifitie of 
rigeur van Placcaten en fouden worden geadftringeert 
dan andere Provinciën. 

3©aer op pen Den 10 ‘Hpnl 1666 booi anttooo?D en 
2tpo|lille gegeben ig. Dat by het gene onlangs was ge- 

S5itt» fchreven aen den Inquifiteur, te weten : dat fy in hen 
tooojöe kften voortaen difcretelijk en modeftelijk fouden pro- 
foFh ban cec*eren> tot dat fy van fijne Maj. ander bevel hebben 
bie ban fouden, en dat als ly materie fouden vinden daer in hen 
Mativ foude dunken dat fy fonder rperkelijk inconvenient 
beten. hen officie niet en fouden konnèn achterlaten, fy eerll 

des haer Hoogheit fouden waerfchouwen ,om by haer 
metten Heeren neffens haer zijnde, dan vorder geor- 
dineert te worden,’tgene fy geraden fouden vinden, 
ook dat fy des in genen gebreke zijn en fouden, op dat 

I. Deel, 

©e ttoe> 
bc de* 
qucïïe 
bet %e> 
ben ban 
©Iaën» 
beten te« 
Ben 
b’Sfln* 
girifitfe. 

1 ge¬ 
noeg voldaen was der Supplianten verfoek. 

r\$ bielhe 2fpopillc / fo De <®edeputeerde Det boov 
wfèiDct leDen / Dooi anDere tequeften betfocptpaD' 
Den naDete Declaratie en ooh b?eDecbechlacen / fonbee ben ban 
op pet punct ban Der inquifitie/ De bielhe ooh noit bp 
Der generaliteit Der Staten ofte bier leDen Deo lanbs r"en w 
en biaögeaccepteert/ Diemette conbentie ban eenige b-gin. 
particuliere fteDen of cafïilepnen niet en honfïenge* 
PiejuDiceert bioiDen. io pen hieDerom boo? appoinc; 
tement Daer op gegeben Den 19 2Cp?il 1566. 

Dat haer Hoogheit hen niet vorder en fage t’accorde- 
ren,danfyden io April by apollillegedaen hadde,op 
hen voorgaende requelle die ook veel ampelder was, 
als die , welke fy haddden geobtineert den 20 Odobris 
1564. Waerom de Supplianten met reden hen daer 
mede behoorden te contenteren ter tijd toe dat zijne 
Majefteit refolutie foude hebben genomen, op ’t gene 
haer Hoogheit der felver gewaerfchout hadde. 

3©aermeDenocp niet tcb^Den 3pnDe/ pebbenbie 
bierlcDenDejS lanD^bioDcc crnanDerc requeftoobers 
gegeben. 

\7 Ertonende,mits dien fy niet en kohllen genefen de 
* wonde en het quaet voor de hand zijnde metten fteütc 

voorgaenden verklaringen , benodigt; waren in tijds Heöen 
daerom weder te bidden op dat die niet groter en wer- 
de: te meer, dat te beduchten foude weten dat d’Inqui- tieren te« 
Gteur daerom niet ophouden en foude, fonderlinge sen 
daer hy nu met vier Sergeanten verfterkt ware, en de «JliïL 
Procureur Generael tot zijne affillentie met twe: gelijk q 
hy korts ook in Cafant eenen perfoon forfelijk zijn huis 
opgebroken hadde, en hem daer na gevangen geno¬ 
men,hoe wel hy de fententie des Rechters voldaen had¬ 
de : wordende alfo de Magiltraten al hen kenniffe be¬ 
nomen : te meer nu alle autoriteit was gegeven eenen 
Commiffaris, correlponderende metten Inquifiteurs: 
in wiens handen nu elkslijf en goet was ftaende. Ver- ï^erfoeft, 
fochten daerom anderwerf, om des lands ganfche be- 
derffeniffe te ver hoeden,dat fy den anderen Pro vintien 
mochten worden geëgaleert van nu af, fonder daer op 
te mogen verwachtende uiterlijke refolutie van zijne 
Majeft. of dat immers haerder Hoogheit beliefde te or¬ 
donneren den Biffchoppen, Inquifiteuren en anderen 
Geeftelijken perfonen, te fchorlfen,en te verhoeden al- 
derhande executie van Inquifitie, tot dat by zij ne Maj. 
op’t poindfc van defelve Inquifitie finale ideterminatie 
foude wefen genomen: fonder daer en tuffehen tot ap- 
prehenfien van eenigp weerlijke perfoon te procederen, 
te meer die van Vlaeiideren hen noit der felver Inquifi¬ 
tie en hadden onderworpen , al mogten eenige particu¬ 
liere Officiers, uit vrefe van by den Inquifiteur gelufpe- 
(fteert te worden, hebben geconniveert tot zijn exploi- 
dten,d’welk de generaliteit niet en konfte verhinderen, 
welke vertoninge fy waren doende tot confervatie van 
den landen,en dienfte van zijne Maj. en niet om te pre¬ 
tenderen tot eenige nieuwigheit of verandering van dc 
oude Religie, daer by fy altijd begeerden te blijven. 

3©aetüpfpaitbeEg geen appometement en peb&cn 
gebccgen Den 27 2Cp?il 1566. 

Dan dat haer Hoogheit hen niet vorder en kondc ac¬ 
corderen dan haer voorgaende Apoftillen van den io 
en 19 April in en hielden, daer mede fy reden hadden 
hen te contenteren. En nopende den gevangen per¬ 
foon,foude daer in voorfien,fo fy foude bevinden te be¬ 
horen , als fy van der fake foude wefen geinformeert. 

ban 25?ugge hebben met hen particuliere follr 
cttatien etntelp fo beel geobtineert Dat Den fiaeD ban 
©laenDeren De fjanD té gefloten / en belafï De (luchen 
Den ï|obe ober te fenDen/ en Den inquifiteur Dat hP 
fuperceDerrn fouDe ban boiDer bcrbolgtj. 

rv € ftegeeröcren ban ^Siuffel iö bp Den $|obe mort? ©e 
■L'Delinge belaft haren natten en gemeente tej*1} 
hénnen te geben Dat Deio Conincr memnge met 

en 
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en toaë pem met meutoigpeit of tc tscïa^ 
flm: maer fp at pekken opfulkc berkaïênbeciatatie 
niet toillcn te toerk gaen/ om beë niet ban paer ge* 
mee'mc acpterpaclt of genoteert te tooien/ gelijk Oren 
ban ?£nttoerpen / op gelijke mtmbelpke bcifüaonge 
te toerk gegaen pebkenbe / gebeurt toaë: banpebben 
’t felbe begeert in gefeprifte/ om fekerlijk te toeten/ 
toaer na ptm te reguleren / b’toeik men bertrockcn 
peeft pen te geben. 

^ó'coBöcfe berboïgtnge tegen btebanbeHeitgtc 
meer en meer ben boUte toerö tegcngacnbe / fo pekken 
fpbeëtc meer mcbeüjbcn gepab metten genen bte tn 
brefc ban ber boob baer ober gehangen lag'en / en peb 
ben berfepeibeü perfonen m öiberfe plaetfcn ten beften 

cgefödjt te helpen (en ooit tot fcmmtge tpben geholpen) 
om eentge bier uit te krijgen en te berloffen / en onber 

«Bcban- anbere 3bn ben z6 ^anttarp fnacptë t’SCnttoerpen 
senen to onbet hjfr uitten geen bctlog ttoc jonge ebelcbccp* 
mm ttén gefufterë/ niet cenen Igorïogtmakcr/ b’toclk 
t’ïïnts ; bp eentge feet qttaltjk genomen tb getoeeft / en ooft 
tocrpcu eenenbie bacrtoe gepoïpctt pabbe gehangen getoor* 

uit öen/ fijn infgclijkë bc uttgebteben en afïtgcntenge* 
öcn aten proclameert. 
betloft. 

(f°l3o) onbefcfieiöcne Panbelingc ber jjnqtufiteuren 
ban ^al om in j^cberlanb,/. peeft ooft bte ban ©rieganö 
ban beroorfaeftt bat be Staten be^fcïbcnfanö^ tuben ja* 
mv re 15 5 9 acn ben <ö5rabc ban 3!rcnbergc paren <§tab* 
Sütïöen Pöuber / obergegeben pekken feftete arttculen ban be* 
«som? ftoaringe in toeffte fp pact beklaegben bat pare ingefe* 
miftanss tenen ban ben feiben Ïanbe j'cgenë pen tractaten / prt* 
oSftiluc bilegien / toppeben/ en oube getooonten beftoaert 
aun&a? toerben / klaegben bpfonber ober ben C5eegcltjken 
«uin. Commtffartë ofte ^ngutfiteur JBtlpelmum 3Un* 

öanttm/ bat pp pent onbertoant be jubicature ban 
faften / be toelïtc ban otitë dekens toe kepoorbe elf in 
paren ftanb ftoel ban ben Capttularen bcrkoren/alleë 
contrari b’oube ufantte en pedtomen ban be lanben / 
bat ooft be felbe Commiffartë pem berborberbe te ba 
bienen be <©ePenpe ban Keutocrbera ftanbftcef/ fo 
boor pem feiben alë boot^nn gefulfamccrbe/ jegenë 
toil en confentban ben Capttularen/totllenbe alfo 
ttoe officien bebtenen / contrarie pettractaet ban ben 
jare rrtiij bat beboorfs Commtffartë toepgerbe ben 
<©ckcnë / bis ban Pare Capituleren na oube getooon* 
te 3Dekenë geboren toaren getoeefï/ te-totllengebcn 
CePoorlpPe Ccmmiffte op paer electie: bat fotoan* 
neer pp ben ^ePenë Commiffte paffeerbe pp aen 
pem bepleit be jubicature ban faken ban tmportan* 
tte/niet jcgcnjtacnbe bat al fulïtc faften ter eergcrin* 
flamie boor ben ^DePenë bepoorbe gejufïificecrt te i 
toorben: bat be felbe Commiifarië ben prelaten al* 
bacr beeft totllen beletten batfe pact* 9frcl)ibtaPonen 
na onber getooonten ban ben lanben en pare getooorn 
lijpe vecptftccl niet brebefijp en pebben mogen pom 
ben en bebtenen: bat pp ben ptiefïerë feer eraction^ 
ncerbe in pet cplfcpenban 3pn faïartë banber mftt^ 
tutten / nemenbe baer ban fo beeï ppertorguerenen 
PnjgetiPonbe: bat Pp tjn tnflttutien cn CcmmtjTten 
gaf in pampier gcfclpeben en met3ün panbonber^ 
tehent / cn bebdligt met 3pn fmnet / Poetoelbenar^ 
re ban be felbe bermcïbe bat be 9ïrcPtbtaconcn of 
^rooflcn bic met paer 3eaelcn bebcjftgt pabben: bat 
be felbe Commtffartë ©riefterë en anbere toeerltjfte 
perfonen met pmilere fufpm.cn / boor t aengeben ban 
eentge Itcpte of ontoaeracpttge perfonen/ in paer 
eerebeftoacrbe/ boor bien bat Pp boor fuift aengeben 
proccbcerbetot erammatie ban getuigen /fonber bat 
fitïfte perfonen gebtfameert toaren bant geen ben 
boo?f3 Commtffartë ban fulfte Pepte perfonen toaë 
aengegeben: bat pp eentge p-ncfïercn pabbe gefm 
fpenbeertongepotöt enongebefenbeert en fonber affi' 
gnatie of teggmge ban bag ban reepte: bat Pp Pen 
berborberbe te eramtneren bie ^rieperë bic ban te 
boren paforten ofbicancn pabben liebtent/en baer 
op placet gepab/ en meer anbere beftoartngen/ te lan^ 

„ ge te berPalen. 
Ijier on peeft men pen beel feponctooorbett/ cn in 

i $ 

©et’fa* 
men ha? 

be mtntte poincten banbeftoanuge / eerag contente^ 
ntentgegeben/ ntacr tnbe princtpaeple beftoartnge 
peeft menfe met bertreft ber fafte belooft acn beföe? 
gente faborabeipp te feprpben/ böttcr foinboorfien 
fcttbe toerben / bat be prtbïlegten en tractaten onber' 
Portfoubenblpbcn/ ban pet effect en tëntetgcbolgt: 
eenige getoteptige faben 3pn gantfep afgefiagen aië 
prtbefaPencnbie ben ïanbe niet aen en gingen maec 
particuliere perfonen / eenige faften toerben bp ben 
Ccmmtprië ontkent / en baer banboïkomcnfpnbe 
gebleken/toerb ten beffen gccrcufeeit/cn fobCdita^ 
ten aan ©rtepanb berfoepten bat ppfoube afgefieit 
toerben en een anber tn 3pn plaetfe/ toerb pen ’t felbe 
getoetgert/ toaer boor be boorf3 Ccmmiprtë alle ba* 
geftcutercn onbefepetbener getoozbenië/ ia foberre 
gekomen/ bat pp tn ben bollen Kabe bermaent3pnbe/ 
ban eenige 3öne mtëpanbeltnge/ anttooorbe/ bat pp 
totfï toat commtffte en infïructie pp pabbe en toat pem 
te boen ftont/ fonber be felbe infïructie te toillen berto* 
nen / feggenbe ook / bat bte ban ben ïtaöe / be ketterë 
te bele toegaben/en al te gap toaren om bte te fïraffen. 

F\Cfe faken nufoflaenbebat elk toelkonfl merken 
-■-^battet buëntet lange kofl bueren/ maer bat be 
faken toaren gefepapen eer lange ober poop te lopen/ 
en bat te brefen ftonb bat pet grauto of bekttbfe op 
fïraet 3011b’ komen/ tegen befe ^ngutfitien/ iBiffcpop; minge 
pen/ en rigoreufe manbamenten / en ben koop-panbel ®er 
tnbelanbebaerboor öagelijr beclineerbe. Ma ifige* «meR* 
keurt bat kp na alle grote meefierë en mcefïe poofben 
ban ben Ïanbe pen om anbere oorfaken kp malkanbe* 
ren pekken gebonben te en te^oogfiratentn 
Jleert anno 1566 en guamen fen feiben tpbe al baer 
fommige Cbelluiben ban be jQeberlanben bte be 
boorfetbe ^eeren te kennen gapen bat in ’t ganfepe 
lanb grote opfpraek toaë boor bc publicatie banbe 
placcaten en ^iigutfttte / en battet gefepapen toaë bat 
pet ganfepe lanb tn toere fenbe komen /foberre baer 
tn niet kptpbë entoerbe boorften/ bermanenbeook 
ban feker berkont ber Cbelen 1 baer af na faï toerben 
gefett. ) jBelke toaerfepoutoinge kp be boorfetbe ^ee* 
renberflaen3tjnbe/ pekken eenige banbe felbe groot 
mebcltjben gepab bat be faken buë gualtjk gingen / en 
foluttcUotberemebien berflaen toerbe/ gefaember* 
panbgefproken ban ben beerlijken pact ban ben lan* 
been apparente onrufte ban ben bolke/ toaer tn fp 
nocptatJë luttel pope ban ketertnge fagen/ na bten niet 
cn totïbegepoort 3pn toatfp omketerëtotllebtktotïë 
bertoenbeu/ en bat men ten appatfememc ban ben 
bolke niet ter toerelt en toilbe na laten noep berfoeten/ 
maer eben pert klpben / boor brtngenbe fo met torebc 
berboïgtnge ber placcaten aïë metter nteutotnpett 
ban ben (Bif bommen/ en koben al mettcfofeei'ke* 
breefbe en gepaete ^Ingutfttie. jfeaer fo be ©eeren/ 
te toeten/ bc 5Brtnce ban Crangten/ be<6rabeban 
Cgmonb / be marguië ban ^Bergen / be <©rabe ban 
ijoom / bc <©rabe ban megen/ en be <6rabe ban 
ijoogflraten/ ban biberfc optnten toaren / fo toerbe 
ten laetflen onber pen lutben gerefolbecit en gegoten 
bat ntemant ban ptm / pem beë en kepoorbe te onber* 
toinben/ maer bat men tergonb bacr af kepoorbe te 
berabberteren mijn broutoe ban ^arma / toeïk be 
draben ban Cgmonb en megen’t paren lagena* 
men te boen. ^oeptanë eenige ban pen boor Pen nc* 
menbe en ben anberen beiobenbe/ bat fp elk na pen 
bermogen getroutoelpk raben en pcïpen fotiben om 
ben bieng ban ben Contnk / toelbacrt ban ben ïanbe / 
en rug ban ben bolke te borberen. 

’t ïjeeft ben tngefetenen ban ben ïanbe noep meer 
beroert / en bie ban bc ïïeltgte kcbrecg gemaekt / bat 
men të getoacr getoorben/ en ben roep ober al gelopen 
peeft bat l|ertog Crtcp ban (Brimftonk bolk ban oor* 
logegereetmaekte/ fo te ncerbe alë te boet: toaer uit f0Jm 
ben gentenen man niet anbcrë en kog begrijpen / ban €cic8, 
bat men bacr rnebe in mentnge toaë / boor Pem b’^in* 
gutfttie cn 25tgcpoppcn metgetocltin te krengen cn 
effect te boen forteren/ toclk nocptanë’t eiken 
foeptteonmeben/ toaer negenë terugei boon ge* 

k?otPc 
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<5eb?ul> 
te Bocy* 
iiengen 

pafquü tnocFjt ig en geftrGpt een groot gefcïwft öeöucetenöe 
gfjïïjj öe nulliteit enmguiteit banöepiatcaten/ cn öatmcn 
meen öte/nocftöe(fnqutfmemeten öepoo?öe te tolïerercn/ 

raaermettét öaet te toeöcrftaen / bolgcnöe öe hlijöer 
tnftomfie/ nu öe Conmft öaer tegenö öeöe / quaitjft 
öoo? anöere getnfo?mcert jftnöc. 

©aerspn ooft langst fo meer in öntft mtgeftomen 
ett gefaeit / met alleen bele fcpilöerpen/ öitpten en 
pafgtnlïen: maer öaet en hütoen sijnooftbooftgefto^ 
men / tnö^uftbeïe boetftengf jegenöetebetöolgtnge / 
25tfrcftoppen/ ^Jnamfnten ennmitoJigfteöen/fonTt 
g^aifep aio urt 3£>uttffft♦ öaet uit men toet ftonöe 
geuren poe belet menfepen 5innen en gemoet koaten / 
en poepen öefaken aï aenfïonöen/ cn onöet anöete 
iftcr uit geftomen een öoejeftett. 

Inhoudendede inconvènienten in de Nederlanden 
te volgen fo verre men d’Inquifitie daer in brochte 

gafqutfr 3jtem een anöet begrijpende, hoe dat deslands politie 
leti. wd eendrachteljk kon gecóriferV-éert worden al wer¬ 

den daer twederley Religiën feffens gedoogt. J&Otft 
eene in °t lange wederleggende de vervolginge der 

r menfehen om des geloofs wille. (Cctl biCtöen: een 
verklaringe der lofer pra&ijken van de Inquifitien, 
obfervatie der piaccaten en andere by den Cardinael 
vanGranvelle met zijn adherenten geinventeert,om 

■Béven al te domineren : $0Cp Cen anÖet ittètten tijtel:, 
• Vertöninge aen den Conink roerende’t quaetderïn- 
' -quifttie. ^OCptcn anöet metten tpteli Bewijs dat in, 
■ alle de Nederlanden geen Papift ofCatholijkperfoon 

en Is na het feggen der Spaenfe Inquifitie, en het Con-, 
i cilie van T rënten jSOtft een anöet genoemt / Depot 
1 van rofen ontdekt, daer ingefeid werd dat de Cardi- 
• nael den Conink riet dat hy den cop foude doen af hou¬ 
wen, van de meefte menigte van de grote Heeren van 
’t land. Hoep een anöet metten tijtel: Een kort Chri- 

• ftelijk bedenken, dé Coninklijke weerde in Hifpa- 
-nien, Heeren Phïlippo toe gefchikt, hoe men alder- 
hande oproeren, die in de Nederlanden van wegen de 
Religie te beforgen zijn, moet bejegenen, en de leden 
enketteryen, die daer dagèljjk'waffen en toenemen : 
uitraden: jSOtp eett ahöCt / ITÏbttCtl tijtel: Advertifle- 
ment by de goede en getrouwd ondèrfaten, en inwoon-1 
deren des Koninklijke Majeft. Erfnederlanden gedaen 
aen de Gouverneurs en Staten der felverlanden, van ’t 
gene Zy luiden Verftaen ert verfqeken geordonneert te 
worden op ’t ftuk van de Religie, jföötp eett attÖet met 
ten tijtel: Een korte verhalingqgefonden aen Kpnink 

■ Philips onfen genadigen en ovetifen Heëref? tot wel-1 
vaert en profijt zijnder Majeft. ën fohdejrliqg van zijne 
Nederlanden , in’t welk werd geweien de paiddel die 
men houden foude moeten om'te beletten de oproer 
en commotien die gefchieden mOchte om de twe- 
dracht der Religiën wille ,eh om uit te roden de feöen 
en ketteryen. 

€nbelc meet anöete öictgclijftc ftpjtftènenboet^ 
ftenö/ öte’t boift feet beteert en tot oproet berbjefet 
pebbem Daer is ook uit gekomen een boexken metten 
titul: Bekenteniffe oi belijdeniffe des geloofs in’t ge¬ 
meen, eri eendrachtelijk van alle de gelovigen die in 
Nederland verftroit zijn over al, en na defuiverheit 
des heiligen Euangeli utris begerep te leven : met CCtten 
tmeföacr boo? aert öen Cornnft ban ^pangien inpou* 
öenöeinfubfïantié/ dat fy de belijdeniffe aen zijn Maj. 
fchrijvenotn haerte ohfchuldigen van debefwaringe 
daer mede men hen luiden befwaerde, ep te verklaren 
den goeden geneigden wille, die fy zijn Coninklijke 
Majefteit zijn dragende, protefterende en betuigende 
Voor God en zijne Engelen datzy niet anders dan on¬ 
der zijne gehoorfaemheit in fuiverheitder confcientie 
en begeerden te leven, Gode te dienen enhaernazijn 
woord en heilige geboden te reformeren, zy bidden 
(feggen fy) dagelijx voor de Coningen en Vorften der 

SJontaS aer<^en ’en fonderlmg voor hëm en die hy geftelt heeft 
toan in het regiment en regeringe van zijne landfehappen, 

landen en heerfchappien, fy zijn fo wel door Gods 
B:cn&p woord als gedurige onderwijfinge van haer leraers ge- 

fojmec^ ^eert 3 dat Overheden zijn van God ingeftek, en dat 
beöoen vvie die wederilaet, Gods ordonnantiën wederftaet: 
B|uckcu 
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' fy zijn altijd bereid geweeft alle fchattingen, en tollen Boo? 5et 
te betalen , hebben noit eenige wapen of raetflagte- 
gens zijne Majefteit gehouden, maer hébben in alle binge ' 
vervolginge haer lijdfameJjk gedragen. De bannin- fiaerggei> 
gen, gevankeniffe, pijnbanken en ’t bloed haerder *00^- 
broederen betuigen wel haer begeerte en gefintheit 
niet vleefchelijk te zijn, dewijle fy na den vleefche wel 
gemackelijker zijn mochten, fonder defelere voor te 
ftaen en te beweren : maer hebben de vrefe Gods voor 
oogen, en verfchrikt zijnde van het dreigement Jefu 
Chrifti, die daer feit dat hy hem fal verlochenen voor 
God zijnen Vader, fo fy hem voor den menfehen ver¬ 
lochenen. Sy bieden (feggen fy) den rugge aea de ha¬ 
gen , de tonge dep menfehen, den mond den breydel- 
ftocken ,en het gantfe lijf den vyere, fy en zijn niet 
die daer ftaen om dep Konink de kroon af te nemen of 
yet bedrieglijks tegen hem voor te nemen, fyfterven 
om’t Euangelium , waer in fy vinden gefchreven te 
zijn : geeft den Keifer dat des Keifers is, en God wat 
Gods is , derhalven JBhrende en overgevende den 
Koning haer ,lichae|Hfc goederen , bidden fy fijne (Fol.ji ) 
Majeft. oótm oedelij k fdat haer toegelaten worde God 
‘te geven dat hy eifcht. Biddende ook fijne Majeft. dat 
hy geen gehoor en geve haerder vyanden, indien fy 
hem te kennen geven dat fy om hen luider klein ge- 
tals wille niet tegen hen op en ftaen en te velde Hellen. 
Want fy verfekeren fijne Majeft. dat in fijne Majefteits 
Nederlanden meer dan iooooo mannen Zijn die de 
Religie zijn volgende en houdende, daer van fy hem de 
belijdeniffe overleveren. En nochtans en word in nie- 
mant van de felve eenige bereidinge van oproer gefien, 
ja men heeft van den felven noit een woord daer toe 
ftreckende gehoort, fy begeren dat fijne Maj. wil oor¬ 
delen na de belijdeniffe die fy hem prefenteren, bereit 
Zijnde om die met haren bloede te verzegelen fb ’t van 
node is, daer uit verhopen fy dat bevonden fal worden 
dat men haer luiden t’onrecht noemt Schifmatijke, of 
verfcheurders der eenigheit, ongehoorfame en ketters, 
want fy en belijden niet alleen de voornaemfte punöert 
des Chriftelij ken geloofs, begrepen in ’t gemeen gelo- 
ve, maer de ganfche lëringe Jefu Chrifti, verkondigt 
door de Euangeliften en Apoftelen, en bidden fijne 
Maj. dat hy niet toe en late dat diegene die haer door 
gierigheit, eergierigheit, en andere quade genegent- 
heit begeven hebben, fijnen arm , autoriteit, en macht 
te misbruiken, om haren luft genoeg te doen, haer ver- 
faden en vervullen metten bloede van fijneonderfaten. 
Het behoort (feggen fy) fijne Maj. felfstoe, kenniffe 
defer faken te hebben, om hem te Hellen tegen de dwa¬ 
lingen , hoe verwortelt fy door lankheit des tijds zijn : 
en te befchermen d’onnofele, die tot dier tijd toe in het 
Recht meer verdrukt dan verhoort zijn geweeft j &c. 

<De BeUjöenfflfe paersf geloofd in ’t bö02f5 hoeft öoïgen^ 
öe/pehhen fp geöeilt in 3 7 artteuien/ gelpft öefcE 
öe piet jijn öoïgettöe öan tooo^ö tctooojö/ obei^ 
mitö’t felöe piet en öaet in öe naöolgenöe ftoêften 
te pass fal ftonnen ftomen. 

1. \Xf Y geloven alle van herten, en belijden metten 
* ' monde, dat daer is een eenig, een eenvoudig 

geeftelijk wefen, welk wy noemen God, eeuwig, on¬ 
begrijpelijk , onfienlijk, onveranderlijk, oneindelijk: 
welk is geheel Wijs, rechtveerdig en goet, 

2. Wy bekennen dat hy fifties is, en dat doortwe 
middelen: Het eerfte door de werelt, die hy gefcha- 
pen heeft, onderhoudet en regeert : welke werelt is 
voor onfe ogen als een fchoon boek, in welk alle crea- 
tueren, kleine en grote, dienen als letteren, om ons 
de onfienlijke dingen Gods te doen aenmerken: te we¬ 
ten , Zijn eeuwige kracht en Godheit, gelijk de Apoftei 
S. Paulus feid, Rom. i .oap. 20. welke dingen alle ge- 
noegfaem zijn om de menfehen te overwinnen, en 
haer onfchuldig te maken: Ten tw eden geeft hyhem 
ons te kennen noch openbaerlijker en klaerlijkerdoor 
fijn heilig en Godlijk Woord, in welk hy hem den 
menfehen fo klaerlijk te kennen geeft, alft in defen le¬ 
ven en tot haerder faligheit van node is. 
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7. Wy belijden dat dit Woord Gods niet en is gefon- 
den geweeft noch voortgebracht door menfehelijken 
wille : maer de heylige Mannen door den geeft Gods 
gedreven , hebben ’t gefproken, gelijk S. Pieter feid: 
daer na door de fonderlijke forge die God over ons en 
onfefaligheit heeft)heeft hy fijnen dienaren denPro- 
pheten en Apoftelen geboden 5 fijn geopenbaerde 
woord by gefchrifte te ftellen. Ja, en hy heeft felve met 
fijnen vinger de twe Tafelen der Wet befchreven, hier¬ 
om noemen wy fulke gefchriften heilige en Godlijke 

fchriften. 
4, Wy vervaten de heilige Schrifture in twe Boe- 

: ken,des Ouden en Nieuwen Teftaments,Welk zijn 
deCanonifche boeken,daer niet tegen te feggen en 
valt, der welker getal dit is: de vijf boeken Mofès, het 
boek Jofue, der Rechteren, Ruth, en twe boeken der 
Koningen, de twe boeken der Cronijken, geheten Pa- 
ralipomenon : het eerfte Efdre, Nehemie, Efther Job, 
de Pfalmen Davids , de drie boeken Salomonis, na- 
mentlijk, de Proverbia, E^jgfiaftes, en Cantica: de 
vier grote Propheten,EfaflBKeremias,Ezechiel,en 
Daniël: daer na de twaelf klSfie Propheten, het Nieu¬ 
we Teftament, de 4 Euangeliften,S.Mattheus,S. Mar- 
cus,S.Lucas,en SJohannes: de Werken der Apoftelen: 
de 14 brieven S.Pauli: endefeven brieven der andere 
Apoftelen : en de openbaringe van S.Ian de Apoftel. 

?. Wy ontfangen alle defe boeken alleenlik voor 
heiligen Canonifch,om ons gelove daer na te regule¬ 
ren en te beveften: en geloven fonder eenigtwijffelen 
al het gene dat in de felve vervaet is niet fo leer om datfe 
de Kerke ontfangt, en voor fulx houd, maer alder- 
meeft om dat ons de H. Geeft in onfe herte getuigt, 
dat fy van God zijn: en ook om dat fy door haer felven 
voorfulx bewefen worden, als fy yet feggen en dattet 

alfo gefchiet. 
6. Wy fcheiden defe H. boeken van de Apocryphe 

en andere Kerkelijke boeken, de welke de Kerke wel 
mach lefen, en leringedaer uit nemen, in die dingen 
daer fy over een komen met de Canonifche boeken : 
Maer fy en mach daer uyt geen geruigeniflfe vóórtbren¬ 
gen , om iet van der Wet of Chriftelijke Religie te be¬ 

veiligen. 
7. Wy geloven dat defe heilige Schrifture in haer 

volkomelik vervaet den Godlijken wille, en al het gene 
dat den menfche moet ter faligheid geloven, volkome¬ 
lik daer in geleert word, de gantfche maniere des Gods- 
dienfts, die God van ons eifchtjisdaerophetlangfte 
in befchreven, waer door de menfehen, al waren fy A- 
poftelen, anderfms niet leren en mogen, dan gelijk ons 
alrede door de H Schrift geleert is: al waerc ook dat wa¬ 
re een Engel uit den hemel ais Paulus feit. Want na dat 
verbóden is iet toe te doen of af te doen aen den woorde 
Gods, dat bewij ft genoeg dat de leringe feer volkomen 
is, een yegelik moet hem dan wel wachten, daer iet toe 
te doen of af te doen, daer mede dat hy de menfchelij- 
ke wijsheit met de Godlijke wijsheit vermengden 
mogte, ook en moetmen de fchriften der menfehen, 
hoe heilig fy geweeft zijn, de Godlijke fchriften niet te¬ 
gen ftellen, noch de gewoonte tegen de waerheit: want 
de waerheid is boven al: noch het groot getal, noch de 
outheit, noch de achtervolginge der tyden, noch de 
perfonen, noch de Conciliën,noch de Decreten en be- 
fluiten, want alle menfehen zyn leugenaers, en haer 
wijsheid en kan God niet onderworpen worden fy zyn 
ydeler dan de ydelheit felve. Daerom verwerpen wy al 
datmetdefen onwederfprekeliken regel niet overeen 
en komt, gelijk wy geleert worden door de Apoftelen 
te doen feggende: Beproeft de geeften of fy van God 
zijn; hy bewij ft datmenfe door fyne fchriften kennen 
fal. hem fo yemand tot u komt,en en brengt defe lerin¬ 
ge niet mede, dién fuldy in u huis niet ontfangen. 

8. Volgende defe waerheit en woorden Gods, gelo¬ 
ven wy eenen eenigen God,welk is eenig in wefen en 
fubftantie, maer drie in perfonen, de Vader , de Sone, 
enden H. Geeft. De Vader is ooriake,oorfprong en 
beginfel van alle dingen, fo wel fienlike als onfienlike 
de Sone is genaemt het Woord, de wijsheid en beeld 
des Vaders de H. Geeft is de eeuwige wefentlike kragt 

en mogentheid, en hier en tuflehen eri maekt fuiken 
ondericheid niet dat de eemgheit Gods in drie Goden 
gedeelt zijn, na dat de Schrift ons leert: de Vader, de 
Sone, de H. Geeft, te hebben een yegelik zyneonder- 
fcheiden fubftantie of beftandigheid, en fijn eigenrheit, 
alleen alfo nochtans dat defe drie maer een eenig God 
zijn. Het is openbaer dat de Vader nieten is de Sone,en 
dat de Sone niet én is de Vader ,infgelijks dat de H. 
Geeft niet en is de Vader noch de Sone. Defe perfonen 
alfo onderfcheiden, zijn niet verfcheidelikgedeilt, noch 
ook vermift of vermengt, de Vader en heeft geen 
vleefch aengenomen, noch ook den H. Geeft, maer al¬ 
leenlik de Sone. De Vader heeft noit geweeft fonder fy- 
nen Sone, noch fonder fynen heiligen Geeft: fy zijn al¬ 
le drie van gelijke eeuwigheit en wefen, daer en is noch 
eerfte noch laetfte, want fy zijn alle drie gelijk in waer¬ 
heid , macht, goetheid, en in barmhertigheit- 

9. Dit alles weten wy, fo uit de getuigeniffen der 
H. Schrifture, als ook uit de effeóten en werkingen, en 
principalij k uit de gene die wy in ons bevinden. De ge- 
tuigeniffe der H. Schrifturen, die ons leren te geloven 
defe H. Drieviddigheit,zijn befchreven in vele plaetfen 
des ouden Teftaments,als God in den boek Genefis feit: 
laet ons den menfche maken na onfen beelde en gelijke- 
niffe, &c. God fchiep den menfche na fynen beelde: hy 
fchiep hem, fegge ik, na den beelde Gods: Siet Adam is 
gemaekt als een van ons: het blijkt daer door datter plu¬ 
raliteit of veelheit van perfonen in de Godheit is, als hy 
feid: laet ons den menfeh maken na onfen beelde: en 
daer aen bewijft hy ook de eenigheid, als hy feid : God 
fchiep, &c. ’t Is waer dat hy daer niet en leid hoe veel 
perfonen dat ter zijn: maer dat ons in den Ouden Tef¬ 
tament duyfter is, is ons feer klaer int Nieuwe. Als on¬ 
fe Heere gedoopt wertin deJordane,de ftemmedes 
Vaders wert gehoort,feggende: dat is mijn Sone: de So¬ 
ne wert in den water gefien, en de heilige Geeft ver- 
fchijnt in de gedaente van eender duy ve, en zijnder daer 
niet drie. Item, doopt alle Volken in den name des Va¬ 
ders , des Soons, en des H. Geefts. In den Euangelie by 
S. Lucas fpreekt de Engel Gabriel tot Maria de Moeder 
onsHeeren: de heilige Geeft fal over u komen, en de 
kracht des Alderhoogften fal u omfehadigen, en hier¬ 
om het heilig dat van u geboren fal worden, fal Gods 
Soon genaemt worden. Wyfien dan hier dat de Vader 
genaemt werd d’Alderhoogfte, daer na de Sone Gods, 
die van der Maegt geboren wert, en de H. Geeft die de 
Maegt omfehaduwet. Item, de genade des Heeren Ie- 
fu Chrifti, en de liefde Gods, en de gemeenfehap des 
H. Geefts zy met u: en hier fietmender klaerlijk drie 
genoemt- Drie zijn daer die getuigeniffe geven in den 
Hemel, de Vader, het V/oord, en de H. Geeft, en defe 
drie zijn een : in alle defe plaetfen worden wy volkome¬ 
lik geleert van drie perfonen ineen eenig Godlik we¬ 
fen. En hoe wel dat defe leringe het menfehelik verftant 
te boven gaet, nochtans geloven wyfe nu door het 
woord, verwachtende der felver vrucht en geniet in den 
Hemel. Boven dienyegelijk perfoon van der Godheit 
bewij ft lij n werk en ampt aen ons. De Vader werd ge¬ 
noemt onfe Schepper, de Sone onfe Saligmaker, en 
Verloffer door fijn bloed : de H. Geeft onfe Heiligma¬ 
ker door fij n woninge in onfe herten. Defe leringe van 
de heilige Drievuldigheit is altijd in de ware kerke be- 
waert en onderhouden geweeft, van der Apoftelen tijd 
af tot nu toe, tegen de Joden, Machometiften, en tegen 
fommige valfche Chriftenen en ketters, alsMarcion, 
Manicheus, Praxea, en Sabellius, Samofatenus, Arrius, 
en andere dergelijke, de welke met recht van de heilige 
Vaders verworpen en verdoemt geweeft zijn. Wy ont¬ 
fangen gewilliglijk in defe materiën, de drie Symbola, 
namelijk: der Apoftelen, dat van Niceaen van Atha- 
nafius, en infgelijx het gene dat daer van door de heilige 
Conciliën befloten geweeft is. 

i o. Wy geloven dat Jefus Chriftus na fijne Godlijke 
nature is de eenige Soon Gods,van hem van eeuwigheit 
geboren , niet gemaekt noch gefchapen (want alfo 
waer hy een creature en fchepfel) hy is een in wefen 
met den Vader, mede eeuwig, het eigen beeld der 
fubftantie des Vaders, endegiansfijnderheerlijkheit^ 

hem 
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hem in al en over al gelijk :hy en is niet alleenlijk de ons een onuitiprekelike trooft,als wy geleert worden 
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fone Gods na ten tijd fijnder geboorte, maer hy is 
\'Fol.3z.) van eeuwigheit de fone Gods, gelijk ons defe getuyge- 

nifle leren. Mofes feit, dat God de wereld gefchapen 
heeft. S. Joannes feid, dat alle dingen door het woord, 
'twelk hy God noemt,gefchapen zijn,en dat S.Jan 
het Woord ioemt,noemt S.Paulus de Sone, feggende: 
dat God de werelt of eeuwen door fijnen fone gemaekt 
heeft. Daer-en-boven feit S.Paulus. dat God alle din¬ 
gen door Jefum Chriftum heeft gefchapen. Hy en kon- 
dealle dingen door fijnen foon niet fcheppen,of hy 
moeft van doen alrede zijn, en daerom feit de Propheet 
Micheas: fijnen uitgank is van aenbeginne en eeuwig¬ 
heit. Hyisdeeerft geboren vooralle Creaturen. Hy 
is fonder begin der dagen ,fonder einde des levens. In 
den tweden Pfalm : gy zyt mijn Soon, ik hebbe u heden 
geboren,kuil den Sone,&c. Hy is de ware eeuwige 
God, de almachtige, dien wy aenbidden, dienen, en 
aenroepen alle de dagen ons levens. 

11. Wy geloven en belyden ook dat de H. Geeft 
van eeuwigheit van den Vader en van den Sone voor 
komt, en en is noch gemaekt, noch gefchapen, noch 
geboren : maer is aileenlik van beide uitgaende , die 
daer is de derde perfoon der Drievuldigheit, van eenes 
felvigen wefens, Majefteits en heerlikheit, met den ; 
Vader en den Sone, en hy is een waer en eeuwig God, ! 
als ons de H. Schrift leert. | 

12. Wy geloven dat defeeenige God na fijn welge¬ 
vallen uit niet gefchapen heeft den Hemel,de Aerde,en 
alle Creaturen gegeven haer wefen, geilalte en figure, 

fieefr ge? en een iegelik voor hem felven verfcheiden officien en 
tqjapen* aitlpten haer Schepper te dienen : ook fo onderhout en 

regiert hyfe na fijne eeuwige voorfienigheit, en door 
fijn oneindelike kracht,om den menfchen te dienen, op 
dat de menfche fijnen God diene.Hy heeft ook d3Enge¬ 
len goet gefchapen, op dat fy fijne dienftboden waren, 
en ook dienende fijne uitverkorene. Van welke Enge¬ 
len fommige uitgevallen zyn van der hoogheit daerfe 

©upbe? God in gefchapen hadde, in de eeuwige verdoemenifle, 
Ifn, en de ander zyn door de genade Gods in haren eerllen 

flant volhert en ftantvaftigh gebleven: de laetftc die 
wy duyvelen noemen, en bofe geeften, zyn alfo bedor¬ 
ven, dat fy zyn geworden vyanden Gods, en alles goets, 
loerende en ftaende na haren gantfchen vermogen, na 
de Kerke, om de felve gantfchelik te verderven en te 
vernielen door haer liftigheit en bedrog: ja ookfo ver¬ 
re 3 dat fy hen van een iegelik aenbidden doen, en be¬ 
loven grote dingen den menfchen, en dat en is geen 
wonder, gemerkt hy voor Chriftum heeft dorven ko¬ 
men , om hem van den felven te doen aenbidden, en 
daerom zyn fy door haer eygen boosheit veroordeelt ter 
eeuwiger verdoemeniffe , en verwachten hare ftraffe 
enpyne. En hier over verwerpen en verbannen wy de 
dwalinge der Saduceen, v/elke loochenen datter geef¬ 
ten en Engelen zyn, en ook de dwalinge der Mani- 
cheen, die daer feggen, dat de Duy velen uyt haer fel¬ 
ven haren oorfprong hebben,en zijn quaet van haer 
eygen nature,en zijn niet tot eeniger tijd verdorven 
geworden. 

13. Wy geloven datdefe goede God, na dat hy alle 
dingen gefchapen hadde, de felve niet overgegeven en 
heeft den gevalle of fortuyne , maer onderhoutfe en 

barcüao? regeerrfein ftilker wijfenna fijnen heiligen wille,dat 

regeert ter n^et en se^cfl^'n defe werelt fonder fijne verorde- 
cn bero?5 ninge, hoe wel nochtans dat God niet en is oorfake of 
bent. fchulthebber des quaets dat ter gefchiet. Want fijn 

macht en goetheit is fo groot en onbegrypelik, fo dat 
hy ordonneert, werkt feer wel en rechtveerdelik dat 
de duyvel en de menfche onrechtveerdelik werken, 
en aengaende het gene dat hy werkt boven den begry- 
pe des menfeheliken verftants, en willen wy niet cu- 
rieufelik onderfoeken , meer dan ons begrijpen ver¬ 
mag , maer in alle ootmoedigheit en eerweerdigheic 
aenbidden wy de rechtveerdige oordelen Gods, die 
ons verborgsn zyn, en ftellen ons te vreden, dat wy 
mogen zjn leerjongeren Chrifti, om aileenlik te leren 
het gene dat hy ons door fijn woort aenwijft,en en 
willen defe palen niet overtreden: defe leerin ge geeft 

©anbe 
boojftc? 
itfgtjeit 
<0obg/ 

door de felve , dat ons niet en mach aenkomen by ge¬ 
valle , dan door de befchickinge onfes goeden hemel- 
fen Vaders die over ons waekt met vaderlike ibrge, 
en houd alle creaturen onder hem, alfo dat ook elk hair- 
ken onfes hoofts getelt is. Een vogelken en mach op 
ter aerden niet vallen fonder de wille onfes Vaders: 
hier op verlaten wy ons, en weten dat hy den duyvel en 
alle onfe vyanden gebreydelt houd, de welke ons fon¬ 
der fijne toelatinge en goeden wille niet en mogen be- 
fchadigen. Hier over verwerpen wy de verdoemelike 
opinie en meninge der Epicureen, die feggen dat hem 
G od niet meer yewers mede en moeit, en laet alle din¬ 
gen by gevalle gefchieden. 

14. Wy geloven dat God den menfeh gefchapen ©anbe 
heeft van der aerden, en heeft hem gemaekt na fijnen 
heelde en gelijkenifle, goet, rechtveerdig,heilig, en bal Dep* 
gantfeh in alle dingen volmaekt, die daer konde door men? 
fijnen wille in al, en over al met ten wille Godes ver- 
willigen en over een komen: God heeft hem dan ge- onbev? 
fchapenen gemaekt van twe dingen, van lijf en ziel: mogen ^ 
het lijf is van der aerden gemaekt, en den geeft en le¬ 
ven heeft hem God in geblafen, alfo dat men in den 
menfche fuiken excellentie en uitnementheit liet, dat 
het menichelijke verftand te klein is om dat uit te fpre- 
ken : hy is fulx geweeft leid David, dat hem niet meer 
en gebrak dan God te zyn: hy is met eeren en heerlijk- 
heitgekroont geweeft. Maer wanneer de menfche in 
eeren was,en heeft hy daer niet van geweten,en en 
heeft fijn hoogheit niet verftaen, maer is den vee ge¬ 
lijk geworden, en heeft de ooren den v/oorde des duy- 
vels geboden, het gebod des levens dat hy ontfangen 
hadde, heeft hy overtreden, en heeft hem van God, 
die fijn ware leven was, door fijne fonden afgeiheden, 
en heeft fijne nature gantfchelik verdorven: en heeft 
het lijf en den geeft fchuldig gemaekt des lijvelijken 
en geeftelijken doods,en is geworden boos,erg, ver¬ 
blind van verftande, verdorven in alle fijne wegen, en 
heeft verloren alle fijne hoge gaven die hy van God 
ontfangen hadde, en hem is niet meer gebleven dan 
eenj klein overblijf defer gaven , welke genoegfaem 
is om den menfche niet te mogen ontfchuldigen, 
maer niet om ons goet te doen vinden, aengefien 
dat ons al in duyfterniflè verandert is, gelijk de fchrift 
ons leert: het licht fchijnt in de duyfternifle, en de 
duyfterniflen hebben ’t niet aengenomen. Daer noemt 
S.Jan de menfchen duyfterniflen. In den Pfalm word 
gefeid: by u Heere is de fonteine des levens, en in 
uw licht fienwyklaer, het blijkt hoedanig dat de vrye 
wille des menfchen zy, die daer is een knecht der fon¬ 
den, uitdien dat de menfche niet ontfangen en mach, 
dan dat hem van den hemel gegeven word. Chriftus 
feit: niemand en kan tot my komen, ten zy dat hem 
mijn Vader trecke, die my gefonden heeft. Sinte Pau- 
lusfeit: dat de natuerlijke menfche alfulx is, als hem 
Adam in fijnen val voortgebracht heeft. Hyfeid ook, 
dat wy van ons felven niet bequaem en zijn y et te den¬ 
ken als van ons felven, maer onfe bequaemheid is van 
God: denken is veel min dan doen, en daerom feid 
de Apoftel met recht, God werkt in u het willen en het 
volbrengen. Sonder my feid Chriftus, en vermoogdy 
niet te doen: en Chriftus feit noch, Die de fonde doet, 
is der fonder knecht, waer is dan fijnen vryen wille ? 

15. Wy geloven dat door Adams ongehooorfaem- 
heit de erf-fonde over het menfehelijke geflachte ge- benrn 
komen is, welk is een verdervinge der gantfeher nature, öe£ felfg 
en een erflik gebrek, met welk ook de kinderkens in 
den buyk haers moeders befmet zijn, en brengt in den mcnfcfjp/ 
menfche voort alle foortevan fonden,als de wortel 
daer toe dienende, ƒ a alle dit grote gebrek is fo fchend- 
lik en boos, dat het genoegfaem is ora het menfehelijke 
geflachte te verdoemen, en en werd ook door de doop 
niet weg genomen, al ift nochtans dat het den kinde¬ 
ren Gods, door fijne genade en barmhertigheit, ter 
verdoemenifle niet gerekent en word, en het gevoe¬ 
len defer verdorvenheit doet mcnigmael de gelovige 
verfuchten, en begeren van haren Jyve ontflagente 
worden , hier over verwerpen wy de dwalingen der 

Pela- 
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Pelagianen, die daer feggen, dat defe fonde anders niet 
dan een na-doen en navolginge zy. 

©.in öc 16. Wy geloven, dat nademael de ganfche afkom- 
csuoiigc Adams int verderf en de verdoemeniffe door des 
lïngr ctt eerften menfchen fchult alfo gevallen is, dat God hem 
Pi&izftU alfo bewefen heeft, als hy is,namelik barmhertig en 

rechtveerdig. Barmhertig, dat hy verlokt en behout 
'ii:,CI'v, van deken verderve, de gene die hy in fijnen eeuwigen 

en on veranderlijken raed,door fijn loutere goedigheit 
in Jefum Chriftum onfen Heere uitverfien en Verko¬ 
ren heeft, ionder eenig aenfien van hare goede werkert, 
en misdien dat hy die andere laet in haer verderf en val 
daer fy in gevallen zijn, hier mede bewijft hy hem een 
medclydende en barmhertig God, aen die gene die hy 
falig maekt, de welke hy niet fchuldig en was, gelijk hy 
hem ook verklaert een rechtveerdigRigter, met bewij- 
finge fijner rechtveerdiger ftrengigheit over de andere, 
cn hier en tuffchen en doet hy haer geenongelijk: want 
dathyfommige falig maekt en gefchietnietom dat fy 
beter dan de andere zijn, aengefien dat fy alle in een ke¬ 
ker verderfFeniffe gevallen zijn ,tot datfe God affcheit 
en verlolfet door fijn eeuwig en onveranderlik voorne¬ 
men, dat in Jefum Chriftum gegrundet ftaet, eer de we- 
relt gefchapen was. Na fuik een verftant dan, fo en kan 
niemantvan hem felven tot defer heerlijkheitkomen, 
aengelien wy van ons felven niet bequaem en zijn eenig 
goed te denken,ten zy dat God door fijne genaderen lou¬ 
ter goetheit ons voor komt, fois onfe nature verdor ven. 

IDan’t 17. Wy geloven dat onfe goede God door fijne won- 
’f dcrlike wijsheit en goedigheit, na dat hy fag, dat hen de 
<0ob ge* menfchen alfo in den dood, fo wel lyvelijk als geefte- 
liuiïite lijk, geworpen hadde, en hen ganfch onfalig gemaekt, 
cm öc hcef(; j-,y hem begeven dien felven te koeken, doen hy al 

tocörr oj) bevende van hem vlood, en vertrooftede hem, met be¬ 
te reefj; loven fijns Soons, dien hy hem geven wilde, van der 
ten. Vrouwen geworden, om het hooft des Serpents te ver¬ 

treden , en hem falig te maken. 
©nnöe 18. Wy belijden dan dat God dc belofte die hy den 

tocröiln ouden Vaders gedaen heeft, door den mont van fijnen 
BE'Q?!'* Propheten, vervult heeft, mits dien dat hy gefonden 
f’1* heeft in de werelt fijnen eigen,eenigen cn eeuwigen So- 

ne, ter tijd van hem verordent,welk aengenomen heeft 
de geftalte eens knechts, werd gelijk als andere menfen, 
&c. heeft voorwaer aengenomen een ware mcnfchelij- 
ke nature met alle hare fwakheden,uitgenomen de fon- 
dc, en is ontfangen in den ly ve der gelukfaliger Maegt 
Maria,door de kracht des H.Geefts,fonder toedoen des 
Mans. En en heeft niet alleenlijk aengenomen de men- 
fchelijkc nature, maer ook eenen waren menfchelijken 
geeft,op dat hy ware een waerachtig menfehe. Want na 
dat de geeft fo wel als dat lijf verloren was, fo waft van 
node dat hyfe beide aennam om die te gelijk falig te ma¬ 
ken. En wy belijden tegen de ketteryen der wederdope- 
ren,die daer lochenen Chriftum het menfehelijke vlees 
aengenomen te hebben,dat Chriftus deelachtig gewor¬ 
den is der felven vlees der kinderen, hy is de vrucht der 
lendenen Davids na den vleefe, geworden van den Zade 
Davids na den vleefe,hy is de vrucht des lijfs der maegt 
Maria, hy is van eender vrouwe, hy is een fpruite Da¬ 
vids,hy is van Juda uitgefproten,hy is afgekomen vande 
Vaderen na den vleefe,hy is van den zade Abrahams,hy 
is in alles fijne broeders gelijk gcworden,uitgenomen de 
fönde, hy is gegenereert van Maria, alfo dat hy door dit 
middel geworden is onfe Emanuel(datis God met ons.) 

©nnöc 19. Wy geloven dat de perfoon des Soons door defe 
rjrrnon- ontfangeniflè onaffcheidelijken vereenigtentefamen 
öerfrftri; gevoegt geweeft ismetter menfehelijker nature, alfo 
Wngc 'oer datter niet en zijn twe Sonen Gods,noch twe perfonen, 
rnmcn«e raaer twe naturen ineen perfoon vereenigt, daer een 
frfjdtjftc y egel ijk nature haer onderfcheidelijke eigenfehap be- 
nnnirr ia houdet, de Godlijke nature is altijd gebleven ongefcha- 

pen fender begin der dagen,en einde des levens,en ver- 
33 ; vult hemelen aerde, de menfehelijke nature en heeft 

haer eigenfchappen niet verloren, fy is een creatureof 
fchepfel gebleven, die daer heeft begin der dagen en 
einde deslevens. Is geeindigt en behoud de eigenfehap- 
pen eens waren 1 ij fis, hoe wel nochtans dat hy door fijn 
weder-opftandinge de feiye onfterffelijkheit gegeven 

heeft. Hyen heeft nochtans dewaerheit fijner water 
naturen niet verandert, defe twe naturen zijn alfo te fa- 
men vereenigt, cn maken eenen perfoon, dat fy ook 
door fijnen dood niet van malkanderen gefcheiden ge¬ 
weeft en zijn, ’t gene dat hy fijnen Vader beval, dat was 
eenen waren menfchelijken geeft,die uit fijnen lichaem 
fchiet. Maer hier en tuffen bleef de Godheit altijd met 
de menfeheit vereenigt, dat als hy in ’t graf lag,de God¬ 
heit en liet niet in hem verborgen te zijn, gelijkfyin 
hem was, al hy een klein kind vvas,fonder haer voor een 
weinig rijds te bewijfen. Siet d’oorfake waerom wy 
hem belijden, dat hy zy een ware God en ware men¬ 
fehe, een ware God om te overwinnen den dood, en 
ware fnenfcheom voor ons te mogen fterven. 

20. Wy geloven dat nademael God volkomelijk, ©attbe 
barmhertig, en ook ganfch rechtveerdig is, heeft hy ge- 
fonden fijnen Sone, aen te nemende nature in welke 
d’ongehoorfaemheic gefchiet was,om in de felve te vol- fiarmfier* 
doen, en te ftraffen de fonde door den alderwreetften 
dood en lijden fijns Soons. God heeft dan fijn recht- cctgjifla 
veerdigheit bewefen aen fijnen Sone, die met onfe fon- öetoefen- 
den geladen was, en heeft fijn goetheit en barmhertig- 
heit op ons fchuldige en der verdoemeniffe weerdig 
uitgeftorpen heeft voor ons,door een volkomen liefde, 
fijnen Sope in den dood gegeven,en heefthem om on¬ 
fe rechtveerdigheit wederom opgewekt,op dat wy door 
hem onfterffelijkheit en het eeuwig leven hadden. 

21. Wy geloven datjefus Chriftus zy een hoge Prie- ©stiDe 
fter in eeuwigheipmet eenen eed na de ordeninge Mei- 
chifedechs, en heeft hem felven geftelt in onfen name <£ïj?iftr 
voor fijnen Vader, om fijne gramfehap teftillen, en hoo?De 
heeft hem felven met volle voldoeninge geoflfert op den 
Altaer des Cruyces, en uitgeftort fijn dierbaer bloet, ter öooj fijn 
reiniginge onfer fonden,gelijk de fpreuken der Prophe- ctI 
ten vervatten. Efaias fchrijft, dat de ftraffe waer door En° 
wy vrede krijgen fouden, op den Sone Gods geleit is,en 
wy door fijne wonden geheelt fouden worden, hy werd 
ter dood geleit als een lam meken, hy werd metten fon- 
daers gerekent, en veroordeelt als een quaetdoender, 
doorPontium Pilatum, hoe wel hy hem rechtveerdig 
voor allen uit fprak: hy heeft betaeltdat hy niet ver- 
fchult en hadde: hy heeft geleden, hy die gerechtig was, 
voor de ongerechtige, ja in fijn lijf en in fijn ziele, alfo 
dat hy fmaekte de grouwelijkepijne die ons om onfe 
fonden roequam , hy heeft bloet en water gefvveet: hy 
heeft geroepen : Mijn God, mijn God, waerom hebdy 
my verlaten : hy heeft dat al,op dat ons onfe fonden ver¬ 
geven worden,geleden,en daerom met recht feggen wy 
met S. Paulo,dat wy anders nieten weten,dan Jefum,en 
dien gecruicigep wy achten alle dingen als drek, om de 
uitnementheit der kenniffe onfes Heeren Jefu Chrifti, 
wy vinden alle trooft in fijne wonden, en hebben niet 
nodig te foeken of te vinden eenige andere middelen 
om ons met God te verfoenen, dan dit alleen cn eenige 
offer eens gefchiet, dat de gelovigen in eeuwigheit vol¬ 
komen maekt. ’t Is ook d’oorfaek waerom hy van den 
Engel Gods Jefasgenoemt word, (datis Saligmaker) 
om dat hy fijn volk van hare fonden mofte falig maken. 

22. Wy geloven dat door de ware kenniffe defer 0affö 
hooge verborgentheip de H.Geeft in onfe herten ont- fcoo; * 
fteekt een ware gelove,dat Chriftum vaet met alle fijne I)?b 
verdienften, en maektfe zijn, en en foekt buiten hem 
niet met allen meer,want alle dat tot onfer faligheit van (öoo? ’t 
noden is, moet doch nodelijk in Jefum Chriftum niet Gdobe 
zijn , offo hetdaer al in hem is, dat degene die Jefum 
Chriftum doorhetgeloveheefpallesheefpen heeft geen h)02brn 
gebrek meer te feggen, dat Chriftus niet genoegfaem is, rrcftt? 
maer dat hem iet anders meer gebreekpdat is een grote 
grouwelijke lafteringe tegen God, want daer foude uit ü 
volgen dar Chriftus maer eenen halven Saligmaker en 
ware, en daerom met rechter oorfaken feggen wyna 
S. Paulus, dat wy gerechtveerdigt worden door ’t gelo- 
ve alleen, of door het gelovefonder de werken: wy en 
verftaen niet eigentlijk te fprekeipdat het door het gelo- 
ve is,(dat is om des geloofs willejdat wy gerechtveerdigt 
worden, want dat felve gelove is maer een inftrumenp 
daer door wy Chriftum onfe rechtveerdigheit omhel- 
fen, Jefus Chriftus dan, en alle fijne verdienften,.(o veel 

hei- 
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heilige werken als hy voor ons gedaen heeft:, is onfe 
rechtveerdigheit, en het gelove is het inftrument, dat 
ons met hem in de gemeenfchap van allen fijnen goe¬ 
den fettct, na dien datfe dan onfe zijn, fo zijnfe meer 
dan genoegfaem om ons te abfolveren en vry te maken. 

f©aer m 23. Wy geloven dat onfe faligheit gelegen is in de 
be faüge vergevinge van onfe fonden om J ef. Chriftus wille, en 

^at ^aer on^e gerechtigheit voor God in vervaet is, ge- 
toeeröig* lijk S. Paulus en David ons leren, verklarende defalig- 
fistt als heit des menfchen, dien God de gerechtigheit fonder 

ftaet, C' wer^en toefchrijft. De felve Apoftel feit. datwyom 
niet uit genaden door de verlofllnge, welke is in Jefu 
Chrifto, zijn gerechtveerdigt, en daerom houden wy 
defen gront in eeuwigheit valt, en geven Gode de gant- 
fcheeere, verootmoedigen ons,en bekennen onsfulx 
als wy zijn, lönder iet van ons felven, noch van onfe 
verdienften te beroemen, wy fteunen ons en ruften op 
de gehoorfaemheit des gekruiften Chrifti, welke lo wy 
in hem geloven, onfe is. De felve is genoegfaem alle 
öngeregtigheden tebedecken , en ons vry moedig heit 
te geven, dat wy nieten dorven vrefen gelijk als onfe 
eerfte Vader, de welke bevende hem wilde met vy- 
genbladeren bedecken: alfo waer’t dat wy voor God 
verfchijnen mollen, en op ons felven, of op eenige an¬ 
dere creaturen, fo weinig alft ook mogtzijn, fteunen 
wilden, och lacen, wy fouden verflonden worden, en 
daerom moet een yegelijk met David feggen: O Heere 
wilt met dynenknecht in’tgeregte niet treden,want 
voor dy en fal geen menfche die leeft, gerechtveerdigt 
zijn. 

©an be 24. Wy geloven dat dit ware gelove, wanneer het 
Sffj» door *t gehoor des Woords Gods, en door de werkinge 
bl^ rara? des heiligen Geefts voort gebracht word, den men- 
fcfjen/ en fchen herbaerten maekthem nieuw, maekt hem vry 

hlvan flavernYe ^er fon<^en j verre is het daer van, 
EtBen' dat dit rechtveerdig-makende gelove de menfchen fou- 

de verkouden van een goed en heilig leven, dat fy fon¬ 
der dat felve nemmermeer yet en fullen doen om de 
liefde Gods, dan om de liefde van haer felven, en uyt 
vrefe van verdoemt te worden,het is onmogelijk dat dit 
heylig gelove in den menfche ledig foude zyn, wyen 
fpreken niet van den ydelen gelove, maer van het gene 
dat de fchrift noemt gelove dat door de liefde werkt, 
het welke de menfche brengt hem te oeffenen in de 
werken die God door fijn Woord geboden heeft, fulke 
werken wanneer fy voortkomen van de goede wortel 
des geloofs, fozijn fygoed en van God ontfangen: 
hier-en-tuflchen en komen fy niet ift rekeninge om 
ons te rechtveerdigen, want het is door Jt gelove in 
Chriftum dat wy gerechtveerdigt worden , en wy fijn 
gerechtveerdigt eer wy goede werken doen, anders 
en fouden fy niet goed kunnen zijn, met meer, 
dan de vrucht eens booms goet zijn kan, of die boom 
en fy eerft goet, wy doen dan goede werken, maer 
niet om te verdienen , want wat fouden wy verdienen, 
wyzijn eer Gode fchuldig, voor de goede werken die 
wy doen, dan wy t’onswaert, om dat hy is die in ons 
werkt het willen en volbrengen, na fijn welbehagen, 
en gelijk gefchreven ftaet, als gy al gedaen hebt dat u ge¬ 
boden word, fegt, wy zijn onnutte knechten: dat gene 
dat wy moeften doen,hebben wy gedaen : wy en willen 
hier-en-tuflchen niet lochenen of God eri beloont de 
goede werken, maer het gefchiet door fijn genade.Ten 
anderen, al ift dat wy goede werken doen, fo en veften 
wy daer op onfe faligheid niet, want wy en en konnen 
geen werk voortbrengen ten zy door onfen vleefche 
befmet en ook der ftraffe wet, en al konden wy eenig 
voortbrengen , de gedachteniffe van eender fonden is 
genoegfaem om dat voor God te verwerpen: alfo fou¬ 
den wy altijds in twijffel zyn , en herwaerts en der- 
Waerts fonder eenige fekerheit dryven, en onfe arme 
confcientien fouden altijd bekommert en gequelt wor¬ 
den, fofy nietvaft en rulleden op de verdienften des 
doods en lydens onfes Saligmakers. 

©au be 25. Wy geloven dat de Ceremoniën en Figuren 
der Wet in der toekomfte Chrifti opgehouden heb- 
ben, alle fchaduwen hebben een einde genomen, alfo 
dat fuik gebruik onder den Chriftenen geweertmoet 

worden: hier-en-tuflchen is ons de waerheid en fub- 
ftantie injefu Chrifto gebleven , in welken fy hare ver- 
vullinge hebben, nochtans gebruyken wy getuigenif- 
fen uit ter Wet en Propheten genomen, om ons in den 
Euangelio te beveiligen, en ook ons leven in alle eer- 
baerheid ter eeren Gods daer na te regul eren. 

26. Wy geloven dat wy genen toegang tot God heb- 
ben, dan door eenen eenigen Middelaer en voorfpra- öfnge 
kejefum Chriftum die daer rechtvaerdig is, die om de- 
fer oorlake wille menfch geworden xs met vereeninge £”öatÖP 
Gods, en des menfchen, om ons eenen toegang te doen Stbbacart 
hebben tot dier Majefteit Godes, anders en hebben wy 
daer genen toegang, niet meer dan die doornen en heb- jf 
ben tot ten vyere, wy hadden door fijne ftemme alleen P 
verfonken geworden,gelijk als by Adam blijkt, die 
voorden Heere vlood al bevende, en by den Ifraeliten 
aen den Berg Sinai, die eenen middelaer begeerden , 
uit vrefe op dat fy alle niet en ftorven, om de ftemme 
des Heeren wille, nu defen Middelaer, die de Vader 
onstuflchenhem en ons verordent heeft, en moet ons 
om fijn hoogheit niet verfchrikt maken,om ons ee¬ 
nen anderen na onfe fantafie te doen foeken, want daer 
en is niemand in den Hemel, noch in der Aerden on¬ 
der de creaturen, die ons liever heeft dan Jefus Chrif¬ 
tus , de welke hoe wel hy in Godlijkegeftalte ons heeft 
hem felven te buiten gegaen, met aen te nemen de ge- 
ftalte eens knechts om onfent wille, hy is in alles fijnen 
broederen gelijk geworden, hy die daer rijk was, is om 
onfent wille arm geworden : fo wy ons eenen anderen 
voorbidder, die ons lief heeft, mollen vinden , wien 
fouden wy vinden die’ons liever hadde , dan hy die fijn 
leven om onfent wille gelaten heeft, ja dat doe wy noch 
fijne vyanden waren, en fo men eenen vinden moet die 
daer geloof en macht hebbe, wie ilfer die fo veel heeft, 
als die ter rechter-hand Gods is gefeten, en die daer alle 
macht heeft over Hemel en Aerde, wie fal eer verhoort 
worden, dan de eenige wel-geliefde Sone Gods. Het 
ongelove alleen heeft defe gewoonte ingevoert, op die 
wijfe de Heiligen te onteeren, daermenfe behoort te ee- 
ren,niet doende des genes dat fy noit gedaen en hebben, 
maer hebben ’t verworpen, gelijk alft blijkt by haren 
fchriften. Men moet hier niet voortbrengen datwy’t 
niet weerdig en zyn, want hier en vraegtmen niet van 
onfe gebeden op onfe weerdigheid te prefenteren, maer 
alleenlijk op de uitnementheit en weerdigheit Jefu 
Chrifti, welks gerechtigheid onfe is door het gelove, en 
daerom met recht, als ons d’Apoftel wil defe dwafe vre¬ 
fe , of eer ongelove, afnemen, feit ons, dat Jefus Chri¬ 
ftus fijn broederen in alles is gelijk geworden, op dat hy 
foude zyn een hooge Priefter, barmhertig en getrouw, 
om de fonde des volx te reinigen, want door dat hy is 
verfogt geweeft, is hy ook machtig te helpen die ver- 
focht worden,en daer na om ons beteren moed tele¬ 
ven , om tot hem te komen, feit hy, wy hebben eenen. 
hogen Priefter, Jefum de Sone Gods, die in de Heme¬ 
len gevaren is. Laet ons aen die belydeniflè vaft hou- (FoL34) 
den, want wy en hebben niet eenen hogen Priefter, die 
niet en kan medelyden met onfe lwackheden. Laet ons 
dan toe gaen met vrymoedigheid tot ter genaden troon, 
op dat wy barmhertigheid verwerven, en vinden gena¬ 
de geholpen te worden. Hy verandert hier den ver- 
fchrickelijken troon der heerlijkheid in eenen troon 
der genade, om ons tot hem te doen komen. De lèlye 
Apoftel feit: dat wy hebben vrymoedigheid in te gaen 
in dat Heilige, door dat bloed Jefu; laet ons dan, lèxt hy, 
toegaen in een verfekert gelove, &c. de felve feit noch: 
Chriftus heeft een eeuwig Priefterdom, waer doorhy 
volkomelijk falig maken kan, die doorhem tot God 
treden, en leeft altijd, om voor haer te bidden, v/at be- 
hoefter meer, na dat Chriftus felve fpreekt, Ik ben de 
weg , de waerheid en het leven, niemand en mach tot 
mynen Vader komen, dan doormy. Waer toe fouden 
wy eenen anderen vooriprake foeken, na dat hy feit, 
dat men tot fijnen Vader niet kan komen dan door 
hem. Na dat het God belieft heeft ons fijnen Sone te 
geven , dat hy onfe vooriprake ware, fo en laet ons hem 
dan niet verlaten, om eenen anderen te nemen: want 
als God ons hem gegeven heeft ,fowift hy wel dat wy 

fon- 
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fondaers waren, daerom volgende het gebod Chrifti, 
aenroepenwy den hemelfchen Vader, door Chriftum 
onfen eenigen voorfprake , gelijk als hy ons geleert 
heeft door het gebed des Heeren, waerdoor verfekert 
zijnde dat alles dat wy den Vader bidden fullen in fij¬ 
nen name, wy verwerven fullen. 

li>an De 27. Wy geloven en belijden datter is een eenige Ca- 
tholijke en algemene kerke, welke is een heilige verga¬ 

ld In'Vi Geringe en verfamelinge der warer geloviger Chrifte- 
nen,die daer hare ganfche faligheit verwachten door 
Jefum Chriftum, dewijle fy gewafichen zijn door fijn 
bloed, geheiligt en verfegelt door den H. Geeft. De- 
fe kerke heeft geweeft van aenbeginne der werelt, en 
falook zijn totten einde, als hier door blijkt, name¬ 
lijk : Dat Chriftus is de eeuwige Coning: daer uit volgt, 
dat hy fonder onderfaten niet en kan ziju. En defe hei¬ 
lige kerke word van God befchermt en onderhouden, 
tegen de raferye der ganfcher werelt, en fal nimmer¬ 
meer te niete gedaen worden, hoewel fy voor eenen 
tijd lang feer klein in’t aenfien des menfchen is, en 
fchier als uitgedaen. Hier en tuffen heeft de Heere 
hem felven duifent menfchen over behouden , die haer 
knien voor Baal niet gebogen hebben. Ook defe heili¬ 
ge kerke en is niet gelegen, gebonden, noch aen een 
Feker plaetfe afgepaelt, of aen fekere perfonen gehech- 
fet, maer fy is verfpreit en uitgeftrooit over de gantle 
wijde werelt, nochtans metter herten en met wille ver- 
famelt en verenigt in eenen felven geeft,door de kracht 

desgeloofs. * ' 
©atjjem 28. Wy geloven (na dat de heilige verfamelinge 

en vergaderinge is de verfamelinge der gener die daer 
ijj üp De falig worden, en dat buiten de felve geen faligheit en 
licrUe re iSj) dat niemant, van wat ftate en qualiteit hy zy, 
kofSfn. i-,emvoor }iem felven mach af-fonderen, om op fijn 

eigen perfoon te ftaen, maer fy moeten haer al tot de 
felve begeven en vereenigen, en onderhouden de ee- 
nigheit der kerke, met hen onder haerlereen ftraflfe 
^onderwerpen, en buigen den hals onder het jok Jefu 
Chrifti, en dienen tot ftichtinge haerder broederen, 
na de gaven die haer God heeft uitgedeilt, als gemene 
leden eens felven lijfs : dit is aller gelovigen fchuldige 
plicht, na den woorde Gods, dat fy hen affcheiden van 
dengenen die van der kerke niet en zijn, en hen on¬ 
der defe vergaderinge begeven , in wat plaetfe datfe 
God gefteltïieeft, al waer’tfchoon dat der Overheden 
en der Princen mandamenten en geboden daer tegen 
waren, en dat de dood een lijflijke ftrafife daer aen hin- 
ge: alfo dan alle degene die hen hier van ontrecken, 
of hen daer onder niet en begeven , doen tegen de ver- 
ordeninge Gods. 

3Mn Dc 29. Wy geloven dat men moet neerftelijken onder- 
nicflüe? fcheiden met goede wijsheit by den woorde Gods, 
toatcVp welke dc rechte en ware kerke zy, uit oorfaken dat alle 
«ten Dc fedten,die heden in der werelt zijn, haer met defen 
terfjte naem der kerke bedecken, wy fpreken hier niet van 
ftDniCtI den gefelfchappe der Hypocrijten, die onder de goeden 
ban Dien in de kerke gemengelt zijn, en zijn te famen met defen 
fienne/ tijtel der kerke bedekt, en hier en tuffen en zijn fy 

De taaïfe ^aer n^et *n 5 a^ ^ ^at ^ ^aer *n na ^en ^Jve z^n 3 maer 
fal Don-' wy fpreken van te onderfcheiden de ware kerke van 
«en on; allen anderen fecten, die haer feggen van de kerke te 

zijn : de tekenen om de ware kerke te bekennen zijn 
al fulke: So de kerke gebruikt de loutere lere des Euan- 
geliums, fofy gebruikt de reine bedieninge der Sacra¬ 
menten , gelijkfe Chriftus verordent heeft: fo de Chri- 
ftelijke ftraffe,om de gebreken te beteren, in’t ge¬ 
bruik is: korts fo men hem na het reine woord Gods 
reguleert, met verwerpen alle des genes dat daer tegen 
is,en houden Jefum Chriftum voor heteenighooft, 
daer door mach men verfekert zijn de ware kerke te 
bekennen : en aengaende degene die van de kerke zijn, 
kan men bekennen aen het teken der Chiftenen, dat is, 
hetgelove, en worden daer aen bekent, dat fy eenen 
eenigen Saligmaker Jefum Chriftum aennemen, dat 
fy de fonden vlieden, en volgen de gerechtigheit, en 
hebben lief den waren God, en haren naeften, fonder 
ter rechter of ter flinker hand uit te wijken, fy en krui- 
cigen haer vleefch met fijne werken niet, nochtans of 
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daer en zijn wel grote fwakheden in haer, maer fy ftrij- 
den daer tegen door den geeft haer leven lang, en ne- 
man doorgaens haren toevlucht totten bloede, totter 
dood en lijden, en gehoorfaemheit des Heeren Jefu, 
door welken fy hebben vergifFeniife- haerder fonden, 
in het gelove des felven. Aengaende der valfer kerke, 
fyfchrijft haer en haerder ordonnantiën meermachts 
en autoriteits toe dan den woorde Gods : fy en wilt 
haer den jok Chrifti niet onderwerpen: fy en bedient 
de Sacramenten niet na den bevele Chrifti in fijnen 
woorde, maer fydoet daer toe en af, gelijk alfthaer 
belieft: fy ftaet en grondet haer meer op de menfchen 
dan op Chriftum Jefum, fy vervolgt de gene die hey- 
liglijk na den woorde Godesleven, en diefeftraffen 
van hare fonden, van hare gierigheit, van hareafgö- 
dcryen , alfo dat defe twe kerken goet zijn te kennen, 
om d’een van de andere te onderfcheiden. 

30. Wy geloven dat defe ware kerke na der policie ©atiDe 
en regeringe,die onfe Heere ons door fijn woort geleert 
heeft, moet geregeert wordefi, dat ter zijn Dienaers en 
Herders om het woord des Euangeliums te prediken en 
de Sacramenten te bedienen: datter ook Opfienders en 
Diaconen zijn, dat fyals een raed der kerken zijn, en 
door defen middel en ware Religie te bewaren, en ma¬ 
ken dat de ware Lere haren loop hebbe, en ook dat de 
fondige menfchen geftraft,en onder eenen breidel ge¬ 
houden worden , ook op dat de arme en benaude ge¬ 
holpen en getrooft worden, na dat fy dies van noden 
hebben : en door defen middel alle dingen wel en by 
ordeninge gaen inde kerke,als fulke gelovige en ge¬ 
trouwe perfonen verkoren worden, en na den regel die 
ons Sinte Paulus tot Timotheum is gevende. 

31. Wy geloven dat de Dienaers, Ouderlingen en 
Diakens in haren dienft moeten door wettige verkiefin- ten/ <^tt; 
ge verkoren worden, met aenroepinge des naems Gods, Dctlfn# 
enkeur-ftemmen der kerken, daer na met oplegginge 
der handen, in haren dienft beveiligt worden, gelijk npn, ' 
als ons fulks Gods woord leert, en een yegelijk moet 
hem wel wachten, dat hy hem niet door onbehoorlij¬ 
ke middelen in en dringe, maer yegelijk moet op Gods 
roep wachten, op dat fulke een getuigenifïe haerder 
beroepinge hebben, om verfekert te zijn dat fy daer toe 
van God verkoren zijn. En fo vele als de Dienaers des 
Woords aengaet, in wat plaetfe fy zijn, hebben een ge¬ 
lijke macht en autoriteit, dewijlefy allegader Dienaers 
Jefu Chrifti, des eenigen almachtigen Bififchops, en 
des eenigen Hoofts der kerke zijn : en daerom en heeft 
geen kerke eenige macht noch heerfchappye over de 
andere, om daer over te heerfchen. Boven dien, een 
yegelijk moet de Dienaers des Woord-;, en de Regeer¬ 
ders der kerke in fonderlinge acht houden , om des 
werks wille dat fy doen, en met haer in vrede zijn, fon¬ 
der murmelinge, fo verre als ’t gefchieden kan. 

32. Wy geloven hier en tuffen , al ift dat den Re- j©an De 
geerders der kerke nut en goet is fekere ordeningen on- 
der haer te verordenen, om het lichaam der kerke te ncof U 
onderhouden, darfy haer nochatns wel-wachten dat fy Iftaffe 
niet af en wijken van het gene dat Chriftus onfe eenige jjve J 
Meefter ons verordent heeft: en daerom verwerpen " ’ 
wy alle menfehelijke vonden, alle wetten die men fou- 
de willen inbrengen, om God te dienen , en de con- 
lcientien daer mede te binden, wy ontfangen dan al¬ 
leen dat gene dat daer eigentlijk dient om eendrachtig- 
heit en eenigheit te onderhouden, en alle in der ge¬ 
hoorfaemheit Gods te houden : waer toe ons grotelijks 
dient de excommunicatie of ban, die daer gefchietna 
den woorde Gods, met het gene dat daer aen hangt. 

33. Wy geloven dat onfe God die daer acht heeft 
op onfe goedigheit en fwakheit, ons verordent heeft centen. 
Sacramenten om fijn beloften daer mede in ons te yer- 
fegelen, en dat fy onderpanden zijn der goeder gunften 
en genade Gods tot onswaert, en ook om ons gelove 
te voeden en te onderhouden , welke hy totten woorde 
des Euangeliums toe gedaen heeft, om te beter onfe 
uitwendige finnen te reprefenteren , en voor te Hellen 
fo wel het gene dat hy ons te kennen geeft door fijn 
woord , als het gene dat hy inwendig doet in onfe her¬ 
ten, en maekt ons de faligheit vaft en ongetwijftelt. 
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Sy zijn dan waertekenen en fienlijke merken der din¬ 
gen die inwendig enonfienlijk zijn,door welke God 
door de kracht fijns geeft in ons werkt, en en zijn geen 
ydele en ledige tekenen om te bedriegen: want fy heb¬ 
ben Jefum voor haer waerheit, fonder welken fy niet 
met allen zijn en fouden. Boven dien fo laten wy ons 
o-enoegen met den getale dat ons Chriftus onfe mee- 
ller verordent heeft, welke maer alleenlijk tweZijn, 
namentlijkjhet Sacrament des Doopiels,en het Avont- 
mael ons Heeren Jefu Chrifti. 

©au öett 34.. Wy geloven en belijden dat Jefus Chriftus, de 
9oop. welke is het einde des Wets, heeft door fijn uitgeftorte 

bloed een einde gemaekt van alle andere bloet-vergie- 
tinge, en weg genomen de befnijdenifle, die door het 
bloed gefchiede , en in plaetfe der felver verordent het 
Sacrament des Doopfels, door welk wy uitterlijk in de 
kerke Godes aengenomen worden, en afgefonderc van 
allen anderen volken en vreemde Religiën, om hem 
ganfchelijk toegeeigent te zijn, als die daer dragen fijn 
teken en merk, welk ons is een getuigeniffe, dat hy in 
eeuwigheit onfe God zijn wil, en een genadige Vader. 
Hy heeft dan geboden te dopen alle de gene die fijne 
Zijn, in den name des Vaders, des Soons, en des heili¬ 
gen Geefts, met rein water, en geeft ons daer door te 
kennen, dat gelijk als het water op ons gegoten, af¬ 
reinigt en afwafcht de vuiligheit des lijfs, en alfo waer¬ 
achtelijk als dit water dat gefien word op den lijve des 
genen die gedoopt en befprenget word, Werkt ook dat 
felvige bloet Chrifti inwendig door den H. Geeft aen 
der zielen, befprengtfe en reinigtfe van haren fonden <, 
en maekt door de wedergeboorte, van een kind des 
toorns,een kind Gods: het en is door het materiael wa¬ 
ter niet dat dit al gefchiet, maer het gefchiet door het 
dierbaer Bad des Bloets des Soons Gods, welk is onfe 
rode Meir, dóór’t welk wy moeten doorgaen, om te 
ontkomen de tyrannie Pharaonis die daer is de Duy vel: 
en in te gaeh in het geeftelijke land Canaan. De Die- 
naers geven ons alleenlijk het Sacrament, en dat daer 
fienlijk is: maer onfe Heere geeft het gene dat door het 

(fo!.3j.) Sacrament betekent word: te weten, de gaven en on¬ 
lijke genaden,waffchet, fuivert en reiniget onfe zie¬ 
len van alle vuiligheden en boofheden, vernieuwende 
onfe herten en vervultfe met alle trooften, geeft ons 
ware verfekeringe fijner vaderlijker goedigheit, en be¬ 
kledende ons metten nieuwen mënfche, trekt den ou¬ 
den uit met alle fijne werken: dat meer is, fo wie na het 
eeuwig leven ftaet die moet eenmael ( fo verre het ee- 
nigfins gefchieden kan) gedoopt worden, en hem ver¬ 
laten metdefen eenigen Doop,fonder den felvenim¬ 
mermeer te vernieuwen,want wy mogen niet twemael 
geboren worden, en defen Doop is niet alleen nut, de- 
wijle het water op ons is, en wy dien ontfangen, maer 
ook al de dagen onfes levens: anders fouden wy altijd 
moeten het hooft in’t water hebben. Hier over ver¬ 
werpen en verbannen wy alle dwalinge der Wederdo¬ 
pers , die haer met een eenige Doop , die fy eenmael 
ontfangen hebben , niefgenoegen laten : daer-en-bo- 
ven verdoemen den Doop der kleiner kinderen der 
gelovigen, van welke wy houden , dat fy gedoopt en 
verzegelt moeten worden met het teken des Verbonds, 
gelijk als de kleine kinderkens in Ifraël befneden wer¬ 
den , op de felve beloften die onfen kinderen gedaen 
Zijn. En Chriftus en heeft niet min fijn bloet geftort 
om de kleine kinderkens der gelovigen te waffchen, 
dan hy voor den volwaffen gedaen heeft, en daerom 
moeten fy ontfangen het teken en het Sacrament, van 
het gene dat Chriftus voor haer gedaen heeft: gelijk 
als deHere in der Wet gebood, datmenfe deelachtig 
maken mofte des Sacraments des doods en lijdens 
Chrifti, als fy nieuw geboren waren, met offeren voor 
haer een Lam meken, welk was een Sacramentlijk te¬ 
ken Jefu Chrifti,en dat meeris, het gene datdebe- 
fnydeniflè dede aen den Joodfen volke, dat felve doet 
ook de Doop aen onfe kinderen, dit is deoorfaek dat 
Sinte Paulus den Doop noemt de Befnydeniffe Chri- 

abonö*1 Wy geloven en belijden dat onfe Saligmaker Je- 
ïtiael. fus Chriftus verordent ea ingeftelt heeft het Sacrament 

I. DeeL 

des heiligen Avondmaels,om te voeden en t’onder- 
houden die hy alrede heeft wedergeboren, en in fijn 
huisgefin ingegriffijt,welk is fijn kerke: nu de gene 
die wedergeboren Zijn,hebben in haer twederley le¬ 
ven , het eene lijflijk en tydelijk, dat fy met hen van der 
eerfter geboorte ( welke yegelijk gemeen is ) fnede 
hebben gebracht: het ander is geeftelijk en hemelfch, 
welk hen in de twede geboorte gegeven word, welk 
gefchiet door het Woord des Euangeliums. Dit leven 
en is niemand dan den uitverkoren Gods gemeen: 
God heeft ons verordent tot het onderhouden deslijf- 
lijken en aerdfen levens (een aerds brood,welk be- 
quaem is om dit leven t’onderhouden, welk brood ee- 
nen yegelijken gemeen is, gelijk het leven :) maer orn 
te onderhouden het Geeftelijk en Hemelfch leven, 
dat den gelovigen toekomt, heeft hy haer een levend 
brood, dat van den Hemel af-gedaelt is, gefonden, 
welk is Chriftus Jefus, die daer voed en onderhoud 
het geeftelijk leven der gelovigen, wanneer hygenut 
en ontfangen wort door den gelove in den geeft. Tot 
defen geeftelijken en hemelfchen brode,heeft Chri¬ 
ftus verordent een aerds en fienlijk brood , welk is 
een Sacrament fijns lijfs,en de wijn fijns bloeds,om 
ons te betuigen, dat alfo waerachtelijk als wy nemen, 
en houden in onfe handen dat brood en den wijn, en 
eten en drinken met onfen monde, en onderhout ons 
leven, alfo waerachtelijk ontfangen wy door het ge¬ 
love het ware lijf en dat ware bloed Chrifti onfes ee¬ 
nigen Saligmakers in onfe zielen,tot ons geeftelijke 
leven. Jefus Chriftus en heeft ons fijne Sacramen¬ 
ten niet te vergeefs aengeboden, daerom wort hy in 
ons al het gene dat hy in ons door fijn heilige teke¬ 
nen aenbied en reprefenteert, hoe wel dat diewijfe 
ons verftand te boven gaet, en ons onbegrypelijkis, 
hier-en-tuffchen fo en konnen wy niet feilen, fo wy 
feggen dat het door’t gelove gefchiet, fo feggen wy 
dan, dat het gene dat genut wort, is het eigen en na- 
tuerlijke lijf Chrifti en fijn eigen bloed, maer de wij fe 
waer door wy ’t nutten, en is niet den mond, maer den 
geeft door het gelove: en alfo blijft Jefus Chriftus alfo 
tijd ter rechterhant Gods fijns Vaders in de Hemelen , 
en en laet daerom niet, ons fijner door het gelove deel¬ 
achtig te maken. Defe maeltijd is een geeftelijke tafel, 
in welke ons Chriftus hem felven met alle fijne goe¬ 
den deelachtig maekt , en doet ons daer in genieten 
der verdienften fijns doods en lijdens. Vorder, verfter- 
ket, en vertrooftetonfe arme trooftelofe zielen, doof 
het eten fijns vleefchs,en tdaektfe dronken door den 
drank fijns bloeds: daer-en-böven alift dat de Sacra¬ 
menten met de betekende dingen vereenigt wórden, 
fo en worden fy nochtans van een yegelijk niet met 
defe tweelingen ontfangen. Debofe ontfangt wel het 
Sacrament tot fijner verdoemeniffe , maer hy ont¬ 
fangt de waerheit des Sacraments niet: gelijk als Ju¬ 
das en Symon Magus ontfingen beide het Sacrament, 
maer niet Chriftum die daer door betekent wordt. 
Tert laeften, ontfangen wy dit Sacrament in dever- 
famelinge dës volks Gods , met ootmoedigheit en 
eèrweerdigheit,en houden onder ons een heiligege- 
dachteniffe des doods Chrifti onfes Saligmakers met 
dankfeggingen: wy doen daer belydeniffe ons geloofs, 
en des Chriftelijken Religions, en niemant komt daer, 
hy en hebbe hem wel beproeft, op dat hy door het e- 
ten defes broods, en drinken defes bekers, niet en ete 
en drinke fijn verdoemeniffe: koftelijk, wy worderi 
door het gebruik defes heiligen Sacramentes beweegt 
en onfteken tot een vyefiger liefde tot God en onfen 
naeften : wy verwerpen alle onreine vermenginge ert 
verdoemlijke vonden, die demenfehen in de Sacra¬ 
menten gevonden en gemenget hebben: als veront- 
heiliginge en prophanatie der felver, en feggen , dat 
men hem móet genoegen laten metter ordeningedie 
Chriftus en fijne Apoftelen hier in geleert hebben, en 
daervantefpreken, gelijk fy daer van gefproken heb¬ 
ben. ©au be 

36. Wy geloven voortaen,datonfegoedige God,om 
de verdorventheid des menfehelijken geflachts , heeft 
Verordent Koningen, Princen, Vorfteü en Overheden, 

daer 
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daer mede hy wil dat de werelt geregeert worde, door 
haer wetten en politice ordonnantiën, op dat de wulp- 
figheid der menfchen bedwongen worde, en dat alle 
dingen by goede ordeninge onder de menfchen aenge- 
richt werden. Hierom heeft hy het fweert in de hand 
der O verheid geftelt om de bofen te ftraffen, en de goe¬ 
de en'eerbare luiden te befchermen en te behouden. 
Ën haer ampt en officie en is niet alleenlijk te bedwin¬ 
gen en te waken oyer dp burgerlijke r.egeringe en Poli- 
cie, maer ook over de kerkelijke faken , om te weeren 
en te niet te doen alle afgoderye en valfche Godsdien- 
ften, om te gronde te werpen het rijke des Ancichrifts, 
en om te voorderen fiet koninkrijke Jefu Chriftj: het 
woord des Euapgeliums over al te dóen prediken, op 
dac God van eert yegelijk ge-eert en gedient worde, ge¬ 
lijk ah hy dat door fijn woord eifcht en vordert: boven 
dien ,een yegelijk, yan wat ftaet, qualiteit, of conditie 
dat hyzy, moet der Overheid onderdanig zyn,endie 
betalen tollen en ichattingen, de felvp in eeren en weer- 
digheid houden, en hen gehoorfiem zijn in allen din¬ 
gen die den woorde Gods niet tegen en zijn, en bid¬ 
den voor haer in haer gebeden, op dat de Heere haer 
wil bellieren in alle haer wegen, en dat wy in goeden 
vrede en geruftheid mogen onder haer leven. En hier,, 
over verwerpen en verbannen wy alle de gene die de O- 
verheden en Magiftraten foeken te verwerpen, en de ge¬ 
rechtigheid om te jkeren , met de goede gemeen te ma¬ 
ken , en te verwerven de eerbaerheid die God onder de 
menfchen verordent heeft. 

©anïjet 37. Ten laetften , geloven wy , na den Woorde 
arefte Gods, dat als den verordenden tijd des Heeren fal geko- 

10?öet‘' men zijn, die allen creaturen onbekent is, en dat hgt fetalder uytverkoren fal vervult zijn,dat onfeHeere 
efus Chrillus komen fal van den hemel lijflijk ep fien- 

lijk, gelijk hy opgevaren is, met groter heerlijkheid en 
Majefleit, om hem te verklaren een Richter der leven¬ 
de en de? doden: en fal defe oude werelt in vyer en 
vlamme Hellen, om de felve te verteren , ejan fullen 
voor defen groten dagperfoonlijk verfchijpen alle cre¬ 
aturen , fo wel mans, vrouwen, en kinderen, welke 
ge weeft zijn van den aenbeginne der werelt tot den 
einde toe: daerfy toe gedaegt fullen worden door de 
ft'mme en het fchrickelyk gefchrey der Engelen, Ar- 
changelen,en Over-engelen, endoor hergeluit de? 
go 11 ijker trompetten, want alle die te voren geftor- 
yen fiillen zijn, fijllen wederom opftaen vandeaerde, 
endegeeftfal wederom met fijn eygen lichaem, daer 
hy in geleeft heeft, t’famen gevoegt en vereenigt wor¬ 
den : en aengaende den genen die daer noch leven ful¬ 
len , en fullen niet lterven gelijk als de andere, maer ful¬ 
len in een ogenblik verandert worden van verderflijk 
inonverderflijkheid. Dan fullen de boeken open ge- 
daenworden (dat zijn deconfcientien) en de doden 
fullen geoordeelt worden na het gene datfe in defe we- 
reü gedaen hebben, het zy goed of quaed. Jade men¬ 
fchen fullen rekeninge geven van alleydele woorden 
die fy gefproken fullen hebben, de welke de wereld 
maer voor fpel en tijdkortinge en acht: de verborgent- 
heden en hypocryfien der menfchen fullen dan opent¬ 
lijk voor een yegelijk ontdekt worden,en daeromis 
met recht dit overdenken defes oordeels den ongerech- 
tigen en bofen ganfeh gruwelijk en verfchrickelijk j en 
feer begeerlijk,en van groten troofte den goeden en 
verkorenen, om dat dan haer ganfche verloffinge fal 
vervult worden: en fullen daer ontfangen de vruchten 
haers arbeids en moeyelijkheids die fy geleden hebben, 
haer onnofelheid fal dan van eenen yegelijken bekent 
worden: en fullen fien de grouwelijke wrake die God 
doen fal over de bofe, diefe met tyrannie onderdrukt, 
benauten oeplaegt hebben in defewereld : welkeover- 
wonnen fullen worden door hetgetuigeniffe haerder 
eigener confcientien: en fullen alfo onfterffelijk wor¬ 
den in het eeuwige vyer, dat daer bereid is den duive¬ 
len en fynen Engelen: en ter contrarien fullen de gelo¬ 
vigen en verkorene met heerlijkheid en eeregekroont, 
worden. DeSoncGodsfal harenamen voor God fy¬ 
nen Vader en fynen heiligen uitverkorenen Engelen 
belyden, alle tranen fullen afgewifichet worden van 

1506. 
haren ogen: hare fake, die als nu yoor de Richters en 
Overheden als ketterie en boos verdoemt word, fal be¬ 
kent worden dat het zy dp fake des Soons Gods: en tot 
vergeldinge fal haer de Heere doen befictep een heer¬ 
lijkheid, alfulkp als noit geen herte des ppenfehen en 
heeft konnen bedenken: hierom verwachten wy defen 
groten dag der vergeldinge met een gropt verlangen , 
om volkomelijk te genieten der beloften Chrifti ons 
Heeren. 

' ' " tt 

fGTl hefe boo?f3 Smeulen hec bdijtomfiretoas boE 
^genöe een becmantnse en bectoogfot ben <©berf)e^ 
benban be j^ebeclanben/ toaec in bitboo?namelijfe 
begtxpen 

f)At fy haer toevlucht genomen hadden, na dat fy ©ertooa 
van fo vele verdruckinge verwonpen waren, tot öc!j 

ter goedertierenheid van den Koning haren opperften 
Prince en Heere: en hem ootmoedelijk in den name ernöc 
Gods gebeden,yan haer der fake,niet na het over- «©toerfje* 
brengen haerder tegen - partye te wütep oordelen , 1 
maer na de belydinge des geloofsby hagr fijne Maje- fonticn. 
fteit aengeboden, datfe infgelijx ’t felve aen haer ook 
niet hebben willen laten te doen, doqr diep fy belyden 
dep Koning van God verordent te zijn, en haer beken¬ 
nen voor fijne Stadhouders en Gecommitteerde over 
fijneLantfchappen,niet alleen machtig gemaekt van 
dpp Jypning , maer ook van den levenden God, tot (Fol,jer,J 
wrake en vrefp der bofen, fteunfel en vertrpoftinge der 
goeden, het welke hen-luyden te vrymoediger maekte 
opi fiare klachte en vertoog te doen, hopende dat ge¬ 
lijk fy van God zyn verordonneert, dat hy haer fal be- 
hulpig wefen in’t oordeel van fo vele arme onnofele, 
de welke tot dier tijd toe, eer hebben yeroordeeltge- 
weefl:, dan ondervraegt yan haer gelove: eer verbrand, 
dan in haer onnofelheid verhoord: het welke fy be¬ 
kennen njet van der Overheid gekomen te zijn, maer 
van twe gedachten der menfchen haerder vyanden, 
door contrarie gefintheden gedreven, en daer na ftaen- 
de, om door ongefchiktheid haerder fententien en 
oordelen te overweldigen, en tot haer wreêtheid te ge¬ 
bruiken : d’eene hebben maer eenen verftandelofen 
y ver en zijn van dp gepe die meinen God eenen dienft 
te doen met haer lieder te leveren in den dood, d’ande- 
re vervolgen haer, niet pm dat fy luiden hen in hare 
devotie yerftoren, maer om dat het Euangelium (daer 
na fyhep begerep te reformeeren) haerder godloos¬ 
heid , gierigheid , en eergierigheid, hoerderye, dood- 
flagen, dronkerye , en andere boosheden contrarie is: 
aengaende de gene die fonder eenigen yver der Reli¬ 
giën henluiden vyanden zijn, van de felve ( feggen fy ) 
fpreekt de fchrift, dat haren buik haren God is. De 
bofe heeft in fijn herte gefproken : daer en is geen 
God ; de fulke feggen fy zijn de fuperftitien in de 
Roomfche kerke alleen deelachtig, om voor geen Lu¬ 
theranen gehoudemte worden. Sy bidden d’Overhe- 
den in den name Gods, dat fy een weinig in hare ver- 
ftandelofewreden yver willen ophouden, en niet lan¬ 
ger zijn executeurs,en bedienaers van de cenfuren,ach- 
tinge en meninge der Monicken, Papen, Benefician¬ 
ten, Scholaftij ken en Do&oors/tgaet (feggen fe) d’O- 
verheid felfs aen kenniffe der faken te nemen. Als de 
Heere Iofue ftelde tot een Leidsman en Regeerder o- 
verfijn volk,fo gebied hy hem dat het Wet-boek niet 
en wijke, noch van fijnen oogen, noch van fijnen han¬ 
den. De menfchen kent men gelijk den boom byde 
vruchten. Sy danken God, dat naer vyanden felfs ge¬ 
dwongen worden goede getuygenifle te geven van 
haer manierlijkheid, vromigheid en lijdfaemheid: ah 
fo dat haer gemeen feggen is, hy en fweert niet, hy en 
hoereert niet, noch en drinkt nier dronken, maerhy 
is van der nieuwer fefte: en niet tegenftaende defe ge¬ 
tuigen iflèn der eerbaerheid, en worden nochtans geen 
manieren van ftraffinge vergeten, om haer tepyni- 
gen : roepen daerom aen de voorfz Overheden dat fy 
willen beginnen haer fake in handen te nemen, en 
haer onnofelheid t’onderfoeken, die door het bedrog, 
lafteringe en geweld van haer tegenpartye onderdrukt 
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isgeweefl:, opdat de Heere fijn gramfchap over haer 
niet en ftrecke, begeren datfe het wenen en verfuchten 
van fo vele ónnofele niet en verachten, op dat deHee- 
re haer in hare gebeden verhore, en in hare ampten en 
heerfchappyen fegene , en in alle dat fy Tullen doen 
voorlpoedig make. 

V€le meer anbete boejcbens en fctoiften sijnom? 
teem ötet tijb uit gegegaen / en onber fiet bolh ge? 

propt/gedept/ enoob berboft/ biettenbetofopbou? 
toinge ban be <©erefo?meerbe aeïigit / ïjaret üanbe 
Catfiolijbe en <0ecpeIijbe/ en tegenkant ban be 3|n? 
guiptie/ berbolgtnge en anberS ï en l)oe toel men 't fel? 
be met alle mibbelen fotl)t te beletten en berbieben / fo 
enïjolp art felbe niet/ maer toecb bies niet ban te 
meer gebaen. <©aer boo? fjet gemeen bolb / bat be om 
rupein’tpooft ijabbe/ en tot nieutotgljeit en beroerte 
genegen toas/ (fonberlinge ombat fpbe ^nguifitie 
fo feer batenbe toaren / bat fp be name nautoejijbs en 
mogten boren noemen) meer en meer berbittert en 
beranbert getoorben 3tjn: bies niet min fo ging men 
metter berbolgtnge alle befen tijb met alle routoigfjeit 
boo?t /nabefiraföett ber placcaten / bobenbe / b?an? 
benbe/ bangenbeen bertornbenbe bele menfeben: on? 
ber anberc toerb tot föpffeltot aflopen bertoanb ben 
si 5peb2uarö 3(an gWfreneauje / een out man ban 70 
jaren/ben ttoeben lieert nocb + perfonentot Kijf? 
fd / namentlijb / fBarten 23apart / ^an 3£autri? 
court / oBIaubc bu jflot/ en j^oel @[ouremtjne. €n op 
'ten rifbenjfêartij/al in ben jare i?6o tot25;uigge/ 
aBillem J|ofe / en nocb eenen 25oubetotjn ^ontiffant / 
«n bit al om be «©erefotmeerbe Religie/baer ’tge? 
meen bolb feer groot misbagen in babbe. <©aerbe? 
neflens beben be ^fnguifiteuren 00b baer neerptgpeib 
tot inboeringe ber gfnquifitie feer toel inbe ^tobintten 
baer fp intoongen / en of be «éeepelijbe ^[nguifiteurO 
ittet en babben genoeg getoeefl/fo toerben tnfommi? 
ge nlaetfen ooh toereltltjbe Commiflariflen / <©nber? 
foeberS of SnguiflteurS gepelt op ’t feit ban bedelt? 
gie: geïijb onber anbere binnen be peben ban Ba? 
ïencbtjn/^oo?nib en eibers/tie’t bolb jammerlijb 
becbolgben / plaegben / berbjeben / en boben. 

Befluyt. 

A grbuö ponben befaton ten befen tiibé tnbe jpeber? 
lanben / en begenben be ttotflen en beroerten alt trt 

meerberenmeerber tetoaflen erber ’t gemeen bolb/ 
bat boef) gemeenlyb nieutoe fatten tö beminnenbeen 
baer berlangenbe (fo alle ^ifiorien getuigen) toeib 
berlangente meer toaflcnbe/boo2 bien men fan bat 
men met alle Ptafligljeib boo?t toilbe/enb’^nguifi? 
tie foofjt in te toengen / ’t toaer cob met toat mibbelen 
pet toare/fonber’t gemeen bolft iet te totller toe ge? 
ben/of eenigfins aen tefien/ncrhtete lettenop bei? 
felfo aert en toefen /poe" toel neeptans air togfe er er? 
baren ütegentenmebebefjeren te bennen ben aci ban 
ftet gemene bolb baer fp ober tegeten/en te toeten beo? 
toat manieren/ert bp toat mtbbele battet fai mogen 
matin en in toom gepouben toerben. ïEüant baer en is 
niet Ifcfjter om boert/ban ’t gemeen fcclb tot pegelij? 
ben genegentpeib te beranberen/fonberlinge / als fp 
eenige aenfienbjbe JfeibOuiben of f^cofben febitnen te 
hebben / bie fp menen bat al baerlmber boen boo? goot 
aenfien/toant als ban toerbenfe peut. €n toant tb 
t’anberen ttjben ben aert ban bet gemeen bolbbebbe 
befcb?eben gebonben als bolgtv toil ib Ijier nu toat 
rupen / en bit eerpe 55oeb mebe bepuiten. 

’t/^Emeen volk ’t welk Heromnes werd genaemtj 
Is een beeft met meer dan honden finnen, 

Tot wat nieuws genegen meer dan betaemt, 
’tGelooft licht, en derf wel wat vreemts beginnen, 
Sijn eigen meefters ioud wel verflinnen, 
Maer met foetheit kan men ’t licht neder fetten, 
Maer wilt gy ’t met ftrafheit overwinnen, 
En niet met lieflijke en dragelijke wetten, 
Gy zij tin perijkel dattetu fal verpletten. 

€n bp een anber beb ib ben aert bes gentenen bolbS 
alfo befetoeben gebonben: 
’t Li Eromnes is als de wind ongeftadig, 

Schandelijk, ondankbaer, van goetheit weldadig, 
Angftvluchtig voor gevaer, gierig na der winften fuik, 
Endemind boven vryheit, den fnoden dienft van deg 

buik. 
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S P R O N G 
Der 

: R L A N D S E 

OORLOGEN, 
Beroerten, en Borgerlijke Oneenigheden. 

leerachtige en Hijlorifche befchrijvinge9 

D o O R 

PlETER BOR Ch RISTIAENSEN. 

Summarie of korten inhout van ’t twede cBoek< 

En foberen ftaet des lands, de eerfte t’famenkominge der Edelen, haer verbond, dë 
namen van de Edelen die het verbond eerft getekent hadden. *t Overgeven der reque- 
fle, mitfgaders d’antwoorde der Regent e, de vrefe der Regente, en der Geeftelijken. 
Oorfpronk van den name Geux, haer Medalien of verbond-tekenen, fchorfinge der 
placcaten, ’t voorhouden van de moderatie. De Legatie van den Marquis van Bergen 
en Heere van Montigny aen den Koning in Spangien. De heimelijke Predicatien geo- 
penbaert, en daer na openbaerlijk gehouden. Befchrijvinge der ftad van Antwerpen, de 

fterke vergaderinge en predicatien buiten Antwerpen , dordonnantie by die van de ftaddaer regens ge¬ 
maekt. De eerfte en twede requeften by die vari de Gereformeerde Religie binnen Antwerpen overgege¬ 
ven. Het wapen dragen ter predicatien. Des Princen van Orangiens komfte binnen Antwerpen, en fijn 
handelinge aldaer. Het menigvuldig verfoek om de vergaderinge van de Generale Staten. Het vergaderen 
der Gereformeerde Pred'canren binnen Amfterdam, en haer eerfte requefte aen de Regeerderen aldaer 
overgegeven. De twede vergaderinge der Edelen tot SintTruyen en te Duffel. Beroerten binnen Ant¬ 
werpen , en het voornemen der Gereformeerde om binnen der Bad te prediken, en het weigeren van dien. 
De Beeldeltorminge binnen Antwerpen en geheel Nederland door. De roverye, moetwilligheit, en on- 
gefchiktheit tegen de Geeftelijke en in de Cloofleren gefchiet. De firaffe daer jegens verkondigt, en d’ont- 
fchuldinge die de Gereformeerde doen. Het vertrek van den koopman, De vrefe der Regente, en haer 
voorgenomen vertrek na Bergen in Henegouwen. De twede vertoninge der Edelen aen de Gouvernante, 
en ’t verdrag mette felve gemaekt. Verfcheiden accoordenmet die van de Religie gemaekt by de Magi- 
Bratenvande Beden, ’t Schrijven van den Princevan Orangien aen de Beden van fijn Gouvernement. 
Brieven van verfekertheden den verbonden Edelen gegeven. De publicatien daer by de Inwoonderen van 
Nederland werden verklaert vry te wefen van de Inquifitie en rigoreufe placcaten. Des Princen van Oran¬ 
giens handel tot Utrecht en in Holland. De geveinftheit der Hertoginne. De t’famenkominge der Groo- 
ten tot Dcnremonde. De brieven van Francifco Dalava, Ambafladeur des Konings van Spangien in 
Vrankrijk, aen de Gouvernante. En het fchrijven van den Gravevan Hoorn aen den Coning, en fijn 
vertrek van Btuffel. 
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€ lijft nis ke ttocï^ncltt in ^uitfïanö ter 
fake kan ke ïïeligte / eerfi uptcen kleine 
■ onfr tot een fecr groot kper iögetoo?? 
ben / ftet kidkc nnkerhant niet alleen 
ganfeg <Duitflank7maer ook ©jankrp/ 

«Êngdank / ^chotlank / vDen marken / ^toeken / en 
meer ankerc lonken ontjieken en in Ipnk geflelt heeft/ 
koo? kien men met onkeljoodnkc mikkolen ken fdken 
ö2ank Icffchen en untkUiflcljen: alfo/ke^ 
toijlertt Jekerlank koo? eerft een klem kowhenkan 

ttoek?ackt ontfïeken toas / ’t toelk / fo men rechte mik¬ 
kolen ïjakke gebatikt / boel te kluffcken toaregetoeeff / 
maer niet io gefchiet/ fo is ’t fdke konrken eiritelijk tot 
eenen machtigen tnank/tot berkerf kefer lanken en 
beier menfehen getoo?ken / gelijk men uitljet kerbolg 
kan kefen klaerlijk merken en kerfïaen fat mogen. 

gakten nu kc faken fo korre kerlopen / en kc ftlacfï- ©m fC- 
ten / opfmaken / en kerkittertheken kan ken gemenen jj"*» 
kolkc alle kc ^ekerlanken koo: fo kermenigkuïkigt LfJÏ” 
iparen/kattetfdjdm kotter niet ankers te fcer&tacfp nenan* 

ten 

l' 



Oorfpronk der Nederlandse Beroerten. 
ten en toas ban eenen generalen oploop / beroerte / en 
optoerpinge ban ben bolfte tegen bc <©ee#elijbe/ en be? 
fanber tegen be nieutoe ©iffeboppen / jjjnguifbie / en 
berboiginge / boot bien men tot bier uren toe met 
gene bladjten nocb bertoninge ban be befolatte ban 
ben lanbe / tot geen remebie / berfoettnge of ber? 
befjtinge en Dabbe mogen geraben: maer bat men 
aleben firab en Sart bleef btingenbe en boottgaen? 
be. <§o ftebben b’€bele ban ben lanbe/ bte ben 
goeben/bupfenen tooningen mee# ten platten lanbe 
5ön bebbenbe/eens beels btefenbe/bat be blamme 
taan befen groten roob eens opgaenbe / fp Uitben met 
gen btiifen / totpten bejïoten #eben leggenbe / toel 
mo jten b’eerfte 3tjn bte be furie beo boïr getoaer toot? 
bat /en geboeïen fouben/gelp be €belen in <Buit? 
fla->b in ber boeren oploop gefcfjtet toas / en eens 
beels grote beerniffe bebbenbemette toanbope beo ge? 
menen bolbo / en genegen tocfenöe / fo fp boot gaben / 
meteen goebe troutoe affectie ten bienfte ban baren 
3Btince (bte be genegentfjebett fijns boibs / en gefïelte? 
niffe fijner lanben / baet ban bPfo Verre toas gefeten / 
niet feberltjb en boft toeten/ ban na be abbertentien bte 
Item toerben gebacn bat be gene biebp Item geloof 
gabben/en «oeptano meer Ijaer epgen bootöeel / ban 
be eere fijner ffêa?>#eit/’tbootbeel entoelbarenban 
be gemene lanben foebten/) tot ten toelbacrt en on? 
ber bout fgnbec lanben/oberbacpt enoberpetjibattet 
groot jammer en te beren toas / bat fulbe febone beer? 
iijbe en oberbloebige ïanben/ais be i^ebetlanben 3ijn / 
bebotben en bertooeji toerben: en fo ontalüjbe beïe 
getrotttoe onberfaten om bjfen goet bomen engeta? 
iben fouben/ bp gebteb ban bat men ben niet een toei? 
nig en toilbe toe-laten / nocb ontlafïen ban faben baer 
bes lanös Oeberffemffe ongettotjfelt in gelegen fefteen 
te 3tjn / en bte oob rebeljjb febenen/bat alle menfeben 
banberflanbe/jaoobbte be Catboltjbe Keiigie op ’t 
alberïjoogtïe toegebaen toaren/ ’t felbe toaren toen? 
febenbeen naer babenbe / als namenelitb: beberfoe? 
tittge ban begrote toteetljeib ber berboiginge boot be 
placcaten en manbamenten / en be ontlajitnge en 
berfeberinge ber 'fnguifttien. ïDaer boot geboïgt is / 
bat fp allensbens biet en baer metten anberen baer af 
hebben begon# te fpteben: eer# en bdotnamdtjb te 

©et’fa? ©tuffel/op be ©tutloft ban ^llleranSer Dtinte ban 
5 / fone ban be iSegente / be toelbe troubejfHa? 

riabeoubftcïDocbtor ban ^on €öuart / be 51ong#e 
ten öan fone ban Jüoning ^fan ban ©otttgael/ altoaer feer beïe 
jaeöe^ pan ben i^ebetlanbfen 3lbel bp malbanberen guamen 

tnikobember i*6y. en mibbeï babben fonberfufpitie 
metten anberen ban ber fabe te fpteben: oob toaren 
baer alle be^eberïanbfe ^ecren ban ber <©tb?e ban 
ben «5ulben ©liefe / en oob ben ^teftöem ©igïius aio 
Cancelier ban ber feïber Dtbte / be toelbe ootfabe 
nam/obermito «gim Hnbtteo be patroon to ber fel? 
ber<®»b»/een bermantnge albaer aen bc gerente 
boen / pogenbeteöetoöfen batbe bootfebteben <©tbte 
baer toe bootnamelijb toao inge#elt om be Keïtgte 
en bet Catbolijbe <©elobe te betoaren / en eentgbeib en 
btuntfcbap cnber be groot#e en boo?naem#e jBannen 
teonberbouben/op bat opbefe ttoe funbamenten be 
gemeente in ru# en btebe geïjouben mogt toerben: bat 
be Religie en bet Catbolijbe <£5eïobe toao’t felbe bat 
ten tijbe ber 2Cpo#eIen to getoee# tot onfen tijben toe / 
baer ^int fUnbtïeO 5t booft af toao getoee# / patroon 
banbefer€>tben/ in toelbo i^i#ctie men ïao/batfo 
toanneer ben ^toconful ^Cgeuo bem bebal ben Hfgo? 
ben te offeren / amtoootbc / bat bP bagelijr ben eeutoi? 
gen ©aber offerde bet bïoet en licbaem #jnoeenigen 
foono/en bat baer boot Meelt bebtoaiinge herbette? 
renbefer tijben/bie met berbloeUte la#eringe b’eer? 
tóeerbige jBiffe öe#njben/ baer öp boegenbe/ bat men 
naer b’tmie en algemeen accootbe in be gemeente/ ben 
öanb en beter mibbeïen bobben foube tot beboubmge 
ban ben gemenen #ate/batb’unie en ecnbtacbt blij? 
benbegebeeï onberbe bootnaem#e/aïle b’aen#agert 
berguaettoilïige en bnanöen Uracbtelooö toefen fou? 
ben / en oob alb'S toat bc Uettercn en ongelobige onber? 
faten fouben bonnen boen: ben $te?ibem bit aüeo 

I. Deel, 

land. 

toijb en Otoet berblarenbe / en toerb ban allen niet toeï 
genomen/ eenige feiben/ bat ben ^tefibent een b?oom 
ban ^int 2Slnbtïeo Hlegenbe babbe gebtoomt / ’t toeib 
be JDarguio ban bergen ootfaebgaf ben^efibent 
te btagen toaer bP fuljc gelefen babbe/alfo botinbe 
Segenbe ban ^int 3lnb?ieonieten #ont/ be toelbe 
bem fcfjitite een boerben bp be 3Mfcipelen ban 3lcbaia 
in btub uitgegeben na be boob ban ^int ^nbtieo / 
baerbefommtge baren fpot metbielben/ en te meer 
002faeb namen metten anberen albaer ban ber fabe te 
fpteben/ en febert elbero oberïeggenbe be mibbeïen 
bie men foube mogen gebtuiben om bier in ttjbo/ 
eer bet al ober boop raebte/ otbte en remebie te ftelicn/ 
en bat be fabe boot baer lieber gemene intereejfie/ ber? 
toninge en tobben/ mogte ecnigftno geholpen tootben/ 
en toert befe fabe onber ben ïuiben feer ern#elijhen ge? 
bteben / fonberbnge bp be Abelen / be toelbe be nieti? 
toe ofte <0erefotmeerbe Religie (fo menfe boe noem? 
be ) fecreteip toegebaen engun#ig toaren/ en ban 
be Catbolybe töcbgie een afbeer babben/ toantbaec 
eenige onber toaren/ bie onber ’t berel ban in bteembe 
buitenlanbfe öniberfiteiten te #uberen/ tot<0enebe 
babben ge#nbeert. <Dp toelben boet en mentnge 
boottgaenbe/ hebben fp penfo langofo meer bp ben 
anberen gebonben / en baer af gebanbelt / en be fabe 
fo berre gebtad# / tot bat epnbelijb befen €belbom 
malbanberen fecretelijb hebben toeten te befebeiben/ 
enbenbp ben anberen btnben/ om inber fabe te be? 
fïniten. (€ot toelben einbe fp bier en baer in groten 
getale ben bergaberingen in #ilte hebben gebouben 
gepab / en oob eenbtacbtelijben hebben oberbomen in 
toat otbte fp bier in fouben boottbaren / en oob toat fp 
tobben en begeren fouben: mfselps malbanberen 
be#emt bag en tijb baer fp ban allen sijben ben tot 
©tuffel fouben binben in perfoon/om be *©oubernan? 
teenbenj|eeren enïïegeerberen bes lanbsbe fabe te 
bertonen / fo monbelinge als fcljtifteltjb / en op abon? 
ture of boot *tnige boot#eben mogte toerben bat ben? 
ïuiben interceffie en t’famenbominge mogte quabjb 
ber#aen en genomen toerben / en bat men bie anberS 
foube toillen bebuiben ban na be goebe meninge (bte 
fp feiben) bat bon ïuiben baer toe potbe/ toaer boot (Fo '3ï-) 
namaelS b’een en b’anbere onber ben Ïuiben mogte in 
la# bomen / en te lijben hebben: fo hebben be boot? 
naem#e geptamfeert en t’baerber berfeberinge nobig 
bebonben om metten anberen een berbonb te maben / 
en oberfulbS b’een b’anberen gelooft malbanberen bp 
te #aen/en niet af te ballen ofte begeben/maer bet 
gene bat ben min#en ban ben tebefer ootfabenfonbe 
toeberbaren en aengebaen tootben / ’t felbe gclijber? 
banbte beramtoootben/ om met bun albermacbtte 
toeren en beren. 3©aer af fp tot meerber feherheit oob 
fcbitftdijbbefcbett gemaebt en onbertebent hebben/ 
en baer na oob hebben boen en laten onbertebenen ban 
allen ben anberen €belen/ bie fp baer toe met allen 
mibbeïen inbuceerben / batfe be felbe fabe mebe goet 
bonben/ en in ben berbonb begeerben te toefen/ en met 
ben ïuiben mebe be banb aen te bouben/ toeib berbonb 
albusbjasïutbenbe: 

DEnen yegelijken *z.y kundig die defen tegenwoordi- ©er 
-*~gen brief fullen Een ofte horen lefen , datwy hier 
onderfchreven, hebben behoorlijk en ten vollen verad¬ 
verteert en geinformeert geweeft, hoe dat een hoop 
vreemdelingen, en geenfins geaffeclioneert ten wel¬ 
varen van den lande van herwaerts-over, niettegen- 
ftaende datfe geen grote forge hebben van de eere en 
glorie Gods, en ook mede van het welvaren van de 
gemeente, maer alleen foeken te verladen haer eigen 
ambitie en gierigheit, ja al ift tot koften van den Co- 
ning en van alle fijne onderlaten, nochtans voor haer 
nemende vallchelijken de grote affedae die ly hebben 
tot onderhoud van het Catholijke geloof, en de een- 
drachtigheit van ’t gemeen volk, hebben fo veel ver¬ 
worven van fijne Majelleit, door middel van fchoon 
bewijs en valfche onderwijfinge, dat hy hem heeft la¬ 
ten perfuaderen, te willen tegens fijnen eed en hope, 
in de welke hy ons altoos heeft onderhouden, niet al- 
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lëenlijk geénfins verfoetën , de Placcaten eertijds ge¬ 
in aekt op te Religie, maer de felve mede te reforceren 

en fterker te maken, en befonder in te brengen met al¬ 
le gewelt d’Ihquifitie, de welke niet alleenlijk en is on¬ 
recht en contrarie allen Rechten Geeftelijken en we- 
reltlijken, en verre te boven gaende de aldergrootfte 
barbaryë die oit gepra&ifeert is gewecft onder de tyran- 
hen , maer ook fulke dat fy niet enfouden mogen dan 
te ftrecken tot groter oneere des naemsGods, en tot 
een geheele verderffeniffe en defolatie van defe ganfche 
Nederlanden: alfo dat onder het dexel van valfche hy- 
pöcrifie ofgeveinftheid van fommige, fy fouden te niet 
te doen alle ordonnantiën en Policien, fouden kren¬ 
ken alle autoriteiten en machten van alle oude wetten, 
Coftumcn en Ordonnantiën, over lange van allen ou¬ 
den heerkomen gepradtifeert, fouden ook weg ne¬ 
men,om vryelijk in de Staten van den lande te fpreken, 
fouden te niet doen alle oude Privilegiën, Vryheden , 
Immuniteiten, fouden ook niet alleen maken deBor- 
gers en Inwoonders van defe landen eeuwige en ellen¬ 
dige üaven van de Inquifiteurs, volk van geender efti- 
me, maer onderbrengende fonderlinge d’Overheid, 
Officieren , en alle den Adel in de genade van haer 
doorfoekinge en vifitatie, en eintelijk fouden ftellen 
alle goede en getrouwe onderfaten van den Coning in 
merkelijke en continuele pericülen van haer lijf en 
goet. Door welke middelen niet alleen de eere Gods, 
en het heilige Catholijke Geloof (’t welk fy luyden ne¬ 
men voor te ftaen) foude grotelijk welen geinteref- 
feert, maer ook de Majefteit van den Coning ons 
Hooft, foude wefen vermindert, en hy in groot aflet en 
perijkel om te verliefen alle lijnen ftaet, ter oorfake dat 
de gewoonlijke treffelijke hanteringe en koopman- 
fchappen fouden cefferen en ftil liggen, d’ambagten te 
niet gebracht, de garnifoenen en de Frontier-fteden 
weinig verfekert, het gemene volk altijd gemuteert 
tot contumelie en muterie: met ten kortften , en fou- 
der niet konnen navolgen, dan een afgryfelijke confu- 
fie en ongeregelheit in alle dingen. Wy, hebbende alle 
defe faken wel gewichtigt, en rypelijk geconfidereert, 
en voor oogen nemende de beroepinge tot welken wy 
tijn geroepen, en tot het devoir of behoren, tot welke 
getrouwe Vaffalen van fijn Maj. en fonderlinge de E- 
delluiden, zijn gehouden (de welke in defe fakezyn 
affifterende fijn voorfeide Maj. om door haer gerede 
en williglijke dienften te mainteneren en voor te ftaen 
fijn autoriteit en grootheid int voorfz, ert welvaren van 
9tland,) hebben geacht, en noch mitsdefen achten, 
dat wy onfe behoren niet en mogen voldoen, dan al¬ 
leenlijken wederftaende en tegenkomende de voorfz 
inconvenienten, mits ook foekende om te voorden tot 
verfekertheid van ons lijf en goet: ten einde om niet 
tiitgefet te wefen tot een aes ofte roof van alfulke, de 
welke onder het dexel van de Religie hen felfs fouden 
willen rijk maken met ons goet en bloet, door welke 
redenen wy hebben gefloten, en met gemeerder ftem- 
men voorgenomen, om te maken een heilige en uit- 
terlijke confederatie en alliance, belovende en ons ver¬ 
bindende d’een aen d’ander met folemnelen eede, om 
te wederftaen met alle onfe macht de voorfz Inquifi- 
tie , dat de felve Inquifitie niet en fal worden ingevoert 
in eeniger manieren , het zy heimelijk of openbaer, 
het zy onder wat dexel, coleur of naem het foude mo¬ 
gen wefen, alwaer’t onder’t dexel van Inquifitie, vifi¬ 
tatie , decreten of placcaten, of eenigfins anders: maer 
om defelve alles te niet te doen, en grontlijk uit te roei- 
jen, gelijk een moeder, begin, en oorfake van alle on- 
gerechticheid en ongeregeltheit, byfonder hebbende 
voor oogen die van het Coninkrijk van Napels, de 
welke fo veel hebben verworpen, tot groter vertroo- 
ftinge van haer land. Protefterende niettemin in goe¬ 
der confcientien voor God cn allen menfehen, dat 
wy niet van meeninge zijn in geenderhande manieren 
iet te attenteren of ter handen te trecken eenige faken, 
welke fouden mogen ftrecken tegens de eere Gods, of 
tot verminderinge van de grootheiten Maj. van den 
Coning, of fijne Staten, maer ter contrarie dat onfe 
voorfeide intentie anders nieten is,dan alleenlijken om 

voor te ftaen den Coning eh fijnen ftaet ,en ofn te be¬ 
waren alle goede orderen en policien, wederftaende fb 
veel wy fullen kunnen alle ieditie en oproerte van de 
gemeente, monopoliën en partialigheden. Welke con¬ 
federatie en alliantie wy hebben gelooft engefworen, 
en als noch beloven en fweren t’onderhouden geheel 
vaftelijk en onverbrekelijk,eeuwelijk en tot allen tijden 
continuelijken fo lang als ons ’t leven duert, nemende 
den Almogenden God tot getuige op onfe confcientie, 
dat wy noch met werken, noch direótelijk noch indi- 
redelijk, metonfen weten of wille niet en fullen hier 
tegen contrariëren of tegens doen, in eniger manieren, 
en om de felve confederatie en alliantie te ratificeren 
en ftedes te maken int eeuwig: wy hebben gelooft, en 
geloven mitsdefen, de een den anderen alleaffiftentie 
met lijf en goet, als broeders en getrouwe gefellen, die 
handhoudende d’een aen d’ander, dat niemand van de 
onfe of van onfe geconfedereerde fal worden onder- 
focht, onteert, getormenteert, of vervolgt, in geen¬ 
der wijle, noch aen lijf noch aen goet, cm eenige re- 
fpedten fpruitende uit te genoemde Inquifitie,of eenig¬ 
fins gefondeert op de Placaten, tenderende tot defelve, 
of ter ootfake van deler onfer confederatien. En fo ver¬ 
re daer eenige moleftatie ofperfecutie valt aen eenige 
van onfe Broeders en Geallieerde, van wien en in wat 
manieren ’t felve foude mogen gefchieii: 10 hebben wy 
gelooft, gefworen, geloven en fweren hem te affifteren 
in fulke, alfo wel met onfe goeden (ja dat meer is, met 
alles wat in onfe macht is) fonder iet te lparen, of eeni¬ 
ge exceptie of fubterfugie, hoe die foude mógen wefen, 
alles allo of voor ons eygen peffone ware, verftaende 
en befcheiden wel uitdruckelijken ,dattet Ons niet fal 
vorderlijk zijn, om ons te willen exempt maken,of vry 
en ontbonden achten van defe onfe voorfeide confede¬ 
ratie , wanneer de felve vervolgers of moleftateurs fou¬ 
den willen bedecken haer perfecutien onder een ander 
coleur of pretext,gelijk of fy niet en pretendeerden dan 
alleen te ftraffèn de rebelligheid, of andere diergelijke 
dekfelen hoe die fouden mogen wefen, als ons metter 
waerheit blijkt dat diergelijke occafien zijn geproce- 
deert of gekomen uitte boven-gefchreven faken, alfo 
dat wy mainteneren en verftaen, dat in die en dierge¬ 
lijke faken niet en mach geimputeert worden eenige 
crime van rebelligheit, gemerkt dat die oorfake pro¬ 
cedeert uit eenen heiligen y ver en loflijke begeerte, om 
voor te ftaen de glorie Gods, en de Maj. van den Ko¬ 
ningin totrufte van de gemeente, en verfekeringe van 
ons lijf en goet: welverftaende nochtans, en belovende 
d’een d’ander, dat een yeder van ons in dergelijke ex- 
ploicten hem gedragen fal tot gemeen ad vijs van alle de 
Broeders en Verbond-genoten, of aen de gene die daer 
toe fullen wefen gedeputeert, ten einde dat de heilige 
vereeninge onder ons zy gemainteneert en onderhou¬ 
den , en ’t felve dat gedaen word by gemene content en 
ftemmen, mach wefen fo veel vaftiger en beftendiger, 
in tuigeniffe van welker confederatie en alliantie, wy 
hebben aengeroepen, eh aenroepen den alderheylig- 
ften God, Schepper des Hemels en der Aerden, als een 
Richter en onderfoeker onfer confcienten en herten , 
de welke fiet, kent, en weet dit onfe voornemen en rc- 
folutie alfo te wefen, den felfden biddende ootmoedc- 
lijk, dat hy ons door fijne kracht van boven wil onder¬ 
houden in een vafte ftantachtigheit, en ons allo wil ge¬ 
ven eenen geeft der wijsheit enjdifcretie, om alfo ver- 
fien wefende van goeden en rijpen raed, ons voorne¬ 
men mach wefen voleind tot een goet geluckig einde, 
d’welk hemfelvenfal dragen tot de glorie van fijnen 
naem, tot dienft van de Coninklijke Maj. tot vrede en 
rufte van het gemene welvaren, en tot faligheit van 
onfe Zielen, Amen. 

€n toasÈ ött berbont onöerteicfcem bp befc naerboft 
genöc/1$. öe Bftöeroöe/jroöuth öe i&aflfau/ ft Conté JgJi 
öc Cuftnbutg/ 2 ban öec Bergen / le Conté Cfiatftö/ cn <et>e> 
ttoe gclnoebero ban batenburg/ ftifoir/ <Doll)atn/ la j» 
Couc / ©illftrg / JDenöebtlIft/ z J^unepel / 2 25?et Ijt/ jfom, 
Cfcaubec / s&anöenburg / 3Mbap / ©acfterftlft/ p?om^ 
Cbadop/ ö’llberinge/ 25ofcb/ <©?aben/2 ssctsclaec/ 
Cocïi / ^anöolot / jjÊelum / Co?baron / ft 25nron öe g? 

fkftlJP/ 

karnen 
ban De 
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3f lefcfip / ©üpfot / ïBöï/ ©aplleu/ ban öer %/ <ü5iber; 
cije / ^dnöcgontic / Jliebem/ Irgemeau/ ©erlo/ïtau; 
tam/ Crebam/ (Cangrie/ ©tcq/ Rifenburg/ Eangue; 
rab / ïfêarenburg/ ttoe ©mmerpe/ ijBerobe#/ öe 
Rumen/3IBerobe#/^r. be <©uffel/l|ame#/<©igelle#/ 
ie 4»c* öe ïa <0?ange / Jfoubetbal / iRartijn / 3tope# / 
=£eefbal / 2&acle / ttoe ^elmont / be la ©eb?e / ï|obe; 
gen / öe JBontope / Carne# / ttoe Sanba# / Venture/ 
Cullemburg/ imobelbo?f/ban ber |Reren/€gaubur; 
ge / Eumep / Hlongafire / ^jeule / Sique#/ gjfelfiepn/ 
€ecbe/ ïoen/ ^caran/ ttoe^aeftett/ lgo;mc#/bu 
S§aupott/^efpaigne/<©o?re/©eton/Eierre/3lBertoen/ 
3©eüe / ©oucbolt/ ^teenbo?/ ©erenb?ecbt/ la ^ape / 
jpanfart/ Rofenbo/ Stbercal/^tercb/la flobillerie/ 
dPlopon / klitte / fBecfjelen/ i|uetbelem/ 
Sean be iBarnir/^. be ®culou3e/$biltppu# flRar; 
bir dia demont ^t.^iöegonbe/ 3©erbenbmg/5ccig 
éSonop/ ^ibericb ^onop/ ©?acle/ Cocb/ €tjn / 25e? 
jope/ iRataut#/ Cfmmpjan#/ ©oerteï/ Cftalon/ ttoe 
©ongaert / 3Pran# ban Jgaefien/ 3E>upnen / ©arte 
fIBarco/jBalbcrg/ 3©tlt3/©anber a ©ourgenv be 
fIRaline# / ^eraet# / ©ermel / iJRelrope/ (€ijl lp/ ttoe 
dprerc# be ©ermclle / Conboben/ ©ereb/ 3©tenenge/ 
©?oöart / Cerclae#/ ^incart / JBulpa / Rabefiepn / 
©aillonbille/ <£lberen/ Jfrotbe court en SCtbene#/^a; 
mal / <®tifitme/ <©pöam/ ©erbu#/ la Cocope/ jBon; 

ti?tcourt / jpournp / JiRofiboben / ©ipenbaffe/ Crouf; 
Deel» en fijn ©?oebet / ipran# ban Culenburg / 
Ö’Cnbattt Gentilhomme de Madam de Parmes, bil 
©lOP# d'idt (Cregong / Ceofjatn homme darmes de 
Monfï. be ©ooqftraten/ quatte-©aulr/ la Ctoir/ 
Eongebal/ dfap?eö/ïtt(b?oug/Ctgotgne/ <©pemb?u0i 
ge / jprit# ban €gntonb / tfeceu / fanber €urb/ %U 
ftert €urb/ ©enting ^jogart be 3©ojbem/la ^enfe/ 

(foi.ip.) ijBcpcenelïe/^upnfiem <©20ffart be i^omeö / fiffel; 
ftepn en ©uren/ naberfianb i#bit berbonb noefjbp 
meer anbere onbertebent/ en bp fommige i# alleen een 
appjobatte ban ’t felbe onbertebent. 

r^€fe bergabermge ber €belen enljenlmbenber* 
J-^bonben Rebben fo Retmeltjbmet bonnen gefcfjte* 
ben/men en tflrer toat af getoaer getoojben: fonberltn? 
ge nabten eentge ber berplttbte’t felbe Dabben bet; 
bïaert aenbe grote ^eeren tot 3|ooggraten boen ter 
tiib bergaöert 3ijnbe / en iö befamebaer afbagelijbö 
meer en meer berfodt / en fo ntemant Daten gronb en 
toiff e ban bte ban ’t berbonb toaren / fo beeft ’t felbe te 

eeftVon? tevtfont eenen groten roep / toefe en betRaginge 
op töc^ gemaebt/ gelnbin fulbe en biergelijbe aengagenge? 
§ao^n meenlijb to gefebtebenbe/ fo 3ijn baer op beelberbanbe 
öfr ittcuboe maren ban b’een en b’anbere bp getooebt / ge* 

lijb be farne altiib alle faben meerbert en ten quaetfien 
oberb?engt/ b’een feggenbe bat bet bdelanb toasdn 
roeren: b’anbere bat ben ganfeben €beIbom toasf ge; 
rebolteert: eentge batter een beel butfent bp ben anbe; 
ren toaren/ en met maebt ban bolb getoapenber banb 
te ®»obe gitamen: anbere bat fp brijgo-bolb te boet en 
tepaerbban buiten ontboben Dabben: fommtge bat 
eentge geben met ben mogten berfïant bebben/biefp 
eer<l innemen en obertoeïbigen fouben: en fo niemant 
en tobt ben boomemen / fo toerb baer oob toeembeltjb 
en berftbeibeïïjfe af nefP20feen: b’een bp b?engenbe bat 
fp Deel rebel toaren en ’t lanb innemen: b’anbet bat fp 
alle bet regiment na baren Rn Dertienen: be betbe bat 
fb b’oube Keligie bertoijben / en be nieutoe met ftatfe 
baer in brengen: be bierbe bat fp alle be (©ceftelijtibett 

al om boob fmijten en berb?ijben: be bijflte bat fp met 
gctoeit be b?Pbeit ban be üeligte toegelaten toilben 
Debben: be fefte bat fp be pïaccaten en ^nguifitien 
fouben toilien af bebben. 5)n futnma elft fp?ab baer af 
nafnngoetbtm&en/ maer btelenalle genoeg baer op 
batfn tnctgetoelt en toapenen ben in groten getale te 
©juffel en elbcrë fouben bp een binben / en bat men 
ban eerft baren beien aenflag en boomemen foube 
toeten. 

©?efete ^efe tobtnge beeft bet $|of/ en in ’t befonber bie 
Hoöe. ccnfbeeliS oo?fabe toaren bat befe berbolginge en 5ln; 

quifitte (baer uit elb toel tnerbte en geboelbe befe ber? 

gnberiuge baren oó?fp?otig gertomen te bebben) te bier 
tijb toe fo Dert geb?eben cn gefugineert babbe getoecg/ 
en geen contrarie blacïjten Dabben toilien toelaten/ge; 
loben/nocb bien boïgcnbe pet toegeben/in grote angg/ 
b?efe / en berbaegbeit gejaegt: te meer bat na be bet; 
bittertnge/ bie men genoeg geboelbe om be felbe faben 
ober al onber be ^ngefetenen te toefen / men bcfcucïjte 
bat fp luiben ïicbteiijïi cp Dope ban berlogirge bet 
pïaccaten en SUqmfttie/ en topbeit berBeltgienen 
confcientien / bet ganfebe lanb fcuben bonnen t oen re; 
belleren/ of immer# ten nnngen ben tnecgcr# bunnen 
mafeen ban biberfe getoclbige geben / bie cm be felbe 
rebenen ben meeg bonben befteacrt en gealtercert: 
toaer in men ooft meefr befo^gbe boo? Hnttoerpen / fo 
elft beftent toaö boe feer b’^nquifttie albaer gcljaet 
toa# ban lange lijben af: toelbe berbambeit ooft toerb 
bermeerbert boo? be tpbingen bie ban ure tot ure aen; 
gebjoebten berfp?ept toerben / ai# bat fp bu# en bti# 
gerft toaren/ batfe treeften bertoaert en bertoaert/ bat 
fp fulbe of fulbe aengagen Dabben / batfp befe of bie 
gab met ugeu innemen / en ben meeger# baer af ma; 
ben toilben / en btergelqben. 

^ier en tuffcljen bebben be boojfeibe €belen een ifnerhf?^ 
fupplicatie gefonben aen ben föeifer iBarimiliaen/SS 
onber ben name banbe gene bie be Bccmfe Religie Mafc 
berlaten Dabben/ en met aller neergigfjeit na be refoj;RUi[,afK3 
matte be# €uangelium# foebten te leben: toelbe fulp; 
plicatieben 12Cp?iii# 1566 op ben Rijcrbag tot?fuf; 
burgt#bertoont en gelefen/ in toelbe neergiglijb on; 
berfoebt toerb ban b’^nquifitie ban ^pangien / ban 
be berbonbtnge be# Conctltum# ban krenten / toaet 
boo?menbe b?pbeit Daerber confcientien foebttebe? 
nemen / enberfoebten ootmoebeiijb bulpe enbpgant 
ban fijne fjjeiferïtjbe JBajeg. en be ©o?gen be# Rijer/ 
teneinbefpben Comngpbtlip# fouben toilien raben 
en hermanen niet boo?t te gaen in ’t go?ten ban ’t Bloet 
ber gelobigen en gobb?efenben/ op bat bp beo? bie 
fabe be gramfebap <©ob# ober bem en bet ganfebe 
©ourgoenfebe butó niet en baelbe. 

<©e fabe bu# tbnjfelijb gaenbe / i# goet gebonben 
bat alle ïieeten ban ber <©?b?e / en <©oubernebr# ban 
be ©?obincien bie al# boe te ^obe niét en toaren / ter; Be 
gom befcb?eben en ontboben fouben too?ben/geiqb ge; Oreren 
fcbieti#bpb?iebenbanbe^ertoginnebanben 13.14. 
20.21, en 23. iBartp/ en bat baer en tuffeben in bae; ^obl. 
gen bp b’een en b’anbere aen ben €belbom ban biber? 
fequartieren foube toojben gefcb?eben ben bier mebe 
niettemoepen/ ofbaeraftebefigeren/ en infiunma 
bat elfe fpn bege foube boen om ben luiben te febeiben / 
met Dope bat men alle faben met pjeperbeit opeenert 
goebenboet toel foube bonnen brengen: infgclijb#i# 
00b ban ’# 3|of# toegen gefefeeben en gefonben ter 
plaetfe baer men meenbe be meegebergaberingete 
toefen / en 00b aen be l^oofben ban ber dTonfeberatie / 
bat Dabben fp ben ergen# ober te beblagen / bat fp bat 
met geftbjifte en bp «©ebeputcerfcc fouben toilien 
boen: of bat fp immer fonber toapenen’t felbe qua; 
men boen / en info bleinen getale aigbcenlijbtoare. 
«Doenbe be <0oubernante bc plaetfe ban ben Bobé 
berfien en bergerben / infgelqb# baer <6uarbc en 
toacljte bermeerberen/en beter toefiebt nemen: t’allen 
banten boo?t uit fenbenbe omaltebefpieben. €nfö 
bare S^oogbeit onber anbere ben 20 .iBeert getoaer; 
febout toa# getoojben / bat fp in ben fin Dabben 2Cnt; 
toerpen fecretclpb in te nemen: fo 3ijn be <©ebcputccr; 
beberfelbergab/ boen te ©giffel toefenbe/ neffen# 
baer J^oogbeit ontboben in ben Raeb ban Staten/ bie 
men te bennen beeft gegeben batter tpbinge gebomert 
toa#bateenige Dabben boojgenomen beimeljjb met 
bolb ban toapenen in ben gab te bomen, ©elagenbe 
baerom bat pemant ban ben tergontnoebbienaebt 
bertoaert foube reifen / en met goebe toacbt en anber; 
gn# boen berfien / bat be felbe gab niet berrag / ober; s?et 
toelbigt of befebabigt en toerbe. 

^en 24 in jBeert Deeg be <©oubernante/ fienbc SuÏpc. 
be faben aïbu# in ’t toilbe lopen / een Courier in name 
^pangiengefonben mctbiieben aen fijne JiBajcgeit/««a™ 
benfeibentoaerfcboutoenbc ban ber Cbelen berbonb jJJJ!0 



56 Het eerfte Boek. 15 66, 
DemütrntgeDeO bolPO/en paer abbijO om Daer inrc 
remebieren /ban toclPe b^ieben pier eytraa bclgt: 

Uit mijn voorgaende van de 11 January (fchrijftfy) 
fal uwer Majefteit belieft hebben te verftaen 't ge¬ 

ne ik, volgende uwer ordonnantie, by brieven hadde 
laten weten den Gouverneurs en provinciale Raden 
van herwaerts-over, roerende uwer Majefteits inten¬ 
tie , aengaende het onderhouden van de placcaten en 
ordonnantiën van Hoogloflijker memorien de Keifer- 
lijke Majeft. en de uwe op ’t feit van de Religie, infge- 
lijx der Inquifitien, en onderhoud der decreten des hei¬ 
ligen Conciliums van Trenten , van welke brieven 
uwer Majeft. het dobbel is gefonden, de welke daer na 
over grote morringe onder ft volk van herwaerts-over 
gemaekt hebben, en onder anderen alfo gelijke brieven 
waren gefonden ge weeft aen die van uwer Majeft. Ra¬ 
de in Brabsnd, ten einde dat iy fouden forge dragen dat 
devoorfz placcaten werden onderhouden, en dat der 
Inquiütie en de Inquiflteurs werde by geftaenfo men 
voor defen gedaen hadde: infgelijx dat het heilige Con¬ 
cilie van Trenten geeftedtueert werde, en dat die van 
den Raed van Braband, volgende mijnen laft, hadden 
voort felve gefchreven aen de vier Hooft-fteden van 
den fel ven lande, fo is de opfprake daer af fb wijd ge¬ 
komen,dat korts daer na, jain de maend vanjanuario 
leftleden, de felve vier Hooft-fteden door hare Penfio- 
nariffèn en Gedeputeerde aen den vooriz van den 
Raed van Braband requefte hebben overgegeven by 
der fel ver, boven fekere fwarigheden die fy roerden , 
nopende de twe puncien, aengaende de placcaten en 
Conciliën, principalijk klagende aengaende der Inqui- 
fitie, feggende die noit in eeniger manieren te werk ge¬ 
kit geweeft te zijn in Braband, als wefende contrarie 
haren privilegiën en blijder inkomfte, verfoekende 
daerom by haren requeften, dat die brieven tot dien 
einde aen hen gefonden, fouden by den felven Raed 
weerboden worden, en fy luiden vander voorfz Inquifi¬ 
tien blijven ontflagen, gelijk uwer Maj. fal believen na¬ 
der te fien by der felver harer requefte hier by gevoegt: 
en hoewel die vanden Raed in Braband daer op terftont 
mondeling antwoorde den Penfionarifen der voorfei- 
der vier lieden, de voorfeide requefte geprefenteert 
hebbende, dat uwe Majefteit geen nieuwigheit en wil¬ 
de inbrengen, en voort gelijk hen bygevoegde gefchrif- 
te nader inhoud So en hebben nochtans de voorfeide 
Supplianten met fulke antwoorden niet te vreden wil¬ 
len zijn, mits den welken den Cancelier en die van den 
voorfeiden Rade my daer af rapport hebben komen 
doen, my leverende de voorfz Requefte, die ik hebbe 
doen overfien eerft in den Secreten Rade, en daer na 
in den Rade van State van uwer Majefteit. Waerint 
einde goet gevonden is tot bewaringevan de Rechten 
en hoogheid der felver, en tot onderhout van onfen 
heiligen Kerften gelove, dat men foudefoeken al ft ge¬ 
ne eertijds was gehandelt en te werk geftelt, aengaende 
het feit der voorfeider Inquifitien, mits den welken 
men gevonden heeft verfcheiden gefchriften en ftuc- 
ken ,1b hier te Hove als onder de luquifitieurs te Lo¬ 
ven , de welke men al t’famen geinventarifeert en een 
recueil daer af gemaekt heeft, waer en t’eynden men 
die allegader gefonden heeft in den Rade van Braband, 
om die te fien en viliteren,en daer na met haerenad- 
vyfeweder te fenden,waer mede die van den Rade 
drie of vier weken befich geweeft zijn, en voort wede¬ 
rom komende by myf hebben van al haer befoigne 
rapport gedaen, mitsgaders van haren advyfe: Inhou¬ 
dende dat fy nieten bevinden dat federt den Jarevan 
1550 eenige exercitie derfelver Inquifitie in den felven 
lande van Braband zy geweeft , en dat daerom de Sup¬ 
plianten met ter felver niet en behoorde belaft te wor¬ 
den , maer dat men hen behoorde te bevelen dat fy wel 
en fcherpelijkonderhieldende Placcaten : welk advijs 
ik by rade by die van den Rade van Staten heb gevolgt, 
te meer gemerkt uwer Majeftit verklaringc van geen 
nieuwigheit in te willen brengen, en acht genomen 
hebbende op te gelegentheid des tijds, en befonder 
mits den anderen redenen hier naer breder verhaelt, 

en dien volgende heb ik op te felve Requefte doen ftel- 
len de Apoftille hier by gevoegt. 

Mijn Heere, ik wil komen op ’t principaelfte poinót 
waerom ik defen Courier fende, en hoe wel ik ’t felve 
wel tegen mijn hert doe, om de quellinge die met gro¬ 
te redenen uwe Majefteit daer in nemen fal, nochtans 
en kan ik dat niet gelaten, fo wel om mijne confidentie 
te ontlaften, als om uwer Majeft. dienft en den nood 
van den lande. Hetisgebeurr mijn Heere, dat fekere 
dagen geleden, en terwijle men handelde op ’t gene des 
verhaelt is: myte kennen gegeven by denPrincevan 
Gavere , en den Grave van Megen (denPrincevan 
Orangien my ook daer af gefchreven hebbende, en 
waer af die tydinge dagelkx meerderden) de fecrete 
handelinge, vergaderinge , en verbont (daer afcopie 
hier mede gefonden word) die men fiet voort geftelt 
te worden by een groot getal Edelen, fo Se&arifen als 
andere, &c. 

En hoe wel ik mijn Heere, begeerende fuiken quaet 
te voorkomen, hebbe gedaen alle neerftigheden en of- 
ficiendie uwe Majefteit my heeft bevolen, te kennen 
gevende dat de meninge van uwer Majefteit niet en 
was eenige nieuwigheit in te brengen, nochtans bevin- 
de ik dat de vrefe der felver Inquifitien, en de herdig- 
heit der voorfeider placcaten, lulx zijn gewortelt in de 
herten des volx, dat men in geender manieren hen en 
kan ontgeven, in der voegen , dat op al wel en in ’t lan¬ 
ge beraetflaegt, hierin uwer Majeft. Rade van Staten (Fol.^o.) 
als nu geen andere remedie gevonden en word, dan dat 
men van tween een doe, te weten : of dat men hem in 
wapenen fteile,’twelk in defen tijde quaet om doen 
ware, niet alleen by gebrek van geld, maer ook mitf- 
dien men den vyant binnen ’s lands heeft, en dat men 
niet en weet wie men mach betrouwen, ja ook niet van 
fijn eigen huifgefin , in der voegen dat de Heeren wil¬ 
lende daer in dienft doen, feer qualijk fouden kunnen 
vinden dien fy fouden derven betrouwen, of die hen 
fouden willen volgen, daer by gevoegt dat by defen 
middel het land bedorven foude worden, en eenfaem- 
lijk de Religie verloren gaen, of dat men hem in eeni¬ 
ge faken voegde, af doende de Inquifitie die in delen 
tijden fo gehaet word, niet alleen by den quaden, maer 
ook by den goeden, en nauwelijks ergens toe en dient, 
mitfdien de ketters genoeg bekent zijn, en verfoetende 
met eenen de ftrafheit der placcaten , &c. 

p*€n 25fjBeerteDeOacpternoemöfo5pnDeStaten ®«ber» 
ban 25?abanD / te toeten / De gelaten/ €Delen/ en JJ aE 

<©ebeputeerbeban Den fteben ontboDen bp De <©om Qme 
bernante in Den ïïaeD ban Staten / altoaer fp Den fel* aen t>e 
ben rieeft Doen bertonen / Dat fp getoaerfepout toao Dat " 
terfeberconfpiratieen entrepnnfe op De felbeianben iZu.* 
I3002 panben toaö/Daer upt bele intonbementenfstn 
Den mogen fpmpten / Die in alle manieren in tijbë 
moefien berpoet too?Den: en Dat fp UiiDen/toetenDe 
poe bele Den lanDen Daer aen gelegen toare Dat tet fetbe 
toerbe belet / eits int fijne toilDen goeDe toeficptopal 
nemen / en pare ^oogpeiD t’el&en aDberteren aio fp iet 
hernamen/fpfouDe aen penlttiDen ban gelijken Doen 
Doen» €n toant fp paDDe berfïacn Dat D’entreppnfe 
paren p^etert fepeen te nemen om te toefen tegen 
D’SInquifme / pab fp Doo? De Apoftille bp paeren bebe* 
Ie bp Den ïïaDe ban 25?abanD gegeben Deo baego te 
bo?en/opte ïtequefïe ban Den ^ooft-fleDen/penlui= 
Denen alle D’<©nDerfaten ban 25?abanb Daer af toel 
toilienberfefeeren/fo De intentie banfpne Majefteit 
noep De pare niet en paDDe getoecfï/nocpaionocpen 
toao/ban eenige inquifitie in25?abanb te brengen» 
3©aer op De Staten paer j^oogpeiD pebben gebankt 
banpaer fojgbulDigpeiDDiefptoonDe te pebben boo? 
’t gemeene befte / Daer toe ban paren toegen alle goet 
Deboirp?efenteerDe» 

^aernapeeft fpDe <©ebepiitccrben ban ?lnttoer* 
pen alleen Doen roepen / en pen getoacrftpout Dat ee* ”rrut4 
nigeuitlanDige/ banDc confpiratie 31'jnDe/ toaren in stme 
febere perbergen binnen Der ftaD alreDe gelogeert: fn' 
begerenDe geinfotmeertte toefen toatDaeraf toare/ f. 'P7n: 
en toat 0202e men tot Der fïabo betoaringe geftelt pab* 

De/ 
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tre/ fofp geaöbettéert toas? bat öiberfe bo?gerett en {b?otDten/ en ban öe Ccefieltjfte Rechters? betmaen* 
ftoopluiöen met öe confpirateuts? berfianö Dabben: I ben /boben öien öat öe t>oo?öererö ber felber 

•èeiij&e 
feetta* 
mnge 
acn Die 
Uan 

&r8?8* 
ben ban 
bc iBou 

bie öaec opfciöen bat öaer alrebe toafte en toacftte bp 
öage en bp nacfite gefielt toas?: bat men be poo’S 
ten gaöe fioeg / öe aenftomenöe fcftepen bifiteeröe / öe 
toeeröen ben gafien beöen obertoengen/ en öergeiijfte / 
maer öatf e ban geen uitlanös? bolft en Dabben gehoo?t/ 
tnaer ebentoel bes? terfiont oberfc|)?ijben fouöen/toaer 
opDaerlgoogDeit Denfeiöeöatfetoel mogtentoefien/ 
toant ben fijf/goet/en eere öaeraen hing/ enöatfp 
tot fiilligbeit ban ben bolfte en ftoopluiöen/ ben fouöen 
onöerricDten öattec geen ^nguifitie bomen en foube / 
noch b’tngefetenen öaer mebc belaft toroöen: toaet in 
fp feiöen ben officie alrebe geöaen te hebben. 

<©elijfte bermaninge ban ftfierpe toeficftt te nemen/ 
beeft öe <©oubetnante als? boen oob a part geöaen aen 
öteban puffel/ bicbaer meöe getoilligöaer toebe* 
toont Debben / en öien boïgenbebele o?öünnantien al? 
öuer gemaebt en gefielt/ en om generalijn te feggen 
toatter omging / men toas? te ïgobe nocb inöefieöen 
niet min bebjeefi en bet bolb bclaben ban ofter bpam 
ben ban buiten Dabben te bertoacfiten getoeefi / en elfe 
fcbibtebem na fijn befieomfijn ftaöenplaetfeberfe# 
fcerten betoaert te Döuben. ïBantöe «©oubernante 
en bare ftaöen niet toetenöetoat bier uitboïgenfou 
be / beöen aen alle fieöen terfiont fch?ijben in öefe na 
boïgenbe maniere: 

ALfo wy behoorlijken onderrecht zijn dat eenige, 
wel uitlandinge als onderfaten, hen vervorderen 

fic 'JBou; fecrete confpiratien en verfamelingen te maken , en 

(mailen ^aer toekrijgsvolk aen te nemen en lichten, daer uir 
ièteben diverfe inconvenienten fouden mogen rijfen en toeko- 
fcan jfóe? komen, tot groter fchade en bederffenifle van den lan- 

wanö' de, ja fouden eenige particuliere fteden mogen over¬ 
vallen , en der Wet en Juftitie aldaer alle autoriteit be¬ 
nemen , en hun daer van meefters maken, of de felve 
pilgeren, plunderen, en hun daer af rijk maken, en 
aat onder ’t dexel van fekere quade en valfe opinie die 
fy pogen en voornemen den volke aen te geven en 
vroet te maken , om ’t felve af te trecken en diverteren 
van de liefde, affetie, en onderdanigheit, die fy onfen 
Heere den Koning, haer natuerlijken Prince, fchuldig 
Zijn, en als wel te vermoeden is fullen arbeiden en hun 
uitterfte doen om andere tothunquaet voornemen te 
trecken en induceren tot onfen gróten leetwefen en 
mishagen, ’t welk wy begeren voor te komen en ver¬ 
hoeden , als wefende een periculeufe fake, en daer van 
d’exempelen, fo wel d’oude als verfche, van eenige na¬ 
buren landen, altijds een fchadelijk én quaet einde ge¬ 
had hebben. Én mitfdien hebben wy u van ’t gefte des 
voorfz is wel willen adverteren by defen, op dat by ge¬ 
breke van daer van niet gewaerfchout noch op fijn hoe¬ 
de te zijn, uwe ftede niet on verfiens overvallen en wer- 
de: verfoekende wel ernftelijken gy metter vliet in di- 
ligentietot alle periculen en inconvenienten voorfien 
en voorkomen wilt, Hellende goede waek aen de poor¬ 
ten van de ftede, en andere plaetfen daer toe in tijd van 
oorloge en andere forgelijke jijden gecoftumeert, en 
voort al ’t gene dat gy by u difcretie, wijsheit en voor- 
fienigheit bevinden fult te behoren, gelijk wy u ver¬ 
trouwen dat gy des in gene gebreke wefen en fult, ne¬ 
mende ook fonderling toeficht, en Hellende alle goede 
Orden, dat uwe poorters en inwoonders, of eenige van 
dien, niet komen in confpiratien metten genen boven 
geroert. En van’t gene by u hierin gedaen fal wefen, 
of u bedunken foude behoren gedaen te wefen, fult ons 
tot allen ftonden fchriftelijk berichten, en met ons des- 
halven goede correfpondentie houden. Lieve en wel¬ 
beminde onfe Heere God zy met u. Gefchreven te 
BrufTel den 16 van den Maert 1565, voor Paeffchen. 

©afquib X ^r^om m fo 3röt tot Sïnttoerpen / te 35?ufs 
Jeu tot 1 fel en eibers? / gefirooit / gehangen/ en geplaftt öl 
SI- berfefcfpjften/öpöe toetfte getoaerfcftout toerbe bat* 
ie. tet gelogen toas? bat men uitgaf öat öe<fnguifitieaf 

toao / mttoöten men ebenlnel toiiöe fr herpelijft onber* 
Douöen hebben be placcaten bie be ^nqiujme meöe 

tieeenenanberen boet fiabben gebenben/ en alleen^ 
lijft ben naem becanöecenbe/en Ijet felbe effect blijbem 
be / in be fteöe ban <©ccfrelijfte 3|nguifiteui*0 / nu ftafc 
ben geo2bonneeit HBereltlijfte banbeneeö3ijnbc/ bie 
alleen op’tpoinct ban bet Religie actjtentceficljtne? 
menfouben/ noemenbe ooft eenige alö^uteucöbatt 
öefen lofen bonb/ bermanenöe pet bclft om öaei* tegen 
bjpmoeöig te fraen/ en öefe becleibenöe tcoojöen en 
feftone geloften niet te toillen geloben» ©nöet anbere 
ooft fo ijfei: f^ntbjerpen een groot gefclpifte bcljenbig 
geflroopt / groteljjr öe 3©et en fjaet «©ebeputeeröe no? 
tecenöe / en blamerenöe / bat fp pet onberfiotib ban be 
rigoreufe placcaten / boïgenbe ben erpreffen tertlan 
ber apoftille ban ben Jftabe / Dabben gep?efenteert / en 
boben öien aennemenöe fulften appoinctement baec 
fulften lajï erpieffe in gegeben toerbe/ pen felbenben 
boo:f3 placcaten Dabben onöertoojpen / en ooft ben 
toeg benomen om baer tegen te mogen metten anöe* 
renftlagen/ öeofp laft nocl) confent ban be gemeente 
en Dabben/ bie Det rigeur ber felber placcaten grotelijje 
toajo miobagenöe/ en öerDalben tegen Denpjctcfle^ 
renöe / en Den bermanenöe tot reö?e& 

^aöien nu begrote meekers/ <©ouberncnv6'bas‘ ’t©onj, 
ben lanbe / en ïtiööeren ban ber ^?b?e/ ten ontbteben [|CIIlf’ra 
banbe «©oubernantete 25?uffelgeftomen toaren: fo brrauïrt 
DeeftmenmetDen begonft/ enfo booinlönanocnm o^e 
ben flaebban Staten gtDanbclt/ Doe en in toatma^ ï,!arca" 
nieten men öe fltafDeit banbe placcaten toatfoubewu 
mogen matigen/ en öe penen na öeödïctenbet pto* 
po?tionerenöe / onöerfcDeiöen / tot befcljerminge ban 
bet ouöer Religie te eenre / en tot füüinge banbefe 
troublen ter anberen 3öben / om bie na fijne jfêajefieit 
te fenben / en fijne goebe beliefte öaer op te toeten. 

jBaec fo Det tot ftenniffe banbe luiben begon jl te fto^ 
men batmen öoenöe toao om te concipiëren enige ber^ 
anöeringe/ berfoetinge/of moberatie op te placcaten: 
fo Deefmetn öaec ban berfcDetöelfiften gefp?often/en is? 
eenen pegelijften ootfafte gegeben om baec op temo^ 
ren / mits? battet fo fecreetgefiouöen toerbt beöucD' 
tenöebatöe berboiginge luttel gelicht foube tootben: 
en tot bier meninge is? ooft te buffel gefiroopt een 
groot gefcDfift tegen öefe moberatie/ ontöecftenöe ooft öeü i 3 
eenige puncten ban ber felber geconcipieeröe mobe^ 
ratten öaer aen bele Den fiieten/ fienbe öeftleinebec^ n:606„r 
ItcDttnge: 5ö« ooft gefiroopt en al om gebonben bele 
ötefiten/ in’t JBalfch/ ^uitfeft en Satijn / tegen öe 
gjnqutfitte / <©eefielijfte / en öe nioöeratiet 

<©aet en tuffcDen iffer bafie tpöinge geftomen / bat. ö 
een groot getal ber geconfeöereerbe €öelen ban alle 5üR 
ftanten na 25?uffel guarnen/ om te ptefemcren een tomen 
guefie/ en te begeren afgeöaon te hebben öe SnguifL ©Delen, 
tie en placcaten op ’t feit ban ber Religie / toaer boot 
men te J^obe berbaefienbelaöen Deeftgetoeefi/ niet 
toetenöe Den maniere ban ftomen / nocD Doe bie faften 
bergaen fouben/ en binnen miööelen tijbe 3jjn in öi- 
berfe fieöen gefacit achter ficaten iileine geprente 
bnefftens? / inDouöenöe een bermaninge aen be :25o^ 
gers? / ban bat alle €öelenban ben lanbe Den bp een 
fouben binöen te puffel / om ootmeebeïijft te berfoe- billèttcti 
ften bat fijne JHa jefieit af öoenöe öe inguifttiemette s^nogr. 
placcaten öaer toe tenöerenöe / toiiöe berftoeöen ö’ap^ 
parente rupne ban be ^eberlanöen / en bat fp hen ooft 
in een fo beugöeltjfte en noöeltjfte begeerte metten «ebe^ 
len foube toillen boegen öoo? ben 3©etDouöcren of ©e* 
fanten: toelftcbillettcnterfiontberbobentooibcn/ en 
onöer anbere fielben bie ban 25?ufiel bp publicatie 
loon ban 25 gulöen / boo? bie eenen ban bier bnefftciiö 
uitgebers? of firopers? foube ftonnen aen öe 3iufiitie 
berftlaren. 

(©oubernante heeft ooft toieben aen alle fieben 
uitgefortben/ bat men bie billenen in aller manieren 
foube onöer öoutocn en berbergen / en neerfiigljeit 
boen om eenige banbe Auteurs?te achterhalenente 
firaffen. 

5^en eerfiett/ ttocöen en herben pnlis? 3tjn ban öL 
berfcOe plaetfen bele €öelluiben tot puffel ingefto- 

men/ 



* Het twede Boek. 
Mint / en öen feiüen 3 atoom ooit au 
fcacc tnge&omen öe Hfeec öan 2ö2eöeroeöc/ met een 
groot getal <£öelen/ maetmemantentoaömtoapc^ 
ncn / nocft men poo2öe geen Placpten öat fp ergens op 
öen toeg oPedafï geöaen paööen / en toaö tot buffel 
groot geöoïg Pan öolfena öen felben Cöelen gapenöe 
alöfp ergens acpter flcate gingen / of uit en tn/ fofp 
gemeenlijk bp öen anderen toacen becgarenöe. <0es 
ankeren öaegö namentip öen 4 &p2ilts bebben fp 
Öen faken gereet gemaekt/ maer en3tjn tel^obemet 
getoeef-/fo fp fetöen te bcrtoacötcn öe <82abcn ban öen 
23erg en Culenburg/ öic noclj acljter toaren/macr öes 
öaegs öaec na / öen 5 2ïp?il / fo öe felbe <©2abcn nocï) 
nietentoaren gekomen/ Ijaööen öefeibe€öeïenam 
öicnttete Ijobe begeert / öie Ijengeguntis/ tuffröên 
ttoaelf en een uren öeö nocnö / op öat fjct boik te meer 

©diottv berfcfjotenfouöen 3ün/ cnaIföocn3tjnö’€öeIen/ tot 
üe ban mvm +OQ m ’t getale / bijf cn bijf te gaöer / acpter 
f/nfen maHtanöccèn tnet gemanieröe feöigfjeit / enin’tacfi? 

tcrjïe aiö öe ptindpadftc gaenöe / *02abc j^oöetop 
ban ^affauenöenboo2f5 Igeere ban25?eöerocöe/ te 
3£obe gekomen / en alöaer in öe kamer ban öen ftaöe 
ban Staten in gelaten / altoaer öe ^ertogmne metten 
^eeren ban öen felben itaöc/ öe fltööeren banöer 
<&pm/ enöe «usouberneurs banöe^obincienöeiS 
ïatrbï maren bertoarïjttnöe: altoaer / na öien fp met 
Öel,ö02lperebercntteöc ecrbieöinge aen öe<©üuber; 

(Foi.41.) name en alle öen ankeren eeren geöacn kaööen: öe 
l^eer ban 23:eöeroeöe boo2 treöenöe/ en pent aöö?effe- 
rettöe aen öe ^oubernante / gefeit Decft alöuo. 

©ratfc \A^-b?outoe: öe felföc €ödsn öie aïönutnbefer 
öfé ace;1 V1jtaö bn malkanöeren 3ijn / en anöere ban gelijker 
*'£n nualiteit / tot een rcöclp getal / öetoelk om een fekcr 
roS?' refpectö toiile acöter gebleben 3ijn/ljebb 'n gefloten tot 

‘,, öienfle ban öen Coning / en tot gemene toelbaert ban 
„ öefefpe Crf-Scöerlanöen / utoer^oogpeit in alöet 
„ oomtoeötgpeit öefe remonftrantie te p?efenteren/toaer 
„ opkaerbelieben faïfulr te o?Öonneren gelijk öe felbe 
„ bebinöenfal boeglpk te toefen: biööenöe utoe l^oog; 
„ peit ons öit niet qualp af te totllen nemen. 
„ ©002tö/,fIBe-b20titoe/ifï öat top beraöberteert too?' 
3, öen/aio öatmenonö boo2 ntoer t$oogljeit beftoaert 
„ beeft / infgeltjr in öen ïtaöe / en boo? anöere / aio öat 
3, öefeonfc öcltberatie feefonöeritk gemaekt en aenge^ 
„ beert 3P getoeeft / om ’t bolk tot oploop/ beroerte / op; 
3, roer en muiterpe te bcrtoecken/ia ö’toelke noep fepam 
3, öelijker iö/top to02öen aengegeben aio öat top toel 
3, toouöen een anöer Ij eer pebben/ en beimelyk berbonö 
3, geparacttfecrt/ en önfe bontfepap aengelett pebben 

% 33 met b2eemöeï|eeren en Capireinen/fo toel metifran^ 
3, Atfen aio met feoogöuitfen en anö2e / Ö toelk top nott 
3, eeno geöacpt en bebben/en onfer getrcutotgpettge? 
3, peel tegen io/gelijk utoe l^oogpeit bp öefe remonflran^ 
3, tie hernemen faï. 25iööenöe niet-te-min utoe Hjoog^ 
3, peit ono tc toiïlen noemen en berklaren toelke öte 5pn/ 
33 öie fot’onrerpt fuik €öel en eerlik gefelfcpap gebia- 
3, meert pebben. Tï ^ ^ 
3, «Daer-en bobcit/ t#e-©20utoe / pebben öe ^eeren 
3, öie pier tegentooo2öig flaen hernomen / poe öatter 
33 fommtge5ijnonöer pen-Iuiöenöiebefonöerlijkenmt 
33 particulterbeö2agen/beftoaert/en aengegeben too?^ 
« öen/ öe bant gereikt / en uit getoeefï te pebben om öen 
33 b002feiöcnrampfaligen aenfïag int effect entoerkte 
« Mengen/fo toel met ten franfetfen aio anöer uitiam 
3> öerO/toaerbantop ono fecr beklagen .fobtööen top 
*3 öan utoe ©oogpeit ono fo beelgocto te toillen gunnen 
33 cn öcugtö tc toillen öoen / öatfc ono öe namen feggen/ 
'3 ban beiöeöe klagerö en bekïaegöcn/op öatgeopem 
55 baert ujnöe ’t ongelijk en öe fcpelmerie/utoe ©cogpett 
33 öaer ober reept öoe/öen anöcren ten ercmpele/na? 
’3 meïnkomalöerlep onracöen fcbanöclifatie öie öaer 
35 uit fotiöe mogen rpfen/ te boo2komen. fBanttoptoe^ 
33 ten tod ban te boren öat utoe ïjoonpeit nimmermeer 
j 3 gebogen fai / öat men fo eerlijk gefelfcpap al fuike 
53 fcpanöepjke cn lelijke flucken of feiten na-feggen fou^ 

öc. ^aer meöe öe <©oubernante pen-luiöcn ïleque^ 
de pjefentercnöe / en $ijnöaer meöe tevtrocken/na 

öat paer ijoogpeit pen paööe berklaert/ öatfe met ten 
poeren/ öaec tegentooo2öig jijnöe/ öie fouöe oberften/ 
en pen ko?tO anttooo2öe fouöe öoen pebben. 

<E>e ftequefle toaO in öUföaniger fo?mè gefleït. 

ME-Vrouwe is kennelijk genoeg dat de Neder¬ 
landers t’alleft tyden over deganl'che Chriftenheit 

feer vermaert zijn geweeft (gelijk fy op dit pas ook 
noch zijn) om haer grote getrouwigheit tegen haer O- 
verheiten wettelijke Herren, waer onder den Adel al- 
tijds d’eerfte is geweeft, als de gene die noit lijf noch 
goet gefpaert en heeft om delelve te helpen befcher- 
men en groot maken, en alfo willen wy de alderoot- 
moedigfte Vaffalen van fijne Coninklijke Maj ons hoe 
langer hoe meer verbeteren5 en voortvaren, als dat wy, 
’t Zy by dage oi by nachte, gereet zijn om fijner Maj. 
met lijfen goer in aller ootmoedigheit te dienen. Be¬ 
merkende d'an hoe de faken hedendaegs gefchapen en 
geftelt zijn, fo hebben wy raedlaem geacht uwe Hoog- 
heit fommige dingen onderdaniglijk aen te geven, 
hebbende liever wat ondanks te behalen ,dan of uwe 
Hoogheitfulks verholen bleve,d’welk iijnerMaj.na- 
maels een prejudicie en achterdeel mogte werden, en 
alfo haeft in ftede van rufte en vrede, hier te lande gro¬ 
te beroerte te maken , verhopende dat men mettef tijd 
opentlijk fien fal, wat dienft wy fijne Coninglijke Maj. 
eertijts mogten bewefen hebben,ofnamaels mogen be- 
wyfen 3 dat defen dienft behoort gehouden te wefen 
vooreen van de meefte,voegelijkfte, en bat te paffe 
komende, als wy ons certeinelijk laten dunken, dat u- 
we Hoogheit onsfulks niet dan feer wel af nemen fal. 
Hoe wel wy dan, Me-Vrouwe, geenfins en twijffelen , 
of al 5t gene.wat de Koninglijke Maj. wel eertijts, ja felfs 
als nu van nieuws geordonneerr heeft, roerende d’In- 
quifitie, en de fcherpe onderhoudinge der Placcaten op 
’t feit der Religiën, en hebben eenige reden, gront en 
goeden fchijn gehad, namelijk : om voorts te onder¬ 
houden al wat wijlen Keffer Karei hoogloflijker gedag- 
teniffe, tot goede meninge gedaen, geordonneert, eri 
gefloten hadde. Siende nochtans dat d’een tijd tegen 
d’andere ongelijk is, en verfcheiden remedie met haer 
brengt 3 ook dat alreets federt fommige jaren herwaers, 
de voorfeide Placcaten,al zijnfe niet ten rigoreuften ter 
executien geftelt geweeft ,d’oorfake zijn geweeft van 
veel onraets en fware inconvenienten: fo ift voorwaer, 
dat de lefte wille en refolutie van fijne Coninklijke 
Maj. by de welke hy niet alleenlijken verbiet de voor¬ 
feide Placcaten eenigfms te modereren , maer beveelt 
duidelijk en expreffelijk dat d’Inquifitieftantgrypeen 
geobferveert werde. Item, dat de voorfeide Placcaten 
tc fcherper en rigoreufer executie geftelt werden, ons 
goede oorfake genoeg geeft te beduchten hoedatdaer 
door niet alleenlijk de vporfz inconvenienten hoe lan¬ 
ger hoe groter fuilen werden, maer darter leftelijk wel 
mochte volgen een feer grote en generale beroerte en 
oproer , tenderende tot een jammerlijke verderffe- 
niffe van het gehele land, na dat wy ’t volk geftelt fien , 
want hun alreets van alle kanten merkelijke waer- 
teken en voor ons oogen openbaren van alteratie en 
veranderinge. Bemerkende dan het merkelijk en gro¬ 
te perijkel, daerwy ons voor te beduchten Rebben, 
fo ift dat wy tot nu toe gehoopt hadden,dat of by 
de Heeren, of by de Staten van den lande, in tijde en 
wyle uwer Hoogheit remonftrantie hier van foude ge¬ 
daen zijn geworden, ten einde omdefaketeremedie- 
ren, weg nemende d’oorlaken en den oorfprong van al¬ 
len defen onraet; Maer nademael wy gefien hebben 
dat fy om eenige oorfaken, die wy niet weten en kun¬ 
nen , hun daer toe noch niet vervordert en hebben, en 
dattet middeler tijd hoe langer hoe erger word ,fo dat 
het perijkel van oproer en muiterie over ’tgantfche 
land voordedeureis. Sozijn wy bedacht geweeft om 
ons devoir te doen, om onfen Eed te voldoen,om 
ons eere te quiteren , fampt de goede wille en lief¬ 
de die wy dragen tot fijn Coninklijke Majefteit , en 
ons Vaderland , niet langer te beiden 5 maer ons lie¬ 
ver voor d’eerfte te vervorderen en doen’t gunt dat 
de noot eiicht,d’welk wy fo veelte vryelijker doen mo- 



i $66* Oorfpronk derNedeilandfe Beroerten. 
gen, mits wy meer reden hebben te verhopen dat fijne 
ConinklijkeMaj.onfe waerfchouwinge ons nietqua- 
lijk afnemeri fal, fiende dat ons de fake meer aengaet en 
roert, danfe doet yemant anders: want wy altijds meer 
aenftoots te lyden hebben , en in meerder perijkel 
ftaen moeten alfler diergelijke inconvenienten op han¬ 
den zyn of gefchien, hebbende meeilendeels onfe hui- 
fen en goeden int velt leggende, tot prijs en roof van 
alle man, ook gemerkt in dien ’t rigeur der voorfz Plac- 
caten voortgang heeft, gélijk als fijn Coninklijke Maj. 
expreffelijk gebiet te pröeéderen,fo én ifferniemant 
van ons allen, ja in alle de Nederlanden van herwaers- 
over,God geve van wat ftaet,qüaliteit,en conditie 
dat hy ook zy, fijns lijf feker ^d’welk hy fal bevonden 
werden verbeurt te hebben, en fijne goeden daer nef- 
fens gèconfifqueert, door wroeginge van den eerften 
hem bcnydende, de welke hem fal beklagen om een 
deel te hebben in de confifcatie van fijne goeden, onder 
’t dexel der Placcaten , den welken genen anderen 
trooftnoch toevlucht gelaten en word, dan alleenlijk 
dediffimulatie of gunffe van den Officier, in wiens 
gratie, hant en machr fijn lijf en goet geheel en alfal ge- 

(F0I42.) ftelt werden. Ter aenfchou van ’t welk wy te meer oor- 
fake hebben om uwer Hoogheit in aller ootmoedig- 
heit te bidden (gelijk wy ook metter daet by dele tegen¬ 
woordige requefte doen) hier in wel te willen voor- 
fién, en overmits niet weinig daer aen gelegen is, alfo 
haeft alftfimmér moge lijk is aen fijn Coninklijke Maje¬ 
fteit eeqen. trutten en bequamen perioon te fenden en 
Uit te makefi fOm defelve fulx te adverteren, en van 
onTent wegdèih aller gehoorfaemheit bidden, dat hem 
gelievefiiéatihigeheel en al voor nu en voor namaels te 
veriieh: rftaermits’tfelfdenietgefchieden enkan,al¬ 
fa lange als de placcaten ftand grijpen, en haer rigeur 
houdenaengefien dat den oorfpronk van alle defe in- 
convenienten daer uit komen, d t de felve Coninklij¬ 
ke Majefteit gelieve te verftaen dat de voorfz placcaten 
geaboleert én te niete gedaen wqrden: want fulx lal be¬ 
vonden worden van noden te zijn, om te beletten de 
bederffenifiè en verlies van alle defe Nederlanden van 
herwaerts-over, en ook de reaen en rechte gelijkmatig. 
Maer op dat fijn Coninklijke Majefteit geen oorfake 
en hebbe te denken dat wy (die niet en pretenderen , 
dan den felven in aller ootmoedigheit gehoorfaem te 
Zijn) fouden willen beftaen defelve te'bedwingen, of 
yette willen doen dat ons belieft, (gelijk wy nieten 
twijfelen dat onfe tegen party en uit leggen tot onfen 
achterdelej 1b fal fijne Coninklijke Majefteit andere 
ordonnantiën gelieven te maken, by advyfe en con- 
fent ofbewillinge van alle de Staten, die in ’t generael 
en gelijk vergadert worden,ten einde om in’t gene 
voorfeit is, door beter, voegelijker en eigentlijker mid¬ 
delen teveriien fonder io merkelijken perijkel. Bid¬ 
dende ook in alder ootmoedigheit, te wijlefijneCo- 
mnklijke Majefteit onledig wefende met onfe recht- 
veerdige requefte , daer op believen fal te ordonneren, 
wit der fel ver goet en oprecht dunkt te zijn, dat uwe 
Hoogheit daer en tuflchen voorfien wille op te voorfei- 
de periculen door een generale ophoudinge, uitftellin- 
ge en opichorfinge, fo wel van der Inquifitien als van 
executien der voorfeider placcaten, totter tijd toe dat 
fijn Coninklijke Majefteit hier in anderfins fal geor- 
donneert hebben, wel duydelijk en expreffelijk prote- 
fterende, dat wy voor fo veel als ons aengaen mach, 
ons gequeten hebben mits fulke waerfchouwinge, fo 
dat wy ons des opte ftaende voet ortlaften voor God 
en de werelt: verklarende fo verre als namaels eenig 
inconvenient, onraet, muyterie, oproer, of bloet- 
ftortinge hier uit volgt, by faute van in tijds in de weere 
geweeft, en remedie daer voor gedaen te hebben, dat 
men ons geenfins fal mogen of konnen verwijten 
noch na geven, alfo fchijnbaer een quaet verborgen en 
verholen gehouden te hebben, daer toe wy God, den 
Coning, uwe Hoogheit, en de Heeren van fijne Ra¬ 
den, eenfamelijk ook onfe confcientien tot een getui¬ 
ge nemen , dat wy hier in gedaen en gehandelt hebben, 
gelijk als’t de goede en rechtveerdige dienaers en ge¬ 
trouwe vaffalen van fijne Coninklijke Majefteit toe- 

behoort, fonder in ’t minfte, of ergens in ons devoir te 
buiten gegaen te zijn, waerom wy ook fo veel te vlijte- 
Jijker en vyeriger zijn biddende uwe Hoogheit, dat 
defelve hier op letten wil eerder meer quaets af komt. 
Alfo fal fy wel doen. 

r\ €0 baegg baer na / alg be <©oubetnante metten 
^ loeien ncffeng Ijaet toefenöe/ lange op be falie 
fjabbeberaetjïaegt/ en refolutte ofanttoooeöe op ut 
ocöelen tequefle Doen fteUen/fteeft fp te feite toen ont^ 
bieten te ï|ote / altoaet fp m gelijbe o?t?e alg taegg te 
beten gefeomen3ijn/ te ttoe ^eeten boonioemt toen 
oeft acljtet/ alg mete principalen / bpljen Debbente 
te <6?aben ban Cuienburg en ban ten 2$erge (tie 
taet en tuffcöen genomen toaren/en batten betbiaett 
te app?obeten en ban toeerbetc bouten’t gene t an* 
tere €beïen altete getaen batten) en ig ben altaec 
bp te «©oubentante toen geben te boorfeite anttooozs 
te opte reguefte in gefcb?ifte geftelt/ toaer metefp 
ban taer 3ön betttoeben. t’2ünttooo?te toag altug: 

OAer Hoogheid verftaen hebbende’t gene dat ver- ®eau, 
A1 focht en begeert word by d’inhouden van dele Re- tooojöe 
quefte, is wel gedelibereert te fenden aen fijne Maj. "Pl' 
om hem die te prefenteren, en te doen aen de felve fij- reqlirfh 
ne Majefteit alle goed devoir die haer Hoogheid fal en».r/ 
bedenken te mogen dienen om te verwilligen fijne 1°^ 
voorfz Majefteit, om te accorderen’t gene de Remon- 
ftranten zijn verfoekende, de welke niet anders beho¬ 
ren te hopen dan wat fijne aengeboren en oude goeder¬ 
tierenheid wel betaemt en gelijkformig is, hebben¬ 
de haer voorfeide Hoogheid alreeds,eer deRemon- 
ftranten te Hove compareerden, by aflïftentie en ad¬ 
vyfe van de Gouverneurs van den lande, de Ridders 
van der Orcen,endie van den Rade van Statenen 
Secreten by aaer wefende, onledig geweeft en gedacht 
temaken eenige moderatie der Placcaten op’t feit der 
Religiën,on de felve fijn Coninklijke Majefteit te 
prefenteren tn over te geven. Welke moderatie fy ver¬ 
hoopt voor fuik aengefien te werden, dat hem ieder 
een daer mede redelijker wijs fal moeten laten genoe¬ 
gen , maer overmits d’autoriteit van haer Hoogheit, 
gelijk als de Remonftranten felve wel merken enbe- 
grypen konnen, haer niet lo wijd en ftrekt temogen 
doen fupercederen en ophouden d’Inquifitie met ten 
Placcaten, gelijk fy begeren, ook dattet niet goet en is 
’t Land fonder ordonnantie of gebod , aengaende de 
Religie, te laten: Sovertrout haer Hoogheid , dat de 
Remonftranten te vreden zijn, als dat fy tot fuiken ein¬ 
de als boven aen de Coninklijke Majefteit fal fenden, 
en te wijle dat men na de antwoorde verwachtende is, 
fal haer Hoogheit beforgen, dat fo wel d’Inquifiteuren 
(waerder tot nu toe geweeft zijn) als d’Officiers re- 
fpedtivelijk, difcretelijk en manierlijk in haer Officie 
voortvaren en procederen, dat niemant geen reden en 
fal hebben om daer over te klagen. Betrouwende ook 
haer Hoogheit de voorfeide Remonftranten, alsdatfe 
hun in der voegen hebben en regeren fullen, dattet van 
geen node wefen fal, anderfins daer in te leven of te 
handelen. Eindelijk, dattet te verhopen zy, mits de 
goede hulpe en het devoir dat haer Hoogheit aen fijne 
Majefteit doen fal, dat de felve lichtelijk en geerne 
d’andere landen van der Inquifitie, daer die is, ontflaera 
fal, na dat men heeft konnen daer by merken dat alreets 
verkiaertis op de requefte der Hooft-fteden vanBra- 
band,dat de felffte daer mede niet fouden befwaert wer¬ 
den. Waerom haer Hoogheit fo veel te ftoutelijker en 
vryelijker de fake van fijne Majefteit vervorderen fal, 
fbfy immer kan of mach, ten fuiken fine en effecte als 
boven, wetende voor certein dat de Remonftranten 
niet gedenken noch meinen yet nieuws op te brengen 
in der ouder Religie, die in den lande van herwaerts- 
over gehouden en geobferveert word, maer de felve 
conferveren en befchermen met alle haer luider macht. 
Gedaen by haer Hoogheit tot Bruffèl opten 6 dag van 
April 1565 voor Paeflchen. 

D€ €beïenop befc amtoocube metmalbanbeccn 
raeb gebonben en beegabert getoeeft bebbenbc/ fo 

ten 
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ten felben bage aïS bes' baegS baer na / toefenbe Som 
öng / en Den metter felber niet Deel te b?eben nocD ber? 
febert Ijoubenbe / Debben goet gebonben nocD een bet? 
toninge baer op te boen boot Den bertteb / toaer toefp 
ben acDten 2Cpjil aubientte berfocDten / en 00b boo? 
benmtbbaggeDab Debben/en DebBen be bectontnge 
gebaen in befer manieren: 

m* 
berber? 
tom'nge 
*3cr <£öe* 
Jen. 
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33 
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ME-Vrouwe, gefien Debbenbe ö^pofïtne bie u? 
tocr i^oogDeit ons belieft Deeft te geben/fo ift bat 

top ten alber ecrfïen bie feïbe ootmoebeujb bebanben 
ban fulbebotte en Daeftige erpebitie: enten ttoeben 
bat ton utoer ^oogDeit boïbaen Debben mits befe onfe 
bergaberinge / toelbe uit geen anbere ootfabe gefcDtet 
en is/ban tot bienfle ban fijne Contnblijbe jBaj.en 
tot toelbaert en rufte tsan ben ïanbe. jBaer tot meer? 
ber peis en btebe ban ben lanbe/ fo Dabben top toel ge? 
totlt ais Dat ö’apoflille ban utoer i^oogljett toat b?e? 
ber/ befcDeibeiper en blaerber getoeeft Dabbe/ ntette? 
minobermits utoe ^oogDeit alfulbe maept ntet ert 
Deeft / gclijb ais top Doren / berftaen en toel toouben / 
baer top 00b toel btoebeom 3pn/foberlaten top ons 
op be Dope en affeurantie toelbe utoe 3^oogDett ons 
gebaen en gegeben Deeft/ ais bat be felbe inbet boegen 
panbeïen fal / fo toel bp be toereltlpbe CbcrDett als bp 
be 5Jnguifiteuren / Dun bebelenbe batfe fullen op? 
Douöenen ftilïeftaenm albcrlep bcrbolgmge/fP?iu? 
tenbe uit ter ^nquifitien / uit ten manbantenten of 
plarcaten/ ’t3poutof nieutoe op ’t fept ber0eltgte/ 
beibepbenbe eenige anbere otbonnantte ban fyne Co? 
ninbiybe iBajcfteit. So bcle ais ons aengaet / Me- 
vrouwe, nabemael top niet enbegeeren te boen of bol? 
gen ban toat bp fijne Coninblijbe JUajefh met abbpfe 
en betoillinge ban alle be staten gcotbonneert fal 
tootben tot onberDoubingeber ouber iMigtc/foDo? 
pen top ons ber boegen te Douben en te regeren/ bat 
utoe IfocgDeit geen oojfabe Debben fal bai ons qualijb 
tc b?eben te $ijn. Cn of pemant cemg lelys of oproerig 
flub betoebe / bat bie bp utoer ^oogDeit m be Üeeren 
uit ten ïlaöe ban Staten na berbienftenen gelegent? 
Deit ber faben geftraft toö?be. ainbertotcf p?otefïe? 
renbe ofter eenig oproer gefcljiebe bp faute en gebjebe 
ban eemge goebe o^bonnantie / ons beboie bolbaen en 
gegueten te Debben: top bibbenu l^ooglieit in alber 
ootmocbigDeit fulr ons beboir niet tc berfmaben / 
maer ber fuber laten bcbolen en gerecommanbeert 
3ün / ’t felbe entfangenbe ais ten bienjïc ban fyne Co? 
nmbliBaj. ons in alber ootmocbigDeit p^efenterenbe 
tc bluBengcDooefamcbienacrS ban utoer ^oogDeit/ 
cu boo2 Daer boeten tc fier ben inbienfïeberfeibcc/fo 
toannecr’t Daer bcliebcnfal ons fuljctcgcbiebcn. 
tj $ toant fp berponben batter eenen roep ging/bat? 
-*-ter eenige Den ralumniateurS Dabben alrebe be 
topie paerberïlequcfte boen pnntcn/baer in menfou? 
be mogen beranberen baer uit berftaen mogt toerben 
Den bergaberinge fcbitieuS getoccftte3ijn (baerboo? 
fp in alber tocrclt Daet mogten bomen ( b’toelb Deel 
contrarie toas ban Den oprecDte meninge/gelijb Daer? 
ber^oogDcitbennelijb genoeg toare: berfocDten bat 
Daer Boogbcït toilbe toeïaten ben <B2ucber ban fyne 
jllaj. ben boo2fciöe ftequefle te mogen punten ban 
toüoabc tc tooo2be / fo fp obergegeben toas getoeeft. 

SBclbe bedaratie gcl)002t / en Dct gefdiufte bten 
conform obergegeben / gefien bp.be <6oubernante en 
be Zeereu baer ptefent / tertoylen be Cbelcn bertroc? 
ben toaren/beeft fp ben fdben/ toeber in gebomen 
toefenbe/monbcling berblaert bat fp metten Zeereu 
baer toefenbe/Dab öbergefien Dct gefclmftcDaerge? 
gcb?orbt / cu gaf boo2 amtooo2b / bat fp Doopte fulbe 
c:ü2c tc {lellen / fo ueffens ben ^nguifiteurs ais 3!Ba? 
CifJratcn/ batter geen bef02b2e nocDfcDanbaletoebo? 
men en foube / en fo berre eenige tocquame/ eer p20te? 
beren fouben ban Dunber $rjben: baerom bat fp / acD? 
tabolgenbcDungeloftenin ben gefcDjifte begrepen/ 
fouben toefien batter geen fcDanbale nocD bcf02b?e op 
en refe onber Dcn-lmbcn nocD onber be gemeente: Den 
btbbenbe niet booibcr met fecrete p2actybentcbelü? 
ben om m:cr perfonen tot Den tetreeben. 

3©aer op bp ben felben Cbelen toert gefêit/batfp 
Daer^oogDeit ootmoebelyb bebanbten banber goe? 
neranttooo?be bie Daer boen Dabbe belieft Den te ge? 
ben / maer bat fp Den beel beter te b?ebe en bol? 
baen geboubenfoubenbebben/ fo berre Daer l^oog? 
Deit belieft Dabbe Den te becblaren / in p?efentie 
ban allen ben Zeereu baer toefenbe/bat fp befe Date 
bergaberinge Dab genomen int goebe/ en als gebaen 
ten bienfle ban be ifeaj, / bóer i^oogDeit berfefecrenbe 
bat niemant ban Daer gefeïfcbap Daer ooifaeb geben 
foube om gualib te b?eben te toefen ban be (lilligDeit 
biefpboo2taue Donben fouben: toaer op baet^oog? 
Deit auttooo2be / bat fp fulr geloof be / maer fo fp baer 
neffens niet en berblaerbe Doe fp Den-ïuiber bergabe? 
ringe toas nemenbe/ toert fp bp ben Cbelen nocD eens 
berfoebt en gebeben/bat Daer ^cogljeit Dm foubetoil? 
ïen openlijb betblaren/ljoe fp toas nemenbe Det beboir 
bat fp luiben Dier in gebaen Dabben/ baer op fp alleen? 
ïp bo?t afbytenbe/ anttooogbe batfp’tnocD nieten 
bonfl oo2belcn. 

Cnfo men toel metbt bat be Cbelen baer op boen 
bertreebenbe/nietten beflen gecontenteect en fcDenem 
fo iS baer na neffens ber felber <6oubernante bpbt? 
berfe J^eeten en anbere in ben Kabe grote tnflantte 
en bibbinge gebaen/bat fp om alle quaet te berpoeöen/ 
in ber fafee toat foeter toilbe ballen: en befe Cbelen 
met meer tontentements laten bertreeben / met W 
berfe bertoninge baer toe bienenbe: toaer op eenige 
ï|eerengelafï of immer toegelaten is getoeefi/Dente 
binbenbpbe bergaberinge ban be felbe Cbelen/en 
Denalbaerflerberen naerber gelofte te boen ban bat 
niet geattemeert en foube too?bcn in feit ber Keligien/ 
tot bat fyne jBai* anttooo?be foube bomen / en boosts 
5yn terflont onttooipen be bpeben biemen aen alle 
Cfficiers/ 3©etöouberS/en ^nqnifiteurs tot bien ein? 
be foube fenben/biemen 00b belaft Deeft ben felben C? 
beien te tonen totDaerber contentement ^ien bol? 
genbe Debben Den be felbe l^eeren bp be berplicb en 
Cbelen gebonben / en Den toegefeit en belooft/ bat ban 
boe boo2taen geen Cfficieren / aBetDouberen/ nocD 
Snquifitcuren tegen iemanben en foubee meer in ’t 
feit ban ber ïleligien P20ceberen / bp bangeniffe / con? 
fifcatie / banniffemente / of anbere correctie/ ten toare 
batiemantboo? eenige oproerige of fcDanbelybeba? 
ben / tot gemeen onrufle flrecbenöe / Den genoeg rebel 
enfcDulbigtoonbe: in toelfeen geballe men boen fou? 
be fo fp felbe Dabben gep2efenteert / en bat alleenlib bp 
manierebanp?obifie/cn tot bat fijne |Baj. metab? 
bijs en confent ban fyne generale Staten / anberfinS 
baer op foube Debben geo2bonneert. sBaer-en-bobett 
?yn tot baren meerberen contentemente/ Bp bebele 
banbeïiegente/ BpDen gebomen een banbe flibbe? 
ren ban ber C?b2e / te toeten / be <0?abe ban ï^oog? 
flraten/ en eenen Secretaris ban ben üabe ban Sta? 
ten / namentlijb / ben Secretaris 25ertp / met ter mi? 
nuten ban beb2icben bie alom fouben to02bengefon? 
ben / confo2in ’t gene bare l^ooglieit Den-luiben be? 
looft Dabbe: b’inDoub ban be toelbe Den oberluibeiS 
gelefcn getoeefl/gelyb be felbe 00b 3pn gefonben in 
befen manieren. 

MArgriete, by der gratie Gods}Hertoginne van 
Parmaen Plaifance, Regen te en Gouvernante. 

Lieve en wel beminde, alfo vele Edele van herwaers- 
over ons hebben Requefte geprefenteert, ten einde de 
Inquifitien en de Placcaten van den Koning mynen 
Heere op’t feit vander Religiën te niete gedaen, en een 
nieuwe ordonnantie by advijs van de Generale Staten 
van herwaers-over daer op gemaekt werde, hebben wy 
henby Apoftille geftelt op hen Requefte, doen ant¬ 
woord en dat wy aen fijne Majefteit fouden fenden om 
derfelver d’inhouden dier Requefte te vertonen , en 
daer neffens alle goede dienften doen, hebben alrede 
doen ramen een verfoetinge vande Placcaten, en want 
onle macht fo verre niet en ftrekte, als’t vermogen te 
fchorfen d’Inquifitie en de Placcaten , fo fy verfoeken, 
en datland niet en behoort der Religiën aengaende, 
fonder Wet gelaten te worden , dat wy orden ftellen 

fouden. 
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fouden, dat terwijlen fijn Maj. antwoorde foude ver¬ 
wacht worden, fo wel by den Inquifiteurs (daer die tot 
noch toe geweeft zijn) als by den Officiers elk in ’t fijne, 
in hen laften voort gevaren foude worden properlijk en 
difcretelijk, fuik dat men geen redenen van klachten en 
foude hebben, en want wy de voorfeide antwoorde be¬ 
geren te doen vol fchieden, hebben wy u des wel wil¬ 
len waerfchouwen by defen, daer mede u ernftelijk be¬ 
velende,dat gy fchrijft en van fijne Maj. wegen beveelt 
aen allen Officieren van den lande en Hertogdomme 
van Braband en Overmafe, dat fy in ’t volbrengen van 
hen laften op’t feyt van der Religiën,voortgaen met al¬ 
ler matigheit,wijsheiten voorfichtigheit. Sonder noch¬ 
tans te gedogen, dat men eenige nieuwigheit of veran- 
deringe in der ouder Catholijker Religie, tot noch toe 
herwaerts-over onderhouden , noch ookeenig fchan- 
dael ofadlen feditieus voorftelle, en ’t felve gebeurende, 
dat fy ons waerfchouwen van ’t gene gefchiet is,metten, 
informatien daer op genomen,om al’t felve by ons fij¬ 
ne Maj. Raden gefien, daer op gedaen te worden des 
wy lullen vinden te behoren. En dat fy des in genen ge¬ 
breke en zjn, opdat geen'oorfaken totonruftengege¬ 
ven en worde. Lieve en beminde onfe Heere God zy 
met u. Gegeven tot Brulïèl den 9 dag van April 1565. 
voor Paelïchen. En was ondertekentMargarita, en le- 
gerftond. d’OvERLopE. 

JAER-DICHT. 

ïjeerïjelttriCP Van 252eberoöc CLoeCPel$eLt/ 
^eeft IjeM tegen be ^pacnfClje Inq Vlfltle gefteLt. 

fcïd/Lr TY*** fidt baer na baftdijp Detroutoenbe opte 
'Jbdm. ^ gcote geloften pen gebaen / pebben pen baer mebe 

bolbaen gepouben / en gerefolbeert te fepetben / en dP 
na puts te trecPcn: niaer pebben eerft in panben ban 
fiaer biet poofben gelooft en toegefeit bp feper gefifpif; 
teonberpenbaet af gettlaePt/ batfp inberKdigien 
noep anberfins niet nieutoS ert fouben inboeren noep 
attenteren/maer in alle ffilfmpeit pen pouben/bolgen; 
be pen gelofte / en berbtribelpft bertoacpten ’t gene fijn 
3!Ba jeff. met fijn generale Staten foube belieben te 02; 
bonneten: en bat fp in alles fouben beteet en onberba? 
nig toefen/ tot ’t gene be felbe pen bier poofben pen or- 
bonneren en bebelen fouben/pebbenbe 00b tot afftflcn^ 
tic en có?refponbentie ban ben felben / uit paren gefeL 
fcpappegcfioren en genoemt b?ie of bier ban elhe $20= 
bincie / bie in ben felben fouben gabe fiaen/ bat albaer 
nieten toerbe geattenteert tegen be boo2f3totebenen 
geloften / enbcojgcftdt meer anb2e 02b2cn onber pen 
nobdijfiftgebonbcn: ennamentltjPooP batfpgccon; 
febereerbe allegaber/tót betoninge ban paer alliantie/ 
fouben openbaerlpp aen ben pais pangenbe b2ngcn 
eengoubelBebalie/ pebbenbe onb’een fijbcb’effigie 
ban ben Coning/ en op beanberettoe Panben in ben 
anberen geblocpten/poubcnbe een üSebdacrStejfe/ 
rontom met befe tooo?ben gefnebe: En tout fidei au 

ifeöcr** R°ydufqucs a potter la Beface. JBtllenöe ba er mebe te 
©mm- bonnen geben/ bat fp in alles toaren getroutoe bie; 
Bcnotcn. naers ban ben Coning/ en bercet tot pinen bienfte alle 

pare goeben te oo?boren:ja tot om te gaen bebelen. 
pebben 00P een anber fo:me uit Coper laten maPen / 
toaer op aen b’een fijbe fionb: ElcudeViane: ÏS/ 
crone ban ©panen / op b’anbere $pbe/ Par Hammes & 
par fer:booj blam en bier/en boo2t pet toapen bes PuiS 
ban 25ourgongten. €nboo?bien be©eere ban (Bar; 
ïemont / als fp cerff te l^obe quanten / uit beraeptinge 

Gop pabbe gefeit / batter een Poop fraeper Geux (bat is in 
fan öm -^ebedanbs te feggen/fielen/rabautoen/ofbebelaerS) 
nami öcr *n quanten: fo pebben fp ban bie tpb aen be felbe nacm 
«eufen. Geux aengenomen en bepouben / en pebben paer belc 

gebleet met af-bertoe Pleberen/en aen b’ecne 3ijbe b?a; 
genbceenen pouten |9ap / met ftoarte filberé banben/ 
baer op gcffePen toaren befe tooo2bcn / Viveles Geux. 
Cn bien bolgenbe 3ün fp luiben baer na bcrtrocPen. 

©<x; «©cburcnbe befe bergaberinne ban ben Cbelen / en 
toer^Bc!' fratberfelber Pomfie bertoacpt toerb / 3pn be 43ecft e; 
ftciyi-en. lijïWm aibermeefi be ^nmufiteurS/en bie be ‘jginquU 

fitie/25iföommen en berboigmge fonberltnge boo?gc; 
E Deel, 

ff aen/ en notoirltjp berböigt en beneerffigt pabben/ ïtt 
feer grote benautpeit en b2efc getoeefï / fcggenöc bat fp 
ban ben felben qualtjp fouben gepanbelt tooabenttoaer 
boo2 ooft belepen bebePt pielben en abfenteerben fePc; 
re merPdpPe bagen/ maer men en peeft niet Ponnen 
bebinben bat be felbe Cbelen pemanben ban pen noep 
ban parer partpc pets mifbaen pebben / mits toclPen 
be bcrtrocPene toeber berff out en t’puis gePomen 3tjn. 

3£efe tpbinge ban befer faPen/ en banbetoteben 
baer op alom gefonben/ is terffont ober al gelopen/ en 
peeft fulpen contentcment/ ruffeen ffilligpeibinalle nenopbe 
Jtoobtncten gemaePt battet toonber toas/en alle boo?; ftsojfïn* 
gaenbe moeringen / opfp?aPen / berbitteringen en af;BC* 
Peren / ter rebelpPer topfe boen ccfferen en aepter blij; 
ben/eneenen pegelijPenfcptPtepcm toelteb?ebenin 
alle onberbanigpeib tot fpne neringen / een g200t cott; 

, tentement pebbenbe/fo ban be doubernante/ ban ben 
poeren ban ben Habe/ban ben Cbelen / en ban peber 
een: alleenlpp bleef in bie banbe nieutoe Religie een 
acpterbenPen ban battet niet lange biierenenfcübe/ 
batfp ban fulpe b2ppeib berfePert foitbe mogen blij; 
ben / en bat fpne iBaf terffont foube ober boen fcp2tj# i^nopöe 
ben ban’t felbe niet te toillen app20beren: bat eenige bdooföc 
ongeruffe geeffen foubenallemibbeï foePenomtebc; 
letten bat men niet bolPomelpP en foube effectueren 
rtoep pouben ’t gene gelooft en toegefeit toas / beburp; 
tenbebatineen ban bien geballen/ be faPen terffont 
beel erger fouben to02benban te boren/toaer boo2fp 
luiben te meer betoeeft toaren/ttit bien men getoaer be; ©e 
gonffe te too?ben/bat be moberatic baer be Kjertoginne 
af bermaent pabbe/en baer fp metten poeren en Eiabe ^ 
feer lange ober onlebig pabbe getoeeft / om pet concept 
baer af fijn JBaj. ober te fenben/ fo rigoreus en gene; 
raelnotpfcpcente bltjben/ bat men luttel foetigpeibs 
of beteringe ban be boojgaenbe placcaten fouben bp 
abotttueren rapen te binben. 

J9a ben affepeit metten boo2f3 Cbelen als boren ge; %ttm» 
nomen / fois bpbe <©oubernante/ metten feerenen JJpao» 
ïïabencffenspaer toefenbe/ lange beliberatiegepou; {JJeSS 
ben/poe en in toat manieren men pier in beff foube mo; r»ae&^ 
genpanbden/ en befonber poe men befaPe fijne J19aj. 
beft foube mogen te Pennen geben/en toel op alle gele; ^ 
gentpeib onberriepten en hermanen/ om tot ruffeen 
conferbatie fijner lanben/ be pumeuren fijner onberfa; 
ten toat toe te geben / befonber en te meer bat men niet 
en ttopfelbe / ’t perte bes fclfS en foube berbittert toe; 
fen / boo2 b’abbertentie bie men pcm te boren gebaen 
pabbe op’t guaetffe ban befe bergaberinge en enter; 
pnnfeban be Cbelen / fomen boen 00P banbe felbe 
beel ergers bebuept pabbe: en einbelijp is goeb ge; 
bonben/ baer terffont ttoe Bibberen banberC?b2e 
baer felbe in perfone fouben reifen/ en fijn fBnj. op al; 
les ten beffen inf02mercn: bie 00P met pen fouben b2a; 
gen be moberatie/ fo bie bp paer goet gebonben fouben 
too2bcn/met toeber inffructie boon: ban alle ’t gene fp 
albaer meer te boen fouben pebben/ toclPen bolgenbe/ 
poe toel pcm elcrfo belcppmocptcexcufeerbe ban bie 
reife en cornmiffie / fo 3ijn norptanS einbeltjp ttoe ban 
be felbe genoemt / gcbeputeert/cn niet fonber grote 
ftoarigpcib en bdc geloften baer toe bertoilligt/name; 
IpPmnjn l^eercn ben Marquis van Bergen,en ben Baen- 
der-heere van Montigny,Om be todPe af tC bectbtgcn/ 
men te ©obc in alle biligentie peeft gebefoignccrt/ fo 
tod op bc boo2ft moberatic of concept baneennieuto 
placcaet op ’t feit ban ber Bdigien / op ’t goet btmficn 
ban fijne BSajeff. cn abbop fijner Staten te ff atuerctt / 
als opte inffructie ben felben ïjeeren mebe te geben. 

ï§ier en tuffen quanten te boo2fcppn noep bele meer ~ , 
btbeifefcp2tftcn cn PoerPenS / eenige gcp2tnt/ eenige faetSa 
gefdpeben / nopenbe ber ^[nguifitie/ ber bcrboJginge/ Oonhen^ 
en 00P ber Bdigicn/fo 00P niet cn ceffcerben (gdijP fp J"f 
00P in lange jaren noit opgepouben cn pabben) be pei; tsiJtm 
mdppe ©2ebicaticn/in bdclanben/ffebcn/cn plaetfcn/ Befcflje» 
betodPe nu met rnsnber b:efc pen meer bermenigbul;Bcu- 
bigben: en pet bolP 00P ffontdtjp bcrtccnbe / ’t gene „ . 
fp lange in’t perte pabben berö02gcn gepouben: fo Wtme, 
bat men merPdijP begeff te mcrPen/ poe grote me; utcart 
nigte befe nieutoe Bdigie ober lange toc-gcbaen 

§ toa; 
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toaren getoe>fi/irt ber boegen bat elft bie be faften toat 
bo?ber in fag/bedangbe bat ïjaefï be generale ,§ta; 
ten fouben toerben bergabert / op bat ftp fijne JBajefi. 
met ftaer abbtjë / feftere foete ojbonnantte gefielt toer; 
be/ baerna elft fiem foube moeten reguleren/ op bat 
acftter na geen confufte en gefcftiebe / niet alleen in be 
Sïeligie/ maer ooft inbe#oïicie: onber anbere fiuc; 
ften bie boon gnamen / toaë een groot lopenbe fcftuft 
tegen be berbolginge en tot jufiificatie ber ïleguefie 
ban be Abelen / en een anber ftetoijfenbe be gefun; 
beertfieib ban ber felber Cbelen bergaberinge en bet; 
toninge / fo geïijftelijft in perfone gebaen. 

©é ^e fiMnce ban Ctoangien toel merftenbe battet een 
Inrh"/6 5C0te beranberinge toaë gefcftapen te bolgen / fteeft 
ontfia# (om bat fiem baer in niet getoeten foube toerben) feer 
stngc grote infiantie gebaen / en fierftelftft aengeftouben aen 

R be ^ertoginne csouberoante/ teneinbeomban fijn 
nemem Ctoubernementen en Staten ontjagen te mogen 
ten en toerben / en ï)em te ftegeben tot bo?beringe ban fijn ei; 

gen faften / tot toelften einbe ftp ooft ft?ieben aen be €o; 
1 'H' * mnftltjfte ^aj. ban ^pangien/ban bate ben 20 3Cp?i; 

ïië 1166 gefonben fteeft geftab/ ban en beeft fulp met 
bunnen bertoerbeu. 

^ét tang ^aet na fo pebet een gtoteïijr berlangbe / om ban 
jbettoe* tiefc fafte een goet einbe en fteguame rcfolutie te ber; 
m »£.“ fiaen: gelijft ooft ’t l^of’tfelbe toel confibeterenbe / en 
tung^ boe bele gelegen toare bat be Con. Itkajefi. ban al toel 
amtooo?* gdnfo?meert toerbe/ b’toelft ooft alle goebe onberfaten 
■* feertoenfcftten. «§o toerben biettoee J^eeren / bie na 

^pangien reifen fouben/ baer toe fomtoijlen ber; 
maent ett bertoeftt/bie ooft alle neerfiigfteib baer in be; 
ben: en aïfo fp alle ben faften babben gereet gemaeftt/ 
en te reifen beerbtg toaren/en beë anberen baegë baer 
tta meenben te bertrecften/ fo iëbe lEarftgrabeban 
Bergen/ toanbelenbe in ’t 3^of acbter in’t groene/ 
metten ftag ban eenen bouten bal / ftp ongeiuft ban ee; 
nige bie baer mebe fpeelben / geraeftt/ en feer geguetfi 
aen b’een been / baer mebe fijn reife beracbtert / en bP 
ooft fomtoijlen in petijftel beë lijfë getoeeft ië: boe toel 
Ï)P boo? <©obë gratie notb baer afië gcnefen/en einbe; 
lijft ooft be reife aengenomen fteeft/ maer eerfi lange 
baer na / mitë toelften bel^eere ban jBontignp/ ter 
groter infiantie banben J^obe/boren gereifi ië getoeeft. 

te bt <©e boo?gefeibe CSefanten beb&en fo baer neerftig; 
<sBefan* beib gebaen / bat fp einbeïijft in ^pangien b’een boo? 
**" ® b’anbet na geftomen 3ijn in ’t ^of ban ben Coninft/al; 
SS ont; toaèr fp aen fijn lifêajefi. baten lafi en bebel in ’t lange 
fan gen ontbeftt fteftften / en bent te ftermen gegeben be gele; 

gentfteiben gefielteniflfe ber faften ban be^ebedan; 
ben / ’t berfoefe ban ben Cbelbom / ban be moberatie 
ber placcaten / aftolitie ber ginguifitien/ parbon gene; 
rael/en boe notelijft bat in ben lanbe fijne |Baj. ftomfie 
en jegentooojbigbeib toab berei(Tcljenbe/bem baerom 
uitten name ban baer *|oogbeit/ en ban allen fijnen 
Staten en onberfaten feerftibbenbe/ aio bet befte en 
Ibincipaelfte mibbel om alleo te remebieren/ en anbe; 
re faften baren laft ftegrijpenbe. 3^e Con. JlBai. beeft 
baer in ’t eerfte feer goet en b?untiijft ontbael gebaen / 
maer men beeftfe fo loofipften en fo beljenbelpften toe; 
ten te onberftouben / en fulften o?b?ete fielten / bat fp 
niet en ftonben feggen of boen/of oberfib?ijben/men en 
beeft baer toel af getoaerfrfiout getoccfi / baer en tuf; 
febenfte^ft menftenluiben boen blijben/ en in ’tl^of 
opgebouben/tot bat ten lactfien be l^eer iBarguiO ban 
25ergen/ opten 21 bagbermaenbbanifêep 1^67 in 
^pangien gefio?bcn ië / niet fonber grote fufpitie ban 
bergeben te 3ijn / en be 25aron ban HBontignp ië baer 
na in ^pangien gebannen / en boo^ufiitieomge; 
bjacftt geltjft men naberftanb berfiaen beeft/ na bat be 
hertog ban miba een bnjlein be éebedanben toaë ge; 
toeefi/ fo bier na tot fijnte plaetfe berbaelt fal toerben. 

m fcer> ©oo2t alfo alle be toerelt be bope toao gegeben ban 
gaöcrcti betbergaberen ban be generale Staten ban ben lan; 
öer yac« bc/om te ftomen tot een refolutie en goebe o?bomtantie 
5KS. ’t fept ban ber tëeligten / bie men met rufie en fon; 

' ber acftterbeel ban ben lanbe / en tot tontentement ber 
intooonberen boo?tacn foube mogen en moeten onber; 
bouben; en bat meefipeber een baer na toacbte en feer 

baeftte: fb iofto?të baer na bieljope on bet contente; 
ment beranberten berfteert in een b?oeffteit/affteer/en 
acftterbenften/ boo? bien men ië getoaer getoo?ben bat 
men te ^obe fecretelijft ftab geraemt be boo?feibe mo; 
beratie of nieutoe placcaten, en aen belfêafiin ^pan; 
gien gefonben: en bat in fiebe bat men baer op foube 
ftebben bergabert be gemene Staten / geljjft in ber 
C beien reguefie berfoeftt toaë getaeefi/ eenige gep?ac; 
tifeert ftebben bat men be félbe moberatie gerefoibeert 
fteeft boo? te ftouben / met be generale Staten baerom 
tebergaberen: maer ben particulieren Staten ban 
elftetP?obincien/ b’een na b’anbere/ en aenbe§p?o; 
binciaïe öaben ooft ban gelijften/baer uit bele bebueft; 
ten en meenben batter niet goetë uit en foube ftomen/ 
maer be faften bagelijr erger berlopen / boo? ftet mië; 
troutoen batter uit foube bolgen/ obermitë battet ein; 
benietenfoube ober een ftomen metteftope bie be ge; 
meente ftenfelben alrebe in ftaer fantafie ftabben inge; 
beelt/ ooft bat be particuliere abbijfen niemant geerne 
onbertoo?pen enfoube toillen 3ftn:maer baer tegen al; 
tijb optoo?pen be conbocatie ban be Staten generale / 
baer tegen niemant en foube ftebftenftonnen feggen; 
toelft acftterbenften/ mtfiroutoen/ en berbitteringe 
grotelijft bermeerbert/en in ber luiben fterten bertoo?; 
telt ië getoo?ben / na bien men ’t opentlijft fteeft gefien 
bat men (ftet boo?f3 concept bolgenbe) bezaten ban 
eenige ^?obincien in ’t particulier/ elft in fijn guartiec 
fteeft boen bergaberen / en om ften totter boo?f3 mobe; 
ratte te bertoilligen en te b?engen / neffenë ften gefon; 
ben ften douberneurë of anbere bibberen ban ber 
<©2b?e/en ^eeren ban gualiteit: maer albermeefi iffec 
een grote berfiagentfteit/ja toanftope ban eenigen goe; 
ben einbe/ober al geftomen/afë men fteeft ftebonben en 
gefien bat be conbocatie ber felber particuliere ^ta; 
ten/ met fo luttel b?pfteitë gefeftiebe/batter maer eeni; 
ge toerbenopgeroepen bie men uitfeooë/en bele aefttee 
gelaten bier ooft toe ftoo?ben: ja op fommige plaetfen 
bebeuitgaen/ bie getooonlijft toaren opte Staten te 
feomen/befonber bat men ften in ftaer opinie berrafeft; 
te/en niet en gaf ben getooonl jjften ttjb/nocft manieren 
ban belifteratie en acftterraet/ bat fp op ftaren eeb me; 
manben baer af en mogten hermanen / ooft niet baer 
af te ftennen geben ben Eeben ban ftaren fieben / ban 
ber 3©et allene. 3in fomma men ftielt ftet felbe abbijë 
ban fulfte Staten/ meer boo? een bebtoongen confent/ 
ban boo? een opene en b?pftertige opinie. 

25obenbienfogaft ben bolfte een grote oo?fafte ban 
opfp?afte enmurmuratie/batme eerfi ftegofiaenbe «fngernt 
lanbenbieminfib?pfteib toaren getooontetonen/en J/nr8fc# 
ber^nguifitien en berbolgmge meefi ftabbenonber; 
too?pen en fuftject gebleben / en b’anbete bie meefi ge; 
altereert / gep?ibilegieert / en boo? be ïifterteit ban ben 
lanbe altijb meefi gefiaen en gefp?often ftabben/ lieten 
ongeroepen / alë namentlftft be nagcroerbep?obin; 
tien: ï^ollanb/ ©?iefianb/ <6elbedanb/ Eurem&o?g/ 
Simöo?g / Eeelanb / <©berpffel / en anbere / (bie ooft 
noitfebettbaer opffamen geroepen 3ftn getoo?ben) 
bobenal enbefonber be p?incipaelfie enbotanaemfie 
|B?obmcien / bie in alle bergaberingen altijb ftet boo?- 
bergaberen/ boo? gaen/en boo? fp?eften ftabben geftab/ 
te toeten / 25?abanb: ftoben bien ooft be meefiebaer 
na/te toeten/ ©laenberen/ eerfi ftab boen beftft?fi; 
ben/ na bien be boo?f5 anbere geroepen Staten ften 
berfelaringe gebaen ftabben. 

Cnftoetodmen in alle manieren foeftt/ fo toel be he&1 
poincten ban be moberatie/alë ooft b’abbijfen ban ben bergen 
Staten / bie men baer op bergabert ftabbe / fecteet te J" 
ftouben/(’t toelft ooft be fafte ftp ben gentenen man 
maer te meer fiifpect en maeftte) noclitmtë bonb men 
altijbeenigegeefien bie ftp eenige mibbel totter ften; 
raffe guamen: ftefonber na bien be felbe ben Staten en 
Seben ban ©laenberen ontbet ië getoo?ben/ bie met 
groter ftoarigfteit eerfi 4/ en baer na 8 bagen bettreftë 
baer op fteftften bertoo?ben:en bat men fteeft getoeten/ 
bat be felbe/ ftoe toel mettoeboeginge ban eenige limi; 
tatien en conbitien / ftp be toerdtlpe Staten baer ftp 
geboegt/ baerinfteftften geconfenteert/ fonber na be 
oube maniere alle fteuiebenen acftterraet baer op te 

ber; 
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bergaöeeen ofte boten/ fo öatterfionttotgetuigenif; 
fen ban begrote altcrattctt / öie öaecom onber’tbolh 
obccblocbig alom reeg/bele on öiberfe Boejtheng en ge; 
fcl)?ifton aon Dele oorben gefiroit en boortgehomen 3tjn 
tegen öefelbe moöeratie / bertonenbe öe nuïliteitöer 
felber/Betoijfenöe bic niet beter te 3ijn ban öe placcaten 
biet getoeefi toacen: bat b’gjnqutfttte baer onber bleef 
tn baten ftoanfc: bat bie toecöe gepracttfeert ban be 
Caröinaliftenenbanöe gjnguifiteucg (biet een beel 
ooh met name en toe-name (teïienöe / namentlyl?/ ben 
Carbinael C>ranbelle/öe ^efibent©tgltuö/be $roofi 
IBottüon/be beften ban Ronfen/öe (Cbeologijng ban 

ifti en ^oben/be $rocbtaeng en jBontcben^lonfo bel Cam 
S to)om 1 lanö *n onru^te &?engen/en in bloet te (tellen: 

üattet toag tegen be belofte ben Cbeien gebaen: tegen 
öe brpbeiö ban ben lanbc: 00b öefe maniere ban ^§ta? 
ten bergaberinge een meutoigbeit/noitgeficnmietpro; 
teflatie ’t felbe geen confent te bunnen beten: en battet 
al nul toag / met grote erbonatten om baer tegen te 
(taen/en ben Coning en (©oubernante bug niet langer 
te laten abuferen en qualijh informeten/öoor be bpam 
öen heg ïantg/öie men boor fulr bebooröe te bangen en 
te firaffennnet meer anbere fïerhe en grobe rebenen/cn 
ejcrlamaticn tot oproot* flrccfccnöc/toclhe men 00b met 
geen berboöen en publicatien niet en bonbe boen ftoi> 
gen/toant boe baer meer placcaten ban ’g Hofg toegen 
tegen gebtmbigt toerben/ boe fulbe boejeheng enge; 
fcf)?iften meer bp guanten/ en blaegbenbatmen ber 
gemeente baer liberteit benam / om inöenRaeöalg 
Itoben ban lanben en (ieben/of bp blare betoijfingen en 
fcb?iften in "t gemeen te berblarcnentcontbecbenbe 
toaecbeit/en toaet aen bet toelbaten ban ben lanbe ge* 
legen toag/en boe grotcipb hortg uit befe onbehoorlijk 
fjeöen alberbanbe gttaet te bebuebten toare: en bat bie 
gene bie ben Coning en bet lanb bug in ferbituit toilbe 
jjouöen/ forgbenöatbe berraberpe uit bomen foube/ 
mogt men eeng beboorljjb be generale Staten berga; 
öeren/en ben brp opinien laten geben.*fèaer guam 00b 
inöruh een remonfirantie aen ben Coning op bete; 
guefïe bp ben Cbeien geprefenteert; in toelh berblaert 
toerben be lafïen en inconbententen bie maren rijfenbe 
uit be placcaten en ^nguifitienitt öefe lanben ter ere; 
tutte gefielt/ öienenbe mebe om te reputeren eenige 
poincten ban begeconcipieeröe moöeratie opteplac; 
caten: in fumma boor bet tocigeren en bertreb ban be 

«et bet* bergaberinge ber felber Staten / begoft toeöerteho; 
sabemt men öe felbe beranöeringèn / berbitteringen/ en mui*; 
ten Se?' muratiort bier getoeefi babben onber bet bolb al eer be 
iiftaei Cbeien ben reguefïe geprefemeert babben gebab/ ban 
afgetïa* öat gttaet bielber meer toe ban te boren ’t toelh be ber; 
im’ ten ber ingefetenen nu beel meer berbert en berbittert 

maehte / öat fp nu geen bope ban beteringe en reöreffe 
meer en fagen/na bien fulfcen treffehjhen bergaberinge 
en bcrfoch ban öen Cbeien/ noeïj bet toefeggen ben ges 
öaen / niet en baööe mogen belpen/ en öat men opent; 
lijft fag be meninge ban ben Hobe niet te 3ijn/of immer 
bp eenige belet te tootoen/öat men öe generale Staten 
(be eenigeremebie ban öefe troublen / fo elh oorbeelöe) 
foube boen of laten bergaberen/ na bien men/ nocb om 
bet biöben ban ben Cbeien / nocb om bet begeren ban 
öiberfe lanben en fïeöen (bie’t lange te boren berfoebt 
babben) nocb om bet goet binöen ban öiberfe poeren / 
bel ban öenp2incipaelfïen/ ooh ban ben Raöe (öie’t 
felbe goet bonben ennoöelijh acljten) baer toe niet en 
toilbe berfiaemen battet* alfo geen miööel of apparett; 
tiemeeren febeen boo: banben te toefen / baer boor fp 
mogren bopen öat n)en foube onöerbouben ’t gene öen 
Cöden gelooft toag/oföen ingefetenen toillen onbelafi 
laten ban öe gefjaette berbolgingen en ^nguifttien / of 
ben eenige berlicbtinge of ontbagtnge gunnen banöe 
(labernpe en ferbituit bunöer confcientien/ baer in fp 
feibennufo lange in gebouben te 3ijngetoeefï/ toaer 
boor öie gene bie anöerg in ber Religie toacen geftnt / 
uittoanbopetemeer berberttoerben/ cmïieberecng 
baer tegen ben te bertonen/en brpmoeöelijh ben gelobe 
te beftemten ban aittjö fo tonaut en bcötoongen te blij; 

©e heu bcrt: toaerom fp 00b bageiphö meer en meer ben ber; 
mdijiie gaöeringen en prebicatien in ’t liebt lieten bomen; öe 

I, Deel* 

toelbe fo bele te meer aentoas bregen/öat 00b öe anbere wmw 
nu toaren berbittert en bpanöen ban öe manieren / fo Snftfenê 
men nu öefahen banöelbe/ enbregen baer boor eenen geopn* 
af beer ban öe lere / ber geenöer öie ben bochten oorfaefe oacrr,, 
te toefen ban alle befe troublen / onru(len / en onbeboo^ 
Ipbbeben. 

3©aerneffen!ESoobtoegeöragen beeft / öat nocb in be 
felbe maenö ban 3€pril/ alg gefeiö toag niemant om öe 
Religie meer te berbolgen/ of iinmer be berbolginge te 
feborffen/ totfbniBaj.anttoooröe berflaen foube toé; 
fen / uitgefonöen en alom gepubliceert ig getoeefi / niet 
fonöer ftoacigbeibin fommige plaetfen/een manöe; 
ment inboubenöe; bat alle ballingen en gebannen per; (FoI +c*) 
fonen terdont fouöê bertreclten/ op pene ban gehangen “ 
en fonöer gratie of hope ban paröon teeftont geflraft tecc 
tooröen / boigenöc ben titul ban baren ban: oröineren;cc 
öe öen «©fficier erpreffeUjben/en op pene bah ’t felbe op<c 
ben te berfjalen/bat fp fouben bangen alle be gene öie fp “ 
fouöen bebinbentegen bit felbe berboö gebaen te bob; 
ben / en tegen bie te proceöeren bp erecutie ban öe pene 
boorf3/fonöer eenig berbrag. 3Baer 0002 een pegelijb/fo j 
toelebelealgonebele/ feerberbreemteh gealteceertig 
getoorben / en een (ierbe impreffie gebregen hoeft / bat 
men niet met allen en foube toillen bouöen/ ban ’t gunt 
men öen Cbeien gelooft/en baer op aen be ^nguifiteu; 4 
ren en Cfficieren gefebroben baööe: te meer / alg men 
fag/öat uit bracht en onber bot bebfel ban öefe manba; 
menten öiberfe perfonen ban alle gualiteiten bioren 
baer geapprebenöeert toerben/ al toaren fp 00b met 
recht en bonnig nietbertoefen en gebannen / maer in 
abfentie alleenlijb geproclameert/ of om ber Religie of 
berbolginge genoteert/toaec mebe namaelg bele moei; 
ten gebab tg getooröen/eer men bie beeft bonnen betlofl 
brügon. 3©aer in 00b öe geconfeöereeröe Cbeien bou 
lieten bunben berongelpbt te tooröen / en baer obec 
blaegöen/en ber belooföet furceantie bormaenöen: be; 
fonöer toant men op fommige plaetfen 3oöert nocb om 
öe Religie geöoob baööe / alg namentlöb onber anöe^ 
ren tot Cuöenaeröen Hang (Cifbaen (Capijtfter* 

5©efen felben af beer fo ban be Cbeien alg meer anbe; 
re / berbroiben bom 00b feer / uit bien öat men terflont 
ban ben beginne af bele openbare tebenen gefien en ge; 
merbt hoeft/ bat öefe bergaberinge en bertoningebati 
öen Cbeien (bie in öe horten ban öen gentenen man/öp; 
fonöer bie banöe Religie/feer goet/oor&aerltjb/öienfiig/ 
en noöig gebouben en geacht toerö) te Hobequalijb ©eitaf* 
toag genomen/ en bat men ben eenen en ben anöeren 
ban öe particuliere CÖelmang ban öefer confeberatien/ ££ 
ja generalijb elben ban hen / baer men ïtofle / öeöe alle ' 
acbteröed/toonöe alle afheringe/en betooeg alle afgun; 
fïeöie menhofïe ofmocb: foöat fp baer uit bon lieten 
öirnhen / bat men niet goetg tegeng bon in öen (tn en 
baööe / baer boor fp öeg te meer toerben beroorfaeht 
om baer op te letten/ en metten anöeren te banbelen 
toat bon baer in te boen foube (iaën / enfocbtonmooc 
en meer ben te berfierfcen. 

23pfonöer nabemael batbe briebon Bp öen Coninft 
getehent en aen öiberfe fïeöen gefonöen/ban bate ben 6 
jBep/fcbenen baer op te lopen/nocb gonen fonborlingen 
troofi ergeng af te geben: fo öefelbe alleen generael toa; 
ren/en bermelöenöe öat fbnelBap hoopte hortg ober te geba^ 3 
bomen / enbenbermaenöe/öat alfo nimmermeer ge; 
Brch en toag ban afgunfiige en Bemjöerg banben geme; *5!? 
nenbrebeen’glanbgtoelbaron/ bie met balfeinörnc; 
hingeen interpretatien ban fijner meningen / en met 
oproeringe/ben luiöen in öefolatie/öruh en armen (iaet 
foebten te Brengen/en baer mebe hen profijt meenöen te 
boen / t’füner IBaj. en t’baeröer fcbaöen/ öat fp niet en 
fouben laten baer in goeöe toefiebt te nemen/en met al; 
Ier necrfiigbeib ben te Behelpen / fo men alceöe (na bat 
fijn lÜSaj» bet (iaën baööe) ober al hier toel begonfï bab; 
be/fonber ben te toefen of berbeeren ban eenige hingen 
öie fp fouöen mogen fien/ ter tijö toe fijne jHaj.oberho; - - 
men foube / bie ban niet onöerlaten en foube ben luiöen 
in eigen perfoon Bp te fïaen/na öe grote begeerte öie bp 
baööe om hen te onöerbouben in alle rufle en boorfpoet/ 
baer in fp luiöen tenttjöe banöe &eifer fijne Heere en 
Baöcr/en tjebert fijn aenhomfie tot bie tijb toe getoeefi 
babben, f 3 Ci«; 
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;P?0jJ6* 
fiffc IJO 

öhrn 6p 
ör - 

togurne / 
jioyenöe 
öc moöe? 
ratii’ ban 
öeplac; 
ratsn. 

€mteïpnabten alle befe banbelingc cp temobc; 
ratte uitgerecht tofté met 2CrtDoté/t|megöu/ && 
men/ ^ocnnift/ en oob ten Icfïen niet ©laenbcren (cn 
fonber bat men te boten ofoob baer na bc Staten bet 
anbere ftoöbtnocn baer op beeft boen bp een roepen») 
^o {jeeftmen ooft geronboceert bc Staten ban 2ö?a; 
Bant/bebjelbe bergabcrt 3iinbe/fo beeft haarboog; 
ïjett be felbeben beracbfïen JBep boen boo?Douben be 
mbclgenbefbopofme. 

Mjfn %mtn / aïfo boben alle faben bic ter toeteït 
3ijn / bc ïtdigie en onberboubtngc ban bet &et; 

ften gelobe ’t p?mcipaeïjïe té / en meet! impo?terenbe 
totonfe faïtgbeit/bebben baer af be finten enï|ee; 
ren ban bcfcn lanbe altijt gebab en genomen fonber; 
ttngc fo?gc en toeftebt / cn onber antue topten ïjooglof; 
ïpbergebafbtemffeben&etfer^aerle / ( totetté 3tele 
<U5ob genabtg 3p) en baer na / botgenbe fijne boet; 
flappen/ onfen genabigen ijeere ben honing / tefi; 
fierenbe regent atte feetterijen en quabe optnten bie? 
men geften beeft en notb bagelijjc fret poepen/en 
boo?tobomen: jafo mentgerbanbe en ban fo btberfe 
foo?ten / batmen bie qualtjb fowbe bonnen noemen / of 
b’cen b’anbere onberbennen/en in be fdbtge menigbul; 
bfgecontrarieteiten en abfurbiteiten/fuibe enfo ere; 
crabïe optnten bat brefetijb té be feïbe te boren recttc; 
renen hertellen/boben bten bat nu een pegeïtjbbem 
totït moepen en bootoeren te bifputeren ban bet gelobe/ 
ja bat meer té/ban be p?inttpaebïe articulcn/befeï; 
bc «ïellenbe in ttoijfdinge / faben bte ober tteaelf of 
bijftien bonbert jaren 3tjn gcfnnbcert en onberbouben 
getoeefï/ onber anbere bet llf»<Doopfdtotllcn rcttere; 
ren jegens b’erpjcffc bepofitte ban be 3©et / en baer af 
be jonge binberbenö frufïteren cn beroben: biergdij; 
be gebeurt oob ban ’t %. Sacrament/ en communtca= 
tie ban bet pactietrë ïicbacm mté ïjeeren / boo? toelb 
top ontfangen in onö een licbamdtjbebe?faminge met 
bent / en participatie» ban alle ftjnebetbtenfïcn/ na; 
bolgenbebe toaetacbtigc enoubeteringe ber bciïiger 
berben / be toeïbe be bettero / in fïebe ban <6ob te be; 

'' banben boo? fo grote en onuitfp?ebeltjbe todbaet / foe; 
3, ben Onber be boet te toengen cn te beberben/enboo? 
3, fttlbe opinieen biafpbemie bertootnen top fulp onfen 
3, $|eere/batbpsttéfent oorloge/bierte/pcftilcntie/en 
33 öiergdpe ongelueben en plagen ,• en onber be <©e; 
3, meente bomen ttoebsacljt/ beroerte /bact/nijt/catt; 
3, ferenbe rupne/beftructie/en öeberffemffe ban bten/ 
3, tenbcrenbe’tfclbeal tot ontbnopinge ban ben ppnei; 
,3 palen bom / bp ben toeübcn allen ^erften menfcben be»» 
33 Ijorentntoebeteleben» 
3, €nom te obbteren en toeber te ftacn fttlbe en bier; 
3, gcïijbe erreuten en betternen/ hebben be gitteen cn 
3, igeeten ban befen lanbe altijt fonbcrïtnge fo?ge gebab / 
3, fo boo2f3 té» 3[a fomtoijlen met alfulben ïicfbe en bpe; 
„ rigïjeit/aenmetbenbe bat ben toeg ber foetbeit niet en 
3, p’üftteerbe te maften flatuten/otéonnanticn/ en plat; 
3, raten tod rigo?etté/bopenbe bie ten minften te ber ja; 
3, gen uit bare ï|eerlpbeben en pobinden/enombe 
3, ftmpel ïuiben baefe te geben om niet in bolfngc te bal; 
3, lett boot ontoetenbeit / enbentclatenbcrlctbeb» 
„ (€ett anberen/ bebonbett 3pbe bp erperientic en 
„ lanbbeit ban ttjöen / bie beuanberinge geeft ban 
„ menigerbanbefaben/ bat befc toeg niet oojbaerltjb 
„ nocb efpebtent en toab/ ja caufeerben toefe btberfe 
„ BerljtcrO en anbere oob lieben baneerenenCatljo; 

Ipe / mtté btberfe conftbcratie» 
33 treeft bare looabett / bp abbtjfc en bdiberatie ban 
„ benütceren/ en anbere ban baren 0abe/ gemobeert 
„ getoeefï te toengen be boo?f3 paccatcn cn pöonuan; 
„ tien totte foetbeit/en baer toe te condptercn een fo?; 
5, mc ban moberatte / bebbenbc om’t felbe beter te boen/ 
33 bpbacrncrocpen alle be <©ottbcrnemtébanbefeIan; 
„ ben /cn Htbbeitéban bcnpöcn ban fijne iBajefïeit/ 
3, en boo? ben abbtio / mitfgabersi ban bten ban ben 
3, ilaeb ban Staten cn Secréten / toefenbe neffetté 
3, baer/Heeft onber bc goebe gebefte ban fijne flBa je? 
3, fïeit een öctooep gemaebt / fulp até fp tt ïuiben nu fal 
3, bom communiceren/be todbfp Doopt batgp foput; 

5> 

33 

33 

33 

i $66. 
ben fult / bat gp contentement fuït befcöen/en fult ban „ 
utoem toegen gereet5ijn tebolgen en donberïjcitben 
bp anbere/alfo oob alle beboo?}5 ^eeten/foin’tge; 5J 
nerad até in 5t particulier / bebben berblaert te toü;,, 
len boen ban barent toegen / en baer toe tectnploije; „ 
ren lijf en goet / toaer boo?baer ïioogljcrt Doopt bat „ 
bet guaet contentement ban eenige fal toefen geappai; „ 
feert/ en P lanb fal mogen gebouben too?ben tn peté en „ 
b2ebe/fonber oob te berliefen ofinperpeltefïeUcn „ 
bet ^.Catbolpbe gdobe/eenig fonbament ban onfe fa; „ 
ligbeït/ ober fo menige tijb en fo ïoffeïp onberbouben» „ 

b JBclb oob boo?fienbe bed quabe geefïcn / met „ 
meer begerenbe ban beroerten en febitien / en met tod „ 
teb?eben3pbe batmen uit toab om te fïellen en bou; 
ben be faben in eenb?acbtigbdt / goebe o?bonnantie „ 
boo? be boo2f5 moberatien / bebben ben berbo?bert „ 
tod guaettotllig / en al eer fp be fdbe géfien bebben/ of „ 
bie bolmaebt toa.ë / bp billetters / boerbeno of cobieren „ 
ge3aeit bp na ober al / fonber naem ban ben mutbeur „ 
of ginter / bie te blameren bp fpottinge en geebinge / „ 
om altijb te berboeben rufïe / en alle be toereit te ftel; „ 
len in beroerte en febitie tegen ben $?ince / ïjeeren en „ 
anbere bon fpen Itabc/berbopcnbe baer boo? ben „ 
p20fijttcboen/en 002fabe ban robertje/fonber eenig,, 
refpect te bebben tot baren p?ince / nocb Itoibtiegien „ 
ban ben lanbe tenberenbe/ onber ’t berd ban liberteit/ „ 
te fïellen be ilepublp in confufïe/ rebdligbeit/ en fon; „ 
ber 3©et/ toaer toe bat tenberen alle bare meiningen „ 
en aenfïagen / b=todb men Doopt bp ber gratiën €>obo 5> 
belet te too?ben / en bp utoct bulpe / affiftentie en toijf; „ 
bdt geobbieert / in ber boegen bat fulfee quabe geeflen „ 
niet cnfuUen bomen tot baerluiber bermeten. <©aer 
na beeft baer l|oogbeit ’t concept ber felber moberatie 3, 
ben-ïuiben gccommuniceert en boo? gebouben/ipou; „ 
benbe b?ie-cn-bijftig articulen/ baer ban be befonber; „ 
fïetoarcnbefenaboïgenbe. 

IN den eerften, interdiceren en verbieden wy alle JOofnc* 
Seclen en Herefien binnen onfen lande van her- [^g“a0” # 

waers-over, en en willen niet toelaten datter ander ge- cipieerDe 
loof en leringe plaetfe grype dan van de Catholijke ker- mobeca» 
ke 3 fo die aldaer tot noch toe ontfangen, geleert, en ge- 
exerceert is geweeft. ten. 

Wy en willen ook niet toelaten of gedogen binnen 
den voorfz onfen landen eenige Ketters of andere qua- 
lijk gevoelende van den gelove, of fuftinerende dwalin- 
ge of leringe contrarie wefende der felver voorfeider 
Catholijker kerke. En aengaende den vreemdelingen, 
hanterende en frequenterende binnen den voorleiden, 
onfen lande, fal daer na hier af worden gefeit. 

Wy verbieden en interdiceren defgelijke allecon- 
veenticulen en ongeoorlofde vergaderingen, ’t zy in ’t 
fecreet of in ’t openbaer, fo wel in lieden als buiten den 
platten lande. 

Defgelijx verbieden wy alle prekingen of exercitiën 
van eenige forme van Dopen, van defer of ander geftal- 
te van Sacramente of anderen adlen, anders dan na der 
formen, ufantie en ceremoniën van de Catholijke ker¬ 
ke, en by de Minifters daer toewettiger macht en au¬ 
toriteit hebbende. 

Wy interdiceren alle boeken en ketterfe fchriften, 
traélerende feditie of oproer,direóteljk of indiredtelijk, 
verbieden ook de curiofiteit van der dilputatien der H. 
Schrifture,en van alle dingen dienende om te verlei¬ 
den , en den an deren te trecken tot abuis en dwalinge. 

Noch verbieden wy alle perfonen te maken eenig 
fchandaei, defordre ófconfulie in den Staet, Politijk 
ofEcclefialtijk, alles op de poenen, correclien, en mul- 
dlen hier na in ’t particulier gedeclareert. 

Te weten,tegens de Auteurs,Superintendenten,Pre¬ 
dikers, Leeraers, Minilïers ,Sermoen-doenders, Dia- 
conen, en andere diergelijke Hooft-Officiers, of ver¬ 
leiders des volks, van geexecuteert te worden met ten 
bafte, en confifcatie van allen haren goeden, in plaet- 
lèn daer confifcatie van goeden llaet grijpt, verklaren¬ 
de fulke luiden te zijn partyen, gemene vyanden, fedi- 
tieus en perturbateurs der gemene rufte en welvaren 
van onfe landen en Staten. 

Onder 
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Onder de welke Leeraers en verleiders des volx wy 

noch begripen den genen die maken en componeren 
fullen boexkens, liedekens, pafquillen offchriften, in 
derwaerheitenmet opfetcen wiUe, wefende ketters of 
fchandaleus , gra tegens d’oude en ware lere in der ker¬ 
ke ontfartgen, of om in te brengen nieuwe Religie of 
Sefte in de voorfeide pnfe Janden, of tenderende tot 
feditie en oproer. 

Declarerende en ook de felve poene imponerende, 
op de gene die met oplettën wille en wetenfchap hare 
huifen 3 hoven, of andere plaetfen hen toe behorende, 
daer toe lenen fullen, om aldaer conventiculen of on- 
behoorlij ke vergaderinge te houden, of te doen eenige 
exercitie van hare perverfe Religie. 

Ordonnerende ook gelijke poenen tegens degenen 
die vervallen fal zijn in eenig groot of notabel fchan- 
dael in ’t openbaer, of oproer ter faken ran der Religie 
of Republijk, waer door de goede en Catholijke grote- 
lijxfouden mogen wefen geoffenfeert, en de gemene 
yufte en welvaert gevioleert. 

Alle welke voorfz delinquanten, als wefende def re¬ 
publijke pernitieus , feditieus en verleiders des volx, 
Vyanden van onfen heiligen gelove, en van onfen ftate, 
wy willen geftraft hebben , op poene en confifcatie van 
haren lyve en goeden, fo boven gefchreven is, liet zy 
datfe hen feggen berou te hebben of niet, behoudelijk 
dat fy lieden irt gevalle van berou, alleenlijk fullen ge- 
executeert werden door den fweerde ,en haren goeden 
behouden worden haren naeften vrienden. 

En aengaende alle andere ketters, van wat Seften die 
Zijn, die nochtans boven hare ketteryen niet en lullen 
gecommitteert of toegenoffien hebben éenige van den 
poinften hier voren gedeclareert,aengemerkt dat ve¬ 
le van hen-luiden feer dikwils vallert in dólinge, meer 
byfimpelheit,onwetenfchap, en wankelbaërheit van 
haren ouderdom en ftate, en door enkele verleidinge 
die de Leraersen Minifteren tegens haer gebruiken, 
uit quaden opfette des geefts, wy willende in defen 
gebruiken wat moderatie op onfe oudePlaccaten en 
Ordonnantiën: ftatuerenert difcerneren datfodanige, 
hoe wel ly mogten gevangen zijn om ’c faift der Here- 
lien wille of contraventie van den Placcaten, onderwe- 
fen zijnde van der waerheit, wel komen te gevoelen 
vande Religie,en verlatende hare d walinge, fullen heb¬ 
ben gratie en vergifteniflè voor d’eerfte reife,behou- 
delik datfe hare d walinge folemnelijk abjureren en af- 
gaen, en openbare bekentenilfe doen van haren gelove, 
voor den Biftchop of Officiael,of den genen die by hem 
daer toe fal zijn geordonneert. 

Maer indien ly obftinaet blijven, fullen gebannen 
Werden,en bedwongen worden van ftonden aen te ver- 
trecken uit al onfe voorfz landen van herwaers-over, 
behoudende nochtans hare goeden, om diegeadmini- 
ftreert te worden by fulke perfonen als fy lelfs daer toe 
fullen denomineren of kiefen, behoudelijk dat die zijn 
van«afenOnderlaten,om die hare leef-dage lang te 

. gebrcnken , alleenlijk fonder datfy daer af by donatie 
tulfchen den levenden of anderfms fullen mogen difpo- 
neren, ordonneren of teftament maken. Maer fullen 
de felve goeden na haren dood toe behoren haren nae¬ 
ften erfgenamen, die daer toe fullen geroepen worden^ 
na recht en coftume van der plaetfe, wel verftaende dat 
de felve, gedurende haren banniflemente, tegens ons, 
onle Staten en landen, nieten fullen doen of vervolgen 
eenige faken by direfte of indirecte middelen, noch 
ook eenige van onfen Onderfaten fullen folliciteren tot 
hare feften en dwalinge, op de poene van te verliefen 
en te verbeuren haren voorfz goeden. 

Nochtans indien alfulke hertneckige waren Weder¬ 
dopers, fullen de felve boven ’t voorfcheven banniffe- 
tnente verbeuren en verliefen alle hare goeden , en in 
plaetie daer confifcatie van goeden geen ftand en grijpt, 
fullen de goeden die felve Heretijken terftont toe beho¬ 
ren en vervallen aen haren naeften erfgenamen. 

En in gevalle de voorfz ketters haer bekerende, daer 
te voren ook hadden bedreven eenige fchandaleufe 
aften, maer niet fo fware dat 't felve foudë mogen ge¬ 
houden werden voor een boos, enorm, fchandael, na- 

l Deel, 

tableen publijk,daer boven mentie af gemaektis,fb 
fal haer voorfchreven Crijm van herefije vergeven 
Worden,behoudelijk de abjuratiert en confeffien voor 
geroert, des niet te min fullen by extraordinare wegeri 
worden gecaftijt, om ’t voorfchreven fchandale , na 
de qualiteit van haren delifte , ter arbitragie van dé 
Rechters. 

Aengaende den aenhoudets, öf degenediewillèns 
cn wetens logeren en onderhoiidéh de voorfz Hoofden 
van Herefien, Leraers, Minifters, of andere Officiers 
van wat Seften dat zijn: indien de felve bevonden 
worden fulx te doen gewoonlijk te zijn, en daer benef- 
fens bevonden worden te zijn hertnickige ketters, ful¬ 
len de felve geftraft worden by verbeurte van lyVe, en 
confifcatie van goede, gelijkerwijs de andere feditieufe 
verleiders. 

Dat de gene die niet Crijni Van de receptatien of 
aenhoudinge, geen ketters en tijn, of niet hertneckig 
blijvende , fullen worden ontfangen tot gratie gelijk 
d’andere , nademaels fy nochtans extraordinaerlijken 
gepunieertzijngeweeft om de voorfz receptatien wil¬ 
le , rtaer gelegentheit der faken. 

Dat de gene die vóormaels eens fullen gekomen zijii 
in hahden van Juftitien,om der herefie wille, en de 
felve hebben geabjureert en afgegaen , en daer naer 
wederom fullen gekeert en vervallen zijn in den felven 
erreur of ander, en daer in perfevereren of volherdig 
blijven, fullen als onboetveerdige worden geftraft met- 
ter dood, maer indien fy wederom berou hebben, en 
hare faute bekennen , fullen de felve na andermale ab- 
jutatieen confeffie, gebannen worden uit onfen lan¬ 
den , met confifcatie van haren goeden, in der manie¬ 
ren voorfz, op verbeurte van den lyve, behoudelijk dat 
de Wederdopers daer in wederom vervallen zijnde > 
géén gratie en fullen hebben. 

En ten aenfien van de Prenters en verkopers Vati 
Boeken, Liedekens, Pafquillen, of gefchriften van ket¬ 
terijen, wefende in’t geheel en notoirlijk heretijk eft 
fedideds, die niet min pernitieus zijn dan de Leraers 
felve, diegene die fulx gewoonlijk zijn te doen, fullen 
verbeuren lijf en goed als boven, ’t zy dat fe eenige ket- 
terye fuftineren of niet. 

Maer indien fy fulx niet gewoonlijk en zijn, en des 
niet-te-rrtin bevonden worden heretijk, nochtans niec 
hertneckig, fullen gebannen en gemulfteert worden ar- 
bitralijk na gelegentheit der faken, ’t zy by lichamelijke 
punitieofmetgeld,nade macht en faculeit van haren 
goeden: en of fy geen ketters en waren, maer 't felve 
alleenlijk gedaen hadden door gierlgheit of oneerlijk 
gewin , fullen extraordinaerlijk gecaftijd worden na 
’t gene des voorfeit is. 

Defgelijx de gene die diiputatien maken fullen vari 
de Religie of contrarie articulen,en voorhouden, fu- 
ftinerende en defenderen de dwalinge en leringen der 
heretijken, waer door andere fouden mogen wefdeft 
verleit, die fullen worden gepunieert en gecaftijt by ar¬ 
bitragie van den Rechter, na de gelegentheit van der fa¬ 
ken ,fo alfmen bevinden fal datfe fulx by curieusheit of 
loosheit gedaen hebben, fo verre nochtans datfe geeft 
adherenten en waren Van den felven Seftert, anderfins 
fullen fy gepunieert worden als ketters, fo hier voreft 
gefeit is. 

En indien fy gewoonlik waren ’tfelve te doen,of datfe 
daer van by luftitieachterhaels waren geweeft, daer in 
wederom vervielen, en bevonden werde dat fulke difi- 
putatien by hen gedaen worden, om te verleiden en an¬ 
dere te trecken in erreur of oproer, fullen geftraft wof-? 
den metter dood , gelijk Leraers en feditieufe. 

Dat niemant van wat ftate of qualiteit hy zy, iemaii-> 
den anders fal mogen langen of geven, om te fien of te 
lefen, eenige boeken of fchriften, gemaekt by Marti- 
nus Lutherjoannes Ecolampadius,Uiricus Zwinglius, 
Martinus Bucerus, Joannes Calvinus,of andere heretij- 
ke perfonen, of haren adherenten, fauteurs en compli¬ 
cen, wedersprekers van onfen H.Catholijke gelove, 
breder gefpecificeert in fekere declaratien, die wy door 
onfe bevelen van nieüs gemaekt hebben of maken ful¬ 
len,de Deken en andere van dé faculteit der theologien 
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m onfer Uni verfiteit van Loven , welke declaratie wy 
hebben gemcorifeert, en autoriferen by delen tegen¬ 
woordige , ordonnerende die gepubliceert , nagegaen , 
cn achtervolgt te worden by delen, noch infgelijx beni¬ 
ge boeken die federt den jare 1520 herwaers gemaekt 
en gedrukt zijn, of namaels fullen gemaekt en gedrukt 
worden, fonder declaratie van de Auteurs of Prenrers, 

van.den tijd en plaetfe. 
Infgelijx datniemanten fal mogen fchilderen of be- 

werpen, verkopen, houden of bewaren eenige beel¬ 
den , protradturen j of oneerlijke, opprobrieufe figuren 
tegens de eere Gods, van der Maget M., van den Sane¬ 
ren 5of den geeftelijken Ordre,noch defgelijkenook 
te breken, uit te doen de beelden en protadturen, ge¬ 
maekt zjnde tot haerder eeren en gedenkeniffe > op ar¬ 

bitrale correbfcie. 
En noch verbieden wy allen Leken en anderen, haer 

te moeyen, te leren, en te interpreteren of uitleggen, 
in ’t fecreet of in ’t. openbaer, de voorlz heilige Schrift 
ture,ten waren Theologienof Canoniften, geappro- 
beert by eenige verniaerde Univerfiteit,of anderfins 
daer toe geordonneert by ordonnantiën vandenplec- 
ken, en behoudelijk dat’t felve niet en behoort ver- 
ftaen te worden van den genen die fimpelijk en recht 
uyt t’famen communiceren van der voorfz heiliger 
Schrifture ,allegerende d’expofitie van de heilige en 
geapprobeerde Dobtoren daer op j maer van den ge¬ 
nendie om. anderen te verleiden, luftineren en leren 
vallche en vèrdwaelde propofiticn en leringen, die no- 
toirlijk gehouden worden voor heretijke,op de poe¬ 
nen van in dien gevalle gehouden te worden cjuahjk ge¬ 
voelende van den heiligen Gelove, en overfulx ge- 
fbelt teword.en in geVankenilïe. En nadien hy, onder- 
vraegt zijnde van fijnen gelove,bevonden wert te zyn 
heretijkj gecorrigeert te worden als heretijk, en indien 
neen, eitu aurdinairlijk gecorrigeert te worden by ban- 
ni demente, corporele punitien * honorabele amende ^ 
of anderfins ter arbitragie van den Rechters. 

En om te bette verfien tegen de boosheit en malitie 
van den voorin Sectarilen , willen wy en ftaturen, dat 
niemant van den inwoondersvan onlen lande van her- 
waers-over, van wat ftate en conditie hy zy, en lal ont- 
fangen worden in eenige Had of dorpe om aldaer te re¬ 
nderen,. ten zy dat hy brenge certificatie vandenPro- 
chiaen en Wethouders van de plaetfe van fijnder lefter 
woninge ,overleggen de lêlve aenden Hooft-Officier 
van der plaetfen daer hy lal willen refideren, by faute 
van welke certificatie hy niet en fal ontfangen worden 
tot der voorfz refidentïen En belaften d’Officiers haer- 
luiden neerftelijk te informeren tegens de felve proce- 
duren, fo behoren fal, fonder dat den Ketters mogen 
dienen eenigh faulfconduit of geleide. Enaengaende 
de vreemde Coopluidem of anderen die fouden willen 
komen in onfen voorfz landen van herwaers-over, en 
verftaen wy niet haerlieden te onderworpen, om te 
moeten brengen en exhiberen de voorlz certificatie, 
behoudelij k datfe leven naervolgende onfer ordonnan¬ 
tie , en haer faken belyden fonder fchandael, of fonder 
andere te corrumperen of verleiden. 

En aengaende den Blffchoppen, Prelaten en ande¬ 
ren perfonen Ecclefiaftice fullen wy daer in voorfien, 
op dat fy hen beleiden conformelijk dien des van node 
en Qorboirlij k wefen lal, voor de welvaert en rufte van 
den voorfz onfen lande, &c. 

©ema; Beïke poinctcn ban moberatte öerpaccaten kp 
tocratle henluiben geïcfcn sijnbe/hekbenfpmet grota* ftoa? 
Tim righeit baer af Copie gekregen / cn fca konen bag : 
öer Bc* cn bottod be <0ebeputcerbe ban be ^teben feer mft? 
nidiite fleerben/en boïqenbe be coflume/om inharenaclE 
^ tercaet baer af tc mogen communiceren met alle be 

leben ban ïjaere flcben / Oetoijfenbe met bele rebenen / 
bat ’tfdbe een groot contcmement beroo?faken/en 
bcle opftwflften benemen foube / fo en hebben fp ’t feibc 
nochtans niet kannen bertoeeben/ban kregen noch 
oorlof om bic alleen ben Bcthouberen / maer met be 
<0emecnte te communiceren en te bertonen tenteert 
Iien-lutben ejcpjeffelpen belaft/ bat fp Uitben hen bet? 
beiit fOfgemeente/bic op ten b?eben ïlabe en fa? 

hen ban Staten getooonïtjk altijt bergabett bmrben) 
baerop niet roepen noch horen/maer booz hm fe? 
cteetfouben houben. Baer-at-tuflfcljenfo hebben be 
<0ebeputeerbe bi eopte ^taten om befe falie berga? 
bert toaren / op elk potnt ber felber mobaatien of 
nieubien Paccate gelet/gcraemt/ en geftelt eenige 
annotatien/en kelaflom baer uit eenfclpiftelijhcbe? 
buctieoptefelbete maken /bie men fecreet foube hom 
ben/en elk in fijne (lab baer af maa alleen ïecture boen 
fijnen eerjlen ïebe / namelijk ben Bethouberen/ cn ben 
anberen geenfln.es: ’t toelk nia ban tc meeropfpjaek 
en achtabenkeno en maekte. 

«amrent befen tijbe / of toat te boren/toaffer ook ^ 
niet alleen tot 3Cnttocrpen / maer ook in Eeelanb en eL J5S5Jj 
betss / onber ha bolk een grote opfp?aek en achterben? ban coj? 
ken (boo? bten ha toantroutoen fo groot toao) om bat 
öp eenige ^pangiaert.ó opgekocht toojben grote me? 
nigteban lange roeren/ kinnen 2tinttoerpen alleen toeï pen cn 

tuffehat bier of bijf buifent / infgelijkp bat ter ’t in in? ™nutfc 
komen banbenlanbeta %tz{ tnbiberfe plaetfen la? w’00-2' 
gen fchepen ban <©o?loge/ fonber bat men toifl tot 
toat etnbe/toaer af be öaoette buerbe/tot bat men 
berftaen heeft bat het toasf gefchia ten bienfle ban ben 
Coning/om in ^pangien geboert/ en baer op be fretk? 
ten of frontieren geemplopcert te toerben/begs eben? 
toel altijb au achterbenken klijbenbe / te meer ook bat 
eenige Biffchoppen / ^nguifïteurss en <©eefleïijke/ 
onücbachteltjk genoeg bettoeiben batbeConinggan 
groot onthael en habbe gebaen be ttoe i|eeren baer ge? 
fonben / en noch maer uit gebeinfïheit en bebe / om tijb 
tetoinnen/enbaer-en-tuffehen geïb enbolkteberga? 
beren /met toelk W ko?tss (fo ïjp hen-luiben in fecrete 
habbe getoaerfchout) oberkomen/en befe Abelen en 
afgebailene ba Religie ftraffen foube: toaer toe bie 
banbep 4^kinaelss aenhang boegben/bat hP ko?tss 
met ten Coning foube af komen inmeerberregement 
banoit/en bathp hem ban ober fyne bpanbenfoube 
toeken. 

Baer-en-mffchen bermenigbulbigben en berflou? 
tenfo langO fo meer be bergaberingen en pahingen fnC>fó'n 
bau ben genen bie ba <0erefo?meabe toege? pcntiare 

baen toaren / bie meer en meer openbaerben / en achta aefioiv 
na ook opentltjk met grote menigten in ©elben / 25of?öen* 
fchen/ en anbae plaetfen thaerber p?ebicatien gingen/ 
baer af b’ccrfte enkloekflehen betrouten en toonben 
bie ban Beft-©laenberen: btererempelbaernage? 
boïgt iö in mea anbere plaetfen ban ©laenbaen / ban 
25?afianb/©?iefïanb/ «©berpffel/ £eelanb/ Utrecht en 
elber.es: öeginnenbe eerft allenlkenss be bergaberingen/ 
bicfpfeaeteïijh lange jaren habben gehoubenminen 
min te kebecken: int ’ keginfel in heimelijke 25offchen 
en kebeckte plaetfen / baer na in platte belben en opene 
quartieren bergaberenbe en p?ekenbe: boo?t ten aen? 
fienbanieba een bertoaert uit fteben cn bomen gaen? 
be: cintelijk ook ban b?efe bat hen-luiben of hare MU 
niflerss of ^lebikanten ia miffehien/of kp ben <ffli de? 
ren en Bienaren oberrompelt fouben toonben/ Ime hen 
baerbinbenbe/eerfl met koagetoeer/alss pifioletten 
en rappieren/ maer baer na ook ma helïekaerben/ 
roeren en lang getoeer: en hoe toel bat opfommige 
plaetfenhen bergaberingen biktoilss gefiooajijnrook 
beu intooonbaen kp gekoben kelafl fes getoeefl baa 
niet te gacn / en bat anberfmo men baer in ranebte 
heeft geforhi en begeerben te (lellen: fo fes nochtans ben 
toeloop ban ben gentenen bolke fo groot getoeefl / b’ee? 
ne uit pber / en fommige tiitnieutoigheit/ battet al niet 
geholpen noch gekaet haft toat men baer toe gebaen 
heeft: maer 5ün ban bage tot bage berftetkt en alom 
getoaffem 

Om nu befe toonberïijkefakcniafogeheclgenerael 
booj-kp te lopen / maer ben lefer toatpartitulierber en 
kjeber af te onberrichten/toil ik ten minflen ’t erempel 
ban een (lab toat toijtlopiger herhalen ban ban anbae 
(alfo ijettelangenberb’ietig foube toefen ban’t feibc 
tc boen ban elke (lab kpfonber.) toaer in ik boommien 
toil b’alberbcrmaertfle/ machtigfle/ en ketooonfle (lab 
ban be felbe $eberianben / namentlijh be treffelijke 
koopflab ban $mtoapen/in ^akanb gelegen/toienss 
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in menigte ban albetbanbe fatten/Ceopmanfcbap' 
pen/ banbei/ rybbom/ oberblcebiglmb/ macijt / ftcr^ 
te/en alüerbanbe fegemnge / baer fp be booigaenbc ja- 
ten in bertoeelbigt ié getoeefï / in bie tyb gualiib noch 
een tebinbenfoube fic&ben getoeefï. ©oe toelibbaa- 
en-taffcDm’tgünt in anbere ©lobintiert enfïebenge* 
öeurt té / niet geheel obetfïaen / maer toat bo?ter ban* 
Heten fa!. €n’t bunbt nip niet gebeelonbeguaem te 
toefen / tot berlultinge beé leferé in befe tragebifebe 
tjettelltnge/alhier eetfi een toeinig ban be gelegene 
geit en anöere fonberïinge fatten befer fo bernaembe 
ftab te bethalen / fo bie toaé ten öefett tybe/ betoyle t in 
öerbolg befer fatten öift en menigmaeï ban befelbe bet# 
tnaem fat toerben / en bat uit be befcbiybinge ban Lo- 
dewijk Guicciardijn Edelman van Florencen. 

a»rtfl?8* %nttoerpen beeft in be hoogte be ©ole 26 graben en 
36 minuten/ en teit ban 3©eften 51 graben en 28 minu^ 

Smer" ten onbet bet tclten ber ^onbbioutoe/ op een feec febo* 
pen, ne luftige plaetfe / be rtbiere ^ctjetbe loopt biefjt aen 

öefïab/toelbertbiere bet ©ertogbom banS&aöonb/ 
ban bet «Biaeffchap ban ©ïaenberen fftjeibet/ en té 
öe bloeb öaet fob?eeben biep/batbegrootfïefcbepen 
roet tjen ttoopmanfcbap gclaben/ albaer febcrïyb aen* 
ftomen mogen / ia fo na aen be baep/ (ïeiger / offtraen / 
öatrttenbte met banben bereiben en aentoeren ban $ al* 
toaer men be febepen gematbïijb en b?oge cntlaben 
roacb/belnete ber^cbelbebpcn boo? be (tab ié om* 
t?ent bijf bonbe?t 3tnttoe?pfe eUen/en be btepte omtrent 
ttoe-en-ttointig. acnttoerpen teit (terebenen banbe 
^djelbe) 17 mijlen ban ber Eee/enbantlanbafte 
rebenen bier mijlen / beeft fBectielen febier tegen 
*ï ^utt-<©ofï op 4 mijlen / Htoben ftcatje tegen ^titt- 
<®oft op s mijlen/ 25?uffel tegen ^utben/ mebe fo beet 
leib ban SEnttoerpen 00b tegen ^uib-a©efi be (tab 
tangent tien mijlen/©mg tegen 3©efi is mijlen/ 
Caltö bjte-en-bectig mijlen. Eonben in Cngelant 
(met feben mijlen en half $eeé/ tufftben Calté en 
^oubje baer toe gerebent) 60 mijlen/Colen 29 mij* 
ïen / 5pranbfo?t 60 grote mijten / en ©atijé en Kotoa* 
tien omtrent 70 mijlen. <©e ronbe ban ber (tab ié om* 
teem 4812 baöem/ofbijf bierenbeei ban eenbermij* 
ïen / ban grote ftp na geltjb be (tab ban Snib of Kotoa* 
item léfeerjterb en getoelbig met (terbe toallenban 
tonnen omringt / met grote getoelbigeboltoerben ban 
aerbe/enmet gefebut allentbalben boel booiftembo* 
ben trien fo beeft SEnttoerpcn acht boo?nemeïijb(te toa? 
teren uit be ^rfjelbe boo? be (tab heetten toeber lopen^ 
öe / ober be toelbc / en ober anbere bleine biateren in be 
ftabïopenbe / 5ijn bier en-tfebentig fo grote alébletne 
ïmtggen. ^©aerbeneffené 3ijn in be (tab ban ^imtoer- 
pen omtrent ttoe bonbert en ttoaelf grote en bleine 
(traten/ban gelijben 3ijn in befe (tab tbie-en-tbjinttg 
grote en bleine plaetfen/ be grootjte iéboojbet Kaeb ' 
buté / be feboon(te ié be 25eur(fe albaer be Itoopluibeti 
berfamelen/eenfeerfcbone enlu(tige plaetfe: boo?té 
3ijnin 5Cnttoerpen tbje-en-beertig <©obé-buifen/fo 

Sen" aen nerben/bloo(teré/en ga(tlnufen / beboo?naem(te 
ainttoep ban bier ié onfer ©joutoen berbe / een feer fcljone bet; 
jen- be met een febotte boge toren berciert/in be toelbe b?ie- 

en-bertig (tubéfo groot alébleine blocben 3tjn. ©ooit 
™n(>v, . toaren boen ter tijbober 13 500 ï^uifen binnen ber feF 
Su“f?n ber (tab / ban be toelbe byf bonbert (eer boomemelijb 
ijtnnm bo(iebjb en fdjoon 3ijn / en ©eeren bmfen genaemt 

toerben: boo?berfö3tjn albaer notbbeelfcbonebeer? 
lijbe geboutoen ber (tab / alé be (Capitferye ©abb/ 
st©Ieifcb-b«ié/ 3©aeg-buiö/bet Cngelfe ï|uié/ be 
©abbuifen/ en booinemelijb bet ©oficrling-buié tn 
bc jSteutoe (tab / 00b bet (eer bo(telybe ftaebbmö 
"tbjclb ober be bonbert buifentCronengcbo(tbabbe. 
<Ên ié befe feer beertybe (tab met bcle febone p?ibile^ 
gien berriert / en en ié niet alleen ban oubé een ftijb- 
(tab getoeeft/ maer 00b be ©ooft-(tab beé JlBarb- 
<©iaeffcbapé beé ©-Koomfcben aylié. <©cigelijbé 
ié^ntbierpcn 00b een ©urggraefftljap/boe toel be 
eeremeerié banJtp20fijt bat be 25urg-grabe geniet. 

Sacr- <Die ban ?fnttoerpen bebben 00b ttoe beerlybebipe 
«itrftten. gfaer-merbten/ b’ecne ié genaemt ©mg(ter-merbt/ , 

obermué fp byftten bagen boo?png(teven begint /tn 1 

be anbere toert genoemt 25aefémerbt/be toelbe 
beneer(ten^onbag na 3Effumtionié Jïtlane begint/ 
en elbe merbt buert feé toeben / op toelbe merbten een 
peber b?p marb bomen / en bien tijb geburenbe bip in 
ber (tab blyben/ banbelen en toanbeien/ en baer na met 
fijn toaeren boopmanfrbap b?p onberbinbert toeber- 
om berreifen / fonbet ban fcbulben of anbere faben toe* 
genbebommertte mogen tooiben. ^nbitfelfbe jaer mhot 
4566 3ijn binnen Sünttoerpen bp 100000 3ielen ge* Omrent 
toeeft fo men na blytiger rebeninge bebonbenfiecft.,fümöe 
Booité ié befe beeriybe(tab metbeletreffelijbeoube "Sm 
geflacbten en 5Ebel berriert geteee(t/oob met bele tref* amtm* 
felybe rybe bo?geré en boopluiben/ baer ban fommige pe%Hbr 
biel 200000 / ja fommige toel b?ie of 400000 Cronen 2boX 
machtig toaren/ en noch meer 00b. b’^ngeboren encoop- 
burgeren 3ijnb?untïyb/ febig/ enber(tanbigeperfo*,möfH 
nen / toel befoebte en erbaren luiben in ben boopban* 
bel / met b?ie of bier fp?aben begaeft/ ja fommige met 
(eé of feben fp?aben: in alle bonjtlijbe banbtoerben 
toerben bier meefteré gebonben/ ban gemene en noot* 

; toenbige banbtoerben ié befe (tab genoeg berfien/ 
; toant baer alé boen 3jjn bebonben gctoee(t 18 9 ©ar* Sant 
heré/ 78 ©leefclj-ljoutoeré/ 77 ©ijfrljeré bïe 5ee- 
bifcb beebopen / em 7 of 18 ©iffcberé bie be bi(feben 
ban be (oete toateren berbopen/ no ©arbieré en 
Cbirurgyné/ óoo^nijberé/ t24<0outfmeben /be* 
balben b5€bel ge(ieent en 3Biamant-(lypcré / j§cl)iF 
beré en 25eetbboutoeré ober 300/ Crameré en Coop* 
luiben een uimement groot getal. <©nber alle bieem* . 
be latten bte bter baer boopmanfrbap biyben / 3ijn 

boowmiïe gatten / alé ©oogbtutfe/ ©o(terfe en Stie 
^enemarbfe t famen / Italianen / ^pangiaerté/ ^atlet5 
€ttgelfe en ©oitugaelfe/ bebalben een groten boop fijgL 
f rantopfe Cooplmben: be Conirtgen ban ^pan* m> 
gien / ©oitugael/ en Cngelant babben bier baer jpac* 
toren / be toelbe bolle macht Dabben om uit baer lui* 
ber namen mette Cooplutben en op beCantoren te 
banbeien / gelb en boopmanftbap op te lichten: men 
maebt bier 00b JBiffel op Komen / ©enetien / |©ila* 
nen / florencen en <©enua / 00b op aiufburg/ 3èuren* 
bergen ifrancbftot: ban gelybenop beei plaetfen in 
^pangten/ ©o?tugael/ ©lanbryb/ €ngclant / en 
anbere plaetfen / ’t toelb een feer groot geryfiéboo? 
ben Coopman/ fo toanneer bie om geit opteeenof 
toanbere plaetfe benobigt 3yn. 

5^e Coopiuiben bie in befe (tab toonen en baer in 
berberen 3ün treffeïpb ryben machtig /gelijb gefeib 
ié / en maben befe (tab Deecljjb / fp banbelen booi baer 
boopmanftbap in ganfeb Europa / fo met goeberen te 
berfenben/aié met boopmanftbap en toaren ban baer 
te brengen / baer ban top een toetntg bethalen toilien. 

€er(t toerben uit gftalien te lanbe albaer gedacht mv 
omauybc menigte banalberlep boftelybeenonfebat* iVDnbere 
teiybe toaren/ en ban baettoeberomgefonbenalber* <&00& 
lep foo?ten / een grote febat toeerbig 3ijnbe. SSSwu 

©an Komen bomt geen befonber boopmanftbap/ lot mt> 
ban men febtbt baer beelberlep foo?ten Snntoacté/ tucrpen 
(€apytferpen / ^ajetten / en beei anbere goeberen. SS 

©an Hincona bomt een ongeloofiyb getal Came* boo? * 
lotten /J^obegreptten/ ^pecerpe/ ^logerpe/^ybe/ ^ 
©oomtoolle/ (Capeten/ Cojbouaen/ ^nbifebe bertoe/ SS 
en beei meer boopmané toaren / een grote onfebatte* ombm 
ïybe fomme getbé toeerbig toefenbe. ^aer tegen 
toecb ban 5Enttoerpen toeberom albaer gefonben een 
(eer groot getal g^oeb / <©etoant / ©erfep / ïyntoaet/ 
airmofyen/ ©erfet/ 00b ettelijbe fCapyrferpe/ en €ar* 
mofijne bertoe / bie men Cocintlie noemt. 

©an25ononia bomt bier beei bo(telijbe^ijbetoa* 
re / gefoben en rautoe ^ybe / en fonberïinge b’©ran* 
gie^ybe/ half <©out en ^tlöet / (0oube en ^ilberc 
Eaben met ^ybe getoerbt / en biergelybe. 

©an ©enetien toerb alhier gefebibt alberbanbe 
^pecerpe / gagelen / Caneel / KBufcate/ jfoltc/ 
€iengbaer / en beei biogerpen/ alé Robarbara, Caffia, 
Agaricum, Sanguis Draconis, Momia, Senebladen? 
Coloqaintide, Scamonea, Tutia,Mitridaten Thenaca, 
^©efgelyben toerb ban ©enetien ailjier gefebibt / ge* 
foben en rautoe ^tjbe/ beei^ybetoerb/ Camciöt* 
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6\ Het twede Boek» 
(Fe48.j ten/ «Brofgrepnen/ tapijten / Santmat/ ScDana^ 

ften/Boomtoolle/^jndifcDe en andere meerBertoen 
om mede te bettoen en te fcfjilderen. «Daer tegen toect 
banfjiet aldaer toederom gefonden ftoftelijfte lleno* 
dien/ bele peerlen/ fijn Htottoaet/ Cngelfe aBolle/ j 
Ccamofijne ©ertoe / bele ftramenjen die Dier in ’t land i 
gemaeht toerden/ aio Bandfcöoenen/ Becfetten/fCrtj' 
pen/en beel andere toaren. 

Mtt (jet Comnftnjft ban PapelO tomen ooft alftier 
cttcirjftc ftoftelijfte Süöe 3©aren/ gefoden en rautoe 
^tjde/dangeltjhen Saffraen/en de ftoftelijfte spanna* 
^aer tegen fcmmen aldaer ontalbaer deel Hijntoaet/ 
lerfepen/Berfetteft/ Capefferije/ enbeelftramerije 
ban jBetaien en andere materie* I 

attöetComnhnjh ban ^teilen toerdter decente 
Hande alftier gctoacbt een grote menigte ban «Balna^ 
ten/BoomtoolIe/ Süde/ en ftoftelijfte aBijn/ enam 
bete toaren. ^aer tegen fentmen aldaec beel Hüm 
toaet/enbeelderlei ftramerijeban Haaien en andere; 
materie. 1 

Ban iBiianen toerden Dier geboert bele toaren/ aio 
gefponnen «Bout en Silber / beelderlei foorte ban SÜ5 
de en «Boude aBaren / Scöarlaften/ Stamet/ ftoftelij; 
De toapenen en getoeet / parmefaenfelaeO/ enande? 
re ftramerijen. 3Daer tegen fent men toeder aldaer/ 
Bener en Suifter / Cdei gefmeed / of «Bout of Silber 
gefmeed / HufcuO / beel ftoftelijft leufttoerft/ fijn 
Hijntoaet/ Carmofrjn bertoe/ Cngelfe en Spaenfe 
3Bolle. „ _ 

©an gelftften Domen alöter ban florenecn/ «Benua/ 
'Hamua/Huca/en meerandere plaetfencn Steden 
in^talta/ berfcïjeide ftoftelijfte Coopmano aBaren/ 
aio goude en filbere «Docften/ gefponnen «Bout en Silrf 

, ber / Capitoen Süde / filifel / Sammat / mmofgn/ 
Corallen/ |Bitïj?idat/gefoden en rautoe SÖöe/2fllum/ 
<BIp/Stoebel/ 3Suripigment/ en meer andere Dofte? 
iijfte en grobe toaren / getauocftt en ongetoroeftt. ^aer 
tegen toederom alderöande aBaren gintö en toeder 
gefonöen toerden / aio fijn en grof Hijntoaet/ Capitfc; 
rij e/ (€hv ©lef?/ loper/ B?afilien-öout/ UBasf/Steer/ 
gefouten Bief/ ooft fomttjto fCertoe/ logge en Bonen. 

öit ^uitfïanö toerd Dier gcbracljt / Silber en 
«fèuiftfilber / rau en gefmeed loper / goede Heffenfnje 
Scöapcn / aBolle/ «Biao-toerft / mm/ Salpeter/ al= 
derlei gading ban iBetael/ aBapcn en Injgfruftmg/ 
grof en fijn/ ftoftelijfte toitte lijnfe aBijn / ban alderlet 
foorteit banpampier. €n toerd aldaer toederom ge^ 
fonden/ €delgefmeed/ lleinoöienen peerlen/ bele 
specerijen en %>2ogerijen / Suifter / Hijntoaet / (€a? 
pefferije/ en beel andere toaren. 

mt «Dcnemarfeeit / Boftïam/ Eijgant/ ^oo2toe^ 
gen / Stoeden/ polen/ en andere poo?dfe Handen/ 
tornt alöier een groot onfcöatlijligoed/ aio(€eitoeen 
logge een grote fd)at toeerdig / ^onig / peö / (Ceer / 
3Bafcö/ Stoebel/ 3Hmü2a/ beel Doff ciijfc Bont of Bel^ 
ïen/ aio Sabel/,flaters/ hermelijn/ HudjO/ Hupar; 
den/ toitte Boffen/ toitteen gemeine 3BolfO Bellen/ 
feiten / €lants en Beren Ruiden / en andere foo?ten/ 
alderöande fooiten ban ©out tot timmeragie ban fdje- 
pen en Duifen / ©agenfcöotten / flagen / Spa?ren: 
Ban gcüjDcn tomen bah daer beelderlei fooien ban 
fterto bieren/ aio Slopen/ B?emcr / lambo?ger / %u? 
betor/logictor/Bmmotóijhfe jlomme en andere 
fooien / en beel andere tofïelijto rautoe aBaren/ die 
oniDoïiDetöO toille alöier ongenoemt blijben. <©aer 
tegen toerd daer Deen geboert een grote menigte ban 
Specerije/ <©?ogeriic/ SaD'raen/ Suifter/ Sout/ 
% nntoact / €ngelfe Haftenen / Bcrfetten / Boratten/ 
^Bjobegi'cinen / Camclotrcn / ettdnftc rCaptgenjen/ 
beel JBijnen en fonderlingeSpaenfe/HIuin/B?afilicn- 
Bont/ en beel andere foenten ban locpmanfcftap. 

dit B^anftnjft ftemt alftier eefte grote menigte 
Bmagifd) Sout / bed rode en toitte 3©ijnen/ <0?p/ 
Sagracn / lonig / (€erpemim ScDhif Pampier / 
<©lafen/ Bsafilten-Dout/ en Süde aBaren/ Dier te lam 
ge te noemen. sDacr tegen fmo men daer €del gefieen^ 
ten/ peerlen / Silber/ ^uiftftlber/ loper / CloftfpijO/ 
Heffing/ (€in/ Bleft/ Bermdioen / Slndifcö €ramo? 

fijn bertoe / Stoebel / Salpeter / BttrtM / camdot^ 
ten / s©20begrepnen / Hijntoaet / lerfepen / jfnfetten/ 
Baepen/ fCapifferijen/ Bofterfe aBolle/rautoe 3Baer/ 
Ruiden / Heer / 3©afcD / ^op/gefouten Bleeo / gefou= 
tenBio. 

dit Bngeland ftomen Dier bed Haftenen/ lerfepen/ 
fijne en ftofieltjfte aBoüe (€in/ Bleft/ beel Bier / en beel 
andere eet en ddnft-toaren / en meer andere aBaren. 
ïBaet tegenfendmen aldaer €delgefmeed/ Silber/ 
Buiftfilber goude en filbere geto?otftte Haftenen/ Ca= 
melotten / <02obegremen / en alderftandc fijde aBaren/ 
Specerije/©?ogerije Suifter/Boomtoolle/en aldejlet 
andere 3Baren/die Dier te noemen foude te lang ballen. 

dit Scöotland toerden Dier gefonden bele Bocr- 
bellen/ en andere Bellen ban berfcïjeide dieren boo^ 
nemelijft de fcöoonfle materiën diemen binden ftan/ 
Ruiden en Heer/ ettelijfte 3Bollen/ flecDte lerfepen/ 
en bele fijne en grote peerlen/ niet fogoed/ ftlaeren 
tóitalOdeoricntaelfe= ^aer tegen alfo de felbe aparte 
arm iO / en detoijïe fp meeft met aBaren uit €ngciand 
enB2anftrijft toerden berfien/ foen toerden niet bele 
befondere aBaren ban Dier aldaer geb?acöt / dan alleen 
ettelijfte SP^rtjen en ettelijfte Sööe aBaren en €ras 
merijen. 

dit jf 2land b?engtmen öièreene grote menigte rau 
en bereid Hee2 banbe?fcöeiden Bee/ aio ban Bflen/ 
loepen en Bocften/ en ettelijfte g^obe aBaren. ^aec 
tegen aldaer gefonden toojden de felbe aBaren die men 
na Scftotland brengt/ öoetoel fp ooft meeft ban de €m 

; gelfe toerden beifien. 
dit J^ifpanien toerden beel Coopmano aBaren al^ 

Bier geboert: aio €del gefteenten en peerlen ban 
beelderlei fooien en p?tjfen/ die de Spangiaertouit 
deaBefterfe ^ndien brengen / een grote menigte fijn 
<8om en Silber / de Cramoftjn bertoe of Coeiniiü, 
Salfa perilia, Lignum Guaiacum , Saffraen en ette^ 
lijfte <B2ogerije en <02anen / beel ronde SiJde7 S^m- 
mat/ (Caftaf/ 2Ermofijn/ Sout/ Hluin/ goede en 
ftofteiijfte3BoUe/ berfcljeiden foo?tcn ban 3Bijn/aiO 
Baftaert/ lomanie/jiBadere/ Soft/ en andere toij? 
nen/ Blp/ Honig/ ^Crabife <©omme/ Hamoenen/ 
Cetroenen / <B?anaten / Bcangie Appelen / «Blpben/ 
Cappero / ^actilen / Bijgen / lofijnen / Handelen/ 
Canari Slufter / en beel andere foo?ten. <Baer tegen 
fend men ban Dier in Hifpanien / «Buiftfilber (d’toelït 
eertijto ban daer Dier plag te ftomen) loper / lloft- 
finjO / Heffing/ (€in/Bleft fijn en grof Hijntoaet/ 
en alderftandc Süde Cramerije/ gefouten BiO en 
Bleio / (Ctoeren en «Baren / a©ao/ Stoebel/ loont/ 
laeo en Boter/ alderïjande IrijgO-ruftinge / en def- 
gelijften- alderöande öuifraet en öandtoerften. 

Ban ponugael ftomen alftier €dd gefteenten / fg* 
ne oriëntale peerlen/ geflagen «Bout/ Specerije/ 
^?ogerije/ 2Cmb?a/ Sibet/Bocmtool/Sniftcr/B?a^ 
fïlien-öout / «Blp / beel d?oge b?ucöten / Confecten en 
Conferben. ^acr tegen toerd aldaer gefonden meeft 
alle CoopmanfcDappeu die men in Spaengien fend. 

öit Barbarijen ftomt alöier ooftSuifter/ <0cm/ 
Coioquintida, %m/ en rautoe 3Baer/ en alderlet 
fcöoneBederen. 

«Defe en bele meer andere 3Baren en Coopmam 
fcöappen toerden alöier beröandelt/ daer uit men de 
gelegentljeid en macöt defer Drerlijftcr Stad mem 
Ren mag. 

«Be gitaliaenfe aBaren die jacrlijr alöier geboert 
toerden/ lopen ober de d^ic milioenen goutO. 

«De «Buitfe aBaren die tot Hnttoerpen teftopefto^ 
men/beöalbende lijnfc aBijnen/ bedragende ober 
de feö macl Dondert duifent Cronen. 

^.elijnfe aBijnen alleen toclanderöalbemilioen 
gouto. 

«De aBaren uit «Benemarftcn / «Boftiand Höfland/ 
Stoeden en polen / die Dier bcrljandelt toerden/ be¬ 
dragen ober 1680000 Croncn. 

«De aBaren uit Branftrtjft metten Sottt en aBjj- 
nen/belopen meer dan 700 mael dmfend Cronen. 

Alleen de Spaenfe 3Bolle die jaerlijr uit Span- 
gien guam/ beliep ober 625000 Cronen. 

m 
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1566, Oorfpronk der Nederlahdfè Beroerten. 6g 
<®c ^pecerpeuit $o?tugael beloopt ober een mi; 

lioen tronen jaerlijr. 
<©e €ngelfe ftanbeltnge mette ^ebedanberöin ’t 

gemeen / beloopt jaedijjc ober be ttoaelf milioenen 
goubetronen. 

g^te bieöec befcftcit begeert te toeten ban beftoop; 
maitfcftap / pnbtlegten / toftumen / gcbnub ban 
finten / en anbere faben öefer fteerlijfeet (tab/ mat!) 1e; 
fenbebeftft?ftbingcbiebp LodewijJ? Guicckrdijnban 
jfloreno in ’t lange en in ’ttoebe gebaen iö/ en tö ftp 
baermebe noeftniet bernoegt/ ftp macftftcftalgban 
naber en berber betoagen. 3jft ftebbe pier alleen tn ’t 
fto?tefommtge faben totllen herbalen/ om te betonen 
be fteedftftfteit en marijt befer (tab/ fobienoefttoas? 
ftloepenbe in ben ttjbbanbenbeginfel befec langbue' 
riger inïanbfer oo2logc / op bat een peber rnatb mer; 
ben bat be fBagidraten befer (tab geen ongebjben 
Dabben fobarage fo?ge te toagen / en fo grote moepten 
te boen om b’inguifitic albaer tegen te 3tjn/ baer 

(foi.+9.) boojfpbermennben beneringe tefullenbergaen/ en 
op anber plaetfen te fullen bertretben / gebjb genoeg; 
faem gefeftiet i$ / fo uit bet berbolg ban befen fal bet; 
ftaen toerben. 

©c p?e; <©m nu toeberom tot be bóo?genomen materte te 
btcaiien (j0mett / baer ban ib bug lange op geftouben ftebbe / 
Sc” fo ift gebeurt bat nabien albaer tot ^nttoerpen fo toel 
pen. aio elbcro ban ober lange fetrete bergaberingen en 

peeebingen/ fo binnen alg buiten omtrentber (tab/ 
niet tegcnfiaenbe be placraten en bctbolginge/ ge; 
tueeft ftabbe/ bat bc felbe bergaberingen en pjeebin; 
gen befen bo02-fomcr meer en meer toe-genomen 3ftn 
gebjeeft: einbdijb ban’t beginfel ban ^Jtmtoaf/ en 
boo?t alle ^onbagen en fteilige bagen baer na bolgen; 
be / f elften toetoaffenbe/ en ben ftoop beo ftö02berg 
meerberenbe en beel fterfter too?benbe / fulje bat be fel; 
ibeopenbaerlijft boen getoeten en gefien 3ftn / mitöbe 
felbe boen gefeftteben niet toijb ban ber (tab/ fotoel 
in’t jftanfopo aio 5SeberbuitO (toaer af t’elften be 
abbertentien ben ï^obe gcbaen toerben) tn ber boegen 

^terfee bat ben 24 giwtP / toefenbe <3|ang bag / na noen / 
beraatic* bergabednge tg gebeurt ban feftete mano en 
hmln tooutoO perfonen / in feftete €c(terbofclj ban ben $|ee; 
tier ftab re ban sscrcftem / niet berre ban ber (tab / albaer fe; 
ban aint* mano-pecfoott / geftleet met eenen langen man; 
toecpcn' tel / in ’t 3©aïo gepaeeftt beeft / en ftabbe be felbe ber; 

gabertnge tot bier (teben ftaer toacftt/ toelfte toacftt 
toel boo2fien toaren met getoeer / fo ooft baer omtrent 
feftete perfonen te peerbe toaren toel boo’fien met 
ringroeren/ en alfo’t fteilig bag toao/ en niet berre 
ban ben boipe ban ©crcftem/ i(Ter bele boljr ban mem 
toigfteit bp geftomen/ fuïrbatfetoel 4 of 5000 derft 
toaren/ en aïfoin ’t p2ebiften eenen roep op gegeben 
toerb bat be ^cftutterg in be toapenen toaren / en bet; 
toaerto guamen/ toerb baer op gefeit batfe ftomen 
fouben aio fp toiiben / fp foubenfe bertoacftten: en be 
é2ebiftant fcibctn’t fcftciben/ batmen^aterbacgg 
baer na in’t ifllcbcrlanbO p?eften foube / fonber be 
plaetfetebeteftcnen. 

ï|iet ban ftebben bie ban ^finttoerpen terdont be 
<©oubernantemebeberabberteert/ om te toeten toat 
temebie ftier tegen foube mogen toerben gebaen/mito 
bat ben ^2ebiftam ftabbe gefeit bat men ^aterbaego 
tn ’t i^ebetlanbo foube p?ebiften. <©oubemante 
gaf boo2 anttooo2b / bat men ben <©dicier en (tjn bolft 
foube te toerft deüen (geltjft men t’anberen tpben ftab; 
be gebaen) om fulfte bergaberingen tegen ben bete; 
ftenben bage te beletten / met afftdemte ban eenige 
ban ben <0tlben banbe ^tftutterpen/toacr op be <6e; 
beputeerbe ban 9ttmtoetpm ftebben ftoarigfteit ge; 
maeftt/ feggenbebatmen be bergaberingebaneent; 
ge ^ectart(fen bie ftier boo2tftbomet afftdeuüeban 

4 be jgrftutteto toaren belet of berdtoont getoeed / toa; 
renfecrete bergaberingen getoeedin^5o(Tcften/ ban 
2 of 300 perfonen/baer be boo2f5bergaberingetoaO 
ban fo groten getale en genoeg publijït / en cenfbedo 
niet onberfien ban toapenen. <föoiibernantemct 
toel te b?eben toefenbe banbebooeft abbertentie / fei? 
be (feer gedoogt 3i)bbe) onbet anbeee befe of gelijfte 
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toOÜ?ben: Q«e la Requefte prefentee par les gentils 
hommes avoic a cesgensdonnétellehardiefle, & que 
tels Sedtairesne eerchent que la vie & biens d’aultruy» 
& qüe leur affaire tendoit a Atheifme, totilenbe feg; 
genineffecte / batbereguede boo? be €belen gepee; 
fenteert / fulfte doutigfteit gegeben fteeft aen bit bolft / 
en bat fulfte ^ettarftfen anbero' niet en foeften ban ftet 
leben en goeb ban een anber / en batfpnieutoertftoe 
en tenberen ban tot een 3itfteifmum. <©e «Bebepm 
teerbe ftebben ftaer J|oogft;it boo2geftouben bat fp ge; 
bacftt ftabben be Eebcn ban bet dab / of ben l^eben 
ïtaeb (fofp’t noemen) tebergaberenen ften Uuben te 
remondccten bat men fulfte bergaberingen bcftoo?be 
te beletten en toeber te daen / en ban be felbe te berfoe* 
ften bpdant of raeb / en ftoc toel be <0oubernante baec 
in eerd ftoarigfteit bonb/ toefenbe meerberinconbe; 
menten/ fo fteeft fp’t felbe baer nagoebenraebfaem 
gebonben/ fteeft biejS niette min ooft aen bcfBarft* 
02abc gefcft2eben / bat ftp mette 2Burgemeeder0 en 
^jeftuttero beftoo2bc uit te treeften om bie p?ebiratten 
te beletten / ban be ifêarftgrabe fteeft bien aengaenbe 
aen be s©oubernnnte boe? (tjn ereufegefeftjeben/ bat 
ftemniet mogelftft en toao? be bergaberingen / biefo 
pubftjft en ban fo groten getale toaren / tefepareren 
aio in boo2lcbcn tiiben/ en bat be betgaberbe geen toe; 
fe en ftabben / ooft niet en lieten ften te beroemen batfe 
ftoopten eer lange ftun p?ebitatien en bergaberinge 
binnen ber dab te boen. Coentoeï eniieten bie ban 
^finrbj rpen niet alle mibbelen te foeften om be p?ebt; 
ratten te beletten. 3£ieo niet jegendaenbe ftebben bie 
ban be nieutoe Religie / fomenfe noembe / noeft boo? 
ftet uitgaen ber boo2f3 maenb §unp/ tentoel-toeten 
ban alle be toerelt/ baer toe tngenomen fefter belt/om; 
trenteenbierenbeelmtjlobuiten bet dab: be ingam 
gen ban ben toeïften fp met toagenen en toarftten ber^ 
fafgen en befetten/ t’ftacrber meerber berfeftertftett/ 
altoaertot eenen ttjbe b?ie pennoenen bpb?ie|Bf? 
mdorOgebaen toerben/ niet tegendaenbeooftbatfe? 
fter placcaet baer tegen toao uitgefonben / baer bp be? 
bolentoerbe/ bat alle toeembe en uitlanberO / tnben 
lanbe niet geftomen toefenbe om ftaer ftoopmanfcftap/ 
of anbere toaeratftttge en toetttge fafeen / ban donbett 
aen baer uit fouben bertreeften / op pene ban arbftra? 
ledraffinge na gelegentfteit ber faften: enboo?tOal? 
Icn (©ffirieren belad/ bat fo berre onber be boo?f5 uit? 
lanbero eenige bebonben toerben/bie ften eenigfino Ww 
ftabben berb02bertben ingefetenen ofonberfatenbeo JSSSé 
lanbO met ften guabe leringe of feetterpe te infecteren / uitian; 
befmetten / ofco2rumperen / of pet gebaen ofboo?ge; ^ 
delttenberenbetot beroerte of perturbatie banbe ge; 
meente / ftoe bat ’t felbe mogte toefen / fp be felbe fou? 
ben acntaden en app2eftenberen / om baer ban ge? 
draft te to02ben na ftun berbiende / en anbere ten 
erempcl / opte pene / fo berre fp ften baer in niet be? 
ftoo2lftft engueten/ batfpgeacftt en geftouben fouben 
too?ben boo2 mebepliïfttige/ gundige en fauteurO ban 
be gene bie be gemenerujïeftabben toiïlen deren/ en 
oberfulfto gedraft/toelft placcaet be Kcgentc ooft fteeft 
boen bernicutoen/ en belad fcfterpelijft teacftterbol? 
gen / in ^eptemb:i baer na / jnacr toerb genoeg op 
fommige plaetfen baer in ftoarigfteit gemaeftt/ na; 
mentIftft/t’5Hmderbam/ t’ötrecftt/te ^elft/en elberO. 

<©e J^agidraet ban 5fnttoerpen baer mebefeer ^ert 
belaben 3ftnbe / befonber fienbe bat fo groten menigte &?eb«i 
ban be ingefetenen bertoaert uitter ftab ging ten te* 

aendenbaneenpegeïtjft: fteeft bolgenbe boo?gaenbeK^ 
refolutie/ boen bergaberen be leben en gemeente ber ften. 
boojfciber dab/ ften boo^ftoubenbe bit nabolgenbe/ 
te toeten: 

l^oe bat be 25ttrgemeederen en ^cftepenen tot fta; mm* 
ren groten berb2ict berdacn ftabben be p2ebicatien bie fitte t>m 

men buiten befer dab ftabbe begod te boen / toantfp gJJ™ 
.toel confibercerben (gcftjli fp baer P2cfent 3ijube ooft rmt* 
toel ftoden bemerften) bat onfe genabige 5|cere ben 
Coning (bie gefeft^eben ftabbe bp fijn toieben ban ben 
6 |Bap / bat ftp alfo ftaefï ftem ccnigfütö mogeltjft fou; om &c 
be toefen ftevtoaerto ober foube ftomen) feernobefott; 
be fien bat men ftier anbere ban b’ottbe Catftoliifte 



Het twede Boek*’ 
Rdtgie(ötefïjne .mafaltijt fo beeft gcreeommanöeect 
gdjaö) fouöe p?eften / toaec öoo? <©oö almachtig ber? 
too?nt/ en fijne jfêafeenen affecec en becbolginge op öe 
fiaöjbuöeftrijgcn/ai öaet-cn-bobcn tn b?efe 3ijn (ge? 
lijf» men bp exempel in öe Rtjften Ijtec ontcent gelegen / 
genoeg geften baööe) öoo? alfulbe bergaöecingen fou? 
öeoproer fp?uiten/enöat mogdtjft öefe ntcumigbetö 
boo?tsgefteertmas ban öe gene öie benyöen öemd? 
öaert en boojfpoct ban öefen lanöe/op öat fp öe gene 
öiefe met mapenen niet en Ijaööen bunnen t3onöetb?en? 
gen/fouöen met oproer en feöitten beöecben/totöten 
einöe $?eöicanten ban öefe nicutoe Religie uit bare 
lanöen Ijet'maets fenöenöe / maer jegens in gebalie 
men niet en meöerftonö in 't beginfel / en öe fel? 
öe/ eerfe bier boo2t mo?tdöc/ en betöerf/ fouöe te 
fo/gen 3ijn öat öe Coopliuöen / öie alle oneuff foelten te 
fdjoumen / aenmetftenöe’t gene öat uit öefe nieutotg? 
fjeiö metter tijö fouöe bolgen en mogen fp?uiten / boer 
Coopmanfcljap Dier niet en fouöen öo?ben betcou? 
boen/maer ban bier bertcecftett / en fp öacr öoo? gattt? 
fdjdgïi Oaer neringe berliefen/ en egeen miööe! hebben 
om öen ftoft te minnen/en öefe ftaö/öie tot alfulben 
boo?fpoet/ööo? <6oöS gratie en goeöc giufïitie/poïirie 
en geboo?faemheiö gchomen maS / öatter niet beel fïe? 
öeninïterftenrijft ijacts gdijbe en maren /bomen tot 
ganftbe fecöetfeniffe en ruine: maer in gebalie men 
in t öeginfel öefe nieumigbeiö belette/ öefe nieume Re¬ 
ligie ban öefer ftaö mcrcnöe / gelijft öie ban $aitjs in 
3$?anftrijb / öurcnöe öe trcubclen/ alöaer geöaen Ijaö? 
öen/ fouöen groten öanft/ en goeöe gratie ban öe IRaj» 
bedicijgen / en öe Coopluiöeii fienöe öatfe pier b?p 
fouöen toefen/ biet bctroumenöc öe Coopmanfcljap1/ 
ölijben floreren / en fouöen C5oö almachtig / öen ïio? 
ttirig / en öe fïaö een aeugenamen öienfï / en ben felben 
p?ofijt öoen: begerenöe öaerom 25o?gemeefïeren en 
Schepenen/öatmen gelijberbanö öe banö öaeraen 
Douöen fouöe /öatmen in tijös öat guaeö berboeöe: 
en Ijaööen goet gebonöen / mantfe egeen beguamec 
miööelenen baööentot öiectijötoe meten te ramen/ 
tip publicatie tcberbicöen öat niemanö en fouöe gaen 
wit öefer flati om öe boo?f3 p?eöicatiert te bö?en / en te 
bannen öe f3?eöicanten uit öefer fïaö / en mant fp ber? 
ftaenbaööenöatöe felbe p?eöicatienbego(tmarenbp 
ö?ecmöecn uitlanöige/öatfe fouöen bet berboö ban 
egeen b?ecmöe te beebergen/ïjuifen of banieren te ber? 
ïjuren (t’anörren tijöe bier gepubliceeit) öoen ber? 
nicumen/enben beft öoen öat bet beter onöetbouöcn 
enacfjtcrboigt mogt moiöen/binöenöe oob geraöen 
te 5ijn op öe Heilig en ^onöagen eeltige ban öc treffe? 
Jijbtte 23o?gers met cenen Schepen of ouöe^cöcpen 
acnöe poo?tente fïdlcn/öie gaöe fouöe fïaenmie’ee 
wit of in fouöe gaen / cp öat ben oob öacr öoo? öe 25o?? 
gerei/öie fo?gcn fouöen bebentte mo?öcn/benrnog? 
ten ber rnijöen ter p?eöicatie te gaen: en om te bedjoe? 
öen alle oproer en troublen öie in öe ftaö fouöe mogen 
bomen/öatmen öe mabc öie nacht# bpöe^cbut? 
te:s en fep öe ,25ü?gc?S geöaen too?öe/be?fïe?ben/en oob 
met beter toefidjt fouöen öoen öan tot öier tijö toe ge? 
febiet mas: alle melbe poincten / mantfe öienentot ge? 
meene ntfle ai melbaert/ en ttoöffclöcn öe Ijeeren niet 
of fp en fouöen gocö binöcn / en öaer in Dacr gemillig? 
ïijb boegen / en öie acljtcrbolgcn / en oob beminnen 
baer fuppooften / öat fp ben öaer na fouöen reguleren/ 
en ben beröiagen ban tot öefen nieume P2eöiratien te 
gaen / en in gebalie fp Utiöen of pemant ban fjenpet 
Inifte/ of ben öoebte öatmen nod) meer fouöe öoen mo? 
gen /om öefe nieume P2cöicatiente beletten/en rufie 
möerftaöte fjouöen/öat öe ijccren md begeren fou? 
öen öatfe öat ben milöen aengeben/fp en fouöen niet 
laten te öoen alle mat in ben ma& 5©aer op öc Eeöcn 
ben allegaöer gemillig met lijf en gocö gcp2efenteert 
ïjcbben/omöeboo?f3 bcrgaöeringen en peeöicatien te 
beletten met alle geboegUjbc miööelcn / maer öatfe 
niet geraöen en bonö en öatmen eenige publicatie öacr 
tegen fouöe öoen /maer fouöen öie ban öc$002tenjc 
buttfmiö rtfie en tiniöe lutöcn 02Öoneren/bun bolb 
onöer b^n refoitcrenöc/ te belaften öe naeftbomenöe 
Seiiigo öagen t’bm.o te blyben / öefgelyb.o fouöen öe 

^ebensf ban öen SUmbacbten ben gemeene gefelïeit 
oob belaften en fcberpelpb bebelen ter p?cöicatten niet 
te gaen/ bopenöe öoo? öienmiööelöep?cöicatiente 
beletten j bonöen oob goet te maben / en anöer o?öon? 
nantien öie öc JBctljouöeren boo2 Ijaööen/ mitö öen 
mclben öen Officieren en JBetfjouöcrcn öer boo2fs 
^taö boo2 bet eerfte geo?öonneect bebben öen z 8 ^u? 
mj/ eerfte en tmeöe gillij 1566. öat öc3Beeröcn alle 
fjnn gaften öageïpr fouöen oberb?engen/ en alle bo?ge? 
ren / oob alle b?eemöef baren logerenöe: öaer na een 
fterbe maebt öer bo2geren in öe bjapenen in alle guar? ©?öon* 
tieren ban öe^taö: enintijöbannoöeelbingefeten 
in öemapen fouöe moeten 3ün/ en met fijnen ijooft? sjmtoew 
man bem binöen ter plaetfe boo? fijnen mpgeftelt: m se? 
en boo2t fdjerpdijb berboöen bet gaen ter p?eöicarien maïfec* 
buiten/ en boben öien boo? bet feberfte geraöen bon? 
öen / om in bet öeginfel öaar in ó?ö?e te fteilen / en ooft 
een acbteröenften / b?efe en reberentie onöer bet bolft te 
b?engen» Rebben boo?to H|cec Oieöerib ban öen JBer? 
be/ en öen ^enfionario aoefenbebe na 25?uffel gefon? 
öen/ om öéOoubernante alöaer te bertoncnöe gele? 
gentbeiö ban öer faftc/ mitfgaöero öe goeöe affectie bp 
öer gemeenten opten b?eöen Raöc getoont / mette ma? 
fteneno?ö2eboo?gefteit2 en öaar nejfenb ten fijne ais 
boren te< berfoeften öat bare ^ocgljetö metter eerftec 
oppo?tuniteit fouöe belicben baer binnen öcfeibe^taö 
te binöen/ met baer buifgefin en familie/ enanöere 
Ijeeren ban öen Raöe neffens baer mefenöe/ fonöer 
nodjtano eenige bnedjt en ofte bolb ban mapenen me? 
öeteb?engen (ö mdbpeöcröodjtöatbetbertreft ban Snifte 
öen Coopman en öe Deöerffeniffe ban öe ^taö betoo?? oer <5ont 
faaftt fouöe Ijebben) om op al ooge en regarögeno? £«na«e 
men/ en o?ö?e geftdt te mo?öen / fo na gdegentbetö en bfmn 
ten meeften oo?baer en p?ofijte ban öe ^taö cn öe «©ouuet* 
Eanöen bcbonöen fouöe mo?öen te behoren: mdftenfHt* 
Oeöeputeeröe (öienaengaenöebolgenöe baren laft/ 
metten anöeren öer ^taö <0eöcputeeröe / öie te boren 
tot 25?uffd maren / öaer op gecommuniceert bobben) 
3ijn gemeeflbp öe Ooubernante/öefelbe baton laft 
ontöecftenöo öen 12 ^utp 15 6 6. en ooft öoenöe bot bor? 
foeft fulr/on motfulftc limitation alöbobon borbaolt 
is/ maer op baer ^oogbeiö ter antmoo?öe gaf (naöicn 5tn^ 
fp öacr op in abfentie öer <Öeöcputeeröe/ metten ï^ee? j»oo?&e 
ren bp baer öoen 3ijnöe/baööegeödtbereert) ecrftöat ÖC3CIUf> 
fp öe 3©dljouöcrcn en Eeöcn ban ben goeöe p?efenta? 
tie en öeboir beöanftte/ en öat fp md öoen fouöen gelij? 
ftdjjb öe banö öaer aen te blijben bouöcn/ öat op alles 
goeöe toefiebt genomen meröe: maer toe fouöe fcec 
öienen öatmen effettueeröc öe placcatcn en o?öonnan? 
tien/en öien boïgenöe öeöe bertreeften alle b?cmöe/ 
fto?tS ingeftomen / befonöer ooft öe jfranccifen / en al? 
öermcefi öe foïöaten / alfo fp berfïonö / öatter fo ban 
öen een als ban ö’anöerebde binnen SEittmcrpen ben 
bonöen: en befonöer ooft enige perfoiiagien ban guali? 
teit uit ©?anltrijb/na öat fp aöbertentte baööe/noem? 
öe öen baflaert ban Bcnöofme / Baron öe <0afcoi? 
gne/en feftere Capitcincn/öat fp ooft tot öien einöe aen 
öen Cfftrier alöaer fouöe öoen fdjijjben: en öat goet 
mare/ öatmen ban öen felben jprancoifc Capiteincn 
ben öeöe berfien: macrorn men baer anöermcrf fouöe 
aöbertcren mat neerfrigljdö öaer in geöaen mare / en 
ban mat gdegentbetö / en befonöer boe en in mat ma? 
nieren öat fp fouöen binöen / öatmen öefe bcrgaöcrin? 
ge fouöe mogen fdjciöen en öoen ceffcrcn / ö’bJdft ais 
fpbcrfïaen fouöe bebben/ en ooft meten mat berfefte? 
ringc men bacr/öacr ftomenöe/fouöe milieu öocn/fou? 
öe alföan op baer liomfïc ödibereren en refolbcrcrt 
’t gene fp geraöen fouöe binöcn na öe goeöe affectie öie 
fp tot fulben p?incipadöcr ^taö / öacr öen Coning en 
alle öen Eanöenfobdc aen gelegen mare/ masö?a? 
genöCj öemdbefp öaerom bercctmas alle affiffciuie 
te öoen na baer bermogen: en öatmen mdfcfjerpre? 
garö name öat öc ^taö immer ban binncnmelbc? 
maert meröe/op öat öacr ooft geen öefo?ö?e toe en gua? 
me / boben öien öatter aïrcöeeen generaelplaccact/ 
roerenöc öuföanige faften/ mas geconcipiecrt / ö'mdft 
fp terfïom fouöe fenöeit: maar op öe «©eöeputceröe 
öe felbe beöanbenöe/ fciöen/ öat gemerftt öe faben 

. boeit 



i 5 66. Öorfpronk cler Ncderlandfe beroerten. f 1 
Daefï eifcDten/ en fo bette öe gelegentbeöen nieten 
ö?oegen/ öat Daer l^oogDeit tetflont in petfoon alöaer 
ftofl Bonten / öat öer felbec toilöe belieben/ om in tgöO 
toe te fien/pemanö ban öe p2incipaelfïe petfonagien / 
boo? te fenöen / met fijnen ftate en familie / en fonöec 
toapenen / (fuljc aio fp aen Daec ^oogljeit / bolgenöe 
gaten lafï/ oob becfocDt Daööen.) Baet op fpant* 
tooo?öe / öat fp ’t felöe in Deliberatie fïelien fouöe: 
toaer rneöe öe boo?f3 <0eöeputeetöe bertrocben/en 
tetflont in öiligentie na SCnttoerpen gebeect 5ön. 

j^uBiirac 3©aec-en-tufïcDen öen 2 ^uïtj in öe felöe fïaö toao 
"y/' uitgeroepen getoeefï ’t boo?f3 paccaet ban öen 26 

3Iunij / en öaec neffeno ban öen fïaöo toegen öebolen/ 
tmu öat een pcgept poo?ter / ingefetenen en anöece / gen 

fouöen bermtjöen ban buiten of ban binnen öe fïaö uit 
tutteufgeit / nieutoiggeit / of anöerfino te gaen tot ees 
nige p?eöicatien/ bp öet o?öonnantien/fo ban öe jfêa j. 
aio ban öet fïaö betboöen/ en gem goeöen ban ftgaöe/ 
toelbpatcaet en geboöfo ban öen ConinbalOban 
öe fïaö oob tecfïont gepunt/en op alle pootten/bet? 
feen/engoefeen ban öet fïaö geplebt io/ opöatpeges 
ïijb öaet af fouöe toefen gctoaerfcDout* 

beerde 3^eo anöeten öaego fmo?geno 3iin in öe Collegie 
«queue gebomen öet felbet fïaö 3©ij&meefïetO/bettonenöe 
batlSéc Daeöataen gen in eene mifjlbe onöetfcg?eben opöe 
oerrfo?» name ban öe ©oigeren en anöete ingefetenen öet 
meeröe toaeracbtiger Keligien öet fïaö ban SCnttoetpen/ ges 
Snnen flw** **** gefönöen/ om öe 3©etgouöeten ober te 
sunttofc# lebeten/öe ïTeguefïe öaet tegentoooiöig/öie fpöen 
pen. 3©etgouöeren gaben / fo gemten eeö gielt / en ooft bes 

laft toaO/te bomen aöbetteten toeö fp hernamen: 
toelb Sïeguefï aïöaer toett gelefen / en öie toao ge? 
maebt/ aöö?efferenöe aen 2&urgemeefïeren/befjes 
penen en Jïaeö / en gefïelt op öen name öet 25o?gecen 
en ingefetenen öet felbet fïaö* 25p öetoelbefpbers 
toonöen/ 

Hoe dat fy in alle onderdanigheit van poli tij ke fa¬ 
ken , van over eenige jaren, door klare getuigenifie 
haerder confcientien , gefondeert op ’t ware woord 
Gods, des Ouden en Nieuwen Teftaments, hen had¬ 
den af-gefondert van alle ongodlijke fuperftitien en 
misbruiken in de Roomfe kerke, door menfehen infer- 
tinge, tegen de fuivere Lere Chrifti en der Apoftelen, 
ingebrocht, en de oprechte Predicatie des Godlijken 
Woorts, en aendieninge der heiliger Sacramenten, fo 
fy van Chrifto nagelaten waren, in aller ftilligheid int 
fecreet binnen der felver Stad (gelijk ook in alle de 
Nederlanden) gebruikt: Maerfo door Gods genade 
het getal dergeloviger, fovanDuitfe alsWalfe talen, 
fo was vermenigvuldigt, en noch dagelijx vermeerde, 
dat fy hun int fecrete niet langer en kollen onthouden, 
en nochtans de voorfz oeffeniffe der rechter Religie 
(door het bevel Gods gedrongen) niet en koften na¬ 
laten : Waer door ook alle defordre en tumult, die an- 
derfmste dieroorfake foude namaels rijfen, geweert, 
en alle quadeen fchadelijke Secten verftoert fouden 

©erfoelt- mogen worden: Verfochten dat de Heeren hen wil¬ 
den gunnen en laten d’exercitie der voorfz Religie, en 
daer toe in de Stad bewijfen eenige bequame plaetlè, 
om t’haren kofte aldaer te mogen timmeren fuiken 
werk als daer toe bequaem foude bevonden worden, 
waer door eendrachtigheid onder de burgeren, en ver- 
beteringe in de Stad volgen fouden, en dat niet alleen 
vele oude exempelen, maer ook de jegenwoordige van 
Duitfland, Vrankrijk, en andere wel bewefen, dat al- 
fulke exercitie van twee Religiën meer tot eenigheid 
dan tot twift was dienende, welke exercitie, nament- 
lijk de openbare predicatie,en ’t gebruik der Sacramen¬ 
ten , werde by der Confeffie van Ausborg ook verklaert 
nodig te wefen, d’articulen en woorden daer af verha¬ 
lende : Daer onder voegende, dat fy hen by den fel- 
ven Articulen, als den Woorde Gods gelijkformig, 
begeerden te houden, en aengelien dat fuiken notelij- 
ken en nodigen fake in hunder macht was, uit krachte 
Van hen privilegiën (de folve allegerende) dat fy ver¬ 
hoopten dat fuiken godlijken petitie hen nietafgdlagen 
en foude worden. 

H3Iec meöeöe ffèagifïtaet nocD meet belaben 
&jnöe/ D&bennoöig gebonöen öieotefeberpee 

toe te fien / en gefloten aeneibe pooit eenen f&leth te 
fïellen/ öie op fouöe fcpiijben alle b?eemöenötetnbo= 
men fouöen: een nieu eïttao?öinaci0 Befoeb alle öe 
fpitfen ban öet ^§taö öoo? te öoen öoen: een geboö 
gen öe ^olöaten te bunöigen/ ten einöe fp bettretbep/ 
öatmen öe Ijortöectfïe Iteöen fouöe öoeneeöen: ïnfge* 
lijt buiten contom in öe ^o?pen en jutieiöictie ban öe 
d§taö/ 00b Oonöertfïe en tienfïe lieöen fïellen: en alle 
öe iprantoifen öoen bertteeben: öatmen 00b alom öe 
geboöen fouöen öoen publiceren / en hernemen toat 
bolbopeen mijle na contom betgaöect en gelogeett 
toace: en einöelijb / öat Den <ö5eöeputeecöe toe toeöec 
gebomen toaten/ tetflont Den toeöec fouöen binöeit 
bpöe <0oubecnante/ Daec te bennen gebenöeban öe 
boo2f3 gep?efenteecöe ceguefle / en 00b öepubltcatien/ 
geboöen en o?ö?e bp Den gefïelt/ en mits öen noot / am 
öectoecf tnfïantte te öoen / öat Daec J^oogöetö ten eins 
öe/ enboïgenöeöen booigaenöen beefoebe/ tecflont 
fouöe Daec öaec totlïen binöen/of ten mtnfïen pemanö 
ban öe gcoote mseefïecjs öaec gefönöen too?öen* 

^eis anöecen öaego fo io / acDtecboIgenöe öen torn 
cepte ban’O öaego te boren / banöec <§taöO toegen 
geboöen öat alle feïöaten en bagebonöen ban flonöen 
aen fouöen bectcecben/ en na öe placcaten en geboöen/ 
fo ban öen Coning aio ban öer ^taö / Den reguleren/ 
op öe penen öaec in begrepen: en öat niemant acDtec 
fïcaten en fouöe mogen gaen bermomt of becfïopt/ 
nocD 00b met trommelen/ pijpen/ trompetten / of öec* 
gelrjbe infïcumenten / enbooit DeeftmenDenneecfïtg 
geinfo?meect om te toeten toat bieemöe fcaneoifen 
in öer «^taö al mocDten toefen* GLen felben öage tffec t’g>& 
notDtuffcDenDope enöucDtentoat alteratie in öe fels «*» 
be <§taö toegebomen / bp öien öat öe <©?abe ban öen 
25ecg öoo? ainttoerpen na Sliet (ttoee mijlen ban 25on t&v 
öaet) reiföebpöen ^eereban 25?eöeroöe/ öie öaec *»«■. 
toao/en bertoacDte öen <©2abe ban Culenbo?g en bde 
anöece ban öen getonffeöeceecöen <£öelen /öie gefcDibt 
Dabben alöaer metten anöecen te becaetflagen/ toat 
fp (fienöe öe faben tec beiöec 3ööen öuo lopenöe) te 
öoen fouöen Debben. 

D€ <0eöeputeecöeöet fïaö ban SCmtoerpen Debs 
benöe aen Daer J&oogbeiö öen lafï/ Dengegeben/ öani» 

ontöebt / en anöectoecf Det beefoeb te boten Darec fiKr” 
^oogDeiögeöaen/ in Öet felbec boegen Detöaelt/ Deeft pen aen' 
fp 00b gebleben m Daec boo?gaenöe anttooo?öe: en Jeoou* 
goebbinöenöeöeöeboitenalöaec geöaen/ aHegeetöe K"te 
öaec bp öat öe goeöe paccaten en <©?öonnanfte« ant2»ooj^ 
gualijb toecöengeeffectueect: en öatöe ^taö nocD öe- 
bol jpcancoifen toao / 00b bol folöaten en b?eemöeltns 
gen / en öatmen niet en fouöe toeten bp te b?engen ee* 
nige fonöeclinge öie men Daööe öoen bectcecben^ 
toaecomfp op Daec bomfte alöaer niet enboflecefols 
beren / öe felbe en toaren eerft öaec uit gefcDeiöen; en 
Daec en toecöenaöer becblaect/ toat Dope enmiööel 
fp Daööen ban öe p?eöicatien/ öaec gebouöen too?öens 
öe/ teöoenceffecen,- enbobenöien/blaecöecDoo?öe 
gefpetificeect Doeöanige en toat berfeberinge men 
Daec in öefelbe &tati fouöe öoen/ alfo Daec niet ges 
noeg toao Det feggen öatalleöe 25o?gecolpf engoeö 
boo?Daet fïellen / en tot Darec betoacinge geceet toe* 
fenfouöen: niet-te-mtn fouöetin becaöinge fïellen/ 
en 00b ban pemanö anöero alöaer te fenöen / en mees 
benöe öatfe öaec toe toel genegen fcDeen/ baöen fp feec 
emftelijb/ Doetoel fp Daec tgoogDeiö niemanöen en 
en noemöen/öat’t felbe Doe eecDoeliebec mogteges 
fcDieöen* ^ocDtanoban öe faben öaec na niette een 
en ö’anöece fp?ebenöe/ Debben fpaen fommige toel 
be?blaert/ öat fouöe Daec ^oogDeiö öaec eenige pe?s 
fonagie fenöen/ öattet bedöeugöen fouöe öoen/ en 
geraöen toaer öattet peman mogt toefen öie öer ^taö 
en öen ingefetenen toace aengenaem / en öat öe afféts 
tien en Decten ban öen bolbe toel ö?oegen tot mijnen * 
ï|eeceöenpince ban<Drangien/ aen öen toelbertfp 
00b anöe?f!ntO met eeö toaren becplicDt/ en ïjpaen 
Denbecbonöen/ uit öien DPtoao ®o?g-g?abeöe?feïs 



Het fcwëde Boek» i $66, 
bet .gtati/ foooh fpbat? ten ï^ewn <m ban te 

(Foiji.) /neente/ eetfptoan ainttoetpett gingen/ opentiijh 
fiaöten becjlaen Dat fu om ten feiten i^ec fcec 
Ujenfcötcn. 

Hijet-en-tuffcljcn iffecgeöepefcl;eeit enutt-gege* 
belteen antei* genccael fBlaccaet/ teiajtente en 

foetelcnte / öatmen alle öefe ^jetecanten met bunnen 
aenijoutecé/ bangen en bangen foute/ tfametente 
oob/bocmenb.en bp ptobifie in’t feit ban ter fHclL 
gien foute moéten ueguleten / en met toat penen öe 
otett?ete?é gefi?aft fouten too?ten / ’t toelft bist en 
baet gefcunütgt en gepubliceett toefente/ beeft bet 
bolti/ en fouter Itngeötc ban bet fteligie/ fee? tettoon* 
bett/ tetf)aejt/ente?fcö?ttegemacte/ jauitnemem 
öe feet be?bittcrt / mitöbien bet toaé tegen ijet betfoen 
ban be €belen / en be geloften ben gebaen / en be b?i^ 
beitbaetop uitgefonben/ enbaet-en-bobenbjebe?m 
D?engenbeb’oube be?bolgingen bet piaccaten/ bact 
fo bele mebe te boen bab getoeefl / eet men ’t bolfi bten 
aengaente jjabbe bonnen ftiiien* 25oben bien boebt 
bet bele b?cemt enongefjoo?tte toefen / battettoijlen 
men be mobetatie aen b’een 3i)be fenb aen ben 
nirtg/ en bettoaebtfbn goebe gebefte / en aen be ante? 
$ijbe ben Staten bab boo?Doub om ben abbijO te bete 
bent men cbentocl/ en al eet be? jBajebettö goebe 
gebefte gebomen / en bet Staten anttooo?b en abbijö 
geljoo?t 3p / fo be Staten ban 25?abanb baet op nocb 
niet gecefolteeit en babben / en terfcïjetten antere 
Staten baet op nocb niet gecommmticeert en toaten/ 
b’effect bet felbetging uit-fenben/ bete publiceren/ 
en tobbe onbe?bouben lichten / al of bic altebe fo tip 
bet ^ajejtèit getefolbee?t/ en bp ben Staten en 2lato 
ben geaccepteett toate / ’t toelb uitnemenbe grote 
mo?dngc/opfp?abe en toe?tinge onbe? ’tbolb alom 
gemaebt beeft <©acr boo? oob t’5tmtoerpen bp ter¬ 
zet ftoatigbeib té gemaebt ’tfelbe paccaet te pit 
bitteren/ om alle qttaet te feboutoen/ fo ante?fmtö 
nefebapen toaé battet optoe? en biocb<to?tinge ge; 
SoW foute Ijebóen / (toaetaf fpoob g?oten onbanli 
cebab Ijebben/ en ben menigmael Portoeten ié/ al yeu^ 
ben fp tc?fïont baet na/ fo bp Commtffartffen aio 
tetebenbanteu 4 Uitlij/ in ’t lange tjenejeeufen baet 
afgeteen/en Ijcn reten ttt’t toetegebebuteett) !Jn 
be feite publicatie bebben oob eenige meet anbete 
toten ftoatigbeib gemaebt 

’t ©oo?f3 pactaet toaé luibenbe aio bolgt 

Onfen lieven eh getrouwen den Prelident en luiden 
van onfen Rade,&c. Saluit en diledtie. Aliftio 

K" dat alle ongeoorlofde vergaderinge en conventiculen, 
3 3iul|j als der Gemeinte feer hinderlijk wefende, van allen 
ijSó. tijden, fo wel by de gemeine rechten als ook by de Or¬ 

donnantiën in onfen Lande van herwaerts-over me- 
nigwerven gepubliceert en vernieut, verboden zijn,des 
nochtans niet tegenftaende is gehelijk kenlijk en open- 
baer, dat in verfcheiden plaetfen, quartieren en oorden 
van de felve Landen, fo wel ten platten lande in bof- 
fchen en elders, als binnen Heden, vlecken en dorpen, 
vele en diverfe conventiculen en ongeoorlofde verga¬ 
deringen gehouden worden, metgroote menigte van 
volk van alle kanten, ook met Hoeken en wapenen al- 
daer komende en t’famen lopende, in welke vergade¬ 
ring menigerley dwalinge, ketteryen en confpiratien 
tegens onfen heiligen ChriHen gelove, Catholijke Re¬ 
ligie , en gemeine welvaert, ruHe en vrede gepredikt, 
gefaeit,getradteert, engehandelt worden, daerdoor 
liet fimpele volk jammerlijk gecorrumpeert, verlek, 
befmet, en geinfe&eert word, tot groot verlies en na¬ 
deel van hun faligbeid- en tot beroerte en perturbatie 
van de Gemeinte. ’tWelkwy nieten willen of den¬ 
ken eenigiints te lijden ofgedogen onder diffimulatie. 

So iH dat wy ’t felfde ae.ngemerkt, en begerende daer 
in te verben ter eeren Gods, tot bewaerniiTe en con- 

• fervatie van onfen ouden gelove en Catholijke Relig e, 
en tot gemeine welvaren, ruHe en vrede, hebben by 
advijfe en deliberatie van onfe feer lieve en beminde 
SuHer de Hertoginne van Parma en Plaiience, voor 

ons Regente en Gouvernante in onfe voorfz Landen 
van herwaerts-over, en ook van onfen feer lieven en 
getrouwen de Ridders van onfer Orden, en luiden van 
onfen Raden van Staten eh Secreten neffens haer we¬ 
fende , van nieus verboden en geinterdiceert, verbie¬ 
den en interdiceren by defen alle conventiculen en on¬ 
geoorlofde vergaderingen , fecrete en openbare, fo wel 
binnen Heden, vlecken en dorpen, als ten platten lande 
of elders, en ook alle prekingen tegens en contrarie 
onfe voorfeide oude gelove en Catholijke Religie, op . 
poene tegens den Predikers, Leraers, MiniHers, en 
diergelijke verleiders desvolx, van der dood en mee 
een koorde of flrop aen der galge geexecuteert re wor¬ 
den , en vaü confifcatie van allen haren goeden, binnerï 
den landen daer confifcatie Hant grijpt, te bekeren en 
appliceren tot behoef en profijt van den genen die de 
felve Predikers, Leraers, en verleiders aentaHen, van¬ 
gen , en in handen van de JuHitie Hellen fullen. Ert 
by gebreke van goede, fullen wy hen doen geven en 
uitreiken van onfen eigen pendingen de fomme van 
600 ponden, van 40 groten onfer Vlaemfer munte 
’t pont. Verklarende fulke quade en bofe menfehen 
gemeine vyanden, oproerig, feditiéus, en perturba- 
teurs van gemene ruHe onfer Landen en Staten, Hel¬ 
lende en Hamerende gelijke poene op en tegens diege¬ 
ne , die willens en wetens hare huifen, hoven, of ande¬ 
re plaetfen hem toe behorende, lenen en toelaten ful¬ 
len om aldaer eenige conventiculen of ongeoorlofde 
vergaderingen gehouden te worden. En aengaende 
den receptateurs en de gene die de voorfeide Leraers, 
Predikers, en verleiders logeren, favoriferen, eri on¬ 
derhouden , indien fy gewoonlijk zijn fulx te doen, en 
daer-en-boven obHinate en verherde ketters zijn, wil¬ 
len en ordonneren wy dat de felve daer van metter 
dood gepunieert, en hare goeden geconfifqueert te 
worden als de verleiders felve. Belangende dengenen 
die hen in eenige van devoorfz conventiculen of on¬ 
geoorlofde vergaderingen vinden fullen, hebben wy 
geordonneert, en ordonneren mitfdefen by maniere 
vanprovifie,dat de felve daer van arbitralijk gepuni- 
eert en gecorrigeert fullen worden, mits by den Rech¬ 
ters en Wethouders aenfehou nemende op de qualiteit 
van dien, of fy door curioosheit of nieufgierigheit in de 
voorfz prekinge en vergaderinge hen gevonden heb¬ 
ben , of totte felve gekomen zijn geHokt en geflaeft, 
om de voorfz-Predikers te fuHineren en befchermen, 
de welke wy verflaen uit allen onfen voorfz landen van 
herwaers-over gebannen te moeten worden op de gal¬ 
ge, willende en ordonnerende,dat de Vaders, Moe¬ 
des, Broeders, SuHers , Ooms, Moeyen, MeeHers, 
Meeflerlfen , of anderen gehouden fullen worden te 
verantwoorden van ’tHuk en misbruik van hare kinde¬ 
ren, en van den genen die onder haren laH, toeficht, 
envan'haren huifgefinne of familie wefen fullen, bo¬ 
ven de pcenen ,’tzy van geeffelinge of andere, die de 
voorfz kinderen of jonk volk daerom fullen moeten lij¬ 
den en dragen tot arbiterfchappen van den Rechters: 
ten ware nochtans dat de voorfz Vaders en Moeders, 
of andere laH hebbende-deden blijken höndevoiren 
uitterHe befle gedaen, en behoorlijke forge en toeficht 
genomen te hebben, om te beletten dat fy tot de voorfz 
prekingen, conventiculen, en ongeoorlofde vergade¬ 
ringen niet en fouden gaen. En om de felve conventi¬ 
culen en vergaderingen bette mogen beletten en ver¬ 
hoeden , fo willen wy dat die gene die aenbrengen, ont- 
decken en denunciëren fal eenige die de felve gehouden 
falhebben,indienhy van der felver vergaderinge ge- 
weeHis, voor die reife quijt,ontlaH, en geabfolveert 
fal wefen, fonder dathy daerom gecorrigeert fal mogen 
worden, mits belovende nochtans dathy hem des niet 
meer en fal onderwinden; en fo verre hy van onfen 
heiligen gelove, en van de Sacramenten van der ker¬ 
ken goet gevoelen heeft. Ordonneren u voortsmeer 
wel ernHelijken, dat gy by alle mogehjke en gevoeglij¬ 
ke middelen verfiet,ordre Helt,en ook by allefubal- 
terne Rechters, Officiers, en Wethouders van onfen 
lande van herwaers-over, fo wel de onfe als onfen Vaf- 
falen, doet verliep en orden Hellen, op dat de prekin- 
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gen, conventic'ulen én vergaderingen voorfx belet en 
verhoet mogen worden. En ten einde dat van ons te¬ 
genwoordig verbod en ordinantie niemant ignorantie 
en foude mogen pretenderen: fo ontbieden en bevelen 
wy u by defen, dat gy terftont en ibnder vertrek de fel- 
ve doet kundigen, uit-roepen, en publiceren al-om 
binnen den fteden en plaetfen van onfen voorfx Lan¬ 
den daer men gewoonlijk is uit-roepingeen publicatie 
te doen , en tot onderhoudeniiïe en obfervatie van 
dier procedeert en doet procederen tegens den over¬ 
treders , by executie van de poenen boven geroert, 
fonder eenige gunde, diffimulatie of verdrag , des te 
doen met het gene hier aenkleeft, geven wy u volko¬ 
men macht en fonderling bevel. Ontbieden en beve¬ 
len voorts eencn yegelijken, dat fy u, ’t felfde doen¬ 
de, ernftelijk verftaen en obedieren, want ons alfo ge¬ 
lieft. Gegeven in onfe ftad van BrufTel, onder onfen 
Contrefegel hier op gedrukt in placcate den 3 dag van 
julio 1506. Onderftont gefchreven, by den Koning in 

lijnen Rade, en getekent 
d’O VERLOOP E. 

£>»«> ’t /^cmeen bolP / en fonberiing Die Dan De <©erefo?? 
boo? het v3meecDe ïieligie/ Dinncn 3Cnttoerpcn toaren mtb? 
Sban Deler tijD in grote b2efe / uit Dien Dat alDaer Den roep 
sarni> acpter fïratc ging Dat De <©oubernante Daer Ponten / 
foenQin* ent’paerDer betfePeringe en anberftnö bolP ban toa? 
toèrneiT" P^nen ntebe hengen fouDe / D’toelP fp gecnfinö en 

begeerben/ en machte terftont een groot acpterben? 
hen en mïfbertroutoen pan Der gemeente tegen De 
fBagiftraet/DetoelPe ooP anDerfnto te bo?en feerin 
D’oge toao / en luttel geloofd bp pen paDDe / om De 

®em& grote/ ftoare en fcperpe berbölginge en omb?engen 
BB Die Daer met alDec ftraffigpeiD lange geplèegt toao 

tegen Die bau De <©erefo?meerbe Religie / en om an? 
Dere faPen Daer fp lange ober gePiaegt eit gemo?t Pab? 
Den : en io pet felbe acpterDenPert en miftroubjen 
Doen terfïont opentlijp genoeg gepookt grtoeeft / fo 
paefteen ban De ^cpepenen / namentltiP / ï|eet <3!o? 
pan ban ^cpoönpoben / lafl toao gegeben (benbpf? 

* Dengiuüj) omfeftere gefellen te flellen aen De poo?? 
taS« tenbieDetoacptbaer pielDen,- toant Doeb’^ngefete? 
»et. nen groteltjr Daer op gefp?oPen en gemo?t pebben/ feg? 

genbe Dat fp bejraben toaren; fo Dat Deo anDeren 
DaegO / Den feftcn Sluip / op Den b?eben föaeb De felbe 
gecaffeert en bcrlaten 3pn/fo fp berPlaerDen Dat fp 
geentontcntement paDDen/maer p?efenteerDen felbe 
ïn perfoon aen De pco2ten te toaPen / niet tegenflaenDe 
men bertoont paDDe/Die uïttet poojtertje tot paer ei? 
gen berlicptinge gePo?en te 3ön / om De ^olDaten/ 
^ebelaero en ©agabonben uitter ftaDtepouDen/en 
Die te Doen bertrccPen/fo paren eeben inflruttie in? 
pielt/ Die men pen tot mecrDer contentement liet lefen. 

D€0 niet-te-minfo Den felben 5 ^ultjfefterpuiO 
in De Eombaertftrate in b?anD geraePt toaö/fo 

S™' Öct,t,cn De goeDe 25o?geren en Sngefetenen boel en 
F getroutoelpP pen Daer in geb?agen / en met aller fiil? 

ligpeiD geflelt en geboegt/ fo om Den b?anb te bluffen / 
aio om alle onrufte en onbillippeib/oftet eenige op? 
geflaen paDDe / te toeren. 3©elPen aengaenDe De J©a? 
giftraet pen 00P Deo anDeren Daego feet beDanbt peeft/ 
fo 00P Den felben toant fonDe: eenige onrufle gebluft io. 

sojetifn ©Pttn felben b?eben ïïaeD / fo Daer - en - tuffcpcn 
Baeö pen <©ebeputeerbe banDen ©obe toeDe?Pomen en paer 
gJJJL tappojt gebaen paDDen / pebben De 3©etpouberen Der 
üerqa; gemeente boo? gepouDen / Dat fo be?re pemant ban 
Dcrt. pen toifle eenige ^olDaten / ©agebonDen / jpranfop; 

fe Capiteinen / of anDcre b?eemDe / niet negotierenDe / 
Dat fp ’t felbe fouDen toilleu te Pennen geben/ op Dat De 

(foi.j-2.) ftaD te beter berfePert moepte toefen: infgelijr pen 
bermaent / Dat fp luiDen met alleen felbe niet en fouDen 
gaen/ of pen binDen tot Defe ©?eDitatien/ maer ocP na 
pun bermogen / elpen ’t felbe ontraDen en Daer aftrek 
Pen: penboo?pouDenDe boo?t toat racDenmiDDelfp 
toiflen/ entoataffiflentie fp fouDen Ponnen geben om 
De felbe p?eDicatien (Diet Duo in roere flelDcn) te belet? 
ten te Doen fcpeiDcn en teffeten/fo buiten aio binnen 

I. Deel. 

Der ftab/en befonDe? boo? ’t ee?fte met toat purpe en bp? 
flant fp fouDen meinente toeren en tocDcrftaen Defel? 
be p?eDicatien en bergaDeringen / fo berre fo pen qua? 
men teberfloutenDie binnen Der ftaD boo?t te flellen : 
00P fo berre eenige oproer/trouble of commotie aen? 
gereept too?De/bp toat rntObei en manictefp Die mem? 
Den te beletten/ en te neDer te leggen/ en De ftaD ban in? 
conbenientente berfePcren/fo men fag/Dat Den boet 
en o?D?e Daer toe / tot Dier uren genomen / niet pelpen 
en mogt / noep genoegfaem en toao: en Dat fp met alle 
blijticpeiD en ernft’t felbe toelter perten moften ne? 
men / en pen Daer toe berPloePen / op Dat Daer Doo? bp 
niemanDen oo?faPe genomen toerDe/om’t felbe met 
buiten-bolP en PrpgoïuiDen te Doen Doen / fo pet geen 
reDen en toare Dat Den Coning of <©oubernante fulpen 
ftaD / Daer pen en alle De lanDen fo bele aen toare gele? 
gen / onbetoaert en onberfePert fouDen toillen in pa? 
3arD laten bipben. ^aer op fp feiDen/ Dat pet ban , J 
geennoDeen toare toeemDe Daer in te brengen/maer bei 
Dat fp felbe in perfone pen ten Dienfte ban De üBaj. en meen te. 
totbetoaemiffebanDer flaD/mfgeltjr tot toeDerftant 
ban alle troublen en inconbenientcn/ 00P tot pet tocren 
Der p?eDicatien binnen Der ftaD / pjefenteerben en offe? 
reerDen alö goeDe en getroutoe 2502geren toillig en be? 
reet met lijf en goet: en toaren te toeDen genen arbeit 
noep moeite Daerom tefparen/en pen in perfoon te 
boegen na DeojDje en temeDien Die De JBetljouDeren 
en ïtegeerberen ban Der ftaD Daer toeniitenbequacm 
fouDen binDen} maer Dat De p?eDicatien buiten pen 
niet toe en ftonDen te berfto?en. 3©aer op De ï©etpou? 
Deren feiDen / Dat fp in meeninge toaren De gePonDig- 
De geboDen te Doen onDerpouDen en effectueren: en 
boon boo? pet eerfie goet paDDen gebonDen Dat De 
^eputterst De toacpt fouDen pouDen op pen Cameren/ 
en ban De 25o?geren uitten ïBtjPen met bepoo?te in 
perfone/aen eIPe poo?te beertig/enop elPerDerge? 
tooonlijPer fterPten of gnartieren ban Der ftaD anDere 
beertig/D’toelP fp goet gebonDen en getoilltglijP pen 
Daer toe geoffereert pebben: en boo?t 3pn uitten leDen 
gecommitteert/Die metten ©eeren fouDen ramen en 
guiten/’t gene ter betoaemiffe fouDe notelpP bebon? 
Dento02Den. 

(€en felben Dage iffer een grotemurmuratieenal? 
tetatie onDer ’tbolP opgeftaen / uit Dien/ Dat fo De 
l|eere ban 2&eDeroeDe/ en eenige Der geconfeberecrbe hrban ' 
€Delen in Der ftaD toao / en bele aenpangö en naloopo ^cacit. 
Deo bolr paDDen: Dat ter anDeren 3tj0en De <©?abe ban 
jBegennu fePere Dagen binnen Der ftaD toaoblijben 
ffil leggen / fonDet Doo? te reifen/ en Dat alDaer 00P 
toerDe bertoacpt De <0?abe ban 2Crenberge / pebbenDe 
terftont Daer Doo? De <©erefo?meerDe bermoeben en 
acpterDenPen gePregen/ Dat De felbe ttoe <©?aben 
mogten laft pebben om bp affiftentie ban De jBagi? 
ftraet eenig bolP ban oo?log peimelpp ban buiten in te 
toengen/D’toelPfp genoeg berPIaerDen niet te toillen 
lijben/ noep 00P bep02en te ItjDen/ fo fp pen niet en toet? 
gerDen met alle ernftige fo?gbulDigpeiD Der ftaD / ten 
Dienfte ban De |©aj. en pen felben met toijfenPinbe? 
rentebetoarenen berpoeDen: toaerafpet rumoer en 
opfp?aPe fo groot gereeo / Datmen ’t bolP qualtjP peeft 
Ponnen ftillen / fo fp lango fo meer / fo tegen Den <©?a? 
be aio tegen De |©agtfiraet / Doo? De fufpitie berbtttert 
toerDcn / Diemen pen uit Den poof De niet en Poft gejte? 
hen/toat men pen remonftreerDe en bertoonbe. 3ln 
Der boegen Dat De 3©etpouDeren/ b?efenbe meerber in? 
conbenient/nieten pebben gebo?ft langer DaermeDe 
bertoeben/Dan terftont pen <©eDeputeerDc tocDerom xafiörc 
te ©obc te fcptcPen/en ’t felbe/ en toatter meer ge? ffrcirP‘!’ 
fepiet toao / en gefeit toerDe/Der (©oubernante ter? üan 
(tont te Pennen te geben : en 00P om paer ^oog? thcrpm. 
peiD te bertonen/ Dat De 3©et niet bonbe geraDen 
Dat paer i^oogpeiD eenig bolP ban toapenen Daer 
fouDe fcnDen/ of felfO met eenig bolP ban toapenen 
Daer quame / anDerO Dan met paer o?Dinarife gar? 
De en ïgeeren ban Der <©?Den / en paren HaeD/ 
^taet/ en o?Dinarife trein / men foube paer ^oogpeiö 
met Duifent bo?geren of meer berfePeren : in toel? 
Per boegen fobe?rePaerDerj(|oogpeiD belief De binnen 
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Der ^tab te bomen/tot meerber comememcnt en bet; 
fcE^cttfictïï ban De buiten-Coopman/ dat de JBet ’t fel; 
bc Ijcrtelijb toao begerende/ met fulben bccftande/ Dat 
baec ïgoogpeid daec toefenDe/ geen boih ban toape; 
sten namaefo in foude Doen bomen/ nocD De bojgerO 
met garnifoen belaften / fondec confent ban öe ge; 
meente; en bat felbe boende fjaec ^oogbeid baec pee; 
foon daec toel moebte betroutoen / mant De gemeente 
toel gcddibeceert toace / om De ^taö ban alle oploop 
te befcfieemen/cn fo be?ee Ijaee ï^oogbetD nu niet gele; 
gen en mare te bom :n beefoeben / Dat fp fouDe brillen 
committeren en fenDen / een/ ttoe/ of D?te ban De prin= 
opa?Ifte Ijeeren ban Dec <B?d?e / Die De gemeente aeri; 
geitaemft fouDen mogen toefen / om met fjaec fabeur/ 
aiitonteit/enafTiftentietot allen occuremienbmr bet; 
fien te moge to02ben: bepouDelib Dat met De felbe niet 
enguame/ nocb pen en bolgDe eenig bolb ban toape; 
mn/Dan alleen pen e^dinatio buifgeftn: ja Dat oob goet 
toaec Dat ftacet ïifoogtjeid beiief de altijd een ban Den 
ijcerett booste fenDen/ om Ijet bolb en ingefetenen in 
geen meerder btfftdentie ban buiten-bolb met toape; 
nen in te toillen toengen/ te fielten / Daec uit optoet en 
troubelen fouDe mogen botgen/ fo ttetpecientie alccDe 
genoeg uittoijfenbe Dabde getoeeft / te mcec Dat De ge; 
meente optenb2eden töaeb bact feec getoilligtot alle# 
pjefenteerbe / noebtane genoeg Dabbe getoont / en ge; 
feib geen anDec bolb in De ^taD te toillen gebogen nog 
lijden / en tot Dien einbe tebectonen toat g?ote opfp?a; 
be binnen Dec felbec^taD bad gecaufeect De bomfte en 
't ftille leggen Deo <©2aben ban IBegen/ en ’t bectoag; 
ten aldaer Dep <©2aben ban tutenberg: eu Dat boben 
Dien De fame geficoit toecDe/Datfo be?ce men met f02t; 
fe tot Defe fabe cemcDie toilDe foeben/pet gebde jfcand 
gefielt fouDe tooiden in toapenen/Daec grote WoeDfto?; 
tinge geftftapen toaec uit tecijfen/ DatoobDe J|eece 
ban ^ebeeoebe betec belaft toaec ban Daec te tcecben/ 
om pet bolb betec geeuft en in ftilte te IjouDen op Daec 
neeringe: infgelijr te bertonen Dat fpmito De goebe 
affectten Die fptnbe gemeente bonben/ De ^taDtod 

aoïfita^ Doopten top te ïiouben ban alle pjeDitatien binnen De 
tien tuil- pookten cnoüb Die ban alle tntonbementen te beftDuD; 
nen en öen: oob Datmcn DaDDe cm getoeeft in alle De Duifen 
Intree' tonnen / maec geen jfrancoïfen / en oob buiten / maec 
pen 3e, boben feffe of feben niet gebonben/ Diemen DaDDe Doen 
iwti. bectcecben: en boo2t in alle ocatcente faben te Doen/ 

alle batomngen biefp tenmeeftetf oo?boice ban Dec 
^tab fouDen binben te betjoren. 

aa, D’3Belb Duo gecefolbecct/ en tot eufte ban Dec ^tab 
ïigj/eitj nobelpb bebonDen toefenbe om fuljcbertoonttetoo?; 
« üotc' ben/ beeft onder De 3©ctbonDerengroöteftoarigbcib 

geballen toten met Dien lafie fouDe ceifen/ alfomen 
tod toifte Dat De bectoningc met feecaengcnaemen 
fouDe toefen/ en pegdjjb Dem Deo onbanbö geeme ont; 
maebt/ en op een anDec gebiongen DaDDe: eintelpb io 
bp optnien gegoten/ Dat D’een ban De ttoe 25urgemee; 
fleren / ttoe oube 2Surgemeefteren en Doen^cbcpe; 
nen / en een ban ttoe Kaden en fBenfionatifen Dec 
boo2f5 ^tab albaec genoemt (namentltjb / ¥ eec Sfa* 
c ob ban Dec loeiden 25urgcmeeftec/ï)ecc <Bt?b ban De 
ïBerbc / Ifecc jjicclaeO Kocbor / en De pcnftonanö 
5©efenbebe) teeftont enbpben abontDaercminDtli; 
gemie reifen fouben/maec en io Die laft niet bolb20tDt/ 
uit Dien Dat Deg abontet De boo2f3 25urgemecftec / Den 
nnberen te ceifen gcceet 3tjnDe/ontbooD/ Dattec anbece 
faben boo? DanDen gebomen toacen / toaerom Detbe; 
tec fouöe toefen De ceife tot DcjO anDeren Daegö te 
fd}02ffem toaec mebe De anbece toel berblijD toacen/ 
bopenbe Dat petjSboo2t-bomen fouDen / Daec mebefn 
ïicë onDanbO^ntflagen fouDe 3ijn en bbjben/al bonben 
fp toel notebjb fulben remonftcantie geDacn tetoo?; 
Den/ maec Doopten Dat De ©ucgemeefter/cm Dem fel; 
ben Daec meDe te ontfïaen/ anbece nuDDel Daec toe 
binben for.De/ fo oob Des? anDeren baegö gebeucDe. 

<Dien-üoUjcnDe Deö anDeren Daego Den 7 ^ulp/De 
25ucgemeeftec en D’anDere <0eDeputeecDeinDe€ol; 
legie bomcnDe / urn Den mcbe-b2oeberen Deö feec bec; 
toonbect getoecft/niet-tc-min De 25ucgermeeftec Dcbe 
D’onftDult/ feggenbe/ Dat fo Dp Dem geceet maebte tot; 
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ter ceifen/ bccfcDeiDen bo?gecenbpDemtoacengebo; 
men/feggenDe Dat Det feepfoagelpb toaec en toel guaeb 
motDteinb^engen/ en at bolb feec berpaen/ DatDpen 
De principaeïfte ^cDepenen nu bcrtcocbcn/ en De 
^taD in fulben Dangïece lieten / Daec men fan Doe Det 
bolb geturbeert en in roeren toa&te meer Dat Det toag 
fatecDagabcnt/ en Des anDeren Daegöalfo Den fo?ge; 
Ipbften Dag ban Dec toebe / Doo? De ^?eDicatien/ en al* 
fo geenfmo goet en bonben nocD tontentement en Dab; 
Den ban Den ceife: toelbe bectoningc Den felbenmo?; 
genftont Dem bp anbece toeberbecberfcDtDaDDege; 
too?Den/ met meer anbece ceDcncn en ereufatien / Die; 
nenbe om Det pab ban fynen Ijalö tefdjuppen/en op 
eenen anDeren te leggen/ toaec na lange toebee Debat 
gebaiien i.ö toie ceifen fouDe / toant Det moeft bectoont 
toefen: De 25ucgemeeftec DaDDe geecne gefien Dat 
b3anbere ttoe ^cDepenen metten ©enfionanö geceift 
DaDDen/maecfp toilben Dem mebe Debben/alfo \p me; 
Degecommttteetttoaov ofoobtTuiioblpben: anbece 
toilben oob geen fiopgat b3cfen: etntelpb Debben fp Den 
Deden {aftopten felben IBcnfionanp geD?ongen/ en 
niet tegenftaenDe alle fijne ereufen en onfcDuiben/feec ratieoan 
begeert / ja oob getoilt Dat Dp fijn Dienft De «§tab Daec ï>ev i©«- 
in niet en fouDe toeigeren/ foDp Dem Daar toe altpb 
getoilltg DaDDe getoont / en DatDP Deo geen becant; 
tooo2ben nocD onDanb en fouDe bunnen Debben / toant 
fp Dem Deo goebe b?ieben / acte en commiffie mebe ge; 
ben fouDen/ Daec in oob infererenbe toaerom DP alleen 
gefonbentoecDe. ^etoelbe fienDe Dat DP nier boo?De; 
een en bofte / feibe Dat Dp 5t Doen fouDe / en t’Daren be; 
bele Dien onDanb op Dem laten bomen/maer toilDe Den 
toel te boren abbectecen/ Dat Dp niet een teoojD en fou; 
Defeggen/Dan fp Dem in gefcfj2ift? fouDen geben / en 
Daec-en-boben gdijb Dp toel bacfjte Dettet bp De <0ou; 
bemante niet toel genomen fouDe too?Den / fo be?ce fp 
Dem toaegbc of fpnen laft toao fulje te bertonen/ Dat Dp 
feggen fouDe ja / en Dat Dp Deo ftD?iftelijbe laft DaDDe / 
betoelbe of fp Dem guame te etfcDen / Dat DP Die Daec 
tonen fouDe: en toant De murmucatieopDe<©2aben 
ban liegen en 2£renbcrge notD niet en cefTeecDc/be; 
balen Dem aen Daec l^oogDeib oob te beefoeben/ Dat fp 
om meerberc inconbcnienten te berboebeiv fouDe toil; 
len Deo <©2aben ban 3Ccenbecgeo ceife DoenDibecte; 
ren ban Sllnttoerpen / en oob Den <©2abe ban jBcgen 
ontbieDen te toillen Dem ban Daec fpoepen: eninfóe; tegen De 
lijp Den 3$eer ban 252eDeroeDe/DatDp oob toilDe ber; f?a^n 
tcecben / gdijb oob Dien - bolgcnbe Den <®?abe ban 
^rrnltcrae fpnen toeg langO elDecO Deeft genomen / en etrcn&er* 
De booucïneben <©2abe ban liBegen eenige Dagen Daec 
na uit aunttoerpen io gefcDeiben / niet fonbec na-roep 
ban Den bolbe. 

^Bien-boIgenDe De boo2f? jBenfionario geceift io/ en 
Deefr Deo anDeren Daegö Daec IjoogbeiD (eecftDecfel? 
bec fijn b2ieben ban creDentie ban Dec 3Bet gep?efen; baII ö*c 
teert DebbenDe) fpnen laft ontDebt/en Jt gene Dem be; ban sent, 
bolen toao ten beften bectoont/ betoelbe ’tfdbe niet 
tod nemenDe/nocb in D’een nocD D’anDere poinct febij; Sscn:e. 
nenbe feec genoegen te bebben; te toeten/ nocb m ’t on; 
Decfp2eben ban Den bolbe ban toapenen/ notD io be al; 
tecatien jegeno fnïbe ttoe ^eecen ban Der 02b2e/ b?aeg; 
De bem of fpn commiffie fulc ItitDe aio DP Date bec; 
toonDe: Daec op DP feibe ja/ en Dat DP acte Daec af 
DaDDe/ betoelbe bp baer/ t’Dacen bebde/beeft getoont/ 
Die fp oob beeft beliouben / feggenbe / Dat fp Die fouDe 
obeeften metten 5|eecen Daec p?efent / en Dan Doen beo 
fp fouDen binben ten Dienfie ban De jBajefteit te bercif; 
feben: Daec bp boegenbe/Datbe JBetDen^cereban 
252eberoebe moebt bdaften te bectcecben/foïjp Daec 
niét tc Dóen babbe. €n fo Deo anDeren DaegO D’een 
nocb D’anDece Dec boo2f3 feerenen toao bertroeben/ 
beeft De 3©et Doo? baec b?ieben aen baec <6eDeputeer; (Foi.n.) 
De te 55?uffel anDertoerf belaft ’t felbe aen baec Igoog; 
beiD te berfoeben / in De felbe b2ïcben bermanenbe Den 
boo?fcb?eben fBenfionario Deo laft gegeben te 3bn/ 
maec toat follicitatie bp De botof3 <ü5ebeputeerbe Da; 
gelpc D002 Deo 3©etO fcb^tjben aen baec 8^otglieiD en 
elDecO geDaen io / en bebben geen refclurie bunnen 
brpgen/ nocD ban Darec ^oogljeiDO bomfte/ nocD ban 
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pemantto fenöètt fit hele Dagen Daer na/goe toel oob 
bp laffe ban beroet Doo? C5eDeputeerDe cn biieben / 
nit hele reDcnen aen gaer J^ooggeit berfocgt toccö / 
Daertoe befonbet te toillen fenben mijnen J^cere Den 
Plince Dan <®rangien/ geeft eerff Daer ingeconfen? 
teert Den 12 Sluip/ ais De 3©et toeDer Daerom erpieffe 
Comintffariffen gefonben gabbe met bffeben aen gaer 
ilooggeit/ te toeten / Sonbgeec J|enD?ife ban Ctten 
en 3©efenbebe. 

S^efc Dagen gebben Die ban De HBet baff onleDtg ge? 
toeeff / metten genen Die uit DeÉebenbaer toe gepelt 
toaren/ om o?D?e op De toabe/berfeberingc en betoaer? 
toffe ban Der flati te ff ellen: Daer en tuffegen toas Den 
Coopman feer üctoeeft / cn foigenbe toat biet na bol? 
gen totlDe/hele bertreebenbe/ engenb?outoen/bin? 
Deren/engoeDen toegfenDenbe: mits bentoelbenbe 
3©gbmecfferS aen De 3©et gebomen 3ön/ "t felbe te 
feennen gebenDe/ en Daer bp bctgalenDe/goe Dat bp 
gen gaDDen getoeeff beelDerljanDe CoopluiDen ban Di? 
berfe fatten / feggenDe / Dattet groten noot toas / en 
meer Dan tijD / Dat binnen Der ffaDeenig groot perfo? 
nagte boo? ^ooft toare / om op al te booiffen / Daer toe 
ttoemenDe mijn l|eere De ^ince ban <©ranjen/Detoel? 
fee Den gemenen ingefetenen aengenaem toas: Die oob 
alDaer toas 23o?g-grabe/ en De bo?geren boo? fulje aen 
gem bcrplicgt/ en fyn Crcell. Den berbonben / en Dat 
fpnbomffe groot tontentement elbcn fouDe geben: 
Dat men Daerom neffens fijn Cjtcell. begoo?beaente 
gouDcn/ Datgp Den arbeiD totlDe aenbeerDen } en na? 
Dien De 3BetgouDeren/gen gaDDen geanttooo?t/Dat 
fp’t felbe terffont te 3|obe fouDenDoenberfoefeen/fo 
jijtt Daer gebomen ober De 300 CoopluiDen ban Diber? 
fe natiën / DoenDe gelijbe remonffrantie / Die men oob 
gebjbe anttooo/De gegeben geeft: en Dien boïgenDe 
terffont aen De <J35eDeputeerbe te puffel gefcg?eben / 
Dat fp Daerom inffantieaen gaer J&ooggeit Doenfou? 
Den/en aen fijn Crcell. meDe: De ouDe ^cgepenen 
gebben Deo DaegöDaecna oob gelijbe bertoningeaen 
De 3©et geDaen/toaer op fp anDertoerf gefcg?eben geb? 
Den / en begeert Dat men alle inffantie fouDe Doen / Dat 
De felbe ^eer $?ince met fijnen trepn en fonber toape? 
iten terffont na ^nttoerpen totlDe bomen /toant get 
meer Dan noot toare. 

^0 iffer 00b ten felben tijD eenen roep gebomen / 
Dat ontrent l|eerengout en stille/ in De dempen/ 

roep ban bergaDert toerDe bp laffe DeS <£S?aben ban JBegcn/ 
Irllrt*? feber bolb ban toapenen / te boet en te peerbe / ’t toelb 
tooïfee. get bolb feer beroert gemaebt geeft / fo fp Ducgten / Dat 

Die na De ffab bomen fouDcn: toaet toe De 3Bet / om 
gen te gillen / geflelt geeft Dobbele toaegte/ en 00b ban 
Dc^cgepcnen tot betoaerniffe ban De pooaten / maer 
toat neerffiggeit fpDeDen/en Doo? De JBgbmceffers 
en anbere DeDen Doen/fp en bogen DenbolbeDeim? 
Piefficniet ontgeben: De <©?abe ban jjBegen toas uit 
om ban ’sUfofS toegen bolb ban toapenen in De ftaD 
met geimebjb berffanb ban De iBagifftaet of eenige 
ban gen te toengen / en b’Sngefetenen te bergeren / en 
tegen Die ban Der Bcligienfo?tfeltjben tep?oceberen/ 
fulr Dat Dien Dag Dat Den roep quant / De gemeente Deo 

©c<Be> natgto Den 9 ^nlp in De toapenen en ober einbe ge? 
anmjte meeg io om Daer tegen gereet te 3ijn / alfo men feiDe 
SncRa' bat fp boot De gaD toaren / en De gemeente metter gab 

berboegt toaO/ gaDDe men Die bunnen ïeberen / na? 
mentlijbDen 17 Snip. 

©e t\ae> CHia-ent Dien tijDe toaO aen De ïDijbmeegerö toeDer 
-4c me> een requeg uitten naem ban Die ban Der nieutoer 0c? 

l*8ien begelt / Die fp Den JBetgouDcren 00b oberDtoc? 
ïcVcre' gen/De toelbe gont geaDDtcgeert aen De3©etgouDe? 
fojmeeD ren / bp De botgeren en ingefetenen ban Der gaD ban De 
Jf <©mtfc en 3©aïfe tonge in groten getale: bergalenbe 
ïniïïii&’batfp nu febere Dagen gaDDen bertoaegt troogelijbe 
toccpm. anttooo2be op gen bootgaenDe requege/ Daer Dp fp ber? 

„ focgtgaDDenfebereplaetfe om AlDaer te gebben open? 
„ bareptcDieatie en erercitie Der toaeraegtiger Cuan? 
„ gelifeger lerc / gdghfo/mig Der Confegïcnban^ugf? 
„ botg/ toaerentuffegen nocgtanogent’fantenbomge 
„ butteit / bp Der Zeereu geboDen toerDe geaegt betterfe1/ 
» oproerige/ en tot groten aegterbeel ban De gaD gegljie? 
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DenDe/ Die Daerom fcgenen gen <0oDIijbe bergaberin?£C 
gen te toillen Doen goren met getoelt/ombatfptotbecc 
felbe met toapenen quanten /’t toelb fp noegtanoaï?£c 
leen DeDen/niet tot oproer /maer gen felben /togf en <c 
binberen te DefenDeren / niet tegen De <©bergeit / maer cc 
De comploicten Die eenige met gare toebcrfpteberO a 
boben reegt tegen gen fouDen toillen Doen: jijnbe tecc 
b?eDen/ fo berre bp pemanDen/ Die gem onbet gen cc 
bergaDeringen mogte boegen /eenige acten banfebi?ec 
tien gecommitteert toerDe/ Dat Dien anDeren ten erern?cc 
peltoerben gegraft/en Dat gen een plaetfe toegelaten £e 
toefenDe/niet en toare te toefen Dat De Coopman ofcc 
3CmDacgtfman fouDe bertretben: maer ter contrarie/£c 
men fouDe bebinben Dat Die Dagelijr fouDen congue? ‘c 
ren: Dat 00b fp gaDDen aengebangen in ’t openbaet te£c 
pjeben/om Dat gaer menigte fo groot toasf / en gaer ec 
toeberfp?ebetg gen altgD gcblameert gaDDen/Dat fp cc 
in "t openbaer niet en gaDDen Do?ben leren/Dat 00b cc 
boot gaer leringe geenfeDitie bertoebt/maergetoeertce 
toerDe. ©tefentcrenbe De toapenen te laten g> toan?<c 
neer gen een plaetfe fouDe toefen berïeent/Daerfpon?cc 
Der De protectie ban De 3® et/ fonber toefe ban oberbal? 
lentetootben/mogten tottet erercitie ban garer lïe? 
ligie/opte ^topgetifege en ?Cpogolifcge lere gefun? 
Deert/bp een bomen. 25aDen Daerom anDertoerf/Dat 
De ï|eeren De fabe fonber pafften in goeber equiteit / en tc 
totbootbeelbanbegab toilDenobertoegen/en beber? “ 
foegte plaetfe gen niet afgacn/ptefenterenbe De felbe cc. 
requege t’onbertebenen/of gaer felben teptefenteren 
in fulben getale al.0 De l^eeren gen fouDen o?Donneren. 

aienmerbenDe 00b Die ban Dcr3Bet/ Dat Defeban 
Der nieutoer Religie langen fo meer loops/en De C5ee? 
gelgbe in Der berbe Dagclijbö meer afbals bantoe? 
goo?DeriS bregen/lettenbe 00b opte opfp2abebanget „ , 
bolb/ban Datttoe |B20cgianen op ’tüijl reegt buiten “ 
2Cnttoerpen gegaen gebbenbe / Die alDaer met goeben ban te 
genoegen en grote bebanbenige ban Den bolbe gaD? 
Den gare ^ermonen in Der berben geDaen / toaren SS au? 
gen na malbanDeren bp Der <$eegelijfegeit benomen/ ie. 
fo D5een toao berjaegt / en D’anbcre toas gehangen ge? 
to02bcn/fo gebben fp bebaegt/om get bolb Dat Dus 
meteen furie ter nieutoer pjebinge liep / ban Daer te 
treeben/mits gen toeDer laten gebbenbeeenen <©ee? 
gelgben perfoon gen acngaenDe/ Daerom fp gebben 
Doen hernemen toaer Den beijaegben i?2orljiaen 
toas/ en Daer na Den felben ontboben/ en gem lag 
gegeben infgn ouDe berbe bp p?obiftcte p?eben/be? 
gouDen Dat gp gem Daer in gil gielDe en bcgoo?lgfe 
quete: D’toelb gefcgiebenDe en getocten 3gnDe/ geeft 
De felbe/fo gp De naem gaDDe te toefen ban De 2Cuf? 
bo?gfe Confcffie/tcrgonteen ontallijbe grote menig? 
tebantoeljootDers' gcbregen/Daer ban’t getal t’elbec 
P2cbicatien meerberbe/ D’toelb niet Dan te toel en fïicg? 
te/fo ntemanttotbefen ^ermoon en ging met eenig 
getocer of toapenen / initfDten De felbe bp Der 3©et toe? 
gelaten toaren.. 

pinnen miDDelert tijDe bergerbtènbagDe p?cbin? JE?' 
gen en bergaDeringen Die men met toapenen gielten gCn dcc 
betoaerDe ter eenre/en get mifiroutoenenacgterDen? puuica? 
ben Dat De gemeente ban Den ï^obe en De iBagigraet ncn- 
gaDDe ter anDere 3gDen / fo Dat De gaD in foberen gate 
gonb / en hele perfonen bertroeben / en beel goeben en 
Coopmanfcgappen toeg gefonDen toetDen / en alle Dé 
toerelt riepen berlangbenabe bomge Deo finten/ 
Dieelb een Daer toenfegte en goopte Dat Dü02 gem bc 
faben in beteren gaet fouDen geb20Cgt tooien: toelbe 
affectie fp 00b toel gebben getoont Den 13 Sluip / ais 
fijn Cjccellentie na 3inttoerpen / bp lage ban De <0ou? 
bernante / quam / Dat ban Den guife af Daer 3gn logijS 
gemaebt toas/tot meer Dan een grote galf mtjle bui? 
ten Der gaD/alle graten en toegen met beelDuifent 
perfonen/ ja ban ober De 3000 in ais/ befet toaren/ 
fo Dat men D002 get bolb nautoelgr bog pafferen/ 
hele ban De b02gerert cn ingefeten reDcn fijn ercel? 
lentic 00b tegen te peerbe / engeleiben Ijembooitin 
fijn üogijs. /§o 00b DeDe De i^cere ban 252eDeroe? 
De met hele ban Den gcconfcDereerbcn/ gen ais Doen 
Daer hinbenbe. ^c3©etfgns bertoacgtenDeingjncn 
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Het twede Boek, 
grogpfecmpem toiïlcPom te peten. €tt aifo onbet? 
toegrn/ en befonber bniten in ’t pafteten ban fijn €r? 
celïemie / bn eenige fomtoijien met luiber tieten gecoe? 

©en pen toetben Vive les Geux, fo öeeifpte fijne Cjtcell. 
toet! t>an ntcntgmael be felbe/ fo met tooo?ben aio met tepenen: 
SSJ8* fomtoijien pen ooft b?eigenbe bat 8? t pen berleren 

foube bat fpfo nepen/ maet fo bie fp?euPeboenfoin 
bet iuibcn monb betfïo?ben toao / Poft men quaïijp Öc 
iieben boen ftoijgen / ban in Pet fïab Pomenbe/ en ften? 
be bat fijne Steelt, ’t felbe niet toet en nam / pielben fp 
penbaetaftoatfïilbet. 

n <£ êeere #?ince / fo paefï pp in bet (tab io gePo? 
mnem i^men/ peeft gefp?oPen en gepanbett metten ma? 
Sflfó Ötflfaet / en ban pen berfïaen be fobere gefïelteniffe 
SP eêcft ban bet fïab/ ben felben ooft gelebertbetmebenban 
binnen üe <ö5obbernante aen pen / baet mebe fp berPlaerben 
S-ntató öctt iJ00Jf3 #?iitce baet gefonben te pebben uitten 
gdio; 3 naem ban fijner j®ajefiett/ om bte fïab in goebe o?b?e 
mm. te brengen / be ttouöeten te appapfeten / be goebe lui? 

ben en Coopluiben te berfeBeren / en albaet alle fatten 
te boen bie pem fouben bunPen te beporentotbienfïe 
banfpnConmPlijPe jlajeflett/ en todbacen ban bet 
fïab / bebelenbe pen luiöen baetom bat bat fp pem ge* 
poo?faem fouben toefen/ en pen reguleren naer fïjn 
mbonnantie en gebeben. ^efentetenbe pp boQ?tO 
pen ïuiben in alles bat pem mogelpen foubetoefen/ 
te afftfleten / bolgenbe fijnen lafl: be .JiBamfïraet pem 
boo? eetfï bebanPt pebbenbc / ban bat pp ben lap: aen? 
gebaert pabbe / pjefenteetben pen goettoillig om fijne 
geöobente gepoo?famen lebetenbe met eenen aen ftj? 
«excellentie ober fePerepointten bp pen luiben ge? 
raemt. ©oo?co peeft pp t»p pem omboben en gefp?o? 
Pen / b’een boo? en b’anbet na / be anbet leben en ge? 
meenftpap inbefelbe fïab toefenbe/ aiooube&cpe? 

, penen / SDtjPmecfterO/ Beftetto ban ben Uimbacp? 
ten/^eputtersf/ fatten ban beCoopUubtn/ooPbe 
<$eefïelijBe en anbete / elften fijnen bienjïe tot paetbet 
berfeïteringeen fïabotufïe en toeibaert p?efemeren? 
be/ en banpeuluiben betnemenbe allebe gelegem? 
fjeiö. 

«ets» i©aet uit pp terffont toeï iO getoaet getoo?ben/ 
Sou. öat Öet miflroutoen/ bat aen allen ipbentoa^/ een 
Sm un> ban be p?incipaelfïe oo?faPe en teben toao ban be 
nen «nt» ttoublen / beroerten / en bangier baet be fïab in fïonb: 
herpen. jjjant jjp öebonb batbe fBagifrraet nietenbetroube 

be gjngefetenen/ en beel min bie ban bet iïeligten: 
baet jegens be gjngefetenentoebetomniet en bettou? 
ben bie ban ben ï|obe / en beel min bie ban bet Wet/ 
niet alleen boo? beb?efe biefp pabbcnboo?’t ftrijgte- 
bolb / maet ooit in alle anbere fatten / toant pun 
fufpect toaö art gene ban be felbe geinoponeert of 
ttitgetetpt toetbe / befgeltjfe.0 bat bie ban bet Keïigien 
anifïtoutoen pabben / fo toel ban ’t ^of/ ban bet Wet/ 
aio ban ben lleben en^ngefetenen/ bat oottbacten 

, fioben een gtoot atptetbenïten en biffibentie toao on? 
bet bie ban be üSeligien felbe/ te toeten/ bie ban bet 

';.s Confeffien en <©erefb?meetben, J)p bebonb oobbat 
pet getal bet genet bie be Religie toegebaentoaten/ 

' feer uimemebbe gtoot toao/ en bat fpbobenbienbe 
toapenenin bepanb pabben/ en pen felben ïitpteïijtt 
(in fuïtter geftelteniffe aïObefïab toaO) meefïetOfou? 
ben peööett Ponnen maften/ toant betoacpteaen be 
poo?ten/ en in be guattteten of op pet ^tabpuio 3pn? 
be / en fouben niet beel tocberfïamo pebben boen Pon? 
nen / bp albien fp Uitben (met gtotet menigten en beel 
buifenben ban pact p?ebitatie ter fïab toaett inPo? 
menbe) eenig getoclb pabben toillen plegen/ fttlPO bat 
tegen pen iuiben met fo?fc niet en ftonbe uitgetitpt 
too?bcn t bat ooP be ó?b?e / betoaetniffe en toacptc bet 

(?oiH) bo?gcten gualpp en fïappelijp tctoaPgtng /fulr bat 
be fïab baet mebe luttel betoacrt en betfePett toao. 
3®aetom pp tot bienfte ban ben Coning / bcrfePerin? 
ge ban be fïab/ en gerufïpetb ban be Coopluibcn/ bo2? 
getenen ingefetenen/ poognobigbonb/bttmifïtou? 
toen en befc biffibentie / fo beel mogdyPen toaO / toeg 
te nemen en te berminbeten/ en bat menmetfoetig? 
peiö fo bele.te toege b?acpt/ bat bie banbe fieïïgie 

J betoapenenbaer fp mebe tec p?ebitaPen gingeb acp? 
teclieten/ en bat baet jegenobie ban bet fïabbetoa? 
penen in bet panb mogten Prpgen / en betoacpten 
met bo?geren beter befet toetben/ ban alle toelbege? 
legentpeib fijne €tcellemie pare J|oogpeibgeabbec? 
teert peeft. 

njB nu o?b?e en temebie te beginnen te ftellen/ 
^peeft fpne €]ttellemie neffeno bie ban bet Keil? 
gien/ en ooP neffeno pen iBinifïero felbe boen aen? 
pouben en betmanen bat fp be toapenen fouben latend 
en battet niet en betaembe bat be p?ebicatten met toa? 
penen en getoeet toetben gepouben: baet op fp bet? 
Plaetben bereet te ?gn be felbe te laten en af te leggen / 

ie / of pet toefeggen tjan be 3©et / of fcp?pben ban 
ben ^obe/bat paet geenfo?fe noep getoelb en foube 
gebaen toetben/en fouben pet boïfe baet toe oobbet? 
manen / fo pen felfo ooP boepte niet toel te boegen / bat 
pet tooo?b <©obo met toapenen gepoo?t toetbe/aen 
b'anbet 3ijbe om be fïab tebetfePecenban allefubpte 
oberbaïlinge/en rallen tijben ban toapenen betfien 
te toefen/bonben grotelpPö ban nobe batuitterbo^? 
getpen boo? pet eetpe toetben geboren 1200 mannen/ 
en bat bie in toapenen en o?b?e onbet eeb alss Prpgfïui? 
ben / met tonfente ban ben Éeben ban bet fïab gefielt 
fouben toetben/toelP bie ban be 3©etooP goetbon? 
ben: maet om be biffibentie ban be gemeente / bie 
baet in fouben mogen letten/eetfl tutter pertert ban 
ben bolfte te ttetben / toaer 3t mogeïpP / en 00P om be 
tebenen fijner Pomfïe in’t gemeen te berïtlaten/ en 
fpnaffifïentteoePaentebteben; oofe om bet gemeen? 
te fitten genegentpeib bet te begtppen/peeft fpn €)C? 
tellende goet gebönben ben b?eben föaeb en Eeben 
banbe fïab te betgabeten/om met pen te beraetpa? 
genopte o?b?e en betfefeeringebie men foube mogen 
feilen. 

^en b?eben üaeb rscmtoetpen betgabert toefen? ©m 
be/peeft mijn I|eere be ^?ince pen boo?gepouben/ 
batbe <6oubernante rpaetbet begeerte pen ban bep 
Coningötoegenbaec pabbe gefonben/om met pen te tnn-pen 
berfiaen totbetoaernipreen betfebetingebanbe fïab/ 
gelpp 00P toeï bepoosbe bat fulpen fïab toel gabe gefïa? ^ 
gen toetbe/ bat pp nu fag battet grote ttoublen in 
toarctt/ en bele Coopïuïben betttocPen: begerenbe 
baetom ban pen te toeten / poe en met toat mibbel fp 
poepten en bacpten baet in te betfien / pen berma? 
nenbe’t felbe poog tijb tejpn/toaet in of fpfpnaffi? 
fïentie ban boen pabben / fouben pem baet getoitlig in 
binben/baet op pebben fp eetfï fijne €ttellentiebet? 
fotpt (en pp ooP peeft geatcepteert op t abbop ban be 
^ettoginne (om ban be ïBajefteit^ toegen te aen? 
beetben ben lafi en fupetintenbentie ban bet fclber 
fïab / en tegen alle ttoublen en intonbenienten te boen 
betfien/met al fulpen o?b?e alö pp oo?baerlpPfï foube 
binben/totten toelPen fp pengeetne fouben boegen: 
en op 5t pointt ban bet p?ebitatien te beletten/tefe? 
reetben fp pen tot ’t gene fijne <Êrcdl. goet binben fou? 
be / mit$ bat men pen ’t felbe eetfï boo? pouben foube/ 
toelPen bolgenbe peeft fpn €rtellentie met bie ban bet 
3Bet bpgefep?ifte boen fïelïen’t gene goetftpeenge? 
baen te too?ben: toaet na pp ben b?eben üaeb peeft 
toebet boen bergabeten/en pen boo?gepouben/bat 
beb?efe en pet bertrep ban ben Coopman meefïbn 
guam boo? bienbat pp befïab mette jegentooo?btgc 
toacpt niet genoeg en pielt betfePett/ bat 00P bie tegen 
alle fubpte inbafte niet genoegfaem betoaert en fepeen/ 
met meet anbere rebenen in fcp?ifte gegeben / ballen? 
lenbe teneinbe opte boet ban aente nemen tot 1200 
mannen uitten botgeren / op te folbie / eeb / infïtuctie 
eno?b?e/aioin geftp?iftpen boo?gepouben. €nom 
’t felbe met beter genoegen ban alle ben gemenen inge? 
fetenen in ’t toetP te fïelien / toaren baet toe 00P geroc? 
pen getoeefï / boben be o?binarife %eben/ te toeten/ bo? 
benbc 3©etPouberen/onbc ^tpcpcnen/ïBijP-mce? 
fïerO/en ^ePeno ban ben 58mbacpten/nocp be &cput? 
teepen / Confrarpen / Ketporijpen / en be gemene 
Co'puuben ban bej fïab/alle toelPc boenooPbepje^ 

bica? 



Oorfpronk det Nedeilandfe Beroerten. 
fctcattm acngrijam boü? grijDuöcn tocrö/fcat/griijftfo 
toeiöe Erirtn aiö öc >t©et ben toeg öcr foettgDrit baer 
toe öeguaemft gebonben Dabben/ fo bebe ooft fiitt €rc. 
toaerom ftp geraben bonb/bat elft ban Den aen be p2tn* 
cipalc ban be ïïeltgte / baec fp ftenmffe aen Dabben/ ten 
beitelt beemane mettoat berfeftertftrit men Denfoube 
ftonnen tegen tot fcDO?fïmge ban be ptebicatten / tot 
batbp be jjBajeg. met abbtjo ban fijn generale^ta* 

©c??0' ten / Dier in aeneraUjftcn foube toefen bootfien / Dri 
{JJJeJJU, toaremito bóo? Den bectocrbenbe generale gratie ban 
mm«. Drtgepaffeetbe/ of eenige anbere bcquamc mtbbelen 

btefp t’Datec berfeftermge fotiben begeren: toaerop 
fp acDtercaeb en communicatie ban be boo:f3 gcfcDrtfc 
tenDebbenberfocljt/bie Den 3ijngebaen/ fotoclop’t 
poinctbanbeftabO berfefteringc alö banbe p?ebica* 
tien / en baec op toeber bergabert 3»jnbe /1# be refolu* 
tie ban be gemeente in (omina baec op geballen / aerv 
gaenbc Det lichten ban be ftnecDten / bat ’t felbe in ful* 
ften Coopitab niet tori en foube bienen/ maer foube 
mogen cauferen ttoift / oproer en ttoebjacptigDrit tuf* | 
feften be botaero / ftoopluiben en ingefetenen / alfo ooft 

tortoren ke felbe gefölbpeerbe ftnecDten fouben toefen fïecDte 
uan üo?5 perfonen bic niet en Debben te berliefen / baer boo? 
ecritjft' jneer acDterbeel ban bootbeel foube rijfen / fo ten lafte 

ban ben Coopman aio ban be gemene botgeren/ maer 
1 ‘ pjefenteecben Daer perfonen te onbectoo?pen ber 02b?e 

en be articulen bic be cpgelicDte enbefoibebojgeren 
fouben Debben moeten Douben / en bat baer mebe 
’t felbe effect met min acDtecbcnften foube bolgen/en 
öengaenbe be ptebicatien / bat fp geeme baer toe Daer 
befte boen fouben / om elft ten beffen baer af te fteren/ 
en bat ben toeg ban foetigfteit Daer beft boeftte: bat 
ooft foube Dripen / en ben Doop minberen / bat ban Det 
boorieben toaer een generale parbon/maerbobenal 
berfocDten feer emftriijften/alö be befte temebie ban 
allen / bat be generale Staten mogten bergabert too?* 

©c ber* ben / om een generale remebie gebonben te too?ben. 
focBte 25egerenbc ooft bat baec en tuffcDen fijn Crcellentte 
n'mfft eenige beguame en foete mibbeïen baer op toilbe abbi* 
generale fcrcn/bie fpbaben Den ban gecommuntceerttetoo?* 
Staten, ben/gebenbe elft Eib fijn abbijO ober bp gefclpifte/ 1 

bie te ï^obe terflont gefonben 3ijn. jBitö toelften boo? 
aio boen toerb geacccpteert Daer pjefentatie / ban bat 
fp toaren te toeben felbe ben aebeit Den t’onbertoo?pen/' 
Dopenbc bat fp ’t metter baeb boltoengen fouben: men 
foube bienboigenbe 02toe ftellen en articulen ramen/ 
bie men Den ban foube communiceren / niet ttoijfelen* 
be/fo becremen met fucceo ban tijbe bebont’t felbe 
itietgenoegfacmte 3ijntotgeDeeIber berfefterfteitban 
be ingefetene en ftoopluiben / bat men metgemenen 
accoo?be anbero baer in fal mogen berfien. €naen* 
gaenbe be p?cöicatic / foube men te I|obe be bertonin* 
ge boen ban’t boo?gcftelbe / Den altijbbclaftenbemet 
bermaninge en anberfinö baec af te treeften bie fp 
Dotten, helften bolgenbe men baer na/ten beften men 
geftoft Deeft/ be toaften en anberc o?bonnantien ge* 
raemtentetoerftgeftelt Deeft: infgelijr ooftboo?Cé* 
bepnteerbetc^obc aengeftouben/maec tebergeefO/ 
om be generale Staten terflont te bergaberen. 

ï|tec en tuffcDen io men ooft getoaêr getoo?benbat 
©ttsa* öptctt 8 3julp buiten Emftcibam in^ollanbeenber* 

ftcringc gaöccinge geDouben toerbe ban ^ebtftanten en Cu* 
rrfofc' bedingen ban be Ceceftomeecbe ï! eligie / bie al ober 
meetöe lange in brie fteben in ^ollanb Den p?ebicatie fecrete* 
©rtw* Djft Dabben geDouben / ftrecftenbe ten einbe om onbec 
bans'oP $un tc beraetftagen be bequaemfte mtbbelen / om ften 
ïanöbui* luiben lere boort te planten boo? openbare pjebtca* 

tie/ gelijft in beïe anbere plaetfen ban j^eberlanb ge* 
tmoam. j>an a^0 jjcO boo2mibbaegö genoegfaem l 

toaren gerefolbeert/ maer batfe beo acDternoenoein* 
teltjït befluiten fouben / fo toao be felbe boo2nubbag 
binnen Emfterbam feftee 02bonnantie berftonbigt/ 
baec bp berboben toerb bat niemant eenige ^?ebiftan* 
tenbanbclieltgic en foube mogen Doren/ Dnifen of j 

oen brtbergen/ op pene ban be galg en cottfifcatie ban 
goeberert/ en fotoic eenige ^ebiftanten boob ofïeben* 1 

tanten. big toift te leberen in Dat »bcn ban ben «Offtcier/bie fou* j 
ben genieten öoo €acoluo gulbeno / met toelft berbob ' 

I. Deci. 

fp luiben beo acDtermibbaego in Daer bergabertnge 
feer belaben toaren/ bieo niet tcgenftaenbe/ fo io einte* 
Itjftbp Den luiben beftoten/ batfe bep?ebicatie inïjol* 
lattb ntebe openbaerltjften aenDeben fouben in allen 
plaetfen / uitgefeib 5lmfterbam / baerfe nocD boo2 een 
topl njto opDouben fouben/ bermito fp be Kegeerbero 
albaer boo t ongenabig en feer to?eet Dielben. ©olgcnbe 
toelftbefluit/ Debben fp optett 14 «fulij buiten l|oo2n 
b’eerge openbare pjebicatte begog/baer eenen J|öl* 
lanbfcn Prtbtftabt/gebo?en ban Elftmaer/gcnoemt 
^Uan ^ertf3/ een jKanbemafter ban fpn ambacftt / Det 
tooo?bbeebValtoaerfeec grote toeloop ban bolftio ge* 
toeeft uit alle be omleggenbe bo?pen/ fulftö bat be Ce* 
refojmeerbe ban anbere geben baer beo? ooft berfront 
3pn geto02ben / batfe ban geltjftcn be pjebicaticn in ’t 
openbaer Debben aengefteben / te toeten / buiten Elft* 
maer en ïjaedcm: buiten ï|aeclem Deeft be boo?f5 
<3!an Eer tf3 gcp?ebiftt ^onbaego ben 11 gluip/ in een 
bergabering ban omtrent ?oo perfonen/ meeft b?ou* 
toen/en omtrent 50 manö met ctncqroecö/en beo 
anbecen baego/toefenbe fKaria jEagbalenenbag/ 
met 700 perfonen / en fcD?eefbe Prtbicant aen be 
jBagiftraet/ bat fulp in anbere J^obintien toegela* 
ten toao: en alfo baer bele bo?gercn en ingefetenen ban 
Emftecbam reifben om be boo?f3 p?ebicatien te Doren/ 
Debben be Hegeerbero en 3©etDoubcrö ban Emgcr* 
bam/ beefenbe bat bie ban be boo?f3 Religie ooft albaer 
fouben ftomen / be ^cftutterpen en eenige ban be boo2* 
naemge bo?geren boen bergaberen / en be felbe boo?* 
geDouben berfcDeiben ftoarigljeben bie be fiebe fouben 
mogen obetftomen/ toaer’t bat fpbe p?ebicatieniet 
alleen niet toe en lieten / maer ooft niet en beeftoojben/ 
inbien men eenige p?ebicatien albaer buiten ber ftebe 
begog te boen. ©erfoeftenbe baeromraeb/DuIpe/en 
bpftant aen be ^cftutterpe en gemeente/ om bie p?eto? 
catien tegen te ftaen en beletten/toaer op bie banbe 
^cDutterpeboo? anttooo?be gaben/ batfe ongeDouben 
toaren be p2ebicatien buiten ber ftebe poorten te belet* 
ten / ban fouben niet toelaten bat men eenige prt5 
bicatie foubeiboen binnen be;mueren ban ber ftebe / bes 
lobenbe baer toe alle Dulpe metraebenbaettefullen 
boen.| 

<©en 70 ^ulp baer na Debben be b002f3 Cerefo2* 
meeebe feftecc remongrantie gefonben acnbe25urgc^ 
meegeren enitaben ber boo2f3 gebe ban Emgecböm / 
inDoubenbe in fubgantie: 

TJOe dat henluiden niet veiborgen en was, dat door 
■“verkeérdeeti lichtveerdige menfehen, hen-luiden 
Godfaligeen heilige handel, die fy verhoopten buiten 
de voorfz ftede aen te rechten, feer foude worden ge- 
blameert voor haer E.en met lichtveerdigheid,ver- 
leidinge, oproer, muiterije en rebelligheid befchuldigt 
werden, met meer andere poincten diemen tot henlui¬ 
der befw^inge foude mogen voortbrengen, daer door 
ook de voorfz, Burgemeefteren en Raed (fo fy de fake 
niet neerftélijk wilden infien noch bedenken) fouden 
menen rechtvaerdige oorfake te hebben om hen-luiden 
te verftoren. Waerom fy voor raedfaem hadden inge- 
fien, op dat den wijfen Raed hen daer in niét en fouden 
vergrypen , henluiden met dit onvolmaekt gefchrift 
voor oogen te ftellen, en te betuigen dat geen van de 
voorfz, ftucken henluiden en mogen opgeleid werden, 
als geenige fchult daer toe hebbende, of oorfake toe 
gevende: God dieeenkender is van alle herten (feg~ 
gen fy is bekent dat fy dit door genen ydelen of licht- 
veerdigen geeft gedreven z,ijnde, en beftaen met grote 
befwaringeen perieul van haer leven, want fy en foe- 
ken niet haer die liebtvaerdige aenhangich te maken, 
maer op datfe den menfehen na het exempel Pauli 
den HeereChrifto,alseen reine bruid mochten toe¬ 
voegen , om met een waerachtich gelove en reine 
liefde aen te hangen , op dat zijn gemeenfehap hier 
in dit leven en na dees tijd by haer in eeuwige blij- 
fchap mochten bevonden werden. Haer felven be¬ 
kennen fy voor dienft-knechten Gods en Jefu Chri- 
fti, wiens eere fy alleen foeken groot te maken, en 
nier hen felven , en al ift dat haer lere by fommige 
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ongeleerde menfchen nu ha Gods behagen werd voor 
gedragen, daerom en ift feggen fy niet minder de waer- 
heid ,°en verhopen dat fulx haeft fal veranderen, of 
God laet fulx toe om de eigen betrouwende wijfen in 
haergeleertheid tebefchamen, of zijn eere daerdoor 
groot te maken, opdat het fteunfol der gelovigen niet 
tot een fondamenten hebbe, menfchelijke wijsheid : 
maer dat het gelove door Gods kracht alleen foude vaft 
ftaen in den gekruiften: ift nu (feggen fy) datfe voor 
de ganfche werelt konnen bewijfen (gelijk fy door het 
pand van God gegeven niet en twijfelen) foift waer- 
achtig dat haer lere niet en ftrekt tot verleidinge, maer 
tot behoudinge der menfehen , fy begeren dat de gene 
die haer bedragen, haer komen horen en befbeken , fy 
zijn bereid rekeningete geven van hare lere en orde- 
ninge. Enaengefien datfe uit des Heeren woort be¬ 
merken dat de eenige en eeuwige waerheid Gods van 
geen feden noch van den Paus en werd gedreven, fo 
maken fy hare affcheid daer van, op datfe hare plagen 
nietenfouden deelachtig werden, datfe voorts als op¬ 
roermakers en verftoorders of verfcheurders der eenig- 
heid, werden befchuldigt; tegen de waerheid, moe¬ 
ten fy met Paulo verdragen, en haer in alle verdruc- 
kinge en alle oproeren als dienft-knechten Gods bewij¬ 
fen, en om dat fodanige helfche befchuldinge niet of la¬ 
ten voort gaenin ’t gene geheel tegen alle oproer en 
onvrede is. Want (feggen zy) geen lere fo feer de 
onvrede ffcraft, en de eenigheid prijft, als die lere die 
by haer-luiden geleert wert. Dan op datfe het niet te 
lange maken, foverfekeren fy de Heeren dat de gene 
die het woort doet, die toehoorderen niet anders en 
beweegt of drijft, dan te foeken Gods enChrifti eere, 
de ruftliaerder confcientien , en de faligheid van vele 
menfchen; begerende en verfoekende daerom dat de 
Heeren felfs komen tot het gehoor, en hare faken aen- 
fchouwen, of datfe haer Paftoren en Leraers (die for- 
ge voor haer onderfaten lielen dragen) fenden, op dat¬ 
fe hen met Gods woort mochten ftraffenen onderwij- 
fen , fy zijn bereid , indien fy werden overwonnen 
met Gods woort voor degantfche vergaderingehaer 
fchulcte bekennen, en hare lereteverfaken, end’an- 
deraen te nemen. Ofte indien niet, datfy hare lere te 
proeve ftellen, èn datmen haer vryheid verfekere, om 
met haer Chriftelijkmet allevruntfchap te handelen, 
op dat de felvehaer, offyde felve mochten winnen, 
cn tot den Heere brengen, Sce. 

Dm anbcren baegg Den ïeften ^ulp Öebfacn fP 
Ijaec eerfle openbare piebicatie buiten Stmflcr? 

Dam geDaen tegen Der Cartroifen Ctoofrer buiten De 
3$aeriemer ©ooite opt booilanD buiten Dijr en uit Der 
fteDe bipbetb. <De (Burgetneefteren en KcgeerDeré 
ban mtnfferbam tjier meDefeer belaDen 3ijnbc/en toi? 
(ten niet toat Doen/Dan bebben een flerbe toacbt ban 
Schutteren gefteit in De pooite/ om alle qproer en 
commotie booi te bomen / Die Dooi De inbomenDe Uit- 
Den fouDen mogen gebeuren / Deö niettemin Rebben fp 
tot^loterDijb/ inDejurifDictie ban 2l>mflerbamge? 
piebiftt. 

<Den 4 DagSCugufli/ bebben fp toeber ter booif3 
plaetfe buiten De i^aerïemcr poone gepiebiht^cliout 
en2$urgemeefteren DitbernemenDe bebben ben fïerb 
gemaebtmettec flebc Dienaerg/ tonherg/ enanbere 
Die fp Daer toe toiflen te bebomen / en bebben ben in De 
toapenen begeben / in meninge 3ijnDe om Die piebica? 
tie te fïoren / en Dit fo ïjetmeüjb fn mochten / op Dat De 
gemeente en fefrutterpe Daer ban niet en fouDe toeten/ 
tottoelbeneinDeDe ^eboutoob uitgetogenig uiteen 
bleine pooite/ genoemt ‘fan nobcn-pooitc/ maer 
bomenbe met 3ijn gefelfcbap bp De ^aerlemer pookte 
Daer bobooi bp pafferen motie / fo bebben befebut? 
teren en boigerert alDaer in Der pooiten De toacbt Ijeb? 
benDe/3ünaentlagberbinDcrt/ feggenDe Datfe niet 
lijDen en fouDen Datmen tegeno De refoUitte ban De 
ïtaeD en ^cfmttcrte/Daei in gerefoibeeit toag Datmen 
De pjcDicatie buiten niet berfïoren enfouDe / Doen fou- 
De/entnDienfnDaer tegen Doen toilDen fouDeooifaeb 
toefen ban een grote biaetfïoitwge/ jainbienbp futo 

DcDe/fouDeDe pooiten alg fp toeDer guamen gefloten 
binDen/ fulrDat De ^cfjout met fijn gefelfcbap Die 
reife niet boiDer en Doiftcn gaen/ maer beerben toe? 
berom. <©it booifcbieben / gebomen toefeitbe ten 
ooren ban Die ban Deïleligie/ bebben eenige ban De 
aenljooibeten ter naefler piebicatie onber ïjaei mam 
telg beDebtelijb meDe genomen boite roers?/ pongiaei? 
Den en anber boit getoeer/ Datfe onber De mantelg 
herbergen bonben / enbebenbp Den ©icbicant bet? 
bonbigen en piotefleren Datfulr tot genen einDe an? 
berg en gefebiebe/ Dan om bacr ter noot te befeber? 
men / inbien men met getoelt benluiben toilbe ober? 
ballen / en bare <©obgbienflen berfloren. <©p bele 
anDere plaetfen al ’t lanö Dooi gingen fp openbaerlij? 
ben met getoeer ter piebicatien. 

<©cn 29 ^uïpig menoob getoaer getooiDcn Dat pjewca* 
men binnen Culenburg/ gelegen ttoee mijlen ban De de wn* 
flab Htrecbt / Daer ban Dc <0iabc een ban De gecon? ?en& f UJ’ 
febereerbe heeren toag / mebe piebibte opte maniete 
Der «©erefoimecrbe. Stltoaer berfcbeiDe boigeren 
ban Utrecljt ter p^eDicatie reioDen: 4 toelb bp Dit ban 
Der 3©et berflaen jijnDc/ bebben’tfelbe aenber.<©f? 
ficier ban Der^taD bermaent/ Dat bP Daer op neer? 
fligetoeficbtnemenenljen infoimerenfouDe/ brie De 
gene toaten/ om Die int particulier te berbieDen en 
oob te flraffen. ^etoelbefeibe 3ijnDiügentie geDaen 
te bebben foaen De^cbipperg/ alg aen De gene op 
Den toelben men fulb bermoeDen bebben moebte / fon? 
Der Dat bP tot eenige fefccrfjeiDbaöDc bonnen bomen/ 
mitgDat D’eenberblacrDc alDaernietgetoeeftte3tjn/ 
DeanDer om fijn boopmanfebap / De DerDe om fijn 
tounDen te befoeben/ en Diergelijbe. 

<^en if 2llugiifïibebbenDeboo?f3ban Denieutoe piaitv 
Religie ben in groten getale fobo?gerö en intooonDerg ue tuu 
DerfiaD atreebt/ alg ban ^ImflerDam/ ^eboonbo? 
ben / CuIenbo?g/ ©panenen ^felflein/ toel berfïcn Et fl 
toefenDemet toapenenen getoeer /gebonDenmfebec 
Do?p of pleb/gelegen omtrent De flaD atreebt genaemt 
ïoebenbouD/ beborenDe cnDer De boge fjeerlijbbeiD 
banDe^ioofDpecn 3CrcbiDiabonte ban 5Jan / als 
toaer fp gep?ebtbt bebben; ’t toelb gebomen 5ünDe 
totbenniffe ban De ïiegeerDergDer flaD atreebt/ De 
toelbe bier Dooi feer perplejc 3ijnDe / terftom Den JüaeD 
Doen bergaDeren bebben / en bp abbijg ban Den felben 
alle De pooiten ban De ^tab Doen fluiten / en toebou? 
benban fmoigcngtot naer noen Dat DeblobeenbaD? 
De/ en bebben Doe alleen bet bltnbet open geDaen / en 
baerluiber boigeren Daer Dooi laten pafferen. t©cn 
18 Der fclbci maenb/ bebben fp toeberom ben ber? 
flout te piebiben buiten De tlEollefleeg-pooit beneffeng 
De teeg Daer men na ©ianen baert/ toefenbe geljee! 
fferït in getale/ eenfbeclömettoapenen/ eneenfbeelg 
fonber toapenen/ en boetoel eenige ban De fBetban 
abbijfetoaren Datmen De pooiten fouDe fluiten/ en De 
genebieterpiebicattegingenbuiten bouDen/ foenig 
tfelbe abbijg niet goeD gebonben/ uit fabe Datfe be? 
Ducbt toaren / Dat Die ban De nteutoe Daer Dooi ooifa? 
be fouDen bebben genomen om eenige ban De Cloofle? 
ren Die buiten atreebt gelegen 3ijn/totfeg offebentoe 
int getal/ te occuperen/ fpolieren en in bianD te fteben/ 
en Datfe ban gelijben baDDen mogen Doen ban De booi? 
fleDen en t gebele platte lanD/ en om meei anDere 
ftoaretneonbenientente berboeDenbaerfe booiDucbi 
tenDc toaren. ‘ 1 

*©en €DelDom fienDe De lanben toeberom in bele 
plaetfen in toapenen/en al beel introublen/enbefa? ue ber* 
ben tot een generale opioeringe geneiebt/en Dat ge? 3$jerM 
febapen toare/ Dat De ©nberfaten onber malbanbcren 
fouDen geraben te bomen tot bloetfloitinge/ fo men fntbegot 
aen D’eeti fpDc mette picDicatten/ cn aen De anber 5pbe fan 3[u* 
mettet berbieDen / beletten / en bcrbolgen booitbaren? ta* 
De toag/en Datmen niet open biel ban DagelijcD’een 
©laccaet op D’anDere uit te geben fonber De generale 
Staten te bergaDeren/ fo bet berfoefjt en belooft toag: 
Dat oob barcn Dienft/ Die fp aebten geDaen te beb? 
ben/ ben gualrjb afgenomen en ten ergflen gebiiiö 
toerD / en Datmen ben niet en Ijielt ’t gene men ben be? 
looft baböe; bobben notelp bebonben/ intijtgDaer 
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hm toe te fïett/ en Den feinen te becfefteren/ en oob gct 
lanbtoaect mogdijh Dan mcecbec mcontoementcn te 
becDoeben: toaerom fp oob etnteUjb een generale tfa? 
menbomtrtge ban Den allen geljouöen Debben tot 

©e t’fa* Ctupen tnt ianb ban Suilt / om op aio te beraet? 
mcnfi^ |ïaggn en o?ö?e te (tellen met toelbec becgabermge 
totStnt wen te ït°be toeberomfeec belabenté getoee(t/ b?e? 
cm pen. fenbe bat trie tot toapenen fouöe (itecben / fo bette 

men niet nabec enbolbebe t gene Denlntöen toegcfeit 
toao: en oob en remebteecbe opt gene fp blaegben 
baet tegen gebaen te 3tjn / en opte beroerten alom 
toefenbe: fuljc bat om te beletten/ bat fp metten ge? 
Delen Doop niet toeberteï|obe en fouben bomen/ en 
befonber bat fpbaet niet en fouben (tuiten / batmen 
namaelg gualijb foube bonnen beteren en afboen, 
Sneeft be ïtegente aen Denluiben boen berfoeïten bat 

©ebcr? fp booz eenige <0ebeputeerbe fouben in communicatie 
smering njtiieit bomen / met eenige perfonagien bie fp baer 
fel, toe foube fcDicben/ ’t toelb etnteUjb berb^agen toe? 

fenbe/ iö bie bagbaert baer af geiett getoeefï/ eer(t 
tot Sierfcbotfco mijlen / en baer na te buffel / b?ie 
miilenban ^nttoerpen gelegen / opbatbe^tncebie 
Dem nocD niet en bermocDte berre ban Hnttoerpen 
fabfenteroi/ en baer toe metten <£5?abe ban <£gmont/ 
bpbe <0oubernantc geo2bonneerttoag/ baer piefent 
mocDte toefen: aïtoaer be felbe t^eeren ibtnce ban 
«©rangien / en<©2abe ban €gmont gcbomen toefen? 
be/DebbenDenluibenben 18 ^fultj uit ben name ban 
be <0oubernante aengegeben / aio bat Daet ^oogDeib 
ttoee ïjeeren ban ber <©2ben Dabbe gefcDibt ift ,&pan? 
gten om fijner RSaj, baer berfoeb toel te bewonen / bat 
fpfebert Denobcmegeben Regueflniet nieug gebaen 
en Dabben/ aengaenbe be ^nguifitie en pactaten/ 
mier D ier berfoeb bolbaen/ batfpluiben Den op ben 
Coninb beboojben te öetroutoen/ bie noit tirannie 
tegen fijne cnberfaten en Dabbe getouibt/ maer tod 

rl0?o^ allegoêbDeib/ bieoob ongettopfdt alle bingenfoube 
ËJf toiiïen bergeten/ tot toelben einbe fp oob tot Daren 
te cie; boo2beel btbtotio aen fijne jBaje(teit Dabbe giftigs? 
sente ben: toaer tegen fp Den beben berberfcDen Den piefen? 
TOcwfe tat*en /• ban altijt bereit te bttjbett om te (ferben in ben 
taeccöe bien(t ban fijne $Raf, en ban Daer, infgelijr Denlmben 
seöaen. boo2boubenbe / bat fp fouben toillen Beletten be onge? 

regeltDeit ban be fectartfen/ Befonber mitö bienbie 
ftrebtentot oproer / en batmen fagbatDet meefiuit? 
ïanberö en er^bpanben beef lanbgf getoeefï Dabben / bie 
Den beef moeiben / te meer bat be fectarifcn uitgaben/ 
bat DenfaDen gebeurben boo?Det berplicDte confent 
en Bebel/ fulr batmen foube mogen ooibelen bat Den 
Rcquefïe/ biefp feiben/ tot BeDoubeni(fe beef lanbö 
obergegeben te Debben / toaer bie eenige ooifabe 
ban befe pjcbicatien/ mito toetbeft fp fcDulbig toa? 
ren bie na Den bermogen te beletten / en metter 
baet te betoijfen / bat Den meninge goeb toao en 
getoeefïDabbe: en inbieneenige ban Den’tbolD tot? 
te openbare piebtnge bertoefet fouben Debben / bat 
bie Den berbonb en Rcquefïe te buiten gegaen fou? 
ben 3ijn, 

(Sn/6) ^PtoelDe puntten be<0ebeputeerbe banbe25ont? 
boo'ó senotcn Den berblaringe en rebenen Debben bp ge? 
ban be biocDt/ mitfgaberss be puntten en ftoaricDebenbie Den 

ongeriKt machten / acDterbenDen beben Debben / en na 
te. berfeberinge BenobicDben om te Den: baer neffensf 

aengebenbe tgene Bp bie ban ber föeligten aenljenbec' 
focDt toag getooiben, CintelijD be <©ebeputea*be 
aen toeber fpben / op goebe Dope ban berbiatD ge? 
fcDeiben toefenbe/ Debben niettemin be geconfebe? 
reerbe €belen gerefolbeert b5at fp in allen gebalïe/ 
Dettoare ban ftnael accoo?t/ofgeen/fouben te boen 
en te laten Debben / eben toel altijt beputerenbe eenige 
onber Den / bie bolgenbe ben' affcDeit ban buffel/ 
Den te ï|obe fouben binben/ om tiiterlijb berbjacD 
te berbolgen en guiten / b toeüi men ten beiben fij? 
ben boo?taen foube moeten bolgen/met belofte ban 
1t felbe aen geenberfnben te b?eften of tegen te boen, 
3©aer op pen bergaberinge isf gefcDeiben / maer 

UK bat elft Den boen gtnft berften recDt ofter niet 
confefa berbiagen en toerbe, $|enbe felbe bergaberboebé? 

len 3pn oob gefcDibt getoeeft «©ebeputeerbo ban ber j|fen 
ïleligien / fo ban be Oerefoimeerbe aio ban ber Con? uan &e 
fegie/elb om te mogen bomen tot bipDeib ban Dd 
gebiuiben en oeffenige Dunber Keligien: to oob Den S 
albaer gefpiefemeert ï5egue(ïe opten name ban cdcIeh 
be€oopluiben/2So?geren en ingefetenen befer 35e? 
berlanben ber Religiën toegebaen / om in bipDeib 3 
Dunber confcientien en exercitie Dunber Religie / in 
aller fïillicDeib en geDooifaemDeib te mogen leben: 
bp ber felber Den oob Doocplijb bebanbenbe bat fp 
luiben/aenmerbenbe Det onbjbelijb job ber ^fingut? 
fitien enpaccaten/blntooonberen te feer b?ucben? 
be/ Dabben ober eenige maenben te bo?en Den ber? 
blaert / om bie baer af te Deipen berloffen / toaer uit 
boo2t geboïcDt toare bat ben pber beo bolr Den niet 
langer bonnenbe bebtoingen / Dabben tof boJboeninge 
ber confcientien/be Piebicatien in ’i openbaer boen 
bomen: toant men genoeg merbte/ batmer, bp biber? 
fcDe piacttjben focDt ben loop en booitganb beo €uan? 
gelie (in be Derten ber gjntooonberen feer gepient) 
te beletten / en om bat be jRagiftraten baer al om 
feer tegen toaren / fo en topten fp niet toaer fp Den toe? 
blucDtnaeft <©ob nemen fouben / ban aen ben€bel? 
bom / om toelber gun(feen bpDam fp baben / ten ein? 
beDen/ ombe oeffeninge ber €uangdifcDer Religie 
geengetoelt ofongeïpb gebaenen toerbe: begerenbe 
totbien einbe in Den befcDut tegen alle Dunbpanben 
genomen te tooiben / op bat Den Uitben in ber Religie 
geenbdet gebaenen toerbe: begerenbe ittebe bat tot 
meeiber betopfinge ban be goebDertigDeit bie be €? 
bdenbioegen tei gemeenber rufren/eneenigDeit/in 
elbegua2tter eenige €bdenge(telt toerbenom totten 
toaeifcDijnlijDen onru(ten te berfien/tot bat metten ge? 
neralen Staten / beDooilpD bergabert / anbero foube 
toefen geoibonneert: enboo?tïpfen goeb aenbieben 
om ’t lanb in ruften te Ddpen, 

<De <©oubernante merbenbe bat be fafeen ban bage 
tebage erger toeiben/ en biefenbe meerber perijliel 
Deeft aen allen (teben ban afle be pobincien gefcDie? 
ben/ in naboïgenbe manieren, 

T leve en welbevinde. Alfo men fiet het aenftaende 
‘■“'apparent perijkel van een generael bederf, deftru- banbe 
dtie, en fubverfie van onfe oude Catholijke Religie, <Soubet? 
mitfgaders van den gemenen ftaetvanherwaers-over, nanrhe 
indien daer in op alle oorden en zijden met alle ge- ^cbei^ctï 
voeglijke en mogelijke middelen niet promptelijlc 
verben en werde. En want gy merkt ’t perijkel groter, t^nbart 
apparenterennakenderis, gy des te meerder neerftig- 
heid, vlijt en forgvuldigheid daer toe behoort te ge¬ 
bruiken , om voor God onfen Heere, den Conink, en 
de Wereltte verantwoorden van goed devoir, getrou- 
wigheid en quijtinge van uwen Eed, verfoeken wy 
u daerom wel ernftelijken, en niet te min, in den 
naem en van wegen fijnder Majefteit ordineren en 
bevelen feer expreffelijken, dat gy terftontwilt com¬ 
municeren metten principaelften en treffelijkften per- 
fonagieri, luiden van eeren, en die tot onderhoude- 
nifTe en confervatie van de voorfchreven oude en Ca¬ 
tholijke Religie totten dienft en onderdanigheid fijn¬ 
der Majefteit en tot ruft en welvaren van den Lan¬ 
de, aldermeeft geaffedlioneert en genegen zijn, om 
tTamentlijk te ramen en adviferen alle middelen en 
remedien daer mede men ’t voorfchreVen perijkel 
foude mogen voorkomen en verhoeden, en voor al 
uwe ftede wel verfekeren tot bewaerniffe van uwe ey- 
gene perfonen, huifvrouweri, kinderen en goeden, re¬ 
gens alle feditie, oploop, beroerte, plunderinge en 
pillagic, fo Wel van binnen als van buiten, ftellende 
alom goede wacht by dage en by nachte, en deiiende 
’t volk met Rotten en Wijken, gelijk gy in forgelijke 
tijden tot u behoet en Verfekerheid gewoonlijk zijt 
van doen, èn bevinden fult den noot en importan¬ 
tie van de faken te vereiffehen , fulx dat de Gemeen¬ 
te of Republijke in gene inconvenienten valle, doen¬ 
de infgclijx'alle uiterfte devoir en neerftigheid, om 
’t volk van alle onbehoorlijke prekingen en verga' 
deringeti te trecken en weren , cenfdeels met autc^ 
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ïiteit en verraaninge, eenfdeels met goetheit enliefde, 
en eenfdeels met geweld en vertonen ’t perijkel daer 
in fy hen ftellen, ook dat fy daer mede vertoornen on- 
ien voornoemden Heer den Coning haren natuurlij¬ 
ken Prince en de Wet en Overigheid offenderen,mitf- 
gaders die plagen en ellendigheid dieGodtordinair- 
lijkfenddoorveranderinge van der Religie, en ook de 
verderffeniffe en fubverfie van de Gemeente en Repu¬ 
blijke, daer naer volgende. Verfekerende, verfterken- 
deen conforterendé vóórts meer ’tgemeene volk ten 
beften dat udoerilijk word ,totter aenftaende komfte 
toe van fijnder Maj. dié belooft heeft korts over te ko¬ 
men, om in perfooti op alles te verfien en ordre te ftel¬ 
len , en de goede onderfaten en de landen voor te ftaen 
en befchermen. En ten einde ’t gene des voorfz, is, 
bet volkomen en geëffë&ueert foude worden, fult gy 
’t felve mogen communiceren métten Stadhöudér, en 
die van den Rade,houdende déshalven met elkanderen 
goede correfpondentie, in der voegen dat fijne Maje- 
fteit die autoriteit behouden cn de fterkfte blijven 
mach. En indien gy onfe ofte des Stadhouders hulpe, 
byftandenaffiftentie behoeft, fult ons ofte den voor¬ 
noemden Stadhouder daer van mogen verwittigen en | 
adverteren, mits verklaringe van’t gene dat uvan no¬ 
de wefen fai, om u daer van te fecureren en by te ftaen, 
ofte die middelen diegy daer in geadvifeert fult heb¬ 
ben , te voorderen en na-volgen, en dat fo geringe als 
’t mogelijk word : waerin wy u gantfchelijkentoe-be- 
trouwen, dat om de getrouwigheid die hy fijnder voor- 
fchreven Majefteit en tot confervatie van defen lande 
fchuldig zijt, gy niet laten en fult te doen al ’t gene des 
tot Godts dienft, en van fijner Coninglijke Majefteit, 
en tot behoudenifle en bewaernifle van der Gemeen¬ 
te , en van u felven, in ’t befonder van node wefen fal. 
Lieve en wel-beminde onfe Heere Godt zy met u. 
Gefchreven tot Bruffel den een-en-twintigfte dag van 
JUU01566. &c. 

3©dD fcb?üben fommige <f>teben acDterbolgt cn 
Den baer na gcrcouïccrt fjcDDcn. 

A3lfo mi binnen befen tijfcc neffenS bie ban ber Ha 
Itgiefo bed beneerfligt toas / bat fp be toapenen 

Dabben bcgonft te minheren en goebe Ijope toas / ban 
JK bat fp bic Do?tdijb Bed gelaten fottben Debben : fo 
ban^isi’t gebaat bat ben ^offacrt ban 25?abanb bic 
haat)- inft fjabbe om bolït aen te nemen/enbien-bolgenbe 

fellere Dnecljten / en ooïi paerben aengenomen Dab; 
be (gaenbc ben roep bat fijn bebel toas / m ben Doop 
banbebergaberingeban bie ban ber Hdigie buiten 
berflab nmbjcrpentefïaen/be $?ebicantcn cn atv 
re te bangen / cn be p?ebicatien te floten) DP bes 
b?pbaegö ben 19 gjulp boo?-bp en langs be beffen 
ban ber tStab met felter bolït gepaffeert/ en te Haercr; 
ïjem bp 2Hnttoerpen / plaetfe 3pnre tooonftebc / ge; 
troeben is / en albaer meer linecbtcn aengenomen 
beeft: €n mant ben roep en gefcb?ep terflont al 
be ^tab boo? biati/bat DP baer toas gebomen om 
beef fonbaegs in ben Doop te fmijten en fijnen laflte 
bjerft te fldlen: fo ts baer boo? des anberenbaegS 
groote beroerte en turbatie in ber ^tab getoeeft / 
fulr bat fijne Excellentie en be 3Bet in Ijacftc baer? 
om Debben gefonben te Ijobe / bat Dem terflonb te; 
gen beo mo?gens foube too?ben berboben pet aen te 
grijpen / en om be b?efe te berb?jjbcn lieber ban 
baer eibers gefonben toerden / toant baer geen 
beugt af en Dofic Domen / toant of bic ban ber He; 
ïigte fouben Den mogdijb fo flerb maliën en ban toa* 
pen berften / bat fp boo? Den niet b?eefen en fouben 
lbaer toe fp alrebe gereetfcDap maeDten) of fo be?; 
re fp butljten niet ftcrb genoeg te 3ijn / bat Det te 
berfoegen toare / bat fp ergens binnen ber ^tab / 
om ban be <&?ofïaect berfebert te 3bn / eenige plaet; 
fe fouben innemen 1 bat fo uit b’een / aïö uit d’an= 
bere bele quaeds en blocdftoting gefcljapcn toare te 
boSgcn / cn bannen anberfins tod raet toifle om bic 
ban ber Hdigicn be toapenen te neber te boen leg; 
gen / enDoetoel Daer ||oogljetb eerfl boo? anttooo/b 

fjfrtog 
•lErtcö 
toan 
53?u.nf; 

gaf bat ben <D?offaert geen bolD en Dabde om fo ?t; 
fe te gdmtiDcn/ tegen fulDc menigte ban bolD / bie 
fp berflonb omtrent ginttoerpen opte p?edicatien 
te bergaberen / notljtans boo? be bele bertoninge en 
neerftigljeib baer in gebaen / Ijeeftmen nocD ten fel; 
ben bage ban Daer ïjoogbeid Bticben gelircgen / baer 
mebe ben 3U20fTacrt ontboben toerb / niet aen te ban; 
gen / maer eibers te retfên / bie Ijem bes morgens 
b2oegbeneen-en-ttointigfle 3ijn gelebert/toaer boo? 
’tboIDtoatiSgeflilt: iBaer bie p?ebicatien 5ön met 
meer toapenen en getoeerS bien bag befet ban oit te 
boren / gdijft fp 00D toaren baer na / te meer boe? 
bienebentodbe fdbe ^offaert baer na Dein ooD Bp 
ber^tab met bolD liet fien bes baegsboo? bie p?eeb- 
bagen. 

©00? en in bèfen tijbe / *s 00D be fame / ja bafle tij; 
binge geDomen / bat hertog €ritïj bp gingen bolD en 
gereetfcDap ban oo2loge maeDte Bp lafle ban ben Co; 
ning/ om albaer te lanbegeb/uiDt te to02ben/’ttodii top- 
beleb/eemtbonbenen ban guaber confeguentien/en 
een g?oot acljterbenDen maeDte. 

^aernafo opte follititatien Bp be <©ebeputeerbe m aj), 
ber (tab ?lnttoerpen te Bobc gebaen / einteUjD ben poinae; 
berben ^tugufli / op biberfe poinctcn bp ber <©ou; mmten 
bernante refolutie gegeben is / fo Debben be felbe 
t’^lnttoerpen berflaen 3ijnbe/ljet bolD eenfbeds ge; ctupw, 
flilt/en eenfbeeis meer beranbert/ te toeten / batfe 
opte reguefle ban be SUdmoeffeniers aen ben ^?ince JSnHStt 
en JBotpouberen gegeben boo2 eenige peniterenbe weröm 
l^erboopte/ Dabbe geconfentecrt Den g?atte gebaen te «hbuiw. 
to02ben / fo be?re fp in Den penitentie biebenbolper; 
benbe/en be beljoojlpDe berftoceringe en penitentie 
bes 53?ocDiaens bolB?acBtcn / maeDte onber ’t bolD 
goebe flicljtigïieib/gdDD bele 00D goet bebonben bat 
Daer i|oogDeib te b?eben toas/ bp €bict parbon te 
betteenen boo? ben genen bie in be bergaberinge en 
p?ebicatien getoeeft Dabben/tot bier tijbtoe/beBou; 
beltjD bat fp boonacn Den baer af toacDten fouben: 
DBaer batfe opte conbocatie ber generale Staten/ 
maer en feibe/ fpn jBafefleit baer af in’t lange ge; 
fcD2eben te Debben/en batmen fpneanttooo?benre; 
folutie moejle bertoacDten: item bat fp Dabbe ge; 
toeigert be ontfïagittgc ban eenen ban be <0erefo?; 
meerbe Hcligien / genaemt ^Jacob ^t/e / bie gefeib 
toerb 00D tegen ber ^tabS p/ibilegicn gehangen te 
3ijn/maeDte Det bolD meer geturbeerten berbittert/ 
temeer om bat boo? ben fdben g?oote menigte ban ®c.b«? 
Cooplutben / ja alle bie ban ber Hdigicn / gebeben onS 
Dabben / bie baerom baer na toeber aengeDouben singe 
Debben/ en be $?inte en 3©et/ 00D Daer ^oogljeib 3^ 
gefcD?eben / om te berDoeben alle bco?bcre incon; 
benienten / maer en Decft niet Dunnen baer toe ge; .Fo, . 
raDen / ban is eerfl boo? be na-gcbolgbc trouble uit; 'S7‘i 
geraeDt. 

SSabien nu be pince en be 3©et feDere bagen on; mn 
lebig Dabben getoeeft/om te (lellen feDere articulen 
en poincten ban be toabe en anbere bie totte berfe; t >|rnr, 
Deringe ber ^tab nobig fcDencn / boo? bien be ge; toerrit, 
meente geen Dnecljten/ooD uit be bc?gercn/en toil> 
be todaten : fo 3ijn ben =£eben en anbere gement; 
fcDappen boben geroert / be felbe poincten cn ge; 
concipieerbe o?b?e opten b?cben Haeb boo?gclefen/ 
en boü?t bp gefclmfte gecommunicecrt/ mette 3L ' 
poflillen ber <6oubernante / roerenbe be generale 
Staten en parbon : mitfgabcrS be p?opofitie 00D 
gebaen / ftrccbcnbe tot Det berbieben ban Det b?a; 
gen ban Hoeren / pifrolcn / lang getoeer en ber; 
boben toapenen / fo tod bp bage ais Bp nacfjte: inf; 
gelDr Den berlilacrt be poflille ban Daar l^oogDeib / 
bat fp te b2eben toas / bat fijne €rcdlentie bie fnper; 
inteiibentie ban be ^tab aennam: toaeropnaacl); 
ter-raeb bp Dem genomen / be felbe Sebcn/ Cooplui? 
ben en ‘jpgefetenen fyn €rcdlentie feer Debben be; 
banDt ban bat Dem beeft gelieft bcnlaflenfuperin; 
bentte ban be^tab teaenbaerben:boo?taengacnbe 
be p?ebicatienbat fp nietenbonbengeraben pet met 
fo?fen baer tegen te boen (00D eenige berDlarenbe bat 

I fp niet en berjïcnben baer toe geb?uiDt te too?ben} 
boo? 
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boo? en aleer bp be generale Staten baer op fouben 
gebelibeteert 3ijn/ toelP toaS be eenige remebie om 
baer op te berfïen/baer opmen befelbe ooP6epoo?be 
terfiont tebergaberen / boo? elP3ijn particuliere teben 
opte anbere poincten feggenbe: toaer uit etnüelijp ge* 
fielt is een generale 02öonnantie optec toafeen en 0202e 
tnöettoo?f5flali tasmaan te poufeen/ bie ooPaibaec 
tóhecconötgtöen 1 3 SCugufli / op bat ben Coopman / 
Boo?ter en ^fagefetenen boo?taen pen bet berfePert 
fbube mogen pouben. 4 

f*a' 35e <©2abe ban Cgmont pab baet-en-tufftpen bp 
4B3mont ïaflebanbe ïiegente pem gebonben in3ijn<ö5ouber* 
fopöt Bet nementban Blaenberen en albaec feergeatbeit / om 

l,et te ftMen bat in betfepietben pïaetfen pen be* 
Êeren te donö op te toerpen / boenbe eenige ban be felbe draf* 
fidien. fen met eigent/ en foePenbe anbere met foetitpeit baet 

af te trecPen/ttoelP een grote opfp?a*P maePtc aen 
beiben 3pben/ia toerbe feer betfepeibelijp baerban 
gefp2oöen / fulr bat pp noep te ï|obe / noep bp bie ban 
be Itdigie geen banp en bepaelbe. 

^aer «effens iffer toeber een anbere onruft tot 
Sfinttocrpett op panben getooed/poetoel bie met C5obS 
gratie noep toe! berginP en ouam bp/ bat aïfo be boo?* 
genoembe B^bicant op föiel met een ontalfp groot 
gepoot 3ijn£ermoon pabbe boleint/ ben 10 Hbgufli 
fa pp afgaen foube / albacr pem peeft bertoont fePeten 
(Cpeologien / ^octoo? en Badoo? ban Eoben Mr. Pe¬ 
trus Rithovius, Badoo? ban B^tcr te Eoben / (• fo 
mennamaelS berfionb/maet boen in’tbeginfei niet 
en toid fo pp al toeerlijPe Pieberen aen pabbe) be toe!; 

dnrutir Pepem opcnbaerlijP peeft toillen betifpen ban ’t gene 
wbCTfiÉt pp gep2ebifetpabbe: toaer op fbbe anbere feibebereeb 
tooi te 3tjn met Pem te confereren / en bat fp uitten bolPe 
f^eefiec in eenig puiS baer omtrent gaen fouben / fo bleef b*an* 
wS argumenten ober Inibe bp b?engenbe en ben 
toiussuec* anberen peet fltaffenbe / toarr opbeel bolrtoe lopen* 
tofttt. be en pojenbe / bat paren p?ebicartt ben anberen met 

fcp?tftute en rebenen (lom gemaePt pabbe/ fo iffer 
fulpen iou en getier gebolcpt bat ben €peologien peeft 
moeten toppen/ en toerben eenige fo berbittert op pem 
bat fp pem fouben boot gefïagen pebben / pabben niet 
eenige boigeren met perijpd paers lijfs/ ben felben be* 
feput / en aepter na in een Peiber geb?ongen en berjle; 
ben: toaer boo? pet bolP meer en meer pittig too?öen* 
be/met groten pope bp een bleef en toilben pem boot 
of immer beSfuftttte gelebertpebben/omgepraftte 
too’ben: pier af is terflont inbet (lab een grote mui? 
tetije onber ’tbolP gehomen / elp een bie faPe erger 
mabenbe / tot bat 3ijn Crcellentie ben «©(fitter ban ber 
pïaetfen baer peeft gefonben/bie ben (STpeologienge* 
bangen genomen peeft / bentoelbenmen (na bat men 
pem pabbegeb?aegt na reben entoat pem pabbe ges 
mobeert bit fpeï aen te reepten) fecretelijP met een 
fepmtetoeg gefonben peeft / en iö alfo einbelpb bat rm 
moer 00b ge(lilt/ gelpb te meer (lonben uit biergelp? 
feer en noep beel minber oo?faben en roepen albaer 
bibtoifé grote turbatie guam/ mips be toanttoutoe 
eben(lerb aen allen banten bleef / pier ban peeft be 
3&inceban «©rangien be <©oubernante terflont ber^ 
toittigt» 

||et <0ee(lelpb i^of ban Camerpb te 252u(felre(ï; 
berenbe (niet tegenflaenbe alle follicitatien en fcp?p? 
Pen ban ber 3©et ban 3Cnttoerpen aen pen gebaen) 
pebben aen be J©etpouberen met b?ieben ontboben 
bat ben boo?noemben ^20cpiaen of ^ebibant op’t 
!Öieltotpetp?eben nielett bepoo?be toegelaten te too^ 
ben/ en batfp pem niet en abmitteerbe: maerbien 
niet tegenflaenbe peeft men pem laten bolperben in 
3ijn fermonen / fo bie fonber toapenen gefepieben/ 
en bat fo groten bolb pem telben baer liet binben 
battet pem niet en fbube pebben bunnen berbobert 
to02ben / fonber be (lab in merbelijb perijbel ban 
oproerigpeit te (lellen/en pebben baer op benBica* 
tiaet pen rebenen toebet gefcp?eben. <©aer en tuffepen 
bebe men 00b alle mogelpbe offtcien/ om be<©ere= 
fo?meerbepen toapenen af te boen laten/ bie fpallenf? 
bens meer en meer lieten / en gepeel gelaten fouben 
pebbenenpab gebaen pet bebuepten boo? ben ^2of? 

faert / bie foratoplèn tot neffenjS be befte op «^aterbage 
guam rpben (fo 30n toeg ban 25?up(fel t'puiftoaert 
baer lancr lag) baer boo? fp telben berbeert en aeptep 
benben bieben poubenbe, 

<©mtrent ben felben tijb (b pebben be goebe man^ 
nen ban be $oo?terpen en 3Cmbacpten benfteere ^ou^ £0(* H" 
berneur fo monbelinge ato fcp2tf5teüjb/ intbefonber 
noep bebanbt ban bat fpne €rcel. pab geaccepteert be ten en' 
fuperintenbentie ban be^Stab/ en pebben ber (eiber «m&acfi* 
alle getoiilige gepoo2faempeit gepjefenteert/ enboo?t Le"LD^ 
berfoept pem bp te toillen blpben/ fo lange be fo?glrj* 
betpben fonben buren: maer fo berre fpn€rceilen; 
tie om anbere getoieptige fafeen tot eenige tijben in 
perfoon eibers notelpp pem foube moeten binben / ba* 
ben pem banfo paeflte toillen Peren aïfl foube tno* 
gelgfe toefen: en ten einbe baer en tuffepen fulpen 
«$tab niet en foube blpben onberfien ban eenigen 
ïgoofbe ban gualiteit / berfoepten bat fijne €rceï* 
lentie fo beel toilbeboen/ bat boo2 3ün interceffie en 
met autorifatie ban be Kegente burenbe 3tjne abfen* 
tie baer guame en baerpiele boo? ©berfle be <©?a* 
be ban t|oo2ne / of be <©?abe ban ^oogfïraten / bien 
fp alle gepoo2faempeit in fpn aftoefen fouben beto* 
nen/ op bat bp faute ban eenigen ^oofbe / bp ben 
guaettoilligen niet toerbe pet boo?tgeflelt bat nieten 
foube toefen tot bienfte ban fijne lÊajefleit/ betoa* 
ringe ban be ^tab / en rufle ban ben Coopman en 
25o?ger: Berfoepten bat 00P ftjne Crcellentie/ om 
bet te toefen gepolpen en relPen beter geinfo?meert/ 
en 00P tot allen toeballen bet o?b?e moept boen (lel* 
len/ toilbe terflont Piefen eenen Èieutenant bolgett* 
beb’articulenbp fijn CrteHentie metten tpebenflaet 
gefloten: bibbenbe batpjn Crcellentie baer toetoil* 
benenfen ben ^eere ban Stralen/ bicfp poopten bat 
foube toefen ten genoegen banbe Coopluiben/ Boo?* 
teren en S«0ofotonen/ bp b?engenbe baer toe batbe 
p?incipael(le ©fficiers en BurgemeeflerS anbetfins 
met paren bienfl fbo feer berlafl toaten / batmen 
pen met geen anbere laften en bepoo?be temoepen: 
toaer af fpn Crcellentie be Begente terflont peeft ber* 
toittigt / en pet gefcp?ifte bien confo?m ober gege* 
ben/ paer gefonben en berfoept Stralen tot Eieute* 
nant te mogen (lellen / maer peeft paer ^oogpeit 
’tfelbe uitgeflelt/ latenbe paer bebunPenbat pet on* 
nobig toas ombe ^tab met een Eieutenantte ber* 
fien. 

i^ier en tuffepen bebe 00P fpn Crcellentie alle uiter* 
de neerdigpeit (tot bien fine 00P biPtoils fenbenbe 
aen be|BiniflerS en p?incipaelfle ban be Beligien) 
bat fp pen fouben toillen boegen en fcpicPcn na be 
boo?fcp?eben refolutie eno?b?e/ gedeltbpallebeEe* 
ben,- enbienbolgenbeaepterlaten be toapenen in pen 
fermoenen/ en fonbcrling pen bermpben/ ban bin* 
nen be ,$tab pet toaer in 5t gaen ter p?ebicatien of ban 
baer Pomenbe of anberfints / pem te binben met 
eenige toapenen/ roeren / pidoletten/ pellebaerben/ nen.' 
of anbere bpbet o?bonnantie berboben/ toaer op fp 
bade popegegeben pabben/ ban pen nabe felbe o?* 
bonnamten binnenber ^taöte fcpicPen/ enooP3pn 
teb?ebengetoeedtoetefeggenente gelobcn/ penp?e* 
bicatien/ fonber alle toapenen in diltc te pouben/ 
toilbe men pen ’ttooo?b geben batmen pen niet mif* 
boen/ noep oberrompelen en fouben boo? ben ^?of* 
faert noep anbere/ toelp fp 00P ben boo?fcp2cben 
^?offaert in perfoon pebben boen aenfeggen/ ald 
peeft geblepenbp 3pn b?ieben ban ben 17 2Cugudü 
IBaer be pope en be genifligpeit baer boo? bertoaept/ 
en peeft geen effect gefo?teert/ maer is terflonb niet al; miet 
leen omgedoten / maer 00P in een grote bitterpeit ber* od?fa&erf 
anbert / boo? be bier naboigenbe oo?faPen / bie al fee* km* 
nentijbe toegeballen 30n / enbpna be^tab in groot 
perijbel en onrud geb20Cpt pebben, geb&trn- 

heette toas/ battet ais boen aen be3©ijp-mec* , 
ders geb?ocpt is eenen befïoten b2tef aen pen geabb?ef* 
feert bp eenige ban 25?uffel (fo ’tfepeen bp b?ieben {,fntfeB 
ban ben 13 SCugudi) inpouöcnbe battet fcPere com- 
ploten gemaePt toaren tuffepen be ïlegente en be ' 
Zeereu ban ^mtoetpen boen teüobe 3ö«be/ om te 

ber* 
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totrftocentiÉï p?ebicatien baer Duiten gebouben / ’ttodb 
fïrebtó tot Diosöfto?tmge ban pen butfb?outoen/liinbe* 
ren en b/ienben/cnbiergejylte onnofdc meet/toaer 
af fp benabbertcnticn bcbeuniet uiteen gemeen ge? 
rucöt/ittaerfefeere appareitte öanöeiinge en opcntlijbe 
argumenrattufTcben pen getratteertj bat oob munitie 
te jEecbden toaö gefefjeept en bp 23?uffel geb?acbt / 
fo bat IGnttoerpen bp fellere perfonen albaec toa3 ber* 
fsotfjt / en met ert refteerbe ban be teberingey ’t todfe 
fp alö liefüefeDero ‘oer feïber tod Ijabben boo? bee 
^tabö'todbaeit toiüen abberteren/ albnobigsönbe 
om t felbe,te communiceren met mijn ï^eere ben 
ï^inte laan <a?angten en anbere <©eïien3enCuber* 

„ fingen ber fïab. . ^ 
m*ia< b’»ereirattenfeibentnbebe^?opertban5b?a^ 
penen baub / baer biebatt ber ïteligien fo grote b?efe afbab* 
aaoj öen öm/ ö502 o* fïab, ban SHnttoerpen/ beeft nafijntoo* 
TAu ninge ('een baifmtjiebaer Dutten ftaenöe ) boen boe* 
geüoen. ren febere magenen gciaben met toapenen / toaer 

om eenen groten roep 13 op gefïaen / bat men bte 
tegen be pieöicanen toilbe Defigen j toaer om ooit 
ben eenen toagen bp ben boibe binnen ber fïab 13 aen* 
nebouben/ toelbe toapenen bic ban ber 3©et toilben 
beranttoootben / ’t todh bem maer te meer achterben* 
ftenbebeijebben. , . 

3' <^e berbe/ bat feberen b?tef boen t3 gctootfjt aen 
jg“Jm . eenige baerber Keligfe: inboubenbe bat ben kopert 
ïöcI/ck toa3 toeber gehomen en bat gefloten toa3 / bat met 
toan be Ret teïicn ban be bloït-flag ban be grote blob ber gro* 
j!®c[|ie' ter berbe ter center bcquaembeit/ bP met 3ün boib 
Iicdo foube in bc bergaberinge fiaen / en tot atjne affiften* 
caacen. / omtrent een mijl en min rontom ban ber fïab la* 

gen bier enbaertot iooo peetben/ of bat bieuit ben 
gebup? Cïoofïcren opeenenaebt fecretebjbtot op een 
fjalf möle bomen fouben/en na ben boo?f3 bloh-fïag 
toacbten/ en bat tnfgdtjx in ben fdben Cfoofïeren bet* 
fcbeiben bneebten baer toe berbojgen lagen. 

4. bierbe/ bat feber man3 perfoon al3 boenoob 
fnteïy gebomen i3 aen eenige ban be tttftgte/ ben betbia* 
gru Dte renbe bat een 3ijn mebegefdie bem babbe toiücn baer 
Oan öer toeb?cngen/batbP folbpefoube binnen ber fdber fïab 
SSe bcDDen ontfangen / om tegen bte ban ber öehgien ge* 
öoraen. reet te 3ijn / ten eerften blob - (lage ba» be groot(ic 

bïocbe / en bat bien bem Ijabbe toillen Ictben ter 
(roi.js.) piaetfw baer be toapenen baer toe gerect toaren/ 

bacr bp tut btefen foube mogen / toelbe bem oob 
baer bp berblaert babbe / bat ten fclben bagc tocl 
tacïjenticb baer toe aetigenomen en ingcfcb?eben toa* 

bier pameren albuö bertocit en onber ben 
bolbege(troit3önbe/ beDDcnfuIbeberbittcringe/ ge* 

mceKöeit tieren mtoringegemacbtbattergenoegmeöe te boen 
SSÏÏÏÏ., tögctoceft / en be^tab in groot perijbd ban oploop 
yen te gcfïdt toerbe/ bneb fo befc geruchten too?ben gefett 
tóiiim nalfclt te toefen / i3 b’oproer ijoctod niet fonber ftoa^ 

rsgljeit gcfrüt getoceft: nocbtan3 fpn bte ban ber 
<6crefoemeerber üldigic baer boo? berootfaebt ge? 
too?ben / bat fp bc3 anberen bacgb3 met malban^ 
beren gegoten ijebben / en boo? ben genomen ban 
ten boigenbe bage en boo?taen niet meer buiten be 
^taö baer peebicatten te bouben en tc bergabe? 
ren. 

D€ p?inceban©rangtenbanbefercfoiutie nocb 
ben fdben abonb getoacrfcljout 3ijnbe/ beeft ter^ 

(tont ben boo?fcb?eben penftonarta aen eenige ban 
bcnp?ebicantcn/ infgdijrttoec ban fijne €bdman3 
aen bc p?incipadfte ban ber felber lleligien gefon- 
ben / ben bermanenbe op gcboo?faem!)cit / bat fp 
ban fuiben boo?ncmen fouben op bouben/ en ben 
bermpbenban binnenbc frab te pjebtben / maer ccift 
bcrtoarïttcn bc refoltttie bp be Kcgcntc metten €be= 
len bo?t3 te nemen / of anberö foube bp moeten tonen/ 
battet tegen 3nnen banb en toille toaö/ enfien bem 
geelt tc maliën / om Ijet fdbc met fo?fc te beletten/ 
tobben fut fdbe met foettgbett niet laten: bc toelbe 
ben ncerfligbeit en alle goebe bertoningen baer toe 
gebacn bebbenbe/ bebben ebentod bie ban ber ïle; 

ligie gebacbt te' bïtjben bp ben boo? genomen b^luit 
ban binnen te p?ebiben / ntet te min bebben fpabe 
in ben abont tot benber ontfcbult en juftificatieban 
baer toeigermge aen 3tjn €rcdlentic gefonben eenU 
ge Cooplttiben met fefeere remonftrantie en ber^ 
fodi 7 baer in berbalenbe be boo?f3 bier poincten 
boben geroert / en bat fp baer boo? / en boo? ber- 
gelpbe aebterbenben benobigt toaren / om beterö 
toille en meerber guaet te berboeben / en om be 
toapenen aebter te laten / te bouben ben bergabe¬ 
ringe binnen be fïab: btbbenbe bat 3pne Crcellen^ 
tie’t fdbe niet gualgfi en name/ eben berre ia/ bat 
fp nocb ïiebec (boe toet ongaeme) ben onbanh ban 
3iine €rcdientie fouben lijben / ban boren be me* 
ntcbbulbige b?efen en toacbten ban ben bolbe/ fon* 
ber be toelbe fp niet gaerne gdaten fouben bebben 
bem alle beboo?lpbe geboo?faembeit te betonen/ 
en bat fulben oberlafï ben feer tod foube tonnen 
gefcïjieben en befïdt too?ben met bulpe ban ber 
ï©et fonber 3bn toete: belobenbe eben tod / bat 
ban bnnbec fpbe / al toerben bun fermoenen bin* 
nengebouöen/ geen engeregdtbeit aengereebt fou* 
betoo?ben. 

IBöet alfo 3tjn Ceceïlentte’t felbe geenfmö en toil* 
be gebogen / en ben bete bertoninge ter contrarien 
bebe/ feiben fp be refolutle fuljc genomen te toefen s 
niet te min fouben nocb ben uitetfïe befte boen /om 
% felbe ten refpette ban 3üne €rcdlentte aebter te boen „ 
blrjben: maer fo bet fdbe gefebiebe batbPfultobocb S» 
niet gualpfe foube gdieben te nemen. «Ontrent mtb* betw* 
bernacbt/fanb ebentod 3ijn excellentie aen bie ban 
ber ï©et bat fp alle be^cbutter3 en<©ilben tegen be3 
mo?gen3 ten bijf uren in be toapenen gereet fouben jm, ■ 
bebben / in meninge be fdbe ban op alle oo?ben uit te 
fenben / om alle beginfelen ban bergaberen te boen 
febeiben met p?operbett: maer tot bien mo?genftonb 
3pn bpljem toeber getomen bie bair'3abont3/feg* 
genbe / bat fp fo bde ijabben gebaen bat ten aen* 
fien en refpecte ban 3Öne Crcdlentie biep?ebicatien 
nocb buiten fouben too?be gebouben/ boe toeifp toeï 
buebtenbat fpboo?ibeboo?fclj?ebene b?efe/al3bJaen* 
fïacttbeguabe/ toeber bet felbe niet lange gefebteben 
foube bunnen / nocb bet bolh baer in gebouben en 
onbertoefen too?ben/ ten toare bat fpmetberfetort* 
bcit / ban niet mlöljanbdt te too?ben / baer toe bcrtotl* 
ligt toerben: ban ai ’t todli 3pn Excellentie terflonb be 
lïcgcme toacrfdjoube. 

nu ben boop ban bte ban ber <0erefo?meerbe 
Kcligie bagelijx ober ai toenam en feer bermeerber* .'cstuten 
be/boo? bien bet gemeen boib boel) ban fulben aert 
i3/battet gaerne na beranberinge berlangt/ fo toe* bcsfnfei 
gen fp eenen groten toeloop tot baer p?ebicatien / eenf* ban m 
beeï3uttnieufgierigbctten eenfbedö uit goeben pber / sdïo. 
Ijebben eenige bie bem gebeten bteriger ban b’an* 
bere/enmeerbpanben ban alle’t gene berfdberïïe* 
ligie tegen toaö/ ben berfïout / en met eenen onge* 
febibten pber / berbo?bert te bomen en boen bo* 
men eerfï aen febere (Bedben en €?npccn optetoe* 
gen: baer na aen eenige Capdien en^tatuen: boo?t 
oob / aen en in anbere Cloofïeren en herben / eerfl 
ten platten lanbe / baer na oob in eenige fïeben/ 
alle ben Crupciftxen/ ^eeïben/ E?namenten/^a* 
crament-buifen / (taferelen / Eutaren en alle eter* 
fden albacr gebouben/om berre te too?pen/ in (ïuc* 
ben te fiaen / en te bertooefïen / met ftilber baefïig* 
beit battet febeen onmogclijb en ongdooflijb te toe* 
fen: ’t toelb niet gepaffeert en i3 fonber grote pion* 
bcrïnge en roberpe / boe tod batter bde goctö ben 
ïiegcerberen i3 toeber gelebert. 3E)dbc rafernpe in 
3©efï»^lacnbercn omtrent pperen / fo Daefï be <0?a* 
be ban Egmonb ontboben enberrcpfï toaöte^obe/ 
eerft ontfïcben i3 / en begonfï 3ijnbe/ i3 terftonb fo 
berb?ept en gebolgt getoeefï bet gebed j^cberlanb 
boo? / batter geen p?obincten en 3ijn fp en bebben 
baer af gebodt: en bp na geen fïeben/fp en bebben 
in’tliïemofin’t groot banbcfebcdbefïo?merpetcli> 
ben/ of immer te toefen aebab: ’t 5p bat fp bebben 
moeten gebogen bat bet Canaille en bie ftilb toeris 

boo?* 
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boo?gcnonien pabben / ’t fdbe pebben gebaen: of bat 
beftegeerbecen/ <£5eepdtjbe/ fóerb-mecperen felbe 
uit b?cfe ban bon fdben/ en om meerbere fcïjabe cn 
öcftcucttc te betïjoeben / fdbe paer herben en Cloopc? 
ren baer nfgdebigt/ofpun in tijtö baec tegen geperbt/ 
getoapenten berfien pebben/ enalfobe rafenbe furie 
ontgaen / en iö befe rafernije gelijbeen bper banïanb 
totianb/ ban&tab tot ^tab/ boojt gelopen en ge? 
fp2ongen met fulben furie battet te bertoonberen toaö. 

<©m bantoat int particulier baer ban te berpalen/ 
fo flaet te toeten bat na bien in ben begtnfd ban lugu? 
po befe beelbpo?minge allenöbenö in ©ïaenberen toaö 
begonp/ enboo?tenboo?t bepont te lopen/ maerniet 
gebacijt en toerbe bat bie tot fullie poutigpeit foube 
felimmen/isf gebeurt bat tot SCnttoerpen ben 18 Hu? 
gupi / ’t toeibben bag ban ber pabo ommeganb / bet? 
miffe en p?oceffie iö getoeep / in be toelbe men getooon 
10 feber groot jBarien-bedt (in todbet name be groot? 
pe iaerbe albaer getoijt toaö) om te b?agen / ben tod? 
ben men ban oubenttjbenbde eereint ommeb?agen/ 
op cn af te pdicn / cn anberfintö aen bebe: iö oob ten 
felbcn tijbe obcrbomen bat be ï§eere $?ince ban 
«©rangien/ «Bouberneur albaer / eenigebagen te bo? 
ren / om notdpbe affatren beö lanbö/enbcfonberbe 
ftoaricpeib metten betplicptcn <£bden boo?panben 
jijnbe/ ontboben iö getoeep om te bomen/ alle onfcpult 
acpteclatenbe/tot 25?uffd/ toaer af poctod pp fjem 

-lange ereufeerbe/noeptanö ten Iepen iöfulrgeb?on? 
gen getoeep/bat pp 3pn bertreb niet langer en beeft 
bunnen uitpeilen / beeft nochtans tot groter beben ban 
ber 3©et en ^ngefetenen nocb ben fdben x8 atugupi/ 
mitö be fo?gdijbpeib ban ben bag/ en be openbare €e? 
remomen biemen ten fdben bage geb?uibte / in be pab 
gcbïeben / en iö aïfo be p2oeeffie en ommeganb gdjou? 
ben: oob bet 25edb omgeb?agen / en be fBonieben en 
«Beepelpbe mebe gegaen/met fang/fpel en mufp/ 
na be oube en getooonlpbe manier/en boetod men fag 
bat bele baer op mopsen en belefmaet-tooopjen ben 
25eelbe en ben <ö5eepdtjben perfonen na gaben / ja ee? 
nige riepen itëaiben/ jBaiben / bit iö btjn lepe gececp? 
te / btjn lepe poocpeib en omganb / ia 3pn oob fommi? 
ge ballen op eenigeplaetfen baer na (maer feer luttel) 
geto02pen/ eninfomma batmen tod facpbattet bolb 
feer beranbert en berpout toaö / noeptanö iö ben om? 
meganbin ben getooonlijben ganb bolb?acpt fonber 

Met betj eenigeop?oericpeib. 3Beö anberen baegö ben 19 2Cu? 
Sneen 3«Pifmo2genö iö be $2ince gereip/bebbenbe bape 
- - bopc gegeben ban b02tö toeber te bomen/eerp ben 

ffèagipraet en ben anberen Eeben bermaenb peb? 
benbe pen officie en be rupe ban be pab gerecomman? 
beert. iBaeral eer 3ijn €rcdlentie peeft toillenber? 
treeben / fo peeft pp te meer ponben aenbe töegente al? 
Ie bie boo2-berpaelbe f toariepeben gefcp2eben / en oob 
paer cjrp2eö getoaerfepout/ bp 3ön b?ieben ban ben 12/ 
14/1? en 16 2lugupi / bat pp in 3ün abfenttc b?eef be 
boo2eenicp inconbenient/ten toare fp eerp bolgenbe 
ber gemeente berfoeb / pen berfage ban een anbet 
ï|ooft of ten minpen ban eenen ^teutenant / maer fp 

getuit- peeft fdbe altijb bertroeben en pen gefcp?eben bp paer 
Sanmi Mdsen ban ben 13 en 16 Slugupi bat genoeep toaö / 
snber bat be <0fftcterö en 3©etpouberen boo? fo luttel bagen 
fioofc of be toefiept fouben nemen en fo?gc blagen. (€en fdben 
%imw bage peeftmen beö acptemoenö in onfer ©?outoen 

berbe pet boo2f3 Bedb gaen pellen in ’t Cpoo? / baer? 
mentanberö altpb aept bagen in °t mibben ban be 
berb piacp te laten paen/’ttoelb poetod om beterö 
toillegebaen toerbe/pebben notptanö biberfe in ber 
berbe pen boen binbenbe (en befonber jonge boefbenö) 
baer mebe beginnen tefpotten/toagenbe of Jlatben 
b?ee(be / bat fp nu buö b?oeg toeep liep / met meer an? 
ber fepimpige ptopoofren en rebenen: toaer boo2 oob 
berfepeiben bie guarnen om bpbenbiberö fpjaben/ 

fjeiö tn boo2 be traliën ban ben fdben Cftoo2: baer en tuffepen 
bet feet? ottber be boefbenö boen in be fdbe berbe omtrent ben 

$>eebpodfpdenbc/iffereenen groten leeber (gebleeb 
meteen ftoert bcrcit rorben/pebbenbe eenen proien 
poeb op 3pn pooft) opten jSPeebpocl gcblommen / en 
peeft bie manierc gemaebt ban te gaen peeben / en 

taan 
rangieit 
uif 2ïnr? 
iDcrpen. 

nant. 

©c 

be. 

fommige fotte en b2ccmbe p2opoopeh begonp / beö be 
jongerömetbeeenen b’anöere baer toe guarnen ga? 
pen / anbere toilben ben leeber ban ben poel treeben / 
bie pp met boeten af piet: baer en tuffepen iö eenen 
jongen ^epipperban be anber fpbe in ben poel ge? 
blommen/ en peeft bien leeber lanr be trappen ban bo? 
ben nebergepoten/b todb penterponbeenigemanö 
perfonen baer omtrent 3pnbe/moeiben en ben fepippet 
mif boen toilben/ ja na pent met poingiaerben paben ■, 
maer be felbe toat geguep 3ijnbe ontguamuit beberb 
(maer toerb gehangen ban 'ö^eeren ^ienaerö om 
ban pem be gdegentpeib te toeten / en baer na loö ge? 
laten) baer boo? guam boen bed rumoerö in be berb: 
niettemin be toaepterö beben pet bolb terpont ber? 
treeben en poten be berb-beuren allegabertoe/en iö 
bien abont noep fo gepaffeert: be 3©et pier af getoaer? 
fcpout3ijnbe/iöbeö anberen baegö baer mebe bela? 
ben getoeep / en pen guaber bebueptenbe ban fuïbe be? 
ginfelen/pebben afgebeerbiept na ben <©ouberneur 
pem bit abberterenbe / en oob om abbijö te pebben op 
fommige poincten / baec op pen boepte bat fp ben ffte? 
beniftaeb toeber bepoojben te bergaberen. ^§0 nu be 
jfèagipraet niet tegenpaenbe be bjootbpsnbenpeben 
ban beö baegö te bo?en baer in niet en pabben berfien/ 
noep bp berboben / noep bp uitroepinge / noep bp 
toacpte / noep bp bolbe/noep bp toepouben ban be 
berb-beuren / beö acptemoenö / noep anberfinö/fo 
3pn be guaettoillige te meer berpout getoeep / en 3tjn? 
oe be pab bol b?eemtbo!r / boo? be ïtermiffe/ toefenbe 
oob ben <©ouberneur alöboo?f3 iönaec puffel ber? dftract^ 
troeben/ fo iö gebeurt bat beö anberen baegö/namcnt? Sf™1' 
Ipb ben 20 ?fugupi / eenfbedö ’t fdbe b?eemt bolb en 
oob bde anbere guaettoillige leeberö en boefbenö/ 
toaememenbe ben fdben tpb en b’abfentie ban ben 
p?inee / en bat oob ^ermanuö / en anbere jBiniperö (foi. f9. > 
(fo bie ban ber et berblaerben berpaen te pebben) 
’ö baegö te bo?en in pun p?ebieatien pabben gebla? 
meert pet omb?agen en eerbiebinge ban pet UBarien 
bedb / feggenbe batmen be Obolen niet alleen be? 
poo?be uit ber perten te too?pen maer oob uit ben 00? 
gen / pen pebben gebonben binnen en omtrent be grote 
berbe / en toert bp penluiben albaer toeber belrgefp?o? 
ben op pet boo?f5 beeïb / getiert engeraep/nemenbe 
guepie met pet ©?ouben ten offer fittenbe in ben 
Cpoo? banbe felbe berbe / ’t todb berffaenbe J|ccr 
5ian ban gjmmerfeel / iBarbgrabe / mitfgaberö 
25urgemeeperö en ^epepenen op ^tabpuiöberga? 
bert toefenbe/om be 3Bijbmeeperen/bie albaer ontbo? 
ben toaren/ te bebelen batmen be o?b?e op be toabe ge? 
pdtf02gbulbdpben foube onberpouben / 3pn terpont 
na be berbe gegaen / popenbe bat paer p?efentie foube 
gerefpecteert too?ben/ om bie in be berb toaren te boen 
bertrecben/gdpbfp albaer gebomen aijnbe/pebben 
belap/enmetter baet fo fdbealö met pun bienaerö 
ban baer geb?eben/ eerp be jongerö/enbacr na met 
bermaninge en bebdinge biberfe manö-perfonen in 
groten getale / en ban alle gualiteiten en foo?ten / baer 
op eenige bleben paenbe / feggenbe bat fp pet Eof be? 
geerben te po?en / en fomen penluiben feibe batmen be 
berbe b?oecp foube puiten / en batmen bien abonö 
geen 3lof en foube boen / bat fp baerom fouben obebie? 
renenbertreeben/en bat fp tod eenen bagmoepten 
toefen fonber Slofte po?en / met meer anbere bierge? 
Ipbe tooo?ben/toaer boo? fommige 3ijn bertroeben. 
<£n fo b’<8ffieier / 25urgemeeperen en bie ban ber 
3©et ban fommige bermaent aijn getoo?ben/bat bp 
atbien fp bertroeben/ anbere oob nabolgen en bertrec? 
ben fouben/ fo $tjn fp op bier pope uit be berbe gegaen/ 
enboo?be berbe entoepaijbe gebomen toefenbe/peb? 
ben albaer oob een grote meniepte ban bolb gebonben/ 
ben toelben oob bermaent beïap en bebolen iö ge? 
toeep/ bat fp fouben ban baer bertreeben. ©oo?t peb? 
ben fpbe berb-beuren boen puiten/latcnbealleenlij? 
beneenebeure open omberepe ban’t bolb bat noep 
in beberb toaö baer boo? uit te laten/en 3ünbe25nr? 
gemeeperen boo?tö naer pet ^tabpuiö gegaen /fen? 
benbe om be «^cputtecö/om terpont getoapent op 
paer Camecen te bomen/ en iö be jlEarbgrabc met 

3iiT5 
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3pn©ienaerS/bieïjet een taecl batt öeberb/ompet 
bolt» te öoen fepeiöen omgegaen toas/ toeöer in De 
berb gcbomen/ en binöenöe alöacr nocïj eenige «^cpc 
penen / pebben Den befte geöaen om öie refte öier noep 
in maten te öoen bertrecben/öan eenige quaettoilli# 
ge refufeeröett en toeigeröen fuif te öoen / niet getoet 
öige tooo?öen en rebellen gclate/enfienöe öeiBarb. 
grabe öatter fo gt oten menicpte ban buiten toeöerom 
inguamen/ beeft öeïtcrb öeure toegegoten en is na 
bet ^taöpuis gegaen / om met öie ban öet 3©et te be. 
racöfïagen toatmen betöetfouöc beftaen. ^0 paeft 
öeiBarbgtabe bettrocben toas / begonften öte in öet 
ifóecbe maten $falmen te fingen / fo luiöe fp mocpten/ 
ijeCreforterbanöer tterfteberbacft toefenöemctee. 
ïttge lierb meefterS öie inöe ^agebamere öe Jfteli. 
puien en ^utoelen öet ïteefee paööen öoen ö?agen / is 
öe |loo?ö-öeure uitgegaen / en öe öeute alfo open 
gaenöe is een grote menigte ban bolb öie buiten opt 
Jjerb-pef dcnöen met getoelö in gcötongen / en peb. 

Sin. ben öe öerbe in genomen / enöe anöete öeuten met 
et tot fottfe opgefmeten / en iS öe felbe ïberebe baneen om 
scnttofP taïipb bolb ban allen fooien berbult getoeefi / ’t toelb 
“el1, ö’©fftrict en öie ban öe 3©et berftaenöe / 3ijn toeöer 

naöelictb gebeett/ maetalöaet gebomen toefenbe/ 
pebben öaet fo grote menigte ban bolb gebonöcn / öat 
jp ft enöe en pocettöepet groot geroep / getier en furie 
ban fmijten en bjeben öet 25eelöen / aenloop enaen. 
Snasbanöenbolbe/ feerberbaeft getoo?öen/ en ter? 
ftont toeöet na pet ^taöpuis gebeett 3Pb/ b?eftnöi 
bat Den ’t felbe 00b benomen fouöe mogen toornen/ 
gelpb öen roep öaet af toas gaenöe. jBiööeler tijö 
jpebbenfpin öe ïserbe in panöen pebbenöe pameren/ 
bijlen en anöete inflrumenten engetoeet/ al in flut. 
feen en ter neöergefmeten öatter toas / infulbecboe. 
gen en met fo grote furie / raferpeen bertooetpeit/ en 
tnetfobele panöen gepolpen/ öat boo? miööernacpt 
in foöanigen groten öerb alleöe ©utarenom bette 
gefTagen / en alle öe 25celöen afgetoo?pen en gebjoben 
3ijtt/ pebben boo2tS met groot geönnfcp en furie langs 
öer^taö lonenöe berfcpciöen€ruiten/ Statuten en 
525ceïöen öie pie? en öae? aepter (haten/ en boo2 öe pui? 
fen ftonöen mcöe aen ftueben gelagen / en Pebben met 
biberfe grote Popen lopenöe / in fecr bo?ten tijö op beu 
en öiberfe pïaetfen geöeflrueert / gefpoliectt en bcroofi 
alle anöete herben / ©loofteren en ©oöS-puifcn / io# 
pcnöe langs öer ftraten met b?anöenöe too?tfen en 
toaftp-litpt/ ’t toelb fp in öet herben rooföen/ als ra. 
fenöcen öolïemenfepen roepenöe/ Viveles Geux, en 
IS 00b öefen moettoilligen poop be?gefelfcpapt ge. 
toeeft ban bele anöete (bangualiteit/ fo’t fcpcenutt 
öenpabpte) bcöebteltjb getoapenten be?fienbanpi. 
fiolen en buffelt / totöetfelbet 25celtflo?merS betoa. 
reniffe / öefenfie en be?fcbc?tpeit. ïBacr af00b eenige 
pielöenöe toatptin öiberfe pïaetfen en 3pöel-fl?aten/ 
en pielöen pen baeröigom pen te affifteren ingcballe 
penpemant fouöe pebben toillen belettcnof oberbaU 
ïen/ gelpboob gebeurt is öatfe öiberfe toatpten ban 
tongeren en ingefetencnöie pen toilöen refifteren en 
fcputten/metgetoelt öaetöoo? lopenöe/ pebben ge. 
ftpewten gefo?fccrt/ fuljc öat öe pe^plejciteit en bet. 
baeftpeit fo gjoot is getoèuöen / öat bele boteren öte 
opöe toacpt toaren/ ficnöe öatfe geenöienft en bon. 
öen öoen / en niet toetenöe toien men fouöe betrou. 
toen / na pun puifen bertroeben 3pn / om öe felbe/ pun 
puiftooutoen/ binöercn engoeöen te beftpermen en 
betoaten. 

&P pebben 00b totte bc?bocte 252oerS oenen |Bon. 
■taaonifi nibberlo(l/öie 12 jaren int Clooftcr gehangen paö. 

öe gelegen / emiitterbanbemffe ban öer ^taöpeb. 
Staan ben fp oobeenen23acber öie omtrent anöcrpalf iacr 
'tü artoe. lanb gehangen paööe gelegen/ en meer anöete ban 
tecioo; gcUjbcnbcrlofï. ^p3önoob fo b?ooöö2onbcn en on. 
loft gefepibt getoeefi öatfe inöe bclöcrcnban öe©Ioo(le. 

ren öen toijn en bier öen boöcm uite baten uit geflagen 
pebben en öen toijn en pet bier laten öoo? öcbelöercn 
lopen / fo öat öe ©ceftelpben öien nacpt fee? beel te lij. 
öenpaööen* 

& l 3©ae? moöe notp niet oppouöonöo / 5pn oon öool öc? 

de Boek. 1 $66. 
25eelt(to?merSfmo?gons ter poo?teniiit gelopen /om u°jmen 
te gacn öoen ban geipbein öe herben en Cloofleren 5SÏ2L 
buiten öe? ^taö / en pebben eerft getoeefr in öe Stböpe Jü. 
ban ^.25ernaert anöerpalfmple ban Imtoerpen/ 
enboo?t in öiberfe fee?ben/ ©loofleren en Capelien 
banöe öo?pen en pïaetfen öaet omt?cnt Hnttoerpen 
gelegen/öoenöe al om öaeromt?ent bangelpbentoel 
ttoe öagen lang: toae? en tuffepen öier binnen bleben 
niet op en pielöen öen gantfen öag öoo? / noep te öoo?. 
lopenöe herben / ©looflerenen ©apelien öae? noep 
pet peel geblebenmocpt3pn/ö’toelb fp boo?tb?aben/ 
toaertoe eenige ban pen notp öen bolgenöen nacpt/ 
ianocpöes anöerenöaegs ennaepts/ ia tot öen öag 
öaet na toe / penberftoutenen nocpö’een en ö’anöec 
ban öen oberbleben öingen boojt in öen g?ont berniel. 
öen / fonöet öat öaet en tuffepen pemant pet toare ban 
öen©fficieren/ ïBetpouöeren / toacpten of anöeren 
pen öaet in belet öeöen / öetoelbe fo be?baefl en be. 
b?eefl fepenen te toefen/ (gelijb 00b öejhagift?aten 
toaren / alle öe ïanöen öoo? als öaet fulr gebeu?öe) öat 
fp pen öaet tegen niet en öo?ften (lellen noep pen ’t fel* 
be beletten / öan toaren alleen opt ^taöpuis / en 
paööen öe |fêe?bt ban öe ee?fïe nacpt af met toapenen 
befet/ gelpbfp ooböaer na öeöen öe gua?tteren ban 
öe ^taö en ff?aten/en cintelpb 00b fommige lier* 
ben / als öe i)Binneb?oeöe2S / #?efeerS / ©a?meliten / 

31aeob / 5pacons / Claren / öe?öe ©?öene / 
öae? fp pet bo?öere b?iferen en roben pebben belet/flel* 
lenöealöaer toacpten tot betoaerniffe öer jelber/ öo 
poo?ten en öeuren toe boltoerbenöe / öe floten toe ma? 
ftenöe / en öe felbe toegefïoten ponöenöe, 

<©en 21 pebben öie ban öe 3©et fmo?gens b?oeg 
in alöernaerfligpeitpaer <©eÖeputeeröe gefonöente 
25?uffel/ öetoelbe öe ©onbernante in öen Kaöe ban 
Staten en in tegentooo?öigpeit ban öen ^eeren ban 
öer ©?ö?e en anöere fommieripb öe gefcpieöeniffe 
bantb?ebenen aftoo?penban öe25eelöenenfpoliatie 
ban öe &erbe berpaolt pebben / en boo?tS berfoept öat 
paer^oogpeit geliebentoilöeöen ^?inceöen©tan* 
gien toeöerom te fenöen na SCnttoerpen / om alle bo?? j 
öere inconbenientente berpoeöen/ ban al t toelb öe 
©oubernantetoel bertoonöert/ berbaeflenberbaert 
is getoeefi/ en gaf boo? anttooo?öe toat öe $?ince öoen 
fouöe ineen ^taö öie beöo?ben toas / en öaer men 
mocptbertoaepten binnen ttoe of ö?ie öagen öatmen 
foi'öetoeröen gefpolieerten gefaeeageert/ fo inert öe 
herben geöaen paööe/ en öat fp öaerom pen felben 
fouöen mogen pelpen. iBaerfo öe ©eöeputecröe in 
’t fepeiöen ban öen iïaeö feer aenpielöen/ öat paec 
ï^oogpeit fouöe gelieben te fenöen öen $?ince ban 
©rangten / peeft fp öaer op int fepeiöen ban öen ftaeö 
gefeit öat fp öaer op noep fouöe öenben. 

5©efe fabe maebte öe Joegen te en anöere ïjecrcn 
fulbenberbaeflpeit en b?efe öatmen pen te puffel al* 
om in toapenen geflelt/en fletb gemaeht/ cn öe fBco?. 
ten / öerbai / ’t J^of en elöers met toacpt befet peeft/ 
om te toerenen te beletten/ fo men fttïjc alöaer ccb 
toilöe boo?nemen/ öaer boo? öatmengrotelpb toas 
beöucpt en beb?eefi / ja öeHegente guamfulbenbet; 
baertpeitenb?efeaen/ öatfpöesnaepts tuffepen öen 
21 cn 22 5lug«fli baflelpb boo? paer genomen peeft 
inpaefltc blieöenuit 25?uffel enbertreeben na 25cr. 
gen in ^enegoutoen / toaer in fpfulben neerfïigpeit 
öcöe/ öat niet alleen paren perfoon/ maer 00b alle 
pare ^uffroutoen/ $eeröcn/ Slrcpiers/ 25aganien 
en öen gantfen train al gereet toaren om te reifen/ 
öaerom fpöeSmo?gens tuffepen ö?ie en bier uren bp 
paer ontbooö öe ©ouberncurs ban öen p?obineien ®itre 
en l^ceren ban öer ©?ö?e / öie pen öoe te puffel bon. ba m* 
öen / öen toelbenfp paer boo?ncmen te bennen gaf/ 3flHcen 
feggenöe niet langer te bonöen lijöen en bcrö?agen öie Soomc- 
onbepoo?lybpeöen öieartlanö öoo2boo?gefleIttoer. nnmm 
öen / en öat fp febcclpb toaS getoaerfepotit öatmen 
binnen 25?uffel ban gebjben öoen fouöe/ cn begeer* 
öe öat fp paer fouöen gelciöen tot bergen toe. <©e 
©ouberneurs toei berbacfl 3pnöe/en merbenöcöat 
pet bolb?engen toas öert reepten toeg ban ’t ge= 
peeiïanö te öoenberloren gaen/naöien ’t tgof toeg 

fouöe 
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Oorfpronk der Nederlandfe beroerten. 15 66. 
foute toefen /en afleg Fjéböen berlaten om te laten gaen 
foot totlbe/ beten bet felbet toeïe bettoningen tet con; 
tratie om baat ï&oogbeit moet te genen/ en Dan fulltec 
meninge te boen afflaen: baer toe fp Ijaer met toengen 
en bonten / öefonbet nabien te ^eftöent ©igliug al* 
baer in quam/ toebaer Jgoogbeïbaenbratbt/ batte 
borgerg öe pootten babben tn-genomen/ en gefloten 
baer geenfino uit te laten/ baer boor fp nocl) meet te; 
naut toette / ïjoetoeltoe grote J^eeren attetten/om 
baer moet te maften baer berfeberenbe / battet fo niet 
en toag / en bat fjet quam tot groten onbienfle ban ben 
Coninft/ bleinacljtinge ban baer ^oogbept / en acte 
tetbeel beg lanbg/ batmen fjaer fuflte bingen totjg 
maeftte: toaerom fp baer baten/ ijaer bertreft nocl) te 
toiflen uitfleöen / fp beloof ben fjaer S|oogfjeib niette 
berlaten / maer eer boot fjaer boeten boob te blijben / 
eer fjaer iet migbomen foube/ toaer in fp tenleflen 
met groter ftoarigljeib bertoiiligbe / boot bienbag/ 
opte gelofte bet <0:ote / bat fp fjaer uiter (lab fjelpcn 
fouten / fo Ijaeflfp eenig bangiergetoaer toetten of 
baerboojboob blpben: boott bat fp ben <©rabe ban 

roi. 60.) jBangfeït be lafl ban bet ^tab te toiflen aenbeerben/ 
betoelfteop (laenbeboet bergefeifcfjapt ban bier ban 
benfelben i^eeren (te toeten ben ^tince ban <©ran; 
gien/ be <©?abe ban €gmont/be <©tabe ban ijoorn/en 
<0tabe ban loogflraten (fjem bant opt ^tab-bupg/ 
albaer fp be Ecben ban bet (lab beben bergaberen/fjen 
bootfjoubenbe bat be Hegente op pen tooott gebleben 
toag / en of fp ben <®tabe ban iBangfelt (bien fp alle; 
gabet bpflaen fouben) toilben onberbanig toefen/toaer 
op fp anttoootben / bat fp öereet toaren mette ï^eeren 
baertoefenbeteleben en te fletben. 25elobenbe bien 
bootf5 <6tabe gefjootfaem te 3ijn / en bat fp geen pre; 
ftinge nocl) teelbflorminge binnen be ^tab en fouben 

, ïijben: toaer op fp be Kegente toeter gingen berttoo; 
ften / fo ben be faben ban bet <§tab bacfjten genoeg te 
3pn berfebett/bie fjaer baer mebe een toeinig bet paei; 
ben: baet-en-tufTcfjen bebe men boot be <ö5efanten bet 
25onbgenoten onbertaff en bie ban bec Religiën na te 
toaerbeib/bie ben berftlaerben niet baer af te toefen/en 
batfe binnen be ^§tab niet aenflellen en fouben: maer 
’g abonbö ten feben uren ontboob fp be f^eeren toeter; 
om / baer beblagenbe bat fp febetlijb getoaerfebout 
toaö/batmen toen nacbt foube beroben alle be herben 
banbe^tab: ja 00b be Capelle op ’t l^of bernielen / 
en baer-en-boben ben $reflbent en be ï^eeren ban 3fi; 
renberge/en 25arlemonb boob (Iaën/en ben <©rabe 
ban <£gmont gehangen nemen/te meer (lonten bet; 
fjalenbe/bat fp qualtjb bebacbt toag getoeefl / bat fp 
baten Raeb gelooft babbe/ben bermanenbe op ben 
troutoe en eere bat fp baer uitter^tab belpen fouben / 
en baer beerenbe tot ben <0:abe ban ïi^oorn feite / gp 
3ijt be meefle oorfabe bat ib mp in befe benautbeib 
binte/toaerom en liet gpmpniettoegreifen/ofbol; 
boet nu ’t gene gp mp belooft bebt/ toaerom bP ant; 
tooojbe bat fjn bereeb toag ’t felbe te boen/en te gaen 
ftoferen be IBacljte ban be Coutoentetfe - poorte / 
maer bat bP (en be anbetc ïjeeren fulr 00b affirme; 
rente) berfebert toarenbatternietafentoag/en bat 
fpqualijbbeben bie baer ï|oogteib fulben berbaert; 
beib aenjoegen/en battet in be maebt ban bie ban 
25?uffel niet en toag fulr te boen / nabien ter felber 
fionbe fo bele ban be prtntipaelfle en treffelijbfle 3|ee; 
ren ben in bet ^§tab bonten: be $reftbcm©tgliug 
felfg/feite baer batfe alfobe (lab ban 25ru(fel niet en 
foube berlaten/3ijnbe befe ^tab een (loei ber princen/ 
en batfe niet en beljoojbe te berlaten be Raten en 
<Dienaren beg Coninr / bic Ijaer tot teleibetg en aflï; 
(lemen ban fijne jBaj. toaren gegeben/ en batter geen 
teefeentoaötebebben/betotjlealle begeren ten fo 
goettoillig tot baer bulpe betoonben / gelijb 00b bie 
nacbt geen getoag ban fulr met allen getoee(l en ig/ 
toaerom beg anbcrenbaegg fmojgengbpbeïlcgeme 
en be 3$eeren noteltjb bebonben toerbe/ ombetbolb 
toeber tot gefjoojfaembeib en (iilligbeib te toengen/ 
batmen metten €belen foube oberbomen/en p?ebin; 
gen fonber toapenen toelaten. 

^De pointe birr mebe feer belaben 3ijnbe/ om bat in 
f. Deel. - . - 

85 

3ijn abfentte m een ^tabbaei‘bp<0öuberneurafge; 
(lelttoag/fulr gebeurt toag/beeft ten felbenbage op; baS 
ten abom/ met toieben ban ben 212lugu(ii en monbe; P^incc 
linge lafl/ gebepefcljeert ben ©enfionarig / bie beg 
baeggteborenbpbe3©etaenbemJfjabbegefonbenge; Xn"ere 
toeefl/ betoelbe ’g mojgeng ban ben anberen bage 3ijn öe i©ec; 
toieben gelebert en rapport gebaen beeft be boo?ft 
3©etljouberenop ’t^tabbuig/fctoijbenbeenoobont; SS? 
biebenbe bert fijne €rcellentie bat bp gaerne baer fou; pmT 
be beeren/alg fp beg begeerben/cn be JSegente foube o?; 
teneren: maer batbP niet fag baer beeïgoebg te bun; 
nenboeb/ alfmen niet en toilbe bolgen 3jjn ozbonnan; 
tien gel jjb fp babben getoeigert/ bet lichten ban be bo?; 
geren fo noteltjb getoeeft 3ijnbe/ alg fp nu felbe fagen. 

€nfobe3Det be abbertentie babbe gebregen/bat 
bie ban be nicutoe Religie ban fin toaren om in een 
ban be p?incipaelfte ïrerbentepjeben/ fobela(lenfp 
ben ^enfionarig 3ijn uitterfte neerfligbeib terflont te 
gaen boen/ om/ toaer ’t mogeltjb ’t felbe te beletten / ett 
aeneenigeban be principalen/of 00b banbe fDini; 
(lerg te begeeren bat fp fulr toilben acljtertoegen laten: 
en Doetoel fjp fjem bieg ereufeerbe / fo fjeeft gp noefj; 
tang baer in fijn befle gebaen / en na bele moeiten bp 
ïjem gebaen om be|Bini(lerg te foeben/beeft Ijp ten 
Ie(len ben JBalfcben fDini(ler €a(finum op ’t Écrb? 
bof gebonben/ ten tijbe be ïberbe alrebe bp-na bol boïr 
toag: aen betoelbe bP (ïjnen Ia(l en berfoeb gebaen 
beeft/bie tem getoilligtoonbe/feggenbebattetbem 
leettoagbe goebe toiflen ban be 3|eeren niet eer ge; 
toeten te bebben/niettemin bat befe bergaberinge 
niet en bonbe ban tot (liebtinge en berfeberingebte; ïttnge (ii 
nen/toant fp boor ben babbe genomen/bet boib te 
betmanen/tot reftitutie ban beg gerooftmoebt toe; 
fen/en tot alle onberbanigbeib en (Iilligbeib: maer 
battet nu te fpabc toag om aebter te laten rnttg bat bP 
uiter l&erbe nu quam/ en l^ermanug toag opten (loei/ 
niettemin ta* bebe beg $enfionarig/ig be felbe mer 
bemgebeatinbeUerbe/en 3ijn boor-gebrongen tot 
aen ben ftoeebfloel / altoaer (€affin op tg geblommen 
neffeng^ermanum/ ben feggenbebatbe$enfiona; 
rig (bie bem bertoonbe onbet aen be (loei) bent ban bec 
3©et toegen berfoebt te toiflen opbouben baneenige 
^ermonen te boen: bie baer op feite battet niet moge; 
Itjb en toag fonber tur&atie ’t bolb te boen berlaten fon; 
bec ia te feggen/ niatemin nu bP niet borbec en bonbe 
en foube anberg niet boen ban een fimpele borte bec; 
maninge en gebeb/ en ’t bolb baer mebe laten gaen( fo 
bp 00b bebe al buurbet lange) toaer na befelbe penfio; 
narig metten boorf3 föaffin fo bele gebanbeltbeeft/bat 
bp fijne toeboorberg bie alrebe aen ben 25orgt berga; 
bert toaren beeft ontboten / en felbe 00b gaen feggen / 
batbpboennietprebenenfoube/ en bat be 3©a fulr ©affm, 
babbe berfogt bie fp alle onberbanigbeib toaren fcfjul; 
big: in fumma beeft ben toeten met propecteib te boen 
febeiben: al ’t toelb be 3Det ban ben ^enfionarig bec; 
(laen/enbem beg bebanbt bebbenbe/bebben eenige al; 
baer bomen berblaren / boe bat ïjermanug in ’t eïnbe 
ban fijn bermaninge babbe berblaert/ bat bP beg acb; 
ternoeng ten ttoeuren baer prebenfoube: toaer mebe 
noeb meer belaben 3ünbe bebben ben felben jtenfiona; 
rig belaft bat bp alle neerfligbeib foube toilltn boen/om 
be felbe te binten/ en in alle manieren te onbertoijfcn / 
bat bP ft# biet en bebe / bie be felbe met grote moeiten 
op ben mibbag gebonben bebbenbe/fuïr beeft ber; 
toont:bie baer op feite bat bie gene bie bem fjabben ge; 
boort mogten 3ijn getuigen toefen / bat alg bP fijn ber; insoött 
maninge en gebeb babbe geeinb/ en meinbe toegte 
gaen fonber’t bolb eenige uren te berfeteiben/ maer ban 6ac 
bat bem / fobp meinbe aftegaen/gefeib toette/ battet spP; 
bolbgeturbeert toag/ toaerom bP geen fermonenin 
forma gebaen babbe / en batter quaeben onflicbttg; ban be 
beib uit bolgen foube/en bebe bp ’t niet/baec op bp ban .msagp 
benbol&e beurebefebeiben fjabbe/mitg toelflcn Ijp niet {Jgf 
en toifle boe bet felbe fonber turbatte na-gelateu foube gCp?^ 
bunnen toerben/niettemin ombeJBet te bcliebcn en tm. 
alle onberbanigbeib te tonen / foube l;em beg ereufe; 
ren/ toaer’tmogelijb/en tot bien einbeteflellcnbat 
tegen bie ure aen alle toegangen banbeHerMjoben 

® eenige 
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eenige ban De bare fouDen toefen om fjet bolb te ber* 
manen / Dat 5P na tnitë beten fouDen De lieten mocb' 
ten Daer oobbdiefbent ijaer eenige fldlen Die bet boïfe 
met goebe manieren/ban Daer toefen; bdobenbeDat 
bp Daer niet gaen noch p?eben en fouDe bet en toare 
ganfcljelp noot/en Datmcn fage Dattet bolb anbero 
fonDer turbatie niet en fouDe gefcfjciDen noch geflilt 
bunnen too?Den; ’t todb De $enfïonatiO De 3©et toeDer 
ober geDjagcn beeft/Die Dien bolgcnbeaenDc gaten 
ban Den berbbobe bolb gefldt / ooit De betbbeuren ge* 
floten en befet bebben / toaer na fp bem belaft bebben / 
Dat fo Op aett Den ^uitfen / nu Dat Officie geDaen baD* 
DeenaenDe 3©alfen Dien mo?genflonD/ Dat Optfelbe 
gocöe «öfficie toilDe oob continueren aen Den felben 
3©alfen/toant fp berftonben Dat Dieoobten ttoeup* 
ren in Der 25o?cbtp?eben toilDen: toaer op üp(€af* 
fin lange gefoept en cinteltjben gcbonDen pebbcnDe/ 
Oeeft Oem eerft geDanbt ban Der obeDientieDeo mo?* 
geno getoont / en Die continuatie boo? Dien Dacbim* 
mer berfoebt / Die Daer berblaerbe Dat bP ban jijn 
bolb / om Dat ban ’o mo?geuo / feer baDDe berfp?oben 
getoceft/enDatfpplat uitgetoilt en neffenO bem niet 
afgelaten en babben/ bp en fouDe Des? acbternoenö 
moeten p?eben / niettemin toilDe nocb gaecne3ijnbe* 

©e neer.- fteboeu om bem te ercufecen en ’t bolb te febeiben: 
fiiröciti fcnbenDeDaerom terflont eenige uit Daer f)p toift Dat 

Dienen moebte; maec men beeft bomen feggen/Dat* 
isam tctbolft alrebein groten getale aenbe 25o?cbt toaren 

bergaDert/ en 3ijnre bertoacbten/ altoaer bp toeDer 
al Doo? Deo ^enfionario aenljouben / anbere gefonDen 
beeft/om bem te ontfcbulbtgen/en ben metp?opet* 
beib te fcbefDen / Die bem toeDer ter anttooojDe b?ocb* 
ten Dattet bem niet mogdijb entoao/en ten toare Dat 
bpfelfODaerguamcn ben eene bermaningeDeDe/of 
felbe toifle te Doen bertreeben / Dat Daer een guaet fpel 
uit bolgen fouDe/fo Dat bp Daer inperfone benoDicbt 
iögetoeejltegaen/en beeft bet bolb fo toeten te om 
Dertopfen/ en tot onDerDanicljeiD bermaent / Dat fp 
boo? eenen Dacb of ttoe Doo? Deo #bericbeiDO begeer* 
ten ben fetmoon toel beboo?Den te laten/en Dergelij* 
be/ Dat fp eintelijb fonDer fermoon bertroeben 3tjn; 
toelb De fBenfionariO Den ieeren bomen feggenbe/ 
bebben bem feer beDanbt en gefeit / Dat (Caflïn nu 
ttoemael 3ijn tooozt beter baDDe geljouDen Danser* 
manuO Die alrcDc toeDer opten (toel en Den bolbe p?e* 
DibenDe toao/ en Dat bet bolb met fo?fe Doo? geD?ongen 
baDDentotinbeberhe. 

«Deo anDcrcn Dacgo Den 23 ^tugufix beeftmenalle 
mie om jje [ici {{cn gegoten geljouDen uitgenomen De grote ban 
pnnee onfec ©?outoen. ©oo?tö iO goet gebonDen Dat Den 
soesa* boo?f3 §£>enfionatiO toeDerom fouDe in baefïen reifen 
t ant, tc lobe / en acnDc <8oubernante en De ^inceberfoe* 
merpen ben / Dat 5iju excellentie toilDe terflont bem Daer toe* 
tc ïtio; oer binDen / om op allco o:D?e geflclt te too?Den: maer 
jgöeöï alfo De felbe mogdijb ftoaricbciD ban bomen fouDe 

maften / fo bP baDDe gefien / Datmen bem baDDe ber* 
focljt om tot looft cn Ctouberneur uitten name ban De 
Ütëajcfiett te bebben / maer Daer - en - tuffeben 3öncn 
ilact cn aDbijO niet en baDDe toillen bolgen / Daer Doo? 
men toel facb in toatftoaricbeDenen confufienfpnu 
gebomen toaren: fo bebben fp tot Dien fine ontboDen / 
fo toel De ouDc Schepenen en JBijftmccfleren / aio 
ilaetfUuDen ban Den Ambachten / en metten felben 
ecnD?acbtelp ober-D?agen en gefloten / bp erp?effe 
^ctenbanDen 23 2Hugufli/Datfp benganfelijbfub* 
mitteerDe / aengacnDc De fuperintenDentie en befeber* 
meniffeban ben cn ban DccflabinDenJtjcere $?ïnce 
ban<©?angien/bem Defgcltjb toebctroutoenDe enge* 
iobe gebenbe/omopalleo o?D?e en politie tc fielten/ 
fo toel nopenbe Der toaben en toatfjt/alo anberfittO / 
en Dien acngacnDe alfulbe perfonen (poojtcren toefen* 
De) aen te nemen / en 00b (nabolgenDe Die boo?gaen* 
De laft bp baer loogljeiD / ter begeerten Der boo?f3 
ftaD 3pn €rcellentie gegeben) alle alfulbe <ö?Don* 
nantien te maften aio De felbe / tot Dienfle ban Den Co* 
ninb / betoaernife / ruft en berfebertbeiD ban De flaD /, 
fouDebinDen tebebojen: gelobcnDe De felbe baflelijb 
te acbtetbolgen en fonDer tegenfeggen te geljoo?famen; 1 

3e Boek. < i$66, 
bebouDeïiib Dat 5ijn excellentie of Die IfP committeren 
en te toerb (tellen fouDe / niet cn fouDe Doen/ tegen 
Die §B?ibilegien en ouDe berbomen Der felber flaD / Dat 
5bne excellentie toilDe gdieben / boe cex boe licber 
bem alDaer te binDen op Dat De flaD en ingefetenen 
ban alle boo?Dereinconbenienten enpericulenbefcbut 
en befebermt moebte too?Den: toaer af 5p Den ^enfio* 
narijs acte bebben gegeben om 3P excellentie te p?e* 
fenteren (ten einbe bp min ftoaricbciD fouDe maben) 
en 00b baerDex loocpeiD ’t felbe te bertonen. 

enpoetoel opten ^taDbuife/in De Clooflerenen 
elDerjS bele iutoelen/ gout / ftlber en anDerO in Defe 
furie bp eenige gerooft/ toeDer geb?ocbt en gelebert 
toao/cn nocb lango fo meer toerDe/maer noebtano 
Daer feer beeï geflolen / gerooft/gemifl en achterbleef/ (foi.5i.) 
fo beeft De 3©et notelpb gebonDen bpgeboDe te Doen £5*^ 
bebden/ Dat elb Die eenig goeD gebomen uit eenige jJJJ"jJJ. 
berben of <0eefldijbe plaetfen onDer baDDe / sc felbe amtoct* 
binnnen bier - en - ttointig uren fouDe moeten Doen 
oberb?engen in banDen ban De JBpbmeefteren Daer SUS 
onDerdb gefeten toaer/op flraffe ban De galg ober eenige 

Den genen Daer onDerfulb goet na De bier-en-ttoin* 
tig uren bebonDen fouDe too?Den / en boo?t fcljerpe* J°noSm 
Ipben eenen pegdijben berboDen/in eenige tfterben/ enon^ 

Cloofleren / Conbenten en Capdlen/of aen eenige 
buifen of plaetfen iet af te b?eben / te roben / ofte fpo* "ean 
lieren in eeniger manieren / op gdtjbe pene ban De nesbit* 
galg / De todbe men tot Dien cinDe opte grote merbt *«<*• 
(Die fp b?p bidDen met bolb en toapenen befet/ fo «alge 
Datter niemant op en mogt bomen) terflont fldlen jwj 
en oprechten fouDe / gelijb geDaen toert: maec om ^ncn 
met Defe publicatie geenoo?fabe ban beroerte te ge* mmw 
ben/en 00b om te bet bet bolb in flillicbeib teb?en* ffn> 
gen / en boo?Dec faccagement en Dertdbeib te Doen 
opftouDen / hebben tod goet gebonDen / Die ban Der 
Religie/ fo 3©alen / ^uitfen a$ anDere/ Daer af te 
bertoittigen/ en te berfoeben Datfe tegen Defe 2SedD* 
flo?menje/robinge en boo?Dere infolentie’t bolb on* 
Dertoijfen toilDen / en 00b op Dat ’t geroofDe goet mogt 
too?Den toeDer geb?ocbt/en boo?t tot alle obeDientie 
en gdjoo?faembeiD bermanen :bebdenDe Den^enfi* §crbe^ 

onarijs Dat bP boo2 fijn bertceb/al toaft ïjaeflig Die tonen 

gocDeDienflnocb fouDe toillen Doen: todbenbolgen* 
De bp out Dienfl te Doen/fo berre gelopen beeft/Dat èen ne 

bp D?ie ban De felbe |Binifler0/te toeten/ (Caffin/ mm* 
lermanum en <0eo2gium ^ilbamtm / bp een beeft(ïer^- 
gebregen/altoaer bP eerft beeft beDanbt (Caffin ban 
De goeDe geboo?faembeiD Deo Dnego te bo?en getoont f 
en tod getoilt en getoenfebt Dat l^crmanuö 00b fulp 
geDaen baDDe/De toelbe tot fijnre excufatie Den uit* 
terflenuooten turbatie ban Den bolbe allegeerDe/en 
Dat bP te meer ftonben Deo acbteruoenO getoeigert 
baDDe Daer te gacn / maer fo bem ban berfcbeiDen 
lango fo meer toert aengeb?ocbt Dattet bolb ben in on* 
rufle begonfl te fldlen / bP eintelijb om mcerDec guaet 
te beletten/ gep?eDibt baDDe: boo?t ben ban Der 3©eto 
toegen boo?bouDenDe/DatfpDcn bolbe fouDen toillen 
bermanen ban Defe grote infolentiencnonbeboo?bjbc 
25eelDflo2merijen: en ten anDeren / ban De ïelybe gro* 
beDiebenjen en robingen Dier gebeurt toaren/entee 
caufen ban Dien ben onDertonfen/fo tod/Dat fpbe* 
boo?Dente toacbten en bermpen ban alle boo?Dere 
afb?ebinge en pilaeringe/ alö 00b Die eenig gerooft 
goet onDer ben baDDen / aio 00b Die fp ’t fouDen toeDer* 
om geben / ben toaerfcboutoenbc ban De gcboDen Daer 
op gemaebt/ De todbe men 00b in meninge toao te 
executeren: Daer naDatfp’tbolb fouDen in alle ma* 
nieren bermanen / Dat fpben ontbidDen ban eenige 
boo?Dere berobmge in Den CoopluiDen en 25o?gercn 
buifen / herben of Cloofleren te Doencn boben Dien 
ben neerfldyb toilDen bertonen / Dat fp ban alle onru* 
fleen oprocrigbciD ben beboo2Den te bermpen/cn 
Der CberigbeiD gdjoo?faembeiD te betoijfen/tot geme* 
ne rufle en berfebertbdt ban De flaD. 3©aer op Die D?ie 
^?eDicanten bcrblaert bebben/Dat D’afb?ebingeDer 
©eelöen fonDer ben toete toegebomen toao/ Dat fp 00b , 
niet gjit en bonDen De manicre/fo bet felbe fonDer ccn* 
feut D t ^bcrigJjdD gefebiet toare / al baDDet Die gro* 
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te afgoberpe toel becDtent/fulr en metonbeftciü2iijftc 
foulle geffraft tc to02ben / Dat ooft De robntge ften 
ganfcft leeD en tegen toaö / en tot toeöeiftere» ban Den 
genomen goeDen alrebe bermacnt IjaDDen / en berma? 
nen fouDen met alter Wijt/geftjft fpooftfoubenom’t 
bolft Dan alle btnbecc onrufte te treeften/ en tot alle (lil* 
ïigfteit en geftoojfaemfteit te onDertojjfcn / latcnDe 
boo2t Den iBagiflraet in ftaer politijfte faften (lattieren 
Deö ften goet Docftte: Deö niet te min uit goeDer aftec? 
tien Die fp totten gentenen Dellen ftaDDen / Den felDen 
toel totllenbe betmanen Dat fp fouDen totilcn Daer in 
toijfelijft toanöelen/en De gelcgentftett DeötijDöaen? 
merften/en berfien Datter geen oo?fafte ban meerDer 
guaet en toerbe gegeben: Daer bp boegenDe/ Datter 
groot onberfcftett toaö te maften / tuflïften ftet afDoen 
ban De afgoDen/en roben en (leien ban De goeDen: niet 
te min Dat fp al’t felbenieten feiDen bo?Der Danboo? 
©en Djien/ en om naDer antb)oo?D te geben/fouDen 
tet(lont gaen Daer fp meenDen De Bare te binDen / om 
t’famen tc Deraetgagen / en fouDen Dien booe-noen 
ftaer berftlaringe op alleö Den felben jpnffonartö 
Doen ftebben: maer fttntö Daer nafonbenfpftemeen 
totefften/ Dat men metten <0ecommitteerben Des? aeft? 
ternocnö Daer op toilbe De(ïuiten/en ten felben Dage 
ftem De anttooo?Den toengen. ©an alleö rappoet ge? 
Daen toefenDe / ftebben Den ©enfïonariö fo lange noeft 
Doen bertceben. 

®eö acfttetnoenö beritemenbe Dat De anttoocnDe 
‘nieten guam/en toet ban noDe toaö Datöe©en(ïo? 
nariö repfbe/ en noefttanö fonDer Die berftlaringe te 
ftebben niet geraben en toare: ftebben ftem te meer 
reifen uitgefonben om Die te ftrijgen / maer men Beeft 
ftaet luiben niet ftonnen binDen / Dan acljter naber? 
(laenbe Dat fp aïlegaber bp Den anDeren toacen/en fo fp 
niet enbonBen geraben Dat ftp Daer bpftenfoube fto? 
men (fo fp ban Bern niet öegeerDen geftent te 3ftn)lieten 
Bern toeten Dat fpftegeerben Dat ftn op ftet ^tabftutö 
toilbe blijben/ fp fouDen albaer De anttooo?De toen? 
gen/of Bern ban Daer leiben/ Daer Bp Die binDen foube. 

(Cen felben acBternoene Beeft Bern ooft toegeb?agen/ 
Datgelijftbe boo?gaenDe Dagen noeftaleenigeBieren 
Daer in eenige plaetfen toaren blijben toeftenbe / en be? 

öSco? fonDer ooeft inbe grote ïjerftc meeft ooftaenDerefle 
ningsi ban een Crucifir / feer Boog Bangenbe: ooft aio Doen 
toape* eenige berbo?Dert ftebben in De felbe Sterfte niet alleen 
Kraffe«en ’t boo2f5 Crucifir/maer ooft in ’t €Boo? albaer aen 
ob?r öe De Wapenen ban Den Coning/en Der Slibberen ban Der 
fcsuitu* <0?ti2e uaer (laenbe / te roeren om Die te toillen af toe? 
9 ften / toaer af De toaerfcBoutoinge Den ïBagi(lraet ge? 

Daen toefenDe / en eenigen bermaenDen Dattet een gro? 
te fcftanbc toaö / nu bier Dagen lang fulfte infolentie te 
ïijDen/ Bobben Ben berftloeftt om malftanDeren bp te 
daen/ ’t felbe te beletten/ en tö Dien bolgenbe D’©ffmec 
met eenige ban De 3©et en eebe / met Bon nemenbe ee? 
ntge^cftutteröen banbertoacljten opter merftt/ge? 
gaen inbe föerft/’ttoelft getoaer too?Denbe ’t gepuf? 
feit terjlont berfcBopt tö/ niettemin toerbenber tot 
tien of ttoaelf gegrepen /Daer af tot b2tenftantöabig 

®ne bebonben toefenDe / 3cDert op te merftt 3ijn geftangen 
sutt.ro* Den 28 Huguftf (na Dien De ©2tnce albaer toeber ge? 

ftomen toaö) enanöere Dae gebannen /en De anbere 
83 3ijn anberfinö gefrraft. 

€n fo Daer en tulfcften De JBetftouDeren lettenDe op 
DerfcBeiDe faften/ Die De berfefteringe ban De ftab boo?? 
Derlijft of BinDerlijft fouDen mogen 3ijn / bebonben on? 
Der anbere/ Dattet fo^gelijft foube toefen /(bberre Die 
ban Dcc Selmten innamen cnBieïDen tot Ben p:ebica? 
tien De ftoocïjie-fterfte ban onfer ©toutoen/ toefenDe De 
Booft-jtootftie en pjincipaelde Sierfte/daenDe bpDe 
merftt en bp Den ^tabftuife/ en ban ^.^oriö/ Daer fp 
Dien ban Den &iei toilDen Doen pjeften: fo Docftte Ben 

vurs^ Dattet een grote beneficie foube toefen / Dat fo men met 
fonbciöe f02fe ften Detf niet en ftonde beletten/ fp met goettoillig? 
Kersen, ^ett fton(len gcb20cftt toerben Dat fp ’t felbe toüben be? 

lobenentoefeggen: berfoeftenbe Den ©enfionarlO firn 
uiterdc te Doen / om boo2 ftjn bertreft toaer ’t mogelijft 
(op Dat fp tegen Den toeftomenDen ijetlig en^onDag 
Deo berfeftert mogten 3ün) Bet tooo?t Dae-r afban Ben 

X. Deel. 

te ftrijgen: toaer in Bp Bern geimplopeert Beeft / en fo 
bele belopen / Dat ftp D002 een DerDe fuift berfoeft ern(l? 
lijft aen ften Beeft Doen Doen/einDelijft opten abont fteb? 
ben Die ban De Steligie Den ©enfionarief laten toeten 
Dat ften anttooo2b gereet toaö/en Dat eenige ban ften 
ftem De felbe toengen fcuDe/en alfo ftp metten genen Die 
Bern Die tpbingetoocftt mepnbe Dertoaert te gaen/fö 
bonb Bp aen De trappen Den boo2f3 €a(fin met fijn Dcc? 
De of bierbe/bie fp feiDen ften anttooo2be in gcfcft2ifte te 
ftebben/ en Dat lad ftabben om ne(fenoDen©enfto? 
nariö De felbe Den ©otgemeeflet 5Iacob ban Der 
ï^epDen meDe te ptefentecen / én alfo opter falen gefto? 
nien 3tjnbe / Beeft De ^enfionariö Den25urgcmce(lcc 
fulr aengegeben/ Die einbelijft bp abbijfe ban De anbere 
l|eeren metten felben ©enfionanö in eenfecretefta? 
meriö gegaen metten felben ban De fïeligie/ altoacc 
€affinmonDeling Beeft berljaelD’t gene ftem ban Der 
3©cto toegen bp Den ©enftonariö toaö gefeiD / en Dat 
Die ’t regiment ftaDDen /fo ban De <©uitfealö 3BaIfe 
ïaerfte/ Daer op bergabert ftaDDen getoeed/ en goet ge? 
bonDen t’anttooo2ben fulr alö Bet gefcft2tfte Dat ftp p?e? 
fenteecDe toaö inftoubenbe/be fubdantie ooft berftalen? 
De: toaer op ften toerb berfiaelt/Dat fp ’t felbe gefcft2ift 
Den Sjeecen fouDen tonen/en Daer op Delibereren en fien en 
toatter in te Doen foube toefen j boo?tftenberftlarenbe/ 
Dat fonDer Die ban De Steligie eenigfinö te confenteren gfjbnn 
of acco?Deren/ bp connibentie/ geDoge/ noeft anDerfinö br JBcre? 
in gene manieren/ in of aen eenige föerften of Cloode? 
ren ban De dab te p2ebiften/of Die in te nemen} De ^ee? 
ren noefttanö Daer en boben uit fonberlingerebenen 
ften bermaenDen en berftlaerben / Dat Bare toil en me? 
ninge toaö / Dat fp ganfeftelijft fouDen ófdaen / en niet 
ftomen noeft roeren De Sierften ban Onfer ©?outoen 
noeft ban Sforiö / toaer op fp t’famen gefp20ftett 
ftebbenDe/ feiDen Dat fp niet en ttojjffelDen en toel mog? 
ten toefeggen/Dat De J^eerenDaer in onDerDanigfteit 
getoont/en Die ttoe plaetfen niet gcroect en fouDen too?? 
Den: toaer meDe fp bertroeften 3ijnDe / ftebben De J§ee? 
ten gelefen Bet boo2f3 gefcïj2ift / toelft opten name ban 
De ffeiniderö en <©ecommitteerDe totten regiment? 
ban De <©uitfe en 3©alfe Kerfte toerD gep?efenteert aen 
De a©etftouDeren / en toaö inftouDenDe: 

EErft,datfyin derwacrheid voor God protefteer- 
den dat ’t gene datter gebeurt was roerende ’t afbre¬ 

ken van de Beelden, fonder haer wete of ad voy was ge- 
Ichiet, ook dat fy blameerden en verfoeiden de dief- 
ten, rovingen, drinkingen, en andere infolentie daer 
nagevolgt,en dat daerom de Predicanten in deSer- 
monen louden vermanen , fo fy alrede begonft had¬ 
den, datmen hen gantfehelijk des verdroege, en’t ge¬ 
ne datter gerooft en geftolen ware, in der Heeren han¬ 
den weder brochte: dat die van de kerken bereet wa¬ 
ren in aller gehoorfaemheid ten bevele van de Heeren 
te ftellen tegen alle faccagementen, gewelden , afne¬ 
mingen , en andere infolentien , dat iy hen bekenden te 
wefenhareMagiftraet van God ingeftelt, en daerom 
hen waren verbonden gehoorfaem te wefen, niet alleen 
uit vrefe van ftraffe, maer ook om hen confeientie, en 
by confequentie waren fchuldig en wilden getrouwe¬ 
lijk betalen alle accijfen, importen, Schattingen, en 
andere laften die men hen opleggen foude, fo ordina- 
'rife als extraordinarife , belydende dat de gene die 
weigeringe of bedrog daer in dede,God vertoornen 
en ftrafbaer waren by de Heeren , dat tot meerder 
fekerheid van dien de Dienaers des woorts, en andere 
geftelt totten Regimente der kerke, waren bereet, in¬ 
dien des rïoöt ware, eed in haren handen te doen, van* 
hen te wefen gerrou en onderdanig in alle faken, na 
God en fij n woort, ter confervatie , welvaert en voor¬ 
deel der Ingefetenen, en van de rtad, en ’t volk fo ftil te 
houden alft hun mogelijk foude wefen. Biddende 
voort, dat fy onder de autoriteit en prote&ie van de 3©jtfoefé> 
Heeren fouden mogen vergaderen in eenige kerken, 
bequaem en groot genoeg totter exercitiën van hen 
Religie,en hen niet qualijk willen afnemen, datfy 
met eenige van dien in den tegenwoordigen noot hen. 
behielpen, tot dat byde Heeren daer in foude wefen 

2 voorj 



Het twede Boek. t<6é6 
voorflen,dat fy ook niet en begeerden yemandente 
forferenm fijn confcientie, hen te vreden houdende, 
en God dankende dat fy middel hadden hem te dienen 
na hare confcientie, en hopende dat de Heeren fouden 
toelicht nemen, dat fo wel d’eene alsd’andere fouden 
hebben reden van genoegen: verfocht dat hen belief¬ 
de te ordineren dat niemand den anderen en foude mo¬ 
gen verongelij ken noch overlaften om het feit van der 
Religie. 

Doller na fo begeren opte nacftbolgenbe p?eebba^ 
gen Icttenöc/ geenfino en bonben geraben/ bat 

nabien bie ban bcr <J3ercfo?meerber Religie nu binnen 
ber ftab p?cbibten / bat men b’anbere botgero en inge* 

(rol.62.) fetencn info groten getale buiten op ’t&ieltefermone 
foube laten gaen/en alfo beftab in groten pafarbfteh 
len/aiobte buitenen b’anbere binnen fouben toefen. 
aüBacrotn fp floten bien ^bicantteboen p?eben bitv 
nen ber ftab in be berbe ban g>. gjorio/toefenbe be 

’t ober-J^otpie ban’tïkicl/boben bien bat pen leettoao/ 
K’S bat fpbenanberen 00b niet en pabben boenboo?pom 
ft-iiie ui ben/batfe mebe ban nocp ttoe anbere herben abfth 
öc Merite neerben / namentlpb/ ban ben Clooftere en Kerbe ban 
aó’nf' Jtëicpiel / gtoot/ fterh/ en toel gelegen op ’t toater: 

en bat 00b feer goct pabbe getoeefi / pabbe men onber; 
fp^oben gcpab ban ^acobö berbe/ mito biein’t 
poogfte banbe ftab lag/en ecnenfïerbengetoelbigen 
toren pabbe / baec uit men bele guacto foube peöben 
bunnen bocn/begerenbe bat be $enfionatiO fo bele 
ban pen berbrege toner ’t mogelpb: betoelbe fo pet ah 
rebe natpt toerbe / en pp nocp toeg moefte bien abonb/ 
enniemant ban pen boo? be panten topte/peeft een 
blein Iniefhen (alltaenbe) gefcp?eben aenbe|Binh 
fiero / inpoubenbe aio pier na bolgt: 

’t feïfitp T leve Heeren , rapport gedaen hebbende van de 
tooi Udit Msgoede wille getoont en bewefen op ’t gene dat u lie- 

aén der is voor gehouden geweeft,infgelijx van hetgefchrift 
öe fD?c- defen avont overgegeven, nademael ik op ftaende voet 
ïsuaiuen. wegreifen moefte,ter fake als gylieder weet,fó heb¬ 

ben my mijn Heeren van defer ftad,om feker re- 
fpedt en dwingende advertentie of waerfchouwing 
na der hand gefchiet, bevolen u lieder te verkondigen, 
hoe dat behalven de twe voorfeide kerken, namelijk 
van ons lieve Vrouwe en S. Joris, defén dag gefpecifi- 
eeerc en geraemt, men m gelijker voegen op dit pas van 
noch twe abftineren wilden, namelijk van S.Jacobs 
kerke en S. Michiels Cloofter: welke gehoorfaemheid 
xnjn Heeren aengenaem wefen, en u lieder goetwil- 
ligheid betonen fal.Hier mede my recommanderende, 
wil ik fluiten en een einde maken, met groten haeft 
opten 23 dag van Oegftmaent 1566. Onder ftontal- 

• dus, tot u lieder beften, Jaqttes vaulVcfenbeke,Ven(io- 
naris van Antwerpen. 

Ü<3!t fld&ett berbob ban befe bier gefpccificccrbe 
berben niet in te nemen / nabemacl ’t bolb ban bet 

Religie bacptc aio bat be «©berpeit ten minften öp ge* 
bogcpun’tgcbtuib beranber berben foubcn toelaten; 
fo pebben bte banbe ^uitfetale’O^aterbacgofmo^ 
geno/opten 23 bag ban ©ogftmaenö / m be 25o?gt- 
berbe paer pjebttatie gebaen/ en be JBalcn pabben 
boo?genonten en gemeent totten f^eberO te p?ebiben. 
t ïfêaermitoopbe felbe mo?gen guamen ttoe€be; 
len in ben name ban ben Jgecte $2incc ban ©rangien/ 
namentlpb / f€poloii3e en j$ameo / bertonenbe bat fpn 
€rcell.leebtoaO’tgenc in fpnabfentietoaogefcpiet/ 
en begeerbe bat men pen lutbcn in geen berben en fou; 
be laten p/eben binnen ber ftab/ gelpb pp berftaen 
pabbe bat fp altebe ecnige met fonfc pabbcningeno- 
men / en toant pp niet geraben en bont bc pookten ban 
bet fïab te openen / bat baerom be ï$ccren ban ber fïab 
foubcn gebogen en toelaten bat bc pjcbicatien mogten 
tube nteutoe ftab gepouben toerben engefepien/ tot 
toeïben einbe bte ban ber 3Bet beputeerben eenen ban 
ben Schepenen ornbe toacptetegaen belaften en be^ 
beien/ aio batfeb?ebelpb en fïtl fouben boo2-bp en booc 
laten pafferen ’t bolb bat totter boo2f5 plaetfe nabe 
pjebicatic toouben gaen / maer rnito be <©uitfe alrcbe 

in groten getale inbe büöjfë berbe bergaberttoaren/ 
fotoerb boo?’t befte aengefien en bebonben/alObat 
menfe boo? bien mojgen foube laten boo/t baren / met 
conbitie batfe na mibbag paer p?cbicatie in be nicutoe 
ftab 00b boen fouben geltjh be analen/ toelbe nocp niet 
ingegaen 3pnbetotten P?eber0 (rnito batfpbebeu* 
ren en poojten toe pielben) fo paeft alft berboben toerb 
baer in niet te bomen / pun p?ebicatien fmojgeno in be 
nieutoeftab/beben/bp autoriteit / permiffie/enge^ 
bo ge ban mpn Zeereu. 

<©cn punce ban©rangien peeftoob ben 23 %\\* ’t um* 
gufti gefepjeben aen be fteben ban t^ollanb/ bat pp 
t’fpnber groot ieettoefen berftaen pabbe / bateergifte? trtian 
rennaept (pp tot puffel 3pnbc) befe nieutoe ^ecta; ©ran. 
riffen binnen 3Cmtoerpen met fo?fealbaer allebeber^ 
ben/bleine en grote / berooft en gepilgeert pabben / »an ran 
’t peilig Sacrament/ alle b’l£utaren/25eelben/^cpih Gomev 
berpen en ©mamenten neber gcto02pen/ bebo?ben/ enntniflUf’ 
tot fepanben gemaebt/ alleo in berfmabeniffe ban pet 
CP/iflelpbegelobe en ban ben bienfte <©obeO / en com 
temtieban be Coninbipbe diRajeft. pen bermetenbe 
be boo2f3 ^ectariifen ’t felbe te fullenboen met gctoelt 
en fo?fe in alle fóerben / <©obO-puifen en anbere <0te* 
ftelpbe plaetfen/foin fteben aio ten platten lanbege= 
legen / toaerom be J^cogpeit ban be 3|ertoginne pem 
belaft pabbe penluiben baer ban terfbnttc abberte^ 
ren/ en niet te min o?bonnercn ban fijne Jlaj. toegen/ 
fulbetoabeen toacptte poubenbp bageennacptealo 
fp lutben bebinben fouben te beporen/ op bat fulbe gro^ 
tefcpanbalifatieinpare herbenen <©eefteli beplaet* 
fen nieten gefepiebe/pen luiber 00b berfoebenbe bte 
banbe platte ïanben baer ban 00b te afcbetteren/ op 
batfe mebe op paerpoebe toefen fouben mogen / om 
o?b?e te ftellen tot penber berfêbertpeit. 

,fèo paeft aio befe leelpbe infelentie t’SCnttoerpen tO ©er btt> 
beb?eben / fo peeftben Coopman nocp bele meer be* 
b?eeft enbefojgt getoeeft ban te boren / en bebuept/ bat 
’t gene fp aio boen aen be 25eciben pabben gebaen / en man. 
aen be goeben ban bc berben/ bat ’t felbe maer en toaO 
een boo?bobe/ ban bat be guaettoillige niet min in ben 
fin en pabben t’abont of mo2gen paer en anbere goe^ 
be luiben Comptoiren en puifen te bomen plunberen/ 
roben / en faccageren al bat fp fouben fcinben: ja 00b 
boo?ttotpet bloebbergieten te bonten/ al pabben fp 
tot nocp toe pen baer af bermpb/ gelpb fommigeca* 
liffenengeöoeften (bie pen cm maer b?plib guaette 
mogen boen baer bp en boegben) paer toel lieten lui* 
ben / ia feiben toel in aept of beertien bagen fnïlen top 
al t’famen eben rpb 3pn / toaer uit gebolgt to / bat be 
Coopmanfcpap gepeelftil peeft gefïaen: grote me- 
mgtebanalierpanbegoeben 3pngeblucpten toeg ge^ 
boert: en biberfe Coopluiben Hebben paer in perfoon 
geabfenteert/ befonber be Italianen en ^pangiaer^ 
ben / bie pen mceft berbeert toonben. 

^aer en tuffepen en ontrent bien tpb/ io gelpbe 
beftructie in bele anbere 3berben/Cloofteren/^o?pen jfi 
en fteben 00b toegtbomen. f€e iBecpelen pebben ae ober 
ecnige te jlinneb2oebeto en in febere anbere Cloofte^ 
ren fulbo oobbegonft/ maer to boo?t belet. (€e Sier Kanö 
pebben fp fulbo 00b toillcn boen / maer be 3©et peeft 
pen belooft ’t felbe te boren te boen: en peeft bien bol- 
genbe alic28eclben en anbere bingen afgebaen/en 
be herben gelebigt/ en pen <©cfanten ’t felbe getoont: 
fuljciotemeerplaetfenm 25^abanb/ en elberomeet 
gebeurt. ’o ^ertogenboffe/ 25?eba en bergen pebben 
alle ban gelpben gepab/ en 00b fulbe beftructie aio 
Sdnttoetpen geïeben. ^0 00b ban gelpben beben 
<ü5ent / ffperen / ^enremonöe / 3CeIft / «©ubenaerbe/ 
en meer anbere fteben. in ©laenberen: infgelpr 
©alenepn/en meer anbere fteben in JBalfïanb: jlaer? 
ïem/ letben/ ^elft/ ben 2ö2iel/ en anbere plaetfen in 
^ollanb. 

J A E R-D I C H T. 
In Brabant, Whaendrenen HoLLand,VrlesLandon* 

bedaChtt 
SlI?/ ahoM dleaLtaren en beeldden te niet gebrailht. 

3*1' 



\ 5 , . 5 
Oorfpronfc dér Nederlandfe Beroerten. 

tum $|ageiftgcfcDtet ter tnfttgatteen acnpouDcn 
JLban StDpaen fRenmng en ©ttb gjooften / Die fo 
flout toaren Datfe gingen totten ^cfiöent ^ujW bet? 
gaDert met eenige RaDen / en totlDenipaeccortfent 
t^et toe öeDben om De 25eelDen af te nemert / en oofc 
Datfe paer Daer toefouDen boo?fien Dan Cirtunetïm? 
Den om t felDe bequamer te Doen/ en De f elDe Daer ober 
te betalen/ ’t toellt fp Dan De ^efiDent en RaDen geob? 
tineett peDBcn / Die fo Derbacft toaren / Dat fp De felDe 
niet af en etftljten Date Commiffie / Die fp ontoaetacp? 
telijb fetDen Daet toe te peBbcn/en in paec boefem (Daer 
op fp floegert) te Dragen: jBiDDelbojg / ter ©eerc/ 
©Itffingen / en anDere fteDen in EeelanD: <ö5?oenin? 
gen / 3T eetitonetDen / en anDere in ©jteflanD/Cam? 
jjen/^DJOl/ en ©ebentet in <©DerpfTel/9Cei*nfiem/ 
RemunDe/$imtoegen/©enlo/^arbectoDïi en an? 
Decent <©elDerlanD/en alom in De gtote en bleine fle? 
Den en Doppen fonDec getal. <3In fomma Defe25eelD? 
fto?minge gefcpteDe meefl op alle plaetfen/ Doo? een 
Deel onbebent en ongeacht Dolb / met fo groten pitte en 
met fulïten pDeren furie / en fo fclrielyb / Dat men 
eer Dernam Dat petgefcpteD toap / Dan toie ’t geDaen 
DaDDe. 

(Foi.6?.) (Ce Limburg i$ De p^eDtcatte fonDer ©eelDflo?mm? 
ge geDaen / in ^utsenburg en karnen io geen beran? 
Deringe met allen getoeefl/maer alles Bp’touDe ge? 
DleDen. 

s®at we Ce ©oo?m& en in ’t lanD Dan Comefïs ffonben De 
*an öe faben oob Deel gualpben / toant Die Dan De Religie al? 
«elisie met fuiken furie raefDen in alle teelten/€loo? 
©Qo?nifi fleren en Cfaftpuifen / met De 25eelDen en Altaren on? 
*«n. Der De boeten te fmyten en te Dernielen/ De Kerben- 

goeDen te roDen/De jBtè-boeben en anDere öetlie? 
ïpbe boeben te berfcpeuren/ en alle mantere Dan in? 
folentie / moettoille / en ongeregeltDeiD te plegen / Dat 
fjet gualpb in’t particulier te befcppjben toate/ bo? 
Dep Dien fo DaDDen fp De toapenen in De DanDgeno? 
men/fo Datfe opniemanDen en paften/ pielbenpaet 
jnebicatie in De principale ^?ocDie-berbe binnen Der 
flaD Dan ^oornib / Daer Door ^eer^lanDeCaftelec/ 
RiDDec / ^eere Dan iBoulBaps / <©ouDerneuc (in ab? 
fentie Dan Den ï|eere Dan iRontignp) ban be flaD en 
Cafleel Dan ©ootntb / geen goeDe o?D?e Daer in en 
feonDe ftellen / fonDerling Doo? Dien DP alDaer oób niet 
toel bemint en toas/en Dat Die Dan De Religicpem 
gantfcDelijb miflrouben/obermits DpDembageltj&S 
ten aenfien Dart Den luiDen toas DerflerbenDe Dan 
munitie Dan oorloge / en op nicutoS meerDet getal 
Dan bnecDten aennemenDc/ en Dat DpopteDjallenen 
DeftenDan ’t Cafleel Deleftucben gefeputs DaDDege? 
fielt/ na De plaetfe of getoefie Daer fp Den preDicatie 
toaren DouDenDe/ en tegen anDere plaetfen Daer men 
Deflab meefl fouDe bunnen BefcDabigen/’ttoei&Den 
luiDen meefl DerbttterDe / en tegen pet Cafleel DeDe 
toaben/en aïfo DP aenDe Regente ijaDDegefcDreDen 
Datpp genoegfaem belegert toaë/ja Dat pp be plaetfe 
niet langer en fouDe bonnen DouDen Dan 24 uren / Door 
Dien pp geen proDianDe en DaDDe/fo toerDbpDe öe? 
genteen gemeen aDDgö Dan Den ïïaOe Dan ^tate / De 

®E®}0?^aDe Dan ï^oorn alDaer gefonDen/met commiffie 
bc uan om alDaer te Derfien en orDre te ftellen / fo toet op ’t be? 

maren / Derfeberen / en befcljermen Dan Den Caflele 
tel0om m flete Dan ^©oornib / aio om te flillen De onruften en 
woproet oproeren alDaer opgerefen toefenDe / en infgelpbo 
tefiüien Directie Dan alle faben / DtenenDe tot Dienfl 

Dan Den Coning / bjelbacen / rufle en eemgpeiD Dan 
De flaD / en platten lanDe Daer rontfom : De Djelbe 
alDaer Den 30 SUugufti bomenDe / DonD Det Daer aüeo 
tn roer/en mei 6000 mannen in toapenen: infDnin? 
bomfle riepen fommige ongefcDibtelijb / Vive les 
Geux j DP begaf pem (niet fonDer pettfjbel) miDDen 

ï©fltDe°nDec De geDjapenDe gemeente / en nam fijnlogijö 
o?atte in De flaD/ en DaDDe feer grote moeiten Om Dcit De 
ban toapenen af te Doen leggen / en uit De &etbe te Doen 

fcpeiDen / Daer fp paer preDicatien in IjicIDcn / 00b 
®oe?ntfc Dm preDicatien buiten te Doen DouDen / en Daer nef? 
stefiani fenö pet Cafleel te Doen boorfien Dan proDianDe/ 

Dolb / en gefcljut: einDelgb pp bracDt Det fo Deere 
I. Deel. 

tot 
©OOJf 

tuft. 

Wit 
Seeft. 

Dat De getooonlpbe Dienfl toeDerom toerbe ingefleït 
en opgerecDt/en Datfp De Éerben en getoijDeplaet? 
fen Derlieten / en te breben toaren te preDiben op 
eenige ongetopbe plaetfe binnen De flaD / Die mén 
Den luiDen fouDe toijfen / en Dit bp probifie: Daer 
na Deeft DP op ’tgoet bcDagcn Dan De Kegente ge? 
maebt febere 3trticuïen Dan accoorD met Die Dan DO 
Religie/ be toelbe Dp gefonDen Deeft aenDe Regen? 
te om te Diftteren / einDclyb na Dat De <törabe Dart 
l^oorne De fabe fo. Derre gebracljt DaDDe/Dat fp bui? 
ten De flaD Dun preDicatien DielDen/en Dat Det Dolb 
De toapenen afgelept DaDDe / fo ip DP bp De Regen? 
teontboDen/alDaer DpgereifltO/ na Datpp Derflaen 
DaDDe Dat eenige fijne panDelinge Dan ©oornib ten 
quaetflen DaDDen uitgeleit / en pem en fpne DaDen 
aepter rugge geblameert / Deeft Dp Dem grotelijb 
beblaegt / Dat men fijne goeDe en getroutoe Dien? 
flen/ en obee-grote moeiten en perpbel alfo acDtee 
rugge blameerbe / en tp / Daerom Deo niet toel te 
DreDen toefenDe /Dan truffel DertrocbennafijnDuiO 
te 3©eert/ fonDec pem meer te toilien moepen in De 
faben Dan Defe troublen :. fcprpDenDe 00b gen Den 
Coning alle fyne panDelinge ban©oornib/en pem 
beblagenDe Dat men pem fepeen te miflroutoen/ ert 
fijn goeDe en getroutoe blenften te Blameren. ©00? 
fpnDertreb Deeft De RegentebeSCrticuIen Die pp met 
Die Dan De Religie op ’t bepagen Dan paec ï|öog? 
peiD DaDDe geconctpieert en geraemt / gefloten/ en 
De felDe toepnïg DeranDerenDe/ Door Den^eccetariO 
De la Tor're , oDergefonDen en toegelaten in befec 
manieren: 

dat alle onruften en twiften binnen defe ftad vaii 
'^Doornik, ter oorfaken van de Religie opgerefen, 
mogen ophouden en belet worden, infgelijks alle bor- 
geren en ingefetenen der lelver mogen voortaen in 
goeden vrede en'eenigheid met malkanderen leven, 
en hen handel van der Coopmanfchap j en anderen 
Ambachten weder in fijnen eerften ftaet gebracht 
mach worden. Soo hebben die van der nieuwer Reli¬ 
giën hen verbonden na te volgen en t’onderhouden > 
en doen onderhouden onverbrekelijken, van pundte 
te pundte ’t gene hier na volgt, en dat by provifie, ter 
rijd toe dat by den Conink, met advijs van de generale 
Staten van herwaers-over, anders falv/efen geordon- 
neert. 

Eerft,datfynieten fullen beletten den Godsdienft: 
noch andere Ceremoniën van de Catholijke Religie 
van ouds onderhouden, noch ook voorfo vele het in 
hen is, toelaten dat men den Geeftelijken of Werelt- 
lijken eenig belet, hinder of ongelijk doe, diredtelijk 
of indiredtelijk. 

Dat fy hen fullen vermijden van te houden eenige 
prekingen of vergaderingen binnen der ftad, noch in 
eenige kerken buiten, maer hen te vreden houden, 
prekende opte plaetfen die hen alrede bewefen zijn bui¬ 
ten de ftad. 

In welke plaetfen fy des Sondaegs en Heyligdaegs al¬ 
leenlijk fullen mogen houden hen Sermöheh, maer 
hen en fal geenfins toegelaten worden van te mogen 
dragen eenige wapenen, het zy gaende of komende. 

Datfyopcenentijd maer en lullen hebben twe Mi- 
nifters of Predicanten, daer by gevoegt twe andere om 
te preken, indien de felve Minifters krank of fiek wer¬ 
den , wel verftaende dat alle de/felve Predicanten ful¬ 
len moeten wefen onderfaten van fijne Majefteit, en 
aleer fy fotten preken fullen mogen toégelaten wor¬ 
den , fullen fy moeten eed doen in handen van de Wet, 
van gehoorfaem en onderdanig te wefen in alle faken 
van Juftitien en borgerlijke ordonnantiën, gedueren- 
de haer refidentie, in haer Sermonen ook met gebrui¬ 
kende eenige oproerige of fchandaleufe puneften. 

Dat fy in alle faken den Magiftraet fullen onderda¬ 
nig zijn, ook alle gemene lallen en impoften helpen 
dragen, gelijk de andere borgers en ingefetenen, infge¬ 
lijks waer ’t noot, den Magiftraet met lijf en goet by te 
ftaen, tot onderhoud van al des voorfz is, en de geme¬ 
ne rufte en welvaertjtot welken einde ly ook in hen 
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Het twede Boek. 
Sermonen’tvolk neerftelijk onderwijlen fullen tot alle 
eerbiedinge en gehoorfaemheit van de Magiftraet, en 
hen ftil te dragen in goede orden, op dat alle goede Po- 
litie wel gehouden mach worden. 

Dat niemant tot het prediken der nieuwer Religiën 
ontfangenfal worden,hy enxy verbondentottenon¬ 
derhoud defer Articulen, en fullen ook de Gedepu¬ 
teerde van de nieuwe Religie in handen van den Gou¬ 
verneur en Magiftraet folemnelijk en ter goeder trou¬ 
wen fweren,dat ly alle en een yeder der voorfz pundten 
onderhouden en navolgen fullen, op pcene van geacht 
en geftraft te worden als meyn-eedige,en doende te¬ 
gen het gene dat fy fo folemnelijk gelooft en gefworen 

hadden. . 
En tot verfekertheit en rufte van die van de nieuwe 

Religie, fb fal den Gouverneur, cn infgelijx den Ma¬ 
giftraet van dele ftad, achtervolgende den affcheit en 
het accoord gemaekt tuffchen de Hoogheit van de Re- 
gente en de verplichte Edelen, in date den 23 Augufti 
1566 hen verfekeren, dat hen in hen prekinge geen be¬ 
let , overlaft ofonrufte aengedaen en fal worden, noch 
niemant daerom achterhaelt ofgequelt: alles by manie- 
revan provifie, en totdat by fijne Majefteit, by ad- 
vijfe van den generalen Staten daer in anders fal welen 
geordonneert, fo voorfz, is. 

En aengaende den genen die van wegen die van der 
nieuwer Religie genomt worden, om defe vereenigin- 
ge en appointementen aen te gaen en te tekenen, die 
en fullen daerom namaels in gèenderhande manieren 
achterhaelt of gequelt mogen worden. 

En op dat al ’t felve volfchieden, en het volk in ru- 
fte en gehoorfaemheit gehouden worde, en op dat na¬ 
maels op eenige der voorfz, puncten geen fwarigheit 
of twijfel gemaekt worde, aengaende ’t verftant of be- 
dieden der felver , fo en fullen die van de nieuwe Reli¬ 
gie de fel ver uitlegginge niet mogen doen,noch met¬ 
ier daet eenige nieuwigheit aengrijpen fonder daer op 
eerft te handelen metten voorfz Gouverneur en Ma¬ 
giftraet , om dat gefaemder-hand te vergelijken, of an¬ 
ders , ift noot: en kunnen fy des niet verdragen, ful¬ 
len des Hof waerfchouwen. 

»Dei* !Btöödb02ö naöien bat öe boo?gaenöe ttoe 
fels. JL &agen ( niet jegenftaenöe alle imecccfTte cn 

belet öer ïQct en Schutteren) öe 25eelDen en 
taren och in alle Berken en Cloofreren afgetoo?pen 
haööengetoceft/ enöaer en tuffehen ooh t’ürmupen 
en’t geheel Ciïanö 0002/ fo en heeftmen Daer meöe 
albaec niet te bueben getoeeft / inacr hebben öie ban öe 
Beligie/foaenöen 25iffchopal# H©et/öen 24 2Cu* 
flufit/ in groter menigte bcrgaöert toefcnöe/ bep j 
focht en getokt öatmen öie ban öer ^cïptft gehangen 
tocfenöe/ fouöe loö laten en benlcbercn/ fonöcröat* 
men öcfeïbe heeft bonnen paepen of fchepen/men heeft 
hen eerft/ om öe <§taö ban oploop en blocöfto?nnge te 
berhoeöen / al öe felbe gehangen#/ tot 21 in getale 
bjefenöe/ moeten uitlaten/ ofanöer# toilöenfphet 

flene” gebangeni# met gctoclt op-lopen / en boben öien heeft 
Stgfe men hen in öe Berken öer j§taö moeten laten p?e* 
bedolf, hen. w _ 
ttttrecfit. (Cot Utrecht öe fame gekomen 3ünöc/ öat öe 2Secï* 

öenin ©laenöercn en©?abanö/ enmerheltjhen btn* 
nen SCnttocrpen/ uit öe Berken gctoo2pentoaren/fon* 
öer öat öaer tegen# eenige refiftentie geöaen toa#/ en 
öat teöieneinöe een getal ban öe ^cctariffen getoa* 
pent öoo? ’tlant liepen/ loei tot 8000 toe/ ’ttoelk 
ooh bp eenige loftoeeröige perfonen aen eenige Ca* 
tholijhen binnen Utrecht gefclneben toerö/fo toa# öoo? 
öien öe gehele ^taö in grote perplexiteit / b?efc en be* 
rocrtc. 

3t>cn ririiij 5£ugufti öe# na noen# al# öie ban öe 
nicutoc Bcligie i fo menfe öoc noemöe) öcss mo?gcn# 
haerluiöer p?eöicatie gehouöen haööcn/ hebben ee* 
nigeban öe felbe hcnluiöen gcbonöen opten ^taö* 
luufe/cnöoo?cen banöe 2öo?gemcefteren öoen aen* 
feggen / öatfe ttoce herken binnen öe ftaö ban Utrecht 
bcgecröen geopent te hebben / om haerluiöer p?eöica* 
tien te öoen. JBacropöic ban öe3©et banöe boo?f3 

i$66» 
^taööe felbe boo? anttoöü?öeöeöen feggen / fuljcin 
haerluiöer macht niet te toefen/ macr öatfe tegen# 
öe# anöeren öaeg# öcn Baeö ban öe ^taö fouöen 
öoen bergaöeren / en hcnluiöen al# öan amtooo?ö ge* 
gen: enal#tenfelben öageöe#na noen#öe p2eöica* 
tie buiten öe (Coïlefteeg-poo2te geöaentoa#/ hebben 
eenige ban öenieutoe Beligieljen bcgebeninöe$?o* 
chie-kerhe ban CSeertruit / aïöaer eenige 23eclöcn 
begonflaftetoerpen/ öan’t felbe gekomen 3ijnöc tot 
henniffe ban öie ban öe 3©et / hebben alöaer gefonöeu 
eenige ^taö öienaer#/ macr en hebben alföoen niet 
konnen bebinöen noch toeten toie fulr geöaen haööen: 
maer naöerhanö i#bp info?matie bebonöen öat het 
toaren eenige jonge gefellen/ gealfïfteect bp eenige 
met roer# getoapent sijnöe. 

3£en rrb Augufti öe# mo?gen# b?oeg i# öen Baeö 
öer ftaö Utrecht btrgaöert getoeeft/ en $ijn boo? öen 
felben toeöerom gecompareert getoeeft öie ban öie 
nieutoe Beligie/ en hebben berfocht anttooo?ö op hem 
luiöer berfoeh öe# öaeg# te boren geöaen / öaet bp (eou4. 

boegenöe öat bp haerluiöer gemeente begoten toa# öe 
afgrijffelijkheit ban Öe 25eelöen af te öoen / fonöer 
nochtan# öatfe pemanöen aen perfoon of goeömif* 
öoen / noch öe herken banhaerïieöer jutoelenfpolie* 
ren toilöen. ^atfe ook begeeröen te hebben öe kerken 
ban öe jBinreb?oeöet# / en p?eöiherb?oer# / om öaec 
in haerluiöer p2eöicatienen erercitien ban hare Be* 
ligie te öoen. ^aer op bp öie ban öen Baöegefetö 
toerö/ öat gemerkt haer luiöer klein getal / fp niet 
flerk genoeg en toaren om boo? öietijöanttooo?öte 
konnen geben: toaeropbp een ban hen luiöengefeiö 
toeröe/in effect öefe to00?öen/ eet ham metmoftaerc 
fo werd gy fterk, toclke tooo?öen öen felben namaei# 
het leben kofïe/ 3tjn niettemin öe faken öoetertijö 
uit gefïclttotelf uren. iBiööelertijö hebben öie ban 
öen Baöc ban öe ftaö gecommitteert ïferman ban 
öe ©echt eerfle ©urgemeefter/ ^ohan (€aet# ban 
Klmerongen/ en henrijk öe ©oogt banBepnebelt/ 
ommetlifeeeftec 5©illcm ban kiemen outfïeBaeö/ 
(obermit# abfentie ban öen ©?efiöent) en öen Ca- 
pitein banket Cajleelban Vredenburg, ’taengeben 
ban öie bamöe nieutoe Beligie te communiceren/ 
hen luiöen te feggen’t aöbij# ban öie ban öe ftaö/ 
en ban haer luiöen teberftaen haer aöbij# /hoe men 
’t felbe beletten fouöe / en toat affiflentie (in ge* 
balie ban nooö) menbanöenCapitein tebertoach- 
tenhaööe: öeCapitein heeft öaerop boo? amtooo?ö 
gegeben / geen bo?öer laft te hebben ögn’t Cafleel 
tocl te betoaren/ öat hp niettemin goeö bonö/öat 
men / bolgenöe ’t aöbij# ban öe ftaö / alle gecöc miö* 
öelen fouöe foeken om öe gemeente ban öe been te 
b?engen/en öat hP bereet toa# öie ban öe ftaö ten 
beften te helpen raöen. 

IBeefiet 3©illem ban kiemen /öieeenigeanöere 
ban öen©?obtnciaïcn fïaöe t’fijnen huffe haööe öoen 
bergaöeren / gaf boo? anttooo?ö / na lange öeliberatie 
metten anöeren gehouöen / öat men maken fouöe hoe 
men ’t maekte/öat men ’t bolk ban öe been fouöe b?em 
gen /en om alle öloeöfïü?ttngc en ftoaeröer inconbe* 
nientente berhoeöen/lieber een ofttoe kerken acco?- 
beren: al’ttoelk bp öeboo?f5 <©eöeputeeröe aen öen 
Baöe ban öe ftaö gerappo?teert 3ijnöe / en aenmer^ 
kenöe öe ftoarigheit ban öe fake / hebben (achter* 
bolgenöe öe jBiffibe ban öe ï|ertoginnc / ban öen 
21 <3iulp aen hen luiöen gefch?eben/ en hier boren 
berhaeït) op öen ^taöhuife öoen bergaöeren beel 
banöe befte Cöelen en rijhftebo?gerenbanöe boo?* 
fch?eben^taö/ onöer toelke €öelen nochtan# toa* 
ren eenige banöe geconfeöereeröen/al# namemkjk 
% giohan ban Bene# Beeretot 3©ulp / ^.^teben 
ban ^uplen/en 5!.3©iUem ban ^uplen ban Die* 
belö/öe toelke t’famen efnöcJük goet gebonöen heb* 
ben/ öat men boo? al miööelfouöe binöen om tijö 
te toinnen / en öie ban öe nieutoe Beligie met alle goe* 
öe miööeien te inöuceren om te fuperceöcrcn. <©it 
geaöbifeert toefenöe / 3ijn öe <©ecommttteeröe ban öe 
nieutoe Beligie toeöer op öen ^taöhuife berfchenen / 
öe toelke al# öoen boo? gehouöen i# /öat in öe macht 
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pan bie ban be flab niet en toaö pen luiben eenige Der? 
Den / te openen / of paer ïutbec beefoeb te acco?bccen / 
en gemerbt be grote tnconbenienten bie baec uit fpuii? 
ten fouben mogen/tnbtenfp Den bcrbo?becbenfulhë 
metgetoeïbtetotlïen boen (aps fp jacteecben) batfe 
baecom ban baer ïutbec booinémen fouben totllen op 
boubenben tijb ban acDt bagen/om mibbeiettijpte 
fcDtcben aen be %rtogtnne ban parata en ben p?tn? 
ceban <©rangtcn/om paeclutbér meninge baec ban 
te berflaen. <E>oenbe be fcïbe Ctebeputeecbe fo bcle 
fepone cebeltjïtc cemonflcantien / batfe becïtlaecben 
baec mebe biel te b?cbentc toefen / fo bette paec lui? 
bec gemeente te toeben toare/begeerbenbaerombat 
men eentge banflabg toegeu fcpïcben foube bp paec 
ïutbec gemeente / bte aïcebe op pacten Derb- 
pof gereet (lont om paec ïtebec boojnemen te effectue? 
ren/beepopenbe batfe befelbe baejc toe toeï inbuce? 
ren fouben / beef begeerben fp bat men be |Btnceb?oe? 
becö en piebtbbtocbecsf beebteben foube nïet meet 
op pen luiben of Date Ptebtcanten te p?ebthenof 
blafppemecen: ’t toelb Den ïutben belooft toecb. 3Nen 
bolgenbe 3ünban toegen bte banbe flab ötrecptge? 
beputeect fonDpeer ban ïteneffe fèeerebanjfêulp/ 
«Mjan 2doï 2Surgemee(let / pautoelff ban 25üb? 
Doben / eit ‘■pcob ban 2CfrD / Haben / bte gegaen 
5pn op pacten DecD-pof/ aïtoaec fp bte ban be 
ttteutoe Religie bonben in groten getale / toeï getoa? 
pent en gebeïtbeceect om Daer ïutbec boo?nemen te 
Poituengen. Cn na bat Den ïutben be mentnge ban 
ben üaeb banbe flab becbïaert/mttfgaberg ’tgene 
niet ïjenïutbecö <0ebeputeecbe gepattbelf toaef/3tjn 
ejnbelijb na bele remonfïcantten te beeben getoeefl/ 
batfe ben boo?f5 tijb ban acDt bagen foubenoppou? 
ben / rnttö batbeptnceb?oebecO enpiebtïtöioebeco 
Den ïutbec mtbbeïecttjb (lil in Date Conbenten fou? 
ben pouben fonbec p?ebtben of btenfl te boen / ’t toelb 
fjen ltuben/ om fobantgen opcoec te appaiféten/ 
toecb geaccoibeect: baec op eentge ban be p?inci? 
paeifie ben Söurgemeeflec S^pan 25oï be Danb ge? 
geben Dcbben: bteef niet tegenflaenbe3önfp (aïjSben 
rtaeb gefcDetben toaö) met groter furiën / boben be? 
ïofte en t boo?f3 arcoon / gèbaïïen tn be berben/en 
Debben be 25up?becbe en ^êtnt ^acobef heefte/ toe? 
fenbe ttoe pacottue-becïten / mttfgaberss be P?ebt? 
6ec« en fifêtnce-tooebers beeben gefpoïteect / be 25eeï? 
ben en ornamenten tn flueben gefmeten/ be pto- 
boeben en anbece boebenbie fp bonben tn flueben ge? 
fneben en gefcDeuct / en feec gcote tnfoïentte betoeben / 
ja eentge lieten pet biet boo? be belbecef ïopen / en 
jhteten be boter en baeö onbec be boet tn be booif3 
Clooflecen ban be p?ebtbec$f en ptncetooebecef. <De 
25ucgemeefleccn Dier ban geabbecteect toefenbe / Deb? 
ben Den teeftont laten btnben opten ^tabDuife/ en 
beben bp Den bomenbie banbe 3Bet / befubflitupt 
^cDout (alfo be punctpale biet in bec flab toaö) 
met eentge ban be tftaben ban be flab / Cbeïen en 
bo^gecö / en fo men geen mibbeï/ en om beïe cebe? 
«en oob niet geraben bonb / om batelijbe ceflflentie 
te boen / foo Debben fp boen opbteben be ^ebenó 
ban be oBtlben/ en Den ïutben belafl met eenige ban 
baec ïutbec «ötlbe-bioebetsf / baec men befl op fou? 
be mogen betroutoen/ met Daec ïtebec getoeec op ’t 
^tab-Duiö bomen fouben / albaet bien nacDt toa? 
ben metten eecflen 25o?gemeeflec / ben fubflttupt 
^cDout / en bcle Haben / geltjb fp gebaen ïjebben 
tot öntcent 160 toe tn ’t getal. <©e# anbecen baegsf 
ben i6 Sïluguflp ’# moagenef goeb ttjbb/ beföegeec? 
becö ban be flab/becflaenbe bat bie ban benteu ïle? 
ïtgie toebec becgabect toacen op «&inte pacien plaet? 
fe / toeï tot btjf of <5oo in ’t getal / met toapenen toeï 
booifien/om Daec boomemen boonö tebolb2engen/ 
Debben ben Kaeb ban be ftab boen becgabecen / en 
be toacDt bp ben anbecen boen blijben/entë^Jonb? 
beet Soïjan ban Reneffe ï|eeceban 3©uïp/ boo?be? 
geectebanbtebanbec flab gegaen bpbte ban bene? 
ïtgie/ betoeiïte met affiflentte ban eentge anbece fo 
beel gebaen geeft / batfe belooft Debben tefupetcebc? 
een ben tpb ban bier bagen / om mtbbeïecttjb in Daefte 

be ï§ettogtnne en ben p2tnce te abberteren Daec ïtebec 
begeerte / om een ftccbe of ttoe geopent te Debben/ 
baccfeDaec p^ebteatten in boen fouben mogen/ niet 
temtn betotjïemen beftg toao om metDcnteDanbe? 
Ien/fo Dabben pcm eentge ban befelbe begebenïnbe 
piocïjte beebe ban ^.ptcoïaesf en <aeectcupt / 
en begonflen albaec eentge 25eelbcn af te fnujten / ban 
bie banbe föaeb Debben albaec eentge gcfcgtbt/ be? 
tocïbc boo? Daec autorttept en p?efentte be 25eeïbeflo?? 
mecjObetoeegt Debben om op te Douben/ en geenbo?? 
bec fepabe meer te boen. 

c€ot Eeeutoaecben in p?ievfanb toeeben ban ge? %<*** 
ïijben op ten 6 ^eptembec uit be bue p?ocDie-becben ïflW' 
alle be 25eeïben / Wltacen/ en anbece <©2tiamcnten * 
toeg getoomen en geb?oben/ boo? toeïatingebanbe 
meefle ban ben ïtaeb / en bpfonbec ban be pieftbecen? 
be 2öucgemeeflec fCjcrb palïaef/ fa toeebe met af 
ftflohtte ban eentge ban ben feïben Kaeb bep?ebt? 
canten ban be <6ecefo?meecbe Keltgte/ felfef met bed 
bo?gec$f tn toapenen 3ünbe/ op be jloel gebiacpt in 
een ban be feerften ban be flab / namentlph in be Der? 
De ban ©ïben-Dobe / aïtoaec mntDontO Cïaeffen bejf 
mo2geno/en pacttnu.ö €liacuo beef namibbaegjs 
«tbefelbeDccfeegep?ebtDt/enopten if bagbaecna 
ïsf Dot ^acDtmaeï albaec uit gebeeït. ’i WclD be 
<02abe ban mrettberg / toefenbe ^abïjoubcc ban 
ptefïanb / becflaenbe/ gttam tecflont tot ^leeiitoaec? 
ben / en bebe be 25ucgemceflecen bp Dem Domen / be? 
gecenbebatmenbeDecDen toebecom repareren/ben 
getooonljjben btenfl toebecom in fielten / en be bjeem? 
be Piebtcanten boen bectcecDen foube / maec fp 
ejccufeerben Den/feggenbe batfe ’t felbe niet en totflen 
tetoege te b?engen om begrote menigte ban bte ban 
be ttteutoe Heltgte: en aïfo eentge opcoecigegeeflen 
lieten ïutben/bat fptoeï caeb totflenom Dot cafloel 
jte obocballen en in te Dcpgen/ fo bebe DP’t Cafloel 
tecflont beeften/ en met DctjgfbolD en munitie ban 
oojlog bocflocDon/om Don aonflagon te beletten/en 
bo?bec beroerte te boojbomen / fo ban gebjben in beel 
anbece pïaotfen tn P?ieflanb gcote moettoiile toecb 
beb2eben en aengececDt. 

(Ce^neeD Debben fpbe nuffen en btenflen moeten 
nalaten: maec be beelben en 3ün albaec niet gefla? 
gen/ oppofecenbe Den baec tegen ben Slaeb en beel ban 
be bo?gecen. 

^efgelüc té tot ipcaneDec ooD geen beeltflonntnge ffcawt 
gefepiet/banbe btenflen banbe 3^.CatDoïyDen 3tjn &<*• 
albaec mebe gefcDo?fl / en eenige p?ebicatien na be 
<©ecefo?meecbc ïleïtgïe gebaen. 

®ot 3Hmflecbam be tijbtnge bagelijDjS meer en 
mcecDomenbe/Doebatbe beeltflopnecpe boo?tö liep “an‘* 
ban b’een flebe tot b’anbece/ fo Debben be J©etDou? 
becsf albaec be btenaerö ban be ^ecDen en Clooflecen 
baec ban geabbecteect / en Den luiben geraben batfp 
DcnbefleUjecDelpDe clepnobtenen goeben uitbeier? 
Den en Clooflecen fouben blucpten/en op anbece plaet? 
fenb2engen baecfe beter becfeDert en betoaect fouben 
3ijn / ’t toelD bp eentge geften 3pnbe / fo iffer beel bollid 
opten 23 2Cugufli in be oube ItecDe becgabect/be^ 
na noen# onbec be ©efpectpb / en Debben albaec met? 
ter baet begonfl be beelben / Altaren / en anbecsf af te 
toeepen met groter paefligbeit m furie /’t toelD geDo? 
men 3ünbe tot Denniffe ban ben 25ucgeraeeflecen en 
jsaben / Debben fp luiben ontboben be Capttetnen 
ban be ^efjutteepen: pierentuffepen pabbepembe 
^epout flecD gemaeDt met ontrent 40 mannen/en 
toag met een groot rumoec in be IjecDe geDomen / en 
pabbec bcle met pellebaecben en flocDen geflagen/ 
baec boo? pet gefpttiëuittec =öecDe lopenbeenb?tn? 
genbe / alleng^Den# flecDec getoo?ben jijnöc/ met 
getoelb be ïSecDe toebecom ïngettomen / en ben 
J&cpout mette fijne uit be Mcihc gejaegt Debben/ 
mibbelectijb 3tjn be ^cputterpen in be toapenen 
toefenbe/aengeDomen/ bctoelDe met beguame ma? 
nieren be boo?f3 25eelbflo?mtnge beletten / ett be 
=KecDe boo2t0 toe gegoten / en flecDe JBacpte ge? 
flelb Debben / fulDjS bat op bte tijb baec geen bo.2be? 
ce 50eeïbb?cDtnge en gefeptebe/ botp 3pnfe baec na 
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Het twedc Boefe 
Bier mebe tttct bip gesurft / geïij& t’fljiibec plaetfefal 
berflaelt mo?ben. 

rcot ïpetlem ccn gerttept gclsomen $flnbenTtDe; 
gin ban üugupo / batmen baego baer na baer buiten 
foube pieken/ ö’cObcrBeib goeb gebonben IjeBÖenbe 
om niette beguaemfte mtöbelen te beletten bat be 
bo?gccen baer nietgaenenfoubcn/ljebben büenaf-le; 
fen bat eenen guactbocnbec genaemt $mtt binnen 
1|aerlem gekomen mas/en geb?etgtBabbe bc ^tebe 
aen öianb te peken/ berbiebenbe fcBerpelijk ben felbeti 
te Btufcn noc|) Bobcn op lijf-praffe / en ftellenbe loon 
op fijn Irif bie Ijem aenfnadjtc / en onbet bit betfietbe 
bebfel Ijielben fp bc pootte tme bagen gefloten/ om 

(f°ur ) öen fcj^,cn jjuitguanftuo te foeken. 
~ -,fr (Ce 3Mft / Boemel be <*35cepelijke / bc <6tlbcn / be 

r' fcöacpten/ en anbece uit bicefe ban gelijke öcro; 
binge/alle be feiaitienten / ^Jumelen / (Cafctelen/ 
^cBtïberpen/ en anbece bingen felbe toeg gebaen 
en uit be Éerken gebiagen Babben / fo 3ijn bieö nocf> 
tano niet tcgenpaenbc be 25eeIbpo?mer$ baec na 
noefj gekomen/ en Bebben in be herben en Cloo; 
peren ’t gene repeetbe nocB afgemo?pen/ niet te- 
gcnpacnbe be IDacljt en ^cbuttcrö Ijen befte beben 
om met gemeft ben baer af te meeren: boben bien 
beeft men albaet ben felben moeten openen en laten 
öeftcöttgen be Conbentenen Clooperen / alfo fp fufpi; 
tie Babben bat baec biecmt bolb in toasS/foube men 
Ben Bebben kunnen paepen en boen bertteeben: 0eb# 
benbeoobgebJilt batmen Ben een betbe binnen foube 
laten/en op een anbet ttjb batmen alle be Altaren 
foube raferen: maet na fp in Ctttobtt Bebben opgelo; 
pen ©et Cloopec ban be |Bt«neb?oebec$ / en baec al; 
leogebeftcucect/enbe beebe ben UDetpubecen afge; 
nomen, 

&age. ^jjnben ïfage ben niet te bieben poubenbe bat in 
alle be kerken be felben afgenomen maten / Bebben 
cenige nocB baer-en-boben fo moettoillig gemeep/ 
öatfeeemge Bebben gcbbjongenban be gene bie eeni; 
ge felben te bojen in Ben Buifen bjeg geb?agen en 
betoaert Babben/ bat fp Ben bie Bebben moeten obetlc; 
beten om gcbioken te mojben. 

Die ban doeningen en be Staten ban be ©pc; 
"“JSL fcBe^mlanben baec bp gelegen/3P in bit merk ber 
fcftf »Iöpb?merije mei ban bc laetpe gemeep/ obemittö 
<©mïan> fpöocB genoeg ban teboieftö mgoebec cufleenb?p; 
**"• igBeib (be conferentie bclangenbe) Babbengcïeeft/ 

en niette ©ïaccaten of becbolgingen cm beo ïtcligi; 
enö-faken niet als b’anbece ©?obincien en maten ge; 
guclt gemeep/fo men 00b niemant om ’t geloof albaer 
en Babbe fien ccecutccen / maet fienbe Bet erempel 
ban alle Bate naburen/ en bpfonber ban bie ban Eccu; 
maetben / en anbece plaetfen in 3©ep-©?ieflanb / bie 
mette ©laccaten/ gjnguifitie/ en becbolgingen langen 
ttjö Babbert geguelt gebjep/fo ts Baten pbec tegeno 
be 25eclbcn en ^aufelpbe infettingen 00b uitgemo; 
ben / baec in bic ban doeningen nocljtano bie öifcre; 
ticljcbbcngebttubt/bat fp niet uit Baec felfo/ maet 
metemeffe abbijoenconfent banbenïlaebencme; 
rigljeib bec flab/be ,HBinn:b?oebecO beebe (alleen) 
tngenomen/ en be ©cclben en citaten albaet met 
gemab af-genomen en befpben gefet Bebben: Beö; 
benbe bc Boigemcepcc en öaeb Baten 25oumecflcc 
bebolen Bier in be Banb te langen / en be ^tabo IBet; 
felaetO en Cimmecltiiticn mebe te mecb te ftelfen om 
be felbe beebe boott ban ’tge&iobcn l^out en ^teen 
tefupberen/enbeguaem temaben om baer in te mo; 
genpttbiben/’tmelbc nocBtanO fommigebanbeac^ 
beibO-Uubcn naecbecBanb (in ben face 1568.) met 
Baten BalO Bebben moeten betalen. 3Jn be boo?f3 
Cbnlanbcnbp doeningen 5Ü« op ettelpbe <Bo?pen 
aio {©infum/€5atO-Buifen/l©ettetembcn/ ten ©op/ 
IBibbeïpum/ etc. boo? aenBitfinge banfommigen 
ban mei/ban geliiben be 25celben en maren ge; 
rafcerr/Boemel tegeno bc erpieffc tcfolutic en abbijO 
ban ben Staten beo lanbO/be melbe befc fabc bet; 
bet infagen/en Bun met beb?pBeib bccconfcienticn/ 
bie baec te beien paöig getoeep mao/ lieten genoc; 
gen# 

^et foube te lang / en ben ffcfetO betb^fetelijb bal; 
len/m’tpatticuliet te betBalen alle’t gene bicoaeti; 
gaenbe in allen peben / bo?pen en plaetfen te gebeurt / 
betBalben ib’t felbe alfo bottelübbaer mcbemtlop; 
Bouben en laten betupen / boojtgacnbe met’t gene 
boibec geBanbelt / en mijbeto gefcBiet ie. 

(Cetmijlen nu be gelegentBeben bue bap boott bioe; 
gen in be faben ban be Beligie/ niet alleen mette p?e; 
bingen /maet 00b mette 25eelbpo?merpe/enbatop 
bele plaetfen Bet bolb aïrebe begonp Bern te pellen 
totontupe / en be mapenen inbe Banb te nemen/fo 
Bebben begeconfebeteetbe Abelen ban Baetfijbe niet 
gelaten nocB betfuimt cm op Baec betfebettBeib te 
benben / en 00b Ben te reguleren en te pBtcben na ’t ge; 
ne bp Baec t’^int (Crupert mao gefloten: en Beö; 
ben bien bolgenbe niet allene Ben felben / elft na fijn 
betmogen gerufl en geflerbt / om alle gebielb ert ober; 
lap biemen Ben foube millen aenboen/temogenme; 
betpaen en Ben betmeten/maet 00b nefleno anbe; 
te/fo buiten alotmmenoianbo/gefocBt troop/Bu^ 
pe en bppanb tot Baetber meetbet betfebetinge/ 
boo?bienfpfagen batmen Ijenluiben geen antmoo?ö 
en gaf/en bele anbece piactijben tegen Ben geb?uib; 
te / fonben fp aen allen fijben binneno lanto eenige 
€>ebeputeetbe / bie baec bele toeïnatBten / bie Ben 
mebe in Ben berbonb begaben en’t felbe app?obêec; 
ben/ fo €belen aio anbet baet ban ib berpöeibert 
concepten en teibeningeu gefien Bebbe/maet-en-tuf; 
fcBen ebenmel Baec €5ebeputeerbe te i^obe Bate fa; 
ben maten Banbelenbe/en fo fp niet en Babben bun; 
nen mtrecBten opten affcBeit ban <©uflei / fo maren fp 
fo bele meet berooifaebt cm Ben te boen betperben en 
berfeberen fo fp bep bonben en mogten / niet-te-min / 
om tot be uitterpe temebie niet te bomen/ Bet mel& 
fonbet grote beranberinge en inconbenierttennieten 
foube geetecuteett Bebben bunnen moiben / Bebben fp 
alle anbece mibbelen nocB eetp millen foeben: Beb; 
ben bactóm booi Bare <©ebeputeetbe mebet optert 
name ban ben felben €belbom een anbece Hequepe 
of naetbct becblatinge Baetber 3|oogBeib gep?efen« 
teert /in befer manieren. 

ME-Vrouwe, wy én konnen uwe Hoogheid niet jjfmott» 
waerdelijk genoeg danken van de goede prefen- ftrantie 

tatien die ons tot Duffel opten achtienden defer Maent 
van Wegen uwer Hoogheid gedaen zijn, door mijn «gouDer» 
Heere de Prince van Orangien,en mijn Heere de Gra- name na 
ve van Egmont, dewelke ons by gefchrifte gelaten heb- 
ben de meninge van uwer Hoogheid, dewelke ons be- ban 
dunkt geftelt te zijn in acht Articulen, daer van de eer- ©uffeï, 
fle is .• Dat uwe Hoogheid afgevaerdigt heeft mijn 
Heere de Marquis van Bergen, en mijn Heere van 
Montigny aen den Coning, om fijne Majefteit te ver¬ 
tonen en te kennen te geven onfe Requefte, daer van 
Me-vrouwe wy uwe Hoogheid feer dienftelijk dankenj 
en verhopen dat de felve Heeren hare neerftigheit en 
goededienfteniowelfullen doen aen fijne Majefteit» 
dat fijne Majefteit fal verftaen en bekennen ons op¬ 
recht voornemen en meninge , gelijk té wefen onfe 
Requefte. 

Ten tweden, zijn ons vernieut de prefèntatien die 
wy gedaen hebben, om te fterven in den dienft van 
fijne Majefteit, en voor de voeten van fijne Hoogheid, 
daer in wy altijd begeeren te volherden, en Zijn wy 
noit van andere meninge geweeft. 

Ten derden, dat wy fouden weten niet nieus gedaen 
foude zijn, beroerende d'Inquifitie cn de Placcaten , 
naer dat wy onfe Requefte hebben geprefenteert gehad 
volgende ons verfoek, en dat uwe Ploogheid in alle 
’t felve voldaen foude hebben. Wy geloven,Me-vrou¬ 
we, dat uwe Hoogheid niet nieus gedaen heeft naer 
onfe Requefte, rnaer die van der Overheid en hebben 
in allen plaetfen de brieven van uwe Hoogheid niet be¬ 
hoorlijk geobedieert, maer hebben altijd voortgevaren 
met het volk te vangen en in gevangenifte teftellen, 
uit kracht van de Inquifitie en Placcaten,’t welk wy ons 
laten bedunken wel te wefen direéielijk contrarie de 
meninge en het beYd van uwe Hoogheid. 
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Ten vierden, dat wy als goede en getrouwe Onderfa- 
ten, volgende onfe beloften, fouden willen verdrucken 
en behinderen de ongeregeltheit van den Seótariflèn : 
fo veel als aengaet onfe belofteniiïe, Me-vrouwe, hou¬ 
den wy ons als voldaen te hebben, fo wel in ’t generael 
als in ’t particulier, en dat meer is hebben wy ons uit- 
terftc neerftigheit gedaen, om ’t volk te houden in alle 
geregeltheit, en ’t preken te beletten, welk volk wy niet 
en hebben konnen benemen ’t vermoeden dat fy heb¬ 
ben genomen op ’tlang vertrecken en dilayeren van de 
refolutie die uwe Hoogheid geven fal op onfe Reque¬ 
fte, alfo ons belooft is, dat wy al antwoord fouden heb¬ 
ben binnen twe maenden na den dag dat onfe Reque- 
fte uwe Hoogheid was gëprefenteeft, en ook opte ma- 
niere die men gehouden heeft in ’t vergaderen van de 
Provinciale Staten, die in fommige punóten gedaen 
zijn tegens d’oude manieren van doen, ook mede opte 
dreigementen die dagelijx gedaen zijn, fo wel tegens 
ons als ook ’t gemeen volk, en byfonder door geéftèlij- 
ke perfonen, alle welke redenen’t volk gebrocht heb¬ 
ben tot vergaderinge en openbare prekinge, die fylui- 
den ons felfs opentlijk hebben gefeit en verklaert, en 
begeerden wel dat uwe Hoogheid henluiden ib lange 
niet op-gehouden hadde op ’t gunt dat in onfe Reque¬ 
fte is verfocht, en ook ib wel op ’t gunt dat wy hebben 
geprefenteert, ib wel voor als naer der felver Requefte, 
wefende ’t felve volk, fo fy feiden, gedrukt en geport in 
haerder confcientien. 

Ten vijfden, dat die dingen ftrekten tot oproer, en 
datmen opentlijk feid, dat de uitlanders hen der faken 
bemoeyen, en ook de gene die geweeft zijn onfe èrf- 
vyanden. Daer op feggen wy, Me-vrouwe, dat fo dik- 
wils als d’uitlanders hen fullen willen de faken be¬ 
moeyen,fo fullen wy d’eerfte wefen die te peerde klim¬ 
men fullen om henluiden af te keeren, maer dat wy 
noch andere ons en behoren te voegen met de Vaflalen 
en fubje&en van den Coiiing,en bevinden wy geenfins 
dat ’t felve ten dienfte foude zijn van fijne Majefteit, 
maer ter contrarie de verwoeftinge en gehele verderf- 
feniiïe van fijne Nederlanden, voor fo vele als fyluiden 
hen begeven ondér de refolutie van de Generale Sta¬ 
ten, ib hier na breder verhaelt fal worden. 

Ten feilen, dat dë Seétariflèn van hen geven,dat het 
foude zijn door onfe bevel en confenr- fulx datmen wel 
foude mogen oordeelen dat onfe Requefte, die wy feg¬ 
gen geprefenteert te hebben tot behöudeniflc van onfe 
Vaders land , de eenige oorfake is van de dagelijkfe 
openbare prekinge, antwoorden Wy, Me-vrouwe, dat 
wy noit, in’t generael noch eenigfins in’t particulier * 
yemand opgemaekt, aengepord, nóch geraden hebben 
om te preken, maer ter contrarie hebben wy ons befte 
gedaen om henluiden te beletten met alle middelen 
oen oproer en twift die wy vreefden daer uit te mogen 
komen, fowy hier voor hebben gefeid. Maer fiende 
dat wy ’t volle niet en hebben mogen afraden nochte 
ftillen, hebben wy henluiden laten doen fo fy ’t Ver- 
ilonden, en ’t gunt gefeid is, ftellen wy alle en een ye- 
gelijk van ons-luiden te purge, om fuffifantelijk te pro¬ 
beren onfe onfchuld. Maer datter eenige onder ons 

efelfchap zijn die de prekinge voor goet achten om 
ies wille datfe zijn van de felve Religie, dat bekennen 

wy, nochtans en fal haer Religie niet verhinderen te 
doen , ’c gunt fy fchuldig zijn te doen ten dienfte van 
fijne Majefteit,fo fy ons in’t generael en particulier 
hebben verfekert, en hebben niemand van ons-luiden 
’t volk verwekt of geraden om ’t felve te doen. 

Ten fevenden,dat wy fchuldig fouden zijn na onfe 
vermogen henluiden te beletten,en dat wy metter daed 
fouden bewijfen onfe meninge goet te wefen , en de 
felve te ftrecken tot een goet einde, en dat onfe Reque¬ 
fte geprefenteert is geweeft om den Cöning dienft, en 
’t land een weldaed te bewijfen, feggen wy, Mijn Vrou¬ 
we , dat wy in al ’t felve onfe uitterfte naerftigheid heb- 

•ben gedaen , maer fiende dat het volk tot noch toe 
geenfins hebben willen bewilligen en volgen onfe 
voohoudinge, die wy henluiden hebben gedaen, om 
de redenen voorfz, fo bidden wy u Hoogheid, de felve 
believe te vinden eenige goede middelen, daer toe wy 

ons feer geerne fullen voegen en begeven met ganfeher 
willen. 

Ten achtften,dat wy ons niet en behoren]te mis- (Fól-fiffO 
trouwen opten Coning, deWelke noit tyranye tegens 
fijn ondérfaten heeft gebruikt, maer alle goetheid, ant¬ 
woorden wy. Mijn Vrouwe , dat wy ons geenfins en 
miftrouwen opten Koning,maer hebben fuiken vaften 
hoop op fijn Majefteit, de felve kennende voor fo goe¬ 
den en oprechten Prince , dat indien hy hiér tegen¬ 
woordig waer, als wy hem wel hertelijk wenfehen en 
begeeren,om te verftaen d’eene en d’ahderepartye, 
hy loude voorderlijke en oorbaerlijke ordonnantiën 
ftellen. 

Het laetfte, dat uwe Hoogheid niet en twijfïèlt, dat 
fijne Majefteit alle dingen niet gedenken, maer verge¬ 
ten fal, en dat uwe Hoogheid dikwils tot onfen voor¬ 
dele aen fijne Majefteit heeft gefchreven, feggen wy, 
Mijn Vrouwe, dat fo vele als aengaet het niet geden¬ 
ken van fijne Majefteit, wy niet en meenen eenig ding 
gedaen te hebben, dat tegens den dienfte van fijne Ma¬ 
jefteit foude mogen zijn, noch ook eenige oorfake ge¬ 
geven te hebben, dat fijne Majefteit foude behoren te 
vergeten, voorfo veel aïs ons aengaet. Maer ter con¬ 
trarie , falmen bevin den dat de waerfchouwinge alrede 
fulx gevallen is, of effedt geforteert heeft, alhoewel niet 
in’t geheel, ten minften in't deel, dat de felve waer¬ 
fchouwinge behoort genomen te werden voor een feer 
aengename dienft fijnder Majefteit, en fo vele aengaet 
dat uwe Hoogheid fo vele en van fo goeder herten 
heeft gefchreven aen den Coning, danken wy u Hoog- 
heit hértelijkén. 

Nochtans, Mijn Vrouwe,fal uwe Hoogheid ons ver¬ 
geven , is ’t dat wy u vryelijk en onbeveinft fpreken, en 
uwe Hoogheid ons hert en meninge ontdecken , onfe 
compagnie heeft hen laten bedunken, en bedunkt als 
noch, dat uwe Hoogheid groot miftrouwen op ons¬ 
luiden heeft gehad» overmits de opene bewijfinge die 
uwe Hoogheid ons heeft bewefen, ter tijd toe dat ons 
tot Duffele by de voorfz Heeren uitten name van uwe 
Hoogheid ter contrarie te kennen en verftaen is gege¬ 
ven, door welke voorgaende miftrouwen ons verwekt 
zijn veel vyanden, daer door ook eenige van dien fo 
gemoed zijn geweeft, dat fy-luiden wel openbaerlij- 
ken hebben derven fpreken redenen tot oproer ftrec- 
kende tegens ons-luiden, fo verre dat fy hebben derven 
feggen, dat fy-luiden gereet fouden zijn om ons-lui¬ 
den te vernielen, indien hen-luiden daer toe laft en 
bevel gegeven waer. En dat meer is,deden dagelijx 
verfpreiden onder de gemeenten, én onsindenhaet 
van dat volk te brengen , dat de Koning in defe landen 
komende, ons handelen foude als tebellen en.oproeri¬ 
ge, en meer lafteringe, die alhier in ’t particulier te lan¬ 
ge fouden vallen te fchrijven , welke lafteringe noch¬ 
tans wy tot een tijd wel hebben willen lijden, en al 
fwygende verdragen, fondcr ons eenigfins te vertonen 
als of wy ons dies beklaegden , hoewel Wy nochtans 
daer toe goede oorfake fouden hebben, maer de lang¬ 
heid van den tijd, en de heimelijke aenflagen die wy 
hebben ontdekt, en noch dagelijx fullen ontdecken , 
hebben ons tot fuiken nood gebracht, om <3e openbare 
en merkelijke periculen, die ons daar uit fouden mo¬ 
gen komen, dat wy middelen hebben moeten foeken 
om vrienden te maken in eenige landen, om ons te 
dienenen helpen indien datmen tegens ons ( de fubje- 
éten en vaflalen van den Coning) verder foude willen 
procederen,faiételijk en metter daed, en tot anders 
geen meninge, welk middel ons geheel noteljk is ge¬ 
weeft, om ’t miftrouwen dat u Hoogheid op ons heeft 
gehad, fo gefeid is: waerom wy uwe Hoogheid bid¬ 
den dat fy defe onfe verfoekinge in ’t goed wil nemen, 
alfo de felve niet gekomen en is nochte ook en ftrekt 
anders dan tot een goede en oprechte meninge; te we¬ 
ten , tot verfekeringe van onfe perfonen en goeden, en 
dat onfe voornemen noit en heeft geftrekt anders dan 
tot dienft van den Coning, en befchermenifle van fijne 
Majefteits landen , begeeren wel voorfien te wefen van 
andere middelen en met minder periculen, en vinden 
anders gene voor onfe verfekertheiden rufte,dan oot- 

moe- 
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ffioedelijk uwe Hodgheid te bidden, dat fy ons wil ge¬ 
ven alle verfekertheid, en bevelen allen Heeren, Rid¬ 
ders van de Ordre van herwaerts-over ons van gelijken 
te doen, datmen tegens ons-lieden j nochte de vaffa- 
lenofiubjedten van den Coning, direótelijk nochte 
indire&elijk, niet en fal aengrijpen faiótelijk metter 
daed, noch in eenige manieren, om ’t prelenteren van 
onfe Requefte en compromis. En om dies wille dat 
onder de felve mijn Heere de Prince van Orangien, 
mijnHeere vanEgmont, en mijn Heered’Amirael, 
meeft hebben onfe faken verftaen, en naer dat wy on- 
fe Requefte hebben geprefenteert, en dat wy nu diver- 
ie dingen te handelen hebben die ons fullen mogen 
opkomen ; bidden wy-lieden uwe Hoogheid hen-lie¬ 
den te bevelen voortaen by te ftaen en affifteren met 
haren raed, en ons te nemen onder protectie en be- 
fchermenifle, en dat de laft die uwe Hoogheid hen 
drien geven fal, fulx en met fekere autoriteit zy, dat 
fy-luiden volkomen voorften en ordonnantie ftellen, 
op alle ’t gene dat aengaet de bewaerniffe en befcher- 
meniffe van ’t land, alfo wel buiten ais binnen ’slands, 
’t welk wefen fal de eenige middel door welke wy ons 
de Vailalen en Subje&en van den Koning fullen mo¬ 
gen verfekeren: en alfo wy weten dat fy luiden groot¬ 
moedige en vrome Heeren zijn, dat fyluiden in alles 
lullen doen dat tot fijnder Majefteits dienfte ftrecken 
fal, de vrede van ’t land, en dat fyluiden ons niet fullen 
beloven of fy fullent houden. En wy ook wel weten dat 
uwe Hoogheid ’t felve niet en mag doen dan by manie- 
rè van provifie, dat uwe Hoogheid believe opter daet 
eenexpreftePoft afteveerdigenaen den Coning, op 
dat fijne Maj. die voorfz Heeren’t felve bevel mag ge¬ 
ven, henluiden gevende alle de voorfz autoriteit, op 
dat wy door haer middelen ons fo veel te vrijer mogen 
begeven tot dienfte van fijne Maj. verwachtende mid- 
delertijd dat by confent en befluitinge van de Generale 

' Staten, fijne Maj. andere fal hebben geordonneert. 
Boven dien mijn Vrouwe, en voor ’t laetfte, en mo¬ 

gen wy u Hoogheid niet verfwijgen, datonsterwijlen 
wy tot S. Truyefi waren, de Requefte hier bygevoegt is 
geprefenteert geweeft , van wegen een grote partye 
volk, die ook by monde hebben aengeboden hare wa¬ 
penen af te leggen, en hen te ondergeven al ’t gunt dat 
henluiden by de Generale Staten geordonneert en be¬ 
volen fal worden, de Religie aengaende, mits dat uwe 
Hoogheid ons gebied henluiden te doen fulke verfeke- 
ringe, dat wy henluiden fullen beloven ons met hen¬ 
luiden te voegen, om niet te gedogen datmen henlui¬ 
den eenige onrufte ofgewelt lal doen, fo lange de refo- 
lutie by de Generale Staten noch ongedaen fal zijn. Be- f erende dat uwe Hoogheid fal verdelen in de Steden en 

'rovincien eenige van ons luiden die de Requefte heb¬ 
ben geprefenteert, om henluiden te houden in goeden 
regimente, en alle goede befcheidenheid, in handen 
van den welken fyluiden hare wapenen fullen ftellen, 
anders, mijn Vrouwe, hebben fyluiden door vrefe die 
fyluiden hebben van overvallen of verraft te werden, 
van noots wegen haer in de wapenen gegeven, en ful¬ 
len moeten aen anderen haren toevlucht nemen, daer 
fy henluiden lullen mogen op betrouwen , en forgende 
dat fyluiden fouden willen den Franqoifen in ’t land 
brengen, onfe erf-vyanden, hebben wy vryelijkuwe 
Hoogheid daer van willen veradverteren, ten einde fy 
daer in verfie na den nood van den tijd eifen fal, en als 
fyfal bevinden beft te wefen tot behoudenifle en wel¬ 
varen van’t land: Protefterende, Mijn Vrouwe,dat wy 
in al’t gunt voorfz is, ons behoorlijk hebben gequeten. 
En indien hiernaeenig ongemak volgde, dat wy ons 
van alles hebben gefuivert en ontlaft, door defe tegen¬ 
woordige aengevinge, daer en boven, mijn Vrouwe, 
prefenteren wy ons al noch als getrouwe dienaers van 
fijn Maj. om ons in alles en over al te begeven, fo dik- 
wils als men ons gebieden fal te ftervén voor de dienfte 
van uwe Hoogheid. Biddende uwe Hoogheid feer 
ootmoedelijk, ons by Apoftiile hier op te geven goede 
cn korte antwoorde, en fultwel doen. 

JÖt obergeben ban bit gefcörtft fo berölaerben be 
felbe <0ebeputeerbe/ batbe J&onbgenotm (jen De; 

ide Boek. 5 ^ 6.61 
Olacgbcn ban bele faöen en raporten bie mm pact 
i^oogpetb bageOjöS aenOrocpt/ om Oen neffenspaer 
tebermaöen/ mits ben toelfien fp berfoepten / bat in* 
bim fp pet tegen Om op ’t Oerte öabbe/ bat fp Oen ’t fel; 
bebrilbeontbecöen/ ompaer baer op Om onfcpuïtte ©e qua* 
boen/ m inbien paer namaels meet: aen ge&rocljt toet;öe 
be / bat paer milbe belieben ben befcpulbigben terflorttttn' 
te confronteren metten befcpulbiger/om te jlraffen ben 
genen bie bebonbenfoube morben’t felbe berbient te 
Oebben / enoofe bat be befcpulbiger (tnerb fijn aen; 
brengen bals bebonben) morbe gefïraft mette felbe 
penen bie men ben befcpulbigben opgeleit foube öd^ 
ben/ inbien Op bermonnen Oabbe getoeeft. 

<©P toelöe Sequefte/ fo feöere peefonagien en Cont; 
miffatifen Oabbm geo?bonneert getoeefi om met Oen 
baer op te communiceren / bie in ber felber communi; 
catienbecfócOt pabben ban ber ^ertoginne toegenfe; 
hecenabece berfclaringeop eenige poinctmban paer 
Kequefïe: fo Oebben ber felber €bele <6ebeputeerbe 
opteberfocOtepoincten pennaber berblaringe in ge; 
feprifte ober-gegeben / begnjpenbe in fubfrantie: ^ w 
€etfi nepenbe be gehangenen / baer af fp pabben ge; 
ölaegt / en baer af Oaer ï^oogpeib berOlaetbe geen tingenet 
öenniffe te pebben/ batte <©oormö/ lïijffel/bergen ^öeien. 
in l^cnegoutoen / 2tnen / SCetp / 25ruffel / <6ent/ en £c 
eibers / uitbracljt ban ben paccate/ en om’t feit 
ban bie ban ber ïfeligien / biberfe perfonen maren cc 
gehangen gepelt/ geltjb blijben foube/ beliefbepaec « 
^oogfjeib informatie baer op te boen nemen. (€en cc 
ttoeben/ roerenbe mat beboir bp Oen gebam mare cc 
om’t bolbin flilligpeib te pouben/ enbe prebingen <« 
te beletten/ bat fenbenbepaer ^oogOeibinelbepo; «c 
bintie aen be jBinifleren en Confifiorien ban be cc 
Keligie/ fouben bebinben / bat be neerfiigOebett bp «c 
Om baer in fo in’t generael als particulier gebaen/ cc 
Oabbm gctocefï conform Oet gene bes fp Oabben te cc 
bennen gegeben. €m berben/ amgaenbe in mat ma; cc 
niere men eenige bergaberinge ber pobinciale^ta; cc 
tengeOouben öabbe tegen be orbinarife maniereban «c 
boen albaer gepleegt/ feggenfp bat ömluiben geen; ‘c 
finS aengaet om ’t felbe te bemijfen / alfo ’t felbe is cc 
een gemeen feggenban ’tbolb/ melb pen pab meten cc 
te fpecificeren / bat men ©laenberm altijb plag te« 
bergaberen boo? UirtopS : bat men geroepen peeft cc 
bier niet en maren gemoon te bomen/ enanberebier « 
bepoorben te mefen / achtergelaten/ of fo fpabe be « 
mete gebaen / bat be bergaberingemas gebaen eer fp £c 
bebriebenontfïngem batbe <0ebeputeeebe ber^te; £c 
ben niet en masgegunt acpterraeb/ om na becofltt; « 
me raport te bom/maet Oabben moeten optenfïacn; cc 
ben boet ammoorben / fonber noep copie te mogen cs 
pebben ban be moberatie bie men Oen boorpiclDe / cc 
mits ben contrarim lafl bp öaerberï|oogpetb gege# cc 
ben,- bobenbien bat aen be particuliere KegeerberS cc 
ban ben ^tebenmas gefeprebenombe <©ebepüteer; «c 
be en €belm ber felber ^teben te minnen. <€en bier? £c. 
ben/beroerenbebe b?eigcmentcn en fecrete beleibin; £c 
gen / bat terflont na pet prefenteren paerber eerfter£C 
ïiequefie / gemaer njn gemorben batbele€bele^ee? «c 
ren / ia 00O ban ber <©rbre/ pen gefelfcpap fint pebbene£ 
gefepout/ als of fp eenige rebelligpeib getoontpab;cc 
ben / onbet pen bele panbdingen fecretelijb tegen « 
pen oube maniere poubenbe/ eenige pare ©runben cc 
00O gemaerfcpoutpebbenbe/ ban pen niet te boegencc 
met pen luiben/en met belofte ban parbbnfoeOen;cc 
beaf te trec&en bie Oen compromis alrebe getcOentcc 
pabben: feggenbe bat Oen groot bangier baer af flonb * 
te bermaepten alSfön iBaiefïeit foube in befe cc 
ben geOomen mefen / en alfo ’t felbe ^eeren marencc 
bie fiemmen inbenfiaeb pabben en opineerben / focc 
masmel te bermbeben bat be felbe (na ’tgebcelencc 
batfeban ömluiben Oabben) fijne jBajefreit fouben cc 
informeren/enfobanigen abbijs neben/ bie niet an;cc 
bers en foube mogen mefen ban tot penlupber acö^<c 
terbecl en ttcöcrffeniffc / batter 00O bele Cöuricrs’ (F01.07.) 
uit^pangien maren geOomen / fonber fijne |Baje; cc 
fleits refoïutie op Oen fafte te brengen / maer mei cc 
brieben aen paer ^oogöcib m geen anbere: bebm bien cc 

bot 
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„ Dat fp toarcn gcaDbcrteert/Dat De Coning öaDDein 
3, ©?anïtrijb begeert boo? fefeec getal ^pangiaerDcn 
„ paffagic/ en oob afftftentte / fo tjp Ijen in Der nooD go 
j, DaenljaDDe/Dat De J|rttoge ban ^abopen fijne Ifêaj. 
„ affiflcntte gelooft fjaDDe / om met ftecber IjanD in 
3,’tlanbteïtomen/en oob De ^eifedijlte |Baj. in per? 
3, foon geaDberteect/’tgene fp opDefelanDeninDenfin 
33 baDDen te Docn/DoDen Dien Dat fp toifïen Dat De 4E>ee? 
3, jtelpbeiD IjaDDe gefurneert tot bijf Donbert-Duifrnb 
„ gulDens om tegen ben geimplopeert te to02ben/fo ee? 
3, ntge onDec ïjenluiDen felbe pen Dcö hermeten IjaDDen: 
j, ooit Dat tot Dier uren toe / noit ï$eere ban De <®?D?e ben 
3, en DaDDe toiilen berfefeeren/ Dat DenConingofbaer 
3, J|oogDeiD tegen ben bp toege ban feite /niet en fouDe 
3, p’oreDcren: boo? al toelbe reDenen en meer anDere 
3, tonfiDeratien/fp benoDigt toaren getoee|ï tjcn te beo 
3, feberen enb2ienben te malten / fo Ijen boo?gaenbe fïe? 
3, guefle inpielD: en ten einDe baer ^oogöeiD niet en fou? 
3, De bermoebenDat fp Daer onDer meenben eenige jptan? 
3, coifcn / batlDen Daer I^oogbeiD toel bccblaren en berfe? 
33 beren Dattet alleen toaö in befelanben en TOtflanD/ 
3, Daer neffene becblarenDe Dat fp noemertbe fijne jfèa? 
3, i'eftcits onDerfaten / berflonDen alle De tntooonberen 
3, Defer jleDerlanDen/ Die alle ben berfoeb aDbopeerDen: 
3, €n ten lejïen/acngaenDe baret berfeberinge en fagen 
3, niet Dat Den gcconfereerDen €DelDom eenigfinss con? 
3, tentement fouDe bonnen gegeben too?Den/ban mette 
3, affenrantie ban baer J|ocgfietb (Die fpberfocbten) 
3, eeufameltjb ban De 3|ceren ban De <©?b?e / en nament? 
3, lijft ban Dien D?ien boo? mtDbelaerg geboren/ Daer me? 
3, De fpnocljtanstD’autoriteit ban baer üoogbeiD niet en 
3, toilDcn berbo?ten in ’t minfïe / maer Dat Den laft Dien 
3, fp berfocbten/ aen Die b?ie !|eeten gegeben te too?ben/ 
,3 en’t gene De felbe boen fouDen/fouDe toefen bp bebele 
3, ban baer ïgoogbeib / en boetoel eenige p:obinciale 
33 <8ouberneurg ben mochten bclgen (toelbfptoel baD? 
3, Den toillen fcboutoen baD mogeltjb getoeeft) mitst Dat 
3, fp berfocbt baDDen Dat alle licbttngeenconDuiteban 
33 bolbe fouDe bp baer ^oogljeiD^ bebel gefcbieben / al? 
3, leen boo? laft Der boo?fcb?eben D?iet£eeren/ hoopten 
3, nocbtanö Dat baer 3£oogbeiD Defeberfeberinge fouDe 
3, min f02glijb binDen/ Dan Die fp te boren genomen baD? 
33 Den: Daer bpopentlpb becblarenDe bare meningeniet 
3, te toefen Dat baer ïjoogbeib of De heeren bo?Decmet 
33 ben geloften fouDe aen benbecbonbentoefen/Danbp 
33 p?obifie en tot Dat fijne jfêaj. ’t felbe geapp?obeect of 
33 gerefufeert fouDe bebben/met fulbenbecfianDe nocb; 
33 tanst/Dat baer l^oogbeib en alle Die heeren ben fou? 
3, Den geïoben / Dat fo be?re De Contng ’t felbe toeigerbe / 
33 fp norb onDer ben protectie fouDen blijben boo? Den tijb 
33 ban D?ie toeben /naDien ben ’t felbe b$b00?iijb fouDe 
33 toefen aetoaerfcbout/op Dat fp Daet-en-tufftljen ben 
33 feberlijb mochten betfien ban alfulfee anber^reme? 
33 Dien/aio fpt’barerbecfeberinge noDig fouDe binDen. 
33 €n belangenDe De berfeberihge Die baer 3|oogbeiD 
33 ban benluiben begcecDen/toaren te b?eDen baer te ber? 
33 feberen en beloben/ Dat fp boo?taen niet en fouDen 
33 IjanWlen of tractoren/Dan bp caDcenaDbüfebanDe 
33 felbe D?ie heeren/p?efenterenbe 00b De fo?tfenbiefp 
33 buiten ’ö lanDO baDDen/ te emploperen ten Dienfte ban 
33 De jfêajefteit / en toelbaren ban Den lanDe / fo Dibtoilo 
33 aio ben ’t felbe bebolen fouDe too?Den: ben altpD in 
33 enoberalonDertoerpenDetot bet gene fijne .ïïSajefteit 
33 met aDbijfe en confente ftjner generale Staten belie? 
33 ben fouDe te bebelen. (BiDDenDe De felbe benberbla? 
33 ringe baer in ’t goebe afgenomen / en bo?te anttooo?De 
33 gegeben te too?Den. 

T€n ïeften/na bele Deliberatien Daer op gebaD/ 
baer J^oogbeiD fienDe De grote ftoarigbeiD Die al¬ 

om in ’t ïanb toao / en noch meec boo? De Deure om op 
te ftaen / en Dat anDerfino bot lanb toao gefcpapen 
beelterebolterenertinDegronD beDo?ben te too?Den/ 
bebbenbe miDDelertijD 00b ontfangen fcb?üben ban 
Den Coning/inljouDenDe fijne jBajejieitO rcfolutie/ 
nopenDe brt af Doen ban De ^inguifitie en op anDere 
poincten bp baer ^oogbeiD aen fijne Ifêajefteit ge? 
fcb?eben/ luiDenDe onDer anDeren aïDuo: 

OM nu t’antwoorden op elk dervoorfzpoind:en 
befonder , en eerft aengaende de Inquifitie, ik 

merk wel van hoe grooren gewichte dat dit poinót is, ning aeu 
en dattet by-na is de eenige remedie welk de Kerke van öe ©ou* 
allen ouden tijden fo na de geeftelijke als wereltlijke bernart’ 
Rechten, ook na de H. Schrifture en natuurlijke re- 
den gebruikt heeft, om elk te doen leven en hem voe¬ 
gen nahaergeboden, gadeflaende dat niet alleen die 
anders doen dan fy behoorden, maer ook de gene die 
niet en doen dat fy fchuldigzijn, achterlatende’t gene 
dat de Kerke gebied, werden vermaent,te wege ge¬ 
bracht , en waer ’t nood, behoorlijk geftraft: d’welk 
foude achterblijven , af doende de voorfz Inquifitie, 
waer by ook foude fchijnen dat elk foude worden toe¬ 
gelaten te leven na fijn goetdunken, nochtans aenmer- 
kende daer tegen dat de voorfchreven Inquifitie in mij¬ 
ne landen aldereerft in gebracht is, by gebreke datter 
geen Biffchoppen en waren, en door onachtfaemheid 
der gener die den laft hadden, welke Biffchoppen daer 
nu wefende j fullcn nu als goede Herders voor haer 
fchapen, de behoorlijke forge mogen dragen, ten einde 
fy hen voegen naer de ordonnantie van onfe Moeder 
de H. Kerke , waer op ook aldaer gelet is, en in der in- 
ftrucfien gegeven den Baender-Heere van Montigny, 
ook is begrepen. Lettende ook fo wel opte groote be¬ 
geerte der voorfz Heeren, als opte gelegentheid des 
tijds , en boven al opte nature deler materiën, na lan¬ 
gen rijpe rade hebbe ik my hier in wel willen voegen, 
en is mijn refolutie, dat wefende d’exercitie der Bif- 
fchoplijker jurisdictiën geftelt3fo narecht behoort,ik te öe 3jn? 
vreden ben dat de voorfz Inquifitie ceffere. quifiue. 

Aengaende de moderatie der placcaten, en het con- 
cept derfelver,hoewel te beduchten is, dat de felve 
weinig helpen fal, fo wel aengaende de Ketters die hen ntobera* 
daer mede niet en fullen laten genoegen, fo men fiet 
datfynietenfoekendan volle vryheid der Religie,fo 
fy dagelijx te kennen geven by de boexkens die fy 
ftroyen, als ook aengaende der verplichte Edelen, dier 
Requefte al voorder fiet. Te weten, dat by advijfe van 
de generale Staten een nieu placcaet gemaekt foude 
worden , daer by gevoegt dat men voor de goede fuik 
ofdiergelijke ordonnantie niet en derf maken, befon¬ 
der dat de vier hooftfteden van Braband expreffelijk 
hebben in hen Requefte verklaert, dat fy hen fouden 
reguleren navolgende de felve placcaten , daer uit 
mochte fchijnen de felve niet fo notelijk of immers 
niet fo feer haeftig te wefen, nochtans met den redenen 
in uwe brieven verhaelt, befonder oolc want men al¬ 
daer verhoopt, dat men daer door de geconfedereerde 
fal mogen fcheiden, en de voorfz Heeren middel heb¬ 
ben om tegen de quade goede dienften te mogen doen, 
fo en dunkt my niet dan goed dat men ter goeder uren, 
en hoe eer hoe liever daer toe verftae. 

Mits allen welken redenen my heeft goet gedacht 
en notelijk te wefen, dat men aldaer rame feker andere 
forme van moderatie der placcaten, gade flaende dat 
het heilig Kerften Gelove en mijn Hoogheid bewaert 
worde, en dat opte voorfz punden en articulen gelet 
zy,en dat gy die fent. op dat fonder langer vertrek 
daer in geordonneert mach worden ’t gene ik fal be¬ 
vinden behoorende, waer in ik doen fal al dat mogeiijk 
fal wefen, &c. 

S<0 ftecftUacr ïjQogïjdD eintelijti tip aDbijfe DattDc 
ijeeccn <ü5oubcrmurs ban De #?obmtien/ ütiDDe? ö?a3 

ren banDe <0?D?e en De ïïaDe ban Staten en decreten metten 
te b?eben getoeeft / aengaenDe De p2eDicattcn/ooglui? <£t>eim 
lange te Doen / en Die te gcDogen in De plaetfen Daec 
Die boo? Dien Dag getoeeft baDDen / Daec af fp Den Igee? 
ren Die bp baren bebele metten <0eDeputeecDen Der €? 
Delen tracteerDen/ toajS gebenDe Duf Danige acte. 

Mits onderhoudende de pilnCten begrepen in de ar(e 
brieven van verfekeringe, en gemerkt de forfe ban Dkr 

en onmijdelijke noot als nu regnerende : fo is haer ^ P 
Hoogheid te vreden dat defe Heeren, handelende het <©cubcr* 
accoort met defen Edelen, hen toefeggen, dat het volk, name 
afleggende de wapenen in de plaetfendaer de predica- JJJ 
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ïrrc <&2t tien raetter daet gehouden werden, en fien vermijden- 
öen 8e; van fchandale en ongeregekheid, men den felven 
tottetde? geen gewelt doen, noch bywegevan feit tegen hen in 
Jattnge de felve plaetfen voort varen fal, gaende noch komen- 
ban ö? j f0 lange dat by fij n Maj. met ad vijs van de Generale 
tien-™’ Staten, anders fal wefen geordineert: op conditie dat 

fy in geenderliande manieren en fullen eenigfins belet¬ 
ten de Catholijke Religie noch d’oeffeninge van dien, 
maer dat de Catholijke fullen vredelijk genieten hen 
kerken in der voegen en manieren als te voren. 

Gedaen tot Bruflel den 23 dagAugufti 1566. 

En na lange ffamim-f&tfmtge baec op gefjou; 
Den / fo peeft eimeüjk De üSegente gemac&tcn 

gefloten een ftnacl DerD^ag en accoo?t Dan toegcnfij; 
ne iBaftflett metten *©eDeputeecDen en uitten na; 
me Der <0econfeDeceetDe / Den 14 Slugujtt/ ntfiott; 
DenDe Defe naDolgenDe mttculert / toefeggtngen 
en beloften ten BeiDen jijDen / toaec af elke partije 
Der anDece bneben en BcfctjeiD gelebect en gelofte 
geDaen beeft / Daec af bet Dobbelt Ijteein ’t lange ge; 
jtelti.öenbolgt. 

25?fetocit A/f ARGARITE, by der gratie Gods, Herto- 
ban toet; I»-*ginnevan Parma en Placentie, Regente en Gou- 
bn'to ^ vernante van den Coning mijnen Heere, in den lande 
beu bet« van herwaers-over, Allen den genen die defe tegen- 
gonbcn woordige fullen fien, faluit: Alfo een groot getal Edel- 
neaehen- luiden defer landen van herwaers-ovet, ons gelijker 

hand, van in de maend van April leftleden, hebben o- 
vergegeven fekere Requefte,ten einde dat fijne Maj. 
foude believen weg te nemen entenietéte doend’In- 
quifitie en de Placcaten , fo wel oude als nieuwe, die fy 
feiden te wefen te feer ftraf, en dat fy daer door niet en 
vermochten te werke gellelt te worden, en in ftede van 
dien, te maken andere, met advys en confent van de 
Generale Staten van den felven lande, welke Requefte 
fy verfochten dat by ons foude worden gefonden aen 
fijn Maj om daer in te verfien, en op welke wy hadden 
vele grote raedilaginge gehouden mette Gouverneurs 
van de Provinciën, Ridderen van der Ordre en fijner 
Maj. Raden van Staten en Secreten, en daer na al ’t fel- 
Ve met onfen advyfe, gefonden en vertoont aen fijne 
Maj. en want wy by advyfe als voor bevonden, dat ter 
voorfz oorfake de voorfz Edellieden fouden mogen 
eenige vrefe of achterdenken hebben dat fijn Maj. fou¬ 
de mogen qualijk willen nemen de vöorfchreven Re¬ 
quefte , eenfamentlijk het verbond, ’t welk fy tot dien 
fijne met malkanderen gemaekt hadden,en alle’tge¬ 
ne daer naer gevolgt was, en dat fuik achterdenken fou¬ 
de mogen oorfake wefen van meerder quaet en onru- 
fte in defe voorfz landen, fo hadden wy ook by advyfe 
en goed dunken als voren, aen fijner Majeftèit ver- 
focht,dat infgelijks fijne Majefteit beliefte foude we¬ 
fen hen te verlenën brieven van Verfekertheid , dat 
hen ter caufe van defen namaels niet met allen by fijn 
Maj. en foude te lafte geleit worden. 

Waer op fijn Maj. ons heeft laten weten fijn goeden 
wille en meninge, welken achtervolgende, wy foeken- 
de de Welvaert, rufte en eenigheid defer landen, en be¬ 
gerende de voorfz Edelen Supplianten te houden en 
temaken fo vele te gewilliger ter gehoorfaemheid en 
dienfte van fijne Maj. na de verbinteniffe die fy des 

(Fól.68.) hebben , fo uit der nature als van wegen haren eed, ge¬ 
lijk fy hen daer toe ook altijt hebben geprefcnteert, 
t’haerder begeerte en verfoek en achtervolgende de 
macht en autoriteit die wy des van fijnder Majeft. heb¬ 
ben, en ook als Regente en Gouvernante generale der 
voorfz landen, by advyfe van de voorfz Gouverneurs, 
Ridderen van der Ordre, en Rade van Staten neffens 
ons wefen de, tot haerder verfekertheid gegeven defen 
tegenwoordige, getekent met onfer hand in der forme 
en manieren als volgt: 

Haer Hoogheid heeft doen weder komen de Edelen 
Supplianten den 20 van defer maent van Oogft,om 
hen antwoord te geven op haer Requefte, waer en tuf- 
fchen het fo feer wel te pafte is gekomen, dat fy ontfan- 
gen heeft brieven van fijn Maj. waer mede fy beter 

middel heeft gekregen om haerluider fekere en abfolu- 
te antwoordete geven. 

1. Inden eerften, verklaert fy henluiden, dat fijne 
Maj. confidereerde het gene dat haer Hoogheid by ad¬ 
vyfe van den Heeren Ridderen van der Ordre, en an¬ 
dere van fijnen Rade van Staten en Secreten der felver 
heeft vertoont, te vreden is, dat de Inquifitie van de 
welke fy hem beklaegt hebben, ceflère. 

2. Tentweden heeft fijne Maj. geconfenteert, dat- 
ter gemaekt worde een nieuw Placcaet, maer fijn Maj. 
en hadde noch niet befloten, of het gefchieden foude 
by wegen van de Generale Staten , niettemin , haer 
Hoogheid verhoopte dat fy metten eerften, des refolu- 
tiefoude hebben,na dat fijn Maj.hadde gefchreven. 
En fal noch altijt geerne haer neerftigheid doen,ten 
einde fijne Maj. daer in wil verwilligen, gelijk fy ook 
anderwerf mer brieven gedaen heeft. 

3. Enaengaende de verfekeringe in haer lefte Re¬ 
quefte vermaent, dat haer Hoogheid wel hadde van fin 
geweeft om haer die te geven , voor alfo vele als in haer 
geweefthadde,ennii garifchelijk hen mochten verfe- 
keren (gemerkt fijne Maj.’tfeive hadde geconfenteert, 
haer des hebbende gegeven de autoriteit) inder formen 
en manieren, fo foude vinden te behoren : waerom fy 
verklaerden dat fijne Maj begerende alle achterdenken 
te benemen, allen den genen die foude mogen vermoe¬ 
den dat fijne Maj. van hen qualijk mochte wefen gein- 
formeert, en eiken te benemen het mifvertrouwea 
door defe troublen gefproten, willende gebruiken van 
fijn gewoonlijke goedertierenheid en boven al fchou- 
wen alle verbittertheid, waste vreden, dat haer Hoog¬ 
heid om alle dele fwarigheden te doen cefleren ,hen 
dede leveren alle alfulke brieven, als daer toe foüdë die¬ 
nen , en in fulker formen als fy tot haerder meerder 
verfekertheid fouden vinden gerequireert te wefen, en 
dat van den faken voorleden,- behoudelijk dat fy hen 
voegen, gelijk goede getrouwe Vaflalen en Onderfaten 
van fijnder Maj. betrouwende dat fy niet en fullen fal- feren in’t devoir dat fy hem fchuldig zijn,waer toe haer 

loogheid was te vreden tegen woordelijk te verftaen. 
4. En fo wy nu hebben volle en genoegfame vol- 

doeninge, fo en wil haer Hoogheid niet verwerpen den 
offer dien fy te meer ftonden hadde gedaen, van haer te 
employeren ten dienfte van fijne Maj. en haer Hoog¬ 
heid , voor het welvaren, ruft en eenighéid van den 
lande, en tot het gene fy van getrouwigheid en nature 
wegen verbonden waren te verftaen. 

5. Weiken volgende, haer meninge was, dat fy haer 
fullen geloven : eerft, dat ly niet en fullen doen noch 
vervolgen diredtelijk, noch indiredtelijk ,.iet dat foude 
wefen tegen fijne Maj. fijne Staten, Landdn, of Onderfa¬ 
ten, maer hen ganfchelijk voegen om te doen alle het 
gene dat goede en getrouwe Vaflalen en Onderfaten 
toeftaet te doen met alle hare macht, en ter goeder 
trouwen helpen beletten de tegenwoordige troublen, 
oproerihgen, en om defe opgeworpen gemèente te hel¬ 
pen bedwingen, en defe berovingen, plonderingen en 
verwoeftingen van de Tempels, Kerken, Cloofteren 
en Gods-huifen over al te doen cefleren, byfonder ook 
byftand doen om te doen caftijden de gene die fulke 
facrilegien, overlaff en boosheden gedaen hebben, en 
datookgeen ongelijk en worde gedaen eenige Geefte- 
lijke perfonen, dienaers van der Iuftitie, Edelluiden 
noch andere Onderfaten of Vaflalen van fijner Maj; 

6. Dat fy ter goeder trouwen haer uitterfte neerftig¬ 
heid fullen doen, dat de wapenen by der gemeente aen- 
genomen, daer fo vele quaets alrede door gefchiet is, eh 
noch mochte toekomen, terftont afgelaten en neder 
geleit worden. 

7. Dat fy naer haer vermogen alle goet devoir doen 
fullen , om te beletten dat de Predicatien niet en ge¬ 
fchieden in plaetfen daerfy noch niet gedaen en zyn, en 
dat fy in de plaetfen daer die alrede metter daet gedaen 
zijn, fullen beletten datmen daer niet en gebruike wa¬ 
penen , fchandale en publijke defordre. 

8. Voort dat fy hen fullen imployeren en helpen (na 
de verbinteniffe en eed van getrouwicheden, die fy aen 
fijn Maj» gedaen hebben om te weren alle uitlandige 

vym- 
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vyanden, en wederfpannige van fijne Majefteitenvan 

den lande. 
9. Eindelijk gemerkt het credijt dat fy mogen heb¬ 

ben neffens den genen die tegenwoordelijkgealtereert 
zijn, om de Religie en anderfms , neerftigheid Tullen 
doen , om haer te doen fubmitteren tot ’t gene by fijne 
Maj. met advijfe van de generale Staten voor de voor- 
derniffe, rufte en eenigheid der Religie geordineert Tal 
wordert. Gedaen tót Bruflclden 13 dag van Augufto 
j$66. Ondertekent Margarite. 

Doen te weten dat alle de Taken Voorfz over gemerkt 
en achtervolgende den conTente en wille van fijnder 
Maj. en den laft en macht die wy van de Telve hebben, 
wy in den name en uit kracht vande voorTz laft, hebben 
gelooft en geloven by deTen, dat ter Take van der voorTz 
requeften en ’t verbond,of compromis voorTz en ’tgene 
daer na gevolgt is, tot noch toe, niet met allen, by fijn 
Maj. noch by ons, hen en Tal geweten worden,mits den 
eed en gelofte die de voorTz Edelen, fo wel voor hen 
felven als voor de andere Geconfedereerde,ons hebben 
gedaen, na uitwijfen der punóten en articulen boven 
verhaelt, daer af fy hen verbinteniffe overgelevert heb¬ 
ben, Waerom wy begeren van wegen fijnder Maj.or¬ 
donneren en bevelen alle Gouverneurs, Ridderen van 
der Ordre en lieden van den Rade van Staten voorTz 
Hoofden, Prefident en lieden van den Secreten Rade, 
en allen anderen Jufticieren en Officieren van fijnder 
Maj. dien ’t Telve aengaen Tal, dat Ty defe tegenwoordi¬ 
ge verfekeringe onverbrekelijken onderhouden Pallen 
dagen, en dat fy de voorfeide Supplianten, van allen den 
inhouden van defe tegenwoordige,doen,laten en gedo¬ 
gen , genieten en gebruiken volkomelijk, vredelijk en 
eeuwelijk, Tonder hen te doen ftellen of geven, of te ge¬ 
dogen , hen gedaen, gefluit, of gegeven te worden, nu 
noch in toekomenden tijden direftelijk of indireóte- 
lijk, eenig hinder of belet ter contrarien, noch ook met 
ter daet yet te attenteren tegen de voorTz Supplianten, 
ter fake voorTz, in geender manieren, want fulks de be¬ 
liefte van fi’ner Maj. en van ons is, in getuigeniffe van 
den welken,hebben wy^elên tegenwoordigen getekent 
met onfen name.en daer aen doen hangen onfen Zegel: 
Gegeven inde ftad van'Bruffel den van Oogft,in 
’tjaer ons Heeren iy66. Getekent op te plijke ter rech¬ 
ter zijden^M argari ta. En ter flinker zijden ftond 
aldus : By expreffe ordonnantie van haer Hoogheid, 
en ondertekent d’OvERLOPE,en bezegelt metten zegel 
van hareHoogheid in roden waffe,op dobbelen fteerte. 

t^er tegen fjeöben öe <£5eb?ptiteeröe ban öe berbon> 
ben €öelïteöen öe föegente toeöerom gegeben öefe na- 
bolgenöeb?iebcn/ luiöenöe alöbolgt. 

Y Lodewijk , Grave van Naflau, Euftaes van 
Fiennes, Heere van Efquerdes, Caerle van Re- 

vel, Heere van Andriguies, Bernard van Merode, Hee¬ 
re van Rumen,Caerle vander Noot,Heere van Rifoor, 
Joris van Montigrty, Heere van Noyelles, Marten van 
Tferclaes, Heere van Tilly , Philips van der Meeren, 
Heere van Sterbeke, Philips van Marbais,Heere van 
Louverval, Jan van Montigny,Heere van Villers,Caer¬ 
le van Lievin, Heere van Famars, Francoys van Hae- 

ffijicüeu ften , Tan le Souvaige, Heere van ETcanbeke: To wel in 
fip öe onfen eigen name als gelijk Gedeputeerde en Gecom- 
febereer* 01'beerde van allen den anderen Geconfedereerden 
br be Heeren en Edelluiden,hebbende inde laeftleden maent 
ïScgrnte, van April aen fijne Majeft. requefte geprefenteert, aen- 
firscürn* gaendehetfeyt van de Inquifitie en Placcaten, nopen¬ 

de de ketteryen. Alfo wy op heden ontfangen hebben 
van der Hoog-geboren vermogende Princeffe, Me- 
vrouwe Hertoginne van Parma en Plaifance, voor den 
Coning,Regente en Gouvernante over defe Nederlan¬ 
den,Tekere opene brieven van haer Hoogheid,geautho- 
rifeert by den Coningonfen overften Heere en namen¬ 
lijken Prince, in der formen en manieren navolgende: 

A r g a r e ta , by der gratie Gods, Hertoginne van 
Parme en Plaifance, Regente, &c. Als in de brieven van 

verfekertheid boven begrepen. Doen te weten: Dat 
wy achtervolgende defelve brieven van verfekertheid , ge¬ 
looft hebben, en geloven byonfe waerachtige hulde enge- 
trouwigheid, en in woorden van Edelluiden,en van oprechte 

I. Deel • - • ~ - 

en getrouwe Vafïalen en Onderfaten van fijne Maj. dat wy fo 
wel voor ons, als voor (en inden name van allen den anderen 
daer af wy fijn gedeputeerden macht,commiffie,autoriteiten 
bevel af hebben , voor de welke wy ons fterk maken) alleen 
een yeder de poindien en articulen boven gefchreven, Tullen 
onderhouden, navolgen en vol voeren, tot welkert einde wy 
ons voorfeide verbond houden nul, gecafleert en te niete, ter 
tijd toe en fo lange, als de voorfeide verfekertheid by haer 
Hoogheid uiten name van fijne Maj.toegeleit,volftandig blij¬ 
ven Tal. In kenniffe van welken wydefèn tegenwoordigen 
hebben getekent met onfe namen. Gedaen te Bruffel den 
voorfz Augufti 1 f66. voor genoemt: aldus ondertekent 
Lodetoijk van Najfau, Enjlaets van Fiennes, Bernart van Merode, 
C. vander Noot , Caerle van Kevel, Joris van Montigny, Philips 
vander Meeren,Philips van Marbays,Heerevan Louverval,!.van 
Montigny , Heere van ViUers, Caerle van Lievin, Heere van Fa- 

mars , Jande Sa-ivaige, Marten van Serclaes en Francois van 
Haeften, enopterugge ftont gefchreven. Op heden den 25* 
Augufti 1 y66. hebben de Gedeputeerde en Gecommitteerde 
van den verplichten Heeren en Edellieden, int witte van de- 
fen vermeit (behalvenvin den Heere van Tilly en Francois 
van Haeften abfentie) To wel voor hen als voor en inden name 
van alled’andere haren roede verplichten,gedaen den behoor¬ 
lijken en folemnelen eed, van te onderhouden,na-volgen, en 
volvoeren allen en een yegelijk de poinéten en articulen in ’t 

witte van defen begrepen. En datün handen van mijnen Hee¬ 
ren de Prince van Oragnien en van Gavre , den Grave van 
Hoorne, de Heere van Hachicourten den Raetsheere AfTon- 
ville,daer toe by hare Hoogheid gecommitteert Aldus onder- 
gefchreven, my daerby zijnde,en getekent d’O verlote. 

Onderftond noch gëichreven den 27 dag der voorfz maent 
Aug. i f66. hebben de voorfz Heeren van Tilly en Francois 
van Haeften, na dien die was gedaen ledture van des in ’t wit¬ 
te begrepen is, ook haer namen en hand daer by gevoegt, en 
gedaen den voorfz eed in handen van mijn Heere den Prince 
van Gavre, de Grave van Manfvelt en van Hoorne, den Heere 
van Hachicourt, en den Raetsheere AfTonville , daer toe by 
haer Hoogheid gecommitteert To voorfeit is.En was onderge- 
fchreven, my ook daer by Tij nde, en getekent d’O v erlope, 

©antoeI62Cccoott en frieten aentoeec3ööen ge- 
geben/ öe Kegente bp generale tmeben / alöus luiöetF 
öe/ al om öe toaerfcöoutomge geöaen Beeft. 

Ieve en wel beminde, wyen willen niet laten u (FoU9.) 
te adverteren hoe de Coning mijn Heere by fijn 

brieven van den 13 der voorleden maend ons heeft la- jScgrnte: 
ten weten fijn refolutie op het gene wy hem hadden ge- aen öe 
fchreven en verfocht van de maend van Mey leftleden, 
te voren, daer op fijne Maj. niet eer en hadde antwoord gefonbeti 
konnen geven fo hy verwachte dekomfte des Mark- nopenbc 
graven van Bergen en Baenderheere van Montigny by 
ons neffens fijn Maj afgeveerdigt,totten raporte vanden ten 
welken de principale fake haer was gedragende,en eerft hu gc* 
aengaendeder Inquifitien ,fijn Maj. öoge flemende op mae^r’ 
’t gene wy hem hadden vertoont by advijfe van den 
Heeren van der Orden,en die vanden Rade van Staten 
en Secreten neffens ons wefende, is te vreden dat die 
ceffere: en aengaende de Placcaten gemaekt op ’t feit 
vander herefie, is te vreden datmen nieuwe make, re- 
gard hebbende, dat bet H. Kerften Gelove en fijnder « 
Maj Hoogheid bewaert worden,noch niet gerefolveert 
hebbende, of het Telve Tal gefchieden by middel van de 
Generale Staten of anderfins. Waer op wy hen ander¬ 
werf hebben gefchreven, wel ernftelijk, en verwachten 
körtsfijndervoorfz Maj. goede meninge en wille. 

Voort alfo wy fijne Maj. vertoont hebben het achter¬ 
denken dat de Edellieden (die ons inde leftleden maent 
van April, ter fuiken einde hadden Requefte overgege- 
ven)waren hebbende,dat fijne Maj-de voorfz Requefte 
en hetVefbond daer op by hen t’famen gemaekt,qualijk 
foude mogen nemen, welk achterdenken foude mogen 
maken een mifvertrouwen, en by confequentie ook 
troublen en beroerte inden lande.So heeft fijn Maj-wil- 
lende gebruiken van fijne gewoonlijke goedertieren¬ 
heid,en niet fo feer hatende als verbitteringe, te vreden 
geweeftdat ingevalle wy fagendat ’t Telve foude kon¬ 
nen doen ftillen defe fvvarigheden (gelijk ons des de be¬ 
lofte gegeven is) wy hen des behoorlijke verfekeringe 
fouden doen , in alfulker formen en manieren , als wy 
fouden vinden gerequireerr,welk gedaen Is, en hen toe- 
gefeit dat hen by fijn Maj. noch by ons niet en foude ge¬ 
weten worden uit redenen van den faken die gepaffeert 

' Zij tl, 
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2.ijn,behoudelijkdatfy henvoortaenreguleren, gelijk; 
goede getrouwe Onderfaten en Vaffalen van fijnder] 
Maj.en moeten ook alle verbonden blijven nul,van on- 
waerden, en gecafleert, fo lange alft gene dat by ons ui¬ 
ten nameyan fijnder Maj. belooft is, gehouden wort, 
gelijk gy fien fult by de Adten daer op gemaekt. 

Adverteert voort dat fijne Maj. wilenmeint te on¬ 
derhouden de waerachtige oude Catholijke Religie, en 
dat de Gouverneurs, Raden,Officieren en Wetten,hen 
uiterfte neeftigheid doen,op dat terwijlen fijn Maj.her- 
waers-over komt, orn ordre te ftellen, geen inconve- 
nient toe en kome, 4’welk hy belooft korts te doen, en 
fo haeft hem eenigfins fal mogelijk welen. 

Van allen welken dingen als dienende tot eendrach¬ 
tigheid en rufte van de tegenwoordige troublen, wy u 
wel hebben willen waerfchouwen, op dat gy u des fo 
veel te meer verkloekt,om u wel te quijten als goede ge¬ 
trouwe Onderfaten van fijn Maj. en fijnen heiligen en 
goeden wille na te volgen,eenfamelijk den quaden op- 
roerigenen verftoorders van dengemenen beften te 
wederftaen, tot vorderniflè van den dienftevan fijne 
Maj van de gemene rufte en welvaert van den lande,en 
van u felven int particulier.Lieve en feer beminde,onfe 
HeereGodfy metu. UitBruffelden26 Augufti 1566. 

NSöten nu öit accoojt ut ftenrnflfc Dan Ue onijerfa? 
ten öoo? öe boo2f3 bneben öte ï)ae? ^oogftetö öae? 

op tcrftom obec al meteen €jctraete banöe Srriciilen 
geeft boen fenben / en bat 00b boo2 be fame fullie bliibe 
tpütnge berfpa'tt 13 getoeeft/aï# bat b’^ngutfitte af/be 
placatcn opgcfiouben/ en be p?cbtcatien toegelaten toa^ 
ren (fo ’t mceft alle man betont en pielt) fo tö bae: een 
ongelooflijlte tecugt lip bie banbe <0erefo2meerbe tz'U 
gte getoeefl/bie pen ban boen afin beter fitlte begonnen 
te begeben/ en be toapenen pier en baer af te leggen, 

atcaatfe ^wtrertt befen tijb of een bjetnig te bo?en fo pebben 
uit feltcre macpttge poeren uit ©^anbrijb / namelpb; be 
manto 3^2ïnce ban €onbe en ö’Sönitrael ^eere ban CfiafttL 

Ionfec2etelpbenfeberenEegaetgefonbenaenbenfêeere 
mifeöe* ban 252eberoebe en be <0econfebercerbe / met b2teben 
weröe. ppn creöentie/en pebben befelbe ontboben bat fp pen in 

geenbet manieren in eenig actoojt mette «©onbernan^ 
te be %rtoginne ban $arma en foubett begeben / pet 
toare poebanig pet tnaer/ toant fp luiben paer etntelpb 
baer boo? fouben binben belogen/en ptefenteerben 
pen alle affiflentie te boen tot pen luiber befeperminge 
en pulpe/en toilben binnen een maent tijtö (na batmen 
’tfelbe begeren foube) met 4000 €belluiben opfïtten 
op paer eigen beurfe / en in j&betlanb bomen tot paer 
luiber befeperminge en pulpc/ban en bjert befe p2efen^ 
tatic niet aengenomen / rnaer beleefbelpb afgefïagen. 

.. t^cbnjle nu be falien binnen Hlnttoerpen gefïelt toa? 
®jincfn rctt Gplp boo2feib $/en bat be iBagipraten ban 
ïtoeöe bier pen grote moeiten beben om fijn €jrcelï. bieberom 
lioniftc albaertePrtjgen: fo ioppeinteltjP opten 26 Stugufïi 
SJUJÏÏL bieberom albaer in be^tab gebomen/met lap om 
9ttu ' ban biegen be Coninbl. ilaj. albaer <0ouberneur te 

3pn / en om alle be falien ban be opgerefen troubelen 
te Pillen ett berb^agen/ mette albaer geboeglijlipeen 
befte mibbelen eenigfins boenUjb 3pnbe. vDic ban ber 
^tab pebben pent 60 ^ellebarbiers biel gebleeb en 
gegageert bp bef ^tab gegeben tot fijne berfebertpeib. 
||)jpceft(ttabatpp bolbomen bcricptbanbegeftelte^ 
niife ber falien pabbejttoeoêbellieben gefonben aen beL 
be be gemeenten ber <0erefo?merrbc fëeïigien / te toe; 
ten: be JBalfe en ^eber-^Hutfen/tcn einbe alë bat elft 
bier mannen beputercnfoube/bctoelïic met fijn €jl 
teil. foubett beneerftigen/panbelenen communiceren 
be mibbelen en biegen om be beroerten te ftillett/’tbolb 
te bernoegen / en ban beibe föeligien te berfeïicren. 

cn bierben tot bien lafte banbe 3pbe beriSeberlanb^ 
^jureert); fC fUTjten of gemeente geboren en gefteït jBarcuö $e- 
b“n Sc rc VCarel ban 25ombergen,%2man banbe2jDeerc en 
iicitgte Comclio ban hombergen: en ban be ïtDalfe of j?ran= 

fo^fcr boegen/ francopo <0obin/ gjepan ^arlier/|Si# 
arnom «lautfbu©iberen ^icolauö^ellm/cn 3ijnbefelbe 
metten oob ban fijne ^inceltjbc €rceU.geautpopfee?t en aen= 
mnte genomen tot ben laft als boben/ en pen luiben bcrleent 
emifro?’ ÖCi128 ber felber maenb Sc-e ban bebiillinge cnberfe? 

bertpeib/bat fp bieopalben namacl^ niet en fouben be* 

fbiaertnocp aengefp20ben biojben om alfulben com= 

miffie gcaenbeert of gebieben te pebben / en baer in 

boo?t gebaren te 3pn/ gelijb penluiben oob gelpfee 

bp be l|eeren banbe ftab ben leften ber felber gegunt io. 

<©ien bolgenbe peeft be i»2ince ban <©ragnien met¬ 

ten bo02f3 <0ebeputeerben in onbetpanbelinge getre? 

ben en gebefoigneert/fulfiö bat na berfepeiben p?opo* 

fitien/antbioo?ben/ apoftillen/ remonfirantien en 

anbece acten/ober entuebee ober gegeben 5ftnbe / be 

panbelinge ten leften beftoten en geacco?beetti.O/en 

baer af gemaebt Scte in befe f02tne: TEn einde alle onrufte en twedracht ter fake van dcReli- Stccdojf 
gieopgeftaen biunen de Stad , ceiTere en verhoed blij ve, binnen' 

en alle de borgeren en ingefetenen mogen voortaen met mal- eUnttotr* 
kanderen leven in alle ftilligheid, vrede,liefde en vruntfehap, 
infgelijks de Negociatie weder in haren ouden trein ge- tje 
brocht, en defè Stad van allevordere inconvenienten gevrijt gif. 
mag worden. So is dat na verfcheiden communicatien en de- 
liberatien daer op gehad en gehouden, en diverle poindten 
en articulen ter eenre en ter andere zijden voorgeflagen.Mijn 
genadige Heere den Prince van Oragnien.&c.deier Stad Burg- 
grave en Gouverneur van fijnder Majefteits wegen alhierge- 
ftelt, en mijner Heeren den Schout, Burgemeefteren en Sche¬ 
penen deler ftad van Antwerpen, die van der nieuwer Reli¬ 
gie,by manieren van oogluikinge en provifie,en totter tijd en 
wijlen toe dat by fijne Maj. met advijle van de Generale Sta¬ 
ten defer Nederlanden anders fal mogen wefen geordonneert, 
gedoogt, toegelaten en gepermitteert hebbende poindten en 
articulen nabefchreven, de welke die van der Religie ook ge¬ 
looft hebben, en fiillen moeten na gaen en achtervolgen. 

I. In den f-erften, dat ly niet en lullen mogen beletten noch 
ftoren den dienft, Sermonen en andere oefièninge van de Gee¬ 
llelijkheid , noch van de oude Catholyke Religie, noch doen 
beletten, ftoren of befchadigen by hen noch andere in geen- 
re'manieren. 

II. Item, dat niet en fullen mogen innemen, noch ook 
hun prekinge of andere exercitie van hunder Religie houden 
in eenige Kerken, Cloofteren of andere plaetfen, maer alleen 
in eenige van die drie plaetfen hier onder genoemt, te weten; 
in deramevan Paulus van Gemaert, achter den toog aen de 
Peerde-merkt: in de rame van mijn Heere van Liekerke,aen 
dé Wapper: en in de Bleek-hof in deGafthuis Beemden by 
de Schutters Hoven. Wel verllaende dat fo verre fy luiden in 
eenigen van de drie plaetfen niet geraken en konden, dat iy 
danby confente van fijnder Excellentie eenige andere plaet¬ 
fen genoeg van gelijker grote of gelegentheid in dier ftede 
fullen mogen gebruiken, en daer en tulfchen in de nieuwe 
Stad mogen genieten die plaetfen daer fy te voren hun predi- 
catie gehouden hebben. 

III. In elk van welke plaetfen fy desSondaegs en heilige 
daegs, maer op geen andere dagen, heten ware des Woenf- 
daegs, als in de weke geen heilige dag en komt, al op eenen 
tijd fiillen mogen hebben hun predicatie, en voor elke predi- 
catie eenen Predicant, en neffens den felven noch eenen , oni- 
in tijde van fiekten, abfentie en belet, des anders plaetfè te 
bewaren, en hem te aft!fleren. 

IV. Item, dat alle de fel ve Predicanten en Minifters fullen 
moeten wefen geboren van fijn Maj .Landen,of immers Poor- 
terenvan eenige goede Stad defer Nederlanden: en daer en 
boven in handen van fijner Exc.of in fijn abfentievandeMa- 
giftraet,moeten doen den eed van onderdanigheid en getrou- 
wigheid in alle Politijkefaken.fo lange fy hier blijven fullen. 

V. Item, dat fy in hun prekinge en vergaderinge, noch daer 
toe. noch afgaende, niet en lullen mogen hebben,noch dragen 
eenige buffen, piftoletten, hellebaerden, of andere verboden 
wapenen. Wel verllaende datmen geen belet en fal doen den 
genen die alleenlijk rapier en poignaert dragen fullen. 

VI. Item, datfy in alle Politijke faken fullen gehorig en 
onderdanig wefen der Overheid en Magiftraet, ook de geme¬ 
ne laften van de Stad als andere ingefetenen helpen dragen: 
infgelijks tot bewaernifie en rufte van de Stad en'tgemene 
belle gelijk andere hen moeten employeren. 

VIL Item, dat alle de Predicanten van wat Religie die 
zijn, hen fullen vermijden van aldcrhande fmadelijke woor¬ 
den, inveétiven, injurien en fchimpingen, en generalijk van 
alle oproerige en feditieufe propooflen, het ware tegen de 
Overheid en Magiftraet, of tegen die van de andere Religiën: 
wel verllaende dat het gene dat concerneert der leringe of 
oeffeninge der Religie, om ftraffinge der ongefchikte manie¬ 
ren van leven, voor fulks niet en fal gehouden worden.. 

VIII. Item,dat fijne Excell, yemand van de Magiftraet Cal 
deputeren , om hen daer by en aen te mogen vinden als fy ee¬ 
nige Minifters, Ouderlingen of Diaconen hunder gemeente 
fullen willen kiefen,of eenige andere faken van hunder Reli¬ 
gie onder malkanderen fullen handelen, om des fijne Excell. (Fol.70.) 
en den Magiftraet altijd getrou rapport te piogen doen. 

IX. Dat 
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IX. Dat niemant eenen anderen om de diverfoeit fijnder 

Religie, en fal mogen befpotten, beletten, befchadigen, noch 
overlaften, in geender manieren, maer elk den anderen moe¬ 
ten helpen enbyftaen, fo verre hen overlaft of ongelijk aen- 
gedaen werde. 

X cltem,dat niemand wie hy zy,hy ware van defer óf d’an- 
der Religiën, derjuftitien en fal mogen beletten, in’t van¬ 
gen , ftraffen , en executeren van de beróvers van de Kerken, 
noch van de quaetdoenders, noch in eenige andere faken, be- 
houdelijk dat de mifdadigen worden gehandelt met recht. 

XI. Dat men opter ftraten niet en fal mogen fingendaer 
eenig volk by den anderen vergadert foude mogen wefen of 
worden. 

XII. Item, fij n Exc. en de Magiftraet defer Stad,fal niet al¬ 
leen die van defer religiën, maer ook generalijk alle inwoon- 
deren defer Stad,levende in gehoorfaemheid en Politijke vre¬ 
de en eenigheid, nemen en houden in prote&ie, fondef 
aenfchou te nemen of fy van de oude Catholijke Religie, of 
van defe Religie zijn. 

XIII. Behoudelijk dat even verreyemant committeerde 
eenige feditieufe adte, dat die fal by derJullitie daer af ge- 
ftraft worden na gelegentheid fijnder mifdaed, fonder tegen- 
feggen van yemanden. 

XIV. En is verftaen dat de knechten diemen is aennemen- 
de niet vorder en fullen geemployeert worden, dan volgende 
den Artijkel-bncf hen voor gehouden , daer afmen tot dien 
einde een autentijke copiefal leveren aen die van der Religie. 

XV. Alle welke poindten en artijkelen deMiniftersen 
Predicanten hunder Religie fullen moeten in hun prekinge 
denvolke vertonen en vermanen met aller vlijtigheid datfy 
hen daer na voegen en fchicken. 

XVI. Dat alle de poindten boven geroert, follen onver¬ 
brekelijk gehouden en geobfcrveert worden by maniere van 
provifie, en ter tijd toe by fijneMaj .met advijfe van fijne Ge¬ 
nerale Staten defer Landen, anders fal wefen geordonneert, 
welker ordonnantie die van hunder Religie van dan voort 
fullen moeten onderworpen blij ven,en van nu af die geloven 
na te gaen en t'achter volgen: wel verfiaende dat fo verre daer 
in yet geftatueeit mochte worden dat hunder confcientien of 

• Religiën foude mogen tegen gaen, dat indien gevalle hen 
bequamen tijd fal gegunt worden, om fonder belet en vrye- 
lijk met hen goeden elders uit defe Landen temogen vertrec- 
ken daer ’t hen fal believen. 

XVII. Dat de Predicanten,Minifters,Ouderlingen,Diaco- 
nen en andere dienaers hunder gemeente.mitfgaders een goet 
getal van de befte gequalificeerde hunder Religie.defe artijke¬ 
len fullen accorderen en geloven te onderhouden, en doen 
onderhouden na hun vermogen,en tot meerder verfekertheid 
van dien,defe tegenwoordige Adte ook ondertekenen, des en 
fullen fy om der felver tekeriinge wille, namaels nietgeno- 
teert,gequelt,noch achterhaelt worden,en fal tot hunder ver- 
fekeringe fijn Exc. met eenen Griffier van wegen den Magi- 
llraet van defer Stad, defo adte ook mede ondertekenen. Daer 
afmen twe fal expedieren , een voor fijne Exc. en de Magi¬ 
ftraet,en d’andere voor die van der Religie.En des t’oorconde, 
fois defe tegenwoordige adte als voren gefloten en onderte- 
kentden i Septemb. iyóó. En was ondertekent 

GUILLAUME de NASSAU, 

&mandato Dominorum,Polit es. 

banDe Cottfcflfïe ban SCuö&urg fiabben mU 
Dagen «boren ïïequcfte gepiefenteectaertben 

3&ince ban ©ranjen en Die banbe jBagijtcaet/berfoe* 
ftenDe mebe toriatinge ban fjaer-lteöer Religie / toelfte 
JSeguefl aenDe 43oubeman« obe?gefonben ig getoeeft/ 
tn alfo fp Daer na berfïonben Datmen met te <öerefo^ 
meerDe tracteerDe/ fiebbett fp feer impommelijften 
aengcfiouben om gelijft contract «fiebben/toelft men 
ïientuiDen / om alle ttoeb?acfit en onrufte te fcfioutoen/ 

at rooft ooft geaccojDeert beeft / en ?rjn ban ’t felbe contract ooft 
01e ttoe Dobbele gemaeftt afó boren/ en ten Dage boo?f3 ge; 

teftent/ fiet Dobbel ban toelfte contracten De $?ince ban 
«Drangien met fijn bneben fieeft gefonDen aen fiaer 
l|oogf)eiD/ten etnbe Dat Daer ^oogftetD fotiDe mogen 
fien/Dat Daer berfcftetDen arttculen toaren DtenenDe tot 
berfeftertftetD ban DeouDe Catliclijfte öcltgie / Dtenfi: 
ban Den Contng / betoaertiiffc ban Der jêtaD / en ooft 
banDe giujtitie en politie Der felbcr/ befiaiben Datmen 
fien liet p?eften binncnöe^taö: remonftrerertöe Daer 
J^oogficiD De reDenen toacrom ’t felbe t’ ^nttoerpen 
meer erpeDieerDc Dan buiten te p?cötften. 

©oo2tö Debe De pniice feftcr getal ban firtjgesftnecfp 
banboih ten binnen Der ^tab aennemen tot berfeftertljeiD en 

I. Deel. 

banöe 
«Confef; 
fteüan, 
3iu0> 
bucg. 

Steimr# 
im'ngc 

betoaemtffebanbe ^taD / ’ttoelftbie ban De Religie fifon«•« 
berfïaenbe/ berfoeftten aen fijn €rcetl. Dat fulje mocDte *”55* 
acDtergelateri too?Den/feggenbe Det felbe oozfaeft te fc 
fullen toefen Dat bele banDe buiten laatien en btngcren hen 
fouDen bertreeften/ Daer op fijn €rceil. boo? amtooo?D 
gaf / Dat De ftneefiten niet en toerDen aengenomenotrt 
pemanben te beletten inD’erercitie ban fijn Religie/ 
maer tot berfefteringe enbjcbefo toel ban D’ecne alst 
ban De anDer / en Datfe alle fouDen toefen ^oottertf Die 
fouDen moeten ftoeren niet te Doen tegen De pdbüegiert 
ban De &tab/ noeft tegen D’accóojDeh/met Den ge¬ 
maeftt /maer De felbe geïijfterfianb befcDermen tegen 
allerftanbe getoelt/en Datfe ooft niet ert toerDen aenge* 
nomen om De intooonberen te molefteren of belaften/ 
of Den ftoopbanbel en neringe te beletten/mae? om Den 
hoopman te berfefteren en te maften Dat Den fëoop? 
manö-DanDel toeberom in fnnen ouDen en getooon- 
Ipften trein quame / en eenen goeDen boo?tganft ftrege/ 
gelijft fp bp Den amjftel-b?ief beeber foube mogen fien/ 
Daer ban men fien ooft copie leberbe/Daer mebe fp ber- 
noegt baren. <©aer toerDen opgereefit aefit baenDelen 
©oetftnecfiten ban De intooonDerö Der feiber ^taD/elö 
benbelban 200 fioofben/ Daer af Capiteinen toaren 
eenige €DeliuiDenDer feiber ^taD/ beelal jonge Die 
noit ftrijg gefien en fiaDDen/Dan fien toerDen eenige bp- 
geboegt Die fien Des? toel berftonben/ De Capitetncn 
toerDen toegeboegt elft 50 guIDen/ en De folDaten meefl 
al een guIDen termaenb/ al op ftofteen lafte banDe 
«§tab* €er feiber tpD toerb ooft berftonbigt en ter 
Pupen afgepubliceert/ Dit na-bolgenbe geboD: MEn verklaert en doet een yegelijk te weten in den name JOttüfo 

van mijn genadige Here dePrince van Oragnien.by fijne cöUe 
Maj. als Gouverneur, en Orcrfte over de ftad van Antwerpen 
geftelt, infgelijx van ’s Heeren en der Stad wegen, hoe dat de tooonöe^ 
Con.Maj. onfer aldergCnadigfte Heere, achtervolgende fijne ren Dan 
natuerlijke goedertierenheid, genomen hebbende fchou, re- Snttotr* 
garden confideratie totter rufte,profijt en welvaert fijnder 

Erf-Nederlanden,geaccordeert,verklaert en expreflelijken ge- jJerlmflj* 
conlènteert heeft,als dat d’inwoonderen en borgeren van defe tetrlaecS 
Stad,en van alle defe landen fullen zijn en blijven voortaenal- toeröen 
tijts los, vry, quijt, ontflagen, en fonder befwaert, belaft noch i>?P te 
gequelt te wefen van der Inquifitie, daer men zedert luttel 
maenden herwaers fo vele van gefeid en gefproken, en fo feer 
over gemurmureert en gemort heeft, in alle de voorfz Neder- tie en tU 

landen, endatfe daer en boven fullen zijn en blijven los, vry en goreufe 
ontflagen van alle Ordonnantiën en Placcaten, gedaen op ’t i^latca* 
ftuken op ’tfeytder ketteryen.en contraventienaenklevende *eu“ 
de Religie die eertijts eenigfins zijn gedaen en gepubliceert 
geweeft. En ’t felfde Voor den tijd en ter wijlen dat by nieu¬ 
we en generale placcaten (die fullen mogen geordonneert en 
gemaekt wefen by fijne Maj. metadvijs van de generale Staten 
der voorfeide landen, op ’t feyt der Religie) daer in in ’tgene- 
rael anderfins verfien en geordonneert word, na dewelke van 
doen voorts yeder een hem fal moeten fchicken en reguleren, 
en waer op hem een yegelijk mach verlaten en verfekeren. 
Onderftont, A. Grapheus. 

■c & om meccDcc bccfeftmficiD en rufïe te geben Den 
^bolfte ban Deeene en anbeceïiclgile/ fo toerb een 
anbe? geboD gebaen/uitgeroepen en gepubliceen/mitsi 
De toeifte De iteagiflraet nemen beibe onbecfiaerp?o* 
tectie en betoacemffe/ met berbieben malftanDeren 
nocD injurie / noefi oberlafi te Doen / geltjft blyftt uit De 
nabolgenbetooojDen: 
T^En einde alle beroerten entwedrachtindefeStad 

verhoed worde, daer neven ook den Coopmans- publica* 
handel en negociatie wederom moge tot lijnen trein ge- tie üatr 
bragt worden,en een yeder wete als dat hy van nu voor- 
taen fekerhjk en fonder eenig achterdenken of vrefe van ren pan" 
belet, of verhinderinge,in peys en vrede fijn Coopman- 3lnttorï<' 
fchap drijven en exerceren, en tefifens doen d’exercitie 
fijner Religie, fo ift dat men verkondigt en beveelt in ö’anlire 
den name van mijn genadige Heere den Prince van Cïelfaie 

Oragnien, &c. by fijne Maj. Gouverneur geftelt defer 
Stad, inlgelijks van wegen de Overheid en Heef en der n%t 
felve Stad. ban öe 

Inden eerften,dat nierriant wie hy zy hem ên vèrvor- 
dereof pijnete beletten of ftoren den dien.ft der Ker- genoitjm 
ken eh Cloofteren van de oude Catholijke Religie, of torDrw. 
om der felver wille yemand te mildoen of te injurieren, 
met woorden of met werken in eeriigérhandemanie- 
ren,op de pene d erafaen lijfengoedjanderfinsofarbi-* 
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(Foi.71.) 

tien Dan 
De£oojv 
intöen 
toerga; 
ije«. 

<©eïïe* 
tjeiue en 
binö öcc 
jneöikcn 
binnen 
ainttaer* 
pen niet 
goet. 

b <©ojfa; 
iir tuaetf 
om öe 
©?ince 
be y?cöfi 

Het twede Boek. i«>6& 
tralijk,nagelegentheid van de fake, ten exempel van 
anderen, geftraft te worden. 

Item, datinfgelijken niemant van welker conditie 
hy zy, niet en fal mogen beletten noch ftoren de exer¬ 
citie van der andere Religie, als nu gedoogt by provi- 
fie, noch om der felver wille eenigfins yemanden mif- 
doen of injurieren, noch met woorden, noch met 
werken, op gelijke pene en ftraffe. 

Verklarende daer-en-boven dat fijne Excellentie en 
de Heeren van der Stad nemen en houden ónder haer 
protedtie en bewaernifle alle de Inwoonderen en In- 
gefetenen der voorfchrcve Stad, generalijken fonder 
opfehou of regard te nemen, offe van de oude Catho- 
lijke Religie zijn, of van de andere, de welke by pro- 
vifie, gelijk boven toegelaten is, en daer van men al 
reets gehandelt en geaccordeert heeft- Behoudelijk 
nochtans datfe alle leven fullen vredelijk enruftelijk, 
en in gehoorfaemheid des Magiftraets in alle Politijke 
faken, fonder yemanden te mogen belaften, achterha¬ 
len, noch quellen,’tzy van de eene of andere Religie 
om d’exercitie der felver wille. 

Gebiedende en bevelende voorts een yegelijken der 
ingefetenen van welke der voorgenoemder Religiën 
hy zy, dat hy hem wel en behoorlijken quijte en voege, 
om na fijn vermogen malkanderen te helpen voorftaen 
en befchudden al ware hy van verfcheide Religie tegen 
alle de gene die hem fouden geweld en overlaft doen , 
gelijk tot ruft en gemene befte en verfekertheid der 
inwoonderen gerequireert is. Waer naer ook die van 
der nieuwer Religiën gelooft hebben, hen te regule¬ 
ren eu ’t felve te volgen, en na al hun vermogen te hel¬ 
pen volbrengen. En dit al by maniere van provifie, en 
totter tijd en wijle,dat byfijne Majefteit met advyfe 
van de Generale Staten , anderfins fal geordonneert 
worden,daer naer voortaen een yegelijk falfchuldig 
zijn hem te reguleren. Onder ftont, 

A. Grapheus. 

D€n bterben September heeft be ftoince ban <0? 
ranjen t’fijncn logijfe boen bergabewn alle be Ba? 

tien ban bc b?eembe Coopluiben / te toeten: ^uit? 
fen/ «öofTeilmgen / ^pagniaerben / Italianen / 
tngpfen en €ngclfen / en Ijcn boengeljouben in p?efem 
tie ban be jBagiftraet / en berhlaert bc goebe affectie 
bie fijne iBajcfleit en Iiacr ^oogbeib pen boegen / 
beböenbehem binnen bet* «§tab gefonben totonbeu 
Ijoubbanbeouöef Religie/bicnftban fljttjBajcjteit 
en ïjacc ï|oogbcib/ öctoaiingc en berfchcrtheib ban be 
^tab/en bat l)P al ’t felbe babbe gebaen / gelijh fp 
mochten berjïaen hebben bp be ftobhcatiebanöco?; 
bonnanhe ge macht / en liet oplicljten ban bet Ciïjgef- 
bclh tot een pbcrö berfefiertïjcib/baerbp boegenbefo 
berre pemant ban benïtitben begeerbe bat lp anbet* 
offitie foube boen t’haerber bccfchertheib / f)p foube 
Dein impïopercn om’t felbe te effectueren na fijn beu 
mogen/baer op fp-luibenben byfben boo? anttoóo?t 
gabon / bat be boo?fch?ebcn (0?bonnantie en Crau 
tact met bie ban ber Religie toei toaren gcmacht / en 
ï)et ccrtige toas om Ijun binnen ber ^tab te houbcn/cn 
en foubemiiet laten boojfobeïe aljtljen acnrnnh hun 
tfamm en «©ienaerg toebet te boen heren met bare 
Coopmanfcljap/ ban al ’ttoelfibe§B?inceban©ra- 
gnien Daer |>oogheib beeft berabberteert / mibgga* 
berg ooit bat bolgcnbc bet accooit bier benen berljadt/ 
tenfclbenbagc in alle be ^ocbie-fterltcn en Clooftc; 
ren be getooonlijhc herhbicnfïcn na bc oubc en Catbo^ 
ïijhe manieren toaren gebaen /fonbereenig belet. 

IBaer baer l^oogbcib beeft gcanttoöo# batfe be ar; 
ticttlen ban ben accoo2bc/bcrmitgbcntegcntooo?bh 
gen quabe / niet en Itonbe quaet binben/ bcfjalben ttoe 
poincten/te toeten: bet pjcbihcn binnen ber fïab en bet 
ererceren ban bc Religie. 25egcrenbe baer om bat bP 
be banb baer acn toilbe bouben/batbe ftoebicaticn 
binnen ber ftab niet en gebcurbe / nocb ooft be erercitie 
ban be Religie. ZDacr op bc $r,nte geanttooo?b beeft 
bat hP be l&ebicatic beeft moeten gebogen binnen ber 
^tab/en bat ooit’t felbe bienenbc tong tot meerber 
berfeïtertbeib om be ^tab te mogen leberen in ban- j 

ben ban fijne jjBaj: en te fcDutten b’inconbenientcn bie ratten 
bp be buiten p?ebinge foube mogen gefebieben/ bat |‘nnctI 
ooh bie ban be nieutoe Religie boo2 bate ban ’t ap= JX 
poinctementban ben €belen ooit babben niet alleen rorgéia* 
gep?cbiht inbe herben in ber ^tab/maer ooh ercuteu- 
cttie ban bunne Religie gebaen/en oohmebenaben 
appoinctementc ban ben €bclcn/enbatmen binnen 
befer^tab’tfelbetoelatenbe/ toaobcelfeherber om 
ö’Sngefetenen te bouben in f&olitijhe b?ebe / en bat fp 
al om baer fp gepjebiht babben/oohbabbengebaen 
erercitie ban bunne Religie/ alé hinberen bopen/ 
boutoen en begraben ^c. jBaer aio be $?inceban 
©ragnien berftont / bat al ’t gene bp binnen ber ^tab 
ban icnttoerpen gebaen babbe / toerbe gcinterpjeteert 
te toefen tegen benbienftoBobO en ban fijne .fBajefteit/ 
en ban allen ben lanben/beeft bP bem beo groteljjr 
bp fijne b’ieben aen be «öoubernante behlaegt/feg^ EjIacIlf„ 
genbe’tguntbP gebaen babbe/toaoombcterO toille bant* 
gefcfjxet/ en om te conferberen b’oube Religie/ben @?'ncc 
bienh ban ben Coning/en toelbaert banbenlanbe/ 
enenbabbegeenfinote buiten gegaenbetbefluitban name. ’ 
baer l^oogbeib / rnaer babbe ter contrarie getoonnen 
bele poincten na be gelegcntbeib ban ben tijbe/ tot 
boo?beel / feherljeib en pacificatie ban b’oube Religie / 
enberfoebtbat baer ^oogbetD eenenanberen binnen 
ber felber ^tab foube fenben / bic alle fahen beter fou= 
be erecuteren tot baren genoegen. 

<©en 25 September 1566. io inbejBolleheno- 
raem binnen 3Cnttoerpen ben eerfien ^teen geleit aen öou^ 
be&erheber ^eberlantfe gemeente / enttoeofb?ie men tine 
bagen te boren toerbe ben eerfteu ^teen geleit aenbe »«!«* 
5pranfe of 3©alfe ronbe Rerhe/ en met confent ber 
(©berigbetb op gebout. 

€ot atrecljt alfo be <©erefo?meerbebaer niet en aoccoair 
bernoegben met bet toetten ban be bedben in be $20- m« bie 
ebte herhe en fommtgeCloofleren/maer ooh floutelijh jjJ.JJ 
berfoebten te bebben een herhe binnen be^tab/om tot mu 
baer Religie in te oeffenen: fo 5ijn be iBagiflraten rrcöt. 
baer rnebc fee? belaben getoeefl/en bebben na bejfcljev 
benberabingenbaeropgebouben / raebfaem bebom 
ben met bie ban be Religie in een p?obiftoneel accoo?t 
te treben om boo?ber ftoartcbeib te berboeben/ en 
baer mebe te beletten batfe in anbereherhen niet met 
gctoclt en fouben b?ehcn / be felbe raferen en innemen / 
foljen bc fommigetoel ftoutclijh bo?|ten beroemen/ 
jabe jBagifïraet toeigen / bat bp al bien men baer 
toille niet en toilbe boen/fp felbe baer toe toel raeb 
toifïen / en na bat ban toegen bie ban be Religie ccnv 
ge gebeputeert toaren/om te banbelen ban accoo?t/ 
fo ioeintelijh opten naem ban be b2ie Staten ’O lanbO 
ban ötreebt (namentlijh: be <©eetïelyhbeib / ben 
€bc!bom / en be ^teben) bp abbijö en goeb-bum 
hen fo ban be Capitepn op ©2ebenbo?g / be %ere ban 
3©aprenbo?g / aio ban ben $20binciaïen Rabe ah 
baer/ bp p?obifie en on ’t behagen fo toel ban be 
|$oogheib be <üQubentantc/ aio ban be <ïr rcellentie be 
p?ince ban ©ragnien aio ^tabhouber <6enerael o? 
ber bc ^tab / ^tebeu en Sanben ban Utrecht ter eem 
rc/3|acobCotljnf3en ^trïtCater/foboo? hem feh 
ben en hem fïcrh mahenbe/cn berbangenbe alle bc 
anbere hare Confoiten / ter anbere3ijben/gemacht 
feher accoo?t en bertoam^tn manieren hief na ber? 
hlaert/te toeten: 

I. At niemand van beiden zijden hem en fal mo- 
■»-^gen vervorderen d’een den anderen eenigfins 

temisfeggen of misdoen, met woorden of met wer¬ 
ken , ter lake van ’r gene in fekere kerken fo binnen als 
buiten Utrecht, door beyele vandc voorfchreven Ia- 
cobCofijnfz, Dirk Catcr,én andere hareConforten 
afgebroken is, op poene vnn arbitrale correctie van die 
van den Gerechte der ftad Utrecht. 

II. Dat niemand van nu voortaen fal mogèn hem 
vervorderen binnen of buiten Utrecht in’t klein of 
groot af te breken of te doen afbreken eenige Sacru- 
ment-huifen , Altaren, Beelden, of eenige andere Or¬ 
namenten als noch ongebroken zijnde, op poene van 
lijfftraffinge. 

IIE Dat 
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III. Datmen de felve Cofijnfz en Cater in de qua- 
liteit als boven fal accorderen, fomen hen accordeert 
de Kerke van S Jacobs binnen Utrecht, om aldaer te 
doen haerlieder predicatien en dienften, met conditie 
indien de felve Kerke hen-luiden niet groot genoeg be¬ 
vonden en wierd té wefen,datmen hen ais dan noch een 
ander kerke ten einde als voren fal openen. Welver- 
ftaendedatmen in alle andere Kerken, Cloofterenen 
Gods-huifen, fo binnen als buiten Utrecht, uitgeno¬ 
men de Buer-kerke, de Kerke van de Predicatien en 
van de Minrebroeders, die gefloten fullen blij ven: fal 
prediken en godfdienfl: doen fo tot noch toe is geob- 
ferveert geweeft, des en fullen die van der Oorden van 
de Predikers en Minrebroeders niet mogen preken in 
hare noch in andere Kerken. 

IV. De voorfz Cofijnfz en Cater fullen de voorfz 
kerke van S. Jacobs felfs bequaem mogen maken tot 
hare gelieften, fonder de Organen daer noch wefende, 
temogen afbrekfenof befchadigen, en dat fy ook ful¬ 
len tóelaten dat de Kerkmeefters van S. Jacobs d’afge- 
broken materialen t’henwaerts fullen nemen en oor¬ 
boren t’haren profijte. 

V. Niemantvan beiden zijden en fal by dage of by 
nachte mogen achter ftraten gaen of fchieten met roe¬ 
ren , of lang geweer, te weten, Hellebaerden , Spief- 
fen , en diergelijken, uitgenomen alleen die fulks by 
Schout, Burgermeefteren en Schepenen fal toegelaten 
zijn, op pene van arbitrale correótie na gelegen theid 
der faken. 

VI. Beide partyen fullen in alle faken en nood die 
van buiten of van binnen foude mogen vallen, mal- 
kanderen alle hulp en byftand doen , als goede borgers 
cn inwoonders tocftaet en fy tot hiertoe gedaen heb¬ 
ben. 

VIL Niemant fal de Predicanten van d’een of d’an- 
der zijde mogen injurieren noch mifdoen met woor¬ 
den noch met werken in eeniger wijs, op pene van ar¬ 
bitrale corredtie* So ook de Predicanten felfs d’een den 
anderen op ftoel noch elders, niet en fullen mogen in- i'urieufelijken diffameren, maer fal een yegelijk fijn 
leligie met goede redenen mogen defenderen, op pe¬ 

ne van arbitrale corredtie. 
VIII. Dat alle de gene die eenige kerkelijke goe¬ 

deren onder hen hebben gehouden, of weg gedragen, 
de felve fullen moeten reftitueren of leveren in handen 
van den Burgemeefters, op corredtie als boven. 

I X. Is ook overkomen ten verfoeke van de voorfz 
Cofijnfz en Cater in qualité als boven, datmen op de 
Noede van ftonden aen oprechten fal een Galge,om al¬ 
daer geexecuteert te worden alle die gene, die tegens 
’t gene voorfz is metten aenkleven van dien, yet fullen 
misbruiken, en dat tot arbitragie van den Gerechte 
voorfz. 

3Belh boo?f3 3Cccoo2t bp hlohïuibinge ban ben (lab? 
huifeopten 27 9Cugu(li 1766. berhonbigtiS/ enge? 
bobenbat hem een pegcltjh baec nafoube reguleren/ 
opte penen alg boben. 

accoott t\ iSegeerberg ban ?5im(lerbam en feS-en-bertig 
mel%S ^ ®*aben hebben ooh bp abbijfe ban be ^cbutterpe 
Dan De ber felber flcöe / bp p?obifie en op ’t behagen ban be 
ïieisafe <0oubernante en ^ceren ban ber <©jben feher accooit 
Sara. öemaeht met bic ban ber Religie in befer manieren: 

i. Datmen de Beelden in de grote en kleine kerken 
binnen der Stede foude weg nemen. 

2. Dat de kerken by provifie fullen gefloten blijven 
ter tijd toe de refolutieby de Hoogheitvan deHerto- 
ginneen deHecren van der Orden genomen, geko¬ 
men fal wefen. 

3. Datmen depredicatie gedogen fal te gefchieden 
buiten der Stede, fonder turbatiè te doen, fo wel den 
hoorders als de Predicanten, en datmen by onweder de 
Sieken kerke fal mogen gebruiken. 

4. Dat de borgeren, des begerende, by fiekte fullen 
mogen laten byhen komen een Priefterof een ander 
dienaer der kerke, om henluiden te mogen laten com¬ 
municeren of berechten na haer confcientie. 

J. Deel. 

5. Datmen den Paftoren metten Sacramenten flille 
fal laten gaen fonder geluit van fchelle. 

6. Dat niemant voortaen in eenige Cloofteren of 
Kerken fal moeten breken of fchade doen, op poene 
yan lijfltraffinge, altijds tot moderatie van den Gerech¬ 
te, na de gelegen rheid der fake. 

7. Niemant fal d’een d’anderen mogen qualijk toe 
fpreken of verbitteren met woorden of v/erken uit fake 
van den Gelove, maer elk fal andere laten in vrede, op 
poene van daer af by den Gerechte geftraftte werden 
na der faken gelegentheid. 

8. Elk van de Poorterye en ingefetenen fullen by 
tijde van rumoer of by klok-flag blijven binnen de 
floepen van fijn woonftede, met alfulk geweer daer 
mede hy fijn lijf foude willen befchermen, mits dat by 
tijden van brand te brande lopen fullen , die daer toe 
geordonneert zijn. 

9. En dat elk Gebuerte hen fal houden onder or¬ 
donnantie van fijn Capitein,die de Heeren elk fijn Ge¬ 
buerte ordonneren fnllen. 

3Belh accoojt metter ^Trompette tn btbeefe guartie? 
cenberfelbec&tebeopten 26 miguili is bechonbigt. 

F) 2Ucticulen obecgefonben toefenbe aenbe «E>ou? ©< 
^beenante/heeft fp bp haer mif'ibo banben 1 &ept. f0Xn 
aen be HegeecberS ban 2tm(lerbam gefetoeben / tmtDfc 

bat fp boben maten baec afbertoonbetttoas en niet enban öe 
honbebemerhen toat haeduiben baec toe mocht heb? 
ben getoocbt/fofpnoit gehoopt en habbe eenig getoelt fiecbam 
albaec gefchiet te 3ijn/bp toelh fp fotiben mogen feg? semaeftt/ 
gen baec toe getoongen te toefen/en toas haer feec X,Lr, 
toeemt om henen getoeefl geconfenteert te hebben/ mriegc* 
bat men be tfcechen foube gefloten houben fonbec eeni? cafreert 
gebienft baec te mogen boen/alfo fuljc niet alleen en ' 
toas tegens be cefolutie albaec genomen / baec be bec? pen. 
bonben <£bellutben mebe geflilt en te toeben 3ijn/ (foL7‘-) 
maecooh tenbeeebe tot bectouchtnge/ja aboïitieban 
’toubeCatholtjhe <©elobe en Heligte / bat ooh tegen 
be boo?f3 cefolutie toas / bat be ^ectacifen binnen bec 
<§tebe topljetb fouben pjebthen/alfo gefeitis/batfe 
in geen plaetfen en fullen p?ebihen baec men boo? bate 
bec cefolutie niet gep?ebiht en heeft / geüjh fp toel toi? 
fien tot SCmfterbam noch inbe ^urifbictie bec fel? 
bec &tab niet gefchiet te 3tjn/toaec om fp be boo?fj 
SBrticulen geenftns geftant en boet / bebelenbe hen- 
luiben be felbe te caffecen / be gefloten Isechen ter? 
(lont toebec om te boen openen / be ©eelben inbien bie 
baec uit gebaen 3ijn / baec toebecom in te toengen / 
enboo?tS ben bienft <©obS albaec toebecom te boen 
boen/en onbelet te tontinuecen/en haectecegulecen 
(be^ectarifen aengaenbe) achtecbolgenbe b’inhout 
banbeboo?f3 cefolutie albaec genomen/baec banfp 
haeduiben een geprente Coppe obecfenb/fonbecee^ 
nigfins pet meec toe te laten ban baec in begcepen is / 
baec mebe fpluiben hen toel te toeben moeten houben / 
gelijhfp elbecs boen/batfe boo?tS fouben achtecbol? 
gen jegens beUcch-fchenbecen/ ’tpaccaet baecte^ 
gen nieutoelijh gemaeht/ en baec-en-boben (lellen goe* 
be 02bonnantie ban toahe en toachte uit hare goebe 
bo?gecen en intooonbecen en anbeefins / op bat be fep 
tacifen be obeepant niet en heggen / <jc. 

Dan gelphen heeft fp hare toieben ban ben fe(len 
^cptemtois het boo?f3 accoojt binnen ötcecht met bie tot 
banbeïïeligie gemaeht/ooh gecafiTeecten tenietege^ Sc?6 
baen. ^ulhs bat tot ötcecht be boojf3 toieben onp metgo 
fangen 3hnbe/ bp openbaec hlohluibinge het boo?fs 
accoo?t te niete gebaen is/ en bie ban be «öerefomteec? 
be Religie geo?bonneect be öeche ban Jacobs en 
(lab ötcecht met Ijaec p?ebicatie tc ruimen / en buiten 
bec ^>tab be felbe te houben / gelijh fp ooh gebaen heb? 
ben / fo ooh bp bte ban bec ^>tab cn <0ee(lelijhbeib tot 
haeduibecho(leaengenomen 3tjn omtrent 500 folöa? 
ten/ban tot 9Hm(tecbam en hebben bie ban bec ïteligie 
be HBinretooebers ücche niet toillen beclaten/boo? 
bat ben J3?ince ban ajagnien albaec felfs is gehomen 
getoee(l/gelijh nagefeit fal toerben. 

(€ot <0-mt is ooh bp be jfêagitfraet met bie ban 
3! 3 
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9fccoof’t Kcligie geljanöcït / tuitje in geen; 
tIcT &?/ öec manieren en fouöen beletten of berljtnöeren / nocl) 
bfln be toe-laten öat bp pcmanöen ban ftcn-luiöen beiljmöm 
®crefo2; joU{jg toetöen öc ouöe CatÖöïpe fteligie en ö’ejcercme 
ïïfge ban Oten: bat fp ooit noebin öc herben binnen öer 
tot ^taö / norïi in öe fferhen buiten öer ^taö en fouöen 
f ent/ mogen p^öteben en bare Ceremoniën getotuften/ öan 
%n y op alfuïbe placrfen als ben bp öer iBagifiraet ge; 
rernöev toefen fottöe tocröen / öat fp ooit fonöcr eenig ge? 
ï/65- touiböec toapenen alöaer ter^eöicatie fouöen Ito; 

men / de, 
jdcc> Celijb oob alom tnöe jleöen (om öer Religie be; 

JJKJL toert getoecfl jijnöe) öe pjebingen toegelaten3ijn ter 
malie plaetfcn öaer öie öen 23 5Cugujti oob te boren t n’t 
öan öe openbacr gebouöen toaren/ altoaer oob öaer en boben/ 
jJJJsjL omöe intooonöerenin dbe plaetfe tebjengen inbo?; 
Kerf gerlijbeecnigöeiö/ al toaren fp in öe Religie berfrbei; 
fcfjEtöcn öen/ tot berfeberinge öer ^tcöcn / betoaringe öes ge; 
JgWn* menen tneöeö: en betroutoen ban onöerlinge befebut; 

tinge tegen allen oberlajt./ lijn gemaebt en gefloten bp 
öen p?obinciaïen en particulieren C5cuberneur£ of 
bp öen USagijïraten pjobifionele accoojöen enberee; 
nigingen/ tertpö toe bp fijne USajcflett met aöbijfc 
ban öe generale Staten anöcro fouöe tocröen geo?; 
öonneert JBelb alfo gefebiet iO in alle öe beroeröe 
^teöen ban 23:abanö / ©laenöercn / ïjollanö / Eee; 
ïanö/ ©nejïanö / <0clöerlanö / en ban allen öen anöe; 
ren ^obincicn ban öe i&eöerlanöcn / toaer öoo? öe 
<0erefoptiecröe ïteligie alom in öen felben lanöe bp 
toelatingc öer CbeiDeiö in ’t openbaer berbonöigt en 
geleeit / en op fommtge plaetfcn met alle bare ererci; 
ticnissgcpïeegt/ tot groot toelbcöagcn ban öebootf? 
<©erefo?meeröe/ öieöenSClmogenöen <®oö bogelijb 
öanbten/öat fpeemst toaren geraebt/ fototterbeclof; 
finge ban öe gebaette ^Jnguifitien /Biffebonpen/Con; 
c ilien / paccaten en berbolgtngen / aio tot:er bipbeiö 
baeröec confcientien en p2ebinge baeröer lere. 

«wjufo «Omtrent öefen tijö io in öutb uitgebomen een boer; 
se iïe; j^en {ip, jjte ban öc <0ercfo2meeröe Religie uitgegeben/ 
prantte metten tijtele: ïSemonfïranue of hertoog aen öen 
am öe gtootmatfmgen Coninb ban ^pangien/ $c. <Opte 
«co.itnh; ^pQucjte bp öen Cöelöom öer Coninblijbe fjBaje; 
Jsajciï. lleit^Crf-j^eöerlanöenöcn 5 5üP?ti 1*65. aen mijn 
ian Bmitoc öe ^ertoginne ban panna / ïlcgente / <|t. 

targen 
Èle ban TN het welke voornemelijk gehandelt en verklaert 
öerCtelP lft0nd, hoe dat fy niet en twijfelen of de Keiferlijke 
gefleben. Majefteit fijnen Vader, ordinerende de Piaccaten op ’t 

ftuk van de Religie , en heeft beweegt geweeft door 
eene vyerigeliefde om door ’tCatholijke Gelove de 
eere Gods te vorderen , de feden en ketteryen uit te 
roeden, en alle fiken in goeder ordeninge en eendrach¬ 
tigheid te ftellen, dat ook fijn Majefteit door gelijke 
öp-ficht, genegen is om de felve Piaccaten te doen on¬ 
derhouden ; en daer-en-boven om te eer tot fijne me- 
ninge te komen , daer by te doen voegen d’onderhou- 
dinge van het Concilie van Trenten, dat fy defe voorfz 
fijne meningeen vyerigen yver door alle mogelijke 
middelen begeren te helpen, dan nader overleggende 
de meninge van de Keiierlijke Majeft. en fijn Coninkl. 
Majefteit geconfidereert hebbende , den tijd in de 
welke de voorfchreven Piaccaten eerft uitgegeven zijn 
metten tegenwoordigen tijd , bevinden dat de Kei¬ 
ferlijke Majefteits meninge gefondeert was geweeft op 
veel impertinente acnbrengingen, gedaen door de ge¬ 
ne die niet en kenden d’opinie van de gene die fymet 
Crimen van Herefie en oproer bcfchuldigden , of 
immers die hen particuliere paffien en genegencheden 
volgden, hoewel ly daer mede tot haer voornemen niet 
en vorderden, maer -alle de wereld fufpect maekten 
als dat fy niet d’eere Gods, dc faligheid der zielen, maer 
haer eigen baetfochten, en daer door oorfaek gaven 
van vermenigvuldiginge van alderhande fedren en 
ketteryen, en de deure geopent tot beroerte en twe- 
dracht, die men dagelijx meeren meer fag oprijièn, 
niet fonder merkelijk perijkel van een fwaer naken¬ 
de verderf desLands, gm welke oorfalce fy Remon- 

ftranten haer verftout hebben fijne Majefteit te verto¬ 
gen d’eenige en alderfekerfte remedie door de welke 
menfoude mogen voor-komen de voorfchreven in- 
convenienten, hopende dat fijne Majefteit’t felve nier. 
qualijk nemen en fal, na dien fijn Majeft. byfolemne- 
len Eede (feggen fy) belooft heeft geen requeften,do- 
leantien, waerfchouwingen of remonftrantien , die 
men fijn Majefteit foude prefenteren, qualijk te ne¬ 
men , ook niet toe te laten datmen in toekomende tij¬ 
den eenige moeiten of verdriet den Requiranten of 
Remonftranten fal aendoen om fake by hen vertoont, 
verhalende en bewijfende met lange en brede redenen, 
fouit deSchrifture, de blijde Inkomfte, Privilegiën 
des Lands, oude Leraers en Scribenten der Kerken, als 
Auguftinus, Chryfoftomus, Hieronymus, en andere, 
uit de Geeftelijke en Wereltlijke befchreven Rechten, 
uit eenige Conciliën, en uit de Kerkelijke Hiftorien, 
dat de Piaccaten op ’t ftuk van de Herefie gemaekt, en 
de proceduren de welke dien volgende gedaen werden 
tegen der ketteryen by den Inquifiteuren, dat de felve 
directelijk zijn ftrijdende tegen de eere Gods, alle bil¬ 
lijkheid, en tegen de Privilegiën des Lants by fijne Ma¬ 
jeft. befworen, en dat de felve oorfake foude zijn van 
’t gehele verderf fijnder Majeft. Landen, klagende ook- 
feer dat de Inquifiteuren haren laft ook verre te buiten 
gaen, door dien hen op ’t rapport van wie het toegela¬ 
ten is Inquifitiete doenjegen eenperfoon ftaendeter 
goeder name enfame, alwaerder ook geen fekerheid 
van den gecommitteerden delide, en datfede Inqui- 
fitie en vanginge doen, fo wel by nachte als by dage, 
fonder aenfehou te nemen of den delinquant out of 
jonk, man of wijf, ofopeenigerhande circumftantien, 
ja dat meer is, dat de aenbrengers groten loon toege- 
feit wert, fonder datfe gehouden zijn henluider aen- 
brengen goed re maken, of ftaende te houden , d’welk 
fy feggen , een fake te zijn tegen alle recht en reden. Ett 
die niet anders en kan dan oorfake geven van alder¬ 
hande ontrouwe, valsheid en de grootfte boosheid van 
der werelt, feggen ook, dattet tegen alle recht en reden 
is, datmen degene als ketters ftraft, die hen oefFenen 
in de H. Schrifture, en met andere daer af fpreken, be¬ 
wijfende uit de Schrifture, oude Leraers der Kerke, en 
’t Concilie van Niceen, fulks allen menfehen geoorioft: 
te zijn; ’t is ook buiten alle rechten, feggenfe, datmen 
die feer wredelijk metten vyere doot, die niet alleen de 
heilige Schrifture het Oude en Nieuwe Teftament 
voorgoed houden, maer ook het Simbolum desGe- 
loofs, van den Apoftelen, van Niceen, en van Athana- 
fius, en van gelijken ook ontfangen de vier eerlte Con¬ 
ciliën, wefende alleenlijk in differentie voor alfo veel 
het uitleggen van fommige paflfagien der fchrift en der 
menfehen leringe betreft, fy houden,feggenfe,haer ver- 
fekert dat fijne Maj. meninge zy als dat hy niet anders 
en wil noch begeert,dan datmen gevoeglijk na recht fij¬ 
nen Eed en gelofte in defe fake handde, niet jegen- 
ftaende de letteren van bevele by fi jn Majefteit int lefte 
van’tjaer i?6y. uit Spangien gefonden, die fy nieten 
verftaen datfe behoren fijne meninge te contrariëren, 
want, feggen fy, ’t blijkt genoegfaem dat d’intentie van 
wijlen de Keiferlijke Majefteit, en de fijne alleenlijk 
geweeft isfo rigoreufdijk na het luiden van de voor¬ 
fchreven Piaccaten te ftraffen, de feditieufe en vyan- 
den van den gemeinen welvaert, rufte, vrede en ver- 
fckertheid, niet jegenftaende dat fijne Majefteit door 
valfe raporten voor culpabd van fuiken crime gehou¬ 
den heeft, de gene die daer van ganfeh onfchuldig 
waren, gelijk fijn Majefteit nu nader waerheid van 
henluiden door defe Remonftrantie onderricht zijn¬ 
de, wel fal konnen verftaen , dat fy met ongelijkgeac- 
eufeert en gefufpedeert zijn geweeft. Bidden dat fijne 
Maj.bdieve regarttenemen op de grote menigte der 
gener die de nieuwe Religie (fo men die noemt) vol¬ 
gen en aenhangen, om fuiken menigte volks niette 
bederven en ruineren, want genomen, feggenfe, dar 
hen opinien fo hinderlijk zijn als men fijne Majefteit 
te verftaen geeft, datfy waerdigzijn na Godlijke en 
Weerlijke rechten,met vyere,water, put, fweert en gal- 
ge geftraft te zijn, fo ift nochtans dat den groten hoop 
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verdient dat men eer gebruike diffimulatie en ooglui¬ 
king dan rigeur , en dat men foeke fachte en niet 
wrede en forfe remedien, met haer brengende vele 

©erfoeft. grote evidente perioden, Daer om bidden fy fijne 
Majefteit feer ernftlijk en onderdaniglijkdat hem be- 
lieve de voorfz Placcatenen Inquifitieganfchenover 
al in fijne Majefteits Erf-Nederlanden te aboleren, 
als wefende gefundeert op ’t qualijk te kennen geven 
buiten alle rechten en befeheiden , ordinerende op’t 
ftuk van de Religie dat een yegelijk fal mogen leven 
na ’t getuigen van fijnder confcientie binnen fijnen j 
huife, fonder eenigfins ter caufe van der Religie ge- I 
molefteert te zijn, en dat men voorts ftraffe de gene 

.die onftichtelijk en fchandaleufelijk leven na de quali- 
teit van de deliöe gebruikende daer toe de ordinarife 
maniere van procederen den Rechten geiijkformig: 
’tfelve doende, fal een yegelijk van fijne Majefteits 

‘ onderlaten met vonnifïe en recht voor competenten 
Juve gehandelt zijn, en alle oorfaken van klachten ge- 

,fol) weehszijnde, fal fijn Majeft. over al een vrymoedige 
1 * gehooriaemheid bevinden,en eindelijk fullen allefa- 

kengebrochtwerden ineen begeerlijkevoorfpoet,en 
fal een yegelijk gehouden zijn voor de falige welvaert! 
van fijne Majefteit God Almachtig te bidden. 

H<©e tod Dc <0Dutoemantc (gdp gcfetD $) aett De 
KegeerDeren Dan SfiaiftetDam gefclRcDcnljaDDc 

Datfe Het accoo?t met Die Dan De föeltgte aiDaet ge? 
maeöt niet en aöDopeetDe/maec caffeecDeententete 
DeDe/en fjcn luiDen geboDen gaDDe De Jjecben DjeDet 
te openen / fo en öaDDenfs» luiDen ’t felbe nocljtano niet 
DcgDen Doen / oDennitO De toeDallen DtecDagelgjcg^ 
beutDen / Daer Dan fp tot IjaetDec onfcöult De ïïegem 
te öaDDen Dettoittigt. 25oDen Dien paDDen fp luiDen 
jiocft miDDelettijD anDcce o?Donnantien tot tufte/ee* 
rtigpeiD/ en DjeïDaren Dan De ^taD gemaebt. &teo al 
nietjcgenjiaenDe ifl gebeurt Dat eene Dan De <6eteftg^ 
meecDc Religie gefioiDen 3ijnDe / Den ^eptembn^ 
in De nteutoe ü&etfee Der Doo?f3 ^teDe fouDetoeeDen 

egtaDcn / op Djelbe begtaeffeniffe gefeomen 3i>n De 
AinDen Dan Den oberleDen (fo bp Den JSegeetDeeen 

ma.ö gco?Donneert) oob DeleDibetfebefeenDe en D?eem^ 
De perfonen / ban DerftpeiDen natiën / Daer Dier tijD De 
^teDe Dol af toas / Doo? De grote menigte Dan fcDepen 
Diertijbboojbe^teDe leggenDe, 3BeUie D?eemDebn^ 
genenanDere/gene DjunDen Dan Den oDerleDenjpm 
De/meDe poogDen in De Doo?f5 ïJecfcete Dnngen /te? 
gen Danb Dan De DjaberO bp De fiegeerDeren tot be= 
toaringe Der üerben in Den ingang geftelt / fulr Dat De 
Djabers DerlatenDe fiaer geDjeer uit D?efe na bet ^taD; 
Duig gebloDen 3tjn, (Cerfïont Daernaiffereenengro^ 
ten boop Dole fo bieembehngen aio anDero gelopen 
naljet ^inrcbioeDcro Cloofler/Daet fp luiDen met 
een grote furie ingebjoben 3pn / en Ijebbcn De 25eelDen 

^ lfc en Altaren ontflucben gefmeten/en De minneroe; 
DerO uit Den Cloojteren Doen gaen / beD?ijDenDc alDaer 

geen alDerbanDe tnfolentie en moettoille/geUjb fpDeoam 
rammo=> Deren DacgS Dan geiijben geDaen pebbeninDe Cbar? 
2L2* tropfen Cloofter buiten Der ^teDe/ Djacr Doo? eene 
Sara grote commotie inDe ^taDDaags/ enljoetoelD5^ 

tier met affiflentie Dan De ^cliutterpe ben luiDen uit 
bet 00025 Cloofter Dan De Cbartropfen DeDen bertrec; 
ben/en Dier Dan De felbe 23eelDft02mero gehangen 
namen / en na De ^taD b?ocbten / fo to Diexommotie 
jo groot geDjo?Den/Dat fpDaer Doo? genootfacbt3ijn 
getoeeft/om mecrDer inconbenient te fcljoubien/0e 
felbcgebangcno DjeDerD?p en loD te laten lopen/en fo 
De commotie Dagelpes groter toerD / fo bobben De 
25urgemcefteren/ Schepenen en 30 ïtaDen/ om te 
DerboeDen alle beroerte / febitie en bloeD-ftojtinge/ Die 
gefetjapentoao alDaer te fullen gebeuren / naDiberfe 
tommunicatien Daer op gebouDen ter p?efentie Dan 

^ominicu.0 25oot/ en 3]B, ïtepnet Dan Der Bupn/ 
Kaeto-i^ecten in Den ï|oDe bani^oiïanb/ ais Com= 
miffariffen bp Den ^oDe Dan l^ollanDtot affifientie en 
op ’t berfoch Dan De felbe ïtegente.geo?Dineert / bp p?0; 
Difie toegelaten en gepermitteert Die Dan Der Keitgie 
De puntten en articulen bier na DolgenDe, 

1. TN den eerften, dat fyiiiet en fullen beletten noch (STtecöe 
Adoen beletten, of eenigfins Horen de Dienften, 

Sermonen, Ceremoniën, en ander oeffeninge van der ^an ö/ 
Geeftelijkheid, noch ook van de oude CathalijkeRe- JOcfigie 
ligie, in eeniger manieren , op lijfflraf, of anderfins na jgLjjK 
de gelegentheid van de falcen. itEcaara. 

2. Dat fy niet en fullen mogen prediken, of andere 
) exercitiën van hare Religie houden, in eenige Kerken, 

Cloofteren, of andere gewijde plaerfen binnen defer 
Stede, dan in de Minnebroederen Kerke, en daer toe 
de fèlve kerke mogen gebruiken, metten kerkhof van 
dien , fonder eenige plaetfe van den Convente voorfz 
anders eenigfins te mogen occuperen of befigen, fon¬ 
der ook in hare Sermonen of vergaderinge, noch daer 
aen of af gaende , eenige builen, piftoletten, of ander 
geweer «itgefeid een rappier of poingiaert, te mogen 
dragen of by hem hebben. 

3. Des en fal niemant hen luiden in haren predica- 
tien en exercitie van hare Religie ter plaetfen voorfz, 
of haren hoorders , eenige ftoringe of letfel mogen 
doen,noch yemanden daerom mifdoenof injurieren 
met woorden of met werken, op gelijke poene als bo¬ 
ven. 

4. Item, dat die van de Gereformeerde Religie in 
■de voorfz kerke des Sondaegs, en op andere Heilige da¬ 
gen in de week, maer op geen werke-dagen, haer lui¬ 
der predicatien fullen mogen doen, udtgefondert dat 
fy in een gehele week fullen mogen prediken op 
Woenfdaegs, mits fy by tyde van der felver predica- 
tie fullen mogen hebben eenPredicant, tweof meer, 
die in gevalle van fiekteof ander belet bewaren lüllen 
mogen de plaetfen van den genen die ter predicatie 
geordonneert fullen zijn. • / 

f. Item, dat de felve Predic-anten en Miniftersful- 
ien moeten wefen geboren in fijne Majefteits landen, 
of im mers poorters van eenige goede Steden of Dorpen 
van defe Nederlanden, en daer en boven in handen 
van mijn Heeren de Burgemeefteren of van hare Ge¬ 
committeerden doen den eed van onderdanigheid en 
getrouwigheid in alle Politique faken , fo lange fy hier 
ter Stede blijven fullen, en fo verre fulke Predican- 
ten niet te bekomen fouden welen, dat in fuiken ge¬ 
valle die Predicanten Poorters fullen werden defer Ste¬ 
de , en doen luiken eed als navolgende hare Religie ei- 
Ichen fal. 

6. Item, dat alle Predicanten, fo wel van d’eene als 
van d’andere Religie,hen fullen wachten van alder- 
hande fmadelijke woorden, invedtive injurie en feham- 
pen, en generalijk van alle oproerige en feditieufe pro- 
pooften, het ware tegen de Overheid en Magiftraet, 
of tegen die van de Religie, wel verftaende dat’t gene 
dat concerneert de leringe of oeffeninge der Religiën , 
en ftraf der ongefchikter manieren van leven, voor fulx 
niet en fal gehouden werden, 

7. Item, dat niemant eenen anderen om de diverfi- 
teitftjnder Religie fal moeten mifdoen met woorden 
of werken, maer dat elkanderen laten fal in fijn vrede, 
en öngemolefteert, fonder eenig fchimpen, befpot, 
of ander ongelaténheid yemant aen te doen, of ander¬ 
fins tot toornigheid te provoceren of verbitteren in ee¬ 
nige manieren, en öok elk ander fal moeten helpen 
en byftaen, fo verre hen overlaft en ongelijk aenge- 
daen worde, al op poene daer af geftraf t te werden an-1 
deren ten exemple. 

8. Item, dat niemant Wie hyzy,hy ware van de ee¬ 

ne of andere Religie, der Juftitie fal mogen beletten 
in ’t vangen, ftraffen eh executeren van berovers van 
de kerken, noch van den quaetdoenders, noch in eeni- 
ge andere faken, behoudelijk dat de mifdadige werden 
gehandelt met recht. 

9. Item, dat niemant en fal moeten fingen, feggen, 
noch roepen opte ftraten,in herbergen of elders ,of 
cok prenten, fchrijven, kopen of verkopen,eenige 
fchandaleufe boeken, liedekens, refereynen, of dier¬ 
gelijken ,al op poene als voren. 

10. En om te fchouwen deinconvenienten fprui- 
tende uit het murmureren en qualijk fpreken van di- 
verfe perfonen die verfcheiden logentalen verfieren 
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Het twede Boek. 
eri üitlêttén tot Jiffamie van de een partye of d’ande- 
re, en ook tenderen tot feditie en commotie: ib ift dat 
mijne Heeren voorfz verbieden eenen yegelijken yet 
Voort te fetten of verfpreiden, welk tot onrufte, be¬ 
roerte , feditie, of ook yemants diffamie of achterdeel, 
befonder van de Regeerders of Officiers in dienfte 
van de Koninklijke Majefteit, of van defer Stede we- 
fende, foude mogen ftrecken, en dat de gene die yet 
feggen wil, dat hy’t felve betonen lal waerachtig te 
welen, of fijnen fegs-man noemen en bewijfen fal, op 
lijfftraf, of anders, fo na der fake gelegentheid bevon¬ 
den fal worden te behoren. 
^ii. En fo verre yemant inde voorfz manieren of 

anderfins committeerde eenige feditieule a&en , dat 
diedaeraf by der Juftitie fal geftraft worden na gele¬ 
gentheid fijnder mifdaet,fonder tegen-leggenvanye- 

manden. 
xi. Alle welke poirtdtenen articulen die Minifters 

en Predicanten haer luider Religie fullen moeten in 
hare prekinge den volke vertonen, en vermanen met 
aller vlytigheid dat fy hen daer na voegen en fchicken. 

13. En of’t gebeurde dat yemant van de Gerefor¬ 
meerde Religie foude willen begraven weien m de 
Prochie Kerken of Cloofteren, dat men aldaer hou¬ 
den fal d’oude gebruik van de Catholijke Religie fo 
verre hen luiden belieft eenige foiemniteitteoDierve- 
ren, en indien niet, dat die doden begraven zijnde fy 
luiden fullen mogen van daer gaen ionder eenige Cere¬ 
moniën te laten doen of obierveren, en of yemant van 
de Gereformeerde Religie in de voorfz Kerke van de 
Minrebroeders , of Kerkhof, foude willen begraven 
wefen,dat men aldaer houden fal mogen hare obfer- 
vantie van de begravinge. 

14. Item, fullen de luiden van de Gereformeerde 
Religie, mitfgaders ook vari de oude Religie, fchuldig 
wefen defe goede Stede te helpen befchermen tegens 
alle overlaften, en te beletten alle verftoringe of pii- 
geringeh van alle Kerken, Cloofteren, of Geeftelijke 
plaetien- 

15. Item, dat allé poin&en boven geroert fullen on- 
verbrekelijken gehouden en geobfervecrt werden by 
manierevan provifie, en ter tijd toe by fijne Maj. met 
advoy van fijne generale Staten van delen Nederlanden 
anders fal werden geordonneert,in welk advoy mijnen 
Heeren voorfz fo veel in hen is geconfenteerc hebben, 
welke ordonnantie die van de beide Religiën van dier 
tijd voorts fullen moeten onderworpen blijven , en 
van nu af die geloven na te gaen en te achtervolgen, 
behoudelijk oft gebeurde dat daer in yet geftatueert 
werdc dat haer luider conlcientien of Religie foude 
mog n tegens gaen, dat in dien gevalle hen bequamen 
tijd fal werden gegunt om Ionder belet vrylij ken met 
haren goeden te mogen elders uit defen landen ver- 
trecken ,‘daer ’t hen gelieven fal, waer in miinen Hee¬ 
ren voorfz fo veel in hen is, ook conlenteren. 

16 Item, dat het Cloofter van de Minrebroeders 
afgefloten en afgefondert fal worden van de Kerken, 
fonder nochtans eenige Monicken daer in te mogen 
wonen, daer in mijne voorfz Heeren ook conlenteren 
in manieren als voren. 

17. Dies fullen die van de voorfz Gereformeerde 
Religie gehouden wefen de voornoemde Kerke met 
ten aenkleven van dien in rake en dake te onderhou¬ 
den , en fo fy luiden daer yet uit deden breken of bren¬ 
gen , weder tot haren koften te doen repareren, fo ver¬ 
re de Coninklijke Majefteit de voorfz Religie, by ad- 
vijfe van de Generale Staten van herwaers-over,niet 
gedogen en wilde. 

18. Item , dat de Minifters en andere Dienaérs 
haerder gemeente, mitfgaders een goet getal van de 
beft gequalifkeerde hender Religie, defe Articulen ful¬ 
len accorderen, en beloven te onderhouden en te doen 
onderhouden na haren vermogen. 

19. Aldus gedaen en gefloten den leften dag in Sep- 
tembri 1566 en tot verfekertheid van al ’t geen voorfz 
is zijn hier af gemaekttwe al eens luidende aden, die 
van wegen en door bevel van mijn Heeren Burgemee- 
fteren cn Schepenen en 36 Raden voornoemt, en van 

fes Capiteynen, in den name van de drie Schutteryen, 
als by de felve Schutceryen vcrfocht,en by mijn Hee¬ 
ren geadvoyeert , by M. Frans van Delft, en Dirk 
Wouterlz, Secretariflèn der voorfz Stede ter eenre, en 
by den anderen hier na genomineerde perfonen ter an¬ 
dere Zyden ondertekent: behoudelijk dat de gene die 
de felve ondertekeninge gedaen hebben, ter cauie van 
defe haer fubfignature niet gemolefteert of achterhaelc 
fullen mogen werden in toekomende tijde. 

3©elbe articulen öen leftcn September alöaer met 
blobfïag berbonöigt 3ijn / en öten bolgenöe bebben öie 
ban öer ïfeltgten ban boen boojtaen in öe boo?f3 01.74.) 
|fêinreb?oeöero föerbe binnen öer «gteöegepjeöibt/ 
toaet öoo? öe onrufte te öier tijö geceffeert i$k 

Mgjböelertijö öat öe ©?ince ban «Drangicn tot 3>qikc& 

2lnttoerpen toao om öe opgerefen troublenal* *®r‘cora 
öaer teftillen / lagen öe <0eöeputeeröe ban öe Staten p?"ncc 
ban I^ollanö tot SSmffel / feer infiantelpb aen Daer ban €» 
I^oogbeiö berfoebenöe om öen boo?f3 p?ince te bebben ««afe» 
in fijne d3oubecnementen/om alöaer te Ijelpcnboo?* }anö » 
fienop öe opgerefen troublen/ maetötcbauSlinttoer* sebben, 
pen öeöen grote moeiten en neerftigfteiö om hem als 
öaer te ljouöen/b?e|cnöe öat öoo? fijn bertreb eenige 
nieutoe beroerte en ftoarigbeiö fouöe mogen opftaen f 
gelijb te boren bp faute ban fgn tegentooo?öigbeiö ges 
beurt toajs / tot fctjanöacl en acljteröeel ban öe ^taö / 
toaerom öe <5oubernante bpttoeSfipoftillen/ foban 
öen 21 alss 26 ^ept. ’tberfoeli banöie banï^ollanö 
beeft afgefïagen/öocb öatfe in goeöe memorie fal bom 
öen öe obligatie öeo finten ban ©rangien alö &taö* 
bouöer ’0 lanöo ban l^ollanö om tot fijne reifeöer* 
toaerö te boo?fien/fo baefi aio fuif fonöer meeröec ber- 
loop ban perijbel fouöe bonnen gefcöieöen / öan alfo öe 
<©eöeputeeröe ban I^ollanö niet af en fjielöen om öen 
©?ince te bebben/en bpfonöec öïe ban Stmfïeröam in’t 
particulier/ öat 00b ban toegen öe Staten en ftaö 8t* 
recljt/öie noefj bol beroerten toaO/bare <£5eöeputeeröe/ 
aio namentüib M, 3|oban ban öe ©ecijt ^omöebeni> 
heeren gioljan 25o?g-<0?abe tót |fêonfoo?t/en 3foban 
€aetö ban 2Cmeröngen/aenöe <£5oubemante gefolïici- 
teert toeröe om öen p?ince of eenig anöer ï|ooft in fijn 
plaetfe te mogen bebben tot öaer iuiöer affifïentie. 

^0 beeft öe <©oubernante gefcb?eben aen Öe <©2abe 
ban^oogflraten/öie tot ijBecbelentoa^/ en Öe trom 
blen alöaer in ftilte gebzoebt baööe/ öat bP fouöe reifert nante 
tot 2Cnttoerpen/en alöaer blijben geöucrenöe öe abfen^ 
tie ban öèn©?ince ban «Drangien / om öic te regeren San 
opten boet fo öe ©nnce geöaen bóööe / tot bctoaernifTe stoog* 
banöe^taö: öaer op öe <62abe ban ^oogftraten aen ftr6ten* 
öe <ü5oubernante fcljjcef/ öat bP na baer bebelfóuöe 
reifen na 2Cntbjerpen/om te berftaen in toat fiate mijn 
l^eere öe ©lince bem öie fouöe laten / maer begerenöe bcn ban 
banbaer^oogbetö te toeten / ofbp/bolgcnöeöeboet 
ban öe $?incé / niet én fouöe ööen tegen öen öienll JJJS 
<©oö0en öen honing/alfo bP berfiaen baööe öat öe ftratm 
befoigne ban öen ^jincc alfo bpfommigegeinterp?e^ 
teert toaë. €>p toelbe ftoangbeöenbpöe <0?abe ban Su!. 
I^oogftratcn gemobeert/baer 3|oogbciö beeft geant^ 
tooo?t / öat bet pnncipael öaer op bP binnen 5£nttoer^ 
pen beboo?öeregaröte nemen/ en bem te emploperen/ 
toao/öat bp alle faben fouöe fjouöen en conferberen in 5?“n0£e 
rufle / öatur geen inconbenient en guame tot meeröet segentej 
rupnc ban öe «^taö / en öat fp aen öen ©?ince niet ge* 
fcb?eben en baööe öat bp pet geöaen baööe tegen öen 
öienft <0oösfof ban fijne HBaj.of tegen ö’accooitgc* 
maebt metten geconfeöereeröen <Êöelen/maer toel öat 
öcpMiinge binnen öer ^taö en herben /en exercitie 
na’t nieu fatfoen banöe ïïdigfe/ toaren tegen ö’eere 
<£5oöo en öienft ban öen Comii.v en baer intentie/en 
tegen ö’accoo?t gemaebt metten geconfeöereeröen 
«Êöelen / en öat fp öaerom anöerO niet en baööe 
bonnen öocn öan ’t felbe fijne jDatefleit te rep?e* 
fenteren metten ronfiöeraticn ban öen boojfeb^eben SS 
$>?ince. ^Dien bolgenöe iö öe<©?abe ban3|oogftra* ^oog^ 
ten öen 10 ©ttoLms binnen amtoerpen gebomen/ 
öaer na beeft öen ©?ince öen u öen b^öen Caeö üetpw. 
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15 66. Öorfpronk der Nederlandfe Beroerten. i o5 
uit be fatten ban ©oopluiben boen bergabctcn / en 
penluiben in p?efentteban ben©5?abeban3$oogfira? 
tenenbe3©agiflraettc bennen gegeben fijn nobelijP 
bertreP na ^ollanb / en bat pact Utoogpctb/burenbe 
fijn abfcntie/ pabbe gecommttteert ben <ö?abc ban 
jfoogfiraten om be ^tab en 3[ngefetenen Pp te ftaen / 
ten ctttbe be^tab en faPen foube mogen blijben in rit- 
jtecnb?ebe/ tot btcnfïe ban fijne 3!©ajefleit/ enberfe? 
feertpeib ban eenen pegeiijben / begeecenbe bat fp ben 
©aabe alle affifientie en bpftanb boen fouben/ na be 
gelegentpetb en fabe fouben bereiffcïjcn / toaet op fp al 
ffamen ben $?incc ban fijn bpftanb bebanbt/cn ben 
<©?abe ban igoogflraten alle affifientie belooft ficb? 

©ejj ben / en iö ben $?ince baet na opten ttoaelf ben ©cto? 
bjto bertcocPen na ifcllanb en Streept / boo? laftban 

Sant» öe ©Souhernante/ bie. pem belaftc pnnnpalijbcn te 
toecuen letten op be berfcbcrtïjeib en tufte ban be boo?f3 <§tab 
na i@oi» sttecfit en Sllmftecbam / alö tocfcnbe be pjincipaelfte 
lanö* ^teben ban imponantien in fijn ©oubemcment/ 

pem bcrtroutoenbc (fo fp fcp?ijft) bat fijne toijopeib en 
berfocptpeib albaet fulPc bienfien fal boen / bat ben 
bienft ©5obO/ en beo ConingO autoriteit foube toetben 
geconferbeert. 

<©aet na 3ijn bic ban bet 3©et ban Sinttoerpen bet? 
abberteett / bat eenige guaettoillige toilben ben toten 
banbe grote ÉcrPe innemen om’t^tabljuio te mo? 
genbcfrijabigen/enboo2 PloPfïag in be ^tab eenig 
aila?m te maPen/’ttoelP berfïaenbe/ pebben fpom 
baet teneno te berfien / en allenptoet te beletten (Jt 3p 
of be abbectentie toaeracptig toaet of niet) be 3©acpt 
ban ben €oren bctflecPt / en be felbe betfien ban 
§|antbuffen en $oeber/ ooP gtoote fteenen Moten / om 
bie ban boben banbe trappen af te tollen/om baet 
mebe te beletten bie baet op fouben toillen bomen / 
’ttoelP gebomen 3tjnbe onbet be gemeente/ fo 3ijn 
opten i7«©ctob?io beo namibbago bed gepuffelt en 
guaettoillige op ’t tfrerPpof bergabert / toillenbe in be 
Éerbe toefen / onbet ’t p?etejct batfe toilben toeten 
toaetom men Dabbe opte ©oren pocbet en bloten ge? 
b?agen/toaet af ben <©2abe ban ||oogfrtaten en bie 

' ban bet 3©et getoaerfcljout 3finbe / pebben bietotttoe 
reifen boen fcpetben en ban baet boen betttecfien. 

SEaet opten abonb aio be bagtoabe toao bettroc? 
/ 3ön fp albaet toeberom in beel groter getal bet? 

bjetiinge gabect/ en pebben met f02fe/met een b?anb-leec bie op 
<n De ’t &erbljoff)ing / be iaerb-öcut open gelopen / en al? 
K f° mct oetoelb in be Uetb gebomen 3finbe/ Ijebben 
tot aint» tetflont begofi te toeben aen5t gene albaet refteerbe/ 
toerpen, en bernieut toao/toelb be boo2f5 45?abe betnomen 

Ijebbenbe/ peeft metten ©fficict en fommige banbe 
Met/ met be nieutoe gefolbpeetbe 25o?gercn / be &er? 
be toeberom in-genomen / en be 25eelbb?ePecO 
b?ebcn/ eenige gequctfl/en eenige gehangen Ijebbenbe/ 
en be felbe gebangenen terflonbbp fcljetpetetamina? 
tie onbetb2aegt 3tjnbe na öaer auteuto en complicen/ 
en ban pen betftaenbe batfp geaffifteect toaten ban 
eenen pemtoagenbe aio €bclman/ genaemt 25crge? 

©e monb / betoelbe be felbe nacljt i-p ben jBarb-<©2abe 
53ceiö» in fijn ljuio gefocïjt / ban fijn beb gebaeït / geptjnigt en 
Sff totoojbeelt / en met bijf anbeven beo mojgenö toel 
a 11 ' tooeg/anbetentenetempelgeljangeniO/ baet banbe 

boo2f5 <0?abe ban l^oogjïtaten en be ttegectbero ban 
ainttoetpett be <6oubernante Ijebben bettoittigt bp 
pare b2ieben/ baet op fp anttooojbe goeb contentement 
te Debben/en batfe baet in continueren fouben. 

v©aer-en-tuffcDen toao be ^?ince ban ©tangten 
Smeert in ipollatib getogen / en fjceft albaet / gelijlt ooit tot 
ban attccDt / alle neetfïigljeib en goet bebott gcbacn om 
SSf Det bolb en bie ban bet Religie in frilte te ijouben / en 
ijanDp» berfïaenbe bat tot Slmftcrbam bie banbe Religiem 
ji^tn be jBintetooebeto Éetbc binnen bet ^tab toaten 
i§oiiaiiö. p^icn$je/ ijeeft groote neetfligDeib gebaen met bibet? 

fe l)2ieben te fcpnjben / en eenige €öelen te fenben aen 
be gene bie onbet bie ban be Keïigie groot ctebit Dab? 
ben/om Denluiben te taben batfe be felbe lüerDefou? 
ben toillen berlaten/en Date pjebicatien buiten Dou? 
ben / ’t toelfc boenbe / fouben fp-luibcn te min ongena? 
be aen fijne Ifèajefleit bepalen / en foube bp fijne 315a? 

jefleit boep in allen geballe ntmmetttieet geboogt 
toetben bat fp be iBtntebjoebero itetbe bepouben 
fouben / maet en peeftfe baet toe niet bonnen toen? 
gen. 

<©cn i f ^obembet 1566. fo toerb tot ^epeberin? ï®oh» 
ge in ^ollanb/ een ure gaeno ban ben ^age/bp be 3ee- 
fltanb/ban eenen ©iffepet genaemt ^ongeneel/ge? SS 
bangen eenen feet toonberlijlte ©ifep / betoelbe pabbe aen. 
eenen brommen f toarten beb/ gelpb een ^artngo beb/ 
parb aio Doom/ en pabbe feo lange fnebben / alle befet 
metronbenapjeno/ban fatfoen gelpb be gene bie bp 
be gemeene man / bie banbe Keligie toilben toefen/ 
aen be poebengetoagen toetben / en <©euO-tebeno / of 
<©eufe-napjenO genaemt toetben/ pp toao lang met? 
te fhebben ontrent feben boeten / be gemeene man 
noembe pem ben <©cufcn Btfcp / elb meenbebat pp 
toatfonbetlingo te bebuiben pabbe/obermitO pp in 
befe tijb gehangen toetbe/ en biergelpbe niet gefien en 
toao in befe Sanben/ ttoe bagen baet na toerb tuf? 
fepen ^epebetingen en CattotjP ban geïpbcn eenen 
fobanigen ©ifep gehangen / en to02be al ’t Eanb boo? 
geboett/enmenlietpemom gelbften/ en pabbe feet 
beel befieno / be gene bie pem omboerben beben groot 
Proffit baet mebe. ?Cb?iaen Coenenfoon/ een oub 3ee- 
man ban c^epeberinge/bie beneetflen gepoept Dab? 
be ban be boojf3 ^ongeneel/ toacpt be felbe in ben 3£a? 
geomuittelatenfcpilbeten/ ban pet bolP liep met fo 
gtote popen om te beften / batfe bc^cpilber nieten 
Ponbebetoatenofellinam een banbe napjeno/ fuljt 
bat pp gefepenb toetbe: pp feib in fijn boep banbe 
toonberbate ©ijfepen/ bp pem gemaePt/ bat pp in 
ben jate 154.6. ben 21 <©ctobet noep eenen fobanigen 
©tfep gepab peeft / bie pp gepoept pabbe om ttoe jtui? 
beto/en baet na toeberom berPoept boo? feben gul? 
ben/aen lutbenbiefe om gelb lieten fien/ en noenttfe een 
©oelompe/ en feib/ fo ppfe in ’t boo?f3 laet ban 1546. 
00P niet en pabbe gefien gepab / bat pp ’t boo?toat 
toonberO/ en boo? een mirabel foube pebbengepou? 
ben / obermito fp eben in befe tijb / bat fobanige nap? 
jenogeb?agentoerbenöp bie banbe Heligte/geban? 
gen toetb. 

<De $?inceban ©tangien aio boo?f3 iO ban 3Cnt? „ 
toetpen gefepeiben 3pnbe/peeft be Staten banmol? tietim 
lanböefcp?ebeninfiobemb?i binnen ^epoonpoben/ Det ^.ta» 
altoaet be 43ebeputeetbe bet fclbet StatengePomen 
3tjabe/ peeft penlmben berPlaert ben lafi bie be <0ou? S JJ®, 
betnante pem gegeben pabbe/namelpp/om o?b?e te bmiöji 
fiellenbat alle beroettefoube mogen betpoet en geftilt is6°- 
toetben/op bat fijne jBajefieitniet meeroo?faPefou? 
be toetben gegeben pem te berbitteren jegeno fijne 
©nberfaten / begeecenbe bat be boo?f3 Staten eljt in 
ben fijrten pact beboit en naetfiigpeib baet in boen 
fouben / en immero niet toelaten bat be p?ebicatien 
binnen eenige fieben in be felbe $?obintie gebaen 
toetben / en na bat be boo?f3 oBebeputeetbe ban be 
Staten belooft pabben pen uiterfie bebott baet in te 
boen /10 be betgabetinge gefepeiben / en $ be ©2ince 
ban ©rangien 00P ban baet bctttocPen/eerfl na ©ia? 
nen/ en fo boo?tö toebet na Streept. 

3Den 19 ^ttob?is te boren toaö ben #?tnce ban 
©tangien geliomen binnen be flab Streept/met ttoe 
ponberbentfefligfcputten boo? fijn betoaetniffe/ bie ta» 
ban bet ^tab pebben pem tn ’t lange geremonfiteert 
be f toarigpeben en peticulen baet in fp toaten / en pen Jacn^ 
bagelptboo?quamen/ en bat bie banbe nieutoe ïie? imae rot 
pgie fo hermeten toaten / batfe tot berfepetbe tetfen intreed 
toeberom betfbept Dabben een üerPe in be ^tabte 
toillen pebben / met gtoote b?eigemententnbten men 
pen fait langer affioeg / bat be ©ecfielijppeib tot pare 
gtote Poflen be föetPen moefien boen betoaPen en be? 
toaten / boo? be g?ote b2efe biefe pabben / en meet an? 
berö / bctfoePenbe bat pp op allcö o?b?e (lellen toilbe / 
en batmenpenluiben tot Poften ban ben honing fou? 
be toillen affifteren met meet bolP en eenige liepte 
peerben: baet op be pincc/ pebbenbe be p?incipaelfle 
ban be ^tab / fo geefielpp aio tocrcltUjP/ op ’t ©afteel 
ban©?ebenbo?gtegafle genoob/gefeib peeft bat pp 
fijn bcttbc Pabbe boen Pomcn tot affifientie ban be 
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Jjtaö tn lanö^it ban stt&ïjt : en fioe toel fp berMaer? 
öen bat fpötc niet en begeeröen/cn bat fjenltuben bte 
öoh in ben 3©mtec niet bienen enfouben / obecmttö be 
boegen banbe Ülanbcn ban ötrecfjt fo feec biep ?ijn 
batmertbaetgeen offeecgualijb ftoate^eetben ban 
geïnuiften / en bat Ijaeclutben baetom beter foube öie? 

foi-7S-) nenltcöte ^eerben / fo beeft bp nochtans fijn benbe 
albaer boen bomen/en 3bn befelbe albaer gebleben tot- 
ten i t gianuanj 1567. bat be ^ertoginne ttegeme 
befelbeboo?be foUicitatte ban bie ban ötreebt baer 
üjeber ban baen beeft boen bertreeben. 

^aer naer fjebbenbe boen betooipen febere ttttööe? 
ïen ban accoö# tüifcben be Staten ban atcecljt en bie 
ban be Kelfgie / beeft be boo2f3 Staten boen bergabe? 
ten / ert benluiben bie boo?frt)?eben mibbeien boen 
boozgeben/ en begeert bat fp bie fouben toillen aen? 
gaen/ternjbtóe anöers bpüjoninblijbe jBaj.enaD? 
bij,ö ban be ^tatert <©enerael foube geo?bonneerttoe; 
fen/ban fp bebben ’t felbe afgefiagen/en niet toillen 
aengaen/fo 00b’tl|of5t felbe affloeg / gclijb 00b bie 
ban ben iSaeb ban ber^tab/ niet jegenftaenbe ber? 
febeiben inbuctien/ ’t felbe 00b niet en bebben toil- 
ïen aengaen / ’t toclb fijn «frcelientie fiertbe / beeft ban 
baer refuiö acte begeert /en gepiotefïeert batbPbem 
met baerluiber refuiö toilbe ejeeuferen aen ben Lso? 
ning ert be Sïegente/ ban be inconbenienten bie baer uit 
fouben mogen bomen / toelbe acte ban refuis bem ge? 
ïebert is getoeefl / en beeft baer naer be beraembe 2tr? 
ticulen gefonben aen be i^ettoginne ban $atma. 

<©e <0erefo?meerbe boo? be p?efentie ban ben $2in? 
ceftotitertocrbenbe: bebben op feberen bag bare p?e? 
bicatie gebouben buiten «§. katrijnen pookte ( bp 
toelbe pookte bet Caflecl ff ent) in ’t belt / en ben bebü? 
ïenjijnöe ban baer te bertrecben/3yn intoeigeringe 
getoeefl t toaer boo? be Cafldein beroo?faebt is ge? 
too?ben eenig grofgefebut af te boen febieten/ en be fel? 
be alfo ban baer te boen bertreeben. oêintelijb be 
3P?ince ban <0cangien banbe J|ertoginne toeberom 
ontfangen bebbenbe be boo?f3 tCrticuien ban accoo?t / 
beeft be felbe bp ’tjegel ban juftitie ban ben ^obe 
ban atreebt boen bejegelen / en op fijn naem alö 
ri^tab bouber bp maniere ban <02öonnantte ofpac? 
caet bp bïobluibinge ban ben ^tabbuife innaerbol? 
genber manieren boen berbonbigen. 

Itccoop T^E Pfince van Oratigien , Gratie van Naflauwe, 
^ftire Stadhouder en Capiteyn GencraelCon. Maj. 
baii©; over Bourgoignien ,Holland, Zeeland, Weft-Vrief- 
rnngien landen Utrecht: laet weten,dat alfo onlangs fekere 
Jlitlrhr °Proerte en onrufte binnen defer Stad verreien is uit 

3 ‘ oorfakevande nieuwe Religie, om welke on rulle te 
neder-leggen, ten einde alle twedracht ter caufe van 
dien opgeftaen celfere, de Borgeren en Ingefetenen, fo 
Geellelijk als Weerlijk, in goede rulle, ftilte en vrient- 
fchap mogen leven, en onderlinge converferen, mitf- 
gaders defe Stad van alle inconvenienten en beroerten 
verhoet en befchermt werden. En ook op dat eenen 
yegelijken mach weten hoe dat hy hem fal mogen re¬ 
guleren navolgende ’t accoort gemaekt mitten Edelen 
gecon federeert, heeft fijne Excellentie inde qualiteit 
als voren geordonneert en gellatueert de Pundten en 
Articulen hief na volgende. 

In den eerften, dat die van de nietlwe Religie hen 
nieten fullen vervorderen in te nemen, metgeweltof 
fondergewelt,eenige Kerken,Cloolleren, Gafthui- 
fen of andere gewyde plaetferi, noch gebruiken eeni¬ 
ge huifen of fchueren om aldaer te doen of laten ge- 
fchieden eenige fermonen of predicatien, of vergade- 
ringe van eenige van de nieuwe Religie, uitgefondert 
alleenlijken inde plaetfen hen buiten defer Stad daer 
toe gegunt- 

2. Dat niemand en vervordere by hem felven of an¬ 
dere die van de voorfz nieuwe Religie diredtelijk of 
indireételijk te Horen , beletten, ofeenigfins behinde- 
ren de Sermonen, MilTe en Gods-dieniten, hoe die 
genaemt mogen wefen , die tot noch toe in alle Ker¬ 
ken en gewijde plaetfen, na de oude Catholijke Religie 
onderhouden en gepleegt zijn,buiten of binnen der 

Stad, Steden, en platten Lande van Utrecht, noch de 
felve Gods-dienften te befpotten inde Kerken, of ee¬ 
nige belchimpinge te doen. 

3. Item, dat gene Predicanten en Minillers van de 
nieuwe Religie, buiten de Nederlanden van fijne Maj. 
geboren, egene Poorters der felver Nederlanden we¬ 
tende , noch uit eenige Heeren landen voorvlüch tig of 
gebannen hen en fullen vervorderen eenig Sermoon te 
doen , maer de gene die als boven gequalificeert zijn , 
fullen na de publicatie van defen, al eer fy eenige Predi- 
catien fullen mogen doen, der plaetfe voorfz gehouden 
zijn in hand.n van fijne Excel! of in fijn abfentie in 
handen van de Schout en Burgemeefters defer Stad, te 
doen den Eed van onderdanigheid en getrouwigheid 
fijne Maj. Officier en Regeerders defer Stad, in allen 
laken Politijke t’onderhouden fo lange fy binnen defer 
Stad, Steden en Landen blijven fullen. 

4. Dat die van de nieuwe Religie hen gedragen ful¬ 
len gehoorig en onderdanig in alle Politijke faken Co- 
ninklijke Maj. en Regeerders defer Stad,als andere 
goede onderdanen ichuldig zijn en behoren te doen , 
den welken ook fpecialijken verboden en geinterdi- 
ceertwert,in haerluider predicatien te gebruiken ee¬ 
nige oproerige of feditieuie propooflen en woorden te- 
gens eenige Overheid, ’tzy Geellelijk of Weerlijk: 
dat de felve Predicanten , Minillers , mitfgaders die 
van de nieuwe Religie, gehouden fullen zijn tot defen- 
fie, rullen vrede deler Stad, hen t’employeren en ge¬ 
bruiken als andere goede Burgeren gehouden zijn te 
doen, jegens alle vyanden van de gemene vrede, fo 
van binnen als van buiten, even verre fy daer toe by 
den Schout en Burgemeefters deler Stad verfocht wer¬ 
den* 

f. Defgelijken aengefiendievande nieuwe Religie 
hebbende gepredikt voor ’t accoort gemaekt mitten E- 
delen geconfedereert, fullen navolgende ’t felve mogen 
hen predicatien doen buiten defe Stad , ter plaetlèn 
henluiden geordonneert, fonder verboden wapenen , 
namentlijk, Buflen, Cinkroeren, Hellebaerden, Spief- 
fen,Knevelftaven,in alder modeftie,enfulksdoen¬ 
de en fal hen geen ftoornilfe of moeyeniflegedaen wer¬ 
den , alles by manieren van provifie, enter tijd by fijn- 
derMaj. anderfins fal wefen geordonneert, volgende 
’t accoort mitten Edelen geconfedereert gemaekt, be¬ 
velende te dien einde fijne Excellentie eenen yegelij¬ 
ken dien van der voorfz nieuwer Religie, hen regule¬ 
rende fo voorfz is, in haren Sermonen niet te Horen 
of belet te doen, injurierén met woorden noch werken, 
noch belpotten ter caufe van de voorfz Religie. 

6. Dat d’eene noch d’andere partye niet en fal mo¬ 
gen ter fake van de Religie eenig overlaft malkande- 
ren aendoen, injurien ofinvedturen aenfeggen. 

7. Datniemant hem en vervordere eenige woor¬ 
den te fpreken tenderende tüt oproerte, feditie, of ee¬ 
nige feditieufe adlen te bedry ven. 

8. Noch (ookhy ware van d’oude of nieuwe Reli¬ 
gie ) hen en vervordere te beletten of behinderen, by 
hen of andere, de apprehenfie, vangenille, ftraf en 
executie der juftitie aen den Beelde-brekers, bero- 
vers der kerken, of eenige andere quaetdoenders, daer 
jegen men met Juftitie procederen fa! 

0. Item, wort verboden en geinterdiceert eenen ye- 
gelijken te verkopen of hebben eenige fameufe Boeken 
of gedichten, tegens den Coning, de Gouvernante, 
of eenige andere Overigheid, in ’tgenerael of parti¬ 
culier. 

10. Dat niemant op der ftraten noch in velden fin- 
ge eenige fameufe Liedekens óf andere gedichten niet 
fameus , daer door eenig volk vergadert ware of foude 
mogen worden tot oproer en on ruft. 

ij. Tegens welke Poincften en Articulen boven 
verhaeltj indien yemant,van wat Religie hyzy,be¬ 
vonden wert mifdaen, gecontravenieert, of hem daer 
in niet gequetente hebben na behoren ,fal ftaen tot 
ftraf en poene van de galgen, of anders arbitralijken ge- 
corrigeert werden na gelegentheid van zijne mifdaet. 

11. Sijne Excellentie interdiceerten vèrbiet alle Pre¬ 
dicanten, fo van de oude als nieuwe Religie, in haren. 

Ser- 
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lijke offchimpige woorden, injurien ofinvecliven te¬ 
gen den anderen, op poene van den felven het predi¬ 
ken te verbieden, en geftraft te werden arbitralij ken: 
behoudelijk dat ’t gunt geleert wort beroerende de oef- 
feninge van eenige Religiën of ftraf der fonden, niet 
geacht fal werden voor injurie ,fo verre daeringeen 
ordene vanmenfchen genoteertofgelafterten werde. 

15. Is ook geinterdiceert en verboden als voren, 
datniemantden andere uit fake van fijne Religie en 
fal belpotcen noch behinderen, niemant en fal mogen 
binnen of buiten der Stad gebruiken, of hen behelpen 
met eenige heimelijke leufen , ftreckende of dienende 
tot vergaderinge van volk , uitgefondert alleen de 
Hooft-Officieren , en de gene die zijn of wefen lullen 
in foldye van fijne Maj.de drie Staten defer Landen, of 
defer ftad Utrecht. 

14, Sijne Exellentie heeft genomen en ontfangen , 
neemt en ontfangt mits defen onder fijne en der Re¬ 
geerders defer Stad proteótie en befchermeniffe alle in- 
woonders en Ingeletenen der felver,foGeeftelijkals 
Weerlijk, fo verre de felve perfonen leven en hen dra¬ 
gen onder de gehoorfaemheid, obediëntie, politijke 
rufte en vrede defer Stad: Interdicerende eenen yege- 
lijken, wie hy zy, defe prote&ie te violerén of te bre¬ 
ken , op de poenen hier boven verklaert. 

i y. Al ’t welke fijne Excellentie geordonneert heeft 
by provifie ter tijd en wijlen toe by fijne Maj. anders 
fal wefen geordonneert, volgende ’t accoort by hare 
Hoogheid metten Edelen geconfedereert gemaekt: 
bevelende den Schout en dien van den Gerechte defer 
Stad, defe Ordonnantiën te doen effectueren en exe¬ 
cuteren tegens den overtreders van dien , fonder fi- 
mulatie of verdrag. Des t’oirconde fijne Excellentie 
dele j egenwoordige ondertekent, en ’t zegel van Jufti-> 
tie van defen Hove Provinciael daer op doen drucken 
in Placcate, in de ftad Utrecht, den 25 dag van No- 
vembris in’t jaer onfes Heeren 1566. En ftont aldus 
ondergetekent 

Guilliame de Nassau. 

DSft aecoojt gepuBltceett 3ö«öc/B^ft Be $?tttce 
Die ban De <©erefo?meetDe Religie een plaetfe 

getoefen Buiten De J^itte ©?oubjen poo?te a nDe ftaösi 
Cingelen / Daec fp ban Doe boo?taen bate $?ebttatten 
gebouDen finten / en & Daec naec becttocBen naec 
SfimfterDam. ^ 

€n alfo bie ban De Religie tot SlmfterDam/boL 
gensrtaccoo?t Biet bo?en becbaeït/baec pjeDicatten 
nocl) blaren BouDenDe in De 3BinreB?oeDeta BerBe Bitt; 

fedsom* nenDec^teDe/cn Dat De25urgemeefieren enïfaDen 
’t feibe niet en totfien te Beletten / BeBBenf? fret aenge^ 

B ” BouDen om Den j&ince alDaer te beBBen / DetoelBe 
rangtcn DaetgeBomen jijnDe Den 17 <©eccmb?i$/ alle De ge? 

legcntfieiD berftaen beeft / en groten arBeiD om De 
fteröani. jn te geilenen te bouDen geDaen beBBen# 

De / isi alDaer ontrent feö boeBen geBleben / tot Dat bP 
eintelüB feBete ojDonnantien en accoon gemaeBt 
Beeft. ÉnbouDenDe onDer anDere/Datbetaccoo?tbp 

- Bie ban Der &taD gemaeBt / fouDe Bltjben in 't gefjeel / 
uitgenomen De permtffïe en bet geBjuib ban De jfèitu 
reB?oeDecsS BetBe metten gehelen Conbente/ Die fp fou* 
Den moeten gebeïijBen berlaten / rnttë Datmen ben an* 
Dere plaetfen/ Beguaem tutter pjebicatien/ buiten Der 
&taö fonDe aentopfen / alDaer fp tot baren Boften fou- 
Den mogen Boutoen. -€n Dat ooB tot berfeBeringe ban 
BeiDen 3ijDen opgeitcbtfonDen bïo?ben 5 of 600 
geren/en Dat De Sleutelen banDcr^taDfouDenge^ 
B?acïjt bierben op’t^taDbuiö / Dat De pooien met 
fouDen geopent bierDen Dan met tonfent ban De 25ut; 
gemeefterss / 00B Dat tbie ban De 3©et / en tbie ban De 
Keligie /ffamen fouDen reifen BpDe <0oubernante/ 
om te berfoeBen rattftcatte. 

stccco?t (CotHleiDenbtBbenDe isegeerDetei Der felber ^tebe 
han bèe geraemt De naerboïgenDe dotneten en mtimlett / om 
nieuwe Bpp?obtftete Dienen tot onDerbont ban alle rufte en 
ueugic eenD?acbt onDet De <6emeente alDaer / fo lange De p?e* 
Jïn DitatienfouDen toecDen getolereert. JDelBearticulen 

«i^taD op Den rr januari) / ter p?efentie ban De 
te ban ©raugien alg ^tabbouber enCapitepn43e= 
nerael ober i§oilanb/ Eeelanö en ©?ief!anD / mitfga^ 
berg De ïjeere ban KijftopB / $?e(ïbent ban ^ollanD/ 
berBlaert en Belooft beBBen na baren inbouDen te 
boïBomen / en boo? fo beel in ben toaé bp anDere bare 
meDe-b?oeberg Doen boïBomen / fonDer contrabentie / 
eninBenniffeban Dien beBbenfpDefelbeonDerteftcnt 
alDuÖ / Georgius Aponis Minifter Ecclefix Chrifti 
apud Leydenfes, ^Jan Cojffen Coperfïager / llenhe? 
nB ban Wiy\/ 2Crent <0ieliff3 / ïgupg ^©ircr ban 23an^ 
Ben boo? mp felben / <©irB 2öarentf3 boo? mp feiben, 
^e boo?f3 Hlrttculen 3ijn gebieeft Defe naerboïgenDe. 

1. Dat om alle verder dilïïdie en twedracht in de 
Religie te fchouwen,en des te beter alle andere gere- 
probeerde Sedten en Herefien te beletten, die onder 
dexel van de reformatie van de Religie fouden mogen 
werden gefemineert, fo eenige hen baptiferen van de 
Gereformeerde Religie, daer af alree eenige beginfe- 
len zijn gefien,als namentlijk , Mennoniften, Ada- 
miten , &c. de felve van de Gereformeerde Religie 
fullen doen verklaringe van hare gepretendeerde Re¬ 
ligie en leringe die fyluiden profiteren, fonder onder 
dexel van dien eenige andere predicatie of leringe te 
doen,’tzydan dat fyluiden volgen de Confelfievan 
Ausburg, of de Religie van Calvinus, of andere die 
altans getolereert werden. 

op Bobben fp berfelarinne geDaen Bp monDe 
ban eenen ^ociaen/Dat fpiuiDen geen anber Religie 
en biillen p?ofiteren Dan D’ouretfite ConftfTie ban 
UlufButg / fuljc Die Bp ©fjiltïics JEelantbon iö gep?ofi^ 
teettOf geDeClateeCt in epiftola ad Comitem Palati- 
num. 

2. Dat alfulx de felfde van de Gereformeerde Reli¬ 
gie alle Sedten en Herefien fullen helpen belettenen 
afweren, en den Magiftraet daer toe doen alle afliften- 
tie, voor fo veel in henluiden, en elks van hen fal zijn, 
en elx na fijn qualitie. 

3. Dat fyluiden willende eenige doden begraven op 
’t gewijde, na d’uitterfte begeerte van den overleden , 
of van den naeften vrunden van dien, daer toe niet en 
fullen mogen adhiberen eenige nieuwe Ceremoniën 
van fange of anders: wel verftaende dat fyluiden ook 
niet en werden geconftringeert te adhiberen de ge¬ 
woonlijke Ecclefiaftique Ceremoniën. 

4. Dat fyluiden geen vergaderingen in’t heymelijk 
noch in ’t openbaer binnen der Stad noch daer buiten 
fullen mogen maken nochte houden , dan alleenlijk 
van hare predicatie, immers anders geen vergaderinge 
van eenige menigte van perfonen, dan fo verre onder 
henluiden eenige vergaderinge of communicatie note- 
lijk zijn, fullen daer af, en van de fake van dien, die 
van de Wet infinueren, om hen daer by vinden indien 
hen des belieft. < 

5. Dat fyluiden nochte hare Predicanten Scholen 
mogen oprechten nochte openen. 

6. Dat fyluiden geen Predicanten en fullen mogen 
ftellen, aennemen, noch onderhouden, die van de 
Koninklijke Maj.landen van herwaers-over niet ge¬ 
boren en zijn, noch die van een quaed leven of conver- 
fatie, ook van eenige publijke delidten tot eenige tijd 
bevonden fullen worden, waer af de kenniffe by de (ij¬ 
verigheid en Magiftraet van den Stede genomen fal 
worden. 

7. Dat fyluiden niemant by wegen van giften, dx» 
ftributieh van aelmiflen, beloften of diergelijke en ful¬ 
len doen inciteren of trecken tot hare Religie» 

8- Datfe de Magiftraet van de Stede in alle politijke 
faken, en alle adminiftratie van Juftitie, gehoorfamen 
en onderdanig fullen zijn, fonder eenige Ordonnantie 
van de Wet of Wetfchap defer Stede te wederhouden. 

9. Datfe alle impofitie en laften, capitale en perfo- 
nele, mit andere poorters en inwoonders defer Stede fo 
veel elxaengaet, goetwillig fullen helpen dragen, by- 

,fonder 
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Tonder die tot bewaringe en reparatie van der Stede i 
poorten en veften opgeilelt zijn , ot by de Wet en 
Vroetfcbap deler Stede opgeftelt lullen mogen wor¬ 

den. 
to. Datfyluiden niemant van andere Religie met 

woorden noch met werken, ’t ly in der predicatie of 
buiten , en fullen belacchen, belchempen noch belpot- 
ten, ot niemant eenige contumelie of injurie verbale 
of reale aendoen, des lullen de Burgemeefteren en Ge¬ 
rechte defer Stede by edióte int generael ’t felfde aen 
wederfijden doen verbieden op behoorlijke poene, &c. 

D'lt accoo?t is gefloten öen 25 Slanuatp itój. 
ter p?efentie ban öe ^ïince ban ©rangten als 

^taöhouöer/ mitfgaöers öe i^cece ban HijSWyh/ 
©?efiöent ban Hollanö / en hebben ö’onbeegefch?es 
benperfoncn belooft en bcrhlaett öeboo?f5 po weten 
te bolhomenen öoen bolhomen fonöer conttabentie/ 
Crt toaöonöeeteïient/ Georgius Aponis MimiterEc- 
clefise Chrifti apud Leydenles, ^an CoifWCopers 
naaec/ Hcnö?ih ban Eijl/ 2ircnt «©idtffen/ Hnpg 
<£}fdif5 ban ©anhcnboo? mp felbctt/<©tch jöacentfen 
boo?mpfdben. 

•amttentöefe tijö is tot Haetiem fehere ötfputatte 
gebouöen ten iiutfe ban Clement Coweltffen / ffitm 
int Ctalöe ©nes/ tuffchm l$eec lan boog en laeg 
©neftec/ Heer Cïaes ©ictetf50on / Capelaen ban öe 
grote Herhe / en Heer S an aap / $?oofï ban öe I©tts 
te Heer en ter eenre / en 3ian 2Hrcntf5 / iicpmr Cant/ 
en noch cenöeröe tecanöece 3ijöen/ enöucröeöefcE 
be öifputatie ban ’S mO?gens ten 9 uren tot u uren/ 
en na miööag ban 2 tot 4 uren/ ntaer öe 25urges 
meieren bernemenöe öaectegcfchteöen groten toe- 
ïn*n ban boft/ en b?efenöc boo? beroerte / öeöen ’t felfs 
be eet etngdijhenbecbteöen. 

Omrent bef? tp bjctö ooit tot ©tanen gcöJuht fes 
fcerhoch whouöenöeöeconco?öamie tuffeben öteban 
öeConfcfTte ban miSbucg/ enöie banöe <©erefb2s 
nt'tröe Hdigte/ ö’Weth öe Hegente ernflelph öeöe 
berlueöen/ fcïjenbenöe aen allen geöen neerftigetoe^ 
ftfiit te nemen öat öie niet en fouöen Wetöenberfp?eit/ 
ntaer öatfe öefelbe/ Waerfc öie fouöen bonnen behos 
men/ terftont fouöen öoen bérbernen/ en öe gene bp öe 
Welhe öe felbe fouöen toeröenbebonöen/ öoen toni' 
geren en flraffen na behoren / bp hare mtffibe ban öen 
32 ^anuarp 1566. ïtilo curke, onöcrtehent wes 
fenöe Margare ta. 

^ebjttle ö?©?mte ban Crangien fo tot ^Cnttoer? 
pen/ als öacr na tot Utrecht en Bmfteröam / öe C5?as 
be ban Hortte tot ■©oowifc / en öe Cteabe ban Hoogs 
graten tot jtëecbdert / arbeiöen om öe troublen te gils 
ïert / fo bias öe C5:abe ban Cgmonö ban öe <6oubers 
nante gefonöen w ©laenöeren / alöacr hp 'Öoubcr; 
neurbjas/om ban gelijhen te öoen/hpmaehtebers 
fchetöen accoojöen met öie ban öe fteligic in berfchei; 
öen ^teöcn/tot rufie en flilligheit ban öe fahenal; 
öacr / teacht fo beletetoege öat öep?eöicatien buiten 
öe ^teöcn brröen gchouöen/ en öat öe Catholijfee iües 
ligic toeöcrom ingeflelö toeröe / tot groot genoegen 
ban öe <£5oubetnante en mifrontentement ban öe <©e; 
refojmeeröe. 

^eHeere ban J2s02tarmes gecommitteert^ijböe 
tot ^taöhouö :r / Capttepn <6enerael/ en Hoog-^al# 
itiban ’t^aeffehap ban Hencgou/en C>oitbernour 
ban©alenciin/gcöucenöe ö’abfentie ban öen jHarbs 
grabc ban Bergen / inierö ban öe Ctoubernantc belaft 
te reifen in fijn oBoubcrnement / om aiööer ban gelij# 
hen öe troublen te öoen c 'fferen / en öe meöicatien buis 
ten öe^teöen te öoen houöen / tot toelhen einöe hp ges 
hanödt tjeeft met öteban ©alcncbn / altoaer öie ban 
öe Cïv'ügtc fecr ftcrh boaren / en eenige Herben bins 
nen öer f,teöe ingenomen haööcn / öat fp fouöen bers 
laten öe Herben en gebJijöe plaetfen öie fp haööcn 
ingenomen / en hare peehingen houöen buttert öer 
^taö/ ter plaetfen öacr hP henöeöfouöe betchencn/ 
enöaifpharc b?ccmöc en uitlanöige iHiniftetSfom 
tmi af-öanhen / en haer behelpen met iHinifterS 
Wc/enöc gebojen in fijn jlHaicfteifS Heöerlanöetu 

öan alfo öie ban öe Heïigie tot ©aléntijrt öe H^ere 
ban ^oo?carmeS niet Wel en betrouöen / en öat öe 
Heere ban ^ootcarmes hen-luiöen ooh miftrouöe/ 
öat ooh öe fame ging öat öie ban ©alencijn hermelijh 
berftanö haööen inerte ^ancoijen / en öat fp paööen 
öoen berhonöigen öat fp het mbonömad of l^arhH 
mael fouöen uttöden: fo weit öe fahe fo geö^eben 
öoo: ö’een en 000? ö’anöere/öat het accooet niet en 
bolfchieöe/ want öe H^^re ban ^oo?carmes opges 
ruit 3ijiiöe öoo? öen jBtffdjop ban Camecih/ en ees 
nige anoere ban öe Catholghe Heligie (fo het öie ban 
öe s0erefo2meeröe Heligie fjtelöen) en quant niet ops 
ten tijö als hP toe-gefetö Jjaööe te houten / om het 
accoo?t met öe Cteöeputeeröe ban öe ïteligie ges 
maeht/te bebefligen / en hen-luiöen plaetfen buiten 
öer ^taö aen te Wijfen om haer p?eöicatien en eretris 
tie ban öe Heligie te oeffenen / maer meer öan een 
maertt öaer naer/ namentlijh öen 20 $obemb?is/ 
engehomen3ïinöeaen een banöe$oo?tenöerboo?f5 
^teöe/hieit alöaer flilie/b?agenöenaer öie banöe 
Confifto?ie/ fonöer beröer binnen te homen/en öes 
Wijle be felbe eenföeeis öoo? b?efe/en anöerfins uit 
mtflrouWen/niet bp hem en quanten foijaefï als hP 
wel begeeröe / fo heeft hp / ’t felbe nemenöe boo? Weis 
geringe / tegen hen-luiöen gep?otciteert / ö?eigenöe 
henluiöen met bed flraffigljeöen / en is alfo öes fels 
ben öaegs Weöerom bertrochen/ fonöer iet boo?öec 
uitgertcht te hebben/fch?ijbenöe aenöe Kegente en 
anöere/ öat öie ban ©alencjjn niet öan met ejetreme 
miööden en Waren te Winnen. 

Cen Wijle tijö te bo?en eet öe$?t‘nceban Ontwees t&a» > 
penberreiföe/fo Waren hemöoo?fehereb?unöenter fcn- 
hanöen gehomen het öuböd ban tWe ®?ieben / öie 
^on jp2anctfco ö’3Claba / fijnöer jBajefléits 3tm; «mon* 
baffaöetir in ©?anhrijh/haööe gefch?eben en gefow 
öen aenöe Hegente/Wdhe inhidöen /öat öeö?ie als 
öaer betehem (te Weten/öe #?ince ban Crangien/ 
öeC>?aben ban Cgmont en Hoo?ne) fouöen in tijöen 
en Wijlen na hare berötenflen geflraftWeröen/maec 
öatmen tot öier tijö toe hen-luiöen alle goeö gdaet 
moft tonen en meer anöere fahen. <He ©?ince hier 
ban berWonöert 3tjnöe / heeft aen öe <©?aben ban €gs 
rnont / H.oo?ne en Hsogflraten hier bangefch?eben/ 
etntdijh is begoten öat fp hen fouöen t’famenbinöen 
om hier ban en ban anöere fahen te famen te tommus 
niceten te 3Benremcnöe / alWaer gehomen 3ijnöe / 
hebben fp öe boo?frh?eben 25?ieben metten anöeren 
oberfienengelefen/hen feer behlagenöeöat hengoes 
öe en getrouwe öienjlen alfo bpftjnöer ilHajegcit ten 
crgfïcnWcröcn ober geb?achtengeinterp?eteert/öefs 
gelijhSbehlaegöe hem öe <*3?abe ban Hoo?ne feer öat 
fijne hanödingen en öaöen tot 3&oo?nih / fo qualijhen 
Weröenbeöuit/Waer öoo? DP ban meninge was niet 
boo?öcr in öe fahe te Willen öoen/ maer öe fahe in hans 
öen ban haeröer Hooghetö ober te geben / en hem ban 
aüeöienflen te ontflaen/ hP bertoonöe alöaer ooh ees 
nen b?ief hem gefonöen ban öen Söaenöerhere ban 
JIBontignp / fijnen 25?ocöer / uit ^pangien/inlious 
öenöe hoe qualijhen fijne jHajefteit ban öe 25eelöfto?s 
mingenen anöere onbehoo?lyhheöenin öe^eöctlans 
öen boo?tgegelö / te b?eöen Was / hen bermanenöe 
öat fp fouöen Willen arbeiöen op öat öaer inberftert 
Weröe / op öat fijne jnajeftcit öes in tijöS gepaeit Wes 
fenöe/niet ober en quame/of öaer in en öeöe boo?s 
fien met geWapenöer hanö/en Waren öe boo?f3Hee^ 
ren in öefe fahen feer t’onb?eöen en bertiaeft €n Wers 
öen onöcr hen luiöen bele p?opoogcn gchouöen en 
gefp?ohen / ban ’t gene hen te öóen gom tot hens 
öer berfehertheiö/ en Werö einöeltjh bp hengefoten 
öat men alle ötenfi behoo?öe te öoen aen fijne |Bas 
icfïcit / fonöer hen te berfch?tchen bah öe b?iebcn/ 
ban öen boo?f3r ^pranrifco ^alaba / en öat men 
nietcnbehoo?öe Weöer te ftaen ban al ’tgene öat fijne 
l©ajegcit fouöe Willen o?öonneren / maer Wel hen (roi.77.) 
bertonen hare fahen / ten einöe fijne jBajcfïcït Wefens 
öe ter rechte onöerricht/ öaer in fouöe berfien/en öat 
een pegelijh fouöe het bege öoen om öe beroerten te 
giffen / fo Wd ban öe gemeiwe als? ban öen ?föd. 
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tröói fijrtè JEkiftftcit tn ’t ïefïe foitöe befccnmm De 
genen öie l)cn in fijnen ötenfl tod fouöen Ijcbben gc^ 
gueten: al ’t toelb bp öe <6?abe ban <£gmonö feer ïjert 
en baftdijfc toecöe gefufltneertöat bd)002öe gcöacn te 
toetöen/en toerö ooft alfo onüec fjen gefloten / mitf- 
gaöecö bat aengaenbe be toteben ban ben SUmbaffa* 
beur /men be <0oubecnante fóube fpieften en opent; 
lijft toagen toat baet aftoaö / baec ban be <©2abe ban 
(tfOinonb ben laft aennant / en 3ijn be boo?(3 f^eeren / 
na batfe bijf of ft# toren bp ben nnberen getoeefl toa# 
ren / toeberom gefcOeiben elft in fijn gttartiec / en ie be 
<02abe ban €gmonö gereif! na buffel/betoelbebe 
<0oubemante uoodjiclö en toaegbe ban be boo?f3 tote? 
ben / ban toerb bp fjaer al ontbent / en met Ijaei* Ijanb 
obettoonnen 5tjnbe/feibe/ten toatefonietgemeent/ 
gdijft aie fp ’t betffonben. Uöo?f5 bueben toaren 
imbenöe ale bolgt. 

ME-vrouwe, de waérfchóuwihge die uwe Hoog¬ 
heid my heeft gedaen van de handelingen, van 

^©afa- daer beeft my verfterkt de opinie die ik altijd gehad 
baaen hebbe, dat defe veranderinge niet engefchiedefonder 

heimelijk verftant en fupport van den meeften groten, 
fonderlinge ook van den drien die fo goeden gelaet to¬ 
nen, want gelijk uwe Hoogheid het felve met groter 
èrnften wijsheid wel heeft gade geflagen,fo machfy 
öök vaftelijk geloven dat van de drien alle het quaed 
komt, ik en hebbe niet gelaten van fijnder Majeft. van 
alle faken te adverteren, en in ’t befonder ook dit pund, 
en ben wel verfekert, dat, gelijk uwe Hoogheid’t fel¬ 
ve Beeft gêrêcommandeert aen fijnder Majeft. de felve 
niet laten en fal hen te traderen fo dat behoort, en na 
uitwijfen van uwer recommandatien , en fy mogen des 
wel zijn verfekert, dat fy d’eerfte fullen wefen daer fijn 
Maj. hem aengrijpen fal,niet om in hunnen refpede 
te gebruiken van eenige gratiën, want fy der lelver niet 
weerdig en zijn, maer om hen te doen ftraffen en ca- 

j, ftyen,lö haer rebellye wel verdient. Maer nochtans 
,, en mach uwe Hoogheid hen geenfins daerom eenig 
„ quaed gelaet tonen,noch eenige maniere van harer qua- 
„ lijk te vreden te wefen, van forge dat de faken daer me- 
3, de verargert mogten werden, maer hen altijd onder- 
3, houden in der hope dat fijne Maj. hen houd en bekent 
3, voor fijn getrouwe dienaers, d’welk ter faken feer vor- 
33 derlijk fal wefen , want terwijlen fy hen fulks laten wijs 
3, maken, kan men hunder bet gebruiken, maer als den 
„ tijd gekomen fal wefen, fo fal men hen wel op een an- 
3, der maniere aenfpreken, en mach haer uwe Hoogheid 
33 wel verfekert houden, dat gelijk fy goeden wille heeft 
33 om hen te doen ontfangen het payement dat fy hebben 
.3 verdient, fijn Majefteit ook geen minder affeétie en fal 
3, hebben van defen aengaende te doen des van node fal 
33 wefen. 

Voort, Me-vrouwe, aengaende dat uwe Hoogheid 
my heeft laten weten van u te waerfchouwen Wat vef- 
fekertheid wy hebben van den byftant en fecours uit 
Vrankrijk, ben ik bedwongen uwer Hoogheid te feg- 
gen, dat men ons der geloften vele en genoeg doet, 
maer ick duchte dat’t felve ons niet feer te ftade en fal 
komen, en dattet in't einde maer al woorden zijn ful¬ 
len : want fy en hebben noch den wille noch den mid¬ 
del om ons by te ftaen fo fy geloven: te meer, mitfdien 
de Hugenoten herwaers-over fterk zijn, en ’t hooft 
opheffen. Ik en fal evenwel niet laten te doen ’tgenè 
dat mogèlijk wefen fal, waer af ik uwer Hoogheid t’al- 
len gelegentheden fal waerfchouwen. Maer ik bidde 
haer boven al, dat fy haer drage en gouvernefe met 

rangïen/ een grote bedektheid en d’exteriteit aengaende defen 
Dan <tEg; drien die ik genoemt hebbe. Hier mede, öcc, Uit Pa- 

' rijsden29 Augufti.iyóó, 

J>nnee 
ban 

nianD / 
<©?abe 
ban 
^oojne- <©en anöeren B?tef ban ben booif? ^ranctfto 35ala* 

ba aen be «©oubcïnante / toag lutbenb alöu.ö: 

ME-vrouwe. Hoe wel ik u hebbegefchreven wd 
in ’c lange zedert vijftien dagen herwaers, ja ook 

a. SSftef 
han©on 
ifranrip 

ha^a,a? boorden P°he die van Spangien quam en hier door 
befte” paffeerdc den 26 der voorleden maend , nochtans, 
jjénts. I. Deel, 

want ik gilleren heb ontfangen brieven van Spangien , 
en hebbe niet willen laten u Hoogheid des terftont te 
waerfchouwen, en haer te fenden de copie van twe 
brieven die men my fchrijft, by de welke fy vele parti¬ 
culariteiten fal mogen fien, van de welke ik my verfe- 
kere dat fy wel te vreden fal wefen, befonder ook te 
Verftaen de goede ordre die fijne Majefteit geeft, en de 
grote gereetfehap die fy van dage te dage maekt, fo wel 
om te wederftaen de Vlote van het Krijgs-volk des 
Turks, fo verre fyhaer vond in de Cuften vanaldaer, 
en eehigen aenflag daer meinden te doen : als ook om 
al fijn onderfaten weder te brengen totte gehoorfaem- 
heid van God en van fijn Majefteit. UweHoogheid 
fal ook merken, hoe wel men hem te vreden houd, 
van der maniere fo fy haer heeft gedragen na de veran¬ 
deringe toegekomen in de landen daer fy is, en hoe 
men boven al heeft goed en wel dienende gevonden, 
het lefte poind van den heimelijken verftande en fter- 
ke plaetfen,in der voegen, dat daer door fijn Maje¬ 
fteit nu wel verhoopt met luttel moeiten en tegen- 
ftoots te komen ten uitterften van fijnder meiningen, 
des fy in den beginfel twijffel hadde, befonder fo verre 
de vrémde hem des niet te feer en moeyen , en ook 
doormiddel van het goet voortvaren van der wijsheid 
et), dexteriteit, daer mede uwe Hoogheid dele gehele 
fake heeft begonft te beleiden. 

En ik mach u wel verfekeren, Me-vrouwe, dat fijn 
Maj. is uwer Hoogheid toe-fchrijvende de behoudin- 
ge van fijnder Nederlanden, naeft God, de welke door 
fijn gratie fal maken, dat van dit quaed, dat aldaer toe¬ 
gekomen is , fijn Majefteit fo groten voordeel en c 
bequaemheid fal trecken, als van de felve Landen te cc 
fien gebrocht onder fijn volkomen gehoorfaemheid, 
en in den ftaet , regel, en regeringe, daer toe fijne c 
voorfaten rioit en hebben konnen geraken , en fijn 
Majefteit van fo lange tijd na verlangt en gefocht 
heeft, eenfamelijk van met defer oorfaken (die geen (c 
goed dienaer van fijn Majefteit haer en fal raden te <c 
laten verloren gaen) middel te hebben van t’onder (( 
te brengen de eene, en haer quijt te maken van de « 
andere, der geener die haer fal goed dunken, en die 
fy fal merken te wefen om namaels hen te mogen Hel¬ 
len tegen den voortgang van fijn faken, en handelin¬ 
gen in den voorfz Landen. En want het punót, Me- 
vrouwe , daer aen my als nu meeft dunkt gelegen te 
zijn, en ook meeft van confequentie te wefen, is dat 
men langs fo meer verfekere de vermomde dienaers 
die gy weet; foo en fal uwe Hoogheid (believet haer ) 
niet quaed vinden, dat ik haer dikmaels hebbe gewaer- 
fchout, en nu wederom doe gedenken van metten fel- 
ven te temporiferen en veinfen, en van hem felven 
fo verre te bedwingen, als van dien dikwilste verha-* 
len, en door uit gemaekte perfonen hen doen verha¬ 
len , de grote goede opinie, gevoelen, en voldoenin- 
ge die fijn Majefteit van hen werken en adtien heeft, 
en van den goeden wille en affectie die fijn Majefteit 
hem draegt, ja tot hen te affirmeren, dat fy gelooft 
en feid dat fy haer fo over-groten dienft hebben ge- 
daen , dat fy haer bevind en gevoelt, in hen gehou¬ 
den , Van dat fijn Nederlanden noch zijn onder fijn 
gehoorfaemhqid , en dat de felve fbnder hen lieder 
tegenwoordigheid en wijsheid fouden geworden zijn 
een roof van den vreemden, of gebaeyt hebben in '".c 
bloed van fijn eigen onderfaten: wantal waer’t, Me- 
vrouwe, dat fy waren alfo geveinften loos alsmenfe 
maekt, nochtans den tijd en de bequaemheid vereif- 
fchen,dat men om den dienft van fijn Majefteirnef- 
fenshengebruike van fuiken gemaekten konftigen re¬ 
denen en fpraken, en ik gelove dat uwe Hoogheid by 
experientie bevinden fal, dat fy wat dienen en helpen 
fullen om hen te onderhouden, of ten minften om hen 
te doen binnen houden, gelijk wy alrede wel gewaer 
zijn geworden, niet alleenlijk hen perfonen aengaen- 
de, maer ook roerende die twe die na fijn Maj. gereift 
zijn, metten welken men niet en heeft verfuimt, hen te / 
houden feer lofelijk en behendelijk, hen doende fo gqe- De 
den onthael, dat fy niet enfweren dan bydegetrou-*^^ 
wigheid die fy haren meefter fchuldig zijn, maer aen 

IS deö 



I Het twede Boek* 
„ de andere zyde heeftmen fo goede ordre geftelt, en 
„ fulke liften gebefigt onder hen volk, dat volgende daer 
„ uwe Hoogheid advijs af gaf, fylieden niet en fullen 
,, kunnen feggen of doen, men en lal daer af wel gewaer- 
„ fchout weien. 

Daér-en-tuffchen heeftmen wel voor hem geno¬ 
men van hen te doen blijven houden goede refiftentie 
neffens lijn Majefteit, en van hen niet te laten vertrec- 
ken, niet meer dan den Heere van Ibermond, die ook 
wel meinde terftont v/ederom te keren. Maer ik en 

©iti# kan niet laten van u te feggen, Me-vrouwe, dat het 
JSaeDg- meefte quaed dat ik als nu in deler fake merke, is dat de 
jjerre gene dieneffens fijn Majefteit meeft machten geloofs 
«««&• hebben, ja ook de Hertogeen Prince,accorderen wel 
©e t’famen aengaendehet caftyen , maer niet in den mid- 
togeöati del,want d’eene dringt fo hert als hy kan dat fijn Maj. 
öc over reife, en andere, ter contrarien, is ’t felve beletten¬ 
en ban de, vertreckende, en brengt andere nieuwe middelen 
^&,oï* by. Acngaende van my,my heeft altijd gedocht, dat in 
SS0' fulke faken de tegenwoordigheid van den Meefter wel 

dienen foude, en dat boven al neerftigheid en haefte 
daer toe notelijk waren : ja dat het te boven komen van 
der fake daer in gelegen was, en datmen tot onver- 
wachten en haeftigen bekten mofte voegen raffe reme- 
dien, ja ook geweldige en violente , welk is deopinie, 

5 daer op fijn Maj. (fo men my met een klein woordeken 
^ alleenlijk laet weten) alinu heel vaftelijk haer heeft ge- 

floten en gearrefteert, en dat ten felven dage, als fy left- 
” malen na haer fiekte te Madrid quam,iy fwoer in te¬ 

genwoordigheid van de voorfz Heeren,dat fy wel wifte 
dat in ’t gene dat in fijn Nederlanden was gedaen,was 
verkort, niet alleen fijn reputatie, maer ook den dienft 
van God, en dat ’t felve haer fo na ging, dat fy eer fou- 
den avonturen alle de refte van fijnen Landen, dan van 
fulke rebellien niet te doen een caftiement exemplair 
ten aenfien van de gantfche Chriftenheid , en tot dipn 
einde fo floot alfdoen ter felver plaetfen fijn Majefteit, 
van te fcheiden uit Spangien,fo haeft haer mogelijk 
foude wefen,en met haer te nemen den Prince fijnen 
Sone, en de Coninginne (diemen nochtans meint dat 
haren weg door V rankrijk fal mogen nemen) latende 
in’t Land voor Gouvernante fijn Sufter, en fijne Ne¬ 
ven, de twe Sonen van den Keiler met haer, hoewel dat 
de voorfz Heer Keifer foekt den oudften vandaeiytp 
hebben, en dat de Hertoge eenige dagen te voren de 
"Zee foude palieren, om te ververlchende garnifoenen 
van Italien, en de beften en oudfte Soldaten en Capj- 
teinen daer uit te trecken, en in hen plaetfe te laten die 
gene die met hem uit Spangien trecken fullen , dat 
fijn Majefteit korts daer na komende in Italien, foude 
fpreken met eenige Princen en Potentaten , en ook 
metten Paus, en daer na metten Keifer, is ’t moge¬ 
lijk, om t’famen te beveiligen hen Raden en mach¬ 
ten , aen den welken fy alrede begeert heeft twe van 
fijne Regimenten, datmen ook niet en twijffelt, fy en 
fal die wel verwerven, hoewel de Keiler, mits de oor¬ 
logen die hy heeft metten Turk, als noch geenverfe- 
kerde antwoorde en heeft konnen geven, welk gedaen, 
en de ordre die tot fijnen voornemen behoeft, geftelt 
wefende, maekt fijn Majefteit fijn rekeninge van te 
blijven in den Graeffchappe van Bourgongien, om 
daer na te komen in den Nederlanden, met fuiken 
heirkracht als van node fal welen, na volgende dat fijn 
onderfaten hen fullen dragen,en die maniere die fy ful- 

(Fol.78.) len houden van hen te verootmoedigen of wederftand 
te doen, om hem te doen onderdanigheid bewijfen, en 
Gode al voren. Voort dunkt my, Me-vrouwe, dat ik 
niet en behore te laten u te feggen, hoe dat de Palsgrave 
en Landgrave van Heffen, en andere L iterfeVor- 
ften , herwaerts gefonden hebben twe Ambaflaten, 
diemen fejd Doóteurs te wefen , d’eene genoemt Ju- 
nius,d’andereDavid, die hier gekomen zijn over een 
maend of vijf weken, onder ’t dekfel van te komen eil- 
fen fekere penningen, die de voorfz Vorften, durende 
de troubelen van delen Rijke, hebben geleent den 
Hoofden van de Huigenois, eenfamentlijk om den 
Coning van Vrankrijk te recommanderen de gene die 
daer houden hen fraei Religie. Maer in der waerheid 

(na dat ik hebbe konnen vernemen) om metten voor¬ 
schreven Huigenoifen eenige praclijken voort te Hel¬ 
len , en eenige nieuwe middelen aen te geven, om wat 
aen te grijpen tegen den Staten en Landen van fijn Ca- 
tolijke Majefteit. En want ik van een goede plaetfe 
waerachtelij k heb verftaen gehad, dat eenige van den 
Rade van de voorfz Coning en Coninginne,ja ook van 
den grootften en oudften (hoe Catholijk dat fy hen fej- 
ven ook feggen te wefen ) waren van advyfe, hen met- 
ter oorfake van defe Ambaflade te helpen, om metten 
voorfz Vorften eenig verbond temaken, en metter 
vriendfehap en confederratie van de felve hen te Her¬ 
ken , fo hebbe ik fekere dagen beladen ge weeft, om te 
vinden middel om dat voornemen te fcheuren. Maer 
nadien de Cardinael in deler Stad fo wel te paffe is ge¬ 
komen (dewelke in der waerheid alhier vele uitne¬ 
mende goede dienften doet, en noch meer doen foude, 
hadde hy den middel) fo heb ik hem geweeft beffen, 
en lange met hem gefproken van de importantie defer 
faken, en van de confequentie, dat fy ftrekt tot verdruc- 
kinge derCatholijkerReligiedeles Rijks, en hebben 
hem wel doen verftaen en wegen, dat dit niet alleen en 
quam ten achterdeel van den Coning mijnen Meefter, 
ook van fijnen eigen, hem ook met eenen wege middel 
gevende, van te grijpen aen den voorfeiden Junius> 
mitfdien de felve was onderfaet, en geboren van de 
Nederlanden, in fulker voegen dat hy des anderen 
daegs van hier trok, om hem te vinden in een van den 
huifen der Coninginne, genoemt Monceaulx, daer 
’t Hof was. En daer wefende, heeft fo vele gewrocht 
dat de voorfz Coning en Coninginne terftond brieven 
afveerdigden aen den Provooft van haren huife, om 
de voorfz Luiterfe Ambafladturs, binnen defer Stad 
wefende, gevangen te nemen, en in handen te krijgen 
alle hare brieven,memoden,pampieren en inftrudlien, 
het welke ook foude geexecuteert geweeft zijn, en 
hadde. niet een van de voorfz Rade in defer Stad zijn¬ 
de gedurende de fwarigheid dier gerees, ten tijde als 
die voorfchreven Provooft hen in de gevankeniflc 
wilde leiden, van ad v ij fe geweeft, datmen d’executie 
loude fchorlfen, totter tijd toe dat noch ander bevel 
daer op foude komen, en ik wete wel, dat hoewel men 
daer na heeft gearbeid om defe faute te bedecken,noch¬ 
tans die voorfeide Ambafladeurs verftaen, daer door 
geleden te hebben fuiken fchande, en haer Meefter 
fuiken injurie, dat ik fien dat daer defe praeftijke, die¬ 
men btQude,is gefcheurt, fonder weder geknoopt te 
kopnqn worden, te meer dat fy hen weder gevoelen 
verongelijkt te zijn, uit dien dat in ftede van te beteren 
de voorfz injurie, fy noch qualijk genoeg hebben in 
defen Hove onthaek geweeft, alfmen hen audiëntie 
heeft gegeven, en laten hen dunken, dat fy nietfeer 
aengenaem en hebben geweeft den voorfchreven Co¬ 
ning , Coninginne, en die van haren Rade, en datmen 
na de voorfz audiëntie met hen gefpot heeft, het welke 
niet en komt dan tot groten voordeel van de hande- 
linge van fijne Majefteit, en met eenen meer en meer 
beneemt de vriendfehappen en alliantien der Vrouwe 
(gy weet welke) die ik meine te wefen eene van de 
meefte geveinfde van der werelt, en hoe ik langer hier 
handele , hoe ik vafter blijve in der opinien (die ik 
uwer Hoogheid temeer ftonden hebbe doen verftaen) 
dat in haer geen trouwe, verfekeringe, vriendfehap , 
noch refolutie en is : ik hebbe haer te meer ftonden 
gefproken van de faken u b*ekent, daer fijn Majefteit 
aen gelegen is, en haer welfterkelijk vertoont de ver- 
binteniffè die fy daer toe heeft, en het byftand dat fy 
ontfangen heeft in haren groten nood, boven dien ge- 
bruike ik ajle dagen alle die middelen die ik kan beden¬ 
ken, om de fake te doen komen na de meeninge van 
fijne Maj. en uwer Hoogheid : maer ik en krijge anders 
niet dan woorden, en ben des noch fo luttel verfekert, 
als ten eerften dage, des niet-te-m in hebbe ik wel voor 
my genomen, haer fo hart aen te vallen ter eerfter au¬ 
diëntie die ik hebben fal, dat fy wel fal moeten opentlik 
fpreken: fy fend my dikwils by my het klein fwartman- 
neken,daer ik uwer Hoogheid fomwijlen af gefchreven 
hebbe,die dikwils in Spangien is geweeft ten tijde als de 

Heem 



i $6$. Oorfpronk der Nederlandie Beroerten. k ï B 
Heere van Sinte Supplice aldaer Ambafladeur was, en 
hoewel die voorfeide Vrouwe haer laet dunken datfy 
iny door hem doer geloven al dat fy wilt, en dat fy vele 
fecreten van my uithaelt/o en wil ik nochtans haer niet 
te kennen geven dat ik fulx verfta, noch van die opinie 
hen trecken, maer ter contrarie gelaet ik my, van met 
hem te fpreken 'feer vryelijk. En ik ben gewaer gewor¬ 
den , dat ik daer mede hem fomtijden wel goede woor¬ 
den geve die wel te propoofte komen, en dat ik hen 
meeruithale, danfymy: Immers ik fal voortaen wel 
toefien, mètter hulpe Codes, dat fy hen niet en fullen 
beroemen, van bedrogen te hebben eenen Spangiaert. 
Ik hebbe dit pacquet orttfarigen door een Pofte die van 
Madrid fcheide metten voorfeiden Heere van S. Sup¬ 
plice , den welken de voorfeide Vrouwe onlangs hadde 
gefonden aen fijne Majeft dien hy den eerften van de¬ 
ler maend heeft gelaten te Bajone, om weder te keren 
in Vrankrijk. Men fchrijft my, datmen hem gegeven 
heeft de antwoorde diemen behoorde, en fo ik het ad- 
vijs gegeven hadde, welk ik my wel verfekert houde dat 
helpen fal, en heeft ook nietfo veel nieus vernomen 
als hy wel meinde, en de hope was van den genen die 
hem hadden gefonden. DeHertoge hadde eenige da¬ 
gen te voren gefeit, dathy my wilde fchrijven, maer 
omdat de voorfz Pofte tot fijnen vertrecke hem met 
alle fag feer droeve, om des houwelijks van fijnen Sone, 
fo en dorfte hy hem daer af niet fpreken. Men en wifte 
in Spangien noch niet de dood van Sultan Solyman,en 
en twijffeie niet, ik en fal een depefche krijgen fo haeft 
men daer dat fal verftaen hebben, waer door ik fal 
mogen verftaen, of op die tijdinge eenige veranderin- 
ge van opinie fal gekomen welen, op de particularitei¬ 
ten bovefi geroert, waer af ik niet laten en lal terftont 
te adverteren uwe Hoogheid, van de welke, &c. 

M öPt öe b0ü?f5 Jgemtt ban ^nwmonöe ge* 
fcfjetöen toaren / fo tg öc ban ^oo?.ne eenige 
bagen öaer na te Gniffel gebomen/ en ranpo?t ge^ 
baen bebbenbe ban fijne Ijanbelinge ban ^©oo?nib / 
t&eeft öe felbe gelaten m ftanben ban be <6cmbernante/ 
en tè niet biel te toeben toefenöe om öatmen Ijem 
nuflroaöe/ ban puffel berteoeben na fijn ^utg te 
3Beert/ gelpbier boven gefeiötö/bantoaev bp fij¬ 
ne flaiefieit bp fijn toieben ban ben 20 $obetm 
totö gefcb?eben beeft alle fijne banbelingen in befev 
manieren* 

TCk hebbeden 10 Octobrisuwer Majefteitgefchre- 
dbiï uan l j p 1 j. tj , 
C»en ven de ooriake die my geport hadde te gaen tot 
©jatte Doornik, daernahebik my deri 16 Mey gevonden 
®fn neffens haer Hoogheid om haer deri ftaet van die Stad 
ie°°oen ^eter te konnen verklaren, en na dien ik haer al gefeid 
ttoiung/ hadde, ben ik gewaer geworden datmen uwer Majeft. 
nopenöc hadde geadverteert dat ik den Seótariffen van Doornik 
bantc^ fommige puncten foude hebben toegelateh, van de 
Imge te welken men uwer Majefteit de Copie hadde gefonden, 
©oo^ d’welk niet waerachtig en was, maer hadde alleenlijk, 
n"‘ onder de goede gebefte van haer Hoogheid j de felve 

voorgehouden om eenige policie in der Stad te ftellen, 
waer op fb fy-luiden my eenige Apoftillen hadden ge- 
ftelt, farid ik ’t felve haer Hoogheid, om re hebben 
haer bevel hoe ik my daer in foude hebben te dragen, 
waer op fy my eenen fo donkeren brief fchreef, dat ik 
nietenkoft begrijpen wat ik behoorde te doen, mits 
den welken ik alle faken ongefloten ophiel, doende 
daer-en-tuflehen het Cafteel verfien van alles datter 
behoefde. 

En want ik verfta fulx uwer Maj. gefchreven te zijn, 
hebbe my des wel willen ontfdiuldigen, verfekerende 
uwer Maj. dat totten 15 Oótobris toe ik niet met allen 
met hen errhebbe gefloten, dan dat ik hen heb doen 
verlaten de kerken, en al om heb weder doen houden 
den ouden dienft,hen verbiedende dat fy voortaen niet 
én fouden pijnen eenige kerken in te nemen, en fo Ver¬ 
re fy de predicatien niet en willen verlaten, dat fy dan 
die mogren doen buiten der Stad, daer rechtende eeni¬ 
ge Schueren, waer-en-tufichen fy hen fouden mogen 
behelpen met eenige ongewijde plaetfen, 

I. Deel. 

Verftaende ook datmen in’t quade verftont al wat ik 
dede, hoewel ik allen dien dienft dede die my mogelijk 
was om te verhoeden datter geen nieuwe onruften toe 
komen en fouden, waer toe men notelijk mofte hande¬ 
len mette voorfz fedtarifen, heb ik vetfocht eenige van 
den Edelen my te willen gefelfchap houden eri behul- 
pig wefen om de Stad te brengen tot volkomen ge- 
hoorfaemheid, en ’t volk te doen ophouden van de on- 
gefchiktheden by hen vóórt geftelt, waer in ik my liet 
dunken dat ik dede al dat my mogelijk was, om dat ver¬ 
doolt volk in ftilte te brengen , my behelpende tot dien 
fine van een yegelijk die my dochte onder hen eenig go 
love te hebben, want ik en kende aldaer niet een men- 
fchealsikdaer quam, en ging ookderwaert alleenlijk 
door de grote affedtie die ik hadde om uwer Maj.dienft 
te doen, want menfeide alfdoen datter geen Stad fo 
feer beroert, noch in fo groten vrefe van verloren te 
gaen en was als Doornik. 

Maer verftaende haeft dat haer Hoogheid wis ge¬ 
bracht tot eenig achterdenken van my, en dat al wat*ik 
arbeide dwers genomen werde, ja dat haer Hoogheid 
fond aen den Gouverneur van den Caftele om den eed 
te vernieuwen fondér my des te waerfchouwen, hem 
ook bevelende neerftigeforgevoor dieplaetfe te dra¬ 
gen,mits fy verftond datter eenige pra&ijke of verftand 
binnen ’t Cafteel was, daeraffymy ook nieten waer- 
fchoude, al hadde haer Hoogheid te mijnen veftrek my 
laft en commiffie gegeven fo wel van den Caftele als 
van der Stad, welk ik ook tot mijne komfte aldaer heb¬ 
be gètoonr, fo wel den Gouverneur van den Caftele als 
die van der Stad,gaf ook alom het woort van der waken 
als hooft, doende Verfien het Cafteel van alles dattet be¬ 
hoefde , alle welk aerigemerkt, docht my datmen my 
groot ongelijk dede, d’welk my fo na ging als uwe Ma¬ 
jefteit mag bedenkeri. 

d’Welkis d’oorfake geweeft dat ik gefeid hebbe my 
der faken niet meer te willen onderwinden, en dat haer 
Hoogheid daer mogte fenden eenen anderen, met ful- 
ke articulen als fy foude goet vinden, my grotelijks be¬ 
klagende van datmen uwer Maj. had gefchreven dat ik 
metten fedtarifen van Doornik hadde verdrag gemaekt 
Tonder laft van haer Hoogheid , en datmen uwer Maj.' 
had gefonden het dobbel van de articulen, als by my 
hen toegelaten, welk niet waerachtig en was, want ik 
hadde gefonden den Penfionaris van de Stad om harer 
Hoogheid van al rapport te doen, en my wederom te 
brengen haer ordonnantie, op al d’welk, wederom ge¬ 
komen wefende, my feide fijn rapport harer Hoogheid 
gedaen te hebben, en datmen hem hadde gegeven ee¬ 
nen brief, byden welken men my alle de refolutien 
ontbood, maer als ik’den felven brief gelefen hadde, 
vonde ik dien fo duifter, dat ik harer Hoogheids inten¬ 
tie niet wel en kofte verftaen, waer op ik haer fchreef 
om nader verklaringe te hebben,waer en tuffehen ik al¬ 
le faken aldaer hebbe opgehouden, en wefende by haer 
Hoogheid gekomen,bad ik haer van defe commiffie te (Fol.79. j 
mogen ontflageri wefen > want ik en begere niet te val¬ 
len in de indignatie van uwer Maj. om dienft te doen, 
eri wilde my vertrecken in mijn huis, totdat Beant¬ 
woorde foude hebben van uwer Maj op mijnen brief 
van den 10 O&obris Ten felven tijde ontfing ikóok 
eenen brief vanden Heere van Montigni,mijnen broe¬ 
der,by den welken hy my ontboot,dat hem leet was,dan 
ik dien laft hadde aenveert, en dat hy blijde foude we¬ 
fen koft ik daer wel uit raken, daer toe my dochte dat ik 
feer goede middel hadde, nadien ik aldaer niet gefloten 
en hadde dat uwe Maj. foude mogen mishagen,en dan- 
ke God dat ik daer fo wel af geraekt ben. 

Ik werde ook gewaerfchout, datmen my belaft, ge¬ 
raden te hebberi totte Predicatien, ja met andere hare 
Hoogheid geforfeert te hebben om die toe te laten, ge- 
duirende de onruften van Augufto leftleden, ’t welk 
men nim menneer bevinden fal, maer hebbe wel voor 
mijn advijs gefeit, gelijk d’ander, datmen middel mofte 
vinden om ’t volk t’oncwapenen, en tot fijn handwerk 
weder te brengen, vrefende meerder quaet, en alfo fy 
langer dan een maent hadden gepreekt, in wapenen en 
met geweld, Tonder eenigfins opter Overheid te letten, 
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datmen ben foude mogen de predicatieri gedogen, be¬ 
houden dat fy de wapenen achter lieten,en den Regeer- 
deren alle onderdanigheid bewefen,totter tijd toe flat u- 
\ve Maj.by advyfe van fijne Generale Staten anders fou¬ 
de ordonneren,’t welk fy fouden moeten navolgen,en 
hen dien onderwerpen, want ’t felve hen accorderende 
limpelijk,en fouden wy die naderhand niet afkonnen 
krijgen hebben, en verhoopte dathadde men als doen 
terftont mogen vergaderen uwe Staten, datmen daer 
in eenige goede ordre foude hebben konnen ftellen, 
want na dien alle uwe Staten merkten den vaèrdaerfy 
in gevallen waren, terwijlen men de begonfte ongere- 
geltheden wilde houden ftaende, mochten’t remedie 
van hen verwachten, maer nu heb ik des klein hope, 
gemerkt den ftaet daer het-landhem als nu in vind, 
want overkomende eenige dierte, neffens deftilftand 
dier tegenwoordelijk is van der Coopmanfchap , fo en 
wete ik niet wie fuik en menigte volx foude konnen 
temmen, die hen fouden ftellen om alderhande rovin¬ 
gen en ftelingen aen te rechten, als den honger hen 
daer toe dwingen foude. 

Waer op my geraden dochte datmen behoorde or¬ 
dre te ftellen, en op meer andere faken den Lande aen- 
gaende, daer het welvaren en bewaringe uwer Neder¬ 
landen aen was gelegen, en hadde goede hope, dat alf- 
men in dien dingen eenig goed middel gevonden fou¬ 
de hebben, dat de fake van der Religie beter verjjen 
foude konnen worden: maer als ik aenmerkEe datmen 
federt eenige jarenherwaers alle faken heeft laten ver¬ 
worpen in defordre,fo hebbe ik van over lange beyreeft 
de bederffeniffe dijn landen , d’welkmy, federt eeni- 
gen tijd, heeft doen haken om uit den Raet my te ver¬ 
wecken , vrefende, dat bleve ik daer langer in, de faken 
daer-en-tuffehen totfulker ongefchiktheid foude r ko¬ 
men , datmen genen raet of hulpe daer in en foude 
konnen vinden. 

Te meer dat ik fag datmen op gene faken en verfag, 
dan alles was uit ftellende, ja datmens geen acht en 
floeg, al werden fomwijlen denootfakelijkheden des 
lands vertoont, ja ook de fake van der Religiën, ook 
dat ik ge waer werd dat haer Hoogheid miftrouwen 
van my hadde, d’welkmy eenige af-gunftige mollen 
befteken' hebben, daer ik federt mijn wederkomfte uit 
Spangien, en terwijl ik hierin dijnen Rade hebbe ge- 
weeft, harer Hoogheid altijd hebbe gedragen ’t felve 
refpedl dat ik uwer Majefteit gedaen foude hebben, in 
alle ’t gene fy my tot uwen dienfte heeft willen bevelen, 
en te werke ftellen: in haer eigen faken weet fy hoe 
vlijtelijk ik mydaer in begeven hebbe. En om uwer 
Majefteit met dufdanige propooften niet meer te quel- 
len, ben ik vertrocken op mijn huis, verwachtende 
het gene uwe Majefteit believen fal my te,bevelen, en 
na de antwoorde fal ik befien wat dienft ik der felver fal 
konnen doen,gelij k ik al mijn leven lang hebbe gefocht 
te doen, en my is leet dat ’t felve niet beter verftaenis 

geweeft. 
Ik en wil ook met onder laten van uwe Majefteit te 

waerfchouwen, hoe dat haer Hoogheid van my geerne 
hadde geweten, waerom ik haerder niet wel te vreden 
en was, ’t welk ik niet en wilde doen, feggende dat ik 
my haerder niet en beklaegde, maer wel van uwe Ma¬ 
jefteit , mits die niet en hadde te vreden geweeft my te 
laten in mijn huis, maer my hadde bevolen my te vin¬ 

den tot Bruffel neffens haer Hoogheid, daer men my 
fo vele ongelijx gedaen hadde, ’t welk ik metter tijd 
noch hóópte uwe Majefteit te kennen te geven, want 
ik nok yemanden dienft gedaen en hadde dan uwe 
Majefteit, fonder dat ik om de faken van Doornik in 
eenige woorden wilde komen met haer Hoogheid, om 
vele redenen fo my dochte, datmen laken daer eere aen 
gelegen is, niet en behoorde te handelen met Vrouwen. 
Ik hebbe alle ’t felve uwer Majefteit alfo in ’t lange wel 
willen fehrijven, op dat de felve foude de waerheid we¬ 
ten , en-fo verre men uwer Majeftek anders te verftaen 
gave , bidde ’t felve te mogen weten, om my des te mo¬ 
gen verantwoorden, en mijne onfchult te doen. 

Uwe Majefteit weet wel hoe getrouwelijk ik my al¬ 
tijd gedragen hebbe in uwer Majefteits dienft, fonder 
grote vergeldinge gehad te hebben, ja ook om uwer 
Majefteit te volgen en te dienen, verkocht en belaft 
hebbende, tot meer dan 300000 Cronen, ja wefende 
rtu ketft te Bruffel, heb ik moeten verkopen een deel 
van mijn ftlver, verwachtende altijd'eenige antwoor¬ 
de van uwer Majefteit. 

Alle’t welk aengemerkt, bidde ik uwer Majeftek 
niet qualijk te willen nemen dat ik ben vertrocken, na 
dien mijn prefentie geen vrucht en dede, gemerkt men 
mijnder achterdenken hadde, en ook dat ik geen micL 
del en hadde om aldaer langer te blijven fonder behulp 
van uwer Majefteit, ’t welk ik tot mijnen groten leet- 
wefen fo dikwils uwer Maj. heb moeten vertonen , ho¬ 
pende dat die felve mettertijd noch fal bekennen met 
hoe groter begeerten en vryigheid ik haer altijd gedient 
hebbe, nok yet anders voor oogen gehad hebbende, 
dan alleenlijk den dienft van uwer Maj. waer in of ik te 
feer voorbarig hebbe geweeft, mks meer dan ander 
vertoont hebbende den nood van den Lande, opdat 
daer in verfien werde, foikfag dattet al verloren gink, 
’tfelveqtram uit groten trek dien ik hadde tot de be- 
waernifiè en vermeerderinge van de Hooghe. ran 
uwer Maj. daer ik geerne lijf en goed om waegde,'occ. 

U| bseftbangrfpenooïi gefefpeben aenDen ||e£? 
•L1reban jBontign? fijnen/ boetetnjDm ben ui 
^pagnien toefcnfce/fïtB bcblagenDe Datmen fijne gro* g"®** 
te getroutoe en goeötoflltge öienften alfa ten quaetften fê00?ne 
uiöeiöe / en fonöeritnge öeïtlaegöe ïjp fjem Datmen aen Den 
Dem miflrouDe/ acötenDe fijnen 25?oebet boo? gduG ^e 
big Dan Dat ï)p alDaei* in ^pangfen bja£ / en Dat pem Joni 
niet enïionDegeDieten toetDenban alle ’tgeneinDefenan?. 
^cDedanDen omginfe: maecertacp ’temDeDecftge? 

; toont Dat ’tgdwft Dan Den eenen en Dan Den anDeren 
niet groot en ia getoeefï: maer Hebben beiDe een gelijft 
einDe geliaD / Djant fg-lmDen beiDen/ Den eenen in 
^pagnien/ en Den anDeren in sSeDedanD ’t leDen Heb? 
ben gelaten ( fo tot fijnDei* plaetfe gefeit fal toecDen. 

brillen ïriec nu ’t 5eil toat neDer leggen en een DjtU 
nig ruften op Defenmocielpentoeg/ befïuitenDe Dit 
boeb mette tooo?Den ban Tacitus. 

God heeft een yder Menfch Jïjn eind' geordonneert, 
Te fierven natuirhjk , ofte door gewelf, 
Maer welk van beiden hy den vromen toekeert, 
*t Selve werd hem voor goed en, rnvlijken gefeit, 
Maer d'onvromen voor quaed en \rneerlyk getelt- 

Einde des tweden Boeks. 
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OORSPRONG 
Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN. 
Beroerten, en Borgerlijke Oneenigheden. 

Waeracbtige en Htjlorifche befchrijvinge, 
Dook 

Pieter Bor Christiaensen. 

Summarie of forten inhout van 't derde ‘Boel^ 
At de InquiGtie is. De oorfpronk van de Spaenfche InquiGtie. De maniere hoe d’In- 
quifiteuren de beklaegde en fufpe&e, dagen, vangen, onder-vragen, pijnigen en dodens 
en hoe de Priefteren ontwijt werden. Wat de Gereformeerde verfoeken aen buitenlandfe 
Potentaten. R equefte der Gereformeerde aen den Coning. Den Gereformeerden werd 
geraden datfe fouden aennemen den tijtel van de Confeflie van Ausburg. De Remon- 
ftrantie van den Raed van Braband om de troubelen te remedieren, en haer advijs om 
de Predicatien te doen ceft'eren, Eenige difcourfen opte gefteltenifle des lands, der In¬ 

quiGtie en remedien van den troublen. Des Conings van Spangiens voornemen om in Nederland te ko¬ 
men : befluit van den Raed van Spagnien om de troubelen in Nederland te (lillen. Brieven uit Spagnien 
aen de Regente. Placcaet daer by die van Valencijn verklaert werden rebellen» de onfchuldiginge by die 
van Valencijn gedaen, de belegeringe en inneminge van Valencijn en Doornik, *t Aennemen der wape¬ 
nen by de Gereformeerde. De handelinge van de Gouverneurs van de Provinciën om de troubelen te Gil¬ 
len, Wat die van de Religie den Adel vertonen, en haer antwoord. Den nieuwen eed by de Gouvernante 
den Heeren van der Ordre en Gouverneurs voor gehouden. Des Heeren van Brederode handelinge. 
*t Voorhouden van de Hertoginne aen den Heere van Brederode, en Gjn antwoorde. De derde Requelle 
der Edelen aen de Gouvernante, en de f Iraffe antwoorde van de fel ve daer op. Afval van fommige Ede¬ 
len, Handelinge der Gereformeerde binnen ’s Hertogen-bofch. Placcaet tegen die van ’s Hertogen-bofch, 
en haer belegering. De komfte van den Grave van Megen binnen Utrecht, ’t Voorhouden van die van 
Antwerpen , Amfterdam, en andere Steden, om de Predicatien te doen celferen. De vergaderinge der 
Gereformeerde tot Outferweele buiten Antwerpen, en der felver nederlage. De feer periculofe beroerte 
binnen Antwerpen, en ook tot Amfterdam, en hoe die zijn geftilt, veraccordeert, en ter neder geleit. 
Des Heeren van Brederode komfte tot Amfterdam. De handelinge en proteftatie van La torre tegen den 
Heere van Brederode Gjn antwoorde. Contra proteftatie en eindelijk vertrek uiten lande, en Gjn overlij¬ 
den. ’tAfftelIe»’van de predicatien. ’t Vertrek des Princen van Oragnien. Vetbaeftheiden vervolginge 
der Gereformeerden. Haer luider vluchten uit den lande. De ftraffe over de felve. Placcaet om de trou¬ 
belen te (lillen. Inftru&ie om jegens de Gereformeerde te procederen. Apologie der Gereformeerde. 
Lijfte der Gouvernante om de vlucht des volx te beletten. Vertrooftingeenydele hope op des Conings 
komfte, goedertierenheid en genade. 

Derde Doek, 

©ermitg tnlie ttoe boo?gaenbe boebcn 
befer befclj?ijbinge bed berpaeït too?b 
banbe fjnguifme/enbat alöaergefeib 
toerb/bat be name ban befelbe alleen* 
lijft (o geïjaet en geb?eeft i# getoeeft/ 
bat bteeen grote berbaeftbeib onöer ben 

fngefetenen gemaebt beeft /bat ooft bp beien geljou* 
ben toerbe/bat fjet inboeren ban befelbe/ioben 002* 
fP?on& ban alle befc intoenbige beroerten, «go beeft 
mp goeb en niet buiten p?opoofie gebotst te 3tjn/een 

I. Deel, 

toeinig aftjier te herbalen / toat bie fp en tnat fp toerfet/ 
en toaer uit fp baren oo?fp?onb beeft/ op bat be ülefer# 
mogen oo?beïen / of b’intooonberen ban j^eberlanö 
oo?fafte genoeg geftab pebben ban niet / om boo? bet ie* 
genftaen ban bien pen felben in fo grote miferien en el* 
lenbcft te brengen/aio bp ’tlefenban’tberbolgbefer 
befcf)?i)btnge bebonben fal mogen tocrben / baer fp 
luiben in gebjocljt en gebcmen 3iju. 

b^ngutfitie ban/ig een onberfcebinge en onber* 
b?aginge b*p geloofd / betodbe eenige perfonen / baer {% 

% 3 toe 
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toe gepelt cngecommitteert (die men ^nquifttcurs 
noemt of ©aderSftan ’t peiligc Officie) doen / doo? 
aifuïfie middelen ais fp felfjftoillen aen elften die pen 
belieft / en [onderlinge aen Die perfonen / die pen aem 
gemogt mojOcn/of baer op fp eenig ftermoeden pebben 
(poe ftlein pet ooft 3P) dat die feüjc in eenig ftan den 
gelofte der Hoomfer Catpoiijfter üeifte omalen/ 
of eenig contrarie ncftoelcn/mccmngc/ gefintpeid of 
gelofte 3ftn ftebbenoe/ en die fp alfo oo?dcelenteOma; 
ten/ defelfte toerdenaen ftjfen goed gepraft/ na dat 
de Baders ftan ’t peiligc Officie oo?decicn tie faften of 
poiittten ftoaet en praföaer te 3ftn. 

Cm bit mat b?cder cnnaeftterteftcrpalen/ op bat 
ben Éefet ’t felfte fterpaen en begrijpen macp/fófaï 
men toeten / d’oojfafte toaerom bit onderfoeft ^paem 
fe <3jnquifitic gehaemt toerd/te toeten : om dat de 
felfte eerp in ^pagnien gebonden en opgcpeld is 
getoeep / griijft ift piet op ’t fto?tpe/ dat ift ïnacft / 
pil fterpalcn / uit Reginaldo Gonfalvo Montano, 
en Georgio Nigrino, bte ’t felfte in’t lange befclpe; 
ben / en met fteel ejtemplcn en ||ijïorien beftepigt 
pebben. 

©en <De alderoudpc iaer-boeften en fepriften der ^o; 
oo?j ben ftcrtcUen / bat de Vloden febert bc fterporinge en 
£n üe ftcröeefting ban <3|erufalem / getooont pebben in 
&9aen> ^pagnten onder (Citum ben ivoomfcn &ctfec / bie 
ft ain# pact baer als Osenpftnecptcn fterbanbe: [onder bat fp 
suuune. öacc ri0£(,tanö gedongen toerden / febert bie tijb ftan 

pareïScitgie te ftcranderen. 
31tó nu jperdinandus ftan ^frragomen en ^fa; 

bella/ Catpolpfte honing en Coningtnnc ftan Igri 
fpagmen / be ootloge geeinbigt pabben / biefp tegen 
bc jBapometipen ftoerben (toelfte omtrent feften 
Ijonderüacpt-cn-feftentig iaer gebuurt pabbe/ en in 
betoelftc meet ban feftenponderd-duifend menfepen 
maren omgetoacpt / febert itobencuS ben laetpen 
ber potten bie ^pagnien belemmert pabben) na 
batfe fterjaegt toaren uit ben üoninftrijfte en bc pad 
<©2enabe / ^pagnien tn lwppeid en rupe gefielt pad; 
ben/fo begaftenpaerbe ftoojfcide Coning en Conin; 
ginne om bc iMigieninpaer Comnftrpfttefuifteren 
en onberpouben. 

aiKara' t©3oo’faftc bte pact piet toe betoeegbe / toas / bat 
tmp, fp (na ben oproer ftan een fo lange oorloge) niet al; 
noemt leen ben Cndctdancn gemaeftten fBaurcn / maec 
He met 0ofe be giodcn bic gedtoongen pabben getoeep te fter; 
Sttiti treeften met fteel duifenden en doo^dccugdeftanCi; 
nette b2altar te pafferen / toelatingc / ftan toederom in 
«n w, fpagmen te mogen ftomen ftjonen / geconfenteert 
ScSe Pabben / mits batfe Cpupenen fouben en mojlen 
iiegcetJ ftjerbcn/bcipalften baer feer ftele toeber geftomen 3pn^ 
iien/bets tic / beu name ftan CP?iflcnen aennamen en pen lieten 

bopen / tneer boo? bebinanfe en om paer goeberen totl- 
fmaöem lc / ban boo2 goebStoilligpetb. <©m nu befe mcttUte 
fct.öc CpHpcnen ïn ben beginfcl ftan ber €pftfteltjfter %t* 
m e' re te onberiotjfen / fo toab ben laft baer af gegeften be 
scaro&ö^ -j^omuften ftan ber ^ebifter <©2bene: bte ftan boen 
mon< ter tpb pet ü|of bed Contttgö regeerben / ia tot in bc 
«tfien alberfteriwgenjterabcn en baben beb fclplcn. Sülfo 
^uom' Öeeft ben Coning jpcrbinanbuö befe ^acobpne tflon^ 
fiteuc^. niften laft gegeften om fulfte nicutocCPPftenenafte 

treeften ftan parefteroube btoalinge / en peeft Paer cc^ 
ncn ntcutoen ff oei gepelt/ bebeftt metten tijtel ftan: 
Den heiligen rechtftoel der Inquiiitien van Spagnien. 
<Dc arme menfepen toojben ftoot befen (foei gcictb en 
met pagen en pochen ombertoefen / of met groten 
rautfoene en amenben / cnalfo ineberom/ na pet be^ 
Kagen ftan be goebe ©aberjO/optenrecptenmeggC' 
fielt / baer en bepoeföe macr een ceremonie ftan 
pet 31oobfcpap of iDapometfcpap fterpaelt/ berto- 
gen/of onberpouben te 3pn/ boo? befe nieuwe CP?i; 
ff enen / fo pacff pet bp be goebe ©aberö getoeren 
ftjerb / baer toaö oo?fafte genoeg om bie te brengen 
tot pijnigen / fepanbe / benautpeib/ ja tot be mterfie 
flxaifebesboobb/ alfa iö paer eerffe bcftcl alleen gc^ 
iftceft tegen be fjoben en iBapomctancrsi te pjocc* 
beren/ macr baer na iöpaer fteel groter maept ge- 
geften/ om alle bte te mogen onberfoeftïn en ffraf^ 

fen/ bie be otbonnantie en pet Catpolpfte belofte 
en üerfte in alleb met onberpieiben. ïDen^auo^ir? 
tuft be ftierbe bes? naem£/ peeft befen Comnftiyftcn gSJ 
ftonb beoeffigt» - jip 

Cn poeftjel b^noftifuie alfo ingeffelt të gefneefibp beatat 
ben ftoo2f3 Contng/ en ftan ben ©auö beftefftgt/ fo 
en pebben noeptanb bte ftan ben Coninftrpfte ftan i'. ’ 
dragon / toelft toast pet oube erf-goeb ftan bc ftoot^ «n-asori 
faten beft ftoo?f3 Coninftb ferbinanbi / geenfnib be feiten 
felfte milten aennemen/ mantalöbenftoo2f5Coning ö£",e' 
bit eerft boo?pieIb / fo gaften be Cbclen beo riijv ben fn|u^ 
liontng paer bef martnge te hennen: ooft poe bat fuP futv. 
ften nieumen ftonb fteel eer ffreftte tot fterminberinge 
berftjppeibenberp?iftilegiebe0 t5tjr/ban tot futfte^ 
rmge ber Keligien / en aio pet guam batmenfe albaec 
met gcmclb milbe befteftigen / fo meberff onben fp fulje 
met maept: alfo batmenfe in pet ftooof3 Coninftrpfte 
noit en ontfinft/ ban na grote blcebffotttnge ftan beri 
ben 5pben/ baer toe gedongen 3pnbè met gemelb. 

Cm nu alle befubttjle manieren ftan pjoceberen bie 
bp pen geb?utftt merben/ te fterpalcn / fo Poet ift eenig; ffL 
fms macp / fo fal men meten bat be ^nguifiteuro ftee; |nquu 
nomen pebbenbe be ftlacpte ofter iemanben / fp maften 
eenen uit ban ben gepelen poop / bie fp tot bien bienjfe f Jibh“01 
altpb gerceb en mei geinffrucertpebben (Familiares uiacat 
genaemt/ bat 3pn bie goebe en beftenbe ft?ienben of sim/ 
ftneepten ban bc ^nqmfiteurö) melfte bcbeftlargbe 
al millensi te gemoet ftomenbe of t paren ftmfe gaem S 
be/feggenbe/bat b’^Jnguifitcuren pen belaff pebben en ban* 
om paer te feggen bat fp op fulfte cf fulfte uren pillen scn- 
ftomen bp be l^eeren Sfnquifiteuren bie pen mat te (Fol*8*-) 
feggen pebben/ piet en is geen ejrcufatie/bie alfo geroe; 
pen me?ö / bic moet fonber mcigeren / mtffel of bilap / 
fterfcppnen/of’t foube pen qualijft beftomen. &o ftomt 
banbegebaegbeperfoon ftoo2 bc 3inquifitcuren/be; 
melfte als* of fp nergens af en milten/ftjagenfpnen 
name / en mat pp begeert / ftet feggcnfe of gp niet pebt 
en meet’t 3p ftanu fclften of iemanben bat gp ftoo: bit 
peiltg Cpiciefterftlarcn moet: is ban bie pe?foon ’t 5p 
man of ftjott fo (iantftafïig bat pp alle paer fubtijle 
blagen ftan tcgcnfïaen en niet beftennen/fo laet men 
pem gaen / tot b?cber info?matien / fcggenbe tot pact* 
onfcpuïb bat fp niet en meten of ppjuipbic man of 
ft?ou is /bie fpontbobenpebben/banftlaptppietom 
bebacptenlicptfteerbelpftftan pem (elften of ftan ee¬ 
nen anberen/ mijn l^eeren b’^nquifiteurS 3tjn bies 
fterblpb/en om bie perfoon te liepteftjfter te fterfteeren/ 
fp fien op malftanberen / fp ficnbenbeftlaegbenpe?* 
foon ftrar onber b’oogcn. ^p befen malftanberen mat 
in b’oorcn/ of maften alleen bc manicre quanfuis / ten 
iejlen gebteben fp bat ben gebaegben (’t 3p man of 
ft?oume) in be geftangeniffe gepelt merbe/maer bc 
gene bie nicf geftiapt / aengegeften of berftlaert peeft / 
peetcnfpmeggaenalSftoo2fcibiS/ tot bat fppenmc; 
berom ontbieben / pebbenbe noeptans te boren beftclt 
bat ben acnmcngcv ergens in be ftamer / geburenbe 
b’eraminatie en onberftsaginge / aepter een puft €a; 
piperpc ftcrbo?gen paet/ en baer fepuilt / om ben man 
of ft?oume uitbengcficptteftcnnen/ingeftallcppben 
3[nquiftteurS onbeftentmare/enïatenpem/ fijn na; 
me en toe-name opgeteftentpebbenbe/ penen gaen/ 
mei fterfcfteit siinbe bat fp pofS genoeg pebben om tot 
gelcgenber tpb met ben (elften te fpelen gelijft be ftori 
tc niette muis boet; ’t gcbcurb mei fomtijbS bat 
b’^nquipteuren iemanben (aïfcar) boo? beftingeren 
fien en fteel öagen en meften laten fteriopen eer fp pem 
meberom ontbieben of boen ftangen/ macr ben üit; 
lanberS en geften fp fo fteel tijbs niet / macr incrb 
ftan ponben aen gcbanftelijft gepelt. 3fls fp bepo; 
ten pebbeneenige bcftlaegbe te ftangen/ fo ontbie; 
ben fp ben ^uffragaen ftan ben ^Silfcpop/ albaerge; ^rront* 
noemt ben $?oftifoo2 of JDicarist of C^öinaris/ be* ^tben 
fen tonen fp ö’mfoamaticn bie fp tegen ben beftlacg; 
ben pebben boen Ictbcn / ett boen pem rnebe ben W* fC02 Of 

rep-l?iefqnberteftenen / op öattet ecrlpft feppnen fou; 
bc als bat fp geen ft?eemtfcpaepften/ fonber betoiF 
pgingc ftan fijn berber / acngetap en pabben. ’t<6e; 
fepieb ooft biftmiïS bat ben ^oftifoo? eerp ontboden 

mo.?ö/ 
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to02b/atë be beblaegbe al gehangen tö / toant b’^n# 
Qutfïteui:^ toeten toel bat ben $20btfoo2 baer tegen 
niet een tooo2b feggen fal. ^§0 bet 00b lm abonturen 
gebeuren mocht bat iemanbbanbebeblaegbeperfo# 
nen / boo2 of na be gebanbenijfe / ontloopt / be blucbt 
neemt of wtb?eebt/ fo leggen fp toonberlijbe liften 
aen ont bie te binben en toeberom tn ’t pfer te brijgen / 
fp geben be befptebccö te bennen alle be gemene lit# 
teltenen/ toat fp boo? blcberen b?agen/ be lengte/ 
gjoctte/ of geffalte besS licljaento/ be gebaente be£ 
aenfiept# / baer ouberbom/ be gualitcit ban ben baer# 
be/ en ban be batten besS Ijooftb/ en meer anbere 
btergelijlte bingcn/bacr bp men ben uttgeraebten 
perfoon fottbe mogen bennen / boben bien laten fp 
fjem op ’t alberbonftigite na ’t leben conterfeiten op 
beelboerbenObtefponbcrbebefpieberjS betlcn/ be li# 
fïigfjeib ban befe 19 fo gjoot/battet fcljynt batmen fjem 
feergualyb beo: ijaer ban toacbten/ bpfonber fo bp 
ban pogen fïaet en goebereniö/ banen ruften fp niet/ 
maet reifen bem na in alle plaetfen/totbatfpbem 

jganöl, binben en bangen. ^>0 bacil aio eenig beblaegbe 
wem* perfoon gehangen io/ fo neemt men en tiftljt men ter# 
btngc en fïonb fijn fleutelen ban alle fijne giften / joffers?/ 
Sfe Cantotr en biergelybe/ en ban fenb men opftaenbe 
oer goe? boet eenen ^otariö totfljnen ïjuxfe met fommige ban 
Deren ïjc jpamtliarcn of 5ïguafil (bat 3ijn bienaerë / fer# 
Srtanl gcantenenbeurtoaerberöbanbe^nqnifiteuren) bie 
gen per? alle ’t goeb en toatter in Inuo tö / te boeb (lellen en in# 
tonen, bentariferen / ’t toelb boltoadjt 3ynbe / tooeb al ’t fel# 

beomte betoaren/ gegeben eenen rijde man ban be 
geburen / bie bp eebe beloben moet (beo bcrfocljt 
3tjnbe) ban alleO goebe rebeninge te boen/ boo?tO 
neemt men ben gehangen al of bat bpbpljembeeft/ 
en (luit bemin eenig bonberbuilflinbenbe gat / aebt 

■ s of bcertien bagen/ bier na onbertoyfen be ^ngutfiteu# 
oene Dtelcn öen €oren-toacljtct bat be gehangen fottbe bierig# 
San bjb attbientie begeren / be gehangen bibbet ben 3Bacb# 
ö’3n;, ter om fulr booi Ijem te berfoeben / ’t toelb bp boet: 
g“£e toanneer ben gehangen ban boon bomt begeert bP 
gen jtfn/ men toil fijne faben aen een einbe richten / alf ban ber# 
onö«.' maent tnen bem fijn confcientie te ontlaben / en fyne 
toet ben' nnobanbclinge tebebennen / beïobenbe bem alle ge# 
en Dan nabe / toanneer bP fieb beheren toil: fo bP iet be# 
berfcöef* bent / en too?b baerom niet betoijö geïtjb gp boren 
fiorniae' fult* 2&ebentljp fijn mifbaeb niet / fo boert men bem 

toeber in be gebangeniffe / en be ^nguifiteuren 
fp?eben: fp toillen be faben oberfien/ aio bP fijn 
confcientie toil ontlaben en gebelibereert io ban 
felfo goebtoilltg fijn fcbult te bennen / banmacbbP 
toeber aubientie begeren / en boetoel bP ten an# 
bermael geltjbe aubientie begeert / en to02b baerniet 
uitgericljt/ 00b too?b bent niet aengefctb toaerom bp 
beblaegt io / onber(laenbe bem boo? fyn eigen monb 
te obettoinnen» 

3 au* be berbe aubientie too?b ben ©ertoeerbe? toe# 
Dtenrie. berom ontboben / baer b?aegtmcn bem of bp gefloten 

beeft / en gerefolbeert io uit ftcl) felfO iet te feggen: 
fp begeren op bem bat bp boclj be toaerbctb ban felfo 
toil berblaren/ ofanberobatfpboenfuUen bat reebt 
to / io ’t bat ben gehangen iet ontbebt en bebent/ 
nocb bouben en gelaten fp ben niet genoeg te toefen / 
benbenbe bat bP puer al totlleno en om beterotoil# 
ïe bcle bittgen acbtettoaerto boubet en berftoygt. 
<£n baer mebe fenben fp bem toeberom in be put/ 
be fabeallenfbenOfobcIctc ftoaerber acngebenbe of 
mabenbe/ en fo heel te meer aubientie-bagen bou# 
benbe/ boe fp fien batljp meer en meer blapt. |Baer 
tngeballe be gehangene perfoon (loutelyb en ge(la# 
big anttooo?b / boe bat bP baernietenijeeftoftoeet 
te berblaren / terflonb beren fp ’t blaebben om en gaen 
bem toe met eenen nieutoen bonb/ boo?bebanbge# 
biebt en berfiert/ bcgerenbebanfjemeeneneeb/ ba# 
lenbe en tyengenbc baer erneno uit ben hoebeenblein 
Crucifir met ftoart bebleeb tot meerber reberen# 
tien / om ben mersfcije een b2cfc aen te jagen ban 
iicbtbacrbelijb te ftoeren of eenen balfcben eeb te 

©nip öoen. 5110 fp ben gehangen ben eeb bebben afgeno# 
Je, men / fo beginnen fp bem albuo te onberfoeben en uit 

te balen/ban toaer bat bp iO/uit toat Sant of Co# 
mnbrylte/ onbet toelb Söifbom/ ban toat ^tab/ 
i©02P of ©leb/ toic fyn «©omen en<©200t-babero 
toaren/boe fp bieten/ ofljpnocbeenige 2ö2oebero of 
^uflero beeft/toie fyn <©ubero 3tjngetoee(l/boe(b 
bieten/ toatambacljt/ banbei / banteringe/en leben 
bat fp geboert bebben / of bp of iemanb ban fijn ge# 
(laebte oit onber be banben gebomen ie banoe^fn# 
guifiteurO/ en boe en ter toat caufenbatbpbanJjen 
gedraft io getoeefl/en boe oub bat bp iO:tot toat piaet# 
fen/toaer af/met toat ercrcitie/neringe of banteringe: 
en 00b b2aegtmen bem met toelbe lieben bat bptot 
noclj toe geleeft engeconberfecrt beeft/ bermanenbe 
bemeer(lmetfoetigbetb en met fmebcnbe tooojfcen / 
baer na bem rabenbe bp maniere ban b2eigemcntcn / 
bat bp be toaerbeib ban ftcl) felfo bebenne / boo2 eer# 
tein boubenbe / bat fp nimmermeer en ntemanben en 
boen hangen fonber goebe 002fabe en fuffifante getui# 
gen / baer mebe moet bp/beleben Ijebbenbe of niet/ 
toeberom in be gebanbemffe. 

3!nbebierbeaubientietoo2btoeberombcn eeb ge# 4- *ii» 
etfebt/ en bem bermaent ban felfo te berblaren toat bp È‘cntte° 
toect/of anbero batmen met bem feberpelyber en rigo# 
reufelyber banbeïen fal bp benjpifcael aio 5ïenleggcr / 
fo be2rel)p ban nocb bp fyn eerfle tooo2ben blijft / boe 
bat bP niet meer en toeet te feggen/ ban to02bbem 
eer(l boo2t geb20d)t be blacbte in ftb2ifite / inboubenbe 
hele berfierbe poincten en bef toavingen / bico bP bib# 
toilö noit gebacbt en beeft. 

<©e eerfle bef toaringe 3yn meed altijbo be felfde of ©e 

02binario/ namelyb befe / ïjoc bat ben ©ertoeerber ge# Mattere 
boopt 3ijnbc/ en een goeb of geboo2facm binb ber ZadL 
Koomfer herben getoeed bebbenbe/baer leringecn sen bic 
infettingebcrlocbentenberlatcn beeft/en afgeballeo 
iO / en bat bp be Éuiterfe/ Calbynfe / of eemge anbere gjjg 
fecte toegeballen io/ en baer btoalinge cnbetterpe aen# Doen 0^ 
genomen beeft / baec-en-boben bat bpnietteb2eben 
3ynbe/oob anbere lieben/ ’t 3P met leren/ onbertoyfen/ 
of p2ebiben tot bem bertoebt en geb2acbt / en alfo ban 
eenen beet betterö gemaebt beeft / hele fulbe of bierge# 
lybe Hoge opgeblafen tooo2benbouben fp bem boren/ 
om be decljte luiben te berberen. 

<©en ©ertoeerber anttooo2b baer na op alle articu# 
len/ of bef toaringen bie bem opgeleib to02bcn ten be# 
den aio bP ban of macb/ ïocbenenbe of bebeunenbe/en 
al toat bp feib / to02b baer bp eenen ïilerb of «©fficiec 
in fyn P2efentie op-gefcb2eben. 

<©ob plegen fp bier in met een guaben lofett treb 
boo2 te bomen / bat iö / fp b2agen bem ban toien bp 
tocb fulr geleert of geboo2t beeft / en beeft bP ’t bp 
abonturen ergeno gefjoo2t of gelefen/ fo b2agen fp 
bem toeberom/ in toat boeb: bocb boo2to berfoe# 
ben en boo2nemcn fp bem of bP niet met anbere lui# 
ben /ofinp2efentie ban anbere perfonen baer ban ge# 
fP20ben beeft/toaer/tot toclber plaetfen/ bp en in 
tegentooo2btgbeib ban toien tocb/en heel meer an# 
bete circomdantien of omdanben. JBantallebege# 
ne bie ’t geboo2t bebben / flaen in groot bangier en 
perybel/ en to02ben mebe fonber meer omden ben 
boo2f3 ^ngutftteuro tot p2jjö gegeben/fp laten 00b toe „ 
bat be beblaegbe/ toic bet 3P / bem behelpen en heeften &y> 
mach ban eenen 51bbocact/ erbaren en toel geleert uangm 
in berechten/bie (ijnfabe/gcrecbtigljeib enonfebuib «"Jj# 
metten reepte bertoere/ beranttooo2be: en baer ’t &00& 
ban noben io/berigoreufbeibban ben hechte ber# tp?a&c 
foete/op bat fyn p2incipael geen onrecht cngcfcbic# 
be/ ban ben toerb niet gcoo2loft/ bet 3P 2£öbocaet 
of ©ertoeerber/beimelijb met malbanbcrenbanee# 
nigebingentefp2eben/te raebflagen of communice# 
ren ban in P2efentic ban mijn eeren be ^JnguifiteurO 
en ben Clerb. 

5Clo n« ben a2mcn gehangen menfebe fo branb/ ioe&e 

macbtelooo en flau ban herten toerb / bat Ijp geer# ffutgm 
ne uit be gebanbeni(fe toare/ja al foubet bem fijn 
halo en leben boften/en fcfjönt alfo batbP meer regen 

berblaren fal ban men bem fottbe bunnen b2agen/ 
fo to02b Ijp eerd ter aubientie geroepen / bacrb2agen iT10'2’ 
fo bem Ijalfbebybenbe/ half bermanenbe / boe ’t tocb * 

* bomen 
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bomen macp batpn ft onatptfémi en bergetenbe 10111 
pjn eigen fabe/batppban baerbe toaerpdbuitfpje? 
hc/ baecopgefcpteben belcbermaningen/ na Petoet 
be in befe ófnaep-fiüntenbé aubientie/ mijn ^eete ben 
5pifcael / aio aenïegger Pp rcquepe obergêeft/ begeren? 
be be publicatie ber getuigen / bat i0 bat men be getui? 
gen bdeibe / ’t toelb bp pen tetponb toe-geiaten spnbe/ 
fo to02b ben bertoeerber bootgepelt/ gecrpibeert/gele? 
jen toat be getuigen tegen of ober pent gebeponeeit of 
ber&laetten aengeacbert pebben/ in bet boegen noep? 
tanê bat be namen ban befe getuigen berftoegen too?? 
ben. 

Boo2to i0 pier tod toeertte toeten bat eetten^jn? 
gutfitifepen ^tcentoeerber (gemeenUjb in paet fpeabe 
Acalde genaemt)getchent too?b en gepouben boo2 ttoc 
getuigen/enaï0 bie baer bp getoeep i0enpetfeibein 
perfone gepen pceft / fes genoeg om ben perfoon te ber? 
topfen bie pp aenb?engt en bcblaegt/pet bomt fomtpto 
batter maer een getuige en io ban eenigeaccufatie/ 
ftlagte of bifpofitie / io befe ban poren feggen / fo paet 
ben bertoeerber in perphel ban op ben ppnbanb ge? 

(rol. 82) loipen te tooiben en ter torturen te bomen / ten 5p bat 
be feïbe tomire tegen pcm / ban ben bertoeerber fdbe 
niet macp omfangen en aengenomen toojben. 

%üe men <Eme of bier bagcn baer na too?b ben Bertoeerber 
öe getut? belaft te compareren / om te anttooo?ben op 5t gene 
Se”38 bat be getuigen ban en ober pem getuigt pebben ge? 
fechen. pab / baer bomt 00b fijnen ‘Ibbocaet / fp laten ben ar? 

men gehangen |jjn anttooo^be allene maben / ban nie? 
mant (tentoare ban <ü5ob) baer ingepolpen. $aer 
bat nu ben gehangen gcanttooo2b peeft fo pp beft bo? 
pe of moepte / a!0 ban bomt pem fijnen ^bbocaet Dp/ 
befen geeft in piefentie ban mijn i^eeren be ^nguifi? 
teuro fijnen gehangen te bennen/ ten eetpenbe getut? 
geniffen bie pem meep bef toaren / en ten ttoeben / be 
arttculen bie tegen pem betoefen tooien / ten ber? 
ben / toeïfs ban ben getuigen mebe getuigen 3tjn of 
niet. €n einteïpb batter geen anberremebieofraeb 
en i0/ ban alleen bat pp neerpehjb rabe/ toie pem 
boep bic bööb-pcbe gcbaen pebbe / op batlpp fiep te? 
gen pem fo berré alp mogeïijft toare inbinbe en bp 
rcplph; fpn erfeptte boo?tb?engen/en gereetmabe/ 
pier en moet ben 3fibbocaet ooft niet meer blappen of 
H foube pcm gualijft af-gettomen toetben / pp ber? 
maent pem alleenhjb bat pp heel bagen bpficpfdfo 
tolptelijb obedegge / met todbe perfonen bat pp bpant? 
fepap gepab pceft/toant pet tod moepte gefepieben 
bat pem pemanb ban fpn bpanben aengeb?ocpten be? 
blapt pabbe/ toant moeptet bp toettelpb berfoeb of 
blagen blijben ban eenig bpantfepap / befe ejrceptïe 
alleen toare genoeg om alberpanbe foojten ban men? 
fepenuit bit Offtrie te ïicven ban getuigentpetefp2e? 
bent b002tö bermaent Pp pem poe bat ben Bertoeet? 
ber be getuigeniffe locp ten macp / alffe met malban? 
beren niet tod ober een 1 bomen/of alffe ban bebenbe 
boanben 3ijn gefp2of getoeep / fo berre al0 pp met 
meer getiiigen betopfe* t contrarie ban bien beo pem 
opgdcib to02b / meep ^ebaen en gepanteert te pebben: 
batio nubemeepe pulpe bie ben gehangen menfepe 
ban fijnen ^bbocaet pact te bertóacpten / en met bien 
bebcelt men pcm toeberom in fijn gebangeniffe te 
gaen / ptotcpcrenbc en pem te bo2en bermanenbe 
mijn üeeren be ^nguifiteurO bat pp be toaerpeib ber? 
blare/enoobfonbcr ccnige fcpacmtc/b?cigenbe/ten 
fp bat pp in tijbe gepoo?faem bcrfcppne / bafmen pem 
tod met reept foï boen feggen; uit todbe tooojben ben 
Bertoeerber tod ban berftaen eenfeficretoacrfcpou? 
toinge hart feperper eraminatie / toant binnen b?ie of 
bier bagen/ pent toc-gelaten om te oberbenben/ of 
bed meer te raben / fo to02b pp toeberom ter aubientie 
gero 'tien en baer gebjaeept / of pp eenig bingo gebag? 
tig iö/ bat pp berftlare/fo b?aegt pem ben 90bböcaet 
of Pp pet bp conjecturc bebonben peeft ban ben getut? 
gcnöfaenbtengerO: foberblaert ben gehangen be fa? 
ben op bat pub ’t gene pp eenigfino inbacptig iö. Be? 
gcrenbe bat fp boep toillen befien of bp geballc fijne 
ncnb2cngere en beblagerO getoeeft 5ijn bie óf bie / baer 
pp tod emiibo bpanbfcpap mebe gepab of noep peeft/ 

peeft pp niet tod gerabenfo en grijpt pjn anttooojbe 
geen panb/en be blacpte tegen en ober pem blpft goet/ 
maec peeft pp bpabonturen tod geraben/ben 2Hbbo? bege/ 
caet pem b?agenbe met toat erceptten pp tegen ben ge? km™ 
nenbiepp genoemt peeft/p?ocebecen macp / en geeft ES? 
pem noeptano niet te bennen bat pp tod en reept gera? ben / fo 
ben peeft / toant ten io pem niet begbet gcoodoft: be wfifr & 
erceptten ban berblaert en be getuigen genoemt 3ijnbe öSe11" 
bp ben bertoeerber / met be todbe pp bie betoont en be? uaft en 
topp/ ben aebbocaet aenbeert en neemt op fiep ben lap £an 
ban be interrogatoite te maben/ of pp om fiep alfo bol? SrT 
bomelpb te purgeren / ban betopfen bat pp goet b?unt 
io getoeep ban be <6eepelpbe / bat pp be geboben / in? 
fettingen en ceremoniën banbe jSoomfebecbe tod en 
blptig onberpouben peeft / bat pp pem boo? ben $?ie? 
per gebieept en baer op ten ^.^accamente gegaen 
peeft. <£n bat pp be kanten en ^antmnen alfo ge- 
eert/boo? ben lücupfen en Banen/ en biergeltjben/ 
toant men in ber p?oceffien of anberfinoomb?aegt/ 
genegen en fiep gebogen / op fpn bnien geballen/ be 
mutfe afgebaen/ en in fomrna alleo betoefen peeft/met 
fulbe reberentie aio bat men geen quaet bermoepen op 
pempebben en ban / ban metter ülupterfe of eenige 
anbere betterpen geinfecteert te 5ün. €nin fomrna of 
pp in’t gepeel anbero en contrarie bah fiep felfobe? 
topfen ban ban ’t gene baer mebe pp geaccufeert too?b/ 
ip bat pp fiep biet en fegt fulr te boen / aio bereet 3tjn? 
beortt alleo te betopfen/ foberblaert ben ^nquifiteur 
boo? een folemnde acte ban reepte / aio bat pp pem ab? 
mitteerten toeïaef negen bagen lanbombattebetop? 
fenenpjne getuigen te belepben t be gratie ban fiep te 
mogen purgeren/entoo?ballengebangenoin’tgene? 
rad nietgegeben/of gebaen/maer allene ben genen/ JJSg 
inbeaengebinge en befcpulbinge ban todbe begetui? nenmo? 
geniffen niet boo2gaeno gelpb luibenbe en ober een bo?aen jw 
menbeen3pn/ toant bien/in be bef toaringe ban tod?0 • 
be be getuigen gdijb 3pn en ober een bomen / en tootb 
geen tpb noep refpijt gegeben / noep uitbluept om pep 
te purge te mogen pellen/ maer too?ben alleenlpb toe¬ 
gelaten te ercipïeecen en fiep in te binben tegen ben ge? 
tuige al0boo2f5tO. 

€n alöfp baer na ben gehangen/ fo lange alpbe 
Babero belieft/pebben laten rupen/fo too?b pp toeber? 
om ter aubientie geroepen / totten todben be^nqui? 
ftteur eerp alfo fp?eebt / poe bat be getuigen bp pem tot 
pjner purge genoemt / nu gepoop 3pn / bat pp ban fie 
of pp noep pet anbero toeet of peeft tot pjn hooibed te 
feggen/ben gehangen anttooo?bpier nagelegentpeiö 
ban fijn faben/toanneer ben Bertoeerber bepuit/fo 
bepuit mijn ï|eere ben Jptfcad 00b. €n mijn i^eeren 
be Sngutpteurö fdbe met penïïaeben bp-fitteroge? 
ben baer na pet bonnioin fulber boegen /aio bat be 
(Cpeologanten/ jBonnicben en »6eepelpbpetb fullett 
oberpen al toat ben Bertoeerber en gehangen be lerim 
ge en pet gelobe aenblebenbe/ gefp?oben peeft/ en ’t fel? 
be na pen eigen beepanb ootbden en uitleggen / bit 
pub (noemen fp) gualificatie ber leringen / of een be? 
toijo toat leringe bat ben Bertoeerber peeft en bolgt. 

^Inrrcbalïe ban ben Bertoeerber bp fpn boojgaenbc 
purge tod en genoegfaem l—,;fen peeft/poe bat pp 
mette luiterfe betterpt_totr geen gemeenfepap/ 
noep te boen gepab en peeft / maer in aio een gepoo?? 
faem binb ber Koomfer Catpoïijfcer ïJerbe iö / fo totj? 
jen fp pent gepeel ïoO: of immeroalp meepbedoge? 
fepiet / berfoeten of bef toaren be fententie na gdegent? 
peib ber faben/ en nabe fufpttie bie p> ban ben Ber? 
toeerber noep in * perte pebben: noeptano pouben en 
pebben fp bat boo? eenen feberen regel en getooonte bat 
fp pen tod toacptcn ban pcmanben uit pen panben te 
laten gaen / of pp bantod uitb2ttcbelijben meehelp 
betonen / bat pp eerttjbO in be panben ber ^jngtuftteu? 
ren getoeep peeft/maer ip bat ben Bertoeerber bol? 
panbig blijft r :v '• loepent be gettugenipen ber getuigen 
tegen en ober pem geleib / fo to02b pp ter tojturen (bat 
io totten pijnbanb/ proppdlccoo^be/ of anbere bier? 
gelijbe tormenten) getoefen. ^ 

IBner fo toie fp beiioten pebben bat men op ben prjrt? ggjjf* 
banb toosten en pijnigen foube / bietoerb geldt ter 

plaet? 
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önjgt piaetfen ïjacr be pijnbank <taef en bie t02ture gefcptet / 
Xe* bat pleegt gemcenlpte toefen een bonber gat ofp»; 
cfjexöe tonde onber öe aerbe / baer men booa beeifpapboe?*; 
name» fgo$ p002 bp gegaett 3pnbe / ten leden penen bomt / 
lönS baer ig een gedoeltebaerben ginguiftteur/be^aobi; 

fooa/ en öe iilerb ban ben btoebera fitten/ baef tooaben 
faePelen en topten ontfïefeen / alg baer p«fem en inge; 
bomen 3pn alle be perfonagten ban befên beerfpben 
batementen / fo tg ben Beul baer oob ban be eerden / 
team pp booa alle b’anöere binnen (laet en toaept/tn 
befer boegen: pp ig ban ben pocfbe totten boeten in 5t 
ftoart gebleet/ en met een linnen beel lanb tot opte aer; 
be omgaat/toelbpem alleftngaen ’tlpf pjanbtgelpfe 
be lange linnen diffeffen boen / bie fp plegen te getouw 
benen aen te trefben/toelbe cpten tenten Bonber; 
bagbp nacpte ficp felfO geeffelen/pp peeft pet pooft 
gebefet met een lange ftoarte tupte / gelpbpet capgen 
baneenfcptpperg ppe/ baer mebe pp pet aenficpt ge; 
pedbermomt en bebebt/bepalben batter ttoebletne 
ronbe gaetgeng 3tjn of benderbeng baer pp bmfiet: 
met bat nu mpn ï|eeren gefeten 3ijn begint men ben 
gehangen ban nteim te hermanen bat pp ban pep felfg 
be toaerpeib fegt / of inbien niet / fis berre pem in bet 
toature arm of been ofanöerg iet geteoben teierbe / ja 
of pp 00b fto?be / bat pp ’t pem felben fbl topten. 
torjle pp ban baer alfo ftaet / gebieben fp bat men pem 
tin bleberen uirfcpubbe en naebt onboey ja alipeen 
©aou perfbon of be eerlpbfie of futberdej^aegt bie 
men foube bunnen binben / en aio een fmal feletn boer; 
boerben boo2 paerfcpamelpeib gcbonbenté/fotoem 
ben fp ben Beu! toetoat footteban tormenten pn ben 
armen menfcpe aen boen fal/öaer entuffcpen toerb 
ben patiënt beibe fijn panben op ben rugge met een 
boo2be/en meteen feber getal ban omffagenbap ge; 
bonbcn/en na befen b)02ben pem 00b beibe be bui; 
men bad aen een met een bun booabeften gebonben/ 
aio ban tooaben beibe beeo boo2ben/groot enbïeine/ 
baerbe panben en buimen mebe gebonben 3pn/ aen 
een babel boorbc caterol gedeben en pangenbe/ teel 
bad gemaebt / gebnoopt en perbnoopt. ©ooatg boen 
fp pem acn be boeten grote f teare boepen of bettenen / 
fo berre alg pp berte boren gene met ficp getoacpt en 
*ceft/ en baer aen pangen fp b002 b’eerde repo een 

lomp pfero ban 25 ponben getoteptg / aio nu be 
patiënt baer alfo beerlijb daet/fo toerb ben armen 
menfep bafl opgepaelt ban ben Beul fo pogebatpp 
roetpogec en ban /na bat pp baer alfo een lange top; 
ïegepangen pceft fonber pet te befeennen/fo boen fp 
pem nebet finben en affaten/ niet om pem te ber; 
ïoffen / maer bat men pem noep eeno fo beel ge; 
totepto aen be boeten foube pangen alffer te boren 
toaO/ en mette gange toeberom op palen tot boben 
toe: pem b?eigenbe batfp pem baer alfo fullen laten 
tferben/ ten fp bat pp te bennen gebe 3tgene fp ban 
pem begeren te toeten / ben Beul bcbelenbe bat pp 
Pem lange alfo om poge poube pangenbe / betople 
ben patiënt jammerlpben en baeeffelpben fepaeeut/ 
roept / bermt en tiert ban groter pijne/bte pp booa 
bat pangen en uitreeben in alle fijne leben Ipt enge; 
boeit / fo beladen fp ben ^ gat pp be babel loo ma; 
benbe en dtpbenbe / be ■ " neber late aio bat pp 
inbe loept blebe pano m alfo booa’t bepenbig 
oppoubenbanben ge .ceben babel/pem eenenftoab 
gebe fonber be aerbe te gecaben / bat pem alle be leben 
braben. 

IBaer pier mebe en poubenfpnocp niet op / toant 
met nieutoe bermaningen en baeigementen / ten 3P 
gcpoo2faem berfepptte/ tooaö pem be berbereife pet 
getoitpte bermeerbert/en al toaer pp palf boot/ fo 
boen fp pem toeberom op palen / en bepalben bie ppne 
bie pp ïpt / fo moet pp noep baer en boben be grote la; 
fieringc ban pen poren / pem na roepenbe f n fcpelben; 
be alg een Partnecbig better/ toant pp ‘ * toaerpeib 
metbebennen totl/baetgenbe pem bat ^alfoderbcn 
moet. 

^0 toanneer ben patiënt begeertaf tejpn om iet 
te bennen te geben / en iet te bennen geeft / baer mebe 
öcfbaert Po ficp felfg en bermeerbert be toature / toant 

fp pouben bat pp ’t ban begint uit te bollen/toant fo 
paed alg pp dille ftoijgt fo gaen fp toeberom paer oube 
gangen met hermanen / baetgen en pijnigen / bebelen; 
be ben Beufbat pp pem toeber op pale en b002 be ttoe; 
bereife ftnbe met een ftoah alg booafeib tg. <©it pijnt; 
gen buert gemecnlijben. ban ’g moageng te negen uren 
boo? ben mtbbag tottenoene toe/bat tg tot ttoaelfof 
eenuretoena noene/ en in pet fepeiben/fo troodenfp 
ben ^attent (ptianfupg) bte pet gepele Itcpaem ge; 
baoben tg / met befe toooaben: 5t ig nu genoeg / niet te 
mmbanbefèr uren af tot mengen btocgfo fietbatgp 
te bennen geben fult /anberg gp fult in ber to?turen 
derben/ gp en boaft 00b niet metnen of benben / battet 
gene bat gp noep te Ipben pebt / ig te gelpben bp bat gp 
tot noep toe gelcbcn pebt/alg fp ban nutoeepenber; 
troeben 3pn/fo bomt ben Beul en riept ben armen (folsj ) 
menfcpe be joincturcn en leben aen armen en benen 
toeber in een/alfo pp bed ban/baer na tooaöenpem 
fijne bleberen toeberom aengcbaen / en leiben pem 
alfo na be gebanbemfle/ of fp baagen pem met ee; 
nen/ jaflcpen pembtbtoilg ongenabelpben genoeg/ 
met panben cn boeten / ben ^teentoaerber bit ften=» 
be / feib totten $artent bat men ben iBebectjn toel 
macp laten palen en ontbieben/ïnbienpetnootfabe; 
Ipbtoare. 

IBaer fo tote fp noep meer pijnigen toillen bten ont; 
bteben fp ben berben bag alg pem fpn leben alberfeerd 
boen/ter aubientie / baer baetgcn fp pem toeberom 
feer / te toeten bat pp bie betterpen openbare/en 00b 
begene / met toelfeen pp fomtptg ban fulbe gepanbelt/ 
gefpaoben engebibtfeert peeft. ^jtem/ begene bte pp 
toeetfttlbggefint te toefen/ of anberg bat pp ficp toe; 
beromtot ber toature fepiefte engercet mafee/mber 
boegen/ td bat pp eenig letfel aen ben ïpbe baer in 
brtjgt/ofooftfterbe/bat pet fpnfcpulttoefenfal/im 
gebalfe pp noep boldanbtg en bp fpn mentnge blijft / fo 
gelneben fp be ^teentoaerber bat men pem toeberom 
ter toaturen leibe / baer fp fittenbe in pen gedoelte/ben 
patiënt boen ontbleben en gemeenltjb toeberom laten 
reeben en dreeben alg te boren / alleen bat fp toel font; 
tijtg frperperen rigorcufeltjber aenleggen geltjftptet 
nabolgt. <©en patiënt met beibe fpn panben op ben 
rugge gebonben/inbepalep pangenbe algbooafjtg/ 
fo tooaben pem met bunne maer derbe enperbege; 
baaeibe booaben / beibe fpn bpen / boben / en beibe be 
fepenert te palf toegen/enonber bebnien t’famenen 
rontfomgebonben/baer natooater eenfeberpoutom 
ber eibe booabe gedeben tutfepen beibe bnien baer me¬ 
be be booaben fo partgefpannen en dPf aengepaeïtof 
getroeben tooaben alg men toil / fo batfe totten bleefcpe 
ban ben patiënt toeingebaubt en in gepaelt 3pnbe/ 
pem een nieutoe en feer grote ppne aen boe. 20d pen 
belieft laten fp anbere booa befe retfe een anöet toature 
aen boen/toelbe toature alfo gemaebt/berett en toe; 
gericpcig. 

t^jg een pouten banb ban een dub / maer boben 
uitgepoit / en pol gelpb eenen troep of gote/ in ber boe; 
gen / batter een menfcpe in leggen macp op fijnen rug; 
ge / ontrent ben mibbel baer ongebecrlpb 5g menfepen 
rugge foube bomen te liggen / tg eenen ronben pouten 
ftob / nagel of fppe btoerg booa geffagen / toaer op 
Jg menfepen rugge getooapenof geleit 3tjnbe/ begote 
en’tgepoleban ben poute niet bomt te genaben/ fo 
bat pp bie men baer tn pijnigen toil/00b opten €fel 
geenrude pebben ban/en befe banb tg nabeplaetfc 
alfo gemaebt en toegeriept / bat be boeten ban ben pa¬ 
tiënt bie baer in geleit tooab / om te ppnigen pogcr 3pn 
ban fpn pooft/en alg ben ^attent baer in leit gelpb 
in een brtbbe / fo tooaben pem be pijpen ban armen en 
benen / beibe ten palf toegen boben cn beneben met 
parbe/ maer bunne fnaren/pcfenof tcubenggebon; 
ben/toelbe namaeïg meteendoerben baeronberge; 
deben / b’een booa b’anber na / aïlcngbeng parbet 
en parber aengepaelt tooaben / tot batfe booa ’t bel 
totten blcefcp toe ban ben patiënt bomen in te eeten/ 
en be benen fepier genabenbe/ niet meecigefien tooa^ 
ben ban be gene bie baer tegentoooabtg 3pn. ©ooatg 
neemt ben Beul een feer bunne linnen boejeben/ b tocife 

obc* 
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ober öen monb ban ben patiënt öie baerop fijn rugge 
ïigpt/ gcfp?eit 3ijnbe / pént be neuo-gaten ooit ber# 
tiopt / op bat pp boo? bis fdffle fijn afem niet en fefjep- 
pc / betople pem ’t toater in bc monb loopt / todb toa# 
ter pem baer na in bc monb gegoten too?b boo? pet 
boo?f3 bootton met een feber mate of portie / fo Peel of 
fo lutid aïfl be Kerpters belieft. 

^oberrealfl be paöerO belieft nocpbo?bertep?o# 
reberen Pp manierc Pan tormenten en pijnigen binnen 
een maent of ttoe/ fo too?bcnbe tolueen ernftelpber 
offlappeïpb geb?iübt/ te toeten be lieren laten een 
pferen bier-panne toengen bol gloepenbe bolen / ober 
be toellie fp boen pouben be folen ban beo ©attente 
boeten met fpeb geflrebcn / op bat be pitte ban ben bie# 
re te bieper inflaen en te bet boo?-trccben foube: fp ge# 
tomben ooft bcic anbere fubttjle liflcn (bie piet te lang 
fouöen ballen om al te bertrechen of te berpalen) om 
bc gehangene na pact toille te boen blappen / en alle be 
fetreten Pacro perte / uit te beton / om be felbe alfo in 
’t net te toengen. 

©en 3ton beteibag io eigemïijh gepaft opten paeöbag ; 
ïoonbag. jjaegö boo? ben groten «Cpoonbag omtrent ben 

abonb / laten mijn poeren b^nquifitcurO ten eerften 
alle be mams bp een bergaberen / en bomen in een ban 
bc meeftc bamero bier op ’t ^teen 3pn / b’todb al 
fmö?gcno en ’o anberbaego op ’t fepabot moeten fiaen 
tot een gacpfeï ban alle be toerelt/cn bacr gebmept toe# 
fenbe / poren toat elb boo? een penitentie opgeleit too?b 
enboenfal/fonber bacromter boob bertoefen tetoo?# 
ben. (Ccnttoeben laten fp infgelijrineenanberfalebe 
bjouto-perfonen alle bp een bomen: maer alle bie ge# 
ne bie fterben moeten/ ’t 3P mams of b?ou perfonen/ bie 
toojben elb apart en in fepfonber bamerheno geleit. 
©n ten negen of ten tien uren in ber nacpt too?b elb 
fijn pape of ^onib gefonben / bie pen tooebe tpbinge 
brengen / en fegt / bat pp bomt om pare bieepte te po# 
ren. |Bet battet bag begint te too?ben / fo jijn bacr ter 
folcmneler offerpanbe/ be ^amiiiaren/ ^ergianten of 
knerpten ban ber ^fnguifitien ban alle banten gereet 
en toocg in be tocrc/ om pen bebotr te boen / en ma# 
benfealle gebjr blijtdpb toe/bie ten tone moeten ge# 
fait en getoacpt too?bcn elb naer inpoub fpner fenten# 
tie. ^0 toic boïftanbdpben en fonber pupepden fpn 
gclobc gepoaben en beranttooo?b peeft / bie b?aegt ben 
Sanbenito tottn’tbier toe/batOeen geel iwben fon# 
ber moutoen/ baft gelijb een toapen-rob ban eenen 
$|erout / ober al bol gefepilberbeftoerte ïDuibdbeno 
totecntoaer tcton/boo?to b?aegtpp opfpnpoofteen 
pampieren poeb / lanb op-gaenbe gelpb eenen too?n of 
pogen ©onincr-toief/ baer op een menfcpen-bedbge# 
conterfept is/ bic m’t bier (tact en toanb/en peeft 
romfom pem bed bïetne ^uibelbemS bie ’t bier ftoben 
en bacr toe ban allen banten pout toengen en rapen/ 
jpntongetoo?bpem 00b met een ponten feperp gebit 
genepen en ongenabdijton getroeben / met fulben cie? 
raettrcet ban ben patiënt booms/ten eerften na/en 
op ’t fepabot/en ban baer in’t bier: rccptjS in bien 
tpb aio be patiënten uiten ^teene of gebanbenifTe 
bomen en geö?acpt too?bcn/ fo 3Ü« mpn ^ecren b’^Jn# 
qtttfiteuto uit en en pebben niet luttel te boen om 
ppentlijb boo: ben bolbete tonen enbenfcppntema# 
bcnfoferealOfp immermeer bonnen/bat fpbearme 
gehangen lief tobben cn genabig 3pn. 

<©cfe toon of offer-bag gefepieb met een groot ge# 
fletp en fïaet/boo? aen gaen be «^djool-binberen / 
baer na boïgen bc patiënten of penitenten 00b in paer 
ïttiber otbonnanticn/maer alfo berfepdben ban mal# 
banberen aio in rotten / namdijben bte gene bie minfi 
beftoaert too?ben en be rninfte penitentie opgdeib 
is / bie 3ijn be cerjte na be ^cpool-binberen / ge# 
nieenlijb Pebbenbe in paren panben beerffen bic niet 
cn toanben/ boo?ben of baften om ben palo / ballen 
of beboo2f3 parbe gebpten tomen of tocibden in ben 
monb / of aen be tonge / en boo?to pampieren poepen 
alOboo2f3 iö/tot tebenen ban paren miebaeb/boms 
na be penitenten bolgen bie met be^anbeniten aen# 
gebacu cn g .-bleet 5ijn / bacr na bolgt pet berbe en lefte 
Penbdben bertoefen poop ber geenre bie tottenbicre 

cn toanb-offer gbfcpt&t enbe berdb 3Ptt/elb patiënt 
too?b betoaert en gdeit tnffcpen ttoe getoapenbc man# 
nen/en aio be ure baer io batfe fïerben moeten / fo 
peeft db patiënt noep ttoe É^onnicben bp pem/ 
boo2tO na alle be gehangenen bomt eerft ben ganfepen 
Kaeb ban ber ^tab / bie ban reepto toegen en na ben 
cifrp en getooonte ban bentriumppe/ pabbenbepo# 
ren boo? alle te gaen / namdpb be Aiguafieien, ge# 
ftoorene Ricptero ban 24. Staten / pooft-25alluitoen/ 
ben Regent / ben ©icerop of fpn ïieutenant / met ee# 
nen groten en langen fleert cn gcb2uto ban €bden en 
Zeereu, pa ben 3Perdtlpben bomt ben <0eeflelpben 
flaet/baer onber be meefte 3pn pafloren en Cano# 
ntcben/ betodbe bolgt’t geped Capittd ban be op# 
perfle föerbe/bat 3pn be <©ompeeren / genaemt op 
paren fp?abe/ El cabiido, be berbe 3pnbe Slbtenen 
P?ioo?0 ban be 5tbbpcn / Clooflcren / Conbenten en 
p?ioren/met pen gefdfepap/ alle befe gaen boo? be 
^nguiftteuro / in ber boegen / aio battec tuffepen pa# 
ren trein enbe boo?gaenbeStaten toat fpatie lebig 
trtpft/baer ïn ben ^pifcaei ban ber fjnqinfitien alleen 
gaet / boo2 pet blicgenbe 25loeb-benbd / bat io / eenen 
roben 3pben bamaften ^tanbaert / fecr boflelpb ge# 
bo?buert/ pebbenbe op b’eene 3pbe ’OPauo toapen 
eh name/in grote bergulbe letteren metter nadben 
gefieton / en op be anber 3pbe ban Coning jperbinan# 
buo/beibe babero ber ^Knguifitien/ toant/ b’eene isS 
getoeeft b’eerfle bie be felbe toegelaten/en öenanbe# 
ren biefe eerfldpp peeft opgetoacpt / bcbolen / en in# 
geftelt / bolgcnbe ban paren ^tanbaert fo bomen 
mpn peeren be ^nguifiteurö op penpantojfdtono/ 
en na pen alle be jpamiliaren ber 5[ngutfmen te peer# 
be / ten leflen bomt panneben alleman met fulber 
meniepte en geb?upo aengdopen / battet onmoge# 
Ipbiobcnpoopte tellen/met fulben flaet en gep?onb 
too?ben bie patiënten gdeib uit be gebanbemffe tot 
op een poog en boflelpb frpabot ban pcute/ om db 
fpn bomno te boen poren/tegen ober bitionorpeen 
anber fepabot met gefloelten/baer öe ^opuifiteurO 
op fitten. 

Mis pegdpb nu op fpn tetpte pïaetfe gefeten iO/ fo 
tffer eenen bie baer begint een lanb tod bebacptfer# ?®*“®f 
moen te boen/tenberenbe einbdpb tot lof / p?pO en JfeSST 
grootmabtnge ban pet peilig Officie /en tot bertoo?# srnquf* 
pinge/berfoepinge en berboeminge berbetterpenbie !>«««"• 
baergeflraft too?ben/laflerenbe/fcpdbenbe enbloe# 
benbe be patiënten / met hele tnjurieufe tooo?ben. 
MIS bit fermoen uit is?/ fo begint men öe Peniten# 
ten pen fententie te lefen of bonmffe te gebeh b’cene 
boo? en ö’anöer na. öe fententien gelefen 3pn/ 
fo fingt öen opperflen bettermeefler fommige ©re# 
muffen/ öacr na peffen öe papen / msonnieben en 
fèlerben gdpbdpben öen 51 Pfalm op / Miierere mei 
Deus, &c. 

Poo?t!S öoen fp al pet boïb gdijbt öacr gebomen is eeti bte 
tengaep-fpdeöefenabolgenöefolemndeneeööoen en fiftboiu 
pen ftoeren: namelpb/öat fp leben enflerbenfullen 
in’t <0dobe / in öe ïtdigie gcpoo?facmpeiö ban öe te®0on# 
itoomfe lierbe / bat fp be felbe baer fp bonnen of mo# tmgaiss 
gen / bcramtooo?ben/boo?flaenenbefcpermenfuHen. S i 
^Datfji ipf en al paer g^toagen/abontucren en in uan De 
perpbd fldlen fullen tegen be gene biebe felbe tegen 3ngm^ 
fiaen / of eenig Icet of fepabe boen toouben. ©002hS 
batfe berf toeren en berfaben al toat i-s tegen al ’t gene 
bat be ïioomfe iicrbe leert/p?pfl en boo?goetpouö. 
3;tem / öat fp met alle pare maept beftpermen en 
beramtooo?beh fullen pet peilig ©fficie en al fijn ^ie# 
nacrjs / en tot ©elobe / baftigpeib cn berfebertpeib ber 
faben/ nemen fp b’een ben anberentotoo?bonbenen 
getuigen. 

Sijnber cenigc ©cefldgbe perfonen onber ben %ane 
ganfrpen poop ber penitenten / bie too?ben onttoijt mefie* 
ofgebegrabeert. (€cn eerflen too?ben fp gebleeb gdijb JJ 
aio of fp fouben ergeno naiffe gaen boen/bo?tO baer na gjngu,, 
trebt men pen alle petiBto gctoaet cn pabpten toeber# oue ae# 
om uit. JÉacr na toerben Pent bc panben / en lippen / 
en fijn platte of bruine op’t pooft met eenflubglao tmjtW 
offcperp'fcpecr-meoben gccraptofgefrrapt/ toiiien# *en. 
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öeöaet tmöe f>ggert tn tt tonnen geben / fjoe öamten 
Ijem ö’<©lpe of liet fmeec öaec te fjang af gefcrapt 
geeft/ öaec gp tn öen eetften meöe gefalft toaö getoeefr: 
enöttgefcgtet tn ’topenbaec boo? alle titan /öetoelto 
öefe toeemöe factie ftenöe/ fo becbaeii en becfiagen 
ftaen ato of men gen met eenen gamee booi ’t Dooft 
floege / maet öe gene öte ’t ïgf of leben noeg begouöen/ 
öte plegen fïecgt met tootgöen onttugt te tooien / bat 
i$ / om boit te feggen / fo lange ban fgne <©fftcte / 25e» 
nefitte of fiaet gefnfpcnOcect / gefcgo?(i en berooft te 
blgben / alg Oen §5aug belieft: aio öe fententte gelefen 
eneentge nu geöegcaöeert of onttoijjt 3tjngetoc?öen/ 
foaenbeect en omfangt öe jfêereltliito ^bccgetö al» 
fulfee ©attenten öte (teeben moeten/ en lettfe ter plaet» 
fen toaet öatmcttfe ececutete en ban öetoctelt afban 
bamegelpen totl/get gebeurt ötfctotlg öat fpfe tooi» 
genoföe flrotte toe öoubjen met een tooiöeoföaft/ 
geüjb fp öaer aenöe ftato / en alfo met een totten bolto I 
roepen/goe öat öe patiënten nu ingaer uttetfiebe»! 
rougeferegen gebben/ en totter ftoomfe fcerfte toe» 
öerom beheert 3gn/en öaccom t boer met geboeiten 
gebben. 3tlle öe anöere öte niet en fterben/ tooiöen [ 
opöatpaötoeöerom naöe gebantomfife gebiacgt / en | 
öeö anöeren öacgO iettmenfe eerft aegter graten om 
gegeeffeltofgefïagen te tooiöen: bergaet öte gene öie 
fUlto pene op geleit tg getoeeft/en beie banöejege» 
geeffelöe bieröen op <©aiepen bertoefen / of moeten 
gaet leben lattb noeg gehangen en in eenigen öonto» 
ren put blgben fitten / of 00b naöerganö (fo fp noeg tet 
tonnen hernemen) f toaetöer graf ujöen. 

2fh ben toat langer tn öefer materie geblebenöan 
mgneeerge boogtenten toet getoeeg to/maer naöe- 
ntael öe btefe öamten öe ^jnqutfttte tn öe jleöecian» 
öen meöe tn boeren fouöe/toei een banöeboogteem- 
fteooifatontg getoeeg banöe booi-betgaelöe enna- 
bolgenöe troublen/geb tb öefe fabe toat b^eöerber- 
ïtlaert / alfo öe gemene man fo toel Catgolgbe aio 
<0erefo?meeröe / öaer boot fo feer berbeert toaren. 

J^ier booitn’tttoeöe 25oelt to hergaelt öattnbec» 
fcgetöen 35?obtncten/«£teöen en plaetfen/ öe open» 
bare $?eöicatten bp p?ohtge/en tot öat bp fgn Contnlt» 
ïybe HBajegett anöero fouöe toeröen geo?öonneert/ 
toegelaten io getoeeg. 

^ergalben eenige öer boo?naemge goof öen ban 
öte ban öe <©erefO?meetöe tfteltgte btefenöe öat ’t fel» 
be niet lang fouöe mogen öutren/ en öat bp öen Co» 
ntng ’t felhe ten quaetgen fouöe toeröen beöuit en her» 
gaen/grote neergiggetö gebeutbt gebben/fo acn öe 

iBattie toren©ogten öeoögralöaen anöere potentaten 
Oerefo?» en l^eeten / om öefelbete bertoilligen/öatfp-luiöcn 

fouöen toillen bp öen Contng han ^pagnten aengou» 
öen / en boo? gen-lutöen biööen en tnterceöeren / 
teneinöefgn |Baï. fouöe gelteben öe rtgoreufe fdlac» 
eaten te niet te öoen / op öat öe 25Ioeö-go?nnge moclj» 
te toeröen bermgö/en öat fp-lutöen in h?pöom na 
gaeröer confctentien fouöen mogen leben/en alfo fp 
öergalben feer erngig aen fommige Kgr-Boigen 
aengtelöen / fo geeft eenen i^eerlgben en J5o?gelgben 
perfoonopgen-luiöen berfoeb aen gemgeöaen/öaer 
op geanttooog in na-bolgenöe manieren. 

waer van gy genoegfaem 

tnecröe 
berfoegt 
lebben 
aen be 
buiten» 
lanbfe 
JOoren» 
taten. 

'te 
Si 
b?ief^ 
ban cc» 
nen geer» 

NAdien ik dan verfocht werdc mijn befte te doen 
dat de Keur en Vorften des Heiligen Rijx van der 

Duitfer Natie, fich der faken fo vele fouden willen on¬ 
derwinden , dat fy by de Koninklijke Majefteit van 

Igbeii en Spagnien doorfchriftelijkvoorbiddinge,ofanders,fo 
jfjjjelf1hem beft dochte, aenftonden, op dat de Bloed-ftortin- 
perfoon / ge vermydet, en de vervolginge der vromen Chrifte- 
aen eent« nen afgekeert mochten worden 3 ben ik daer toe ganfeh 
benfcan willig 5 en wil des aen my niet laten gebreken. Maer 
betiBcce» ik beduchte dat als de Keur en Vorften vernemen ful- 
fojmccr» lendat de Kerk-dienaren en Predicanten der Neder¬ 

landen hen onder den name en titul der Ausburgfe 
Confeffie niet en willen begeven, fy-luiden meeften- 
deel fich, of totter voor-biddinge niet haeft vereeni- 
gen j of defelve niet met fulker ernft alft der faken 
nootdruft is eilchende, doen en fullen, alfo ons derhal- 
vennualvan fommige genoeg kond geworden is 3 die 

ons onfe forge vermeren 3 
Copye hebt hier by geleit. 

Alfo ftaen wy deshalven by ons felve in twijffel, fon- tact 
der te weten hoe defe kommerlijke tegenheid bequa- ^«tBcre» 
melijken geholpen , de voor-biddinge met nut en RnT 
vrucht te werk gebracht, én het beduchte ongeluk voor tijtel bare 
komen mochte werden, ten ware dat fich die luiden öe ;ifi;ori? 
ten minften op de Ausburgfe Confeflion beriepen, ffibïS 
v/ant daer door fouden de Keur en Vorften der felver te gebluf» 
Confeflion fichdefer landen als hare Gelovens geno-6fR* 
ten, met meerder ernft onderwinden,door interceflior* 
en voorbiddinge aen haren Heere den Koning in Spa¬ 
gnien , ook door vorderinge by de Keiferlijke Maj. en 
anders. So en foude die voorbiddinge niet alleen des 
te meer aenfiens hebben,en beter zijn om hen voor 

1 te houden, maer fouden ookdeCrijgsluidenonderde 
Duitfen fich des te minder tegens die goede luiden ge¬ 
bruiken laten, alfo mochte daer door het oordeel en 

' Bloedftortinge naer menfehelijk vermoeden voorfien 
zijnde, nochmetter hulpe Gods verhoed,het Rijke 
Chriftimeer en meer verbreid, en het getal der Gelo¬ 
vigen vermeerdert werden, daer ter contrarie fonder 

I dit middel, de lake meer en meer in perieul ftaen fou- 
de , want yegelijk weet wel hoe feer hatelijken het 
Calvinifmus is by de Keyferjijke Maj. felfs, en ook 
doorgaens by de Keur-Vorften, Vorften en Staten van 
der Ausburgfer Confeflion, alfo ook dat die tegen-par- 
tijenuit dat felve eenige Articul, oor fake fouden ne¬ 
menjen de reine Leringe des Godlijken Woordsin 
fulker voegen vervolgen, dat ook om dat felve eenige 
Artijkelswille,de Nederlanden niet alleen in fuiken 
merkelijken perieul geftelt,maer ook het ganfche werk 
derwaerachtiger Chriitelijker Religiën gefcheurt,en 
de voortgange des heiligen Euangeliums verfperret, en 
fo vele antallijke zielen, eenfdelsdoor vervolginge van 
derwaerheid afgefchrikt en eensdeels geheel en al van 
’t gehoor des Godlijken Woords verhindert fal wer¬ 
den, en achten wy’tdaer door inden genen diefulx 
veroorfaken , meer voor een onbedachte hartneckig- 
heid, dan voor eenen Chriftelijken yver. 

Onder de Apoftelen felve zijn in ’t beginfel difputa- 
tiones gevallen , De obfervatïone legis, en hoe wel dat 
Paulusoveral geleert hadde dat de obfervatio legis niet 
nodig en was ter fahgheid,fo heeft hy fich nochtans 
doort aengeven Jacobi, en der anderen Apoftelen voor 
dengenen die tot Jerufalem gekomen waren, in den 
Tempel aldaer anders gelaten en getoont , alleenlijk 
om op dier plaetfen rTgeniflè en weringe onder den 
Gelovigen te verhoeden. Alfo heeft ook de felve Sint 
Paulus tegens fijns felfs lere,Timotheus laten befnijden. 
Item heeft ook tot fijns felfs verloflïnge als hy tot Jeru¬ 
falem gevangen werde, hem felven opentlijk voor een 
Pharifeus bekent, om dies willen dat hy, gelijk al de 
Pharifeen, de verrijfenifle der doden geloofde, hoe wel 
hy anders door en door metten Pharifeen niec eens en 
was. 

Gemerkt dat nu fulxis, en de Chriftelijke liefde ver- 
eifchr, dat die Leraers alles adadtficationem entotver- 
bredinge der Kerke Chrifti fullen belijden. En ook dit 
werk naer menfehelijk vermoeden, ook naer wy ’t fel¬ 
ve by ons overwegen , niet wel bequamelijk en kan ge¬ 
holpen worden, ten fy datmen fich op de Ausburgfe 
Confeflion beroepe, fo laten Wy ons bedunken, dat 
fulx niet alleen met goeder confidentie van de Predi¬ 
canten in de Nederlanden wel fouden mogen gefchie- 
den, maer dat fy ook felft uit Chriftelijke liefde, door 
aenfehouw van den geduchten pericule, en gelegent- 
heid, fchuldig fouden zijn te doen. 

En laten ons ook bedunken dat het dit werk feer oir- 
baerlijk en vorderlijk foude zijn, waert fake dat in den 
name van de Nederlandfe Kerken een fupplication aen 4 
de Keur-Vorften, Vorften en Staten van der Ausburg¬ 
fe Confeflion gefonden en beftelt werde, daer in fy den 
ftaetder Religiën haerder kerken in’t kort vertonen, 
ook mede copye van der fupplication overgaven j die 
fy onlanx hen-luider Heere den Koning over gefon¬ 
den hebben, en daer op om inrerceflion en voor-bid¬ 
dinge by henluider Heere den Koning baden , dat 

hen- 
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henluiden het gébruik der Religiën 5'nainhouden des 
Ausburgfe Confeffion, toegelaten mochten werden, 
tfn ingevalle het daer toe niet komen en wilde, dat fy- 
luiden fich fimpliciter en in ’t gemeine opte Ausburgfe 
Confeffion wilden beroepen, maer dat fy-luiden im¬ 
mers des twiftigen Arrijkels van’t heilige Nachtmael 
fouden willen vermanen ,fo mochte iulxmet fodanig 
temperament (naer ons bedunken) gefchieden , dat 
fyvoor fouden geven alsoffy eeniger wijle van haren 
misgunneren berucht waren,dat ly van een Onchri- 
ftelijke meninge in’tArticul des Nachtmaels fouden 
■Zijn, daer aen henluiden onrecht gelchied , wantfylui- 
den effen van defelve en van geen ander meninge en 
waren , dan die Keur en Vorften van de Ausburglë 
Confeffion , in de prefatiën geilek tot Naumburg, 
Anno 1561. fichfelfs verklaert hadden , van welk Ar- 
ticul wy u defen ingeleiden Extradl toelchicken: en 
nademael die Keur-Vorft, Pals-Grave felve dit Articul 
des felven prefatiën mede bewilligt, en fich namaels 
daer op beroepen heeft, fo laten wy ons bedunken dat 
de Nederlandfe Kerken dies fo vele min behoorde te 
weigeren. 

Daerom in gevalle men die gene die st gehoor en 
’t gelove by den volke hebben, defe dingen in ’t ge¬ 
moed enherte brachten,en men defelve totop-mer- 
kinge van de tegenwoordige gelegentheid en omftan- 
den der faken voerde, dat ook die ontijdige en com- 
merlijke quellie, Quornodo > voor defe tijd ter zijden 
geilek worde. So laten wy ons bedunken dat daer door 
( met Godes genadige fchickinge) de faken tamelijk te 
helpen, de loop des heiligen Euangeliumsin deplaet- 
fen in góeden wefen te onderhouden, en die beduchte 
periculen te verhoeden, ook mede de verfochte vor- 
derlijkevoorbiddinge der Keur-Vorflen en Vorllen te 
verwerven, en in ’t werk gebracht fouden zijn, &c. 

b2icf toarni bétfcljriöcn jlucfkn gehotgt/ 
ooft onöeranöae Uit itatoolgenöc «rjmmt/’ttodliöe 
feurtaKfien beo? fitjfy $üitno 116 u itopcnbe ’t Matijs 
mad/tót üaumtmrg bejlotm en lierftlam Dabben/ 
ïtubenbe alöttëk 

Crtratt/ 
nopcnbe 
’r befïutt 
toen bet 
Strnrnl 

13. 
Sütacmü# 
macfé 
tnt ,$a* 
Minburtj 
■Stnno 
3jói. 

OP dat men ook niet en vermoede dat wy mette 
voorfz verwerpinge der Translübflantiatie, die 

ware tegenwoordigheid des Lichaems en Bloeds Chri- 
fti in’t H. Avontmael des HeerenChrifli na inhoud van 
den woorde in den Euangelio, &c. Neemt daer en eet, 
dat is mijn lijf, &c. ontkennen} en dat de Heere Chri- 
flus in de ordeninge fodaniger fijns Avondmaels,waer- 
achtig, levendig, wefentlij k en tegen v/öordig zy, ook 
met Brood en Wijn, allo van hem geordonneertwas, 
ons Chriftenen fijn Lijf en Bloed te eten en te drinken 
geeft. En alfo geen Sacrament en kan gefchien buiten 
’t gebruik van de genietinge, fo’t van den Heere felfs 
ingeftelt is. Alfo leren ook migelijx die gene onrecht, 
die daer feggen dat de Heere Chriflusniet wefentlijk 
in de genietinge des Nachtmaels en zy,maer dat dit 
alleen een uiterlijk teken zy, daer by der Chriflenen 
bekenteniffe en doen te kennen zijn, &c. 

’td5e» 
tonden 
toart 
©octo? 
§9auïu£ 
«EbrrugS/ 
ï*afïooj 
San be 
IliMrtcn# 
bceafe 

<©m hen tc tneerber te Dejtocgen tot aennenunge ban 
ben tijtel bet 3Cuöüurgfc Confeffie/fo hjerboolt aen 
ïjen gefonöen’t geboden ban <©octo? JBaulué drbetuö/ 
fDaftoa? ban be ïBittenbetgfe Merite / nopenbe beö 
^eeten ^bonbmael/gcïcbert in be fïab ban (£o?ga 
1561. tn banbenban ben feut-©02(t 2tugu|ïo / fee 
tog in Ratelt / mfjouöcnöc aio bolgt: 

Af men rfiy vfaegt van des Hecren Avondmaeï 
wat my daer af goet dunkt,fo enfalderniemant 

met mijnen raed in defen twiftigen tijd, en dewijle der 
luiden herten jegens elkanderen liilx zijn verbittert, 
van den gefchillen en twedrachtigheden dier zijn in’t 
Huk van ’t Avondroael , opten. Preekftoel eenig ver- 

törrlie / maerr behoren te maken, of voor den volke eenige dif- 

bröfkc; Put'aticn voorts brengen, befonder want de felve ver¬ 
ren 31# bitterde gefchillen niet hebben kunnen gedicht wor- 
tooub# den by den feer vromen Luthcrp en Philippo Melan- 

thone,envan andere hoog-geleerde Mannén, vele te 
min iullenfe met ons roepen neder kunnen geiegt wor¬ 
den, en ontwijfteiijk defe gefchillen, (tenzydatmen 
daer in verfie) lullen de kerken en alle de landen van 
Chriftenrijk fwaerlijkcn fchudden en ontwe floten, (F0I.85.J 
maer laet ons luiden God den Vader onfes Heeren Ie- 
fu Chrifti bidden, dat hy gefamentlijk met fijnen Sone 
en metten heiligen Geeft dit, en alkandere quaeden 
periculen, door raed van de Godvruchtige en wijfe 
Princen, en van andere vreedfamige perfonen genade- 
lijk wil afkeren, en ons-luiden daer van verhoeden. 

Daeronvikhoude’tlekerfte te zijn,dat wy fouden 
achtervolgen en gebruiken de maniere van fpreken die 
inonl'e kerke zijn de gewoonlijkfte en degemeinfle, 
verlterkende eenigfins der Papiftige Tranlïubftantie 
niet. Als teweten,datmen opten ftoeldengemenen 
volke fal voorhouden en hen wel klaerlij k feggen,dat in 
’t Avondmaeï (defelve gebruikende na Chriltus inlèt- 
tinge) metten genutten Brode en Wijn (wefen de fien- 
iijke tekenen) ons word uirgedeilt en gegeven het 
waerachtige Lichaem Jefu Chrifti, welk aen de gal- 
ge des Cruycen gehangen zijnde, is geweefl eene 
voldoeninge en een verfoeninge van defoüden van 
’t gehele menfehelijke gellachte, op dat wy daer door 
fouden van alle fonden afgewaffehen worden. Et* 
want wydie hemelfche dingen metten oogén niet fien 
noch metten handen niet tallen,noch mettenfmaek 
niet gevoelen en kunnen, fo feggen wy dat de hemel¬ 
fche dingen moeten door ’t Gelove geput en verkre¬ 
gen worden, dewelke is een verwinningé van ’t gene 
des niet fienlijk noch in hem felven niet waerfchijne- 
lijk en is, gelijk d’Epiftel totten Hebreen dat is feggen- 
de, en welk gelove na de woorden van den Lof-fank 
vandenLeraer Prudentius, geeft den gebreke der lin¬ 
nen de vervtillinge (en toefchikt’tgene des der men- 
fchelijker krankheden is gebrekende) en met welken 
Gelove wy ons verfêkerert dat wy in ’t Avondmaeï 
hebbende genut de Elementen (fonderverdwijninge 
ofverliefinge van hare fubllantien en etgenfehappen 
van haerder nature) worden waerachtiglijken deelach¬ 
tig van ’t waerachtig,natuerlijk en welentlijk Lichaem 
en Bloed, metten welken is vereenigt ’t Woord Gods, 
de eenige Sone Gods, meteen onfeheidelijken verbon- 
de en blijvende vereeninge, uit oorfake van welker fie- 
nelijke klaerheid en valle verfekeringe van de deelach¬ 
tigheid van defe Hemelfche fpijfe en drank (die ons 
gewiilèlijken in ’t Avondmaeï gebeurt) fo heeft Chri- 
itus het lienlijke Brood fijns Lichaems, en den Drink¬ 
beker ( dat is de lienlijke W ijn in den Drinkbeker) fijn 
Bloed genoemt, op dat wy-luiden niet en fouden twijf- 
felen (genut hebbende) de vöorlz lienlijke dingen; 
wyen hebben door de oadige kracht van de woorden 
des waerachtigs en Almachtigs Jefu Chrifti ( feggende, 
neemt eet dat is mijn Lichaem, drinkt daer uit allega- 
der, dat is ’t Nieuwe Teftament in mijnen Bloede) 
gefamentlijk ontfangen het waerachtig Lichaem en 
Bloed ons Heeren Jefu Chrifti; defgelijx en om de fel¬ 
ve verlëkertheid en redene wille fo noemt Paulus ook 
’t Brood welk wy breken en uitreiken in ’t Avond- 
mael,de gemeenlchap cn de deelachtigheki des Lic¬ 
haems Chrifti, om daer medé te bewijleri dat de me¬ 
de - deelachtigheid en de nuttinge van ’t gebenedijd 
Brood, egeenfins en is te gelijken mette éetinge van • 
de andere gemene Ipijfen, maer dat wy gefamentlijk 
en metter waerheid nutten en krijgen’t Lichaem ons 
Heeren Jefu Chrifti; Nochtans en willen wy niet 
feggen dattet foude gefchieden ’t zy eenige verande- 
ringe en bekeringe of ook eenige vernielinge van de 
fubllantien van de vöorfchreven fienlijke dingen 
in ’t Lichaem Chrifti , ’t zy ook dattet foude weferi 
een plaerfelijk belluit of een natuerlijke en gedurige 
by-knopinge en vereeninge des Lichaems en Bloeds 
Chrifti , metren voorfchreven Elementen , welk 
de Papillen cnMonnicken tot verllerldnge van hunne 
privatie en eigene Mifle , en van de omdraginge en 
aenbiddinge des Broods, en van velerhande andere 
grouwelijke Afgoderijen eertijds hebben verheit, en 
den gemenen volke wijs g maektgehad. 
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Ten anderen, wy en maken ’tAvondmael niet le¬ 
dig noch ydel van de voorfz Hemelfche fpijfen, wy en 
zijn ook niet van de opinien van den genen (wie dat- 
fe ook zijn) die willen feggen dat wy alleenlijk fouden 
nutten en ontfangen denaekte elementen, of alleen¬ 
lijk een gefigureert betekent of verkiert lichaem : maer 
wy geloven vaftelijk, belijden en verklaren dat dat ee- 
nigen waeracbtig Lichaem, welk de Sone God; van 
Abrahams en Davidszaed,en fonderling van den ge- 
benedijden vleefche van de Maget Maria, aengeno- 
men heeft, en ’t waerachtig Bloet, d’welk uit den won¬ 
de Chrifti is vergoten geweeft, en d’welk heeft de 
Lancie, daer mede Chriftus zijde was geopent, ge- 
verft gehad, metten gegeven en metten genutten Bro¬ 
de en Wijn; vvefende fienlijke dingen die htnwefen 
en fubftantie niet en verliefen , ons word t’famen waer- 
achtiglijken ( nochtans met een onfienlijke en ongron- 
delijkemanierevan doen, en die alleenlijk door’tGe- 
loveis te verftaen en te begrijpen) uitgereikt en ge¬ 
geven : want gemerkt dat deoogen niet en fiendefe 
Hemelfche dingen, noch de handen taftenfe niet, en 
defmaekdes monts en der tonge en gevoelenfe niet. 
Soift dattet Gelove alleen ons verfekert dat Chriftus 
( waerachtiglijken en fublfantialijken of wefentiijken 
tegenwoordig zijnde) ons uitreikt en geeft waerach¬ 
tiglijken metten Brode en metten Wijn onfienlijke, 
koftelijke en onfer zielen falige fpijfe. Sulx dattet Broot 
en Wijn zijn een pand en zegel ons fekerlijken ver- 
gewiflènde dat alle de weldaden (die Chriftus ons 
heeft door fijne onderdanigheid , menfchwerdinge, 
Paifie ,verftortinge fijns Bloeds, en insgelijx door de 
vervullinge van fijnder Offerhanden verkregen ge¬ 
had, gelijk zijn de vergiffen iffe der fond en, verfoenin- 
ge met God , rechtveerdigmakinge, bevrijdinge van 
eeuwige dood en de beerffeniffe des eeuwigen leiens) 

niet alleenlijk en worden van de audere menfi hen aen- 
gegrepen en verkregen, maer ook waerachtiglijkin’t 
particulier by ons-luiden felver elk in ’t fijne. 

Defe forme en maniere van fpreken en uitleggin- 
ge van de woorden des Avondrmels zijn wy gebrui¬ 
kende, en die ik hebbe achtervolgt in de lefteLenren 
doe ik na de oude gewoome van de Kerke d’Articulen 
van den Catechifmus hebbe uitgelegt. 

Van de maniere des jegewoordigheidsChrifti, dat 
is te feggen, in wat gedaente of manieren, en hoe dat¬ 
tet Lichaem Chrifti met of in den Brode foude wefen 
of kunnen wefen, in ’t openbaer voor den volkeen 
plegen wy niet te difputeren, en wy meinen ook dat¬ 
tet is nodeloos, mits dattet is in der waerheidnieton- 
derfoekelijk, noch mogelijk den menfchen’tfelvete 
verftaen: maer wy leeren en raden de aenhoorders 
datfe de woorden , de bevelen , en de beloften 
Chrifti met een Godvruchtig herte hen onderworpen, 
en datfe die fouden gehoorfaem wefen en vaftelijk be¬ 
trouwen. 

Wy voegender ook by (voor den volke) fommi- 
ge andere poincten, te weten van den waerdigen en 
onwaerdigen gebruike van defen heiligen Nachtmael, 
tot verfterkinge van ons Gelove, welk aenfiet de be¬ 
loofde en gegunde weldaden , gelijk dat is gdegt, 
Waerachtiglijken wort uitgereikt en gegeven. 

Ernftelijkden gemenen man vermanende (diein 
meninge Zijn het Nachtmael te nutten ) dauevooral 
hare ey gene vuiligheid fouden bek’agen en bekennen 
degramfehap Gods,den welkenfydagelijks meeren 
meer vermenigvuldigen , en datfe daerom zijn der 
eeuwige dood en kaftydingefchuldig. 

Daer na fo vermanen wy hen datfe in defe verfchric- 
kinge, grouwel en vrefe hun toevlucht fouden nemen 
totten Middelaer Jefum Chriftum eenig Lammeken 
Gods, die daerom is erfchenen en geopenbaert dat hy 
foude afnemen de fonden der gantfeher werelt , en 
datfe fouden vaftelijk betrouwen dat door het lijden, 
dood en bloedftortinge van eenen fuiken groten per- 
foonvoor hare fonden is voldaen, de Wet volbracht, 
de gramfehap Gods verloent, de fonde en ftraffe verge¬ 
ven , de rechtvaerdigheid en eeuwig leven wederom 
gegeven en ons vergunt zijn. 

Wy vermanen insgelijks datfe fouden vaftelijk be¬ 
trouwen dat dit Avondmaelder voorfz, fienlijker ele¬ 
menten genut Zijnde, hen word uitpedeilt en gegeven 
het felffte Lichaem en’t felfite Bloed door wiens Öffer- 
hanueen vergietinge de voorfz weldaden verworven 
en verkregen zijn, op datfe gewiffet en verfekert fou¬ 
den zijn van de onverdienftigegifte van de voorfz gro¬ 
te weldaden, en datfe egene redenen en behoren te 
hebben re twijffelen vanden weldaden die doofttwoort 
en door’t verkondigen des Euangeliumsindeabfolu- 
tieen vergiffeniffe hen zijn geprefenteert en genood. 
Maer datfe eer hen die weldaden louden toe-fchicken 
en eigen maken, en datfe hen uit alle twijffelicheden 
fouden verheffen en daer mede verfterken, datfe ook 
God voor fo grote weldaden fouden bedanken. 

Ten leften, wy leren hen van het derdendeel der be- 
keringe’t gene dat notclijk moet den gelove volgen, 
radende en vermanende hen datfe de fonden en dteor- 
fake van de fonden vlieden en fchoüwen fouden, en 
datfe 't Gelove oeffenen en verwecken fouden , in ’t 
overleggen van de woorden Gods , en datfe fouden 
onderlingen en elkanderen dienften doen, met be- 
wijfinge van liefde tot haren naeften , en datfe fou¬ 
den in ’t kruis en verdriet wederftaen de caftydingen 
en het mishagen van dien, en datfe God die ons ca- 
ftijd, fouden onderdanig wefen, en in fumma datfe 
fouden ftnjden eenen goeden ftrijd (gelijk Paulus 
fegt) behoudende ’t Gelove en eene goede confiden¬ 
tie. 

In defer wijfe vermanen wy onfe aenhoorders tot- 
tengebrtiike van defen heiligen Nachtmael, om die 
waerdiglijken te nmten met een ernftige bekeringe 
tot God,en met bewijs der vruchten die der boete 
weerdig zijn En wy pijnigen meer tot defen einde, 
dat onfe aenhoorders en Wy-luiden felver ook,waer- 
achtigen trooft in droef heden en in’t gevoelen van 
Gods gramfehap jegens onfe fonden en traegheden 
door defen heiligen Nachtmale fouden genieten eri 
verwerven, dan dar wy van defer mifterie de ongron- 
deerlijke verborgentheden ganfehelijk fouden on- 
derfoekenen antwoorden op de onftichtbarige vrage 
der pijnlijklv den van den menfehelijken verftande. 
De deugt ontwijffelijk van eenen goeden School- 
meefter, is te belijden dat hy eenige dingen niet en 
weet (gelijk Quintilianus dat fegt) hoe veel temeer 
beraemt ons-luiden te bekennen en te belijden onfe 
fwakheid en krankheid in’tonderfoeken van fulke gro¬ 
te faken, die pafferen ’t begrijp van alle deredelijke cre- 
atueren ; en de kerke van den Apoftelen tijden af 
heeft altijd gevoelt en gehouden, dat dit heilige Nacht¬ 
mael (dat van God is uit eenen wonderlijken Raed 
ingefet) is een fonderlinge mifterie en verborgen 
lake, hebbende haer Nachtmael daer om benaemt en 
geintituleert met defen Griexfen woorde, Mifterie, 
dat is te feggen een verborgen fake, daerom laetons 
ruften in een eenvoudige en Godvuruchtigefenten- 
tie die gefundeert en beveiligt is in de Schrift en op 
der ouden Vaderengetuigeniffe , en dieniet en ver- 
fterkt noch die grouwelijke abufen van Papiften, 
gefproten zijnde uit de vergierde Transfubftantiatie, 
en uit de gedurige befluitinge des Lichaem Chrifti 
inden Brode,en die ook nieten verwerpt noch ons 
enontneemt , de Hemelfche fpijfe noch den levend¬ 
makende drank, die in het Avondmael onfe zielen de 
faligheid isby brengende. 

God de eeuwige Vader ons Heeren Jefu Chrifti (Fol.as.) 
voor ons ter doodgeleverc zijnde,en wiens Bloed is 
verftort tot afwaffinge van onlè fonden, die wille aen 
de miftrooftige en gequetfte Kerken ook in dit Arti- 
cul wederom verlenen een Godvruchtige en faligeee- 
nigheid, en dathy wil doen dat gelijkerwijswy ’thei- 
lig Avondmael waerachtiglijken nutten het eenig 
waerachtig Lichaem Chrifti (alle de gene die na Chri¬ 
ftus infettinge de felve zijn gebruikende) dat wy defge- 
lijks mogen vereenigen en groeyen in een Lichaem ac¬ 
corderende en over een komende in alle departyen van 
de Hemelfche leringe,en dat hem believe te ftillen al¬ 
le de menfehen die niet zijn beroert door de mifmaekt- 

I. Deel. % heid 

I 
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heid vin de ellendige en miftroftige kerke, die niet 
alleenlijk niet en ioeken eenigen peis en verfoetinge 
van de voorfz verbitterde gefchillen, maer ook hen pij¬ 
nigen totten eerften verfcheuringe en tvvedrachten, 
nieuwe twiften en vervoeringe te voegen en voorts te 
brengen, Amen. 

D€ fahen ïju$ fïacnöe m featmcn haft heel ï)óo?öc 
Danftc grote opïttljtïngc ban Do Ut ijicüc<0oiL 

ïjenwntc '000,2 beo pSojefteuo' laft bjao boenöe / fo ift 
colt gebeurt bat ben 27 viDctöbjtO 1566 jBamiO 
$erc3/<0ïUïO be <0:cUe /&aeric ban hombergen/ 
<0iücO ban ber 25anbecijen / jpcancoiö <0oöm / 
vtft ban ben 2520ebe / Co2ncltO ban ^ontbergen/ 
(<£{jomao ban *0ere/3ian Cadtet/$iclaeobu©t= 
beren ^tclaeO beltin / uit be name ban öie banbe 
<£5eeefo?meetbe fïdtgic tnbe j^ebetlanben/ en bte ban 
ber Confeffte ban Huf burg te famen aen ben <02abe 
ban l^oogïlraten/ oBouberncur / en be l^eeren iBavfc 
grabe/2lmptman/25urgemeefleren en ^efjepenen 
ber ?lab ban Intbjcrpen obergegeben Ijebben / bit na- 
bölgcnbc föeguclïe aen fijne jjBaji. met eene ftequefte 
aen ben <a2abe ban ^oogflraten en i^eeren 2Surge; 
meefteren / ^cïjepenen en üaeb bet felber ^tab/ 
baer in berfoeïienbe aenbe tmo2f3 i^eeren bat ben belten 
bentotïbc be bp-geboegbe itcquefïe aen fijne HBaje- 
ftcit ober te geben aenbe <8oubernante/ om bte te 
fenben acnben honing met bcboo2lijtte recomman= 
batte. <©efe$xCQu|te bias gebeubt ttt een SlombaertO 
bel pampter / ban ben inSjouben aio boigt. 

Aen den Coning. 

TTErtonen in aller ootmoed en volkomen gehoor- 
tóciTfo?; V faemheidde getrouwe Vaffalen en Onderfaten u- 

Hè»Cüïn wer MaJeftcit in alle defen Nederlanden, dat gelij k fy 
Ö011Ü13. tot allen tijden lijf, goed, en alle andere fchuldige 

plicht gewillglijken overgegeven hebben totten dienft 
van uwe Maj. fo wel in ’t afwefen als in de tegen¬ 
woordigheid der felver, fonder t’eenigen tijd gewei- 
gert te hebben eenige Tollen, Impoften, Acdjfen, of 
andere ongewoonlijke byftand, ter bewaringe der fel¬ 
ver uwer Majefteit, dat fy ook noch gefintzijn in den 
fel ven wille en vyerige liefde der felver uwer Majefteit 
voort te varen en volftandig te blijven , begeerende 
daer in dagelijks toe te nemen en henfelven meer en 
meer t’overtreffen en t’overwinnen, verhopende dat 
fy ook defgelijks de goet-gunftigheid en genade uwer 
Maj gewaer worden en bevinden fullen, gelijk fy voor- 
maels daer van fonderlinge bewijfmge en klare getui- 
geniiïe gehad hebben, want hoe wel dat uwe Majefteit 
tot andere tijden geraden en bewilligt is geweeft, om 
met een ftrenge dood en confifcatie aller goeden te 

' ftraffen, alle de genen die de Leere der Roomfer Ker¬ 
ke in alle hare Articulen niet en omfangen, gelijk ook 
defelve Leere onlanx door dat ConciliumvanTren- 
ten voor gehouden is geweeft, en tot fuiken einde d’In- 
quiiïtie voortaen t’onderhouden daerfe te voren ge¬ 
bruikt was, en in te voeren daerfe te voren nietont- 
fangenen was,alles tegen de vryheid en Privilegiën 
defer uwer Nederlanden, en der getrouwe Onderfa¬ 
ten in de felve. So ift nochtans dat uwe Majefteit ver- 
ftaen hebbende den ftaet defer Nederlanden , door dat 
vertoog by den Edeldom gedaen, te vreden is geweeft, 
niet alleenlijk de voorfeide Inquihtie te doen ftil 
ftaen, maef ook naer hare ingeborene fachtmoedig- 
heiden goedertierenheid te doen ophouden de Piac- 
caren die over ’t ftuk van der Religiën afgeroepen zijn 
geweeft, ja ook gefocht heeft doorwegen en midde¬ 
len van moderatien en provifien’t Volk te vreden te 
ftellen , waer door wy oorfack hebben om onfen goe¬ 
den God te loven en danken, en van uwer Majefteit. 
alderle'/ voed-gunftigheit en genade te verwachten. 
Nu ift alfo dat ’t gemeen Volk het welke doordat on¬ 
derhouden der voorfchreven Placcaten eenen langen 
tijd als in een knechcfchap en flavernije gebracht was, 
en des niet te rniin hemelijk in de waerachtige kennif- 
fe haerder faligheit feer toegenomen hadde,fo wel door 
dat lefen der heiliger Schrifture van God ingegeven, als 

doordeonderwijfinge en vermaninge fommiger Pre- 
dicanten die lieden van eeren en in Goddelijke en 
Menfchclijke fcienten wel onderwefen zijngewèeft, 
beweegt zijnde door de geftadige valfche befchuldinge 
en lafteringe fommiger quaedwilligen, de welke hen 
beneerftigt hebben haer Relige fufpedt en verdacht 
te maken , en heeft hem niet langer konnen of mogen 
houden in ’t heimelijk noch in ’t verborgen : maer 
om te floppen den mont aller achterklappers en lafte- 
raersjen iijner vyeriger begeerten en yver genoeg te 
doen is gekomen tot de openbare oeffeninge van de 
voorfchreven Religie, op dat een yegelijk weten mog- 
te hoedanig die Religie was, die te voren onder hen 
heimelijk hadde gebruikt geweeft. Dit fo gefchied 
zijnde, ifler fulke menichte van eerlijke en treffelijke 
perfonen tot den voorfz verfamelingen en Predica- 
tien gekomen, die niet getelt en fouden kunnen we- 
fen , noch ook gelooft van den genen die by defe han- 
delinge niet tegenwoordig geweeft zijn , en noch 
neemt de menichte dagelijx in fulker wijfe toe ,dat 
’t felve aller Menfchen verftant te boven gaet. Maer 
hoe wel dat de voorfchreven Minifters in hare predi- 
catien alle vlijt en neerftigheid tot allen tijden gedaen 
hebben, om’t Volk te vermanen tot ftilligheid , eer- 
biedingeen tot onderdanigheid die men de Overheid 
fchuldig is , en datfy van der Afgoderijen eigentlijk 
prekende, dat Volk vermaent hebben om hen te hou¬ 
den in fijn beroepinge , fonder te willen gebruiken 
dat Ampt en Officie van de voorfeide Overheid, hen 
vervorderen om eenige Beelden of diergelijke dingen 
of te worpen: fo ift nochtans gefchiet,dat fommige 
hopen des gemenen Volx, gedreven zijnde door ee¬ 
nen ongematigen vyerigen yver tot welken fommige 
ongeregelde perfonen toe gekomen zijn , die anders 
niet gefocht hebben dan ftelen en roven , vergefel- 
fchapt met een menichte van vrouwen, jonge ke¬ 
kers en kinders, hen vervordert hebben tot dat bre¬ 
ken en vernielen der voorfchreven Beelden in de Tem¬ 
pelen, en diergelijke ongefchiktheden, tot ons groot 
en onuitfprekelijk verdriet: Daer uit fuiken verfchric- 
kinge en verbaeftheid gevallen is over allen Overhe¬ 
den , die fwaerder inconvenienten gevreeft hebben, 
dat fy niet alleen ’t breken der Beelden niet gehindert 
en hebben, maer ook toegelaten: en dat meer is, in 
vele plaetfen den Ambachten en den Gilde Broeders 
geboden dat fy haer Beelden en qieraet haerder Alta¬ 
ren fouden wech nemen,'t welk in defer haeften en 
confufie niet en heeft kunnen gefchieden, fonder de 
felve eenfdeeels te breken en te quetfen. ’t Selvege- 
fien zijnde , hebben ook fommige de handen daer 
aen geflagen, meinende dattet geoorloft, ja ook toe- 
o-elaten en geboden was van der Overheid, dat men 
de kerken ruimen foude, waer toe fy in’t beginfel, 
noch ook daer na niet alleenlijk door de predicatien 
niet en zijn beweegt of verwekt geweeft , maer ook 
ter contrarien de Predicanten en andere geftelt tot- 
ter regeringe der Kerken, hen hebben begeven orrt 
die te beletten alfo veel alft in hen was: gelijk ook 
geenfins defe daet by haer-luiden bevolen wefende, 
noch ook te voren geweten, noch daer na voor goet 
frehouden : alfo men’t felve metter waerheid byveel- 
derlei redenen foude kunnen bewijfen en fonderlin- 
gen ook blijkt door ’t getuigeniffe vaneen groot getal 
der Gevangenen, die om defer oorfake wille jammer¬ 
lijk gepijnigt zijn geweeft,defen nochtans niet tegen- 
ftaen de, fo verftaen wyt’onfer grote mishagen dat de 
voorfchreven twe Poin&en, te weten de predicatien 
en dat breken der Beelden, hoe wel fy in geenderlei 
wijfen t’famen geknoopt en gelijk zijn, maer gantfeh 
van malkanderen verfcheiden, en niet gemeens heb¬ 
bende , zijn alfo overgedragen aen uwer Majefteit, 
dat de felve feer daer door verftoort wefende, foude 
vaftelijk voorgenomen hebben herwaers te komen 
met geweldiger hand,om fonder onderfcheid fowel 
de eene als d’ander uit te roeyen : welk wyaenmer- 
kende , hebben geacht ons toe t,e ftaen uwe Majefteit 
ootmoedeli jk te bidden, dat hem believe te overleggen 
en wel in te Oen, dat de Religie eens ingedrukt wefende 
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in ’t hert en verftand der menfchen, waer toe de drei¬ 
gementen en uitwendige krachten niet en kunnen ko¬ 
men , aengefien dat de fake belangt de eeuwige Talig¬ 
heid of verdoemeniiïè haerder zielen, niet en fal fo 
licht wefen de felve met gewelt uit te roeyen3 maer wel 
dat door dit middel haer lullen veinfen fommige fwac- 
ke en krank in ’t gelove , om metter tijd te worden 
fonder Religie, Libertijnen en godlofen, van welke 
men geen getrouwigheid noch oprechtigheid der con- 
fcientien verwachten kan. Beneven dien ook wel te 
letten is op den raedflag van Gamaliel, indient Gods 
werk is, dattet niet en fal konnen te niette gedaen wer¬ 
den : en dattet fwaer is en forgelijk tegen God te willen 
ftrijden. En dat meer is,al waert dat uwe Maj. vol¬ 
bracht de raedflagen en het voornemen by de gene 
voor geftelt, die of door on wetenheid of door eigen 
finnehjkheid, of door vrefe alfulks raden, fo en fal- 
der anders niet volgen noch gefchieden, dan een on- 
wederkrijgelijke bederffeniiïè van uwe Nederlanden, 
fo voorlpoedig groeyende, en fo notehjk zijnde tot- 
ter bewareniffe vin uwe groodheid, en eenfamelijke 
de vermeerderinge van de omwonende Princen,de 
welke , rijk en machtig geworden zijnde , door het 
bloten deler landen - fullen verfterkt worden , om in 
toekomende tijden krijg tc voeren tegen uwe Maje- 
fteit. Daerom wy uwe ootmoedige Onderfaten en 

. getrouwe Dienaren , begerende altijd te leven en te 
lterven onder de gehoorfaemheid van uwe Majefteit, 
en de groodheid der felver te vorderen , fo vele ons 
mogelijk zijn fal met lijf en goed, wel neer ffcelijk be¬ 
merkende alle defe gelegentheden, en vaftelijk betrou¬ 
wende dat onfe ootmoedige en redelijke begeertenen 
beden eenige ftede fullen vinden by uwer Majefteit.. 
ter oorfake van uwe ingeboorne en gewoonlijkefacht- 
moedigheid en goedertierenheid : bidden en begeren 
in den name onfes Heeren Iefu Chrifti, dat ons ver¬ 
gunt , toegelaten en verwilligt worde , dat de gene 
die van wegen haerder confcientie niet gelijk en kon¬ 
nen voor goed houden de Leringe en Ceremoniën 
der Roomle Kerke,en behalven defen in alle ande¬ 
re faken zijn feer getrouwe en gehoorfame Vaffalen 
en Onderfaten uwer Majefteit mogen hebben volko¬ 
men en verfekerde vryheid , om openbaerlijken te 
verfamen in fulke plaetfen als by uwe Majefteit en de 
Overheden fullen bewefen worden, rotter oeffenin- 
ge van haerder Religie : in de welke fy betuigen met¬ 
ter waerheid als voor God, dat ly meinen te geloven, 
te leven en te fterven, na de Leringe der Propheten en 
Apoftelen, begrepen in de Boeken des ouden en nieu¬ 
wen Teftaments, en kortelijk beiloten in de Articulen 
des Apoftolifchen Geloofs , en in de Conciliën den 
woorde Godsgelijkformig: hen in allen anderen ftuc- 
ken onderworpende, ’t gene dat hier naer lal befloten 
en verwilligt worden by een vry en al gemeen Con- 

JF0I.87.) cilie: en in ’t verwachten des voorfz Concilium, ’t ge¬ 
ne dat door ’t gemeen verdrag der Euangelife Kerken 
van hoog en neder Duitfland, Vrankrijk, Engeland en 
andere delen vander Chriftenheid voor goed aengefien 
fal wefen,om gevolgt en al gemeenlijken onderhouden 
te worden in den voorfeiden kerken. En op dat defe 
vryheid en oeffeninge der religie beveftigt en verfekert 
wefende,den handel op de welken de welvaert van defe 
landen ftaet, foude mogen vryer loop hebben dan hy 
heeft ,fo lange alsd'efaken fo onfeker zijn, en alleenlijk 
by maniere van provifie toegelaten,dattet uwe Maj .be- 
lieve na hare gewoonlijke fachtmoedicheid en goeder¬ 
tierenheid defe weldaet te beveiligen by oólroy en fon- 
derlinge genade, met verwillinge van alle de gemene 
Staten defer landen daer toe verfaemt zijnde.En fo veel 
als de Supplianten aengaet, fo ver ift dat fy door ’t mid¬ 
del defer vryheid eenigfins denken den ftaet der Politie 
te vernieuwen, als namelijke te veranderen van Prince, 
Accijfen, Tollen,Schattingen en andere onderftant 
te weigeren , alfo hare weder partijen hen opentlijk 
met onwaerheid opleggen, dat fy ter contrarien tot een 
getuigeniffe haerder goetjonftigheid die fy hebben om 
hen te begeven w-t fy vermogen tot uwen dienftfin be- 
bekentenilfe van uwe genade en jonfte, en als een nieu- 
l Deel. 

we vereninge, beveiligende den Eed van haerder ge- 
trouwigheid, en om te kennen te geven dat de Privile¬ 
gie van de vryheid en oeffeninge haerder Religie, welk 
fy begeren en verwachten van uwer Majefteit hen dat 
herte vermeerdert om over te geven en te eigenen 
haer lijf en goed tot uwen dienlle: fo prelenteren fy 
van den dag af dat de voorfz genade hen gegunt fal we¬ 
fen , goede en valle borge te llellen, dat ly op-bren°en 
fullen boven alle Impoften , tollen en andere gewoon¬ 
lijke lallen, de iommevan 30 tonnengouts,dewel- 
ke fy overleggen fullen binnen behoorlijken tijd,en latteiiaii 
’t felve tot ontlaftinge der Domeinen van uwer Maje- 
Heit in defe landen , en beloven hier boven , gene tjoutg» 
Tempelen der gener die van de Roomfe Kerke zijn, 
in te nemen, noch die te verftoren of te beletten in de 
oeffeninge haerder Religie , by kracht, gewelt , of 
eenige andere daed. Biddende dat uwer Majefteit be- 
lieve in dank te nemen defe prefentatie uwer onder¬ 
daniger Onderfaten,als komende uitalfulkerherten, 
die anders nieten begeren dan de beveftinge van den 
dienft Gods, en uwer Majefteit, met de welvaert, ru¬ 
lle en voorfpoet defes Lands. En verhopen dat uwe 
Majefteit niet vreemt en fal vinden, dat d’Onderlaten 
ontfangen hebbende eenige merkelijke gunfte en ge¬ 
nade van haren natuerlijken Prince, fy eenige beken- 
teniffe doen, dienende tot dankbaerheid na haer klein 
vermogen, gelijk’t ook niet nieus en is dat een fulke 
genade en weldaed den Onderfaten vergunt werde,alfo 
't felve blijkt by d’exempel vanden groten Keifer Alex- 
ander Severus, dewelke een heiden en afgoden-dienaer 
zijnde,den Chriftenen toegelaten heeft die hy voor 
Ketters houdende was, dat fy Tempelen fouden heb¬ 
ben binnen Romen de Hooftftad fijns Keiferrijx : en 
van den Keifer Conflantinus de welke verkregen heeft 
den tijtel, De Grote, door dien dat hy tegen den re¬ 
gel fijnder Voorfaten toe liet dat de Chriftenen plaet¬ 
fen toe-gellelt werden om daer hare verfamelingete 
houden,gelijk als ook de Heidenen hare Tempelen 
hadden: het welk doende,hy ftilde ontallijke klach¬ 
ten , en belette een merkelijke aenftaende bloedftor- 
tinge , maekte fijn Keiferrijk vredelijk , en door het 
middel defer eendrachtigheid, werd voorfpoedig in 
hoogheid en vermeerderinge fijns Rijx. En indien 
yemant aen uwer Majefteit te kennen geeft dattet een 
ander din kis de Chriftenen toe te laten de oeffeninge 
haerder Religie,dan den Ketters, alfo fommige ons 
achten: ten eerften bewijfen onfe Predicatien , Ge¬ 
beden, en de oeffeninge onfer Religie, dat wy Chri¬ 
ftenen zijn, en geen Ketters noch Afgoden-dienaers , 
en zijn bereit’t felve noch breder waer te maken, fo 
verre alft uwer Majefteit belieft ons genadig enfeker 
gehoort te geven, en boven dien, al waren wy lo gro¬ 
te ketters als de Joden, Arrianen en Novatianen, fo 
iffet nochtans dattet tegenwoordig exempel des Paus, 
de welke feggende , dat hy dat Hooft der Kerke is, 
endathy niet dwalen en kan, niet alleenlijk de Joden 
onderhoud, welke gefworen Vyanden zijn ons Hee¬ 
ren Jefu Chrifti: maer laet ook denfelventoe,hare 
Synagogen , en de oeffeninge haerder Religie binnen 
fijn ftad van Romen en andere hem onderworpen. 
Boven dien d’exempelen der Chriftelijker en recht- 
geloviger Keiferen,dewelke de Arrianen en Nova¬ 
tianen Tempelen hebben toegelaten , fullen mogen 
uwe confcientie te vreden ftellen : en infonderheid 
het exempel des onverwinnelijken Keffers uwes Va¬ 
ders feer hoogloffelijker gedachteniflè , die defgelij- 
ken toegelaten heeft by Rade van den Staten des Kei- 
ferrijx, den Proteftanten in Duitfland, niet tegenftaen- 
de dat hyfe voor ketters gehouden heeft, gelijk ook 
nuonlanx den Koning van Vrankrijk aen fijn Onder¬ 
faten gedaen heeft, al ’twelk t’famen uwer Majefteit 
mag te vreden ftellen en geruft maken, om ons defe 
genade nu te vergunnen, verwachtende den tijd dat 
wy door een gemene eendrachtigheid der Chrillen- 
heit alle mogen vereenigt worden in een eenderley Re¬ 
ligie en formc des dienfts Gods,door de welke uwre 
Maj. en de landen fullen ontfangen alle fegeningen en 
voorfpoet,over mits dat God fal ontwijffelijken gedient 
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worden door het verhoeden van een feer grote aen-' 
ftaende jammerlijke bioedftcrtinge, en dat ulandfal 
gehouden wefen in ftilte en vrede,en niet geftelttot 
eencn roof der omliggende, en de Coopluiden en In- 
woondersdes Lands in alfulken fekerheid, dat alle die 
gene die hier voortijds om defer fake wille uitten lande 
vercrocken zijn , en ook meer andere , veroorfaekt 
fullen wefen herwaers te komen met haer goed, ban- 
delinge en konften. Eintelijk door dit middel den 
eenen en den anderen gegeven zijnde oorfake van j 
rufte , en vernoeginge , het land lal voorfpoedelijk 
bloeyen meer dan het oit dede, met vermeerderin- 
ge van uwe Cronen,en een yegelijk fal diestemeer 
verbonden zijn , om fonder ophouden , den Heere 
te bidden voor de grootheid en voorfpoedvan uwe 

Majefteit. 

D€ <©?abe tan $j>oogftraten en die ban te Wet 
hebben defe Nequcfle gefonden aen te (gouber# 

name /omdieboo2tSte p?efentercnaentei!Baje|ïeit/ 
ofanders daer in te toen fo liaec hoogheid goedfom 
te tinten/ fonter tatfe tcfeïbc eenigfins gerecom# 
mandeert hebben / maec hebben ter contcaricn aen 
liaec (©epateerde tot 25?uffel ïeggente / gefdpeten 
tatfe hen daer metc niet en fouten moeten nodjte ooh 
eenige cjtpeditie berfoehen / alfo te tooaf? ^eeren tin- 
hout tan tien niet goet en tonten / maec geacht boo? 
een hoogmoedige fpicgel-bechtinge haecter rtjhdom 
enbermogens/ en ten heeft fommtge ïjeetentc^o# 
te geheel niet aen geftaen. dommige hebben’t alfo 
uitgeleid en betuit / tatfe mette aenbietinge tan fo 
groten fommen geltö/ te uidantfe ©02flen fouten 
foehen te toinnen / om tan hen-luiten bpfland tan 
holh te mogen gehrtjgen. 

We hoofden ter geconfedereerde tagelijr meer en 
tnecr bemerhente tat te meninge tanden Coning 
on ooit ter <©outername niet en maren om te ïïeltgie 
toete laten (altoafldatfuljcgcbeinfltoerde) ennocto 
tans teiljopente bp al tien tat te <©crefo2mccrde 
te tijtel ter «Confcffic milten aennemen/tattefdte 
<0crefo?meerde geen afftflcnftte en foute geb?ehen/ 
fo hebben fp raetfacm getonten / fo tot ünttoerpen / 
©alencijn en i©oo?nih / aio tot Hmflcrdam (aio toe* 
fente te peincipacifte Steden taer te <©erefo?mcec# 

uSa'öc ^^iOie tjert geoeffent) te (gedeputeerde ter (©e# 
ban be meenten tooz te houden doo? <©?abe=Iiodetoijhban 
tórrrfo?' Nafïautoen en andere gedeputeerde/ te nabolgcn# 
nimöe jje #:opofitie: eerft tat te (gemeenten hen rallen 
boe? ge* plaetfen boo2 alle dingen na ten betele <©odes fouten 
souöcn/ toiilcnd?agcn/onderdanig ter (gbcrheid/inallefa# 
"tSe* confciemie niet beroerende / en booets in te fa# 
mm ban hen dcc Neligte actigaende/ na te refclutie bp te 
öen tijtel «©sutemamc ten €tclen geconfetereerten gegeten / 
J55nu' fonter iet meuo te beflacn buitcnadbbsen belieten 
ban tante stelen gcconfetcreerte/ten einde alle fahen 
gtuföurs beleid mogen toerden ter eere (©ods /tienftetante 
ZT 3Naj.cn tJeltaren tan ten lande. 

(Cen anderen acngemcrht te fahen fo langer fo pe# 
riculofer openbaren / fo boo2 ’t aennemen tan hrijgS- 

„ tolt toe tcrfcheitcn plaetfen / ais ooh doo: te omton# 
felijhc njtinge tan fijn fBajcfleit too2nemen uit 

3 ^pagnienmet grote meniebte tant2eemte hrijgs- 
luiten oter te houten in tefe beterlanden / ’t toelh ge? 
fdjietente/ niet anders te tertoachten is/ tan te 

„ groutoeltjhc uitroepinge tante geringe / Nijhdom# 
„ men en (©odb?efende Onterfaten ter fcïber/ en ter 
„ contrarie een etutoigc inplantingcdcr^nguifiric/of 
„ noch erger en bloctdijhcr plagen (alfo men aio tan 
„ tefe landen boo? tan meuo gecomiucfleert/cnallc 
„ outeeniojfeltjhc ©2pheten en fMbilegien gantfche# 
„ Ujh berbeurt fal rehenen ) obermits ten töo?n ban 

fyne jf&ajcfltit too? eenige quacttoillige fo hoodidtjh 
„ terbmertio tegen tefe beterlanden, ^aï taer tan 
„ node 30n tat t’«Ontcrfaten tan ten lande doende dat 
„ hen betaemt/ te toeten haren natuerlijhenlijeereallc 
„ belj002lijhc eere/ gehoo2faemheit/ tienfl en gctroiE 
„ toighdt betoijfente/ met alle mogdijhe en oprcdi- 
„ te middelen / in aller ootmoedigheid fijne bSajcjteit 

hareonnofelheit/goettoilligheit en onderdanigheid « 
tertonende / en tan ten feiten fijne iBajcfleit aiocc 
toefentc hace rechte ©terljeid / in alter reterentiec: 
fuppliccrente / te mogen bertoerben dedicatie encc 
erercitie tan Ijaerter ïtcligic / tot <©oteo eereenge=<e 
rufligheit haecter confcientien/ met aenbietinge in<c 
teihen tan tanhbaerljetd en tienjlbaue goettoillig^ ‘c 
heit/ too? fo faligen todtaet/eenmechcighe fo»Ecc 
me tan penningen/tot omlajtinge tan fijne USaje?cc 
fïeito domeinen in tefe landen/taer tan nutcïïc* “ 
guefte al bp telen gefien en ooh aen fijne iBajefteit incc 
J&pagmen gefonten toao/en fo te fdtefomme aiocc 
lopende tot dertig tonnen gouto/ groot io (hoe tod “ 
tefelte tegen te grootheid tan fijne ffêajefteit obercc 
grote genade en goederticrenheid/mitfgaderO defer “ 
landen todtaren en gehele beljoutcniffe gerehent 3tjiE<c 
te/ ganfeh hlein of niet met allen te achten iO) die “ 
men tod terfefeeit bdjco2t te toefen / om fijne ftëaje;cc 
ileit op te b?engen (bp aldicn tefelte de too?fch?etence 
ïleguefte too? te genadige ingebinge<ö5oteoguamecc 
te betoiliigen:) fo terfccht fijne <©en. aen de 45e*cc 
deputeerden too2f3 / dat dh in den fijnen alle mogelij?cc 
he nccrftigljdt foute toilien toen/om ten einde too?f3/cc 
totfourmffementc der boo?fch?eten fomme tan dencc 
<0erefo?meerde «gemeenten en rijde 25urgeten dieec 
de eere tan <©od en tan haren natucrlphen 3|eere/ “ 
het todtaren tan den lande beminnende / toe-feggim „ 
ge te geheijgen tot een fehere fomme / op fetece tijden f 
eldnaer fijn ter mogen/gereet te hebben. Ufo tefe ‘ 
fobe/elh inden fijnen niemant uitgefondert/ to be^ „ 
aeffende/ en uit tele menfehen elh toat ua de t?o^ 
migheidfijnohertenen liefde ten gemenentoeltarenc 
bp bjengende / tod een grote fomme / fouter pemanto „ 
beftoareniffe / opgepacht mach toerden / taer toe 
fijn (gedeputeerden ganfeh t2unddijli termanende. 
Regerende met hertelpen tienfl ’t feite metten eer^ cc 
ften ( fo die nootfahclphljeid geen bertreh en toil cc 
lijden) ooh mette befte middden dh in den fijnen befl te 
behent 3ijnde / te beneerfligen/ en de guohieren tan de 
namen der genen die belooft fullen hebben /mitfga* cc 
derd ooh hare fomme en termijnen metten eerflen op ££ 
te toilien b?engen. 

(€en derden/alfo de fahe fo hoogtoicljtigiö/heb> ‘ 
bende ooh fo mogende partijen/datmen oohdejom , 
fleen behulp der ïteiferhjhe USaj. en t|oog-^uitfe ‘ 
ifeur-©02|ltn / en ©o?ften in ’t too?biirden aen de , S8. 
Coninhlijhc j^aiefleit ban ^pagnicn/opdatdefeE ■ } 
te belieten foude het toeemde hrijgef-tolh buitena 
defe Nederlanden re laten/en anders notelijhfalbe?cC 
hoeben/en defdbe Ejoog-<Dmtfe ©02flen enï^eerencc 
der HuSburgfe Confeffic fnlr toegedaen 3ijn/datfpcc 
hommerlijh of lanhfaem tot eenige boo?-bede aencc 
fijne jefleit of andere behulpfacmhcid too? de Ne; cc 
derlanden fullen toilien berftaen/ten toare defe Neder# , 
landje i^erhen hen beriepen op de lusburgfc Con# £c 
feffion/docljte fijne <©enad. tot to?deringc tanden 
rijheCh?ifli/ ooh’ttoeltaren bande Nederlanden/ 
feer goed/nut en oo?baer/dat de <©emccnte’tfclbc.. 
metten eerflen foude toilien doen / om fulhen beroep 
mette tcrhlaringe ban de geflelteniffe der Nederland# 
fc Nerfte/ benetens een Neguefle aen de iicur- C£ 
©o?ficn en ©o?flcn / dienende tot boo?-biddmge / aen 
fijne jBajefleit oter te fenden/latende fijne «éenade 
Ijem bedunhen / dat cm de gehele ruine en ternie# cc 
itngc tan de <0ercf)2meerdc herhen defer Neder# cc 
landen te berhoeden / ’t feite niet alleen toci en mocht 
gefcljieden / met goeder confcientien / maec ooh datcc 
men fchuldig is ’t feite uit €h?iflelijhc liefde / totcc 
op-boutoinge der herhe / te beneerfligen /cc 
hoe tod nochtans fijne <6en. hier mede niet en ter#cc 
flaetpcmam te toilien d?ingen/ benauteen of regeren<c 
tn fij« confciemie. 

3©acr op bp de (gedeputeerde tan tele diberfe ant/ 
Steden tan de <6crefo?meerde ïïeligie fch?iftelijh Ja°n0^| 
gcanttooc2d toerd/dat fp hen altijd hadden getoegt banbre 
om d’(gtcrighcid obedient en onderdanig te 3ijn: fo aeiisic. 
fp hen als noch onderdanigheid toilien betonen tn “ 
alle’tguntfp-iuiden/ haer confcientien onbeftoaert<c 

fouden cc 
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„ fouöen binDen / at met fïrijöig te toefen jegens? öe bei' 
„ lige ^cD?tftute: fo fp ooft bereiö toaren ben te re' 
„ gulerennaöe refolutie bp öe i^ertogtnne enöen Cöe; 
„ leugenomen/ enöeninbouöcn banöienteatöterboL „ gen in aften plaetfen öaec öe felbe refolutte gepubli* 
„ recrt is getoeeft/en öaer öe felbe niet en is? gepubiiceert 
, getoeeft / öat men alöaer öe felbe refolutie niet en 
„ tnogt acfjtet-bolgen / gemerftt men öaer öe felbe re* 
„ folutieignoreeröe/en ooft beter en lichter is? b?p0etö 
„ teöerben öiemen noit en beeft gefmaeftt/öanöeges 
M fmaeftte b?pl)eiö toeöet te berlaten / Ijst toelft niet 
„ toel ftonöe gefcbieöen fonöe? openbaec periculbanop* 
„ roer. 
„ ^atfe ooft gereet 3ön öe boo?f3 collectatie ten p?o? 
, fijte banöe Coninftlijfte jBajefteit teöoenöoen/om 

5, öe topfteiöban öe fteligiete bertoerben: öanalfoöe 
„ <6oubernante generalijftcn alle toftcttatien bp opem 
3, baer Cöict fiaööe berboöen / op pene ban te herballen 
„ in öeinöignatie banöe Coninftlijfte jBajefteit/ öat öe 

<0ouberneurs? ban öe^obintien ben luiöen öaer toe 
fouöengelicbentegeben bneben ban confent/ ofam 
öer e belofte n ban inöemntteit. 

Cn nopenöe ’t öeröe / öatfe ben toel toilöen begeben 
onöer ö’SCuSburgfe Confeffie/in alle ’tgunt öat ac' 
tojöerenöe is? mette ïjcilrge ^tb?ifture/ bp öe $20^ 
Pbeten en 3CpofteIen acbtet gelaten / maer alfo ’t felbe 
articul feer p?egnant is? / en öat ’t felbe bereifcfjt meer* 

5, öeröeöenfttnge/ öat fpluiöen eerft al boren eenige fi* 
3, nale refolutie te geben/’t felbe begeren te communie 
„ reren met bare IBinifterö en Cuöften ban öe gemeen* 

5> 

J) 

3, ten / om öaer 
„ben/dc. 

na abfolute anttooo:ö öaer op te ge-' 

3|ier en tuffcben bobben öe deöeputeeröe ban öe 
Staten ban 25?abanö aénbaer ^oogbeiö obergege> 
ben fefter nemonfïrantie / inbouöenöe als? bolgt: 

/^Enadige Vrouwe, de Gedeputeerde van den drie 
flrmirfe* ^Staten des Landsvan Braband, hebbende tot noch 
ban De toe van dage tot dage verwacht, dat by uwe Hoog- 
OeDepu* heid eenig goet middel foude worden gevonden of ge- 
banDe proponeert, om in’t generael temogen verfien op de 
Staten tegenwoordige troubelen binnen defen Lande ter oor- 
ban fake van de diffentie van de Religie opgeftaen, en be- 
«nhaéc dodende dat niet tegenftaende de menigvuldige de- 
Igoag- voiren en refiftentien (die in’t particulier daertegens 
Scfö/ om mogen zijn gebruikt) nochtans terwijlen de refolutie 
Weren De °Pte genetale remedie van fijnderMaj. is verwacht, het 
irouj quaed tot arger is geprocedeert, en hebben niet konnen 
Wen, laten uwer Hoogheid te vertonen, dat fo verre men ’t 

felve noch langer en befonder ten onfekeren tijde foude 
willen gedogen, fonder in diligentie daer tegens ten 
minden byprovifiemet eenige remedie in’t generael 
te doen verfien,het quaet fal mogen verlopen tot fo gro¬ 
te fware en verfchrickelijke inconvenienten, dat ’t felve 
niet en fal kunnen gedreffeert worden, fonder de goe¬ 
den mette quaden en ’t geheel Land te ruyneren en te 
bederven, niet alleenlijk door vrefe dat tuflehen midde¬ 
len tijde, door een ongeftrafte liberteit en impuniteit 

Prince fchuldig zijn te doen, en ter confervatie van de 
goede Kerftelijke Religie,mainteneringe van de Hoog¬ 
heid en autoriteit van fijne Maj. en coniervatie van den 
Lende, alder-oorbaerlijkft en dienftlijkft fal wefen : fo ©erfoefe. 
bidden de voorfz Gedeputeerde ootmoedelijk dat uwe 
Hoogheid gelieven wille te verftaen totter voorfz con¬ 
vocatie van de Generale Staten, in gewoonlijker for- 
men en getale, als gefchietis ten tijde van deceflie en 
opdracht van defe Nederlanden, tot behoef van fijn- 
derMajeft.gedaen,en fo verre ’t felve vorder vertrek 
of uitftel foude requireren, den Staten van Braband 
ftaets-gewijfe in goeden cotnpetenten getale terftont te 
doen vergaderen, om t’famen te mogen communice¬ 
ren en adviferen, of ly eenige bequame middelen ko¬ 
ffen vinden daer door de voorfz troubelen en ongere- 
geltheden fouden mogen cefferen, en alle vordere ap- 
parente aenftaende inconvenienten en verhoed wer¬ 
den, immers tot dat fijne Majcfteit hier te Lande faj 
gekomen wefen, welk doende, 8cc. 

WfHet op base ïgoogbcïö öen m l^obcmbct bp 
2Cpoftille berftlaert beeft / öat boo2fo beelaen* JHJ 

cmftöe Staten «©enerael / öe ConinftltjfteiïDajefleif «Bouwr* 
met gebonöen baööete befjoren öat men öe bergaöe;nanic- 
pngefouöe bouöeninftjn af-toefen / om öef02ö2e toil* 
len/enomöe ftoutigfjeiö banöe «^ectanfen/öiefjen 
al om in ö?ongen: maer belangenöe öe bergaöennge 
banöe Staten ban ®?abanö in’t particulier/bonö 
fp goeö en acco2öeeröe fp / fïaets-getoijfe geöaen te 
toeröen/ en beeft baer ^oogbeiö ooft öien bolgenöe 
bpbaer b2teben banöen rr .^obember öoenbefcb?ij* 
ben öe Staten ban 252abanö / om tot puffel te com= 
pareren öett naefl-leöen öerfelber maenö/teneinöe 
b002fj. 

Cenige öagen bier na bebben öie ban öe <6eref02^ 
meeröe Keligte feftere reguefle obergegebenaenöen Xra, 
<©2abeban l|oocbfiratenenöe |Bagtftraetban2Cm? ueban 
toerpen/berfoeftenöe öat men ben fouöe toelaten cm 
tep?eöiften/fefteren ,§pangiaertgenoemtilB.2Cntos 
nio Corano/ gefeiö ©ellerine / bp ben ïutöen ont# ^pan^ 
boöen 3ijnöe uit 3B?anftcyft / alöaer bPlBmifïet baö; sfaerr, 
öe getoeeft bp öe ^ertoginne ban dPerrare: en boe 
toel bem’t felbe af-gefïagen toerö/boo2 öïetijö/ en 
öat men begeeröe öatfe bertoacbtcn fouöe ö’anttooo2ö 
ban mijn j|eere öen p?inte / öie abfent toas?/ met 
p20teflatie / fo berre fp anöers? öeöen / öat ’t felbe 
toas? tegen baren toille/ öies? niet tegenftaenöe beb^ 
benfpöenfelben Corano in’t dFrancops? boen p2eöL 
ften/op eenen ^onöagöen eerften december/toelft 
öen djabe en jBagiftraet gualijft nemenöe / als? fma= 
ftenöe na ongeboo2faembeiö en beraebtinge/ bebben 
öeCfeöeputeeröe ban öer ïteligie bp ben ontboüen/ 
en ben grotelijft ober’t gunt boo?f3 is?/ beftlaegt/öan 
fp bebben baer geereufeert öatfe maer eenen 3fran# 
ten p?eöicant meer en baööen/ namentlijft (Caffin/ 
en öat öe felbe fleftelijft toas?. €n öatfe nietenmeen^ 
öen öen C??abe nocb öe USagiftraten geoffenfeert te 
bebben / bpfonöer naöemael fp’t felbe te boren fo bp 

vele Steden en plaetfen fouden mogen worden overio- monöe als? bp reguefte berfoebt baööen. liKaer toant 
pen: maer ook de gene die met alle hare machE,tot noch 
toe ’t felve hebben wederftacn, den onkoft daer toe ge- 
requireert,niet en fullen konnen vervallen en continue¬ 
ren, maer daer by en ook’t gehele Land door hetftil 
ftaen van de Navigatie, hanteringe en koopmanfehap, 
alderlei handwerk en neringe fullen moeten vergaen,fo 
verre daer in niet raffel ijk en worde verfien, en want 
daer toe en om de oude Catholijke Religie en ook de 
Hoogheid en autoriteit van fijne Maj. te confêrveren, 
en op alle troublen ter minfter quetfinge van den Lan¬ 
de te voorfien, en de Navigatie, koopmanfehap en ne¬ 
ringe wederom in haren trein te brengen, egeen beter 
'pf bequamer middel en is dan den goeden wille en in¬ 
tentie van fijne Maj. den Generale Staten van den Lan¬ 
de te proponeren, en met advijs en behulp van dien lel- 
ven uit te rechten, daer toe de Supplianten wel verho¬ 
pen dat de felve Staten hen met alder devotie, onder¬ 
danigheid , en reverentie fullen voegen, fo goede en ge¬ 
trouwe onderfaten onder hunnen natuirlijken geboren 

I. Deel. 

ooft bare ^oogbetö geenftns? en totlöe toelaten bet p?e* 
öiften ban öe boo2f3 ^pangtaert / ja ooft öe felbe toilöe 
geflraft bebben/fo bebben fp fo beel geöaen/öat bp ’t 
beboo?ts? na gelaten en niet meer gep2eeftt beeft. , 

€n alfo öe Staten ban S&abanö / bolgenöe öe "w* 
befcbiijbtnge ban bare i^oogbeiö tot puffel berga? üan öe! 
öert toaren / om bequame miööelen te aöbiferen/ ^raim 
om öe P2eöicatien te öoen cefferen/fo is ’t felbe ter* 
fiont ten oorett banöe <0erefo?meeröe en Confeffic? banD/om 
nifïen binnen SCnttoerpen geftomen/ öe toclfte öaer om t* 
terfïonö fefter requefl obergegeben bebben aen öen 'ati*n ? 
<6?abe ban ^oogfiraten enöe jDagifiraetbanSllnt^ 
toerpen / met feftere remonftrantie öaec beneffens? 
aen öe öjie Staten ban 25?abanö / bertonenöe in 
fubftamie / boe öatfp opten 2 September bettoib 
ligt bebben in fefter accoc?t ben boo?-gebouöcn öoo? 
öen $2ince ban Crangien/ a5ouberneuc öer felbec 
^taö/cnöe JDet alöaer/bp toelft accoo2tbentocge? 
laten toerö öe ereccitieban ben Religie bp pjotofie/ 
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rotter tijtf tos ös? öê <èonm&lü&£|Bajefleit mettc<0e; 
tterale Staten bet J^eberlanben baer toe toettelijB üc; 
roepen/ baerinanbergfoubeberfientoetben/ enfjoc 
toel gun Supplianten beel Itcucr en be ,$eberlanben 
beel nutter en pioftjtelper Babbe getoeejl/ bat gen- 
ïuiben be boojf? ereccitie en oeffentnge ban Baet jffeli? 
gte Babbe met een eeutoig bltjbenb accootb / toe-gela; 
ten getoeeft/ ban met fobamgen p^obifionelen accoo?t/ 
alfo baer boo? ben ingefetenen ban ^ebeilanb een 
miflroutoen gegeben tö gctoeefl / toaer boo? be Boop- 
Banbel/ 'nednge en ambaegten fttllc geftaen/ en be 
ïanben grote fcljabe geleben Hebben; nocïjtans uit 
Uefbe bie fp totten gemenen bjebe en rulle 3tjn beagen; 
be / Hebben fp b’HIrticulen beef accoonö / baer toe bet? 
focïjt 3ijnbe / aengenomen en onberfclpeben / met 
booegaenbe béloftentffe ben gebacn / bat be feïbe %ttu 
tulen bun bafleltjfe in allen baren puntten fouben toet; 
ben gegouben. ©erjbeBenbe baerom bat fp fouben 
mogen genieten ’t boo?f5 aceooit en ’t effect ban bien / 
en niet berhjilligen notijte beffuiten bat be toe&ont; 
flige ©ergabertnge ber generale Staten /een boo?- 
ooiöeel of peejuöme fouben mogen toe-toengen of ge? 
nereren/ contrarie ben booif3 accoo?be / toelïie tïe; 
monflrantie fp begeert bebben bat be booif3 <0:abe en 
bte ban be 3®et fouben piefemeren aen be Staten: 
ban men geeft’t felbe getoeigert/ teftituerenbe ben- 
iuiben bare Originele Heguejle / bebbenbe nochtans 
baer aftopte begouben. 

<Den jcjej. ^ecembno bebben be Staten ban 25?a; 
banb baerber l^oogbeib obergegeben bp gefclpifte ben 
abbtjö om alle be i^eberlanben boo? te berbieben/ 
fcbo?ffen en op-Bouben alberbanbe ptebicatien en 
erercitieban benmitoeïïeügten/ ’tbouben ban bun 
Conftflorienetftgeen baer af bepenbeert / toaer ban 
’t tnljoub alljier bolgt. 

i 

/'“'•Enadige Vrouwe: De drie Staten’slantsvanBra- 
^“-mand vergadert geweeft zijnde, om volgende de 

(E0I.89.) propofitie van hunder Hoogheid aen hun gedaen, t’fa- 
meate communiceren en t’adviferen of fy eenig be- 
quaem middel fouden kunnen vinden om te doen cen¬ 
teren de troublen binnen defe Landen, ter oorfaken 
van de diffentie in de Religie opgeftaen, en daer op rij¬ 
pelijk gedelibereert hebbende, en kunnen niet vinden 
noch adviferen eenig ander of beter en bequamer mid¬ 
del en remedie, dan dat onfe alder-genadigfte Heere 
de Koning fal by wegen van Placcate mogen doen ver¬ 
bieden , fchorflen en ophouden in alle en elk van defe 
fijn Maj. Nederlanden, alderhande predicatie van de 
nieuwe Religie , Sekten en leringe met alderhande 
exercitiën en oeffentnge van de felve, ’t houden van 
hare Confiftorien, en’t gene daer af dependeert, alles 
by provifie, en alleenlijk ter tijd toe fijne Majeft.bin- 
nen defen Lande in perföon fal zijn gekomen, en op al 
in ’t generael finalijk fal wefen voorfien met advijfe van 
de Staten Generael, op poene van de Contraventeurs 
en overtreders van den felven Placcate als ongehoor- 
fame en Perturbateurs van der gemener welvaert gepu- 
nieert te worden, by banniffement of lijfftraffinge, ge¬ 
lijk fijne Maj. na den eifch van de delikten foude bevin¬ 
den te behoren. 

En om ’t felve Placcaet te beter doen obedieren en 
volkom en, dat uwer Hoogheid foude’t felve Placcaet 
maken met voorgaende advijfe van de Staten Generael 
van de Landen van herwaers-over, of den meeften- 
deel van de felve Staten, en daer toe alleenlijk en tot ge¬ 
nen anderen einde doen ontbieden alle de felve Staten 
ten minftenalfodieindenjare 1538. (alsdebedeNo- 
vennaelfijne Majeft. geaccordeert worde) ontboden 
en vergadert zijn geweeft. En dat uweHoogheid eerft 
en voor al de voorfz convocatie generael fal mogen 
doen verfekeren in ’t particulier van de voorfz Staten 
van Braband, Vlaenderen en Holland, van haren ad¬ 
vijfe conform den voorfz Placcate, en van dat fy ’t fel¬ 
ve haeradvijs inde vergaderinge van de Staten Gene¬ 
rael niet en fullen veranderen, noch ook fullen toe-la- 
tenof gedogen dat men andere faken aldaer fal trakte¬ 
ren , noch yemant daer af willen horen. 
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Gelij k de voorfz Staten van Braband van als nu uwer 
Hoogheid daer afzijn verfekerende, te wetende Pre¬ 
laten en Edelen voor de twe eerfte Staten en voor den 
derden Staec,die van Loven en Bruffel roette twe kleine 
Hooft-fteden, Thienen en Leeuwe tgt defe vergade¬ 
ringe gecompareert zijnde in ’t geheel, die van Ant¬ 
werpen uit lafte van haren eerfeen Lede, en die van 
’s Hertogen-Boffche, met fulke vaftigheid van hare twe 
eerfte Leden, ais uwe Hoogheid daer af is hebbende. 

Heeft ook de voorfz Staten gedocht dat tot gevoege- 
lijken effedfe van de voorfz Placcate foude mogen vela 
opereren, en tot gemeine rufte grotelijkprpfijteren, 
dat uwer Hoogheid gelieven wille met alle de State» 
van de voorfz Lande, te geloven dat fy fouden bidden 
en intercederen aen fijne Coninklijke Majeft. ten einde 
der felver fijnder Majeft. foude gelieven, door fijn in- 
geborene clementie en goedertierenheid, alle de Sekta- 
riften of volgers van de nieuwe Religiën in gratie t’ont- 
fangen: en hen te gunnen abolitie of pardon generael 
van al’t gene fy tot dien dage in, en aengaende ’t ftulc 
van de voorfz nieuwe Religie tegen fijne Maj. fouden 
mogen hebben geoffenfeerc en mifdaen. 

En dat fo verre van noden ware eenige forfe of wa¬ 
penen te moeten gebruiken tot onderhoud en executie 
van den voorfz Placcate, dat uwer Hoogheid van we¬ 
gen fijne Majeft. daer toe Nederlanders en nietUitlan- 
ders wil gebruiken, op dat de goede onderfaten mo¬ 
gen verhoed worden van de meefte befchadigheid, ver- 
druclqnge en verderffeniffe. 

Bidden de voorfz Staten in alder ogtmoet, uwer 
Hoogheid dit hun advijs als uit goeder meninge proce¬ 
derende , ook in ’t goet en voor aengenaem te nemen, 
alfo fy ’t felve voor hun advijs en opinie niet en houden 
noch begeren te houden, fo verre ’t feive uwer Hoog¬ 
heid foude bevinden niet geraden te zijn. Maer fo ver¬ 
re uwer Hoogheid eenig ander of bequamer middel 
foude weten, dat de felve- gelieve dat te proponeren 
den voorfz Staten, dewelke uwer Hoogheid daer toe 
allen goeden dienft en officie zijn offererende. 

3plïi atfoijg Hare i^oogöriö gort gebonDrn Hebben; cennpi 
be/Heeft ïrfen arijteebolgentie boen betonden fefecee ban 
foime ban paccate/’ttoelbfpben 2.4. december be 
b?te Staten ban ^abanb gecommumteect geeft. ^ 

<©e Matree ban ben felben placcate biasf fomnuer; ntcanen 
lijfi betDalenbeben oo?fp^onb ban be troublen / en bat 
be faben ban be ^ectanfen fo bette gefiomen toaren / " 
batfp be biapenen Dabben aengenomen / met febete 
P^effe/ Hitte en futk/in bibeefe plaetfen be ©eelben 
.geb^oben/be Uerben gefaccageert en geptlleett/bat 
be ifegente bie tot biet tijb Babbe geBoopt ’t felbe guaet 
te eemebteren / meet bp foettgBcib en bp Daet bebelen / 
ban bp biapenen en btolentie / Baet bebonben Beeft 
feet omttngelt en be?cafcBt ban fulben fo?fe en menig; 
te / bat fp niet en Babbe Bet mibbel tetefïffetenofDen 
’t felbe te beletten/ en fienbe ben felben noot om be tefle 
te faiberen / Bopenbe mettet tijb goebe o?b?e te (lellen / 
Babbe accoogt metten geconfebeteetben Abelen aenge; 
gaen en onbet anberen betfefaett / batfe niet gebjuiben 
en foube eenige fo?fc / notB toegen ban feite tegeno bie 
gene bie fouben gaen of Beren banbe p^ebiratientec 
plaetfen baet be feïbe mettet baeb gebaen toaren/ 
totter tijb toe bat bp fijne fDajeffeit bpabböfebanbe 
Staten generael anbetss foube 5üngeo?bonneert/op 
tonbitie ooïi bat be herben altebc bp be^ettarifen 
geomipeert/foube too?ben geteflitueett bet <6ee(le; 
lijbBeib/ om te boen be bïenflen <£5obg/ fonbet Ben 
baet in te boen eenig Binbet of belet in eeniger ma; 
nieten. 

^en leflen december Hebben be Staten ban 25?a; 
banbïien abbijö obergegeben op’tboo^paccaeten 
berfocBt battet feïbe foube toerben betanbert / bolgen; 
be b’2ipo(lilie bp Ben opte marge banbe felbe placcate 
geflelt/ Hebben ooö ten felben bageBaerbetjfoogBetb 
obergegeben / befe na-bolgenbe Hemonflrantie. 

f^Enadige Vrouwe: Alfo uwer Hoogheid heeft goet j^n^f 
^gevonden d’advijs cn middel welk de drie Staten granrtf 
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ban Dc van Braband uwer Hoogheid hebben aengegeven, om 
graten re m0gen remedieren de jegenwoordige troublen van 
33^, den Lande, ten minften provifionelijk by wegen van 
banö. PJaccate daer af den voorfz Staten by uwer Hoogheid 

feker concept is gegeven , welk fy by eenige kleine ver- 
anderinge uwer Hoogheid geprefenteert hebben, be¬ 
vonden conform den felven haren advijfe en intentie. 

So ift, dat de felve Staten om daer af volkomen 
vrucht na den wille van fijnder Maj. te doen hebben, 
niet en mogen laten uwer Hoogheid te remonftreren, 
dat niet alleenlijk profijtelijk maer t’eenemael notelijk 
is d’effekt van den felven Placcate fo te vorderen , dat 
’t felve fonder vertrek van tijde tot executie mach wor¬ 
den geftelt. 

Mits dien datby vertrek van korte dagen die faken 
fo verre fullen mogen verlopen, en tot fo groten quaed 
veranderen als men vooroogen fiet, dat ai eer daer om 
in Spagnien aen fijn Coninklijke Majeft. fal zijn gefon- 
den, daer op aldaer zijn gerefolveert, en diedepefche 
weder gekeert, en daer na de Staten Generael alhier 
fullen zijn vergadert, en hun advijs fullen hebben gege¬ 
ven , het voorfz remedie door de felve vergaderinge 
niet en fal profij teren of practicabel wefen, immer niet 
in fulker voege als nu tegenwoordelijk foude mogen 
gefchieden 

Gelijk men metter daet is gewaer geworden by de 
befoigneopde moderatie van den Placcatenen andere 
diergelijke faken. So zedert ’tbeginfel van defc trou¬ 
blen de faken van dage tot dage fo zijn verandert en van 
quaed tot arger geprocedeerr, dat ’t gene des in den eer- 
ften voor remedie foude mogen dienen, luttel tijdsdaer 
na geen remedie (door praktijkelijke vonden van den 
quaedwilligen) en heeft konnen welen. 

Welk temeer nu jegenwoordelijk is t’aenfienente 
bevrefen, door dien dat de wapenen die te voren by der 
Sektarifen waren aengenomen tot harer defenfie, nu 
Worden aengenomen tot invafie, en om de goede in- 
gefetenen van den lande en hare goeden, fo wel Gee- 
ftelijk als Weerlijk, af te lopen , daer uit grote ver- 
fchreumelijke dingen fouden mogen procederen,meer- 
der dan men kan bedenken, als die voorleden gefchie- 
deniffe (die men voor date van der felver niet en fou¬ 
de hebben derren peinfen) wel hebben bewefen. 

En ten anderen fo komt ook wel te confidereren 
dat een remedie (d’welk promptelijk met advijfe van 
de Staten van den Lande by den Prince word ter exe¬ 
cutie gefield ) een yegelijk doet ontfien, beduchten en 
obedieren, daer by vertrek van tijde, ’t felve by de ad- 
verfarifen geprevideert zijnde , dikwils by verfchei- 
den quade praktijken word geobvieert en ondergaen, 
fo men niet en twijffelt dat de Minifters en Hoofden 
van den voorfz Sedtarifen (die de beroerte onder ’t volk 
maken) daer toe hun uiterfte devoir fullen doen, fo ver¬ 
re’t voornemen voorfz tot haerder kennifïe kan ko¬ 
men , en den felven tijd fal worden gegeven, om hun 
quade inventie te werk te mogen Hellen. 

Boven dien dat ook de Steden niet langer d’onko- 
ften van hare befchermeniflè en tranquilliteit der inge- 
fetenen konnen vervallen,en het platte Land,daer by de 
Steden moeten leven en onderhouden worden, gehe- 
lij k word uitgeteert en verarmt, en alle negociatie, ne- 
ringe en hantwerk is ftille ftaende, daer door grote ar¬ 
moede , benauthe-id en miferien onder’t gemeen volk 
Word gecaufeert, en daer door grote dierte en gebrek 
gefchapen is te rijfen ,welk’t gemein volk boven de 
troublen van der Religie door den nood tot veel quaeds 
fal mogen dringen, fo verre’t felve vorder op fijn ver¬ 
loop word gelaten. 

Om waer regens te mogen in tijds verfien , befonde- 
re confideratie nemende dat de redenen waer om fijne 
Majeft. nieten heeft geraden gevonden in fijnder ab- 
fentie te laten de Staten Generael vergaderen nu ter 
tijd zijn cederende, by de verfekertheid die de voorfz 
Staten van Braband uwer Hoogheid hebben gedaen, 
en fo verre des nood zy, vorder fullen doen, en uwe 
Hoogheid ook promptelijk van de meeftendeel van de 
andere Landen ook fal mogen nemen. 

Mits welke verfekertheid by den voorfz Staten Ge- 

rael nieten kan noch en mag gedaen noch voorgefteld 
worden, dan ’t gene des tot effektuatie van den voorfz 
Placcate (zijnde den wille van fijnder Majeft.en uwe 
Hoogheid) fal dienen, fonder iet anders te mogen of 
te laren proponeren of trakteren. 

En dat ook alfo uwe Hoogheid door den nood eb 
om de Sektarifen te doen afleggen hare wapenen,die fy 
feiden tot hare defenfie alleen aengenomen te hebben, 
baer hee r laten fort eren, om de predicatien van de 
nieuwer Religie, zijnde in haer felven d’oorfaekvan 
den meeften quade te gedogen , nu door den jegen- 
woordigen uiterften nood, ongelijk meerder in alle 
hoeken van den Lande zijnde, ook te meerder en be¬ 
ter oorfake is hebbende, om de Voorfz Staten Gen e- 
rael te doen vergaderen tot fo goeden Goddelijkenen 
verfekerden effekte. 

En hoe wel de voorfz Staten uwer Hoogheid niet 
geerne en importuneren met iterative verhoeken der 
voorfz vergaderinge generael, en hebben nochtans van 
eeds wegen niet konnen laten defe jegenwoordige an- 
derwerven uwer Hoogheid te prefenteren ,daer byfy 
bidden in aller ootmoed uit fonderlinge affektie en be¬ 
geerte die fy hebben, om volgende den goeden wille 
van fijne Maj. en uwer Hoogheid,d’oude Kerftelijke 
Religie, met ook d’autoriteit van der felver fijnder 
Maj. te mainteneren,en ’t Land uit alle miferie en cala¬ 
miteit (daer in’t felve is geftelt) te mogen libei eren en 
op fijnen ouden voet brengen, dat uwer Hoogheid ge¬ 
lieven wille, fonder langer vertrek, te procederen en te 
doen procederen tor effekhiatie van de voorfz Placcate 
by voorgaendeconvocatie van de voorfz Staten Gene¬ 
rael, als zijnde de befte,eenig en gevoeglijkftereme- (Föl.90.) 
die, welk de voorfz Sektarifen meeft zijnontfiende, 
uit dien fy in den beginfel hen daer toe hebben gerefe- 
reert, en nu wel weten dat hare voorftellen eauferende 
de ruyne vanden Lande,niet en fullen gedoogt worden. 

<©en herben Sanuarp fieeft f)aer ï^cogfietb ben 
botste Staten ban 2&?abanb berfeïam/ be ftoarïg* 
ïjeibbtefp bonb in eemrrc puntten banbe ^nofiiïlen 
en annotatien op ’t boojfê concept ban ben paccate/ 
obergebenbe aen be boo?f3 Staten fiet nabolgenbe ge* 
fcifêifte. 

MYne Heeren, hare Hoogheid heeft gefien in den 
Raed d’apoftillen en annotatien marginael by u g"gen?eC 

luiden gemaekt of geftelt op ’t concept van den Placca- te. 
te, welk fy onlangs,volgende u advijs, u heeft doen 
overleveren, en hoe wel fy wel hadde u luiden begeert 
in als te believen en haer te conformeren mette voorfz 
Apoftillen, alfo fy verftaet u luiden meninge te wefen 
goet en oprecht, fo ift dat fy gevonden heeft in eenige 
punkten fwarigheid, en eerft aengaende der poenen 
van de confifcatie tegen de Minifters, Leeraers en an¬ 
dere Hoofden van de Sektarifen, de welke gy luiden 
begeert achter gelaten en uit den voorfz Conceptege- 
deleertofgefchraptte worden, uit redenen geallegeert 
in u luiden Apoftille, voor fo vele fy wel kent de me¬ 
ninge van fijne Majeft. en dat defelvegeenfinsen fal 
willen confenteren dat de voorfz poene van der con¬ 
fifcatie worde achter gelaten daer die plaetfe mach heb¬ 
ben. Waer om foude haer Hoogheid verdunken om 
fijn Majeft. de faken niet fwaerder te maken, dat be¬ 
ter ware die voorfz claufule te laten in’t voorfz Plac- 
caet, niet te min ingevalle dat gy luiden perfifteert ter 
contrarie dat de felve claufule uit blijve, fal haer Hoog¬ 
heid te vreden wefen fijnder Majeft ’t felve te prefente¬ 
ren , en dien aengaende te doen alle Officie die fy be¬ 
vinden fal daer toe te dienen. 

Ten tweden, aengaende de Articul van’t generale 
pardon welk gy luiden begeert geftelt te worden in ’t 
voorfz Placcaet, heeft haer Hoogheid infgelijks fwarig¬ 
heid bevonden, om dat’t felve is te fee r generalijk en 
confuis, fonder te maken eenige diftinktie of onder- 
fcheit van de delikten en excefïèn, mits den welken 
foude haerder Hoogheid verdunken dat het voorfz 
pardon niet en foude behoren geftelt te worden in ’c 
voorfz Placcaet, maer wel foude’t felve befonder mo- 
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gen geprefenteert worden aen fijne Maj. by manieren 
vaii requefte,gelijk u luiden eerfte vertoningefcheen 
te begrijpen, wefende niette min hare Hoogheid te 
vreden ingevalle dat gy luiden perfifteert te doen alder- 
hande Officie aen fijne Majeft. als van de eerfte voor- 
gaende Articul. 

Ten derden, nopende den genen die hen lullen vin¬ 
den gewapent en geftokt in de predicatien, daer men 
Verftaet van de wapenen oflfenfijf, uitgenomen ’t rap¬ 
pier en den poingaert voor die gene de defelve ge¬ 
woonlijk zijn te dragen, en bevind hare Hoogheid niet 
redelijk, dat fy fouden moeten gevangen of beklipc 
worden op’c feit, en dat fy anderfins niet en fouden 
ftrafbaer wefen, en dat daer om die woorden (gevan¬ 
gen op ’t feyt) niet en behoren in ’t voorfz Placcaet 
geitell te worden. 

Voor fo vele aengaet de vertoninge by u luiden ge- 
daen, ten einde van te doen t’famen roepen of ontbie¬ 
den de Staten generalijk, van als nu terftont fonder te 
verbeiden d’antwoorde of refolutie van fijne Majeft. 
forgende anderfins dat by vertrek en lankheid, de fake 
fal mogen ontdeckt worden, en by de Sedtarifen daer 
tegens gecontremineert met meer andere redenen, 
hoe vvel dar haer Hoogheid heeft de voorfz redenen 
genoeg gevonden vigent en pertinent: fo ift, dat over¬ 
mits fy fo expreiïe ordonnantie en verbod heeft van fij¬ 
ne Majeft. van niet te vergaderen de Staten Generael, 
voor fijn komfte hier te Lande, niet en fiet hoe fy fou¬ 
de konnen de contrarie doen , fal niet te min hare 
Hoogheid te vreden wefen om defe materie bereet en 
veerdig te maken, om te fenden ’t gene welk alhier ge- 
arrefteert fal wefen aen de Staten van Vlaendereh en 
Holland, om te weten haer luider intentie, en of fy 
hen willen conformeren, en fo verre fijne Majeft ac- 
cordeertde vergaderinge van de voorfz Staten, of fy 
(uilen fenden hare Gedeputeerde ter vermaninge van 
hare Hoogheid, als is gedaen geweeftop de bede No- 
vennael. 

En daer mede dunkt haerder Hoogheid dat de Sta¬ 
ten van Braband hen behoren te vreden te houden, ge¬ 
lijk fy ook ’t felve aen hen verfoekt, en fy infgelijx ver¬ 
klaren of fy te vreden fullen zijn te fenden hare Gede¬ 
puteerde, als gedaen is ge weeft totter voorlz No ven - 
nale, ingevalle fijne Majeft. accordeert de voorfz ver¬ 
gaderinge generael, en dat fy op al hen refolutie ten 
eerften willen geven. 

stffefieft op Uc Poo2f5 Staten tooo? haer affcfietö / aen 
i>cr £>ta> rjaec I0oogljciö tut na-boltjcntie gefcïj2tfte ohergelehert 

uan i)cl)beiL 
SantJ. 

De drie Staten ’s Lands van Braband gefien hebben¬ 
de’t gene des uwer Hoogheid hen heeft doen vertonen, 
aengaendeden apoftille en annotatien by de felve Sta¬ 
ten geadvileert en geftelt op ’t concept van den Plac- 
cate, hebben uwer Hoogheid wel willen verklaren dat 
fy egeenfins en begeren te veranderen hen eerfte ad- 
vijs info notabelen getale genaemt, ten fijne Van der 
Ceffatie van der predicatie en d’exercitie van de nieu¬ 
we Religie,daer op ’t voorfz concept is gemaekt Maer 
alfo de voorfeide Staten hadden bemerkt dat de mee- 
ftefwarigheid van dien is gelegen in de executie en ef- 
fedluatie, en dat vele importeert ’t felve te doen metten 
gevoeglijkften middelen. So hebben defelve Staten 
uwer Hoogheid alleenlijk gebeden gelijk fy als noch 
Zijn doendé, om met hen aen fijnder Majefteit te in¬ 
tercederen en te fuppliceren, ten einde de felve fijne 
Majeft. gelieve den Sectarifen of volgers van de nieu¬ 
we Religiën in gratie t’ontfangen,en hen te gunnen hen 
aboliteof pardon generael van’t gene des fy dien aen- 
gaenie aen fijnder Majeft. mogen mildaen hebben: 
biddende daer om anderwerf, dat uwer Hoogheid ge¬ 
lieve mette felve Staten ’t felve fijnder Majeft. te repre- 
fentcren, en alle Officie te doen, ten einde fijne Majeft. 
\ voorfeide pardon gelieve te accorderen , verhopende 
dat vele onderfaten en andere binnen delen Lande, in 
den beginfcl door een fubite nieuwigheid hen in defen 
faken vergeten en te buiten gegaen zijnde, daer door 

fullen tot recipiflentie en goede obedientié komen, 
daer anderfins de felve diffiderende van gratie , by def- 
peratie ’t uiterfte fouden mogen attenteren. 

En voor fo veel der conlifcatien aengaet, hebben 
de voorfeide Staten geconfidereert dat deièlve in voor¬ 
leden tijde heeft veroorfaekt de meefte op-fprake te¬ 
gen d’oude Placcaten en d’executien die daer uit tegen 
de Sedtarifen zijn gedaen. En daer om aengaende de¬ 
fen Placcate provifioneel, welk alleenlijk fal dienen 
voor eenen korten tijd, en nochtans’therfte fal wefen 
om een goet beginlel te maken, hadden geraden ge¬ 
vonden de poene van den felven Placcate provifioneel 
te nemen aen’t lijf, by banniiïement of andere arbi¬ 
trale corre&ie,fonder van der confifcatien van den goe¬ 
den te vermanen. Befonder als die niet en fouden we¬ 
fen generael en univerfel, maer in d’een plaetfe foude 
gefchieden en in de andere plaetfe niet, daer nochtans 
die van Braband fouden mogen pretenderen fo wel vry 
eti exempt van confifcatie te zijn , als eenige andere ge- 
privilegeerde plaetfen , aengaende de poenen te ftatue- 
ren op dele nieuwe faken en delidten, mits dien den 
Prince van ouden tijden en originalijken binnen defen 
Lande van Braband egene confifcatie en heeft gehad, 
maer word bevonden dat dit felve hen voortijden by 
den Staten van den Lande is geaccordeert opte delidten 
de welke als doen by den Charcere van den Lande daer 
op gemaekt zijn, verklaert voor Capitael, ten einde de 
felve delidten fouden bat vervolgt en’t Land van de 
perpetrateurs der felver te bat gefuivertworden, met 
exprefle conditie, dat fo verre in toekomende tijde ee¬ 
nige andere nieuwe faken en delidten op {tonden, dat 
daer op den Prince foude verfien en ordineren by ad- 
vijfe en rade van fijne mannen of vaffiüen, en goede 
Steden van Braband. 

Waeromde voorfz Staten uwer Hoogheid ook wel 
hebben willen bidden, fo vele aen fijnder Maj te doen, 
dat de claufule van confifcatie mach uiten voorfz Plac¬ 
cate blij ven,of immers fo verre fijne Maj. ’t felve egeen¬ 
fins en foude willen confenteren, dat de felve confifca¬ 
tie foude worden gereftringeert tegen die gene die in ’t 
overtreden van den voorfz Placcate foude mogen com¬ 
mitteren het delict van crime» lefa Majeftatis Humana. 

En voor fo vele aengaet ’t derde point beroerende 
d’apprehenfie op’t feit, hebben de voorfeide Staten 
verftaen, alfo fy’t felve als noch verftaen, dat men de 
genen die met wapenen en ftocken hen fouden vinden 
in verboden predicatien, foude executeren fonder vor¬ 
der informatie, fouden moeten op’t feit bevonden we- 
fén,en darmen tegen den genen die men daer mede 
foude willen belaften fonder op ’t feit bevonden te zijn, 
foude mogen procederen by voorgaende informatie, 
volgende den gebruik en Privilegiën van den Lande. 

En nopende het fenden van den Gedeputeerden van 
de Staten van Braband in de convocatie van de Staten 
Generael, zijn de voorfeide Staten wel te vreden hare 
Gedeputeerde te fenden, fo gedaen is geweeft op de be- 
de Novennale , verfoekende en biddende dat uwer 
Hoogheid gelieven wille totte felve convocatie gene¬ 
rael te procederen, met alle acceleratie mogelijk zijn¬ 
de , mits den groten nood en extremiteiten van den 
Lande ’t felve requirerende, en daer in te doen alle of¬ 
ficie mogelijk zijnde, daer by uwe Hoogheid den Lan¬ 
de en goede ingefetene van den felven fal verbinden tot 
herwaers van groten beneficie als den felven Lande fal 
gefchieden, door middel van de pacificatie van den fel¬ 
ven Lande, tot confervatie van den felven, der ouder 
Religie, en autoriteit van fij nder Majefteit, alfo ’t felve 
daer toe is d’eenigfte middel. 

Biddende voorts der felver uwer Hoogheid ’t voorlz 
ad vijs van de Staten vooraengenaem te nemen, fonder 
’t felvedien van Vlaenderen, Holland, of yemanden an¬ 
ders te com municeren, met verklaringe, dat ’t felve by 
de Staten van Braband foude zijn overgegeven en ge- 
ad vifeert,maer fo verre uwer Hoogheid gelieve d’effcét 
van dien eenigen van den anderen Landen of Staten te 
proponeren, en uwer Hoogheid van hen daer op te ver- 
fekeren, ’t felve te doen in den name en van wegen fijn¬ 
der Maj. daer toe den voorfz Staten van Braband ook 
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dunkt niet geraden te Zijn, uit te fenden ’t narree van 
den voorfeiden concepte van den Placcate, maer al¬ 
leenlijk d’eflfeót van de difpofitive. Ten einde niemant 
oecalie en neme hem by der voorfeider narratie als ge- 
graveert, te beklagen, en eenige alteratie te maken, fo 
verre’t felve worde gediviilgeert al eer ’t felve falzijn 
gearrefteert by de Staten Generael, fo in de moderatie 
van de voorgaende Placcaten is gefchiet. 

<&p toelft gefc&tft öc <0outomtante opömttaefï- 
leöen fjanuatp geeft geamtooo?t&p scpofltlle. 

fc’5ïnt* r\ At fy de Staten bedankte van de goede zele en af- 
toanoe* fecf ie die fy toonden te hebben, om te remedieren 
ïftcgen* dedisördren van de predicatien en exercitiën van alle 
111 de Seclen jegenwoordelijk binnen defen Lande regne- 

rende, tot groter fchande, fchade en confufie van de 
felven, en dat fy niet en foude laten des te adverteren 
fijne Majeft. daertoe voegende de recommandatie die 
fy foude vinden te behoren, haer requirerende niet te 
min en exhorterende yegelijk in’t fijnete willen doen 
fuiken devoiren neerftigbeid om te verdrijven alle defe 
meefte notabelfte disordren, alfo dat een yegelijk in’t 
fijne mach fijne Majeft, daer af verantwoorden en con- 
tentement geven tot fijnder komfte, dewelke by Gods 
hulpe haer Hoogheid hoopte en verwachte fo haeft te 
Welen als een yegelijk wel wifte. 

(foi.9i.) ift b02bcrtn öcfefahc boo?t gae/falihljter öe 
fommarten ban eenige Difcourfen (lellen bte omtrent 
befen tiiö geitiaefet toettenen ontec’tbol&guamen/ 
eneetfleen btfcoursf öaettn onterfocDt toerö of beter 
toate boo? be i&etetlanten / met bennijbinge ban op* 
roer/ö'Hnqutfmete laten boo?tganb gebben/banof 
beter toate befelbe met getoelt tegen te flaen en te toe* 
ren/en ofmenfe foubebonnen toeren/’tinBoubbaer 
bantoajSfommariebtt: 

©if* 
routg op 
te gefiel* 
icniffe 
Det^e* 
fcerlatn 
ten/nf 
Set ömc 
t0 ö’3ln* 
quifitle 
te heren/ 
dan te 
iijöen/en 
ofmenfe 
ooftfoa» 
demo? 
gen fee* 
ren. 

De Nederlanden zijn rijk en in goede vrede, doch 
niet geheel eendrachtig in faken de Religie belangende. 

Dit en wil den Koning geenfins lijden, en dat fo te 
vermoeden is door ingeven van de Geeftelijkheid, ge¬ 
wogen •zijnde om fulx te weren , der felver Landen 
neringe en welvaren te bederven. 

Of de Geeftelijkheid de hulpe van de wereltlijke 
hand aenroepende, om met bedwankde vrye zielen na 
hen luider pijpen te doen danlfen, daer in handelen na 
den bevele Gods,enis’t voornemen niet alhier veel 
af te feggen, gemerkt geen menlche een ander van een 
ander gevoelen kan maken. 

Inlgelijx is’t voornemen niet om t’onderfoeken of 
den Coningen v/el betaemt Executeurs te zijn van’t 
voorftelder Geeftelijken. 

Maer genomen zijnde, of den Conink door de Gee¬ 
ftelijkheid mifleid zijnde, geenfins anders wilde gera¬ 
den zijn, maer ernftig voort wil gaen metter Inquifitie, 
daer uit volgen moet een land-ruiminge van een gro¬ 
te menichte onderfaten een onwaerdeerlijk verlies van 
neringe en welvarentheid, een jammerlijke moord van 
vele onnofele menfehen en onwijfe zielen, en een ge¬ 
mene treuringe , benaude en deerlijke ellendigheid 
over alle inwoonders der Nederlanden, of ten m inften 
eenFranfoifche oproer. 

So valt in beradinge, of beter waer voor de Neder¬ 
landen metvermijdinge van oproer, d’Inquifitie te la¬ 
ten voortgank hebben, dan of beter waer de felve met 
geweldiger hand te keren. Daeromvaltte confidere- 
ren of mens ook vermach te keren, en genomen of 
mens wel mocht keren, doch nietfonder oproer, of het 
keren, dan of het lijden nutter waer voor defe Landen. 

Om te betonen dat men wel macht heeft om fulx te 
keren, foude mogen dit voort gebracht werden. 

Eerft moet wel overwogen zijn desConinxen ook 
des volx of defer Landen vermogen. 

Des Coninx macht beftaet alleen in de goetwillige 
onderdanigheid van vele vrome en rijke onderfaten. 

Detyrannie van de voorgenomen Inquifitie maekt 
des Koninx onderfaten fijne Majeft. vyanden , daer 

door defelve fijne Majeft, die macht verheft en fb veel 
kranker werd. 

Immers dat erger is, hy v/erd behoeftig van fb vele 
vremde macht, als hy vyanden van de fijne krijgt. 

Boven dien zijn de Roniogen meeft in weeidige 1&- 
digheid opgevoed,Tonder oeffeninge van des Lands fa¬ 
ken, door fchalkheid der Raden,op dat deConingen der 
welluften dienaer, en fy den Landen Coningen louden 
wefen, als die na haren wil misbruiken der Coningen 
macht,hier door zijn de Coningen meeft onverftandig. 

’tOnverftant met fich felfs oneens zijnde, kan met 
niemand over een dragen, fullte Raden en konnen ook 
met eendrachtig zijn, want elk des anderen vyand is, 
daer dan geen eendracht en is, mach ook geen mogent- 
heid zijn, gemerkt die beftaet in eendrachtigheid. 

Ter contrarie zijn hier in ’t Land velé verftandige en 
vrome Heeren, in de bloeme haers levens, die in des 
Lands faken,en den krijgs-handel grotelijk verfocht 
zijn, boven dien, dat fy ’s Lands welvaren fo bemin¬ 
nen , dat fy lijf en goet daer voor te wagen, bereid Zijn, 
de welke overmits de gelijkheid van finnen en ook van 
voornemen volkomelijk eendrachtig zijn, fo en is daer 
niet alleen macht, maer ook goede en voorfichtige 
wijsheid, die alle macht noch te boven gaet. 

Daer dan ook fodanige verftandige eendracht is, en 
is geen angfte dat menfe fal mogen fcheuren, ’t welk fy 
alle verftaen haer verderffenilfe te wefen , als die wel 
bemerken konnen, dat die onder hen luiden, die hen 
door beloften liet af trecken, ten laetften fijne gefellen 
in hare rechtvaardige fake eerlijk geftorven zijnde,noch 
fchandelijke uitroedinge fouden verwachten van de 
Spangiaerden, die by haer luider twedracht, Heeren 
van defe Landen worden fouden,enna haren moed- 
wille tyranniferen, en middelertijd ferwijlen fy alsdc 
offen voorde bijle gingen,noch ootmoedigefmekers 
van hare vyant den Cardinael moeten wefen, om haer 
leven en welvaert van fijn Gen. te lenen. 

Maer dat men fchadelijk foude achten der menichte 
van Hoofden, als ftreckendetot verwerringe entraeg 
voornemen van goede aenflagen , derft reden, want 
bevinden fy dat een hinder,’t is hen niet verboden voor 
een tijd eenen Overften uit velen te kiefen, immers 
’t foude hen groot voordeel zijn, uit vele vrome en ver¬ 
ftandige Heeren eenen excellenten te kiefen, daer te¬ 
gen werden de Coningen in haren State geboren ver¬ 
nuftig en onvernuftig, fo God dat geeft, fonder dat 
menie onbequaem gevonden zijnde,licht machver- 
fetten, ’t welk buiten fwarigheden onder defen gekoren 
hoofden wel mach vallen. 

Dat yemand ioude mogen vrefèn voor inwendig 
oproer, is licht verhoed met belettinge van houbare 
plaetfen , weerlofe uitdrijvinge der Catholijke op ’t 
platte Land, tot dat menfe oproerders bevand, om dan 
voorts uit den Lande te jagen. 

Is ook niet te duchten voor d’overkomfte van vele 
Spangiaerden, die in Spangien ook beginnen te Lui- 
theren, en aldaer veel te doen hebben met haren Inqui- 
fitien, boven dien geven hen luiden den Turk met d’A- 
fricaenfe Coningen , werx genoeg , fo en mach ook 
Spagnien geen volk ontberen om ’t onderhoud van Ci- 
cilien, Napels, Milanen, en de Indien onverfadelijke 
volk-eetlters,en fo dit Land vol is vanonwinnelijkc 
Steden , en vermogens weinig Spangiaerden niet te 
krenken. Te min allo men boven’t krijgsvolk defer 
Landen menichten van ruiters en knechten foude krij¬ 
gen uit d’omliggende Landen, als al te famen vyanden 
der Spaenfcher natiën. 

Tot onderhoud van welk uitheemfeh krijgsvolk de 
Euangelifche mildelijk louden aenbieden, niet alleen 
hun J uwelen, maer machtige hooft fommen haerder 
goederen tot befcherminge van de refte, wijf, kind , 
vryheid. Vaderland ,lijf,leven, en dat boven al gaet, 
confcientie, om welk te verfchonen, hare Rijkdom¬ 
men fo luttel verfchoont fouden werden, dat al ’t Gout 
komende van des Maj. uitgedolven Indiens, klein fou¬ 
de fchijnen by de grote hopen Gouds,door fo ontallijke 
mogende handen t’famen gebracht. is ook niet te twijf- 
felen of d’Euangelife en fouden felve als door eenrehan- 
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defperateftoutheid, manlijk, onvertfaegt, enonwin- 
nelijk werden, door den onvermijdelijken nood, van 
als flacht-fchapen door d’Inquifitie vernielt te werden. 

Met welke grouwelijke bloedftortinge ’t volk fo fta- 
delijk verheelt is, datmen in defebenaude tijdenden 
hongers nood vergeet, en niet anders dan vanweder- 
ftanFderlnquifitien enfpreekt, en om k land in roer 
te zijn, maer een hooft ontbreekt 

Overmits fy wel verftaendat ’t einde van d’oorloge 
hen-luiden nietargers en mag toebrengen, dan ver¬ 
wonnen te werden, lijf en goed te verhelen, hetwelk 
fy doch by ’t gedogen van der Inquifitien gewiffelijk 
zijn verwachtende Daer en boven hebben ly hope in 
hare fake goede hulpe te hebben en hare vyanden te 
verwinnen, ’t welk gevallende, fy wel fouden komen 
tot een generael accoort metten Coning, die dan, met 
fijnfchacte wijsgeworden zijnde, deconlcientienvan 
Gode foude laten regeren, en loude fulx met Gods 
hulpe door hen-luiden rechtveerdige noot-weer, ko¬ 
men tot haer gewenlchte einde, te weten, vryheidin 
der confcientien,en gemenen Vrede. 

Daer aen luttel te twijffelen ftaet, gemerkt des Co- 
nings Onderfaten tot befcherminge defer Nederlan¬ 
den0, door henluiden eendrachtige menigte, veelheid 
van vrome en voorfichtige Hoofden, een onfichtlijke 
macht van gelde, vertwijfïelde vroomheid en recht- 
vaerdige faken der Euangelifen, en daer door by de 
Godlijke hulpe over haer zijde zijnde (dat alleen ge¬ 
noeg waer) den Coning verde te boven gaen in mo- 

gentheid. 
Maer om te betonen dat men’t invoeren der Inqui- 

fitie alhier niet en mag keren , foude gefeid mogen 

werden aldus. 
Tot bewijs dat den Coning alleen mogender is dan 

alle fijne onderfaten, blijkt gewis, dat alle mogentheid 
is van Gode, wiens almogentheid door een hooft vele 
iooooo hoofden,ook tot haer ondank in bedwange 
houd,over mits eenderhande verborgen Goddelijke 
kracht in de autoriteit der Coningen gelegen , daer om 
is ook alle oproer der onderfaten tegen hare Coningen, 
tegen Gode: maer tegen Gode is geen macht, fo volgt 
dat d’onderfaten tegen haren Heere geen macht altoos 

en hebben. _ 
Ook vermeert het een-hoofdig regiment des Go- 

nings mogentheid, maer ’t Heromnes is menigvul¬ 
dig en verfcheiden van linnen, fo datter twedracht uit 
volgt, want behalven de behendigheden der Conin¬ 
gen in ’t winnen van de hoofden haerder partyen die 1 
men elk fijn hoogfte wenfch doet beloven, fo zijn vele 
hoofden, veel finnen hebbende, verfcheiden van me- 
ninge, daer uit lichcelijken twedracht rijft, want heer- 
fchappye lijd geen gefelle. En fo onder alle menfchen 
de oprechte feltfaem zijn, fo de ineeften hope, giften, 
ftaet en hun eigen baet boven het gemeen welvaren 
foeken, aen het hoger boort hellen, en het kleine vro¬ 
me hoopken trouweloos verlaten, dan fouden fommi- 
ge vrome en rechte Edele herten alfo van hen verra¬ 
den zijnde, hen felve in angft en nood tot een fpot 
haerder vyanden vinden. Dit is waerlijk met rijper 
ernft hoog te betrachten, want men op aerden niet felt- 
famers en vind dan trouwe. 

Dient mede grotelijk tot’s Coninx mogentheid, dat 
d’aenflagen vaneen hooft by nafo haeft volbracht als 
bedacht zijn, daer ter contrarien menig goed opfet 
verloren blijft door ’t lankfaem vergaderen, accorderen 
in opinien en tracg gebieden. 

So foude ook des Coninx aenhang alhier in het land 
fo o-root zijn onder de Catholijken fo neder als hoge, 
dat fy luiden (den Coning der faken noch als ledig 
ftaende) machtig genoeg zijn om het land in roere in¬ 
wendig te ftellen, wat fouder dan af vallen als het volk 
van deTen lande fich felfsalfo plokharende met beiden 
handen (dat is, met der Catholijken en Euangelifen 
machte) van den vremden krijgs-luiden dapperlijk 
aengerant werde : fouder ook meer behoeven dan t 
aenroeren van een vuifte, om een lichaemaliö tegen 
fich felfs ftrijdende, ter aerden te ftoten. 

Men overwege hier beneven de macht van Spmgien 
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uit de gout-rijke Indiens komende, genoegfaem om 
ganfch Duits en Ooftland te befolden,als van ftrijd- 
baer krijgs-volk defe fake grondlijk vyand , die fo 
om de ketters te vernielen als om de rijkdom defer 
landen (hen luiden niet onbekent) begeerlijk in te 
Hoeken by menichteals Sprinkhanen fouden over ko¬ 
men. 

Daer tegen ift Euangelife volk een weerlofe wijf- 
achtigen hoop, des krijgs ongewoon,en fo ongefta- 
dig, dat ly alleen uit reverentie tot haren natuerlij- 
ken Heere voor eenig treffen , hare befchermers ver¬ 
laten , en om gecaftijt te werden, den aers fouden bie¬ 
den. 

So foude fuik rijk en machtig volk, ook liever alles 
lijden, dan de wapenen ter hand nemen, want rijke 
luiden (leid men) en vechten niet. • 

Maer genomen fy luiden fich al ter were ftelden , 
den Coning weder Honden, verwonnen en verdreven, 
wat fal’t einde zijn: wie fal’t land gebieden, in vrede 
houden en tegen de gebuer-yyanden konnen befcher- 
men: lullende Heeren om’t regiment niet onderlin¬ 
ge twiften? falden Coning,fo mogende Prince,die 
oneere gedogen, en fijne Ert-landen vcrfuimen? Voor- 
waer neen : maer hy fal lichtelijk der Heeren twe- 
drachdgheid doen voeden, om als de felve de een met 
d’ander over hoop leggen, de felve met verffche macht 
te overvallen en het verdorven land af lopen, door 
openinge van fijne heimelijke aenhangers. Wee dan 
alle den genen die tegen haren rechten Lands-Hee- 
re opgeftaen en de wapenen in handen genomen heb¬ 
ben. 

ooude dan noch t’einde van fodanigen dieren victo¬ 
rie ( die men eer wenfchen fal dan verkrijgen) noch 
verkeren in fodanige nederlage, wat fal’t zijn indien. 
de fake in den eerften aengreep miflukte. 

So het gewiffelijk fal, want God (feid men ge¬ 
meenlijk helpt den fterkften) welk is den Coning, 
als wefende rechte Overheid en fulx mette Godlij- 
ke mac it onderftut, als alleen gebiedende, fo dat fijn 
macht beftaet in onverwinnelijke eendracht, als Hee¬ 
re zijnde van de gout-rijke eilanden, genoeg tot fol- 
dye van iooooo mannen, en als Coning wefende 
van de ftrijebare natie der Spangiaerden, behalven 
noch de jonfte van vele fijnre onderfaten in defe lan¬ 
den. 

En genomen of men wel vermochte ’t invoeren van 
d’Inquifttie te keren,ftaet nu te onderfoeken,of het 
keren, dan het gedogen van dien nutter waer voor de¬ 

fe landen. 
Tot bewijs dattet keren vande Inquifitie nutfte waer, 

foude mogen gefeid worden dit navolgende. 
Indien men d Inquifitie gedoogt,men falterftond 

vernemen een deerlijke en brede fchade, in den goede, 
in den bloede, en in de zielen van de Landfaten. 

W ant fo haeft het inquireren, het vangen, het pij¬ 
nigen , en het moorden werd begonnen, Tullen meelt 
alle de onderfaten uitten lande metter wone vertrec- 
ken, te weten de handwerkers, als wefende meelt alle 
Euangelife, en de rijke luiden als vrefende, of het quet- 
fen haerder confcientien, of het beklagen haerder vyan- 

den. 
Daer door lullen defe landen, over mits verlies van 

neringe, menfchen en rijkdom gekrenkt, en onfe ge- 
buer-landen gefterkt worden. 

Boven dien fal door de Inquifitie vele bloediger 
moort gewrocht werden onder den onderfaten binnen 
defen lande, dan onfe vyanden oyt in den velde onder 
onfe Landfaten bedreven hebben. 

Welke moord ook niet vallen foude onder een ver¬ 
dorven hoop onnut volx, maer onder de vroomfte van 
den lande die men meelt van doen heeft, als door wel¬ 
ker induftrie het gemeen land lijn principael voetfel is 

ontfangende. 
Maer ai is defe fchade in goet enbloet over groot, 

fomach dieniet geleken worden by de fchade die val¬ 
len foude in de zielen , die jammerlijk groot foude 
vallen: eenfdeels door ’t verfaken der kranken, het 
welk een moeder is van de godloosheid, ook mede van 
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een defperaet wroegen , en eenfdeels door eenen on- 
rijpen doot van menigte der onverftandiger zielen. 

Waertdan niet hoog-oorbaerlijk voor het gemene 
lant, datmen tot verhoedinge van fo onverwinnelijken 
fchade met werenderhand (macht immers niet vallen 
door redelijk onderwijs) d’Inquifitie als oorfake van 
dien, getrooftelijk beftond te weder vechten ? 

Daer tegen men foude mogen feggcn aldus: 
d’Ongeluckige gelegentheid der faken en laet niet 

toe (God betert) tuflchen twe goede laken de befte, 
of tuflchen goede en quadefakeii, maer tuflchen twe 
quade het minlte quaet te verkiefen. 

Nu is minder fchade een deel neringe enfommige 
wel varende luiden by hun vertrek te ontberen, alleen¬ 
lijk voor eenen tijd, dan alle de neringe lange, en de 
rijkdommen gantfchelijk te verliefen. Dit foude licht¬ 
telijk vallen door inwendige oproer en oorlog tegen 
den Konink : want de neringe en de Coopmanfchap 
die hier alleen de rijkdommen veroorfaken , eensver- 
trocken zijnde, en fouden niet licht weder komen, ook 
foude fuiken oorlog eens begonnen zijnde, lankfaem 
einden. Sulx al hoewel de vyanden van defe landen 
door ’t verkrijgen vaneen deel neringe, en van fom- 
mige rijke Landfaten, by d’executie van de Inquifitien 
hem toe gejaegt, gefterkt fouden werden, foude des 
niettemin dit land ook een deel neringe en rijkdoms 
behouwen, des nochtans te ivachtiger blijven tot wel- 
ftand haerder vyanden , dan of niet alleen (fo gefeit is) 
by het Oorloge de neringe gehelijken vernielt, maer 
ook de rijkdommen ganfehelijk vervoert worden, door 
vreemt krijgs-volk over wederfijden in gehaelt, dat 
druipende van der landfaten bloed, met alle’t geit van 
defen lande foude gaen ftrijken. 

Aengaende den beduchte moort doort gedogen van 
de Inquifitie, die foude daer door minder vallen dan 
door ’t oproer: gemerkt d’executie van de Inquifitien 
niemanden en foude treffen dan de gelovigen ter dood 
bereet zijnde, die feldfaem zijn, daer ter contrarie den 
oproerifehen moord foude gaen in ’t brede over goede 
en quade, fo dat d’Inquifitie by eenen, maer ’t oorloge 
by duifenden om den hals foude brengen. 

Men derf ook niet forgen dat door lijdfame martel- 
rye’t getal der vromen foude verminderen, maer het 
foude door hun ftantvaftig exempel vermeren, fo der 
Martelaren bloed oit zaet van nieuwe Chriftenen is ge- 
weeft, daer door den Koning en Geeftelij ken noch ten 
laetften bemerkende haer aenflagen vergeefs te zijn, 
daer aen vertwijffelen en ’t moorden laten fouden. 

Wel ift waer dat de vrefe des doods eenige foude 
mogen benodigen tot verfakinge, fo fouden ook eeni¬ 
ge arme zielen, door eenen ontijdigen dood des lic- 
haems, in perieul van den eeuwigen dood mogen ge- 
raken. Maer zijnfe ook aen hen felven geheel onfchul- 
dig, die noch een ongeftorven vleefch dragende, hen 
felven uitgeven voor Chriftenen, om Chriftum dien 
fy noch dikwils in ’t minfte niet en kennen te belijden: 
waerom roemen fy-luiden fich boven vermogen : of 
kennen fy Chriftum, waerom wijken fy van fijne op- 
ftaende genade totte vervloekte vertwijffeltheid. Ster¬ 
ven fy onverftandig, hun vermetenheid maekt haer 
niet geheel onfchuldig, fterven fy ook wel, fo is de 
dood der Heiligen gantfeh dierbaer in Godes oogen. 
Defe zijn feer klein in ’t getale, maer hier tegen fouder 
in d’oproer duifentmael meer partijdige luiden en 
krijgs-volk, meeft godloos van leven zijnde, met feer 
groot perieul haerder zielen in hare fonden fmoren, 
waer dan’t verlies van zielen in feer weinige niet min 
fchadelijken, dan in een ontallijke menigte: So fchijnt 
hier dat in ’t geweldig wederftaen der Inquifitien meer¬ 
der fchade in goed, bloed en gemoed der landfaten 
foude gefchieden, dan’t gedogen van dien, behalven 
dat het vele loflijker is alftervendelijdfamelijk, dan al 
levende:wederfpannig tegen den Lants-Heere te ver¬ 
winnen, dit leerde en beleefde’t Lam Gods ons alleen 
tot een navolgelijk exempel, hiermede eindigt hy fij¬ 
ne redenen. 

«Ontrent fcrefen feiten tijft ijeeft ten ^cevc^inte 

ban «©rangten ooit oernacht fehei* tefcoups / roeren* 
te ten (laet teö riante fotee toaö/ en te remeöten 
tee men foute mogen geteuiton cm tee in rufte te (lel* 
lert/tn ’t fodïte boo?namelp hit begrepen toaö: 

■p\At hy, fo veel fijnperfoon aengaet, dikwils gé- 
*L>'confidereert haddeden ftaet van defen lande, der- 
halven hy niet en kan laten den felvenjte beklagen, om 
de grote naekte apparentien die hun vertonen, alles 
tenderende tot eeuwige mine van defen felven Lande, 
en dit fo wel door oorfake van het groot verfchil der 
opinien datteris, beroerende het feit der Religiën als 
de Politie, en van d’ander zijde om de kleine menigte 
diedaerzijn, die eenige vertoninge doen, endegene- 
rale faken ter herten nemen, om eenige goede reme¬ 
die daer toe te vinden , die dienlijk foude mogen wefen 
voor den tegenwoordigen tijd, de eene partye latende 
de forge der afFairen om defer oorlogen willen, de an¬ 
dere , om dat fy meer haer eigen profijt foeken, dan 
het welvaren van het gemene Vaderland. En de derde, 
om datfe uit vrefe die fy hebben te verliefen de goede 
gratie van haren Meefter, niet en dorven naektelijk 
haer opinien feggen. En na dien hy tot nu toe gelaten 
hadde fijn advijs te ftellen, op dat hy niet en foude ge¬ 
houden worden als te hoogmoedig, om dat hy in een 
fake van fulker importantien vorder pretenderen wilde 
als fijn ouderdom en experientie toe ftond, niet-te- 
min fiende de fake in de uiterfte benautheid, heeft niet 
willen laten fijn gevoelen en eenige middelen te ftellen 
tot correeftie der gener die beter jugement hebben , de 
welke fullen mogen verbeteren ; principalijk (feid hy) 
hem gedrongen te hebben het devoir, dat een yder hy 
zy jonk of out, behoort te helpen en aflifteren het Va¬ 
derland wefende in fo groten nood, en en heeft niet 
gewilt om dank of ondank, met ftil fwijgen pafleren 
de fake die hem dunkt bequaem te wefen tot dienften 
reputatie des Meefters , en tot welvaert des Lands, 
aengefien ook de fchuldige plicht van eenen waerachti- 
gen dienaer, beveelt tot allen tijden het felve te doen, 
al ift dat hem in ’t beginfel niet ten goeden werd af ge¬ 
nomen. 

Eerft moet men hebben, feid hy, eert feker einde 
daer men wil toe ftrecken (d’welk moet wefen op¬ 
recht en gerechtig ) en is geen fake fo recht en recht- 
vaerdig ter wereld, als te betrachten de eere Gods, de 
welvaert en het geluk des Meefters, en het refpeót des 
Volx, tot recht en billikheid van de Juftitie en der 
Overheid, daerom heeft hy gewilt dit difcours voor 
ftellen, en om de grote affectie die hy is dragende tot 
defen Lande, welk verdienende is meer lofs dan eenig 
ander, om de getrouwe en lange dienften door hem 
gedaentot fijnen natuerlijken Prince enHeere. Men 
en moet dan niet vremt vinden te wefen, noch daer 
om de wapenen nemen, feid hy, om dat veel inwoon- 
dersvan defen lande zijn gekomen tot een ander opi¬ 
nie, en hen naektelijk declareren, ja tegen den wille 
van alle Magiftraten. ’t Welk alle Hiftorien betuigen 
niet nieuw te wefen, maer dat van begin des werelds 
fulke en diergelijkegefchillen geregneert hebben onder 
veel Monarchien, en principalijk onder de Princen die 
fo veel Coninkrijken en diverfe landen befitten, als fij¬ 
ne Majefteit doet, daer de tegenwoordige exempelen 
getuigenifle af zijn gevende, enen behoort niemand 
vremtte dunken in defen lande, diefo befloten zijn 
aen ander landen die haer Religie alrede verandert 
hebben, nadien dat de frequentatie en hanteringe der 
vremdelingen hier fo notelijk is tot onderhoudeniflè 
van de welvaert des lands, datmen ook in de laetfte 
Oorloge, fo wel te Velde als inde Garnifoenen , toe¬ 
gelaten heeft de Predicatie in 't openbaer. En datmen 
nu tenandermaleten refpededesnoods, defelvetoe¬ 
gelaten heeft, en noch vele andere occafien. Men 
moet denken datmen dit tegenwoordig caftiement wel 
verdient heeft, en ’t is dreigende een veel groter ftraffe 
hiernamaels, is datmen geen vlijt en arbeid en doet, 
om dit arm land te fecoureren met fulke remedien als 
men bevinden moebte behoorlijk te zijn, fo wel voor 
de Confidentie als d’onderhoudingeder Politie, fon- 
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der die lange te vertrecken, te rugge fiende over de el¬ 
lendigheden en miferien der geburen, en alle andere 
die veranderingen van Religiën gehad hebben, en heb¬ 
ben eerft op ’t einde als de laken ten uiterften gekomen 
waren,door bedwank remedie getocht,daerom be¬ 
hoort men te haeften tot remedie, en dat de Staten, fo 
wel particulier abgenerael, Jouden moeten beginnen 
de hand aen ’t werk te ftellen, en ten eerften bevlytigen 
iijne Majefteit te bidden by provilie te continueren 
’t gene dat haer Hoogheid toegelaten heelt, liende dat 

(F0I.9;.) hy fo veel geprofiteert heeft, als den gemenen voke de 
wapenen ter neder te doen leggen,eneenigfmsdoen 
cederen die troublen, dewelke alrede geheel Jlapig fou- 
den zijn geworden, ten ware de vrele van dat lijn Maj. 
alles foude willen wederroepen, en door de grote ap- 
parentien van de mannen van wapenen, die men te 
voet en te peerdealom qpneemt. Want eenig ander 
middel te willen ftellen,als datmenfe foude moeten 
executeren met kracht daer de affeótie en genegenthe- 
den noch fo verwarmt, verandert en vervreemt zijn, 
en fouden niet mogen cauferen dan een nieuwe en gro¬ 
te veranderinge, fonder eenig profijt uit te trecken : 
maer men foude weleer moeten eenigen middel vin¬ 
den om het Land te onderhouden in rufte en ftilte, tot 
fo veel en lange dat de goede beliefte van fijne Maj. zy, 
hem te vinden in dit Land, en op’t principael order 
te ftellen, op dat niet zijnde eenige troubel of empe- 
fchement van eenige beroerten,noch ook van vrelè der 
fel ven, men moge vryelijken vaceren, om te handelen 
en tra&eren fo hoge materiën, zijnde van fulkerrm- 
portantien in fulker manieren alft behoort. 

En om tot het principael te komen, feid hy , dat hy 
niet en vind de gelegentiieid defes Lands te zijn, noch 
den tegen woordigen tijd toe te laten, dat men hier van 
een befondere wereld foude konnen maken, maer dat 
men fal moeten leven metten levenden ,en meer dan 
eenig ander Land in de Chnftenheid,fichaccommo¬ 
deren mette naburen. 

En gelijk het oorbaerlijker is hem te voegen mettet 
Rijk, dm met eenig ander Rijk, dunkt hem dat men 
behoorden hen te houden conformelijkder inftitutien 
deflelfs,fo verre alft kan gefchieden, met fuivere con¬ 
fidentie en reputatie van fijn Majefteit,d’welke geen- 
fins en foude gediminueert worden, maer foude grote- 
lij xtot vermeerderinge deffelfs,en tot welftand van de- 
fe Landen ftrecken, waerc dat fijne Majeft. aengedient 
ware tot interceffie van de Keiferlijke Majefteit, dat 
men Joude komen tot een generael pardon van alle 
voorleden dingen, en dat fijn Keiferl. Majefteit fulke 
middelen foude mogen ftellen, dat in toekomende tij¬ 
de foude mogen dienen tot een volkomen pacificatie, 
niet alleen van dit Land, maer van het gehele Rijk. 

Van d’undere zijde (feidhy) ichijnetdatter eenige 
middelen zijn door de welke men fal mogen ftellen de 
aflfairen tot rufte en generale pacificatie, van de welke 
hy eenige voor ileld om te mogen kiefen degene die 
men fal achten dienftelijk te zijn tot remedie. 

1. Hebbende ten eerften wegen de middelen van 
de fterkten, om te beletten de Predicatien en exercitie 
der Religie. 

2. Te bannen alle de gene die van de Catholijke 
Religie qualijk gevoelen, confifquerende haarluyden 
goederen. 

3. Toe te laten liberteit der confcientien, en dat de 
gene die hun daer mede niet en fullen laten contente- 
ren, fullen hen vertrek mogen nemen in fekere tijden, 
haer latende volgen ’t geniet haerder goederen. 

4. Toe te laten ieder exercitie der Religie, en or¬ 
donneren in elke Provintie fekere plaetfen daer toe. 

f. Te laten keur elke Stad,Heer of Edelman,hebben¬ 
de hoog recht, te hebben exercitie der Religie of niet. 

6. Alleenlijk toe te laten de Confeflie van Ausburg, 
verbiedende alle andere Religiën, dan latende deCa- 
tholijke in haer geheel, fonder defelve te verftoren. 

7. Toe te laten boven de oude Catholijke Religie, 
die twe tnderc, te weten : die van de Confeffieen die 
van Calvinus, gelijk men gedaen heeft tot noch toe, fo 
veel en fo lange dat het different onder hun gedaen is. 

Belangende ’t eerfte poindt, aengaende de fterkten, 
feid, dat hy niet en kan bevinden dat men daer uit ee- 
nig profijt foude konnen trecken , fowel om dat fuik 
regiment onlang foude duren,en om dat de grote dan- 
gieren die daer uit rijfen mogen : fo men die weg van 
de fterkten niet en mach gebruiken fonder vreemde 
foldaten en volkeren in dienft te nemen, welke folda- 
ten geen affeótie tot den Lande en dragen, maer alleen 
komen om de grote foldye en particulier profijt te 
trecken, en de arme menfchenter neder te brengen, 
lo wel d’onnofele als defchuldige, en die oorfake we- 
fen foude dat de Coopluiden, Jo vreemde als binnen- 
lan jfe, met hare rijkdommen fouden vertrecken,foude 
beletten dat men de Turk niet en fal konnen refifteren 
door ’t miftrouwen dat de Naburen, Princen en Sta¬ 
ten desRijxfouden krijgen, en men en foude anders 
niet winnen, dan een wijl tijds de openbare predica¬ 
tien te doen cefleren, en niet de heimelijke vergade- 
ringe, die men noit door de rigoreufe executien en 
heeft kunnen beletten. En en lullen nergens anders 
toe dienen, dan om te ftillen de gramlchapvan den 
Coning, en om te voldoen de luiten van J'ommige 
particuliere, de welke droeve zijn van de welvaert des 
Lands. 

So vele het twede aengaet,’tfchijntredelijkte we¬ 
len, feidhy,dat men fubjecft is en verbonden patiente- 
hjk te dragen, alle de geboden en ordonnantiën des 
Meefters. Nochtans mach men lichtelijken merken 
dat het vele wonderlijken quellen foude, haer goed te 
abandonneren, en Jouden liever den dood lijden, dan 
hare Religie en Vaderland te verlaten, in maniere dat 
men weder foude de wapenen moeten nemen , daer- 
en-boven foude men quijt worden de grote menigte 
der Inwoonders, ja van de principale daer’t handwerk 
aanhangt, fonder de welke in ’t Land te behouden, het 
Land tot niet foude komen. 

Het derde foude noch redelijker wefen, maer ’t fou¬ 
de ( feidehy) den middel zijn om herwaers - over te 
voeden alle fecften en herefien des werelds, Hellende de 
refte in een Atheifme: daer uit niet en mach voort ko¬ 
men danongehoorfaemheidfonder eenig refpedt,de¬ 
wijl men weet dat de gene die quaed gevoelen hebben 
van de Catholijke Religie, nimmermeer en fouden te 
doen willen hebben in der felver Kerken, maer fouden 
fterven als onredelijke beeften , en alfo foude men in 
plaede van remedie te ftellen, vallen in het aldergroot- 
fte quaed. 

Men weet wel (feid hy) dat fijn Maj. nietgeerne en 
fal komen tot toelating van eenige exercitie van de Re¬ 
ligie, maer fal liever hebben te verliefen een groot deel 
van fijn Land, dan iet te doen tot nadeel van de oude 
Religie. Sommige grote Potentaten fullen van de felve 
opinie zijn, en al fijn Raed, fo wel van Spagnien als van 
herwaers - over, en fullen nimmermeer fuJx advijs ge¬ 
ven,d’een om haer particulier, en d’ander om datfe niet 
en kennen de humeuren van de Inwoonders van defen 
Lande,noch degelegentheid des Lands Nochtans fien- 
dedit arm Land fo krank en in perijkel van verdorven 
te worden, fo moet men achterwaers fien wat recepten 
dat onfe Naburen <zijnde van ’t felve quaed geraekt) ge¬ 
bruikt hebben, want die geproeft hebbende alle midde¬ 
len des werelts,om te vermijden d’exercitie van andere 
Religiën, hebben ten einde met kracht bedwongen ge- 
weeft (dewijledaer geen remedien en waren om te drij¬ 
ven uitten verftande en finnen defer luiden hun opi- 
nien) eenig dink toe te laten,en dat om te vermijden het 
grootfte quaed, ja de uiterfte ruine van alle Regeringen 
en Policien : en moet men ook wel bemerken wat Na¬ 
buren wy hebben,en dat fijne Maj. zijnde omtrent fulke 
machtige Princen, nimmermeer fowel en kan verfe- 
kert zijn van fekere vrede mette felve, en fo daer weder 
een oorloge quame, de vyanden fouden mogen de ge- 
bannene uit defe Landen t’haren dienfte gebruyken, 
dewelke kenniffe hebbende van de fecreten des Lands, 
haer groten dienft foude mogen doen, en dat mette al- 
dergrootfte affeftic , door hope van wederom aen 
haer goed te geraken. Ook foude men qualijk verfe- 
kert zijn van degene die in ’t Land blijven fouden met 

vrefe. 



i<6j. Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten. 133 

vrefe, want men foude den vyand voren en achter heb¬ 
ben , ja midden in ’t land, en men heeft genoeg befogt, 
dat een bedwongen fake altijd foekt tijd, flont en plaet- 
fehen t’ontdecken, en voornemelijk in faken der Re¬ 

ligie. 
0C mt Öm die redeneh en om te vermyden alle defe quade 
m»ac eti incoiivenienten , fo en foude hy niet konnen wefen 
^-n van ander opinie , dan dat men voorts voor oogen 
ömbf foude leggen fijne Maj. nu te willen advyferen op het 
jjïeticr/ vierde en vijfde, en te nemen een van die, met fulke 
nruft' limitatien als fijne Majeft. daer toe foude mogen goed 
reftcl/ vinden : want, feid hy, overdacht en in ’t lange over- 
Itti. lopen en gewogen hebbende, en foude in der waerheid 

géén ander middel weten te vinden om eens een einde 
te maken van alle defe ellendigheden, en de fake tot 
rufte te ftellen, dan een van de voorfz poincten : wel 
verftaende dat men niet en foude geraken aen de Ca- 
thólijke perfonen, goederen of Kerken, maer die in 
haer geheel laten fonder eenige veranderinge te doen, 
en dunkt hem dat men rheer fal winnen door die mid¬ 
delen , dan met kracht of rigeur: dat men foude mo- fen allegeren dat geen Godvrefende perfoonfulxfijn 

daj. en foude konnen te voren ftellen, fonder fijn con¬ 
fidentie te quetfen, noch dat fijne Majeft. niet minders 
foude konnen lijden, fonder qu'etfinge van fijne con¬ 
fidentie , daer tegen moetmen denken dat het gecnfins 
en fluit, fuik een land te laten verderven en ruineren, 
endatfulx den meeften laftder conlcientie foude we¬ 
fen, fo wel voor fijne Maj. onder wiens gehoorfaem- 
heid God ons geftelt heeft, als voor de gene die ver¬ 
bonden zijn , aen fijne Maj. te remonftreren’tgene 
dient tot confervatie des lands, en fal (feid hy) na fijn 
oordeel minder laft der coiifcierttie zijnt’accorderen 
eenige exercitie vande Religie gelimiteert als voorfz is, 
dan te gebruiken de uiterfte en onverfekerde reme- 
dïen, en daer door te zijn een oorfake van fo grote 
bloedftortinge,fo wel Van d’eertder als d’ander zijde, 
én van alle aridere ontallijke boosheden. En men be¬ 
hoort (feid hy na fijn advijs) in defe troubelen tijd 
geen fwarigheid te maken, om eenigfins eenige andere 
öeflfeninge der Religiën, dan d'oude te lijden ,aenge- 
fien het tot remedie mach dienen, dewijle hetfékeris 
dat geen Sefte noch finiftre opinie lange en mach du¬ 
ren,gelijk aen’texempel van de Sedevan Arrius en an¬ 
dere erreuren voor oogen blij kt, dewelke hoe wel fy 
verworpen waren, en zijn nochtans niet door kracht 
bedwongen geweeft, maer (om datfe van God niet en 
Waren) zijn ten einde t’onderbragt en te niet gekomen, 
door neerftigheid, forge, behoorte en goede leringe 
van verftandige en geleerde luiden irt der Schrifturen, 
fonder eenige andere kracht, en met grote verftérkinge 
vande Chriftelijke Religie. Alfo dan een groot deel 
van defen volke fo is genegen tot andere opinien dat fy 
eer op ’t einde des Werelts fullen gaen, ja haer eigen le¬ 
ven avonturen, dan hun te laten bedwingen, om te 
doen een fake contrarie hen opinien, foude beter we¬ 
fen , dat fijne Maj gebruikte fulke remedien als men in 
defe tijd gedaen heeft, en fulke ordre ftellen, dat men 
mochte metter tijd de verdwaelde opten rechten weg 
brengen, ’t welk lichtelijk fal konnen gedaen werden, 
indien de géne die de laft hebben, fuik devoif willen 
doen als fy toe verobligeert zijn, en fal fijn Maj daer 
door verkrijgen fuiken lof en reputatie die niet en fal 
Zijn om te vergelijken, en fal toewaflfen fijn goede 
naem en faem, die hy gehad heeft in al fijn leven van 
te zijn een goedertieren Prince: fal winnen de herten 
van fijn Onderlaten, fal fijn ftaet in rufte ftellen, en fal 
fonder faute meer gcrefpedfeert en gehoorfaemt wor¬ 
den, als hy oit is geweeft, en fo fijn Maj. hen anders 
foude willen gebruiken, fo fouden fiy-fuiden voor God 
en alle de wereld ontlaft wefen van datfe haer devoir 
gedaen hebben, en naektelijk geremonftreert fo fy ’t in 
goeder confidentie bevinden. 

OIUS toeber te heren tottcr fahe / fo té men getoaer 
getoojben Dat be föegemebiieben uit^pagnien 

banben Jaoning habbe bcrhregen ban bato ben 27 
Igobembet / baer bp hP tod te hennen gaf / bat hp met 

I. Deel. 

toetntg bergramt en toao ober betroubïen in beJ5e; 
berlanben ontftaen / bebdenbe toel erpjeffelijjft bat (Fol &+ ) 
ntenbepaccaten en fjnquifitte ftubefientoeberom 
te ftellen in haren eerften ftate/en nteer anbere fa; 
hen. 

’t 3©elh berftaen stjnbe bp be «©cconfeberecrbe/ ooh 
merhenbe bat men alom focht boih aen te nemen/ 
enbe Kcgente niet en bebe ban beinfen/om tnb te 
toinnenom haer te ftehen / Ijoe tod fpbooiberfcljd; 
ben hare toieben te berftaen gaf batfe’taccoo?t met; 
ten € beien gemaeht/ niet. en toilbe te buitengaen: 
fo hebben bele banbe <0econfebereerbe o?b?e beginnen 
te ftellen in pare fahen/eenige omtebertrechennaet 
eenige plaetfen baer fpfouben mogen b?p3ijn/cnan; 
bereom pact felfo te befcljermen/Ijaer fterh te ma; 
hen / bolh aen en fteben in te nemen. Rebben ooh 
raebfaem gebonben eenige te beputerenbie in allebe 
|p?obimien en fteben ban jSeberlanb fouben tree; 
hen / bie alle necrftigfteib fouben boen om meeren 
meer aen Ijarc 3ijbe te treeften/en ooh be Cooplui; 
ben/25o?geren en’t gemeen bolh te boentehenenfe; 
here ratificatie ban’tobergeben ber ïiegueftebeny 
2fPdl gefcïjiet. 

^e <©onbernante 26?ieben ban ben Coning ge; &c&?v 
hregenljebbenbe batfpin Cmttftnnb boiftgereetfeu; 
be boen houben/en Daer ban binnen fterh mahen / Scmante 
cm alle be aenftagen banbe «gectarifen te niet te b?em am ne 
gen en bie tot gelegenber ttjb te boen ftraffen/heeft ,fnü^e„ 
aen berftheiben poeren in cmitftanb/ ben Coning ?l 
toe-gebaen/ gefclpeben om bolh op te nemen en ge; 
reet te houben/ aio te toeten aen hertog Crich ban 
23?unotoijh / ben ^ertoge ban 3lunenbo?g / <©?0; 
benljagen/ï|olft en anbere /ooh mebe aen bepalo- 
<©?abe: maer ben $alo-C5?abe heeft bp fijne bfteben 
ban ben 22 $obemtoio hem geereufeert engefch?e; 
ben / bat be Sïoomfe Éeiferl. jjiaj. bp fijne paccaten 
habbe geboben bat men niet alleenlijh op ’t bolh maer 
ooh optepiobianbe goeb regarbfoubenemen/ op bat 5^5* 
men’tfelbe in ben noobjegeno ben Curften (biein «ante! 
ijitngarijen geballen toaren ) foube mogen gebluft“ 
hen / bat ooh bacr beneffeno een tijb lang in fijn ïieut-{4 
©oiftenbom be palto fo grote fterfte/ bierte en guaet<c 
getoaö toao getoeeft / bat het baer bloob ban bolh / encc 
lebig ban folberen/ helberen en hiften/en toeinig boo?;<c 
raeto boo? hanben toao / en boben bien/ bat haerce 
^oogheib toel behent toao/ bat hP ban ober lange£C 
(boo? be genabe C>obö) hom felfo berhlaert habbe /cc 
toe-gebaen te jijnbetoaerljeib beo reinen alleen fa;cc 
ligmahenben Cuangelij Chdfti / en ben (baer op ge;ce 
boutoben) Stufburgfe Confeffie met ber felber 2£polo;cc 
gia; Cn bat hp geften habbe be Confeffieberarmetc 
Chftftonen in be JSeberlanben/uitte toelhe hP niet an;cc 
bero en honbe berftaen/ban bat be felbe ober een ftem;cc 
be en gelijhfo?mig toao het toooib CobOen be boo?f3cc 
?Cufburgfe Confeffie / en beo felfo Klpologia/ baerom “ 
Dp niet en honbe baer toe berftaen / toeinig of bed hul;tr 
pe te boen tot hen-Iutben berbolgingeofbloebfto^tin;a 
ge/ noch öoo? hem felfo/ nochboo? iemanben ban bencc 
fijnen/ en foube baer in fijne confcientie moeten jegeno a 
toefen/fonber ’t fdbe tegen <©ob Almachtig te honnencf 
beranttooo?ben. Cn na bien be fahe niet alleen hem £t 
maer na bermogen beo % fiïijr affcljeib lanb-bieben/£l 
CrecutionO / Cibonnantien en anberO / beo ïttjrC£ 
föeuren©o?ften ooh toao öetreffenbe/metten toel; “ 
henmenbefen aengaenbe / ooh heljooibe tc fp2ehen en a 
ober een homen/ fo en toift hp boo? be boo?f300?fahenc< 
in haer begeerte niet meer te boen ban anbere fijne<c 
mebe genoten ber 3fuöluirgfe Confeffion/enbebp-cf 
geboegbe SCpologia toe-gebaen boen fouben. IBaercc 
toilbe lieber berhopen bat boo? be b02öeringe ban « 
haer Jgoogfjeib en anbere goetljertigc Chdftencn/foii;<£ 
beberhoeb en be ConinhlijhelDap berbeben toerben/« 
be algemene berberffeniffe ftjnrc lanben en het om « 
fthulbig bloeb-ftoiten fijnre armer Cnberfatcn:« 
maer fo togen befe fijne hope immerO benftrengen « 
toeg gegaen foube toerben / fo bib hp niet te min tornt;« 
belijh batmen metten toetocht/ bcurtocht/aftocht /« 
monfter-plaeto en anbero / fijn Sanb en Éuiben cc 
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* tn dhmdclijfec acntoijfingc fouöc Doen ftonnen / öat De 
5 falie getemeDieert toerDe / en öat De Comnfeinlie fjfèaj* 

31 funconDerfatett ter liefde ban Öet gemeen toelbaren / 
33 KaSSe/te toeten öat öaee De patattenen 
53 uitteiftincie Der Sacramenten berguut entoe-getóten 

- tto te mfSil^SSÈS^^SSS 

I $67. 

<&i$ CIO 
ntng# 
ban 
^>133* 
ttfeng 
boojne* 
men om 
in jfre* 
öerlanij 
IcftO’ 
men. 

” brnSten / m®c fouSc oofete tatwen ?«nB« Bcfe 
”, htoinotren o«tocnfcf)te c<mB?acIjt/ 006 mcBcmf 
5> hen ©eeten en ouberfaten een opreebt / ' 
” Li / bcdanöig / toel-meinem betroutoen/en fuïrooft 
” tat aïlcöbat tot een tijbelijft en gefucfttg Kcgunent en 
35 noebe Boïitie maeft Dienen / meehelp jöuDe Ö^p^t / 
33 niet alleen tot toelbaert / nut / en ten goeöe Dan De|^ 
33 Ser anöen/maet ooft Dan De ^uitfe 5&am/ en ooft 
” mcDe tot eenen loflpften name Dan ftaet l|oogftctD 
33 felDe €n toat BP Dan tot een goebe en b?ebeipfte eem 

SfttiSteiD taDen / Ijelpen en Do?Deren fouDe fton, 
33 ncn of «togen / baer toe DieD Ijp Bent felDe goettotlltg 

33 aü4iönuben dfontug Dafte en feftete tpöinge fjaDDe 
mitfannen Dan ’t b?eftett Der 25eelDeu / pilgeren Der 
heeften en Cloofteren/ en fo ftaefHgeenfubijtebetam 
Sringe ban Der religie: Ijeeft fjp Daettn feetteon^ 
D2cöcnenïïualnften gepaengetoeeft/ enboo?Bemge' 
nomen ftebDenöefelfö tnperfone 
fen / Dooi oü2faftc Dat Den lecre 
Warquis Dan bergen Daec omge(tabtgbantoegen 
De<0ouDetnante en De Staten 
en öat De <0ouDetnante fuljc nocB DpDelewDerfdjet-- 
Den b?ieben toaö DetfoeftenDe/en Dat Bp nteenDeftet 
^cöcrlanötoeDeiom in fijnen eetftenflaette ö?engen 

Siffss^jesas len ramen ftoemen De ^eDerlanDfe beroerten bequa-- 
meUjft (lillen enter neder leggen fottDe wogen/Bier 
a«n De ommen berfcftctöen getoeefl/DotB t$ na lam 
oe beraömge beftotengetoeed öatmen (omtebeftom 
Den De eereen reputatie Dc0 Comngsi) Doo? getoelö 
Dantoapenen en met tlrafBeiD/D’ongeBoo?(amegm 
Demoeten temmen en (iraffen/ en alfoD oproerig 
lenen te nier leggen/en De felDe lanDenbtengcnom 

fficftuit creOoo/faemBeiD Dan fijne ültëajedett/ 
SToi SeedSBa. tecln Ban fo^c.B cn / 
^»an’ De toelftc fp feiöen niet goet nocB Dotöerlqftte toefemn 
aten om « - * . ^ mj Dat fijne iBajetteit Bem niet en fouDe 
ÏS Hm ïe Sn Ban Ba oojïwm / fetan «w Bat 

öc tonfifcaticn fijne JBajetieit D onftojlen betalen 

mi!» l°u”'-ttfohltjC genomat 5«nBc Bat men mét twtfjt 

sasïisff^r foonlwktoelKttlaft 
Drn/acfttenDe niemant Daer toe nutter en bequamer 
Dan nem / eenföeelO D002 Dien De Berten cngemocDen 
Der iSeDerlanDerO feernaftem Derlangen/entotftcm 
toaren genegen/en Dat De <©eejlelijfte om Bern tocnfcB' 
ten en fnne jegentooo?DigBeiD DerfocBten om Dat BP 
rnatto«n&BanB“3BeB«tónöentoatf/tnBa 

ooft toel fcfteeh Dat BP feer begertg toao om Die fgie aen 
te DaerDen en in f^eDerlanD te treeften/ anDere 0aetö- 
Dcercn DonDcnDit niet goet/fcggenDc öntmenDefen 
jongen ©2incc metfoftoaren en pectculofen laft niet 
en Dcftoo2De tc beftoaren / maer Dat men Daer toe een 
out eebaren tmjgg-ftooft beftoo?De te Derfticfen/D eene 
Daer toe nomtuerenDc Den ^ertoge De U&eDina Cocli / 

anDere Den ^ettogeDan 3$lba/enmeer anDere /tin* 
telijft toerD DeDoo?f3lertogeDan ^/Doo?Deme| ®e« 
fteHemmen/DaertoeDerftorenenDero?Dcnt/ ttoelft}«»>? 
Den ©2ince Carolusi DerftacnDe / en 10 niet toel te D?e- j,a tot 
Den getoeelï / en Beeft Daer Doo? op fommige grote een&aoft 
Seeren Die De fafte IjaDöen geD?eDen/en fonDerimge 
on Den ©ertoge Dan $£lba/Dien BP al lange te Doren jj0{{5j)er, 
aeennoetlierte entjaDDe geD?agen/ eenen groten Baet ojöem. 
neDat / Bet toelft BP niet en Beeft ftoimen Derbo?gen 
ftouDen / Daer Doo? en Doo? anDere faften/ Die men Bent 
on Dichte en meDe befcljulDigDe/iO ftpnamaebSDan ©oob 
Sptt/M Vemnae Bar, aam/gg» 
b?acBt/ en Beeft fijn leDen ge-etnDDen zó^ulp 1768. 
gelijftgefeiDtoerDe/ Dan Den €omnftfcB?Pft Daer Dan nfns* 

cHiifia . fn no fol Dorftadt i>an 
neiuH gqeio roerue / uau wtu 
anDere aen Den i^ertogc Dan Sfilba; fo na fal DerBaelt 
toerDen. 

een 

togeDan2Clbaallegereeticrjapneginnentemauenoiu 
ftetftrijg0-Dolftte DergaDeren enopte ütljten. |®U> 
DelertnD ^iinDet b?ieDen aen De <8ouDernante uit gtenat 
^nannien gcfonDen / Daer bp men Baer DeraDDerteer# j'efrf’ 
8 Dan5Defe fafte / Baer beDelenDe Dat fp miDDelertpD8C 
De ©laccaten tegen De ftettero uitgegaen / toeDerom te 
toerfte fouDe (lellen/ De 2öeelDefto?mer0 ftraften/en 
De Catftolnfte Religie in alleO Doo?(laen en befefter- 
men / op De aenftagen Dan De feetter0 ett oproerige/ 
fcBetp acBt nemen / en Baer met bolft Dan oo?loge Der? 

nu De ïiegente Da(l Dagelijrnteer en meer Dolt: 
aennam en Baer feer beefterftt BaDDe/ Beeft fp Baer 
aebatftt te Dcrfefeeren Dan Dele ^teben Daer fp Doo? 
D2eefDen/ en befcnDet Dan De (laD Dan ©alencBijn/ 
Daer men Baer ïioogïjeiD Deel quaDe rappo?ten af 
BaDDe geDaen/ bpfonDer DatfeberftanD BaDDenmet^ 
te 4pranfopfen / fo Beeft fp Den l^ecre Dan 3^oo?carme0 
gdönDcn metbijf ©enDelen Doet-DolftenDter ©anett 
uuitecen/ met D?ieben aen Die Dan ©alencBun/ ten 
cmDo fp luiDen De felDe innemen fouDen ten Dienft Dan 
fijne Majefteit / maer Die Dan ©alencBijt* beb?ee(l 
3pnDe Datfe D’ejcercitie Dan Baer ïieltgie fouDen Der^ 
liefen / en met Bet ftrijgss-bolft feer oberlafl en be^ 
ftoaert toerDen/ftebben getoeigett Bet Dolft 
men / niet jegenftaenDe De <©oubetnante Daer ooft ge^ galen» 
fcBifet BaDDe eenige leeren Dan Den ïlaeD om Ben 
Daer toe te b?engen/DatfpDepoo?ten fouDen openen ren oe^ 
ten Dienfte Dan fijne JBajeftett en Bet <©armfoen ten ggy 
nebieDebanDe <©oubernante rpneUSajeflcttO! fujter foen<a 
innemen: maer toat neerftigBeiD De Doo?f5 J^eeren rene» 
Daer toe DeDen/ en Bebben Ben Daer toe met ftonnen men. 
b?engen: maer p?efenteerDe toel eene fomme Dan 
penningen tot Diende Dan fijne JBaj. opteb?engen/ 
ten einDe fp Dan Jt felDe <©arntfoen in te nemen ntotB* 
ten D?p toefen / allegerenDe ooft eeenige $?ibtlegten 
Daer om fp beBoo?Den D?p te toefen / etnteïijft te D?e- 
Den 3önDe Dat men eenige ^olDaten alDaer binnen 
Der ^étaD ban De 25o?gercn fouDe in folDpe aennemen/ 
geliift men tot ^inttocrpen BaDDe geDaen / en tot meer 
anDere plaetfen/ toaer Dan De boo?(3 l^eeren Baer rap ; 
po?t geDaen liebbenDeaenDe <0ouDemante/Beeft fp 
Bet felDe feer qualijft genomen / en Doo? Dien eem^ 
ae baerboo?t oproeiDen tegen Die Dan ©alcncijn / fo 
Beeft fp cintelijft opten 14 Der macnD TDeccmtoto fe^ 
fter ©larcaet uitgegeben en al om Doo?geBeei 
DerianD Doen publiceren.en berfeonbtgen / luiDenDe 
afODolgt. 

By den Koning. 
" *- plat; ONfen lieven en getrouwen de Stadhouder, Pre- ract öaet 

üdente en luiden y.n onfen Rade m HoUand, JP^ 
Saluit en dileétie: alfo wy met en twijffelen daer en Icncfiön 
lullen tegen woordelijk in onfen lande van herwaers- toerben 
over verfcheiden roepen en maren gezaeit en ▼«-jggjgt 
fpreit worden, aengacnde onfen Stad van Valencijn, cnl)pan, 
na d’affeótie , paffie en genegentheid van yder een , benban 
meinende en latende hen eenige voorftaen dat het beC^ 
krijgsvolk omtrent de felve Stad wefende, by ons aci 
waers gefonden en gefchikt,om te doen ofte contra- „an 
venieren tegens ’t gene dat by den accoorde nnwn ga«* 
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(Fol.9y.) Geconfedereerde Edelmans gemaekt, op 't ftuk van 

der Religie toegelaten is, hebben wy daer om die 
waerheid en geftelteniffe van defer faken eenen yege- 
lijkenwel willen doen vefkundigen en kennelijk ma¬ 
ken , de welke fulx is als hier naer volgt: te weten, 
alfo onfen lieven en getrouwen Ridder, Heere Phi¬ 
lips van Sint Aldegonde, Heere van Noircarmes, 
Balliu en Capitein van onfen Stad van Sint Omers, 
en durende d’abfentie van onfen Neveden Markgra- 
ve van Bergen , geftelt en gecommitteert totte State 
van Stadhouder, Capitein Generael en Hoog Balliu 
Van onfen lande en Graeffchappe van Henegouwe,en 
jegenwoordelijk ook Gouverneur van onfe voor¬ 
noemde ftad van Valencijn, by wete,laft en'autori¬ 
teit van onfer lieve en leer beminde Sufter deHerto- 
ginne van Parma en van Plaifance,voor ons Regen¬ 
teen Gouvernante in onfen voorfchreven lande van 
herwaers-over , gehandelt en getra&eert hadde met 
die van de nieuwe Religie binnen der felver ftede 
van Valencijn , ten einde dat fy fouden verlaten de 
kerken en gewijde plaecfen diefy door hun eigen au¬ 
toriteit ingenomen en ondeugdelijk gebruikt en ge- 
ufurpeert hadden, fonder daer toe by Tradatenmet 
hen gemaekt, eenig toe-feggen of fundament te kun¬ 
nen hebben, nemen of pretenderen, en hare prekin- 
gen houden buiten der voornoemde Stad,ter plaet- 
fen die daer toe geftelt en beteikent fouden worden, 
en hun vreemde en Uitlandige Minifters wegfenden 
en af danken , gelijk fulx in veel en verfcheiden an¬ 
dere Steden van herwaers-over gedaen is geweeft, en 
hoewel fy belooft hadden’t felve terftont te doen en 
volkomen , en hebben nochtans daer toe niet willen 
verftaen, maer ter contrarie wefende de voornoem¬ 
de Heere van Noircarmes expreflelijken derwaers ge- 
reift, om hen plaetfe van preken te geven en befchei- 
den in de Voorburgten der voorfchreven Stad, en heb¬ 
bende hen daer van de wete gedaen, en hebben fy al- 
daer niet willen komen of compareren, ja dat erger is, 
hebben terftond alom doen kondigen en publiceren 
een generael Nachtmael te willen houden en celebre¬ 
ren na de Secfte en maniere van Jan Calvinus, en dat 
in de Kerke van S. Guerix, wefende de principaelfte 
van onfer voornoemde ftad van Valencijn , en al ift 
dat de voornoemde Minifters vermaent en onder- 
wefen hebben geweeft , eerft by dien van der Wet, 
en daer na by den voornoemden Heere van Noircar¬ 
mes tuflchen twe poorten en fonderlinge ook in de te¬ 
genwoordigheid van den genen die ’s anderendaegs tot 
hem gefonden en gefchikt hadden geweeft binnen der 
Stede van Condé, ft voorfchreven Nachtmael niette 
willen exerceren , hem voorhoudende en vertonende 
het groot perijkel, en de aenftaende defolatie en be- 
derffeniffe daer in onfe voornoemde Stad gefchapen 
foude zijn te komen, ingevalle ’t felfde Nachtmael ge¬ 
houden en geexerceert worde, fo hebben fy nochtans 
’t felfde geweigert, feggende en perfifterende fulx ge¬ 
floten en gerefolveert te zijn , en dat het voorfchreven 
Nachtmael noots halven gehouden moft wefen, en 
niet wel mogelijk en was de verkondinge en adverten¬ 
tie die daer van den voike in groter menichte als van 
xv. ofxvj. duifent perfonen,fo wel van den omleg- 
genden Dorpen als van den Ingefetenen onfer voor¬ 
noemde Stad alrede gedaen was, te wederroepen , en 
dat fy liever hadden duifent doden te fterven, dan la¬ 
ten te doen’tgene dat fy, alswefende de Herders en 
Paftoors, feiden hun exercitie en Officie te wefen en 
hen toe te ftaen, daer by voegende dat al waert lo dat fy 
voor die reife ’r voorfz Nachtmael mochten uitftellen, 
en fouden nochtans’t felve niet laten te houden als hen 
fulx gelieven foude, in welk Nachtmael onder ande¬ 
ren quadeen bofe faken ,folemnele verloochenifle en 
abjuratie gedaen word van der Catholijker Kerke, 
dienly de Roomfe noemen, fonder immermeer tot 
de felve te mogen wederkeren , mits ook fwerendeen 
Eed doende , de voorfchreven Catholijke Kerke by 
alle mogelijke middelen te vervolgen, befchadigen, be¬ 
letten en perfecuteren ,’t welk niet alleenlijk fchanda- 
leus, on verdragelijk, en herwaers-over noit gefien, 

I. Deel. 

maer oproerig, feditieus en feer periculeus en forglijk 
is, te meer in een Frontier-ftad als Valencijn is, voor 
de welke wy des te beter en meerder reden hadden 
ons te beduchten en vrefen, mits dat den eenen van 
de voorfchreven Minifters uitlandig en een Vreem¬ 
deling is, en de ander uit allen onfen voorfchreven lan¬ 
den herwaers-over gebannen wefende dat ook de fel- 
ve Minifters, des wy fekerlijk onderrecht zijn, in ha¬ 
re prekingen derven feggen, dat hun Confiftorie niet 
verbonden en is, ons noch den Wethouders van onfen 
voorfchreven ftad van Valencijn onderdanig of ge- 
hoorfaemtezijn, en want men niet ontkennen of lo- 
chenen kan,dat de felfde ftad ons by patrimoniale rech¬ 
te toebehoort, en mitsdien ons toe ftaet totbeware- 
nifle van dier te verfien, fo hadden wy terftond om 
defe en andere merkelijke redenen ons daer toe bewe¬ 
gende , fonderlinge tot eigene verfekertheid, rufte en 
vrede vande Poorters en Ingefetenen onfer voornoem- 
der Stad, gelaft en bevolen des voornoemden Heere 
van Noircarmes Garnifoen daer in te ftellen, hebben¬ 
de dien van der felver Stad by onfe brieven van den 26 
dag der voorleder maend van Novembri gefchreven 
en on tboden,’t felfde alleenlijk tot dien effede te we¬ 
fen , hen by de felve expreffelijk verklarende datwy't 
accoort mette voornoemde geconfedereerde Edel¬ 
mans, en ook by den felven Heere van Noircarmes 
met hen gemaekt en gefloten, niet en willen of den¬ 
ken te beletten of te buiten gaen, fo hy ook van fijnent 
wegen beloofde van gelijken niet te doen, hem daer en 
boven prefenterende, dat mits by hen innemende en 
aenvéerdende ’t voorfz Garnifoen,hy binnen der voor¬ 
noem der Stad met fijn Huis-vrouween Familie,fijn 
woon-ftede en refidentie foude komen houden, den 
welken geboden wy verftaen, dat de voornoemde van 
onfer Stad van Valencijn metten eerften bereet had¬ 
den geweeft te obedieren en gehoorfaen te wefen , en 
’t felve Garnifoen in te nemen, fo goede en getrouwe 
Onderfaten toebehoort, niet-te-min hadden daer na 
den voornoemden Heere van Noircarmes doen ver¬ 
klaren en te kennen geven, dat de Minifters en eeni- 
ge andere de Gemeenten aldaer fulx verleid hadde, dat 
fy geen Garnifoen en wilden aenveerden, en dat meer 
is,fonder eenige oorfake of refpedl tot ons,en opte 
getrouwigheid die fy ons fchuldig zijn te dragen , had¬ 
den hen vervordert uit onfer voornoemde Stad in wa¬ 
penen en groten getale te trecken , doende hen uiterfte 
devoir en kracht om onfe Soldaten byden voornoem¬ 
den Heere van Noircarmes gefonden in de Priorijé of 
Gods-huisvan Sinte Saulue, neffens der felver Stad te 
verflaen,plunderen en roven tot binnen haer eigen 
logementen , gelijk fy ook naderhand veel fcheuten 
van Artillerye en groot Gefchut na ons voorfchre¬ 
ven Krijgs-volk geloft en gefchoten, en daer na’t Kloo¬ 
feer van de Chartroifen, de Kerke van S Vadaft, mits¬ 
gaders de voor-geburchten daer defelve Kerke en 
Kloofeer geftaen zijn , bedorven en geruineert heb¬ 
ben , welk Kloofeer fy nochtans drie of vier maenden 
te voren geplundert en gefehend hadden, hebbende fe- 
dert,te wetenden vijfden dag van defer jegenwoor- 
diger maent van December, onfer voornoemder 
Suftere der Hertoginne Regente , ’t felfde in effedte 
ontboden, dat ly den voorfchreven Heere van Noir¬ 
carmes te voren hadde doen verklaren met meer ande¬ 
re frivole en impertinente allegatien, blijvende als 
noch inde weigeringe voorfz,niet tegenftaende an¬ 
dere iterative brieven aen hen te dien einde gefchreven, 
inhoudende poene van privatie van hun Privelegien, 
en van onfe indignatie, ingevalle van vorder weigerin¬ 
ge , hen altijds vermanende en voor houdende ’t devoir 
en onderdanigheid die fy ons fchuldig zijn, en hen ver- 
fekerende’tgene voorlz is, en dat wy fo goede ordre 
ftellen foude, dat hen by ’t voorfz Garniloen geen over- 
laft noch quellinge metter daed, woorden of anderfins 
aengedaen en foude werden,by alle welke dingen klaer- 
lijken blijkt vander ongehoorlaemheid; wederfpannig- 
heid en rebellie van de Ingefetenen onfer voorfz ftad 
van Valencijn , tegen ons, alle ’t welk wy eenen iegelij- 
ken willen doen te kennen geven by defe tegenwoordi- 
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ge, V. ordinerende en bevelende dat gy de felveter- 
itond en fonder vertrek doet uitroepen , kundigen en 
publiceren, alom binnen den Steden en Vleckenvan 
aifcn lande en Graeffchappe van Holland , daer men 
gewoonlijk is uitroepinge en publicatie te doen , en 
van onfcn ’t wegen fchcrpelijken verbiedende en inter- 
dicerende allen en eencn iegelijken van wat ftate en 
qualiteit of conditie die zijn, binnen onfen voornoem¬ 
de ftad van Valencijn voortaen te verkeren , hanteren, 
frequenteren, traóteren , koopmanfchap te doen, daei 
door te pafferen, gaen of komen, om wat reden t fel- 
ve foude mogen wefen , noch hen eenige yidtualie te 
fenden , dragen of toevoeren, of ook eenige gonite, 
hulpeea byftant of affiftentie te doen of bewijfen ter 
tijd en wijlen toe,dat fy ons gebod en bevel voorfz 
o-eobedieert en volbracht fullen hebben, op pcene van 
toehouden en geacht te worden voor faukeurs van de 
wederfpannige en rebellen,en overfulx metter dood 
en koorde geftraft en geexecuteert te worden , mits¬ 
gaders van coniifcatie van hare goeden. Defgehjxdat 
niemand by maniere van gunfte of byftand die hy den 
voornoemden van Valencijn foude willen doen en be¬ 
tonen , hem en vervordere eenige verfamelinge te 
doen noch buiten der plaetfe van fijnJeï woon-ltede 
met wapenen noch anderlins te tiecken , indien hy tot 
onfen dienfte en befoldinge niet in gefchreven en aen- 
genomen en is,en dat onder een Capitem va.nonsde 
machten beftel-brieven hebbende, op pcene darmen 
tecrens den overtreders procederen fal, fo wel tot conhl- 
catie van haren goeden als punitie en uirar van haren 
lijve 9 fo voorfchreven is , verklarende voor weder- 
fpannw, rebel, ons en des lands vyanden, alle de gene 
die bevonden fullen worden ons jegenwoordig verbod 
overtreden te hebben , en voorts fult gy van uwent 
vvetren, midsgaders allen anderen fubalterne Officiers 
eu Wethouders verfien en orden ff ellen , dat egene 
verfamelinge, lichtinge van Oorlogs-volk of andere 
inconvenienten en ongeregeltheden en gebeuren of 
toekomen, doende hier in by eenen iegelijk fo goeden 
devoiren hem quiitende metlulke getrouwigneid en 
neerftigheid, dat élk daer van verantwoorden mach 
fo ’t behoort. En tot onderhoudenilfe en obfervatie 
van defen, procedeert en doet procederen tegens den 
overtreders by executie van de pamen boven verhaelt, 
lónder eenipe gunfte 5 diffimulatie of verdrach des te 
doen metdiefer aenkleeft, geven wyuen den voorfz 
Officiers en Wethouders volkomen macht, autoriteit, 
en fonderlnwe bevel: ontbieden en bevelen vooits 
eenen iegelijken dat fyüen hen fulx doende, ernfte- 
lijk verftaen en obedieren, want ons allo gelieft. Ge¬ 
geven in onfe ftad van Bruffèl, onder onien contre- 
zegel hier op gedrukt in Placcateden 14 dag van De- 
cembri 15 Onder ftond gefchreven, By den Komng 

in fijnen Rade , Ondertekent 
J dOvERLOPE. 

€ publicatie pan bit flactaet in allen ben ©jö* 
_ pinden Heeft een gccote fcï)2tïf en bjcfegeniaeïit 

üjen anberen fïcbcn bic Het niet De^ <©erefo?tneerbe 
jteligic Ijieiöcn: macc bic ban ©alencpn fiacrbcc; 
ïatcnbe op ff' fïecïtte fjaerbee ftebe / en op bc Hulpc ban 
fommige fcenfoifenbiebaec buitten marety Hebben 
HaecaeceetoemaeHt om te töeöccfraen alle beaenffa^ 
gen bie tegen Hen-Uubcn gemaebt fouben mogen toer? 

(Foi.ps.) ^©alentmt ié tnï|enegou beanberHooft-frabrtaeft 
ï5akn, / Mieqm op eenen feet bmcHtbarcn Hicrö^ 
SST Sv wntócrc imt tojDe 
Sr*. |Cüj fcken mijlen ban jbergen en ooit ban ïtyfftl /1 té 

fiers beu aelegentHeib moten en grachten / een feet 
SS (Sc mS / oro« tri fetjoon / tol pocrit 
fingen en bjoningen / en teel bcreicit met Hccriijbc 
üeeHcn en €looftecen/be tntooonbcten Hennen Jet 
bdb buiten op b'cene 3ijbe ban bei* ^tab onbet toatcr 
fetten met fïoifcn ban binnen geniacHt/cn opte au# 
bcc3ijbeHeeftet ben bevg bien Hen bcfcHcimt/in bei 
boenen batfe booj geen anber inititncl ban booj^angc 
Sielegeiïnge fcöüneute bonnen bevobert Ujojben. ^ace 

beneffené ié ©alencijn een fcet rijbc Coopjlabbaec 
gtote CoopHanbeï gebeeben bjo2b* 

3tlé bie ban ©alencijn nu toaren metbenbe bat Het 
be<0oubeinante eenft toaéen Ijojcnbc Het ©laccaet 
bat tegen Hen-Iuiben uitgegeben toaé / en Daer ban 
Het Dubbeltof copieberhtegcn Hebbenbe/ fo Heeft Hen- 
luiben goet gcbocHt Hen te ontfcHulbigen ban fommi- 
ge poincten/ baer mebe fp in ’t feibe ^laccaet bc* 
fcHulbtgt toetben/ betHalben fp febete Kenioiifmam 
ne en ftcgue|te gc|!elt Hebben op ben name Der geem 
re ban bc <©crcfo?meerbe ïïeligte binnen ber fiaö ban 
©alencijn / bc toclbc fp-lutSen met fefeere anbere fte* 
gue|le aen ben <©econfebcreerben €belbom gefom 
ben Hebben / om bie te pjefenteren aen bc Zeereu ban 
bc €>o?ben / toelbe temonflrantie (HoebJel bie lange 
balt) ib Hier mebe fiebbe millen ftellen* 

NAdemael G. H. de begeerte die wyaltijds gehad ©ie ban 
hebben, en treffelijk metter daed bewefen den 

Coning en de Luitenanten fijnder Majefteithouwen 
getrouw te zijn, gemeerdert en noch dagelijx waffen- aen fjace 
de is, mitsgaders de predicatien des Euangely : fo ift iïe 
dat wy Teer bedroeft en met goeder redenen bekom- banöcc 
mert zijn ter faken van den jegenwoordigen handel,en <©ojögti. 
dattet al'fo heeft willen wefen, zijn de faken alfo gefteït, 
als dat, mitfdien vele daer uit ftoffe of oorfake nemen 
en fcheppen , om anders foordelen en te denken. 

Maer boven al gevoelen wy een dodelijke wonde in 
ons herte, vernemende by den teneur en d’inhouden 
van eenfekeremandamentgedaen opten ^Decemb. 
als dat den Coning en haer Hoogheid hen fuix laten 
voorftaen en in den fin vallen , welk ganfehelijk tegen 
ons oude voorleden getrouwigheid en gehoorfaemr 
heid is, en contrariërende den vyerigen luft , wille of 
affedtie om daer in te continueren en voort te varen. 
Al ift daffdat wy in fuiken leet en fwaren verdtiet, ons, 
mits der getuigeniffe van onfer reine en goede con- 
fcientie, voor God trooftende zijn, maer uit oorfake 
dat de lafteringen (daer door fommige uit zijn om 
ons in den haet en nijd te brengen van de menfehen) 
veel luiden fouden mogen ontfteken en doen vlam¬ 
men , ten einde ons verderffeniffe voorts te drijven, en 
hun des verblijden met blafphematie tegen het H. 
Euangeiie, welk wy ons beroemen en belijden, daerom 
hebben wy gedacht betamelijk en onsdevoirtezijn, 
hier met in den voorleden faken oorkond derwaer- 
heid te doen en te geven, neven eene ootmoedige re- 
monftrantie daer op regard te hebben , en een vyeriga 
bede tot haer Hoogheid, als dattet der felven believete 
voorfien, op dat wy nietgehoort zijnde, niet donrecht 
overvallen, befwaert en verdrukt en worden. Maer 
vrefende dat de gene die haer alreeds fulke quade ge¬ 
dachten ingegeven en gemaekt hebben, by middelen 
die hun mogelijk zijn , uit fullen wefen en vlijtig, om 
ons in den weg te zijn te beletten en hinderen, ’tzy by 
daer toe gedeputeerde mannen of perfonen, ’t zy by re- 
monftrantie en vertoninge in gefchrifte, voor, by, en 
tot haer Hoogheid te komen. So en hebben wy niet 
bequamer, voegelijker, en daer uit ons meer goeds te 
verwachten ftond,gevonden,dan ons te addrefleren tot 
U G. welke mits haer goede wille, liefde en yver tot 
befwareniffe van defe Nederlanden, en ten beften des 
Conings enderfaten , achtervolgende haer wijsheid, 
recht, gerechtigheid en billikheid, en ter conclufte, ge¬ 
merkt het aenfien en plaetfe die de felffte by haer Co- 
ninkl. Maj. en haer Hoogheid hebben, niet fullen on¬ 
derlaten of manqueren, gelijk als wy hopen, zijnde der 
felven onfe onfchuld en wille certeinelijk gebleken, 
hun te imployeren en alle goede dienften te doen, ten 
einde fuik vermoeden van ongehoorfaemheid, weder- 
fpannigheid of afvallinge uiten fmne van haer Hoog¬ 
heid gefloten en gedreven zijnde, alle beroerten, over- 
laft, moetwilligheid , moord, verderffeniflè, en de- 
folatien, welke alfo begoft en alreede te verre gedreven 
en gekomen zijn, terftond by hare autoriteit en macht, 
korts en op ftaende voet ingehouden, en ten toeko¬ 
menden tijde mogen belet wefen, op dat den dienft 
Gods en des Conings, krijgende eenen onverbrekelij- 

ben 



Oorfpronk der Nederïandfe Beroerten, 1^67, 

kch loop, nemen bewaérnifTe fijnre ft eden en onderfa- 
ten by den haren en ongekrenkt, wy hoe langer hoe 
meer het Land mogen fien floreren , toenemen en 
profpereren in alle goed, peis, vrede en welvaert. 

Jiïopen* Ten eerften worden wy befwaert by het voorfehre- 
fie ijet vcn mandament, allo dat wy geweigert hebben gehad 
tmnjaiT de vreemde Minifters of Predicantentelatengaenof 
öf aiv weg te feilden, niet tegenftaende wy fulx belooft had- 

f. den te doen. Maer wy en houden niet onder corre&ie, 
tatuen. dat men nóch van d’eene noch van de ander fal konnen 

doen blijken. Want aengaende van dien dathybyen 
Onder ons gebleven is, ’tfelfdeis geweeft door reque- 
ften onfe E. H. en Overheid of Magiftraet overge¬ 
geven , vertonende de lankheid van tijd,welke hy 
lijn ampt en ofli ie getrouwelijk en vredelijkgedaen 
hadde, daer in wy begeren dat hy mochte continue¬ 
ren en voortvaren , totter tijd en wijle toe , dat wy 
met eenen anderen verlien waren Op welke remon- 
ftrantie noch ter eenre onle E. H. of Magiftraet ons 
geen gebod , noch'ten anderen wy geen belofte ge- 
daen hebben van hem weg te fenden of wederom te 
fchicken. 

Suften* 2. Aengaende het twede poinct, daer v/y mede 
toeiÜeren befwaert worden in ft voorfchreven mandament Als 
ban ce dat wy ons fouden geweigert hebben gehad te com- 
bccirörj* pareren, als mijn Deere van Noirkarmes tot voorde 

f poorte van dqr ftad van Valencijn quam , ons plaetfen 
te ban * te afligneren en te beftellen buiten der Stad. t Is ver¬ 
sie* re van daer d^t wy fijn prefentie gefchout hebben, of 

eenigftns uitgefteit Ons devoir daer in geheelijk te 
doen en te quitereii , want ter contrarie van dien, 
wy verwonderden otis feer , en waren onftelcdathy 
fo lange achter bleef fonder komen na her toegefla- 
gen, en by den Griffier van de ftadvan Kennoy op- 
ten 20 van Odfober ontfangen appoindtement. In- 
fonderlinge hebbende den voorfz Heere als dan ge¬ 
looft tot Valeiicijn te komen alfo haeft als Hy immer 
konde , om ’t voorfz appoindlement of accoort in 
francijn te ftellen , en dat te doen ondertekenen by de 
principaelfte van der Kerken of Gemeente , en alfo 
te publiceren de verfekertheid op fijne zijde, ten ein¬ 
de de Stad in vrede te houden met exercitie en oeffe- 
ningeva^pnfe Religie , bereed zijnde op onfe zijde in 
en over al of doorgaens het voorfz contradl onderda¬ 
nig en gehoorfaem te wefen , maer hy en quammer 
niet dan een maent daer na, te weten opten 20 No- 
vemb. op welken dag gearri veert en aengekomen 
iijnde tot aën de poorte van der Stad met eenen gro¬ 
ten fteert rugge of nagefleep van peerden buiten fijn 
ördinare, fb hield hy aldaër opdeftaende voetftille, 
fonder verder binnen te kómen,en vraegdeterftond 
nadegenevandeConfiftorie, en als de ielffteopdat 
pas niet juift terftond gereed en waren (want fy en 
waren ook geenfirts veradverteert geweeft) fobegoft 
hy tegens hun te proteftcren , en de Stad met groten 
jammer, lijden en ellendigheid te dreigen, eer tien 
dagen om louden wefen : en daer op vertrok hy alfo 
terftond* Waer uit en by welk yeder een lichtelijk 
mocht merken of fien, dat alfülken aeiikomfte en fo 
haeftig vertrek niet anders geweeft is, dan een open¬ 
baren bl ij kei ij ken en merkelijken aenftoot voor de 
hand by hem gedaen en gevonden , welke in ons 
geen wederwille , weigeringe, noch ongehoorfaem- 
heid tot fijnen geboden vindende, door alfulkeft mid¬ 
del gedacht heeft eenige occafie, oorfake, verwe of 
fchijn te maken en te ftichten om tegen en over ons ter 
executie te ftellen, die fware tribulatien, daer wy ons 
nu ter tijd iii bevinden. 

gapens 3- Voor ’t derde poincft, wy worden aengegeven en 
öe het getaxeert, als dat wy in ftede van gehoorfaem te zijn, 

fouden dat heilige Avondmael ons Heeren hebben la- 
abonö* ten verkondigen eri publiceren, 
maels?. Maer wy begeren, eerftelijk, dat een yeder ver- 

ftaen fal, dat wy doen ter tijd geen verbod en hadden. 
Bovendien was’t voorfz Avondmael al eerft tot veel 
plaetfen van defe Landen uitgereikt geweeft, dervoe- 
gen dat wy in dat niet en dachten te doen, dan ach¬ 
tervolgende de toegelatene exercitie van onfe Religie. 

In welker deliberatie wy ook evenwel fouden geble¬ 
ven en geperfifteert hebben , niet tegenftaende de 
dreigementen naderhand by den voorfz Heere gei 
daen, achtende en houdende, dat d’intentie en me- 
ninge van haer Hoogheid by eenige van U. G; G. H; 
in den name der fel ver gedeclareert, verklaert en over¬ 
gedragen (als dat onder, en by de predicaden, e;eac- 
cordeert metten Edelen van den verbonde, word°ver- 
ftaen en begrepen het gebruik der Sacramenten) niet 
verandert en was, gemerkt principalijk en geconfide- 
reert dat den voorfz Heere felve in perfoon te voren 
opentlijk verklaert hadde, als dathybyen metter pre- 
dicatien meinde en verltond de ganfche exercitie en 
oefFeningevan onfer Religie, aenbiedende enprefen- 
terende ons te doen hebben, depefcheren , verkrijgen 
en afveerdigen expreflèiijkeen duidelijke a&e van de- 
fe fijne meininge en inrentie. Welk vervolgende, wy 
niet voor redelijk houden te zijn ons van defer vry- 
heid te beroven, en ons al-willens tot op of een qua-, 
der conditie of mate te begeren te brengen of ftellen , 
dan d’ander fteden van den Lande, onder dit nieuwe 
dreigement , en de voorgaende verklaringe van den 
voorlz Heere contrarie en tegen, welken Heere in al- 
leh fijnen werken , in raed en daed, altijds getoont 
heeft, hoe dat hy uit is en alle vlijtigheid en macht aen- 
legt om den Biflchop vrn Camerik te behagen, plaifier 
en vrundfch ap te doen. 

4. En fo vele darter aenkleeft, namelijk als dat wy 
louden metter predikatie voort gegaen en gevaren 
hebben in fommige Tempelen , met alfulker me-, 
ninge en intentie aldaer het heilige Avondmael uit 
te reiken. 

Gelijk als wy in ’tappoineftement belooft hadden de Steils 
voorfz Tempelen, ja lelfs de Stad te ruimen, allo be- saenöe 
reet zijnde te obedieren en gehoorfaemheid te tonen, ^énbars 
en hadden wy noch middel noch geen verfekertheid fommlge 
om dit te doen, totter tijd en wijlen toe dar ons fekere ^Sïhen, 
plaetfen foude gewefen, geafligneert en befteit welen s 
dervoegen, dat fulx meer en eerder gefchied is, door en 
by dilatie, uitftellinge en dralinge van mijn Heere van 
Noirkarmes, om ons plaetfen te afligneren, en te noe-r 
men, dan door onfe gehoorfaemheid. 

5. Aengaende d’abjuratie of aflegginge van de sgefató 
Roomfe Kerke, daer het mandament mentie al flenöcöÊ' 
maekt : wy belijden en bekennen dat onfe Minifters 
ofPredicanten vermanen de gene die God bekeert, tSoomff 
en door fijne ontfermhertigheid aftrekt van der Sletfee, 
Roomfer Kerken tot de oude en Catholijkfe algeme¬ 
ne Euangelife leringe van ons Heere Jefus Chriftus, 
voortaen niet meer te gaen Miflè horen , noch we¬ 
derom tot andere fuperftitien en andere algoderyen 
te gaen , en de gene die haer verklaren alfülken 
wille, meninge en intentie te hebben, en voorts voor 
de refte gehouden en gerekent worden voor deugde¬ 
lijke , eerlijke en Godvrefende perfonen , diehoud- 
men en kentmen voor lidmaten van onfe Kerk, en 
worden toegelaten totten heiligen Avondmael, be- 
halven dat yemand eenige andere abjuratie of we- 
derfprekinge doet. Nu ift dat wy van defe remon- 
ftrancie en vermaninge die de Minifters of Predi¬ 
canten doende zijn , veel exempelen en treffelijke (Fol'py] 
notable fchonè fpreuken en paflagien hebben in 
de heilige Schrifture , aenroerende de verklaringe 
van d’andere , te weten van haerluider goe 'e wil¬ 
le , dat en is anders niet dan een ververfehinge en 
vernieuwinge van ’t gene datmen voor ons in den 
Doop gelooft heeft: namelijk van den Duivel, van 
fijne werken en pomperyen te renonceren, te weder# 
fpreken en af te laten. 

6. Maer wy hebben ons aldermeeft verwondert, gSme? 
uit welker confcientien eenige hebben derren haer reuöe 
Hoogheid te verftaen geven , en by de felffte doen 
publiceren en uitroepen , in den name van fijne Co- gene 
ninkl. Maj. by advijfe van fijnen Rade, als dat onfe foubeis 
Minifters gelijk’t mandament luid en inhoud, fouden 
eenen eed doen doen en fweren, de gene die totten H. jaacgts 
Nachtmael des Heeren willen komen en communice- map| 
ren, van te vervolgen, te hinderen en fehade te doen in ®aai’ 

Éfè 3 allen 



S3c!am 
grafie 
6at öe 

lletpfouj 
ben teren 
bat be 
<£onfi* 
ftorie 
snct 
fr[)ulbig 
cn fouüe 
fgn D’<©* 
berfjetii 
te ge* 
fwotfa* 
mui. 

Het derde Boek. 15 67* 
allen wegen en in alderley wijs, fo het hun mogelijk is, 
den genen van deRoomfer Kerke. 

Iffc datter een enkel menfche gevonden word, die 
verfocht en gerequireert is geweeft, om alfulke of def- 
gelijkeneed, of belofte te doen, 1b zij n wy te vreden 
geftraft te v/efen als aengericht en bedreven hebbende 
eenfchandaleus, onverdragelijk, oproerig, feditieus, 
en pericuieus ftuk, gelijk in ’t mandament ftaet be¬ 
grepen. Maer geheel ter contrarie, de gene die ge- 
hoort hebben haer predicatien en opentlijke gebeden 
of biddinge gefien, die weten het devoir welk fy doen, 
van God te bidden voor de arme onwetende, en ge¬ 
neralijk of in’t gemeen voorde gene die hun eertijds 
vervolgt hebbenen als noch vervolgen, gelijk als ons 
ook Jefus Chriftus leert en vermaent, ja dat meer 
is, wy derven wel affirmeren en ftoutelijk feggen, 
ten waer geweeft dat door de predicatien en gewoon¬ 
lijke ordinare onderwijfinge en remonftrantien van 
de Minifters, luiden, datmen hem ftillekens en vre- 
delijken houden , ’t quaed met goed lonen, de on¬ 
wetende en onverftandige verdragen en lijden, voor 
haer bidden, veel liever injurie, fchade, fchande en 
o verlaft lijden, dan een ander doen foude, dattetge- 
mein volk nieten foude by zijn gedienftigheid of de¬ 
voir gehouden geweeft hebben, nauwelijks foudenfy 
hun hebben konnen onthouden, over de Papen en 
Monicken het uiterfte leed, fwaer verdriet en grote in- 
dignade ofgramfchaphaerder herten te betonen, om 
dieswille datfe fo langen tijd en fo deerlijk bedrogen 
Zijn geweeft in fo groten fake en van fulker confequen- 
tie, als daer is de hope van het eeuwige leven, en den 
dienft Gods, wetende certeinelijk en voorwaer hoe 
dat alle haerluider acnflagen , voornemen, kracht en 
macht nergehs heen en tenderen, dan om te vervol¬ 
gen , uit te roeyen, te niet te doen, en te vernielen de 
gene die God paifibelijk, vredelijk en ftille begeren na 
Zijn woord te dienen. Ter conclufie de Predicanten 
of Minifters en fouden hun fuiken eed niet doen doen 
of fweren fonder ook tot voldoeninge en volbrenginge 
van den felfden eed te vermanen, en die aldus gefwo- 
ren hadden, en daer toe folliciteren , en mits haer 
exempelen te trecken of tegecken, daer ter contrarie 
vele felfs van de Roomfer Kerke, die niet getranfpor- 
teert en zij n door paffien, (dat is die niet na haer fin- 
nelijkheid, maer na reden fpreken willen) getuige- 
niffe gegeven hebben en alfnoch geven fullen , van 
haerluider ftilligheid en hebbelijkheid in dit ftuk, en 
van het befte of devoir welk fy gedaen hebben, om in 
fuiken affairen het volk ftille te houden. 

7. Maer noch veel blijkelijker en periculofer is de 
lafteringe van de gene die haer Hoogheid hebben der¬ 
ven perfuaderen en wijs maken , ais dat de Mini¬ 
fters fo on befchaemt fouden geweeft hebben, en der¬ 
ven feggen in haer predicatien om van woorde te 
woorde verhalen, gelijk in ’t Mandament ftaet, hoe 
dat de Confiftorie niet gehouden of fchuldig en was 
den Conink gehoorfaem te zijn, of te obedieren, noch 
den Magiftraet vandeftad van Valencijn, en dat fijne 
Majeft.fulx certeinlijk de wete gedaen en veradver¬ 
teert is, nu nemen wy ter contrarien van dien tot oor- 
conde en getuigen alle de gene die haer predicatien 
gehoort hebben, ook weten wy wel (God heb lof ) 
hoe dat ons de heilige Schrifture leert den Conin- 
gen, Princen, en anderen Magiftraten, of Overhe¬ 
den gehoorfaem te wefen, liefde en eere, ook reveren¬ 
tie re bewijfen, tc dragen, en te doen. Als datter ook 
geen en is van de Confiftorie diemen kan overtonen 
eenige of de minfte ongehoorfaemheid, en die niet 
namaelsin dat ftuck hoe langer hoe meer zijn devoir, 
officie en gedienftheid doen willen en wat hy fchul¬ 
dig is. 

Voorts bereid zijnde te betalen en te geven Tol, de 
Cijfe, Tribuit, Impoften, Beden en Subfidien , ’tfy 
ordinare of extraordinare, welk ons fullen geboden, 
bevolen en opgelegt worden, gelijk als wy ook tot op 
defer uren toe gedaen hebben. 

’t Is waer, als de Overheid of de Magiftraet yet ge¬ 
bieden of bevelen woude , of foude , welk tegens 

’t woord Gods ware, en daer uit volgende tegen de con¬ 
fidentie en welvaerc der zielen,fo belijden en bekennen 
wy , dat wy alle gelijk meer fouden gehouden zijn, ge¬ 
lijk als ook de Apoftelen Jefu Chrifti gepra<ftifeert,ge- 
leert en geprotefteert hebben, God meer te obedieren 
en gehoorfaem te wefen dan de menfehen : maer aen- 
gaende de reft, en alle ander wereldfe of fteedfe en 
politijcque ftucken , onfe Predicanten en Minifters 
hebben getrouwelijk en wel geleert, en lerent noch da- 
gelijx , hoe dat ydereen indifferentljken onverfchei- 
delijkden Overheden, en Potentaten fal en moet ge¬ 
hoorfaem wefen , niet alleenlijk door vrefe van geftraft 
en gekaftijd te worden, maer ook om der Confcien- 
tien wille. 

8. Aengaende dat de Minifters befwaert worden 
als datfe ’t gemeen volk verleid hebben, mits het krijgs- Vigeren 
volk te weigeren en te refuferen. ban tjet 

Wy bekennen en houden wel, hoe dat fygevraegt 
en verfocht zijnde haer advijs, meininge of goeddun- 0 
ken te fpreken, eenige inconvenienten verklaert heb¬ 
ben , die daer uit volgen fouden, ontfangende of inne- 
mendede knechten. Teneerften, alsdat deadmini- 
ftratieen uitreikinge van het heilige Nachtmael, van 
den Doop, en alle de ander reft van de exercitie van 
onie Religie foude belet en verhindert, en de Mini¬ 
fters verjaegt worden, deneenen als een vremdeling, 
den -anderen als een balling, gelijk klaerlijk genoeg 
ftaet en begrepen is in ’t voorfz Mandament, want 
fulxwas de intentie en meininge van mijn Heer van 
Noircarmes, ja felfs dat de predicatie ons foude beno¬ 
men worden , want aengaende de belofte van den 
voorfchreven Heere : namelijk van het appoindte- 
mentgefloten, en metten Edelen van den verbonde 
gemaekt, niet te breken ,,fo ift dat de difpenfatie of 
aflaet en vryfprekinge, geodf royeert en gegeven in’t 
Concilie van Conftantien, hoe datmen de ketters (na- 
demael fy ons voor fulke houden) niet houden fal wat 
men hun gelooft heeft, onsdede twijffelen en achter- 
waerts denken, gemerkt de voorgaende dreigementen 
alshy dat Krijgs-volk binnen der poorten en der Stad 
foude hebben, dat wy niet al te feer verfekert fouden 
weien van hem, dat hy fijn woord goed maken, en 
fijn belofte houden, voldoen , ter executien ftellen 
foude, alwaer hy in allen anderen faken den geloof- 
weerdigften perfoon of Heere diemen vinden mochte. 
Ook hebben ons ter eenre, de deerlijke verftroyinge 
van der Gemeente die was binnen der ftad van S. A- 
mant, en ten anderen , de onderfoekinge van den 
Minifter, die hen onderwijlen ftraffe en hoge drei¬ 
gementen liet ontvallen betoont en bewefen, hoe dat 
wy niet fonder reden , apparentie of fchijn daer na 
geraden hadden. Want willen wy allegeren en by 
brengen de publicatie in den name van den voorfz 
Heere gefchied tot Doornik van niet te beletten noch 
overlaft te doen den genen die hun by der predicatien 
fullen vinden laten tergenoemderplaetfen gehouden 
zijnde, fo is wel licht om teverftaen, en te denken, 
dat het eenfdeels gebeurt is, om korts daer na fulx te¬ 
gen ons te wenden en te gebruiken, mits wy gecoont 
hebben een klein betrouwen op zijn woord te dragen: 
Want de overlaftige woorden en grote dreigemen¬ 
ten, die eenige foldaten, ofkrijg-hafpels hebben uit- 
geboldert, en gedaen tegen de Minifters, die geven 
te kennen , hoevry datfe fouden mogen zijn in’t pre¬ 
diken , fonderlinge alfmen fal confidereren en daer 
op letten ingevalle en fo verre als den voorfz Heere in 
den fin en trek heeft om in allen anderen ftucken haer 
Hoogheid te behagen, fo ift dattet hen ook niet en 
gebreekt aen den wille van hem te imployeren en be¬ 
geven ter refolutien , en uiterfte meininge welke de 
felvebymeer brieven verklaert heeft, gehelijk de pre¬ 
dicatien te ftoren, en af te doen fampt alle d’exercitie 
van onfe Religie, beginnende en komende van den 
kleinen totten groten, aengaende de refte, te bedecken 
defe wille van krijgs-volk binnen der Stad te leggen, 
onder ’t fchijnfel, tijtel, of name alskakkom de felffte te 
verfekeren en te verhoeden voor de Francoifcn , wat 
oorfake of occafie hebben wy gegeven van fuiken ja¬ 

loersheid ? 
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loersheid ? en hoe is dit fo fubijtelijk coegegaen dat 
men ons qualijk betrout, t’allegeren eenigen roep of 
mare van oorloge,en vrefe van befprongen en aen- 
getaft of on verflens verfocht te worden van den Fran- 
§oifen? ten luit niet, een heeft geen apparentie , ge¬ 
merkt in de plaetfe van de Stacf te fterken en te ver- 
fien, dat men der onlanx te voren een groot deel ge- 
fchuts uit en wech genomen hadde, gemerkt infgelijks 
nademael de knechten of Garnifoen uitte naefte Fron- 
tier-fteden ontboden en genomen zijnde , blijvende 
de felffte fchier bloot en gantfelijk berooft van haer 
Garnifoen, om de Stad te beleggen, fo iffer als dan 
van daer, en daer door meer te beduchten eenigen aen- 
ftoot: fonderlinge ift dat men gae flaet en merkt de 
occafie en de gelegentheid die als nu den Francoilen 
foude gegeven worden, van ons in defe grote tribula- 
tie by te ftaen en te fecureren, hun op eenige van de 
Frontier-fteden werpende en makende, ingevalle fy 
eenige wete, lofe of intelligentie en kentfehap met ons 
hadden. Maer wy Zijn geleert (God heb lof) datwy 
onfen Conink fullen getrou wefen: wy hebbent ge- 
toont tot nu toe, en wy die ons beroemen, voor heb¬ 
ben , beloven en belijden in de vrefe Gods te wande¬ 
len, en hebben noit gedacht, en gedenken ook niet, 
van ons leven en goet te loifen, met een feit of ftuk 
van quader confcientie, doende dat niet te doen en , 
ware tegen onfen Conink. Boven dien binnen der i 
Stad van Valencijn waren veel perfonen die mits den I 
ongelijken tijd niet en hadden te winnen, t’ef en of te I 
breken, hadde men dan fommige vendelen van die be- j 
fchrevenen opgericht tot bewarenifle derfelven,ge¬ 
lijk t’Antwerpen gefchied is, en tot meer andere plaet- 
fen, dat foude een middel geweeft hebben om een deel 
borgers te onderhouden en onderftant te doen, en in 
haer en foude niet min verfekerheids, dienft, of ge- 
trouwigheid geweeft zijn, dan in vreemde foldaten en 
knechten, die die van Valencijn vyand zijn, dat noch 
meer is, de gene die haer hielden als we! geinformeert 
te zijn en te weten wat tot Bergen in Henegouwe ge¬ 
fchied was, als men aldaer den Land-raet verfamel- 
de, fonder eenige daer te beroepen of te ontbieden, 
die daer behoorden geroepen te wefen , vertoonden 
de aenflagen van die tijd gerokt en voor geworpen, 
om d’exploidt te maken en d’acfte die mijn Heer van 
Noircarmes naderhand beftaen,en tegen ons ter exe¬ 
cutie geftelt heeft. En tot approbatie , of waer, en 
goetmakinge van haerder allegarie, fo proponeerden 
fy (al waft een blauwe huikeen magereverwe) hoe 
dat men gefchut van en uit defer Stad genomen en ge- 
voert, en voor Bergen gebracht hadde*, ten einde ons, 
vandiefwegen van alfulker ammunitie ontrieft en af- 
handich gemaekt zijnde, te beftormen en te bederven, 
fampt dat om de felffte tijd de borgers ( die Papiften 
waren) van defe Stad haer onderden duim en heime¬ 
lijk hadden begoft te laten in fchrijven , met fulker , 

' '$z'' meininge, als datfe ons fouden plonderen en faccage- 
ren. Waerom ook eenige van dien komende de bae- 
ken uit, en defen aenflag ontdekt zijnde, hen geabfen- 
teert en uitter Stad wech gemaekt hebben. Voorts 
brachten eenige by en allegeerden, als dattet niet en 
wasbyadvijfe en uit macht, kracht, en autoriteit van 
den Rade van State, dat mijn Heere van Noircarmes 
pretendeerde hier in defe Stad knechten te brengen en 
te leggen Daer op hebben ook vele onder U.G.G.H. 
dit aennemen van de knechten gedesavojeert, niet con- 
fenterende in ’t opftel van den voorfz Heere om de 
Stad te beleggen, uit redenen als boven verklaert niet 
konnende noch de Minifters noch alle andere van 
goeden verftande hun yet anders perfuaderen of laten 
voorftaen uit defe gendarmerie.die mijn Heere van 
Noircarmes pretenteerde en meende inde Stad te bren¬ 
gen en te leggen, dan dattet einde, flot en finael was, 
om ter executien te ftellen ’t gene dattet Mandament 
opentlijk niet brengt en inhoud, fprekende. 

Wy uit en om j defe dingen ons daer toe bewegende. &c. 

Te we ten, om de Minifters en Predicanten te verja- 

voort aengaende de refte, de Stad in tribulatie , druk 
en lijden te brengen, en infonderheid de gene die pró- 
feflïe en bekentenifïe doen van d’Euangelie. Alfb is 
dat geen wonder, al ift fake dat veel perfonen overleg¬ 
gende defe inconvenienten en redenen hier boven ge¬ 
ftelt wel overpeifende, niet fo lichtelijk hebben kon- 
nen noch mogen daer toe gebracht worden, datfe fou¬ 
den defe knechten binnen der Stad nemen, welke wou¬ 
den doden en al fulke grouwelijke dreigementen uit 
bolderen tegens de inwoonders der felven, en namelijk 
tegen die van de Religie welke ook verhoopten, alft 
al befcheidelijken en in’t brede foude haer Hoogheid 
verklaert worden, dat die felve ftofFe, oorfake en re¬ 
den hebben fouden van contentement en te vreden te 
zijn om mijn Heere van Noircarmes geen macht 
noch autoriteit te geven, ten einde hy fonder grond 
en reden een fulke Stad , en fo groten getal van fijne 
Majefteits gehouwen en gehoorfamen onderfatenin 
een verderffeniffe , ruine en irreparabele defolatie te 
brengen. 

9' Heeft dan nu, durende defe fwarigheid en uit- jgopen# 
ftellinge van de knechten binnen der Stad te laten ko- t>e f)aec 
men, mijn Heere van Noircarmes fo veel, dat hy volk &efen|ïe. 
opgebracht, en knechten aengenomen heeft, om defe 
Stad te komen bederven, en het omliggende land te 
verdeftrueren, heeft hyfe om fortfelijken en met ge¬ 
welf te executeren die te voren gedachte geconcipieer¬ 
de en gefloten defolatie of ruine, tot Sint Amantsge- 
voert,en in de gebuerfchap der felver Stad, om ons 
alle de wegen en paflagien te verleggen of te fluiten, 
en der voegen als befloten en beleit te houden, heb¬ 
ben fijn knechten, ook volk gepiljeert,uitgeteert,ge- 
plundert, berooft en gefaccagieert die arme gelovige 
Huifluiden, totten kleinen kinderkens, die kouskens 
van den voeten uit en af te trecken, hebben fy alle 
moetwilligheid en vervaerlijken groten ongehoorden 
overlaft gedaen tot vrouwen en jonge dochters fehof- 
fierens en verachtens toe ,en den trommel laten flaen , 
om de felffte naderhand te verkopen,en byeen klein 
Vierken lankfaem branden laten eenen ellendigen man 
die buiten leer gewond was, uit egene faken of oor- 
faken anders, dan tot fpijte en van hateen nijd van de 
Religie, hebben fy geftoort en gebroken d’exercitie 
van der Religie daerfe toegelaten en ingeftelt was, 
achtervolgende d’apoindlement van haer Hoogheid , 
metten Heeren van den verbonde gemaekt, fijnfe 
gekomen en gevallen in de Voor-fteden, om die te 
beroven en te piljeren om de Stad uit te hongeren , 
hebben fy begoft te doden en te moorden, de gene 
die hem niet en fochten. Ift dan vreemt tegen natu¬ 
re , reden of billigheid dat die van der Stad fiende 
datfe gedreigt, in fuiken perijkel, omcingelt, fo na 
by beftormt , en fo dood vyandelijk vervolgt wa¬ 
ren , hen te weer en defenfie geftelt hebben om hen 
te befchermen en te verhoeden , voor al fuiken ge¬ 
weld? En al ift fake dat om hen te verweren fy eenige 
Soldaten van mijn Heere van Noircarmes verflagen 
hebben, fo is die fchult meer te leggen op de gene diefe 
der voegen moetwillig en met fuiken overlaft zijn ge¬ 
komen beftormen, dan op de andere die haer lijf fb 
manierlijk en tamelijk verweert hebben alft hen moge¬ 
lijk geweeft is» 

ro; En al ift dat ten felfften einde die van der Stad 
hebben het Chartroifen Cloofter en fommige huifen 
der Voorlieden afgeworpen, dat is niet geweeft uit ge- ban y 
neuchte, pf plaifier welk fy gehad en genomen heb- Cf)ar* 
ben, daer in als datfe met haer eigen hand hare huifen ^^nt 
fouden verdeftrueren, maer tot fulx gedwongen zijn¬ 
de te doen om hen te verhoeden en te befchermen, 
voor en tegen die onverfienlijke aenftoten, en ftor- 
men van de gene, die uit zijn in alle wegen haer uiter- 
fte macht en kracht aen te leggen om de felffte te ver- 
drucken en te vernielen. 

ii. Refterende en aengaende van dien als dat men 
ons oplegt, drie of vier maenden te voren het voorfz. Derotieu 
Chartroifen Cloofter gepiljeert te hebben , wy en mo- ban ’t 
gen of konnen daer op anders niet antwoorden, dan dat 

gen, en te beletten d’exercitie van onfe Religie, en wy wel achten dat eenige ons onbekende, buiten en beat 
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Tonder de wete der geenre van de Confiftorie aldaer 
fouden de Beelden afgeworpen hebben : maer hebben 
huneenige verltout tor roven en ftelen,fo hebben de 
voorlz Monicken en Chartroilen lelve openthjk be¬ 
kent, dat fulx niet foudegefchied zijn of bedreven van 
het Steeds-volk en van onfent wegen, ’t is verre van 
huis dat wyfelouden willen advoyeren of verantwoor¬ 
den , maer ter contrarien bekennen en belijden wy, dat 
fulke gefellen ftrafbaer en weert zijn, gecaftijd en 
doorgenomen te worden. 

Siet hier hebben dan nu U. G. G. H. alle de faken, 
oorfaken, redenen en gronden om welke men ons met 
fo groten inIfantie nagegaen en vervolgt heert, otn’t 
krijgs-volk in te nemen. Siet hier de redenen begre¬ 
pen en vervat in ’t mandament, in aenüen en oin't 
regard van de welke, mits wy uitgeftelt en lwarigheid 
gemaekt hebben, de voorfz knechten tot ons binnen 
te nemen, alfo verklaert worden afgevallen rebellige 
envyandenvan zijnre Majeiteit: worden beleit, be- 
fprongen en aengetaft met dreigementen van een 
grouwelijke bederffenifle en deloiatie, onlè goeden 
worden tot roof, buit enpiijs gegeven, en ons leven 
verlaten en geievert in de hanaen van onle vyanden. 
Siet hier waerom dat menlo Icherpelijken ernitelijk 
verbied, ons te trooffen, byftant, hulpe , of fecours 
te doen, gevende inlgelijks ten prijiede gene die hun 
niet dan eens aen en winken of eenig teken of iole 
fouden geven. Daer en tuffchen en konnen wy hier 
in niet aenlien of merken , dan den goeden yver en 
trek van haer Hoogheid ten dienlte van zijne Ma¬ 
jefteit en ten beften van den Lande , houaende de 
geallegeerde faken voor gront , fondament en reden 
van ’t voorfz Mandament, waerachug en certein of 
feker te zijn : des wy ook verhopen , zijnde de lel¬ 
ve beter geinformeert van der waerheid, dat als dan 
haer toornigheid en indignatie , tegen en over ons 
verwekt , gcitilt lal welen , en mits haer autori¬ 
teit ordineren , op nat wy verloft zijnde van deler 
verdruckinge , mogen paciveh)k genieten de wel- 
daed van d’appoinctement gemaekt metten geallieer¬ 

den. 
Op dat wy dart nu fo veel te lichtelijker fuik voor¬ 

deel of bate mogen verkrijgen, lo bidden wy U. G. 
G. H. rijpehjken te overleggen allo wel de gront, en 
de oorfake van der tribuktien, daer wy in verdrukt 
liggen, als de grootheid der ielven, en den uitgankof 
mefteert en coniecjuentie, die voor ’tganiche landfeer 
forgelijK is, en tot groot achterdeel, fchade en ver- 
derffeniffe ftreckende, welke dit beginfel met en na 
hen lleept, waerhier anders geen queftie, achterden¬ 
ken of vrage van lijf én goet: wy hebben altijds ge- 
toont,hoe dattet eene en d’andergefchied en ten be¬ 
fte zijn ten dienile van zijne Maj. en van haer Hoog¬ 
heid, en wy prelenteren en gebieden ons metter daet 
te bewijfen , dat in ons hoe lange hoe meer toenemen¬ 
de en wadende is,defenluft of trek,’tzy om Impo- 
ften,Tol, Accijfen, Tribuiten, Beden en alle ande¬ 
re diergelijken ordinare, en extraorditure belwarin- 
ge te betalen en te geven, ’tfy om ons lijf en leven te 
imployeren en te begeven tot defenfie en verwerin- 
ge van de Stad tegen uitlandfe en vremde vyanden, 
en verjaginge der felfden uiten lande: maer allo nu de 
queftie is van den dienft Godes,van der Taligheid of 
verdoemeniffe van onfe zielen , en alfo.voorts op’t 
ftukvander confcientie: fo bidden wy U- G. tecon- 
fidereren en gaey te llaen hoe na dat fulx noopt, hoe 
dicmenfche die God vreeft daer öp let,en dat waer 
neemt, gelijk het exempel van de Hebreeulche Vor- 
ften, van Daniël , en van vele meer andere fulx be- 
wijft hoe fwaerlijkdat men uit’s menfehen hertemet 
gewelt, met wapen of ftocken uithalen kan, de Reli¬ 
gie die in ’t felfde ingedrukt is en gepfent ftaet, in hoe 
groten mgft en benautheid ftelt men de gene die fien, 
dat men hen dreigt’t goet te verbeuren, lijf en ziele te 
verliefen , met verftoringe van den louteren en reinen 
dienft Godts. Als Petronius het beeld vandenRoom- 
fenKeifer Caligula, achtervolgende het ernftelijk be¬ 
vel dat hem van de Keiferlijke Majefteit gegeven was? 

in den Tempel tot Jerufalem woude in brengen , fet- 
tenen oprichten ,fo hebben hen de Joden aldaer ge- 
prefenteert en hen aengeboden om liever alle gelijk ge¬ 
dood te worden dan t’aenichouwen en te fien, dat den 
Tempel Gods foude verontreinigt en geichend wor¬ 
den» Alfo hadden wy onverfiens en fübijtelijk niet 
om ringelt geweeft , fouden wy ons eerder en liever 
geprefenteert gehad , en voor haer Hoogheid en u 
Genade eenen ootmoedigen voetval gedaen hebben 
met wijf en kinderen, om al te famen vermoord te 
worden, dan wy de voorfz knechteu ingenomen of 
gelaten hadden, de welke ons overlaft doende aen ons. 
goet, aen ons lijf, aen onfe huisvrouwen eh dochters , 
mits de grouwelijke fchande cn vileinigheid , gelijk 
onie gebueren gefchied is, en behalven dat, ons be¬ 
nemende d’exercitie van onle Religie , ons houden 
fouden in een lijffelijke en geestelijke dood, ten eeu¬ 
wigen dage, uaerom mochten wy fuik ongeluk, en 
deerlijkdink af kopen of wenden, gelijk de Joden eer- 
tijtsby den voorfz Petronio deden , met ons alle gelijk 
ter dood te prefenteren, fo fouden wy bereetzijn om 
haer Hoogheid en U. G. de poorten wijd op te doen 
en ons ftelien tot haerder wille, alleen dat wy veellie¬ 
ver alle gelijk jammerlijk dood geflagen worden met 
wijf en kind, dan berooft te welen van d’exercitie van 
onfe Religie, of ift dat haer Hoogheid bevind fo gro¬ 
ten voorueel en goet te wefen ten dienfte van zijne Ma¬ 
jeiteit in defer Stad krijgs-volk te leggen, dat fulx ff 
onder’t bevel van U. G lampt geloften der fel ven, als 
dat men ons geen overlaft doen fal, infonderlinge in 
gene dat de confcientie en d'exercitie van onle Reli¬ 
gie concerneert en aengaet , volgende d’appoinöe- 
ment gemaekt metten Heeren van den verbonde, en 
hier in bidden wy U.G. teoordeelen en vonnis daer 
over te Ipreken offer fake of oorfake is om ons te hou¬ 
den voor rebellige en afgevallen, en ingevalle mits te 
willen voortvaren en continuerende de uiterfte en gro¬ 
te ftraffigheid or ngeur tegen ons,hier namaelsvolgc 
een deerlijke bloeditortinge, en ellendige deltructie 
niet alleen in deië Stad, maer over het ganfche land, 
hoe wel wy van onfent wegen, fullen mogen de onbe- 
frnette hanaen na den Hemel toe opheffen, en ons in 
de dood trooftende metter getuigenifle van een goede 
confcientie, ook verhopende dat wy by en voor alle 
perlbnen van rechter kcnniife genoeg geexcuieert en 
ontfchuldigt zijn,ftelt dan voor u lieder oogen G.H. 
den groten anxt , de benautheid en tnbulatie van fo 
vele goede en getrouwe onderlaten zijner Majefteit 
famt haer \yijf en kinds, beleit van mannen betuigen¬ 
de met raed en daed ,datfe ons alle geerne fagen met-» 
ten viere verbranden of in ’t bloed verfmoren : legt (Fol.99.) 
voor u luiden oogen , de armoede daer by en door 
vele Ichier tot delperatie gekomen en gevallen zijn , 
door den milval en het inconvenient van dele ver¬ 
werden en beroerden tijd, het fchijnbaer perijkel te 
fien ’t geheel land in vier en bloed , en in fulker ca- 
tivigheid dat hen de hairen van den hoofde te ber¬ 
ge en overeinde ftaen fullen die daer van fullen horen 
Ipreken, fullen uwer Genaden haer voor oogen mo-i 
gen of konnen ftelien en leggen al fuiken moord, ge¬ 
weld, forlë, overlaft, en jammerlijke verderffënille 
van den lande, londer medelijden te krijgen, fonder 
beweegt te worden van binnen, fonder te bekennen 
en t’aenfien u lieder devoir en officie van in ’t befcheet 
te komen en u luider voorfienigheid, macht,kracht, 
en authoriteit daer tuffen te fchieten, om te bluffehen 
het vier dat ontfteken is en voor te komen of te pfe- 
venieren die afgrijfelijke diluvie of vloed van tribula- 
tien die over dit land komt, en van fonder te beken¬ 
nen hoe dattet meer dan tijd is hier in vlijtelijk de 
handen te werk te ftelien: waer na wacht gy lieder 
L. H. dat den donderfteen of llach gevallen en ge- 
paffeert fy : dat de diluvie ’t land verfmoord en o- 
verlopen heeft: dattet vier der voegen ontfteken en 
in gloeyende kolen ftae , datter geen remedie meer 
lyom te bluften, als dat men alle ding fal laten moe¬ 
ren tot affehen werden en te polfter verbranden, en 
de Steden der voegen gekrenkt, en’t land verwoeft 
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abandonneren j en den Vyanden prijs geven : laet de 
faken der benauden en bedrukten tot uwe Genade ko¬ 
men , laet u luider ooren haer klachten open zijn , laet 
u luider herten inwendig genoopt en bewogen zijn, 
om te doen wat eert vader en harder toebehoort tegen 
’t volk, welk begeert té doen alle het gene wat eenen 
foon , een lammerken of fchaepken toe ftaet. Vreeft 
gylieden’c verwijt van .fijne Majefteit, hebbende der 
fel ven fijn Land, fampt fijn getrouwe en lieve Onder- 
faten bewaert en befchermt, leert de vyanden van den 
Lande anderfins oordelen en vonnis fpreken over 
u luider yver en gedienftigheid fijnder Majefteit ge- 
daen en bewefen ,fo lange en fo vele als fy willen : lo 
fal u luider goede confidentie u luider wefen eenen 
fterken ftalen fchild , en de welvaert pais en vrede 
van den Lande, die lullen voor den Engelen en voor 
den menfehen getuigeniïïe geven van u luider ge- 
trouwigheid tegen fijne Majefteit, en van den goe¬ 
den dienften, gedaen tot bewareniffe van fijne uitne¬ 
mende grootheid : mdemael dat die grouwelijke 
roeden van fterfte, oorloge en honger of dieren tijd 
gemindert hebben het hoopken van de Onderfaten 
van de Conink van Vrankrijk, en weggefleept meer 
dati twemael honderd duifend perfonen : nademael 
in der voorleden beroerten en den borgerlijken krijg 
veel Heeren van der Orden, en andere grote han- 
fen met vele vrome Capiteinen en ervaren krijgs¬ 
luiden dood gebleven en verflagen zijn ge weeft: 
nadetna'él de vreemde krijgfluiden metten buit en 
roof diefe in Vrankrijk gehaelt en gekregen hadden 
wederom na huis getrocken zijn : lom ma nademael 

i het Coninkrijke ter faken van ’t lelffte ftuk der Re¬ 
ligie der voegen is geftelt, gedeelt en beroert ge- 
weeft dattet aldus eii alfo ftontgeheelijk verdeftrueert 
te zijn : fois’t,dattetflót en de conclufie is geweeft, 
het reftken en d’overfchöt van de Onderfaten en goe¬ 
den te falveren en te bergen by een gebod of man- 
dament van pacificatie. Dit exempel van fo verfcher 
memorien , van fuiken gebuerfchap , en van fo een 
fo gelijken fake, behoorden wel te bewegen het her- 
te van alle de gene, die willen gerekent zijn'en gehou¬ 
den voor getrouwe en rechtfinnigedienaersfijnre Ma¬ 
jefteit, ende liefhebbers van’t Vaderland, om teim- 
ployeren haer wijsheid, kracht en macht, gelove en 
autoriteit, op dat alfulken jammer, d’welkvannu be- 
goft is, niet voort en voere, der voegen dat dit ganfche 
Land ihfgelijks ondergaet, en in fuiken vloed van tri- 
bulatien vèrdrinkt. 

Aengaendè de middelen , die en ftaen ótls niet toe 
voorteftellen, rriaer wel te aen veerden en aen te ne¬ 
men , de gene die bevonden fullen worden redelijk by 
haer Hoogheid, en U G. den felfften onderworpen 
Wy lijf en goed, gelijk ook die beide t’aller tijd zijn ten 
beften geweeft en ten dienfte van fijnre Majen van 
haer Hoogheid, fonder te referveren ’t gene dat onfe 
Zielen en der felver welvaert en faligheid concerneert, 
en geraekt den reinen dienft Gods, namentlijk,d’exer- 
fcitie van de Religie, gereguleert na de leringe van 
de Propheten en Apoftelen ; waer voor wy óns niet 
vry fitheiden, maken of difpenferenenkorinen, fon¬ 
der te vallen en te komen'in den toorn en gramfehap 
van God almachtig Conink der Coningen, enHee- 
re over alle Heeren. So bidden wy U G. voor de 
refte fo vele te doen mits haer wijf heid, yver en au¬ 
toriteit, dat op haer Hoogheid ons vérloflTende van de 
tegenwoordige tribulatie en gevende öorfake en occa- 
fie aen een iegelijk om hem ftilleen in vreden te hou¬ 
den in fijn huis , de rufte en ftilligheid wederom 
in t Land gebracht, en ten beften onderhouden wer- 
de tot breder refolutie en arreft van fijne Majeft. en 
de generale Staten van defen Lande, aifo fullen U G. 
weldoen. 

Oorfpronkder Nederlandfe Beroerten. 

ïlftjtte* 
fiebatt 
öfe ban 
©alcw 
rÖnaen 
öin aes 

rcqtiefïe aen be €bden ban turn berbonbe/ 
toaö fommarte tttpoubenbe / poe bat fpluiben om 
pacibelijfi te genieten b’ejterotie ban öe <6etefo?meer? 
öc ïïeltgtc/fp alle bebotr gebacn pebben aen ben l^eere 
ban $oiröarmeö penfiuben <j0owberneur / om met 
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flerti te accojberen fefiere poincten/toaer na fp hen fou? 
Den pebben te reguleren/ acpterbolgenbe ö’tntentie £[£?*“ 
ban paer Igoogpeib / en na beet btlaepen met pcm ge? 
accoibeert 3pnbe / bat fp bc feerfien binnen ber ^tab 
fouben moeten berlaten en buiten ber ^tab peebificn 
ter plaetfen bic pp Den foubeaentoijfen/jtjnfplnibert 
baec toe toillig en bcreibgcbieeft/ banbc%ereban 
^oirfiarmeö’tfdbebertrccfeenbe/ onbet’t betel ban 
bat pp baet rta bdeben fottbe omfangett gepab pebben 
ban Date Ljoogpdb /‘bp bc toelfie fp berfilaerbe te buL 
len fiaer gcrcfei beert te 3im be fieure en afTignatic ban 
be plaetfen / fo pabbe pp enber ben name en fepijrt ban 
lneigeringe en afballinge of rebellatte bullen fitijgö? 
bolfi in be ^>tab brengen/ toaer in fpluiben eenige 
ftoartgpeib gemaefit pebbcnbe/ mus grote aepter? 
benfien/ gemerfitonberanbeicn/ óm be betftpeme? 
mope ban ben lalt en bef toaringe ban meer ban bijf? 
tig btufenb gttlben/ ban ’t fepoffieren ban b?ouhjen 
en boepterö/ ban’tbeletfel ban penneringe enitille 
ftaenbe op ’t opgefcpo?te panteringe / en meer gn? 
ber leetss en f toaet berbnets / b’bielfi fp bebonben 
en bcboelt pebben boo?be firijgsfineepten/ bieinbec 
^tabgeboerttoerben omtrent bier jaec/ opten felf> 
ften bag als pun tod folemneltjït cn poge toas gelooft 
getoeeft / batfe geen fineepten opten païö fouben pcb? 
ben / cn uit meer anbere fafien/ oo?fafien en rebe? 
nen bjeber geftelt / berbat en begrepen in be re? 
monftrantie en reguejte aen ben J^eeren ban ber <©o?- 
bf n / en fo fp alö nu bp een manbament opentlijfi boot 
paer ï^oogpeib berfiiaect tooiben af geballen enre^ 
bdlcn/ gegeben/ gclebert en geftelt tot p?ijö/ buit/ 
en roof ban pun bpanben / en ber boegen gebaL 
len trt een utterfie befolatie en in fcppnbaer perpfid 
bangcpeelijfienin ben gronb tc-berberben : fo bib? 
ben fp pen batfe pen trillen pdpen met alle tocttdpfie 
mibbelen pen niógdtju $ijnue / en namemlijfi p?e? 
fenterbnbe en obergebcr.be in ben name ban pen- 
luiben Kemonftranten be boo2f5 remonftramie cn 
reguefte in be panben ban bc ^eeren ban ber <D02? 
ben/ en foUiciterenbeom’tcfTectbcrfelbcn/ na batfe 
befelbeoberlefcnbebecftaenfullen/ Poe reeptbeerbig 
enberebdijfibatparebegeerten iö. ^e €belen pcb? 3©at&t 
ben uit be pare eenige gebeputccrt / namcntltjfi / 
leröenbe3Btngleombpbc€^aben ban €gtltionb en boo? t>te 
IDanfbdb toefenbe te <0aefbeefi te tretfien/ en pen ban©a? 
aen te btenen poe bat be ongeregeltpeib ban iDalencijnIentön- 
alleen toeguam boo? pet mifttoutoen ’t bodfifppab? 
ben ban ben ï^cere ban ^oirfiarmcö / cnppbanpcn- 
luiben / en l bibben bacr in te toilien boen beefien / en 
niet toe te laten bc beberffenifTe ban een fulfien ^tab/ 

, en pet |fanb bacr rontfomme/ aengefien bat be boo2f5 
i ^tabpjefenteerbete boen al’t gene paer l^oogpetb/ 

en bic ban ben Sïaeb / fouben o?bonneren / bat paer 
J^ocgljcib qunlijfien ban pén onbe2ricpt toaö/ en fo 
be2t*e fp ïtaber inaerpeiö tm ongepaffiöe perfonen on? 
be^ritpt maren / bat fp bp bcnanbercntocgcnbacrin 
bootten foube/ en meer anbere bertoninge bacr toe 
bieiienbe: ban bc boo?f3 <6iabcn/ gaben boo? ant? 
tooü2be/ bat fp gepeei anberö ottbe^rttpt toaren/cn bat 
bte ban ©alenojn pun gepeei quaïijfi piclben/ia bat be 
roep ging batfe in ©?anfinjfi berbonteniffe pabben/ 
$c. €n poebiel bp be boo?ff €öden coiit2aricgefeib 
bierbe/ fo bjerben fp noeptanö fonber bertrooftinge 
afgetoefen. ban ©alentpn fienbe bat be^cere 
ban i^oirfiarmcö penluiben pert belegerbe/ gefeput 
boo? be ^tab bebe b2engen / en geen mibbelen affiter? 
lict/om penluiben te firenfien en te befepabigen / bat pp 

3ilmant pabbe ingenomen om penluiben in u/efe te 
poiiben/ op bat fp niet en fouben berben uim erfien om » 
fpijfe te faeöomen/fofcpipbcnfp acnben geconfebered:? ^2' 
ben 38bel en anbete fïeben niet penluiben in ’t bcvbonb Die ban 
3ijnbc / cn 0002 todfier racb en op pet bctroubicn ban ©aft»? 
bpftanb fpluiben bc toapenen in panben genomen / en 
’t garmfüen in te nemen / gciodgcit pabben: batfe ge? conf/öc- 
bacptig fouben 3iju paérber trou toe cn belofte / eu bat? «f roe. 
fe pen eenige baenbden firpgfïuiben tot affiflentïe fou? 
ben fenben / toatit fp met pare matpt niet en fouben 
Ponnen langer toebcrfiaen paerber bpafiben bweeb? 

pcib- 



H2 
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beib. ^tirt ben 3übd bleef ftilïe fitten en toaren bol 
b^efe/ niet toetentic Doe be fabe boon bergaen foube. 
IKaec Jlüirba?meO bebe baet-en-tufifchen fijn uttter; 
tfcöeft/ om bie ban Balencijn boo? beleg meerber te 
öenautoen en boo^nameUjb batter geen fpijfe / bictua' 

grote b?effe toao om liebtdijb in te mogen bomen. 
•®z belegerbe merbenbe batfe ban ben 2Cbel berla; 
ten toaren/ en geen bulpe ban iemanben en Dabben 
te berljopen/ fienbe Det perijbel boo? oogen/ en bat 
fjare bpanben genoeg beerbig toaren om te fïo?; 

tie noch munitie in fee Jétab en foube too?ben geboert.; men / oberleggenbe 00b batfe t getoelb niet roei en 

Tltnt 
baull 
toau Bet 
jaec 
jï 67. 

lege ban 
bc iScrc? 
fajlUEEP 
De- 

■ffli refcis 
meeröe' 
ïmn 
©Ül^tllfS 
trechen 
retodöe 
tii toc'c* 
toen ge* 
flagen en 
bsriïroft. 

(F* 100.) 

©00?* 
«jft met 
<©acnf* 
foen bef 
fet. 

Sefcfmt 
boot ©a* 
ientfiijn 
gcbiartjt 
rn be< 
ftfioten- 

iet fulftcn ttopffciacljttge banbdtnge en aenbang 
ban een ftoare oo?Ioge beeft .bet 1566. jaec eeneinbe 
genomen. 

I© pet begin ban ’t jaer 1567. boo?bemenaenal; 
lenoo?ben niet ban bereibfelen ban oo?loge/ b’een 

partpe om Ijem te befcljermen / b’anbcr om bte te 
bernielen/ een bccl gemcin en onerbaren bolr / fon; 
ber eenig erbaren ©ooft - man / meeft uit 3Beft- 
©laenberen en ban ^ooinilt hebben baertnbetoa; 
penen begeben en bp ben anberen geboegt/ om bie 
ban ©alencijn bpjtanb te boen/ maer aio fp niet in 
fullier o?b?e en ernfte en togen aio bie falie toel ber? 
eifdjte/en bat fp meer focljten ben p?iefteren/$a; 
pen en |©ontben te queilen en herben en bcCloofte; 
ren te befcDabigcn en te berobert/ ban op pen faben 
na behoren te letten/ fo 3ön fp ban ben <©ouberncur 
ban ^outoaep/ en <0?cï)icO be?raft en licljtelijb in 
be bïudjt gelagen / toant een beel ban be nacfre 45ar; 
nifocnen op geboben en een beel peerben met fommi; 
ge ©enbclen boetbneebten ©arquebuftcrO bp ben 
anberen bergabert bebbenbe / beeft bPfe onberfteno 
aengebalïen/ betoelbebP fonber eenig binber te Ii> 
ben / berjtroit en in be bluebt geflagen beeft / fommi; 
ge bebben boo? quaben raeb baer bluebt in eenen (€0* 
ren genomen/altoaerfp bun meenben te befebermen 
tegen bie ïjen aenbiclen/ maer ben ®oren inb?anb 
omfteben jijnbc/ 3ijrt eenfbeelO boo? bper/ roob en 
blamme bergaen. 

mc ban tDoü?nib febere Itonbfcljap bebbenbe ban 
’tboo?nemen ban ben boo?fcb?eben *6oubcrneur / 5ijn 
bp b?ie bmfenb ftcrlt in open bdbc getogen om be bare 
te bulpe te bomen/maer be <0ouberncur be gehete 
nacht bergabert bebbenbe ban be Duifluiben en naefle 
<£5arntfoenen omtrent ttoe buifenb getoapenbe/ io 
bun reebt tegen getroeben/ om met ben te fïaen/ 
maer boo? be bulpe ban ^ottharmeo io bP ban ben 
arbeib betlojï getoeeft/toant bP te gemoetgtbomen 
3ijnbe bie ban ^oomib met tien ©aenbdcn bneebten 
en feODonbcrb^ecrbcn beeft met fuiben furie en ge; 
toeib bun aengebalïen / batfe terftonb berjtroit en 
berfcheurt toierben (toantfe geen berfocbte^rqgO- 
oberften bp baer en bobben) en meer ban ’t berben; 
beel berpagen en om ben DalO geftomensön/ biebe 
bluebt genomen hebben $ijn binnen 3Doo?nib ge; 
bomen. , . , * 

•®z toelbe gsoirbarmeo bcrbolgbe en boo? tca; 
<?ed baer beo ConinbO «öarntfocn op toaO m be ^tab 
bomenbe / beeft fp 9 ©enbeïen in ber ^tab geb?agt / 
bie b?embe è?ebicantcn of JBinifterO / bie bP beeft 
bonnen brijgèn en anbere banbeljcofben ber<©ere; 
fo?meerbe fïeligie beeft Ijp boen bangen. <Daer na 
beeft bp ben 4. üanuarp bp publicatie berboben alle 
=fórijggicbcn albacr <©armfcen bcubenbe bat fp bie 
banbeHeligienietcnfoubenbelettentegaen ter p?e; 
ïitcntien tcc plactfcn ben betoefen/ noch 00b ben be; 
febimpen noch iujurieren in toat manieren battet 3p / 
maer ïjen laten baer in ongequelt met b?eben / na 
bermogen ben accoo?bc bp baer ijoogbctb gemacnt 
metten berplicbten «Abelen / tot bat fijn jBajcftett 
anbero baer op foube hebben geo?bonneert / opte 
berbeurte ban ben ïijbe. ©erbiebenbe mebe alle 
^olbatcn batfe niet en fouben gacn totteboo?fcb?e; 
ben p?eftinge of ejeeremen opte berbeurte ban ben 
ïijbe. . r „ t 

élönuiSotrltarmeO fag be opftmaetbeib ban bie 
baniMcncijn/ bat niet tegenfïaenöe be febabe bie 
be bar e gelebcn bobben / fpUiiben niet af en lieten baer 
te befenberen/ fo beeft bP uit ^oo?nib en <©outoaep 
genomen fo beel gefcbutO bat bP be fïab ban ©alen; 
fijn niet 22 ftneben fcer gctoelbiglijften tefcljoten/ 
befebabigtonbemupren gebjohen beeft/ battet eene 

fouben bonnen toeberftacn/ hebben baer toillcn op; 
geben op feltere conbitien en opte belofte bet <0ou; 
bernante / be toelbe toctnig bagen baer te boren 
aen baer gefcb?eben babbe / bat fp baer al 5t boo?; 
gaenbe toao bergebenbe bp fo bc?re batfe bet Co; 
ninliltjbe<©arnifoen alfnotb innamen : maer fom; 
mige jprancoifen met een bed bo?geren beben baer 
befte / om te beletten batbe ^tab niet en foube toer; 
ben opgegeben. a©ant fp feiben bat $oi?catmeo baer 
geen belofte en foube bouben/alfo bP baer boo? bet; 
terö boubenbe toao. <©eO niet tegenftaenbe/fob^b; 
ben be minfte tegen baren banb ben meeftenboop/ 
moeten bolgen/ en bebbenbe ^tab obergegeben/ en ^aïens 
en Ijd o3armfoen ingenomen ben 24 JBartp 1567. 'J“ 

ben. 
JAER-DICHT. 

D« Heer Wan NoorCarMes heeft WaLenClln JlerOk 
beliegen, 

cCOntfetters Ver/Legen>en de StadgeCregen. 

MSIer ’t geboden ber gencr bie fo?ge babbenbat 
3Soi?carmeO 31311 belofte niet bouben en foube/ 

en io niet geheel balfïlj getoeeft /toant fo $ot?car; 
meO’tbrijgO-bolb inbe^tab geb?ocbt babbe/ beeft 
bpbepoo?ten boen fïuitenenbe iBinifterO of $?ebt; 
canten G ui do des sw^en Per in_ge de la Gr en ge en bed &o iv 
anbere banbe rijfcfïe en p?incipadftebo?gerO bie ban 
be <0erefo?meerbe Religie toaren/boen bangen/en 
ettelijbetpb baer na boen bangen enboben:bebco?f3 imran 
ttoe ^?ebicanten meenben uitte ^tab tebertreeben/ «sen 
bieleii in banben ban ben 45?oot-maeper ban «^int 
atmant / bocb 3ün baer na gebonben en gebetent/ 
na ^oo?nib berboert / altoaer fp Uitben na bat fp 
berfebdben bifputatien gebouben babben / embelija 
optén leften jfjfeep beroo?beelt en gehangen jpn/ ban 
gdpben beeft $oi?carmeO 00b be 5Francoifebnecb? 
ten qualpb getratteert / bP nam 00b gebangen ben 
<Ê)berften ber ^tab jKicljid ^erlin met fijn foon 
bic bP beibe bebe ontbalfen / baer na beeft bP be 
p?ebicatten en ejcercitie ber <0erefo?meerbe ïidt; 
gie berboben / en be <©eeftelpbe in baren bortgen 
ftaet geftelt / befe cbergebtnge beeft allen anberen 
^teben baer bie ban be fidigie oberbanb babben 
fo berfcb?tbt / bat boo? be obertoinninge ban befe 
eene ^tab alle b’anbere bp na fcljenen obertoom 
nen te 5ijn / toant bde anbere ^teben / b?efenbe 
gelpben uitganb/ hebben ïiaec geteülicb begeben 
onber ’t gebieb en gehoo?faembeib ban be «6oubet; 
nante / innemenbe <©arntfoen bolgenO baer o?bon; 

naSetoijlebefe^tab ingenomen toao en toeberbaft 
en fterU gemaebt toerb / fo 3ün tot Sïnttoetpen ge; anttoc^ 
bomen iBattbiao f ïaccuo SiUicicuö / spangen; p1 tuf; 
berger en anbere ^nitfe herben -btenaero ban be ge Je 
aCugOburcbfe Confeffie/ be toelbe beroepen hebben; nicErö/ 
be be f ?ebicanten ber <©erefo?mcerbc Bdtgie/ om tn 0» 
te bifputeren ban ben ttoifiigcn artpbd ban be 
gentooo2binbeib beO licbaemO CbUflt tn ben ©eilt' of3Lu; 
gen 5lbonbmad/io baer een grote bifputattegebal; tam. 
len / ban baer en io niet uitgerecht / beibe partpen heb; 
ben baer bebenteniffe beO geloofO tn b?ub laten uit; 
gaen/ en bet miöberftant ban befen hangt aïonocq 
tuffeben bcnluiben/fulbobat b’cen b’anbcr baerom 
feer fcbelben en lafteren. 

©ut todb miOberftanb noebtano toecb te nemen 
of ten minften tebetminberenbeeft Stntboumoco?; 
ramto/ genaemt Södleribe ©?ebitam banbe^ 
fomicerbe/ (toefenbe ban gcboo?te een ^panjaert) 
binnen 9£mtoerpen baer boo? af berljadt iO een 
fentb?ief laten uitgaen in 3D?ub aen be ©erberO bec 
buitfer €>em.tmen binnen Slnttoerpen / toe Bun 



Oorfpronk der Nederïandfe Beroerten. 
£>ent* noemtcn uan tre «Confeffie ban musburg / Bun ber* 

antoSfo" manenbetot eenb?acBtigBeib enb?ienbfcBap te Bon* 
tftocana ben metten anberen dienaren bes Cuangeliums ban 
mew ber <©eref02meerbe ïierBen/ in toelBen b?ief BP be 
‘fU?Ln boti?f3 berbers en pjebicanten ban be Confefïieis 

noemenbe 3ijnefeeriiebe beminbe b?oeberen/ Bp be* 
te mu biaegt bat ben floel bet toaerBeib toaS berBeert in ben 
Sent floel ber ttoeb2acljt/ en baer men niet en beBoo?bete 
toerpen/ p?ebiBenban ’ttooo?bC>obS/ om CBnfïum te Ben* 
aen ote nen en te toinnen / tot eenigBeib en b2oebedijBe ïiefbe/ 
sf tot afflerbinge bes oubenmamS en ban onfe qua# 
pe al be Begeerten: batmen bie gcbjuiBte tot lafleringen / 
öaer frfjimpingen / infurien / rebenen en tooo?ben flrecBen* 

be tot Baet en nijb ban ben eenen tegen ben anberen en 
ttoeb?acBtigBetbban leringe. ’tïBelB feib 0?/ foge* 
baentoierbe bp eenige onbefcBaembe jBonicBen in* 
flrumenten banben noomfen pauS/bienBp be ?Cnte* 
cB?ift noemt / fo fouben fijt feer patienteïtjB becbjagen 
Bonnen / toel toetenbe bat fulBe foo2tebanp?op0eten 
fijn25alaams bifcipulen/ bie Baer tongen berBopen 
om ’t bolB <0obs te bermalebpen / 3ijnbe berfeBert bat 
ben monb ban fulBe ijpporatenen gebeinSbe anberS 
niet en Bonnen boo?tb?engen ban onreine flinBenbe 
booo?ben: maer aengaenbe Baerluiben 3ijn eertoeer* 
bige en beminbe 2S?oeberen / eentooo?b geBomenuit 
Baren monbe boet Beneenuitnemenbe bjoeffjeib aen/ 
b?efenbe bat be Bubbe 3fefu CBjifli boo? fulB een mib* 
bel mocBtfleergerttoerben. ’t iBibbel om in beque* 

lBet^d ftieber religiën teacco?beren/ feibljp meer te toefen 
JJJSe B?oeberlijBen malBanberenbanbe misberflanben te 
ietitiu betmanen/ te toaerfcBoutoen en lieflijBente Banbe* 
Bte te ac* lctt / jjan malBanberett te Bebecfjten met fcBeuten ban 
toioereit ^ öat fjp jBartinum Hlutïjerum / PBi* 

lippiim jfèelantBonem / enanbere biergelijBe perfo* 
nagten Ijotib boo? toaeracBtige bienaers <0obS/ be 
boelBe be <$, <ü5eefl beel ban 3ijne gaben en gratiën me* 
be gebeilt Beeft / en batfe Ben feer fo?gbulbelijB te toet* 
Be geflelt gebben om be miSb?uiBen bie in be CB?Üte* 
ïijBc Religie ingeb?ocljt toaren te fuiberen en uit te 
roiem en om be toaerBeib bes? Cuangeliums €B?ifïï te 
openbaren: maer Bp beBent 00B batfe menfcBen toa* 
ren / en alfo baer uitbolgenbe 00B onbertoo?pen be 
ontoetentljeib ban beel bingen / toant <©ob feib Bp toil 
alfo fijn gaben ben menfcBen uitbeten/ batnocljtans 
altijbbeboetflappen ban Baer ontoetenbe natuer ons 
betoijfen batfe nocB geen <6oben op ber aerben en 3ü«/ 
baet-en-boben gebeurt Bet biBtotlSbat be^ienaerS 
<tf5oöeS een feBer boo?ficBtigBeib gebjuiBen toillen/ 
niet toillenbe openbaren al ’t gene batfe beeftaen / b?e* 
fenbe bat b’aenBoojbero nocB niet beguaem en 3ijn om 
alfulBeleringe te begrijpen / IjettoelBe ooBb’2lpo(lel 
^.©eter felbe gebeurbe/ bie ben % <0ee(t fienlrjB 
ontfangenBabbe/ nocBtanöbocljt Bern ben tijbnocB 

„ ) niet feer beguaem/om ben ^oben bete niet boeninge 
‘ be$e ièetö t’openbaren / b?efenbe bat boo? fulB mib* 

bel be p?ebicatie beo €uangeluun0 getjaet mocBt 
toerben / en Baer openbaringe en publicatie belet: €n 
ter contrarie foacBte $autoe$ batmen in faBen 
baer fo beel aen gelegen toatf / geen perijBel en beBoo?* 
beteontfien/ maer beel eer openbare becBlaringe te 
boen ban ber b?pD*ib bie be ï^eete giefuo frjnber feer* 
be geb?acBt Babbe» 3in gelijBe maniere mocBtmen 
benBen bat HutBcr en jBelantïjon/ fienbe be grote 
toeberfegginge bie alle be toerelt bebe tegen befuibere 
leringe en b’afbjeBinge ber mi.Ob?uiBen bej$ ^auf* 
bomö/ beter acBten te 3ijn alfulBe rafernijen toat te 
toijcBen / en be forten ber menfcBen al foetelijB te 
toinnen / fonber bie te berb?emben met be leringe ban 
be Sacramenten / bertoacBtenbe banbage tot bage 
bat Bun beguamermibbelen mocBten gegeben too?* 
ben om Bet toaeracBtig geb?uiBen berftanb / banfo 

Ceremoniën toeberom op te b?engen in Baer eerfte 
bolBomentljcib/toaerintop (feibBp) mogen bebe* 
Üigtto02ben boo?benboo?tganB engrabenberlerin* 
gen / bie top fien in be boeBen ban be boo?f3 pa-fonen: 
toant niemant en foube Bonnen loocBenen bat Éutljer 
beel bingen nietgetoeten en Beeft in’t begin ban fijn* 
ba p?ebtcatien / be toelBe be ^eere Bern namaelss 

openbaerbe: feggenbe Bp felbe bat Bem €5öb niet fo? 
feer gefonben en Babbe om befeerBe CB?iBi tebou* 
toen en toeberom op te recBten/ ais om ’trijBe beö 
3lnticB?i(lSte besmeren en terneberte too?pen/ BP 
berBaelt Bier 00B Bo?telijB bat EutBer ten lefïen guam 
te feggen bat be JlSiffe beBoo?be te niet gebaen te tocr* 
ben/ b’toelB jBelantBon nodjtans int einbe ban be 
Confeffie ban 9C ugsburg contrarie feib: toeï aen ban 
(feib CojranuS) of nu anbere ten felben tijbe bon Éu* 
tBer en JBelantïjon boo? ben <6ee(t <©obs geb?eben 
getoeeft 3ijn / en uit eenen pber ban S- pautoels / al* 
fulBenfimulatieen gebeinflBeib ( nocBtansBebbenbe 
goebe meninge totter gloriën CobS) inBunaenficBt 
toeberjlaen Beböen/ is bat te feggen bat top altijbin 
b’onberBoubingeban fulBe ceremoniën fullen moeten 
blijben liggen toentelen / Bebbenbe aïtijb acBtingeop 
b’au tori telt ban S- ^eter I bat moet (feibBP) berre 
fgn. 3fa laet peter lieber^cter blijben en jfearten 
jBarten/ bat is een menfcB bie miffen en faelgeren 
Ban: en bat ben deejl <©obS gelooft en ontfangen 
toerbe boo? alfulBe infïrumenten als Bp bertoecBen fal 
om be toaerBeib bes CuangeliumS te openbaren/BP 
fp poultis / of Bp fp Stoinglius / of ©ecolompabius/ 
jaaïtoaertjemant ban minber aut02ttéit ban befe/ 
en aengaenbe ban ons (feibBp) alfulBe intfrumen* 
tenen toerBtuigen Cobs ontfangen top/eeren top/ 
enBebben top in fonberlinge toeerben: maer top en 
toillen niet feggen batfe niet fonbigen en Bomen / batfe 
nieten mogen faelgeren en btoaïen/enbat Bun niet 
onbeBent getoeefi en is: maer top geloben bat be J|ee* 
re ban bage te bage alfulBe en biergelijBe inflrumen* 
ten nocB fal bertoecBen om ftjnglo?ietebo?beren/en 
’tlicBt ban 3ijnber Beiliger toaerBeib tebermeerbe* 
ren/i(! bat onfe onbanBbaerBieb geen beletfelberöe* 
gofler miltBeib CfobS en fielt/baer-en-bobenb?oe* 
berS / feit Bp fo aenmer&e iB een ongelucBigen en beer* 
lijBentjjt /in be toelBe be boo?f3 mannen geleeftBeb* 
ben/toelBe befiger enonlebiger toaren in’tBuifcBen 
en uitBeeren ber builigBeibbespaufbomS/ ban int 
bebenBen en aenmcrBen ban b’inb?engcnberfuibere 
toaerBeib / fp toaren meer begeben om be rafernpe 
bes3CnticB2ifïSen3ijnonberfatentc toeberflaen/ om 
te blieben ban b’een plaetfe in b’anber/ om 2Hpologiett 
en beranttooo?bingen te maBen / om be caiumnien 
en balsBeben bie men Baar opleibetetoeberleggen/ 
om te bifputeren meete lBoniBcn en papen ban Baer 
bagebier en rogatien: ban batfe be moeiten en ge* 
rufïBeib Babben/om b002 gefïabige aenbacBtigBeib 
be toaerBeib bet €B?ifielijBer leringe / geopenbaert in 
ben tooo?be <6obes / t’onberfoeBen: bit is b’oo?faBe 
getoeefi (feib Bp) bat Baer fcB?iften al bol 3ijn ban be* 
le bijtenbe tooo?ben/ fcBimpen/ injurien en anbere on* 
gefcBiBtep?opooflcn/bie niet en betamen ben toaer* 
acBtigen bienaers <6obS en berBonbigerSban b’€* 
bangelie bes b2ebes : bes niettemin berb?agen top 
(feib Bp ) alfulBe BranBBeben / aenfienbe ben ongeluc* 
Bigen njb: maer nu ais ons <0ob fo bele flralen ban 
fijnber BlaerBeib gefonben Beeft/ moeten top nocB fo 
blinb 3ijn bat top nocB al bp ’t licBt blijben Bangen/bat 
ban be bliremen geBomen is/ bie nu algepaffeeert 
3ijn i bit (feib Bp) Beb iB al gefeib om te betoijfen Boe 
Bleine oo?faBe bat top Bebben/ fo toel b’een ais b’anbec 
om <6oben of (om beter te feggen) afgoben ban onfe 
Eeeraers te maBen/en om Baren toille altijbpartij* 
bigBeib/ ttoifl en flrijb / op ’t fluB ban onfe leringe te 
b?ijberi/met feer grote ergerniffebanbe a?meBran* 
Beconfcientien/ en merBelijBe acBterflel ban beber* 
meerberinge ber CBJiftelijBer gemeinten. Cn iS’t 
bat bie ban CorintBen begrepen Bebben getoeefi 
om batfe partpfcBap maeBten om ben naem ban 
S. Paulus/ een uitberBoren bat <©obS / en SCpoflel 
31efu CBdfli/ een Eeeraer ber Sjetbenen / een perfo* 
nagie met fonberlinge uitnemenbe gaben begaeft: Boe 
feer fal ons <0ob ban Bonnen flraffen/ bat top om te 
Bouben flaenbe b’opinie ban fommige/ tegen malBan* 
beremflrijben / Bijben en ecutoelijB Brijg boeren /en 
gelijB men feib b een ben anberen begrimmen gelijb 
Batten en Bonben/ en alfo allen ben banb ber liefbe 

b?eBen/ 
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toeken/ bie ons 
»beJSieete3[e 
©nbers [leeft toillen een merkteken geben / fo en [leeft 
Ijn niet begeert batfe beConfejïie ban 9BtgSöutgna# 
bolgen fouben / nocb be Catccbifmus ban iBartinus 
afban ^oanneS: maetbpfeib Ijiet aen j'aimen fcen# 
nen bat gp-Iuiben mijn bifctpulen 5tjt / ijl bat gp b’een 
ben ankeren lieffjeöt* €tlaci blinbe en catijbige men# 
fcïjcn als top fijn/ bie beo? ïjet bifputeten ban be toaet# 
achtige of balfcpe uttlegginge bet tooo?&ehbes *§a# 
craments bet eenigbeib/ b’eenigbeib feibe feïjeutcn 
en toeken: bocaljet atgtierenofbegoblofen/ongdo# 
btge en ontoccrbige / fo tod b’ricljaem Ctoifïi in ’t 
aflbonkmael ontfangen/ alSbe tunberen 430ÖS / ons 
omïtïebcnban feibe / en ons? fïellenop berije 
ban bienbie niet enontfangen: cnboo?bet onberfoe# 
ken of IJcfuS CtoiftuS in ben bleefcïje/of inben <23eejl 
in fijn Sacrament komt/ons fdben betoben banbe 
toaetatbtige gemeenfcbap Ctoiffi: toant toiesynen 
tooebet baet / l^efuS dfrtéftuS en tooont in ï)em niet : 
boo? cutieufdijk t’onbettoagen of tjet licfjaem Ctoifti 
ons bjojbgegcben in ’ttooob/ of onbet ’t b?oob/ of 
met ben toobe / fo fnpen top ons af ban’t toaeracb' 
tig jiidjacm Cfnifti / en maken ons felben leben ban 
ben^atan/ betoeike een babet té ban ttoift/ ttoe# 
toatïjt/ gckyf cngebedjt* «Baet na fo feib bP fijn 0e# 
boelen ban ’t 2Hbonbmaeï bes tieten / latenbe een je# 
gelijken fijn b?pbebente bolgen ’t gene be^eere bem 
leten fal / ook b’oo?fake bie fjem b eeft gemobeett befen 
toief tefctopben/ l)p toijfl aen uit Date Confeffie be 
kleine ftidjtinge biebelefets baetuit [lebben te bet# 
toadjten/ betoijfthóefpIiubenfelfS onbet malkanbe# 
ren gebeelt fijn / fulks batmen nietfoube bonnen toe# 
ten toie men bolgen foube/ en batfe ben nocljtans alle 
op be Confeffie ban SEugstmrg ketoepen / recht of bet 
m\ biifbe Cuannelium toate/ Dp b?aegt toie battet 
té / bic ben Jfluteutban ke€önfeffiebatt2EugSlmrg 
of be Date in alfulfc.cn autoriteit en graeb in bet Bet# 
ken gejtelt Beeft / batmen fententie ban berboemeniffe 
p?ononcteren mag tegen alle be gene bie kun uitleg# 
ginge op een paffagiê bet ïf. ^djpftute niet en toillen 
ontfangen* toie ban goeöen bet flanbe (feib IjP) en 
fal niet toefen uit bc tirannie bes BauSbomS te gaen/ 
ommeenanbet/ fcpkans bictgelijkete komen? HP 
foubegcetnc (feibbpnodj) ben Auteur utoet €on# 
fcfftc feaaen ’t gene b’^pofïel feib: IBijn tooebet/ 
mijntoienb toie w gp/ bat gp eens anberS kneckt 
betboemt * toie Beeft u fuiken macht gegeben / fijt gp 
fijnen bcrloffcr* tot go fijnen rechter* 3ijtgpbenge# 
nen in toiens nacm Dp gehoopt té* beeft kP genen 
meeffer* baltbP/ 5ijn meeffer fal kern toebet opkef# 
fen/ DnDceftöcmaditom bat te boen: en be Berken 
bes boojluditigcn $alfgraefS / be (theologie bes 
boodutktiaen Éanbgracfs ban beffen/ be l^ettoge 
ban Wittenberg/ ‘gjoanncs pneerus/ paulits €# 
kctuS en anbete ontfangen en nemen toel aen be €on# 
feffieban^lugsDutg/ nochtans en acco?betcnfpniet 
al met benluiben uitlegginge: Dpbetkaelt mebeber# 
febeibe fccfcDiubingcn baet mebe be <ü5etefo?meetbe 
ftctoereubc be dtetemonie ban ’t ïjouben ban bet 
Sibonbmael toerben befdjuïbigt: maet bP feib bat 
kPfe niet eens en toil fceanttoooiben/ aengefien ben tijb 
gualijkbcfleeb toetb aen ben ttoifïban fobanigebin# 
gen/ enbaetom in jlebc ban t’anttooo?ben/ en in’t 
fdbe gebrek te ballen bat kP in beien fict / bie alle baet 
ïeben niet anberS en boen ban bifputeten en argueren/ 
fo bib bP bengoeben <6ob/ batbP onsbe gratie toil 
boen / ban ons mebe belocktig ban 3ijnen lidjte te 
maken / kcttoelke allcbuifterniffe ber btoalingen en 
ontoetenbeib bettoijft: tact ons (feib bP boeber) ful# 
kc manieren ban bifputeten bcrlaten/ om onfeuit# 
legging: te bettoeten/ lactons bejlidjtinge bet ge# 
mcinte 5l:fuCb2ibi föeken/en niet ons eigen pbclc 
gïotic/ lact ons neetjtigbeté boen om be menfeben 
booe onfe piebicatien tot gicftmi attotéum oufen op# 
peeften Hlctaette leiben / en niet óm be Confeffje ban 
tfugSburg / nocb om bc CatedjifmuS ban iBatti# 
mis / nocb om b’uitlcgginge ban 5Éan of ban ^eter te 

bolgen: ïaet ons (feibfjp) benBoefienen pinten 
ban<Buitflanbte kennen geben bat alle bcfequejtien 
tet neber geleit fijn / en bat top in alle beteniginge en 
toienbelijkbeibtoillen leben $t. ©oo?betStoteenfce# 
fluit bib bP befe 3ijn liebe bioebetS / batfe befen 3ijnen 
b?ief en betoijfinge in’tgoebe toillen nemen/aenge# 
fien bet niet en komt ban uit een goebtoillig en te baet# 
toaets genegen bette/3ijn boojnemen en is niet biet 
mebe met baet in be bane te komen / nocb krijg met# 
tet pennen tegens baet te boeten /aengefien baet al# 
len ban nobe is ben tijb in beteren bingen te befteben: 
en ocb of top (fetbkp) kenniffe Dabben ban’t gene 
ons nocb gebleekt om Éeetaers bes €uangelmms te 
toefen: toant be kenniffe ban onfet ontoetenbeib bie 
foubeons eetbpjbenom ’tfdbcnodjte toillen leten/ 
ban om ons ^nquifiteuts en BecbtetS te maken ban 
eens anberS geïobe / en ben tijb te befieben met be 
blabetenen papieren te bullen met gueftien bie geen 
fridjtinge bp en brengen / de* <©it is bet fommiet in# 
boub bes felben toiefs gebateett ben 22 ^Januatp 
1567. in 2£nttoetpen / bP bib ook batmen bit gefdhift 
toil nemen als komenbe ban fijnen petfoon bpfonbet/ 
op bat inbienmenbaet iet in btnbbatmag ftiebten/ 
batmen ben ^eere / bie Auteur té ban alle goeb / baet 
af banke/ en inbien baet eenige faute of getoek in is/ 
bat bet bem alleen toegefcb?eben toetbe / als een men# 
febebie in beien bingen mijten en faelgeten mag* Jget 
is gebonkt in jfrancois en <ZBuitsf/ bie ben inboub toe¬ 
bet begeert te toeten kan ’t fdbe bp be 2Soek-betkope# 
ten bekomen / ’t is mp genoeg bat ik bet boomaemfle/ 
bienenbe tot befe enbe nabolgenbe boeken/ aenge# 
roert bebbe. 

<Be <0onbetnante betoapenen inbe banbbebben# 
be / beeft baet bagdijkS meer en meet met bolk bet# 
fletkt/ engetefolbeett 3önbebep?ebitatienaf tefiel# 
len / beeft aen alle be ^teben ban jpcbetlanb ge# 
fd)?eben/ öatfp toiebenbanben Coninkbabbe ont# 
fangen / baet bp bp baet berabberteert babbe/ bat bP 
alleneerfiigbeib bebeboen om 3ijn komfte in j^ebet# 
lanbtebaeftenenbojbeten/ batbP getefolbeert toas 
boten tefenben ben ^ettogeban 2Clba/ om f]jn leger 
enbeirktacbt opbefrontietengeteet temaken / baet 
mebebp nocljtans toilbe komen ais een goebertieten 
en genabig pince om ’t lanb te betoaten / en be faken 
tefiellen enteb?effetenin fuiken otéen alfï bdjoo?be/ 
bp abbijfc ban ben Bieren/ Baben en Staten ban 
bettoaets-obet / betklatenbe batmen bem t’fijnbet 
komfte geenfinsen foube betanbett binbenban 3ön 
getooonlöke goebertietenbeib en genabe/ in ’tgene 
baetmen reben Hebben foube be felfbe te gebruiken / al 
’ttoelk fpbenluiben oberfctoüft tot bertrooftinge en 
berfterkinge ban be goebtoillige/ bie tot bebotie en 
affectie banbe oprechte en onbe Catbolpe Beligie/ 
ent’fpnbet jBajefteits bicnftgebleben3ün: en boo? 
begene bicberboolt 3ijn/ ten einbebat fp benluiben 
goeb tijbS bekeren/ enftellen in geboo?faemljeib en 
onberbanigkeib ban be heilige Betke en ban fijn® 
IfBajefteit metten cerften bat bem mogelpk toefen faV 
om be komfte ban fijne |Baj* boo? te komen / en in fijn 
gtatse en genabe ontfangen te toerben/ belafienbe 
benluiben ben beboit te boen om te temebieren bet 
guaeb/ boenbe cefferen be p?ebicatien en eretcitieit 
ban benieutoe fecten/ en alle anbete actcn fijn iBaj, 
nietaengcnaem. 

3Boö?ts beeft fpöe «©otiberncurs banbe ^?obin# 
eiendk met bolk ban oo?logcgefonben inljun^ou# 
bernementen/ met lafteom bebedbfto?mets/ enbe 
gene bie ben in toapenen begaben aen te tajtenen te 
fïtajfcn ais rebellen en optoetberS / be Berken en 
Cloofterentoeberomteboenrcparcren/ enbe geb?o# 
kenbeelben bernieutoen/ befteben met<ï5atnifocn 
tebetfien en berfekeren tegens bie banbe Beligie/ te 
beletten/ batfe geenbergaberinge ban oodogS-bolk 
en fouben konnen maken / nocb ben betfletken* 

<SWe ban be «i5etefo?meecbe Beligie nu getoaet 
too?bcnbebatb’oo?loge op ben gemunt toas/ en bat 
bcCatbolijken nuaifebenenboo? betoinbtebebben/ 
hebben feet geb?eefïen gefo?gt bat ben niet alleen be 

Be. 

S<$7' 

ben batt 
Dc <f5pu# 
bernante 
aen alle 
£>teöcn 
ban 
öerlanb 
toerenöe 
Dcg Co# 
nlna0 
feoiRite. 
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Oorlpronk der Nederlands Beroerten 
en exercitie ban bien benomen / maer bat 

fplteben oob om ö’oeffeninge berfelberberbolgtfou; 
ben toerben/ gelijh fp boo? befe openbare toelatin; 
at /bolgenbe be rigoreufe placcaten gctoeefl toaren. 
Om toacrin te berften/ pebben fp Ijen Confifio?ien 
en bergaberingen gebouben/ en baer op metten an; 
beren beraebflaegt toatbcnbierinteboenflonb/ om 
ben Relrgie en erertitie ban bien te mogen bebou; 
ben en geb?uiben / ban niet honpenbe mibbel bin; 
ben/bebben eenige gebeputeert betoclhe ben fou; 

©at bic ben btnben bp ben geconfebereerbcn ?Cbel / om ben be 
ban be fahen te bertonen / en bulpe en remebtc te bcrfoehen / 

toelhe gebeputeerbe be boo?fcb?eben geconfebcreec; 
SS bén Stbel aéngebtent Ijebbenöe / boe bat bele en 

btberfe luiben ban goebet meningen / be Roomfe 
Religie berlatenbe/ be <©erefo?meerbe Religie aem 
genomen bebben/baer boo? be Coninhlijhe;p3ajefl. 
berfloo?t / en boo? eenige perfonen opgemaeht 3ijn= 
be/ ban meninge foube toefen om met matbt ban 
^pangtaerben / Italianen en anbere b?cembelingen 
tnbefeianbente bomen / bat oob eenige grote i|ee= 
ren in befe ülanben lafi fonben bebben / om ruiteren 
en bnecbten aen te nemen/gelijh bieebbatteralrebe 
feer bele aengenomen toaren/ en ’t lüanbt alom bol 
ït?ijgfïuiben toaö/ boo? be toelbe (fo gefeib toerbe) 
men niét alleen ban meninge toaö fctjcrpelijh te fs raf; 
fen en co?rigeten be beroerten en infolentien ge= 
ftbieb en gepleegt bp eenige luiben ban bleitiber 
acbtbaerbeib/ in ’t beroben ban herben/ ’tb? ben 
ban beelben en biergelijhe / maer oob fijne jnöfl; 
jefleitö rigoreufe placcaten/ in alber rigeur ter ere; 
tutie te boen (tellen/ (egenö be gene bie be Roomfe 
Religieberlatenbe/ ben begeben babbenacn be Oe; 
refo?meerbe Religie / baer nit groot rumoer / fcbme / 
blocb(lo?tinge/ tonfifcatieban goeben/berlateniffe/ 
en gefiele beberffeniffe ban befe üanben/ en oob een 
eeutoige (labernpe en ferbituit gcfcljapen iö te bol; 
gen / becbalben fpiuiben boo? noobfljalben nietbeb; 
ben bonnen laten ben te herbalen en in memo?ie te 
teb?engenv bat be boo?fcb?eben beranberinge baren 
oo?fp?orthbebben genomen uitte Requefte ber Cbe; 
len/ benbijfben 2tp?iliö aen be <0oubernantc ge; 
p?efenteert/ mitfgaberö be anbere Remonftcantien 
bp ben felben Abelen baer na aen be <0oubernan# 
te gebaen / nopenbe be Religie en annullatie ban 
be ^nquifitie en be boo?f3 placcaten / baer ban be 
Coppentn groten getale berfp?eib 3ijn onber be ge; 
meente / en oob gefeib iö getoeetl / bat be $?ince 
ban <©:angien / be d?aben ban Ogrnonb/ J|oo?ne en 
i^oogflraten met meer anbere Cbelen ban groter au; 
toritett be fjanb baer aen bielben / bat fp baeromtoel 
bemerben bonben/ bat be gemeente baer boo?teb?pe? 
Jijher be <©erefb?meerbe Religie aengenomen ï)ab; i 
ben / bpfonber boo? bien fpiuiben oobbibtoilötoege; 
feib en belooft Dabben/ bat niemanbenombe Religie 
meer en foube gemolefleert en berbolgt toerben/ 
’ttoelb nu alleö contrarie toaö blijhenbe/ en alfo alle 
be fcljulb baerlieben fal toerben getoeten ban be incon; 
tonbenientenbie baer uit bolgen mogen: fo en be; 
ï)00?ben fp befcljamele gemeenten alfobefoïaet niet te 
berlaten / fonber eenige bulpe/ troofl en bpfianb / ber; 
foebenbe baerom ootmoebelijb batfe befe fabe ober; 
toegentoilben/ en eenige ïjaeftige remebie foeben bat 
bet bolb be oeffeninge ber Religie getufleltjh mogen 
bebouben/ om alle bo?bere quaeb bat bier uit foube 
mogen bolgen te boo?bomen en beletten / en ’t bolb in 
rufle en b?ebe te mogen bouben. 

ant< ^aer op betiluibeit bp ben 5Hbeï boo? anttooo?be 
teoozbe gegeben toerbe/ bat be <0oubemante enteren ban 
|aDn .öen ben Rabc feer qualijh namen / bat bie ban be Religie 

bele föerhen met getoelb ingenomen/be Religieu; 
fen berjaegt en bele infolentien beb?eben babben/ 
en bat botiuiben be fcljulb baer ban toerb gege; 
ben/ ia oob bat boo? bunne bpanben / be fame in 
«©nitflanb feer berfp?eib toaö / bat be Abelen oo?faeb 
3ün ban be beelbtio?mtnge en ’t berjagen ban jiBonic; 
ben /jonnen / en anbere geeltelijbe perfonen gualijb 
tebanbelen/ toaer boe? fpbaer fabeurin ^uitflanb 

I. Deel, ‘ 

berliefen/ baer men ben anberötoeltoegebaentoaö/ 
fp toilben toel bat bet contract tuffeben ben en be <8ot*; 
bernante gemaebt / bp bie ban be Religie niet en toare 
obertreben / batfe baerom nocb bare neerfligbeïö 
fouben boen battet contract onberbouben toerbe / bat 
een pegeli)b bem (lil foube bouben/ baer hoopman; 
febap / neringe en ambachten boen foube t fonber acl); 
terboebt / bat een peber fijn geloof b?pelijb foube mo; 
gen belijben en be p?ebicatienb?peltjbbuitenben(le; 
ben (bolgenbe ’t contract) bouben/ en bat ben baer in 
geen belet en foube toerben gebaen / fp fouben boo?tö 
bat be fahen betroutoen / toant be (lagen fouben eerffc 
opbenlutben aenbomen. 

I^icr-en-tuf cben toaren be <©ouberneurö ban be 
^?obincien bajt in benluiben <0oubernementen boen; 
be/ ombe p?incipale ^teben en jpo?tre(fen te boo?; 
ften/ en b’aenflagen ber <©erefo?meerbe te beletten. 
^e feeere ban jioübarmeö toaö in l^enegoutoen/ 
babbe iDalenctjn/ ^oo?nih en anbere plaetfen ingeno; 
men en inet bolb befet / en be <0erefo?meerbe alom 
benam / fommige met getoeib / anbere metaccoo?b 
gebtoongen op te bouben ban be erercirie ber Re; 
ügioenp?cbicatien. ï©e<6?abe ban €gmonb ( baer 
be <©erefo?meerbe ben erpfi feer op babben berlaten 
enbetrout) liep beet ©laenberen boo? / bcbelenbe al; 
cm bat be p?ebitatien fouben toerben affcefïelb / 
bp ber(!oo?be bie ban be Religie op berfcljeiben 
plaetfen/ bie ban ^operingen en meer anbere beeft 
bp met garnifoen bef toaert / baer na beeft bP ontrent 
<0eraertf bergen een grote menigte acntreffenbe gefïa; 

I gen en gebangen/ban be toelbe bp eenige lat# bangen 
en anbere beeft boen geeffelert / en beriaegbe beel 
bolr uit ben Eanbe/ tot groot bertoonberen ban bele 
menfeben. 

<©e a352abe ban jRegen bebe ban geltjhen in fijrt ssCco<»s 
<6oubernement / bie ban ber €iburg 3ijrt met bent in ma mi 
accoo?tgetreben/ bat fp bep2ebicatien fouben bertó; SS 
ten / al bat in be herben gefnohen en gefebenb toaö / 
repareren en bemteutoen/ baer gefebut en getoeer 
op ’t ^tabbuiö b?cngen / inbien fp eenig berbonb 
met eenige l^eeren of^teben gemaebt bebben / foube 
’t felbe terfienb opfeggen en renoncieren / en geen 
meer berbonben fonber confent maben/en baer boo?tö 
geftelb in genabe en ongenabe ban be Conthblijbe 
URaü «©ie ban iSimmegen (na battet baer feer qua; 
lijh geflaen ijabbe/ en bat be hnobfc opter braet toaö 
gctoeefl/en bie ban be Religie beriaegt) en ï|arber; 
toijb met anbere beben ban fjjn <6oubernement/ beeft 
bp met accoo?t tot (tilligbeib geb?agt én bép?ebita; 
tien afgebelb. 

®en <6?abe ban 9Crenberge ^tabbouber ban ©c sar^ 
©?iebanb/ ©berpffel en <6?oeningen beeft met bier 

' benbelen ^uitfe httecljten / en 60 licïjte peerben/ 
bem na <©berp(fel begeben / en be beben beö felben airen&e^ 
Eanbfcbapö bie mebe in roere toaren getoeeb tot bil- 
ligbeib en rube geb?acbt]/ en be p?ebicatiert bab al* 
lentbalben aföefïelb. 

«©aer na alö bP berbonb bat bie banbe <Öerefo?; 
meerbe Religie tot Eeeutoacrben feer berbtoaren/ 
en beel moettoilligbeib beb?eben / iö bP in baebe met 
bet boo?fcb2eben bolb bertoaerö gereib / en al eer 
bie ban Seeutoaerben bacbten bat ïjp foube bonnen 
op toeg 3ön (fo bet mibben in ben toiiiter en op 
eengeb?ohen pfbo?b toaö) fo toaö bP al in ’t bo?p 
en bet conbent ban Vergum / een groot mijletocegö 
ban be bab ban Eeeutoaerben gelegen / befe fijne on; 
berbenige hombe met brijgöbolb / maebte bie ban 
be <0erefo?meerbe Religie in g?ote b?efe en ber; acf00,j 
fcb2icbinge / fo?genbe bat be boo?feibe <©?abe ban met m? 
2Hrenberge boo? bulpe ban bet garnifoen op ’t Ca; 
beel/met aile bet bolb in ber ^tab bomen foube/ bp £ 
albien fp bem toilben refiberen / baerom fpiuiben 
raebfaem bonben gebeputeerbe aen fijne C5cnaöc te 
fenben/ om be fabe tot een goebecompofitieteb?en; 
gen / baer toe fpiuiben eenige bebben gecommitteert 
bie be fabe op befer manicre berb?agen en geac; 
co?beert ijebben: bat be b?embe 3B?ebicanten tenc- 
langben binnen b?i e of bier bagen uit ber ^tab en bet 
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ganifche Eanbfchapfottöen moeten bertreeften/ öat 
alle geb?oben Herben en Cloofteren toeöerom gerepa? 
reert / en in haer boftge toefen fouöen geftelt toeröen / 
öat fp boo?taen lip öe Catljolpbe Heligie blijben en 
öaer in geen beranöeringc meer maben noch toela; 
ten fulien / öatfe geen berüonöen met niemanöen ma; 
ben en fuüen mogen / en fo fp in eenige gemaebt mo; 
gen hebben öe felbe renuntteren en afgaen / öat fp 
öe ©laccaten (öie ban öeö jBajefiett toegen gefon; 
öen tocröen ) fuüen öoen publiceren en onöerhou; 
öen/ toel berfïacnöe öatfe fuüen genieten ö’abolitie 
ban öe ^Jnguifitie en paccaten / acljterbolgenöe ’t au 
too2t metten «Êöelen gemaebt / en i)et gefcljut/ ge; 
toeer en amunitie ban oorloge toeöerom in 3ijn<0e; 
naöe hanö ftellen/etc. cmernaer té Ijp binnen öer 
fiaögeüomcn/ en heeft öen 27 gjanuarij 1567. al; 
öaer befclpeben öe Staten ban öen felben lanöc/en 
ïjaer boo?gehouöen febere articulen om öe 2lanöen 
en rièteöcn ban ©?icfïanö in rufte te fielten. <©e 26rti; 
tulen toaren Defe: 
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35ttfcu; 
fen by 

bc aan 
SSrenbec.' 
gc be 
Staten 
toau 
ÏDfief; 
land 
boo?gca 
fjouDen. 

t. npEn eerften, dat alle de Predicanten die de oude 
-l Relige hebben verandert met prediken en an¬ 

dere nieuwe maniere van exercitie, in ’t adminiftreren 
van de Sacramenten, en anderfins, en ook publijque 
revocatie gedaen, ofopenbaerlijk gehijlikt en vrou¬ 
wen getrout hebben , lullen binnen den derden dage 
na de publicatie, die gefchien fal, na dat dit accoort 
gefloten fal welen, uit defen lande en fteden van Vrief- 
land, en voorts binnen den derden dage daer na uit alle 
de bevolen Stadhouders ampten van zijn genade wij¬ 
ken en vertrecken, fonder hen daer in te laten vinden, 
by verbeurte van hare perfonen, en van alle de gene 
die beftaen fulien de felvige Predicanten t’ontfengen, 
herbergen en hulpe te doen, behoudelijk dat fy van 
Honden aen van alle Prediken en nieuwe exercitiën fu- 
percederen en afilaen fulien. 

z. Voorts dat alle Kerken , Cloofteren en Gods- 
(F. 103.) huifen die belchadigt zijn geweeft, fulien van ftonden 

aen geredintegreert en in haren eerften en ouden ftaet 
geftelt worden , en ook fulien alle nieuwigheden en 
veranderinge, fo wel betreffende de Religie als ander- 
fins , korts opgerecht, te niete doen, en de oude Gods- 
dienft mette gewoonlijke Ceremoniën na ouder ge¬ 
woonte in allen den Kerken, Cloofteren en Gods- 
huifen doen onderhouden en gefchien laten , en dit op 
pcene als boven. 

3. En fulien met niemanteenig verbond maken. 
4. De gene die eenig verbond gemaekt hebben, 

fulien ’t felve metten eerften renuncieren, en by gebre¬ 
ke van fodanigen renunciatie , en fouden onder dit ac¬ 
coort niet begrepen zijn. 

f. En lullen die van den lande publiceren alle Plac- 
caten die hen fulien gefonden worden van de Konink¬ 
lijke Majefteit wegen gelijk fy tot noch toe gedaen heb¬ 
ben. 

6. Welverftaende dat fy fulien genieten d’abolitie 
van de Inquifltie , en rigeur van den riaccaten op ’t ftuk 
van de Religie hier voormaels gepubliceert, en dat vgi- 
gende het accoort metten geconfedereerden gemaejc't. 

7. Dat die van den lande mede genieten fulien alle 
het gene eenige andere Landen of Steden van lijn Maj. 
Nederlanden 3 belangende de Religie, lb wel in ’t ge- 
nerael, als in ’t particulier, by fijne Majefteit gegunt fal 
worden. 

8. Tot verfekertheid van ’t gene voorfz is, fulien die 
van den lande, een ieder in’t fijne, te weten die van 
Ooftergoe, Weftergoc, en de feven Wolden, en de 
Steden daer onder gelegen, befonder ten dage van den 
accoorde, alfulke borge en tot fodanige getal fijn Gen. 
ftellen, daer defelvige fijn Gen. een genoegen aen heb¬ 
ben fal, de welke hun verbinden lullen by verlies van 
hare goeden ,dat defe Articulen onverbrekelijk fulien 
onderhouden worden. 

9. En fulien voorts de gene die hier in misbruikt of 
misbruiken in’tgenerael en particulier, vervallen ref- 
pedtivelijk van hare Travaten, Privelegien en Gerech¬ 
tigheden, 

10. Dit alles op het goed behagen van de Doorluch¬ 
tige en Hoog-geboorne Vorftinne , de Hertoginne 
van Parma, &c. Regente. 

11. Dat alie’t gene voorfz is , ftand grijpen fal, ter 
tijd toe, aengaende de fake van de Religie, by de Co- 
ninkl. Maj. met de gemene Staten van fijne landen, of 
anderfins lal gedifponeert worden, 

12. In welken gevalle de landen en fteden nu ter tijd 
in goede ftilligheid blijvende, lullen de borgen by hen¬ 
luiden fijne Gen. te ftellen, als dan of ten lanxften een 
Jaerdaer naer ontflagen worden van hare Porg-toch- 
te. 

\T/ €ïbe Strriculcn bp öe Dolmarfjtcn ban bet boo?; 
W fcij2eben üanöfcljap gelefen 3tjnöe / hebbcnöaec 

op febere anttootuö geftelt / en ’t mcrenöeei öet feïbet 
betoilligt/fommige toat beranöerenöe öaer meöefp 
beröoopten fijn <©en. bolöaen te hebben/berfoebten 
öat fijne <©en. gelieben toilöe öe Eanöen en^ngefe; 
tenen ban nriteren en ïmccbten te ontlatten/en niet 
meer öaer meöete belaften enbefchaöigen/na-bol; 
genöe hen Cractaten/ ©jpheöen en ptbilegien: öaer 
op öen <0?abe toeöerom gerepltceert hebbenöe/ber; 
blaeröeöat hp hem moft reguleren / bolgenöe t be; 
bel hem ban öer ilèajefteit geöacn / en öe lanöen öaer 
ombanruiteren en bneeïjteu niet en mochteontleöï; 
gen / ten toare fafee öat öe lanöen ö’2Crttculen en ’t ge; 
ne bp ^Cpofttile op haerluiöer amtoootée geftelt toag ƒ 
toilöen naerbolgen/einöelijb heeft fijnten, öe Dol; 
machten ban ©?iefïanööen bj 5feb?uarö eenige an; 
öere artiaiienobergelebert/ hier en öaer toeimgbec; 
fchiüenöe banöe boo?gaenöe articulen/ öaer op fp- 
luiöen öe£ anöeren öaegö hebben geanttooo?ö / öat fp 
niettoiföeren bonöen noch en mochten betoiüigen in 
öe boo?fchJeben articulen / öan bp hen-lieöen opte eer; 
fte obergegeben articulen gefeiö té getoeeft/ berfoe; 
feenöe en biööenbe ootmoeöelijfe öat fpna3enaöege; 
lieben totlöe öe boo?fch?cben Eanöfchappete recom; 
manöeren bp fijne JDajefteit enbp öe^oogheiöban 
öe hertoginne ban #arma / Hegente / $c. (Cen einöe 
fp-luiöenfouöen mogen blijben bp hacr obergegeben 
anttooo?öe / en öe berfoefeen bp hen-luiöen geöaen. 
Oe ^nbtlegien en Cractaten öaer opfp huninöefe 
toaren funöerenöe / toaren öefe. 

EN lb tot eenigen tijd twifttulTchen den Prince van pjftjfle; 
Spangien en’sknds Ondcrfaten in’tgcnerael val- 

len mochte, foude by twe goede mannen van des Prin- ja/Zö Lan 
ccn wegen, en twe van de Vriefche onderdanen ont- Den jate 
fcheiden en uitgerecht worden. 

Ten feilen, dat de Maj. de landen en Onderfaten van 
Vriefland ,in rulle en vrede loude houden voor allen 
overtochten, overvallen, gewelt, en krijgs-vorderinge 
befchudden en befchermen, fo hem dat mogelijk we- 
fen lal, en ook den felven in allen Traólaten, handelin- 
ge en heilanden mede begrijpen. 

Aengaende de particuliere faken, fulien de gene die 
’taengaet ,haerfwarigheden, indien daer eenige zijn, ^ ^ 
te kennen geven den Stadhouder, Prefident en Raden, 
om die te verftaen en accorderen, indien ly konnen, 
en indien niet,fulien de Keiferlijke Maj. van’t gene fy 
bevinden, met haer advijs adverteren,wei verftaende 
indien by goede middelen alfo niet ter neder geleid en 
worden,dat fijne Maj. nochtans verftaet, defelve al¬ 
tijd metjuftitie te einden en termineren, fulxna recht 
en reden behoren fel. 

D€ B?tcfifth* Cödfetöcit öie meöe in ’tberbonö saube# 
toaren omtrent 70 tn’t getal/ 3ijn meefl alle uit 

öenlanöe getogen/fohun niet meer öan ö?ie toeben 
gelei bp öen ^taöïfouöer toegefeiö en toeröe. han 

©an allen fieöeh en bafle plaetfertopöefe3tjöeöesS JJfSf 
fïlnjnö/enljaööe haer hcogticiö en l)et hofnergenö ban 
meer toefe en bebommeringe boo2/alé boo? öeftaö 
ban doeningen/om öat fp b?p en onbeötoongenin n,nflcn’ 
een rijbe lanöoutoe gefitueert/ totöe <0erefo?mecr; 
öe Helmie ober langen tijö feer geaffectioneert toaren / 
en bermité öe na-buerfthap ban €mböen (toelbe 

een 

tfif. 

€rac* 
tart ban 
ben jace 
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een toeblucpt denMlmgen toa$/ om de ïtdigie)ben 
ballingen en andere bartbe ïïdigie (eer bequaem en 
tod gelegen toajS om baer uit eenige aenflagen te 
maften/en de ander panden teinquieteren enontru# 
fïert. 

3©aerom tot dienp bande Coninftlpfte jBapboo? al 
nodig fcpeen te toefen defdbe pad doo2 middel ban een 
43atnifoert ingoede berfeftettnge teftrpgen/pettocl# 
fte ben <02abe ban steenberg erp?effelpft gclapetip 
getoojden met alle geboecplpfte toegen te onderpaen / 
en metten eerpenin’ttoerft te (tellen / pebbenbe tow 
eecftöe doubernante felfö aen die ban<0?oeningen 
tot dien einde feer toundïftft gefefpeben / met grote 
beloften ban dappere recompenfen die fp ban ben 
Comngöaerbooj fouben ongettopffelt pebben te ber# 
toacpten / fo in t (tuft ban paer pjetenfe ©2ibilegien / 
en andere parequepien tegens bie ban be <©mmelan# 
den/alss ander finö: aio ban geltjftenben <0?aefban 
9drenberg gedaen peeft / fo aenbe geftele 2&02gerpe 
met comminatie ban beo Éoningo ongenabe / fo ber# 
re fppier in tocigcrlpft bleben/alöaen ettelpfte per# 
fonen ban be ©berpeib in particulier: bpfonder 
aen ben luitenant ban ben Coning/^eere ^fopan 
jBepfcpe/ ben todfte fijn CSenade boo? een getrou# 
toen <©ienaer dep iüoningo ftenbet poe tod noep be 
«0oubernante mettet gepele igof / rtoep ben <02aef 
ban zurenberg Weinig Ijoopo noclj moeb.0 ftaöden 
orntctO bn bie banber ^tab te bertoerben: aenge# 
fien pare pedtgcbjppeid en liberteit baerinfpaltpbo 
getoee(t pabben / en ooft der2502gerpe trotfigpeib/ 
toedben en ongetooonpeib ban fobanige laften ban 
befettinge of <0armfoen. 3Den ïieutenant fBepfcpe 
peeft pem pier in bapper gegueten / en alberlep mid# 
beien gebpiiftt om be purgeren / en bpfonber be <£5tl# 
ben ( bie in befe ^tab bele gctoelto pebben) bit te 
perfuaberen en aenber panb te ftnjgen/ ber toelfter 
^oofben (be SSoümeeperp öenaemt) pp boo2 eer(t 
getoonnen en baer naer onberben <0ilden ooft grote 
partpegemaeftt peeft: toaer boo? pp metfommige 
anbere ban ber <©berpeid in bier boegen peeft gebe# 
foignecrt/datdemccpe part banbe <©ildenten lae# 
(ten / niet tegenpaende be oppofitie ban beien / betotl# 
ligetpebben ben honing ten dienpe en ter eerebier ; 
©endeïen ©oetftnecptcn boo? een tijd lanft in te ne# 
men / op feftere articulen en conbitien bp denboo?# 
fepteben ^tabpouber onber fpn panb en ?egel be# 
bêftiget/maerqualpft naberpanb onderhouden. i^et 
todfte be <0oubernante met paren Baeb met gro# 
ter blijfepap hernomen pebbenbe / io Prar naer ©2tcf# 
lanb afgebcerbigt beo Oreren ban ^cpombo?ge<D# 
bec(te Êuitenartt 25lafuiO ban ©egerppèim / met 
bier ©endelcn l^ocg-^uitfe folbaten / om binnen 
<0:oeningen <0armfoen te ponden. <©efe al cpten 
©neppen bobem geftomert 3pnbe / alfo ben <0?abe 
ban 311 renberge (bie boen noep binnen Hfceutoar# 
ben toaö ) noep bermito berfepeiben geruepteri en 1 
tijdingen uit <02Oeningen ftomenbe / feer ttoijffelbe of I 
pem ooft tooojb gepoiiben fonbe toerben / peeft pp 1 
om fefter te toanbelen/ ben Huitenant jEepfcpebp 
pemontboben/ om alle gdegentpeib ban ben felben 
rer(t te berjtaen / b toelft bergefelfcpapt met eenen | 
25oumee(ter ban ben Uitben /en met ttoe anbere mé# 1 
be-bojgcrcn tot $eeutoarbcngeftomen/en fpn <5ert. 
albaerfobanigen berfefteringe getoont peeft/bat ben 
boo?fcp2eben iDuitfen folbaten bebolenio/boo?tona 
<ïB2oeningen te treeften/baer fp fonber grote moeite 
ÏJ002 bcbel beo boo2fcp2eben ^IintenantO met fijnen 
aenpang ingdaten jpn op ben bi ^Itmp beo i'aerO 

«?oenin* en boüjto bp ben b02geren geinquartiert op 
gartiu'£t feïte,: Weeft-lcningen/ mito bat be boteren paer puio- 
fneti be> bedinge gaben metten ferbicen ( aio bianö / licpt/ 

fout / 3eep / $c.) in todfte quartiertnge bie ban be 
<©erefö2meerbe ndigie boctnemelijft 3pn beftoaert / 
maer niet lange baer na io onber alle beS&tngerpe 
groot berou en mnrmuratie befer befettinge païben 
geftomcn/boelenbe ben lalt enftoarigfteibbanbien/ 
en fienbe bat fp pare oube ©?ppeib pier boo? qupt toa# 
rengetoo2bem 

I. Ded. 

<©en P2ince ban ©rangien toefenbe ttt fpn<6ou# 
bernement ban l$ollanb/^edanben aitrecpt/reif# 
bebanbeeene ^tebe en plaetfe inb’anber/terneber 
leggenbebe beroerten ert troublen beo fdben lanbO/ 
latenbeniettemin be p^ebicatien toe buiten ber^te# 
be/fulr bat be Staten ban i|ollanbban fpnpanbe# 
lingefeertod bernoegt toaren/enpem boo2 bebiem 
(te en moeiten bie pp ben felben tpb gebuerenbe / pab# 
be uitgeriept / toilben bereeren en begiften mette fom# 
mè ban 5^000* gulbeno in gerebe penningen / be 
toelfte fp pem aenboben / maer ben $2ince berber adj# 
tertoaeröbenftenbe/peeft bie beleefbelpftafgeflagen 
en getoeigert te otttfangen. 

<©en ^eere ban 25?eberóbe bleef ontrent bie felbe 
tpb in Rolland / en toetb albaer ban be 03rrefO2meer# 
be in groter eeren gepoubett/fpn 23eelb toao ge? 
fneben met een <©eufen pabpt / baer onber eenige 
Blatpnfe ©eerffen (tonden gefneben/ uitb2ucftenbe 
bat pp geen ftleineeer en gl02ie toao ban ’t Rolland# 
fe geflacpte / baer uit pp toao gcfp20ten/en bat 
fpn dempt nieten ftoitde opeen bladgefcpjebentocr# 
ben. <©en ©2tnce ban «©rangien pabbe pem ban 
öitreept tot ©panen cenig gróf gefeput gefonden/ 
pp bede fpn ^tebe ban ©panen fterften/ en maeftte 
albaer een toen ©oltoerft/ pp beroemde pem ban 
bele ^2ibilegien ber fdber ^tede/feggende: bat pp 
albaer pabbebealber-opper(te <3furifdictie/pp pab# 
be baer ontboden eenige 25oeft-<©2ucfterO / bie albaer 
b2pelpften b2uftten bele berfepeiben 25oeften/ bie bp 
©laccaten ban ben Coning toaren berboben / pp nam 
©olft aen / befette fpn «^tebe met <©arnifoen naer 
fptifin. 

^e ©ertoginnè io pier-en-tu(fcpeii te rade ge# 
to02den bat fp be <0ouberneurö ban be ©20bin# 
tien en anbere/fo l^eeren banber <©^b2ealO banden 
ïïade ban Staten eenen nieutoen eed foube laten 
boen / baer bpfn onber anbere mede bdobenen ftoe# 
ren fouben/bat fp be Coninftlpfte |©aie(teit getrou# 
todpft dienen fouben / datfe be heilige floomfcpe Ca# 
tpolpfte Religie / met alle pare maept en middelen 
boo2(taen en befepermen/en allenieutoe leringen en 
fecten baer tegen (trpdende/uitroeden en pdpen ber# 
nielcn/be fterftrobero en beeld(t02merö (traffen / bo# 
öeneii beringen fouben. HBelften eed be hertog ban 
3Cerfcpot / be <©2aben ban Cgmonb/naanöfdt / ipe# 
gen / SSarlatmond / ©oircnrmeo en meer anbere ge« 
baen pebben. C»en C>2nbe ban l^oom toao bertroc# 
ftenopfpn puiote 3©eert/gdpft m’t ttoede boeft ge# 
feibio/geen meninge pebbenbe om toederomteï|o# 
be te ftomen/ ten toare be jBajepeit pem fulr felfO 
bela(te / en pem anttoootoe fcp?eef op fpne b?ieben 
en bertoningen bie pp fpne f©aje(teit pabbe boen 
boen doo? fpnen ^ecretario 3Clonfc / berpalben be# 
felbe niet en toerb gepoft om ben boo2ftp?eben eed te 
boen. IBaerbe ©ertoginne peeft acnben ï^eere ban 
2&?ederode / toefenbe in Rolland buiten ï^aeriem 
op fpn puiO te Cleef/in gianuano 1567. gefonden 
eenen edelman genaemt Qaareb, be fflepet ban 
Eoben/ en paren ^ecretario La Torre, met b2ie# 
ben ban credentie / betoelfte bp ben^eere ban 25?ebe# 
robe gelefen spnbe / fo bertoonben fp paren la(t/ te toe# 
ten: bat be ^ertoginne tod gepoopt pabbe / bat ccffe# 
rende be gjnquifitie en be ©laccatcn/ ’t bolft toeberom 
infiilteen tot paer Cfficie foube ftomen engeb?acpt 
toerben (gelpft pp 252ederode enbe geconfedereerde 
belooft padden bat gefepieben foube) ban bat pet fel# 
bemeten gefepiebe/maer bat be fafte alle dage ban 
arger tot arger ging / fulr bat men noodfaftdpft be 
toapenen mop in panben nemen / baer toe fp lap pab# 
be ban ben Conïng/bat ooft ben Cotongbdappad# 
be/bat alle dteftem met eebe berftonben toaren/ee# 
nen nieutoen eed boen fouben/ baer om fp begeerde 
bat pp fpnen eed in pilftet manieren foube bernicu# 
toen/te toeten bat pp ben föoning gctroutodpft foube 
dienen/op toat conditie en tegen toat bpandenpem 
fulrftdicben en pp gebieden foube/bat pp geen ber# 
bond met toemanden en foube maften/en fo ppee# 
rag herbond gemaefet pabbe / ’t felbe foube renun# 
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Het derde Boek. '5*7. 

tieren en afgaen: <©?eberobe anttooojbe beïeefbelijft 
Dat öc ï^ectogtnnc Cüoubernante geen reben nocD 
fafte Dabbe om te ttoijffelcn ban Dem/ biefogoeben 
en getroutoen ©affael toaö ban fijnen ©etnee / Dp 
toaö bereet te treeften bp ïjaer ^oogftetö / en ftaec 
ö’oo?fafte ban ïjaer toan-troutoe af te blagen / en ftem 
ban alle baïfcfte ftefcljuïötnge/öte bemtelaftemocï> 
te toerben geleib / te beranttooo?bcn. 3Be Slegatcn 
gabenbaerop toeberem beo: anttooo2b/ bat Dp niet 
en belj002be te toeigeren bat ben honing ftegeerbe / 
en bat ben hertog ban 2Cerfcftot/<©?aben ban €g= 
monb / JiBanöfdt / JBegen / ©arlajmonb / en meer 
anbere gebaen Dabben / bat ftaee ©oogbeibban Den 
begeert Dabbe/ bat befen €eb ftem niet fcDabelijft/ 
maer ben honing feer aengenaem toefen foube/ 
batter ooft bele moettoüïtge menfeijen toaren/ bte 
Dun fteroemben bat DP (25?eberobe) Den-Iuiber 
Dooft toaö/en bat be bernicutoingc ban cebe biem 
bc om Den-ïutbcn in ©flfitie te Doiiöen. <Baer op 232e; 
berobe toeberom feibe / bat DP niet en beftooebc gcoo?; 
bedt te too?ben naer eenö anberö tonge/ bat ftet erem; 
pribanSflerfcDot en be anbere Dem niet aenenging 
nocD en roerbe/en bat Dare Staten fulfte bcrnieti; 
toinge tod bereifeftten: maer en ftonbe niet berftaen 
bat men een particulier of p?ibe perfoon meer be; 
Dooibe te gdoben alö Dp fijnen Cebberroeut Dabbe/ 
ban op fijnen eerflenCebebpDemgcbaen» 'Hiengaen# 
be be bcrbtnteniffe/ blijft DP op ’t gunt btenö aengaem 
be mette^ertogïnne toaö geftanbeit: bat DP geen am 
ber berbonb Dabbe gemaeftt/en batbdi ouben Ceb 
bie Dp ben Coning Dabbe gebaen / bp Dem troutoelijft 
onbcrDouben en acDtertooot foube toerben/ enbatDP 
geernebefebitieufeen oproerige mette toapenen torn 
bebebeefttett» <©e Xegaten feiben bo?ber bat DP be 
ftab ban lianen fterft maeftte / en bat °t felffte op befe 
rijb niet en beftoojbe te nefdpeben fonber autoriteit 
ban ben itoning/ batDpbaerom met Det fdbetoerft 
foube opDoubcn / en be b?efe ban bie ban be ©aert / en 
be ftab ban MttrecDt foube toeg nemen» <Daer op 
$3?cbcrobe anttooo?be bat liet een ftlein toerft toaö/ 
boo2 fijn arm en ftlein piaetöften / batbe^tebe ftonb 
in Danben en ten gebiebe ban fijne Coranftt.j©aje; 
(teit/ en ïjaer ©oogftetb/ maer bat DP ftegeerbe batfe 
toilbe gebogen bat OP modjtebolft?engen ’t toerft bat 
Dpnotdijft Dabbe begonnen tegen bïnbajte ban tjet 
geboefte/roberö en fnapftanen» ^aerna openben 
hellegaten notbttoenicutoeftucften banDaerbebel/ 
te toeten: ’teerfteban be föuiteren enïmecftten bie 
Dp bebe aennemen / en eenfbeelö bp 5Cnttoerpen en 
eenfbeelö ontrent ©ianen toaren gemonflert. €en 
ttoeben: batter te ©ianen gebmftt toerben berboben 
25oeften/ en onber anberen een ©oeft inDoubenbe 
een bereniginge tuffeften be 2lugöb02gfe Confcffie en 
Caibinifeflcligie/ toaerban bat b’eremplaren ban 
©tanen tot ^mfterbam gebjaebt toaren» 2ö?cberobe 
anttooo?be / bat bent bpbc ^ertoginne ongelijft ge= 
fcDtebebatmcnbdn caïumnieerbe ban bc ïmecljten/ 
batter beboojleben toefte ban tütcecftt bp Dcm gefto; 
men 3tjn / Dem af toagenbe of be ïmecljten baet om 
trent leggenbe/ fijn ijinetbten toaren: <©aer op Dp 
boo? anttooojbc Dabbe gegeben / battet fijn ïmecDten 
niet en 3tjn/ en bat DP tod liftten rnodite batmenfe 
floeg / en met toapenen bebtoong / ja bat meer i&/ bat 
Dp eer Dp na ^ollanb reiobe bp ben ©nnee ban <öran? 
gien/ fijn onberfaten bebolen Dabbe / batfe bat nteu^ 
toeftnjgObolft metmacDt ban toapenen uit pjnjurip 
bictie berbmben fouben / en batDp geen monjtertngc 
ban ftrijgöbolft op beb Conincr gronb of jurtObtctte 
en Dabbe geDouben/ cn ’t geenDP te ©tanen Dabbe 
gebaen / gefcOiebe alleen tot betoaringe banfnn f>te= 
be: en acngaenbc Det gunt ban bc ©oeftbjucfterö 
toaogefe'b/ feibe/ bat Det tod toacr toaöbai Ijp ttoc 
eBoeftb2UCftcrb binnen©ianen Dabbe/ bieDpmacbt 
Dabbe gegeben om alle geoo?lofbe 25ocften te bmeften/ 
niet toillenbe nof Ijtangs / batfe bie macDt gualtjften 
geb2uiften fouben / ban alfo DP ban be %rtoginik 
toegen bacr af toaö bermaent getoee(i/ fo DabbebP 
laft gegeben bacr op te inaitirercn/ en bie baer op 

gdnguireert Dabben / enftonben niet bebinben batfe 
fcijttlbig toaren/ batter ooft geen getuigeniffe ban 
be <Pelateurö bpgebjacljtentoerbe/ en batDP ma; 
ften foube fo Daetl DP te ©ianen guame / bat be 
«Boubernante/ bieö aengacnbe / fatiöfactie Debben 
foube» 

DE Gouvernante heeft ook gefchreven aen alle 
de principale Raden en Cancelrijen,datfeterfl:ond cc 43ou» 

allen Stadhouders van Lenen, Bailjus en andere Offi- 
eieren der Steden fouden fchrijven en belaften met “c„öe öe 
alder fpoet en vlijt voor hen te roepen en ontbieden al- acen- 
le en eenenyegelijk van den Leen-mannen van haren 
Leen-hove, Gerechte of Jurifdidie, den eenenvoor 
en den anderen na, en de felve voor te houden dacfe beren 
boven de Obligatie van natuerlijke Onderlaten, den jj?reclij&ï 
Konink ook particulierlijk zijn verbonden, by trou- 
we en eed , die fy uit faken van haren Lenen hem ge- eontng 
fworen hebben, en dat fy derhalven ook fchuldig zijn te lene 
met haren Mannen en Leen-houders uyt fake van 
hare Lenen en achter-lenen hem in oorlogen en krijg öf. 
te dienen, en voorts van hen opentlijk te verftaen en 
vernemen wat affedie en genegentheid fy totten dienft 
en vorderinge van fijne Majefteit dragende zijn, en 
hen ondervragen op den Eed van trouwe en man- 
fchap, die fy gedaen hebben (en gehouden fouden 
wefen te vernieuwen ) of fy niet gefint en zijn met 
fijne Majefteit te houden en aenlpannen der fclver 
op en tegen eenen yegelijken te dienen, renuncieren- 
de en vertijende alle verbanden , confederatien en 
obligatien ter contrarien, en dat de voorfchreven Of¬ 
ficiers den felven Lecn-houders fouden belaften en 
bevelen van wegen fijner voorfchreven Majefteit, ha<- 
ren wille en meninge deshalven by folemnelen Eed 
te verklaren, op verbeurte van hare Lenen en Heer¬ 
lijkheden, en datfe den felven Officiers fullen gebie¬ 
den en ordonneren datfe op ’t fpoedigften hen fullen 
verwittigen wat fy hier in bevonden fullen hebben, 
met verklaringe van de namen der gener die t felv.e 

weigeren fouden. 
En belangende de gene die achter Leen-mannen 

hebben, dat de voorfchreven Officiers defelve fouden 
bevelen van wegen fijne Majefteit, gelijk devoir en 
officie te doen aen haren Vafifalen en Leen-houders, en 
haer befoigne aen den principalen Officier van den 
Leen-hove, daer van de voorfchreven Lenen gehou¬ 
den en roerende zijn, te fenden, &cc. Defe brieven wa¬ 
ren gedateert den xj.January i ? 67. 

D^en boigenbe 3ijnöet bele fo €bele alö anbere 
gctoceft / bie ben feiben ccb gebaen bebben / fmm 

mige Debben Den beraeb genomen / eenige Debbcn ben 
feiben eeb opentltjft getoeigert / feggenbc eenö ecb ge; 
baen te Debben / en batfe ongeftouben toaren eenen am 
beren eeb te boen» <©nber anberen tö ^onfter ^irft ^onm^ 
eéoiïop ben boo2fcD2ebcn eebc bp ben ©jefibent ban gjf’ 
Lollanb booj geDouben / be feibe gaf fcimftelpbooj Dp >t 
anttooo?be/ batDpneborentoaöïn’tïanbbanCleef/ 
en bat Dp (DoetoelDp geengoeben telleen enDoub 
ban ben honing) feer troutoelijft lange jaren met bg bm 
alleen ben Coning/ maer ooft benÜcifcr inbiberfe 
ftoarc Co?Iogcn bicnft gebaen Doböe / bacr ban ggfl”a0" 
Dp alö nocD geen betalinge en Dnöbe / maer nocD 
grotcinr aen ben honing/ tcroo?fafteboo?fcD?cben/ 
ten acDteren toaö / niet-te-min Dcbbcnbc bcnioe; 
ginge cn betalinge ban fijn acDter-toefen / en bem 
feftért 3ijnbebanbebefolbinge bieDPintoe-ftomenbe 
ttiben berbienen foube mogen / toaö boibobig te 
boenfulr alö be anbere Cbelltuben enfijnö gelijften/ 
toeï bcifuU'nbc bat Dn niet en foube ftonnen bc m 
ninftiijfte IRajefleit eenigen bicnft of Dulpe boen je; 
genö Djrt Haub en Hccn-Deren/ of ooft ben genen 
cn 3t gunt na ïieeftten cn Coftumcn geerctptcert 
en uitgefonbat foube moeten toefen: en aengacnbe 
be renunciatie ban alle ©erbinteniffe/ Cftligatten 
en Ceb / feibe geen berbinteniffe of confcberatie 
geDouben of gemaeftt te Debben tegen ben Coning/ 
nocD ooft tegen t toelbaren ban fijne pajeftettö 

1 



i$6t. Oorfpronkder Nederlandfe Beroertëri 

«USecefor 
meetje 
fimiiiu 
Sïnttocr 
yen. 

lanöm, €ti genomen of DP mocDte toefen bontgenoot 
banöeeonfeöeratie öanöe €öele <©econfeDctmöen / 
fö toaett noöelooö öaec ban te topen/ gemerfct fjet 
tcactact geitiaelit tuffetjen öe ï^oogfjAö banöeï|ertos 
gtnne ban $amta / <©oubetnantc ban beo ComnMi> 
fcelBaieflet# toegentec eenre/enbe<0eöetntteeröen 
bande boo:f5 €öele <6ecbnfebereeröe tccanöere5t> 
ben anno 15 66/ m ?tugu(to / be felbe confederatie ge? 
raffeert / geannnUeecrt en te niete gedacn toaö / en bat 
daerom nodelooss toass eenige bozere renunciatiein 
’t particulier te boen; 

p<£n toijl tybgr fiierna/ben i^eere ban 25^eberobc 
fcomtnge ■L'en eenige ban be Cöelen die met bent torn’t Der* 
en ue> bond toaren / fienöe bat alle faben ten guaeïpten toift 
mnSn ben aflopen / 3ijn öeöe&telyïien tot ?fnttoerpen bp ben 
” 3" anderen geboeefl/en ïjebben raedgeljoudenomtetoes 

ten toatfjen te boen flonö/en toaer na fp luiden Den 
boo?tO fouben reguleren / baet 3P berfefjeiben opf- 
nien getoecfl / eintelijD io befloten getoó?öen batfe 
nocD een ïtegucfTc aen be i^ertoginne fouben oberge* 
ben / en met eenen oberfenbeneen ander ïleguetl bic 
aen Den-lutöen toag obergegeben uit ben name ban 

(F. n^.) jjC gellc ^jC pjofeflie beden ban be <0erefo:meerde 
Religie / en bat fp Dm fouben beramtooo?den ban 
alle be beftbuidigingen die ijen-luiden atDter berug= 
genagefeib en te ïajte geleid toerden / en tocrö befen 
ia(t opgeleid ben l^cere ban 25?eberobe: rnaer DP 
toei toetende bat DP öp be <0oubcrnante in engena* 
betoaef/enniet toclte J^obe flonb/ Dabde Dem baer 
ban geerne gecreufeert en ontfcDulötgt / ban fienbe 
bat men Det felbe met ernfï op Dem begeerde / Deeft 
raebfaem gebonden eerfl te fenben aen be booef3 45011? 
bernante feberen oêbelman genoemt ponder WiU 
lem ban 55lop£ gefeid €ceflong/ met bneben / baer 
öp DP öe <0oubernante bertoittigde/alo bat DP uit¬ 
ton name ban be «öeconfcöcrcerden 2£bel feber te? 
quefï en bertoninge Dabde ober te geben/ en befel- 
be 00b te ba*anttooo?ben bande befrljulbiginge baer 
mede fp tegen be toaerDeiö toerden beftoaert / bet; 
foebende bat Daer l^oonDeib gelieben toilbe ’t felbe 
in ’t goede te nemen / en Dem te bergunnen oo?lobe 
en confent om ’t felbe te mogen bomen boen : rnaer 
be J^ertoginne fcfj?eef boo? anttooo?öe / bat fp om 
be rulle ban der ^tad niet te teelten / niet geraden 
en bond bat DP tot dien einde aldaer bomen foube/ 
nadien Detgcbleben toao bat booj be Kegueflein 
Spnïbe.ë boo?ieben iaerö obergegeben / fo grote om 
rulle toao gebolgt/ niet te min fo berreDP pet Dabde 
te bertonen of Itp ïteguefte te berfoeben / ’t felbe mog? 
te DP boen doo? ben €belman/toengerbessb?iefss/of 
pemanö anö*i*$ die Dem gocö bocDte/ fonber groot 
gefelfcDap. 35en l^eere ban 23?eberobe niet toel te 
bieden 3ynöe/ bat be i^cttogmne Dem toeigerde te 
Doren in fijn beranttooojdingc/Derft Dem mette fö? 
nenbacrop beraden /en gerefolbeert 5ünbe/ Debben 
be boo2f3 Crefïong betoilïigtomöe boo?f3 Keguefte 
ober te geben, <Den ï^cere ban 25?ederode Deeft baer 
beneffeno febere miffibe aen Daer laooglieib gefïtoe? 
ben en gebeden bat Daer belieben toilbe be felbe ïte? 
guefre in’t goede te beril aen / en baer opfulbregarb 
te nemen / aio fp ten bienfle ban füne siDajcfteit en 
tot rulle ban ben lande bebinden foube te beljorcn. <De 
Hcguejle uit ben name ban be€ beien obergegeben/ 
toaö boo?nemelyb inDoubenbe bit na-bolgende / te 
toeten: 

*'49 
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At fy trouwelijk naer Edelmans beloften hadden 
beneerftigt na alle haer vermogen , rufte voor 

Ütièfnèn de Nederlanden , fo fy ten meeften dienfte van de 
beïBou» Majefteit en den lande oorbaerlijk vonden te beho¬ 

ren, nemende daer toe God tot getuige, hem bid¬ 
dende dat hy haer zielen alfo doen wilde , en fo op 
fommige plaetfen de beroerte fwaerder was gewed!' 
dan op d’ander, fo en ift niet vreemt geweeft dat fy 
ter eerfter inftantie niet al en konde doen fo fy wel 
gewilt hadden, door de quade geruchten die fommi¬ 
ge quade en onruftige Geelden (geenfins gealfedtio- 

I. Deel. 

neert tot dienfl van de Majefteit) hier endaergeftroit 
hebben, en fo dat niet en ware geweeft, fo louden alle 
fakeh wel gëgaen hebben, en het land geftelt in rufte: 
maer als nu alles wel begonftte gaenen dat fy meen¬ 
den te komen in de meefte rufte, eri verwachtende 
waren de refolutie van fijne Majefteit na het ad vijs van 
de Generale Staten , fo iflèr eene haeftige verande- 
ringe gekomen, plat jegens de beloften den Edelen 
gedaen,want daer waren brieven gefonden mallede 
Steden, daer by d’exercitie van de Religie verboden 
werd: niet jegenftaendë de predicatien (daer onder 
d’exercitie begrepen werd) toegelaten waren , waer 
door’t volk datfy veiligheid hadden belooft, berooft 
zijnde van hen hope, hen-luiden de fchult geeft, als of 
fy hen beloften niet en hielden, gelijk haer Hoogheid 
mocht fien by de Requefte van ’t volk daer by gevoegt. 
Daer by voegende dat men opentlijk fach, fo door brie¬ 
ven van haer Hoogheid, als andere maniere van doen, 
dat men ook de predicatien wil verbieden, dat men de 
Minifterenof Pfedicanten quelt,vangt engeweltaen 
doet, al contrarie het vóorfz accoort londer datter als 
noch in der fake van de Religie yet by de Coninklij- 
ke Majeft met ad vijs van de Staten is gerefolveert, dat 
haer Hoogheid d’Edelen miftroudefoin’tgeneraelals 
particulier, verbiedende deii Heeren met heii-luideh 
om tegaen, fonder hen-luiden te verklaren eenige re¬ 
denen waerom dat men hen-luiden qualijk tradteert, 
doende hen-luiden vertrecken uit de Steden van fijne 
Maj. fonder eenige oorfaek, en haer luiden wachten op 
de wegen, om haer te vangen gelijk of fy vyanden wa¬ 
ren van den Coning en van ’t Vaderland, daer fy hacf 
nochtans trouwelijk gequeten hadden in haer devoir, 
volgende haer vocatie en haer belofte, en geenfins en 
hebben verdient van alfo getra&eert te werden,te meer 
fo het diredtelijk was tegen hetcontraót met hen-luiden 
gemaekt, daer door alle miftrouwen wel behoorden te 
cefferen , en hen-luiden de beloofde fekerheid vaft en 
onbrekelijk gehouden te werden. Dat mede het oplich¬ 
ten van het krijgsvolk fo buiten als binnen’slanas, ën 
meer andere faken te lang te verhalen , hen-luiden oor- 
fake gaf te vermoeden dat het tegen hen-luiden is, en 
tegen die van de Religie ( die fy verfekert hebben het 
contrarie) daer uit volgen fullen niet alleenlijk haer 
particulier verderf: maer ook de ruine van ’t geheel 
land, fo genoeg blijkt by de ongeregeltheid van ’t felve 
krijgsvolk, en’t gewelt dat de foldaten over al bedte- 
ven, en principalijk tegen de Geconfedereerde Edelen 
die feer gedreigt en in effect qnalijk getradteert waren , 
fo van gelijken gefchied de gene van de welke men 
d’opinieheeft datfêhaer bemoeyen mette Religie,fo 
dat zy’t niet ergeren foudenkonnenhebben van de 
vyanden des lands,’twelk opentlijk is tegens de Reque¬ 
fte van den 5 April en ’tvoorfz contrad. Waren der 
eenige vyanden des lands van binnen of buiteft, fy en 
fouden tegen het oplichten van’t oorlogs-volk niet al¬ 
leen niet feggen : maer wilden ook d’eerfte zijn die hen 
in de wapenen fouden begeven om haer te employeren 
ten dienfte van fijne Maj. maer fy vinden feer dange- 
,reus het aennemen van’t krijgsvolk tegen de beloften 
hen gedaen, en hebben altijd gehoopt dat de Staten en 
Heeren medelijden fouden hebben met het arme volk, 
en regafd nemende op haer-luider rechtveerdige faken, 
middelen fouden vinden dat alles foude werden gepaci- 
ficeert ’t gunt gedaen is federt het accoort, tot dat by fij¬ 
ne Maj. by advijs van de Generale Staten wettelijk ver¬ 
gadert,daer in foude wefen voorfien : maer fiende dat al 
haer hope is gefaelgeert, en dat het ourecht en gewelt 
niet en ceffeeft, maer van dag tot dag vermeerdert, en 
dat men hen meer wapent, fo en hebben fy niet konnen 
laten haer toevlucht te nemen tot haer Hoogheid gelijk 
fy te voren gedaen hebben, verfoekende feerootmoe- ©trfotK 
delijk datfy hen-luiden wil dat faveur en gratie doen en 
verklaren , dat fy het accoort wil onderhouden en toe¬ 
laten beneffens de predicatie,ook d’exercitie van de 
Religie (de welke van den anderen onverfcheidelijk 
zijn) fofy luiden het volk hebben doen verftaen, van 
wegen haer Hoogheid en den Heeren,en dat fy ook wil 
onderhouden de fdkerheid die fy hen-luiden gedaen 
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tothen-luiden ais tot het volk en generalijk tot het land 
te beter mach bekent werden, dat h «er gelieve te doen 
ophouden met het aennemen van het krijgsvolken 
d’aengertomen te caflferen, en de Placcaten federt het 
accoort gemaekt, te niete doen, het welk doende, fal 
haer Hoogheit verfekert zijn, dat alle ’t land in rufte en 
vrede fal blijven, en fy-luiden t’famen fullen ftellen lijf 
en goed, tot dienfte van de Majefteit en haer Hoog¬ 
heid , maer ter contrarie io dit niet haeft en wert geef- 
feftueert, fo is.te vrefen dat veel grote irreparabele in- 
convenienten daer uit fullen volgen,ja een grote bloed- 
ftortinge van hét arme volk, die hen op haer voorfeide 
woord hebben verfekert gehouden, ’t welk haerluider 
leet welen loude. En dit is d oorlake van het prefente- 
ren van defe Requefte, om te tonen hare lchuldige 
plicht tot lijn Maj. haer Hoogheid, en ’t land. 

Beeft bm ^ fcikuactj 1767. 
ïjiecDpbp IBtfftBe aen Deril|eci’c ban25?cbetotieen 
niet bp 3ipojïtUe geanttotwop na fommatie Dit na- 
BoIgenDet 

Int* "pv At fy haer niet genoech en kan verwonderen 

ban üe 
D noch over peinfen, wat dit voot Edeliuiden zijn , 

Sec* of wat het volk is die defe Requefte hebben o vergege- 
(tante. ven, aengefien dat het meellendeel van de Edelen die 

met hem in April de Requefte hebben geprefenteert, 
haer houden voldaeh mette declaratie Van fijne Maj. 
op ’t ftuk van de Inquifitie en Placcaten, en mette ver- 
fekertheid haer-luiden gedaen, en komendagelijx pre- 
fenteren de Coninklijke Maj. willigen en gehoorfamen 
dienft conform fijne Majefteits intentie ’t Is haer ook 
wel vreemt om horen dat fy haer felfs vroet maken 
en perfuaderen dat haer wille foude zijn geweeft de 
exercitie of oeffeninge der Religie toe te laten : ’t welk 
fy noit en heeft gedacht, maer ter contrarie hadden 
de Edelen belooft datter niet en foude Werden gepre¬ 
dikt, daer men te voren niet en hadde gepredikt, en 
dat fy luiden ’t felve beletten foude. ’t Is verre van haer 
meninge en gedachten geweeft een eenig woord toe 
te laten van datter foude gemaekt werden Confiftorien 
of nieuwe Magiftraten,die daer fouden opftellen nieu¬ 
we colleftatien van gelde tot fommige millioenen toe, 
tot hulp van volk tegen ’t volk van fijn Maj. (1b fy haer 
dorven beroemen ) ufurperende de Sacramenten, en 
om te brengen een confufie van de gehele leringeen 
Kerkelijke Policie , Huwelijken na haer maniere te 
maken, tot een confufie vande fucceiïien, en veel meer 
andere dingen , daer af fy felfs geen eind en u^eten, ló 
verre fy fodanige faken foude hebben toegelaten, fo 
moft fy haer felven feer vergeten hebben van haer de- 
voir, en te buiten gegaen hebben den laft die fy heeft. 
Sy heeft haerslafts halven niet konnen laten tefchrij- 
ven aen de Gouverneurs van de Provinciën , en de 
Officieren en Magiftraten van de fteden , dat men 
ft volk grotelijk abufeerde,haer te verftaen gevende 
dat fy fulx foude hebben geconienteert, want het is wel 
klaer in aefchrifte geftelt ’t gene dat fy toegelaten heeft, 
ook en heeft fy niet duifterlijk te verftaen gegeven met 
wat verdriet dat fy alleen toe-gelaten heeft de Predica- 
tien op fommige plaetfen,en fondereenige wapen en 
ergernifife, daer uit fy wel konden afnemen de kleine 
luft die fy heeft gehad tot de bevorderinge der Predica- 
tien alleen: verfwijgende d’andere exercitiën der Reli- 
o-ien, die de Edelen tegen haer confcientie fo wijd heb¬ 
ben laten inruimen. Aengaende de verfekertheid, die 
is maer alleen roerende de Requefte in April geprefen¬ 
teert , en niet de verfekertheid van de Religie, fo men 
’t contrarie hare meninge wiltrecken endrajen ,fulx 
dat fy grote oorfake heeft haer te vertoornen, fiende 
haer felven t’onrecht alfo belaften en blameren, en fij¬ 
ne Maj. fiende fijn volk en Onderdanen ftreckentot 
fodanige ftoutheid: en onder den name en tijtel van 
de Predieatie, invoeren foveel vervloekte exercitiën 
van Religiën, en daer door te niet brengen deaufto- 
riteit vande Magiftraten,en benemen die van fijne 
Maj* vande welke men hen nochtans beroemt te wefen 

fulx nochtans daer voor niet fal konnen houden, maer 
fal te recht geport werden om hem te behelpen met al 
fijn goede onderdanen ,om te ftraffen de gene die niet 
en konnen dragen de gemene rufte. Aengaende dat fy 
tegen het accoort foude hebben gedaen, men lal ’t fel¬ 
ve onderfoekende. bevinden dat het meefte deel van 
de tegenworpen zijn daer uit fpruitende, dat men 
’t accoort fo verre heeft willen extenderen en daer te¬ 
gen doen, fulx dat de Officieren en Iufticicren reden 
hebben gehad om ft felve niet te lijden, en en hebben 
niet meer gedaen dan haer gequeten in ft gene fy fchul- 
dig waren te doen van wegen haer Officie. 

Men verfwijgt hier de grote fchandelijke defordreft 
en ongeregeltheden die federt het accoort,en tegen 
het accoort gedaen zijn, door deprincipaelftevan de 
Remonftranten felve,brekende de Beelden en Altaren, (*• i®6* 
bedervende de Kerken, invoerende de Predicatien in 
de Steden, die te voren maer opte landen en buicen de 
Steden gehouden werden, occuperende de Kerken, 
verj agende de Religieufen,en in plaetfe van te beletten 
de predicatien, fo men belooft heeft,heeft men be¬ 
vordert van buiten te roepen de vreemde Predican- 
ten, en te ftellen de landen in beroerten, die noch 
geheel waren fonder defe nieuwigheden, fendende 
daer toe expreflelijk volk om haer daer toe te verwec¬ 
ken, en fchrijvende brieven aen de fteden om haer 
t’animeren tot ongehoorfaemheid tegen fijn Maj.fo 
dat het volk geiler kt wefende met het faveur van de ge¬ 
ne die opentlijk verklaerden haer genomen te hebben 
in haer befcherminge, haer vervordert hebben in te 
nemen de Huifen, Artillerye en Munitie van fijn Maj. 
en te verjagen fijne principale Officiers, waer vande 
fommige, om te fchuwen het perijkel van haer leven , 
hebben bedwongen geweeft haer te falveren door an¬ 
der hafart, hebben gehouden de fteden van fijn Maj. 
haer felven in den velde in wapenen geftelt onder vlie¬ 
gende Vaendels , dreigende te doden de Geeftelijk- 
heid en de Dienaers van fijne Maj. daer fy felfs niet vry 
of uit genomen foude wefen, hebben haer vervordert 
de Catholijken te verjagen en beroven, Kerken, Cloo- 
fters,en Edeliuiden Huifen te verderven, en andere vy- 
antlijke daden tebeftaen, en des Conings autoriteit uit 
de Nederlanden te verdrijven, ft welk mogen betui¬ 
gen fommige geintercipieerde brieven, diefe uit hare 
legers gefchreven hebben aen die van Valencijn, fo 
dat het gehele verderf van ft land daer uit foude hebben 
gevolgt,fo verre God,die fulke grouwelijke en ver¬ 
vloekte executie niet en behaegde , door fijn goed¬ 
heid daer in niet en hadde voorfien, dat geremedieert 
hadde geworden door de goede onderdanen van den 
Coning, die felfs niet verfekert en fouden geweeft heb¬ 
ben van fijn ftoel, fo verre fy macht gehad hadden, 
over een ftemmende met haren wille , welk aften 
zijn,die blijken te wefen contrarie de prefentatie in 
de requefte byhen-luiden overgegeven tot afdoeninge 
van d’Inquifitie en ftrafheid der Placcaten , en d’ex- 
prefife beloften van hen gefchrifte. En aengaende dat 
fy begeren, dat men foude afdanken de knechten die 
tot befcherminge des lands zijn opgenomen , en de 
Ediften die eerftelijk gepubliceert zijn,foude teniet 
doen : daer mede betonen fy genoeg datfy begeren dat 
fy het fweert dat haer van God bevolen en gelevert is , 
foude afleggen. Ten keften raed fy,fo verre hy (te 
weten den Heere van Brederode) en de Edelen die 
Geconfedereert zijn, lo genegen zijn ten dienfte van 
fijne Majefteit als fy feggen, datfe hen dan meer fouden 
voegen na de intentie van fijn Majefteit, en het volk 
fouden afleiden van de abufive dwalinge en erreuren 
diefy hebben, van de toe-latinge der Religie, die an¬ 
ders met voort en brengt dan verachtinge van fijn Maj. 
en van de Juftitie, datfe haer ook fo gedragen, datfé 
van haer mogen af keren den rechtveerdigen toorn 
van fijn Maj. en datfe fijn Majefteit niet en bedwingen 
te buiten te gaen fijn naturele goedheid,en ook aflaten 
vanlodanige dreigementen als men in hare Requefte 
kan bewijfen,en by aldien fy perfifteren by defelve drei¬ 
gementen , fy laet hen felfs bedenken de eeuwige bla- 
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me die hy en fijn complicen hebben te verwachten , en 
enkandaerom niet laten hen vorder te feggendat hy 
en Ty luiden lullen wel doen met hen te vertrecken na 
hare woon-plaetfen, Tonder hen te bemoeyen met Ta¬ 
ken van ’t land, maer hen To gedragen, dat fijn Maje- 
fteit mach hebben goetcontentement, hen waerTchou- 
wende To Ty contrarie doen, dat Ty niet en Tal mogen 
laten daer in te voorfien, To Ty tot gemene rufte Tal vin¬ 
den te behoren, Tonder datTe van node vind op fijn 
overgeleverde requefte verder te antwoorden, voor en 
al eer Ty weet, wie die Edelen zijn, en het volk, daer 
mede hy hem wil defenderen cn bekleden, en daer van 
hy de Procuratie aengenomen heeft. 

DCfe anttooo?be cn peeftben Cieconfebereerben 
3töd/nocpte bie ban bc <0erefo?meecbi Keligte 

geenfins befiaegt/toant fp merbten batbeCfouber? 
name (nu fp be toapenen in be panben ge&regen Dab? 
öe cn al boo? ben toinb fepeen tc pebben) niet langer 
entoilbebeinfen/baer boo? fp-luiben feer berfïagen 
toerben/bpfonber als fp merbten bat ccnigc ban De 
p?incipadfte baer op fp-luiben pen bertrout cn berla? 

ssf-bai ten Dabben / begonnen af te ballen en aen’t poger 
fT/ boo?t te Dellen / boer ban fp Dp b’een en b’anbcr bei*; 

Mm. toittigt toerben/ fp berftonben 00b bat ben <02abe ban 
ben 25erge aen ©tglius gefcp?eben Dabbe/Demfeec 
ffatterenbe / en fijn felben ejccufccenbe/ bat DP niet 
nieuwen Dabbe aengericDt/nocD banbe Kdtgte te ber? 
anberen/nocD ooh be 25eelben af te toeepen/begerenbe 
aen fiem bat pp’t felbe ben üoning toilbeabberteren 
cn pem berfeponen / DP foube een getrou bienaer ban 
fpneiBajeff. blpben / befidijr beben bagelijr meer en 
meer anbere/ focDten b2imben te ï^obe aen om koebel 
om inbe gratie te bomen: en bacDten toeinig om Daer 
©erbont te acptetbolgen. 3£e anbere bieftantbaffig 
bleben / berfagen fo belc fp mogten in Dun faben/ con? 
triburenbe penningen tot oplicDtinge ban bolb en 
maebten Den ftcrb / albaer fp beft bonben en mogten. 
5©cn Ejeere ban 25?eberobe / bebinberen ban 2Saten? 
burg / ben ^ecre ban (Cpoloufe / cn anbere banpen- 
itiiber ©erbonb namen bed boljc acn/en beben Dei? 
mdijb cn openbaerUjfe al om bolb in fcp?ijbcn/fiab? 
ben aenfïagen op berfcDeibe fteben / en befonbet Det 
ooge op “Hinttoetpen/ ‘Hltnfferöam / Streept / ’S ®ftr? 
togcn-!25offcDe/en anbere banbe toKnnaemffe^te? 
ben ban ben Sanbe. <©en ©eere ban ®2eberobe fogt 
piactpfte om eenige fteben en nlaetfen aen be Eee met 
Crtjgf-bolb te befetten en fiep bacr te ontDouben / om 
ben uitganb ber fabc albaer te bertoacfiten. 

<©en 26 J*eb?uarp 1567. fifpeef be Kegenteaen 
öföou' belBagiftratettban allen fteben / batfe goebetoa? 
toename be fouben Doubcn bp bage en bp nacDte / om bare ffe? 
aen be oen tod te betoaren en berfeberen ban alle pericuten 
j5faatf„ en inconbettienten bie be felbe boo2 b’aenflagen en 
tan ah p2acttj&en ban be ^ectariffen / toeberfpannige enfe? 
jEnöeri öitieufe menfcDen foubeu mogen toebomen / en fo bin? 
neben. j,en ifmiten ban pen luiben ^jucisbictien eenig 

Co?logS-bolP bebonben toerbe of Dem bertoonbe/ 
geen beftellinge Debbenbe ban fijne jBajeffetts toe? 
gen / Det toarê bp Dopen / rotten of bpfonber / batfe be 
felbe fouben aemafïen enapp2ebenberen/en met ge? 
toelt berjagen/$c. boenbe alle neerftigpeib/fo 3P ’t 
boo2 fijne jünj. bie Po?telijP bertoacDt toerb/toillen 
beranttooojben. 

^anb^ <©ntrent bietijbtoaren be <ü5erefo2meerbe binnen 
Sefo? ’S^ertogen-boffcpe feer ffcrP / en baer quamenber 
metrbe alle bage meer bp / be toeibe bele beroerten maebten/ 
frj"*,cn fulr battet albaer niet ten beffen en fionb. 32>c Ttegentc 
BeSf/ öaöbe albaer gefonben febere Commiffanfen 1 betoel? 
fcjjr. be fecretelfib folliciteerben aen berfcDeiben b02geren 

batfe eenen nieutoen eeb fouben boen / ban beginnenbe 
’t felbe eerft aen eenige $?ocureurö ban ber ^tab / 
ereufeerben fp Den/feggenbe bat fp luiben maer cn 
toaren paiticulierepetfonen/ en bat fobanige p?opofi? 
tiebeDoo2öe gebaen te toerben generalijb aen allebe 
ïeben ban ber ^tab/en fo befe’t felbe boo?to ber? 
bjeiben onber be gemeente/ fo io bacr een grote beroer? 
te boo? gebomen / bie allenrlteno meerber ertmeerber 

toerb / in fuïfcer boegen / bat Det gemene bolb met eene 
furie gelopen is en Debbcn op nicus boojts aile be 
©eelben en Altaren in alle be herben en Clooff eren / 
bie te boren niet gcDeel geb?obcn / of bie toeberom ber? 
nieut toaren / gerafeert en bernielt. €n Doe tod ben 
Officier ban ber ^tab met eenige bienaers quam om 
bat te beletten / fo Debben be boo?feibe56eelt-ff o?mec0 
Dem fobanige b2eefe aengejaegt/ bat Dp ’t beriepen is: 
enfobe beroerte meerber en meerber toastoaiïcnbe/ 
fo 3fin 00b be boo?f3 Commiffarifen met fobanige b?e? 
fe behangen getoeeft/batfe ban baer bertrochm 3fin. 
’tJBelb be 4Boubernante berfïaenbc / fjeeft albaer ge? 
fonben ben 25acnbcr-i§eere ban jBerobe cn ^eter? 
fem / mitfgabers ben Cancelier ban 25?abanb / om be 
fabe albaer te ffilien/enbe ^tab tc b2engen en bou? 
ben inbe geD002faembeib ban fijne iBajêffeit. ^en 
Cancelier bie feer bloeb toas / en itöerobe Dabben beel 
fecrete aenfïagen/ om be CatDoUjben meefrerS ban 
ber ,$tab te maben / ban Debbcn niet beel bonnen uit? 
reefiten. iBibbelertfib guam ben <©?abe ban IBegcn/ 
albaer gefonben 3finbe ban beCoubername / met tien 
©enbelcn bnecDten en een benbe ruiteren / op een fialf 
mfile na bp be ^tebe. <©cn Cancelier om te meet' 
crebijt tebnjgenbpbe JBagifiraet enb02geren/feibe 
totbej^agiffraet batfe moeften toefienbatben 432a? 
be ban DBegen niet en guamc met p?actijbe in be 
^tab/toant DP niet alleen een geftooren/maer 00b 
een geboren bpanb ber fdbec toas/rieb Den baerom 
batfe ben ^eereban jBerobe en ban ^eterfem (ge? 
buerenbe be troubelen) fouben nemen boo? Daer C5ou? 
berncur/men foube’t felbe bpbeïïegente boenbebe? 
ffigen/einteUjb toerb bpbe iBagtfiraet befioten Dem 
bacr toeteberfeehen. 

’tJBelfe bernomen 3önbe bp bie ban be religie/ 
maben fp be <©ebcns ban be 3Umbacbten op batfe 
baer jegens quamen p?otefferen/fuflinerenbe geen 
Ctouberneur ban boen te Debben/bat be^tab in bie 
boffen niet enmocDte herballen/en batfe felbe goebe 
toabe fiouben/ en be ^tebe toel betoaren fouben jegens 
Daer bpanben / baer mebe bleef bic fabe aefiter toegen. 
I^iet te min be Cancelier p2accifecrbe neerffiglijben 
om ben C5?abe ban joegen binnen te brijgen / ban en 
bonbe niet tot fijnenbermete gebomen/ bco?bienbe 
aenfïagen al in ’t openbaer quamen: en bat boo? befen 
mibbel/ ben <0?abe ban plegen Dabbe bp Dem een 
Concubijne of 25oelfcfiap ban ben 2Sofcb ban geboo?® 
te/toiens bioeber bagelijbs buiten quam/ en alles 
boo? Daer toift te hernemen / fulr bat baer boo? bie ban 
bePeligie ban als getoaerfcDout toerben. Cintelijb 
ben Cancelier eniBerobe Bp nab?temaenben in ben 
25ofcD getoeeft 5ijnbe fonber bed uit te reepten / fo 
Dabben fp gep?actifeert om ben boo?f? <0?abe met fijn 
bolb op een mo?gen b?oeg boo? ’t opgaen ban ben bag 
binnen ber ^tab te laten: maer eenen genaemt <©oc? 
to? ^igileus / be todbe mebe banbe Peiigie en onber 
Den luiben in groot aenfien toas / Dier ban Deel laet ge? 
toaerfepout 3finbe/ en bebe ben ganfepen nacptniet 
anbers / ban bie ban be <0erefo?mcerbe te toaerfcpou? 
toen en inbe toapenen te b?engen/ in fulber boegen/ 
batfp luiben bes mo?gens b?oeg boo? bag tod feben of 
800 fierb in toapenen op be merht toaren/ en heemeer? 
berbe ben Doop allenrDens meer en meer /fulr bat be 
fdbe aenflag ooh te niet ging: baer na toerben bier 
Capiteinen genoemt / bie fouben elft 100 mannen 
aennemen banbe Do?gcren ombe^tabtebetoaren/ 
maer be <öcrcfo2mecröc toiff cn be fabe fo te bdeiben / 
batmeeftfulDe toerben aengenomen biefpbegeerben. 
IBibbdertijtfonben be<0erefo?meerbe eenen genaemt 
Herman be Kuiter tot 3inttoerpcn aen ben J^eere ban 
25?cberobe en anbere ï^eeren ban be Kdigie / boen ter 
tijb noep albaer toefenbe/ om racb cn Dulpe. <©en 
ïjjeere ban 25?eberobe peeft albaer gefonben eenen 
3tntpontSban hombergen / omDen-Iuibenmetraeb 
en baeb tc affiftcrcn/ befc albaer geftomen 5ijnbc/toerb 
berDlaert boo? <0oubcrneur / DpmacDt pemterffont 
meefter ban ber 4Jtab/ nam be flcutelen ban ber poo?? 
te / gcfcljut en aïtionmc in panben / arreffeerben ben 
Cancelier en plecobe/ en bebefc met bo?geren ban Den 

0 4 



l$2 
Het derde Boek. 

van Plaifance , voor ons Regente en Gouvernante 
in onfen Landen van herwaers-over, en Van onfen 
feer lieven en getrouwen, de luiden, van onfen Ra¬ 
de van State nefferts haer wefende , gewilt en geor- 
donneert,willen en ordonneren wel ernftelijk by de- 
fen , dat alle perfonen, Poorters, Borgers en Koop¬ 
luiden en Ingefetenen onfer voornoemde Stad van 
’sHertogén-boffche, tot watplaetfen defelve binnen 
onfen voorfz lande van herwaers-over bevonden ful- 

5 

$!ac> 
tart ce> 
scug Die 
ban 

mm bewatert / mm mêmïJé meer ante 
ban öe IBet te öocn / öie t>e <0erefo?meeröe fufpcct 
toaren / ntaet fp luiöcn isaet boren tnejenöe / maren 
fecreteïp oemeften* <^onbernantc Öierom feer 
neftoojt töefenüe / Ijeeft aenöte ban ^i^rtogen-tiof^ 
rnje mei ernftcïp gefclj?cben batfe met alleenip ^ 
perfonen ban Den boo?f3 Caneeltet 
banieroöe met ijaren ötenaero en gocuen teritont 
“ imifntihenontflaenenrteüenmbotbo; ' onfen vooriï lanae van nciwacia-uvu «vu».»»- 

mpfïeiD/ma^006öatfcöefdtoetrac^ ! len worden, mitfgaders hert goeden roerende en on- 
(F..107.) ccmj fouöen/ na ben etftijban roerende, aótienen fchulden ,terftont cn fonder ver- 

millittit ban ïiaer perfonen / enöiem : trek, onder onfe hand geftelt , gehouden en gearre- 
fjaren fïaet en (Jt t Artticllt* Steen UL fleert fullen werden , en daer en boven hebben wy 

1 grfctaS“n gefufpendeert, fchorflen en fafpcnde- 
tOnijenirttt/ObcdaJl f j, nA.ift.-tl.löell.HlÜjnc ; ren by defen , alle privilegiën , vrydom van tolle, 
Wecbm/op WIK W*S5S"»( en andere exehptien envryheden , die fy in eenige 

SlfSr Sfinhen eiSt\neer0Ct- macijteöante plaetfen van onfen voorfz Landen mogen hebben', 
’ hoedanig defelve fouden mogen wefen, en infgehjx 

alle gratiën , o&royen, uitftellen of atterminatien 
van betalinge van hare fchulden en t’achterheden, 
wien fy de ièlve fchuldig mogen zijn : ordonneren¬ 
de en bevelende voorts meer onfen Procureur Ge- 
nerael van Braband tegens de voornoemde van’sHer¬ 
togen-boffche te procederen, fo wel in ’t generael als 
particulier, en mnnentlijk tegens dengenen die hem 
van onfen wegen betekent en genoemt fullen wor¬ 
den , fo na recht en na rede behoren fal. En op dat 
van onfe jegenwoordige ordonnantie niemant igno¬ 
rantie en foude mogen pretenderen, fo ontbieden en 
bevelen wy u, dat gy de felve terftonten fonder ver¬ 
trek , kundigt i uitroept en publiceert, of doet kun- 
digen , uitroepen en publiceren al om binnen den 
bevryden en limiten van uwer officie, daer men ge 
woonlijk is uitroepinge en publicatien te doen , en 
van onfer wegen gebieden en ordonneren, allen on¬ 
fen en onfer Vaffalen en Smalre-Heeren , Rechte- 
ren , Officieren en Onderfaten , dien dit aengaen 
fal , dat fV aentaften , vangen en arrefteren alle dc 
Poorters, Burgers, Koopluiden en Ingefetenen on¬ 
fer voornoemde Stad van ’sHertogen-boflche, ha¬ 
re huis-vrouwen en kinderen, en de landen, erven , 
roeden en inkomen, roerende en onroerende, aóhen 
en fchulden , den felven toebehorende, van wat na¬ 
me , of hoedanig die mogen wefen, in onfen handen 
ftellen en houden, fo lange en tot ter tijd toe, dat on- 
fè Commiffarifen en Gedeputeerde boven genoemt, 
uitten voorfz gevankeniffe en detentie daer in ly .K** 
genwoordelijk binnen onfer voornoemde Stad van 
’sHertogen boflche zijn, ganfchelijken en volkome- 
lijken geloft , vry en ontflagen , en in goede veile- 
kerde plaetfen gefield fullen zijn , daer men vr\e- 
lijken en onbekommert toe gaen, komen en weder¬ 
keren mach , en dat daer in anderfins by ons geoi- 
donneert fal wefen , doende ook al om publiceren 
en kundigen, de fufpenfie en fchorffinge van de pri¬ 
vilegiën , exemptien ,atterminatie,en van alle ande¬ 
re gratiën fo voorfz is, tot onderhoudeniffe en ob- 
fervatie van de felve onfe ordonnantie 5 bevel en ge- 
bod , procedeert en doet procederen fondei eenige 
gunfte, diffimulatie of verdrag. Op poene van t felve 
te verhalen opte genen die des in gebreke bevonden 
fullen wefen in haren eigen naem, en t gene des voorlz 
is, te doen met defer aenkleeft, geven wy u en den 
voornoemde Rechters en Officiers volkomen macht 
en autoriteit, en fonderlinge bevel ^ontbiedende en 
bevelende voorts eenen yegelijken, dat fy u en tien, 
fulx doende, ernftelijk verftaen en obedieren, want 
ons alfo gelieft. Gegeven in onfer Stad van Bruflel 
onder onfen Contre-zegel hierop gedrukt m Placca- 
te den 18 dag van Meert, in ’tjaer 1566 (datisnade 
gemene ftijle 1567.) Onderfchreven by den Conmg, 

Getekent 
J. Defacuwetz. 

SSStttfm ©ïaicaet team Den uit te 
genen m tsefec mantecen» 

By d e CoNiN g. 

' A Lfo cenen genaemt An;honis van Bombergen, 

^weboren tot Antwerpen, leggende laft te hebben , 

oan Gommis en Gedeputeerde des Heeren van Breden>* 

’§ klma> de te wefen, hem pnlanx binnen onfe Stad van s Her- 
atn-üop toKen-boffche gevonden en geintmdeert heeft , ncD- 

Ki)C‘ bende de gemeente aldaer,,en fonderlinge de Seclai 1- 

fen verwekt, verleid en gefolliciteert tegen ons op te 

ftaen , en grote menichte van dien aen geichreven 

hebbende , ook de artillerie , munitie en gelchut, 

mitfgaders de fteutelen en poorten der felver Stad m 

fijn handen genomen, en hem ook gevordert aldaer 

te gebieden en bevelen in den name en van wegen 

des voornoemden Heere van Brederode fijnen mee- 

fter , alfo hy feid , wefende daer en boven ae felve 
van Bombergen met fijn aenhangeren fo verre gewe¬ 

ken van de getrouwigheid en onderdanigheid. , die 

fy ons als natuerlijke en geboren onderlaten icnuldig 

zijn, fulx dat hy hem met ontfien en heeft te arre¬ 

fteren en gevangen te houden , onder de wacht of 

guardye van de ingefetenen der vernoemde Stad, daer 

toe o-eordonneert en gefield , onfen Canceher van 

Braband, hooft van de Juftitie , en bewaerder van 

onfen zegele des felfs lands, en den Baender-Heerc 

van Merodc , Peterffem, &c. Beide van onfen we- 

wen gedeputeert, gecommitteert en gelchikt, om m 

defelve Stad de beroerten en commotien daer te vo¬ 

ren aldaer gerelen , neder te leggen en pacificeren. 

h dat meer is, al ift fo dat die van onler voornoem¬ 
de Stad van ’s Hertogen-boffche van onfent wegen 

lchriftelijk gelaft en gefommeert zijn geweeft, dat ly 

niet alleenlijk dc perfonen van onien vooriz Gance- 

lier en van den Heere van Merode met haren die- 

naers en goeden terftont en binnen 24 uren Haken, 

en tot volkomen vryheid en liberteit ftellen louden, 

maer ook de felve tradleren , refpeóleren en eeren, 

na den eifch van haren ftaet en quahteit , en ie m 

verfekerde plaetfen doen ftellen , ten einde dat hen 

geen mconvenient , overlaft of ongerief'aengedaen 

en foude werden , en hebben fy ons nochtans daei 

in niet willen obedieren of gehoorlaem wefen, maer 

ter contrarien tot haren aenfien en wetenichap lij¬ 

den en gedogen , dat de voornoemde van Bomber¬ 

gen en fijn aenhangeren , burgers en mwoonders der 

felver Stad den voornoemden Canceher en Heer van 

Merode met openbare wacht en guardye aldaer hou¬ 

den , daer mede iy niet alleenlijk den ielven Gede¬ 

puteerden en Commiffarifen , maei by con equen 

tic onfen eigen perloon doen groot ongehjk en m~ 

jurie , en fulx hen zijn dragende als ongehoorfame, 

ongetrouwe en v/ederfpannige onderlaten. aero 

Sols ’T: dat wy ’t felve aengemerkt, en niet wil¬ 

lende fuiken overdadig , moetwillig en afgrijiienjk 

feiten mifdaed lijden, onder diftimuatie. n ucr 

on p-ehadadvijs van dien van onfen Rade in Braband , 

hebben by deliberatie en advijfe van onle leer lieve 

en feer beminde Suffer de Hertogmne van Panna en 

p\<3it ÏMaccact tocröal om gcpuHieecrt / 
ötnen tot 'Hmficrham/ tsaci öcn föecrc Uah 
öcroöc öctt 28 tc boten hinnen getomen 
en öoe notïj toaa / fo Ijier mt fal getetö toeiöen. 
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3©am detoijïe pp ttoemael in ’t boorf5 paccaet toerd 
genoemt/en dorften de jtëagiflraten ’t felbe aldaer niet 
publiceren / brefendebooroproer binnenpaer^tede/ 
daer ban fp aen de Goubernamepaec ercufebp brie; 
ben deden / boort# beeft be Goubernante bestede 
ban# ©ertogen-boffcpe al om doenbenoutoen/ fom 
ter eenige bictualie öaer in te ïaten bomen / fodatter 
binnen grote benautpeid geleden toerde/ dorp peeft fp 
defe^tcde niet in Ijacr getoeid gebreken boor bat ben 
boojf3 kapitein Sfintponi# ban hombergen de^tad 
ban felf#berliet/ ftebbenbe pem en fijn ïtnjgébolb 
eerft tod boen betalen/ en t# baeruit getrocben ben 
ii 2tprii. 

©earoic detoijïe ben <02abe ban JBegen nocb omtrent 
uergaDe^ ’# ©ertogen-boffepe toa# leggende/ i# men getoaer ge; 
rtnac too?ben batter grote bergaberinge ban bolbe / fo ban 
jgJJÏL gebluepte al# andere/ in en ontrent ©ianen bp ben 
meerbe" anderen guamen / fo bat be bergaberinge fo aem 
fitnnm mie# / batfe binnen eenige dagen tot etlijbe buifenben 
*n °m'' fterb toerden / fonder datmen toift toat aenflagen fp 
©tonen, boorpanden padden. <©ie ban öttreept toaten ijter 

ban feer üebreefï/forgende dat al eer fp be Goubernan; 
te bier ban fouden bonnen adberteren en anttoooid met 
aflïflentic foude bonnen gebrijgen/ fplutden oberballen 
fouden mogen toerden/ immer# bat fp bet gebde plat; 
te land ban aitreept fouden pebben mogen aflopen en 
bederben / toacrem de Staten ban aitreept bp adbijfe 
en goet-dunben ban die banden ©obe ban aitreept 
noepinberpaefte aengenomen pebben ttoe ©enbelen 
bneepten elb ban 490 mannen/ diefe bebben boen 
leggen opte ©aert tegen ober ©ianen/ ten einde fp’t 
ranael betoaren/en 00b berpoeden fouden dat de bneep; 
ten ban ©tanen niet ober de ribiere bomen fouden/ 
pebben daer en boben 1000 ©uiflieden doen opbic; 
ben / en befelbe tot affiflentie banbe boorf3 bneebten 
mede op be©aert doen leggen. 

STttoelb fp defêertoginne beradberteert pebben/ 
be toelbe de boorf3 Staten ban paer adbertiffement en 
biligentiebedanbtpeeft/ enberblaert dat fp ’taenne; 
men bande boorf3ttoe ©endelen bnerpten in fidben 
nood boor goed aengefienpadde/ enbatfp boo2t#den 
G2abe ban j©egen met fpn Regiment na aitreept 
foude doen bomen/ geliib fp berfoept padden. 

$©e Goubernante bier beneffen# feber adbertentie 
gebregen hebbende/ dat den ©eer e ban 232ederode en 
Time geallieerde indefïad ban aitreept eenig fecreet 
berfiand padden om die in te nemen/en daer af te ma; 
ben al# een ,&tad ban Grlean#/peeft den 22 5feb?ua; 
rioin paeft de ^ecretart# Jacquesde laTorre, aen 
denG2abe baniBegen/ toefende al#doen gelogeert 
op een palf mijle toeeg# na ’# ©ettogen-bofVcpe gefon; 
ben / bdaftende den felben in alder ernfligpeid terfiont 
temartperen naer aitreept» ^etoelbe fgneneerftig; 
peid doende/ i#opten 3 dag daer naer binnen ai; 

©m treept gebomen met fijn gantfe Kegiment/ niet fonder 
©jatie grote btnfcpap ban de Catpolpben / en ter contrarie 
xaen bedroeftpeid ban de Gereformeerden. 3N# anderen 
itomt daeg# peeft Pp terffond om pet mi#bertroutoen bat 
«ettioife men paddeban tCajïeel ban ©redenborg/ daer in 
iïtc/cït geflelteen©endelban 300 poofden ban fijn befte fol; 

baten / peeft 00b be aengenomen bneepten boorf3 doen 
monjlercn / en om te beletten dat die ban ©tanen 
(daer ben ©eere ban©?ederode binnentoa# met fijn 
bolb) geen bictualie en foudetoegeböert toorden/peeft 
Pp doen maben opte uiterfte palen iban be ©aert in 
een <©orp genaemt ©?ee#topb ft toelb door miöbruib 
bpden gentenen man genoemttoerd de ©aert) een 
2Slob-pui# of tlerbte/ om fo te berfeberen pet bolb 
dat daer gelegerttoa#/ enteberpinderendefoldaten 
ban den ©eere ban (©rederóde (fierb toefende omtrent 
3000 poofden) datfe pet platte land ban aitreept 
niet plonderert noclt befepadigen en fouden / pet toelbe 
be ©uifluiden ban de platte landen ban aitreept t’pa? 
ren boften pebben moeten doen. 

5©eSoldaten banden ï^eereban SSdederodcpeb; 
ben in iBartio ’tCIoojierban iBarie-toeert berooft 
en gefpolieert/ en pebben den Hbt gehangen genomen. 
35p de ^?obinciae Kaden ban Rolland en aitreept 

3tjn betboden eenige bittualie of toe-boer te boen den 
bneepten ban ^ederode / op Ujffïraffe. 

^aer-en-tuffepen toa#den ©2ineeban ©rangien I°8) 
ben s jreb?uarp toederem gebemett tot ?tntteerpen/ 
die ban der 3©et pebben pen den 5 gebonden bpfpn j»n toe; 
Cftellentie/ en pern gebeden dat pp pen-luiden en de 
^tad toüde affifïerenen bppaen/ cm aepterbolgen; 
deden Kaed/ begeerte en b?ieben ban paer ^oogpeid/ ratirn te 
bp alle goede cjrpedttnte middelen te doen ccfferen detacn rpf-' 
P2cdtcatien en erereitien bande boo?fcp?cbcn <©ere;f£cen' 
fo?meerde Keligte/ daer op den©nnce peeft geant; 
to002d/ dat pp gelpbe brteben ban paer ïtoogpeib pad; 
de ontfangen / en bereet toa# / pem dien aengaende/ te 
emploieten/ bepoudelpb dat den <©?öbe ban Hoog? 
praten / dieinfpn abfentie onttrcnt biermaendenbe 
fabe aldaet padde gepandelt / en ban de pumeuren der 
gealtereerde boibomen toa# geinf02meert/ medebe 
pand daer aen toilde pouden/ en 00b daer toe toilde 
berfïaen / die pem ereufeerde/ dat mtt# de bomfle ban 
fpn €reell. fpn ccmmiffte toa# geeindigt / maer peb; 
bende laff ban paer ^oogpeid/ toa# te b?edenpemte 
laten gebmiben in st gene pem foude toerden geo2don; 
neert/ gelpb pp daer na laftdoo? b?ieben ban paer 
©oogpeid peeft gebregen. 3Nen bólgende Pebben den 
©?ince/<0?abe en |©agift?afen alle mogelijbe bpjt ge; 
daenomde p?edicatienen erercttientedoencefferen/ 
maer pebbenbebonden (uit diberfe communicatien 
dien aengaende gepouden) gepeel notelijb te 3pn / dat 
mendefelbe eenige genoegfame berfeberinge eneon; 
tementent foude moeten geben / toaer mede fp pen 
fouden moeten te bjeden pouden en naer reguleren/ 
pebben daerom pen Gedeputeerde gefonden aen de 
^ertoginne/ en ban befelbe berfoept dat der felber 
foude belieben te proponeren en aen te geben eenig 
goed beguaem middel en boet / die men feude mogen 
te boren pouden be gealtereerde/en alfo paer i^oogpeid 
de# ftoarigpeid maebte/ en toaegde of fp niet belaft en 
toaren/ cm paer eenige middelen te bennen te geben/ 
fo pebben fpdefelbe ttoe poincten aengegeben/ te toe; 
ten: datmen pen foude boorpouden en met paer 
©oogbeid# oorlobe berfeberen/ dat feportfende de p2C; 
dieatien en erereitien / niemant en foude om faben tot 
doen toe gefepied of gedaen / geguelt/ onderfoept/noep 
belaft too?den in perfone noep in goeden / maer fouden 
aldaer b?p en b?anb mogen blpben of berrreeben/ 
pameren of genieten ban fpne goeden en pandel / ter 
tijden totjïentoe dat bp fpn jBajefteitbpadbpfe ban 
fpne «Staten Generael fpgeordonneert op 't feit ban 
der Keligien. 

^atooballede gene die pen nieten foude bonnen 
boegen na be boo?f? determinatie/fcuden daer na peb; 
ben tpb ban brie maenden / om brpettjb en fonder ee; 
nig belet binnen middelen tpden te mogen bertreeben 
met pare ©uiöbroutoen / hinderen / f amibe en goe; 
ben / eenfamelijb mogen berbopen en bertieren paren 
goeden / of be felbe bepcuden en genieten de bruept en 
inbomen/ latende befelbe goeden adminifiteren bp 
andere. 

^e©ertoginnepier in eenige ftoarigpeid binden; 
de / peeft na berfepeiden communicatie den 22 jpe; 
bruarp de Gedeputeerde ban ^nttoerpen obergele; 
bertfebere andere articulen/ om door middel ban dien 
te doen cefferen de predieatien. 

^e ijBagiftraetban mnttoerpen defelbe ontfangen 
pebbenbe / 3pn te rade getoorden die ben Gedeputeer; 
ben ban beide de Keligicn / te toeten: die ban de Ge> 
reformeerde en die banderConfeffie boor te pouden/ 
metfehete remonftratie in ’t lange / om pen-luiden 
tebetoegendat fp fouden paer predieatien aepter toe; 
gen laten / ’t toelb fp den 27 jfebniarp in defet ma; 
niere pebbengedacn. 

ïSemön; 
A $fo opten 2 ^cptembri# 1 ^66, ïeftledenge; bfTnbatt 
^maebt i# netoeep feber actoord met die ban der fir ctci^ 
nieutoerKelietien/ omalleonruft enttoedraept doen 
gerefeny te dóen eefferen/ en de negoeiatie in paren 
ouden trein te btengen en te pouden / en defe ^tad 
ban alle dordere ineonbeniemen tebebjijden/ daer bp 

dien totqpcn- 
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„ tiien ban be boo?f3 ifdigten 3tjrt toègdatcn getoeefi 
3, fefterepoincten en arttculen bp maniere ban büglni; 
„ ftinae en p^obifie/ en tottcc tijö en toijlen töè bat bp 
„ be jBajefieit met abbijö ban be Generale Staten bah 
„ Defe Jüeberlanbcrt-anbecë foube too?bengeo?bonneert. 
„ oen bat men Die ban De boo?fcft?eben Religie ’t fel; 
„ be contract tot nocD toe Ijeeft onbectjouben en Doen 
•„ onDecbouDen/ Dat men Daev-en-boben ban Defer «gtaD 
„ toegen / fo in ’t particulier [ alë ooft met aDjunctte ban 
„ De Staten ban 25?abanD aert fjaec ^oogftctD fteeftte 
3, $|obe ober iangen tijD neerfitg beebolg geDaen/ ten 
33 einDeDe generale Staten fouDen too?öen bergabert/ 
3, om op alleë o?D?e ftp fijne ifèaj. gelieft te toerDen/ met 
3, aDbijfebanDcbo02f5 Staten/geftjft bp ben boö?f3ac; 
3, coo?De ’t felbe töaë gerefer beert* 
3, èn Dat men Daec toe niet en Dee'ft ftunnengcraften/ 
3, maec bpentlijft Op Daec ^oogftciD ban in j^obcmOtf 
3, leflleDen Den boo?f3 Staten ban 252abanb ts berftlaert/ 
3, Dat fijne IBaj. gcenftno geraDen en bonD/De boo2f3 
„ Staten ©enetaeï te Doen of laten bergaberen boo?fii; 
„ ne ftomfle in befefijne j&eDevlanben. 
3, ©at ooft Ijaec ifoogljeiti / Den ftearft-©?abe / 2502; 
3, gemceflecen / ^cftepenen en Raeb Defec ^taD / Op 
3, ftaec 02ieben banben 2 3 ^anuarij leflleDen/ Ijeeft geab; 
33 becteect / Dat fijne $Ra'. Op fijn 02ieben ban Den 28 M$f 
3jbemö2ienanDerc ban De naeflleDen ban©ctcmb2t/ 
3, Daec na Ijeeft gefcD2ebcn Dat fijne jBajefleit ffineftont; 
33 fte Dectoaetë-obér fo feec Daefie alft mogcijjft toaë/ 
33 om op allcë te lanDe 02b?e en cemeDie te flellen / en Dat 
33 Op abbijë ban De J$eeren Raöen en Staten banDe Me- 
33 DerlanDen. 
33 €n Dat fijn JBaj. toel foube Deöóen begeert te fien 
33 De faften alljiec in fulften geflelteniffe/ Dat Dein ban ge; 
33 nennóDe en fouDe 3ijn te ftomen metmeecDecgefel; 
33 feftap / Dan met fijnen 02Dtnarifen ijobe / en fijne €to; 
33 Decfaten tetracteren en te ftantelen in alDec clementie / 
33 met meer anDec ccDenen ban fijne intentie/naecDec 
33 in De boo2f3 toieben begrepen 3ijnDe. 
33 ^0 to ban noDe / Dat auto De beranberinge ban De 
33 tfjD/enomfijne ifêaj.D’oojfafte te benemen banijiec 
33teïanDeteftomen niet grote niaebt banbolft/foban 
33 ^pangiaerben / Staltanen / aio anDcre toeembe/ 
33 (gelijft fijn liBaj. Daec toe alceDe grote geceetfcftap 
53fteeft) alle miDDclentefoeften cm fijn 3|Baj. contente; 
33 ment te geben/en te mogen betonen metterDaeDacte 
33 ban ebeipnee/ en te betoijfen Dat een pegdijft aio góe; 
33 De©nberfaten anbers niet en begeren/Dan De faften 
33 bp fijne jlaj. en abbtjë aio b02en gercDiepcrt enge; 
33 remiöieertte to02ben/fonber Daer om inDefelanDen 
33 te Doen of laten ftomen macftt ban uitlanfe rutteren en 
33 ftnecDtert 
,3 <£>0 fijne ||Baj. ónttoijffelijft Dóen fal / inDien ftet fel; 
„ be niet en b>02be geftcert bp eenïge boojgaenbe gocDcn 
„ boetofnttDDcL 
5, €n ftomenDe fijne ,?fl§aj: aïfo Dier te lanDe met uit; 
, ïanDfe ruitcrcn en ftnecDten / fonDcc Defelbe mug ton; 
, tentement gegeben te Debben / fo en Derf niemanD ban 

,, baat gualiteit of Religie Dp 3P/anDcro bcrtoacDten 
DanberDerffeniffe banDefe Jitab en Den gcDelen lan? 

’ De /tót grote miferie en Defolatic ban allen ^ngefe; 
’ tenen. 

€n Dat ooft ’t fribe fal cauferch grote bloeDflo?nnge 
” on berltco ban Ujf en goeDen ban otitallijfie menfcDen / 

en befonber ban De gingcfctcncnbanDefelanDen/cn 
” Diflructie en eberfie'ban berfcDeiDe gocDe ^teben/ 
[ 3©2PDeDen en ^02pen. 

<©aer uit ooft fal bolgen’tbertreft ban De Coop; 
man / Die fuljt niet en fal bullen bertoacDtcn / Daer bp 

„ fal boo?tO ftomen teccpcen Dè^egociatie /©abtga; 
3, tie / ^ahDtoerft/ en geringe in Defe ,§taD en Hanöen. 
„ €n tot DienfouDc Defe ^tab en alle Defe SanDcn / 
„ gefcftipen3ijnte berlicfen bare J52tbtlcgicn/©2pDe; 
3, Den en onbe Derftomen/cn bef boaect te bJO/Dcn met be; 
„ lemeubjigDeDcn. 
„ €n gelijft Dooj De ©jpDeben en ppbiiegi.cn Defe 
„ ^taDen HanDen 3'nrt geftomen in grote p20fperiteit 
„en rtjftDom/ (toclfte ©2pDeDeii en p2ibilegienfp 
„ Debben berbao?ben ban fijne pajefleitenfijn^oo?; 

faten /Doö?Dienf!een geftooifaemfteDen btefp Den feft « 
ben Ijaren ijeecen en finten Ijebbcn altpD geDaencc 
en betoont) foenftan uiten berliefe ban Den felben/tc 
en niet continiierenDe in fijne iBajeflett Dtenft en ge; « 
Doo2faemljcDen / met gebolgen/Dan De gcDelc tegen? “ 
fpoeD / armoeDe en Def olatie ban Defec J^tab en %a\v a 
Den. c; 

^©at Daer oir» een pegelijft / ooft fp?eftenDe na Dec- 
confcientie / D?agenDe lief De tot eigen toelbarcn encc 
ban Den fijnen en fijnen naefien/en mebe ban fijnencï 
gentenen partije en baDerlanDe / io geftouDen encc 
fcDulbig na <0oDDelpfte en natuerlijfte rcDenen en “ 
reepten/alle miDDelen tefocftencnmetterDaettebe;cc 
toijfen/omfulfte ellenbige calamiteiten enbeebetfie?cs 
nipn te mogen berftoeben / na alle fyne macljt / toe;cc 
tenDeiDenbijffinnen. cc 

510 Daer om bannobe op Defelbe miDDelen te ab;cc 
btjferen/Daer mebe men’t gene Deo boo2f3 io /fouDecc 
mogen beletten/en Defe <§taD en EanDen conferbe;cc 
ren/in b?eDe/ rufte/b?pbom en ouDe f)|ibilegten/cc 
en te beDöuben Den Coopman / j^cgociattc en Defe;<c 
gueie ban Dien. <c 

3©aertoe onttoijficlijft tod Dienen fouDe Dat menC£ 
opDieleen fcDo?fie De pjcDicaticn ien erercitien bancc 
De boo2f3 Keligien met ’t gene Daer af DcpenDeert bitt;ce 
nen Defer ^tab en Daer omtrent boo2 fefterentfiDence 
metaifuifte conDitienenberfeftertljeiD/alOmenDien<c 
aengaenbe/ fouDe mogen acco?Deren/ Daer toe mijnecc 
^eeren Den 35?inte ban €>rangien/ en Den «6?abe bantc 
J^oogfiraten / mette iBagifiraet Defer ^tab/bereetec 
3ijn te berfiaen en aen Daec, ^oogfirib alle Deboirte 
Doen. <c 

jiBónt ceprenbe De p?ebfcattdt en ejrercttien boo?;cc 
f£p?eben/ fal men fijne jBaj. bp ejcp?effe Eegatten£C 
mogen betonen/niet bannoben te 3pn eenigefo2fetecc 
getoutften/ of eenige uitlanDfe ftrpgoiuiDen in ’t EanDcc 
te Doen of laten ftomen / om o?D?e te fielten op De faftencc 
ban De Keligie/ Dan alleenljjft te geb?uiften aDbpO bancc 
De herren / 0aDen en generale Staten ban Defe Me;cc 
DeclanDen. c£ 

3Bcl berfiopehbe Dat fijne jBajcfidt D002 Defen f‘ 
boet/Defe ^eberlanben fal onbeiafi laten ban uitlanb; ‘£ 
fi rutteren en ftnecDten/en fcDoutoett De grote onfto;cc 
fien ban Defelbe (fo Dp gefcD^eben Deeft) toel te bege;ct 
retl. ££ 

€nbaer-en-boben na ’t fcïpnben ban Daer^oog;cc 
DciD/enfal men fijne ifêajefieft ffijnDer ftomfle na £f 
fijnen berftlafcen niet beranbert binDen ban fijn ge#cc 
tooonlijfte en ingcb02en clementie. cc 

©at ooft Die ban De b002f3 0eligien Dier toe toel be; “ 
D02en te berfiaen om reDenen boo2f3 / en ooft Dat Daec<c 
mebe niet nieuoen too?b gefiatfteert op’tpttnctban cc 
Dc 0eltgie/maer blijft D’^nguifitie cefferenDe/en ’t ri;<c 
geur banDe boo2gaenbc paccaten op ’t feit ban De “ 
boo?f5 Keligie berDoeben / en De terminatie ban “ 
’tptmct banDe Keltgie gcreferbeert fijne jBaj. toetce 
aDbnöbanDe^eeren KaDen en Staten ban Dertlam£C 
Dcnbanftertoaero-ober. cc 

€n fo berre Die ban Der b002f3 Religie binnen Defer<s 
^taDgetotlliglijft acco?Deren in De boo?f3 ceptieen ‘c 
fcDo2ffinge / fo fullen fp oojfaeft 3ün ban alle todbabenC£ 
Die Daer Doo? niet alleen Defe «^tab/toaer alle DefeC£ 
EanDcn fullen ontfangen/foban fijne iKaj.alo am Cf 
DerfinO: alfo men berfiaet Dat berfcDeibcn ^teben ££ 
enÉanbenban ftertoaecö-ober alreDeberftlaert Deb;££ 
ben /Defelbe p2ebicatien en erercttie ban Derboo2f3 cc 
Kcligten (Daer Die noeft 3ijn) te laten ofte berDoeben/£C 
fo berre ’t felbe gebeurt binnen Defer «^tab. 

©at ter contrarien’tfelbe binrien Defer ^tab niet c‘ 
DoenDe/Dunfalto02ben getoeten nietalleenlijft ’tge;<c 
nebat fp anDecfino Doen fouDcn/maer ooft Dc DaeD £t 
ban alle anbere / en Dun to02ben gcimputeert alle£C 
’t gene Datter anDerfinë uit bolgen fouDe. 

€nië Die ban Der boo2f3 Religie onttopfidijft meer 
Daer aen gelegen Dan alle D’ahDere / toant nietfto; ‘£ 
menDe metten üoo?f3 boet en mibbelDcn Coningte££ 
gemoete/enftunnen anDerë niet bertoacDten / Dan De££ 
ftomfle ban Den Coning met Dep?"ftcacDt ban ^pan; ’* 

giaer; 
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» gtaetben / «Italianen en anbere b?eembe/ fo bat fp niet 
» anöeret en hunnen bekopen/ban in allenrigeurge# 
„ tracteert tetoerben/ en inbebeterminatteop’tpunct 
» ban bet Religiën egeen geijoo? of b?ucï)t te hebben/ en 
»fiaen in ben brille ban fijne jBajefleit. 

<F-109-) <©at tet contrarie acco?berenbe be boo?f5 ceffatie en 
»ftï)o?ffinge / fp niet anberst en fullen mogen getracteert 
55 too?ben/bangeboo?ttoefenbe/enna bebeterminatie 
” ban fijne |©ajeft. te nemen met abbijst alg boren / hun 
3> baer naregulerenbe/ te mogen hier bïpben / falberen# 
33 beltjfengoet/ofbertrecben. 
» <èn ist meer ban ban nobe befé fabe te beneerflen en 
33tehaefien/ om aen fijne H&ajefh boo? fijn bertreh uit 
35 j§pangien te fenben / om te berhoeben be bomfte ban 
33 fijne iBajefï. mette boo?f5 uttlanbfe ruiteren en bneclj# 
35 ten/ en alleinconbententen te ptecabercn. 
53 <0elqb haer ï&oogbrib bp be boo?fó hare btieben aen 
33 be ifêethouberen alhier ben rriij 51anuacp leftleben 
33 gefcp2eben heeft / ben felben geraben en gerequireert / 
33terftom enfonberbrtreb allen beboirteboen/om bp 
33 alle goebe mibbelen teboenceffeten befalten biefjier 
33 fouben mogen gebaen 3tjn / en fijne iBaiefteit niet aen# 
33 genaem / en ’t felbe ooit geraben allen ^Ingefetenen be# 
33 fer &tab / oob ban be boo?f$ Religie / om te p?ebeme# 
33 ren be homfte ban fpne USafeft. en ontfangentetoo?# 
33 ben in fijne goebe gratie en clementie/ toelben aen# 
33 tiacnbe befelbe boben alle ptincen bie leben / heeft al# 
33 tijö gerecommanbecrt getoeeft. 
35 §>a bat be boo?f5 5®ethouberen en Regeerberen be# 
33 fer <§tab niet en honnen laten/ ben <®ebeputeerben 
33 ban be boo?f3 Religie (bie altpb gepiefenteert en ge# 
33 looft hebben hen te boegen tot allen ’tgenetoelbfoube 
33 bienen tot rufte / b?ebe entoelbaren ban befe^tab) 
33 befahen boo? te houben/banbe felbe requirerenbe/ 
33 befen aengaenbe boo? ben uiterften noot/ nu hen beboir 
33 fuljc te boen / bat het boo?f? mibbel mach too?ben / met 
33 gemeen accoo?t / op rebelghe conbitie en berfehertheib 
33 geeffectueert. 
33 €n tg ban nobe befe fahe en temebie te haeften / ooh 
33 omboo?be homfte ban fijne IBajcft. niet te ballen in 
33 ftilhe inconbententen/ baer in men fiet bat bie ban ©a# 
33 lencijn en ’g ïjertogen-bofTthe gehomen3ijn/ toelhbe 

- 33 bjeembe Coopman niet en fal toillen bertoacbten / en 
33 enbaerom geraben tg metten boo?f3 mibbel/ en alle 
33 geboegitjhbeben ’t felbe fonber bertreh te berhoeben. 

35e articulen bp haer ^ooghetb obergegeben / toa# 
ren befe: 

Sïrtfcw Ft At alle Minifters en Predicanten van alle Seóten of 
ïenbpbe Ls nieuwe Religiën, fullen vertrecken terftond, en 
numeCt? ^aer ^ gegeven werden een feker geleide, om te ver- 
iJte ban trecken binnen den tijd die men haerfal Hellen. i 
ainttoFt* i. Alle predicatien en exercitiën van de voornoem- 
Begeton* Se&en lullen cefleren, en al wat daer aenhangt, als 

' Confiftorien , vergaderingen en verfamelingen van 
penningen en diergelijke. 

2. Men fal wederom oprechten de Kerken die ge- 
plondert, verwoeft en gepilleert zijn. 

3. Men fal wederom inftellen den heiligen dienft 
Gods (indien het niet gedaen en is) t/famen mette Ca- 
tholijke predicatien , en alle andere ceremoniën der 
kerke , fonder eenige vérhindemifle daer in te doen 
mctter daed, of met woorden, noch op de perfonen of 
goeden van den kerkdijken luiden. 

4. Sullen ook cefleren de timmeragie der nieuwe 
Kerkenden fo haeft als fijne Majéft. fijne declaratie fal 
gedaen hebben, fullen defelve vernielt en afgebroken 
Werden, indien fijn Majeft. fulx beveelt. 

5. Middelertijd fal men gene nieuwigheid of diffe¬ 
rentie maken van de oude Religie. 

6. De burgers blijvende en wonende inde voorfz 
Stad , fullen fulke gehoorfaemheid bewijfen tot fijné 
Majeft. als goede en getrouwe onderdanen betaemt te 
doen. En fullen onderhouden de mandamenten en or¬ 
donnantiën van de felve, en onder andere alle geboden 
welke gedaen zijn geweeftin den tijd van defe troube- 
len en beroerten. i 

7. Men fal niet lijden eenige vagabonden ? geban¬ 

nen , verlopenen, noch vreemde Se£hrifen, verlopen 
Apoftaten, en diergelijke perfonen, fchadelijk in de 
republijque en gemeente. 

8. De Juftitie fal weder geftelt werden in haer auto¬ 
riteit, reverentie en onderdanigheid gelijk het betaemt. 

9. De krijgfluiden voor den tijd dat fy zijn fullen in 
foldye van der Stad, fullen gehoorfamheid fwcren fij¬ 
ner Majeft. en de onderhoudinge van de poindtenen 
articulen als boven. 

10. Dit doende en middelende defe faken, fal men 
hen-luiden beloven door haer Hoogheid 3 dat fy niet en 
fullen befocht, gemolefteert7 verhindert, noch vervolgt 
werden eenigfins in de voorfz Stad, of andere plaetien 
deslands van fijne Majeft. in haer perfoon of goeden, 
om de faken van de Religie, totter tijd toe dat door fij¬ 
ne Majeft. mitfgaders ’t ad vijs van fijn Raden en den 
Statenvan defen lande (gelijk fy gedeclareert heeft te 
willen doen) geordonneert fal werden, welk fy dan ge¬ 
houden fullen zijn na te volgen, gelijk andere onderda¬ 
nen van herwaerts-over. 

n. Dat de gene die niet en fullen willen haer regu¬ 
leren en conformeren na de decreten en ordonnantiën 
van fijne Majefteit op het feit van de voorfz Religiën, 
fullen geleide hebben, en haer moeten Vertrecken bin¬ 
nen den tijd die by fijne Majeft. door advijs als boven, 
fal geordonneert worden. 

12. Sonder hier in te begrijpen de gene die daer 
foudert mogen gehouden zijn voor befchuldigt van 
crimen lefte Majefiatis , verachtingen, afbrekingen * 
plonderingen der Kerken, moorderyen, rebellighe- 
den, en confpiratien tegen fijne Majeft, en andere fo- 
danige lelijke mifdaden. 

13. Al onder het goed welbehagen van fijne Majeft. 
tot den welken haer Hoogheid fchrijven falfeergun- 
ftelijk,en middelertijd fullen cefferen de predicatien, 
exercitie^, en wat daer aen hangt, gelijk ook den fel ven 
tijd geduerende, fal cefleren en ophouden de ftrafom 
de faken van de Religie voornoemt, tot de refolutie en 
befluit van fijne Majefteit als boven. 

14 Haer Hoogheid hen vermanende en aenpor- 
rende dat fy hen hier toe fouden accommoderen en dat 
feer haeft, ten fijne dat fy fo te meer foude mogen ge¬ 
ven een contentement, en genoegdoeninge aen fijne 
Majeft. wefende verfekert, dat fo haeft fy haer alfo ful¬ 
len fchicken, fullen fo vele te beter verkrijgen gratie 
van de voorleden fauten, voor dewelke hare Hoogheid 
altijds geerne voor-fpreken en bidden fal aen defelve 
fijne Majeft. Aldus geadvifeert en geraemt tot Bruflèl 
den xx dag van February 1566. ftilö Brabanti#, en 
ondertekent 

Berti. 

<©ehcpiitccrbc battöe Religie ’t felbe gecom# 
^municeert öebbenöe met bie ban be Religie /feï# 
ben bat fp noclj geen anbet laft en babben/ban om 
beneemt ter memorie te b?engen be contracten/en 
’t gene batter gepaffeert toast / tot tranquilliteit / rti(!e 
en b?ebe befet &tab / en om ban be felbe te toeten of fp 
bie contracten fouben totllen fjouben of b?eften / toeifee 
anttooo?be gebab / fouben met b’anbere ban ber Reli# 
giete famen communiceren / toaer op ben istgeant# 
toö02b getoeeft / bat albaet boen ter tijb geen queflie en 
toastban ’t bouben of b?efeenban be contracten / rnaer 
’t gene men ben bertoont babbe / toast om ben te toaer# 
feboutoen / bat ban nobe toast mibbel te foeben/ om flj# 
ne ifêaieft. contentement te geben / en te feboutoen be 
apparente inconbenienten/ en baer eigen berberffe# 
nïfTe/en ban alle b’jfngefetenen/bat fp baerombett 
naber fouben toilïen bebenben / en b2ticbtbatc ant# 
tooo2be geben / op ’t gene men ben babbe te bennen ge# 
geben / toelb fp gelooft bebben te boen. 

(Certoijle men befieb toast met befe banbelinge / fo iö 
ben rbj.in benabont omtrent tien uren eenen b?anb 
aengebangen in ber Hfêinreb2oebersf Cloofler / baer 
boo? groot rumoer opfionö/toant men en bonbeniet 
toeten of bet felbe gefebiebe boo? eenig ongeiub / ban of 
’t boo? pemanben uit quaebtoilligbeib aengeritbt toer# 
be. ^en p?ince ban @ragnien/ben <©?abe ban ^oog# 

lira# 

tooo?be 
ban be 
43ebrpu» 
tcerbe 
bet CJcfif 
gien. 

in be 
JHêiure# 
porder# 
Clooiles 
totaind 
toer^en- 

( 
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graten / bWicicrs) met eenige ban ber 3Bet gebben , 
gen felben terftont bp öen b?anb gebonben / be 2502.ge? 
meegeren en anbere ^cljepenen op ’t ^tabguig / en 
öt <£3üöen op gact gameren/ en goetoel baer alle neer? 
giggetb gebaen toerb / ombenb2anb te bluffen / fo isf 
noegtansf een groot beel ban ’t Clooger en be gap ban 
’t €1)002 berb?anb getoo?ben. 

’fMtanc* <©en roep ging mebe bat feïter €belman genoemt 
mentian ban öcr 5€a / fccrctelijgen bebe enrolieren/ op-fcg2ij? 
S hM2 en aennemen fo beel folbaten alOgp feonbebeho? 
Me ban men/ ’ttoeifi benpince taergaenbc/ geeft ben felben 
öc ban ber %a bp gem ontboben / maer gp is / fonber ben 
beseft pince te fp2Cgen/ terftont geimcltjg bertrocgen/toaer 
^ boo? gp ben JBarhgrabe/ bie laft toaö gegeben om 

gem te appeepenberen / is onthomen / niaeralfo be 
Coopluiben groot acgterbenlten gabben opte t’famen? 
loptnge ban ben b?eemben bolbe / ’t toellt gem ter 
25o2fTetoa0btnbenbe/ fots gebaen fefeere publicatie/ 
baet' bp belaft toerbe / bat be boo?f3 b2eembe bagebon? 
ben en lebig-gattgerS / mitfgaberS alle folbaten / niet 
toefenbe in bienge banbc &tab/ foubenbertreeben 
uitte ^tab en ppgeib ban trien/ op iijfftaf/ boo? toel? 
be publicatie ten felben tijbe feberen Doop banöefc? 
cretelpbe aengenomen bneegten uiter ^tab getroeben 
3pn na ^amb2ugge / altoaer fp bleben leggen / boaer 
boo? ben pince ban «©rangien genluibcngefcg2ebcn 
en bebolen geeft / opte inbignatie ban ftjnc jBajegeit 
öat fp terftont banbaerfouben bertreeben/ ofbatgp 
om ben bienft banbe 3iBai.cn bet &taö/ foube ge? 
ötoongen 3tjn fo?fe tegen gen te geb?tuben bp albien fp 
intodgeringe toaren/öan fp berblaerben batfefou? 
ben obebïeren» 

©en 3Ben pince ban <0fangten ontrent bic tijb ber? 
gaen gebbenbe en getoacrfcgout $gnbe / baimcn trac? 

öieeart teeröe ban febereintrep?infe tegen Eeelanb/ en ben? 
sepianb nenbe be importantie ban ben lanbe / geeft albaer ge? 
bccïi tol- fonben ben 3|cere ban portel/ bebelenbe boor ben fel? 
ifVcmcn ben / batmen albaer geen bolbban oo?logcen foube 
fnnöpt ontfangen fonber fijn bebd/ toaer boo? gefegieb is/bat 
ominp be <0oubernante gefonben gebbenbe 200 folbaten na 
tic,' getgutste Bammebeng anbcrS genoemt Eeeburg/ 

toefenbe een fterbte in ben €planbe ban 3©alcgcren/ 
een beel ban Eeclanb: be Capitein ban be felbe fterb? 
teen geeft bie niet brilleninnemen noeg ontfangen/ 
maer geeft ’t felbe ben pince gctoaerfcgottt/ en 00b 
be <©oubername gefcg?ebcn be rebenen toacrom gp 
gabbe getocigert be 200 folbaten in te nemen: na? 
mentïgb / bat gp b?eeSbe eenige mutterpe ban fijn 
bolb/ boo2bicnfpnietbetaelt entoaren/ als) 00b om 
geö2eb ban bictualie / en bleine ruimte ban be plaetë/ 
toaerom be <©oubcrnante geeft boen beftellen betalin? 
ge boo? fijn folbaten / en georbonneert bat gp ban 20 o 
maer en foube ontfangen 50 totte fijne/fogpoob ge? 
baen geeft: 3£a bien be f^rince boo? fpne 0:ieben gem 
oobfulr geeft bebolen / en geeft ben pince oob gjne 
ereufe aenbe Bcgente gebaen/ ban bat gpboor ben 
©eer ban portel gabbe bebolen ben boorf3 Capitein 
m ’t gegcel €Planb boor/ Sten <®amifoen m te nemen 
fonber fijn bebel/ aio flaenbe onber fijn <©oubernc? 
ment. 

QBe ttieu acngenomen bneegten bie uit mmterpen 
wie bon (öoor üeboorf5 publicatie) toaren bertroebenentot 
*f a,ge'' €>amb2ugge lagen / ontfangen gebbenbe ’t bebel ban 
Irten óe fijne CpceUeutie / 3pnmet febere fcgepen bertroeben 
foiöaten get cïiattb ban 3Balcgeren in Eeelanb / latcnbe 
XroL ben roep gaenbatfe togen tot gulp ban ben ^eereban 
mecvL s»52eberoöe / maer albaer gebomen 3ijnbe / gebben 

ti iutooünberö gen terftont baer tegen ter toete geftdt/ 
Snfrn ödcttenbe bat fp uit be fcgepen niet en moegten te lan? 
notrcti be bomen:inber boegen bat befelbe bneegten bp gebreb 
utjpyeti pan bictualie/brapetten en anberebingen/ toeberom 

gebbenmoetenbe ribtere optoaers) baren/en gebben 
lanb genomen bp 3inttoerpen. 

€n alfo befelbe folbaten en anbere bier meer en 
L?™38' meer tceguamen/ met gen Capiteinen benbijfben 
La» rte iBartp braren bergabert tot Outfertoele / toefenbe 
})t;efntpn ^orpgdcgcn omtrent een ure ban berftab ban 

ainttoerpen bp be^cgelbe/ gebbenbe tot genluiber 

€berfteben Heere ban (Cgoloufe/ broeber ban ben 
^eere ban lïbegonbe / fo gebben ben prinre ban 
©rangien/öcn <0:aöe ban l^oogjlratenen bie ban ber 
Wtt geerpebieert feber patente onber gen caffet en (f. uo.) 

namen refpectibe / gen bebelenbe te bertreeben binnen 
b2ie uren na be beclaratie/ en gen te toaegten binnen 
ben 3B02pe baer ontrent eenige bergaberinge of in? 
fegipbinge te boen / of fouben anbere) gebtoongen 3pn 
tegenë gen te gebruibenforce/ aio tegeno obergorige 
en tonrrabenteurO ban ben paccate ban be Coninbf. 
IBaj. fenbenbe tot bien einbe aen gen feber €belmart 
ban ben pince/ metten <©ffmcr ban berplaetfe en 
febere ^tabO-bobe/ en na bat gen betoete toasf ge? 
baen / bertroeben fp ober in ©laenberen / ban beerben 
beoanberenbaego baer na toeberom tot ©utfertoele/ 

j en begonften albaer bolb aen te nemen en te inrolleren/ 
! baer boor penlutoen anbermael gefegreben 10 netoeef! 
1 aio boten. €n goetoel öen ^eereban €goloufe gabbe 
gefeib batgp bereet toao teobebieren/ gebenbe ben 
(èbdman bie albaer gefonben toao baer optie ganb/ 
fo en gefcbett fpluïben noegtano niet geobebieert/ maer 
3ünte flouter getoorben/ boo? bien fpberfterbt toet? 
ben met t toe fcgepen folbaten/ bie albaer beo nacgto 

I ito gen arribeerben / en bat gen meer en meer bolt toe? 
; quam. ^ieban berJBet t53Cmtoerpen befe floutig? 
1 Deiö merbenbe / gebben gen bp ben pince ban <©ra? 
1 gnien cn € 2abc ban ^ooggraten / ^ouberneuroöec 
feiber^tab/ gebonben/ entotmeerfionbenmetgen 
gecomrntmiceert/ of niet geraben en toao om ben 
goop tot Butfertoele te gaen flaenmette bittnenfol? 
baten: maer be boorf3 <©ouberneuro en bonben ’t fel? 
be niet geraben / op bat / meinenbe te bergen op be fa? 
gen buiten bet ^tab/men niet en foube ballen in eenig 
inconbenient btnnenber ^tabfo ’ttoelte bebueftten 
toao / bat fp tot fulfcen floutiggeib niet en fouben geb? 
ben gebomen / ban met groot berfïanb en intelligentie 
ban gunnen tnebe plegeren binnen ber ^tab/toaerom 
bie ban ber 3Bet baer af be <6üubemante gebben ber? 
abberteert / op bat fp baer in boorfien eno?b2e foube 

I geilen / aio fp foube fiebinben te bloten. IBiööelre? 
rijb toieo gen getal meer en meer / en bertretfeenbe 

I ban Cutfertoele na€beren/ en ban baer nalBerp 
1 gem en boortö na <©eurne / beben fp be «©cegelijfee en oact ban 
! anbere perfonen grote oberbaeb/ gettoertenbertoert Lrfl^oI“ 

lopenbeenfpolierenbebeguifenban plafantten/ ban 
munitie en toapenen / bie fp albaer bonben / en Beer? loufe. 
ben ben x*. öeO abonto ten tien uren ban Reunie toe? 
berom tot Cutfertode/ baer ban bie ban SCnttoerpen 

i be€5bubernanteal berabberteert gebben / oofcmebe 
bat feberen goop ban gen-luiben gabben gegaelt uit 
ben5Borpeban ötcl febere quantiteit fpiegen bie al? 
baer lagen in febere fegure. 

<©e «©oubernante bit a! bergaenbe en brefenbe bat? 
fe te feer fterb fouben toerben / geeft baer in bp tijbO 
toiüenberfien/ en gaegelgb eenige <©arnifoenen uit 
25?abanb en ©laenberen bp ben anberen bergabert 
gebbenbe/ geeft 3|ano be <©?abe/ «poffaert ban 
25?abanbbaergenengefonben/met 500 peerbenett 
4 of *00 boét-bneegten metten kapitein ban gare 
«©uarbe / om biè onberfienó teoberballen engaen eer 
fpgetber toerben. 

jlagigraet ban 5tnttoerpen in grote b?efe toe? 
fenbe/gebben begoutenb?uggeban ber^tab-poo?te 
fireebenbe na <©utfertoele/ boen af b?eben/ en be poo?? 
te gegoten gegouben/ en baer omtrent aen berftab 
toallen een Benbel boet-bneegtenboen leggen/ batt 
gelijben gebben gegoten gegouben be Bobe-poo?te 
jirecbenbe na <©amb?ugge / en óob be geb?oben en af? 
getoo?pch be anbere gouteb?ugge opte ©aert albaer 
gelegen/ op bat bie ban binnen gen ïanr befelbe toegen 
nieten fouben bomen te boegen met bie ban Btttfer? 
toele/ noeg ben goop bie tot €utfertoele toao binnen 
bomen / gebben ocb bien abonb boen geilen bubbd 
toaegt ban bo2gero / innefetenen / folbaten en ban bie 
ban ben geftooren <0iïbcn/ en ben felben nacgtbe 

1 gegele ^tab boo2 liegt boen gouben elb boo? gjn guisf. 
)©en <©?offaert ban 252abanb ’t bebel ontfangen 

gebbenbe banbe <©oubernante/is) met get peerbe-boïb 
) en 
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en boet-bneebten inalber neerdigbeib alle bengant; 
fen nacbt gereid/ fliljc batmen ben beomorgenoben 
*iij.|Bartij tuffiben febeh en aebt neen ban ber .gtab- 
befien ban 3Cnttoerpen gefien beeft/ baet boor ban 
fionben aenben roep liep/ batbie banber <©erefor; 
tneerbe Religie be bare tooubengaen belpen/ en met 
fo?feuitber^tabgaen/ enioterfiont ban allen ban; 
ten met groter baefte en furiën na be |Bere bomen lo; 
pen een groot getal ban bie ban be Religie / gefiobt en 
getoapent met alle foorteban toapenen/ om albaer 
bun bergaberinge te maben. JiBibbelertijb io ben 

&iaq Brod met fün bolb aengebomen bp ’t bolb ban €bo; 
tot ©ut.' loufe/ en beeft befelbe met groter furie onberfienOen 
finfnn* fnellijben aengeballen / en ai eer fp bun in orben en ter 
atntmer* toece bebben bonnen (tellenen fp terftont berflaut/en 
s«* toeinig toeberdamo boenbe / 3»jn baejl inbe bluebt ge; 

dagen, ^en^eereban «Cboloufe/beniuiben booft/ 
Weef baer felfö boob/met bet meeflenbeel ban bet aen; 
genomen boib/bele bie om te ontbomen in be ^cbelbe 
fprongen/toerben in ’t toatcr gefeboten en berbronben/ 
anbere bie inbelanb-buifen/ fcïjuetenen bergen ge; 
bluebt toaren / toerben baet in berbranb: feer toeinig 
3önber ontbomen/ bie gehangen toerben / bie 3bn bacr 
na gehangen / baer ifl'er een in be bluebt gehangen ge; 
toorben / bie men feibe / bat een roïle of regiftet babbe 
ban alle be gene bie ben confpiratie onbertebentbab; 
ben / baer uit fp heel beimelijbe fecreten tot groot acb; 
terneel ban be «©ereformeerbe hernomen bebben. 

©e fcec Be «©ereformeerbe binnen Hnttoerpen met groter 
Btoie ae> menigten in toanenen3ijnbe/ en bp bare Capitetnen 

in o?b2e gefïelt toefenbe / 3ön na be ftobe ©oorte ge; 
arumge> troeben / en bebben met getoelt op geb20ben ftettoin; 
pen- bet ban be«§tabpoorte: be <©oubemeurO 3tjn albaer 

oob in groter baefte gelopen / om bun ban baer boe?; 
nemen te beren en te appaiferen/en toaren in groot pe; 
rijbel ban bare leben / b’een en b’anbere / be felbe noe; 

2. Bat be toacbt foube toerben gebouben bp be bc ? 
gerOenfolbaten t’famen/ enbatbe borgerOCapitet; 
nen fouben noemen/ om geboren te toerben bp fijn 
aêjrcellentie. 

3* Batbeborgero biennaebt fouben dellen 1200 
mannen uit be b02gerpeom be ©oortenen IBijben 
te betoaren/ en ’t gunt toncemeert en aengaet ben 
bienfi ban fijne DBajejieit en bet gemeen toelbaren 
ber^tab. 

4. Bat be jBagidraet nieten fal toe laten bein; 
bomde ban eenig brtjgö-bolb / nocb «©arnifoen/ boe; 
banig bet 3p/ fonber confent ban be <©emeente/ fonber 
onberfebetb. 

3. Batfe be borgerenfullen tóe iaten op baren eeb/ 
om getrouto te toefen fijne fBajefieit/be^tab m bur; 
gerpe/ tot betoareniffe banbe ©ribilegienbetfelber/ 
en merbelijb ban be blijbe inbomden. 

6. <£n bat alle’t guntboorf3tO/ fal toefen fonber 
P2ejubitie of berminberinge ban be contracten/ onbe?; 
ïmgeinberfaben ban be Religie gemaebt/ en al bet 
gunt bat bien bag gefebieb toao / foube berdaen toer; 
ben gefebieb te 3ijn tot betoaerniffe ban bet felber 
^tao. 

Bit accoort be ©ergaberinge boo?gebouben 3pnbe/ 
en 3ijn baer mebe niet te breben getoeed / mae? riepen 
allegaber batfe toilben fbn opte jBerbt/en batfe fo bel 
b02gerO toaren aio be gefolbieerbe en anbere bie bc 
IBerbt betoaerben/ en ió gebeurt battenfelbennjbc 
in een anber guartierinbe fóoe-poort-drate eenent 
groten boop ban baren ©olb toaren getoapent/ en 
toel in o?b?e tot ontrent 3000 toe om opte IBerbt tc 
bomen / be toelbe bp ben <©rabe ban ©eogdratett 
bebben geinbuceert getoeed / om baren toegte beren 
nabe SBere/ om albaer te berdaen’tboorf3accoorb/ 
niet fonber groot perijbel ban fijnen perfoon/ toanc 
fienbe ttoe benbelen ban be gefolbieerbe ^taö-bnettj; 

menbeberrabero/ en bun breigenbemet barepdo; ten nabe IBerbt/ namen fufpitie batmen bem bet 
letten en J^arguebufen te boorfebieten / oob metter 
baet eenige af-fibietenbe/ baerioenber anbereneen 
Broog-fcfieetbcr getoeed/ betoelbeben©2tnee ban 
Brangien een gelaben Cinbroer op fijn bord dellenbe/ 

«rotc fctöe / gp eerlofe en fcbelmfe berraber / 3üt oorfabe ban 
JK* bitfpel/ enbatonfe broeberO baer buiten toerben ge; 
gein jé* maffacreert enbermoort. JBaer boetoeiben ©unce 
senten jjie tooo2bcnuiet feectoelen beben/fagbptoelbattet 
S&' geen tpb en toao om baer heel te feggen / maer mode 
rangen, bie tooo2ben met bele meet anbere injurieufe tooorben 

op-eeten en berbragen en gaf feer goebe tooo2ben/ om 
bie berbitterbe betten te betmortoen/ en ben lange tijb 
onberbouben / en op gebouben bebbenbe / fo bebben be 
«©oubemeurO ben ten laetden geaccorbeert/ batfp 
bunber ^oo fouben mogen uittreefeen / met groter 
protedatien/ bat fpgefbrfeert toaren fulr te gebogen/ 
en batfp geen fcbult en tooubenbragen banbe bloeb; 
(iortinge bie fp toifien bat ober ben foube gebeuren/ en 
fienbe batmen ben in geen meerber menigte en tooube 
uitlaten/ 3ijn toeber gebeert na bet fBeren / altoaer fp 
bun metten anberen bebben gedelt in fïag-orbenom 
opte jBer&t te bomen en bet^tabbuiis in te nemen. 
Be <©ouberneursi 5ijn ben na gcreben / en bebben alle 
neerftigbeib gebaen om ben tefebeiben/ tebreben te 
dellen / en te brengen tot eenige rebelijbbeib/ tot toel; 
ben etnbe fp na grote moeiten fo heel te toege bratbten/ 
batmen met bare <©ebeputeerbefoube bomen in com; 
municatien. 25innenmibbelemjb 3ijneenige banbe 
bare gelopen na bet Urtillerpe-buio/ genaemt ben 
«tfebbof / en bebben albaer genomen eenige grote duc; 
ben<©efcljutO/ en bie gebroebt in be jBere / bie fp ge; 
fielt bebben in alle ingangen banber jBere/en baer na 
gelaben jegens* alle be gene bie ben in be boorf3 IBere 
fouben toillen bedoten of befpringen. Be «©oubet; 
neuro geen naerdigbeib fparenbe om ben te boen 

«Berde fcbeiben boor be nacbt/ bebben feber geconcipieert at; 
ateoo?u coorb geteltent/ en boen tebenen bp aebt banbunne 

<©ebeputeerbe/ inboubenbe aio bolgt: 
1. Bat be fieutelen ban be ©oorten ber dabt 

toerpen/ fouben blijben in banben ban ben ^rince ban 
rwe3nr, <®tangten en <©rabe ban ^oogfiraten. 
herpen/ I. Deel. 

met öfe 
ban bc 
Stelftpe 
én be 
ÜKere 

raben toilbe / aetdeggcnbe bunne roeren tegen ben 
boorf3 <©?abe/ bie anberOgeen ntibbel enbonb om 
bemtefalberen/ banbe boorftttoe ©enbelenbnecb' 
ten na ben buife ban ben ©rince ban «Brangien te 
boen treeften / onber ’t berfel ban bat fp bienen fouben 
totter bebjaernifie banbe ©rinceffe/ ’ttoelft gebaen 
3ijnbe / beeft ben <©2abe ben gebroebt opte ïBere/ cm 
albaer teberdaen betboorfeibe accoorb / ban niet je- 
gendaenbe ’t boorf5 at coorb/bebben be bolgenbe nacbc 
op be IBerbt be toacbt toillen bouben/ ’t toelft men ge; 
btoongen io getoeed ben te acco2beren/ mito boenbe 
eebbatfpbejBagifïraet nocb bet ^tab-buio nieten 
fouben roeren/ en batfp in gelijften getale be toacbt 
boubenfouben/ mette gefolbieerbe en anbere fcorge; 
ren opte IBerbt toefenbe / boetoel ’t felbe naberbanö 
met anbere fiibtiligbeib iö af gebeert en belet getoeed/ 
mitöbatfpbe toacbt fouben boubenaenbe ©oo2ten/ 
©eden en fjBuren/ en batmen ben omtrent ben abonb 
beeft moeten leberen ttoe tonnen 2&ufpoeberO en febe* 
re bloten/ bie fp anberö b2eigben felfo (ingeballe ban 
toeigeringe) te gaen balen. 

Benfelben nacbt bebben eenige ban ben tot nteec 
donben geroepen / ©apen uit/ ©apen uit / niet jegen* 
daenbe batmen ben bertoonbe’t felbe te 3fin tegen’t 
contract banbemaenb ban September met ben ge; 
maebt. BeO anberen baego ben 14 oer boorf5 maenb/ 
bebben fp ben aio nocb niet toillen fcbeiben / nocb ooft 
bouben ’t gene met ben <©ebeputeerbe toao geacco2; 
beert/ maer baer bp bltjbenbe banbe ©riefiero en |Bo; 
nieften uit te toillen jagen/ babben ben^teen of ge; 
banbentffeopen gebaoben/ en be gehangenen baer in 
toefenbe/berlod/en begonden eenige in be Cloodero te 
lopen/ baer boor be <©cuberneurö genootfaebt 3ijn ge; 
toeed / bp abbijo ban be iBagifiraten / oube ^ebepe; 
nen / 3©jjfmteederO/ Baetf-luiben en Behenoban be 
40ilben/ mette <©ebeputeerbe ban ber ïïcligie/ na bi; 
berfeccmmunicatien/ betoelbebuerben banbemor^ 
gendonb tot ontrent benabonb/ temabenfebere ^rs 
ticulen en breber be2blaringe/ ban ’t gene baego te 
boren met ben gefioten toao getoeed ïnbefer forme/ 
te toeten; 
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Het derde Boek. • 567. 

IN den eerften, dat alle dehorgeren en ingefetenen 

defer Stad, hoedanige of van welker Religiën noch 

ter tijd by provifien toegelaten,dat iy zijn fullen in han¬ 

den van fijn Exc. en fijner Genaden Eed doen , dat fy 

getrou fullen blijven de Koninkl.Maj. en defer Stad,de 

felveStad ten dienfte van de Maj.entót gemene rufte 

en welvaert van de Stad voorfz, en d’ingefetenen der 

felver, helpen bewaren en befchudden naer hén uiter- 

fte vermogen. . ■ 
2. Dat de Gouverneurs voorfz, noch de Magiltraet 

niet en fullen binnen defer Stad toelaten eenig Garni- 

foen noch Volk van wapenen van buiten, dan by voor- 
gaende confentevan allen den Leden van defer Stad, 

met haren vollen achterraet,fonder diftinttie te maken 

ter faken van de Religie. 
'l. Dat een yegelijk hem (al moeten employeretl na 

fijn uyterfte vermogen, tot onderhoudinge van de ou¬ 

de liberteit en Privilegiën defer Stad, en in tbefonder 

van der blijder inkomfte. 
4. Dat tot geméender rufte en welvaert van defer 

Stad, én confervatie van den handel en negotiatie der 

felver, de contra&en met die van der voorfz Religiën 

in Septembri leftleden aengegaen, fullen blijven van 

waerden, en achtervolght worden,fohder contradictie, 

ter tijd toe by fijne Maj. met fijn Generale Staten op t 

feit van der Religiën anderfins lal wefen geordonneert. 
c. Dat alle de Leden, infgelijx die van de voorfz 

Religie,éerifamentïij k de Geeftelijkhëid van defe Stad, 

fullen malkanderen en elk den ander geloven en toe- 

feggen , datfy d’eén den anderen nieten fullen eemg- 

fms mifdoen, maéf ter contrarien malkanderen met 

alle hare macht helpen befchudden en befchermen, fo 

verre yemand geweld of overlaft aeng;edaen word. 
6 Dat tot veriekertheid en meerder rufte van een 

yder, de fleutelen van de Stad-poorten Men van fton- 

den aen gebracht en gelevert worden in handen van 

fijne Excellentie en fijne Gen', ter ordonnantie van 

de welke fal ftaen het op en toe doen van de felve 

P 7. Datter voortaen fal gehouden worden een grap¬ 
te fcherpê wachte van goeden getale by de borgeren en 
foldaten gelijkelijk, fonder eenige diftmdie te maken 
om der Religie, fo en gelijk ft felve na de gelegentheid 
van den tijde by de Gouverneurs voorfz fal worden 
geordonneert, en welke wake voortaen fal worden ge¬ 
houden op fuiken ftraf als de Gouverneurs fullen or- 

donneren.fiet^enetot noch töe gedaen is, falverftaen 
worden gedaen te wefen tot confervatie van de Stad,en 
dat niemant daerom, noch om andere faken giiteren 
of heden gebeurt, achterhaelt en fal worden, fovele 

alftinhenis. . , , _ 
9. Dat een yder van der waken niet weienae, hem 

fal terftond vertrecken in fijn huis, enverftaen tot fij¬ 
ne neringefohy gewoonlijk is van doen. 

10. Dat tot meerder verfekertheid van de Stad, by 
de voorfz Gouverneurs met advijfe van den Leden ful¬ 
len aengenomen worden tot 400 peerden, endeRe- 
viere ook bewaert worden metfchepen van oorloge,lo 
wanneer de Gouverneurs voorfz, t felve fullen notc- 
lijk vinden, en dat onder fulke Capiteinen alsby den 
felven by gemene verdragt tot dien einde gekoren ful- 

11. Dat alle ingefetenen defer Stad fo Geeftelijke als 
Wereltlijke, niemant uitgenomen, fullen moeten con¬ 
tribueren in de laften en omgelden die ter fake van de- 
fen, en tot defenfie van defer Stad fullen notelij k gedra¬ 

gen moeten worden. 
12. DathetGefchut fal worden geftelt opte Verten, 

en voorts wefen tot bewarenifïen en conduite van de 
Gouverneurs voornoemt. 

13. Want ook eenige quadwiilige hen fouden mo- 
^en vervorderen onder het dexfelvan der Religie yet 
voor te ftellen, dat fbude tenderen mogen tot turbatie 
van de gemene rufte, vrede en verfekeringe, fo fal yder 
een van wat Religie hyzy, na fijn uiterfte vermogen 
ft felve helpen beletten, en de quaedwilligen helpen 

achterhalen. 

14. En dat tot meerder vaftigheid en onderhoud 
van defen , de voorfz Gouverneurs en de Magiftraet 
op hen woord , infgelijx de Leden defer Stad , en die 
van der Religie by eede fullen beloven alle de poinften 
voorfz te onderhouden en doen onderhouden na hen 
vermogen, fonder eenigfins daer tegen te komen of te 

doen. 
iy. Bovendien dat de knechten en Capiteinen als 

nu in dienft wefende, endiemen noch by gemenen ac- 
coorde foude mogen aennemen, dit jegenwoordig ver¬ 
drag ook fullen moeten befweren. 

Tot vafter effe&uatien van defen generalen Vrede, 
fo bidden alle de Leden van defe Stad, infgelijx die van 
de religie, dat fijn Exc.en fijn Gen. volgende hen goed¬ 
willige affedtie en prefentatie, willen in de felve conti¬ 
nueren, en tot dienfte van fijn Maj. en rufte van defe 
Stad blijven volftaen, hen ft felve ganfchelijk toebe- 
trouwendé, ten felven fine hen gehelijk fubmitterende 
ter ordonnantie van den felven Heeren, dien fyook 
ootmoedelijk bidden de proteétie van hen en van defe 
Stad en ingefetenen ten dienfte van de Maj. en geme¬ 
nen welvaert te willen aenveerden. 

Aldus gedaen, gefloten'en geaccordeert opten 14 
Martij, anno 1566, fiih"Brabantia. 

Dearticulen voorfz zijn by,en van wégen de voorfz II2i) 
Gouverneurs, en van der Stad des anderen daegs daer 
na openbaerlijk uitgeroepen en gekondigt. Eerftopte 
Mereirt de vergaderingen van die van de nieuwe Reli¬ 
gie , daer na op de Merkt en op den Oever in de verga- 
deringe van de foldaten der felver Stad, en eintelijk aen 
S. Michiels Kloofter in de vergaderinge van die van de 
Confeffie, en in elk der voorfz Vergaderingen geap- 
probeert, geaccepteert en befworen ge weeft,en daer op 
zijn defelve Vergaderingen allegader en noch andere 
(dier mede in de wapenen waren ) gefcheiden, en de 
Stad weer in ftilligheid gebracht en in vaftigheden, en 
tot onderhoud van den felven accoorde, fo is defe je* 
genwoordige by den voorfz Heeren, Leden en Gede¬ 
puteerden ten felven dage ondertekent, en onder ftont 
gefchreven, GuilUaume de Najfau, Antonie de la Lain, 

en ter ordonnantie van mijn Heeren, Markgrave, 
Amptman, Burgemeefteren,Schepenen, oude Schepe¬ 
nen, en Raed der ftad van Antwerpen, ondertekent 

POLITES. 

E$ 3ijnalfode CfoubctncurO en de (jBedeputcerde 
bande $Bagifïraten/oudc Schepenen/ jBijb-mce# 

fterg / flaeöö-ltutren/ ^ebeng ban de <©tlden / 00b De 
Cledeputeerde ban beide de fteligïen gegaen na de 
ipecen om pen de boorf* articuleu te berblaren.jEaer 
berfiaen hebbende dat dequaedtoilligeban deberga# 
deringe in der .fleren (diein groten getale toaren) 
’t boo?f5 accoort niet ten beften en bepaegden/endat de 
furie en tafetnije ban dien niet en toaö gemindert/ be# 
fonder jegcnö de <0ee|ïelpe / en dat de nacht oob fect 
naebte / fo heeftmen de berbondiginge ban ’t felbe ac# 
coo?t opgehouden tot deo anderen daegö/ maer toefen- 
debcradbcrtee# dat de quaedtoillige haer noch mee 
tet boo2(5accoo?tniet en fouden te b?eden houden / en ^im/ 
dat fp die ban de Confeffie ban Sïugoburg hadden ge# en 
fommeejt dat fp pen fouden met hen boegen/dteigende IggJ* 
henanderfinö uit der <§tadte jagen: fo hebben den 'tmte 
§&?intc en <©2abe ban ï$oogfïraten die ban der Con# Duinen 
feffie neffenö hen ontboden/ en fo beel gedaen / dat die 
ban der Confeffie aengeboden hebben / hen mette Ca#? 
tholijben en die ban der iSatien/in toapenen te fïellen/ 
bp aïdien de boo?f3 quaettoillige het boo?feide contract 
cn actoord nieten toilden houden en de toapenen af# 
leggen. Cnberflaende deo anderen daego dat fom# 
inigeban der gereformeerde hen geenfiho en toilden 
laten contcnteren metten felben accoorde/ maer ter 
contrarie begeerden andere articulen daer bp geboegt 
te toerden / fo heeftmen in aller diligentie doen berga# 
deren de Catholijbe borgeref/ en die bande Confeffien/ 
metten «Duitfen en Cofïerïingen opten Cebcr ban 
^.IJlSïchielo/ en daer omtrent/ hebbende deC5erefor# 
meerde die daer te boren in goeden getale toaren / be# 
dtoongen ban daer te bertrerhen. Cn heeftmen de 
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bat Habben ïre <©erefo?mcerbe legeert / boo? bien fp be ge ba» 
<£Souberneutö en be ^Bagiflract fufpect Hiclben enfora,lu3e 
niet en betrouben/en batfefo?ge Habben batmen <0a?? 5“c 

! ntfoen foube laten inbcmen om Hen boob te flacn / aio 
fiare ö^oeberse (fo fp bie noembcn) buiten ber^ètabacc0ü^* 
boob geflagen toaren/ en aio t gebeurb toao bic ban 
^oo?n'b/generaIijb Habben fulb accoo2b gemaebt/ 
gelpb infulberen biergelijbe nobcn bcfctoongcn toerb 
t’acco?beren / tot p?eferbatie ban ^teben en <èe? 
meenten. 

€emge bagen te boren 3ijn tot Sïmflerbam in ï|öl? <©proec 
lanb be bo?geren mebein be toapenen tegen ben anbe? *« 3,1111 
ren getoeefl/ ’t toelb bier uit beroo?faebt io / te toeten: 'fnEr °e‘n 
aio ben Pjince ban <©?angicn in Sanuario na bcle oo?jaaft 
moeiten bie banber Religie mette fBagiflraten al?üau 
baer geacco?beert Habbe/toao mebe onber anberen be? 
fP?obenbatttoe<£5ebeputeerbeban toegen be iBagi? 
(ïraten/een CommiffariO ban benJ^obe ban Ijollanb/ 
en ttoe ban toegen be Religie aen be <©oubernante 
foube reifen/ om te bcrfoeben ratificatie / enbatmen 
mibbelertijb niet met allen en foubenbernieutoenof 
aenbangen/ contrarie ben boo?f3accoo?be:enbpfon? 
ber batter mibbelertijb geen meerber bnecHten binnen 
ber felber <§tebe en fouben toerben aengenomen/ aio 
baer bp fijne €rcellentie geojbonneert toao/maer be 
boo?fclneben <©ebeputecrbe ban be jBagiflraet en 
Commiflario te 25?uflel gebomen 3fjnbe / Hebben Ha¬ 
re fabe fetretelijb mette <©oubernante aengeleib / fan? 
ber mette <©ebeputeerbe ban beüeligie te communie 
ren of berblareu ’t gunt fp-Uitben mette felbe <0ou? 
bernante toaren öanbelenbe / niet tegenftaenbe be 
<0ebeputeerbe ber Beiigien tot meermalen becfoclj? 
ten om in Hare communicatie toegelaten te toerben/ 
eu Haer fabe alfo Ijcimelijb bolb?acHt Hebbenbe / 3flrt 
fec?etdijb fonber be <©ebeputcerbeban be Religie aen 
te fp?eben/ bertrocben op 2Cmflerbam/ ’t toelb be <H5e? 
beputeerbe ban be Keltgie berftaenbe/ 3pn Hen ter- 
flonb gebolgt/en bebinbenbe batfpboo?flnttocrpen 
toaren gereifl fonber be $?ince ban «©rangien aen te 
fp2eben/Hebben baer uit te meer fufpitie gebregen bat? 
ter toat toao begoten tot acHtcrbeel ban bie ban be Be? 
ligie / baer boo? fpluiben te meer Hen gebaefï Hebben / 
fulr bat fpluiben beo mo?genOb?oeg in ber d§tab3ön 
gebomen aio be anberen’OabonbO te boren gebomen 
toaren / fp bebonben be 25urgcrmeefleren en 3 6 Ba? 
ben bejgabert opter^tebeHutö/ enHacrrappo?tge? 
baen Hebbenbe aen beboo?naemfle banbe Religie / fo 
jiO ’er grote murmuratie geballen onber Henlutben / be 
toelbe feer getoaffcn to/fo Haefl in ’t openbaer guam 
bat be 25utgcmeeflcren fec?etdtjben beel bnecflten in? 
gefcH2eben en aengenomen Habben / en nocH infcH?e? 
ben en aennamen / fulr batbe<®ecefo?mee?beHenin 
g?oten getalen bonben op ber fBdbt boo? Het ^tebe? 
Huio/ feggenbebecen tegen ben anberen Hoe bat fp 
be?raben toaren / en bat be liftigc aenflagen ber 
25urgemeefleren 7 boo? be toelbe fp Hen focHten aen 
lijf en goeb te acHtejHalen / nu in ’t openbaer gua? 
men / bat fp bae?om moeften toe fien / eenige baer 
nocH bp boegenbe / bat be <!3?abe ban jBegett met 
io ©cnbelen bnecHten op toeg toao om tot^mfle?? 
bam te bomen/be?toecbenbe alfo malbanberen tot be? 
roe?te / en eenige bu?geren ban be p?incipaelfïe en 
treffelijbile ban bie ban be Iteligie gegacn 3ijnbebp 
ben 25u?gemeege? gjooft 2oiub / om Hem af te b?agen 
toat ban ’t aennemen be2 bnecH- en toao/Hem boo?Hou^ 
benbe be g:ote mupnuratie onbe? be burgeren/ en bat* 
te? tocl eenige g?oteberoe?te uit foube mogen bolgcn/ 
gaf boo? anttooo?b batter geen bnecHten aengenomen 
en toaren/nocH pet nieuOboo?genonien tegeno be o?* 
bonnamie bp ben ^?ince opten 18 3'annarp gemaebt/ 
en bat bie banbe föeligie toel mocHten te b?eben toefen/ 
en fo bp be 11002(3 bu?geren toebe?om gefeib toerbe/ bat 
fp berfebert toaren batte? bele bnecHten in ’tHeime? 
lijb aengenomen toaren/Heeftfulr bebenb/feggenbe 
fulr boo2 fcH?ijbcn en lafï ban be <0cube?nante te 
boen / en bat bic niet en toe2ben aengenomen om pe? 
manbtebrenben/maer ombat be^tabtnnifrefóih 

<0 z 1 be 

bo?p boen bergaberen / en be €ngelfe binnen Ijaer Hui? 
(Ingen/ betoelbe alle p?omptelijb en getoilliglijb Hen 
Hebben geftelt in toapenen en o?b?e om Hem te cmplo? 
jeren tnbien Het noobtoare/niet tegenflaenbe bie ban 
be <èerefemeerbe met een lofigbeib en fubtijlHeib 
meinben te boen fcHeibenbeboo?feibebergaberinge/ 
Hebbenbe boen cmflaen metter trommelen / bat bic 
ban ber Ccnfcifien met Hen toaren geacco?beert/ en 
bat fp Hen moeiten binben in be jiBere/toelb een banbe 
25urgemeefleren / geaflïfleett met feber getal ban 
flHutterO/ Heeft belet met openbare publicatie ter con? 
ttarie/ ten felben plaetfe baer be<6ercfo?meerbe fulr 
Habben gebaen/en Heeftmen bie ban ber Natiën/be 
CatHolijbe bo?geren/ en bie ban ber Confeflïe ber? 
toont en boo?gebouben batter geen gueflie en biel om 
ber Beligien: maer bat bele guaebtoilligen onber ben 
<0crefo?meerben Hen beHclpen met logenen / enfocli? 
ten be biften en goeben te beroben ban ben anberen/ 
b’toetb Horenbe/ 3ijn alletegaberin ’tgemeinteb?e? 
ben getoeefl te becHten totconferbatiebanbe^tab/ 
Haregoeberen/ enbienflbanbeConinbl. llBaj.; fulr 
bat be beroerte aen beibe jijben bed groter en pericu? 
ïofertoerb ban oit te boren/toant beibe partpen fcHe? 
nenebenbperigenHittigte5ijn/om ben anberen aen 
te ballen / be b?efe en berbaeflHeib toao feer groot alle 
be ^tab boo?/ ’t gebrijt/ geroep/ ’t fcfj?epen / Huilen en 
blagen ban b?outoen en binberen toa« fo g200t en er? 
bermelijH aen te Horen aen allen Hamen / battet be 
Hartnccbigfle Herten foube Hebben betoeegt tot mebe? 
fijben. ^umma’tfcHeen bat befe beroerten niet ban 
mette albergrootfle bloebfl02tinge en foube Hebben 
bonnen too?ben geflilt / en db bebuebte bat Hen Huifen 
en goeberen fouben toerben berooft ban ben genen bie 
meeflero fouben blijben in befe beroerte / maer ben 
jhincc ban <0rangien Heeft met Hulpe ban beu <0?a? 
be ban ^oogflraten/ en bie ban ber jBagiflraet/ p?in? 
cipalijH boo? fijne naerfligHeib befen feer periculofen 
oproer en beroerte / fonber eenige bloebflo?ttnge tegen 
alber menfcHen Hope/en met be uiterfle en grootfle pe? 
rijbel fijnst lebeno/ geflifl en ter neber geleib / in fulber 
boegen bat be guaebtotllige onber be 43ecefo?meerbe / 
bebtoongen 3ijn getoeefl boo2 benboo?f3 mibbel / aen 
te nemen Het accoo?b ’Obaego te boren gefloten/en 
ben eeb te boen baer in beg?epen/be toapenen af te leg? 
gen en te roepen: Vive ie Roy,te beranberen Hare belt- 
tebenen / te bert?ecfeen na Hare Huifen / en ’t gefclmt te 
berlatett; ’t todfc terflonb bp be jBaniflraet iö boen 
boeren na ben <SeHHof / plaetfe ban be'ai’tiHerpe / be? 
Halben 3 of 4 fluclten bie optebeflen toerben geboert 
pro forma,en op bat niet fcljijnen en foube bat men 
’t contract toilbeb2eben/beet anberen baegö toefenbe 
fonbag/ Hebben beibe pa?tpen <6ob 21lmacHtig ge? 
bankt bat Hp be fabe boo? fijne <©obbelijbe g?atiefo 
Hatrbc laten bergaen. €n na ben noen Hebben bie ban 
ber Wtt / be Natiën ban be boopluiben elb.appa?t be? 
banbt ban Hare afliflentie en goeb beboir/ en Hebben 
ben rbij. gefonben Hare dBebeputeerbe aenbe oBou? 
bernante / Haer abberterenbe al ’t gunt albaer binnen 
ber ^tab geflflieb toaef / b.'gerenbe bat fp obettoegen? 
be be gelegentljeib ban be tijb/ toilbe in ’t goebe nemen 
en berflaen ’t gene ban Haren ’t toegen toao gebaen/ 
aio niet gebeurt 3ijnbe/ om eenigfinötebcrbo?tenbe 
^oogHeib ban fijne JBajefl. maer om bie te be toaren / 
mitfgaberOoobbe^tab en ingefetenen ber felber/fo 
geeflelijb aio toerelblijb / en bat fp 00b eenige poincten 
in be boo?f3 accoo?be flabben moeten betoilligen boo? 
ben uiterflen ncob / en om te flillen be boo2f5 pcriculo? 
fe beroerten / en te beletten beaenflagenbanbefecta? 

«jctufe rifen/alleo tot bienfle ban fijne jBaj./ en tot toelba? 
üe ren en rufle ban fijne iBajefleitO ^tab / toant bat in 

ben accoo2be berljael toerbe gemaebt ban be Stille? 
ban rpe te flellen opter ^tabö beflen / toao tot bier menin? 
sjnttocï* ge gepacn om ’t felbe te treeben uit Haerluibcr Hanben/ 
Kaen fa gcblebett toao. ^Openbe Het oplicHten ban Het peer? 
be «on, be-bolb en opruflinge ber fcHepcn/cn toao men niet 
beman* pan meninge te boen/ fonber Haer ^oogljetb baer af te 
5Jij?öc abberteren / en aengaenbe ben poinctc ban geen <6ap 

I, Deel, 
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betoerben ocöouöcti / en bat fpluiben Hare autoriteit j 
beljoubcn toüDen/ en boen bat Hen belief ben/ en fo 
ïjacc eenige tooo^ben meer biclen / foinet be gene bie 
binnen ’S Huis / als bie buitens IjutS/ entoel 200 fterft 
toaren/fo is be beroerte meetber en meerber getoo?? 
ben / in fulhct boegen / bat bie ban bc Keiigte Hen bien 
abonb tn be toapenen Hebben gegcben / en Hebben öen 
aüe be natijtt tn be toapenen en fterhe toahe geljouben: 
bes anbecen baegS tocfenbe ben 24 3pe&2uarp is’t al 
in cocre getocefi battei* toas. <©e ssurgemeefïeten be? 
ben bebneebten ban be3®age bomen boo?ljet <^>tab? 
buis/ altoaer (p in gago2toe gefïelb toenben/ en fouben 
alom be ^tebe-boben acn be Catïtoii)be burgeren bat 
fp met Hen, getoeer op Se metbt tot ben affiflcnttc fou? 
ben bomen) en Hebben bemerfet alom befee/bie ban 
be Religie Hebben fo groten toeloop gebab op be $teu? 
toe 25?ugge / plactfe Haerber bergaberinge / bat fplui? 

(f. mO ben eer befelob negen uren toas/ toel sof 9000 toecr? 
bare mannen fierh toaren/ en hernomen ijebbcnbe 
bat be 2&urg?mecfteren niet beel meer ban 2000 ftcrh 
toaren/Debben fp racbfaem gebonben alle befttaten ter 
IfBerbttoaers jtrecbenbe/ te befetten/ op bat bet 2&ur? 
gcrmeefïeren bergaberinge niet fterber toerben iou? 
be / Hebben 00b be 3Crtillctpe-t)uifen en met ’t gefebut/ 
bruit en lonten betoaett/ en boo2ts alle ftraten ter 
IHerftt bcfcHanfl: en met gcfcHut befet/fo bat be ©ut? 
gcmeefïeren geen bpfianb meer opter merbt toeho? 
men en honbe. <©e ©utgemeefieren merbenbc bat 
Het al penen erger tocrb/ Hebben raebfaem gebonben 
Hen befte te boen om be bergaberinge te boen fcHeiben 
met alle beguame mibbclcn toaert boenbjb/ en Hebben 
tot bien einbe tube ïDarmoeS-firate gefonben ^imon 
Cops ©tirgcmcefrcr / om be burgeren te perfuabereit 
batfe fouben t’ljtnS gam en be toapenen afleggen/en 
bat niemanb pet quaebSgefcHiebenenfoube/ enfofp 
pets begeerben ban be ^iDagifitaten / bat fp ’t feibe bp 
ïtequefïe of anbere beguame mibbelen betfoefeen fou? 
ben/ men foube {jen alles bat mogclijh toas acco2? 
beten / en meer anbere rebencnbienenbetotb2ebeen 
ecitoacHt. ©innen toclfcen tjjbcn IjeöHcn fp ban ge? 
löhe aen be anbet 3tjbe ban ber ^tab gejonben ben 
^cHout Dicter ©icterf? en ^Ibett jDatctif3 / en on? 
trent 500 Hnecbten om ijzt ^trtillerpe-Hais intene? 
men/ maetbonbenbepiaetfealfobefet/ batfe toeber 
te rugge 3ijn getogen / fonber pet uit te reepten j 
“ttoelH Homenbe tot HennüTe ban be burgeren in be 
gBarmocS-ftrate / Hebben benboo2itoemben ^pnton 
Cops boen bertrerhen fonber Hem te toillen Horen/ 
feggenbe: bat HP uit toaS om Hen te be2tabcn en opter 
blciSbanh te beengen/ en toicS be beroerte al Henen 
meer en meet / eenige bic feer bpectg toaren / tochen? 
be b’anber op om be jBerht en Het «^tabHuiS in te ne? 
men en befronnen/ berfehetenbe b’anber batfe Hen 
felbcn UcHtelpcn fouben bonnen meefïers maben/ 
baer bp feggenbe / bat bp albten fp fulr niet en beben / 
bat fp ais ban al t’famett be2bocljt toaren / rnaer eeni? 
ge ban be boomaemfte onbc2 0en Hebben fulbe aenfla? 
gen belet/ en be guaebtoillige tegen gejtaen/ feggenbe: 
bat fp be toapenen niet en pabben genomen om be 
ÜBagiftraten cf Hare mebeburgeren te mif boen/macr 
om ben fclben te befcbe2men/ en bat Het beter toas fon? 
ber bloebfioitinge alles te flidjtenenternebcrteleg? 
gen / ban ben Hanbcn te befmetten mettet bloebban 
Hare totenben/ mebeburgeren en ebennaeften/ fulr 
bat fo bcle ba Hen geöacn toe2b / batter eenige toe2bcn 
gcb02en om mette .fKagifIraet in Hanbclinge tetre? 
ben / betoelbe tot be 23urgemcc{lercn gefeib H^ben / 
bat fpluiben toaren oo2faeb banbefebitieenoproer/ 
ob-rmitS Muiben jegens be o2bonnantic ban fijne 
©nncel Crccll. beC»ebeputee2bebanbe Religie in 
Hen communicatie tot buffel niet en Dabben toegela? 
ten/ baer boo2 fpecnguacb betroutoenopHen geb2e? 
gen Habben/ja bat nocb erger toas/babben na Hen toe? 
berbomfte becl bnecHtentn ’tHeimelübaengenomcn/ 
comtarie befelbe otbonnamic ban fijn Crcell. en bat 
bic ban bc fnligie alsnocH anbcrsnict en begeerben/ 
ban bat befelbe ójbonnantie ais nocH gcacbterbolgt / 
en be 02bonnantic opte buer-toabeenbenacHt-toabe 

mebe bpftjn Crcell. gemaefet (en tot bte tfjbopgeHou? 
ben) mebe bolb2agt en gepubltceert fouben toerben/ 
baer mebe fpluiben teb?eben en befabigt fouben toe? 
fem ^omma be b002f3 <0ebeputecrbeHebben einblp 
fo bele gebaen/ batter opten 25 ^eb2uarp bes abonbs 
accoo2b gemaefet toierb/ baer bp bie ban ben <©e? 
recHte en 3 6 Kaben berHlaerben te acco2beren: 

ALs datter twe van’s Gerechts en Rade wegen, en 
twe van der nieuwer Religie wegen, des anderen 

daegs fouden reifen na den Hage, aen de Commiffarif- bam / ca 
fen by der Hoogheid van de Hertoginne Regente ge- 
committeert, om aldaerter ftede te volbrengen de be- 
liefte van haer Hoogheid, op de ordonnantie by de 
Pnncel. Excell. aldaer gemaekt, om te vereifchen of de 
Princel. Excell. daer op heeft geadvifeert of niet, en of 
bevonden werde dat fijn Princel. Excell. daer op niet 
en hadde geadvifeert, dat als dan de Gecommitteerde 
van beider zijden fouden reifen met alder fpoed aen 
fij n Excell hem te kennen gevende der faken gelegent- 
heid in de voorfz Stede, en om te hebben fijn Excell. 
advijs op ’t gene by haer Hoogheid op fijn voorfz or¬ 
donnantie belieft en geordonneert is. Mits men als dan 
foude verfoeken aen de voorfz Corr miflarilTen op te 
houden metter executie van haer commififie,ter tijd toe 
ciat de voorfz Gedeputeerden wederom gekomen fou¬ 
den wefen. Dat ook de voorfz Heeren te vreden waren 
op te houden mette aennemiage van knechten, en den 
genen die aengetekent waren, niet in diende te nemen, 
en dat men kundigen foude d’ordonnantie byde Prin¬ 
cel. Excell. aldaer gemaekt, aengaende de nachtwake 
op de hoefïlagen. 

3©eiH accoo2b ben rrbj. bp ber trompette aen allen 
Hocben ts beiHonbiot/ baer mebe een pebertoeberom 
uit be toapenen gefcHeiben en in fijn Huis bertroeben 
is / fonber batter pemanb boob gebleben of getoonb iS 
getoeefi / tot groter blijbfcfiap en b2eugbe ban alle b2e? 
be lief Hebbenbe perfonen / bic ben ïClmogenben <J3ob 
banbten battet alfo ten beften bergaen toas, 

tCcbterbolgenbe toelH accoo2b / 5ijn ttoe ban ber 
^tab toegen/en ttoe ban toegen be gemeente gereift na 
2finttoerpen bp fijn $2tncel. Cjrcell. / maer ben f*?ince 
Hun berfoeb berffaenbe/Heeft berblaert bat HP geen an? 
ber ojbonnamte en toift te maliën / om be ^tab in b2e? 
be te conferberen/ ban HP opten 1 s ^januarp aïbaerge? 
macht Habbe/ en fo fp anbere of beter 02bonnantie ton? 
ben Hebben/ bat fp fouben trechcn aen be <©cubemante 
om baer op Haer ijoogïjetbS app20batie te berfoehen. 
^e <0ebeputeerbebanbe USagiftraet 3ijnboo?tSge? 
reift na puffel aen be »©oubernante / maer be Cebe? 

! puteerbe ban ber gemeenten feggenbe geen berber fafr 
te Hebben/ban acn ben ^2tute te t2ecfeen/ 3(ju metbe 
anttooo2be toeberom geheert na ^Cmfterbam. 

IBibbelertijb toas ben t^ecre ban 232ebcrobe fonber ©fSs 
bterben fec2ctelijhen binnen 5Cmfïerbam gehomen op? 
teii275peb2uarp/alöaer beroepen en ontboben 3UUöe öa.oö/ 
ban bc Cerefomieeröe / fo men Hieïb/ ban baer op ge? fiomfte 
b2aegt3ijnbe/anttooo2be:batHpomeenigefljne par? 
ticulicre fahen baer gehomen toas/ be <6eref02meer? J3an{> 
be toaren met fijn homfte feer berblijb / maerbe 25ur? 
gemeefteren toaren baer in ontruft en niet toel te toe? 
ben / boo2 bien fp merhten / bat be p2tncipalcöoofben 
banbe<6cref02meerbemet Hem om gingen / en bat? 
ter alle bagen meer en meer/fo Etoefen ais anbere/ 
inberanberbe hleberen tot Hem qnamen/toaer ban 
be 25nrgemcefïcren be doubernante berabberteert 
Hebben bp Hare b2ieben/ oberfulr Heeft be Coubernan? 
tctcrfïönb gefcl)2eben aen^aguesbc LaTorre,^e^ 
crctarto ban ben fecrctcn ftabc / boen ter tijb toefenbe 
tot Hitrecljt bp ben <©2abe ban iDegen (toiens boïh Hp 
Habbcbanfclicpencnbictualieboo2fien/ boo2ïafl ban 
Haer^oogHeib/ fo \p ooh Öertogc Crtcl) ban )B2unf? jftM- 
toijh met fcHcpen ban oo2loge geafWeert Habbe.) 
Hem beladende dat hy terftond foude reifen tot Am- jj^nann 
derdam aen d’Overheid aldaer, en defelve beladen dat acnöM 
fyluiden door bidden, indudtien,vertogen en bevel van jwjff 
fijne Majedeit, den Hsere van Brederode foude doen c 

ver- 
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Vertrecken uiter Stéde, om dat de voorfchreven Stede 
door fijn tegenwoordigheid haer feer beroert vond, en 
dat noch de goede noch de quade ruft hebben, dat 
daerom die van der Stad, om haèr eigen fekerheid en 
geruftheid, ook om fijne Majéfteit genoeg te doen, 
die geenfins te vredeft en is met het aennemen en ver- 
famelen van krijgsvolk en ander voornemen des fel- 
ven Brederode, en noch veel min lijden kan, dat hy in 
een van de principaelfte Steden is, alle mogelijke mid¬ 
delen bedenken om den voorfchreven Heére van Bre¬ 
derode te doen vertrecken, en dat hy henluiden prefen- 
terenfoude, dat ingevalle fy-luiden niet fterk genoeg 
en waren om’t fel vete volbrengen, dat fijne Majefteit 
en haer Hoogheid hen-Iuiden foude aflïfteren fo wel 
met raed als met kracht, én dewijle de faken geen ver¬ 
trek en mocht lijden,datfyhen foudéft behelpen en 
fterk maken metten Gravè van Megen, die hen met 
fijn perfoon en volk byftant doen foude, indien fy-lui- 
dën fialx aen hem verlochten, fo fy hem ook gefchre- 
ven hadden,dat mede den voorfz La Torre hemfelven 
foude vinden by den voorfë Heere vatt Brederode, 
en hem met fülke bequame woorden, als hy foude vin¬ 
den te betamen, hem leggen en ver maften dat hy bin¬ 
nen 24. uren vercrecke uit der voorfx Stede , en die 
late in ftilheid en rufte,op dat hy de Majefteit noch 
haer Hoogheid niet meer t’onvreden eft ftelle,enfö 
hy noch d’een noch d’ander en wilde hóren, dat hy als 
dan jegens hem foude protefteren van allé 't quaed 
dat de voorfchreven Stede toekomen foude mogen, 
ter fake van dien, en dat hy boven dien tot Amfterdam 
blijven foude, gade flaende met alle neeftigheid, ’tgunt 
dat binneft der Stede gebeurt, en befonder wat de voor¬ 
fchreven Brederode doet, en haer Hoogheid ’t felve 
van ure tot ure overfchrij veftde, dcc. 

Momfie \/©lgeribb toelb fcbnjben/ ib Den boo$fcb?eben La 
ban Ha V Torre OptCU elfften Jfêartlj geteifl ttaec HltUflet; 
torïai’ bam/altoaetbPbcsi ónberen baeggfmojgenö tenfe- 
fircDam; ben uren/be / ©nrgemeefteren / en fommige 
£1 ta,at / be brieben ban bare ©oogbeib gep?efen; 
B£r teert beeft / en boorisS fijnen laft ontbebt / baer op fp 
Sanöeit. bemboo?antbïoo?be gaben boo? baten ©cnfionaris* 

IBeeflet 5fib?taen ^anbeltjn / bat fp- ïutben beretb 
blaten bet bielbebagen ban bate ©oogibeib te boltwen- 
gen/en bat fp baer toe toilben emplopeten alle’tgunt 
pent mogdijb toao / maet bat fp in be imeben ban ba; 
teï|oogbdb een grote ftoarigbeibbonben/obetmits* 
bet artij&el fpjebenbe ban ben <02abe ban ji©egen/ 
tod p2efhmerenbe bat ben ©eere ban üJS^ebetobe niet 
en foube brillen bertrecben fonbet te bebben lectuteof 
topte ban ben 2Sriebe ban bare ©oogbeiö/ en bat ben- 
ïutbcnbocbte gcenfinb raebfaem te 5bn bent baer ban 
topte ntebe te beien / b?efcnbe bat ben ’t feïbc ttteet tet; 
gen en bertoedten foubé/ban iet anberö boen / batfe 
ooft al boten be bootftbtebéit brieben fouben moeten 
communiceren met be ©2oebfcbap btefenbe rrrbf. 
üaben in’t getal / onber betoelfce ooit fommige toa; 
ren bie getto en ban be Religie toaten/betoelfte aio 
fp fouben geboori beBben be lectute ban be felbe 332te; 
ben/fouben mogen bet fecreet obetbtagen aenbe quaet; 
totllige/ ja ooh aen ben ©eerc bait SSteberobe/ bet 
toclft genoeg toefen fotibe om bet gemeen bolftoproe; 
tig temaken. €n naer batfe biet ober bed t’famen- 
fP2ebingc en banbelinge babben gebouben / fo iffct 
eintelijlt begoten getoeeft/ batnten be Dtieben ban bae? 
©oogbeib fottbe tommuniceren met bic ban be ©2üet; 
ftljap/en bat men fult gebacn 3ijnbe/tetftonb foube 

Stran 8aen bp ben ©cete ban 25?eberobe / om bent te rabert 
ban Hm: ett betmanen bat bpbertrecken foube/maet bat men 
ftecbam bent geen topte bet brieben tlcco2bcrcn foube. ^ien 
tien aen bolgcnbc fjcböctt ten elf uren be meeftenbeèl ban b’<©; 
aen qcet betbeib ben gebOuben bp ben Jfecré ban 2S5ebe2oDc/en 
«bebben bciri gebeben/ geraben en berfctljt bat bp foube 
Se bat brillen betttecbetl / alfo fult biao ben brille ban fijne 

foube IBaj.en baer ©oogbetb / betoelbe booj anttooo?b beeft 
bmrec^ gegeben/bat bp eert!: begcetbc cöpic ban be boo2f3 bete; 
mu ben ban bate ïjoogbetb/ om baer op te belibereten/ be; 

toeibe bem gebelijli gebieigert 3yn/feggenöe bat fp 
I. Deel. 

bem be felbe fonbe? etrneb bebclban bate 3^oogbnb 
nieten fouben bettengeben. ^0beeft bPben-luiben 
plat afgefeit bat bP niet gefint enbiao tebettreeben/ 
fonbetgefientebebbenbe bco:f3 copie. 

<©eö anberen bacgb fmo?genbte negen uren/ ib ben( ©‘41 
^cctetarib La Torre bp be booefclftcbcn ^eet.e.ban ^>ccrr# 
25?ebetobe gegaen / bergefdfebapt met ttoe ^cljepe; «pW ** 
nenbet boo?fcb?eben ^tebc/betoelbe bp bem in bet ?Kt 
barneten babbe feben of atbt Cbelluiben / en onbet met oen 
anberen g|onbb^3©illém ban 25loib/gefeit €?ef ««« 
long / en flofenberget fijn <©?ofl ban ©panen / en Sö?, 
albbegtoeténifTe gebaen toab/beeft beboo?fclj?eben roae. 
La Torre begeett bat bP be «Êbelluiben foube boen 
bertrecben/baer op ben ©eete ban ©ïebetobe feibe 
battet niet ban nobe en toab. ?tlb bP nu fijnen lalt 
ontbebte/ en baer in al berre toast gebomen/ fo en 
beeft ben 3|eere ban 25?ebetobe bem geen bolbomen 
aubientiegegeben/maer bp beeft beb La Torres p?0; 
poofl gebjoben / en begonji bem tebeblagen ober baer 
©oogljeib / ter oo?fabe bat ben toast getoeigert ge? 
toeefï geboojt te toetben boo?be giuftitte / ober bet 
guaeb betmoeben bat baer ^oogljctb tegenst bem 
babbe / en bat baer ^oogljeib bebolen Ijabbe be bof; robe 
toetben en fbrireflen bie bp in fijne ^tab ban ©pa; “jwfiafs 
nen begonnen babbe / af te toerpen/ bie bem groot 
gelb geboft babben / op bat bp alfo een roof toerbe ban 
alle menfcfjen/bebgclijr 00b bat bare ïtoogbeib 
ne boo?fcb?eben (lab ban ©panen babbe boen Dele» 
geren/ 00b bat hertog <£ricb ban ©junotoijb fom; 
mige ban fijne bo^pen gerooft babbe / feggenbe bootst 
totbe boori'ctoeben La Torre, bat bet niet ban nobe 
entoaö/ fo becl tooo?bcn bu bem te gebmiben / bat 
bet genoeg toab bat bP bem fijn tommiflfie bertoon; 
be/toaet opbe boo?fcb?ebcn La Torre feibe/bat bP 
baer ban geen bebel en babbe / en bat bp bem baer in 
fo toel beboojbe te geloben / als ïjp babbe op fpn^uijs 
teCIeef/enbatbptebier tijb bem toel babbe gelooft 
fonbet fijn commiffie tefien. €n bat bpbcreib toast 
bem topte te geben ban 't gene bat bp Dein bctblaetbe. 
^aet op ben ï|eete ban 25?ebetobe anttooozbe bat 
bpbe boo?fcb?eben topie niet ban boen en babbe: en 
bat bP ten ttjbe aio bpop fijn ^inö te Cleef quam/ 
bergefdfebapt toao getoeeft met een a?bdman/ben 
toelben bP ober lange gehent babbe/en bat bem bie 
een brief ban ctebentie ban baer ©oogljetb toocfjte/ 
en bat bP niet fcbulbigentoaobem te geloben/fon; 
bet tefien fijn commiffie/ betoijic ïjp ooïiban een 
anbet gualïteit toao/ afé befelbe La Torre: DatbP 
bem ooft boo2 fobanigen cerlijfien man niet en hielt 
alb bP nieettbe te toefen. <©p bet todhöcboo2f£fT^ 
ben LaTörre bem toeberom anttooojbc / bat bP fo 
betmeten noebte onberitanbig niet en toab/ bat bP 
bem ergenb in met bdn toilbe bergeljjben/ moet 
batbP fijnen onberbamgen «©ienact toab/maet be; 
be bat bem bebolen en belaft toab: en fobedb’opi; 
nieaengingbiebP ban bem babbe /anbcrb ban ban 
een eerlijb man / bat bp baerom beö/oeft toao / maet 
bat bP noebtanö in ben €eb ban fijnbet iBaicfidt 
jetüij jaren lang in ben flaet ban ^etretarïb ban 
ben decreten IS abc getoeeft babbe / fonbet eenige 
naet-rebcn/ bem bibbenbe bat bp bit p?opoofl bet; 
latentie / bent aubientie geben toilbe om te boltocm 
gen fijnen lafl/ bent boojtb bibbenbe en tabenbc/ 
enbebelcnbc/bat bp om te bdieben fijne fBajejldt 
en bate ^oogbeib foube uittet .^tebe bettteeben 
binnen 24 uteït. ïDact op bc boo?fcl)2cben Ifeere ban 
©teberobe bjacgbe / of Ijp toilbe bat bp naer fyn ^te; 
be ban ©panen tteeben foube /baer op bp feibe batbP 
moebte gaen baer ’t bem goeb bocljte. 

f©aet aio be boojf? La Torre facb fijne toeigetinge/ 
en bat bP niet en toilbe naer bonten fijn bcrfoeli en 
bebel / fó beeft bp tegen bem gep20tefleert ban alle coitt. 
’t guaeb battet foube mogen gefrbieben in be boo2f5 
^tebe/ boo2 oojfalie ban fönc toeigetinge/ en beeft 
baer ban‘Hitte begeert, ©et todhe 25jebe20be bet; 
flaenbc/ beeft ootnn gelijfier toijfegep?otefleert/bat Kett 
bp (ten toare bPfnne ccmmifTie fage) nietfcbulbig tn-ere 
en toao benue geloben/baer ban ooTt iHrte begeren; 

<0 ? be/ freDï 
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De / mctttcïjmael terijaUnte bat DP toaö «n otiöecötV 
«ig bienaec ban Jjacr ^oogDeib/ en bat Dp toaöen 
binnen brilbe m feet ootmocDig laaffaci en Dimaeu 
ban fijne jBaje^/en bat DP öeceiö toa^ tcpaevöete 
gaen om De rebellen te tjelpen ftraffen /(öefej^enDe 
ïjem tot meermael Dan fiet groot ongeltjD Dat ijaet 
^oogfteiD ftem DeDe/ ftem met totüenöe Doren/ om fijn 
onnofelDetD en onfcDuit te betonen, €inteiölen na ee= 

Doo2 nefiouDen DaDDe / ja om Dem met fo?fe te Doen BOO? getjouuui uavww > j narftöl tori tot 

tooper onen/ wuw”» XZ^ï ntnt 
Der bojneren / Die Dem alle t famen feer goeDrortlig tot 
Dem toonDen/ en guamen Dagelijr fo uit ©^eganDalsj 
HitrecDt in DeranDerDe DleDeren Dan JoopiinlKn / 
^clunnerO en poeren / meer en meet tot Dem / fmr 
Dat DcfBagiftraten gcotdtjft D?eefDen öatDe^er^og 
mecrDe fo fteift toö2bcn feuöcn / Dat fp UuDetmieeilerO 
fouDen toetOen/Daetcm fpïtuDenaenDaeK^Dog^tD 
follicitecrDenDente fcnDen eentge perfonagte Dan au- 
tortteit / om De faïte met alle geDocgïijöeimööelcnmt 
befren te bréngen / fo Den niet getaben e^ocïjt petmet 
fojfe te beginnen. 3teboo?f5 LaTörrctoaöDangd^ 
feen feer bebiceft / en en bo?|te met tori acDter fïraten 
gaen /op Dat Dp De <0erefo?meerDe met meeren Der* 

al met Den l^eereDan 252eDcroDe omging/en toatpp 
Doo2iiam/ Daer Dan Dp De <0ouDernante aDDerteerDe/ 
en fo ba|t Dagelijr eentge DanDe|5uipcm^fteren/of 
Dan De ïDet / of Den jpenfionanS ^anbdim/bpben 
tawftJSecretarisi LaTorre uit en in gingen / Dregen 
Die Dan Der Religie fufpitie / Dat fp Uit^tt t ^nen ^ 
ntac feerete conspiratie tegen Den-UuDen maenten/ 
Daer D002 eenige ï0e|i-©2iefc CDelliiiDen/Doe ter tpD 
tocfenDe Dan De familie Dcö i^eeren ban ^2^oDe/ 

hetgeenCamcr DanDenboo2f5 La Torre, mww 
©fparn* eentge banfgnc b2tebenen pampterenaengetaj / om 
*"««« ïjer torifte fp ooft DonDenfnn memorie of berbae! ban 

geni)PtotHmtterDam geDaen DaDDe/enooftDer, 
iijuï. 1./ un fóertDainni 

F&'fgsxws 
«enoï Woubernamc onDertebent fonDer ^fcrtptte/ om Die 

te mogen aDD?efferen acn Den genen Dte ftem goetDun- 
ben foute mogen/ en onber anberen ooft De nuffibe 

sien. 
feen fouDe mogen/ en oneer antreuu uun w 
Dier Doren Derljaeit/tnDouDenDe Dat DP Dem Derft ma* 

de contracten met hen-lmden gemaekt, feggendedat 
fy luiden noch ve'rfcheiden oorlaken hadden van be- 
fwaernifle, die fy onvermaend lieten , op dat (fo hen¬ 
luiden Requefte mocht komen in handen des gemeen 
volx) daer uit geen oproer noch commotie en foude 
ontftaen, fy hadden eenige articulen geconcipieert die¬ 
nende tot vrede, ruften welvaertder felver Stede > die 
fy verfochten dat by hen-lüiden bewilligt en geconfen- 
teert foude werden, te weten: 

Eerft dattet accoort by den Prince op den ï 8 Ja- 
. 1  .Ham «imml/an in 1 rvn/iprnmi-. 

Den Krc Dan SbcroDe te Dom Dcrtrccften. ^e 
D002f3 biieben 3ün terfiont benigere ban ^?eberoDe 
öScftt/cn ooft onber’t gemeen bolftbcrbjetb/ La 
Torre ftebben fp in fijn Dorberge eentge Dagen m arreft 
rjcftouben / liter D002 ib grote alteratie onber De geme« 
De burgeren gcftomen/Dte toteene grote fcDmefouDe 
ïeftreftt ftebben/ten Djare fommige Dan De boo?naem* 
lebo2oercnDcr <©erefo?meerDe Den-luiDen terneDer 
gefet ftaDDen/ beloDcuDc Dat O1 Uitben bp be ^n^ge? 
meefleren gaen / en op alles Doen berften fonben. 
<®aerom fn luiben in Den name Dan Die Dan Der<0ete? 
meerbe ïïeligic binnen Der fclbcr ^tcDc fefter ïleguefl 
aen De iBagtflraet obergegeben Debben / mljoubcnbe: 

ïterjuf' TjOe dat fy luiden infiende den forgelijken ftaet daer 
Rojyöie rliriJpfrlve Stad en d’in<refetenen derielver gene t ncjyaie O in'de felve Stad en d’ingefetenen der felver geftelt 
Sofwaren, ja dat de gehele ruïne en verderfemffe der fci- 

_ uofrp daer met in wcrdeverlitn , meerbe 
tor itirrv 
fi cröflttl 
Döeröe*' 
geüen* 

waren , ia aar uci'v-iiciv. 1 ---; . r „ 
ver volgen foude,fo verre daer niet in werde verben , 
fo waren fy lieden gedrongen door den eed, daei mede 
fy fijne Comnklijke Maj. en de voorfz Stede verbon¬ 
den zijn, fulx te kennen te geven, ten einde daer in e- 
hoorlijk mocht werden verfien , befchuldigcn e e 
Magiftraten dr.t fv heimelijken hadden willen breken 

nuary gemaekt, in allen fijnen articulen ikl onderhou 

den werden. 
Dat noch by haren advijfe twe Capiteinen en twe 
____ _ 11 — L __fi/Mi/Sian ïrorbrvrPf» WPT/^Pfl Luitenanten, alle borgers,fouden verkoren werden 

die 'elk noch 200 knechten (borgers wefende) fouden 
aennemen , en dat de felve mette andere Capiteinen, 
Luitenanten, en aengenomen knechten alle eed doen 
fouden, de Stede en alle den inwoonderen te helpen be- 
fchermen. 

3. Ten derden, alfoiy lieden in de Stad niemant en 
hebben die in knjgshandelinge fonderlinge ervarent- 
heid heeft, fo verfóeken fy dat den Heere van Bredero- 
de, wefende een ingeboren Heere en vaflael van den 
Conink: en by gevalle aldaer binnen der Stede prefent 
zijnde , geordonneert en geftelt werde Generael en 
Overftei Capitein over de voorfz knechten , om de 
voorfz Stede en inwoonderen der felver te bewaren, 
tot vorderinge en profijt van de Maj .rufte en voorfpoec 
der Poorteren en inwoonderen. 

4. En dit alles by provifie en totter tijd toe dat eem- 
ge Gecommitteerde van de Magiftraten en van hen¬ 
luiden approbatie van den Heere Prince van Oran- 
gien, als Gouverneur en Capitein Generael van Hol¬ 
land, hier op verkregen fal wefen. 

5. En dat de Magiftraten by forme van eede fullen 
beloven, dat fy tegen ’t gene voorfz is, niet en fullen at- 
tenteren noch voornemen, diredtelijk nochindiredte- 
lijk, heimelijk noch opentlijk, noch door haer felven , 
noch door andere, fonder advijle van de gemene drie 

Schutteryen der felver Stede. 

D<sc iDagiflcaten Dfeï meDé fect bdaben 3Ü11D2 / m 
Djd bjetmte Dattet geenjtnsfDe brille en b)a£batt 

Daer ^oogDeiD Den 3|eere Dan 2&eberobe alDaer in 
Der ^teDe meer autoriteit^ fouDe DjerDen gegeben Da» 
Dp DaDDe / en toiften niet toat fpinDe fafte beft Doen 
fouDen / eintelgft Debben Dan gelgften eenige autteuïen 
geflelt/ Die DenDocDtengoeDte $ijn omaueonrufteit 
tbjeD^acDt te DerDoeDen/ Die fp Den-luiDen Desi anDece» 
Daegg Debben oDergelebert. 

Urtfctv EErft datter gecommitteert fullen werden twe van f. 
wegen de Regeerders, twe by dien van derGere-Kngu 

formeerde Religie, en twe uitte negen Gedeputeerde |^a, 
van der Schutteryen, die gelijkelijk tot der Stede koften giftrart 
fouden reifen aen den Prince van Orangien, Stadhou- jj® 
der, om te verkrijgen fijn advijsopte voorfz Requefte, ^00?gec 
en dat beide partyen, fonder wederfeggen, hen daer na fldö. 

fullen reguleren. 
2. Dat van ftonden aen 5aen de Poorten en Bomen 

o-eüagen foude werden noch een flot ? daer af een van 
de negen Gedeputeerde der Schutterye ^ die des nachts 
waken foude) de fleutel fal hebben y en die des mid- 
daegs en des avonts brengen in der Stede kifte, daer de 
fleutelen der Poorten en Bomen des nachts optStede- 
huis bewaert werden^ aen welke kifte noch een flot fou^ 
de gehangen werden, daer af de Gedeputeerden den 
fleutel hebben en behouden fouden. 

3. Dat fy fullen tolereren, tot dat by de Prince an¬ 
ders fal wefen gedifponeert, daner twe Boots,als een 
in de Aemftel, en een in den Ye, met volk daer op, ta- 
melljken, en met behoorlijke munitie, manierlijk fou¬ 
de werden gehouden, tot der Stede koften, welk volk 
by de 9 Gedeputeerden foude werden aengenomen. 

4. Dat de felve negen Geputeerden aennemen fou- (jr. nj.) 
den uitte burgerye, die des nachts wacht houden ful¬ 
len , 100 mannen, daer de negen Gedeputeerden ee- 
nen Capitein over fullen ftellen, en fullen die aengeno- 



Öorfpronk 'der Nederlandfe Beroerten. i 
tnene eed doen van der Stede en Burgemeefteren hou 

en trou te wefen. 
5. Datde Burgemeefteren terftont lullen af danken 

Bouwen Reyerfz Luitenant van Willem Pouwellz, en 
dat een ander Luitenant lal werden geftelt, der ge¬ 
meenten aengenaem, tot difcretie van den voornoem¬ 
den Willem Pouwelfz Capitein, de Heeren Burge¬ 
meefteren , en de voorfz negen Gedeputeerden van de 
Schutterye. .1 

$Bet befe boojf? articulen sijnbe <©ebeputeerbe 
banbe ©urgemeefleren ban bie ban bet jSeligie en 
Schutterijen gereifl aen ben ©?ince ban <©2angten/ 
bie baer op boo? fijn abbtjO feftcce 2£poftille geftelt 
fjeeftopten 26 iDamj. 

' r\ Aeir by by verklaerde tot rufte der ftede van Am- 
toauöen ^ fterdam, geraden te vinden,dat gedurende de trou- 
gpnee beien het accoort van den 18 lanuarij foude werden 
op öe at» onderhouden, dan alfo daer toe gerequireert is d advoy 
ioo; j? van haer Hoogheid, fouden de Gedeputeerden, om te 

beter geruft te zijn en verfekert te mogen welen, het 
felve advoy aen haer Hoogheid lolliciteren. Dat hy 
«ok geraden vonde dat de 400 knechten aengenomen 
werden op den voet als die verfocht werde. Dat hy aen 
den Heere van Brederode yemanden expreflèlijken 
Joude afveerdigen, om hem fijn intentie en goed-dun- 
kentedoen verftaen. Dat hy mede goed en geraden 
vond, om alle misvertrouwen te weren,dat de beloften 
fo die verlöcht werden, aen beiden zijden fouden ge- 
daen werden. Dat fijn Excell. mede goed vond,dat 
gedurende de troubelen,gemaekt worden de Sloten,en 
de fleutelen bewaert werden, gelijk in d’articulen by de 
Burgemeefteren voor geftelt,vermeit wert. Dat hy inf- 

elijx niet ongeraden en vond, datte twe Boots onder- 
ouden werden, fo verre fulx notelijk bevonden word, 

by gemenen accoorde vande Regeerders,Schutterijen, 
en die van der Religiën. En dat den Luitenant Bou¬ 
wen Reyerfz werde afgeftelt, en een ander mplactfe 
geftelt, der gemeen te aengenaem, tot difcretie van de 
Burgemeefteren, Capiteinen en Gedeputeerden. 

3©elBe Ojbcnnanmn baer na bette partijen bp ec; 
bebeftoo?en en bebefligt $ijn / fo ooft een Capitein en 
2 luitenanten / met 400 Bnecljten aengenomen tocr* 
ben. 

Beï|ertoginne ban parmaberftaenïjebbenteen 
SJJ£5J bertoittigtjütttebante banbelinge teo heeren ban 
bernante ©2eterote tot SCmfterbam / fo beeft fp gefcb?eben aen 
aen be öibctfe ^teben ban J^oflanb: aio bat fp berftaen babi 
2ÏÏ3, bebefecrete inliomfte ban ben ©eere ban 2ö:eberote 
lanb ten binnen 2limflerbam/en bat boot fijn p2efentte groot 
eiiibf tp guaeb/ beroerte/ confufie en ttoeb?acbt tuffeben be 
3jlaw 25ojgerO en ^ntooonterO ber felber ^tebe fonbe bete 
grjn / en ben mogen bomen en oprijfen / te meer / mito bat bL 
BQ-e berfc ban be nieutoe petten en gerepjebeerbe opinien 
2' fo ban be b002f? ©utgerO en gintoüonterO / aio ban 
tatfp anbetbagelijr ban buiten aen hem Bomenbe gebleet 
ban aen aio Coopmano / ^clnppero en Eanbïuiten/bem 
?an©je# aenbangenbe ett naerbolgenbe toaren. ^0 Ijabbefp 
berofte aen be ïïegeertetO en JDetljoubero ber felber ^tebe 
Borii an, gcfcöKben / batfp ben boo2noemben l^eere ban 252e; 
ïn toe? öerobe fouben boen bertreeben / en om be fabe te beter 
ben ber* te erecuterett / batfe albaer ben ^ecretario be lè (€02; 
todbiflt. re gefonben ftabbe/ met laft en rommiffie om ben 

©eere ban ©ieberobe te boen bertreeben. JBaerin 
bpniet alleen in geb?cBe en toaO getoeefl/ maerter 
contrarie babbe met fijn abbetententenfelbenSec; 
rctario boen baft bouten / mtobantelen / en met ge; 
toclt ftjnè tommiffic / b?ieben / pampieren / boeben / 
getoeer en anbere bingen boen afnemen / en bat bp 
't felbe aio noch bepoubenbe toao/meinertbebpftjn 
p?actijBen b’oberpanb binnen ber felber ^tebe te brij; 
gen/en boo? fabeur ban fijn boc?fcb?eben abbercte 
ten/befelbein fijn getoelt te bouten. €n omgérin; 
ge baer toe te geraben / bat bp babbe opgeroert en ge# 
fneiteert biberfe 25urgerö / bem te tenommeren en 
ftiefen «Dbecfte en Capitein ber felber ^tebe / boente 

albaer bomen förijObolben anbere oproerige en toe; 
berfpannige luiben ban biberfe Hianben. Cnbatïjp 
00b ban meninge toao binnen ber felber «§tebe te 
Brengen finetljten en folbaten ban fijne jDajeftettO 
rebellen en toeberfpannigc Cnberfaten/ bie pp in 
fijne ftab ban ©panen beeft / betoelbe m befe janhen 
tegen Bebel en (D?bonnantien ban ber felber JiDaje; 
fleit geltgt toaren. 3©aet ban fp be Jtëetljouberen 
ban te felbe ^teben toet ïjabben toilïen bertoittigen / 
ten einbe fp op fjaer boete fouben 3tjn / belafienbe jjen- 
ïuiben toel erpjeffelpb bat inbien be boojnoembe ^ee^ 
re ban ©jeberobe binnen ber felber «^tebeguame/ 
of albaer ftjn aenpangeren en complicen toilbe fen< 
ben/om gelijbe p?actijben of anbere binnenbefeibe 
teboen/ofeenige nieutoigbeben boo? te (lellen/bat; 
febefelbe terflonb enfonber eeniguitflelfoubenboen 
bertreeben / baer toe nemente b’affiflentie ban te 
goettoiilige en anbere / baer raebe fp baer fouben mo; 
gen behelpen. Cn inbien fp ban baer niet en toilben 
bertreeben / batfe tegen ben pjoceberen fouben/ aio 
tegeno rebcïle en ongeboo2fame/ boenbe boo?tOaile 
neerfligbeib met goebe toabe en anbere mibbeïen/ 
bat befelbe ^teben bp ben %ere ban 25?eberobe nocb 
anbere niet bertoclbigt en toerben/maer batfe baer 
altijto fouben bouten en conferberen inbeonberba; 
nigbeib en affectie ban fijne boo?fclj?eben iDajcfieit 
baren natuerlijben en Cberfle l|eere en ©2incc / en 
baer in fbljc berfien / batfe beoljalben acn be felbe fij; 
ne jDajefleit en baer beramtooo?ben mogen. i©efe 
teiebcn toarengebateert ben 27 ijDartij 1567. Bcrb0?, 

(Cer toijlen bit albuo tot 2lmfterbam gefebiebe/ 31B3E tiet 
fo toetten bie ban be <©erefo?meerbe ïleligte aen allen 
Banten meer en meer berbolgt/en barebergaberin;meecö?’ 
ge Belet / Befonber in ©laenberen / ©?abanb / 2lr; 
tbois^ en ^enegoutoen / altoaer fp be p?ebicatien in al; 
le boeBen metgetoelb ban ruiteren en Bnecbten toaren 
berfiojenbe/ metroero en Buffen baer in febtetenbe/ 
bangenbe / ontboofbenbe en bangenbe alle bie ban 
beConfïfio?ie/ en bie te Beelben babben belpenBje; 
Ben / fonber eenige genabe toaer fp bie toiflen te BeBo; 
men/toaer boo? fo groten fcb?iB en b?efeober be <©e; 
refo?meerbe io gebomen/batfe ben beel albereibeti 
om uit bert Sanbe te bertrecBen / Bpfonber boo? bien 
ban bage tot bage’t geruchte groter toerb ban bat 
ben hertog ban 3Wba met eenen groten hoop ^pan; 
giaerben en Italianen afguam naer be Jteberlan; 
ben om albaer te goubemeren: en fo alrebe beel bolje 
uit ©laenberen öegofl te biucbten / boo? bien ben 
<©?abeban Cgmonb befelbe firaffelijBbebeberbol; 
gen / fo 3ijn be C5ebeputeerben ban be Religie / en bet 
merenbeel ber ©?ebicanten ban ^ollanb binnen 9(m sa# 
flerbam Bpeen bergabert/altoaer fp te famen raeb SSX 
geboubenljebBen/toat ben in befeftoarigbebenfou; «fo?* 
bete boen flaen/ en of men mette p?ebicatien fóube 
opbouben/ ofbat men baer mebe bolberben foute / S 
embelpB 3ijn gerefolbeert / en hebben befloten/bat «am 
men be ©?ebicatien uit b?efe ban menfeben nieten 
foube opijouben/maer baer mebeboo?tgaenenbol; 
harten/immero ter ttjb toe bat befelbe bp openbare 
Cbicte ban baer l^oogbeit foube toefen berboben/beb; 
Ben 00B eenige gebeputeert bie ben fouben binten tot 
Sfinttoerpenbp be «©ebeputeerte ber Keligte albaer / 
omt’famente Beraebflagen toat benteboenflonbin 
befer f toarigbeben / en ban ben ©?inee ban C?angien 
raeb en hulp te berfbeBen. 

^ier bo?en io berbaelt getoeefl / alö bat be iBagt; 
flraten ban 2lnttoerpen met bie ban be<©eref02tneer; 
be Religie babben Beginnen te banbelert/ bat fp be 
©?cbtcarien fouben opbpuben / ban alfo boo? be trou; 
Beien en grote beroerten inbe jDeere/ baer na gebold/ 
anbere accoo?ben met ben-luiben gemaeBt toaren / fo 
en io bat niet geeffectueert getoeefl/00B en hebben fp 
niet raebfacm gebonben tegeno be felbe accoo?ben iet 
te beginnen / b?efenbe meerber beroerte/maer fiem 
benu bat be <©erefo?meerbe bafl aen allen Banten 
meer en meer berbolgt toerben / en batfe bele al bu^ 
nen Slnttoerpen guamen gebluebt / bie uit anbere 
plaetfen toaren berjaegt/ofban felfo getoe&en/fom 

«© 4 ber 
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{K‘e>5) 

’berDatfe saam toifïeme boeftfim/ fo bebben fp-luis 

Den De booif3 fafte toeDerom bp Der fjanb genomen / en 

ïjaer «jBeDeputeerbe te ïfobe gefcbtftt / oberlcberenbe 

aen baer 3|oogl)eib opten 22 ifêactp 1567 fcttcce ïic^ 

mottfirantie uit Den name Dan De 23nrgemeeficren/ 

^tbcpenen en ïïaDe Der fribe^taD/ DaatnDerpa- 

lenbe: 

|~ ? Óc dit fy j geduerende den tijd van defe troublen, 

*-■“■ altijd gehoopt hebben dat door fijne Majeft. en ha¬ 

re Hoogheid een generale remedie foude gefield wer¬ 

den , dan en was tot noch toe niet gefchied, hoe wel iy- 

luiden in *t particulier en daer na ook de Staten van Bra- 

band, hadden haer Hoogheid geremonftreeft dat de 

eenigeen waerachtige remedie foude zijnde vergade- 

ringe der Generale Staten van defen Lande, tot den fel- 

Ven einde, of by provifie, om ten minften te doen cef- 

ferende predicatien en exercitiën van de nieuwe Reli¬ 

gie , hebbende de Staten van Braband geadvifeert en 

haer Hoogheid by gefchrifte gelevert, eenen goeden 

voet, om daer door niet te vallen in eenige ongefchikt- 

heid of difordre, gelijk fijne Maj. vreefl,dat door de 

vergaderinge vande Generale Staten foude mogen onc- 

ilaen. En hoe wel haer Hoogheid den fel ven voet over 

twe maenden goed gevonden liadde en gedeclareert 

aen de Staten van Braband, dat fy fijne Majefteit foude 

adverteren het voornoemde advijs, en daer toe doen 

alle gunftige recommandaden, fo en was nochtans tot 

dier tijd toe, die remedie niet gevolgt, waer door ge¬ 

komen is, dat by gebreke van een generale remedie, de 

troubelen flerkelijken vermeerdert zijn, en de voörfz 

Stad van Antwerpen de voorledene dagen geweefl in 

een klaer fchijnende verderffeniffe en ruine, indien 

door de hulpe en voorfichtigheid Gods;, en hetgoet 

devoir van de Gouverneurs, goede borgers, en van de 

Natie der Coopluiden, daer in niet voorfien en hadde 

geworden. En hoe wel het voornemen van de quaed- 

Willigen op die tijd geen voortgank en heeft gehad ,fo 

fo wafl nochtans dat de goede borgers en koopluiden, 

om niet weder te verwachten fuik of diergelijk incon- 

venient, liever vertrecken willen met haer perfonen en 

goederen, en fchouwen fuik hazard en perijkel (gelijk 

men alrede fach dat veel borgers, koopluiden en andere 

van de rijkfle en notabeifle vertrocken) dan te blijven 

in de felve Stad, fulx dat ten einde de voornoemde 

Stad fonde blijven in de moetwillighèid van de quaed- 

willigen tot ganfche verderfFeniffe der felver, indien 

rnén door eenig goed middel niet veerdelijkenfbnder 
vertrek daer in en verfage, waer toe wel dienen foude 

dat van flonden aen de voorfz Staten fouden t’famen 

werden geroepen over de fake van de Religie, om te 

dempen en blufFchen de troubelen, of ten minften op 

hetpoindjomtedoen cefFeren de voornoemde Pre- 

dicatien en exercitiën , volgende den voet door de Sta¬ 

ten van Braband geadvifeert. 

En indien haer Hoogheid noch nieten kon de ver¬ 

fden tot de convocatie van de voornoemde Generale 

Staten, dat haer als dan gelieven foude uit eigene bewe- 

gingetot bewaerniffe en behoudeniffe der felver Stad 

en den ganfchen Lande, te doen cefFeren de predica¬ 

tien en exercitiën van de nieuwe Religie ( oorfaek we- 

fende van de troubelen ) en te accorderen een generael 

pardon van alle het gene dat door eenige (gedurende 

defe troubelen) foude mogen mifdaen en gebruikt we- 

fen jegens fijn Maj. uit wat oorfake fulx ware, alleen¬ 

lijk uitgenomen ftraetfchenderyeen moordenaers,aen- 

fchou nemende dat de ftraffinge niet en kan uitgerecht 

v/orden, fbnder openbare ruine en verderffèniflfevan 

de voornoemdeStad en Lande. Om welke tefchuwen, 

en om de dwalende wederom totten rechten wege, en 

waerachtige Religie te brengen en leiden , dat fijne 

Maj. gelieve te gebruiken fijne aengeboorne genade en 

goedertierenheid. 

En dat haer Hoogheid, fonder eenig uitftel, foude 

willen accorderen het voornoemde pardon, ten min¬ 

ften onder het welbehagen van fijne Majeft. en indien 

hydat niet voorgoet aen en neemt, dat haer Hoog¬ 

heid als dm wil geven bequame tijd als Van drie of vier 

maenden, om geduerende dien tijd, vryelijk en fonder 
verhinderniüe uit den Lande van fijne Maj. met hare 
vrouwen, familien en goederen te mogen vertrecken , 
infgelijx hare goeden te mogen verkopen en veraliene- 
ren j of die behouden en genieten de vruchten en in- 
komften, dé felve doende adminiftreren door andere, 
en dat de felve vryheid van dien jegenwoordige tijd 
af, alle de gene die vertrecken willen , mede fouden 
genieten. 

Dat mede yemant binnen de felve Stad nóch in den 
Lande hem onthoudende van de predicatien en exer¬ 
citie van de Religie, en foüden werden gemolefteert, 
verhindert nóch vervolgt in fijn perfooh en goeden om 
oorfake van fijn confcientie of van fijn Religie. 

Tot verfekertheid van dien,foude. haer Hoogheid 
in den name van fijne Maj. beloven dat de voornoem¬ 
de Stad noch d’in woonders van dien niet en fouden be¬ 
laft noch gemolefteert werden,door eenigkrijgs-volic 
noch binnen noch róntom de voorfz Stad. En dit al 
rotter tijd toe dat fijne Maj. door advijs van de Genera¬ 
le Staten foude hebben gedifponeert op de fake van de 
Religie, waer nahem alsdan een yegelijk foude mo¬ 
gen reguleren, of binnen drie maenden daer na met 
fijn familie en goeden mogen vertrecken uit den Lan¬ 
de , of die behoudende, genieten als voren, door admi- 
niftratie van anderen als boven, en daer op te accorde¬ 
ren öpene brieven van fijne Maj. in behoorlijke forme. 

3!>e <0oubernante beeft biet op boo? amtooo?Dges 
geben/ Dat fp brieben Dan fijne JBajefieit ontfangen 
babbe/ Daer bp ïjaer berboben toaO eenige capttula; 
tien met eenige ^teben te maften / al toaert ooft op 
’t behagen Dan fijne jjDaj. maer fouDe noffttanö Delibe¬ 
reren cpté boo2f3 Hemonfïrantie. €n toao boo? al 
DannoDeDat fp-luiDen/omte boo2ftomen Dentoonte 
Dan fijn jBaj. innemen mofien bet fetijgOboIft ban fp- 
neifèaj. Dat fp albaer toilbe fenDen/ om baer te betos 
nen gcf)oo?fame ban fijne jfèajefïeit. 

<De <©eDeputeetDe Der ^taD 3£mtoerpen bebben 
Den 5 2lp?il Daer op aen bare ^oogljeib een naDer bet; 
toningeobet-gegeben/ inljouDenDe ih effecte/Datfjet 
berboD Daer ban ïjaer J^oogbeiD bermaenDe/niet aen 
en ging noeft en roerDe De ^taD ban Slnttoerpen (ten 
toare Dat pet De brille ban fijne jBajeft toare De felbe 
Daer in te begrgpen:) toant men faï niet bebinDen 
(feggen fp) Dat De boojnoemDe ^tab immermeer mif 
Daen beeft of ïjaer betoefen rebel/of ongcDoo?facm fijns 
Der EBaj. maer alttjD bolfterD inDefcbulDigegeftoojs 
jaemfteiD/gelijft fp aio notb begeren te blijben. ^§0 
beelaengaet DatfpparDon begeren / cngefcljieDeniet 
ten refpet te ban bet litbaem ban Der ^taD/ of De prins 
cipale leDen Der felber / maer alleen ten aenfien ban ees 
nige particulicrcpcrfcnen/ Die beDjcbcn bebben eenige 
Dtoalingen/ en baer fcbulDig bebinDenDe / niet Doo? 
toanbepe enDefperatie en fouDcn foeften noclj meer te 
troubeleren en beroeren Deboo?f3 t^taD/en Dat Deo? 
b?efe ban Dien Deb?eemDe ftooplüiDcn niet cnfonDen 
berooriaeftt toerDen omtebertr,ecften/ (gelijftfpeenfs 
Decloalrebe gcDaen bebben en nocömeer gercetfcbap 
Daer toe maften) tot ganfebe berDerffeniffe niet alleen 
ban Der felber &taD / maer ooft bp na ban bet ganfebe 
&anb. ^aer toaren ooft meer anDere infiebten belahs 
genDe De ^tab ban 5lnttoerpen / alg toeferiDe De prins 
ripaelfie / om Die te conferberen / Daer anDere ^reDen 
(DiebeDjeben moebten bebben bjeDerfpannigfteiD en 
ongeljooriacrnbeiD) niet en toaren ban fulfter gualiteit 
en confequentie aio De ^taD ban ^nttoerpen. 

€n fo baer ^oogljeiD motbte p2cfumeren Dat De 
boo?noe»toïe ^taD ban 2lmtoerpcn fcuDe begrepen 
3pnonDcr De boori5 ürieben ban fijne USajefteit/ban 
Dat fp niet en fouDen mogen banDclen met eenige 
^teDen / fo en ftonDen fp geenfino Daer Dob? uit ge? 
floten toerDen om te berfiaen D’uitlegginge ban’t ges 
neDoo? baer ©oogbeiD gceapituleert en gegeben iO 
getoeefi bp gefebrifte Den 20 gjanttar" boorieDen/ 
bet toelfte fp-iuiDen acrepterenDc / bebben opten fels 
ben boet beginnen te befoigneren / bcgerenDe Daer? 
om Dat öacr ^oogbeiD ten goeDe en tot ronferbatie 
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ban te bö02f5 ^tab / foute interpreteren/ uitleggen en 
particulartferen pet 12 en 1 ? artijfccl Pan te boo2f$ ca * 
pitulatte/ bp betoelbein’t generael uitgenomen 3pti/öe 
gene bie öefcpulöigt 3ün Pan crtmen i*[<e Majejiatis, 
getoelb-b?tjbet#/ b2ebet# en roperö Per herpen/ $t. 
om alfo te beter te mogen perfïaen.Pe toille Pan pact 
HoogpetP/ en om te toeten'toelbe PefeiPe meent be? 
grepen te 3pn in pet felbe / om alfo P’anPere Prp te ma? 
pen Pan fufpitien/ en oorfabe te gepen om te ruften/ 
op Patfe anPerfiuo P002 pjanpope en tefperatie met en 
fouPen peroorfaebt 3pn om pen tc roeren. 

€n acngaenPe pet «©antifoen in te nemen / Paet 
Pan paer ï^oogpetO permaent / Ijoe Piel Pat Polgenö Pe 
p?iPilegien Pen ï|ooft-ftePcn Pan “Brabanö geaccor? 
beert Poo? Pen ^ertoge <gfan in ’t iaer 1422 / fp fouPen 
geercufeert 3pn Pan te ontfangenof in te laten eenig 
<0amifoen/ nocptans om te betoijfen meerPer gepoor? 
faempeiP tot fpne fifêajefftnt/ geipb fp 00b ban allen 
ouPen eeutoen gePacn pebben tot Pefer tegentooorPi? 
ger uren/ toaeu af fp protefteren Poo? <0oP/paer ^oog? 
peiP / en anPerc öaPcn / fp fullen paer uiterfte bermo? 
gen Poen aen PeanPerelcPenomteontfangenfo Peel 
en pilfe <0arnifoen aio paer l|oogljeiP fal oorPelen/ 
Poo2Pe perfefecrpeiP en bePjaernifTe PaftPer^taPte 
betamen en nootfabeltjbte toefen /poe toelfP Prefen 
Pat pet innemen Pan t *0atrafoen / een oorfacb fal 3ün 
ban miftroutoen onPer Pe PreemPe CoopïuiPen/ p?m? 
ripalpb PanPe gene Pie Paer 3pn PrpPenPe hoopman? 
ftpappe Pan groter PjaerPen en met menicptcn/ aio 
namentlphPe €ngelfcpe / <©ofteclmgcn en ^ortugp? 
fen/ en foute mogen oorfaeh 3pnomtePoencefferen 
Pe traffpque /fcptp-Paert en panPtoerhinge/ toelhe 
getoeeft ioeene PanPe principaelfteftoartgljePen Pie 
men PooroorfahegeftelP beeft op pet ontfangenPan 
pet <0arnifoen / en fcprjnt mePe Pe P?efe te 3pn / Pat Pe 
folPaten Pie tegentooo?Pig 3pn in folPpe Pan Per &tab/ 
InerPenPe ganfcp aföePanht/Patfe eenige nieutoigpeiP 
fouPen mogenbeginnen / mito Patfe panPtoerr IniPen 
3Ön / arme en Pan nePeren ftate/ en niet en pebben 
(P002 pet cefferen Pan Pe traffpgue en hoopmanfcpap) 
toaer metfp paer fouPen onPerpouPen met pare hin? 
Peren en familie / berooft sijnbeban pare folöpe / en 
bePinPen paer flerh en toel getoapent / aio gerehent tot 
1800 mannen / bp Pe toelhe paer 00b licljtelijb foute 
mogen boegen anbere quaettoülige luiPen/ arme en 
berïatenpantoerhe (PoorPe troubelen) enfeerbege? 
rig na Pe plunPeringe en roPerpen / principalph nu te> 
gentooorPig een groot Peel PanPe goePen Pertrochen 
3tjnPeuiter^taP/Patmen om ’t felPe tePoorhomen 
foute moncn Pe PoomocmPe folPaten P002 een ttiP De? 
bouten in pare folPpe boPenPet <©amifoen Pat paer 
HoogpeiP fal beliepen te fenPen/ paer PoenPe eenen 
nieutoeneep Poen/gelph anbefe folPaten Poen Pie in 
btcntï Pan fijne Jlfêajéfh 3ün / en afPanPen PefeiPe Paer 
na allenjcheno teffeno. ^tellenPe ’t felPe niet te min 
in Pifcretie Pan paer l^oogpciP / PerfoehenPe Pat Pe 
fdPe geliePete Poo2fien op Pc f02me Panpetontfan? 
gen pan pet <©arnifoen / met fuift en fopanige l^eeren 
aio paer feoogpeiP beliepen foute tot bieneinbe te Pe? 
puteren / op Pat macp uitgcricpt toerPen met Pe min? 
fte quctfinge en PerPerffeniffe Pan Per traffijcoue/ 
fcpippaert en panPtöérhinge/ tert goePe Pan Pet ^taP 
enganfcpenEanPe. 

T&t <©ouPernante peeft piet op Pen 7 31p2il Pefe 
antPJOO?Pe gegePcn en perhlaertt 

aint^ ’T\At fy brieven van den Coninghaddeontlangen, 

teoo^De -L^door de welke hy onder andere faken haer be- 

vee,It op de fake van de appoindtementein en accoor- 

naare. ' den, die veel Steden herwaers-over wel fouden willen 

maken, vereiffchende pardon van voorleden dingen, 

niet te doen nochmette felve Steden in te gaen eenige 

capitulatie of handelinge, het ware onder fijn goed be¬ 

hagen noch anderfins, hoe wel fijn Majefteit noch¬ 

tans van meninge is te gebruiken alle genade en foetig- 

heid, Daerom en foude fy hen-luiden tegen woordelijk 

geen ander antwoord konnen geven, dan dat fy daer af 

fal adverteren fijne Majefteit. 

Niettemin om de afFeóiie die fy was dragendetot 
de bewaernifle en voorfpoed der voornoemde Stad, 
was fy hen-luiden waerfchouwende dat van node was, 
in allen gevalle om te voorkomen den gerechtigen 
toorn en gramfchap van fijne Maj. hoe eer hoe liever, 
gelijk fy hun noch hadde gewaerfchout en geraden, om 
fijne Maj. niet te brengen in den noot en onkoften van 
hier te Lande te brengen fijn macht van volk en wape¬ 
nen alrede daer toe bereet, om van fijn onderfaten hier 
te Lande te hebben de gehele en volkomen gehoor- 
faemheid die men hem fchuldig is. 

Tot welken einde in deneerften foude betamen dat 
de Magiftraet terftont hername d’autoriteit over d’on- 
derfaten fo’t behoort, en datfe alle gelijke aen fijne 
Maj. foude bewijfen d’onderdanigheid die de felve toe¬ 
behoort , öa Godlijke en menfchelijke rechten. 

Tentweden, dat fy totte goede rufteen ftilheid van 
de voornoemde Stad , verfekertheid van de vreemde 
natiën (die anderfins willen vertrecken) en van alle 
goede Koopluiden, Borgers en Inwoonders der fel ver , 
ook tot continuatie en gedurigheid van de trafïïjque 
en handel, en om te beter te onderhouden de voor¬ 
noemde Stad in der devotie en gehoorfaemheid van fij¬ 
ne Majeft. ontfangen fouden veerdiglijk en fonder ver¬ 
trek, fuik Garnifoen en verfekertheid als hare voorfz 
Hoogheid fal oordelen te betamen, en fal fy voorfien 
dat door de felve gene perfonen eenige overvallinge, 
verdruckingen, fchade, noch moleftatie gefchieden fal. 

So vele aengaet het begeerde pardon of de kaftijdinge 
welk de Coninklijke Majeft. foude mogen doen, hare 
Hoogheid fal te vreden zijn die wederom te ftellen aen 
fijne Maj. fonder te doen aentaften de perfonen en goe¬ 
den van de borgeren, ingeletenen en inwoonderen der 
felver Stad,aldaer van te voren wooninge gehad heb¬ 
bende voor de Ooftmaend laeft voorleden, totter tijd 
toe dat fijne Maj. anders bevolen fal hebben opte con- 
fultatie , welke haer Hoogheid tegen woordelijk aen 
fijn Majeft doen fal, nochtans daer in niet begrepen de 
Vagabonden , Ballingen , Minifters , Predicanten, 
Sedtariffen , Vreemdelingen , Vluchtige, Apoftaten, 
en diergelijke perfonen fchadelijk in der gemener fa¬ 
ken , en ook uitgenomen de hoofden en auteurs van de 
oproeren ,wederfpannigheden en feditien, mitfgaders 
ook de hoofden en auteurs van de brekinge der Beel¬ 
den, Altaren en Kerken,fnaphanen,moorders en ftraet- 
fchenders, infgelijx degene die hen hebben doenin- 
fchrijven en wapenen te velde gedragen hebben tegen 
fijne Maj. tegen de welke men middelertijd fal mogen 
procederen, als die opentlijk onweerdig zijn van def 
gratie van fimder Majefteit. 

Dat ook de voorfz borgers, ingefetenen en inwoon¬ 
ders , hebbende mifdaen, ’t zy in ’t generale of particu¬ 
liere , haer wederom ftellende en begevende in de goe¬ 
digheid , genade, en goedertierenheid van fijnfter Maj. 
hare voorfz Hoogheid alle goede officien doen foude, 
om voor hen-luiden te bidden, gelijk het betaemt tot¬ 
ter bewarenifTe van fulke eene goede en principale 
Stad, waer aen ten dele hangt het goede vah de refte 
van defe Landen, hopende dat in defe gelijk in alle an¬ 
dere faken fijne Maj. gebruiken fal fijne gewoonlijke en 
natuerlijke goetheid en genade, om de voorfz Stad te 
conferveren, byfonder indien fy haer felven bewijfen (F. n^.j 
bereet, veerdig en gehoorfaem, en van ftonden aen 
ontfange het volk van fijne Majefteit, tot bewaernifle 
en verfekertheid van de voornoemde Stacj. 

r\€feamtooo2Pe BpPe IregeetPeren panttmtoec? ’t®00!* 
L'pen ontfangen sijnöe/ftebbenfp Dp Den ontboten J““Döe" 
öe<0etept«eerte|Bttttflerö en P’ctecanten ban bet? tan 
te fo te <6ecefo2meeröe Cïeltgte / alö SCuOburgfe Con? amtuer# 
feffte/ enlicbben Den ten ttenten 58p2tlt.o boo2geDou? 
ten/öatbannotetoaO tot conferbarie ban öc <§taö / öciöc 
en om niet te bomen in te tnötgnatie ban fijn liDate? ff cftfk 
freit en antece inconberaenten tc bctDocten/tep2e?ölfR* 
btcatien en ececcitien banöeboo2f3 Religiën te boen 
teffecen/tottec ttjbtoe/bat bp fijne |Da). metabbijo 
ban fijne ijveren ïüaben en Staten ban ben üanbe 
ban Dectoaec^-obet:/ anberjs foute toefen geo2bonneert 
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èfiöatöe fBiniftetO tn #2ebicanten fouben Pertcec# 
feen / mite pen gePenbe pafpoo2te cn fauPeconbutt/en 
jieUöcn fo nee l gebaen 0002 Petfcpeiöen inbumen / pet# 
fuafien en pertontngen/ enooli metö?etgemcntenen 
BePelen / bat be Poo?f5 Panbe KeligieenlBtmjiei^ 
SrSStem «*m ijebben y «u* 
lin / Deceet en te teeöen te 5ijn /ornöe^taöniette 
laten Pallen in be uiterfte benautpetb / inütgnatte 
ISrtfnne jBajeltettenbeöecffeniffe/ op te poubenen 
te Petlaten be p?ebicatien ctin^lïSre? 

’t ©et< 
ïrch &ec 
PjcDl" 
riinteti 
isir ant; 
toefen. 

pertentie peBBenbe/ en toel petfePert 3pnöe öat Ben 
©ectone ban HPa foube met maept ban ^pangtacp 
benen Italianen in’t 3lanb bomen/ 00b gebacpttg 
teefenbe/ niet alleen be Befluitinge ban ben ^paem 
febert ïiaeb / tert tpbe be ^pangiaerben be JHbep 
lanben Ijabben moeten Petlaten / gebjb in ’t eerjte boen 
perpaeltiö/ macrooPbe B?iePen ban Franafco d a- 
Java, en fienbe bat fommige anbere grote lieren p 
langfaem maren om ober ben fetben te bonnen refoi* 

Z7m$ yW*js?ès?.ffSS!1SSSSWS^ sur 
nanw“rS»Sft*f/! ÏÏS!7m mm&*m m «©Duwcnammenten «.*« 

mt be= boo?6&taben1 Sanbmban ijne penaten/gelijb pn toel een laertePo# £annöete 
b’toelb pen öfïïSSJSS ©etot / 5 J 1 00{i ïm picr meningc toao getoeeft / fo pp 00b aen oermc* 
nige ban be felbe notp1 beo; lemen oaego/ ~ in , ,66 gcfclueben pabbe / pem er#fcm- 
en b’anbcre beo anberen baegO baer na al Perttoc- j ^XbaS eigen en particuliere faben in fulben 

to'h _ „rt jwcbemiteerbe PanbeConfef# I flatetoaren/ batfe fijn jcgcntooo?bigpeibtoarenPet* 

esaasggss^gg SsSsSSriss 

s^saMBièasssssss's 
faempeib binnen be Poo?f5 &tab betoefen / bic Pen bp 
ben ©jiuce in nabolgenbe manieren / na fijn bertreb 
wit ünttoerpen / tot 25?eba to berleent. 

snber; 
lilaringe 
Uan öle 
ban be 
Confef» 
fte ban 
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Tjen uaii 
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ban 
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Wilhelm by der gratiën Godts, Prince van Oran- 

o-ipn . Grave van Naffaa , &cc. Baron, Heere gien , 'ju*"- »»“ --- _ - 
’sLands van Breda,van Dieft,&c. Burg-Grave van 

Antwerpen en vanBefanfon: allen den génen dte defen 

fullen fien faluit. Alfode Predicanren en Gedeputeer¬ 

de van der Confeffie van Ausburg binnen de btad van 

Antwerpen, in egeenderlei manieren willende contra- 

venieren dén beveleenwillevande Coninklijke Maj. 

bedwongen ïijn de predicatien en exercitiën van der 

Religie te moeten doen cederen, en de felveStadte 

ruimen en te verlaten, liever dari fy fouden vallen (fo 

fy fegcren) in fij nder Maj. indignatie, noch oorfake ge¬ 

heten te werden van der felver Stads ruïne, verbeiden¬ 

de dat fulx by bedwang loude worden gedaen , door 

macht van uitlantfe ruiteren en knechten, met meer an¬ 
dere inconvenienten die daer uit fouden rotogen vol¬ 

gen , als dat fy tegensfijnder Maj. bevel, rebel en onge- 
hoorfaem fouden mogen fcliijneri, maer meer geneigt 

om de bederffeniffe daer van te verhoeden, alrede op 

weg xijn te vertrecken, buiten der Stad endefejijne 

pimgereet maben fouben om tegen te fïaen begereeg 
fepappen ban oorlogen bie in ^pangien tegen befe 
9j anben en pen-luiben toeeben gemaebt. ‘©ejtBete^ 
fozmeetbeenmninfpn bertreb niet toeltetoebenge* 
toeeft/ en fouben toel pebben getoütbatppbp Pon 0^ 
üleben pabbe/ niet jegenflaenbe be fommrge onper pen 
pem niet toel en fepenen te betroutoen/ ÖOO?Ötenpp 
bibtoilö geraben pabbe batfe ben tptel ban be ^uo^ 
htimfe Confeffie fouben aennemen en tot paren boo?* 
beel gelmuben: noeptano 3ün be <©ebeputeerbe ban 
berïfeligie eeuetoijle tpbsf te boren fecretelpbbppem 
gebomen/ om raeb en abbpöte Pebbentoatfpboen 
fouben mogen om pen te üefepermen ftteft pen 
befe anttooo2be gegeben / fo bertefjMuibeii atë npeft 
ben name en tptel ban be Confeffie ban $Uufburg bnf- 
ben geb2uiben / batter goebe mibbel ^a^ om pen-lut^ 

1 ben te befepermen/boe? mibbel en pulpe banbe <©utt- 
| fe Surften / maer alö fp baer in ftoartgpetb maeb^ 
I ten / enfeiben batfe ’t felbe niet en bonben boen fonbec 
; guetfe ban paer tonfeientien / fo peeft Pp Paer noep 
! eenanber mibbel booj geflagen: namentlpb batfe m 
paefte fouben opb?engenbijf of 600000 ptuöensf/ om 
J .. '1_ï..»hrtr vii'ivTiurmtrtnfp / baer DO weg zijn te vertrecken, buiten der Stad en dele hjne bflCTOP 

Maj. Nederlanden,na dien fy donderhonden en effed j Ö * m toel raeb toiflen/Om be 
van den contraóte, tuffehen ons, als Gouverneur en 
Borgemeefteren, Schepenen en Raed der yoorfz Stad 

Van Antwerpen ter eenre, en hen ter andere zijden, 

aengegaen den tweden Septembris left-eden, niet en 

hebben mogen obtineren, als^breder is blijkende by de 

brieven van de voorfz Stad van Antwerpen, hen op den 

12 da<r defer gegeven, ons daerom vrundehjkenoot- 

moedelijk biddende, dat wy hen fouden verlenen atte- 

ftatie vaii haren ordentelijken beroep, wandeling en 

converfatie, volgende haren vootfz contraéle, van dat 

fy hen anders niet gedragen hebben binnen dé voorfz 
Stad, dan in alle ge'hootfaemheid, jegens de Magiftraet 

en Overheid, welk wy géerne tot haren verfoekeals 

boven geaccordeert hebben, als ’t gene des voorfz ftaet, 

waerachtig zijnde, daer by voegende, dat fy de voorfz 

Magiftraet en Overheid mettet daet hebben by geftaen, 

jegens de gene die de voorfz Stad in grote onrufte en 

beroerte hadden geftelt. Alles fonder argelift, en des 

t’oorconde,hebben wy defen met onfe hand onder¬ 

tekent , en ons fccreet van wapenen op de marge doen 

drucken tot Breda, opten 13 dag van April in t jaer 

ons Heeren 1567 na Paeffchen, en was ondertekent 

aldus: Guiliatme de TfJajfau Met delfelfs Princen ze¬ 

gel daer op gedrukt in roden Waffche. 

■£>en Vmuc Pan Crangten mcrPcnbc bat alle fa# 
Pen bet* Pcrbonbcn Cbelcit ten guaetfïen afliepen/ bat# 
tcrPcleaen’t hoger boent pelben en paer aen be^ijbe 
pan be ClouPernautc begapen / ttoPttg onber ben an 
beren toaren/ pen falicn qiiaiijP Deleiben / goebe ab# 

me re geuzuiuen tui 
fP anttoooeben batfe baer toe toel raeb toiflen/om be 
fdPeonte b2engen/ban begeerben tc toeten be nub- 
beien Poe en in toat manieren pp pen-lutben ban be# 
fcliermen foube: ben ]32ince feibe bat fupe niet gelegen 
entoaötc PcrPIaren/boo? bien pet mibbel openbaec 
3ijnbe/ pem niet mogeltjb en foube 5ijnalo ban pet oo2s 
boo2fdjr baer mebe uit te riepten / batfe ober fiur tfei^ 
Pe motten pellen totfijnbifpofitie en bifetene: banen 
Ponben baer in niet eeno toetben / alfo fp fetben be fel" 
Pe penningen niet en Ponnen opb?engep / of fp en fou# 
ben ’t mibbel moeten toeten / alfo fp anberp geen pem 
ningen en fouben Ponnen Pergaberen / of paer Pol» 
contemcmcntgepen- im. 

i^o2to' baer na namentlpPben iï icp?iifeftjpputt g,?tnpcetl 
^nttonpcnPertrocPennafpu ^tab Pan25?eba/ Be# 
Icib ^ijnbe met een grote meniepte fo Pan Cbeliut# 
bcn/ Pcopïuiben/ aio B02geren/ enalö pn albaero?# 
b2e in fijn eigen faPen pabbe geftelt /10 ppPanbaec 
Poo2to na ïDuttganbm fpn <02aeffcpap Panj|aiTou 
PettrofPen / ïatcnbe fijnen oubjten ^one / ben <6?aPe 
pan 23ueren/ tot lopen in bec aniPcrfiteit of pogo 

^<Dit PertreP Pan ben 5ü2ince peeft alfuïPen perBaeft# 
pcibgemacPt onber be Ciercfonneerbe / batfe gcticinP baeft/ 
petflaubert cn met grote popen / niet alleen uit int# g 
toerpen / maer ooP uit alle anbere ^teben en plaetfen ^errföf°? 
in j£2abanö Oeaonften tc Plucpten infulPcrpaefien/ (F. ll8.) 
aio offn te laet Ponten fouben. . 

^>en rü 3unalirbe 3leöen Panbe ^tab Pan Itii# 
toerpen of ben 25?cben aaebPcrgabect getoeeft/a^ 
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bp öêtt fê*0«rt<eren der «&tad boor 
J2*,, gepouöen tó dit na-bolgende/ te toeten: dat nu bol; 
San bracpt toefende Den totlïe ban paer J|oogpeid in ’t op? 
anttoep houöen bande predicatien en berttech ban de ^zïjU 

°i]L tarnen/nu noep refteerde tebetopfen onöerdamgpeid 
Intene* acnfijne jRajeft. tn’t aenbaecdcn ban febere «©arde 
mvn. ]aan Golfte ban toapenen/• t toelb dienen foude tot tu? 

tte / brede en trangmUitettban de «gtad / berfe&ennge 
bande ©oopluiden/ borgeren en ingefetenen/conti? 
nnatiebande trein bande boopmanfcljappe / en om 
be jétad te pouden in de debotie/ gratie en fabeur ban 
fijne iBajejictt. 

jBaer tocigerende de boorf3 «©arde te aenbaerden / 
foude de <§tad mogen ballen in indignatiebanfpne 
jRajeft. en Ijaer ï^oogljeid/ en tooiden berblaert rebel/ 
en ballen inde inconbenienten daer in fommige ande? 
re Steden orilanjc geballen toaren/ daer uit nieten 
toate te bertoacpten dan berlteö ban pribilcgten en 
brppeüen / mttfgaderö belegert te toerden / en d’inge? 
feten te fielten in perpbel banltjf en goeden. €n 00b 
oorfakejtjn dat fpn jRai. boben de inlandfe bneepten 
(die paer fêoogpeidtoel tot ioo©endelcnpterteSlan? 
bepadde aengenomen/ bepalben de benden niiteren 
en liepte peerden) foude toengen uitlandfebnecpten 
en ruiteren / als? ^pangtaerden / Italianen en $joog- 
^uttfim airede aengenomen toefende/ in getale/ te 
toeten/ ban ^pangiaerden/ 1000 foldaten/ en 500 

liepte peerden / ban Italianen 6000 foldaten / 2000 

peerden / ban ©uitfen 8000 peerden/ daer af 3000 al? 
rede ober lange pen toaert-gelt ontfangen fouden peb? 
ben gepaö/en onlanjc noep Dun gefondeniö petaen? 
loop-geld/en den anderen 5000 peerden puntoaert- 
neld / en noep omtrent 20000 boet-bnetpten. 

3©elbe nttlandfe ruiteren en bneepten pier te Eande 
bomende / en foude daer ban niet andere? te bettoacp? 
tm3ün/dande gepeleruine en berderffeniffe ban al? 
len defen Standen en der «gtaO/ al’t toelb menber? 
boopte te berpoeden/ mits? ban toegen der felbec ^tad 
betonende de boorf3 obediëntie / geltjb fp berftaen pad? 
ben dat meeft alle andere Steden pier teSlandege? 
baen pebben. ©erfoebende daetom aen allen den Sie? 
ben pier op te toillen letten en goede anttooo?de tetoil? 
len geben tot hoordeel ban der ^tad en paer eigen toel? 
toaren. ^ „ 

b002f5 propofitic gedaen 3pnde / pebben de Sle? 
ben eendracptelpb fonder eenig uttflel / berblaertbe? 
reette3tjnte bolpcrden in d’onderdanigpeiddiefpfp? 
nejBajefieit fcpnldig 5ijn/en ober fulr te ontfangen 
de boor f5 «©arde / fonder eenige conditieofbefpreb/ 
maerdat men paer ©oogpetd foude bidden en berfoe? 
ben dat fp paer poe eerpoelieber foude toillen binden 
binnen der felber ^tad (om de faben te drefferett) met 
alfttlben «©arde ató fp fouden bebinden te bepocen. 

<©cfe amtooorde pebben de Regeerders? de <0ou? 
toernante door paer «©edeputeerde bertoittigt / ber? 
foebende mede aen de felbe dat alfo beel bolr uit Sfint? 
toerpen bertrob/ 00b de gene die alleenlijb padden 
ter predicatien getoeeft / en andere die bp de berblarin? 
ge ban den 7 Hprilté met en toaren ustgefteben / mits? 
bien fp niet berfebert en toaren ban’t betfoept pardon/ 
baer boor paer ©oogpeid padde berblaert dat fp foude 
intercederen neffens? fijne iBajefteit dat daer om paer 
l^oogpeid geliebcn toilde (bp fo berre fijne jfêaj. pet 
berfoepte pardon toeigerde den tongeren eningefete? 
nen der felber ^tad) te accorderen en confenteren den 
tijObaneenmaendna deinfinuatie ban de berblarin? 
ge ban de totlïe ban fpnc fRaj. om bjpelpb uiten Stan? 
be te mogen bertreeben/ fonder belet gedaen te toerden 
aen paer perfonen of goeden / en dtt al om te feputoen 
dat de ^tad niet ganfcpelpb en foude toerden berooft 
banbolbe. 

3©aer op de föegente den 6 berblaert peeftdatfp 
geeme berttaen peeft dat de Sleden cn«©emeenteban 
de^tad ban Inttoerpcn bereet3ijn te betopfen ge? 
poorfaempeid aen fijne |Baje|t. en t’ontfangen af fuift 
«©arntfoeu / aio fp foude binden te bcpcrentendienft 
ban den Coninb / goede rufic en ftiltc ban de boor? 
noemde ^taö / toefende ban meningc felfsi in perfone 

aïdaer «tetter eerfte gelegentpeid te bomen / actorde? 
rende 00b de berfoepte maend boor de tongeren/blij? 
bende en toonende in de boo?f5 ^tad (indien fpn jtëaj. 
pet pardon niet en accordeert) om door den toeep ban 
gratie/ gjuftitie of anderfind/paer teboorfientegen 
fpn boornoemde JBajefteit / fonder middelertpd gcar? 
refleert te toerden / noep gemoleff eert aen ipf noep aen 
goeden / uitgefondert de gene die in paerboorgaende 
anttooorde uitgefondert 3pn. 

^aer na op den 26 5CpriIisf iö den <©rabe ban 
iBanffeltmet 16 ©endelen boet-bolbo binnen der ®?n 
boorf3 (§tad ban SCnttoerpen gebomen fonder eenig 4i®anf^ 
belet / en i£ paer ï^oogpeid den 28 daer na / beleit 3«n? [dr 

de bande principaelfte l^eeren deef ï^ofö/en met toacpt ;n°Cto0^ 
ban 1500 peerden/gebolgt/en met aldecrebetentie log^ 
en refpecte ontfangen getoeeft. &p peeftterftont ge? 
bodentebefeprpbende namen entoe-namenbanalle pen 
de putö-gefinnen/mitfgadersi de toapenen in de pui? suumte 
fingen der borgeren toefende/ eenige dagen daer na 
peeft 3pder heleinde gebanbeniffe doen toorpen/die |nttoet(. 
befcpuldtgt toaren datfe mede in eenige ïfterben toaren ?en. 
getoeeft en de felbe padden pelpen breben en beroben / 
ban de toelbe daer na fommige capitalpb 3pn geftraft 
getoeeft/3P peeft 00b doen afbreben en in de gronde 
doen raferen de ttoe herben die bp de «©ereformeerde 
aldaer gebout toaren getoeeft. 

«©e 25urgemeefieten en ïtegeerderO ban 9Cmfter? me ban 

dam hernomen pebbende dat de predicaticn binnen JjyFf 
^Cnttoerpen enin (©raband en ©laenderen ceffea'den/ ' 
pebben opten 17 2Cpriliö die bande Keligie boorge? p?eutca= 
pouden dat fp met bequame b?edelpbe toegen toillen 'IEu r[ . 
arbeidendat metdepredicatien aldaer mede boor een {“tn. 
tijd opgePouden tttoept toerden / ter tijd toe bp de Co? 
ninbltjbe DBajeft. daer in anders? geordonneect foude 
toerden. (€en einde alle ongenade / die anders? de felbe 
e§tcde en ©oorteren ban dien fouden mogen oberbo? 
men / moepte bipben berpoed. 5^aer op bp die ban de 
ïïeligieis? geanttooord getoeeft/dat fuljr in paer ber^ 
moge niet en toas?/ obermits? depredicatie toegelaten 
en de ordonnantie gemaebt toas? bp den ©rinee ban 
©rangien/den ganfepen 0aed der ^tede/met ad? 
bps?bande 3©pbmeefteren enbelebandetreffelpbfte 
borgeren / en 00b aen toeder3pden bef tooren/ dat men 
de predicatien fouden bepouden ter tpd en topten toe bp 
deConinblpbe 33&ajefieit/met adbps? ban de «©ene? 
rale Staten anders? geordonneert foude toefen /niet te 
min toaren te breden paer te ondertoorpen ’t gene dat 
bp de ©urgemeefteren en ïtaden met adps? bande 
3©pb-meefteren en borgeren / ober pet contract ge? 
toeeft 3pnde / dien aengaende foude mogen toerden ge? 
ordonneert. 

<©e «©ereformeerde indefe benautpetd toefende/ ©*««* 
pebben opten xx 2tp?ilis? een gemene ©aftendag en öefSe? 
(Beedag doen berbondigen/ op dat <©od 3Clmacptig refo^ 
fpn bermperttgpeid en genade ober pen-ïuidert foude 
toillen bertonen. ÖEIt- 

^en jerp mprilis? pebben de 23urgemeefteren en isante? 
Regeerders? ban Hmfterdam toederom die ban de Re? 
ligieboorgepouden/dat al toaft fodat bpde©rince? gy, 
Ipbe €jccell. ban ©rangien gepermitteert is? getoeeft / be^ to^ 
paer predicatien te laten doen in eenige plaetfen fo bin? 
nen als? buiten der ^tede / om te beter ruft en brede te 
onderpouden / bolgende d’ordonnantien op ’t belieben 
ban de ïtertöginne ban ©arma / Regente en «©ouber? 
nante/gemaebt/noeptans? na dien fp-luiden toaren 
bemerbende dat de felbe predicatien den ©oning en de 
«©oubernante niet aengeuaem en 3prt / alfo die in ber? 
fepeiden plaetfen ban ©laenderen / 252aband en ande? 
re Eanden onder de domeineban fpn |©aj. gelegen/ 
genoeg cefferen/ daer om fp-luiden ban gelpben geerne 
fouden pen dat ban gelpben aldaer ter <^tede moept 
toerden gedaen/al eer ’t felbe bp de «©oubernante toer? 
de gcinterditeert en berboden / ’t toelb fpne |Ra(efteit 
te meer foude bepagen/ fo de p2edicatien goedtoillig en 
niet door bedtoangin furepeantie gepouden toerden/ 
toaerom fp-luiden boor goed aengefien pebben en begc? 
ren/ gelpb fp onlange te boren 00b begeert padden/ 
dat die bande «©ereformeerde Religie pare predik? 
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tfc>n mede opbouben fouben / wc tijd toe daer in anders* 
fcp ftjne |Ba|. geordonneert foube 3tjn. ’t 3Belb doem 
de/toillen fp-luiden aen fijn fRajeftett en de H°ogi 
Ddb bande boo2f5 Regente intercederen en alle bermo; 
gen aenftaen / bat be boorf5 predicatten en ’t geen baec 
tut gefproten mart) 3ijn / in geen ongenade berftaen / 
maer baec perdon eiftöe foube/genadelgb geremit; 
teert foube mogen toerden. 

^ie ban be Rcltgte binnen aumfterdam hernomen 
fteDfiende bat be ©oubernante ober allede$ederlan; 
ben be predicatten en erercttien bande Religieber; 
ftoo?be en bede cefferen / berbolgende die ban be Com 
fifiorie en andere ban be principale auteurs* bande 
troubelen/en geen Dope Debbenbe om be p?edicatien 
en erercitien ban Religie langer te bebouden / Debben 
ben rrb 2Cp?illté aen be ©urgemeefteren / «gcDepenen 
sn Raden der felbec ^tebe gepjcfemeert febere Re; 
guefte / inboudendefommierlijb: . ... . . 

vm boe toel men Ijen-luibcn n^ec geeft btbeefe 
nebQii guabe roepen /ais* of ft» eenige ttotft of oproer fouben 
bc®etv fo$benof fapen onder be gemeente / ’t felbe noefttans* 

niet enfalbebonben toerden / maec ter contrarie Den 
amfto* altijd geftelt / geljjb ft» Den als* nocD ftellen / om be 
öainam Rieden te betoacen en befcDermen boor alle inconbe; 

ntenten / te bedrijen ban alle bnecDten en brijgs*luiden 
aiöaer. die ban buiten in der ftede foube toillen bomen / en bit 

ai tot conferbatie bande boorfj ^teden/dlenfte ban be 
5’ $©aj.entoelbaren der burgeren en intooonberen ban 
55 dien. ©nalfoeen gerucDte gaet bat meneer lang fe; 
’’ bete ©endelen bnecDten in der ^tab meent te brem 

J gen/’ttoclb ft» bebucDtenbe 39a / bat ftteeben faltot 
: groot acDterbeel ban be boorf3 ^tebe /fo be neringe en 

coopftandel baer boor fal bomen te cefferen / bpfonder 
" nabtenfti-lutdenenallebe burgeren toel geftnt 3ijn be 
' rf^tebe te betoaren met be burgeren en bneefiten in 
l dienfte ban der ^tab toefenbe / tegen alle aenloop ban 

be bnecDten/ fonber ban buiten bnecDtcn in te laten bo¬ 
men. &o berfoeben fp-luiden bat be boorf5 25urge; 
meefteren en, Regeerberen Den fupplianten beloben 
toillen onder €ede en 3egel ban der ^tebe/bat men 
aloaergeenHeeren (tentoare met een blein familie) 
bnecDten ofbrijgöiuiben en fal laten inbomen / niet te; 
genftaende eenige miffiben of commiffien diefpfou; 
ben mogen ontfangen ban toie of Doe befelbe fouben 
mogen 3ön/ maer bat met befelbe ^$tebe foube betoa; 
renten dienfte ban ben Coninb / metten burgeren/ 
tngefetenen en bnecDten bp be ^tebe aengenomen / 
tertijbentotjlen toe bat bpdeïioninbUjbeiRaj.met 
addgs* ban be generale Staten / op ’t feit ban be Re; 
iigie en ttoublen/anders* fal toefen geordonneert/te 
breden 3ijnbe aen Daer 3Öbe gelijben €ebe te prefteren/ 
en in fulbcn geballe te beneerftigen / en be gemeente te 
induceren bat fp-lieben boor eenennjd mettepredica; 

’ tienfullen opDouden en fuperfederen/ mits* dat men 
Denluiben mede fal beloben dat men Den-luiden aen 
lijf nocD goed befcDadigen / maer in tufte en ftiifigfteid 
laten leben fal / bigbende be Ordonnantie bp ftjn Or- 
teil. gemaebt/boorts* in ftjn bolle bracljt en btgeur. 
€ningeballe de boorf3 Regeerberen Dier toe niet en 
fouben bonnen berftaen/dat men Den-luiden als* dan 
foube geben liberteit en brpbcid/mits*gaders* begua; 

„me tijd om met Daren perfonen en goederen te mogen 
bertrecben/enDaerimmeubele goederen te berbopen 

.. en tranfporteren / na bermogen ’t 1 <> Srticul ban be 
„ Ordonnantie den Icften ^eptembrib gemaebt / enbp 
3 ftjn €rcell. daer na geadboieert. 

Hier op Debben de ©ucgemeefteren/ ^cDepenen en 
ic op öe Raed bp mpoftille berblaert/eecft aengaenbe be betfe; 
i330^ bertDeid of belofte om geen Heeten in te laten / ban 
Sc «iet feber blein getal ban familie / bat baer af met die 
fic ' ban be^cDuttertje en gemeente optenrrbiijjpebrua; 
(f.r 19.) rij genoeg toas* geaccorbeert/enfulronnobig’tfelbe 

te itcreren / alfo be Regeerders* ’t felbe aen Daer 39de 
toel Debben onberDouben/en nocD begeren te onder; 

55 Douden / niet te min om boldoens* toillc / 3ftn als* nocD 
pa te b?ebcn / bat geen Heeren met eenige folbaten binnen 

ber^tebefullen toerden gelaten/banbpboorgaende 
» abbüs* ban de rrrbj Raden/ en ban de gemene ^cftut- 

terneder ^tebe/ begerende daerom batbeftipplian;cc 
ten ban Daer predicatien cefferert toillen / om be inbig;cc 
natie ban fijne Ifêajefteit te ebiteren / tot ontlaftinge fo cï 
ban Den fupplianten/ als* ban be Regeerders* en goedecs 
gemeente der ^§tebe/ gelijb ’t felbe tot meermaels* ber;cc 
focDt is*/en aengaenbe om te Debben liberteit ban lijf ‘c 
en goed te tranfporteren /is* ben Regeerders* ban Der;cc 
ten leet dat fulr bp eenige ban Daren burgeren gefcDiet/fC 
toel begerende Daren borgecen bp een en in brede tecc 
Douden/ban of pemanben banden fupplianten’t fel;tc 
be geraden docDte/ en toillen be Regeerders* Denluibentc 
baer in niet berDinderen / maer beloben Den-luiden ‘c 
daer in te berderen fobele in Den bermogen toefen fal/c€ 
nabolgenbe ’t bpftienfte artieul ban be «©rbonnantien/cc 
ben leften September gepubliceert / en bp be Princel.cc 
€rcell. baernaopten rbig januari) op belieben ban cc 
be Hertogtnne geabbopeert. ‘e 

<©en Heere bart 25reberobe toast tot befer tpb toe ©e* 
binnenttmfterbam gebleben/maer boor ben#2ince 
ban<©rangien getoaerfcDout39nbe/batDpopftjnfa; üeroöe 
Den letten / Dem boorfien foube / beeft Dp mede gereet; oertreè 
feftap gemaebt om te bertreefeen. ^e gereformeerde «M* 
Debben Dem eenige dagen opgeDouden geftad/enen * 
toaren niet toel te breden dat Dp bertrefeben foube / eim 
belpb Debben be Regeerberen Dem boen berfien met 
febepen en bictualie / en 00b eenig geld boen lenen / m 
DebbenDemben 27 ‘Jlprilliö bes* nacDts* ontrent elf 
uren met beel toortfen ter fcDepe uite ^tebe gelaten / 
metbeel €delen en andere ban be bondgenoten bec* 
gefelfcDapt3ünbe. <©e gene die nocD bleben/beeft D? 
geraden batfe niet lange in ben ^tab blijden en fou^ 
ben / maer 00b baeft bertreeben / en in ’t fcDeiden nie; 
mand berongelpben. Hi^ï door is* oen grote benaut* 
Deib onder be «©ereformeerbe getoeeft / Dp is* naec 
€mbbengereift/en ban baer boorts* inde H^tbjb; 
Deib ban <©2aef ^ooft ban ^eboutoenburg / en i$ 

baer na opten rb 5?ebruanj in’tnaer boïgende jare 
1568. opten Duife ban HarnDof / of fo ’t be fommige 
noemen Harenburg in be ©eft ban Rebelingen geftor^ 
ben en leid tot ©emen begraben. ^002 toiens* obers 
lijdende ©ereformeerde die uit ben Plande geblucDt 
en gebannen toerden/ de Dope dieft» op Dem Dabben 
genomen/gefteel berloren Debben: DP en ftjn$oor- 
©ubers* 5ijn in Daer leben feer geacDt getoeeft onber be 
grote Heeren ban ben Blande / fo om be €bele en oude 
afbomfte Daers* bloebs*/ als* gefproten 3tjnbe bande 
5doorl. ©raden ban Holland / als* 00b om be grote en 
febone goederen die fp-luiden in defen Plande Dabben f 

en treffelpbe aliantien en Houtoelijben die fp-luibm 
gebaen Debben geDab: ftjn bader is* getoeeft een Heere 
en Ridder ban ber ©rben ban ben ©ulden ©liefe. €rt oes 
op bat top 00b Dem gebenben / DP is* getoeeft een man i@c«e 
ban lange ftature/rofacDtigban aengeftcDt/metblont 
gebrulttjair/ toel gemaebt ban lijf en ban leden / feer to0ot em 
beleeft en liberael / goed ban berftand en begrijp / 00b qmttfb 

onbertfaegten bloeb tertoapenen/ en toas* Capitein 
ban een23enbeban 02bonnantieban ftjn JRajefteit/ 
Dp toas* feer ftaeftig ban Doofde/ en toat obftinaet in 
ftjn doornemen / in ftjn jonbDeid feftreef ftp tot ftjn ad* 
bijs* peuteftre, batis*: ’t mag toefen/ of’t bange* 
fcDieben/ maer na ftjnbertreb tot in ftjnboob-bebbe 
toe/ toas*ftjn fpreeb-tooord Heere bewaert ziele en 
eed, Dp is* geDoutoelijbt getoeeft aen SCmelia ©ra* 
binne ban jSieutoenaer / be toelbe omtrent een jaer na 
ftjn bood toederom Houtoelpbte aen ben &eur-©orft 
freberib/ ©altfgrabe opten Rijn. 

Incarnatie op fijn overlijden.' 

HelarICk Van brederode Van hoLLandfChett adel* 
VerMaert, 

Vrll-heere Van Vlanen VanfioVter aert. 
Heeft (Wt s\lnV aderhand ?elaeCht) dedood aen* 

V aert. 

Het meefte brijgs*bolb bp Dem en andere ban be tjet 
©ereformeerbeopgenomen/ 3ftn met Daer bliegenbe 
©enbels* ban ©lanen en daer ontrent baer ft» toaren 
leggende/bertrotben. ^en wbtij ?fpiilis* Debben ft» omust 

Den 
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Ben öesi mo?gen# b?oeg boo? dag boo? Sïmfterdam 
dertoont/ toaer doo? een groot rumoer in de <§tad her* 
refen iö / aïfo men niet en toift tot inat einde fp aldaer 
geBomen toaren. 3£e burgeren Bebben Ben in de toa* 
penen aen de muren en poojten degenen / om te Belet* 
tendatfenietinde^tad en fouden Bomen/indienfp 
fulr poogden te onderftaen. <©en rrir3ijnfeboo?tban 
der ^tad bertrocBen den Bogen dijb die na Sparren* 
dam loopt lang#/eenige dau Ben-Iutden Bedden eerft 
ttfatBuifer# J&loofter / leggende duiten der *§tad/ 
geplondert en gerafeert/boo2t# 3ijnfe getogen na de 
3Cddpenan €gmond/die fp 00B dorooft Bedden/en 
3ijnboo?t#doo? ©oojt-Igolïand na jBedendlid geto* 
gen / altoaec fp t’ftBtpe gegaen en boo2t# te ïande uit 
geWucBt 3ijn. €emge ban de felbe 3ijn dp <3|aep ©an* 
neften (toefende een plaetfe op den <©ijB tuffcBen 3tm* 
fterdam en jBuiden / daer de fcBepcn aen den djjB mo* 
gen Bomen) t’fcBeep gegaen/andere doo?Bet ^ticBt 
banaitrecfjt naer SCmerongen en elder# hertogen/ 
alfo de berbaeftBeid groot toa#/en den noot Ben de doeg 

_ toeeöomteontBomen. 
<©en <02abe ban iBegen met fijn regiment Brtjg#* 

ban bolB toel getoapent 3ijnde / menende met Bun te ftaen/ 
fjeeftfe ncerftiglijBcn berbolgt/ en i# den rrir 2lp2ili# 

“ omtent mmfterdam geBomen/daer doo? die bande 
f«n. Religie Dimmen der JStad in grote bsefe toaren / fo?* 

gende dat men alle ’t&rijgébolB binnen laten foude/ 
endlebendaeromalle dien dag meOeindetoapenen/ 
toantfpen detroudenBaer mede-2502geren CatBolij* 
Ben niet / dpfonder aio den roep geftroit teerde dat den 
^eereban fbiccarmeömede met heel bolr/grof ge* 
ftButen ©ionicr#op teeg toa# om mede naer mm* 
fterdam te Bomen. ^eboo?fcB?eben jBegenfeBnecB* 
ten Bedden in’tberbolg bande 25?ederofe BnecBten/ 
den ©uiö-luiden groten oberlaft gedaen / Bare goede* 
ren fpolterende en derobende onder Bet derel ban datfe 
<©eu# toaren/en de <0enfen toelgetratteertengonfte 
Betoont Badden / eenige ban de blucBtige 3ön acB* 
terBaelt en gehangen / de teel&e daer na geBangen 

, 3Ön. 
Wïtbaf ^aer tearen tot ©panen nocB gedleben d?ie ©aen* 

ban ©0. delen BnecBten/daer Capiteinen af tearen Rondde* 
anen te* ren 3Helb?ecBt ban ©ucBtenb?oeB/.©. ban giebelt/ 
ara Me en <loBan ban ïlerte#/ defe hielen den rrbj 3Up2ili# 
©aen (andere feggen den tienden itëep) uit ©panen/ en 3ijn 

‘ geBomen ober de Stbiere ban de HecBe / menende die 
©aert die befcBanft toa# / in te nemen / obermitö daer 
maer een ©endel foldaten/ met eenige ©uio-luiden 
gedleben en tearen: maer de felbe 3ijn bp^tebende 
3©it/ Capitein ban ’t ©endel/fulBe reftftentte gedaen/ 

- datterbelegeflagett en eenige gehangen 3ijn getoeeft / 
detoel&ct’lintecBt op ’tdtafleel ban ©:edendurg ge* 
d?acljt 5ön / daer onder ^fonBBeer 9IoBan ban ftene# 
mede getoeeft i# / detoelBe naderBand 00B metten 
f toacrde geerecuteert toerd. 

jtïtogc ^cn felben dag quam hertog €riB ban 2SiurtO* 
£cö toijB met fijn bolB te jBerBerBen ter “Hlmeide/ en too?p 
23?unf» alledefcBanffen die de 25:ederofe BnecBten aldaer ge* 

, maeBt en berlaten Badden / om berre / Bet 3landboiB 
sanofi. aj tc tooien berlopen/fommtge bande 

gene dier tearen gedleben /namen fp gehangen/ber* 
doteende Buifen/ fmeten alle de glafen in itucBen/ 
Bier doo? toao fuïBe berfcBpBtBeid/teefeen denaut* 
Beiddimien ©panen/datde meefte25o?gerOden 27* 

±8. en 29. uit ter ftad liepen / d’eene na 25uren / d’an* 
der na ^leerdam / Slfperen / ^eucBelum en elderO. 
Cndcn derden jfëep daer naer toao deb?efeenber* 
ftBJicBinge fo groot/ dat 00& alle de BnjgOBnecljten die 
nocB in ©panen lagen/mette reft bande 25o?geren 
ooBbcrliepen en teeg blucBten / met fulBen berdaett^ 
Beid / dat fp niet en toiften Boe fptijdlpB genoeg toecB 
fouden Bomen/fp flocgen de ©oo?ten en 35meide open/ 
ia Blommen doben ober dcSlmeiOc Benen / Boe teel 

©panen daer niemand en teaodiefe joeg. 
ban fceo bjjföcn |Bep quant hertog OcriB met fijn bolB 
S ban binnen ©panenen plonderde’t^uisf te ©atenftcin/ 
5B?unf< fo 00B onlangst daer naer ’t^of ban ©lafantie in t 
Mjöfit* 25ofcB/doo? eemge die ban öttrecBt guamen/feer genomen j> Ded 

toerd dedo?ben j Bet grof gefcBut toerd den wbitj ban 
daer genomen /en met grote triumpBe naer öitrecBt 
geboerf. €n de doggeren en landfaten die eenddeettf 
aldaer tearen gedleben /en daer naer toederom beer* 
den/mollenden honing ban^pangien/ die aldaer 
tebo?engeen gebieden Badde geljad/fteeren en eed 
doen/ en quamen in grote flabernpe/fp Badden ee* 
nigentijd te bö?en/namentli)B den rrbiij dfed^uarp 
Baren ^eere gelooft en geftoo?en dat fp Bern totten 
uitcrflen toe fouden bpftaen engetroudlijben/fofp- 
luiden 00b gedaen Bedden, gin §ulio Bier na toerden ©patmt 
de pooien en ^fimeidc af geBangen/en dat dusflan* «rren 
ge eene ^tede toaö getoeeft/ toerd nu tot een open 
©leb gemaebt. <©oubernante ftelde hopman maebt. 
^teben de 3©it / in recomnenfe ban dat BP de ©paen* 
febnecBten opte ©aert Badde Beffen ftaen/beriagen 
en gebanbelijb nemen / en om andere dienftendp Bern 
boo?maelstden iteifer gedaen/tot een <©?offaett der 
,§tede en panden ban ©panen. <De ©?ibilegien daer 
deï^eereban 25?ederode en fpne ©002-ouderen Baec 
fofeerop Badden beroemt/toerden te niete gedaen/ 
en meeft alle d’<©nderfaten fo die Ben mettec faBen 
Badden gemoeit/alst 00B d’onfcBuIdtge moften ftraf 
en fcBult d?agen/ naer ’t fp?eeB-tooo?d: 

Ah de Reeren mifdoen tot eeniger tijd. 
Valt het ongeluk op dl Onderfaten Jubijt. 

jfèeefter <©e?m ban «^toieten getoeeft pijnde 
raerbinnen ©panen/diemp eenige ban fijne anten* 
tijBe en opgeteBende memo?ien/ roerende de ftede ban 
©panen/tot mijnder begeerte ober gefonden Beeft/ 
Boe toel tB Bern ondeBent toast/ Beeft op’t innemen ban 
©panen defe incarnatien gemaebt: 

MIIw heer If Verlac-Cht, flln hand helt defohatt, 
oCh God aenfChoV t doCh onfen fo beren flaet. 

<Êrt nocB ban ©panen doo? den felben. 

des ongehVCks en hebt gil doCh geen fChVht, 
neeMt t rooft aen God en hebt noChgedVht, 

dommige €del-luiden detoelBe Ben met blucfiti* 
ge ober fe toilden falberen / 3ön doo? ontroutoig* 
Beid ban Baer-luiden fcBlppcr betraden getoo?den / en 
tuffcBen Jaarlingen en ^taberen op een plaete of 
droogte gefet/altoaer fp ban hopman €rnft jBulert / 
^cBouttotJ|afïelt/een bande Capiteirtendest<ï5;a* 
benban5trenderge aengegrepen en gehangen 3ijn ge* 
toojden/en op5t25loBBüist of Cöfteel tot Jaarlingen 
getoocBt. ^e boopiaemfte onder defe 5ijn getoeeft / 
«©ijstöjecftt en <©iednB ©2p- Reeren ban batenburg / 
ged?oederen (die Ben te bo?cnelB met een ©endel toe! 
toegerufte foldaten dp Bet bolB desf J^ecren ban 25?e* 
detode Badden geboegt) en ^iurt 25eima/3©illem 
25uema/ en J|artman <©alama/ beide €delluideit 
uit ©2ieftand detoelBe naderBand doo2 debel bande 
(©oubernantet’famen ober gefonden 3pnnaer25mf* 
fel/ daer fp in den iare 1768. uit debel desf J^erto* 
ge ban 3ülba 3ijn ontdooft/fo tot ftjnder tijd bjeder 
fal toerden berBaelt. §|n 5tb002fcB?eben fcBiptoarcn 
omtrent 100 perfonen/en toel 200 roeröfeecgoet en 
getoist / met feer hele meudele goederen / gout / filber/ 
gemunt en ongemunt/Blederen/ Cappen/Cafuife* f Ia •> 
len/ en diergelijBe dingen die genomen toaren uitte 
Cloofteren/ en ban de «©eeftelpBBeid in Rolland/ toel* 
Beeenstdeelst 3ijn ged?acBt naer Sceutoecden / en 3ijn 
aldaer mettet getoeet en Blederen ban de gehangenen 
gebeiltopten ïbij |Bep onder de BnecBten ban J^op^ 
man JIlQuIertö ©aendel / docB is t befte goet/fss men 
rnetnde / tot Eeeutoerden niet geBomeit. 

<©en ^tadBouder ban ©jieftand te dier tijd tot 
gadingen 3«jnde doen de gehangen# aengeb?acBt 
toerden / Beeft eenige ban dien met Barde tooo?den 
aengefpmBen/ met dreigementen banBangcit/enlfet 
00B ttee of dfte dagen daer na binnen Jaarlingen een 
galge opriefjten. 23 jKep 3ün eenigeJ|eeren ban 
den ©ode ban ©?ieftand metten ©jocureur <©enerae5 

© m 



170 Het derde Boek. 

fiteque* 
{le bj? 
Slooft 
SBuife 
SBurgnv 
mccftcr 
booj öe 
Sctolucft- 
ie ooec» 
gegeten. 

tót ^atUtigett geBütmn/ omöc gehangenen te ejca* 
mtncren. ^aet 3tjnöer n cptc <©aleien gefonöen/ 
7 3ijnöecöen 30 (3junp tot jaarlingen geBangen/öaer 
onöermenfeiöeöat 3 Cöelluiöen toaren / ten ban öe 
7 ié neber gebalien/ be Boo?be geb?oBen 3ijnöc/öe tod; 
Beboo? £st?n/ on boo?-Biöben ber toc-fienberen/ b?p 
gelaten ié/ bocD iébaer ttagclfcgben. ^onBer^acoB 
ban ^Ipenbam in ^ollanb / ié feer jammerlijBgepij* 
mgtgebjeefl/ enbaerna met andere na25?uffelober 
gefonben/ öaer \p meöe onthooft ié gebjojben. 

<©en ^tabljouber on ’t ^uié te SLmttoeröen 3tjn* 
be/ hebben bele jonge <©ocBteré int getal ban omtrent 
140 / bcöen aengeficït / om be gehangenen tot garijn* 
gen te mogen brijen en loé brtjgen / en 3iin Sun eenige 
b?pgefc!jonhen. 

$a Dat öen Igeere ban 25?.eöeroöe en oèbelen/ mttf* 
gaöeré öe ^eöicanten en beel Boopluiöen en b02geren 
uit Hmtferöam toaren bertrocBen / geiijB gefcit ié/ en 
Dagdtjr meer en meer bertrocBen / fo heeft “looft 
25uib/ 25urgermeetïeröer boo?f3fïeöeban gimfter* 
Dam / op fijnen name in öe gualitett alé burgermee* 
fïer / aen öc^ertoginne ban JBatrna ober gegeben fe* 
Bercïïeguefïe/ inBouöenöc: 

DAt t’fijnder kenniffe was gekomen, dat tot verfoe- 
ke van die van Antwerpen , by haer Hoogheid fe- 

ker appoinörement was gegeven tot voordeel der felver 
Sraden rufteen welvaert van dien dienende, en alfo 
de burgeren en inwoonderen van Amfterdam hen in 
voorleden tijden altijds hadden gedragen als goede en 
getrouwe onderfatén van de Coninklijke Maj.endat 
hy vaftelijk verhoopte en vermeende in defetroublen 
fo veel niet mifdaen te hebben, dat fy van eenige gra¬ 
tie of vorderlijke appoindrementen, ter tranquilliteit 
van der Stede dienende, behoren verfteken, maerin 

' 5 s7- 

grepen de Vagabonden, Ballingen , Minifters, Predi- 
canten, vremdefe&ariffen, Fugitiven, Apoftaten, en 
diergelijke perfonen der Gemeenten pernicieux, noch 
ook Kerken-fchenders, Beeldeof Altaer ftormers en 
brekers,en diergelijke, noch de Hoofden en Aureurs 
van de beroerte,rebellie en feditie,noch de gene die ge- 
weeft hebben van de Confiftorie, en byfonder die geld 
gecolledeert, beholpen, geprocureert of gegeven heb¬ 
ben tot onderhoud en betalinge van het krijgsvolk'te¬ 
gen fijne Majefteit gelicht : noch die tegen defelve 
wapenen gedragen hebben, of hen hebben laten in- 
fchrijven of ter rolle fetten. Noch ten leften ftraet- 
fchenders noch moorders, allen welken aengaende ge¬ 
ne furcheantie plaetfe hebben en fal, noch beroerende 
hare perfonen, noch hare goeden, als gantfehelijk on- 
weerdig zijnde eenige gratie fijner Maj. Aldus gedaen 
t'Antwerpen den 7 dagvanMey 1567. Ondertekent 
Margarite. Noch, 

B E RT H I. 

F)€tt 9 jBep BeBBen öie ban SEmfitcröam eenige me ban 
©enöelen foiöaten / onöer ’t gebieb ban ir* stmfttr* 

carmeéfraenbe / ingenomen / en Ijaer alfogcBeelon* nf< 
beröe geDoojfaemljetb ban ben lening Begeben / fo boftün- 
00b öacr te boren bie ban ’é ïjertogen-boffcBe / 25ntg* 
ge / jflSaeftritDt / f peren en meer anöere ^teben ge* 
baen Ijebben. 

<©en fBarB-<0?abe ban Bergen / be toelBe metten 
$|eere ban iBontignp in ^ifpangten toaé gercifl / ge* b 
lijb Bier boren in ’t ttoebe 2$oeB berftaelt ié / na bat \p 
bacr langen tijb opgebouben ié getoeeff / ié bp ben rrj. ban 
IBep 1567. albaer ge(ïo?ben/niet fonber grote fufpi* ^£l3eH* 
tie ban bergebente 3ün / en ié fijn bobe licljaem uit 
ï£ifpangien in ’t 3lBarb-a5?aefjïöap geboert* 

<De |Barb-<6?abinne Beeft een gebob laten uitgaen. 
allen genaden ontfangen te werden. Verfoekendedaer- 
om dat haer Hoogheid gelieven wilde de burgeren en 
inwoonderen van Amfterdam te gunnen alfulke gra¬ 
tiën en appoimftementen, als die van Antwerpen (met 
gelijke troublen ontroert geweeft zijnde) gegunten 
geoclroieert is geweeft, mits dat fy hen fullen begeven 
in gelijke obediëntie en onderdanigheid, als hen die 
van Antwerpen begeven hebben gehad. 

hierop Beeft Baer^oogBrtb gegeben befe naerbol* 
genöe 2Cpoftille. 

^gsftt'Iïc 1^1 E Hertoginne van Parma, Plaifance, &c. Regen- 
*te en Gouvernante van den Koning onfen Gen. 

Heere van den Lande van herwaers-over , gehoort 
hebbende’t rapport defer Requefte,verklaert, dat na 
dien die van Amfterdamme hen gelijk geftelt fullen 
hebben indegehoorfaemheid fijnder Majefteif, en ont¬ 
fangen fullen hebben binnen der Stad alfulk Garni- 
foen als haer Hoogheid fal bevinden nodig te zijnal- 
daer te fchicken > om de Stad te brengen in de behoor¬ 
lijke en fchuldige gehoorfaemheid van fijne Maj. en de 
juftitie te beter te reftkueren in haren behoorlijken 

ank en autoriteit , ook burgeren , ingefetenen en 
oopluiden in rufte, vrede, eenigheid en welvaren te 

houden, en tot voortgank aller goeder handelinge en 
neringe, fal te vreden wefen fijner Majefteit te adver¬ 
teren van de gratie en appoindfementen hier verfocht, 
en daer toe aen de felve fijne Majefteit te intercederen, 
re voorbidden, en doende alle goede officie, fonder op- 
te perfonen of goeden van de burgeren en inwoonde¬ 
ren der voorfzStad aldaer domicilie gehad hebbende 
voor de maend van Augufto leftleden, te doen proce¬ 
deren ofeenigvervolg doen, totter tijd toe dat by fijne 
Majefteit anders verklaert en geordonneert fal zijn. 
En indien fijne Majefteit quame te verklaren nietge- 
neigt te zijn den voorfz burgeren en inwoonderen van 
Amfterdam t’accorderen ’t pardon by hen verfocht, 
dat fy een maend fullen hebben om hen by gratie, Ju¬ 
ftitie, ofanderfins te verfien jegens fijne Majefteit, en 
dat fy middelerwijle nieten fullen wefengearrefteert 
noch gemolefteert aen lijf noch aen goed : Behoudelijk 
en wel verftaende, dat hier in niet en fullen worden be- 

D%t alleScraeré/ JlBtmfferé/ ofptbtcamen/en <5e6on 
alle bie mngBebcl tn abmtmflcatte öerceretibc 

bofaBoöermeutoec ïïeligiegeBabBüfcöm/ of banbe 
Confifïoric 3jjn / en gepoogt BeBBen öe felBe ïieïigie te ne. 
berfp?eiben / en bte eenige confpirawn / tractaten / of « 
BerBonbenBp gefeB?tfte ofmonbelinge/ Bp BeimcIijB « 
berftanb onbec eeb / en 00B fonbec eeb / tot berfleiBin* cc 
ge bet felber/ en BrenBinge ban ’t tube CatBolijBe « 
€B?tjï£n <0elobe / enbanöe Hoomfe KerBe in’t ge*« 
nerael of in ’t particulier BeBBcn aengegacn en ge*« 
maeBt. €n alle be gene bie eenige föerBen/Clooff eren a 
of anöere <0eejlelijBe gcfcoijbe plaetfen of perfonen ge* cc 
poogt of gcö’cigtBeböente fojfercn/ Beroben of ber* cc 
jagen / öteBaer BinöerenBpöe nieutoe leraren BeB* cc 
Ben laten 3Dopcn / offelfé eennieu <050opfei BeBBen «c 
aengenomen/ öieBet jfèacïjtmacl geBouöen en metté cc 
<©ercf02meeröe gebmiBt BeBBen / IfcubJdijBen bol* cc 
genöe öe boo?fcB?cben Keligie BeBBen aengegaen en cc 
geceleB?eert / en öe öoöc licBamen öien bolgenöe öoen cc 
Begraben. ^atallcöefelbe öteBaer in eenige banöe« 
felbe poincten fcBulöig Bennen / ’t 30 JBooateren of cc 
ingefetenen / of 00B anöere ban Buiten alöaer geBo* cc 
mentoefenöe/bantlonbenaen/ ofimmeré ten lang* cc 
fïen Binnen öen öeröen öage na öe pitlsïtratic fcuöcn cc 
bertrecBen buiten öer felber <§taö / en öen gcBelen cc 
jBarguifaetfcljap of lanöcn ban Bergen/ mitfgaöeré « 
öe J^eerBjBBeiö ban 25o?gbliet met Baren aenBlebcn/ cc 
fonöer öaer tocöcrüm in te Bomen/ optc berbeurte« 
ban lijf en gocö / uitgenomen öe gene bic na BeBooulijB « 
en fuffifant leettoefen / rebolutie en bolöoeninge / öaer cc 
af fotiöcn mogen Brijgcn confent en gratie. cc 

ïDen rrttij. JBep 1567* Beeft t»e <0oubernantc 
om te fftlïen öe Beroerten öieter.faBe ban öer Heli* 
gie Binnen Hnttocrpen gerefen toaren getoeeff / een 
jpaccaet laten uit gaen / ’tbjelBöcn rrbin. Binnen öe 
felbe c^taö openbacrltjB gepuöliceeit toerö / ban imlr 
tnljouö öit öe Dooft fomme toaé» 

PFarrart 

At volgende het Placcaet des voorleden Jaers, van ÏÏJj 
date den derden dag in Julio, de Minifters en Pre- firrorp 

dicanten boven confilcatie van goeden fouden metrer ten m 
doodengalge geftraft werden, londer nochtans te de- 

regeren toerpen. 



1567.' Oor/pronk <3ef Neckrlartdie Beroerten. 
rogeren ’t gene dat die van Antwerpen den 7 April ge- 
accordeert is geweeft, die hare huifen, hoven, of an¬ 
dere plaetfen tot vergaderinge waren lenende , dat die 
mette felve poene van der galge en confifcatie van goe¬ 
den foudert geftraft werden, en diefe ontfangen, ont¬ 
houden en gunftig zijn, fo verre fy hertneckige ketters 
zijn, fullen ook metter dood werden geftraft: die hen 
totfulke vergaderinge laten vinden, fullen arbitralijk 
gecorrigeert werden, mits dat de Rechters fullen letten 
offe door eenige nieuwigheid of curieusheid hen in de 
voorfchreven predicatien hebben laten vinden fbnder 
wapenen, of door opfettewil gewapent: de Ouders, 
Mombers, Heeren, Meefters en Meefterffen fullen 
voor hare kinderen, knechten , en andere onder hen 
bevel ftaende, moeten verantwoorden , om dat fy die 
toegelaten hebben ter predicatie te gaen , en fullen naer 
goed-dunken des Rechters geftraft werden : de kinde¬ 
ren en knechten fullen met roeden geflagen werden. 
En op dat de heimelijke preek-plaetfen fouden mogen 
bekent werden, die defelve te kennen geven, en de 
plaetfe waer de vergaderinge gefchieden,open baren: fo 
hy vande fedte is, en hem bekeren wilde tot de Roomfe 
CatholijkeKerke,falvan fijne mifdaden vergifFenifFe 
krijgen. Dat ook na het Placcaet des voorleden jaers 
gemackt in Augufto, alle de gene die hen vervorderen 
eenige Kerken, Cloofters en gewijde plaetfen te bero¬ 
ven, plunderen, bederven en befchadigen,of gewelt aen 
te doen, en met raed en daed daer toe béhulpig zijn, de 
felve gehangen en hare goederen geconfifqueert fullen 
werden * dateenyder toegelaten werd de felve te van¬ 
gen en de Juftitie te leveren : dat de Magiftraet met ful- 
kemifdaders niet door de vingers fullen fien, maer de 
felve in allé manieren vervolgen, wederftaen en belet¬ 
ten , op arbitrale correctie, en de fchade op te richten 
die de Kerken aengedaen is: die eenige oefFeninge der 
Gereformeerde Religie meer oefFenen , als van den 
Doop,van ’t Houwelijk,van ’t Avontmael,van Pfalmen 
fingen, van openbaer gefang in vergaderinge, of de be- 
graefFeniffe op een andere wijfe dan die in de Roomfe 
Kerke geprobeert word , fullen metter galge of den 
fweerde geftraft werden, en die daer over ftaen, jegen- 
woordig of béhulpig zijn,fullen na de qualiteit van nare 
mifdaeden misbruikordinarife ftraflijden: dekinders 
fullen terftond na datfe geboren fullen wefen, open¬ 
baerlijk inde Kerken moeten gebracht) en opteCa- 
tholijke wijfe gedoopt werden : dat de Paftoren of 
Prochiaens een boek fullen hebben daer in fy de na¬ 
men der gener die gedoopt worden, en op wat dag fy 
gedoopt worden, ook der ouders namen, en der geenre 
diefe heffen , optekenen fullen ; dat de ouders ful¬ 
len geftraft worden, die hare kinderen niet en déden 
dopen: en waert fake dat den doop anders gefchiede, 
fullen aen den lijve en met confifcatie van hare goede¬ 
ren geftraft werden, fo wel de gene diefe doopt, als de 
gene diefe ten doop prefenteren. Dat de Vroe-vrou- 
wen den Paftoor of Prochiaen de wete fullen moeten 
doen , in wat kraem fy geweeft hebben : fo verre de J 

(F. jzi.) kinderen binnen 24 uren naer het baren niet gedoopt 
en werden, en dat de voorfz Vroed-vrouwen terftond 
fullen eed doen, en fweren haer na de felve ordon¬ 
nantie te reguleren en voegen : dat geen Schoolmee- 
fteren de jonkheid noch in’t openbaer, noch in’t hei¬ 
melijk en fullen mogen leeren nochte Schole houden 
ten zy datfe eerft en alvoren by den Scholaftcr en twe 
van der Wet van haer gelove ondervraegt en geexa- 
mineertfullen wefen, en eerft met eede folemnelijk 
belooft fullen hebben anders geen boeken noch le- 
ringe te leren dan de Catholijke Kerke voor goed ge- 
oordeelt heeft. Die jegenwoordig fchool houden, 
fullen hen binnen tien dagen na de publicatie hier naer 
moeten reguleren, en die namaels bevonden worden 
eenige dwalinge of valfche leringe geleert te hebben 
aen haer fcholieren, fullen mede aen den lijve en met 
confifcatie van goede werden geftraft. De Officiers 
en Overheden mette Vifiteerders fullen fcherpelijk 
doen obferveren ’t placcaet van de druckers en boek¬ 
verkopers gepubliceert wefende , en die ongehoor- 
fame aen lij f en goet ftrafFen: ten ware dat iy maer eens 

I. Deel. 

17t 
mifdaen hadden: dat de gene die eenige vérbode 
boeken kopen , of willens en wetens onder hen behou¬ 
den, fullen rigoreufelijk en met arbitrale boeten ge¬ 
ftraft worden: jegens die van der Confiftorien zijn 
geweeft of fullen werden, en die hoofden en auteurs 
zijn geweeft van de beroerten, falmen ftrafFelijk by 
executie van der dood en confifcatie van goet ftrafFen, 
en die eenige penningen lichten of collecfteren fon- 
der des Coninx bevel,fullen arbitralijk geftraft wor¬ 
den en vier dobbel reftitueren, d’een helft ten profijtc 
van den Conink, en d’ander helfte voor den Armen: 
die fulke verfamelinge van gelde mochten gedaen heb¬ 
ben, of gecontribueert om knechten op te nemen, of 
namaels doen fullen, defelve fullen als rebellen en fe- 
ditieufen aen den lijve geftraft worden, en hare goede¬ 
ren geconfifqueert: infgelijx werden de hoofden van 
de vergaderinge , die gehouden werden om eenige 
feditieufe faken te tradferen, of de bevelen van den. 
Conink te wederftaen , of andere diergelijke conju- 
ratien ofconfpiratien aen te ftellen j verklaert voor re¬ 
bellen , wederfpannige vyanden en verftoorders van de 
gemene rufte, en fullen overfulx metter dood geftraft 
en bare goeden geconfifqueert werden: dat ook bin¬ 
nen 24 uren alle ballingen, ledich-gangers, vagabon- 
den, Apoftaten, verlopen Monnicken, en fugitivei* 
fullen uitte Steden vertrecken , fonderlinge de gene 
die onder dexcl van de Religie daer in gekomen zijn , 
en dat op lijfs-ftraffeofop geefFelinge naer gelegent- 
heid van hen mifdaed: alle de gene die uit eenige ande¬ 
re plaetfe of Steden komen metter woon fullen getui¬ 
gen ifFe van haer Prochiaen en Wethouders brengen, 
te weten van haer leven en oorlaek van vertrek uit 
andere Steden , en fullen wel ondervraegt werden of 
fy om het ftuk vande Religie, Ketterye of andere re¬ 
denen gebannen zijn. Ten laetften fo werden verbo¬ 
den alle fchandalen, ongeregeltheden, befpottingen, 
de Catholijkfe Priefters , religieufe of anders Geefte- 
lijke perfonen te injurieren metter daet of met woor¬ 
den , of haer eenig belet te doen, op lijfs-ftraffe en con- 
fifqueringe van goeden, ift een grote fchandale, anders 
met arbitrale correótie geftraft te worden na den eifch 
en qualiteit van de fake, tot exempel en vrefe van an¬ 
deren. 

piaccact Reeft fee b?efc feer <fi5erefo?meccfee 
A-/ noch bermeeröert/fo featfc met grote Repen °t ïanij 
beciteten toantfe fect berbolgt toeröcn / feaer toetfe ge* 
fetööattott©oo?mfc 100 en 6 macRttge&üopltuöert 
bcRalben notR bcle anöere / ban Rare goeöeren Ö002 fee 
confifcatie tocrfeen berooft» 

^en jriij ütmij feaer naer Reeft fee <©oubernante fe* 
fcerinitructie gemaebt boo? fee $?obinrialc écben/ 
ïtecRteren en §u(ticieren feer $eöerlanfeen/ belangen- 
fee Roe men boo?teerfïe bppjobifie fonfeep?ocebercn/ 
naer fee gelegenrtjeiö feer fahen/tot fïrafTinge en punitie 
ban fee gene feie in fee iSefeerïanfeen bebonfeen fctiöcti 
toerfeen / onfeer ’t öerel ban fee Religie / meutotgRefeeti 
gepleegt en op?oerten gemaeftt te Rebben» <DeRooft- 
puncten feaer ban toaren ban tooojfee te tooo?feefeefe 
nabolgenöe. 

TN den eerften, alfo in defen bevonden word dat vele 3fnfïruc> 
en verfcheiden perfonen in groten getale gedelin- tit fioe 

queert hebben, fullen voor al d’Officiers van de plaet- 
fen - elk in den zijnen, hen in diligentie informeren op fottöe* 
dé principale Auteurs en beleiders van ’t quaed datter t)?ocrbw 
gefchied is, fo verre ’t felve niet gedaen en is, of anders 
notoir is wie de hooft-delinquanten zijn, nemende ook ban * 
daer toe ( fo verre het nood fy) affiftentie van de Ma- öe 3?iie 
giftraten in eiker plaetfe. ÖIC fcr'^ 

Dat d’Officiers elk inden fijnen goed devoirdoen 
om te bekomen, apprehenderen, en voorts exemplaer- öcn of 
lijken metter dood te doen ftrafFen alle Ballingen, uit 0Pr0CÏÏ 
fake van de voorfz nieuwigheden en turbatien , Mini- «(crgf 
fters , Predicanten van de Gereprobeerde Religie, fjcöbcis. 
vreemde of uitheemfe Sedtarifen, Apoftaten en ver¬ 
loochende Monicken, Priefters, Kerk-fchenders, Beel- 
deftormers, Kerk-rovers, Altaer-breker?» 

© 2 Eri 



Het derde Boek. 15 ^7* 
En al(o ee beduchten ftaet dat eenige hen noch fou- 

den willen ververderen te komen in heimelijke con¬ 
venticulen, om aldaer te horen prediken, fal jegens den 
Leraers, Minifters en gelijke verleiders des volxge- 
procedeert worden met ftraffe van de galge en confif- 
catie van goeden. 

En jegens den genen die wetens eenige huifen, ho¬ 
ven , of andere plaetfen hen toebehorende of in haer- 
luider hiüre zijnde, lenen of toelaten fullen om aldaer 
conventiculen of onbehoorlijke vergaderinge gehou¬ 
den te worden, fal gelijke ftraffe metter galge en con¬ 
fifcatie van goeden gedaen worden. 

Van gelij ken fullen ook de receptateurs, en de gene 
die wetende fulke valfche Leraers, Predicanten of 
verleiders favoriferen en onderhouden, indien fy ge¬ 
woon zijn ’t felve te doen, en daerenboven obftinate 
en verherde ketters fijn, mette dood en confifcatie van 
goeden geftraft worden, gelijk de verleiders felver. 

En aengaende de gene die hen in de voorfz conven¬ 
ticulen of onbehoorlijke vergaderingen vinden fullen, 
fullen de felve daer van arbitralijk gecorrigeert wor¬ 
den , mits by den Rechters aenfchou nemende op haer 
luider qualiteit,of de felve door nieuwigheid of curieuf- 
heid hen in de voorfz prekingen gevonden hebben, of 
aldaer geftokc, geftaeit en met wapenen gekomen fijn, 
om de voorfz Predicanten voorre ftaen, fuftineren en 
befchermen. 

Dat voorts de vaders, moeders,broeders,fufters, 
oomen, moeyen, meeftcrs j meefterfen, of andere, ge¬ 
houden zijn te verantwoorden de mifdaet van den ha¬ 
ren,en van den genen die onder haer bevel en laft ftaen, 
en ook van haer luider huisgefin, boven de poenen ’t fy 
van gefelinge,of andere die 't voorfz jonk-volk daerom 
fullen moeten lijden, tot arbiterfchap van de Rechters, 
ten ware dat de voorfz yaders en moeders, of ander van 
dejonge-iuidenlaft hebbende, deden blijken haerlui- 
der befte en neerftigheid gedaen te hebben om hen 
van de prekingen, conventiculen en onbehoorlijke 
vergaderingen te houden. 

Dat voorts tegens den Hoofden en Auteurs van de 
rebellie, feditie en beroerten, ook tegens dengenen 
die van haerlieder confiftorie hebben geweeft, en inf- 
gelijx die geld vergadert hebben, om krijgsvolk aen te 
nemen jegens de Cq. Maj. mede geprocedeert fal wor¬ 
den tot lijfftraffinge als voren, of banniffemente en 
confifcatie van goeden, fo verre fy verlopen fijn. 

Van gelijken fal mede tot lijfftraffinge als voren ge¬ 
procedeert worden, tegens den genen die wapenen je¬ 
gens fijne Maj. gedragen hebben, of hen hebben laten 
inrolleren en infchrijven. 

Item fullen de Officiers van eiker plaetfen gehouden 
fijn tot alle tijden alffer renovatie of vernieuwinge van 
Wetten vallen fullen, te adverteren den genen die ee- 
nigfins autoriteit hebben van eledtie of nominatie van 
den perfonen tot Burgemeefters en Wethouders te ftel- 
len. Dat fy niemant en kiefen tot Wethouders of eeni¬ 
ge andere Officieren of dienften in Steden of Dorpen, 
’t fy int klein noch int groot, die eemgfins fufpe<5t zijn 
van der voorfz gereprobeerde Religiën, en indien daer 
in eenigfins gebrek gevonden worde, fullen de felve 
geeligeerde gehouden worden voor niet geeligeert, en 
deEledeurs of Nominateurs in plaetfe van de felve, 
kiefen goede Catholijke perfonen, om daer uit de be- 

uaemfte geftelt te worden, ’t fy by den Stadhouder, 
en Hove, of den Officiers dien ’t ftellen refpedivelijk 

toekomen, en dat by gebreke van dien, de Stadhouder, 
’t Hof of Officiers voorfz refpedivelijk fullen mogen 
ftellen fulke Catholijke perfanen alft hen goed dunken 
fal,alfo men niet en verftaet dat eenige Privilegiën hen 
extenderen tot eledie van eenige perfonen onbe- 
quaem of incapabel fijnde van Officie. 

D€n 18 giuïp/iööc ^crtoöinne toeberom ban 
3intto?rpcn na 2S2itffd gcfceert/ latentie ben 

toe ban Jlfêanö'bdt tot ^Inttoecpen. Sfiïs fp nocft tot 
36nttoerpcn toad/ namentltift ben 7 <jjunp bed feL 
benjaetd/ ijecft fp jBajcimtltam be^enmn <02abe 
ban 25offu/ ban JBlangp/ «aammecatge en 

jBeberp/ gegebm tommfffte tintte toefen dBoubcr?©* 
ncucen^taböoubee <6enecaei obetï|oIïanb bpp?o^Q^?a 
btfte/ engebutenbe ijet aftoefen banbe §B?tnceban toerö 
<0eangien in ^mtftanb. ' «soubei* 

^ettjbtngebanbe grotetoenifringc ban ooftogd- 
bolfe bic in ^pangten toerb gemaeht / om in befe lan? gp m, 

ben te Itonten/ berb?eibe ban bagete bage meer en 
meer/ enmaehte fuiPc berbaefrpetb en fcp?tP int ïanb/ 
niet alleenlpP onber pet gemene bolk en fïecpte 
bacpd-luiben/ maer oofe onber be pnntipaelfle en 
rppftetïoopluiben/ batfe met grote menigten uit ben 
lanbe bluepten / fo na €ngelanb / ^uitfïanb / <Dene? 
marfeen/ Cmbben/ ’t ïanb ban €lebe/ aïdanbere 
nabuir-Ianben/ baerfp poopten in toppeib paetber 
ronfeientien te mogen leben / met pact netnehbe alle 
be meubeïe goeberen bie fp feonben mebe boeren en 
toeg hnjgen/be fommige oofe berhopenbe alle bare on? 
roerenbe en bafte goeben bie fp fconben. <5>aer fijn ooft 
(onber bit berd bet föeiigie) betfepeiben perfonen 
hertogen bie met grote fcïmlbcn toaren beiaben en be? 
ftoaert/alleen om ïjaet trebitcuren te berbo?ten en niet 
te betalen/ bied niettemin en pieltmen niet op ban met 
alle rigeur te berboïgen aïlebe gene bie men fufpect 
pidt/ be gene bie in banben guamen en jBiecpten toil? 
ben/ toerben metten ftoeerbe geboob / of opgepangen/ 
maer bie pantbapeip bppaer gelobebieben/ toer> 
ben metten biere geftraft/' noeptand hoopten bde noep 
opte bergaberingeber <©enetaïeStaten/ baer men 
fo lange en bed af pabbe gefp?ofeen / bat in befdbe pet 
foube toerben gefloten tot berfacptinge banbe ftraffe 
en perbe paccaten/ en tot ruften bjebe banbe in? 
gefetenen. 

tlcgente berporenbe bat boo? pet bertreeben m w 

en blutsten ban fo bde €bden / Coopiuiben / jBojge? n«ak 
ren en SCmöatptd-ïuiben/ be jleberlanbert feetge? herbaefio 
Ploot toetten / en merfeenbe bat be felbe poetanger poe 
meer fouben toerben gebepopuleert / boo? be grote dcc <&&> 

b?efe baer bie ban beïleligie mebe toaren behangen/ 
fo peeft fp bjieben aen allen fteben ban iSeberlanb ge? 
jonben/ boojbetoelfee fpbermeinbefuljc eenigfindte 
booromen. 

De Brieven waren aldus luidende. 

T leve en beminde. Alfowy onlangs metten Heere 
iwvan Billy ontfangen hebben brieven van onfen banbe 
Heere den Coning, by de welke fijne Maj ons gebied, 
dat na dien de felve niet fo geringe herwaers-over en |E’n ajjc 
heeft konnen komen, als hy verhoopt en wel begeert fteben 
hadde, om den nood en ’t gebrek die al hier is van 
zijne jegenwoordigheid, om op d’affairen van her- 
waers-over een oprechte vafte en bequame remedie te 
ftellen, zijne voorfchreven Majeft niet laten enfou- 
de metter hulpeGods binnen defe Landen te komen ^ |ltx 
ten aldereerften dat het felfde mogelijk foudewefen, 
en dat noch voor d’einde van defen lomer, daer van wy 
ons wel verfekert mogen houden , en want wy wel den¬ 
ken dat defe grote en goede tijdinge, en nieuwe maren 
allen goeden en getrouwe Onderlaten van Zijne Ma- 
jeftcit grote blyfehap en genoegen geven fullen, fo en 
hebben wy niet willen onderlaten u daer van te ver¬ 
wittigen by defen, en met eenen wege te vermanen en 
verfoeken dat gy particuliere en generale of gemene 
bedingen doen wilt, en ook doen doen, voor de goede 
en voorfpoedige reife van zijne Majefteit, 1b wanneer 
de felve veerdich wefen fal die aen te nemen, en te 
zeil te gaen om herwaers-over te komen , ten einde 
dat zijne voorfchreven Majefteit alhier wefende, op 
alles fuiken goeden orden en remedie ftellen mach, 
als ter eeren Gods, tot onderhoudeniffe en confervatie 
van onfen ouden Catholijkfen en Chriften gelove, 
en om den gehelen en univerfelen ftaet van defe voor¬ 
fchreven Landen te handhouden, behoren fal, en dat 
met alle goedertierenheid en genade, daer van zijne 
Majefteit ons alle hope geeft te willen gebruiken na 
zijne natuerlijke inclinatie en genegentheid, gelijk de 
felve ons alrede tot verfcheiden ftonden fulx gefchre- 
ven heeft, daer by voegende dat hem ongelijk ge- 

fchieden 



rt6?- Oorfpronk der Nederlandfè Beroerten. <71 
fchieden foudé, iftdien men andere opinie of bemoe- 
deniffe van hem hadde, gemerkt dat fijne Maj. niet en 
komt om fijne Steden en onderfaten te bederven, maer 
om die te bewaren en befchermen, ’t welk de felve ons 
gelaft heeft fchriftelijk te kennen te geven,en laten we¬ 
ten, daer en alfo’t behoort, fonderlinge ten einde dat 
de onderfaten hen wederom ftellen en voegen fouden 
in hun gewoonlijke ambachten, handwerken, koop- 
manfchappen en traffijken te doen en te continueren, 
hen betrouwende op fijne Majefteits goetheid en gena¬ 
de , daer van gy ook den burgers, poorters en ingefete- 
nen van uwe Stede berichten en adverteren lult, ne¬ 
mende forgvuldige toelicht, op den genen die hen van 
daer fouden willen vertrecken, den felven voorhou¬ 
dende, dat fo verre men hem op de gratie van fijne 
voorfz Maj. niet betrouwen en wilde, men fulke note¬ 
ren fal,en fullen die der fel ver gratie en pardon ganfche- 
lijk onweerdig zijn, op dat daer van niemand ignoran¬ 
tie en foude mogen precenderen,bevelende u ’t felve al¬ 
fo te doen en notitie te houden van den genen die ver- 
trocken zijn, of alfnoch fouden willen vertrecken, fon- 
der des in gebreke te wefen, en ten einde dat fijne 
voorfz Maj. des te meer genegen foude wefen, om fijn 
voorfz genade te gebruiken tegens den genen die hen 
ontgaen,en de ongehoorfaemhedendchandalen en on¬ 
gerechtigheden die federt een jaer herwaers gefchied 
zijn, aengefteld en gecommitteert hebben, daer door 
ons Heere God grotelijk vertoornt en geoffendeert, al¬ 
le goede Chriftenen menfchen die tot fijnder eere, af- 
feSie en liefde dragen, gefchandalifeert, en fijne voorfz 
Co. Maj. met goede reden tot gramfchap verwekt zijn 
geweeft, fo hebben wy u wel willen waerfchouwen en 
verwittigen>dat van node en billijk is dat de verdoolden 
totten rechten weg keren en hen eerft aen God verfoe- 
nen, hen totter heiliger Catholijke Kerke gevende en 
onderworpende,en der voorfz Co. Maj. fijnen Officie¬ 
ren en Wethouderen alle gehoorfaemheid betonende, 
ook dat de gevioleerde en de gefchende Kerken,gebro¬ 
ken Altaren en Beelden, en alle gewijde engeconfa- 
creerde dingen, by hem geprophaneert, gerepareert en 
in haren eerften en behoorlijken ftaet geftelt werden, 
Jr welk zijn d’oprechte middelen om de gramfchap 
Gods en van fijne Con. Maj. te paeyen, en des te lichte¬ 
lijker van de voorleden misbruiken en misdaden gratie 
en pardon te verwerven. Lieve beminde, onfe Heere 
God zy met u. Gefchreven t’Antwerpen den derden 
dag van Julio Anno ifój. Ondertekent, 

Margriet a. 
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gtanc. 

<©e <0ereftameerbe hebbenbe hier ban Covte bet? 
ftregen/hebben hier tegen een gefrtpifte uit laten gaen/ 
’t toelft fommarietoas banbefeninïjoubei 

meerde NSfbemad men beeï eenboubige en oprechte men? 
feften bind / betoelfte alleen foeftenbe be eere 

<0obS en haer faligbeib/niet en 3ün begaeft om berber 
ban bun te ften/ban pet gene bat boo2 oogen fcljrjnt/ 
toaer boo? be felbe eenboubelijft betroutoenbe/ bifttoils 

„ in grote periculen ban lijf en goebtoerben gebracht: fo 
„ en hebben fp booi taoeberlijfte Uefbe niet bonnen laten 
3, alfulfte eenboubige menfchen een toeinig te toaer? 
3> fchoutoen en haer te ontbeeften be litfige / lofe en bui? 

belfe P2actijften ban be i|mogtnne ban $arma/ iSc? 
» gente ban be ,$eberlanben / gepleegttn beboo?f3 mif? 
33 fibe / mant toel aengemerftt hebbenbe alle be ornttan? 
„ bigftebenbefes toiefs/fo en btnben fp in be felbe niet 
,3 ban alle liftigheib en beb2og/ toaer boo? be üegenté 
33 fóefet be eenboubige gobb?ucljtige menfeften aen lijf 
„ en goeberen te befeftabigen/ ben loop ftaetber faligftetb 
33 te berljinberen/b’€uangelife toaerfteib tetoeberflaen/ 
„ en bet rijfte bes Satans te befcöermen en te bermeer? 
„ beren: taant opte gratie/ goebertietenfteib en lottfle 
33 bes Coninr en fijns ïiaebs/ bie fp in haer miffibe fó 
3j fïoogiijft foeftt fjenluiben aen te p?yfen / en is niet op te 
,3 achten noch geloof te geben: aengeftenbeïïcgentefo 
33 toetnig heeft gehouben / ’tgene fpeertijbStoegclatcn 
„ heeft / fo men mocht fienuit be bittere placcaten/bie 
3> fpna ber tijb heeft uugegeben / en boo? betoelfte fo bele 

I. Ded. 

toome en gobb?uchtige menfchen uit be JHebertèn?c£ 
ben bertaeben/geblucht/ en berlopen 3ijrt/om be bloeb£C 
engoebgierigeerecutieteontgaen/en lijf en goeberen« 
te behouben. W ’t toelh gefcfiieb is tot groot berberf££ 
ber Jleberlanbcn/ bie nu alrebe gehemen toaren incc 
ontoaerbeerlijhefchabe/ boo?ftet boo?f3 bertreh ban££ 
fo grote menigte bes Sdbels/ boteren /ftoopluiben/££ 
ambachtfïuiben en anbere goebe toelgeftelbe perfo? “ 
nen/ bie met hare goeberen baer uit gebloben 3ijn: Mo £C 
bat be felbe Hanben feer bloot getoo?ben 3tjn/ en bage?tc 
Ujr noch bloter toerben fullen ban beeï goebe mem ££ 
fchen/ gelb / goeb / neringe en toelbaren / toaer boo? be£C 
fiegente/ berooft 3ijnbe ban be hope btefe habbetotte “ 
confifcatie ber goeberen (aengefien begeblucfiteniet£C 
alleen haer meubelen/ gelb en anbers mebe hebben ge?£C 
nomen / maer hebben ooft gep?actifeert ben meeffen? £C 
beeï ban hare erf-goeberen alfo met fcfiulben te bela=££ 
(len/ batfe baer toenig profijt af foube bonnen treeften/ “ 
en bpfonber nu baer fotoeinig toelbaren en ftleine ne? “ 
ringe in be lanbenis) is genootfaeftt bp anbere mib;cc 
beien te berhinberen het bo?berberloop ban be anbere ct 
goebe en eenboubige menfchen: en ooft anbere bie'alre^cc 
be beitrocften jjjn toeber te boen ftomen/om be felbecc 
namaeïS al tfamen fuftijtelhft teoberballen/ en haercc 
goeb en ftloeb-bo?(l te bluffen/ toaer toe alleen haer “ 

miffibe is fïreeftenbe. Siengaenbebeftomfte bes €o^ “ 
ninr boo? het einbe ban be fomer / en is maer een ligt- “ 
beerbig of liflig bootflellen banbe ïïcgente/’t toelft on> “ 
trent ttoe jaren heeft gebuert fonber batter pettoes na?cc 
gebolgt is / en bat in ^pangien het minfte baer toecc 
geen gereetfchapentoerbgemaeftt. €n batfe feib bat “ 
fijne liaaj. alle goebe hope geeft ban goebertierentheib ‘£ 
en genabe jegens fijn onberfaten/ fohP aen haer foube “ 
hebben gefcljjeben/baer mebe betoont fp of batfe uit isce 
om b’onnofelete beb?iegen/of bat fp tegen het fcljnjbcn<c 
ban ben Coninftinbe maenöenban Éphl/flgep/en <c 
Sunto / fo rigoreufe / bitter en bloebige placcaten hab? ‘c 
be uitgegeben / en men moet (feggenfe) ooft infien totcc 
toat einbe be Coninft uit ^pangien oberftomen foube/ “ 
te toeten: (fobe miffibe ftlaerlijft uitb?uftt) om op bece 
affairen ban be jSeberlanben te fielten en ojboneitn£c 
een feer oprechte/bafle en bequameremebie tót groottc 
toelbaren ber boo^feibe Üfanbcn: toaer uit cottfequen? 
telijft bolgt en genoeg toojb te ftenhén gegeben / bat al? 
Ie mibbden en remebien bp be fóegente en haren ïïaeb 
gep?actifeert en geo?boneert / balfth / bebncglijft / on? c 
fefter en onbcquaem jijh getoeeft: alleenlijftuitgege? “ 
ben om beonnofele en eenboubige menfchen te beb?ie? 
gen en achterhalen: fo be ïtegente ooft toel heeft be? * 
toont / baer in fp niet een contractenheeftgehouben ‘ 
ban bie fft metten 5lbel en particuliere ^teben op £ 
’t flnft ber üdtgie heeft gemaefttgehab. ®en anberen ‘c 
foube beConinftlijfte JiBajefleit ftomen om te onber? 

iftouben en conferberen het oube Catholijfte <0elobe: 
bat is fo fp ’t berflaet / het pauf bom met alle be 25a? 
belfe en berbloeftte fuperftitfen baer ’t felbe op gefon? 
beert is: en confequentelijft uit te ropen/ bernielen / en 
beflruereh be oprechte en futbere 3leere bcS Cuange? 
liums/ met allen ben genen bie ’t fclfbe toeflaen en “ 
bclpben/ het toelft (feggenfe) ftlaerlijft te fien iSuit 
be conclufiè ber felber miffiben / baer be ïlegente cc 
opentlijftberfelaertbe mibbden toaer boó2 be Coninft cc 
foube betoeegt toerben om genabe te boen/ te toeten: 
bat be menfchen / berlatenbe ben oprechten bienft Cf 
<0obS/ en befuibere 3feere ban fijn ^.€uangelium <c 
berlochenenbe/hun toeberom fteren en begeben fouben K 

totte Catholijftfe / bat iS (feggenfe) SEmicfpiftife fielt? c<: 
gie/ en in als ber felber hun onberto02pen / altoaec be cc 
ïlegente Ooft berftaeit feftere mibbden om bes Coninjc a 

gratie/ jonfle/ of perbon te bertoerben / te toeten: bat? cc 
men be laerften/ Altaren / (Beclben en bttrgehjfteban cc 
<0obt berbobenc bienflen/ toeber foube oprechten/ cc 
feggenbefulr b’oprecftte mibbden te jijn om be gram? tf 
feftap <0obs en bes Coiunr te pacuen / en alfo teïich? 
terparbon/ gratie en bergebinge tebcrftrhgen/hier 
uit (feggenfe) fiet men ftlaerirjft genoeg batfe geen e 
gratie / genabe noch parbon en hebben te bertoachten c 
(fofp bie anbers te bertoachten fouben mogen heb? “ 

f 3 ben/ 
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Het derde Boek. 
ben/ alg neen) ten w batfe tegen baer tonfrientien en 
eigen getoiffenbebekenbe maejljeib en reine lece beg 
1$. €uangeliumg be?Iocljenen / enbae?toebe?ombe; 
gcben tot be logenen en ben balfen bienft beg %r\tU 
djriftg en beg <©uibdg / raöen öaejom alle eenbouïri; 
ge oprechte en gelobige menfeben / biebeeece <0obeg 
en pare faligljeib [oefen/ bat fp bae? niet enbet?ou; 
bjen op be liftige bebneglijlte en fcljoonfcïjijnenbe 
b3002ben be: föegente en baren ftabe / mae? boe ee? en 
liebe? rjaejten te ontblieben be menigbulbigeffricken 
bie om bae? be2bc2f gdeibenuitgefp2dbmc?bcn/ en 
bat fu bae: fouben begeben op alfulke pïaetfen bae? 
fpljae? geloof en tonfeientie b?p mogen beleben/ tot; 
m tijb toe / bat <0ob (bie be beften beloningen in 
fijn ijanb beeft) be?€oninrbe?te be?anberenbe/ful^ 
be mibbelen fchttfeen macb/bat fpmebe?orninbae? 
baberianbmogenkomen/ en albae2 ban gelijken iuo? 
gen boen / en bat fp mibbelemjb brillen Ijae? 3iden in 
ïijöjaembetbbefittett/etc* r 

ïDe jisagiftraet ban SCntbierpen ook öebmbenbe 
bat be nerinne en negotiatie gebed beraapte / bat bele 
fo tod treffdpe en njke toopluiben / alg gemene 
banbbjcrr-luibenenanbereuiter^tab en ben San; 
ben hertogen tot gjoot nabeei ban be felbe £tab/ bete 
ben alle mibbelen gefoebt om’t felbe te berljoebenfo 
beet boenluit toag/ ban maren dk fo beb?eeft boo? baer 
felben batfe niet bed en bosfl en boa? anbere fp?eken/ 
bpfonber boo: be bomfre beg Jgcitoge ban Slbabe; 
b2ceff 3ünbe/ bobben baerom bele goebe bdenben te 
^iobegemaekt/ om baedniber faltcn in reeomman; 
batte te bouben bp be «©oubernantc/cn bebben ook 
boo? baer <©cbeputecrbe aen be <0cubernante boen 
remonttreren/ bat al mag ’t fo bat fp toei hriften boe 
alle fatten ban be troubelen maren gelegen getoeeft/ 
nodjtanO fo?genbe bat boort rappo?t ban fomniSge 
(bic bd todbaren ban be ^tab niet en beminben) 
ftjni^aj. een anbere opinie ban baer modjt genomen 
hebben ban bp getooonlijk mag te boen / fo en bebben 
fp niet bonnen laten aen baerï§oogbdb ootmoebdijb 
te berfoeben bat fp anbermad milbe aen fijn |Ba j. re; 
tnonfireren bat be Jifêagificaet en bet Itdjaem banbe 
rj§tab baerluiber noit anbecg en bebben geb?agen/ban 
alg goebe en ootmoebige bienaecg en onberbanenban 
fijne iBajeffeit behoren te boen/ bereeb om alle fijne 
bebden te obebïeren / en bare goeberen tot fijnen biem 
(ïe te imploieren/ niet alleenlpb baergoeb/en t’ac; 
tosberen allen beben bp fijne IBajeffdt geepfebet/ 
maer oob baer perfonen en leben. €n bat bot gunt in 
be felbe ^tab mag gefebteb niet en mag gebeurt boo? 
eenige libmaten/ tonf?ererien/ of mettdijke Collegien 
ban be ^tab: maer boo? particuliere meeft meembe; 
ïingen cn anbere onber p?etert banbeKeligie/ tot 
fjaecluibergjooten onuitfpjefedjjb leetmefen/atfofp? 
lutöen altijö bobben gearbeib en beneerjiigt bat ben 
bienfi <£5obg en beo Coninr foube merben gcconfer; 
beert cn bemaert: en alfo be pjebicatien en erercttte 
banbe meumeHdigieoojfafee banbe onrufte 3pge; 
meeft tegen kaerluibetbcrten/ fo bobben fp alttjb ge; 
apeib met bulpe ban be anbere Staten om bie te 
boen cefferen / fó baer ^oogtjeib ïtenneip mag/fbfp 
ooit ten lefien boo? bulpe ban baer ^oogbeibbefelbe 
bebben boen cefferen / en be fBinifteren en bare pat; 
tpen berb?eben/ en naer batfe baer ^oogbeibg bom; 
fte babben begeert / bebben fp 16 ©enbelen boetlmecb; 
ten ingenomen / onber ’tbdcib ban ben <0:abe ban 
jBanffdb / en bare ïjoogbdbg ftomfte iöbenluiben 
feet aongenacm gemeeft in tefeen ban baer getroume 
mille tot fijne |Bajefteit/ berljopenbe bat baer ipog; 
beib md fal berfraen bebben boos t rapport ban ben 
^0:abe ban jBanffdb / baer <6ouberneur / ban ben 
goeben mille en por beboir ombe goebebo?gerente 
onberbouben in be Catbolpc Religie / b’oprecbtinge 
en reparatie ban be föerben en.ben bienft <©obg/ en be 
autoriteitenonberbanigljeibban fync |t5aj. en baer 
^oogljetb / bebbenbe baer altijb gebsagen (gdijft 
nocb) beteib en millig te obebïeren en geboosfamen 
’tgunt baer behagen fal te osbomicren cn bebden ten 
bienfte <©obg/ fynj^ajefteit/ on todbaten onrufte 

ban be begerenbc mibormad feor’ootmotiöos 
lijb bat fp benluibtn aen fyn jfèajefteït miirocome 
manberen ban baer beboir gebaen in fulben perplereö 
tnb en ban baer onbetbaitigbeib/en boe fpbaot bete 
ben geemplopeert tfijnen bienfte/ baer bpboegenbo 
fo fabo?abde recommanbatie bat fijn ,fpa?. ban Ijaer? 
luiber macb bobben geen anber impsefTie/ alg ban 
fijn goebe en getroume onberfaten / en bat fijn fBajeft. 
be faken ban be ^tab bril bouben in alfiUfcen ftate alg 
bie 3ü«/ fonber pet te bernieuhjen tot fijn gemenfte 
komfte/ en bat bp bseber fal bebben berftaen ban baer 
getroubrigbeib ten einbe be ^tab boo: eenige nïeus 
migtjeib niet en foube tomen meetber te herballen. 

$|ier op beeft be <0oubernante boo? ben ïïaebg; znu 
beere25?urdligboenantmoo?bcn/ bat fpmd miften toon^öe 
boe lange tijb fp babbe gebjagen en nocb b?oegen goe; Jf" J* 
be affectie tot be Remonftranten en be «j^tab / en bat £a 
fp met en foube laten fijn ffèajeffeit ober te fenben bot 
gefdjrifte / met fulke recommanbatie alg fp oo?baer 
enöeguacmbïnbenfoube/ betroumenbebat fynIBa* 
jefteit be gdegentljdb en maerbeib berftaen bokken* 
be/ baer op regarb nemen fal / fo bedtemeeenabien 
fyn jiBajefreït be impostantie ban be «§tab bekent ig t 
en op bat fpluiben fijn |Bajefteit mogen geben bot 
contentement/fo begeert fp bat fp baer brillen b’agtn 
gdijbfosmtg ’t gene be <©?abe ban jBanffdb beeft öê* 
fcb?cben/en bolberben in be goebe mille om te reb?effe; 
ren be faken ten bïenften ban fijne |Bajefteit/en baer 
in ook te onberbouben be dekens/ SBijk-meefterg/ 
en anbere ï^oofben ban be <©emeente. 

©de particuliere €bdluïben/koopluiben en bo?ge; 
ren bie int lanb geesne blyben milben/foebton alle mïb; orfnfï> 
bden om meber inbe gsatie te komen/ tot melken einbe j?c.^Aa” 
fp be geeftdykefeer bebben geffatteert. ^p toonben L. 
be ©aftoren / ©?ocbïanen/#d'efferg en j©oniken alle 
reberentieeneere/jafommïgc en fpaerben geen gdtt 
nocb keften om banbe felbe getuigeniffen te betomert 

tegegaenbabben/en bie matbanberrnogenmaren/ 
en fouben naulijr een madtijb bebben gegeten / offp 
fouben een geeftdijk perfoon aen baer tafel bebben ge? 
bab / ja bie in jaeren bag nïettet |©iffm en maren 
gemeeff / en fouben nu geen bag berbp ffebüen laten 
gaen fonber ijBiffe te boren/ fobanige bupebdarpe ert 
gebetnftbeibgink ’er fecr bed om / ja bat erger mag/ 
baer marenba* fommïge bie mebe ter pjebiratie b^ 
ben gegaen en baer gebeinft babben be <©erefo?meer; 
be Kdïgïc gebed toe te ftacn/ bemelke nu be anbere 
ban ber fidigten / bie ben bier en baer fecradykkec; 
ko?gen btelben/ aenk?acbten en Beklapten/foekenbe 
alfo baer fdben te kempen met baren ebennaefien te 
te kefmaren/en in perijkel en ncob te mengen / fom? 
ma / be faken ber <0erefo?meerbe maren te befen tij? 
ben in befe Sanben in fo guaben en [oberen ffaet / bat 
be gene bie be felbe Religie fèc;jetdp toegebaen ma? 
ren / niet eeng en bosftén fpjeken tot benluibec boo?? 
bed in pcmantg tegenmooibigïjeib / fmgenbe aebter? 
baelt/ bcb?agen en om lijfen leben te komen, ^aer 
tegeng mag ’t al boo? be minb metten Catbolijken/ 
mant be <6eref02meetbcn merben berjaegt/ berooft/ 
geplonbert / gebannen / baer goeberen befebjeben / en 
geconfifgueert/ baer merben ook tot fpot/ fmaet en 
berackringe ber <©erefo?meerben bele berfebeiben 
Stebekeng gemaekt / en beg abonbg ïangg be flraten 
gefongen. 

^>e <0erefb?meerbe bebben ontrent befe ttjb in ’t 
francoig laten tittgaen fekere Apologie en ontfcbul? 
biginge ban al ’tgene ter fake ban be Religie in bo 
^eberlanbcn mag gefebteb. 

W^ler in fp in ’t lange baer ontfcUulbigen ban alle scpoia^ 
be lafferingen en calumnien: baer fpt’onrecbt ^ 

mebe [eggen befcbulbigt te mefen. ^p en 3ijn/ [eggen; mScf 
fe / geen oproerberg / nocb ongeboo?fame be Coninkl.« 
ÏI5aj. te aebten of te fdjdbcn / mant fpbe felbe altijtg <« 
in allen politijken faken beboo?lijke onberbanigbeib « 
bebben bemefen/betalenbeookgoebtoïlïiglijkallebe;« 

ben/ ' 



'5 61- 
&m/toUm/fc&attirtöè«Êitfowrïtiumn: fpenfeebljen 

„ nott anöet0 gefocfjt öan feet fitjfee öejS Coninjc te too?? 
„ beten/onöer bet JSijbe <©000 ben oppetfïen Conmfe/ 
» en bat na iittbJijfen baetbec tonfctentten: aen be ge? 
„ buibtge en Ipöfame boob/ en getotütgefeallmgfcijap 
,5 ban fo beel burfenb menfcfeen / peeftmen genoeg bon? 
» nen fpeuten bat fp geen optoecbeto en 3ijn. &P befela? 

gen feaec batmenfe onbetboo?t toeroo?öeeIt/feggen bat? 
55 fe fontetïjt booi feetterë toetben getjouben/ fp moeften 
55 mette fcfptft betoont 3ijn betten te toefen / bc 
5510 genoeg om alle betterpetebettotnnen/ fp maben 
55 onberftbetb tuflTcfeen b’optoetigen en b?eebfamcn / bie 
3p al gelpebjb géftraft 3ijtt. 2fiengaenbe bet b?eben bet 
55 25eelben en ban men/feggenfe/memanb befcbulbtgen/ 
55 ban bte baet toe taeb en abbi)0 bebben gegeben / en bte 
55 fnit bebben feolö?acfet/ bpbebmberenen|onget0op? 
55 tet fitaten i& fuljc boletnb/ en’tië bebonben bat be 
55 ^apen felf0 bat eetfimael bebben gebonben en ge? 
55 pjacttfeett/ om bie ban be öeltgtc baet boo? al0 rebel? 
55 len te mogen befcïjulbigen en diffameren fep be jifêagt? 
55 fttatcn/ gelijb bet binnen 3Cnttoetpcn (feggenfe) t0 
55 gcbleben/boo2 biet tapijten bie een nieuto optoet ge? 
55 piept / en getoelb beb:eben bebbenbe ober be beelben / 
55 citaten en anberfinoin onfer ©?outoen öetbe/ be0 
55 anbeten baeg0 gehangen 3tjn / toaet onbet een toel be? 
55 henb Cöelman toa0 bie ben optoet babbe beroo?faebt. 
55 -§p feggen/ bet b?efeen bet SSeelben toel tecbt te 3Ü«/ 
5’ maer bebennen bat fulr Ö002 bebel en autoriteit ban 
55 öc <©betbeib befioo2be gefcfjteb te bebben : maet 
55 ’t fcgürtt bat <0ob boo? een fecreet oo?beeI / en ert2ao?? 
55 binatie ejcecutte/ be g?obe en ftïnitfedtjfee afgobetpe 
55 trer ©eelben beeft toillen ftraffen/ ombetmenftben 
55 toijfbeib te fcfjanbe te maben/ bebbenbe bcrtoefet een 
55 beel a?m ongeacht bolb/ ja b?oubjen en btnbetentn 
55 bleinengetale/ geen aenfïen nocb macbt bebbenbe/ 
55 ooo? betoelbe in acbt dagen tijd0 meefl alle be bou? 
5> ten en fieenen geelden in be pedetlanden 3i)n afge? 
s5 b?obenett aenftucben gefïagen/ fonbet toeberftand / 
55 met berfeaeftfeeid ban alle H&agifiraten* 25ebnjfen 
«5 poo2t0 uitet fcbüfture bat <©ob bibmael fijn bolb ban 
55 gjfrael geboden beeft/ batfe be Afgoden/ 25eelben/ 
5> citaten en bogeplaetfenfonbe af b2eben / en bat alle 
55 be Coningen bie firtr gebaen bebben / ban <©ob 3ijn 
35 gep?efen getoeeft / gehjb men in be öoeben bet Conin? 
5’ gen en Cft2omjfee macb lefen/ b?engen oobban beel 
5> anbere etempelen uit be feïfftnien en defcfniftendet 
55 (©ub-babeten of $atrc0 boo?t/ tot baten boo?bele / 
55 fufitneren bat men baetom benluibcn boo? geen te? 
5> bellen/ oproetbet0/ongeboo?fame en toeberfpanm? 
55 ge en macb nocb enfeeboo?tteöOKden/ nocb beroo?? 
35 beien/ om fodanigen fafee bie toel engoebi0/ en bie 
yy gefcbieb i0 boo? ionget0 en be gene bie ban baet boen 
3, geen tebenen en fouben bonnen geben: en bte baetbp 
5, mogen getoeeft 3Ö«/ Piofeffte boenbe ban be <©ete? 
3, fo?mecrbe Religie / bte 3i>n tot fult geb?ongen getoeeft 
3, ban baet confcientie/ boo? eenen pber bief? babben 
„ tot be eere en btenfl <©ob0/ bie fp toiftèn bat boo? 
„ ben bienft bet beelben toetbe betho?t JBaerom bet 
„ cettein een g?oot onberfebeib i0 te tebelleten tegen fgn 
3, #?ince/ ofte boen / boo? eenen pber/ een fafcebe toel? 
3, fee anbetfinö i0 fjeiïig en loffelijfe / fo baet oofe 
3, groot onberfebeib i0 ben te tteefeenuiteonbeebanig? 
3, beib ban 3ijnen Coninfe / of bem te ontteefeen uitbe 
3, onbetbaniglieib be0<©uibel0 en 3ijne balfe bienften. 
3, €intelijftna batfe beel etempelen fo ban©?anfetijfe/ 

€ngeianb / «©enemarfeen / ^toeben / $olen / en 
<©uitganb bebben uetbaelt / en oofe gefeib bat men 
boo? ganfeb ^pangien be üoben toel geboogt. ,$0 
p?ote(tecenfpboo? <©ob en ben Coninfe/enboo? alle 
be Coningen / $?incen/ en b?eembe bolfeen/ enge? 
netalijfe boo? alle menfeben op bet aetttijfe / bat fp 
noiten bebben gebacljt nocb en benfeen te rebelleren 
nocb te muptineten tegen benConinfe baten natuit? 
Infeen en geboren p?ince. »et tet contrarie bat fp 
3ijn/ en altijb toillen blijben fijne albet-oomioebig? 
fte en onberbanigtte onbetfaten en bienaeto. 25ib? 

Z benbc alleenliife boo? be barmbertigbeib ©obo/en 
„3bn oneintelijbe goebïjeib en facbtmoebigbeib biebp 
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baet altijb betoom beeft /en bie 3p böpen bat bP baetcc 
nocb fal betonen / boo? be goebe onbetbantgc bieb?cc 
pen bie 3P en baet boo?-oubet0 5ön USaiefteit/ en “ 
fijnboo?-bouber0bebbcn gebaen. Cn oofe met eenen ce 
bibbenbe alle buitenlanbfe$o?Hen en finten /bat?cc 
fè boo? baet Inibcn toillen intetceberen en tuffeben cc 
fp?efeen aen fijn Itëajcfïdt ten einbe batbetljcm be? « 
liebe baet te bengunnen be b?pe eterritie ban bate “ 
Kdigie/ fonbet betoelfeefp menen nieten mogen 3a? “ 
lig te toetben / nocb teberfcbönenboo?benïïecbter-<c 
poel <©ob0 / en bat 3ijn |Baj. baet in toil na bolgen bece 
goeberttetentbeibett facbtmoebigbeibbanben^eifetce 
Caerle3ijnenbaber boogloffelijbet gebacljteniffe / biecc 
'tfelbe geacco?beert beeft ben finten en bolfeen ban£C 
<©uitfeanb / en baetin ban gdijfeen nabolgen ben boet “ 
bie ben noob en erbarenfeeïb beeft getoont ben Coninfece 
ban ©?anfetijfe/te toefen be eenige en oppetfle terne?cc 
tüe om te (lillen be ttoubden / beroerten en gemene d? ‘c 
Icnbigbebert / en een fo grote bloebfto?tinge: beloben?£C 
be ban baet 3pbe / nemenbe baet toe <® ob en baet con?ce 
fcientien tot getuigen/ batfe bem toillen betonen allecc 
onberbanigbeiben gettoutoigbdb/cnbare lichamen cc 
en goebeten geben en toe eigenen tot 3ijnen bienfle. w 

Zbt <©oubernante betflaenbe battetbageUjtmeet 
en meet bolt uit bet Ifanb berttofe boo?beb?efeban 
be feomfle bc0 hertogen ban %Iba en bet ,§pangiaet? 
ben / bie men toift op toeg te 3tjn / beeft ben 18 ^cp? 
temb?i01567 boen betfeonbigen fefeer ©laccaet op be0 
Coninr itame inboubenbe in fubflantte. 

A Lfo de Conihklijke Maj. by veiTcheiden brieven Pïac* 
*e*verklaert en re kennen gegeven hadde3 dat zijne -<|W 
meninge niet en was te willen gebruiken ^rengig- 5°“ ^ 
heid en rigeur, met of tegens zijne onderfaten, die boöom 
gedurende de voorleden tfoubelen en beroerten tegen ü^11 
hèrn mifdaen foude mogen hebben : maer ter contra- tetolucïp 
rien alle foetigheid en genade na zijne natuerlijke ge^ ten. 
nègentheid, londerlinge metten genen die hen der fel- 
ver genade niet onweerdig en fouden maken, prin- (F> *H-) 
cipalijk compaflïe en medelijden hebbende met hetr 
fchamelfimpel volk,ambachtfluideh en andere, ver-, 
leid en verdoolt wefende. En al waft fo dat de felve zij¬ 
ne onderfaten wel fouden behoort hebben hen te be¬ 
trouwen en zijne Majeft. genade te verwachten : des 
niet te min was zijn Maj. onderricht dat vele van dien 3 
van alle ftaten, conditiën, en qualiteit > en namentlijk 
de voorfzfchamele ambachtfluiden en’t fimpel volk, 
welk door de quaedheid van andere ervaren en door-? 
trocken zijnde, die van alle alteratien en commotien 
fo wel in de Religie als anderfins hoofden en auóteurs 
geweeft hadden, hem miftrouwende van zijn gratie en 
goedertierenheid, dagelijx verlopen en hen voorvluch- 
tig maken , hun goet en huifgefin uitvoerende en tranf- 
porterende, verlatende hun Land, en by confequentie 
hun felven bedervende en ruinerende, gelijk fy ook di- 
verfe hun crediteuren daer door defrauderen en ontrui¬ 
men. $0 ift dat zijn Maj. begerende zijn verdoolde on¬ 
derfaten opten rechten weg te brengen, en wederom te 
roepen, op dat de felve in de devotie van de oude Ca- 
tholijke Religie en in zijnendienft en onderdanigheid 
fouden continueren en blijven, onderhoudendehaer 
koopmanfehap, neringen, ambachten,en handwerken 
na hare vocatie en qualiteit, willende ook ordre Hellen 
dat fy hen felven fo veel quaets en ongelijks niet en fou¬ 
den doen, als fy door haer vlucht en willigen ban doen¬ 
de waren. Waeromzijn Maj. by advijfe en deliberatie 
van de Regente en den Rade van Staten en fecreten 
neffens haer wefende, verboden en geinterdiceert heeft 
alle zijde onderfaten, fö wel de gene die in de felve 
Landen geboren als andere diealdaer vafte woonHede 
gehouden hebben, van wat ftate, qualiteit of conditie 
die mogen wefen, uit den felven Landen te vertreckeiï 
’tfy alleen of met haer huisgelin en familie , in ”t hei¬ 
melijk of in ’t openbaer, noch ook haren huifraet, meu¬ 
belen , catheilen , goeden, waren of koopmanfehappeü 
uit te voeren of te tranfporteren te water of te lande, in a 
menige van hen te abfenteren en uit de vooHz Landen 
te vertrecken. Op poene van gehouden te wordeö voor 

4 culpa-; 
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culpabel , immers ten minden voor fufpeót van de 
voorledene beroerten en ongeregeltheden aldaer ge¬ 
beurt , en over fulx aengetaft en vervolgt te werden, 
mitfgaders van confifcatie van dé uitgevoerde goeden, 
oi geladen om uitgevoert te werden. Verbiedende allen 
fchippers, veerluiden, wagenluiden, voerluiden en an¬ 
dere , die de voorfz vluchten en uitvoeringen te helpen 
doen, of daer toe affiliëren, maer indien ly eenige ver¬ 
nemen ofgewaer werden die fouden willen vluchten of 
vertrecken, of hen goet en meubelen uitvoeren, datfy 
daer van de wete fouden moeten doen aen den Officier 
van der plaetfen, op poene van felfs gehouden te wer¬ 
den voor fufpeét, en geftraft te werden na gelegëntheid 
van de mifdaed , mitfgaders van confifcatie van de 
fchepen, fchuiten, wagen, karren en peerden, daer me¬ 
de ’t uitvoeren gedaen foude worden , en ten einde dat- 
men niet denken en foude dat zijn Maj. onder’tdexel 
van dit verbod, welk gedaen werd om de welvaerten 
Taligheid van den onderfaten, den felven of anderen 
foude willen benemen die vryheid en libertcit van ha¬ 
re woonfteden te mogen veranderen als hem ’t felve 
foude gelieven om eerlijke en wettelijke redenen. So 
heeft zijn Majeft. gellatueert en geordonneert, op dat 
mende oorfaken van een yegelijks vertrek foude mo¬ 
gen weten , en dat de oprechte crediteurs van hare 
fchulden en creditie niet gefraudeert fouden werden, 
dat fo wanneer yemand om eenige apparente redenen 
hen uit eenige Steden, plaetfen of Landen fouden wil¬ 
len vertrecken, dat de felve gehouden foude wefen 
’t felve een maend te voren te kennen te geven den Of¬ 
ficiers en Wethouders van der Stad daeruitfy fouden 
Willen trecken, en ingevalle hy op’t plat-land woon¬ 
achtig ware, foude daer van de weet moeten doen, fes 
weken t« voren aen den Gouverneur of Stadhouder, 
Droflaert, Balliu, Meiere, Schout, of principalen 
Officier onder wiensjurifdidtie hygefeten is, en daer 
van brengen en tonen goeden deugdelijk bewijs, on¬ 
derden fegel van de Stad, plaétfe, of jurifdidtie waer 
uit hy trekt, op poene als boven: belaflende en beve¬ 
lende allen Rechteren, Jullicieren, Officieren, Ampt- 
luiden, Capiteinen, Hopluiden, krijgfluiden en onder¬ 
faten , dat ly fullen fcherpe vifitatie doen en toeficht 
nemen, dat niemand van zijne woonftede of refiden- 
tie en vertrecke : Bevelende infgelijx allen wachten 
van den Frontieren, Havenen, Poorten, PafTagien, 
Veren, Bruggen en uitgangen, ’t zy ter Zee, te Lande 
of op de foete Wateren en Rivieren, daer toe forgvul- 
dige toeficht te nemen, de felve op te houden, arrefte- 
ren, en tegens den overtreders te procederen fonder 
gunfte, diffimulatie of verdrag, op poene van’t felve 
op hen te verhalen, als fauteurs en mede-plichtige. Or¬ 
donnerende en bevelende ook allen Tollenaren, Pach¬ 
ters en Collecteurs van de Tolrechten, dat fy geen 
fchepen, fchuiten, wagenen of peerden geladen we- 
fende, laten door varen, lijden of pafferen fonder de 
felve eeril neerflelijk te vifiteren, cn weten wat die 
voeren of geladen hebben. Verbiedende allen Schip¬ 

pers , Veerluiden, Wagenluiden of Voerluiden uit ha¬ 
venen , frontieren of palen van deh lande te voeren of 
rijden, ten ware dat fy den Officieren , Wachten of 
Gecommitteerde van de voorfz paffagien , alvoren 
hadden laten weten ’t gene fy geladen hebben of weg¬ 
voeren , op gelijke confifcatie als boven. Sonder dat de 
Officieren, Wachten of Gecommitteerden van de fel¬ 
ve vifitatie eenig loon of falaris fouden mogen ne¬ 
men , &c. jfêa be publicatie cn berftonbiginge ban 
bit$iaccact/ ifl gegaen na ’t gemeen fp?eefttooo?b/ 
te bieten : 

Datmen den menfeh meternft gaet verbieden „hier: 
Doen fy willig, en’t gebod fy vlieden „ fchier. 

3©antbeb?efehier boo?foiö bermeerbertbatbde 
bergetenbe b?outoen / fetnberen en noeberen / met fttl* 
fterhaeft ftjngeblucht/ fojgenbe opgehouben te too?* 
ben: bat fp niet eer en hebben bonnen geruft syn/bco? 
fp en toaren uitbel Coninjcgebieb in eenige nabuer- 
ianbem 

Jaet-dicht op ’t vluchten van de Gereformeerde, 

^Ie <0erefo?Meerbe bleVLVCfjten’tLanb/ 
2üLö geb?often LaQ) ber €beLen Verbanb. 

3Mfo hebt gp beminbe Hefer in bit berbe 2Soeft mo* 
gen berftaen hoe bat het berbonb ber Abelen eenss* 
bede? boo? haer ongeftabigheib/ ttoeb?acht/ iichtbaer# 
bigbeib/ en eenöbedo boo? be liftigfjciü ber<0ouber* 
name en haren Kaeb te niet isS gegaen / en bat niet al* 
ieenfp luiben/ maer ooft alle hare goeb jonftige rijn 
geftomen in be uiterfte en grootfte periculen en be* 
nautfteben/ in fulfter boegen battet boo? ber menfehen 
oogeri fcheen batfe nimmermeer toeber tot eenig ber* 
had of in hare goeberen en ©aberlanb fouben hebben 
ftomtenfeomen/ fodlenbig/ toanfeelbaer en ongetoisi 
?ijn hicropter aerben allemenfchdijftefafeen/ toant 
bie een toijle tijbo te boren fchenen op ’t hoogfte en bp 
na tot haer meninge geftomen te 3tjn / toaren nu in fa 
fto?ten tijbe (boo? b?efe behangen sftnbe) gantfe hdijft 
uit haer ©abedanb en goeberen geblucht/ treeftenba 
a!0 berftroibe en befolate menfehen bertoaerss hem 
<0ob toilbe geleiben. «Daerom tft bat Emilius biel 
feib: 

Sietvooruendebetrout de Fortuin te vele „niet: 
Niemant kanfe gebieden, al is hy rijk of eele „ fiet- 

TH UCYDIDES feit: 

De meefte vyand die de menfche hebben mach: 
Is al te groten geluk en voorfpoet. 
Want dat felve hem alfdan te maken plach 
Trotfig, ongetemt, ftout ende geheel onvroet, 
Waer door fy licht werden gebracht onder de voet» 

Einde des derden Boeks. 
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Summarie of korten inhoui van 9t vierde Tdoek* 
N ’t begin van het vierde boek werd in ’t korte wat verhaelt van de forme en regee- 
ringe die de Princen en Heeren van de Nederlanden in defelve plachten te hebben, en 
noch eenfdeels in ’t gebruik is ; daernawerd verklaert der Gouvernanten handelingena 
het vluchten van de Gereformeerde uit de Nederlanden , der Gouvernantes fchrijven 
aen den Conink» des Coninx van Spangiens refolutie en zijn fchrijven aen zijne Stad¬ 
houders. Des Hertogen van Al va vertrek uit Spangien, ’t getal fijns Crijgsvolx, trakte¬ 
menten des Hertogen van Alva en de principale Officieren met hem overgekomen , de 

vrefe van die van Geneve voor den Hertoge, zijne komfte tot Bruffel, en zijne Commifïie alsCapitein 
Generael van de Nederlanden , des Goninx brieven aen de Hertoginne van Panna en allen Steden en Wet- 
houderen van Nederland: ’t Begin van de handelingen des Hertogen van Alva, het vangen van de Grave 
van Egmont en Hoorne , en van Heer Antoiïis van Stralen: Vlucht en vrefe van vele Nederlanders en van 
den Abt van S. Barnaerts , het oprechten van den Raed van TroubleofBloet-raed, en het verbieden aeo 
den Raden van Nederland om kenniffe te nemen van de faken van de Troublen: d’Affcheid van de Herto® 
ginne van Parma aen de Staten van Nederland en haer vertrek : Hoe de Hertog van Alva werd gecommit- 
teert totten gouvernemente van de Nederlanden, hoe hy de Graven van Egmont en Hoorne tegen de Pri¬ 
vilegiën des Lands doet voeren uit Braband op het Calteel van Gent; de Requelte van de Gravinne van 
Egmont aen de Staten van Braband , en van de Staten van Braband aen den Hertog; het yoorfchrijven van 
den Keifer en Vorften JesRijxaen den Hertog voor de felve Graven , en fijne antwoord, de belaftinge en 
onrfchuldinge der voorfz Graven: De gevankeniffe van verfcheiden Advocaten van de Provinciën en Pen- 
fionariffen van Steden, de gevankeniffe van Meeffer jacob van den Einde Raed en Advocaet van den Sta¬ 
ten ’s Lands van Holland , hoe de Staten van Holland hare Gedeputeerde aen den Hertog van Alva fendera 
om te folliciteren relaxatie van haren Advocaet, hoe de felve Gedeputeerde vertrocken fecretelijk uit vrefe» 
en Meefter Jacob van den Einde qualijk getrakfceert zijnde in de gevankeniffe fterft, na dat hy een jaer en 
fes weken gevangen hadde gelegen, ’t verfoek van die van Antwerpen voor eenige gevangenen, en ftraffe 
antwoorde van den Hertog van Alva aen die van Antwerpen: De vordere handelinge van den Hertog van 
Alva en Raed vanTrouble, d’ontfchuldiginge van die van Antwerpen over de Troublen binnen hare Stad 
gebeurt, de Remonftrantie van die van Antwerpen aen den Conink gefonden, d’articulen aen die van Uit¬ 
recht tot haer befchuldinge overgelevert en hare excufe: d’excufe van de Regeerders van Leiden nopende 
de beeldftorminge binnen hare Stede, d’ontfchuldinge van Heer Hendrik van Berchem Burgemeefter van 
Antwerpen, De bouwinge van het Cafleel tot Antwerpen, en wat die van Antwerpen daer toe hebbed 
moeten contribueren, vetbrandinge van den Pulver-toreh tot MecheJen, de nieuwe oproer in Vrankrijki 
daer ae Hertog van Alva den Grave van Arenberge tot hulpe van den Conink heeft gefonden, en doet ver~ 
bieden dat niemant den Hugenoten en mocht te hulpe trecken : De indaginge van den Prince van Oran- 
gien, Grave Lodewijk van Naflau , Graven van Hoogftraten , Berge, Culenburg , Heerevan Bredero- 
de, en veel andere Heeren en Edelen van qualité i van wat fake de Prince van Orangien werd befchuldigtj» 
en wat de Grave van Hoogilraten te lafte werd geleid : Hoe de Srave van Buiren des Printen Yan Orari- 
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giens zoon tot Loven gevangen ] en tegen de Privilegiën van de Univerfiteit en van ’t Land, in Spangien 
gefonden werd. Des Princen van Orangien en Grave van Hoogftraten antwoordeöp de brieven van da- 
gemente : Deftrenge proceduren tegen de ingefetenen van Nederland: Van de wilde Geufen en hare 
handelinge, en ’t Placcaet tegen de fel ve : des Hertoge van Cleefs handelinge tegen de gevluchte Neder¬ 
landers in zijn Land. De gevankenifl’e en dood van Don Caerle des .Coninx van SpangiensSoon. De 
Sententie by de Inquifiteurs in Spangien over de Nederlanders gegeven. Des Princen van Orangiens klag- 
te over den Hertog van Al va aen den Keifer en Vorften des Rijx , fijne verantwoordinge van de faken der 
Trouble: desgelijx de verantwoootdinge van den Grave van Hoogftraten: des Hertogen van Alva voor¬ 
nemen om vele van de Religie door lift te vangen: hetarreftby den Palsgrave gedaen opt geit van den 
Hertog van Alva: de vrede in Vrankrijk j de Hertoge van Alva neemt nieu volk aen en wil het Concilie 
van Trenten gepubliceert, en ter executie geftelt hebben: de vergaderinge der Geeftelijkheid tot Uit¬ 
recht , de Requefte by de Geeftelijkheid aende Hertog van Alva overgegeven, roerende d’executie van het 
Concilie van Trenten, en des Hertogen van Alva apoftille en fchrijven aen de Geeftelijkheid: des Prince 
van Orangiens gereetfehap ter Oorloge, Commiffie op Grave Lodewijk van Naflau. Hoe Jonkheer Di- 
derik Sonoy alom by de geconfedereerde Edelen trekt om haer totte wapenen te raden: ’t voornemen van 
Grave Lodewijk van Nalfau en van de Grave van den Berge: verftroyinge der Geufen tot Dalem, Grave 
Lodewijk inval in Vriefland, en het innemen vanden Dam : des Graven van Arenbergens komfte in Vrief- 
land, de flaeh te Wmfchoten, daer de Graven van Arenberge en Adolph van Naflau gebleven fijn, De 
vrefe binnen Groeningen, en hoe Groeningen belegert werd van Grave Lodewijk, fchermutfingen voor 
Groeningen, eenige particuliere gefchiedeniften in Vriefland, Fran$ois yan Boshuifens komfte opte Eem- 
fe met Oorlog-fchepen, en hoe Sonoy hem begeeft te water , Boshuifens vlucht: waer ontrent deHeere 
van Cocqueville zijn volk vergadërde > en hoe de felve vèrftrooit en hy gevangen en onthooft wert: de Sen¬ 
tentie van banniflement tegen den Prince van Orangien en d’andere gevluchte Heeren: de executie over 
de gevangene Heeren en Edelluiden : de Sententie en dood van de Graven van Egmond en Hoorne,en 
haer begraeftëniffe , de komfte van den Hertog van Alva voor Groeningen mette Spangiaerden , Grave 

(F. 126.) Lodewijx opbrekinge voor Groeningen. De Slach te Jemmingen,cn hoe Grave Lodewijk ontkomt: 
de vrefe van die van Embden voor den Hertog van Alva, des Hertogen van Alva voornemen om Delffijl 
tot een Stad te maken ; hoe hy den Paus, Conink en Venitianen zijne victorie liet weten , ook fijn fchrij¬ 
ven aen de Raden van State, wathy die van Groeningen en Staten van den Ommelanden voorhoud , ’t be- 
worp van een Cafteèl tot Groeningen: deSententien tégens de Heeren van Stralen en Backerfeel, ’t rafe- 

_ ren van ’t Hof van den Grave van Culenburg en andere, Proceduren vanden Hertog: de poinéten die- 
rnen feid gevonden te fijn in de kamer van Vergas, en’t ad vijs der Spangiaerden op den ftaet van Neder¬ 
land, en andere Libellen ,’t Placcaet daer tegens:des Princen ven Orangien toeruftinge: deredernen 
waerom hy de oorlog tegen den Hertog aenneemt, namen van zijne Capiteinen en Overften, en hoe groot 
2'jne macht is geweeft, de dood van den Heere van Montigni en van de Coninginne van Spangien, hoe 
fterk het leger van den Hertoge is geweeft, des Princen tocht over de Male, en hoe hy foekt te flaen, ’t welk 
den Hertoge weigert: fchermutfinge en des Princen vertrek, de dood van den Grave van Hoogftraten : 
des Hertogen van Alva fchrijven aen den Staten van Nederland : het hovaerdig oprechten zijns beelds op 
het Cafteel van Antwerpen, en de opfprake en radinge des yolx. 

Het vierde Boek, 

€t iït bü2bcr ga ttt befe befebnibinge/ heft 
tft nictonbienftig gracht/tot heter ber? 
^anb ban t gene haer in bcrljanbclt fal 
tooien/ alhier ttt’t fto?t aett te roemt ban 
öefomteban rcnicringe biebe finten 

en heeren befer 0#eberlanöen / in befelbe lanben ban 
pubo plachten te hebben en gebtuiïten/ en ooft noch 
eettööedg in’t geb?ufft 3tjtt. 3ïlfo falnten booj eerfl 
bcrfïaen bat befe Jcbcrlanbfc pobintien hierboo^ 
tijto gefjab hebben hertogen/ <0?aben en ijceren/ 
be toelftefotodalO’tbolft en haer onöeröanen aen fe^ 
here toetten/ fïatnten en phbtlegien berftnocht toarett/ 
die fp-lutben in ’t aenbaeröen ban öe janhen en $20^ 
bincien folemnelijften bejtocren ntoeflen. ^antaclö 
ftjn meeft öefe berfcheiben $?obincien/ fo bp hutoelpjce 
boo2toaerbenenonöerfinge tractatcn/ en alfo boo2tO 
bpfucceffie onber een hooft beg hui£ban25ourgoem 
gien gehonten/ en baerna ooft bpntibbeï ban htttoe^ 
ïijften metten huife ban Coftenrijfte/ en ten lactftcn 
t’fanten onber een hooft / namentltjft ben <©?ootmo^ 
genben lucifer Caerle be biifbe (bie ooft bp tractaten 
ntetttoe p20btncicn baer bp geboegt heeft / aio ’t ïjcr; 
togbont ban C5elre/ ’tCteaeffcfjap ban ^utphen/be 
ï^eerfchappen ban Uitrecht / ©?ieflanb / Ctocrpfeï/ en 
doeningen) enalfobooKö op bcn€oninltban$jif= 
pattien geftomen. <Dc boojfê Keifer Caerle/alO ooft be 
Coninft ban spangien na hem / bolgenbe ben boet en 
het tocttig gebtuifi ban hare boojfaten/ betoijle fp-Uti 
bcnbele anbere grote $anben en Kijften toaren befit? 

tenbe/en fdfo' niet afttjb^ p?efent t'ttbe Hanben^ijtt 
en ftonben / hebben ober befe JB/obincien aïtijb gefield 
een <6ouberneur C>eneraeI/of Kegent ban haren bloe* 
be / en boo2tO in elfte $?obincie bpfonbere C3oubcr- 
ncuro of ^tabhottbcrsv gelijft ift inbebefch?öbinge 
ban be gefchiebenifTein befe Êanbeu gebeurt onber be 
regeeringe ban be l^ertoginne ban JBarma / <0oubcr- 
nante en Kegente <8enerael / berhaelt hebbe. 

<Dcfen <©ouberneur <6cnerael of ïlegent beö lanbö/ ^2ac§t 
heeft in abfentie ban ben 3ianbö-ï|cere / in alle be ™ 
^20bincien fobanigc macht en getoeit/om mette ^ta> b/JsoS” 
ten/üaben en jUagiffraten ber $20bincien enbemeue 
ben/ober alle faften tehanbelen en gebieben/ alö be 
eigentltjfte ï|eere beöHlanbjïfelfö / uitgenomen fom; 
tttige ban be albergtootfïe en getoichtigfle faften / baer lann. 
in niet ban boo2 ben Sanbgt-^eere felfö en mach toer^ 
ben gehanbelt of beflotcn. 3©el berflaenbe bat be 
Hanbö-^eerc ooft felfö niet en mach hanbelcn fegenss 
be pnbilegien banbe ^obincien/ Eanben en^te* 
ben / bie hP in’t aenbeerben ban bien ooft fclfsf moet 
beftoeren. Doo2tö toerb ben 0aeb bie bp benoBou^ ©anben 
berneur refibeert/ genoemtben Kaebban^tate/en oaeb 
i^ t getal beö felben Kaebo onfefter / toant na be boo?^ 
ballenbe en getoichtigheib ber faften/fo toerben bf Ka? 
ben fomtijbö meer en fomtijbo' minber/na beö Hl^nbgf- 
L>eeren tóil en geballe. Sn fuift getal toerben begm 
pen ettelijfte banbe boomaemfte ïfeeren beoHlanbet 
en <©ouberneur0 ban befe of bie $?obincien/benef= 
feno’ ettelijfte doctoren en treffelijftc geleerbe mannen/ 

bie 
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bte ban be £inbg-©eere baer toe felfg herboren en ge? 
committeert toecbèn. 

mt Md befen itaöe ban Staten beraebflaegt be ©ou? 
men tn berneut alle faften / ben $.anbg-©eecc / en ’t gemeen 

nut en todbaert Oetreffenbe/ toant men banbelt tn ben 
ban felben üïabe ban alle faften / btebc en oojloge beroeren? 
Staten öe. toerb gebanbelt en betaebpaegt op alle toaer? 
Sanöeit. fefjoutomgen Cn bérieptinge bte ban alle ootben mt 

fangen toerben/ enbanaHeherbtntemflTen/tractaten 
en accoojben bte be 3lanbg-©eece met anbere jpurften 
en cmltggenbe laburen beeft / maeftt/ en poub. ©an 
geloften toerb alptcr gebanbelt ban be fórijggoberpen 
en ©oplutben aen te nemen / te bepouben en af te ban? 
ften. 

©oft mebe ban boütotnge ban perftten en befltngen/ 
ban boojftentnge en pjobtfte te boen / munitie/ p?o? 
biant en anbccg. ©n neben bten ooft ban afbaerbtnge/ 
berfenbinge en ontfanginge ban j©acpt-boben en Èe? 
gaten/ en toerben «alle ftoare panbdtnge/ban anbere 
Slaben tot befen ïiaebgetoefen/toanttnfomma/ be? 
fen iSacb beeft be poogpe maebt enfuperintenbentte 
ban alles toat be ©egeeringe/ befeputtmgé/en bêfcpec? 
minge bes? Hanbg betreft. 

©an ben $ocp beeft be 3tanbg-©eere eenen anberen ©aeb 
feemt« bte men noemt ben decreten Ctaeb/ defe en den vooriz 
Bab«. Rade van Staten plegen voortijds maer eenen Raed 

t’famcn te wefen, en alles te verrichten en befluiten. 
Befe begrijpt gemeenlijft tn ffep bet getal ban i o of i x 
föabcn / geleerbe mannen / doctoren en licentiaten / 
bte ban ben Eanbg-©eere of 5ijmn ©ouberneuc baer 
toe toerben gecommittcert. 

©at toefen ©aeb beeft maebt / laf? en bebel om bpfon? 
mm in jjere p2ïbtlegtcn / b?npebcn / genabe en bergiffentffen 
?r "cn? öer miföaben te geben: toetten/ patuten / en ebteten 
b v. ü te maften: ftenntffe ban ftlagten beg 3tanbg en geen? 
lianotif. |i>n / en bie boontaempe faften beef 3Ianbo tSegtment / 

beïjoogbetben autoriteit ber Eanbg-©eeren/ enan? 
berc poeren te berctcftten/ en toerben bepoogtoteft? 
ttgpe faften beo Hlanbg boot befe ïiaben / ben Hanbg- 
©eereof fijn ©ouberneur aengegeben r en bangeltj? 
ften toerben bp bte ban benfiabe ban Staten /befen 
ffiabe met gebeilt alle be toiefttigpe faften bieaibaer 
boot ballen om bie met ben anberen te beraebflagen. 

Eben ^aec i* r|0fb eenen anberen tpaeb bie men noemt 
jan be ben fiabebanber Jpinantte/ befe pebbenbeonperpe 
ïnaniie. mpoogpe mneftt oberbe domeinen en erffijftinfto? 

men ban ben i[inbg-©eere/ ober bc ojbinacig en er? 
traotötnnrts? beben en betotlligbe penningen/bte ben 
3lanbg-©eer tn tijtren ban nootfafte op 3tjn berfoeft be? 
toilligt toerben ba be gemene of öpfonbere Staten ber 
©eobincien: ober bie meftenftameren / en generaltjft 
ober alle be toelfte met beef ‘Hanbë ^eeren gelb om 
gaen. <3|n befen tüaeb toerben bc tar banbefepattm? 
gen begoten: otbening gegefcen op be betaltnge ban al? 
Ie btngen/toat tot btebe of ftctjggfaften beroert/alg 
namentlijfttot bebepingebec perftten/banmunitie/ 
P20biant/ ctbtnario en cjrtraotbmartg onftopen/be 
totbefepermingeen betoartnge beg Jlanbö bannobe 
3ijn. Nomina befen ftacbpecft pet regiment ban al? 
Ie ’t gdb ban ben 3T anbg-©eere. 

©02ber fo fijn tn berfepetben ©20tnncien in befe 
Ennben anbere ïlaben bie men noemt ©tobincialcof 

P?oWn^ Cancelrpen ïlaben be toelfte macljt ïjebben elr tn 
Saöen 1 ft®» te 002bclen / ober alle gefcfttllen en ttoiften / fo 
mga«* toe! b02gerlijft alg eriminelijft / bie in be refpettibe 
^oer janhen en ©tobtneien ontflaen / ’t $p uit toat faften 
waBtm Ij et fijn: fo boen befe ilaben ooft ftanbfjaben be p?tbi? 

legien / btpfteben / ampten/ benefieten en ptobifien bie 
bc %anbg-^eere geeft, ©oo? befe ülaben toerben ooft 
In reept beroepen en geciteert/ niet alleen alle en een 
pber ^übtnciale ©fficieren en oBebelpebbcren / maer 
ooft be ÜTanbg-^eere felfg/ fo bat pier be ftleirtfre fo 
tod alg be poogftc tn reept toerben gepoott en ontfan? 
gen: aen befe ilabcnmogcn appelleren alle bte bpbe 
bonnilfen ban be anbere particuliere gereepten ban 
^teben/ <©02pen/ en otbtnarPTe bageltjftfc of lage 
ileepterë en bterfeparen beftoacrt Pin. 

Be Hanbg-^eere cn Ijouötn tijbe ban bjebe geen 

ftrtjgg-boïft in ’t lanb / toant pet lanb pceft tn pep felfg 
een goebe gelegemfictb cm fo btnneng Sanbg alg in 
nabuir-lanben en Bmtflanb / tngeballen ban noob in ttiöE taart 
paejt een aocb getal te berfameien /allecnltjft toerben ö?cD.f 
eenige ftrijgfTutben / te toeten / joooen xooboetftnetp? 
ten gepouben/ tot befetttnge ban be jfrontieren beg 
ïïanbg/cneentge ©epingen en Capclen baer ban ttt 
alteg 26 inbenSanbetoaren<ïjoo?bctoeftompcbefcr 
oo2logen / baer men boetbolft pielt/ en op eenige plaet? 
fen pielt men ooft rmterpe/poctoclbaer eenottbco2? KS 
bonnantie ban ruttêrpe plag onberpouben te toerben mfruoia 
be toelfte boo? ben ïSetfer CaroiusQ^intus inbenjare^ftt- 
15-4-7 toeberom opgereept en bernieutotig: betodfte 
tn pep begrijpen bp 3000 rntteren/en toerben genaemt 
be 25enben ban ©jbonnantten / baer onber een bcel ^rl1öcit 
bolftcmentltjft getoapent 3tjn / cn.ecn bed licpter. Be uan op 
(©berpen of Ktnneeperg ober be felbe 25enbcn toarenöon,,an? 
ban be bootnaempe ©ccren beg Éanbg/en boojtg met 
goebe €bdlutben en tütbberen tod boojften/ tn fulfter pceröen 
boegen/ bat tn tijbe bannobe bp be felbe/fobtftmacl *»p öEn 
fg gepen / grote en ïtibberlpfte baben 3tjn begaen. Bc 
^eeren of ©berpen ber boo?f5 benben booj’tbegtnfel om op. 
befer tnlanbfer ttoebtacpt 3ijn getoeep / be ©ertog ban se«cöt. 
2icrfcpot/be ©jince ban ©rangien/ be ©?abê ban hamert 
€gmonb/bej©a2ftgrabeban2Beraen/be©2abeban jan oe 
3§oo2n / be <©?abe ban ^renberge / be ©?abe ban 5*J£rb" 
jBanfbdt / be ©2abe ban 3©egen/ be ©2abc ban ^ 0bec 
©etifcp / be©2abe ban25opu/bc©2abeban ©oog? ^ 
Praten/ be ©eere ban 252eberobe/ be ©eere ban |Bon? 
tigni / en be ©2P ©eere ban 25arlapmont. maim. 

©oh cn poub be ïanbg-©eeré in ttjb ban b?ebe „5fm 
geen ftrügg-armabete toater: ban Pceft ebentod ee? 
ncn 3Cbmiracl/met eenige toeinin ftrpggfcpepen peep? armaöe 
teltjft getoapent / om be grote onftopen te bermtjben / JJgJ 
maerfo toanneer baer oo2logboo2 panben tg / fo ftan oan uje* 
men tnfeer Potten ttjbeeenfeer macpttgearmabebanöf- 
fepepen te toege btengen/ acngeften in befe^anben 
tot allen ttjbcn beel fepepen beg üanbg / en ban anbe? (f. ,27.) 
re plaetfen boojpanben 3tjn/fulr bat men tn geb?utft 
pceft tn tijbe ban noob baer ban fo bed op te pouben / 
arrepcren/ cn toe tempen alg men ban noben pceft/ 
be todft men alg ban plag te gcb2U!ften fo lange be 
ncobfulr b02berbe/be ^epip pecren beb2acptbeta? 
lenbe in alle rebeltjftpeib / of men ftoftfe be felbe af. 

©et Sdbmiradg ampt ig ban groter toeerbe / en 
peep lap ober alle faften ber Eee / cn ig pet oberpe 
©ooft ober alle fepepen en ftnjggmacpt ter Eee/ pceft %lmu' 
beel in alle buiten en conpfcatiebterin tpbe ban b2ebe raeitce 
cn oo2loge Ponten te ballen, ©n ten tijbe ban bc toe?Eee- 
ftompe befer oo2logen toagbe ©?abeban©oo?n3tb? 
miraclban bcEec. 

gift foubc tod langer en toeter ban be regcertngc 
bcgüanbg/ en ooft ber Staten maepten auctoritett 
berpalen/ ban aepte bit genoeg te jijn tot berpanb ban 
bebefcp?pbingebernabolgenbe gefepiebenipen/ baer 
toe tft nu totl treben. €n baer in pier ben lefer niet ge? 
noeg en ig gebaen / fa! ’t fdbc op anbere plaetfen baer 
pet pag fal geben / gefepteben. 

D© ©ertogtnne ban ©arma/ ©oubernante ban 2^7, 

toegen ben ©ontnft ban ^pangten tn bef2 $ebcr? 
lanben/ fo bde te toege getoacpt pebbenbeeenfbedg 
boo2 lip / en eenfbedg boo2 maept/bat niet alleen be 
Pebcn bte bp be ©erefo?meerbe tngenomen toaren 
getoeep / en bie fp lutben met ©arntfoen befet pabben/ 
bp pen-luiben bedaren toaren: maer ooft bat be macftt 
berfdbcrfot’onber getoacpt toag/batfpiuibcnmecr 
pcnbcdaliete famen/ooft beboo2nacm(te ©oofben/ 
boo2b?efe uit pet Eanb toaren gebluept / fonber eentg 
toeberPant meer te bojben bieben/ gdijft men in pet 
berbe boeft ban befe befepeijbinge pceft mogen lefem 
^0 Pceft fppaer beblptigt cm boc2tgallegteptllen/ 
cn’tSanb toeber ten bde in be booegaenbe rupe te 
b2engcn/en ooft te befotgenbat gdijfte beroerten niet 
meercrtfouben gefcenren: baerern pceft fpbeppnct? 
pale pebcn met boift en garnifocn befet / en aen al? 
len peben/ baer be fterften cnbedben toaren getoo? 
ften getoeep/gefcp?cben/öatfe be felbe gebjoftcnfter? 
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!®atbe / 25eelöen / m tSïtatên terjïont fouöen repareren / 
SEnaC bernieutoen en in baren eerften en beboodijben ftact 
’t bju(lellen / Dat óoïs alle De dilöene? fouöen oberlebeten 
ten Der ejpbentatis? ban öe ornamenten / goefcen / en inbom? 
rneS?' dén bét felbét dtlöens?/ beeft00b Commiffarilfen ge? 

fonben in alle öe principale ^teöen / om Ijen-Iutöen te 
informéren bpöe Beroerten öie öaer toaren gebeurt/ 
beeft bcbolcnöatöe begeren bén-luiöengetoeerfou? 
ben Brengen opte ^teöeïjuifen en opte Cajtelen in 
Banben ban öe decommitteeröe öaer toe geftelö / uit? 
genomen alleen rapiers?/ Degens?/ Dalf-boutoers? en 
pongiaertö/öie fpluiöcn fouöen mogen beboutoen/ 
alle toelbe faben alfo fonöer tegenftanö meeft alom 
tcrflonö boïbracbt en na gebomen iijn getoeetf / toant 
dB toüöe nu öe bede en CatboUjbdé geacbt toefen/ 
d toaren nu al gocöe en getroutoe öienaerö ban ben 
#oninb en Der doubernante. <©e nïeutoe 25iffcbop? 
penöeöen 00b’t befte met Ieren en pjeötben/enbeb? 
ben öe gitaren öie geb?oben toaren getoeefl/en nu bet? 
mem. toeröen / tocöeróm getopt en geconfacreert: bele 
ban öe dcrofojmceröe / öie baer in ’t beimelijb bp ba? 
re bmnöen eenigen tijöen ontbielöen/ ?ijn namaelö als? 
fp meenben te bertreeben gehangen getooröen / en 
boods? öaer na geerecuteert. 

&tm* 58t$ öe ©ertoginne Étegeme nu geen toeöerdam 
tom ban nieer m tenant / en Dat bet allee na baren toille toas? / 
Jenre f° béeft 3P bp fjace brieben Öen Coninlt bertoittigt bat 
aen Den fjet alles? toeöerom gefïtlt toas?/ öe miföaöigeneenf? 
dotung. peelö gefïraft / en nocb eenföeds? gehangen / öe anöere 

alle berjaegt/ öie grootfte en principadde ^teöen met 
garnifoen betoaert enbefet/enbet Sanö alles? betfe? 
bert/ alle intooonöeren boortö ten Diende ban ujne 
ftëaieftbereiö. <© at öaer om 5ijne,f[ïrajed. geen b02? 
öere moeiten en fouöe boen / om boröer brtjgömacbt te 
bergaöerenen albier inöe Sanöen tefenöen tot3ijne 
onuitfpjebelijbe grote boden/ maet tnbien öiegereet 
toaren / fouöe ?ijne j©ajeh. öe felbe anöerfins? tot 3ijne 
IBajed* meeden booröele toel mogen gebruiben* «Dat 
00b te beforgen toare bat boor öe aenbom jte Der «gpan? 
giaeröen tocöeróm nieutoeonrude in^eöerlanöfou? 
öe mogen beroorfaebt toeröen / naöemael boor bare 
toefegginge/öat 3pinöe Eanöen niet en fouöen bo? 
men/öe troublen meed gedilt toaren /en meer bier? 
gcïijbe / tot fulben etnöe öienenöe/ om bat öen ^erto? 
ge ban ?Clba toeöerom te rugge moebte toeröen geroe? 
pen/en baer öie eere niet uitte banöen rueben en fouöe. 

|Baer öe Coninb / tot beel reifen / op öe faben öer 
Itonr rr, $eöerlanöen/ tot IBaöril en ^egobia beraetfTaegt 
foiutic. fiebüenöe/ te? bp 3i)n boorgaenöe refolutie en beffuit ge? 

bïeben/cnisS öen Jgertogban mibanicutoelad enbe? 
bel gegeben ojn öe reife te fpoeöigen / bies? niet te min 
bidt men / fo toel öc ^ertoginne als? anöere ï^eeren en 
beitsten bes? Sanös? inöe meninge ban öatöcCo? 
ntnbfelfefinperfoon oberbomen fouöe/ om boods? al? 
Ic0 te dillen, ï^oetod namaelö toel bebonöen is? bes? 
Coninr meninge noitte3pn getoeed/öocbtoeröna? 
maelögeercufeertöat bp boor bet opljouöcn/ bangen 
eftderben ban «Don Carolo 3önen foon/ en bet der? 
ben ban öe Comnginne 3pn buiöbrou / mitfgaöerö 
boor bei rebolteten öer Jfêoren in <©ranaöe / fijn bom? 
debaööe moeten uitdellen/Diefjem niet toe en lieten 
uit ^pangien te bertreeben / geltjb bp anöerö begeert 
en toel gerefoïbeert toaö. 

€ot öefen tocljt toerö öen €oninböooröe3|eerett 
ban öe ginqnifitie / en «BeetfeUjbbeiö ban ^pangten 
groote onöerdant en Ijulpe ban gelö gcöacn/alö tot ee? 
ncn heiligen brijg/ bic boorgenomen toerö tot bebou? 
öinge ban bet CatljoUjbe Koomfc gclobe / en draffin? 
ge öer betteren / öaer toerö een roep gedroit / bat tuf? 
feben öen Coninb ban ^pangien / en öen Comnb ban 
©ranbnjb / boor miööel en doöig aenbouöen öcö 
^auö / öer Caröinalcn ban ^anbelle en ban Eottc? 
ringen/en öer Coninginne ban ©?anbröb een ber? 
bonö toaö gemaebt om alle öe «©crefo/mceröen en 
5tutberfen t’eenmael gebed en al in alle bare Eanöen 
uit tc rocpen/cn bat fp öaer in öen anöcrcn fouöen bulp 
en bpdant boen / en toerö öefen roep beroo?faebt / öoo? 
Dien fo tod in J^anbnjb alö in^pangien alle faben 

ten oodoge öienenöe gereet gemaebt toeröen / toant öe 
Coning ban ©?anbrijb baööe bebalben bet Binnen- 
lanöö bnjgöbolb 00b 6000 Etoitferö boen aennemen/ 
toaer öoo? öe hugenoten niettoeinig acbteröocbtö en 
bregen: maer men toenöe in ©janbtpbtoteenöejcd 
boo?/bat men bit brggöbolb aennam en öe Etoitferö 
ontbooö / alleen öaerom gefcbteöe/ op bat men öen 
Kertoge ban 2Mba inöien bP metten ^pangiaeröen / 
öie eenen ouöen en langen baet tegen öe jfrancoifen 
baööen (onöeröerel ban in ^eöerlanö te reifen) pet 
nieuo jegenö ©?anbrijb toilöen aengrijpen/ fouöe mo? 
gen toeöerdaen / en bat men ben-luiöen niet onberften 
en fouöe binöen/ maer öe <0erefo?meeröe (öie men 
alöaer hugenoten noemöe) baööen een anöere fo?ge / 
en toaren beb?eeft bat bet jegens? bdt-luiöen fouöe ge? 
öpen/fofpbde merbelijbe beginfclen entebenenöiesJ 
aengaenbe feiöen te 3ien/ en bjecföcn bat öe©?eöe- 
€öicten met bcn-lutöen gemaebt / baed fouöe toeröen 
getooben. 

^e Coninb ban ^pangten om öefen toebt ban öen 
i^ertoge ban 2Uba te botoren / fcb?cef erndig aen 
t©on ^erafan ban fitberta J^ertoge ban SUlcalaen Jlafna 
©icerop of ^taöbouöer ban Napels? / bat bp in baehe \m* 
alle bat ouöe brijgebolb ban öefen Coninbrpbe in föne 
^Lombaröiafouöe fenöen: öefgelijbö fcb?eefbpmeöe ^£sró 
aen <Don Carolo ban 5Crragona ^ertogc ban (€etra? 
noba / ©icerop ban Cicilia / bat bp ban gelpben boen 
fouöe met bet brijgöbolb öeffdben Coninbrijjr. ^ef? 
geldr aen öen ^taöbouöerban ^ajöinien: bpöeöe 
00b fcb2ijben aen ^on <0ab?iel ^Della Cueba / hertog 
ban ?tlboquergue/ ^taöbouöer ban iBiIanen/ bat bp 
öeouöe da?nifoenenonöer Ijem in befettingetoefen? 
öe / ’t famen fouöe bergaöeren / en bp een bouöen / ten 
einöeöefdbefo baed öe ^ertoge bantcibaingtalia 
aengebomen fouöe fijn/ fouöen mogen toeröen gemon? 
dert / en met bént na $eöerlanö reifen. 

Aïs? nu Den hertog ban3£lba bebd ban öen Co? 
ninb ontfing om te bertreeben / fo ie? bP met gen toa„ 

eenen groten boop brjjgöbolb en ^paenfebe ruite? ai&aDec 
reö / ^eeren en Cöelluiöen tot ©ercelona beleiö ^ 
en aengebomen / altoaer bp met beiöe 3tjne fonen ^ 
g^on 5P?eöertco en ^on ^fernanöo öe (Coleöo / en 
öen gehelen hoop t’fcbepe gegaen is? / en met goeöe 
boojfpoet te <©enua in ^taliën gebomen in |Bep 
is67 / alöaer bP éenige Dagen moed raden / öoo? 
Dien bP éen derbe öeröen öaegfe boo?tfe gebregen 
baööe / miööelertijö beeft bP 3ijn aenbomde alöaer 
bertoittigt aen öen Igertoge ban aciboguergue^taö? 
bouöer ban HBilanen. Cn als? bP beflont beteringe 
ban 3ijneficbte te bnjgen/ is? bP boods? getogen ban 
denua tot acdi/ alöaer bP toeöerom mod dil leg? 
gen / tot öat bp gebed genefen toas?/toant bem öe 
boo?tfe toeöerom op nietitos? hart acngegrepen baööe/ 
miööelertijö toas? 3Ö« brijgobolb gdegert eenföeds? 
opten 2fldifen boöem en eenföeds? in öes? hertogen ban 
IBantua gebieö/ban 2Cdi berreiföe Ijp na 5peliciane 
in’t^ertogöom ban jBilanen/tuffcbcn 3tfti/en 3C? 
leranöda gelegen / bier öeöe bp 5Ün bep? monderen / ®etai 
en toeröen gebonöen 9000 ^pangiaeröen/meeden? De^ 
öedouöe entoel-geoejfenöefolöatenofboetbnecbten/ 
7000 ^abopajöen en Italianen/1000 lichte pecjöen/ jjjf 
en 400 Wanners? en een goetöed©enturierö (öat ftjn loseba» 
brböduiöenöie öen brijg op baerfdfs? bodennabol? alüa* 
gen) met 00b eenen groten hoop boeren en lichte toon? 
toen öie onöer baer bpfonöere benöelen togen (in rot? 
ten of to?poraelfcbappen geöeilt/ als? in Capitcins? en 
25ebd-bebberö boeren/ Cöclmans? boeren / rijbe en 
arme folöaten boeren / 00b toas? bp meteen tamelijb 
getal groot gefebut berflen. Cn als? bpCbiapin©?? 
telli / jjQarbtjraef ban Cctone rot 3ijn obcr(ïe Suite? 
nam / en ©dtmaerftbalb dcncrael ober ’t gehele 
$>cp’ / en <Don dabde! öe ^erbellon tot een Cberfte 

,ober bet gefebut/ <©on öe ëlloa dberde ober 
’t regiment ban $apd$ groot 19 compagnien/^on 
3iuliaen ïlomero ober’tregimeiit banCicilten groot 
ii compagmen/ï©on dottfaia öe (B?acamontober 
bet regiment ban ^arüime groot 1 o compagmen / en 

öe 
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, ©pfe 
ban öfe 
ban <8>v 

«et? 
wgen 
ban 311? 
ba bom? 
fte tot) 
©jufftl. 
Öüacte? 
inenten 
ben «et? 
togban 
aiüa en 
bc ppn? 
tipale 
«(Pffirie? 
«enbp 
ben <tto? 
ntnfttoe? 
Btietü* 

befelbe ©onfala be 2S?atamonte ober ’t regiment 
ban ©laenberen mebe groot tiencompagnicn/Jper? 
nanöoöefCoIeöo ober’t regiment ban Eombarbjjen 
groot tien compagnien/ en Ben 3iopeg be Sfibenne 
ober be noteren gefteït/enmeer anbere Staten ber? 
geben babbe / fo iö bP boo?tg getogen na tCurin / en te 
©ogiernio toerb bpbanben hertog ban ^abopen/C* 
manuel ^Diïibert/ feer b?untiybenonfangen/ en naer 
gcfmaSe metten felben befeg ferijggbalben en anbere 
nebjicDtige faben / fo oberleberbe bie Ijem $acieco & 
nen oberjten (teefeten-boumeefter of ingenieur om 
fterbten en caftelen te boutoen/gelift* fulr be Coninb 
pan bem begeert ïjabbe / baer na beeft bp bem boo?tg 
opbereifebegeben boo? beg hertogen ban ^abopen 
ganb / en aio bP «©enebe genaebte / fo meenben fom? 
mtge bat bp be boo?fcb?eben (tab ban ©enebemet 
bit brijgOboiïi oberballen / plonberen / en be «©erefo?? 
meetbe ïtdigie albacr nitroben foube toillen optaen? 
langen en begeren ban ben hertog ban ^abopenen 
betoillinge beg Coninr / alfo befelbe «gtab ban ben 
felben hertog ober lange afgebaïten toag: maerbe 
©rrtogbanÉIbatoel toetenbe bat 3P met toclgeruft 
feriigObolb berfieu toaren / en baer beneffertg in ’t ber? 
bonb (tonben mette Etoitferg/ bie ben in tijbe ban 
noob onberfrant bonben boen / liet befelbe onaenge? 
potbten / en reisbe fijnen toerb boon boo? 3$oogbout? 
gongien en JSotberingen te ïutfenbnrg/ altoaer bP 
gebonben beeft ben «©2abe 3ilbfecbt ban ïatoon 
met inieregimenten of 3000 buitfe bneebten / en 500 
peerben/ bie ben Coninb ban ^pangien in Buitf? 
lanb babbe boen oplicbten/bie bp in bienfte banbe 
jBajefteit genomen beeft/ en alfo bergabert fpnbe 
iè bP boojtO in ^efcerlanb getrorben /, en eintelijb 
ben 28 3Cngu(ti befeg jaerg 1567. tot 25?uffeIgebo? 
men / altoaer bP feer feeftelijb ban be ^ertoginne 
ban $arma en anbere Jleberlanbfe S|eeren (bie bem 
te gemoete reben) ontfangen en ingebaelt ig getoeeft: 
(ijn btijggbolb beeft bP boo? eerft in be omliggenbe 
plaetfen alfo berbeelb bat bP be felbe binnen ttoe of 
toie bagen te famen bp ben anberen foube bonnen 
brengen. 

Ben hertog ban 5Clba aio «©cnetael ban ben le? 
gettoaobp ben Coninb boo? een maent tractement 
toegeleit ingaenbe ben 2er(ten 2tp?il 1567» 1260* beo? 
nen tot 39^ Huiberg’t(tub. 

Bon .-^tebericó be (Colebo Capitein «©enerael 
banbe «^paenfc boetbneebten / en ïieutenant ban 
ben boo2fclneben hertog ober ’tgantfebe leger en 
bolb ban <©02loge/ 600 bronen ter maent. «©on jper? 
nanbo be (Colebo P?i02 ban «gint ^an in be $2öbin? 
rie ban Caftilla/Capitcin «©enerael ober be ruiten 
tie ban ’t felbe pep?/ f42 bronen ter maenb. Cbiapin 
befêitelli Ifêarguio ban Cbitona/ ©eltmaerfcljalb 
«©enerael ober’t felbe bepilegec/ 500 bronen ter 
maenb. Sllntonio «©alinbeg be Carabajal Comman? 
bo? banbe USagbalena ©eboo2 opftenber of Contrc? 
rolleur ban ’t felbe Ijep? / boo2 ftjn tractement met een 
25oebfioutoer /na bronen ter maenb. 3ïoan 5Clbo^ 
noo ^ecretario ban ben hertog / 50 bronen ter 
maenb / boo2 bem en ttoe bïerben* Clpiftoffel bc 
Caftellanoo t^ebenmeefler ban be folbijen / boo2 bem 
on ttoe Officieren 75 bronen ter maenb. Stlonfe ^al? 
mea Jleben-meefter 7 7 bronen ter maenb. <©en ^a? 
gab02 francifco be ïiralbo / ober tractement ban 
fnnperfoon en ttoe Officieren 75 bronen ter maenb. 
^eben 02binan0 Commiffarifen ban be monfte# 
ringen elr 30 bronen ter maenb. b’SCubiteur <©ene= 
rael 7 5 bronen/en ttoe Officier en 66 bronen. ^foan 
be 25olba Oelt-Capitein en f&obooft Oenerael / 
ober fijn tractement met ri bienaero te paerbe 148 
bronen ter maenb. ftoie Cler Ouartiermcefter 30 
bronen. 3prancifco O2ti0 (Cambour Oenerael 20 
bronen ter maenb. «©oct02 giuan i^tinnoo be 23e? 
baiboe JBebecijn 30 bronen. «Den ïlicentiaet^pi? 
nofaCbirurguo 2* bronen ter maenb. <©e23iecl)t> 
baberban beni^ertog 2 bucatcn ’^baego. «Den^t? 
tentiaet 5[an Oergao 6 bronen’ssbaegd tot lafïe ban 
ben Coninb en noef) 4 bronen öaegjs ban be confif? 
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catien. jprancifco be 23arra ïiaeb ban ben Oo|log« 
200 bronen ter maenb. Oatoio Cerbellon fiaeö 
ban ben Oodoge 156 bronen en ,26 (ïniberg ter 
maenb. b’Cbellieben ben hertog gebolgtpeübenbe/ 
tot batfe boo2fien toaren of toeber berfroeben totten 
einbe ban $obember/3ijn uitgereibt 38072 bronen 
3 5 ftuibero 4 penningen/ biberfe fonber gagie gebient 
yebbenbe tot pulpeban baer onboften 9924bronen/ 
11 (luiberiS / 6 penningen / aen ben hertog ban 
bopenobergagien en foltban 2300 boetbneebten bie 
boo?o?b?een toillebanben Coninb geffelt toaren ge? 
toeefl/ totbetoaringe ban (ïraten/toegen/munitie/ 
buifen ban3ijn lanbeny tertoijlen ’tbolb baer boo? 
marebeerben 7952 bronen 19 (Uitberg 6 penningen. 
2Cllebefegagien beb ib getogen uitberebeningeban 
ben^agabo? ^onfrancifcobeïiraibo. . .v 

Be hertog ban 2Clba te 23?u(fel gebomen enont? 
fangen 3tjnbe/beeft aenbe ^ectoginne ban Sarina JrJJJ 
gelebe?t beo Coninr bp'eben aen baer/oob onber anbe? acn t>e 
reeenegefcb?eben bp be eigen banbbanbenConmb/ 
inljoubenbeinfub(tantie bat bp ben hertog bcbel ge? 
geben babbe eenige particuliere faben uit te recljten/ jna. 
baer ban bP met baer foube abbiferen ter gelegen? 
ber tijb en plaetfe/ enbp baer aen ben hertog ge? 
b2aecbt 3ijnbe/ toat particuliere faben batmoebtert 
3tjn: anttooo?be bPbaer bat fulr nocb geen pag en 
gaf teberblaren: maer bat bp bem geruft Rebben? 
be ’t felbe baer ter gelegener tijb foube te bennen gé? 
ben. , . . 

©ele ban be P2incipael(ie fteben ban 25?abanb en 
©laenberen / enonber anbere 00b bie ban 2ïnttoerpen pcn 
fonbenbare «©ebeptiteerbe tot 232tiffel aenbenboo?? öcn 
fcb?eben hertog om bem toilleboom te beten: be <f35e? 
beputeerbe ban 2Cnttoerpenfeibentotbenboo2fcb?e? a/r öcm 
ben hertog /bat fo baeft be jBagiftaetberftablfint? töenoa 
toerpenberftaen babbenbeoberbomfteban3ijne Cr? 
cellentieinbefe^eberlanben/fp ben-luiben gefonben 
babbenomfrjne Crcellentie te eerbiebe en toilleboom fehom te 
te beten in befe Hanben./ berbopenbe boo? be affec? öetcn- 
tie bie fp berftaen Ijabben bat bp totten felbe toag 
b?agenbe / bP be felbe foube affifteren en boubenitt 
goeberecommanbatte aen 3tjnejiDaiefteit tot confer? 
batie ber felber / Btbbenbe boo2tg bat bem 00b gelicbe 
infabojable recommanbatien te bebben be ftabban 
ainttoerpen/ toefenbe nu gebeel peifelpb in rufte en 
b2ebe / be toelbe 00b niet jegenftaenbe alle troublen 
altijb gcbleben toao inbe geboo2faembeib ban 3ijne 
IBajefteit/nabemael be iBagiftraet be gene bie re? 
P2Cfenteert bet licbaem ber b002fcb2eben ftab/ful? 
be neerftigbeib en beboir gebaen bebben (niet fon? 
berperieul ban lijf en goeb) bat ben bienft <©obg 
nab’oubeCatbolijbegelobc ig bebouben engemam? 
teneert geto02ben / en be (tab en alle goebe bo?ge? 
renen ingefetenen toaren gebleben in b’onberbamg? 
beib ban 3tjnejiDaiefteit|/ be&benbe boen opljouben 
’tguaeb albaergefebieb bp particuliere meejtenbeel 
b2eembelmgen / en anbere berboolbe onber ’t pe?, _ 
tert ban be föeligie / en be quaettoillige bebtoon?( 
gen en berjaegt/ en ontfangen be toatbtenen garni? 
foenen/ bie be ijertoginne «©oubernante albaerge? 
lieft babbe te fenben in ben naem ban 3ijne jisaje? 
fteit/ en alfo aen be boo?fpoeb ban be felbe (tab ten 
bele toag bangenbe bet toelbarett ban meeft alle 
5öne HDajefteitg Sanben ban bertoaerg-gber/ en 
bat be boo2fpoeb ber felber (tab gebelpb bangt aen 
ben trein ban be Coopmanfcbap / fo baben fp 
3tjn Crcellentie bat bP be felbe &tab met geen 
boo2ber «©amifoen en toilbe belaften / en bat fp 
mebe rontfomme baer ten platten Eanbe mogen 
betoijt toerben ban bet brijgö-boïft en peerben- 
bolb / om niet té beletten ben trein ban negocia? 
tic/ toant be Cooplieben Ijidbcrt óp ban te fen? 
ben baer ftoopmanfcbap en toaren / (ïcnbe albaer 
fo grote garnifoenen / en bo^enbe batmen op ben 
toeg en baer rontgom nocb meerber brögg-bolb 
ban meninge toag te leggen / fulr bat baer uit 
bölgen fóube eert blotirtgé bart bolfté / en bertrefe 
ban bele goebe boteren en boopluiben fo men 

5® éfteöe 
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%nu 
ÏBOOJt 
banöctl 
Igertoa 
toanSïIöa 
aenöie 

aïrettè nwtpt fpcuïett / btbbenöe bomtö meer bic ban 
ÖC tJ00?f5. (lab/ bat fijn €jccellentiegeliebe paecte Pet 
fePetett/ bat bc rapporten toel&e acn fpne JBaj. en 
fnne Steellende ban eenige parequaeötotlligc monL 
ten gcbacn 3tjn / op bette nact fult en fijn alamen bte 
getelateetten aengefi?ogt beeft/ toaecban beberifk 
catie en goebe totlle ban ben goeben 3tjn Ctcellentie 
(toanneet bpbo?betfaigemfo?meett 30n) nj^jblu^ 
ben foube / en be geftabtge en conttnuele 0eboo?faetn^ 
Üeib bte fijn €rc. foube bebtnbcn/ SenrtocO metingen 
foube bet tonttatie ban be guabe rapporten 
betotlligen beteib tmeeut^nbagen^^wtewrtj 

bebanbebie 

<©e bomde bes? hertogen ban 2IIba met fo bele 
brijggs-bolb / en beeft niet alleen bet gemeen boib/ 
rnaer oob be boopiaemde ^eeten en Staten be£ lanbS 
gajotelijfcennusipaegt/ beb?eedgemaebt/ en ingoot 

1567. 

op fijn 
totllc^ 
Isom 
toen* 
fcfyen. 

aenbie oepuieetoeoereaiiwui. 
ban ban SCnttoerpen bat fp tot 
toer-?en ben genen bie be moeite en atbeib genomen bebben 

ban mp te bomen binben: fpne 
befeEanben gefonben met bet btpg^-bolb bat gp 
mocljtbetdaen bebben/ om te cemFjJ2en ^ ti®^ 
blenbiebaet getoeeft 3nn / en biegptoeet/ Jbermits 
fpne ifêaj. baet niet en beeft mogen bomeninberma* 
nieten alö bP te bomen plag / en eet be tttu&Un «g- 
ceffeett 3ijn/ en alfo fijne JlSaj* een goebettieten pun- 
ceiVtn alle fijne faben/ en niet latenifulj:te 
3ijn tegeng fijne baffalen en cnbertanen / toanneec 
men g?atie en patben banfpn guaeb betfoebt met oot- 
moebigbeib en betou ban bet gepaffeetbe / en beefe- 
bettbeib ban gepoo2faempctb in ’ttoebomenbe/ aio 
’tbepooit/ ten bienfte ban fijne IBaj. en aengaenbe 
ban mp/ ib falbet fijne» om1 bibben1 en alle goe, 
be officie en biendöoen uit goebet affectie jwWtlle. 
en belangenbe ’t gene gp-lutben ban t btpgst' 
bolb/ bjelb gp begeett Weggenomen te ^?benban 
beplaetfen bte beletten foube ben ban be nego^- 
tiatie: alfo tcb eetd nieubielnt gebomen ben / en jjej 
gedoten oogen niet en ban begapen be plaetfen 
mind binberlijb ben ttem ban be negonatte/fo fal 
ib baet ban panbclen met mijn 
beïtectoginne) om baet in fuift tefpect te b?agen alö 
belfootcnenbienenfal. _ _ ^ 

IBen feib bat aio be hertog eetd te^utfenbutg 
gcbomentoaef/ en pp baneentge albaet toUebom ge- 
pecten toerb / bp booz anttooo?befoube gefeib pebgi / 
befe of btergdijfte tooojben: of tft Weibom ben of met/ 
’t is mp eben bele / tb ben piet al / boep of fult toaet 
is ban niet/ toeet ib niet/ maer pebbe ’t felbe noeptanss 
uit ben monbe ban een <£belman ban gualiteit ge- 

'^Etofmeer fetoiift tiat Be <©?fl»e ban Comomtm» 
nM^jSSg W" «ÏÏ1KK 
ten cntotllebom te peten tn befe 
foube gefeib pebben / tegen be gene bte bp P^ Waten/ 
ais Pp ben <0iabefag bomen eetpembe<©?abeaem 
fpjab: fiet baetonfen <©?abe ban ^O^ont berig^ 
ten better/en bat fo luibe bat pet ben fm Wel Poten 
en een nabenben pebben mogte: boep bleef pet booitS 
baet bp / en pebben b’een ben anbeten feet gg op 
be poffe maniete geg?oet en ontfangen/ gelijbofpet 
in fcperS Waet gefeib getoeed: „tlrtt.. 

sapdftjfl* <©e <©2abeban Boo?ne guam ben 22. mugudi te 
ueoan poten tot Hoben / ben boo?f3. i^ettog g?oeten / beï 
^oo?n naer jjeie fepoone tooojbcn / en alle mttnpb ont- 
lm?” Paelpem feibebatp?aenpemb?ieben pabbebanb^ 
totiie® coninb/ en begeetbe bat pp pem tot foube 
feoinc- vrjjuen polsen / baet befelbe toaten tn fpn CodetS/ 

bie men albaet foube openen t ban mitsbien bat be 
^jabe ban ï^oojne tpbtnge breeg / bat öegefelUnne 
bes tiBjaben ban i^iebjenaet fpns ftoagets obcrlcbcn 
hnö / beeft pp ban ben 3£ettog oorlof genomen om be 
MtettoamwmoaftenT mtttelaftt uanratttcneet= 
fren te 25?uffel bp pem te bomen. 

Jaer-digt op de komfte van den Hertog van 

Alva in Nederland. 

5petbinanbi l^ettoge van SfiLba co Md inlSebet- 

<©eValuot ecnLad en fCpabeLlICbe 23iidsnb, 

boep toarenbetfeet bele bie ban fpn bomde feet bet* 
blijb toaten / en daben ’t pooft feet op / fonbeclinge be 
gene bie pen fepben of lieten bunben ban be 45erefb?* 
meetbeg?ootelitberongelpbt te3ijn. * 

benige bagen baetnaet/ peeft pp fpnetommiffte 
bettoont bie pem be Coninb pabbe gegeben/ om te 
toefen Capitein <©enetael obet petb tpg S-bolb / befe 
toas feet b?eeb en luibenbe ais piet is boïgenbe: 

PHILIPS by der gratie Gods Conink van Ca- jjjgg 
A ftilien, &c. Allen den genen die defe jegenwoor- ban tien 
dige fullen fien faluyt : Hoewel men niet nagelaten jSntoa 
heeft (als iegelijk weet) eenige middelen om met foe- 
tig- eid wederom te brengen en te ftellen op den weg, 
degene die hem fo vergeten enqualijkgedragen heb¬ 
ben inonfeNederlanden) totfmadenifleGodeS) van 
onfe ordonnantie en onderdruckinge van de Repu- 
blicque, wefende hare ongehoorfaemheid en fchend- 
lijke daden alle de werelt fo bekend, dat de uitleggin- 
ge van dien van genen noode en is 3 tot welken wy be¬ 
gerende ordre te ftellen 3 befloten hebben als wy als- 
noch doen ons derwaerts aen te begeven en aldaer te 
doen vergaderen een leger op de frontieren van on¬ 
fe voorfx. Landen tegen onfe aenkomfte 3 nochtans 
van geender meninge zijnde om defelve in ’t land te 
doen komen, om te beletten de bederffentffe van de 
felve landen 5 en op dat de goede en die geen fchuld en 
hebben niet en fouden onderdrukt werden , verho¬ 
pende fo men hen met goetheid of foetigheid tot ken- 
nifïe en af keer niet en konde brengen 3 ’t felve met 
vrefe te wege te brengen 3 en dat middelertijd men 
hem foude fulx reguleren dat t’onfer aenkomfte niet 
alleen van noode zoude zijn t’emploieren den voorfe. 
onfen leger} maer dat fy ons veroorfaken fouden alles 
te vergeten, en te gebruiken onfe gewoonlijke genade, 
dewelke wy altijds voor rigeur ftellen voor fo vele het 
mogelijk is, hebbende noit begeert gehad onfe onder¬ 
danen en vaffalen anders te handelen of trafterep , dan 
als hare natuerlijkenPrince, maer ock als een Vader, 
alfo men fpeuren kan uit alle onfe aftien of daden. So 
is ’t nogtans datwy onlanx zijn veradverteert dat de 
wederfpannigheid of rebellie fo verre was gekomen , 
datmen niet alleen niet en wilde gehoorfamen de regt- 
veerdige bevelen van onfe lieve fufter de Hertoginne 
van Parma3voor ons Gouvernante van onfe Nederlan¬ 
den : maer dat men hem hadde te velde geworpen met 
vliegende vendelen3brandende en ruinerende Kloofte- 
ren en Kerken5rovendeen befchadigsnde ons5onfe vaf¬ 
falen en onderdanen, en bedrijvende nog anderegrou¬ 
welijke en fchrickelijke ftucken 3 dat men aen diverfe 
oorden de trommel floeg en hem verfamdende -tegen 
ons, en de gene die ons getrou bleven, en datmen hem 
ook roemde van eenige uitheemfche kragt, die men in 
*t land wilde brengen 3 om *t felve te verderven 5 (b dat 
onfe voorlz. fufter gedelibereert hadde daer tegen te 
zijn, met geweld van de Gouverneurs van de Provin¬ 
ciën , defelvige geordineert iegelijk van hen te verwec¬ 
ken naer hen gouvernement, om ordre te ftellen naer 
behoren tegen de voorfz. rebellen die alle faken in 
’t verwert ftellen en aen iegelijk oord het volk verlei¬ 
den en doen opftaen tegensons, haer Magiftraten en 
andere Overigheid, door hen valfch te kennen geven , 
en onder den dekmantel van de gepretendeerde ReU- 
gie, daerom fiende dat noch foetigheid, diffimula- 
tien , noch dreigementen niet en hebben konnen 
wederhouden in officie, zijn wy genootfaekt t onfen 
grooten leedwefen te gebruiken de uiterfte reme¬ 
die , welk is den weg van wapenen, om te reliite- 
ren tegen hen geweld, en alfo daer toe nootelijk is ge- 
fteltte worden een Capitein Gene.rael om met cor- 
refpondentie van onfe voorfz.. fufter de Hertogin¬ 
ne Gouvernante, dewijle fy befijg is m andere fa- 
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ken belagende haer Gouvernement generael, en dat 
wy fullen overkomen ( d’welk wy hopen kortelings 
fal wefen) alle devoir te doen dat mogelijk is , be¬ 
gerende daer in te verfien, en kennende de grote lief¬ 
de die onfe Neve Don Ferdinando Alvarez van 
Toleden, Hertoge van > Alba, Marquis van Coria, 
Ridder van onfen Orden , &c. droeg , en noch is 
dragende t’onfen dienft, en principalijk tot alle 't ge¬ 
ne hy weet dat wy ter herten trecken , (als onder alle 
andere is de vrede rufte en voorfpoed van onfe voorfz 
Landen en onderfatén van dien ) boven fijne grote 
dienften, ervaren experierttien en lange getrouwig- 
heid, niet alleen t’onfer aenkomfte aen onfen Rijken, 
maer daer lange te voren binnen het leven van den 
Keifer onfen Heere en Vader, die God in fijn Rijke 
hebbe, in fo veel en fo principale laften van oorloge en 
Van volk van wapenen van diverfe Natiën , als zijn ful¬ 
len die wy menen op te rechten en te vergaderen tot 
eeneti leger, betrouwende ons te dien refpe&e dat 
de voorfchreven Hertog hem daer in feer wel fal weten 
tequijten,temeerwefende (alshyis) fo welgeinfor- 
meert van onfe meninge, boven al defelvige onfe Vaf- 
faleri en onderdanen te handélen met alle foetigheid en 
goedertierenheid,en in alle faken mogelijk (alsboven 
gefeidis) gratie en genade voor rigeur te ftellen, heb¬ 
ben gerioemt , gecommitteert, geordonneert en ge- 
ftelt, en niettemin noemen, committeren, ordonne¬ 
ren en ftellen den voorfz Hertog, als Capitein Gene¬ 
rael van onfe Nederlanden, daer reprefenterende onfe 
perföon, en van alle foorten en volkeren van wapenen 
die wy jegenwoordelijk hebben, en noch mochten 
doen lichten en vergaderen van nieus in onfe voorfz 
Landen , als andere, te peerde en te voet van wat qua- 
liteit, conditie of foorte fy zijn ofte zijn mogen, met al- 
fulke preminentie , jurisdiófie, autoriteiten , macht 
en andere faken alfmen gewoonlijk is te moetén hou¬ 
den aen andere onfe Capiteinen gelijke Gerteralen, 
nochtans fonder prejuditie van de gene die wy gegeven 
hebben aen onfe voorfchreven fufterals Gouvernante 
van de voorfz Nederlanden, dewelke altijd fullen blij¬ 
ven in haer geheel, te ordonneren, verfien, en difporte- 
ren imonfenaem, als uit krachte van haer Gouverne- 
hiente haer toebehóort, referverende niettemin dat m 
’t gene belangt den laft van dé Capiteinfchap en des 
daer aen kleeft, alleen fal vólkomen autoriteit hebben 

fï.130.) te ordonnneren en te doeh al het gene hem fal dunken 
doenlijk tot onfen dienfte, verftaende dat de ordon¬ 
nantie van den voorfz Hertoge belangende fijnen laft 
en des daer aen kleeft, fullen wefèn van der fel ver au¬ 
toriteit als of fy gedaen waren van onfen perföon, gelij k 
■Wy ook refêrveren of uitfteken van onfe Sufter alleen¬ 
lijk ’t gene raekt haren laft, niet gemeins hebbende met 
dien van de Capitein Generael, noch concernerende 
d’eihde waerom wy daer fenden den vóorfz Hertog, 
&c. Gevende den felven Hertog volkomen macht, au¬ 
toriteit en fpeciael bevel, te vaceren jverftaen en hem 
t’emplóyeren in den voorfz laft van Capiteinfchap 
Generael, en des daer aert kleeft, te voegert én te ver- 
famelen ons leger, na de frontieren van onfe voorfz 
Nederlanden (waer wy menen inte komen) tot wel¬ 
ken efteóte wy ons vertrek haeften fo ons meeft mo¬ 
gelijk is, diftribuerende ’t volk van oorloge , in 
plaetfen daer fy onfe onderdanen en vaflalen de min- 
fte fchade doen, de felvige höudende in difcipline , 
met hen luiden in’t Land tegaen fo het nood is, te 
verfameleh en by-eeri të roepen de Gouverneurs van 
de Provinciën, ën particuliere Hoofden , Collonel¬ 
len, Capiteinen, Luitenanten , en die onder haren 
laft fullen zijn gelicht en te lichten, en alle andere on¬ 
fe Officiers, vaflalen, en onderdanen daer ën wan¬ 
neer hem ’t felve goeddunken fal, te fenden gefa- 
mentlijkofverdeilt, te doen alfulke exploióten als Hy 
nodig bevinden fal om te bedwingen de voorfchre¬ 
ven Rebellen , met; wapenen of anderfins tot önfer 
onderdanigheid , hem te verfekeren van de Ste¬ 
den en fterkten als hem jyodig dunken fal tot ru¬ 
fte van de Landen , garniföen te ftellen en te ge¬ 
bruiken fo en als hy bequaem vinden fal en totte 
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meefte verfekertheid, bevechtende en dringende mét 
geweld de gene die niet en fullen willen gehoorfamen, 
belettende en brekende alle vergaderingen en t’fa- 
menkomfte en andere contravenierende de deugt en 
ruft van onfe voorfchreven Landen en Onderdanen, 
fo ’t hem goeddunken fal, te vermeerderen of te ver¬ 
minderen het getal van ’t volk van oorloge, gelicht 
en te lichten, alfo hy van node fal fien, te noemen 
nieuwe Capiteinen fo te peerde als te voet, defelve re 
cafiferen j alldan en wanneer hem goeddunken fal, 
en andere in plaetfe te ftellen , en te voorfien in alle 
andere laften en officien van oorloge als fulke Capi- 
teins Generael zijn gewoon en vermogen te doen, al¬ 
le Ordonnantiën te maken, als van de paye van defol- 
die en onderhoud van ’t voorfchreven volk van oor¬ 
loge fal van noden wefen, op dat uit kracht van de fel¬ 
ve deRentmeefters, Treforiersen Betaelders van de 
voorfchreven gagien en onderhoudinge uitreiken en 
betalen, ’tgene byden voorfchreven Hertog fal alfo 
wefen geordonneert, d’welk wy willen van fulker 
krachte fy, en efficacie, alsofwy’t felve onfen eigen 
perfoon hadden geordonneert,wefende van meninge, 
dat onfe Officiers die ’t aengaen fal, den Rentmeefters, 
Treforiers, en Betaelders toelaten en paflèren fullen 
inrekeninge ’tgene fy uit krachte van de ordonnan¬ 
tiën van den voorfz Hertog betaelt fullen hebben fon¬ 
der eenig tegen feggen, en te meer geven wy ook den 
voorfchreven Hertog in qualite als boven te doen en 
’t adminiftreren jufticie naer recht, by hem of andere 
onfe dienaren of de gene die hy daer toe fal commit¬ 
teren in’t civil en crimineel, dier vallen fullen onder 
’t volk van oorloge, alfmen aldaer in fulke faken is ge- 
•woonlijk, en voorts meer te doen dat een goed en ge¬ 
trouwe Capitein Generael mag en behoort te doen tot 
volkominge van fijnen laft , en des daer aen kleeft, ea 
na de particuliere informatie die hy daer af heeft van 
onfer meninge, op dat wy aldaer gekomen zijnde, de 
faken bevinden beter geftelt om te verftaen of te letten 
op’tgene van node is tot onfen dienfte, welvaerten 
rufte van onfe Vaflalen en Onderdanen, verfoeken 
alfo aen onfe Sufter de Hertoginne van Parma, Scc. te 
correfponderen aen den voorfz Hertogin zijnen voor¬ 
fchreven laft, en de hand te houden dat hy gehoor- 
faemt worde en geaffifteert alft behoort : bevelen en 
gebieden aen alle Gouverneurs van de Provinciën en 
particuliere Hoofden, Collonels, en Capiteinen van 
de Benden te peerde, als te yoet, fo van onfe voorfz 
Landen als van andere Natiën, gelicht, en die noch 
gelicht fullen worden, deRentmeefters, Treforiers en 
Betaelders van onfen voorfz krijgfvolk, en aen alle an¬ 
dere Tufticieren, Officieren en Onderdanen, inwoon- 
ders, en de gene hen vinden fullen in onfe voorfchre¬ 
ven Nederlanden, van wat qualiteit of conditie die 
zijn, yegelijkin fijnrefpedt, te erkennen den voorfz 
Hertog, Scc. voor onfen Capitein Generael, en laft: 
en autoriteit hebbende als boven, hem te gehoorfa¬ 
men in ’t gene hy beyeien fai van onfent wegen, tot ef- 
fed van fijn laft voorfchreven, en des daer aen kleeft, 
hem te vinden in perfoon foo met hare compagnie, of 
die te fenden in voegen, en in fuike plaetfen als den. 
voorfz Hertog hem bevelen fal, hem openinge te doen 
yan alle Steden, Cafteleh, en andere fterke plaetfen, 
daer t’ontfangen fuik Garniföen, als hy goed vinden 
lal, betalinge te furneren, peerden, Condudeurs, con- 
voyen en vivres, en alkandere faken te beforgen, als 
hy van node fal hebben, en generalijk te doen alles dat 
hy van onfent wegen fal ordonneren , tot executie 
van Gjnen voorfchreven laft en des daer aen kleeft als 
boven, alsofwy’t felve hadden geordonneert, fonder 
dat yemant daer van in faulte óf in dilay fy,op pene van 
onfe ongenade, en geftraft të fijn als öngëhooffame en 
fauteurs of toednigers van rebellen, in plaetfe dat de 
gene die hem voegen mette voorlz Hertog en hem ge¬ 
hoorfamen en hem affifteren fullen in’t gene als boven, 
ons fullen fo aengenamen dienft doen,als of fy dien aen 
onfen perfoon deden , en waer van wy in tijden en wij¬ 
len gedenken fullen als reden is,want ons alfo gelieft: in 
kennifle vantièlve hebben wy,öjc.gegevenin onfe ftad 
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»8'4 -n ■ ■ Het vier 
van Madril dervleften van Januario 15Ó7 na ffcijl onfes ! 
Nederlands. 

®oo?tO Reeft benboo?f3 h^tog b?ieben gefonben 
ban ben CotiinR acnöc jBetRouöeren ban alle be (te^ 
ben ban $eberlan& / inljouöenöe aio bolgt i 

Br DEN CoNINK. 

©::rbcn T ieve en getrouwe, ons en is niet mogelijk geweeft 
«—<naer onfe Nederlanden te reifen fo haeft als wy 

firn tie wel gehooopt hadden , om de grote en notelijke affai- 
ren die in defe onfe Coninkrijkert te verfien waren al 

JjJJXi eerwy vertrcckeh mochten, om daer na te geruftelij- 
ban 4^?; ker en fondér achterdenken derwaers-over te mogen 
berianö. blijven, maer gemerkt wy nu kortelinge hier voldaen 

fullen hebben, ïö hebben wy voor ons genomen ons 
vertrek niet langer uit te ftellen , en dien volgende 
is men hier alle preparatie makende om ons in den 
\vegte mogen ftellen, jegens de tijd die wy onfe lie¬ 
ve Snftèr dé Hertoginne van Parma, voor ons Re¬ 
cente in onfe voorfchreven Nederlanden , onlanx 
betekent hebben, waer af dat gy’teffed gefien fult 
hebben (fo wy hopen) al eer ü defe tegenwoordige 
in handen komen fal, wy hadden wel gemeent van den 
beginfele derwaers geen ander gefelfchap mede te 
'moeten leiden, dan ons gewoonlijk Hol, maer de fa¬ 
ken Zijn t’federt dien tijd fo verandert, tot onfen gro¬ 
ten leetwefen, dat wy geen andere conclufie en hebben 
mogen nemen, dan te glen met fulke macht fo’t be¬ 
hoort , om te befchermen en verweren onfe goede on¬ 
derfaten cegen de vyanden en verdervers van de geme¬ 
ne rufte en welvaert, hoe wel nochtans dat wy hopen 
dat het geen nood wefen fal die t’employeren, en over¬ 
mits dat het nootfakelijk was dien volgende een Capi¬ 
tein Genefaèl te ordonneren en deputeren. Wy heb¬ 
ben daer toe geordonneert en gedeputeert onfen Neve 
den Hertog van Alva, de welke wy tegen woordelijk 
voor fenden, om ons Leger en oorlogs-volk by een te 
vergaderen, en daer mede te doen en uferen,naer de 
com miffie en laft die wy hem gegeven hebben, en naer 
dat den ftaet van den lande uitwyfen fal, waerom wy u 
belaften en bevelen dat gyden fel ven Hertog van Alva 
voor fuik houd, hetend én gehoorfaemheid betoont in 
alle ’t gene dat hy u veradverteren en van onfent wegen 
bevélen lal,’tfy mondelingen , by brieven ,of ander- 
fins gèlijkgy aen onfen éigen perfoon doen fout, mid- 

. delertijddat wy daer komen (welk feer korts wefen fal) 
en als dan fullen Wy ons bedanken (als reden is) van 
den genen diehen als goede vaflalen en onderfaten ge¬ 
had en gedragen hebben , hopende dat een yegelijk 
hem in ’t devoir ftellen fal, om die voorleden faken te 
-beteren, en ons fonfer komfte meerder occafie van 
fatisfadie te geven, en dat alfdan alle de werelt klaerlij k 
blijken fal hoe grotelijk dat bedrogen geweeft fijn die 
hén hebben laten verleiden van den genen die hen om 
hen eigen-opftel en profijt vele dingen tegen de waer- 
héid'en ónfe meninge verfiert,en onfe onderfaten te 
vèrftaen gegeven hébben om die van ons te vervreem¬ 
den , ende liefde en gehoorfaemheid die fy altijd hun 
‘natuerlijkenPrince gefoont hebben, te verminderen, 
de wélke wy altijd meer genegen wefen fullen 'mét foe- 
tigheid en goedigheid té traderen, dan met rigeur of 
ftréngheid, fomenmetter tijd by de werken bekennen 
fal.>Lieve getrouwe,God 2.y met u: gefchreven in onfe 
ftad van 'Madril, den leften Febrüarij (dat is 1567.' 
naérgemeen’ftijle.) Ondertekent, Philips: en 

wdt lager, 
CoURTEVILLE. 

Ban gtfRRtn Rooft bc ^ertognme mobe aen alle Re 
a©ctRouborengefcD?ebon in bofor manieren: 

53,icf T leve beminde: by de brieven die onfe Heerede 
fcan bc l_JKonink aen u fchrijft t’federt de maend Februano 
tterto^ killeden, lult gy mogen fien en verftaen de redenen 
£"E waerom zijnder Majefteit belieft heeft onfen lieve 
jjWma Neve den Hertog van Alba herwaers-over te fenden, 
«opentte met macht en audoriteit van Capitein Generael, 

fle baii* omte prepareren en uit te richten ’t gene wat tot zij- 

!e Boek.- 1567. 
nen dienfte behoort, verwachtende dat de felve zijne ï,en 
Maj. herwaers-over kome, daer van onfen voorfchre- 4hja.an 
ven Neve den Hertog van Alba tegen woordely ken 
aen u ook fchrijft, en dien achtervolgende verfoeken 
wyu,enniet min inden naem en van wegen zijnder 
voorfchreven Majefteit,ordonneren welernftelijken, 
dat gy den felven Neve den Hertog van Alba gehoor- 
faem zijt, in al ’t gene des hy u na vermogen van zij¬ 
nen voorfchreven laft en com miffie van Capitein Ge¬ 
nerael van wegen zijnder Majefteit bevelen fal in con- 
formiteit van ’t gene des de felve zijne Majefteit u des- 
halvenlaften beveelt, verwachtende zijne komfte in 
defe Landen, de welke mette hulpe Gods feer korts 
wefen fal, volgende zijnder Majefteits fchrijven, en 
des en zijt in gene gebreke: lieve beminde onfe Heere 
God fy met u. Gefchreven te Bruffel den derden dag 
vanSempembri 1567. Ontertekenr,M a rg a r 1 ta, 

wat lager ftont, DeOverlope. 

<Dc hettog fcR?oef baer beneffenö fdfo rnebo aen 
bcfelbo JhctRouborcn / Roe bat fp uit be biieben bio 
RpRenluibenfonb ban ben ConinR/mocRten fien Re 
oo?faRe ban jijn Romfïe inbo |Sebeclanöen/en totl 
baerom alleen feggen bat Rp bereib io al te boen bat 
benbien(tban 3tjne jRateflttcn ’t toolbacenbanbefe 
janhen fal bereiffcRcn / tot bat 3pn jBajefïctt fal toe# 
fen obecgeRomen / toelr Rom|ïc RpbecRoopt bat Raelt ^ 
toefen fal / en bat Rem befdbe aléban fal tonen fuljc Rp 
Ren-Iuibenbp3ünetoicbenfcR?ijft. , , 

2110 Rp nu boo? be hertoginne ban be gelegentRetb 
berfaRen enbeo^anbë ten bele onberricRt toaö/fo 
Reeft Rp3RnRrijgObolR boo? eerft geleib inbenaefle 
(leben/afé in puffel Ret regiment ban EombarbRen/ mm 
tekent Ret regiment ban l^apelö/tot SCnttoerpen tta * 
Ret regiment ban ben <©?abe ban Hlab?on/ en fo boo?0 
Riet en baer Rem ’t felbe beft en nobigft bocRte/ boo?tsf 
bebeRp be hongeren be Reutelen ban Rare poo?tenne^= 
men / en bebe biebp be ^pangiaetben betoacen. ^ie 
ban <0ent Waegben fuljc aen ben <©?abe ban (F. iSi.) 
manb / alö <0oubetneur ban ©laenberen / begerenbe 
bat Rp ban Rarent toegen foube becfoefeen/batRem bc 
felbe toeberom toerben geiebert / en batfe Raer oub 
geb?uiR en topRetb mocRten beRoubeu. ^e <©?abe 
tatbienetöbe een reguefte aen ben oberlebe? 
renbe / en Rem baerom aenfp?eRenbe / gafboo?ant^ 
toooibbatbteban <0ent te toeben foubenjijn/toant 
’t gunt Rp bebe/gefeRiebe om batRp ’t felbe alfo 
taben bönb boo? ben öienfi en nut beo Coninjc geöaen 
te toerben/baer mebe mollen fp te toeben fyn/toant 
3Ptoaren be b?eeR boo? nocR arger trattement/na^ 
öien fp fo bele ^pangiaerben binnen Race muren en 
mbec ^tab Rabbeny en Ret Cafteel ooR in Ranben 
toao banbe bo02f3^pangtaerbcn/ baer Rp 
npmo be ^alinaO een ^pangiaert tot Caflelem op 
Relbe. 

HStbbetotRb toacen be <©?abe ban <!tgmonb en 
hoo?ne te 25?uflTei geRomen/enbanben hertog toel 
ontRaelt / bie Ren-luibenioonbe fo goet famblant/ bat 
fp in ’t minRe geen acRterbenRen en Rabben ban ’t ges 
neRen gebeurbe /een bag ttoeof b?tebaer«aer. hl* 
lebeébeben«©?abe ban hoome ttoe b?iebenbanben 
ConinR aen Rem / b’eene aengaenbe 3Rn beabe/en 
b’anber teneinbe Rp ben hew°0 foube bpflaen/ en 
alle goebé co?reRKirtbentie met Rem Rouben. IBact 
aio Rem itu bocRt tRbte 3R11 om fRn boojnemen te 
toerRte leggen: fo ReeffRp opten 5» ^eptemtoio in 
3ijn lögtjo (toefenbe ’t hof banben <6?abeban€nlem 
bo?g) te rabe boenontbteben allebe boo?naemfle h^ 
reirbeo tanbO alöban binnen Stouffd toefenbe / en om 
ber anberen 00R be boo’f? <©?aben ban ö?gmcnb 
en hoo2ne/albaer toerbgefp?oRen banRetraaRen ban 
feRere taftelen en beflingen binnen ’sManbO / en ge' 
toont een betoerp ban eenCaRcel / fo Rp ban meninge 
toaö te boen maRen binnen ^nttoerpen. 5^en bag 
Riermebeenmet anbere faRen boo?geb?aicRt Rebbem 
be / foiö ben hertog ontrent bijf of feO uren beo a; 
bontö in 3pn Ramer bertroeRen. ^»c <©?abe bau €g- 
monbtoerb getoaeRt ban bele jRnbec oBbelluiben en 



Oorfpronk der Nederlandfè Beroerten, - fcSg 
Setbfm^ SDienaerSom pem it geleiden/maer gaenöe uft de 
«en ban &amer is pem bebolen aen ö’eenc 3tjdc des IgofSte 
toom bertrecbenineenandere3ale/als of men pem ietfe= 
aEaraant creets toilöe fegge n of met pem pandden. ï|p nergens 
•n <gov;» op bermoeöenöe/peeft alfo geöaen: maer bomende 

tn öe 5ale /1jeeft aldaer gebonden ^>on jpredertco de 
(ColedofirPe banden hertog ban 3flba/en is aldaer 
terflont omcingelt ban ^anepio <Dabila öoemaels 
Capitein ban de toacpt ban den hertog ban ?Clba / en 
feber getal ^paenfe foldaten / en iö pem bebolen / dat 
pp 3»jn getoeer afleggen en öem gehangen geben fom 
de/alfo 3pfetdenfulr des föoninr toilïe en laft re toe= 
fen. €n nf et jegenfïaenöe dat pp protegeerde ban fort* 
fe / gehield en onrecht datmen pem fonder reept en re; 
Den jegens de Prrtufegten der <©2öen/en reepten des 
Eands aendede/endat pp pent piefenteeröe tn reept 
te (tellen? fo is pp aldaer gehangen genomen / en ter; 
flontineen barnet banden puife aldaer gebraepten 
feperpeltjb bp de foldaten betoaert/fonöer dat pemand 
ftp pem moepte bomen, «Defgelijr toerö öe C5rabe 
ban ï^oorn/pier ban niet toetende /mede onberfiens 
in een ander deel der puifinge/ Bp een ander ^paens 
Capitein namentlpb ^ierofme de Salines /met een 
goet deel «^pangiaerden omtingelt / en niet jegen; 
jlaenöealle 3ijne proteftatien/beroepinge op de pp; 
bilegten ban der <02dre en prefentatien ban pem fel; 
ben te reeptte prefentéren/gehangen genomen en in 
een ander bamer ge&racpt / en betoaert ais b02en. 
©angelpben toerden 00b gehangen genomen |Bee; 
fier 5loöan Cafenbroot / ï^eere ban 2öacberfele / 
Naeöspeere ban öen Cfcabe banCgmont/ öefgelpr 
De ^ecretariffen en andere principaelfte Officieren 
endienaers bande boörfê CSraben ban Cgmont en 
J^oorne / öiemert bonde acpterpalen en Bebomen / 00b 
toerden genomen alle pare Brieben en pampteren die; 
men boft binden /daer uit men meende pen-luiden te 
mogen eenigfins acpterpalen. 

<®rabe Carel ban IBanffdt getoaerfepout 3Ünöe 
ban (Ijnen bader (fo eenige feggen) of 0002 brefe (ten; 
De foöanige aentaflinge / is met pae(te hertogen. Oe 
«Srabeban ^oogflraten die eenige dagen tot Ceulen 
gegttetfl gelegen padöe/en nuoptoeg toasomnaer 
truffel te bomen / berflaenöe de gebanbeniffe ban De 
boo?f5 Cfeaben/ is toederom te rugge gebeett pouöen; 
De pem aen ’t gemeen Nederlands fpreebtooorö: 

Beter is te wefen in der vogelen fank, 
Dan in het yfei- geklank. 

3&eboo2f3<©?aben gehangen ftjnde/ fond De Het; 
tog ban 3CIba den l^eere ban ©arlatmortt metten 
<62aben ban JiNanffelt aen de J^ertoginne ban Nar; 
ma/en liet paer aenfeggen/ dat pet geneppgeöaen 
padöe toas een ban de faben die den Coninb pem par? 
ticulierliibpaööe Belaft te doen/ daer ban 3pne|tëaj. 
paer gefcPrcben padöe met 3pn eigen Pand / ö’oorfabe 
Dat Pp’t paer niet eer en pad berblaerf / boor pet geere; 
tuteert toas/ paöde pp ter goeder meninge gelaten: en 
teneinde om pem te ontlatten en beranttoooröettal; 
leen bande rumoeren en oproerten die daer móepten 

. bomen ban dier fabe / en met eenen ban öe guaöe toil; 
leengenegentpdö die daer moepten ontflaenbartpet 
bolb/enopöatfp niet en fotide ballen tn öe indigna; 
tie of ontoaeröigpeiö ban ’t felbe bolb/ Ober toelb paer 
bebolen toas te gouberrteren. 

«ntónïé P^t de ï|ectogc 0002 den Oiabeban Uadron 
ban tot SCnttoerpeu öoert bangen l^eere 2intoniS ban 
Stralen Stralen Niööer/25urgcmeefter ban ^Cnttocrpén/ een 
5tc“ait’ man ban fcer groten autoriteit en rijböom /entoel 

Bemint toefende / öefe toerö eerft tot puffel en daer 
na tot ©iibooröen gebragt/öe Orabe ban ïadion öe; 
De öeS felben^eeren goetinbentarifereit en toefegelen 
met 3ijnen fegcl / öcfgeltjr toerden hele tneer andere 
bangualiteit/fo totainttoerpen/lBetpelen /25ruf; 

m fel / Éobett / en allentpalbert aengetafl en gehangen. 
Se en ^lec &00?^ foöanige b?efe / bcrbacftpeiö / en bet; 
btefe öer fcpricbinge gehalten ober ö’^ntoocnderS ban gepeel 
ggg Nederland/öat feer heel bolje toillcnde pet perpbd des 

X* Deel. 

lebens óntblieden/ bertatenöe paré goeden/puiSBrtü; 
toen/ binderen/ brunöen/ magen/ en baderlanö/ 
De blucpt genomen en pen felbe in eenen totlligen ban 
gegeben Ijebben / bertretbeböe met menigten naer 
Ongetand / ^cpotlanö / <©uitfTanö / Ooftlanö / Zbe* 
nematben/Noten/OmBDen/Oleef en meer andere 
plaetfen daerfe meenden bjp te toefen. Oob hele die 
maer alleenlpb drie of bier maei uitnieufgterigpeid 
ter p^eöicatien en toaren getoccft. v ,?kL 

Onder anderen is €pcmaS€iliuS 3llbtban^inth®S 
25ernaertS (pet toelb een Cloofter of Conbent is niet ant Mn 
topt ban mnttoerpen gelegen) 00b uit 3pn Cloofter ^ 
geblucpt daer pp irt groter toaeröen toas/alfo pet in;nam^ 
bomen ban dien omreent 60000 gulden jaetlpr toas 
inbrengende/ en niet meer mede nemende dan 400 
eens aen gelöe/is in den lande ban Cleef gebomen/ en 
de Cappe afteggenöe peeft pp een jonge öoepter ge; 
noemt (Éoffrou Manna ban JBaberen getrout / pp 
peeft een 3Cpologia laten uitgaen in 3£?ub / daer in pp 
3öne fabe beröeöigt/ende oorfabe ban pet berlaten 
ban 3ijn Cloofter berpaelt/pp is 00b namaels een pre; 
dicant en Eetaer ban de gereformeerde ïïeligie ge; 
tooröen/peeft tot l|aerlem pet predib-ampteenigen 
tijd Beöient/ban toaer pp tot SNlft gebomen lijnde tot 
3ön oberlpöen toe gebleben is / en Binnen TDelftge; 
ftorben 3pnöe / is albaer eerlijb begraben. 

©oorts peeft den hertog ban 2MBa 00b eenen nteü; 
toenïtaeö geo2donnecrt/ban ttoaclf Kaedsperen/ die 
beneffens pem fouöen refiöeren/ toelbe Naed genoemt öae& 
toerö / den föaeö ban (Crouble. 3jn defen ïtaed toas ban 
N2efiöent den Eicentiaet gjopan de ©ergas ^pan;trow e’ 
giaert/ een ongeleerd en bloetgierig menfep/ fo toel 
gebleben peeft. <De fame ginb dat pp uit^pangien 
toas gebannen/ noep toaren in den felben Kaeö/ «Dot; 
tor Eoups del Stijo / San öe la Norta / «§noub / 
guelet / Noöa / Sacob heffels/ Biefe en meer andere» 
^efe Naeö padöe alleen matpt om benniffe te nemen 
ban de faben in den boorleöen tronble gepaffeert / alle 
andere Naden bande Nrobincien en bandeneden 
toerden pare getooonltjbe maept benomen / ja pp öeöe 
erpreffelpb öen alle öe Naden ban Nederland fcfm> mme 
ben/ dat alfo pp berftonö datmen bolgenöe öen boet ert ban &m 
inftructiebander J|ertoginne ban Natma Negente jgw 
«©oubernante öageltjr procedeerde jtgensöengenen acn 
die pen gemoeit pebben in öe fabe ban de troublen / tot De eta^- 
correctie en confifcatie ban pare goeden/ banniffemen; Djlnbatl 
ten/conöemnatien ban galeien cnanöerfinsnaerge; 
legentpeid bande misöaed/en dat pp Begeerde dat de 
benniffen ban gelpbe mefufenpem alleen foudeblp; ömöc 
ben / uit maept ban öe commiffie en laft die pp padöe 
ban5pne |Naj. of ten minften ban den genen die ban m faUcu 
3pnentoegendaer toe toaren gecommitteert/öatpp banöe 
öaerom ordonneerde dat terfïont in allen (leden en 
plaetfen in furepeantie fouöe toerden gepouden/alle (f. 
alfulbe p20ceöuren / begonfl tegens fulbe en diergelij; 
be deltnguanten/etc. ï|eeft mede Nlaccaet laten uit; 
gaen daer bp pp berbieö dat geen<©reffierSbanNa; 
Den/ ^ecretartfen ban (leden / andere lage Neep; 
terS/Notariffen/ en Cabelltonen/pen en berboröe- 
ren atteflatien te geben / informatien preparatoirte 
maben / tuigen te ontfangen/ of diergelpbe 2Ccten ban 
Suffitieteflipuleren/infaben toefende banöe boor; 
leden öp2oerten / toeöerfpannicpeöen en ongeregeltpe; 
den /of dat daer aen bleeft/op pene dat jegens den 
gerten die ter contrane deden/ geproceöeert foude toer; 
den bp eeutoelpben banniffemente / en confifcatiebap 
goederen / etc. Cnpoe toel dit een ongepooröe nieu; 
tofgïieiötoas/ jegens öe reepten enpribilegien ban 
den Xlanöe en freöen in ’t generael / en 00b in ’t partt; 
ctilier/fo toaren öegemoeöen ban alle öe intooonde; 
ren / en oobban de p2incipaelfte ban ’t 3[anö alfo her; 
(lagen/datfp-luiöen niet eens tot boorflanö banöe 
p2ibilegien des Hlanös en öorflen fpreben (poetoel 
nocptanS bp eenige Naden ban fleden fuir onder pen- 
luiden toel beflotentoas: ) toant defen boorfeprebett 
Naeö ban tronble 00b macpf padöe te ooeöelen/ nief 
alleen ober alle Naden en NecfiterS/macr 00b ober öe 
Staten bande particuliere Nrobiucten felbe/ de toelb* 

^ 3 boo? 
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S3!oêi5 
raeiJ. 

booj fjeïtitiföcn ©etstccct sijnöe / mojïen alöaet te>e# 
toel buiten bate tourneten te recïjt ftaen/ enïiaet: 
oo?öeel en bannilTe toettoatljten. confederatie cn 
bet herbond bet €öclcn met tet obecgeben ban der 
ïïeguefte in ?üp2tl t^^ó. aen de <0outernante/tocrd 
th ben feïben föaeb berfelaert te toefen een ton jutatte en 
tfamenftoccrtnge tegen de ConinfilijfeeiBajefl-eit/ cn 
als befe boo2fcf)2tten föaetO-teeren daerliudercom# 
mtfften te toette ftclben / en deel boljc ban’t leden ter 
boobbero02bedben/ toerben 5pluiden Bpdengemee# 
nen man genoemt ben Bloed-raed. 3©oo2te ïjceftbe 
hertog ban ^Iba al gebaen en geo2donneert bat tem 
goet botte* / fonder date toe te roepen/ biebaetobet 
teteo2ben geroepen te toefen/ notf) be ^atogtnne ban 
$>acma <ö5o«dernante raeb b2agende/detodte ben tij# 
tel ban be <0oubernante nochtans* behouden fjadde/ 
alfo be tommtffte ban ben petten ban $Elba alleen 
toas om te toef en Capücin <j3enccael. 3©aet doo2 be 
«©oubernante eenöbeeis niettoel tcb’edentoefende/ 
ban batmen baer be eerenpt be banben nam/ foo be 
ttottbfen meefl al geflilt toaren boo2 bes hertogen ban 
3lllba tem|ïe/ en anderdeels* boC2bien fp fag batfp 
botliebentoel niet meer a’s een o in’t cijfer (fo men 
fcib) bp ben Derroge / nopende bet gonbernement ban 
ben ianbe/cn foute toefen geacbt/en och eenfbeels boo2 

©e bien fp tod ruft begeerbe en berlangbe bp baren man 
togome te toefen/ baer fp fo lange ban getoeeü toas/ geooefaebt 

iS getoeeft een ban baer ^ccretartffen aen ben Co? 
ninb te 3enben met b2teben en laft om te berfoeben bat 
fijne jBajeftett gelieben tobbe baer te ontflacn en om# 
laften ban Ijet goubernement ban befe Handen / en 
baer te oo2loben en confenteren bat fp foube mogen 
toeberbeeren bp baren man .* nabemael fp tem aibiec 

bandek teenbiertftmeer enbonbcboen/detoeltetoeberomge# 
3lanöen. bomen 3pnbe met fulb befebeit ais fp begeerbe. ^o 

beeft fp aen allen ben Staten ban ben lanbe en E?e# 
geerberS ban be principale ftedenban de$20btncien 
fcl)2iftelijboo2lofen affepeib genomen tn befer manie# 
ten. Margarita, &c. 

ban 
j&arrna 
foef» 
ontfTa* 
gni te 
toeröen 
ban {jet 
Öoutiee 
tiement 

WfÈBéfll 
ban De 
igerto# 
gjnne 
banpnc; 
ma ban 
De .§>ta* 
ten ban 
^eöec# 
Sanö. 

T leve befondere, wy houden u indachtig, hoe dat 
onfe Heere den Conink terftond nadien tuflehen 

fijne Maj. wijlen den Conink van Vrankrijk in den jare 
1 f59. den peis gemaekt en gefloten was, begerende, en 
voorgenomen hebbende fijne Coninkrijken van Span' 
gien te befoeken, van dewelke hy lange tijd abfent had- 
de geweeft, belieft heeft ons te ontbieden, en herwaers, 
over uit onfen huife en landen te doen komen, om den 
laft van de Regeringe en Gouvernementegenerael van 
defe fijne Landen, durende fijnen afwefen ons over te 
geven, gelijk wijlen hoogloffelijker gedachten onfen 
Heere den Keifer, wiens ziele God genadig zy, daer 
te voren gedaen hadde , eerftmijn Vrouwe vanSa- 
voye fijnder Moeyen, en na haren overlijden, der Co- 
ninginne van Hongeryen fijne Suffer, op hope noch¬ 
tans, die alfdoen fijnder Maj. beliefde ons te geven, dat 
het felfde voor eenen korten tijd foude wefen, gemerkt 
dat fijne voorfz. Maj. nieten meinde van defe Landen 
lange abfent te zijn, welken laft wy geerne aengeveert 
en geaccepteert hebben, en dat om de begeerte die wy 
altijds gehad hebben, van fijnder Maj. gehoorfaem te 
zijn en te dienen, fo wy daer toe natuerlijken verbon¬ 
den *z,ijn , en ook om de liefde enaffeótiediewy van 
onfe jonge dagen tot defe Landen (aldaer wy geboren 
en opgevoed zijn) gedragen hebben,en alfnoch dragen. 

En naderhand aenmerkende dat fijne Maj iijne 
komfte herwaers-over langer vertreckende was, dan 
wy wel gemeent hadden , mitfdien dat de welvaert van 
fovele andere fijne Coninkrijken en de grote affairen 
der felver niet lijden en mochten,dat hyhem van Span- 
gien alfnoch foude hebben mogen abfenteren, fo wel 
om de oorlogen die hy tegens den Turk en Moren, ge¬ 
mene vyanden van der Chriftenheid, gehad heeft, al$ 
om andere notelijke faken en affairen, hebben wy over 
eenigejaren tot verfcheiden ftonden fijn Maj.aenge- 
fogc, met ootmoedige en ernftigebede, onfen dienft 
voor aengcnaem te willen ontfangen , en ons na onfen 
huife en land, neffens den Hertog mijnen Heere en 

*5 Sp 
Man, laten wederkeeren, aengefien dat den tijd die wy 
verfocht waren te dienen lange verlopen en overge- 
ftreken was , daer op fijnder Maj. belieft heeft ons te 
bevelen in onfe voorfz. laft vorder te continueren: 
’twelkwy gedaen hebben fonder nogtanc te laten van • 
tijde te tijde onfen oorlof met groter inftantie te be» 
geren en vervolgen. 

Durende ’t felve vervolg, zijn (ter ongeluckiger tijd) 
herwaers-over opgeftaen defe beroerten, troublen en 
commotien, die wy t’federt twee jaren herwaers geex- 
perimenteert hebben, dat alfdoen, al is ’t dat wy in mei- 
ninge waren in ’t verfoek van onfe voorfz. oorlof te 
continueren, overmits defelveberoerten, ons niet be¬ 
hoorlijk en bequaem gedocht en heeft, door eerbaer- 
heid, en om ’tdevoir van ons Officie, zijne voorfz. 
Maj. om den felven oorlof meer te quellen en impor- 
tuneren, tot anderen bequamentijd, maer alle gedag- 
ten van vertrek uitftellende en poftponerende, hebben 
wy metten goeden en getrouwen Onderfaten en Die¬ 
naren van fijne Maj. (daer van wy bekennen en lijden 
een onrallijke menigte gevonden te hebben, dewelke 
van de Religie, noch van de gehoorfaemheid die fy 
haren Princefchuldig zijn, niet geweken en zijn, of 
daer in gefaelgeert hebben) bereet geweeft ’tgemein 
en fortuine ce dragen, en dat einde van defe tempeefte 
te fien en verwachten, daer in wy God te getuige ne¬ 
men , dat wy onfes wetens niet gelaten en hebben,’t ge¬ 
ne dat ons foude hebben mogen te voren komen om 
metten kortften en ten aldereerften in de faken en af-- 
fiiren remedie te ftdlen, tot bewaèrniffe en confèrva- 
tie van de oude oprechte Catholijke Religie, die wy al¬ 
tijds fo feer ter hert.en genomen hebben, en daer in wy 
metter hulpe Gods continueren fullen tot hetuiterfte 
van onfen leven, ook en hebben wy onfes wetens niet 
gecomitteert ’tgene dat wy tot vorderinge van fijnder 
voorfz. Maj. dienft hebben kunnen ad viferen, daer toe 
wy altijds foo feer genegen en geaffetftioneert zijn ge¬ 
weeft , maer hebben ons in alles gedragen en geim- 
ployeert om te verhoeden de bederffenifle en ruine 
van defe fchone Nederlanden, diefo feer plagtente 
floreren en profpereren, daer toe wy (fonder jaótantie) 
continuelijken en fonder ophouden fuiken moeite en 
arbeid gedaen hebben (gelijk een iegelijk’t felve heeft 
mogen fien als wel kenlijk is) dat by der gratie en goe- 
dertierenheit Gods alle fteden, quarcieren en onderfa¬ 
ten , die hen in devoir mifdragen hadden, en in weder- 
fpannigheid en alteratie tegens fijne Maj. gevallen wa¬ 
ren , ganfehelijk en volkomelijk in de gehoorfaemheid 
der felver gebrocht engeftelt zijn geweeft, hebbende 
t’federt’t einde vande maent van April leftleden en het 
beginfel van Mey daer aen volgende, garnifoen ge- 
ftelt in allen plaetfen daermen ’t felve vernomen heeft 
te behoren, of van node te wefen , fulx dat van alsdoen 
al geftilt is geweeft, anders niet refterende dan de qua- 
den te ftraffen en corrigeren, en dieshalven fuiken be¬ 
vel en ordre te ftelien als fijn Maj. foude believen , daer 
van wy defelvegeadverteert hebben ,niettwijffelende (*-133) 
fijne voorfz. Maj., en fal daer in behoorlijk verfien. 

’t Welk by ons aenmerkende , en dat door defèn 
voorleden arbeid, moeiten, en forge, fonderlinge van 
de twee lefte continuele jaren onfe gefontheid feer ver¬ 
mindert was, en dat wy den laft van defen gouverne- 
mente niet langer enfouden hebben kunnen dragen, 
ook dat ’t gene defer refteert te doen, dependerende is 
van den wille en ordonnantie van fijn Maj. alleen 
gelijk defelve na hare gewoonlijke wijsheid , goe¬ 
dertierenheid , en genade bevinden fal te behoren , fo 
hebben wy ons wederom en van nieusgeftelt in’t ver¬ 
volg van den oorlof by ons foo dikwils verfocht en be¬ 
geert, en want fijne Maj. daer op nieten refolveerde, 
hebben wy fo lange vertoeft als de hope van der komfte 
der felver Maj. voor ’t einde van den voorleden fomer 
seduert heeft, maer aenfiende dat defe beneficie ons 
voor ’t voorleden faifoen gefalgeert was, heeft ons goet 
gedocht, ’t felve in den herfftte verhalen , en waer 
te nemen, principalijk mitsdien dat onfen goede Ne- 
ve de Hertog van Albe, Capitein, en Luitenant Ge- 
nerael van de Armee die fijn Maj. herwaers-over ge- 

fouden 
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waers-over gefonden hadde, gearriveert was, om de fa¬ 
ken en affairen gehelijk te verfekeren , gelijk defelve 
iyne Maj. té raden bevonden heeft. 

Mits welke wy in ’t faifoen van den Herfft anderwer- 
ven gefonden hebben aen fyne Maj. een van onfe Se- 
cretariflen, om alle notelijke vertoningen , verfoeken 
en inftantie te doen, op dat wy eens tot den voorfz. oor¬ 
lof fouden mogen geraken, verhopende dat defelve Se¬ 
cretaris eér weder gekeert foude hebben, maer defe be¬ 
roerte van nieuws in Vrankrijk begoft en opgeftaen, 
hebben belet hy dat den rechten weg niet en heeft con- 
nen nemen, hebbende niettemin ten leften ons de tij- 
dinge gebrogt, die wy fo lange en menigwerven heb¬ 
ben begeert en vervolgt 

’t Welk is in effecle ddt .ftjne Majefteit bevindende 
onfe voorfz. vertoningen fo redelijk, en confedereren¬ 
de niet alleenlij 1c de groote inftantien, die wy aen hem 
fo dikmael gedaen hebben, maer ook onfe indifpofitie, 
te vreden was dat wy in onfe rufte fouden mogen gaen, 
en dat meer is heeft fijnder Maj. door fijne natuurlij¬ 
ke goetheit en courtofie, belieft gehad in ’t goede en 
voor feer aengenaem te nemen, onfen dienft en ar- 
foeit, diewy barwaerts over hebben gedaen, om de 
Religie , den dienft van God, en van fijne Maj. te 
conferveren : aenfiende insgelijx de moeyte , forge, 
enquellinge die wy daer in geleden hebben , ons be¬ 
lovende altijd goede memorie en gedenkenifïe daer 
van te hebben , des wy lanx fo meer gehouden en 
verbonden zijn den felven eeuwelijk gehoorfaem te 
zijn, en dienen na onfe voorfchrevennatuerlijke af¬ 
fectie. 

Waerom lieve befbndere en hebben wy niet willen 
onderlaten u van ’t gene des voorfchreven delachtig te 
maken en verklaren die redenen vaft ons vertrek na 
ons huis en land, op dat gy met ons daer van goed ge¬ 
noegen en behagen mocht hebben 

Het iswelwaer, dat alfo fyne Maj geliefde ons tot 
Gouvernante te ftellen in de jegenwoordigheid van de 
Generale Staten van defe landen, alfdocn binnen der 
ftad van Gent befchreven en vergadert zynde, wy wel 
begeert fouden hebben in gelijke vergaderinge enge- 
felfchap van u oorlofte nemen,en u te bedanken van de 
goede en gerede onderdanigheid die wy altijds in u be¬ 
vonden hebben in ’t gene des fijne Majcfteirs dienft 
aengink, behalven ’t gene darter in defen leften tijd ge¬ 
beurt is, om met eenen wegen u te verfoeken dat gy 
onfe voorfz. arbeid en laft int goede foud willen ne¬ 
men, gelijk wy weten darde voornoemde Coningin- 
ne,als zy haer ook tot ruft heeft willen vertrecken,en de 
Hertoge van Savoyen weder keerde in fyn land, gedaen 
hebben, maer om ’t verbod by fyne Maj gedaen van 

,, de voorfz. Generale Staten, durende defen beroerlijken 
„ tijd niet te vergaderen, dan in fijne tegenwoordigheid 
,, of tot anderen fyne Majefteits Ordonnantie, en hebben 
3, wy dat geluk niet mogen hebben,en defelve Staten ’tfa- 

raen by den anderen fien, om u alle in 't generacl adieu 
te feggen, ’t welk wy bedwongen zijn te doen met brie¬ 
ven aen eiken van u befonder, en u te verklaren dat wy 
metter hulpe Gods ten alderlangften vertrecken tullen 
voor dat einde van defe jegenwoordige maend, prefen- 
terende u altijd alle jonfte, en affiftentie te doen en te 
betonen by fynder Maj int’t gene des ons mogelijk we- 
fenfal, met fulke goede afteClie als wy oit hebben ge¬ 
daen , en al ift dat wy ons abfenteren en vertrekken uit 
defe landen, en fullen wy nochtans nimmermeer ver¬ 
geten ’tgene des wy den felven fchuldigzijn , fowel 
door dien datwyaldaer geboren en opgevoed zijn fo 
voorfz. is, als ook om dat wy den laft en Regeringe van 
dien fb langen tijd gehad hebben. 

Nu dan fullen wy eintlijlcen met feer goede aflfeCtie 
SBefTuft van U oor^°^nemen 3 en u bevelen en recommanderen 

ban bet de hoede en bewaernifTe van onfen Heere God, hem 
«Bouber* biddende, dat hy u door fynen ongrondlijke goedertie- . 
bleu8 ^ rentheid in fyne heiligeproteftie en in uwen voorleden 
bjtef. voorfpoed, en geluk handhouden en conferveren wille, 

u ernftelijk vermanende en verfoekende, dat gy de eere 
Gods nimmermeer en wilt vergeten, noch van de hei¬ 
lige oude Religie, fulx als de felve tot nu toe herwaers- 

over ontfangen is geweeft, eenigfins fcheydert , of daer 
in eenige veranderinge toelaten , maer u deshalven 
voegen en conformeren met uwen Conink, en Prince 
fo machtig, genadig, goedertieren, en tot Gods eere, 
en tot de voorfz. Religie fo zeleux en geaffccfioneert 
wefende, en te willen overdenken ’tgene des den nabu¬ 
ren door de veranderinge van die overkomen is, en 
fonderlinge wat defen landen in foo korten tijd geleden 
hebben, door de dwaegheid en impietijt van eenige, die 
daer in nieuwigheid en veranderinge hebben willen 
voorftellen , u infgelijk verfoekende dat hy zynder 
voorfz. Majefteit, en den genen die den felven ftel¬ 
len fal om u te regeren alle onderdanigheid toe dragen 
en bewijfen wilt, gelijk gy na Gods gebod, obligatie 
van natuerlijke Onderlaten, en allepolitijke Wetten en 
Rechten aen fyner Maj. verbonden en fchuldig zijt, al¬ 
fo wy u betrouwen, dat gy u daer toe voegen lult: het 
welk doende fullen de voorfz. landen de benedictie 
van onfen Heere God ontfangen, en de goedertieren- 
heit en genade van fyne Maj. genieten, en en fullen wy 
van onfer fijde niet laten voorden goeden ons altijds 
te employeren, en voor de quaden ten beften te fpreken 
en intercederen, in al ’t gene des ons eenigfins mogelijk 
falwefen: Lieve befbndere onie Heere God fymetu. 
Gefchrevcn te Brufifel den 9. dag van December Anno 
1567. en was onderteikent, Margarita. Én noch, 

De Overlope, 

"CCtitge tregen bacrna als nammtltjb ten 19. fcee 
L hoo?f5. macnö / beeft 3P anöermad cojdofgeno? 

men aen te boc^fó. Staten bp Ito eb en/ fcïppbenbe tat 
fnantecetotebentart tcnCemnfe batte ontfangen/ 
bpöetoelbe fpberftlaertetatïip tetter goubetnemen? 
tcenftegmnge ter Jleöcdanten bp p20btftegeccm? 
nnttert en geftelt batte ten hertog ban 9Clba fijnen 
Capttem «©cuerad/ en bem obergefonten fijne Com? 
mtjite/ en tat 3P toef blpöe toa£ boo? Ijaet bertreh ber? 
ft aen te hebben baren fuceeffeur / niet ttoijftdente of 
fijniBaj. en foute ban hem toel getienttoevtcn / en 
te 'anten alle teugt en bo?tennge ontfangen na te 
iLfbe en goete affectie tie fjp tot te felbe toaS t?agen^ 
te/ bermanente benluiten tat3ptaerom totöcnfel? 
btgen ïjti'toge fufb refpcct/ en geftoojfamfieit fouten 
toelagen gdtjbbebooK/ enfo fijne IBat.totlt en bes 
beelt/tat 3Pboo;rsiniet en conté laten taer bp te boe? 
gen/ftocbatbcConmft bp antece ttoe b?ieben/ ftaec 
berfehert ban fijne bomfte bertoaerg-öber tegensf te 
aenftaente^fcnte/ met ganfebee intentie en tetermi? 
natiete toitlen gebnubenale genate / en goetcctiecen? 
tbeit / fo bP tot beefebepten tijten batte belooft. 

©üojts fineft 3jo te toiebcn ban ten Coninb oberge? 
fonten/taec bpljp bcrblaert ten booif?. hertog ban 
3llba gecoinmitteert te bebben tot ©oltbcineur <£5e? 
neraeï/ todbe miffibe bermïts ih te commiffie tef? 
felben ï^ertóg ban ten bocafÉ ©oubernemente gene? 
rad niet en Ijebbe toeten te betomen/ il; biermete 
bebbetoillen ftellen. 

DE GONINK. 

T leve en beminde: alfo wy over eenige maenden her- 
waers gefchreven hadden aen onfe lieve en feer be¬ 

minde Sufter de Hertoginne vanParma;Playfance,&c. 
Gouvernante van onfe Nederlanden, en elders daer 
onsgoetdochte, dat wy den voorleden Somer ons fou¬ 
den by u luiden gevonden hebben , en ten felven einde 
hadde gedaen alle mogelijke diligentie om ons Leger 
daer töe notehjk gereet te hebben, dat wy meindenge- 
reer geweeft te zijn,van in ’t beginfel van d’Ooftmaend 
verleden , de fake is alfo verachten, fo mits de viöualie 
en ammunitien, als van Schepen die men moeft doen 
komen van And^-mfie totaen d’ander Zee ( aengefien 
dat onfe eerfte intentie was te treken aen d’ander fyde 
van Italicn) darfe eerft in ’t beginfel van Septembri zyn 
gekomen ter beftemder plaerfe, iayfoen feer periculeus, 
en (alsnotoir is) t’eenmael contrarie der navigatie. En 
hoewel wy om een fake van fulker importantie als is 
onfe Heilige Religie, en de welvaert van onfe landen 
aktaer om in d’een en d’ander te ftellen alfulken reme- 
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tam ge? 
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dié als 'daer tóe vereifcht word, gerefolveert waren 
geen perijkel t’ontfien, en ons te laten afkeren van on- 
(Q goede meninge, nochtans fiende dat door fulke fin- 
guliere gratie en goétheid Gods, en uwe goede midde¬ 
len en officien, en van onfe goede en getrouwe diena¬ 
ren en vafialen, de quade zijn verftoten van hare me¬ 
ninge en voornemen,en geilek in fuiken ilaat, dat 
apparentelijkdefelvigemetterhulpe Godes (dewelke 
dat door fijne graden de middelen en goede officien, 
die hy fo wel begonll heeft fal gelieven te mainteneren 
en te continueren) fullért toelaten eenigen uitftel of 
vertrek, heeft ons goed gedocht voor den dienft Gods 
en welvaert van onfe voorfz Staten, dat minder quaed 
fal weien ons vertrek uit te Hellen tot den open tijd, dan 
ons in apparen t dangier te Hellen van de voorfz incon- 
venienten, tegen welken tijd wy achten onfe komlle 
aldaer niet alleenlijk feer nootlijk, maer mede bedwan- 
kelijk, en datmenfe in geender maniere, niet en mach 
noch en kan excuferen: wel verHaehde en wétende dat 
fo nodelijk is dat wy ten iélven 'tijd fulx executeren, of 
anders, alle’t gene dat tot noch toe is gedaen ert beko- 
fligt, en arbeid en moeiten geen voordeel én fullen 
konnen brengen, boven d’welk (dat meer te confide- 
reren is) dat van de vborfchreven gratie en weldaed 
die God belieft heeft ons en onfe Landen en Staten te 
doen door de reduftien van de faken, tot fuiken einde 
men fuik een vrucht niet en foude konnen trecken als 
behoort, noch die behoorlijke erkenteniffe noch aft ie 
van gratie en foude doen als wy en onfe Landen hen 
fchuldig zijn, indien dat wy óns vertrek langer uitftel- 
len, en ons devoir met onfe prefentie die t’affifteren na- 
lieten, aengeflen dat fonder dcfelvige, de faken niet en 
konnen geremedieert werden, en ten felveh effeft ma¬ 
ken wy alle preparatie tegens den voorfz tijd van alle 
’t gene dat nodelijk is, fo over gene als over defe zijde, 
in der manieren dat mette gratie Gods daer in gene ver- 
achteringe óf beletfel en fal zijn. Ten anderen alfo onfe 
fuHer tot vérfcheiden reife grote infiantie heeft gedaen, 
om haer te mogen vertrecken na haer Land en Staten, 
k> ter caufe van hare indifpofitie als om harenodelijke 
affaifen, en fy Fo lange uit haren huife geweeft zijnde, 
van de welke wy altijds hebben begeert gehad dat fy 
wilde continueren of volherden in den laft van Gou- 

34-0 vernantfchap, fiende den jegenwoordigen tijd, en onfe 
overkomfte fo naby, ert mede de grote kennifle en ex- 
perientie die fy van de faken van herwaers-over haddë , 
in weiker adminiftratie fy haer fo wel en heerlijk ge- 
queten heéft:met een ongelooffelijke forge,pijnè en ar¬ 
beid, welken niet tegenftaende heeft fy weder nieuwe 
inftantie aen ons gedaen, hebbende eenert fekeren ha¬ 
ren dienaer aen ons gefonden,inder voegen dat wy haer 
niet langer (wel tot onfen groot leetwefen) haer verfoek 
en hebben kunnen weigeren, ter felver oorfaken en dat 
nodelijk is dat midler, of hangende den tijd onfer ovet- 
komHe, onfe Landen niet blijven onverfien van een 
Gouverneur of generael Regeerder: geconfidereert de 
fonderlinge wijsheid, getrouwigheid en experientie, en 
andere overgrote qualiteiten van onfe feer lieve en be¬ 
minde Neve den Hertog van Alba jegenwoordelijk 
ons Capitein Generael over de Landen aldaer, heb¬ 
ben wy defelve by maniere van provifie geftelt in 
den Haet van Gouverneur Generael van onfe voorfz 
Nederlanden, u-luidcn bevelende en niettemin or¬ 
donnerende, hem in alles te gehoorfamen als een Gou¬ 
verneur en Capitein Generael toeftaet, en des daer aen 
kleeft. Aldus lieve en beminde de Heere hebbe u-lui- 
den in fijn heilige bewaringe, uit Madril den 13 Ofto- 
beri5Ó7. Ondertekent, 

Philips. 

D<én 30 <©ccemb. baer na iööeboo2f3<0ouPer* 
name uit Bniffd hertogen m $amen/cn Poo2tö 

triime 
bn’i 
¥>nrnta 
“"{g1 op ^taliën na ©amta/ albacu fp him ben hertog ©c 
mom. talito paren man bel ontfangen ié: fp beeft gcrcgcert 
jirnfft in Eicfc Sanbcn Pan ben jare 1559. tot tiet jacc 156?. 
tjnrruan toe. tDe <£oninh ffccft paer met 3 0000 tronen gereet 
iiinii t^° geltö / boen bcfcPcnPcn / en paer boo?tö ctne jaerlpfe 
lorge- rente tot een rccompenfe Pebefen Pan 20 (fommige 
Irib. 

feggen) Pan 40000 gttlbenö paer leben lang/ met gro* 
te üanhfeggmgc pan pare regeringe / poebel namaelö 
geblePen iö Pat ïjaet be felPe niet en peeft gebolgt. <©e 
^eberlanberö baren Pan paer Pertrefe niet bel te P?e* 
Pen / fienbe Pat Pen !£e?tog Pan Stlba/ befenbe een 
^pangiaert en feer b?eet Pan nafuren/en Piet alleö na 
fijnen finregeerPe/ fonber eenigfmö opte p?ibilegien 
Pan Pen ïaPPe te billen aepten/pet gouPernement 
pabbe/ fuTjc Pat Pe regering Pan Pe ^ertoginne Poo?f3 
bp Pefe frpeert Peel beter / rebelpPet enP^aeglperte 

^^iet Porcn peb iP Perpaelt poe Pat Pen hertog pab 
Pe Poert Pangen Pe <0:aben Pan €gmont en ^oo?ne / aan t>« 
alö Pe felPe nu 14 Pagen lang bel fcperpelijPen bc= 
pjaertbaren/fonber Pat pemant Pie moepte begacn of 5, 
befraen/ fo 3ijn fp-lutPen Pen 22^cptemb. elPopeene goope 
befonPere taagen gepelt / en bel bebaert 3ijnbemet gaepg 
3000 ^paenfe folPaten geboert uit Pe (tab Pan 26?uf» coitrei 
fel en pet ^ertogöom pan 23?abanP/ oppetCafteel ban 
pan <©ent / onPer Pe bebaerniffe Pan2llpponfo Stoa 
^pangiaert/ alPaer fp-ïniben langen tpb elp berfepei* 
ben feer aSntelpP 3pri gepouPen / fonber batiemant 
toeganP tot pen moepte pebben. <w. 

! ^e <©:aPinne Pan €gmom feer bebmbt befenbe 
J in befer fafte / en niet betenbe bat fp beft boen foube nt ban 

om paren man uit befe gePanbcniffe te Pcrlöffen/bege? «amonr 
renöe bat pp ten minfien moepte gepoo?t en getrae= 
teert herben na be reepten en p?ipilegicn Panbeo?b?e om öa. 
Pan ben gulben ©liefe/ baerppeenlïibber afbaé/«« ««* 
of Pan ben Sanbe en ^ertcgbomPan ©2abanb / 
baerpp gjoteltjfe gegoeb en een 25aenber-peere Pan bEniflt 
baé/ en baer pp fyne meefte refibentte pielb / en 00P te-öer# 
geapp2cpcnbeert baé / fopeeft fpboo^iclaeOHans ,offen‘ 
baé ©2oetireitr en gemaclitigbc ban ben felben a5?a^ 
Pc Pan €gmont / boo? Perfepeiben ïlegueften aen belt 
hertog Pan SQIbabocn Perfocben bat be Poo2f3 ©cere 
<©2aPe / Polaenbe be ftatuten pan ber felPer 02b?c fo u? ©oigra? 
bc geftelt herben in be bebaringe Pan ben Collegte en J* 
minnelpben gefelfcpap Pan ber felPer o?b?e / om Jfe“ oan 
baer ober te bennen Polgenbe ber felPer ftatuten / alfo ojdjc 
be fabe Pan ben felbert <©?ape iö beg2epen in be ftatu* eut* 
ten Pan ber o?b2è / en bat fuljc altijbö i.ö onberpoü? 
bengebeeft/gelpbuitb’erempelenen acten blaerlpb m macö 
bleeh / alö Pan be J^eeren ban 5^ieubafteeI/|Bontaga/ 
(©efcampeö/ be la üotpe/^olen/ Pan ben <0?aPe Pan 
ïïomon/Pan be J^eeren Pan <ï5?uitbuifen/Pan öabem te 
ftein/ ^efguerb?eö/ be ïtpfbojg/ be j$at!lebo?bijn / en «eöt 
meer anbere/ betaelbe allegaer befenbe ^eeren Pan geu 
ber 02b2e / en befcpulbtgt geb?agen te pebben be bape; tan dooi 
ncn tegen paren ©Perften/ en tegen’tHanb/ enam 
beregelpbefaben/ enpabbennocptanönietaengctaft JXc 
noept gepanbelt geteeeft/ban boo? ben Collegiebet «n?e. 
felPer 02bcn: fonber bat men oitpabbe gep20cebecrt 
of boen p veeberen tegen eenigen sKibber banbero2> 
ben op anbere manieren / ten bare pp eerft bp Ponnif= 
fe Pan ber igoofben en bibberen Pan ber o?benbas 
reafgeftelt Pan 3ijneerc/ enPanbe<©?b?e: enfofult 
al ceffcerbe (alö neen) fo foube pp Polgenbe be p2iPi* 
legien Pan 252abanb/enbe contracten bp3ijne|©ai.. 
befboren/Poo2 geen anber fjuftitie bonnen herben 
getroeben/ ban P002 beo2binartfTe ïïecpterö Pan 26?%» 
banb/ Polgenbe belbe p2iPilegien en contracten ook 
geenperfoon albaer gehangen enmacp uittenfelPen 
Itanbe / en ^ertogbomme PerPoert herben / bat baer 
om b’€rceilentie Pan be Poo?f3 hertog Pan 3iïba taiL 
be berblaren en boen blpben of pp ocb genocgfaem 
toaö Poo2fien Pan Commiffie Pnn 3pne jBajeft» roe? 
renbebefabe Panbe Poo2f3 ©2ben/in belben gebaL 
Ie Pp Perfocptbat fijn €rcellentie pem foube regute* 
ren nabe flatutencn 02bonnantic Pan ber felPer JOfrtó» 
ben/Polgenbe ben eebbp pem acnbc felPe ©?ben ge? j»# 
baen/cn pjoceberen bp abPpfe ban be Bibberen ber feL gfn Ja 
Per/ fonber anbere toe te laten. €n fo Perre Pp baer toe aiföa 
niet en iö gerommitteert/bat Pp pem alfban bilbe Pcr^ 
b2cigen Pan pem te onberbinben gfbenniffe te nemen batlt)e 
Panbe feiten/en fabenbeö P002f3 <©2aPe/totterttjb 
toe bat baer in anberö foube befen Pco2fien Polgenbe 
be felPe ftatuten / of fouben anberö moeten p?otefteren n,*». 

Part 
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*5 67- Oorlpronk der Nederlandfè beroertea. 
ban nulliteit/ete. 3©aec op De boo?f5 hertog l)eeft 
bcrhlaert bp aipoftitle ban Den 27 ^Januari) 68 Dat 
Bp ban Defer fabe benntffe genomen BaDDe/ en nam bp 
tommtjTie ban fnnber |©aj. aio ©berDere ban De 
SanDe ban B«toaerö-ober/ en niet aio Jgooft ban 
Der <0?Den ban Den <0ulDen Blieft/en Daerom Daer 
in fouDeboo?tbaren gdijfe BP bp De $cten te bo?en ge# 
gebert berblaert BaDDe / Dat oofe De bertoonDer (te toe# 
tenDe^eere Xanbaö j Bern fotiDe bcrmtjDen op Dit 
potnet meer ïtequeflen ober te geben / etc. toaerom De 
boo2f5 <0?abmneban Cgmont toefenbe / bermitö Dat 
men Denboo^ töiabe Baren man tegen De ©Bbile# 
gien ban Den %rtogDora ban 25?abanD BaDDe ber# 
boert uitten feIbenl|ertogDom/men Bern oohberboe# 
ren fotiDe uitten HanDenaer Spangien (fo De fpjabe 
alöDoenginb / bermitö De hertog eentgefdjepen ban 
<0o?loge Debe toerufïett.) fo Beeft fp aen Den Staten 
ban 25?abanD obergegeben De nabolgenDe ïteguefle 
en remonfiramie. 

.iSeoue# T) Emonftreert Vrouwe Sabina, Palsgravinne,Herto- 
fte «flfa' &iQne in Beyeren, Princefle in Gaveren, Gravin- 
- * ?a' ne van Egmond, Scc. hoe datmen tot defen tijd toe irinne 
ban «(Eg 
ntonö/ 
een öe 
i&tairn 
ban 

fcanö. 

een uitgenomen arbeid gedaen heeft, opdat het pro¬ 
ces van den Heere Grave van Egmont haren man ge- 
inftitueert en beleid mochte werden voor fijn Maj. als 
Hooft van de Ordre van den Gulden Viiefe, of fijn 
gecommitteerde Ridder (fo daer een is) en ander Rid¬ 
ders van der voorfz Orden, ’t welk men noch niet en 
heeft konnen verwerven van mijn Heere den Hertog 
van Alba, die gegeven heeft eenige Ordonnantiën con¬ 
trariërende dat felfde, fonder daer op gehoort te heb¬ 
ben de voorfz Heere Grave, of fijnen Procureur den 
Heere van Landas in competente rechte, alfo datmen 
fiende en verftaende datmen trachtte trecken de fake 
van den .voorfz Heere Grave voor fekere vreemde 
CommifTarifTen, is by den voorfz Heere Landas ver- 
focht geweeft, dat -fij n Excellentie foude willen ver¬ 
klaren of hy een Ridder is van fijn Majvgecommitteert 
om teletten op de faken der Orden concernerende, en 
ofhyhem wilde dragen na de Ordonnantie van der 
voorfz Orden, volgende den eed metten welken hy 
aen defelve verplicht is, maer twijfelende de Remon- 
ftrante datmen daer op fo haeft geen antwoord krijgen 
en fal, en dat de fprake is dat fijn Excell. van meninge 
is den voorfz Heere Grave uit defc Nederlanden te 
trecken en hem over zee naer Spangien te fenden, 
welk fy niet en heeft willen laten uwer E. te vertonen, 
omdenfelven te doen gedenken dat de voorfzHeere 
Grave is in verfcheiden manieren getradleert tegen de 
Privilegiën van den Lande, inhoudende geloften en 
gefworen verbinteniffe van zijne Maj. dathy allen den 
Vafialen, Onderlaten, en Inwoonderen van dien fou- 

.jdegoet en gerechtig wefen,en dat hy gene van zijne j en ook de Steden en tanden te verhoeden van alle 

wilden noch en dachten zyniet hem terecht te fteb 
len voor den genen van der vporfz Orden ( daer 
van hy nochtans hoopt en maintineert contrarie) 
hy behoort te genieten, fo om dat hy in de Orden is 
van defen Lande, als omdat hy daer heeft Heerlijk¬ 
heid en Baronie : veel min fou’t geoorloft fijn den 
voorfz Heer Graef uit defe Nederlanden na Spangien 
of elders anders te voeren , aengefien dat de voorfz 
Heere Graef zijn Procureur den Heere van Landas, 
en ook mede de Remonftrante geen ding meer en be¬ 
geren dan haer onnofelheid te tonen , en hare faken te 
verweren voor haer competente Rechter. Alle het 
welke confedererende, en dat ook de Remonftrante 
meent dat de voorfz Heer Graef fo grote dienften ge¬ 
daen heeft aen zijne Maj. en het land, dat hy wel be¬ 
hoort geholpen te werden in zijn goet recht, te meer 
om te komen tot gerechtigeJuftide,en nietgetraifteert 
te werden tegen Recht en de Privilegiën van de Lan¬ 
de, de behoudenifle van de welke ook grotelijk u Edel¬ 
heid importeert, en aen alle die van defen Lande zijn. 
So bid dan de Remonftrante dat u Edelheid gelieve de¬ 
fe fake ter herten te nemen tot behoudemffe van de 
voorfz Privilegiën, en dat de voorfz Heere Graef de 
felfde mach genieten, gelijk altijd genoten hebbende 
minften van den Lande, welk doende, &c. Onderte¬ 
kent: Sabin A,Palsgravinne,Hertoginne in Beyeren. 

r\Citaten ban 2&abanDD’mBouDenbanDcfte# 
J-yquefie becfïaen BebbenDe / en BcbinDenbeDefa# 
ften toelgefnnbeert/BebbenraeDfaerageboubcn (Boe 
tod metgrofe b?efe en f toangljeiD) Defclbeïieqnefte (f. 13c) 
ban öe<©2abtnne aen Den Ifertogte p2efemeten / met 
eene tfleine iSemonfirantie ban BaerluiDcrtoegen/fo 
bo?tö 3P«tocBten/omnei:geno tnacBterljaelttemo# 
gen tooien / in Defer boegen: 

Aen mijn Heere de Hertoge van Alba, voor den Conini^ 

Gouverneur in defe zijne Lande» van heerwaers-over. 

VErtonen in aller ootmoet de Staten van Braband, 
dat de Gravinne van Egmont hen heeft by Reque- 

fte vertoont het uit.voeren en trakteren van haren 
man ,de welke want fy gefondeert vinden in den tra¬ 
ktaten en contracften by zijn M^j. met henluiden ge- 
maekt.cn befworen, fo en hebben fy van eed en der 
verbinteniffe wegen dieiytot zijnder Maj eri de Lan¬ 
den hebben, niet kunnen laten van ’t felve uwer Exc. 
te kennen te geven, der felverby,defen optmoedelij- 
ken biddende , dat de felve belieye defelve trakta¬ 
ten en contrakten, milgaders alle d’andere Rechten en 
Privilégiën des Lands, fo wel in defe als in ajle andere 
.faken te doen onderhouden,gelijk tot noch toe ge- 
fchiet is, fortder daer tegens ergens in te laten komen: 

.VafTalen en önderfaten en foude handelen of doen 
,bandelen by wegen van feite, noch by geweld, maer by 
rrecht en vonnilfe van den ordinariflen Rechteren des 
Lands,insgelijx dat fo verre yemand binnen zijnen 
voorfz Lande gevangen.werde, dat hy den felven niet 
en fal doen noch laten voeren uitten felven Lande, 

. tot on derhoudinge. van welken en andere Privilegiën, 
Zijn Maj. hem met eede heeft verbonden, gelyk naer- 
der blijkt by den gevoegden extrakten : en hoe wel 
de voorfz Heere Grave zijn,vafte woonftede heeft ge¬ 
houden in defe Stad van Bruffel,en ook is een van (Je 
meefte Baenreheren binnen defen lande van Braband, 
ter fake van zijn land van Gaesbeke, nochtans fo is 
hy binnen defer Stad aengetaft, uitten Lande gevoert, 
en in fcherper gevankenifle gehouden binnen den Ca- 
ftele van Gent,alle tegen de voorfz Privilegiën, en 

. boven dien fpeken de voorfz uitlandige Commifla- 
iriflen zijn fakete handelen by groter verrallïnge en 
leer vreemdelijk niet alleen tegen ’t gemeen Recht, 
maer ook tegen de natuerlijke reden, ftil en gewoon¬ 
te van den Lande, om zijn fake (foo ’t fchijiit) en hem 
re trecken in eenen Raet en voor Commilfariflèn, al¬ 
le uitlandige, ganfehelijk tegen desLantsPrivilegiën, 
dewelke de voorfz Heere Grave ten minften, al en 

ujtteringen en nieuwe en ongehoorde gewelden dejr 
krijgsluiden , en fult wel doen. 

Y 72Hn gdö&en fo^B^bcn De bota(5 <©?abimte ban 
V €gmont / en De ouDe <0?abinne Ban Hoo?ne/ 

raoeDec ban Den <©?abe gcfcfi:eben aen ben üeifec/ 
iSrj]c-©o?fïen/ aen alle DejdtDbecen banDec <®?D2e DeO 
<©uIDen ©Beo/ fo toel in ^pangien/gitaiien/ ^uito^ 
lanDalO elDecö/ enbecfoebenDe Bulpe enaffiflentie/ 
tertemDebe boo2f5 ©eecen en <©?aben mochten too?# 
Den ontfïagen ban Bate ftoace gebanBeniffen onDet 
beBoo?IÖbe Bo?gtotBte/ en te recBte gefïelt boo? Bet 
ï^ooft/en Capittel ban De ïtiDDecO ban Der <©2öen 
ban Den <5uiDen ©liefe / Bolgenbe De flatuten en 
pftbilegtctt Dec felbe? / bp Den Coninb felfo beftooren/ 
of boo? Dcifetfetlijbe |©ai. feamec-gececBte / boo? De 
Éeut-©o?Ben / ©o?(len en Staten Deo ïïi)B0 / of 
boo? anDere onpartpbige en 02DchtIi)be tlccBteren / 
tot toelben etnbe 00b betfcBeiöen requclïen aen Den 
boo?f5 hertoge ban ^Iba obergegeben fyn getoee|ï* 

jP\ Aer op hem niet en is geantwoort, dan dat hy van 
•^zijnen wegen met alle neerftigheid daer op foude 0^%^ 
doen letten, ten einde dat in defe faken geheel voor- taget* 

' der- 



ïpö 

ban UI* derlijker en béhoorlijker wljfe geprocedeert foude 
“P '* werden, fo hy voor Gode Almachtig en alle de werelt 

ban0" * verhoopte té verantwoorden , en te meer tegens perfo- 
ïrontfla* nenvan fulker qualiteyt, en die te voren de Coninkl. 
tc'rcrht* ^aJ- van Spangien fo wel en lange gedient hadden, en 
ftdlinge dat men wel mocht weten en geloven, dat zijn Maj. 
Der 45?a- daet in niet en foude doen doen, dan 't gene in recht en 
!®gmont re^enfoude wefen gefundeert. 
en öooi5 
ae. f ^üiödectrjïJ ölcben ö2 litiojf? <02abim m flrtlttc 

IVLgebanfttmffe op ’t boo2f3 Cafted ban <0em / ben 
tpb ban ttoe ma?nben lang / binnen todben ttjbe fo 
Beeft men tegen ben-luiben onberfoebt en onöerb?acgt 
met alleen bate ^cfcetartifcn/ maer oobbdeanbece 
gehangenen / en ooft obeeften alle Ijaec lutfcer pampte* 
ren/gefdjnften/en 6?teben/üm pet te btnben/baee 
opnienöebeftftnlötngen tenen fjen-luibenfoubemo^ 
gen fonberen»: etntelp fofijn opten io ^obemfcnO 
15ó7 bp be <02abc ban ^oo?negeftomenben3licem 

<jPnbfT5 ttaet Johan de Vergas, Ctt <D0Ct02 Loijs del Rio Ka= 
g?acinae öi,n panbe trouble/ en be^ecretartsf Praets alleb2ie 
boojfj ^pangtaertö / feggenbe ften albact nefonben te fijn 
«*»»«»• pan ben hertog ban Hlba / aio Capttetn <0enerad 

ban 3ijne ffêajeft. inbe iSeberlanben/ om banftem 
ontrer ecb Pede ligato te berjïaen be bjaerfteib ban 
°t gettefpftefnbmgen fouben: en ntettegentlaenbebe 
P^oteftatien en etceptten ban ben felbe <02abe / fo Bcfr 
benjp lutbenbefelbe met b2etgcmenten ban bat men 
tegensiftem bptontumatte foubepjoceberen/bebtoon^ 
gen te antbjoojben/ op be tntejrogatorien bie men 
Bern ben x>Xh Jttb en rbij. i&obcnrtmis boo2gcftouötn 
Beeft/en ftem ooft boben bten belaft ober te lebeten 
beftutften baec mebeftp 3tjne berftlaringc hjilbe be= 
tiftecctt en bebjtjfen/ of hrilöcn tegen Bern bp contnma; 
tie boo2tbaren/ baee na Beeft men ftem lange ttjb ak 
leen gelaten tot ben n fanuarp/ bat be^ecretarto 
P2actsi aen ben boo2f3 <©2abe ban ^oo2ne bjacljt 
copie ban be potneten ban beladingen bp ben $20^ 
cureuc <©eneraei tegen Bern obec gegeben in befec 
fonne. 

©rBela* Procureur Generael des Conincx, en in dies 
flmgrop ^narae aenlegger in de fake ende proces crimineel 
Bdrpt d’welk hy heeft voor den doorluchtigen en hooch-ge- 
feetian3* boren Heere,den Hertog van Alba, Regeerder en over- 
l@oo?ne fte hooftman van de Nederlanden, tegens Philips van 
bp Dm Montmorenci Grave van Hoorne, gevangen op’t gro- 
mir 4ÖC5re ca^ee^ van Gent verweerder, feid en proponeert, 
ncrati. onder proteftatie van hier namaels tegen den voorfz 

ver weerder tc mogen articuleren, en tonen andere mif- 
daden en delidlen. 

Dat hoewel na de Goddelijke en menfehelijke rech- 
£>tatm ten d’onderfaet is fchuldig zijnen overften Heere en 

p,-ince getrouw te wefen, en hem met woorden en 
2SDrm-Ctl Werken na den eifch te helpen , te meer wanneer de fel- 
ladinbe ye onderfaet, is dienaer, Officier of vaffael van den 

voorfz Prince,totten welken door fuiken middelde 
wgutu. felve onderfaet is te meer verbonden,ja noch meer wan¬ 

neer hy hem bevint gevördeft en verciert mette groot- 
fte eeren die in den Hove en Landfchappe vande Over¬ 
ften zijn: niettemin de voorfz verweerder wefende 
een geboren onderfaet van zijne Maj. zijne vaffael,hem 
eed van getrouwigheid gedaen hebbende, en over vele 
jaren gemaekt Ridder van der Orden van den gulden 
Vlies, Admirael van der Zee, voor zijne Maj. Capitein 
van de Archiers en Raedvan Staten van zijne voorfz 
Maj. tot welken Staten en elk van dien hy den eed ge¬ 
daen heeft, van dien wel te gebruiken, en te doen wes 
daertoe behoren foude, heeft hem fo verre te buiten 
gegaen dat tegens de voorfz eeden, en ’t gene hy gehou¬ 
den was te doen, en fonder acht te flaen hoe grotelijx 
hy vereert hadde geweeft door de voorfz Staten, en 
eerfte vereeringe daer mede zijne voorfz Majeft. hem 
begaeft en verlïen hadde, hy gedaen en gecommitteert 
heeft de fauten, mildaden en deli&en fo grote en lelijke 
als hier na tegens hem gefchreven word : 

i. In den eerften behoort geconfidereert te worden 
dat dc voorfz verweerder, de Prince van Orangien, 

•5 67- 
Graven van Egmont, van Hoochftraten, Lodewijk 
van Naffau wen, wijlen de Mark-Grave van Bergen, 
de Heere van Montigny, Brederode, en eenige ande¬ 
re, hebben over lange gefochtte komen tot verande- 
ringe van Prince en Heer, door rebelligheid en tyran- 
nie haren eigen Conink en Prince uit zijnen Nederlah- 
den te floten, en (alfo te geloven is) hen daer van mee- 
fter te maken, en daer na die onder den anderen te ver¬ 
delen, alfo hare propoofteri en voortflellen ’t felve ge¬ 
noeg betoont hebben. , _ 

2. En om voet en begin tot haer onmenfehelijk 6tn^e 
voornemen te geven, fo hebben de voorfz verweerder «ngg. 
en zijne medeplegers, wefende de eerfte Van de voorfz 
Nederlanden, gefocht en hare neerftigheid gedaen om 
uitten wege te flellen alle het gene, welk foude mogen 
beletten het effeót van hare confpiratien, fulx dat on¬ 
der andere dingen hen goet gedocht heeft,uit de voorfz 
Landen uit te royen en doen vertrecken een fönderlin- 
geperfonagie van den Raedvan Staten van zijne Maj Jniael 
de welke feer wel kofte verftaen en begrijpen den han- ban 
del en pradlijken van den voorfz Heeren , en heeft den P??*** 
voorfz verweerder en zijne medeplegers gemaekt bon- 
den en confpiratien van lijve en goede tegens de voorfz 
perfonagie, en daer na om te geraken totte voorfz uit- 
roeyinge, de voorfz verweerder, de Prince van Oran¬ 
gien en de Graven Egmont hebben gefchreven en on- SBtfttora 
dertekent brieven aen den Conink van den n Meert banl,lf 
Anno 1 f62 feggende notelijk te wefen ten dienfte ^rea 
van zijne Majefteit, en gemene welvaren, dat de aen Den 
voorfz perfonagie geen onderwint meer in de faken ^on‘na« 
van de voorfz Landen en behoorde te hebben , en 
dat in dien zijne Majefteit daer in niet en verfage, 
dat daer door de felve Landen fouden bedorven wor¬ 
den , maer daer in voorfiende, fo fouden de faken 
van den voorfz Lande metter tijd fo wel beleit werden, 
dat zijne Majefteit foude bekennen de vrucht van defe 
veranderinge. 

Waer op zijne Majeft. heeft geantwoortby brieven 
van den 5Juny Anno 1565 dat alfo fy niet en verklaer- antf n® 
den particuliere en fonderlinge oorfake ,en mishande- 
linge vande voorfz perfonagie, foude zijne Maj.aen- 
genaem wefen dat d’een van de voorfz drie Heeren 
hem byhemvondeom particuliere en fonderlinge re- 
kenfehap en reden van de voorfz fake te geven, en dat- 
tet de gewoonheid van zijne Majeft. niet en wasfonder 
oorfake yemant van zijne dienaerste befwaren of ver¬ 
korten. 

3. Maer fy en wilden daer niet tóe verftaen fonder 
ook eehig particulier feit te proponeren tegens de 
voorfz perfonagie, om hem te verwerpen van fuiken 
hogen eerlijken ftaet, daer hy altijds fo goede dienften 
in gedaen hadde, tot wille en genoegen van zijne Ma¬ 
jefteit , en rufte van de voorfz Landen alfo ’t kenlijk is. 

4. En alfo hier door de voorfz verweerder, de Prin¬ 
ce van Orangien , en de Grave van Egmont, mérkten 
dat den wille van zijne Majeft. niet over een quam met 
hun voornemen,fo hebben fy van elders,en by velé 
andere manieren gemaekt vele vertoningen van qua- 
den wille tegenc d’voorfz perfonagie, om hem uit den 
Lande te doen vertrecken. 

5. Jatot zijnder fchandeen verachtingededen ma¬ 
ken eene rode leverey van een Sots hooft,de welke door 
bevel en ordonnantie van Me-vrouwe van Pafma Re¬ 
genteen Gouvernante voorden Conink in de voorfz 
Nederlanden hun werd verboden. 

6. Maer fy en meer andere van haren verbonden 
en faöien, om fo veel te meer aen dert dag te brengen 
hoe feer fy de voorfz perfonagie haten , deden korts 
daer na openbaerlijk dragen binnen der ftad van Bruft 
fel en in vele andere plaetfen en landen een leverey van 
Pijlkens, en feiden en verklaerdent alfo alle in’t ge¬ 
meen. 

7. En alfo zijne Maj. gewaerfchout was van de gro¬ 
te fchimpen en ftreken die de voorfz perfonagie gege¬ 
ven waren, en de grote periculen die hem nakende wa¬ 
ren, met ook de pradtijken en confpiratien gedaen te¬ 
gens zijn perfoon,en ook om niet te verheien de vrucht 
van den goeden en getrouwen dienft van de voorfz 
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perfonagie, fo dede de felve hem vertreckennaBour- 
gongien. 

8- Sulx dat wel geconfidereert de voorfz.vonden en 
voorftellen van den voorfz. verweerder, en andere fy- 
ne complicen j defelve waren in efFe&e opgerecht te- 
gens den Conink dan tegen de Yoorfz. perfonagie. 

9. En dattet alfo fy, aldaer de dingen waren ftil en 
in rufte, ia de voorfz, Nederlanden ,y foo lange de 
voorfz. perfonagie de hand daer aen floeg, fo ras ais hy 
vertrocken was in Bourgongien, die voorfz verweer¬ 
der en fyne complicen of medeplegers hen bevindende 
van hem ontflagen,eavan ’t belet welk hy hun mochte 
doen ,en fielden, mitsd’abfenrie van de felve perfona¬ 
gie , niet de faken van fyne Maj. in beteren ftate, en op 
eenen beteren weg,maerwel ter contrarie van’t gene 
fy verfekert en gelooft hadden, begonften te werke te 
ftellen alle ongeregeltheid, confufien en daden geheel 
contrarie den genen, fo feer by hare voorfz.brieven 
verfekert en verklaert. 

©c IO* Want terftont na het voorfz. vertrek fo pro- 
fcjjulüi; poneerden fy in den voorfz Raed. van Staten,dat de fa- 

ken Van de Finantien behoorden in den felven Raed 
(£• l>6-) getra^eert te worden, ten einde fy de handen aen’t 

gek mochten hebben, om ’t felve te mogen hefteden 
en doen dienen naer haren wille, en dat den nood bleef 
op fyne Majefteit. 

11. Waren ook van advijfe dat den fecreten Raed(die 
buiten alle menfchen gedenken in de voorfz. landen 
onderhouden is geweeft) foude afgedaen worden, en 
dat de faken die men gewoon was aldaerte handelen, 
Jóuden geftelt worden in den Raed van Staten. 

ii. En fekerlijk de voorfz. advijfen tenteerden daer 
toe, alfo de waerheid baerbiijkelijk ’t felve betoont, dat 
door eergierigheid de macht van den verweerder en fyf j 
ne voorfz. complicen foude vermeerdert,en desGo- 
ninx vermindert worden om te gemackelijker ten ein- j 
de te brengen hare yoorfz. confpiratie gemaekt tegens 
fyne Majefteit. 

©*?•** 13. Welke Prince vanOrangien, de voorfe. ver- 
Binge.' weerder, de Grave van Egmont, Hoogftraten, de 

Mark-graye van Bergen, en fommige andere verga¬ 
ne bet, derden hun tot Breda inde maend van Meert Anno 

BaöerfB* i y66 en gingen van daer naHoogftraten daer hun ook 
vonden veele groote Heeren. 

14. En in elke van defe vergaderingen werden he¬ 
fbaren* gon nen en getradeert veele dingen tegen den .Conink, 

fyne ordonnantiën en conftitutien, en fonderlinge tot 
Hoogftraten voorfz. aengaende de Ediden en Placca- 
ten gemaekt by wijlen hooger en onfterflijker memo- 
rien Keyfer Karei de vijfde, en daer na geconfirmeert 
by den Conink, fulx dat tot Hoogftraten voorfz. de 
voorfz. Heere van Brederode en meer andere Heeren 
geconfedereert, quamen om te communiceren de Re- 
quefte die de voorfz. Geconfedereerde daer na, te we¬ 
ten den vijfden Aprilis, hebben geprefenteert, en daer 
van de inconvenienten, ongevallen, ondeugden,beder¬ 
vingen en deftrudien die ieder een weet, gekomen 
zyn,ver klarende alfdoen en daer naer de voorfz. gecon¬ 
federeerde , dat fy haren toevlucht maektcn tot den 
voorfz. verweerder, den Prince van Orangien en den 
Grave van Egmont, de welke hun daer incorrefpon- 
deerden, en daer na met woorden en daden hebben ge- 
volgten betoont fuiken wille. 

$etbct* ij, Defgelijken de voorfz. van Brederode en meer 
Cöelm* andere Edelmans verklaerden alfdoen, dat fy een ver¬ 

bond gemaekt hadden , datfe noemden compromis, 
waer by de eer en dienft Godes is te kort gedaen, en 
men vind den Conink in vele poinéten en articulen 
daer by te feer fchandelijk en onhebbelijke geinjureert, 
als te weten van te proponeren. In den eerften, dat 
d’Inquifitie in hem felve houd Tyrannie, te boven 
gaende alle menfchelijkheid , welk zyn propooften, 
infaem en onwaerdig te peyfen, en noch te meer van 
die gefchreven of getekent te zijn by eenen Onderfaet 
tegens fynen Overften, te meer door dien dat d’Inqui¬ 
fitie in den voorfz. Nederlanden geordonneert by den 
Conink, niet en is eene nieuwe Inquifitie, alfo daer 
Ha pm het volk te bedriegen en verabufeeren, de Voor- 

fchreven Geconfedereerde hebben gepropofteert eb 
doenfaeyen, maeris alleenlijk de Inquifitie die hier te 
voren in den voorfzlande is gebruikt geweeft,daer van 
opentlijk getuigeniffe geeft het Placcaet en publicatie 
van de voorfz. Inquifitie, welk is gelijkformig met den 
gemeenen Rechten. 

16. Noch meer houd’t voorfz. compromis in eed 
confpiratie en verbond van wederfpannigheid tegens 
fyne Maj. overfte Heere en Prince van de gene die dat 
voorfz. verbond gemaekt en ’t voorfz. compromis on¬ 
dertekent hebben. 

17. Ten einde van welk compromis hebben de 
voorfz. Geconfedereerde onderhouden hoofden, Ca- fcöulDi# 
piteinen en volk van Oorloge, tot in den getale van 
twintig of dertig duifend mannen, alfo de voorfz. ver¬ 
weerder en fommige andere hebben in de voorfz. 
maend van Meert in den voorfz. jare verklaert, daer 
van ontwijffelijk gewaerfchout te zijn. 

18. Daer na te weten den 5. dag Aprilis 1566. is©er.fe^ 
GraefLodewijk, de Grave van Culenborg, van den fcöulöb 
Berge, en de Heere van Brederode, en andere Edel- 
mans genoemt de Geconfedereerde, hebbende gete¬ 
kent het voorfz compromis, zijn gekomen binnen de 
ftad van Bruffel, en prefenteerden Requefte aen haer 
Hoogheid, tenderende ten einde om de voorfz. Plac- 
caten af en te niet te doen. 

ij>. Want ten felven dage als de voorfz Requefte 
werd geprefenteert, en wat tijds dat te voren, dé voorfz. 
verweerder proponeerde enfeide hare Hoogheid velé 
dingen en faken om haer te vervaren, om te beter en te 
lichtelijker haer door dien middel te brengen tot het 
confenteren van het verfoèk van de voorfe. Geconfe- 
dereerden. 

20. En werd fulxdepradlijke gefpeelt by den voorfe» 
verweerder, de Prince van Orangien en den Grave van 
Egmont, dat tot Bruffel voorfz. in den vollen Raed van 
Staten, alfo men fprak van de voorfz. Requefte en 
compromis, en in tegenwoordigheid van haer Hoog¬ 
heid, de voorfz. Prince van Orangien, en de verweer¬ 
der yerklaerden, dat fy hun wilden vertrecken na hu n- 
ne huifen, ja de voorfz. Prince van Orangien uit den 
Lande,en deGrave van Egmont liét hem hoor en, ver¬ 
mijdende de hulpe van deremedien tot fulke grote 
beroerten, en leggende dat hy wilde gaen in 't bad vaft 
Aken voor fyne gefontheid, hoewel het gefichte van 
fyn perfoon geenen fchijn nocheenige teeken en gaf 
van fiekte, en deden fulke dingen, om hare Hogheyd te 
laten fonder hulpe, raed en byftand, daer nochtans de 
voorfz. Prince van Orangien, Grave van Egmont, 
de vef weerder haer mochten en behoorden Verfekert té 
hebben tegens de ftöutheid, onwijsheid, confpiratie en 
wederfpannigheid van de voorfz. geconfedereerde eq 
hare complicen en medeplegers. 

ai» £ö vele ift dat de verweerder noch met Woor¬ 
den,noch metter daed, voor ’t overgeven van de voorfz 
Requefte niet en heeft wederftaen, noch willen we- 
derftaen, den voorfz. geconfedereerden, en die van 
haren hoop en bende, door dien hy den y. dag Aprilis 
niet en ligte, noch en raede te lichten, vólk van wape¬ 
nen in ’t Hof van hare Hoogheid, en in de vóorfz. Stad 
Van Bruffel, wefende feer groot en wel voorfien van 
volk, en van devotie van fyne Maj. alfo hy ligtelijkal- 
daeren elders hadde mögert doeii, om de vóorfz. we* 
derfpaninge, en was niet van den advijfe dat men den 
voorfz. Geconfedereerden de poorten van de voorfz 
Stad foude fluiten, maer tot feer mifagtinge van iy- 
rteeere, in refpeóte van ’t gene hy gehouden was aefö 
fyne Majeft. tot confcrvatie van ons heilig Catholijkë 
Gelove, en de ediéten en wille van fijne Maj., en door 
een fekere oogluikinge, verklaerde dat vele en den me- 
ftendeel van de voorfz. geconfedereerde, waren vrien¬ 
den , magen en dienaers van hem, den vóorfz. Prince 
van Orangien, en den Grave van Egmont, latende ont- 
fteken het vieren mètter daet van ontallijke ondeug¬ 
den , gank hebbende de paffien en beroerten van de 
voorfz geconfedereerden. 

22. En om meerder te betöóneh de Oogluikinge,©^-^ 
of om beter te feggen, opentlijk te verklaren datfij- 
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zen wille was igelijkformig met die van de voorfz Ge¬ 
confedereerde j fo gink hy den voorfz 5 dag, na de 
overgevinge van den voorfz Requefte metten voorfz 
Prince van Orangien enden Grave vanEgmont,ten 
huife van den Grave van Culenborch aldaer teBruf- 
fel, alwaer gelogeert waren fommige van de voorfz 
Bontgenoten, en aten aldaer,de voorfz GraefLode- 
wijk, de Héerevan Brederodeen andere Bontgeno¬ 
ten , die hy aen de tafel vand , en dronk het voorfz ge- 
felfchap toe, alwaer ook doen met onverlatigheid en 
onbefchaemtheid te feer overmatich geroepen werd 
Vive les Geitx, te weten de Geconfedereerde die hun fo 
noemden, en daer na hun fo genoemt hebbende, en de 
volgende notoire difpofitien van rechte van Crimen la- 
fa Majejlatis a fó en werd datfelve niet alleenlijk ge- 
committeert by adfcieh en feiten, maer ook door oog- 
luikingején valt in’t felve criem, de gene die drinkt 
of handelt met vyanden,of confpirateurs tegensden 
Prince, fulx als waren die voorfz Geconfedereerde, al- 
fo ’t openbaer en kennelijk was en is. 

13. Dat meer is, de voorfz verweerder ten dage van 
de voorfz Requefte, was gelogeert tot Bruffel ten huife 
van den Prince van Orangien, al waer hy aen de tafel 
van den voorfz Prince van Orangien heeft gegeten en 
gedronken metten voorfz Graef Lodewijk, Bredero¬ 
deen andere Bontgenoten, en. is alfdoen aldaer geroe¬ 
pen , Vivent les Gettx. 

24» Des Sondaegs van der Drievuldigheid anno 
s 5 66. So gaf den Abt van S. Bernaerts (nu ter tijd ver¬ 
lopen en futigijf uitten voorfz Lande, en geheel opent¬ 
lijk befchuldigt van ketterye) een banket in ’t Cloofter 
van de voorfz Abdye, aen den voorfz verweerder, den 
Prince van Orangien, den Grave van Egmont, de Gra¬ 
ve van Hoogftraten , en meer andere Edelluiden, aen 
den welken ten felven dage Stralen hadde binnen Ant¬ 
werpen , in den naem van de felve Stad, den noenmael 
gegeven, en in ’t felve banket die van den voorfz gefel- 
fchappe dronken toe den Geufen en riepen, Vivent les 
Geax. 

2?» Sulx dat by fuiken roep fodikwils in de tegen¬ 
woordigheid van de voorfz verweerder verhaelt, by 
hem verdragen, en voor aengenaem gehouden, hy hem 
verklaert heeft van den finne en meninge vande voorfz 
Geconfedereerde gehelijken contrarie God,denCo- 
nink en ’t gemene befte. 

26. In de vergaderinge en dagvaert van Duffele, 
welk was in de maend van JuliO desjaers 1566 hebben 
hen gevonden de verweerder, de Prince Van Orangien, 
de Grave van Egmont en meer andere. 

27. En ten felven tijde en te voren de verweerder, 
de Prince van Orangien, de Grave van Egmont wefen- 
de tot Duffele voorfz, namen en ontfingen in hare be- 
fcherminge en Sauvegarde de voorfz Bontgenoten, de 
Conliftorialen en Coopluiden, en daer door en werd 
niet alleen van nieuws de voorfz confpiratie en com¬ 
promis geapprobeert, maer ook te feer geattenteert te- 
gens de Hoogheid van zijne Majeft. 

28. Gemerkt het nemen in befcherminge, protedtie 
en Sauvegarde toekomt en betaemt den Conink,en zij¬ 
ne onderdanen niet, gelijk de voorfz Prince van Oran¬ 
gien , Grave van Egmont, en de verweerder als doen 
waren. , .. . 

29. Dewelke foveel te meer hier in hebben mif- 
daen, mits dien de felve Sauvegarde is geaccordeert ge- 
weeft by den voorfz verweerder en fijne mede plichters 
aen de confpirateurs en wederfpannige regen fijne Maj. 

30. Ookfo heeft de verweerder van de voorfz con¬ 
fpiratie niet gewaerfchout zijne Maj noch hare Hoog¬ 
heid,en is daer door vervallen in Crimen lafa Ma je/lat is, 

31. Boven dien die voorfz Sauvegarde en befcher- 
minge hebben de voorlz Prince van Orangien, Grave 
van Egmont, en de verweerder wefende te Duffel ge¬ 
looft den voorfz Bontgenoten, dat hun geen quellinge 
noch onderteek, nu noch hier namaels gedaen en fo.ide 
worden ter caufen van de Religiën, maer indien datter 
eenige oproer of feer onbetamelijke fake gebeurde, dat 
indien felven gevalle ’t felve foude opgenomen werden 
by de Edele, en Bontgenoten 

52. Dooi- welke propooften de voorfz Prince van 
Orangien, de Grave van Egmont, en de verweerder, 
hebben tot hun genomen en geufurpeertde autoriteit 
van den Overften, van welken komen ailejurifdiótien, 
fulx dat niemanden anders toekomt noch competeert 
het recht van hoge middele en lege Juftitie- en die hem 
fulx onderwint of ter contrarie doet, de felve onder- 
worpthem der poenen van Crimen la fa Majejlatis. 

3. Na dat de voorfz Requefte overgegeven was 137-) 
in’tlefte van de maend December anno 1566. fo heeft 
hem de voorfz verweerder, met den Prince van Oran- ö/nge 
gien, Grave van Egmont, en Hoogftraten gevonden 
tot Denremonde, en werd aldaer gehandelt, en gefpro- 
ken omtrent de maend van Januario anno 1566 van 
krijgsvolk op te lichten en de wapenen te nemen , in¬ 
dien de Conink met wapenen wilde komen in fijne 
Nederlanden, en dien niet tegenftaende en heeft van 
de felve daed van confpiratien gene waerfchouwinge 
noch wetenfehap gedaen aen fijne Majefteit noch hare 
Hoogheid, uit welker oor faken hy hem ook bevint be¬ 
laft met Crimen lafa Majejlatis.' 

34. Me-vrouwe tevoren gewaerfchout zijnde, dat 
de voorfz Bontgenoten wilden te Bruffel komen over- 
gevende voorfz Requefte, fchreef vijf brieven aen den 
voorfz verweerder, hem biddende dar hy aldaer wilde 
komen om metten anderen Heeren,die fy ontboden 
hadde te raetflagen op faken grorelijx belangende den 
dienft van fijne Maj. en welvaert van fijne Nederlan¬ 
den , maer weigerende meer als vier reifen (alfo hy felfs 
bekent) aldaer te komen , hem excuferende dat hy 
voorgenomen hadde uitlijnen huife niet te trecken, 
totter tijd hy antwoorde hadde van de brieven die hy 
feide na Spangien gefonden te hebben aen fijne Majeft. 
welk was een antwoord fo verre van fijn devoir, dat 
men daer uit niet anders en kan nemen, dan eene ver- 
klaringevan quaden wille tegens fijne Maj. zijn Over¬ 
hooft en natuerlijke Prince, voor den dienftevanden 
welken, hy behoorde met een vlijtigheid te employe- 
ren fijn perfoon goede hulpe en gunfte, en alfo hy door 
de voorfz weigeringe ter contrarie gedaen heeft , fo 
volgt daer uit de voorfz confpiratie, en is hy gevallen in 
Crimen la fa Majejlatis. 

35. Hy heeft brieven gefchreven aen Alonfodela 
Loo, fijnen Secretaris van den eerftendag Mey 1566 
dat fiende (alfo hy feide) de middelen te gebreken van 
defaken teremedieren,endatfijneMaj. niet wilde toe¬ 
laten de Generale Staten , 1b was hy gerelblveert van 
hem te vertrecken , en geen Coningen noch Keifer 
meer te dienen, en dat hy verkout is fijnen Prince dien- 
fte te doen. 

36 In de maend September 156Ö heeft hy in de ftad 
van Doornik ontfangen van eenen genaemt Taffin {jiginae! 
broeder van den Minifter Taffin ketteren, een gefchrift * 
inhoudende de eerfte artijkel, dat de waerachtige en 
eenige remedie om te beletten de beroerten en ongere- 
geltheden, was de t’famenroepinge van de Generale 
Staten , en dat men daer van behoorde vertoninge aen 
hare Hoogheid te doen, het welke de voorfz verweer¬ 
der heeft fo geapprobeert, dat hebbende ’t felve ge- 
fchrifte alfo ontfangen, hy heeft gefegt tot Doornik wel 
expreffelijken, dat indien haer Hoogheid langer bleve 
continueren het weigeren van de voorlz Staten, fo fou* 
den van als dan de Heeren vertyen en renuncieren hare 
Gouvernementen en Staten, en fouden de hand van als 
af doen, en nochtans de voorfz faken en vonden hun in 
fuiken ftate niet (alfo d’effeót en daed bewijft) dat de 
voorfz Generale Staten door noot behoorden te verga¬ 
deren , en ook fo en was de voorfz verweerder niet 
veroorlaekt met fulke ftoutigheid te verklaren dat hy 
niet meer fijne Majefteit, wefende zijn overfte Prince, 
dienen foude, en cKit hy verkout was hem dienft te 
doen. 

37. Maer de verweerder en fijne medeplichters ver¬ 
langden alfo na de vergaderinge vair de voorlz Staten, 
om dén Conink fo verre te doen komen ejathy foude 
toe laten dat men ordre foud geven op ’t feit van de Re¬ 
ligiën , door advijs van den Staten, prefupponerende 
de voorfz verweerder en fijne medeplichters (alfo te 1 

■ge*' 
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gelogen is) datwant als doen de voorfz beroerten by 
na over het gehele Land gefaeit en verfpreit waren, de 
felve Staten en het gemene volkfouden fulx beleit wor¬ 
den by den voorfz verweerder, Princevan Orangien, 
Grave van Egmont, Culenborch, de Markgrave van 
Bergen, de voorfz Bondgenoten en Seótariffen, dat de 
meeftendeel van de voorfz Staten fouden volgen van 
pund tot pnnde d’advijs van de voorfz grote Heeren 
en Bondgenoten, en door fulke vreemde en verdraeide 
pradijken fouden de vaffalen en onderdanen geven 
wet aen haer overhooft, fulx dat het hooft foude onder- 
daen wefen fijne leden, welk is een dink fo wel vreemt 
alsongefchikt en contrarie alle natuerlijke, civileen 
menfchelijke wetten. 

38. En meinden de verweerder, Princevan Oran¬ 
gien , Grave van Egmont, en hen adherenten wech te 
dragen het effed van haer begeren en verlangen , als te 
weten de gehele afdoeninge van de voorfz Inquifitie en 
Placcaten , en ufurpatie van de Hoogheid van zijne 
voorfz Majeft. in het Nederland, ja foude eenen yege- 
lijken toegelaten wefen ongeftraft, en fo ’t hem belie¬ 
ven foude te leven fondertoom van wet noch reden, 
het welk de voorfz Bondgenoten door abuis noemen te 
leven in vryheid van confcientien. 

39. Den naeftleften dag van Augufto 1566. quam 
©e II. dg verweerder door laft van hare Hoogheid in tot 
tfrtgtw» £)oornjjj voorfz, en hem quamen tegen Edelluiden, 

Coopluiden en andere, roepende het volk overluit in 
*t inkomen van den verweerder, Vive le Geux, betui¬ 
gende daer door het voorfz volk d’opinie die ’t hadde 
dat de verweerder fo verre correfpondeerde tot hunnen 
wille en voordellen, dat hy’t in vreuchden nam, en 
niet quaed en vond ’t felve geroep fo feer buiten reden , 
cn tegens God , zijne Majefteit en gemene welvaert 
van de voorfz Lande, ook en heeft de voorfz verweer¬ 
der geen informatie of onderfoek noch ftraffmge doen 
doen vant voorfz geroep, hoe wel hy de macht in han¬ 
den hadde. 

©e 13. 40. Den voorfz naeftleften dag de Heere van Bau- 
n 14-.be» voir gefonden by hare Hoogheid op ’t Cafteel van 
igttnge- Doornik,de Heere vanMoulbais Capitein van’t voorfz 

Cafteel en den Heere vanElplechin,belaften door brie¬ 
ven den Heere van Querdes en van Vilers (alfdoen we- 
fende binnen Doornikjdatfe hun terftont van daer ver- 
fien fouden, en datfe inde Stad wilden executeren, uit- 
rechten,’t gene daer van fy laft van hareHoogheid had¬ 
den. Waer af de voorfz verweerder fo was onftelt, dat 
hy terftond ontbood dat de Magiftraet hem vinden 
foude op ’t Stadhuis, aldaer hy voorhielt uit ten Caftele 
te doen vertrecken den voorfz Heere Beauvoir met fijn 
oorlochs-volk, welk hy aldaer door laft van haer Hoog¬ 
heid gebrocht hadde in fulker voegen , dat by fuiken 
daed de voorfz verweerder genoeg verklaerde, dathy 1 
niet en wilde, dat den wille van haer Hoogheid plaetfe 
foudehebben, noch dat de kracht foude blijven aen fij¬ 
ne Majefteit tegen dc bontgenoten en Se(ftariffen,maer 
dat hyfe vorderde en confpireerde in haren refpedfe om 
de felve kracht te verjagen, om lichtelijk te mogen exe¬ 
cuteren, en uitrechten hare quade fchandelijke voor¬ 
nemen ,waer toe opentlijk de voorfchreven Heeren 
van Querdes en van Vilers holpen, en hadde de voorfz 
verweerder wel verftaen (alfo hy bekent heeft) dat de 
voorfz van Vilers was van de nieuwe Religie. 

©eTJ,# 4,1. Den eerften dag September 1566.de voorfchre- 
Btlaflfn» ven verweerder verklaerde aen den Magiftraet dat hare 

Hoogheid hem expreflelijken bevolen hadde van in de 
voorfz ftad van Doornik te doen ophouden de predica- 
tienvande voorfz Geconfedereerde, en Secftariflen, 
maer dathy al eer hy eenige Ordonnantie wilde ma¬ 
ken , hy eerft begeerde het advijs van den voorfchreven 
Magiftraet, of fy beter vonden de voorfchreven predi- 
catien van de Se&ariffen , te continueren in de ftad, of 
die buiten te doen,en die en focht alfo niet te obedieren 
of onderdanig te wefen hare Hoogheid, omdevoor- 
lchreven predicatien op te doen houden, maer tot gro¬ 
ter mifachtingeen ongehoorfaemheid, en om te voe¬ 
den, vorderen en doen wallen de voorfchreven beroer¬ 
ten, fo focht hy, en gaf op die middelen om de voor- 
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fchreven predicatien te doen vervolgen en continue¬ 
ren. 

m 
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bdaftun 
» 

42. Ook daer na,te weten den derden dag der voorfz 
maend September des jaers 1566. is de Se£te van de 
voorfz predicatien door bevel en toelatinge van den B ' 
voorfz verweerder, van den voorfz Heeren van Quer¬ 
des en van Vilers (alfo genoteerde) en andere geko¬ 
men in de voorfz ftad van Doornik met verbod aen de 
Catholijke geconfedereerde en Sedtariften, van d’een 
den anderen te beletten in d’exercitie van hare Religie, 
op verbeurte van confifcatie van lijf en goed: in fulker 
voegen dat onftraffelijk en vele dagen de voorfz predi¬ 
catien en exercitie van de nieuwe Religie fijn gedaeri 
geweeft binnen de voorfz ftad van Doornik,en daer 
omtrent achtervolgende het voorfz mandament, het 
welk den voorfz derden dag uitgeroepen werd met 
blafinge van Trom petten, waer in de voorfz verweer¬ 
der door de voorfz toelatinge heeft dobbel gedelin- 
queert en mifdaen, als te weten, toegelaten te hebben 
een dink fo klagelijk, daer toe hy geen macht en hadde, 
en den weg den quaden en bofen gemaekt te hebben, 
om voorts te gaen met hare confpiratien en bofe voor- 
ftellen. Bovendien dathy geen mandament of bevel 
en konde doen, op verbeurte van confifcatie van lijf en 
goed, welk alleen voor behouden en gereferveert is den 
opperftenof fijnre daer toe behoorlijk laft hebbende, 
daer van de voorfz verweerder niet voorfien en was. 

43. En in der waerheid de verweerder bevind herri 
fo veel te meer in dit cas belaft, dat de voorfz toelatinge 
vele van de voorfz Magiftraet hadden den verweerder 
te voren gehouden , vele goede redenen om hem defel- 
ve toelatinge te ontraden, maer hetvierigen blind ver¬ 
langen en begeren daer mede de verweerder bevangen 
was, floot de paflagie van de voorfz redenen, en lietfe 
alfo leiden door de weg van de voorfz geconfedereerde 
enSeétariflen. 

44. Noch t’fijnen vertrecke van Doornink voorfz f*» 
(alfo hy fèlfs bekent heeft) liet hy toe vier dagen lang te 
prediken in de Halle van de felve Stad. 

45. So lange als de verweerder binnen Doornik was, ©c 
liet hy toe en confenteerde den voorfz Sectariffen in al- öelaftsitfl 
le huifen van der Stad, fo wel van de Catholijke als van s*‘ 
de andere, geit te vergaderen, om drie Tempelen op te 
bouwen , die dienen fouden tot het gebruik Van de 
voorfz Sedtariflen , en verordineerde tot dien einde 
ontfangers , en bad vele Edelluiden ’t felve te willen 
doen, en ook hout geven ten fel ven einde, en heeft fel¬ 
ve de voorfz verweerder felfs alfo bekent,en daer by 
bewefen,dat hy niet alleenlijk den fedtarifen toegelaten 
heeft openbare quaedheid, ongerechtigheid en onbe- 
fchaemheid,maer verordineert en toegelaten de voorfz 
Colledte op’t hout, om onbehoorlijke bouwinge op 
te rechten voor den Sedtariffen, en daer yan hy hem 
met redenen niet en kan ontfchuldigen. 

46. Gedurende den felven tijd, heeft hy dikmalen j®. 
den Magiftraet verklaert dat hy niet verftond datmen ticlafiis? 
foude ftraffen de gene die de kerken geplondert hadden 3e' 
voor de Placcaten, en en was hem nochtans niet geoor- 
loft ’t felve alfo te doen. 

47. Ten felven tijd op ’t verfoek van de voorfz Se- 8t; 
dtariflen vervolgde en begeerde de voorfz verweerder Èelafiin* 
aen den Heere van Moulbais, hem te willen toelaten 
van geen oorlogs-volk binnen het voorfz Cafteel te ne¬ 
men, hoe wel de voorfz Heere Moulbais hem vertoont 
hadde dat hy niet anders en vermochte dan hare Hoog¬ 
heid alle uure gehoorfaem te wefen, en alfo de voor fc 
Heere van Moulbais daer toe niet wilde verftaen , fb» 
werd de voorfz verweerder tegen hem ontftelt, en daer 
nafeidehy, dat de Heere van Montigny, fijnen broe¬ 
der , wel ongeluckig was, dat hy den voorfz Moulbais 
verordineert hadde tot het voorfz Capiteinfchap. 

48. Op ten felven tijd hiel hy velepropoofteii den 
voorfz Heere van Moulbais te voren om hem te verva¬ 
ren, ja feide hem datter wei haeft 20000 mannen foü- 
den wefen,en dat indien fy hetgefchut voor het Cafteel (F° 
fetten, dat hy hem niet helpen en foude, hoe wel hy ’t 
foude konnen doen. 

4o. De voorfz verweerder met andere, heeft raed 
ft ge- 
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gegeven dat de voorfz Heere van Brederode behoorde 
t’Antwerpen te gaen, om Requefte aen hare Hoog¬ 
heid over te geven, te wijle de beroerten in de felve 
plaetfen waren , ten einde om te cafleren alle hare ex- 
traordinarife krachten, en laten eenen yegelijken le¬ 
ven in ’t gebruik, en oeffeninge van zijne Religie, en 
dat ingevalle van weigeringe men daer anders in ver- 
fien foude, {onderling voor die van Valencijn, op dat 
fy geholpen werden, welken raed en bond was confpi- 
ratie tegens fij ne Maj. en anderfms en kan dien niet uit- 
geleit worden. 

50. Ten tijde van de voorfz beroerten in den jare 
i 5 66. de verweerder wefende tot Chifoin ten huife van 
den Prince van Elpignoi , feide, dat indien de Conink 
foude meinen in de voorfz Landen te komen met for- 
fe, dat hyer hem terftont met 15000 mannen tegens 
foude fetten , om ’t felve te beletten , en daer door 
heeft de verweerder ontded zijnen wederfpannifchen 
geeft vol van crimen lafa Ma je flat is tegen den Conink. 

51. Corts na fijne komfte tot Doornik de voorfz 
Se&ariflen foekende grouwelijkheid te gebruiken te¬ 
gens de dode lichamen van de begraven Catholijke in 
de grote kerke van onfe vrouwe van Doornik, baden 
den verweerder hen te willen toelaten te graven in de 
voorfz kerke om aldaer te vinden (alfo fy fëiden) eenen 
fchathet welke de voorfz verweerder ( wefende een 
weerlijkperfonagie,en fuiken macht niet hebbende) 
heelt hun Foegelaten, en korts dae.r na de voorfz Sedta- 
riflèn begónften, en bleven continuerende geheel diep 
te graven in vele piaetfen van de voorfz kerke , aldaer 
fy met onmenfchelijkheid , ja meer als beeftelijker wij- 
fe verkrachten, en violeerden de huilen en graven van 
dode lichamen, ja van eenen Biflchop die meer als xoo 
jaren aldaer gelegen hadde , fulx dat van de felve fo 
grouwelijkeen fchandelijke dingen, alle de gene die 
eenige menfcheid hadden en fagen , een fuik onmen- 
fchelijk aenfchouw hadden, en noch hebben fchrik, 
maer de voorfchreven verweerder te feer vergetig van 
’tgene d’een menfche totten anderen gehouden is , 
cn van de achtinge diemen behoort te hebben tot fulke 
graven, is fomwijlen tegenwoordig geweeft by defelve 
grouwelijke werken, gevende lof en vermaninge van 
vlijtigheid en neerftigheid aen de werkluiden van fulke 
feiten, en daden fo onmenfchelijk, de welke inde voor¬ 
fchreven kerke door haer arbeid, vonden anders geen 
fchat dan dode lichamen. 

51. Gedurende de voorfz beroerten binnen Door¬ 
nik , in ’t huis van Jan Saye W eert des voorfz verweer¬ 
ders , alfo men fprak dat in Spangien men gehouden 
hadde eenen Edelman ter caufen van de Inquifitie, de 
voorfz verweerder feide dat de Heere van Montigny, 
van over lange in Spangien geweeft hadde 3 en dat in- 
dien men hem aldaer wilde houden, dat hy tot fijnen 
bevel hadde 50000 mannen om hem te gaen halen, 
hier by verklarende,dat gevallende defelve aenhou- 
dinge,hy foude gaen bevechten den Conink in Span¬ 
gien en brengen den voorfchreven Heere van Montig¬ 
ny uitter gevankenifle, d’welk waren propooften fo 
wel verwaende fonder reden, als van quaden geefte, 
en waer door de verweerder vervallen is in crimen lafa 

Majejlatis. 

53. Ook fo vonden hen ten voorfchreven tijde fom- 
mige Gedeputeerde vande ftad Doornik by den voorfz 
verweerder, om van hem te verftaen hoe fy hen hou¬ 
den-, en reguleren fouden, aengaende de predicatien, 
en andere hare vergaderinge, die hun antwoorde, dat 
wat. brieven hun toe gefonden werden , van wegen 
Me-vrouwe, of van andere, indien fy niet en fagen 
de onderteikeninge van hem, de Prince van Oran- 
gien, de Grave van Egmont cn Hoogftraten, of van 
d’een van hun, dat fyfe niet en fouden gehoorfaem we- 
fen, en hier doorrnifried hy niet alleenlijk de behoor¬ 
lijke gehoorfaemhejd en onderdanigheid aen den Co¬ 
nink, en hare Hoogheid,maer ufurpeerdeen misbruik¬ 
te de hoge auóloriteit die fijne Maj. hadcie over de 
voorfz van Doornik en fijne onderfaten, 

54. Ten voorfz tijde tot S. Amants verklaerde de 
verweerder aen diverfe vande felve plaetfe,hun by hem 

gevonden hebbende, dat fy mochten leven navolgen¬ 
de de geruftigheid van hare confcientien, en gehjk’et 
hun goed foude dunken, als of de Goddelijke en men- 
fchehjke Wetten dood en uit waren, en datfe niet meer 
van weerden en foude wefen, maer dat de menfehen als 
wilde heeften fouden volgen alle welluften en begeer¬ 
lijkheden fonder beweginge van Wetten noch reden. 

55. Ten felven tijde tot S. Amants voorfz dede de 
voorfz verweerder voor hem komen eenen Apoftaeü 
of afgevallene , welke eenen Minrebroeder plach te 
wefen, genaemt Broer Jan Calleux,den welken hy fei¬ 
de in tegenwoordigheid en ten aenfien van vele perfo- 
nen, dat de meninge van den Conink was, datmen in 
vrede foude leven, d’eene Religie met d’andere, en dat 
de exercitie of oeffeninge van beide de Religiën was 
toegelaten, dan in eenige Puncten die hy verklaerde,en 
voegde daer toe de voorfz verweerder tot den voorfz 
Apoftaet, dat onderhoudende het compromis, hy hem 
foude befchudden tegen een yegelijk,waer uit volgt 
dat de voorfz verweerder heeft tegen ’t gene hy gehou¬ 
den was geaccordeert, of gegeven de voorfz toelatin- 
ge , en alfo van nieuws geapprobeert het voorfz com¬ 
promis, en veriekeringe gegeven ten einde van de con- 
fpiratie, verklaert in’t felve compromis vervalt hier 
door de verweerder in crimen la fa Majejlatis. 

5 6 Ten voorfz tijde eenen genaemt Fernand Mar¬ 
tin, geheten Ho.yau,was gevangen tot Doornik,om 
hooit en principale beleider geweeft te hebben van de 
heroveren van de kerke, hebbende ook te voren in den 
jare 1563. by de jufticie achterhaelt geweeft ter caufe 
van de Religie, fulx dat defelve Fernand metter Iufti- 
tie behoorde geftraft te worden, alfo de Penfionaris Le 
Clercqvan Doornik breder den verweerder vertoon- 

, de, die daer op geen acht en wilde nemen, maer liet 
den felven Fernand' los en uit de gevankeniffe gaen , 
d’welkemetdefe onftraffinge hem geberchtheeft,en 
nochtans en hadde de voorfz verweerder geen hoge 
audloriteit of macht om alfo den voorfz Fernand ge¬ 
nade te geven, fulx dat hier door de voorfz verweerder 
is fchuldig crimen la fa Majejlatis. 

57 Door gelijke reden is de verweerder fchuldig tot 
gelijke poene van crimen lafa Majejlatis „ gemerkt hy 
ten felven tijde heeft tot Doornik uit ter gevankenifle 
doen gaen en gelöft, Guiilam de Vallee, genoemt Wil¬ 
ligen , en Gilles Blauwet geboren van Blandin hebben¬ 
de de Beelden gebroken en kerke berooft. 

58. Hy heeft ook gereferveert de ftraffinge van ee¬ 
nen Jan Horiefquel tot dat het accoort van Me-vrouwe 
met de voorfz geconfedereerde foude gekondigt we¬ 
fen,hoe wel hy alle defelve gevangenen behoorde deju- 
dicatuere gelaten te hebben den Magiftraet van Door¬ 
nik. 

59. De welke oorfaek is geweeft dat fulke rovers hen 
ongeftraft hebben laten voorftaen van fulke delidten 
en mifdaden, en voorder van gelijke mifdaden te pro¬ 
cederen en voorts te varen. 

60. Hy heeft bekent brieven gefchreven te hebben» 
aldaer vermanen gemaekt is van 12 of 14000 mannen» 
die gedurende de voorfz beroerten vergaderden buiten 
de poorte van Antwerpen, hoe wel fulke vergaderinge 
aldaer niet geweeft en is, maer ’t is te geloven, dat ’t fel¬ 
ve fchrij ven isgedaen geweeft om te vervaren de goe¬ 
de , en de quade ftouter te maken. 

61. Voorts heeft de verweerder fijne eere foverge- 
ten, en het gene hy tot fijne Maj. gehouden was, dat ge- BclaW 
durende de voorfz beroerten , en te wijle de Stad van gc- 
Valencijnwederfpannig tegen fijneMajefteit was,hy 
advi js gaf aen de Gedeputeerde van de Sectariflen van 
Valencijn van niet te gaen by den Heere van Noircar- 
mes, wefende alfdoen binnen den Caftele van Came- 
rijk , hebbende den laft van hare Hoogheid om te 
voorfien op de fake van den voorfz wederfpannigheid, 
genoeg verklarende de voorfz verweerder by’tfelve 
ad vijs of waerfchouwinge dat hy was vander fyden van 
die van Valencijn, en dat hy niet en fochte, dat de 
voorfz wederfpannigheid foude ophouden , maerdat 
die eer, kracht en toewalfinge name. 

62» Welk de verweerder noch meer door andere 
daer 
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daer heeft betuigt, want hy wefendetot Antoin gedu¬ 
rende de voorfz tijd, feide totlaques Gelee, een van de 
Gedeputeerde of verordineerde van die van Valencijn, 
dat indien die van Valencijn, de Stad noch drie weken 
konden houden dattet genoeg was, haer advijs en raed 
gevende, dat indien men die foude belegeren, dat fy 
hun foüden weeren, waer van gewaerfchout fijnde, die 
Van Valencijn waren verwekt, en aengefet om de 
poorten van der Stad te fluiten en geen krijgsvolk van 
den Conink in te nemen. 

<53. Hy heeft gefegt ten tyde van de voorfz beroer¬ 
ten tot diverfe Sedtariflen van Valencijn , hun vragen¬ 
de, hoefy hün behoorden te houden op’t accoortvan 
deRequeftevande Edelluiden Geconfedereerde, dat 
de vry heid aen een yegelij k generael was van te leven in 
rufte van hunne confcientie totter tijd toe anderfins 
foude wefen gefloten by de Generale Staten wettelijk 
vergadert fijnde, welk hy wilde doen uitkondigen tot 
Doornik, en was tot dien einde aldaer gekomen, ra¬ 
dende die van Valencijn, datfe op hun hoede fouden 
wefen, houdende goede wacht. 

Van welke crimen en mifdadeii hier boven ver- 
klaert de voorfz Procureur is genoegfamelijkgeinfor- 
meert, en is daer van den voorfz verweerder geweefl: 
geheel gemeen en openbaerlijk gedifFameert en be- 
ichuldigt. 

Waerom de voorfz Procureur Generael concludeer- 
3p(fcaclé de tegen den voorfz verweerder. Ten einde hierinfal 
canrlufie Worden geprocedeert, en gehandelt by fijne Excellen- 

fluit.* r^e fiJne geconim itteerde, en gefubdelegeerde Rech- 
teren opendijkert lommierlijken , en fonder figure 
noch forme van procefle alfo befl: in fuiken gevalle 
met recht mach en behoort te gefchieden , endatdaer 
naby uiterlijke vonnifle van fijne Excellentie of fijne 
voorfz gefubdelegeerde Rechteren, de voorfz fal ver- 
klaert worden in diverfe maniere verhaelt in de voorfz 
criminele procefFe gecommitteert te hebben Crimen 
lafs Majpflatit tegen den Conink fijnen overften Prin- 
ce, ter contrarie van de voorfz eeden en verplichtin¬ 
gen , daer in hy fijne Maj. gehouden was, hem ook ver¬ 
klarende verlaten en gepriveert te fijn van de voorfz 
Staten, officien en eeren, daer van hy by fijne Maj. is 
voorfien geweefl: , hem voorts condemnerende ter 
dood , en verklarende alle en eenen yegelijken fijne 
goeden fo wel lenen als andere, felfs de gene die hy als 
doen hadde, wanneer de voorfz mifdaden, en crimen 
en elk van die allo byhem zijngedaen en gecommit¬ 
teert geweefl:, vervallen en geconfifqueert, en by rech¬ 
te van confifcatie toe behoren fijne Majeft. alles navol¬ 
gende den rechte der ftatuten en ordonnantiën van 
de voorfz Nederlanden , alfo’t beft fal behoren,ten 
profijte van fijne Maj. en voor’t exemplare ftraffinge 
van de voorlz mifdaden, fo onbehoorlijk, en onmen- 
fchelijk by den verweerder geperpetreert, en fo door I 
oogluikinge als anderfins geconfenteert en gedaen, pre- 
fenceerde de voorfz Procureur toon van de voorfz arti- 
culenen feiten alleenlijk’t gene dat genoeg fal wefen , 
om te obdneren in fijnen finen en conclufien , verfoe- 
kende op als hem goet en een kort recht gedaen en ge- 
adminiftreert te worden, met Edele officie van fijn Èx- 
cellentie of van fijne gefubdelegeerde Rechteren in’t 
gene daer ’t notelijk en behoevelijk fal wefen. 

F ffipiebanöefeartmUeti öe<02abetoanl$oó2* 
BrouetI ^ iw geleUert bintje Ö002 öen^ecretanö Practs, in 
cucrtiu tegenhjoo^iglietö ban Capimn Frandfco de Mon- 

Tfchiii- res 5 Orca > ^ d’Anthonio d’Alva ftalmceftcc ban 
ligiujc öfCatbolrtte Conmgimte/ toccö fjem belaft binnen 
ieu ötn bijf bagen baet op tot fijn befenfic en omlafttngcgc; 

noeg te boen: toaec op be <£5?abe anttooo’be / bat f)p 
Sso^nc. genoeg boen foube/fo toanneer ftem pïaetfc gegeben 

tornre om’t felbe te mogen boen abS ïiibbec ban bei* 
Ö2ben en anbecöniet/of anbcic onparrijbige ftulf 
tei‘ö / ban alfo be hertog fobanim anttooo2öc beo <0:a- 
ben niet en bebaegbe/fo inerb ftem baet nabcibonbigt/ 
bat bn ben hertog gefloten toaö / inbten Ijn baec in 
bolljcibe/batmen cbentoel tegen ïjem bp tontuma* 
tien en tot conbemnatie p?otebeten foube / in bet boe? 
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gen bat men ïjem bebtoongen beeft alleen en fonbet ee^ 
nige bulpefyn anttooo?bc/ op alle poinctcnijemop^ 
geleib te moeten maben / fcb?ijben en obergeben/ toeL 

! be anttooo?be io bolgenbc. 

■pHilips van Montmorency , Grave van Hoorne, 
•*- Ridder van der Orden van den gulden Vliefe, heh- 
bende gefien de impertinente en ongefondeerde bela- 
ftingeen befwaringe tegen hem overgegeven byden toai» 
Procureur Generael van fijne Maj. feid enantwoort 
’t gene des volgt: tfcljt 

Dat hoe wel fijne vocatie en profeffie van een man ti«H ere* 
van letteren niet en is, foude feer begeert hebben dat 
defe materie hadde mogen gehandelt worden voor fij- cureur 
ne medebroeders en Ridders van der voorfz Orden, &ene* 
maer alfo hem verklaert was door den Secretaris Praets ^ 
dat den wille van mijn Heere de Hertog van Alva was, rnirarl^ 
dat hy op de felve befwaringe veerdiglijk foude ant- 
woorden, fonder te mogen by geftaen worden van t,e" 
Procureurs, noch Advocaten, noch van gene onder- 
rechtinge als wefende fijn eigen feit, nochtans door de 
grote begeerte die de verweerder heeft van hem te pur¬ 
geren en gehoort te worden in fijne verantwoordinge, 
en dat daerom fijne Excll. fal mogen ordonn antie ge¬ 
ven tot d’expeditie vinder faken van den voorfz ver¬ 
weerder , is te vreden te antwoorden voorbehoudende 
en referverende altijtsde rechten van de Ridders van 
der Orden, daer by hy verftaet te mogen appelleren 
voor fijne Maj. als fijnen Overften en de voorfz fijne 
medebroeders, ingevalle hem geen recht gedaen, noch 
geadminiftreert en word, en en foude noch Procureur 
noch Advocaet begeert hebben, dan om beter en ele¬ 
ganter defe antwoorde by gefchrifte te ftellen en niec 
om fijn goet recht te verderen of coloreren, en hem 
nier toegelaten welfende, aenneemt en accepteert daer 
op alleen te antwoorden , voorhoudende altijts fijne 
rechten en ftatuten van der Orden, dat de Abten die hy 
gedaen heeft of doen fal mogen hemgeenfins konnen. 
verachterdelen, noch prejudiceren, hem betrouwen¬ 
de dat God fijnen Schepper hem voorderen en helpen 
fal in fijn goede fake. En indien in fijn antwoorde iec 
qualijks geordonneert is, hem niet te willen wijten dan 
alleenlijk fijne kiene wetenheid, ook dat hy noit gehan¬ 
delt of getradleert en heeft fulke materiën, noch tegen¬ 
woordig geweeft daermenfe getradteert heeft, van fij¬ 
ne vrienden noch anderfins. En hoopt dat fijne Maje- 
fteit en fijn Excellentie daer op acht fullen nemen, aen 
de fauten of gebreken die de voorfchreven Grave fou¬ 
de mogen doen of committeren in de voorfchreven 
antwoorde , niet gebruikende of onderhoudende 
d’ordere noch de termen daer toe ftaende, en onder 
defe proteftatie antwoord opte navolgende Artijke- 
len. 

Op de voorreden aldaer hy feid dat hoewel, 8cc- ant- 
’ woord de verweerder. 

Dat in den eerften hy bekend geboren te fijn in ©jJïg 
Vlaenderen, aldaer hy goed heeft, maer federt den ou- hoo?re> 
derdom van vier of vijfjaren en heeft hy noit geen va- 
fte domicilie gehouden binnen den Lande van fijne ^ 
Maj maer in fijn Land van Weert en Hoorne, aldaer 
de ordonnantiën en placcaten van defe Nederlanden 
geen plaetfe en hebben, maer reforteren defelve Lan¬ 
den onder het Rijk, en dat daer na hy gehouwelijkt is 
in Duirfland,aldaer hy aliancie genomen heeft met wil¬ 
le van wijlen deKeiferlijke Maj. welk hy eenenen tijd 
gedient heeft voor Edelman van der Tafelen, en na de 
oorloge van Duitfland, verliet den felven ftaet, weder¬ 
kerende in fijn huis,met meninge’t felve niet meer te 
laten 3 maer alfo de Conink wefende alfdoen Prince, 
hem vand in defe Landen, en paflerende ’t huis van 
den voorfchreven verweerder te Weert. En hem ge¬ 
noegende fijne Maj. van de kleine dienften, dien men 
hem dede, fo verband hem aldaer fulx de voorfz ver¬ 
weerder dat begerende fijne Maj. dat hy Capitein foude 
wefen van fijne Archiers, hy den laft aenveerde en gink 
inSpangien, verlatende fijne huifvrouwe en fijn goet, 
hoewel hy gene kinderen en hadde, tegens den raed van 
alle fijne vrienden en magen, maer de begeerte en af- 
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fe&iedie hy tot fijnen Prince hadde, dede hem goet- 
vinden alle fijne bevelen, en meint dat fijneMajeft. 
genoegen gehad lal hebben van fijnen dienft in den 
voorfx laft daer in hebbende mogen vaceren 

En aengaende het Land en heerlijkheden die hy 
heeft in den Lande van fijne Maj.hy heeft altijds fijne 
neerftigheid gedaen, om die wel te regeren, io we aen¬ 
gaende de Religie als de ïuftitie, en men mach infor¬ 
meren hoefe hen in defe beroerte gehouden hebben, 
en ook of den voorfx verweerder in alle fijne noden 
hun oyt verfchat heeft, om van hun onderftant te heb¬ 
ben in fijne voorfx noden, alfo hy gedaen heeft in fijne 
andere Landen, en alles om dat die hetmochtenver- 
dueren in de dienft van fijne Majefteyt. .rpr.r7PPr 

En is kennelijk en openbaer dat de vpprfc verwee - 

der noch voix noch inkomen en ee 11 g 
Staten der Nederlanden, en indien fijn Maj. hem heeft 
bevolen te traderenin Gelderland (wefende:h). daer 
van Gouverneur) en mette Staten van Vlaenderen 
eeni?e dingen voor den dienft van fijne Majeft. men 
fal vTnden Let wat yver en affedie hy’t fdve gedaen 
heeft,en refereert hem tot het gene welk fijne Excellen¬ 
tie hem daer van fal mogen doen informeren en onde - 

reEnaengaende denftaet van Admiraelfchap , daer 
van fijne Majeft. hem heeft gelieft te voorfien, hy is al¬ 
tijds bereken veerdig geweeft om alle dienften te doen 
achtervolgende fijnen laft, en refereert hem tot fijne 
Majeft. en Me-vrouwe van Parma, of fy hem met al¬ 

tijds goetwillig en heeft gevonden. 
En nopende d’Orden, die fijne Majeft. hem heeft 

gelieft te geven , hy gevoelt hemgrotelyxdaerafver- 
eert, en meint altijds gedaen te hebben t gene by de fel- 
ve Orden gehouden is, en waer hy belaft mocht wefen 
fijndevoir niet gedaen te hebben , hy fal des verant¬ 
woorden voor fijne Maj . en fijne medebroeders , aen al¬ 
le de gene die hem daer in fullen willen befchuldigen. 

En rakende den Staet van Raedfchap, hy heeft daer 
in voldaen na fijn vermogen den tijd dat hy middel 
heeft gehad daer te refideren, en en fal met bevonden 
werden dat binnen fijnen leven hy van menfchedie 
leeft een krone genomen heeft, en waer contrarie ge¬ 
vonden foude worden, fo ftelt hy hem tot fulker ftraf- 
fingeals fijne Maj. hem fal ordonneren, en dat na fijn 
vermogen hy altijds gedaen heeft, fo hem bequaemft 
en beft ten dienfte van fijne Maj. gedocht heeft, fonder 
achtinoe genomen te hebben, noch op fijn eisen pro¬ 
fijt, noch van die van fijnen Magen en Vrienden. En 
daer fijn daden nu tegenwoordehjk anderfins uitgelat 
worden, verhoopt dat wefende fijne Maj. van alles na 
der waerheid onderrecht, fal volkomen genoegen van 
den voorfx verweerder hebben , hem doende verge - 
dinge en gebruikende in fijnen dienft, daer inhy hem 
hoopt te fchicken met fuiken yver en affeótie, als eemg 
valïael of onderfaet van fijne Majeft. mach doen, welk 
wel contrarie is van het gene dat de voorlx Pixicureur 
Generael voorftelt in den beginne van fijn libel. 

i. Op 't eerfte artijkel van de belaftmge, feid de ver¬ 
weerder en verklaert niet te willen antwoorden van de 
daden of voorftellen van de Heerenm tfelve artijkel 
geroert,dan alleenlijk van fo vele hem mach raken, 
verklarende nok wille gehad te hebben van te veran¬ 
deren van Prince, en veel min hem te ufurpcren Tijne 
Staten en Landen, maer ter contrarie heeft altijds de 
voorfx verweerder gefocht de dienft van fijne Majelt. 
hebbende daer in doorbracht den meeftendeel van fij¬ 
ne jaren en fijn vaderlijk goet, alfo de gehele werelt 
kond en openbaer is, en en heeft het herte fo leech ni 
dat hy een ander Prince begeert als fijnen natuerlijken, 
wefende eenen van de grootfte Comngen van de Ltm- 
ftenheid, en en weet niet uit wat oorfake de voorix 
Procureur Generael mengt fo vele faken van verlcnei- 
den Heeren , daer van niet makende dan een feit, ge¬ 
merkt de verweerder luttel gemeenfehap heeft mette 
belaftingen van den voorfx Heeren, hebbende gehan- 
delt en getraélecrt fijne befondere en pameuhere faken 
met fijne M.ijefteit,hem hebbende gebruikt in de la¬ 
ken van de beroerten , meer door affectie en goede 

gunfte die hy hadde totten dienfte van fijne voorfx 
Majeft. dan door den laft die hy daer toe hadde, bege¬ 
rende van nu voortaen van fijne daden in ’t particulier 
gehandelt te worden, niet wefende redelijk noch be¬ 
hoorlijk begrepen te wefen in eene generaliteit: maer 
feid en verkfaert , dat hy noit verftaen en heeft fulke 
verklaringe, of ter plaetfen geweeft te fijn, daer gehan-' 
dek of getra&eert fijn geworden de pundten begrepen 
en geallegeert by den voorfx Procureur Generael in ’t 
voorfx eerfte artijkel. 

i. Op’t twede artijkel feid de verweerder te wefen 
geheel impertinent, gemerkt,dat kond en openbaer nae{ 
is,dat de verweerder binnen den tijd van 20 jaren oft <B?ane 
meer geen yrient is geweeft van den Cardinael Gran- # 
veile , door veel redenen die hy verklaren fal ,alshy ^ 
daer toe gebracht fal wefen en ftond en tijd fal geven, 
dat blijkelijk is, dat de voorfx Cardinael altijds fijn fun¬ 
dament gemaekt heeft van den Prince van Orangien 
en andere Heeren van den voorfx Lande, en gehou¬ 
den den voorfx verweerder voor fijnenquaedwilligen, 
hem hebbende verfocht te vermaken by alle de midde¬ 
len diehy heeft gekonnen, en wefende de voorfx ver¬ 
weerder in Spangien in den dienft van fijne Majefteit, 
verftont dat de Prince van Orangien en de Gravevan 
Egmont brieven aen fijne Majeft. fchreven, hem be¬ 
klagende des Cardinaels , en wefende hy verweerder 
wederom gekeert in defe Landen vond den meeften¬ 
deel van de Heeren en onderdanen ontftelt tegens den 
Cardinael, daer vanhem dochtete behoren fijne Maj. 
wetenfehap af te doen hebben: alfo ook van den felven 
advijfe waren den meeftendeel van de Ridderen van 
der Orden , en Regeerders van den Lande. En aen¬ 
gaende de verweerder, hy en heeft he-rn noit aengetroc- 
kennochleetfchap gedragen der Hoogheid des Cardi¬ 
naels, als gene ftaet gehad hebbende, die hy mochte 
verwerven of wefende van fijnder vocatien, maer heeft 
altijd gefocht en geprocureert den dienft van fijne Ma¬ 
jefteit fijnen natuerlijken Prince , en indien hy fijne 
Majefteit niet te kennen en hadde gegeven datter om- 
gink, hy foudet gedacht hebben als gedaen tegen het 
gene dat hy gehouden was te doen. 

En aengaende den brief van fijne Majefteit, refpon- 
fif op dien de verweerder met andere Heeren gefchre- 
ven heeft aen fijne voorfx Maj. begerende dat een van 
hunfoudenby hem komen, om hem te onderrechten 
nader en in ’t lange, wat hen tot het fchrijven van den 
felven brief verwekt hadde,. fonder faute, de verweer- 
der foude feer blijde geweeft hebben , dat hy hem by fF" 
fijne Majefteit hadde mogen vinden, maer het docht 
hem niet te behoren, meer om fuiken laft te follicite- 
ren dan andere, gemerkt hy genen vriend van den Car¬ 
dinael was, te meer ook dat hy genen laft in ’t Land en 
hadde,dan alleenlijk dat hy mochte indenRaed ko¬ 
men aldaer d’andere Heeren het gouvernement had¬ 
den , en waren de Staten van den Lande, en dat hy 
verweerder van genen is, en en weet anders niet dan 
door horen feggen van het mifnoegen van de voorfx 
Staten, welk oorfake geweeft is dat hy altijds gefocht 
heeft de vergaderinge der Generale Staten, om te mo¬ 
ffen geven een generale remedie, aengefien dat de Car¬ 
dinael nergens in verfach, dan liet het al op fijn be¬ 
loop , en heeft de voorfx verweerder fomwijle mon¬ 
delinge totten Cardinael gefeid, niet wetende hoe fij¬ 
ne Majefteit hem foude kunnen genoegen van die van 
fijnen Raed van Staten , gemerkt fy genen dienft en 
deden, en datter niet getraefteert en werd, want den 
voorfx Cardinael,deHeere van Barlaymont,en den 
Prefident Viglius waren van den Raed van Staten van 
der Finantien en van de confulten, en eenige van hen 
van den Secreten Raed , en deden ’t gene hen goet 
dochte, alfo ’t dikmael hem verweerder gefeid is ge¬ 
weeft by den voorix Heere van Barlaymont, en wijlen 
den Heere van Glajon , dewelke door defe oorfake 
feiden tot hem verweerder, hem van de faken te ver- 
trecken na fijn huis, want het al verloren gink, het wel¬ 
ke veroorfaekte den verweerder daer van den Cardi¬ 
nael te fpreken, ten einde om daer in te verfien, of ten 
minftendat hy verweerder hier nanjaels by zijne Ma¬ 

jefteit 
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jefteit niet belaft foude worden met het gene daer van 
hy geen laft en hadde: waer op hem by den voorfchre- 
ven Cardinael geantwoort werd, dat indien in den 
Lande eenige ongereltheid opquame, of dat bevon¬ 
den Werde, datdie vandenRade niet wel geadmini- 
ftreert en hadden, datfe a'leven gelijk befchuldigt of 
ftrafbaer wefen fouden, al waer ’t datfe hun totdede- 
Iiberatien niet tegenwoordig gevonden hadden. Daer 
op de verweerder antwoorde, dattet niet redelij k noch 
*echt en foude wefen, te moeten verantwoorden de 
dingen daer men geen wetenfchap of kenniffe af en 
hadde, en darmen even gélijke autoriteit tot de fake 
behoorde te hebben, om daer in te remedieren, eer 
men achterhalijk of befchuldigt foude wefen, ofdat- 
mendede gelijk hier vcormaels, datmen aennoem- 
de in de Placcaten en Ordonnantiën de gene die te¬ 
genwoordig in de deliberatieh hadden geweeft, om 
daer van in tijden en wijlen t’antwoorden, indien daer 
eenige fauten gedaen of gecommitteert waren, van 
welk propooft en dede de Cardinael anders niet dan 
lacchen, waer by hy genoeg te verftaen gaf, dat de ver¬ 
weerder anders nergens toe en diende dan voor eenen 
o in ’t cijfer, 

3. Op’t derde artijkel feid de verweerder, geant¬ 
woord en voldaen te hebben by de voorgaende ant¬ 
woorde , uitgenomen aengaende het punt dat de Pro¬ 
cureur Generael voorftelt, dat fijne Maj. foude altijds 
gedient zijn geweeft,na fijn wille en genoegen van den 
Cardinael, het welk de verweerder loochende,niet we- 
fende fijne Majefteit geadverteert van ’t quaed dat hy 
handelde en dreef. Waerom onder ootmoedige cor- 
redtie behoorde en was van node, dat fijne Majefteit 
hadde herwaers-over eenige perfonagie over gefonden, 
om informatie en onderrecht te nemen, opdebelei- 
dinge en voortftellen van de voorfchreven Cardinael, 
en ook van de voorfchreven Heeren, om daer na 
t’ordineren alfo fijne Majefteit foude bevinden te 
behoren , en fekerlijk het was hem verweerder feer 
leet, dat de voorfchreven Cardinael weg trok fonder 
rekening van fijne daden eri voorftellen te geven, en 
volkomelijk in Zijne defenfie en verdedingen ge- 
hoort te wefen, het welke niettemin fijne Majefteit 
ial mogen doen alft hem goed fal dunken te behoren 
tot fijnen dienfte. 

4. Op’t vierde artijkel feid de verweerder niet an¬ 
ders over den Cardinael geklaegt te hebben, fo hy be¬ 
tonen fal (alfo hy hoopt) gefeid te hebben aen diverfe 
perfonen, vrienden van den voorfz Cardinael, dan dat 
hem leet was van fijn gouvernement, ambitie, eer¬ 
gierigheid, en quaed leven, het welke fekerlijk niet wel 
en voegde tot den ftaet dien hy heeft,alfo fijne vrienden 
felfsfeiden en bekenden tot den verweerder waerach- 
tigte zijn. En aengaende zijn vertrecken, gelooft hy 
verweerder, dat hy felfs geprocureert heeft, om de fa¬ 
ken te laten in fuiken confufie,gemerkt dat na zijn ver¬ 
trek men nergens invoorfien en heeft, enfehijnt dat 
fijne vrienden hebben gefocht alle ongeregeltheid, ten 
einde den voorfz Cardinael te meer geacht foude we¬ 
fen , want men weet genoeg de vrienden die hy in de 
fake heeft, en de neerftigheden die fy deden om die te 
mogen onderhouden en beveiligen, datter geen reme¬ 
die totte faken geftelt en fouden worden, ten einde 
om de reproche of verwijt niet te hebben, dat de faken 
geremedieert en verbetert werden in zijn afwefen, het 
welke de verweerder dikwils heeft beklaegt, begeren¬ 
de en foekende hem in zijn huis te vertrecken, mits 
dien hy genen dienft en konde doen , en dat hy vreef- 
demeerquaeds, dan der noch gefchied is, want een 
menfeh kan meer quaeds doen , dan hondert heb¬ 
bende middel goed te doen , en wefende de Cardi¬ 
nael vertrocken fo is fijn gouvernementen adminiftra- 
tie evenwel altijds gebleven in handen van fijne vrien¬ 
den en dienaers. 

En belangende de dreigementen, dat de Cardinael 
feide, datmen hem wilde doen doden, men fal niet vin¬ 
den datmen gepradlifeert heeft, maer het gedenkt hem 
wel van de propooften, die den Cardinael daer van op 
eenen dag hielt totten Grave van Egmont, feggende 

I. Deel 

datmen getradleert hadde met eenen Bourgonfen E- 
delman genaemt Lavillette, waer afmen denfelven 
Lavillettc waerfchouwende, de welke tot Bruffel quam 
in perfóon aldacr hy feide en verklaerden totten voorfz 
Cardinael en Heeren noit fulke propooften gehad 
noch gehouden te hebben, en refereerde hem tot het 
gene datmen daer af bevinden foude, wanneer men 
daer op informatie wilde doen nemen. 

5. Óp't vijfde artijkel feid de verweerder noit ge- 
hoott te hebben noch datter gepradlifeert is geweeft,dc 
Leverey tegen den voorfz Cardinael,of tot fijnder mif- 
achtinge, maer dat defelve gemaekt is geweeft voor 
eene ordonnantie onder deHeere, teneinde ömeen 
exempel aen de Edelluiden te tonen van te reformeren 
de onnutte kollen van de Leveryen, en ook wefende 
vrienden d’een van de anderen alfo fy door Orden ver¬ 
bonden waren , en dat wefende de Prince van Oran- 
gien ,en Grave van Egmont van deprincipaelfteHce- 
ren, enderijxlle onderworpen hun te dragen deLê- 
vrye van hare medegefellen . in ’t gene welk mocht ra¬ 
ken hare ordinariffen trein, en voor de reft waren ver¬ 
bonden te feggen de waerheid aen hunne vrienden int 
gene welk diende ten dienfte van fijne Maj. teil einde 
of yemant hem hadde mifgaen door eergierigheid bui¬ 
ten de limiten van reden, temogen by defe verton in- 

en getoomt worden, en datfe d’een d’ander fouden 
elpen befchermen, en fuftineren hun goed recht het 

welke de voorfz verweerder feer goedvond voor fijn 
particulier, mitfdienhy fommige faken hadde buiten 
den landevan fijne Maj. aldaerhem doebtedatmen te- 
gens hem meer van kracht en wille gebruiken foude, 
dan van rechte, en leer blijde defe Heeren voor vrien¬ 
den te hebben ingevalle van nood. En alfo de Grave 
van Egmont by geval d’eerfte was die hem een mouwe 
mette pijlkerts fand fo heeft hyfe gedragen, en daer na 
een van de Heeren vah Megen mettepijlkens, en feke- 
re andere devijfe. En aengaende hem en mochte geen 
Leverye of devijfe geven, dan binnen acht of negenja- 
ren, en aengaende het verbod, welk Mevrouwe van , 
Parma gedaen heeft, rakende de devijfe daer van in ’t 
voorfz artijkel vermaen gemaekt word, en is hem niet 
geinfinueert geweeft, noch en was alfdoen te Bruffel 
niet, alfmen fal kunnen tonen by informatien, en mo¬ 
gen daer van antwoorden de gene, die fulke verboden 
ontfangen hebben. 

6. Óp’t felle artijkel feid de verweerder voldaen te 
hebben by de voorgaende antwoorde. 

7. Op’tfevenfteartijkel feid de verweerder niette 
weten d’oorfaekwaerom fijne Majeft. den Cardinael 
heeft doen vertrecken uit defe landen , en denktdattet 
is geweeft t’fijnen vervolgen, verhopende dat wefende 
hy abfent, hy beter de partijen foude houden tegen de 

j voorfz Heeren. En wetende dat d’ordonnantiediehy 
1 tot defe faken geftelt hadde niet goed en was, hadde 
I veel liever te vertrecken, dan te lijden dat daer eenige 
! veranderinge gedaen foude werden, te meer dat hy 
j daer continueerde degene die hem goed dachte om 

t’onderhouden d’ordonnantien die hy geftelt hadde,en 
niettoelaten en foude, datmen daer in eenige betere 
ordonnantie foude Hellen, en komen de faken in on¬ 
gereltheid dat de voorfz Heeren daer van fouden be¬ 
fchuldigt zijn, en hy daer van quijte, en exempt, en al¬ 
fo ’t alle menfehen van goeden verftanden docht, dat 
om de faken wederom op goede voet te Hellen, men 
foude moeten orden in de Raden Hellen, fo hebben ’c 
fijne vrienden altijd beleid, en daer door en andere be- 
leidinge fchijnt dat de faken fijn geweeft in alfo quaden 
ftaet en wefen, en arger na den vertrecke van den Car¬ 
dinael, alffe waren in tegenwoordigheid, want hy en 

l foude in zijn tegenwoordigheid niet toegelaren heb- 
| ben de dingen die hy fochte, en daer vanhy (alfo te 
| bedenken is) auteur was, dat in zijn afwefen foude ge- 

fchieden, fijne Maj. fo verre het God belieft faleens 
| na dc waerheid van als onderrecht en geadverteert 

worden. 
8.0pt viij.artijkel feid de verweerder dat hem dunkt 

1 onredelijk te wefen te achten, dat wefende de verweer¬ 
der vyand van den Cardinael, hy foude daerom ver- 
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Het vierde Boek. 
kout zijn van fijne Majefteit dienft te doen, en dat 
waerachtig is, lal men tonen dat de RegenteFigeroa, 
wefende fuiken man van eeren geen vriend en was van 
den voorfz Cardinael, approberende, noch voor goed 
houdende in vele dingen lijn leven,noch voort ftellen, 
noch ook Eralïb, en meer andere, en lieten daerora 
niet te wefen goede dienaers van haren Prince, en aen- 
gaende hem verweerder, heeft akijdsin denRaed ge- 
approbeert, en voor goed gehouden, alle ’t gene dat de 
voorfz Cardinael feide of tradleerde tor dienfte van fij¬ 
ne Majefteit, en dat de verweerder, en de Cardinael op 
den anderen qualijk hadden , was om private adtien al- 
fo men tonen fal, en men heeft dikwils de verweerder 
gewaerfchout dat de voorfz. Cardinael, en fijne vrien¬ 
den feiden dat fy ’t huis van den voorfz verweei der fou- 
den bederven en van fijne vrienden , hen allierende 
door vriendfehap mette gene, daer mede hy hem 
meinde te behelpen om te komen ten einde van hun 
voornemen, het welke de verweerder no^tgedaenen 
heeft tegens den Cardinael, en heeft hy gefocht vrien¬ 
den te maken , of wel gewilt te zijn, heeft’t fel vege- 
daen tor fijne rulle, enomfo vele te beter fijne Maje¬ 

fteit te mogen dienft doen. 

en vorderinge diehyontfink, mogende wefen neffens 
fijne Majefteit fonder te dienen fijne Minifters , en 
heeft hy geaffifteert of behiüpig geweeft Me-vrouwe 
van Parma federt fijnen wederkomen uit Spahgien, dat 
is geweeft op hope van fijne Majefteit herwaers-over 
foudekomen, alwaerhyhem eenige weldaden foude 
doen, om te mogen continueren en herden in fijnen 
dienfte, anderfins was ’t hem verweerder niet mogelijk 
langer voet te houden, het welke hy vertoont heeft aen 
Me-vrouwe van Parma voorfz van over drie jaren , en 
hevet daer na wederom doen vertonen aen fijne Maje¬ 
fteit door fijnen Secretaris.La Lo. 

10. Op’t tienfte artijkel feid de verweerder’tfelve 
voldaen te hebben by de voorgaende antwoorde. 

11. Op ’t elffte artijkel feid de verweerder als boven. 
ii. Op ’t twaelffte artijkel feid de verweerder dat 

hy alle fijn leven verlangt, eivgefocht heeft dat deauto- 
riteit van fijne Majefteit mochte groot wefen, als van 
de gene daer af hy verhoopte alle weldaad, en vorde¬ 
ringe van eere, en weet niet wat vruchten het hem fou¬ 
de gebrocht hebben , wefende de autoriteit van fijne 
voorfz M jefteitgemindert. En men fal vinden datde- 
verweerder van allen tijden heeft geimployeert lijf en 
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9. Op ’t negenfte artijkel feid de verweerder dat j goed voor den dienft van fijne Majefteit, hebbende 
hem altijds goed gedocht heeft, dat men behoorde an¬ 
dere orden in de faken re ftellen, en men hevet fijne 
Majefteit gefchreven , en ook daer na gefonden den 
Grave van Egmonr om van als fijne Majefteit te on¬ 
derrechten en adverteren, maer daer is gene verande- 
ringegeweeft, en dunkt hem verweerder indien fijne 
Majefteit hadde toegelaten daer in andere orden te ftel¬ 
len, de fake foude beter ftaen, want de voorfz verweer¬ 
der heeft altijds gefocht, dat fijne Majefteit mochte 
wel gedient worden, en hem na de waerheidgead ver¬ 
teert van als alfo men fien mach by de brieven die men 
fijne Majefteit daer van gefchreven heeft,de welke men 
in den Raedgefien heeft, en weet niet of fijne Maje¬ 
fteit heeft ontfangen, of dat men hem ter contrarie n- 
dere brieven gefonden heeft. En denkt dat fijne Maje¬ 
fteit mits fijne grote affairen of andere occupatien daer 
toe niet heeft kunnen verftaen , fo vele ift dat de ver¬ 
weerder noit heeft verlangt noch daer na heeft geile¬ 
ken om onderwind te hebben van de Finantien. Wel 
iswaer, dat hem altijds gedocht heeft dat de gene die 
fijne Majefteit foude committeren totte faken, fouden 
behoren te verftaen den ftaet van dien, anderfins en 
foude men daer in geen orden kunnen geven, want de 
voorfz Cardinael,en de Prefident Vigliusquamenin 
alle de Raden, en de Heere van Barlay mont in eenige. 
En fo verre de voorfz verweerder, en andere die fijne 
Majefteit foude gelieven te deputeren of committeren 
om de fake te redrefleren of beteren, wefende de Car¬ 
dinael verreift, fo was ’t reden datfe onderrecht, en we- 
tenfehap hadden van den ftaet der fel ver, om daer in 
goeden raed te geven , anderfins was’t niet mogelijk 
daer in eenige beteringe of remedie te ftellen, en is 
noit de meninge van den verweerder geweeft, te bene¬ 
men of af te doen d’autoriteit van den fecreten Raed, 
maer den felven meer autoriteits te geven, en den fel- 
ven voegende metten Raed van Staten. En aengaende 
die vander Finantien dochteeen yegelijk datmen qua- 
lijken foude konnen beleiden den ftaet 'van de faken 
van der Finantien , Waerom fiebeen geheel nodelijk te 
wefen, alle drie de Raden te reformeren , en daer van 
cenen of twe goeden te maken, alwaer de Gouvernan¬ 
te foude prefideren met degene die fijne Majefteit fou¬ 
de daer toe bequaem vinden, en niet daer toe commit¬ 
teren eenige onbequame, alfo men committeerde den 
Heere van Sinre Maurix Prefident van den Raed van 
Staren, om te believen wijlen de Heere van Granvelle ; 
en fouden boven al de voorfz verweerder gewenft heb¬ 
ben dat (ijne Majefteit hadde doen nemen een refiden- 
tieoffindicaet van alle de gene van fijnen Raden, om 
te verftaen de beleidinge van die van fijne Majefteit 
in Spangien welk is waerachtelijk een goed en heilig 
werk; en rakende hem verweerder, en heeft noit ge¬ 
focht noch begeert eenige onderwinden, in den Ra¬ 
den, hem gevoelende te feer yerbonden door de eere 

ook noit redenen gehad om ter contrarie te doen En 
heeft noit binnen fijn leven geconfpireert tegen fijne- 
voorlz Majefteit.noch in plaetïen geweeft daer fulxge- 
handelt of getraóleertis geworden. 

13. 14- Op’t dertiende en veertiende artijkel feid ^Jtr# 
de verweerder dat hy is geweeft tot Breda en Hoogftra- k0o?be 
ten, aldaer niet by den voorfz verweerder getra&eert is op be 
geworden van de dingen in den voorfz articulen ver- 
haelr, tegen den dienft van fijne voorfz Maj immers gj.a 9 
dat hy verweerder weet, want aldaer gekomen wefende 
de Grave van Swartfenberg, en Joris van Hol, fchreven ©on De 
aen hem dat hy eenen dag tot Breda wilde komen om 
hun metten anderen vrolijk temaken , en alfo langen jpmoc 
tijd geleden hadde, dat hy verweerder den voorfz Gra- SB?pba 
ve niet gefien en hadde, gink aldaer met fulker menin- 
ge van ’r appoinéteren een gefchif, welk de voorfz Gra- ta 
vé van Swertfenberg hadde metten Heere van Manfi- 
feit, daer van apparent was (malkander vindende) gró¬ 
te inconvenienten, en ongevallen te mogen geleide¬ 
den , en hebbende de voorfz verweerder van defer fa¬ 
ken metten voorfz Grave van Swertfenberg gehan- 
delt, en gelproken fonder laft van den Grave van. 
Manffelt, en hebbende de felve gedrocht opge-noeg 
goeden wege, adverteerde by gefchrift den voorfz Gra¬ 
ve van Manffelt van ’r gene hy in deler fake gedaeü 
hadde, en terwijle dat hy tot Breda was verftond dar¬ 
men gefchikt hadde na den Heere van Egmont, ten 
einde hy ter voorfz plaerfen wilde komen om goede 
ciere te maken , daer op hy antwoorde aldaer niet te 
kunnen komen , maer indien hetgefellchaphen eenen 
avond wilde vinden tot Hoogftraten, hy foude hem 
ook aldaer te pofte vinden, waer op gefloten werd al¬ 
daer tegaen, en men eenen afveerdigdenaden voorfz; 
Grave van Egmont,welke hem wel laet aldaer vand,en 
men maekte goede ciere,en verftond alfdoen de voorfe 
verweerder dat de voorfz Grave van Egmont gelpro¬ 
ken hadde aen Joris van Hol, ten einde hy wilde aen- 
veerden Penfionaris van fijne Maj te wefen , en dat 
door lafte van Me-vrouwe van Parma, waer op de 
voorfz Hol antwoorde, dat hy ’er op peinfenfoude, 
daer van de voorfz Grave van Egmont op hem ver¬ 
gramde (hem feggende) datmen behoordet’antwoor- 
den’t een of’t ander: immers ten lellen men maekte 
goede ciere, en roebiedinge op fijn overlands. 

Ende wefende ook ter felver plaetfen,quamen aldaer 
fommigeEdelluiden van defe Nederlanden, die den 
gefelfchap feiden dat in ’t Land grote opfprake was, 
door de publicatie van de placcaten en der Inquificie, 
daer van de voorfz verweerder tot alfdoen niergehoort 
en hadde,hebbende meer als 3 maenden te voren door- 
gaens op fijn huis geweeft,en hadde afgeveerdigr Alon- 
fo de la Lo fijnen Secretaris na fijne Maj. om fijne fa¬ 
ken , hebbende ook gefchreven aen alle fijne vrienden 
te Hove tot recommandatie van fijne faken, en heb- 

bend$ 



Oor/pronk der Nederlandfe Beroerten. 

9e4.be> 
aftingc. 

9e r bet 
ïcfjn«> 
je. 

bende als doen verftaen de waerfchouwinge ven den 
voorfz Edelluiden, fo werden de Heeren, te weten, de 
Prince van Orangien, de Grave van Egmont,de Mar- 
quis van Bergen, de Grave van Megen, de Grave van 
Hoogftraten, en de verweerder van diverfe opinien, 
immers ten leften gerefolveert, en gefloten dat niemant 
van hun, hem des en behoorde te onderwinden , mits 
dien eenige van hen waren van den Raed van Staten, 
en datmen daer afterftent behoorde te adverteren Me- 
vrouvve van Parma, de welke t’haren lafte namen te 
doen den voorfz Grave van Egmont en Megen, en en 
hoorde als doen de voorfz verweerder nier fpreken van 
eenige Requefte, maer wel van eenige confederatie of 
bonteniffe,en en was'als doen aldaer niet tegenwoor¬ 
dig de Heere van Brederode , en daer na reifde de 
voorfz verweerder na Breda om wederom te keren na 
fijn huis te Weert, aldaer hy fijnen Broeder en Schoon- 
fuftér gelaten hadde, de Grave van Egmont, en Megen 
trocken na Bruffel alfo hy verweerder meint , en en 
raekte hem verweerder geenfins der vooriz klagten en 
doleancien, want terplaerfen van fijne refidemie en 
wafifer geen queftie van’t felve te doen , en ook mits 
dien hy vari meninge was hem in gene handelinge te 
laten vinden, totter rijd dat hy tydinge hadde van fijne 
Maj. alfo hy daer na fchreef aen de voorfz Me-vrouwe 
van Parma wefende gekomen op fijn huis tot Weert. 

*5 Op* xv artijkel feid de verweerder dat dit artij- 
kel fijn feit nieten raekt, als nier wefende van ’t com¬ 
promis, en heeft wel gehoort,dat die van Braband de¬ 
batteerden dat d’Inquifirie geen pluetfe in Braband en 
behoorde te hebben , alfo fy in Vlaenderen hadde, mits 
de redenen die fy Me-vrouwe van Parma allegeerden, 
en en gedenkt hem niet wat als doen geomonneert 
werd, uitgefteken dat men feide dat die van Braband 
waren vryer,en exempterdan die van Vlaenderen door 
dienzyfênoit en hadden willen toelaten noch lijden, 
en alfo defe fake hem verweerder nier en raekte fo en 
heeft hy hier geen acht meer op geflagen > m its de rede¬ 
nen in ’t voorgaende artijkel geallegeert 

16. Op’t xvj artijkel feid de verweerder dattet geen¬ 
fins hem en raekt als niet wefende vanden voorfz Com¬ 
promis. 

17. Op ’t xvij artijkel feid de verweerder fuik adver- 
tiffement niet gehad te hebben in de maend van Meer- 
te,dan dat het gemeen volk in de Steden feer ontftelt 
was, met het gene dar men fidde V2n de Geconfedereer¬ 
de. En aengaendehet oplichren van het krijgsvolken 
heeft hy niet verftaen in de voorfz maend van Meerte, 
maer denkt dat het felfde gefchrei quam , wefende die 
van het Compromis vergadert tot S.Truyen, en daer 
na te Duffel, aldaer de voorfz verweerder hem niet 
gevonden en heeft, en als doen werd getrakfeert met 
de Gedeputeerde van de voorfz Bontgenoten docr or¬ 
donnantie van Me-vrouwe alfo ’t kennelijk is. 

l3. Op’t xviij artijkel feid de verweerder, dat hy 
hem als doen vand tot Bruffel door expres bevel van 
Me-vrouwe, alfoo’t blijkt by brieven van haer Hoog¬ 
heid geregiftreert in fijn boek. En en hadde de voorfz 
verweerder niet gemeins metten Heere van Bredero¬ 
de, noch meer andere Geconfedereerde Edelluiden, 
noch met die van ’t compro mis. 

19 Op’t xix artijkel feid de verweerder dat men 
niet bevinden en fal waerachtig te wefen , dat de ver¬ 
weerder Me-vrouwe van Parma heeft verveert ge- 
maektjof vervólgde haer te doen confenteren inden 
eifch van de voorfz Bontgenoten , gemerkt de verweer¬ 
der niet en wifte de meninge van hare Requefte, noch 
en hadde als doen oyt gefien het compromis , en de 
principaelfte oorfaken, waerom de verweerder hem 
tot Bruffel vand, was om hem aen Me-vrouwe van 
Parmen te excuferen van niet te kunnen in den Raed 
vaceren, waerom men klaerlijkkan bekennen dat fijn 
komfte niet en was om de voorfz Geconfedereerde te 
favoriferen , het welke blijkt by fijne voorfz brieven, 
en het verdriet hem , dat doende alle fijne mogelijk¬ 
heid , na de bevelen van de Gouvernante , men uit¬ 
lek en interpreteert'alle fijne daden verdreit en ver¬ 
beert. 

20. Op ’t artijkel feid de verweerder dat wefende 
aengekomen tot Bruffel, dat hyverklaerde in den vol¬ 
len Raed , d’oorfake die hem beweegde daer in niet 
meer te mogen vaceren , door dien hy gefchreven had¬ 
de aen fijne Maj. door fijnen voorfz Secretaris Lo Lo, 
en dat daer door hy bad Me-vrouwe van hem niette 
willen moeyen in defe faken, gemerkt hy geen gou¬ 
vernement inden Lande en hadde , daer fijne tegen¬ 
woordigheid van node was, en dat fy als doen by haer 
hadde alle de Gouverneurs, en Ridders van der Orden, 
waer uit men wel kan bevroeden , dat de verweerder 
van gene praktijke en fpeelde, En wnerom de Prince 
van Orangien, en de Grave van Egmont hun fochten 
te verrrecken, dier van mogen fy haer reden allegercn: 
fo veel iffet, dat hy als doen niet verftaen en hadde, dat 
de voorfz twe Heeren fouden aen fijne Majeft. gefchre¬ 
ven hebben, hem latende weten, datfe hun na hare hui- 
fen vertrocken hadden , verwac rende het gene welk 
fijne Maj. gelieven foude te believen, alfbgedaen had¬ 
de de voorfz verweerder, daerom behoort men defe 
voorfz daden niet te mengen met andere. 

ii. Op ’txxj. artijkel feid de verweerderdatterals 
doen geen perfoon minder verfelfchapt en was , dan hy 
verweerder, wefende aldaer te pofte gekomen, en dat (F, 144.) 
van te raden dat men als doen volk van oorloge foude 
oplichten , fcheen niet mogelijk te wefen, en dat Me- 
vrouwe haer daer op hadde mogen refolveren fo dik¬ 
wijs als fy gewaerfchout was, van den voorfz Bond , en 
van te raden de poorten te fluiten, men feide, dat men 
hem niet en mochte betrouwen van de gemeente, en 
en heeft hy verweerder geen geloof in de Stad, want 
men fal betonen, dat wefende fijne Majeft-ter voorfz 
plaetfen, en opftaende een beroerte, tuffehen die van 
den Hove en de gemeente, de voorfz verweerder al¬ 
daer gefondéh werd by fijne Majefteit, om te fliffen de 
voorfz beroerte, daer toe hy fijn beft dede. En alfo fijne 
'Majeft ordineerde wijlen den MarquisdeLasNaves, 
ien hem verweerder om hun te vinden met die van der 
Stad, te1 einde om tegenwoordig te wefen, als men de 
informatie nemen foude of d'examinatiete doen van 
de getuigen, die van der voorfz Stad en wilden niettoe- 
larenden voorfz Marquis , noch den voorfz verweer¬ 
der , en was van node dat fijne Majeft. daer toe veror¬ 
donneerde andere , waerdoor men klaerlijk bekennen 
mach het luttel geloofs, dat hy verweerder hadde on¬ 
der de gemeente van de voorfz Stad, daer by voegende 
dat men daer af als doen feer wonderlijk fprak, feggen- 
de dat men binnen der Stad, en daer buiten dikwils ge¬ 
predikt hadde. 

De verweerder fchreef wel aen dert voorfz Heere 
van Brederode door bevel van Me-vrouwe, dan ko¬ 
mende tot Bruffel om te vertonen fekere faken tot dien- 
fte van fijne Maj. dat hy mocht fimpelijk komen fonder 

, hoop, en wefende de voorfz Brederode aldaer aengeko¬ 
men , fo vraegde hy verweerder hem, waerom dat hy 
niet achtervolgt en hadde , het gene dat hy hem ge¬ 
fchreven hadde van wegen Me-vronwe: waer op hem 
geantwoord werd ,’t felve niet te hebben kunnen doen, 
door dien dat de Edelluiden daer quamen van alle kan¬ 
ten , en dat de meeftendeel waren binnen der Stad, als 
hy de voorfz brief ontfink , ook dat hy niet en foude 
hebben konnen fenden in fo vele plaetfen , en tot fo 
veel perfonen, dat fy hun fouden vertrecken , want hy 
ontfink den voorfz brief des avonds ab hy des anderen 
daegs fmorgens te Bruffel in quam. En aengaende dac 
men wilde belaften dat de verweerder foude gefeid heb¬ 
ben , dat de voorfz Geconfedereerde waren vrienden, 
magen, geallieerde, en dienaers van de Heeren wefen¬ 
de als doen neffens Me-vrouwe , heeft ’t felve gefeid 
ten einde een yegelijk orden geven foude, om fulxte 
remedieren en herbeteren, en dat fo verre fy eenige 
quade meninge fiadden , dat men daer in foude ver- 
fien j want iridient hem niemant en hadde willen on¬ 
derwinden , fo hadde te bevrefen geweeft grote onge¬ 
vallen wefende de gemeente beroert, en hem daer me¬ 
de moeyendeden Adel, en feiden de gene die als doen 
in den Raed waren , fo wel Ridders van der Orden, als 
Gouverneurs, dat van node was, door alle middelen, 
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dcfen Adel te ftillen , en dat een yegelijk foude fijn 
beft doen aen fijne vrienden om die te vreden te trei¬ 
len. En aengaende den verweerder, hy en was geen 
<oroot vrient van den Heere van Bredero Je, en en heeft 
in fijn huis niet geweeft federt fijn wederkeren uit Span- 
sien, vliedende fijnehanteringefofeer hy mochte, ter 
caufen van fommige propooften die de verweerder, 
en de Heere van Brederode t’fimen gehad hebben, en 
fal betonen dat ten felven tijde hy ontriet eenige fijn 
vrienden van het compromis te tekenen noch hen daer 
mede te moeyen, waer door hy genoeg betoont, dat 
hy’tnoiten heeft geapprobeert: aengaende dereite, 
het dunkt hem dat de Gouverneurs, en de gene die de 
grote laften hadden beter behoorden te weten den ftaet 
van de Landen, dan hy, gemerkt dat hy in vier maen- 
dente Bruffei niet geweeft en hadde, maer op fijn huis 
van Weert, welk een woeftijne is, en en heeft noit: an¬ 
ders gefocht dan na fijn vermogen alle dienft fijne Ma- 
fefteittedoen,ente deferoorfake accordeerde ytwe 
maenden te blijven te Bruffei by Me-vrouwe , ver¬ 
wachtende tydinge van fijne voorfz Majeft. Enwer 
als doen geraetflaegtdat men foude fchicken den Mark- 
Grave van Bergen, en den Heere van Montigny lij¬ 
nen broeder na Spangien , en hoe wel hy feer gewilt 
hadde mits vele redenen, dat fijn voorfz. broeder dele 
teife niet gedaen en hadde, maer wefende hem geper- 
fuadeert by Me-vrouwe, cn alle d’andere dattet den 
meeften dienft was die fijne voorfzi broeder aen fijne 
Majeft. mochte doen, fo confenteerde en rade hy hem 
mette andere Heeren de felve reife te doen > waer uit 
menklaerlijk kan begrijpen, met wat yver en affectie 
de verweerder hem altijds gedragen heeft, om Me- 
vrouwe dienft te doen, en t’achtervolgen hare bevelen, 
hoe welhy nu bekent dat men by alle middelen gefocht 
heeft hem te ftellen in de indignatie van fijne Majefteit, 
hem gebruikende in faken daer van hy genen laft en 
hadde, en daer in hy quaden dank mochte gewinnen 

alfo ’t gefchied is. 
te/ 22. Op’t xxij. artijkel feid de verweerder datheb- 

lajunge. bende den noenmaej gehouden metten Prince van 

Orangien aldaer hy gelogeert was , gingen befoeken 
den Grave van Manffelt, dewelke vertrocken was in 
fijn logijs , ter caufe van een quaed ooge, en is aldaer 
ook gekomen , de Grave van Egmont, en alfo fy te 
rade geroepen werden om op te faken te letten , en 
tradleren die als doen voor handen waren,fo gevielt 
datfc voor by het logijs vandenGraef vanCulenborg 
gingen, en vraegde de Prince van Orangien wat men 
aldaer maekte, en werd hem geantwoord datle ter ta¬ 
felen faten: waer op hy feide rotten Grave van Egmont 
en tot hem verweerder, dattet wel gedaen foude we- 
fen, de felve vergaderingc te breken op dat fy hun niet 
fouden overdrinken, want indien men met hen te han¬ 
delen hadde, men en fouder geen reden in vinden, en 
dat de Heere van Hoogftraten dien morgen gefonden 
was mette Secretaris Berti, om hun wat te feggen van 
wepen Me-vrouwe, daer van hy rapport moft doen in 
den Raed, en alfo fy hem aldaer met krachte ten noen- 
mael hadden gehouden, foude ook goet wefen hen met 
hun van daer te leiden, en te defer oorfaken dochtet 
hun goet, datfe tot in de kamer foude treden, ten ein¬ 
de om uit te rechten defe twe pundten, want’t felve 
hun hebbende gedaen feggen by eenen van haren vol- 
ke , en foude gehoort hebben gehad, en dochte den 
verweerder en den Grave van Egmont feer goet van 
het banket te doen ophouden, en en waren indeSale 
maer eenen miferete of rweftil, en terwijle dronk het 
gefelfchap hun een klein glas toeroepende, Vive le Roy, 

ksgeux, en hun befcheet doende, gingen uit, leiden¬ 
de met hen den Heere van Hoogftraten, en en wift als 
doen de verweerder niet wat dit wilde beduiden, door 
dien hy ’t felve van te voren niet gefien en hadde, en we¬ 
fende in den Raed vertrocken ’t felve. En feide Me- 

4 vrouwe, dat fy wel gedaen hadden, van het gefelfchap 
te hebben gefcheiden, en dat wefende fy luiden over¬ 
dronken men qualijken met hun foude kunnen hande¬ 
len, en fekerlijkde verweerder meindc hier in groten 
dienft gedaen te hebben, niet denkende eenig quaed, 

en en waren de voorlz Heeren niet verfocht om daer te 
komen by de Geconfedereerde, noch fy gingen aldaer 
ook niet tot andere meninge van gelijk boven verhaelt 
is, na dat hy verweerder weet 

23. Op’t xxiij. artijkel feid de verweerder, dat hy 
gelogeert was ten huife van den Prince van Orangien, 
al eer de felve Prince te Bruffei quam, door dien dat hy 
geen baet by hem en hadde, en logeerde daer ook de 
Grave van Manffelt, die gekomen was te pofte en den 
meeftendeel als men die noen en avontmael hiel, en 
gink de verweerder niet van fijn bedde, en indien hy 
hejn ter tafelen gevonden heeft met eenige Eleeren, al¬ 
daer fommige ongeregeltheid gefchied zy, het en was 
hem verweerder niet mogelijk, daer in orden te ftellen, 
te meer dat een jegelijk vryinfijn huis is, maer fal ter 
contrarie betonen, dat hy hun dikwerven heeft berifpt, 
daer van fy niet anders en deden dan lachen. 

24., Op’t xxiiij. artijkel feid de verweerder, dathy 
t’Antwerpen gink in gefelfchap van den Prince van O- 
rangien,den Hertog van Aerfchot,ende Grave van 
Egmont,en hielden harennoenmaeltotS. Bernaerts, 
aldaer den Abt hen goede ciere aen dede, wefende al¬ 
daer eenen fimpelen de welke feker geroep dede, en ge¬ 
denkt hem niet van eenige andere ongeregeltheden, en 
hiel als doen hy verweerder den voorfz Abt voor een 
eerlijk en Catholijx man, hebbende ook anders van 
hem niet gehoort, en hadde hem ook van te voren niet 
gejtent, en heeft hem daer na niet meer gehanteert, en 
aengaende de noenmael, die hy hiel op’tStad-huis, 
fpeeldealden dag alaprime,en desavontsquamenal¬ 
daer de vrouwen eeten, en een Portugaelfe vrouwe, 
de welke mette Princeffe vanPortugael herwaers ge¬ 
komen was, en keerde wederom na haer land •> en was 
hy verweerder van den Raed, dat men haer alle eere en 
courtefie doen foude, en gingen haer gefelfchap hou¬ 
den den Prince van Orangten, en den verweerder tot 
het Cloofter tot S. Michiel, aldaer de voorfz vrouwe 
gelogeert was, haer prefenterende alle dienft diefe kon¬ 
den doen , en heeft hy verweerder rot Antwerpen 
noch op den weg anders niet getra&eert dan boven ge- 
feid is. 

25. Op’t xxv. artijkel feid de verweerder dat men 
genoeg weet de coftuimen van ’t Nederland, en dat de 
gene die komen ineen gefelfchap zijn niet om te reme¬ 
diëren de ongeregeltheden die daer gedaen worden, en 
daer fy fouden willen dat alle dingen fouden gaen na 
hunne wille waert beter dat fy in hare huifen bleven. 
En heeft men oit herwaers-over gefien dat dat Geefte- 
lijk volk , Biflfchoppen en Abten, grote ongeregelt¬ 
heid deden, en die in hare tegenwoordigheid toelieten, 
gedaen te worden, daer af en is hy verweerder noit ge- 
adverteert geweeft dat men begreep de gene, die hun 
vonden in fulke vergaderingen,waerom dunkt hem dat 
hem niette wijten en zijn de ongeregeltheden die ge¬ 
daen worden in een gefelfchap, wefende de coftume in 
het geheel Nederland ’t felve te lijden, en boven dien 
ift een out feggen dat men niet en behoort voorts te 
feggen of uit te roepen’t gene over tafel gefeid of ge¬ 
daen word , fonderlinge wanneer de perfonen over¬ 
dronken zijn, als berooft wefende van haae finnen. 

6. Op’t xxvj. artijkel: feid de verweerder dathy 
tot Duffel niet geweeft en is, noch ook oit daer af ge- 
handelt en heeft,wefende alfdoen op fijn buis te Weert, 
en te Meurs befich in fijn faken, en en keerde niet we¬ 
der om tot Bruffei tot den iB dag Augufti als wanneer 
hy aldaer geroepen werd by Mevrouwe, en en was ge- 
gaen op lij n huis met oorlove van Me-vrouwe van den, 
7 July 1565. 

27. Op ’txxvij. artijkelffeid de verweerder niet te we¬ 
ten t’antwoorden als tot Duffel niet geweeft te hebben; 

28. Op’t xxviij. artijkel feid de verweerder niet te 
weten wat t’antwoorden, door dienhy aldaer niet ge¬ 
weeft en is, noch hem des onderwonden heeft. 

29. Op’t xxix. artijkel: feid de verweerder als bo¬ 
ven daer niet geweeft: te hebben. 

30. Op ’t xxx. art. feid de verweerder niet te weten 
waer van hy weten fchap foude geven, alfo hy daer niet 
geweeft en is. En heeft Me-vrouwe yan Parma mogen 

on- 
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onderrecht wórden, van het gene,welkaldaer getra- 
öeert werd by de gene die fy aldaer fand, en de voorfz 
verweerder dankt Godt dat hy hem alfdoen tot Bruflel 
niet gevonden en heeft, want indien Me-vrouwe hem 
bevolen hadde met de fake te moeyen, fo foude hy daer 
toe hebben mogen verftaen, en gemeent hebben daer 
in dienft te doen, fouden vervallen hebben in alle de 
crimen die de Procureur Generael allegeert tegen den 
verweerder, daer van hy hem vry en exempt gevoelt, 
door dien hy daer in niet gebruikt en is geworden. 

31. Op’txxxj artijkel feid de verweerder hem niet 
te raken, door dien hy in de fel ve handelinge niet en is 
geweeft. 

(F. 14J.) 32- Op ’t xxxij artijkel feid de verweerder hem 
geenfins te raken, en daer van niet te weten te antwoor¬ 
den, mitfdien hy daer niet geweeft en is. 

©e 3 3. Op ’t xxxiij artij kei leid de verweerder, dat we- 
*• üda> fende by de Commiflarifen Jan de Vergas , Dodlor 

Loys Delrio, en de Secretaris Praets, op dit poinö on- 
dervraegt, en konde alfdoen daer op geen pertinente of 
behoorlijke antwoorde geven, door dien hy op ’t felve 
feit niet gepeinft en hadde wefende fovelemaenden 
daer tulfchen gelopen,dan alleenlijk dat hy alfdoen ver- 
klaerde noit van fm noch gedelibereert geweeft te zijn, 
volk op te lichten, noch fijne Maj tewederftaen, en 
vonden hun ter voorfz plaetfen van Denremonde in de 
maend van September of Oótober,en niet in de maend 
van Januario, alfo ’t felve artijkel dat inhoud, en om na 
de waerheid te verklaren wat hem verweerder daer toe 
drong en verwekte, om te wefen by deHeeren, was 
door vier oorfaken. 

d’Eerfte, te weten door eenen brief die hy ontfangen 
hadde van den Heere van Montigny fijnen broeder. 
De twede, om de voorfz Heeren deel te geven van de 
faketi van Doornik, en ’t gene dat Me-vrouwe van 
Parma na fijn dunken gefchreven hadde aen den Heere 
van Maulbais, belangende grotelijx de autoriteit, en re- 
prefentatie van den verweerder , en aengaende den 
voorfz Prince. van Orangien, en den Grave van Eg¬ 
mont, verlangende feer te communiceren, decopye 
van eenen brief van Don Francifco.Dalava, Ambafla- 
deur van fijne Majefteit van Vrankrijk, en dat de Prin¬ 
ce van Orangien verklaerde hem verweerder alfdoen, 
dat hy van den finne was een reife te doen in Holland, 
om te beteren de ongerechtigheden die aldaer waren , 
hem verweerder daerom verfoekende, dat indien Me- 
vrouwe van Parma hem t’Antwerpen wilde doen gaen, 
dat hy ’t wilde doen , om t’antwoorden en onderrecht 
te geven, antwoord ’t gene des navolgt, te weten: dat 
fijnen voorfz broeder, de Heere van Montigny hem 
gefchreven hadde eenen brief feer fcherp, hem bekla¬ 
gende grotelijx van den voorfz verweerder, en van de 
andere Heeren van de ongeregeltheden die in defe Ne¬ 
derlanden gebeurt waren, gedurende fijn afwefen en 
verreifen na Spangien, verfoekende daerom aen hem 
verweerder alle neerftigheid te doen om de voorfz on¬ 
geregeltheden te remedieren, ten einde fijne Maj. gene 
rechte oorfake en foude hebben van fijnder te bekla¬ 
gen , en dat hy deel foude doen hebben van fijnen 
voorfz brief aen de voorfz Heeren de Prince van 
Orangien, en de Grave van Egmont, ten einde men 
daer in verfage. En aengaende d’ander poincft, de ver¬ 
weerder verlangende en begerende raed te hebben van 
den voorfz Heeren wat hem te doen foude ftaen, aen¬ 
gaende de faken van Doornik, daer van hy hem grote¬ 
lijx bevond befwaert, en wilde niet alleen refolveren, 
vrefende vervoert te worden van fijne particuliere af- 
fectien, en focht daerom fijne vrienden ’t felve te com¬ 
municeren , om in tijden en wijlen alles fijne Maj. te 
vertonen, en fonderling de grote befwaringe die hy 
ontfink in hem dienft te doen,en dat hyfe al doen hadde 
gediflimuleertien belangende den brief van Don Fran¬ 
cifco Dalava, den welken de voorfz Prince van Oran¬ 
gien en Gravevan Egmont fochten te communiceren 
aen den verweerder, als een fake rakende hun drien , 
fchreven eenige brieven om hun t’famen te vinden, 
ten lellen de voorfz verweerder werd gead verteert, dat 
indien hy hem wilde yinden tot Denremonde voorfz, 

de voorfz Heeren fouden hu n o ok daer vinden, en daer 
door is hy aldaer gekomen , en wert aldaer niet anders 
gehandelt, dat de voorfz verweerder weet, dan de faken 
hier boven geroert. En werd geraedflaegt,aengaende de 
copye van den brief van Don Francifco Dalava, dat 
men alle dienft aen fijne Maj. behoorde te doen, fonder 
hun te verfchricken van den brief of copye die men ge- 
fien hadde van den voorfz Francifco Dalaya, maer ter 
contrarie, daer van geheelijken t’advertercn Me-vrou¬ 
we van Parma, en fijne Maj. indien’t noot ware, én 
meent hy verweerder dattet gedaen werd , na dat hy 
daer na heeft kunnen verftaen. 

1. Nopende den briefvan den Heere van Montigny 
fijnen broeder, werd geantwoord dattet Ónmogelijk 
was alfdoen totte ongeregeltheden te yerfien,het en wa¬ 
re dat fijne Maj. toeliet de Generale Staten , öf dat hy 
felfs in perfoon in ’t Land ware, ter caufen van de ver- 
fekeringe die men gegeven hadde de geconfedereerde 
Edelluiden, en’t gene daer na getradeert was geweeft 
met eenige Steden. 

2. En aengaende het feit van den verweerder ten 
einde hy hem foude willen vinden in Antwerpen gedu¬ 
rende d’afwefen van den Prince van Orangien,dewclk# 
feide daer van gefchreven te hebben aen Me-vrouwe: 
daer op antwoorde hy verweerder , dat hoewel Me- 
vrouwe hem felven beval, en foudet nier doen,wefende 
hem feer leet, dat hy hem onderwonden hadde in de fa¬ 
ken van Doornik, daer van hy hem wilde omflaen , en 
fchrijven aen fijne Maj. alle het gene dat hy aldaer ge¬ 
handelt hadde, fond tot dien einde eenen fijnen Edel¬ 
man expres aen den Heere van Montigny fijnen broe¬ 
der in Spangien , dewelke vertrok van Doornik den 14 
of i f Odtobris fonder te dragen eenige brieven Vanden 
voorfz Heere, door dien fy niet van den advijfe en wa¬ 
ren van den verweerder, van te-verlaten de voorfz fa¬ 
ken, maer docht hun, dat hy behoorde te perfifteren 
van dien te verdragen, acht er volgende,de verbintenif- 
fe, die fy feiden te hebben tot dienfte van fijn Maj. en 
aengaende de komfte van de Heere van Hoogftrateü 
aldaer te Denremonde en weet niet wat hem daer toe 
beweegde, en vraegde’t felve hem de voorfz verweer¬ 
der , daer op hy antwoorde dat hy aldaer gekomen was 
om hem te befoeken,en hem deel mede te geven van de 
faken, daer hy mede gemoeit was geweeft, en feid hem 
de verweerder datmen geen geluckiger dink en mocht 
hebben voor den alsdoen lopende tijd, dan in geender 
faken gemoeit te wefen, hem radende dat hy hem daer 
uit vertrecken foude, alfo de voorfz verweerder feide te 
willen doen van de faken van Doornik , en dunkt hem 
dat de voorfz van Hoogftraten hier in fijnen raed niet 
gevolgt en heeft, hem hebbende onderwonden met de 
faken van Antwerpen , daer af hy hem laet verant¬ 
woorden. 

3. En nopende eenige devijfèn die daer gehouden 
fouden geweeft zijn van dat fijne Majefteitfoudewil¬ 
len komen met krachre in ’t Land, en te werk ftellen 
't gene dat de voorfï Francifco Dalava fchreef, werd 
geantwoord niet re behoren weder te ftaen in alle ’t ge¬ 
ne dat fijne Majefteit foude willen ordineren, maer 
wel hem vertonen hare faken, ten einde daer in fijne 
voorfz Majefteit wefende te rechte onderrecht daef 
in foude verfien, en dat een yegelijk foude het befte 
doen om de beroerten te flifTen,fo wel yan de gemeen¬ 
te als van den Adel, en dat fijne Majefteit in’tleftc 
foude bekennen de gene die hun in fijnen dienfte fou¬ 
den welgequeten hebben, het welke herten vaftelijk 
fuftineerde de Grave van Egmont dat behoorde ge¬ 
daen te worden, daer op men floot en arrefteerde. En 
werd van defe vergaderinge geen wetenfehap gedaen 
Me-vrouwe, dan de verweerder afveerdigde van Hon¬ 
den aen eenen expreflen en fonderlingen man nx 
Spangien , en gink na Bruflel , aldaer hy de faken 
van Doornik liet in handen van Me-vrouwe, regens 
den raed, en advijs van de voorfz twe Heeren, dewel¬ 
ke hem feiden dat men hem niet en behoorde ce befwa- 
ren van een particuliere fake, maer het geliefde hem 
verweerder ter contrarie , en waren de voorfz Heeren 
niet langer te Denremonde dan 4. of y uren, aldaer 
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anders niet getra&eêrt én wert \ daer hy verweerder \ 
kenniffe kan afhebben. ) 

34. Op’txxxiiij. arrijkel feid de verweerder, feer 
verwondert te wefen, datmen hem befchuldigt van dat j 
hy fwarigheid maekte hem te BrulTel te vinden , ge¬ 
merkt dat de verweerder twe jaren te voren hadde ver- 
klaert fijnen noot, en den kleinen middel die hy hadde 
om uit fijn huis te trecken , daer van Me-vrouwe leide 
fijne Maj. te willen adverteren, ten einde hy hem eeni- | 
gen middel foude geven om te mogen blijven in fijnen 
dienft, en gaende de Grave van Egmont in Spangien, 
verklaerde hem wel en in’t lange fijnen noot, ten ein¬ 
de hy daer van fijne Maj. loude {preken , en foude over 
lange niet hebben konnen continueren hem te houden 
tot BrulTel, fonder de hulpe en byftant van fijne On¬ 
derlaten van Hoorn en Weerd, en ook de ontleningen 
die hy dede van de particuliere Heeren, dewelke hy tot 
noch toe niet en heeft kunnen vernoegen allo hy fal 
doen blij ken, en onder ander is fchuldig aen Jan Vla¬ 
mink 6000 kronen,daer voor de Grave van Egmont 
borge is, en boven defen heeft verbonden allehetge- 
ne datmen hem fchuldig was in Napels, belopende 
omtrent 15000 kronen,en andere fchulden diemen 
hem in Caftilien fchuldig is, en wat neerftigheid hy 
tot noch toe gedaen heeft, en heeft niet kunnen vol¬ 
doen den voortz Vlamink, en ontlaftende den voor- 
fchreven Grave van Egmont t’fijnen groten verdriete, 
en gelooft dattet al in intereft fal vergaen, en niet heb¬ 
bende den middel om op alle fijn goeci te vinden 1000 
kronen, noch binnen Antwerpen in als hondert op in¬ 
tereft fo luttel geloofs hadde hy over al, fo floot hy noch 
•een mael een woord daer van re fpreken aen Me-vrou- 
Ave, wefende geeind de bruiloft van den Prince van 
ParmaharenSone, aldaer hy verweerder hem vond, 
doende al fijne devoir om de Feefte te vereren, en heb- 
bendete kennen gegeven fijne faken aen fijnen Broe¬ 
der de Heere van Montigny, en eenige andere fijne 
vrienden, en ook door dien hy alfdoen gehouwelijkt 
hadde den voorfchreven fijnen Broeder, waer door hy 
noch meer als oit genootlaekt was orden tot fijne faken 
te ftellen, wefende in nlder confufien van der werelt, 
alfo hy verweerder fal doen blijken,indient nood fy 
t’fijnen feer groten verdriete, fo warender eenige van 
denraed en menittge, dat de voorfchreven verweer¬ 
der felfsin perfoon foudegaen by fijne Maj. teneinde 
om hem te kennen te geven fijnen noot, maer andere 
en dochtent niet goed, gemerkt dat een welgeboren 
perfoon ordinairlijk fchaemte heeft fijnen noot te ver¬ 
klaren , te meer dat fy daer toe veegden, indien fijne 
Maj. tot fijnen noot niet en verfige,watonkoftendat 
hy foude moeten doen , en wat milnoegen dat hy heb¬ 
ben foude, wefende gefruftreert van goede hope die hy 
hedde,dat die dienften hem vergolden fouden wor- 
den, d’welk hem een eeuwig verdriet foude mogen 
veroorfaken- Te meer dat de faken van eenen Prince 
niet en fijn altijts geftelt om te mogen verftaen tot het 
feit van eenen païticulier, d’welk oorfake was dat de 
verweerder lloot, en refolveerde aldaer te fenden fij¬ 
nen Secretaris La Loo, als de gene die de fprake wifte, 
en was in Spangien tot fijnen dienfte gekomen, hem 
hebbende altijts gebruikt in fijne domeftijke faken, we¬ 
tende en verftaende feer wel den noot van hem ver¬ 
weerder en fchreefdoor den voorfz Secretaris aen fijne 
Maj. en fijne vrienden, wefende in ’t Hof, en gaf hem 
voorderefteeninftruéfiegetekent met fijne hand, in 
fomma de faken van den verweerder waren alfdoen, en 
fijn noch in den archften ftaet der werelt, en het en fy 
dat fijne Maj. hem helpt, en weet niet hoe hem fal kun¬ 
nen onderhouden ,en namen dijk hebbende nu left ge- 
weeft te Loven by fijne Excellentie, de welke hem ver- 
fochtete willen komen tot Bruflèl, en aldaer eenige 
dagen hem affifteren,en wefende hem daernagefon- 
den eenen brief van fijne Maj. daer by hy hem ordi¬ 
neerde dat hy hem foude vinden by den Hertog van 
Al va, die hem fijnen wille foude verklaren,en hy ioude 
hem antwoord geven op de brieven die de verweerder 
aen fijne Maj. gefchreven hadde,en men magpeifen 
mq; wat verlangen de verweerder focht hem te vinden 

by fijnder Excellentie, om te wëtetï de mëningevan 
fijne Majefteit, daer aen fijne gehele rufte hing ,en we¬ 
fende wedergekeert van Loven t’fijnen huife dede alle (F* M4-Ï 
neerftigheid om eenig geit te vinden , het welke hy 
geenfins en konde opbrengen, en wa< gedwongen te 
verpanden aen eenige particuliere huifluiden eene ee¬ 
nige Hoeve die hy hadde liggen by fijn huis van Weert, 
niet hebbende eenige andere meer in’t gehele Land, 

l waer van gewaerfchout wefende fijne vrouwe moeder, 
wafler feer qualij k mede te vreden , als wefende ge¬ 
daen en gefchied fonder haren weten, wefende fy vrou¬ 
we en tochtenaerffe haer leven lank,waer door hem 
van node Was felfs in perfoon by haer te vinden om 
haer te vreden te ftellen, haer tonende de brieven van. 
fijne Majefteit om hem te vinden by fijne Excellentie, 
en haer te kennen gevende hoe groot hy achte dat de 
Hertog van Alva fijnen Heer en vriend was, den wel¬ 
ken hy het woord gegeven hadde van hem by den fel- 
ven te vinden binnen acht of tien dagen, en dat hy als 
doen genen anderen middel gevonden en hadde om 
hem te behelpen en geit te bekomen,dan in’t verfet- 

j ten der vooriz Hoeve, haer daerom biddende, dat fy 
te vreden wilde weien, verhopende fulke weldaden van 
fijne Majefteit te hebben,dat fijne laken foudengere- 
medicert worden, maer de verweerder laet bedenken 
alle perfonen het verdriet, d’welk fijn voorfz vrou moe-» 

1 der, huisvrou en andere fijne vrienden hebben gehad , 
verftaende dat in plaetfe daer hy verhoopte eenige ver- 

! geldinge te hebben , is gevangen geftelt geweeft, alfb 
j hy noch is, en men fal nimmermeer tonen, dat de ver¬ 

weerder is verkoelt geweeft van dienft te doen aen fij¬ 
ne Majefteit om hem te gebruiken in fijnen dienfte 

i fo lange als hy den middel gehad heeft maer wel tot fij’- 
j Aen verdriet, is bedwongen geweeft te leggen allo in 
j ’t lange lijnen noot, het welke hy doet om tejuftifice- 
I ren fijne goederedene,en te confunderen de belchul- 
' dingen van fijne CaJumniateurs, en men falfien byde, 
I brieven diehy aen Me-vrouwe van Parma defen aen- 
I gaende gefchreven heeft breder fijne meninge, daer toe 

hy hem refereert. 
35. Op’t xxxv. artijkel feid de verweerder ■, dat hy 

diverfe brieven gefchreven heeft aen fijnen Secretaris 
La Lo, ten einde om te vervolgen fijne depefchen jen*’ 
dat aengsende delen brief hy dien mocht ichrijven, 

il door vrefe diehy hadde, dat indien tot de faken niet 
, verlien en werde, defelve in groter inconvenienten 

ongeval mochten vallen,en focht na fijne vermogen 
dat daer op achtinge genomen mocht worden, En no¬ 
pende hem verweerder, en konde daerom niet doen 
londer bevel van fijne Majefteit, en hadde over lange 
verlangc eenige antwoordete hebben, en dat waerach- 
tigis,vielin luiken melancolye, en quellinge, na dat 
hy fach de ongeregeltheden die gebeurden in de maend 
van Augufto 1566. dathy totter dood toe fiek was, en 
begonfte wat geiöntheid te verbalenten wederkeren 
van fijne vooriz Secretaris Alonfo in de maend van 
April 1*67. door de brieven die hy brochte van den 
Prince van Eboli en fijnen broeder, want hyontfïnk als 
doen gene van fijne Majeft. En aengaendehetpundfc 
dat de verweerder gefchreven foude hebben , dat hy 
hem wilde vertrecken fonder meer te willen dienen 
aen Coningen noch Keifers en is niet vreemt, gemerkt 
hy genen middel meer en hadde, daer in tecontinue- 
ren,enten anderen de verweerder heeft altijdsgefeid, 
dat welènde door noot gedwongen te verlaten den 
dienft van zijne Majeft. hy geen ander Prilice en wilde 
dienen, wefende feker dat hy geen middel en hadde om 
eenige andere Prince te dienen met fulker affe&ie als 
hy zijne Majeft. gedaen hadde, ook dat hy wifte darter 
in Chriftenheid geen Prince en was die den middel 
hadde om hem beter te vergelden dan zijne Majeft. en 
aengefien dat hem de Fortu^ne fo tegen was, dat doen¬ 
de fijne Majefteit weldaden aen alle de werelt, en mee 
aen hem verweerder, achtet toe te komen door zijn 
ongeluk, en daerom en wilde niet meer ftrijden tegen 
fijne fbrtuine. 

36, Op ’c xxxvj. artijkel feid de verweerder dat het .”* 
geichrifte welk hem gegeven werd door Taflfin in ’t gt. 

« yoorfz, 
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voorfz artijkel genoemt, hy ’t felve aenveerdealfohy 
’ermeer anderegedaen heeft, teneinde omtebefien 
ofter iet in waer, daermede men hem hadde mogen 
behelpen om de faken teremedieren en beteren. En 
indien hy ’er iet in te propooften gevonden hadde,fou- 
de’t felve te kennen gegeven hebben Mevrouwe , en 
den Raed, om daer op te letten: maer aengaende dit 
gefchrifte, en heefter niet van gefproken, hem alfdoen 
dunkende buiten propooften te welen, want Mevrou¬ 
we en mocht niet toelaten de Generale Staten , fonder 
antwoorde te hebben van fijne voorfz Majefteit, en 
heeft hy verweerder’t felve propooft alfdoen niet ge¬ 
houden als wefende impertinent. En aengaende de 
vergaderinge van de Generale Staten, is te voren geleid 
geweeftover acht of tienjaren, en en weet niet waer 
door de verweerder behoorde te verklaren, dat andere 
wilden verlaten haren laft gemerkt dat fuiken propooft 
geenfins en diende tot fijne faken, temeer dattergene 
Heere en was die hem fulx hadde bevolen te feg- 
gen. 

?7- Op’t xxxvij. artijkel feid de verweerder, dat- 
men over veel jaren hadde geproponeert aen fijne Maj 
de vergaderinge van de Generale Staten ,om door hun 
goeddunken te letten op de middelen om te conferve- 
renons heilig Catholijk geloof envoorfien de faken 
van fijne Majefteit en van de voorfz Staten, d’welk 
men feide feer ten achteren te wefen, en en is noitde 
meninge van den verweerder geweeft , de faken te 
brengen op fuiken weg, gelijk het artijkel inhoud, 
want fijne profeffie is altijds anders geweeft, alfo hy ge¬ 
noeg fal doen blijken, en men kan fien wat vreugt men 
gehad en getrocken heeft van noit vergadert te hebben 
de voorfz Staten voor defe beroerten, en indien men 
wilt leien de Cronijken van Heer Philips van Commi- 
nes, men fal daer in vindende grote dienften die de 
Generale Staten vergadert wefende haren Prince ge¬ 
daen hebben , en en heeft noit de verweerder verftaen 
dat de voorfz Staten gedaen hebben tegens ha ren Prin¬ 
ce , en concludeert de voorfz Philips de Commines, 
datfe verraders van haren Prince en den Lande zijn, 
de gene die fulke vergaderinge beletten, en datfe ’t felve 
doen om te voeden hare ambitie, ten einde de Prince 
niet geadverteert en word van hare mishandelinge. 
Tenleften bid de verweerder niet geallegeert te wor¬ 
den metten Grave van Culenborg of de Geconfe¬ 
dereerde Edelluiden of van den compromifle als niet 
wefende de daed van den verweerder, en indien hy 
met henluiden gehandelt heeft is door laft van Me¬ 
vrouwe , alfo men fien mag by de Acften daer op ge- 
paflèert. 

38. Op’t xxxviij-artijkel feid de verweerder dat hy 
hem noit bekommert heeft mette abolitie vande voor- 
fchreven Inquifitie en Placcaten, als geen ftand heb¬ 
ben de ter plaetfen van fijne refidentie, en heeft noit ge¬ 
dacht te ufurperen de autoriteiten en overheden van 
den Lande,en en weet niet hoe hyfe foude konnen pre¬ 
tenderen en door wat middel,niet en hebbende ingank 
noch voixin gene Staten van herwaers-over, aliöhy 
verklaert heeft in’tbeginfel van defe antwoorde. En 
aengaendedatmen hem befchuldigt dat hy wilde datter 
vryigheid van confcientie ware, en dat een jegelijk 
mochte leven na fijnen wille, men weet genoeg met 
Watlörgeen neerftigheid de voorfz verweerder houd 
Zijne eigen Onderfaten ,en indien hy niet al en kan fijn 
begeerte te wege brengen, hy doet ’t gene hy kan om 
ons heilig Catholijk geloof t’onderhouden: ja men fal 
vinden darde Geeftelijke Princen fijne naburen daer 
mede genoeg belet fijn, en bekent de voorfz verweer¬ 
der fijn vocatie niet te wefen hem meer met fulke fa¬ 
ken te moeyen, en dat fijne Majefteit hem in ande¬ 
re dingen fal gebruiken, verklarende voorts valfch te 
wefen alle het gene welk ’t felve artijkel tegens hem 
inhoud. 

39 Op’t xxxix. artijkel feid de verweerder dathy 
lelalft»; te Doornik aenquam ten felven dage doen hy van 
ie. Bruffel vertrok, en dat hem tegen quamen fommige 

Edelluiden en volk van de Magiftraet van de voorfz 
Stad, de welke hem wellekom heten, en komende bm- 
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nen de Stad, vond het volk in wapenen, en veel gepeu¬ 
pel,- daer van eenige riepen Vive le Roy, Vive le Geux, en 
gedenkt hem verweerder wel dattet hem leetwas en 
mishaegde, en feide tot den Heere Beaufort en fommi- 
geunderedie by hem waren, die hem feiden datmen 
alfdoen daer in niet konde verfien, en weet een iegelijk, 
wat van een gepeupel is: ook dat hy verweerder was 
gefonden ter voorfz plaetfen om alles te ftiffen, en dat¬ 
men te Brufïèleen generael verdrag aen de bondgeno¬ 
ten en geconfedereerde gemaekt hadde, dewelke ver¬ 
bonden waren te helpen caftijen alle ongeregeltheden, 
alfo de aóte van de verfekeringe ’t felve inhoud,en heeft 
hy verweerder niet verftaen dat fuik verbod in eenige 
plaetfè gedaen is geweeft, en en weet niet wat caftie- 
ment hy loude hebben behoren te doen den genen die 
fulx geroepen hadden , wefende ’t felve niet verboden, 
en de verweerder en weet niet wat vrucht het foude tot 
zijne handelinge gebrocht hebben, en dat hy andere fa-» 
ken van meerder macht hadde uit te rechten dan defe, 
enoffy nu fchoon geroepen hadden Vive le Conté de 
Hornes, en weet niet wat hy foude hebben te doen ge¬ 
had, waeromhy verfoekt dat fulx hem niet opgeleid 
en worde voor mifdaed. 

+0. Op ’txl. artijkel feid de verweerder dat voor fijn ©ê 
vertrek van Bruffel de Heere van Beauvois was afge- I+ Be' 
veerdigtom te komen met fijn krijgsvolk binnen het16 * a * 
Cafteel van Doornik, en aldaer aenkomende des ande¬ 
ren daegs ’s morgent na dat hy verweerder des avonds 
te voren ingekomen was, en alfo de verweerder gink 
op ten Stadhuife en men hadde aldaer doen vergade¬ 
ren de voorfz Magiftraet, ten einde om hen te infinue- 
ren zijn bevel en commiffie, fo werd hy gewaerfchout 
dat de voorfz Heere van Beauvois was gearriveert, de 
welke laft hadde hem gehoorfaem te wefen uit krachte 
van'zijne voorfz commiffie, enfandden voorfz Hee¬ 
re van Beauvois zijne voorfchreven commiffie, ten 
einde hy hem by hem foude vinden, d’welk hy dede,en 
feide hem dat hyfeer blijde was van zijne komfte, en 
dat hy wilde komen des noenens of middags by hem. 
eten : waer op de voorfchreven Heere van Beauvois 
hem excufeerde: feggende nat en moede te fijn, en 
dat hy hem wilde gaen ruften, daer op hy weg gink en 
feide de verweerder tot een ige van der Stad, dat fy niec 
en fbuden vrefen de komfte van den voorfz Beauvois 
want hy was te Doornik gefonden, met fekere roep 
die gelopen hadde dat fygemuit hadden, maer heb¬ 
bende gevonden de faken in beteren ftaet, verhoopte 
dattet al wel verdragen foude worden. En aengaende 
den brief die de Heere van Moulbais, Beauvois, en 
van Efplechen gefehreven hadde aen de Squerdes, en 
de Vileers,en was alfdoen geenGns daer vangewaer- 
fehout, maer verftont hy verweerder ’t felve acht of 

, tien dagen na en fprak hem alfdoen daer van, léggende 
'wreemt gevonden te hebben,dat fy fuiken briefge- 
fchreven hadden, wefende hy verweerder binnen der 
Stad, fonder hem ’t felve hebben te kennen gegeven , 
daer van fy hunne excufatie deden, en daer werd niet 
meer afgefproken. En dede de verweerder den voorfz 
Heere van Beauvois alle vrientfehap en courtofie alfo 
hy bekennen foude, indient noot fy, en fal ook geverifi- 
ceert wordeu by de brieven die de verweerder gefchre¬ 
ven heeft aen Me-vrouwewefendegekomen tot Door¬ 
nik. En aengaende dat de verweerder vóórhielt den 
voorfz Heere van Beauvovs, van na Rijfel te gaen, era 
was om geen ander refpect dan dat de voorfz verweer¬ 
der meinde grote dienfte te doen, hem fendende met 
fijn volk na Rijfel om te wederftaen de oproeringera 
van Weftvlaenderen, alfo hy verfocht was vanden Gra¬ 
ve vanEgmont gaende derwaers, indien die verweer¬ 
der die niet van doen hadde , want de voorfz Beauvoys 
was van den dienft des voorfz Gravens van Egmont,en (j?, 
betrouwende hem fijns wel, verlangende hemfeerby 
hem te hebben, welk de waer heid is, en wel verfchex- 
den van de belaftinge begrepen in ’t voorfz artijkel. 

41 Op ’txlj. artijkel feid de verweerder, dat hoewel 
hy verklaerde fuiken laft te hebben , fo en hadde noch¬ 
tans Me-vrouwe van Parma fuiken bevel niet gegeven, 
alf o men by fij ne co mm iffie ge fien heeft, maer de ver¬ 

weer» 
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weerder hiel ’t felve fo ftraf voor, ten einde om te lich¬ 
telijker temogen geraken tot het gene dat hemgeor- 
dineertwas Aengaende het feit van de prekingen, hy 
en heeft noit anders gefocht dan in als gehoorfaem te 
wefen de bevelen van me Vrouwe, alfo men fien mach 
byde brieven die de verweerder defen aengaende ge¬ 
fchreven heeft aen mcVrouwe en aen hare antwoorde, 
en indien hy niet al en heeft kunnen tot eflfeóte bren¬ 
gen ’tgunt hy wel begeert foude hebben, en is niet 
geweeft door gebrek van neerftigheid, naerden tijd 
was alfdoen fo ontftelt dat men niet en konde doen dat 
men wel foude begeert hebben , en was alfdoen Door¬ 
nik foontfteken, als eenigeftad van Nederland. 

42. Op’txlij. artijckel feid de verweerder, dathy 
BelafUn; dit verbod dede doen, het welke alfdoen geheel note- 
Sc« lijk was voor de fekerheid van dcCatholijken , want 

men hiel van de vijf delen van der ftad de vierdeelen 
van de andere Religiën te wefen,alfo die van de Magi- 
ftraet felf feiden. En aengaende het pundt van ’t woort 
exercitie van de Religie, gepubliceert inde voorfz ftad 
met aennoeminge van de Edelen aldaergenoemt, de 
verweerder dede doen een verklaringe van fijne mey- 
ninge, en hoe ’t al gebeurt was en de confid era tien die 
hem beweegt hadden tegenwoordig te fenden, de twe 
Edelluiden Defquerdes en Vileers tot de voorfz. pu¬ 
blicatie, en fant alle’t felve me Vrouwe, de welke hem 
sntwoorde . dat fy van als wel voldaen was, alfo men 
klaerlijk fal mogen fien by de brieven defen aengaende 
gefchreven, endeaóten dien aengaende grpifleert. En 
aengaende de verboden van niet te attenteren , op ver¬ 
beurte van confifcatie van lijf en goed , het was meer 
geftelt tot vrefe, dan anderfins: ook en heeft hy ver¬ 
weerder gedurende den tijd dathy ter voorfz. plaetfen 
was geen oorfakeeehad iemand tecaftyen, die regens 
he t voorfz gebod gedaen hadden, waerom hem dunkt 
dar hy gene faute gedaen heeft, en indien de verweer¬ 
der gene macht en hadde fuik verbod te doen , fo be¬ 
hoorde de Mngiftraer hem ’t felve te kermen gege¬ 
ven , of me Vrouwe behoorde hem gewaerfchouwt 
te hebben, hebbende gefien ’tgenehy uitgerecht had¬ 
de , want alle het gene dat gedaen is geweeft, is ge- 
fchied tot verfekeringe van deGeeftelijkeenCatho- 
lijke. 

4-2. Op’t xliij. artijkei feid de verweerder, dat men „ 
niet bevinden en fal dat de Magiftraet den verweerder 
andere middelen tevoren gehouden hebben , want hy 
was fo bevreeft dat hy niet en dorfte doen , en men kan 
’t felve wel tonen , door de kleine orden die fy gaven, 
doen de kerken overvallen worden,en daer na de kom- 
ftevan den verweerder, en’tgene na fijnen vertrekke 
aldaer gedaen is, en hoewel de verweerder gefchreven 
hadde aen me Vrouwe, dathy den Magiftraet Catho- 
lijk.s gevonden hadde, en begerig om alle goede or¬ 
donnantiën teftellen , me Vrouwe voorfz anrwoorde 
hem door brieven, dat fy 't gewenft hadde metter daet 
in defe beroeringe en overrompelinge te voren ge- 
fchiet, ’t felve gefien te hebben. 

Sr. 44 Op ’txliiij. artijkel feid de verweerder, datdoo* 
fcdafun* toelatinge van me Vrouwe en hare brieven, hy liet toe 

de faken v.an Doornik fouden blijven inden ftaet gelijk 
fy waren ten dage van fijn vertrek, en fo lange tot dat 
hy fijn rapport aen me Vrouwe gedaen foude hebben , 
de welke aldaer fimd den Secretaris La Torre, en men 
mach fien wat me Vrouwe confenteerde aldaer gedaen 
te worden , en weet hy verweerder God niet genoeg te 
danken van dathy niet tot Doornik toegelaten heeft, 
want de vier dagen overftreken zijnde , en was’er niet 
gefloten van wegen des verweerders, met die van dc 
ander Religie tor Doornik voorfz, het welke de ver¬ 
weerder verklaerde expreffelijk t’zijnen v/ederkeren 
tot BrufTel,verfoekendeaen me Vrouwe aldaer iemand 
anders te willen fenden, om te maken fulke capitu- 
latien of verdrag alshaer goetdun ken foude, hem daer 
mede niet meer willende moeyen, en fchreef ’t felve 
ook aen de Magiftraet en den Heere Moulbais den 
Xvj Oftober Anno 1566. 

19* 45 Op’txlv artij kei feid de verweerder, dat hytoe- 
Seiafiiu' liet de Tempelen te maken byde ftads-poorten door 

expreffen laft van me Vrouwe, alfo hy tonen fal by ha¬ 
re brieven, waertoe notelijkwas defelve colleöe toe 
te laten, ten einde om te betalen de werk-luiden en 
’t kopen der materialen , en ook dat daer perfonen fou¬ 
den rvefen om die te doen maken , en alfo men feide, 
darmen alfdoen geen bequamer houtenvant, en dat 
me Vrouwe hem verweerder alle haeftigheid op leide 
dat ’t gedaen mochte wefen, verfochte eenige Edelen, 
die van der anderReligien te willen gerieven van eenig 
hout, het ware by verkopinge of leninge, en indien hy 
verweerder eenig gehad hadde, foude het felve gege¬ 
ven hebben, ten en einde om her vork te vorderen,en 
t’achrervolgen ’t gene me Vrouwe hem beval,en dat’et 
waer.grigis, wefende de verweerder wedergekeerr rot 
Bruffel, fo overgink me V rouwe hem in den raed, door 
dien het werk noch niet opgemaekt en was: waer op de 
verweerder antwoorde,clle neerftigheid gedaen te heb¬ 
ben , maer darmen fo lichtelijk de materialen niet en 
hadde kunnen bekomemen darmen het hout foude be¬ 
reiden in de Abdye van Sinte Meerttn in een befloten 
plaetfe, dewelke den Abt daer toegeleent hadde ten 
verfoeke van den verweerder , want bereidende het 
houtopter ftraten, of buiten de ftad, fo was te vrefen, 
dat’erdagelijx eenige ftukken afgenomen fouden wor¬ 
den, want het fcheen,dat die van der ander Religie niet 
en fochten de voorfz opbeuw inge, en hadde de ver¬ 
weerder moeite genoeg om daer toe te verftaen, waer¬ 
om het onbehoorlijk is hem ’t felve opgeleit te v orden 
voor misbruik, te meer dathy niet belaft en heeft dat 
de Catholijke die fouden betalen,die vander ander Re-, 
ligie geld fouden opbrengen , W'ant ’thaertoeftontte 
doen, leggende dat de Catholijke genoeg te doen had¬ 
den , hare K erken wederom te vei fien, dewelke by die 
van de andere Religie hadden overrompelt geweeft. 

46. Op’t xlvj. artijkel feid de verw-eerder noit fulx 3peiw; 
verklaerrre hebben gelijk het voorfz artijkel in hout, brfrfiufr 
maer heeft altijd? geieit te w illen de executie doen , en Mdtn8*i 
heeft ’rfelveook gefchreven aen me Vrouwe,en indien 
hy ’t niet heeft konnen doen, is geweeft, door dien dat 
de laken hem’r felve niet toe en lieten, want elk die 
hem in iulkelaften vint doen de ex ecutien, als fy ’t vin¬ 
den bequaem, tenfy, en dat den tijd hen’t felve toe- 
laet, en aengaende dat hy niet en wilde caftyen de 
voorfz Beeltftormersen was hem nietroegelaten fulke 
propooften te houden, gemerkt het gene dat me Vrou¬ 
we verdragen hadde met de geconfedereerde Edelluy- 
den,het welke fy altijds fchreef te W’illen onderhouden. 

47. Op’txlvij artijkel feid de verweerder, dat we- ©ear.’ 
fende reed om te trecken na BrufTel aldaer haer Hoog- 
heid hem hadde doen komen , die van de andere Reli- * * * 
gie totDoornik feiden hem dat wefende hy verweerder 
vertrocken , fy fouden overrompelt worden by die van 
den Cafteele, en dat men fecretelijk veel vólx in ’t Ca- 
fteel fou brengen,om ’t felve te werk te ftellen. En we¬ 
tende de verweerder, dat fulke propooften en roepen 
niet waerachtig en waren , aengefien me Vrouwrehem 
niet daer van te kennen gegeven hadde, verfochte den 
voorfz. Heere van Moulbais in tegenwoordigheid van 
degene die hem fulx aenbrochte, niet te willen ir voe¬ 
ren tegen die van Doornik, om twe of drie dagen, en 
ook geen nieu volk binnen den Cafteele te willen ne¬ 
men, gemerkt ’t felve genoeg voorfien was totverwe- 
ringe van der plaetfe, en feide de verweerder dat we¬ 
fende gekomen by me Vrouwe hy hen foude laten we¬ 
ten van alle fijne uitrechtinge, ten einde om te weten 
hoe fy hen fouden houden,en alfo de voorfz van Moul¬ 
bais antwoorde dat hy gedurende den felven tijd niet 
en foude procureuren om eenig nieu volk te hebben, 
maer in dien me Vrouwe hem eenig fand, en hem 
belaftende iet uit te richten dat hy dien terftont fou¬ 
de geven fonder langer te beiden, het welke hebben¬ 
de verftaen die van der ander Religie , kregen meer 
fufpicie en achterdenkinge als te voren, het w'elke oor- 
fake was dat de verweerder niet en dorfde vertrecken, 
vrefende eenige veranderinge,en liet’t felveMevrouwe 
weten,fo door brieven als,aldaer fendende eenen Edel¬ 
man, welke hem tot de voorfz propooften tegenwoor¬ 
dig vant, om haer ’t felve te beter te kennen te geyen, 

en 
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en wat hem verweerder veróorfaekt hadde fijn vertrek 
uiette ftellen, en bad om terftont antwoord te hebben, 
téh einde hy te beter het bevel van Me-vrouwe mocht 
achtervolgen en gehoorfaefn welen, want fijne menin» 
gewasgehelijken hare bevelen t’achterYolgen,aliö men 
fien mach by de brieven hier op gefchreven wefende in 
fijn boek. £n aengaende de propooiten die hy gehou¬ 
den mach hebben metteri voorfz Moulbais, van dat fij¬ 
ne broeder de Heere van Montigny qualijkmgekofen 
foude hebben, was door dienhy verftont, wefende te 
Doornik dat de felve Moulbais wefende Gouverneur 
van de Stad ,en het Land van Tornefis, en haddege- 
duerende alle defeoverrompelinge geen orden geftelt, 
welk hy hadde kunnen doen, en hebbende de faken fo 
verre niet laten komen, van 't beginfel, maer alfo dit 
feit niet en raekt den verweerder, en wilder niet vorder 
af fpreken, dan van de waerfchouwinge die de voorfz 
Moulbais aen Me-vrouwe gedaen hadde, te weten, dat 
hy belegert was , en dat hy die plaetfe niet langer als 
24 uren en konde houden, door dien hy gene provian- 
de en hadde, op welke waerfchouwinge de verweerder 
werd afgeveerdigt na Doornik , aldaer hy vant niet 
waerachng te wefen, de dingen by hem aen Me-vrou¬ 
we gefchreven , en aengaende de refte, latet den voorfz. 
Moulbais verantwoorden, den welken de verweerder 
alle vriendfehap gedaen heeft, ter wij le hy te Doornik 

is geweeft. 
48. Op’txlviij artijkel feid de verweerder dat hy 

noit vervaert en heeft den voorfz. Moulbais, hem heb¬ 
bende in al dat hy gekonnen heeft behulpig geweeft, 
en beneerftigt , dat hem de Stad wel gehoorfaem is 
geweeft , hem doende fweren alle de Capiteinen die 
daer waren tot verfekertheid van de Stad, den welken 
den voorfz Moulbais als Gouverneur gaf beftedinge, 
en de voorfz verweerder en dede anders niet dan hem 
te gebruiken om alles te verdragen en ftillen, en en heeft 
de voorfz Moulbais gene reden hem fijnste beklagen 
welk hy niet en meint dat hy in fijne tegenwoordigheid 
doen foude. 

©e ai 49. Op’t xlix. artijkel feid de verweerder niet ge- 
iciaftuu ra(jen te hebben den voorfz Brederode, dat hy te Bruf- 

fel foude gaen , en als hy verftond, fo was de verweer¬ 
der gekomen tot Breda met mijnen Heer van Nuenaer 
fijnen Swager, ten einde om te kennen te geven den 
Prince van Orangien eenige faken die fy t’famen had¬ 
den , alfo ’t de verweerder genoeglamelijk betonen fal, 
en en vant hem tot genen anderen einde tot Breda: wel 
is waer,dat na fijnen aenkomfte,devoorlzBredero¬ 
de aldaer quam, feggende te gaen na Bruflel om te fpre¬ 
ken Me-vrouwe , aengaende eenige brieven, die fy 
hem gefchreven hadde, door den Secretaris de la Tor- 
re, of Quarebbe, daer van hy feide Me-vrouwe alle ge¬ 
noegen te willen geven , daer op de verweerder ant- 
woordedathy feer wel doen foude , want men fprak 
vremdelijk van hem, en fonderlijk dat hy qualijk dede 
van fijne ftad van Vyanen te fterken, na de tijd die als 
doen was, met andere propooften, daer van hem nu 
ter tijd niet en gedenkt, en was als doen de verweer¬ 
der fo fiek,dathy den meeftendeel van fijnen bedde 
niet en quam, noch hem moeyende met gene gefel- 
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van Brederode en en verftaet de verweerder niet te 
defenderen fijnehandelinge , en wefende tot Breda, 
fo vand hem ook ter felver plaetfe de Grave van 
Hoogftraten, de welke quam bidden den Prince van 
Orangien dat hy t’Antwerpen wilde komen tenein¬ 
de om in de Stad orden te ftellen, en bad den Grave 
van Nuenaer aldaer te willen komen om fijnen com- 
pere te wefen door dien fijne huisvrouwe foude gelig- 
gen binnen eenen dag of twe, alfo fy ook dede , be¬ 
gerende ook feer ernftelijk aen den verweerder hem 
ook aldaer met hun te willen vinden , welk hy nieten 
konde doen, mits fijne voorfz krankheit,en vertrok 
hem alleen op fijn huis, mede nemende eenen Doftor 
van Utrecht de welke fal mogen betuigen in watfta- 
te de verweerder als doen was , en en weet niet wat 
de voorfz Brederode als doen handelde met Me-vrou¬ 
we , dan hy verftont dat hy te Bruflel niet geweeft en 
' I. DeeL 

hadde, ’tgene daer na gebeurt is,is de gehelewérelt 
kennelijk. 

5,0. Op't 1. artijkel feid de verweerder, hem niette 
gedenken, fulke propooften gehouden te hebben, en 
wefende by de gene die hem befchuldigen, meint dat 
hy daer op genoegfamelijk foude konnen antwoorden, 
want heten is hem niet mogelijk te gedenken van alle 
fulke kleine propooften, en men mach fomwijlen ee¬ 
nige woorden feggen, de v/elke anders verftaen worden 
dan die gefeid zijn geweeft. 

51. Op ’t Ij. artij kei feid de verweerder gewaerfchout 
wefende dat in onfe Vrouwe Kerke eenigen verborgen 
fchatwas, liet het felve terftond weten aen Me-vrou¬ 
we , alfo ’t blijkt by fijne brieven van den 4 Septembris, 
en d’antwoorde daer op van Me-vroüwe van den fe- 
venden der felver maend , daer by fy goet vand fijne 
neerftigheden, hem ordinerende, dat hy goede wacht 
foude nemen op het gene datter gevonden foude wer¬ 
den op dattet felve gereftitueert foude worden, den ge¬ 
nen die ’t toebehoorde alfo de verweerder gedaen heeft 
van alle het gene dat hy heeft konnen recouvreren toe¬ 
behorende der voorfz Kerken, en liet ’t felve ook we¬ 
ten aen den Biflchop, en de Canon ij ken, de welke als 
doen tot Doornik v/aren, en doende aldaer graven, be¬ 
val aen eenen van der Stad hem daer byte vinden, en 
ook aen den Canonijkenop dat vindende eenige appa- 
rentie van’t gene daer van hem verweerder gewaer¬ 
fchout hadde, daer in fo voorfien mocht worden datter 
nietgcftolen en werd, en dunkt hem, indien hy’erfijne 
neerftigheid niet in gedaen en hadde, en dat het gepeu¬ 
pel eenigen fchat genomen hadde, dat men hem daer- 
om aen foude hebben mogen fpreken , en en was noit 
demeningevan den verweerder eenige fchadetedoert 
der voorfz Kerke, noch den fondamenten der felver, 
en ook fo dikwils als Me-vrouwe hem dede ophouden, 
dede het felve alfo men fien falbvde brieven die Me- 
vrouwe hem fchreef van den xvij Septembris, en de 
antwoorde van den verweerder van den xix, hebbende 
terftont doen vifiteren alle gravingen by de voorfz Ca- 
nonijken die als doen aldaer waren, en de meefters van 
de Metfers,alfo hy tonen fal by deatteftatien hierop 
gemaekt den xxvij dag van Septembris, de welke hy 
dede maken door oorfake van eenen brief die Me- 
vrouwe hem ( defen aengaende) gefchreven hadde van 
den xxiiij defer voorfz maend Septembris, refereert 
hem tot een yegelijk, dat hy feide dat men daer niet vin¬ 
den en foude, maer het gene hy dede was om genoeg te 
doen fijn devoir, want indient waer geweeft hadde, en 
datter eenig ongeval gebeurt hadde, fo foude men hem 
verweerder de wijt gegeven hebben, en en weetniet 
tot wat oorfake men hem hier mede belaft, gemerkt hy 
Verweerder daer van geen profijt en konde hebben. En 
men weet wel dat alle het gene, dat men aldaer gevon¬ 
den heeft van gout en filver, wefende ’t felve tot fijn 
kennifle gekomen, hy ’t den voorfz Canon ij ken gege¬ 
ven heeft alfo men fien fal by harequitantie, en men 
fal alle fijne brieven enbefcheden vinden gcregiftreert 
in fijn boeken. 

52. Op’t lij artijkel feid de verweerder noit fulke 
propooften gehad te hebben, en en weet niet wat voor 
een Edelman men als doen in Spangien gevangen fou¬ 
de hebben gehad, en nopende fijnen broeder en hadde 
niet waerom hy voor hem befwaert foude zijn, wefen¬ 
de feer geluckig dat hy by fijne Maj. was, zijnde uit de- 
fe beroerten , en mifgunden hem ’t felve genoeg de 
voorfz verweerder, en hadde feer wel als doen willen 
in fijn gefelfchap wefen. En aengaende de f 0000 man¬ 
nen in *t felve artij kei geroert, zijn propooften feer fri¬ 
vool , want men weet genoeg, dat de verweerder de 
middel niet hebben en foude, 100 mannen in Span- 
gien te voeren , te meer dat hy den weg nieten weet 
dien hy nemen foude, om fulx te doen, biddende daer- 
om geen geloot te geven fulke frivole eq ongefondeer- 
depropooften fonder reden, en indieri natter yemant 
ware die hem fulx Opleggen wilde, bid de verweerder 
dat de felve hem voor oogen mach komen, om daer 
op t antwoorden alfo hy na reden fal bevinden te bel¬ 
horen, 
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fulke propooften gehouden heeft met die van de an¬ 
der Religie van Doornik noch mette, Magiftraet, maer 
ter concrarien heefc de verweerder altijds gcfeid niet re 
wiilendoen fonderexpres bevel van Me-vrouwe, alfo 
hy lal doen blijken by lijne brieven. En indien hyfo 
beladen bevonden fal worden in de voorfz handelinge, 
is geweeft door dien de brieven van Me-vrouwe fo 
twijfelachriggeweeft zijn , dathy niet wel haremenin- 
gekonde verftaen, het welke hy Me-vrouwe gefchre- 
ven heeft door fijne brieven van den iij Odober, bid¬ 
dende volkomentlijken en te willen geadverceert wor¬ 
den van hare meninge, ten einde om daer in gene faute 
te doen, en van te feggen dat fy niet en foudendoen 
fonder te fien de ondertekeninge van d een van deHee- 
ren begrepen in ’c voorfz artijkel, en is niet waer, 
maer ter contrarien heeftgefeid engefchreveu ,datfy 
fouden doen het gene dat de Heere van Moulbais en de 
Secretaris de la Torre met hun fouden tra&erenvan 
wegen Me-vrouwe, alfo men fien fal by de brieven, die 
de verweerder gefchreven heeft,aen den Heere van 
Moulbais en den Magiftraet van Doornik van den 
xxvj Octobris 1566. enen weetniet (genomendatfy 
hun geaddreiïeert hadden aen de voorfz Heeren be¬ 
grepen in’t voorfz artijkel) wat raed fy aen die van 
Doornik foude hebben mogen geven, niet wetende 
den ftaet van der Stad. 

f4. Op ’t liiij artijkel feid de verweerder, dat hy hem 
heeft gevonden tot S. Amands, door de redenen die 
hy Me-vrouwe gefchreven heeft by fijnen brief van den 
x September 1566 wefende de copie geregiftreert in 
fijn boek, en aengaende van aldaer toe te laten de pre- 
dicatien, en konde hy als doen aldaer niet verbieden, 
en werden die als doen toegelaten buiten de poorten 
van Mechelen, Rij fel en andere pketfen, en indient hy 
verweerder hadde willen verbieden tot Sinte Amand, 
foude gedaen hebben tegen het accoord , want men 
hadde aldaer eenen tijd lank gepredikt, alfo ’t kennelij k 
is, ja hadden die van de ander Religie gedaen de onge- 
regeltheden binnen der Kerken, het welke niet belet en 
was geweeft by den Baliiu,of Gouverneur van Sinte 
Amand, feggende genoeg macht gehad te hebben, en 
heeft de verweerder beforgt by alle middelen te mogen 
bewaren de voorfz Abdye van S. Amand, en alle het 
Land toebehorende den Cardinael Granvelle, ten ein¬ 
de dat aldaer gebeurende eenige ongeregeltheid men 
niet denken en foude’t felve gedaen te wefen met con- 
fent van den verweerder, als geen vriend van den Car¬ 
dinael wefende, en men weet wel hoe datfe hen hiel¬ 
den tot Roncen, toebehorende aen die van Granvel- 
Je, de welke deden grote infolentien en overvallingen 
aen alle hare nabueren, en waren in den tijde de vie- 
j-jgfte van der contrarie Religie , hoe wel de Dekens 
van de felve plaetfe is Titelmanus Inquifiteur in Vlaen- 
deren. 

55. Op’t lv artijkel feid de verweerder, dat hy fprak 
den voorfz Minifter ten einde hy hem foude houden 
in alle Mligheid, alfo hy ook gefeid hadde aen die van 
Doornik, foekende daer door in alles goeden orden te 
lïellen, want men gedwongen was de predicatien toe 
te laten. En belangende datby’t voorgaende artijkel 
pien belaft den verweerder toegelaten te hebben , dat 
een jegelijk fonde leven nadegeruftheid van fijne con¬ 
fidentie,’t felve en fal men niet waerachtig vinden, 
dan dat hy geconfenteert heeft,’t gene men als doen 
toeliet in ’t Land volgende het accoort gemaekt by Me- 
vrouwe, die aen hem verweerder fchreef datfy wilde 
*t felve accoort onderhouden te worden , totter tijd toe 
dat by fijne Maj. met advijfen van de Generale Staten 
anderfins foude zijn geordonneert, alfo blijken falby 
de brieven van hare Hoogheid, en quatnen terfelver 
plaetfen fommige van het cafteel van Cambrefis,en 
van Valencijn fprekende metten verweerder, de wel¬ 
ke hy antwoorde fulx a's doen behoorde, hoe wel hy 
daer na gewacrfchout is geweeft, dat men anderfins 
overgedragen heeft, alfo blijkt by de brieven die de 
verweerder fchreef aen mijn Heere de Aerts-Biftchop 
van Camerijk den xj Septembris 1566 enanderena- 

volgende antwoorden van den voorfz Heere Aerts- 
Biflchop , daer by men klaerlijk kan begrijpen dat alle 
dedienftdie de verweerder focht te doen , waren ver¬ 
keert geinterpreteert, welk oorfake was dar hyhetn 
focht te vertrecken, en hem niet meer te rnoeyen met 
fulke faken. 

56. Op ’t lvj artijkel feid de verweerder dat hem ee¬ 
nige hebben komen waerfchouwcn ,dat men eenige 
ongeregeltheid dede in een kerke, de verweerder gink 
terftond derwaers vergefelfchapt met luttel volx, en 
wefende gekomen binnen de voorfz kerke, dede fom- 
mige gevangen nemen, en onder andere alfo hy meent 
wafler eenen Hernaut genaemt Hoyau , en daer na 
vant hem den voorfz verweerder op’t Stadhuis, al¬ 
daer hy den voorfz gevangen dede ondervragen in zij¬ 
ne tegenwoordigheid 3determinerende daer van voor 
zijn noenmael executie te doen, fo verre by tnifdaen 
hadde, maer alfo fy alfdoenniet achtehaelten werden, 
fo werden fy wederom na de gevankeniffe geleid, 
en des anderen daegs wefende , Sondach , en werd 
hier van niet gehandelt, en mits andere faken die den 
voorfz verweerder te voren gekomen waren, en werd 
v-in delen niet meer getradreert, en alfo hy reilde na 
Bruftel, fo feide men hem datter van defe gevange¬ 
nen waren die niet achterhaelten waren geweeft, en 
datfe van honger ftorven, en dunkt hem verweerder 
datmen feide ,datde voorfz Hoyau van defe tegen¬ 
woordige mifdaed niet achterhaelt en was, maer dat fy 
t’anderen tijde hadde van de Iuftitie gevangen ge¬ 
weeft , waer op hy verweerder antwoorde dat, in¬ 
dien hyandermael gevangen hadde geweeft , en daer 
van geftraft, ’t felve en raekt dit tegenwoordig feit 
niet. En dat indien men bevand dat de gene die de 
verweerder hadde doen vangen niet befchuldigt en wa¬ 
ren datmenfe foude los laten,niet anders hebbende 
van defe fake gehandelt. 

57 Op ’t lvij artijkel feide de verweerder dat hy yer- 
ftond datter eenig volk van Blandin gevangen was, 
daer van d’eene van henluiden een vrouwe hadde 
met vier of vijf kinderen , de welke dikmaels quamen 
bidden voor den gevangen , den welken de verweer¬ 
der feide in tegenwoordigheid van diverfeperfonen, 
dat indien fy fchuldig bevonden waren, hy niet en 

■ foude kunnen laten daer over recht te doen. En alfo 
de verweerder reifde na Bruflèl feide , dat indiende 
voorfz van Blandin de dood niet verdient en hadde, 
datmen hem eenich ander caftiement mochte geven, 
want het was deernifle de vrouwe en de kleine kinders 
te fien van honger fterven, en heeft daer van naer niet 
gehoort. 

58. Op ’t Iviij artijkel feid de verweerder dit artijkel (F 
niet te verftaen, door dien dat hy hem te Doornik niet 
gehouden en heeft, dan voor het accoort, en aengaen¬ 
de,dat de verweerder behoorde te hebben laten gewor¬ 
den d’Magiftraet,en heefter hem niet medegempeit, 
dan dat hy heeft geflift en geftilt de beroerten tot 
Doornik achtervolgende zijne commillie, en naer fij¬ 
nen vertreck e magmen informeren wat van den ge¬ 
vangenen gebeurt is, wefende hy van daer vertrocken, 
waer door klaerljk blijkt dat de verweerder heeft ge¬ 
daen dat hy heeft gekonnen. 

59 Op’tlix axnjkel feit de verweerder geen par¬ 
don gegeven te hebben, maer indien hy eenige gevan¬ 
gen hadde, die los latende door dien fy alfdoen niet 
achterhaelt en worden , de felve machmen anderwerf 
vangen, daer mede laet hy geworden de Iufticxe. £q 
indien hy iet bevolen hadde daer van hy gene macht eq 
hadde, en was daer in de Iufticie hem niet gehouden 
onderdanig te wefen,maer hem’t felve te vertonen, 
want de verweerder en is geen Recht-geleerde, eni$ 
ook zijne vocatie nier, alfo alledewerelt kennelijk is, 
ookengink hy tot Doornik niet dan alleenlijk omte 
ftillen de beroerten , en het recht en de Iuftitie te 
voorderen, en de Magiftraet alle autoritit te geven, 
het welk hy na zijn vermogen gedaen heeft. En in¬ 
dien Me-vrouwe hem hadde willen houden goede 
correfpondencie , hy foude gemeent hebben de voor- 
fchreven Stad te remediëren fo vele als eenigi Stad 
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van den Lande, alfo men fien mag by de brieven die hy 
dien aengaende aen Mevrouwe gefchreven heeft. 

60 Op’t lx. artijkel feid de verweerder, indien hy 
defen brief gefchreven heeft fö moeft alfdoen den roep 
fulx zijn, want de verweerder en is niet gewoon beufe- 
len te inventeren, en en weet niet waerom men mag 
den voorfz brief tot eenigen quaden einde uitleggen 
pemerkt her gene datdaer na t’Antwerpen gebeurt is, 
en feker de meninge van den verweerder en was anders 
niet, dan wefende fijne Majefteitnaerde waerheid on¬ 
derrecht van de ongeregeltheden, men ibude fo veel te 
eerkonnen relolveren om daer in te verlien, en heeft 
de verweerder fomwijien begrepen geworden door 
brieven vanden Marquisvan Bergen, en fijnen broeder 
wefende in Spangien van dat hy Jo foberlijken fchreef, 
het welke de verweerder dede door dien hy alle dagen 
faa veranderinge, en en wifte niet watcer mochte uit¬ 
rijden , hem daerom remitterende toe het gene dat Me¬ 
vrouwe en den Raed mochten ichrijven aen fijne Ma- 
jeft. de welke hun alfdoen wei belig vonden, wefende 
gene verfekertheden wat einde de ia^en fouden mogen 

nemen 
£ei8. <Si. Op ’t Ixj. artijkel feid de verweerder npit die 
nlcfïc van Valencijn geraden te hebben d„tfy eenig achter- 
elaftiiv denken of wantrouwigheid fouden heoben van den 
l' Heere van Noircarmes, maer ter contrarie heeft altijts 

gefeit te behoren metten felven Noircarmes te traple¬ 
ren , ’t welke de verweerder geleid en gefchreven heeft 
aen de Edelluiden wefende tot Valencijn, daer van hy 
genoeg fal doen blijken , en en weet d’oorfake niet 
waerom die van Valencijn hun niet en wilden totCa- 
merijk vinden, want de verweerder heefter divers van 
horen fpreken, en heeft altijds geloliiciteert dat de 
voorfchreven ftad van Valencijn*fouJe accorderen, 
om te vorderen zijne faken van Doornik, en loude ge- 
wilt hebben, dat hy alle goede correfpondentie gehad 
hadde metten Heere van Noircarmes, hem hebbende 
altijds van te voren vriend geweefl, en en weet niet 
waerdoorhy hem verweerder, niet vryelijken en liet 
weten van het gene dat by mochce verftaen hem te ra¬ 
ken, of hem ’t felve vryelijken te ferrlen , mits de 
vriendfehap die de verweerder hem loude mogen 
doen, en dat waerachtig is, wefende de Had van Valen- 
cijn ontdek , en datmen aldaer volk te voet en te peer- 
defand om die te beleggen , fo werd de Bende van den 
verweerder ontboden te komen tot Engene die ,het 
felveterftont in alle neerfligheid dede, maer Mevrou¬ 
we (fonder dat hy weet waerom ) dede die tenlont ver- 
treckenna Thienen , doende andere gefelfchappen en 
Compagnien trecken na Valencijn , waer door men 
murmureerde, en fcheen datmen hem miftroude van 
de Bende van den verweerder, en men focht daer door 
aendievan Valencijn te verftaen te geven , dat de ver¬ 
weerder niet en hadde willen tegens hun trecken, welk 
onwaerachtig was, want de verweerder quelde hem 
daer feer mede, en fchreef daerom aen mijn Heere 
yanMansfelt, de welke alfdoen by Mevrouwe was, 
en was de verweerder vertrocken naer fijn huis, van 
federt den beginne van November, aldaer hy wijt van 
Valencijn is, meer dan 40 mijlen, hebbende luttel 
middel hun te mogen by ftaen, wel is waer dat de ver¬ 
weerder rade, dat indien fy hun niet en wilden vinden 
byden Heere yanNoircarmes, fyhun mochten vin¬ 
den by Mevrouwe, maer dat was in ’t beginfel dat hy 
tot Doornik quam, en ook fal men vinden by brieven 
die de Heere van Noircarmes gefchreven heeft aen den 
verweerder dat hy’tgoed vand, dat elk hem moeide 
met fijne laken, waerom de verweerder verfoekt niet 
meer belaft te worden van de faken van Valencijn, dan 
de Heere van Noircarmes foude willen verantwoor¬ 
den die van Doorn ijk. 

62. Op’tlxij. artijkel feid de verweerder dat hyin 
neerfligheid aenquam ’s avonds op S Andriesdagtot 
Antoingom uitten Doop te heffen fijnen Neve,aldaer 
hen vonden mijn Heere van Hachicourt fijnen Oom, 
en den Abt van Crefpin , en aldaer verftond hy dat die 
van Valencijn waren wederfpannig verklaert, en datter 
een groot fchermutfel was geweeil,ja datmen eenige 
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ftucken gefchuts uitter Stad gefchoten hadde, daer van 
de verweerder noit iet gehoort hadde , dan alfdoen, 
want hy vertrok den xv. Odobris uit Doornik naer 
Bruffel, en van Bruffel na fijn huis, den leften dag der 
felvermaend, daer uit hy alleenlijk gekomen was om 
hem te vinden opten voorfz Doop. "En allo de voorfz 
fijn Oom quam na Bruffel, leide verwondert te wefen 
vanfulke verklaringe, want hy fulx t’zijnen vertrec ke 
niet gehoort en hadde, en ten ld ven ftonde quamen 
aldaer aen de Heere van Vileers en Wingel, dewelke 
feiden aldaer gekomen tezijn om te kennen te geven 
aen mijn Heer van Hachicourt en den verweerder,van 
de ongeregeltheid van Valencijn de welke toequam 
doorhaer miftrouwen welkfy hadden van den Heere 
van Noircarmes, en hy van hunlieden, biddende daer- 
om daer in te willen voorfien,en niet toe te laten de 
bederffeniffe van een fulke Stad en het land daer ronts- 
om , aengefien , dat de voorfz Stad prefenteerde te 
doen alle’t gene dat Me-vrouwe en die van den Rade 
foude ordineren. En dat Me-vrouwe van hunqualijk 
onderricht was, en dat fo verre fy na de waerheid on¬ 
derricht ware, en by ongepalïide perlonen , fy fouden 
daer in by andere wege vei fien met andere propooften 
hier toedienende, en dunkt hem de verweerder dar¬ 
ter ook geweefl is een en borger, maer weet niet wel of 
hy genaemt was Gilles of anderfins, en hebbende alle 
’t gene des voorfz is in ’t lange verftaen de voorfz Hee¬ 
re van Hachicourt , verfochte den verweerder dat 
hy wilde rijden over Gaesbeke aldaer hy foude mogen 
fpreken mijn Heere van Egmonr, en de Grave van 
Mansfelt wefende van de Raed neffens Me-vrouwe, en 
leiden aldaer den voorfz Vileers en Wingel, ten einde 
om de voorfz Heercn te feggen alle ’t gene des voorfz 
is, en hun na de waerheid t’onderrechten vandepre- 
fentatie die die van Valencijn deden , ten einde om te 
verlien tot die ongeregeltheden die toe te komen Hon¬ 
den, en menfeide tot die van Valencijn dat hy feggen 
foude aen die van der Stad dat fy hun ftil fouden hou¬ 
den rotter tijd datfy antwoorde hadden van de voor¬ 
fchreven Edelluiden. En vertrok terftont de verweer¬ 
der van Antoing,nemende fijnen weg na Audenaer» 
den aldaer hy fijne peerden gelaten hadde,hebbende al¬ 
daer doen komen die van den Heere van Montigny fij¬ 
nen broeder, ten einde om te eer en in meerder neer- 
ftigheid re mogen na fijn huis keren,en en was niet lan¬ 
ger ftil tot Antoing ,dan twe dagen , na dat hem ge¬ 
denkt , en wefende aengekomen tot Gaesbeke, vand 
aldaer mijn Heere van Egmonc eiï Mansfelt des a- 
vonts , en dede de verweerder aldaer verhalen het ge¬ 
ne welk de voorfchreven Vileers en Wingel hem ge- 
feid hadden van wegen die van der Stad van Valen¬ 
cijn, daer op de voorfz Graven antwoorden hoe dat fy 
geheel ter contrarie onderricht waren, en dat die van 
Valencijn hun geheel qualijken hielden , maer daer 
was den roep dat fy verbonteniffe en verftant in Vrank- 
rijk hadden j het welke de voorfchreven Vileers fei- 
de niet waer te zijn , en dattet alles toequam door 
het miftrouwen welk den Heere van Noircarmes 
hadde van die van Valencijn en fy van hem daer van hy 
genoeg foude doen blijken , en dat aengaende de refte 
de voorfz Stad haer onderwerpt te doen alle ’t gene dat 
Mevrouwe metten Raed haer foude willen bevelen, 
behoudelijk dat fy gehoort werden, waer op de voorfz 
Heere van Vileers verreifde na Valencijn om fommi- 
ge requeften weder te brengen , ten einde om die over 
te geven aen Mevrouwe, en van ’t gunt daer naer ge- 
fchied of gebeurt is, daer mede en heeft de verweerder 
hem niet gemoeit als uit fijnen huife niet geweefl heb¬ 
bende tot in April dat hy quam tot Bruffel by Me¬ 
vrouwe vier of vijf dagen , wefende fijnen Secreta¬ 
ris wedergekeert uit Spangien , het welke hy fijne Ma- 
jeft. fchreef, alle welke dingen bedenkende, kan men 
fien dat het gene, welk de verweerder gedaen heeft, in 
de fake van Valencijn, is geweefl om beters wille, en 
niet om hun te doen veranderen of wederfpannig wor¬ 
den, en en weec niet wat vruchte of profijt hy ver¬ 
weerder daer van foude hebben mogen trecken, ge¬ 
merkt dat hy zijn woonftede heeft by de 40 mijlen van 

^ % Valefff 
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Valendjn , niet hebbende eenig goed daer omtrent ’ 
noch kennifle van der Stad. 

«$, Op t lxiij art ij kei feid de verweerder, dat we¬ 
fende hy verweerder in de raaend van September be- 
fich in de faken van Doornik, eenige van Valencijn al- 
daer by hem gekomen zijn, verklarende dat de voorfz 
Heerevan Noircarmes hun gefeid hadde niet te wil¬ 
len aen die van Valencijn toelaten het gene die ver¬ 
weerder hadde tot Doornik doen uitkondigen en pu¬ 
bliceren, en de Grave van Egmont in Viaenderen,en 
de Prince van Orangien tot Antwerpen, maer wel het 
Compromis,in der voegen gelijk het gepaffeert was 
tuffchen de geconfedereerde Edelluiden , met eeni- 
ee byvoeginge in forme van verbod van de een den 
anderen niet te mogen injurieren ter caufen vantwe 
Religiën , feggende dat alle het gene de voorfchre- 
ven drie Heeren daer in gehandelt hadden, was ge¬ 
weeft uit hare eigen autoriteit , hun hebbende Me- 
vrouwe brieven gefchreven, daer by fy niet voor goed 
en hield , ’t gene dat fy getrafteert of gefloten had- 

deOp welk punft de verweerder hun antwoorde 

15Ö7. 
men op de muren laten uittrecken, want hy wilde fij¬ 
nen Prince getrou wefen , waer op deverweerderhem 
eenen tooch toe dronk, hem biddende, dat hy nim¬ 
mermeer en wilde doen tegcns fijnen Prince, en gaf 
hem de hand,feggende tot de gene die daer tegenwoor¬ 
dig waren, dattet hem leet was dit arm volk in fuiken 
ftaet te wefen, en bad datfe alle de hand aenhouden 
wilden , ten einde dat het miftrouwen welk daer was 
tuflehen den Heer van Noircarmes en het volk van 
Valencijn mochte ter neder geleit worden, want fon- 
der dat foude men wel qualijken een goed verdrag 
kunnen maken, en daer na fchreef de verweerder aen 
de Heeren van Oudringies en Lombres den xxix 
Oótober, ten einde fy de hand wilden aenhouden ,op 
dat alle faken mochten wel vergeleken worden, het 
welk wel een teken was, dat de verweerder anders niec 
en fochte dan rufte en ftilligheid, en gene oproer noch 
wederfpannigheid. 

En bid de verweerder God dat hy fijnen fiele wil 
doen , alfo hy altijds tot Doornik en Valencijn ge- 
fc.cht en beneerftigt heeft eene goede vereeninge en 
vrede te maken , en dat het arm volk wefende ver- 

da,Tv n?« trSerLenfoude fender weten „f toela- | dool,, moch, wederom op eenen goeden weg komen, 
tïneevan Me vrouwe, en indien hy ter contrarie de- ( en wanneer zijne Majefteit foude geheven onderteek 
de hv We hem verantwoorden daer behoren foude. te doen nemen van den tijd da, fy verleid zijn geweeft, 
de,nyioi .• f>n dnnr wat vo k,naer dat de verweerder heeft ver- En aengaende de andere twe Heeren, hy hielfevoor 
fulx dat fy hare faken wel fouden weten te verantwoor¬ 
den, en aengaende defe pumften die falmen by ge- 
fchrifte vinden in zijn boek Folio 91. En docht hem 
verweerder dat de voorfchreven Heere vanNoircar- 
mes fulke propooften van hem niet en behoorde ge¬ 
houden te hebben , gemerkt datmen niet vinden en 
fal, dat hy iet getradeert of gefloten heeft met die van 
Doornik , en indien daer eenige publicarien gedaen 
zijn geweeft ten tijde dat hy aldaer geweeft is, deiel- 
vewarennotelijk,aengaende de refte heeft altijtshet 
Cafteelvoorfien van gefchut,poeder,kloten, muni- 
tiep en vidtualie, en doen langs de Stad in t Cafteel 
krijgsknechten gaen,ten aenfien en weten van alle de 

(F. 14.8.) werelt en in vollen dage, en en heeft noit de verweer¬ 
der anders geleid dan het gene dat alsdoen toe gela¬ 
ten werd by forme van oochluikinge,tottcr tijd dat 
by fijne Majefteit met advijs van zijne gemene Sta¬ 
ten anders foude wefen geordonneert, en dat hy feker 
was dat fijne Majefteit d’ander Religie niet en fou- 
detoelaten,het welke de verweerder op eenen dach 
wel opentlijken verklaerde aen Michiel Herlin, hem 
feggende, dat hy verftaen hadde dat indien die van 
Valencijn niet en mochten leven in hare Religie , 
waren van meninge de Francoifen in hare Stad te la- 
ten,door dien datfe haers gefins waren,en te meer 
dat het kennelijk was, dat fy eenen Francen Mimfter, 
genaemt La Grange in de Stad hadden, het welke 
«rchcelcontrarie was van het gene men in deandere 
lieden toeliet, den welken niet toegelaten en was eeni¬ 
ge uitlandfe Minifters te ontfangen, daer op hemby 
den voorfz Herlin geantwoort werd , dat fy met an¬ 
ders en tochten noch en begeerden, dan te hebben de- 
jfelve vryheden diemen foude toelaten d’andere fteden, 
en dat de Heere van Noircarmes of hy verweerder 
aldaer quamen ordonnantie ftelien, en dat fy alle neer- 
ftigheid fouden doen om hem gehoorfaem te wefen: 
waer op hy verweerder antwoorde dat t felve feit raek- 
te den Heere van Noircarmes,maer indien Mevrouwe 
hem beval aldaer tot Valencijn te vinden om den Hee¬ 
re van Noircarmes te helpen, hy foude hem gaerne al¬ 
daer laten vinden, wefende daer toe by haei verfocht, 
én anderfinsniet om aldaer alle dienfttedoen,en en 
foude fijnen arbeid niet fparen , daer na feidehy totten 
voorfz Herlin dat hy hem bad recht uit te willen ver¬ 
klaren, indien dat fijne Maj. niet en wilde toe laten 
d’ander Religie in de voorfz Stad wat hy van menin¬ 
ge was te doen, waer op hy antwoorde dat hy alsdan 
foude vertrecken na Duitlland met al fijn goed, indien 
hy konde,of indien niet immers fijn perfoon,maer 
dat hy nimmermeer in Vrankrijk foudegaen, noch en 
foude gedogen dat de Francoifen voet binnen Valen- 
cijn louden ftelien, en foude hetn liever alle fijne dar- 

en door wat volk,naer dat de verweerder heeft ver¬ 
ftaen fijne Maj. foude wel af verwondert fijn. 

Voor de reft, bid de verweerder dat zijne Rech- 
ters willen achting nemen op fijne daden, dat hy altijds coucitp 
verduert heeft in de dienften van fijnen Heere, en in- fie. 
dien hy ergens in foude gemift hebben in’t gene daer in 
hy gebruikt is geworden in faken van defe beroerten, 
’tfelveniet en willen wijten eenige quade meninge, 
maer dattet gene faken noch dingen van fijne vacatiën 
geweeft en fijn, daer by voegende dat de gene die in 
fulke faken hadden behoren teverfienhun daer mede 
niet en hebben willen moeyen, en abfenteerden hun , 
en foude dc verweerder we! geluckig geweeft fijn , in¬ 
dien hy tot Bruiïel niet gekomen en ware, maer ware 
gebleven in fijn huis, en foude alfdan fo onfchuldiglijk 
niet belaft geworden fijn van de ongeregeltheden toe¬ 
gekomen in de voorfz Lande, gemerkt hy daer genen 
laft en hadde, verhoopt dat zijne Maj hebbende al 
’t felve wel verftaen, daer op achtinge fal nemen, de 
verweerder heeft nu geantwoort op de articulen en be- 
laftingen die hem gegeven zijn geweeft by den Secre¬ 
taris Praets, fbnder middel gehad te hebben, noch hem 
toegelaten te fijn eenige Procureur of Ad vocaet te heb¬ 
ben om hem behulpig te wefen zijne voorfz antwoor¬ 
de by gefchriftete letten ,en heeft die alben moeten 
maken , biddende eenen yegelijken, diefe fien fullcn,re 
willen geloven dat hy op alle de articulen oprechtelijk 
na de gerechte waerheid geantwoord heeft, en alfo een 
Edelman behoort en gehouden is te doen, en hebben¬ 
de Procureurs en Advocaten, om fijne fake te befteer- 
ftigen, achtervolgende het gene dat hem gelooft is by 
den voorfz Secretaris Praets , fal nader doen blijken 
van de dienften die hy verweerder gedaen heeft gedu¬ 
rende defe beroerten. 

En hoe wel de verweerder eenigen tijd in fijne han¬ 
den gehad heeft de beladingen die hem opgeleir fijn by 
den voorfz Procureur Gcnerael,fonder daer op te heb¬ 
ben mogen antwoorden, alfo betuigen fullen de Secre¬ 
taris Praets en de Heere Anthonio d Avala, totten ij 
Ianuarij, als wanneer hy begonfte by gefchrifte te del¬ 
len waer in hy befig geweeft is totten derden dach der 
inaend Februarij, ten welken dage hy heeft fijne voor¬ 
fchreven antwoorde gelevert in handen van den Se¬ 
cretaris Praets, ter ontlaftinge van den verweerder, 
het welke hy wel heeft willen verklaren, ten einde 
hy niet berifpt en worde van onachtfaemheid. En 
heeft defclve getekent met zijne eigen hand ,opt gro¬ 
te Cafteel van Gent in tegenwoordigheid van Doöor 
Ambrofius de Ribera, Auditeur van den krijgsvolke 
zijnder Maj.de Capitein Franci/co de Montes deOra , 

Don Lois Hcnriquede Gutzman vendrich van den 
voorfz Capitein, Anthonis d’Avila Stalmeefter vanden 
Coning van Spangien > en Francifco Suarez Rotman 

van 
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van de voorfz Capiteirr. Ondertekent , P. de Montmo- 
remt > noch leger 

Praets, 

GCbtirenbe MIe befcn tijb fjecft fijn brcu-tnoebcr/ 
om bem ban geBrer balbert niet te laten becgaen/ 

fijn monbftoden uit baer eigen Borffe moeten bolböen / 
ibiteben hertog ade fijne goeberen na Dein genomen 
babbe/bieniettóilbe betalen. 

foubc ïjiec be beialtinge ban ben Brabe ban 
Bgwónt/ bem bp ben P20cureur Beneend opgeleib / 
mftfgabérë be befenfic Bp fjem bóer tegenë gebaen/ 
tod mebe bobben laten bolgen/ ban en bebbe bie niet fo 
boibomolijb bonnen bebomen: 00b betotjle be Belafïin? 
ge teeinig berfcbeelben/ en bet ben lefer tebcrb2ietig 
foiitre mogen ballen cene gelijbe fabete ïefen/ bèb tb 
gene gtote moeite meet baerom gebaen / ban be leferë 
(uilen bieten / bat men feer beecmbelijb tegen be bèorfê 
poeren Btaben gefjanbelt en geprocebeert beeft / fon? 
bét bat fp - ïuibert bobben bare Debooelgbe befenfie 
mogen boen: maer toerben berfïeben ban p20bue? 
tien en tone / en bat fp be getuigen bie tegenë ben- 
luibenBeletbtoerben/nieten bebben mogen reproce? 
ren / nabten (jenduiben getoeigert toeebe / bet ber? 
blaren bec getuigen in ’t paettculiec te mogen fien / 
boetoel ’t felbe ban barent toegen bpberfdjeibenföe? 
gueffen berfoebt ië getoeed / en 00b bewoont/ bat 
ten minden een gehangen enbertoeerber/ in toat fa? 
ben bat bet 31* / Beljoor t gefnbortfeeCt te toerben / fo be? 
fealëecn BeticbterofBefcfudbiger/ BefonberooBaen? 
gacnbe fijn befenfie en tcmujnen ban tone / ’t toelb 
fjet pn'napaclfte dub ië ban be befenfien/en bat in 
uroceffen crimineel geen continuatie en ban plaetfe 
bebben öfcffectfbrtcren/beïtecbter en moet bem ai? 
tijb en gebeeltjb informeren ban ber fabe en ge? 
ïegembctb ban bien / tot ontlaftinge ber befcbulbig? 
be/ fo 00b in materie t2innneel geen cottdufie plaetfe 
en gnjpt / om uit te fluiten be infórmatien en berifira? 
tien berfaben. 

*3b ben toat lange in Defe fabe geBIebcit / ober? 
tnitë be fielbe ban fecr g?ote getoiebte ië / en bat ib 
oobtelidjtermet anberc macb boo?tgacn: nabemael 
be lefer liebt ban herdaen/ nabten jegenë ben boor? 
febreben %ere Braben/ toefenbe perfonen ban ful? 
fier dualiteit/ baec 00b be &eiferltjbe jtëajefïeit/ be 
^etirborden en meer anbere ©orden beë ïïijr boor 
ïtabben gcinterccbeett en gefdpeben / en bie ben 
Coninb fo g:ote bienden te boren gebaen babben/ 
en fo feer beminb toaren / alfo breembeltjb ië 
gep20cebeert getoorben / bat anbere jperfonen ban 
minber dualiteit geen meer boorbeelë en bebben ge? 
bab ban befe / maer bat tegenë be felbe beel min 
céfpectë geb2agen ië getoeed / fonberltng jegenë be 
gene/ bie be madjt niet en babben bun rechtte ber? 
bobberen / en be gierige banben ban fommige ban 
ben bloebraeb en anbere berfebeiben fïatteerberë te 
bullen* 

©«> j|ier bient ooit toel ten propoode / boe bat böo? be? 
SS" bart öen ftlben hertog 00b gehangen 3ün ber? 
•aten fdjeiben Slbboeaten en pcnfionariffen ban ben 3020? 
jan binden en i§teben / fo ban ©laenberen / fBecbeïert / 
SS' rn anbere lanben/ tegen betoelbe breemoebjben/ ja 
tueufïo? torebelijben en onbeboo2lijben ië geprocebeert ge? 
umtTcn toeed/ en niet tegendacnbe grote indantten bie ge? 

baen toc2ben fo Bp be brienben en bloebbertoanten 
janSm. ban be gebangenë/ alë bp be <0ebeputeerbe ban 

be ©robincien en ^teben bie te bieroorfabenalbaer 
geftiert en gefonben toc2bcn boor be felbe te follici? 
teren / fo liet men be felbe beel maenben lang leg? 
gen / al eer men ben eenige aenfprabe bebe / en in 
’t cinbe ben meed te lad leggcnbe be fahen bie fp- 
ÏUiben ban toegen b»nne ©eeren ett meederë babben 
gebreben* jBaerop battet ben lefer niet berbrietigett 
lang balie ban alle be p2oCeburen in ’t particulier te 
herbalen / fo fullen top bier maer bortelijben en tot 
een erempel boo2tb2cngen be gebanhemfTe en fjan? 
öelinge met JBeefrer ^laccb banbcnCmben/Haeb 
en 3Sbbocaet ban be Staten ’ëlanbë ban lollanb/ 

l. Deel. 

betoelbe albuë toegegaen ië* 35e <®2abe ban2Sof?j^ctftee 
jb / fiebbenbe be commifTie ban ^tatliouberfdjapa^0 
ober ï|oIIanb en Eeelanb bp p20bifie / beeft in ’t lefte 
ban Sanuario 3Cnno 1968. benboojnoemben ftee?? eoca eu 
der 3!acob ban ben €inben op eenenafconbbpbem 
ontboben en genöob cm te bomen eten gelijb bpbe? £el^fl“ 
be / maer menenbe na ben eten na butë te aaen/ t*n 
fo ië bp bp be boorfebreben <6?abe opgebouben cn ’p i^uö^ 
gebetïneert getoeed / feggenbc bat bP baer toe lau 
babbe ban ben hertog ban ?ïlba of fijnen ïïaety torrb0eo 
bebbenbe 00b baer-en-tuffeben bp fijnen ^ec2etartë omen/ 
genaeint ban ber Eanbe geaffideert mette ^ubffituit *" T 
<©2ifTiet ban ben ^obe ban^ollanb/genacmfï©i!' Bf m 
lem ban 25erenbrecbt / boen inbentarifnen alle be sa?uifet 
pampieren / brieben en munimenten fri fijn ccmrtrir fie0o“t* 
ten felfben tijbe bebenben / n of 14. bagen / baec 
na fo beeft be 25alliu ban ben J^age beleib toefen^ 
be met feber getal ban folbaten / op eenen nacbt 
ben boorfebreben ban ben €mben met allebe boor- 
fclpeben pampieren uit ben ïjage geboert na25?uf» 
fel / altoacr bP opte Coutocnbernfe poorte in dnb? 
ter gebangeniffe ië geleib / en baer gelaten alë ber* 
geten/ fonber ftem eenige aenfp2abeofeifcbteboen/ 
ten laetden nabten be brienben ban ben boo2fcft2e? 
ben ban ben €inbe feer menigbbulbïge berfoeben 
en follicitatien babben gebaen tot feer onfp?ebdijbc 
boden en moeiten / fo ië bem na ben tijb ban om? 
trentb?ie maenben opten naembanben Procureur 
<©enerael eenen eifcb obergelebert getoeed / inbou? 
benbe bele en berfebeibe a?ttculen / al meed fijn 
ampt en officie en ber Staten faben aengaenbe en 
roerenbe/ in be toelbe ftp noebtanë cn ben €>ntfan? (f. 
ger <6enerael 5ïrent Cobel alleenlijft befcbulbigt 
toerben* Be eerde articulent’fijnenladetoarcn/bat 
bp op ’tbertrecbeh ban ben Coninb/ bP toefenbe boe 
ter tijb penfionarië ban Bclf / bem gebonben babbe 
binnen <©ent in prefentie ban fync JiBaddcit / om te 
berfoeben bat be ^pangiaerben / georbonneert tot be? 
toaringe ban be frontieren ban bertoaerë-obet/ m 
^pangien fouben toerben gefonben en uit befe Èan? 
ben bertreeben moeten / batbe ïteguede opten naem 
ban be <0enerale Staten geddt / onber fijn pampie? 
ren toaë bebonben (en bat bp bit gebaen babbe fonbec 
lad ban ben SSurgermeederen ban Belf/ fijne mee? 
derë / en 00b fonber toete en abbpë ban be Staten ( 
alfo be Coninb ban ben Staten al babbe oorlof geno? 
men / en bat befe JSeguefle alfo toaë gepractifeert bp 
ben Prince ban Brangien en eenige anbere ban ftjn 
geallieerbeofberbonb/ en oorfabe en ben eerden oor? 
fpronb ban be beranbertnge ban befe $eberlan? 
ben/ etc. 3^ier rnerbt men toaeradjtigte3ijn’t gene 
bier ban in ’t eerde boeb berbaelttoerbbanbeneer? 
den baet tegen be^ebedanben* Bp toelbe articuïen 
be boornoembe jfeeeder 3Iacob ban ben Cinben / na 
ben eifcb beë tijbë en gelegentbeib ber fabe geant? 
tooo2b bebbenbe / ië boortë foberre geprocebeert ge? 
toeeft / bat men bomen foube tot probuetie ban getut? 
gen/ toaer toe bem ban noïje toaë fjem te reclame? 
ren en refereren tot fnne beeren en meederë / nament? 
lijb be Staten ban ^ollanb / be toelbe gebeputeert 
bebbenbe be Zeereu ban KlfTenbelft en i^ateneffe/ en 
biberfe anbere 25urgermeederë en ïtegeerberë bec 
feë grote ^teben ban l^ollanb / om boo? bem ban 
toegen ’t gemene Hlanb te interbeniecen / en fijne &taret* 
of beel eec be gemene Eanbë faben eenigfinëte ber? ^an„ „ 
öebigen/ en fijne relaratie en ontflaginge te borbe? fCn"m 
ren / en baer beneffenë bolb te borberen / ren ber? <©ebe^ 
foeben om.be pampieren / fiucben en refolutien ban 
be Staten ban J^ollanb en anbere fecreten ban |„,0ea 
ben %anbe Bp bem gebonben en mebe tot 25ruf; ban 
fel genomen/ toeberom te mogen beBBen/ nabten 
be Staten be felbe te boen babben / om beë ge? ban 
mene lanbë penningen en omflagen te innen / en trouBie/ 
bat fonber be felbe te beBBen fp niet en mochten 
proceberen tot einblijB fïot ban be reBeninge ban SJJiSk 
toijlen IBeefler 9lrnoult Cobel Bntfanger beëTel? rdorat^ 
ben Üanbë/ baer toe ban toegen fijne toebutoegro? 
te inflantte gebaen toerb/ toelbe boorfebreben * 

& i ren 
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Sïantian 
€?efïong 
tocrü een 
ganfcfjen 
bag ge» 
baiigcn 
gefet, om 
bat fjp bc 
falie ban 
ben 2fiEi» 
boraet 
ban Wol» 
lanö öe» 
fenöeec» 

©e JSe» 
bepu» 
teecöe 
ban öe 
graten 
ban Wol» 
lanttcec» 
ften fe» 
tccrelijfi 
uit btefe 
ban 2#nt» 
Snerpen 

Üfêccftcc 
9acob 
ban ben 
«ïBpnben 
ficift in 
öe ge» 
banbe» 
niffe. 

©e goe» 
beren 
ban dlBr. 
Slacob 
ban ben 
«fèpnöe 
toojben 

jaren 
na fijn o» 
berlijben 
antjla» 
gen / en 
fijn me» 
morie 
ban ben 
sifcf) ban 
ben 10?o» 
cureur 
«Bene» 
sael ge» 
aöfol» 
beert- 

Actiën» 
3cn te la» 
Be gelat 

ren geöcputeeröe / bp per fiebbenöe IBeefler ^ofian 
ban Crêgong / een ban öe p?incipaeige en bloebge 
3Cöbocaten ban ben l^obeban ïjollanö (öie namaelö 
terfle^efiöent banöen ^oogen ïiaöeban^oüanö 
getoeëg ip) gearribeert 3ijnöe tot tïmtoerpen / al» 
toaeröeboo?ftï|ertog öoen toap 3tjnJ$ofhouöenöe/ 
en 3tjnen Haeo ban trouble ofbloetracö geaccommo» 
beert bjefenöe in ’t hutö ban eenen jBarcup $cte3/ 
beröjebenof geblucbt Spaenp Coopman (banöen 
toelben tn ’t eerfte öeel öefer ^tflope öibtoilp ber» 
tnaent tel) gaenöe op öe ilSeeren alöaer/ fo tft ge» 
beurt/ öat öe boo2f3 jBeefter 3Joban ban (Cregong 
berfoebt auöicntic banöen boo?f5 Haöe ban ttouble / 
todft berbregen hebbenöe / beeft ö’oojfabe ban öe 
bomffe öer boo?f3 Heeren <©eöeputeeröe berpeït / en 
boo?tP bp monöe toat te b?p öefenöerenöe öe fabe en 
jfjet goeö redjt ban öen boo?f5 JBeeger 3)aeob ban 
Cinöen/foiPbP alöaer alle öen gantfefjen öacp alp 
gehangen man tn een hamer ban öen felben öntfebe^ 
fet en betoacit getoeeg/fonöer öat 3tjn eigen ötenaec 
ofpcmanöter toerelt hem mocljte aenfpeehen/ öaer 
na loss gelaten en toeber gebomen 3ijnöe (pebbenbe 
hem te bojen bp eeöe boen ftoeren en beloben / öat 
hu tegen ntemanöen ter toerelt en fouöe feggen/ ’tgtint 
hem boojgehouöen toap) bp öe boo?f5 lieren en <©e» 
öcputeeröe/öteoob alp getuigen gep20öuceertfouöcn 
hebben geto02öen/heeft fulben fclptb en b?efe onöer 
pen-luiöen getoeeff/öat fp-Iutöen allep uit haet lutöet 
perberge öelogetenöe/ 3ijn tn hechte en onbebenöe 
hutfen gaen tljuip leggen / bjefenöe oobgeappjcpen» 
beert te toojöen/en ftenöe bequaemheiö/3ijnfonöer 
iet uit te rechten toeber na j|ollanö getroeben/enen 
hebben öaer na egene getutgentffe begeren te boen/ 
ban boo? Commtffariffen öaer toe te öeflineren in 
ï^ollanö / toaerom bp requefte berfotht 3ijnöe bp gof» 
frou Cltfabeth ban $ieulanöe/ puiPb?ou banjlce» 
her gjacob ban öen Cinöe / öattereenige Commiffa» 
riffen fouöen gefonöen toeröen in ï^ollanö/ om alle öe 
Staten int generaelteöoen horen en tuigen in öefe fa» 
Be/ ten einöe öe onnofehjetö ban haet man te beter 
fouöe mogen bltjhen/ fo toerö al ’tfdbe bp öenboo?f3 
lïaöe afgegagen / fulröat öefe pjoceöuren boo2tgaen» 
öeop öe mantere ban öehreeft/ to ten legen gebeurt 
öat öen boo?f3 iBeeger ^lacob ban öen €inöe / fo 0002 
’t berö2iet en hertftoeet öat hem fbnöec 5ün fctmlö 
aengeöaentoerö/ alei 0002 ftehte en ongemab / op öen 
12 IBattp in öen iare 1599» i» öe gebanteniffe tot 
252ttfTeI / genaemt €reurcnb02g!/ öefer toerelö oberle* 
öen tsi / toefenöe alleen bp hem pjefent ^onber ^acob 
ban öen €tnöen fijn foon / en een öiengmaegt/ en 
noch ttoe goebe l^eeren/ alöaer meöe gehangen leg» 
genöe / hcbbenöe ontrent een jaet en fep toeben geban» 
gen gelegen / engetracteert getoeeg met grote rigeur 
enbttfecheiö/ öochto nocheinödijh gebeurt/ ontrent 
ttoe faren na fijn öooö / öat fijn goeöercn / öie al te bo» 
ren meöe aengegagentoaren/ toeber gerelareert 5ijn/ 
en ftjne memorie tp bp fententie ban öen fïaöe boo2f3/ 
00b ban öen eifch ban öen f^tocureur «©enerael geab» 
folbeerten b2pgefp20bem 5©upöanig mn getoeeg öe 
pjoceöuren banöefen Oaeö/ öatmen luiöen ban ee» 
ren en ban fulhen gualtteit/ en beöient hebbenöe fo 
toeeröige Staten en <©ffitien/ alfo fonöer eenige booj» 
gaenöe infojmaticn öeöe bangen en gehangen houöen 
iaer en öagen / en öefribe tracteeröe fo rigoreufelijben 
fonöer fabc of fchult/ foljaer eigen fententie hier ber* 
haeïtmeöe ip bjengenöe/ en getuigeniffe ip gebenöe 
ban harr quaöe en onrechtbeerbige hanöeUngen en 
pjoceöuren. ^och tP toel te geloben/ fo hP langer 
tn’tlebenhaööe gebleben/ öatter geen fententie t’fö5 
nenbooiöelecn fouöe hebben gegaen/ maeröe tijöen 
toaren boe al toat beranöert / en öen hertog focht boe 
toat anöcrpban meeröer impojtantte. 

Ban geitjhen haböe öen ^ertog öoen bangen |Bee> 
ger tïoelant öe Kijbe ^enftonarip öer gaö Êoben/ öe 
toelhe hp öeöe te lage leggen/ 

1. <Bat hp hem gungtg geöjagen en betoefen haööe 
öen fectariffen ban öe gerepjobeecöe lere/en pjofeffie 

15^7. 
öer fectarigen/ fo boo? alp na öe troublen in öen lanöe ï>fnpm» 
ban hertoaerp ober gerefen. 

2. <©m ’t toelb te betopfen toap blijbeïtjb/ öat hp ee= S“n 
nige jaren geleben boojöe beroerten gepojt/geraöen 
enaengefocht haööe/öie banöe 3©et öer boo jf3 gaö 

oben/ öat fp hen fouöen toillen boegen met öeanöe» 3 
re J^ooftgeöen ban ©2abanb / om te berhinöeren het 
inboeren öer ^nguifitie/öie nochtanp inöe omligt 
genöe lanöcn geererceert toeröe / tot genoegen ban fij¬ 
ne ijfêaj. en uitroepinge ban allen fecten. 

3. <©at hp anöerp toel morfjtemerben öat öoo2öe 
genaöe<6oöep ten boo2gen / fonöer öe boojf5 ^jngui» 
fitte öe ouöe Catholijbe ïïeligie niet toel behouöert 
bonbe toeröen/gelijbimen na ö’ophouöingebanöien 
en öe niet onöerhouöinge öer placcaten ban fijne jBaj, 
gefien en geboelt heeft öoo? öe opjoeren en beroerte öer 
geconfeöereeröe €öeïeh en gemenen bolbe / hun boo?» 
nemen bolgenöe. 

4. <£nomöat öe b002f3 öe Hijbe geboelöe / öat 3ijn 
boo?gelfn3ijn collegie niet fo erngdijb gehanöebeu 
toieröe / alp hp öen boojtganb ban öien geerne gegen 
haööe/betoeegöc hP öie bant Collegie öaer toe met 
öefe en öiergelijhe toOOJÖcn: Dat die van Loven geen 
werelt alleen en konden maken. 

5. 25p toelbe hP hem betoefen haööe /genoegge» 
neigt te toefen tot meutotgheiö en inboeringe banöe 
nieutoe üïelinie/mitp öat öoo2t gceö bebinöen ban 
öien bleeb/ öat eenigen tijö boo2t obergeben banöe 
requege öer boo?f3 geconfeöereeröe/hp gefeit fouöe 
hebben: Dat eer drie maenden men in den lande van 
herwaers-over foude fien invoeren de Confeflie van 
Ausburg. 

6. 5&aer bp geboegt / öat geöurenöe öe beroerte hp 
beruthten gehouöen toieröetefapenenteberb?eiöen 
alleguaöe tijöingen tot boo2öcel öer fectarigen en re» 
bellen/eenfabegribtelp berboöen op grotegraffe/ 
öoo? feïter placcaet tegen fulbe nieutoelingen uitge» 
feonöigt. 

7. Boben öien haböe öe boojf? öe fiijbe ötoaelre» 
öenen gehouöen tegen ’t bco?f3 out Cattjolijb gelobe en 
öe Sacramenten ban öien / öoo? berfcfjeiöen argu» 
inenten en motiben. 

8. Cnalfo een feber (Cheologup 3ün argumenten 
enp?opoogen haööe geöebattcert/ hP fienoe öat hP 
öoo?öegoeöercöenen öe toaerheiöniettegenfp?eben 
en bonöe/ haööe gerepliceert/ öat öe (Cheoiogupüe» 
ter toig en berfïonö / alp ’t gene hp ö?eef en feiöe. 

9. 3©elbe öifputenop’tgub banöe Heiige naebt 
en uitö?ucbelhb bp3ijn naajegeitp placcaten toaren 
berboöen op öe penen öaer toe gegelt/öaer ban hP 
geenontoetenheiöen haööe boo? te toenöen / hebben» 
öe fo lange PcnftonariP en Haeö getoeeg öer gaö 
3loben/ öetoelbe t’aüen tijöen öe placcaten toaren toe» 
gefonöen getoeeg/om öe felbe t’onöeihouöen en bol» 
b?engen. 

25eguitenöe öe $?ocureur <0enerael / Öat öeboo?f3 
öe Hijbe bp fententie ban öen hertog ban ^Iba fouöe 
toeröen geconöemneert gejlraft te toeröen / bolgenöe 
öe placcaten ban gjne fDaj. aen lijf en goet/ 

^e boo?f3öe Hijbe hteft hifi tegen bp 3ijne ant» 
tooo?öeberblaert. 

1. Jatter contrarie hPfo toel boo? öe tijöen öer 
troublen alp öaer na en noch toap getoeeg ban goeöen 
CathQlijhen gelobe en toanöel, ban m w 

2. <Dat öaer toe hebben gegrebt alle 3tjne actiën en 
öaöenfoopenbaerlöb totte Statenlijn Collegie en ©perr» 
anöecebpfonöere. grnfunc 

3. Ciebjböc boo2f3 öe Htjbe bp en aen allen eerlij» 
ben luiöen (öie met hem omgegaenenberbeerthaö» 3 
öen) geacht / gereputeert en berucht toap getoeeg. 

4. Sulrbolbomelijb blijbenfouöebpgetuigenig'e 
ban bele geloof toaeröige luiöen / hcbbenöe benniffe 
ban fijn leben/öaöen enomganb: en amtooo?öenöe 
opt r. 2.3. en 4. articule ban öen boü?f3 epfep. 

5. Seiöe noit geraöen / gepojret noch öe ïDet ban 
3loben aengefocht te hebben / noch gepoogt te hebben 
tot faben grecbenöe tot boo?öeeI ban öe fectarifTen / of 
öie banöe nieutoe Heligie of tot becanöeringe ban öe 
ouöe Catpolpe Heligie» .6, €ie* 
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6. Ctelijh ooh tnbe bergaberingebaitbe Sfêettn 

jjjnbptoefen noit en toas gefjanbelt tot toectnge ban 
2ie inboeringe ber ‘Inquifitie in ben Eanbe ban '25?a? 
hanb/banbpbenïlabe ban 25?abanb aente fjouben 
hp ootmoebtge remonficantie gegronbeert op auctoji? 
tett / gfuttSbictte en torlle ban 3ijne |Baj.en3ijneou? 
be conflitutien ban fijne gelucfüge booeoubers en p?i? 
biiegien’S2EanbS ban 25?abanb/’ttoelh boo? geen 
enbillijhe fate en behoo?be gefjouben te toerben. 

7. en en mocht bacrom tegen hem niet bermoeb 
toerbenbe tooo?ben gefp?ohen te hebben in’tbijfbe 

* artrcuf bethaelt 1 foljpooh geen gebachteniffe en Dab? 
bebatbpanbere / in fijn bptoefen/ fulr gefp?ohen toas 
getoeefi. 

8: 3^oe biel bat fulhe of gelijhe tooo?bèn blei fonben 
mogen groten ?ijn getoeefi/niet ombe Confeffie 
ban ‘Insbutg boo? te fpiehen: maer beei eet om bie te 
bertoerpett/mits b’ontmoetingen biemen boe ter njb 
facl)/ aCsf mebe bat’tbermoeben niet anbers honbe 
toefen ban Cacbolijhe iuiben. 

9. %t fefte articul lochenc hP het infjoubenban 
Dien erp?effehjh / en feib bat fblr nimmermeer bp ge? 
loof toacrbige getuigen en fowbebfijhen/ batooh Den 

t inpoutren ban bij. articul niet toaer en fp / en bat hp 
lF,i;o,) toelberfehert toas/noit met pemanb in bifpntege? 

treben te fjtjn / belangenbe be Sacramenten ber 
üctfie/ noch anbere poincten belangenbe pet oube 
Cathohjhe geiobe / met toat menfche het ter toetelt fp. 

1 o. jüaee tet contrarie fbube/ inbien ’t noob toate/ 
toef bonnen betoefen toet ben/ bat hP aitijb ban ben 
& Sacramenten bet ïferhe en ban ben ftoomfe Ca? 
thoitjbengeiöbegef^ben heeft met alle eertoeerbig? 
fjeib enreber entte/ gelijbeen goeb CD?tflen betaembe. 

11. <3Ja bat iyp noit en foube hebbenneleben/bat pe? 
manb anbers baer banfonbe hebben gefp?ohen. 

ii. Cn ban niet berftaen/ bat cowrabentie ban 
placcatenbehoon geacht te toetöen/ offeboon nemanb 
gegualificecrt bp titel of trap ban Srcentiaet in be 
Rechten / bp maniere ban bibiften/ en fonber pemanb 
te tot Hen ergeren / tooo?ben fonbe hebben gehab op 
«enige poincten ban be fteïfgie felfs met een (Cfjeo? 
logns. I 

3&eS be b002f3 be ïïijfte ootmoebelijh berfocht / ge? 
merht’t geneboo2fch?ebert is/bat fo fijn Crcellencté 
ofbe poeren ban fijnen ïiabe bolboeninge begeren te 
hebben ban fïjnïebert en toanbel/ offobpbe htfb?ma? 
tie tegen hem genomen/ petsgebonben foube mogen 
toetbm tot fijnen laffe/ bat hem baer ban fpenfigue 
berhlaringe mocht toerben gegeben / met omflanbig? 
heben ban tijben en plaetfen/ om baer op te mogen po? 
feren/enfhneonnofelhcibbetoaerheben / en op bat bp 
fijne bpanben (geltjh pnbhjhe perfonen baer fonber 
nietenlijn) nietboo:herfteröeenberbichte fahen iet 
aengerttfjt en foubetoerben tegen fijn toelachflfcgeen 
«ere/etc. 

IBaec toat bias ’t/fjoetoel befe man bp een pebet ge? 
ögt en gehouben bias boo? een oprecht Catholijh per? 
foon/ fo fat hP feer langen tijb gehangen / en honbe 
niet te recht homen/ en het Bofte hem fijn toeïbaren en 
goeberen/geftjhmeer anbere/ entoarentoelgelucbig 
bie het met hun leben ontguamen. 

örrfbeR JlstiKrt nu be fahen in be fSeberfanben alfo geflelt 
ian bie toaren ais boo?ff is/ en bat men niet anberS en hooi? 
lanaint* be / ban battbattgenert (pannen in allebefïebeh ban 
en ben Iwtadfentt / fo hebben bie ban amtoerpén bcfïoten / 
lettog hare <0ebeputeerbe te fenben aen ben ^ertoge ban 351? 
anaii&a ba / boen ter tijb toefenbe tot ’S hertogenhofcl) / om 
fae'ge/ hem te Pettonen met alle reberentte en ootmoeb/ hóe 
ang&< bat be hertogiune ban ©arma Cfoubentante be b02? 
*«♦ geren en ingefetenen ber felbec Stab / albaer ban te 

boren toóninge gehab hebbenbe/ boo?be(0Of?maeiib 
25nno 1566. habbe gcacco:tieertengcconfentcert (fo 
be2te be Coninhlijhe iBajefïeit henluiden ïjet berfoch? 
te pa2bon toef gerbe) ben tijb ban een maenb/na be fn? 
fïnuatie en berMaringe ban ben toiHe ban fijne fiBaje? 
fïeit / om b2pelijh uit ben Stanbe te mogen bertreeften/ 
fonber belet gebaen te toerben aen hare perfonen of 
öoeben / en bat fp-luibeh bieü-bolgehbe be boo?f3 boa? 

fcrlandfe Beroerten. akfc 
geren en ingefetenen in ’t accooib ban ben 7 9Cp?i? 
lis 67. niet uttgefonbert/ albaer habben boen blijben 
en berfehert/bat Ijenhitben geen belet en foube toerben 
gebaen aen hare perfonen ofgoeben/ en bit ten einbe 
befelbe Stab niet geheel cn foube toerben gebepopu? 
leert en ontbloot ban boih / en alfo nu contrarie be 
boo2f5toefegginge/ belofte enberfehertheibbanhare 
hoogheib bele perfonen binnen 3ïmtoerpen toaren 
aengetafl en gehangen genomen/ en hare goeben gca?? 
refleert en geconfifqueert/ en meeftenbeelfulhe/ bie 
maer alleenlpen ter p?ebicatien habben getoeefi/ 
fommige meer uit meufgierigfjetü/ ban uit guaöcn 
toille/ en fonber eenige anbere mifbabenbeb?eben te 
hebben / en hen nu toeber geflelt habben in be onber? 
banigheib en geljoo2faemheib ban fijne |Bajefleit: fü 
babenfp fijne CjrceUentïe ootmoebelijh / bat fo be?re 
fijne jhajefleit be felbe perfonen het berfochte pa?bon 
habbe getoeigert en afgefïagen/ bat hem gelieben toil? 
be ’t felbe te berhlaten / en alfban be booefj gehangene 
te boen ontffaen en bergunnen be geconfcnteecbe 
maenb/ om b?pelijh en onüclet met hare goeberen te 
mogen bertiechen / ten einbe het tooo?b ban hare 
hooghetb mocht befïenbtg blijben. 

the hertog ban 3Bïba bit berfiaen hebbenbe/ heeft tóift 
be (©ebeputeerbe met een to2ecb gefïcfjte geanttooo?b/ÜIU’ 
bat hP biel feer bertoonbert toas/ batter noch pemanb 
bias ban be jfêagiflraet ban Sdnttoerpen foflouten toatöac 
onbefchaemt bie boo? be ftetterSbo?flebibbenen fp?e? ?Joa 
hen / bebelenbe hen / bat fpluibcn be jtëagifiraten ban 
acnttoerpen fouben boo? anttooo?be b?engen/ bat fp die oan 
hen fouben toachteuban fulr meer te boen / of foubefe 
altefamen metter boob boen flraffen anbere ten®en* 
erempel/ feggenbe boo2ts Dat fijne jBaj. lieber habbe 
fijne Êanbenganfch tooeflenonbetooont te hen/ ban 
baer een hetter of Huteriaen in te gebogen. 

<®e boo?f3 hertog ban 95lba hebbenbe nu alle beh m 
fterhtenbeS EattbSmetga?tiifoen/foSpangiaerben/ 
Italianen en l^oogöuitfen befet / fulr bat hp hem fel? W 
ben abfolut meefier bebanb ban ben Hanbe/ fonber ^au 
eenige reftflentie/ fo heeft hP öoo? fijnen lïaeb ban gJïSf 
t?ouble boen P20ceberen/ niet alleen tegens beboo?f3 ca en 
gehangene «0?abcn / en anbere Cbeiftiiben engemeen ^en 
bolh/ maer heeft ooh be iBagifïraten ban alle ben ®aa„ 
fleben baer eenige beroerte getoeefi toaren / belaft en nsa&fe, 
behalen/ batfp biel pa?tmilierlijh/gete&entbp een hart 
hare Scc?etariffen of <®?ifficrs / fouben oberfenben at 
’t gene fp fouben toillcn feggen en allegeren tot haerbec 
ontlaflhtge en juflificatie ban be neerftigheibbpljm 
gebaen/ om te beletten be gepaffeerbe troublen en be? 
roertett/ met alle be berificatien / baer mebe fp menen 
fouben fulr te bebeftigen: heeft ooh boben bien bele en 
berfcheiben feer Catholijhe perfonen uit berfcheibert 
3920brncien boen bagbaerben boo? fijnen ïïaeb boo?f3/ 
traer boo? bele feer perpfejc en beb?eefl getoo?ben 3ijn/ 
bat fp geen gelb noch goeb en fpaerben / om #apen en 
IBonmhen te biienbe te h?ijgen/ om be fufpitieban 
hetterpeteontgaen. 

<©e Steben alfo belaft toefenbe beben g?oteneer? 
ftigheib om haer onfcljulb te boen/ en fpaerben geert 
hoften/ om bjienben te ?|obe en in ben JUaebtema? 
hen; 

^ie ban Hnttoerpenhebben een feer g?oot gefch?if? ^ tó 
te ober gegeben / baer infp hebben betoont/bat fp hooi £an *1U# 
en burenbe be t?ouble al habben gebaen en niet achter- SS 
gelaten batgoebeen get20utoebienaers en onbeefaten ont» 
ban ben Coninh fchulbig toaren te boert/of habben [c^ 
honnen of mogen boen/ rcga?önemenbe opte bange? Se 
reufe oo?fahen ert guaïiteitenbanbetijbent20Ublcn/*w«bietü 
bie g?oteen uiterlijhepericulen en perplcriteiten baer 
in fp getoeefi toaren/ ban Dat beStab foube hebben 
getoeefi te beteren / te tcmeöteren en reftaureren / en 
bat fp boo? hare bigilantie/ neerftigheib/ moeite/ pijne 
en a?beib na alle occurentieii niet fonber g?oot perijhel 
ban iijbe en góeben / habben binnen be felbe Stab met 
CtabeS hulpe be oube Catholijhe föeligieenDienftért 
<5obp boen onberhoubert / en ooh be autoriteit en ort? 
berbanigheib ban fijne i©aj. boen conferberen/ en 
mebe be riijïe en b?ebe ban be Staben fjatt J^aber? 

M $ !$$( 



2 1 2 Het vierde Boek» 
ïanb/Qel’öimöe befefoe ban alten troubrien berloft / 
öc p’eDicatten en ejccrcitten ban öe nicutoe fïeltgte 
(oojfaeb ban öe troubden) boen ceffcren / cn öe^taö 
gdebcct in fjanöen ban tfjne fBajetf. in alöcr onöer# 
bamgfjéïö tot fijnen btenfte / tot toclbcn einbe alle bare 
baöcn ban eerften aenöabbenge(irebt/cnöaertoefp 
toaren gcbonienfonber bedteöof tiIoeDfloatinge ban 
eemge gceftclyfte of toerritlijfee perfonen/ baer ban 
fp <©ob almachtig niet genoeg enftonöen banhen» 

Berhlarenbe boo2ts’ tot Ijaer onfcbult/öoe bat fp lui# 
ben altijd pun wtcrfle befte gebaen fjabbenombefec# 
ten en öereften ban alle nieubje Religiën uit bet ^tab 
te Ijoubcn en berb?ijben / en batfc niet allecniyfe be 
^latraten ban fijne jBsjeft. op ’t feit ban ber fjecefien 
gemadst/ ban ïjalbe jare te ftalbejare gepubliceert/ 
tnaer fcfterpeïijfi onbedjouben / en be contrabenteurë 
na uutoijfenöe ngeurebanbcfdbe placcaten capita# 
lijft cn antrerftRö gefïraft / gepunieect engeerecuteert 
babben / meer ban eenige anbere Steden ban getier# 
ïanb. ©erbalenbe boo?t£ in ’t lange al ’t gene ban ba# 
getebaae albaerinbe ^tab gebeurt toaggeburenbe 
be|dbc troublen/ tot batbe I§ertogtnne ban patina 
albaer binnen be ^>taö toag gehomen/ ’tbjelhinbe 
boo?gaenbe boehen ooh genoegfaem tb berfjadt gé# 
fcoeeft. 

&P hebben ooh aenben Coninh felbe befe nabol# 
genbe ïftcmonfttanttc boen obcrleberen. 

H E E R E. 

Sternen# r ~JWe feer ootmoedige en feergehoorfamedienaers 

ban öfe ^ en onderdanen, de Markgrave, Amprman, Bor- 
Siauaint# germeefteren, Schepenen en Raden van uwe Stad Ant¬ 
werpen werpen fupplieren in aller ootmoedigheid, dat uwe 
€oninfe Majefteit door fijne mildigheid en clemencie believe 
nefon#* voor eene goede en feer ootmoedige Remonftrantie 
toen. aen te nemen dit jegenwoordig verhad of recueil, ten 

einde uwe Majefteit mach geinformeert wefen metter 
waerheid van ’t gene in fijne voorfz Stad, gedurende de 
troublen en beroerten aldaer gepaffeert is. 

Alfo in \ begin van den jare 1566 ftijl van Romen, 
onder pretext van’t gerucht, als dat men ’t land wilde 
befwaren met de Inquifitie en de rigeuren van de gepu¬ 
bliceerde Placcaten op ’t ft uk van de Religien,en ’t volk 
daer over in’tgenerael feer is ontllelt en gealtereert 
geworden: fo is ’t gebeurt datter vele in den Lande zijn 
tefamengelopen ,felve ook inde ftad Antwerpen ,te 
faeyenente affigeren veel fchandaleufe gefchriften en 
pafquillen j waer van fy niet hebben nagelaten aen ha¬ 
re Hoogheid de wete te doen. 

En na dat in de maendvan April in’t voorfz jaer de 
Edellieden hen feggende Geconfedereerde, hebben 
geprefenteert Requefte aen de Hertoginne van Parma 
en Plaifance (Gouvernante vandefe Landen) ten ein¬ 
de d’Inquifitie en d’oude placcaten of ordonnantiën 
op’t ftult van de Religie gepubliceert, mochten wer¬ 
den afgedaen en vernietigt: en dat door uwe Majefteit, 1 
met advijs en confent van de Staten Generael defer 
Landen van herrewaers-over nieuwe Placcaten en 
Edicten mochten gemaekt en dien aengaende gefta- 
tueert werden, en dat ondertuflehen hare Hoogheid 
wilde voorfien met eene generale ophoudinge, fo wel 
van de Inquifitie, als van alle executien van den voorfz 
Placcaten : en dat daer op aen de Officiers,en felve 
aen die van Antwerpen door hare Hoogheid isgefchre- 
ven en belaft geworden dat in de executien van hare 
chargen op ’t ftuk van de Religie, fy fouden hebben te 
procederen met alle modeftie, difcretie, en voorfich- 
tigheid, en hare Hoogheid te adverteren van de fchan- 
dalen en feditieufeadlen dier mochten gebeuren,met 
de informatien daer op genomen. 

So hebben eenige onder pretext het gerucht gefaeit, 
en door gefchriften, boeken, billetten, en fchandaleu- 
fe pafquillen door al ’t land gedivulgeert, en ook in de 
voorfz Stad, dat de voornoemde Placcaten waren op- 
gefchort en gecaiïeert , contrarie de waerheid , om 
’t volk te abuferen. 

En al hoewel de voorfz Remonftrantien hadden ge- 
mackt, geftatueert en gepubliceert yele verboden te- 

«S*7. 
j gen de faeyers en auteurs van fodanige gefchriften, mee 

leer grote beloften voor de gene die de felve fouden ac- 
euferen, en genomen informatien van de Secretarif- 
fen, Notariffen, Schoolmeefteren, en van alle de ge¬ 
ne die de voorfz gefchriften fouden mogen gekend (F- ) 
hebben, felve ook eenige van die geftraft. 

Dies niet tegenftaende de Seótariflen in de maend 
van Juny daer na volgende zijn voortgevaren, en 
danige licentie en vermetenheid hebben gebruikt, dat- 
fe hebben derven openbare predicatien en vergaderin¬ 
gen houden buiten vele Steden hier te lande, en on¬ 
der anderen ook buiten de voorfz ftad van Antwer¬ 
pen, tot Wilrijk, Berchem, en daer na tot Borger- 
hout. 

Dewelke vergaderingen fo djkwils zijn geweeften 
met fo grote'menigte van volke Van alle qualiteiten, 
dat den Officier en de Magiftraet niet hebben gekoft 
noch de macht gehad om ’t felve te beletten (als wel by 
den voorleden tijd) om datfede wapenen in de hand 
genomen hadden, om de gene te refi fleren, die hen 
fouden willen verftorén en verhinderen.- 

Het welke de Remonftranten fiende, en dat de ver¬ 
boden en ordonnantiën daer tegens gedaen, weinig 
profiteerden, hebben geboden aen alle de confferea 
der Gilden, om op de Feeften en Sondagen (ordinaire 
dagen van de voorfz predicatien) de wacht te houden 
op de markt, in hare kameren, en noch andere genoeg- 
fame wachten van de borgers aen de poorten der Stad, 
van dewelke alleen de nodigfte voor eenen tijd open 
ftonden: en daer en boven een goet deel borgers met 
hare wapenen geordonneert in de quartieren, wijken 
en veften van de voorfz Stad, om by alleoccurrentien 
gereet te wefen, of per avonture de menigte der gcenre 

aende na de voorfz predicatien, eenige quaed hadden 
omen t’attenteren ,om dat de wachten aen de poorten 

niet fo ftefk waren, of die fouden lichtelijk door de fou- 
len van den uitgaenden en komenden hebben konnen 
geforceert wefen. 

En rot meerder devoir, hebben de voorfz Remon¬ 
ftranten by den anderen geroepen den Raed van de Le¬ 
den der voornoemde Stad, geheten den bredenRaed, 
en haergeremonftreertde abominatien of grouwelijk- 
heden van de voorfz predicatien, en hoe veel fy con¬ 
trarie waren den wille van u Majeft. de rufte en vreed- 
faemheid van dit land en defer Stad, hen vermanende 
en exhorterende alle in ’t gemeen en in ’t befönder, dat- 
fe hen fouden hebben daer van t’abftineren, en van ’t 
felve te adverteren en te vermanen hare fuppooften , 
vrienden, en de gene van hare familien: waer in fy be¬ 
loofden alle devoir te doen. 

Maer dies niet jegenftaende en fijn de voorfz predi- • 
catienen vergaderingen niet gemindert, hebbende de 
Minifters en Predicanten het volk geperfuadeert, dat- 
fe toegelaten waren totter tijd toe dat door u Maj. met 
advijs en confent van de Staten Generael van dit Land 
anders foude geordonneert wefen. 

Daerom dan (Heere) de voorfz Remonftranten 
hebben door hare Gedeputeerde hare Hoogheid gead- 
verteert, en om voor te komen alle inconvenienten, en 
tot fchrik van de quade, hebben met affiftentie der goe¬ 
den opten 1 Julynaeftvolgende hare Hoogheid gere- 
quireert, haer daer te willen laten vinden, hopende dat 
mits der felve prefentie de Stad en de goede fouden ver- 
fekert wefen, hebbende daer na verfocht, in dien hare 
Hoogheid haer daer niet konde laten vinden, als dan te 
fendenten felven fijne eenige perfonen vanqualiteit, 
om als hooft van de felve Stad daer op alles ordre te 
ftellen, gelijk fy wel van node hadden. 

Wacr op het hare Hoogheid heeft belieft daer te len¬ 
den den Prince van Orangien, by velen in de voorfz 
Stad begeert zijnde: hebbende door fijne brieven van 
den xijjuly geordonneert aen de voornoemde Remon¬ 
ftranten , met hem correfpondentie te houden met alle 
goede intelligentie, hulpe en affiftentie, fulx alsinef- 
fe&e en ter goeden executie van fijn laft fich na noot- 
druft foude prefenteren. 

En wefende de voorn Prince van Orangien gekomen 
in de voorfz Stad, heeft met de voorfz Remonftranten 
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geraemt fekere middelen om aen de Leden der Stad te 
propoferen , en over fulx te verhoeden de onheilen en 
inconvenienten die dacr mochten rijfen. 

De welke middelen, naer datfe by hare Hoogheid 
Zijn gefien geweeft (achtervolgende der felver brieven 
van den xvj. dito ) wierdenden xvij gepropofeert aen 
de Leden dei voornoemde Stad. 

En alfo de voorfz Remonftranten met defelve Le¬ 
den doenmaels geen middel hebben konnen vinden, 
om te remedieren een quaed fo generalijk wefende, 
vonden daerom goed haer Hoogheid te requireren, 
van te willen intercederen by uwe Maj.om te doen 
vergaderen de Staten Generael ten einde vore ver- 
haelt, dewijl de andere Provinciën doenmaels defe 
convocatie voor wel verfocht vonden: waer op gevolgt 
is, dat nadien de Gedeputeerde der voornoemde Stad 

felve aen hare Hoogheid '• ebben geremonftreert,dat 
de felve heeft belieft opten iij. Auguftihaer te verkla¬ 
ren , dat fy wegen de voorfz convocatie der Staten Ge¬ 
nerael wel ample aen uwe Maj. haddegefchreven , de¬ 
felve reprefenterende de conllderatien die hare Hoog¬ 
heid daer toe dienende hadde bevonden, en datmen 
daer op derefolutie van uwe Majefteit was verwach¬ 
tende 

En nidemael den xviij. van de voorfz maend Au- 
guftiwas deordinaire Kerk-wyinge binnen Antwer¬ 
pen , fo heeftmen ten felven dage gehopden de procef- 
fie van onfe Vrouwefeer folemnelijken, gelijk t'allen 
tijden gefchied is: al waer fich hebben bevonden nef- 
fens de kerkelijke perfbnen en die van de Magiftraet, 
alle de Ambachten van de Gilden en Broederfchappen 
en ’t beeld van onfe Vrouwe door de Stad omgedra¬ 
gen , ook des vorigen en volgenden daegs geobfer- 
veert de Offeranden en andere folemniteiten na ge¬ 
woonte. 

Enalsden xix. defer voorfz maend devoornoemde 
Prince van Orangien na Bruffel vertrok, hebben de 
fektarifen en andere dwalende in de Religie, als het 
beeld van onfe Vrouwe wederom aen zijne ordinaire 
ftedegeftelt was, ’sanderendaegshenverftout, gelijk 
fy ook deden in Vlaenderen , Holland, en andere Pro¬ 
vinciën , en tegens den avond feer haeftelijk (hen be- 
trouwendeop ’t groot getal van haerlieder complicen 
en adherenten op ’t kerkhof wefende) met een grote 
enonfinnigevermetenheid, lichtveerdigheid en abo- 
minatiete brekende beelden en autaren in de voorfz 
Kerke, Cloofteren , en Capellen van de voorfz Stad, 
ja felve dieinpartiegefpolieert, delende de heiligdom¬ 
men en reliquien. 

Het welke gefchied is met een fo haeftige en onbe¬ 
dachte furie en overval, ja het volk alfo verfchrikt, dat 
de voorfz Remonftranten met de goede borgers en in- 
woonders tot haer onfeggelijk leetwefen daer in by 
tijdsniet hadden konnen verfien , alfdoen den middel 
niet hebbende ’t felve te refifteren : van welk onheil fy 
lieden door eenen Schepen terftont de wete deden aen 
hare Hoogheid, defelve biddende dat haer beliefde 
terftont den voornoemden Prince te ruggete fenden, 
om vorder defordre te verhoeden. 

En om de brekers en berovers der Kerken te ftraffen 
en caftigercn, zijnder gemaekt en gepubliceert gewor¬ 
den fekere EdiCten, ook eenige van de felve brekers en 
berovers den xxviij. der voorfz maend Augufti opent¬ 
lijk op de Markt tot Antwerpen inde tegenwoordig¬ 
heid van den voorfz Prince van Orangien (die den 
xxvij. der felver maend door hare Hoogheid geren- 
voyeert wierde) met de koorde zijn geftraft, en ande¬ 
re gebannen geworden , by welke executie hen ook 
bevonden hebben de borgers van den Gilden en Broe¬ 
derfchappen met hare wapenen, om den Officier te 
affifteren, indien eenig beletfel ware gedaen aen de 
voorfz executie. 

En op dat ’t gene watter gerooft was uit de Kerken, 
mochte weder bygebracht en gereftitueert werden , 
hebben de voorfz Remonftranten doen publiceren et¬ 
telijke Ordonnantiën, en door dit middel heeftmen 
weder gekregen vele goederen en ornamenten, die uit 
de Kerken en Cloofters gerooft waren. 

Na welk afgrijfelijk breken der beelden fijn de voor¬ 
noemde fedtarifen in fulke rafernie en furie populair 
voortgevaren,en hebben des anderen daegs hen derven 
onderftaen eenige Kerken te bemachtigen, ja felve 
van die van onfe Vrouwe, en felve te prediken, en ee¬ 
nige exercitiën van hare Religie te doen. 

Het welke de voorfchreven Remonftranten, vre- 
fende de boosheid en menigte der voornoemde fek- 
tarifen , niet raedfaem gevonden hebben met ge¬ 
weld te refifteren, noch ook om te verhinderen dat 
de twe volgende dagen fy niet eenigfins en perfeve- 
reerden met het felve haer prediken en breken der 
beelden, alsfiende en confidererende, dat in fo kor¬ 
ten tijde het getal van de fektarifen en hare fauteurs 
fo grotelijks geaugmenteert was, en dat fylieden con- 
fequentelijken lichtelijk hadden konnen cauferen een 
openbare confufie en oploop in de voorfchreven 
Stad. 

En niet te min om te beletten de voorfz predicatie 
in de Kerken, op dar den gewoonlijken Godfdienft in 
Kerken en Cloofters als te vore weder mochte gefchie- 
den, heeft mefi publicatie gedaen, dat niemant by lijf- 
ftraffeden felven Godfdienft foude verhinderen, of ee¬ 
nige troublen en feditieuleaCten inde Kerken, Cioo- 
fters, of andere geheiligde plaetfen aenrichten , en ook 
verboden, dat hem niemant en overgink te injurieren, 
tebefpotten, ofoverlaft te doen met woorden nochte 
werken ineeniger manieren, de kerkelijke perfonen 
en andere Geeftelijke, oppenev .n exemplairlijk ge¬ 
ftraft te werden na den eifch van de fake. 

Dies niet tegenftaende de voorfz fektarifen preten¬ 
deerden noch te continueren hare predicatien en exer¬ 
citiën van hare Religie in de voorfz Kerken, onder 
fchijnfel als dat den xxiij. der voorfz maend Augufti 
den Geconfedereerden Edelen foude verklaert zijn ge¬ 
worden, datmen de voornoemde predicatien ter plaet¬ 
fen daer die nu dadelijken waren gefchiedende, niet en 
foude beletten. 

Sulxdat de voorfz Prince en Remonftranten , om 
te verhinderen dat de fektariffen hare predicatien en 
exerciticn van hare Religie nieten bleven houdende 
in de voorfeide Kerken en Cloofteren met wapenen 
en ftocken , en om de Stad in rufte te ftellen, en alle 
vordere inconvenienten te verhoeden , (ja felve de 
vergaderingen der vreemdelingen van de omleggende 
Steden en Dorpen, die hen lichtelijk hadden mogen 
vervoegen by de voornoemde fektariffen , en re gelijk 
inkomen, en hen te vermeefteren van de voorfz Stad) 
zijn genootfaekt geworden te accorderen aen die van 
de nieuwe Religie fommige plaetfen in de felve Stad, 
om by conniventie en provifie, tot dat by uwe Majeft. 
met ad vijs van de Staten Generael defer Landen anders 
foude wefen geordonneert, hare predicatien en exer¬ 
citiën van de Religie te doen. 

En dat op fekere conditiën, en onder andere van 
niet te fullen verhinderen nochte turberen den Godfe 
dienft en fermonen der kerkelijke perfonen in eeniger 
manieren : noch ook van hen te bemachtigen of exer¬ 
citie van haerlieder Religie te doen in eenige Kerken, 
Cloofteren of andere geheiligde plaetfen binnen de 
voornoemde Stad: maer alleenlijk in fekere andere 
plaetfen hen gedefigneert of te defigneren, en hen te 
abftineren van t’injurieren of t’overlaften in eeniger 
manieren de kerkelijke perfonen. 

En ook datfe in de voorfz predicatien en vergade¬ 
ringen fo komende als wederkerende, nieten lullen 
mogen hebben of dragen eenige buffen , piftolen , hel- 
lebarden , en andere wapenen , breder blijkende by de 
contracten van den ij. September i*66. 

En defen volgende zijnder gemaekt geworden feke¬ 
re Ordonnantiën door den voorfz Prince van Oran¬ 
gien en Remonftranten, en gepubliceert den iij. Sep- 
tembris, decopien van de welke zij n gefonden gewor¬ 
den aen hare Hoogheid. 

Sedert welk contraCl tot nu toe den Godfdienft in de 
Kerken en Cloofters weder is gedaen en gecontinueert 
ook defelve by de borgers, koopluiden en inwoonders 
wel gefrequenteert geworden. 
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En allo vele borgers en inwoonders van Antwer¬ 
pen geboren in Duits en Ooftland nefFens andere in de 
voorfz Gereformeerde predicatien quamen, en op dat 
degene van hare familie en jonge lieden uit Duits en 
Ooftland zijnde,by hare vaders en vrienden gefon- 
den na Antwerpen, om te leren en te doen koopman- 

(F. ) fchap,hen mits de nieuwigheid niet en diverteerden 
tot de voorfz predicatien , hebben requefte geexhi- 
beertaenden Prince van Orangien en de voorfz Re- 
monftranten , ten einde hen ook mochte vergunt wor¬ 
den te prediken de confeflie van Augsburg, het wel¬ 
ke de voorfz Prince en Remonftranten, m aenüien 
van de perplexiteit des tijds genootfaekt zijngewee 
hent’accorderen nefFens gelijke provifioneel contract, 
en dat door conniventie, vrefende anders dat eemge 
nieuwe trouble mochte komen tontftaenin e voor 

noemde Stad. _ , 
En om te beter t’ obferveren de voorfz Ordonnan¬ 

tiën , en te mainiteneren de Stad en in woorders in ru- 
fce, ftilte en crehoorfaemheid van u Maj. enallever- 
druckingen en oppreffien voor te komen, die de leden 
en gemeenten der voornoemde Stad réprefenterende 
ftlichaem der Felve, (ouden mogen bejegenen, heb¬ 
ben aeconfenteert, dat de voorfz Prince van Orangien 
en de Remonftranten in foldye fouden aennemen ette¬ 
lijke vendelen voetvolx uit de borgers, gelijk gedaen is 

^ Door de hulpe van welke gefoldijeerde de voorfeide 
Prince van Orangien en de Remonftranten hebben 
den xvij en xviij van de voornoemde maend Septem- 
bris gerefifteert de gene die in ’t Cloofter van deCor- 
deliers meenden te komen, en aldaer verhindert en 
verjaegthaerlieder vergaderinge. 

En op dat fulke en diergelijke vergaderingen inde 
kerken, Cloofteren, en andere plaetfen in de voorfeide 
Stad niet meer en gefchieden, de vomnoemde Prince 
van Oranjen en de Remonftranten hebben gemaekten 
gepubliceert den xx vande voorlz maend Septemb. fe- 
ker verbod tegens fulke en diergelijke vergaderingen 
en acften, by levens ftraffeen confifcatie van goederen. 

En alfo (Heere) by hare Hoogheid was geordon- 
neert aenden voorfz Prince van Orangien, van hem te 
laten vinden in zijne gouvernementen van Holland en 
Uitrecht, fo wierde de Grave van Hoogftraten door 
haer Hoogheid federt den vijfften O&obris na Ant¬ 
werpen gefonden,alwaerhy den x van Mechelen we¬ 
derkeerde, om te vaceren in’t gouvernenement,ge¬ 
durende d’abfentie van den voornoemden Prince van 
Orangien : dewelke vertrok den xij daer na volgende. 

En zijnde de voorfz Remonftranten geadverteert, 
dat de quaetwillige wilden innemen den toren van on- 
fe vrouwe,en hen daer van te vermeefteren ,om van 
daer ’t Stadhuis te befchadigen, en fo de geruchten gin¬ 
gen , door ’t geluit van de kloeke allarmen in de Stad te 
maken: om fulx te verhoeden, hebben de wacht van 
den toren verfterkt,en de felve met poeier en buflen 
verben, ook met grote ftene kloten, om te beletten dat 
niemant de trappen op en klam , diefeer fteil zijn. 

Wanneer de voorfz Seótariffen gealtereert zijnde, 
hebben hen begonft te vergaderen by de kerke van oft- 
fe vrouwe, onder fchijnfel van te willen weten waerom 
men vernadert hadde kruit en loot op den voorfz to¬ 
ren ■ dit horende de voorfz Grave van Hoogftraten, 
en de Remonftranten, zijn derwaers gegaen, en hen 
doen retireren tot 2 reifen: en dit met tegenftaende 
hebben hen opten avond in fulke memchte daer ver¬ 
gadert, datfe met gewelt in defelve kerke gekomen 
.Zijn, aldaer beginnendete breken datter noch refteer- 
de en gcrepareert was 

Hier van de voorfz Grave en de Remonftranten 
veradverteert zijnde, hebben daer lulke ordre geftelt, 
dat de voorfz kerke feer haeft wierde hernomen, en de 
voorfz innemers gefepareert, ook een deel van de felve 
in hechtenifFe genomen, en des anderen daegs aen den 
lijvedoen ftraffen,tot contentement van alle de^a- 
tholijken en goede borgeren. 

Maer fiende de voorfz Remonftranten, dat de con¬ 
vocatie van de Staten Generael ftch Yan den eenen dag 

tot den anderen difFereerde, en dat ondertufFchen de 
predicatien en exercitiën van de nieuwe Religiën con¬ 
tinueerden en augmenteerden, dat mede de troubelen 
en diflentien in ’t land niet en cedeerden: hebben door 
hare Gedeputeerde gefolliciteert by de andere Gede¬ 
puteerde van de Staten van Braband, doen tot Bruf- 
fel vergadert zijn de, en dit ook door inftantie van de 
Wijkmeeftersen Raedslieden der voornoemdeStad, 
ten einde het hare Hoogheid beliefde te accorderen , 
dat om uit de troublen te geraken en te conferveren de 
oude Relige en d’autoriteit van u Maj. mitsgaders te 
herftellen den train van de negotiatie , men mochte 
beroepen de Staten Generael, of ten minften de Staten 
van Braband in particulier ftaetsgewijfe , om eenig 
middel te beramen ten einde voorfz. 

Op welke Remonftrande het hare Hoogheid heeft 
belieft te verklaren den xix van November, dat aen- 
gaende de Staten Generael,uMaj.niet goed gevon¬ 
den hadde, die in zijne abfentie te houden, wegen de 
defordrediefe vreefde vande Seöariflen hen overal 
roerende: maer dat defelve goed vond en accordeerde 
de vergaderinge vande particuliere Staten van Braband 
ftaetsgewijfe, ten einde als gerequireert. 

En naer dat de Staten van Braband door hare Hoog¬ 
heid hier op wierden beroepen en vergadert, hebben 
geraemtfeker middel en voet van te doen cefleren de 
predicatien en exercitiën van de nieuwe Religiën, als 
corfake van de defordre en perplexiteit dier in den lan¬ 
de was: fulx dattet hare Hoogheid belieft heeft, opten 
naleften dag van Ianuarij ,anno 1 s66. ftijl van Bra¬ 
band , haer te verklaren , datfe den Staten van Braband 
goeden dankwifte van den goeden yver en afFedHe, 
diefe toonden te hebben om te remedieren in de defor- 
dres van de voornoemde predicatien en exercitiën ,en 
d itfe nier en fouden onderlaten fulx te adverteren aen 
u Maj. en daer by te voegen de recommandatien diefe 
foude vinden te behoren. 

En fiende de voorfz Remonftranten , dattet van no¬ 
de was op den voet by de Staten van Braband gepropo- 
feert te verwachten de refolutie van u Maj. En niet te 
min dattet hare Hoogheid hadde belieft te fchrijven 
aen de voorfz Remonftranren van den 4 der maend 
Decembri, en daer na den xiiij naeftvolgende aen den 
Grave van Hoogftraten , ten einde door alle goede 
expediente middelen , vermaningen , induótien en 
periuafien fy fouden willen doen cefleren de predicatie 
en exercitiën van de nieuwe Religiën binnen Antwer¬ 
pen, om voor te komen d’indignatie van u Maj.en de¬ 
felve goed contentement re geven, fo hebben de voor- 
fchreven Prince van Orangien , Grave van Hoog¬ 
ftraten, en de voornoemde Remonftranten in defen 
dele gedaen alle mogelijke devoiren en goede Offi- 

cien. 
En om te beginnen de cefleringevandevoorfchre- 

ven predicatien en exercitiën der nieuwe Religiën, 
hebben de voornoemde Remonftranten federt den 
xij van Februarij door hare Gedeputeerde by hare 
Hoogheid verfocht fekere middelen die men foude 
mogen propoferen aende gealtereerde in de Religie. 

En daer na op den xx Februarij voorfz heeft hare 
Hoogheid belieft te adviferen fekere articulen, om 
te doen cefleren de voorfz predicarien, en defelve doen 
leveren aen de Gedeputeerde van Antwerpeu. 

En gedurende ( Heere) dat de Prince van Orangien 
de Grave van Hoogftraten, en de voornoemde Re¬ 
monftranten in communicatie waren met de Gedepu¬ 
teerde der nieuwe Religiën , om f'efFedtueren ’t gene 
bv hare Hoogheid was geadvifeert. 

So ift aebeurt, dat fekere Edellieden Thoulouze en 
Neufville nefFens andere gedaen hebben fekere leve 
van foldaten, en buiten de Stad opgericht eemge Ven¬ 
dels belopende de dorpen rontfom de voorfz Stad, en 
niet vragende na eenige bootfehappen van getrouwe 
perfonen , noch na eenige brieven die de voornoem¬ 
de Prince van Orangien en de Grave van 
ftraten onder hare cachetten en namen, ook de Re¬ 
monftranten hen fonden, met bevel van hen te 
retireren of vertrecken , zijn eyenwel voort getroc- 
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ken van d’eene plaetfe tot de andere rontsom de voor¬ 
noemde Stad, nemende de wapenen uit de lufthuifen, 
en daer doende vele fchaden, waer van dagelijks de ad- 
yerrentie lijn gedaen aen hare Hoogheid. 

En niet raedfaem bevonden lijnde, de felve te flaen 
en te doen retireren met de forcesdie binnen de Stad 
Waren, uit vrefe dat ondertuflchen binnen de Stad niet 
openftonde eenig troubelof commotie, als niet feer 
ongelijk fchijnende, dat fonder grote intelligentie van 
hare complicen daer binnen, fy gekomen waren tot 
fulke ftoutigheid, gelijk in effecle genoeg gebleken is: 
fo hebben de voorli Remonftranten in alder diligentie 
fulx hare Hoogheid veradverteert, om door haer mid¬ 
del daer in veriiente werden ten dienfte van u Majeft. 
en tot rufte van de Stad: de welke terftond uitfehikte 
een deel krijgsvolk, om de felve te flaen en te ontdoen, 
werdende de felve gefecondeert door de voorfi Heeren 
en Remonftranten, ordonnerende dat de z bruggen 
voor de Stad af geworpen wierden, ten einde (y van 
daer niet geaflifteert fouden mogen werden, en datfe 
mede daer over gene libere retraidle en hadden. 

Het welke de Gereformeerde vermerkendeen fien- 
de van de Vellen dervoorfi Stad op den xiij Meerte 
het voornoemde u Majeft. krijgsvolk marcheren na het 
volk en feditieufc troupen van de voornoemde Tho- 
louie, hebbenfe hen van Honden aen gewapent, en 
met Hoeken gelopen en vergadert op de plaetfe, ge- 
naemt de Mere,met intentie vrn uit de Stadtegaen 
lecoureren hare broeders, die men (fo fy feiden) wilden 
mafiacreren of vermoorden. 

De welke troublen door’t devoir van den Prince 
van Orangien, de Grave van Hoogftraren en de voor- 
feide Remonftranten , met afliftentie van de goede 
borgers, Natiën der Cooplieden, en ’t voorfz voetvolk 
byde Stad aengenomen, lijn verhindert en gedwon¬ 
gen geweeft, fonder eenig bloed-vergieten, hoe na.dat- 
let ook was. 

En alfo ten felven tijde van de voorfi troublen feker 
contradl gepafleert wierde , is ’t felve veel meer ger 
fchied,om te verhoeden een groter onheil,en te die¬ 
nen tot de neceflïteit haer doen prefenterende, en niet 
om fulx te doen, dat men foude mogen duiden rot pre¬ 
judicie van u Majefteit, gelijk dan ook niets daer op ge- 
volgtis. 

En hoe wel (Heere) d’entreprinfe van de quaed- 
willige geen fucces heeft gehad, en dat alle de goede 
borgersen Cooplieden hen willig hebben betoont om 
de felve te bedwingen , fo ift nochtans, dat de felve goe¬ 
de borgeren en Cooplieden , niet meer begerende te 

. verwachten diergelijken inconvenient, hen uit de Stad 
waren vertreckende. 

Ter welker oorfaken,en om de Stad niet geaban- 
donneert te laten voor de quaedwillige, en totte gehele 
deftrudtie der felve, hebben de voorfz Remonftranten 
door hare Gedeputeerde fulx geremonftreert aen hare 
Hoogheid, en requefte geprefenteert, op dat door ee¬ 
nig bequaem middel en fonder vertrek daer in verfien 
wierde, volgende haer voorfi requefte. 

Op welke haer lieder Remonftrantie en requefte, 
gelijk’c hare Hoogheid heeft belieft onder anderen te 
verklaren, nodig tewefen om voor te komen den ge¬ 
rechten toren van u Majeft.fonder de felve te ftellen in 
neceflïteit en d’onkoften van herrewaers te doen ko¬ 
men fljne forcesfchoon gereet zijnde. 

En dat voor het welvaren , rufte en ftilte van de 
voornoemde Stad, verfekeringe van de Natiën, en 
van alle goede borgeren, Cooplieden en inwoonders 
der felve,ook continuatie van de trafieque, en om te 
beter te mainteneren de voorfz Stad in de devotie en 
gehoorfaemheid van u Majeft fy promptelijk en fonder 
vertrek fouden innemen fulke Garde als hare Höog- 
heid tot dien einde foude vinden te behoren, blijkende 
by de declaratie deu voorfz van Antwerpen op den 
vij April left-leden gegeven 

i/j.) Waer toe de voorfz Prince van Orangien en Grave 
van Hoogftraren hen hebben geemployeert ,om de ge¬ 
altereerde inde Religie te induceren, van niet te con¬ 
trariëren de intentie en wille van hare Hoogheid. 

En om te achtervolgen de voorfz declaratie, en*t ap*= 
paiferende gramfehap van u M jeft. mits doende ccf6 
feren de predicatien en exercitiën van de nieuwe Reli¬ 
giën , de voorfz Remonftranten hebben aen de Mini- 
fters en Predicanten van de felve Religiën op ten x van 
de voorfz maend April, fulke Remonllrantien gedaen, 
en hen de nootwendigheid ,om de Stad teconferveren 
en niet te ftellen inde indignatie vanu Maj. infulker 
voegen gereprefenreert, datfe met de voorfz Remon- 
ftrantien en bevelen gecaufeert hebben , d^t de felve 
uit de Stad en den Lande vertrocken zijn , en over fulx 
de voornoemde predicatien en exercitiën van hare Re¬ 
ligiën , federt gecefleert 

En achtervolgende’t felve, hebben de voorfz Re¬ 
monftranten op den xij der voorfz maend doen verga¬ 
deren de Leden, reprefenterende ’t lichaem der fel ver 
Stad , om te ontfangen de Garde by hare Hoogheid 
gepropofeert, en aen de felve in ’t lange geremonftreert 
derefolutie en intentie van hare Hoogheid hier op ge¬ 
geven , tenderende tot welvaerten confervatie van de 
voornoemde Stad. 

Waer op de voorfz Leden niet willende van haref 
fydefailleren in ’t devoir, maer hen te betonen in alle 
manieren goede getrouwe en gehoorfame onderdanen, 
gelijk fy en hare voorouders hebben gedaen , in alle 
’t gene dat hem door u Majeft. en der felve voorfaten is 
bevolen en geproponeert geweeft: en om te verhoe¬ 
den dat uMaj. nietgenootfaekt en foude wefen d’on¬ 
koften te doen, om aldaer te doen komen fijne forces 
alredegereet wefende, hebben tegelijkerhandenfon* 
der eenige difliculteit of dilaye verklaert wilig te wefen, 
continuerende den fchuldigen plicht tot u Majefteit de 
voorfz Guarde in te nemen. 

En daer en boven feer ootmoedelijk by hare Hoog¬ 
heid verfocht, van haer perfonelijk te willen laten vin¬ 
den in de voornoemde Stad, om dies te beter te ver- 
ftaen tot weder oprechtinge en herftellinge van de af- 
fairen aldaer, en dat met fulke Garde, alfle foude raed¬ 
faem bevinden. 

En achtervolgende’t voornoemde cohfent en Vef- 
foek is de voorfz Garde by hare Hoogheid gefonden 
binnen de ftad Antwerpen den xxvij April anno 1*67 
onder de conduite van den Grave van Manfvclt, ont¬ 
fangen geworden : en hare Hoogheid is ook aldaer ge¬ 
komen op den xxviij der voorfz maend, ter groten be¬ 
geerte, danken contentement van alle goede borgers, 
Cooplieden en inwoonders der voornoemde Stad, tot 
getuigenifle van haren getrouwen,prompten en feer 
genegen wille totten dienft van u Majefteit. 

Heerfe, by ’t voorgaende relaes in de waerheid ge¬ 
trouwelijk verhaelt, hopen de Remonftranten dat U 
Maj. genoeg fien fal dat hare intentie, wille en adlien , 
mitlgaders van de Leden der voornoemde Stad repte-. 
fenterende’t lichaem der felve, alle tijd geweeft is, te 
mainteneren de oude Catholijke Religie en Gods- 
dienft in de voorfz Stad , en niet tegenftaende alle trou- 
ble en fulke grote perplexiteiten,,iebbenfealletijdge- 
focht de voornoemde Stad met alle de goede borgers en 
inwoonders te houden in de gehoorfaemheid van u 
Majeft. gelijkfegebleven is, en aldaer uwe autoriteit 
en de publieqe rufte te conferveren, fonder daer in yets 
noch lijf nech goet te fparen, hopende ook dat door 
oorfake van de mishandelinge der particulieren ,meeft 
vreemdelingen , en andere quaedwillige tot de repu¬ 
blijke, en verdoolde in de Religie,fy byu Majeft niet 
en lullen befchuldigt wefen van eenige ongehoorfaem- 
heid, gelijk fich ook niet bevinden fal dat hare voorou¬ 
ders en voorfaten in officien hier te vore zijn ongehoor» 
faem bevonden geweeft by hare naturele Princen- 

Biddende daerom ,dat 11 Majeft. believe door fijne 
gratieen naturele clemenrie, niet te gedogen of te lij-, 
den,dat de voorfz troublen en beroerten geinterpre- 
teert werden tot lafte van de voorfz Remonftranren , 
nochte andere opinie van hen re hebben als van fijne 
goede getrouwe en feer gehoorfame dienaers en onder¬ 
danen , en uwe ftad Antwerpen te houden in goede en 
iavorable recommandatie, ten einde den train van de 
negotiatie , hanteringe en frequentatie van de koop- 

1 man- 

a«s 



Het vierde Boek. 
ttianfchap en traffice, fc> wel van de vreemde Natiën 
als borgerert, daer moge werden gereftaureert en gere- 
dintegreert, ten dienfte van God,vanu Majeft wel- 
vaert, rulle, en ftilte van fijne voornoemde Stad. 

$abatbc ï|citógc ban Sllba ooft bimtcnötrecHt 
informatie Dabbc boen nemen op befabe ban be trom 
file / fo beeft Hp be Kègeerberé ber feïber <^>tab / boo? 
3]Bce|ler 5!an be ?Iem en ^ntfioniö ban <ö5?ijfpere/ 
Katte ban benlgobe ban Utretfit / aio €ommiffarif= 
feit bace toe geórbenneert / boen oberlcbercn 19 artiem 
!en/ baer op befeïbe Kegecrbcré fouben moeten ant= 
tooorbenhpgefcHrtfte binnen feberebagen/enbatge= 
tebent bp ïjaerituöer ^ettetarié. vDe aiticulen toa^ 
ïenbefe: 

%tfru; 
Icn QEtt ' 
ïsfe ban 
Uitrecht 
obertje; 
ïebert. 

ï. IN deneer Hen, waerom dat men niet belet en 
heeft de ingefetenen der voorfz ftad Utrecht 

het lopen tot de nieuwe predicatien ,eerfttot Ceulen- 
borg,daer nain’t Loevehout,en ten lellen omtrent 
de poort van Utrecht. 

2. Te meer in de Staten binnen Utrecht refiderende 
niet alleen vermaninge gedaen is geweell den Officier 
en Burgerdeefleren, dat ly daer in behoren te verlien. 

3. Maer ook gerefolveert is geweell, ingevalle de 
ingefetenen fouden haer luiden willen vervorderen tot 
de voorfz predicatie te gaen , dat men de felve foude 
buiten fluiten. 

4. En waerom de voorfz refolutie nietgevolgt cn 
is, en wat haer luiden gemoveert heeft de ingefetenen 
der voorfz ftad van Utrecht te laten pafferen en te gaen 
door dat clinquet van der poorten tot de nieuwe predi- 
catien. 

5. Item wat devoir fy gedaen hebben om te effèdlue- 
ren den briel aen haer luiden by de Hoogheid van de 
Hertoginne gefchreven, in date den 26 September 
anno 1566 daer by haer luiden geordonneert is geweell 
alle naerlligheid te doen, om te beletten alle de onbe¬ 
hoorlijke predicatien en vergaderingen, eenfdeelsmet 
autoriteit, eenfdeels met goedheid en liefde, en ook 
met gewelt, waert nood. 

6. Item wat daer gedaen is tegens de Predicanten 
die binnen de Stad gelogcert zijn geweell, en den ge¬ 
nen die den fel ven gelogeert hebben. 

7. Waerom men niet gecorrigeert en heeftvoet- 
ilaens metter daet fekere drie of vier jonge gefellen op 
SBartholomeus daganno 1566. een ige Beddekens ge¬ 
broken hebbende in S. Gecrtruiden Kerke, fonder iet 
meer te doen voor die tijd. 

8. Tc meer fo de principaellte van de Sedlarilïen 
voorfz , die daer voor gehouden worden , alsGelis 
Spaens, Floorde Schedemaker, Kaerle in ’t haemjen, 
haer voorde Burgemeelleren tot in’t Stad-hui; excu- 
feerden op den felven avond dat fy van de voorfz Beel- 
debrekinge niet cu’pabcl en waren, het welke by den 
Burgermceller Jan Bol terfelver tijd aengegeven is ge¬ 
weell, de gene die op dat Raedhuis waren. 

9. Item waerom dar fy verftaen hebbende, en ge¬ 
noeg gewaerfchout zijnde door het aengeven van den 
Sedtarilfen, by den Borgemeeller Jan Bol haer luiden 
gerelateert van uit de Kerke de Beelden te willen ne¬ 
men, tot haer luider predicatien een Kerke te willen 
hebben , haer luider nietgellerkt en hebben tegens dat 
voorfz quaed voornemen , mits ontbiedende de De¬ 
kens van de Gildens en andere goede Catholijke fo 
Geellelijke als wereltlijke doen ter tijd in de Stad we- 
fende. 

10. Als des anderen daegs gedaen isgeweeft,doede 
principale Beeldeftorminge gedaen is geweell, daer by 
ontbiedende van der wake groot getale uit de Gilden , 
wel omtrent anderhalf 100 mannen, en andere goede 
treffelijke borgeren. 

11. Item waerom fy luiden geexperimenteert heb¬ 
bende, Sonnedaegsden xxv dag Auguili iyóé te we¬ 
ten daegs na Bartholomei dequade intentie en ook de 
quade meningc van de Sedtarilfen, en dat fy boven ge¬ 
loof gevallen zijn in de Kerke, des anderen daegs met 
haren volke of wachten die fy voor de hand hadden, 

*$5/. 
het kiene getal van de Beelde-brekers niet gefluit en 
en hebben, en voorts twe Prochien hebben laten be¬ 
derven. 

12 Item te meer fo dat wel fchijnt lichtelijk fulx 
om te doen geweell z y, fo zy binnen negen of tien da¬ 
gen daer na hebben doen mimen den Sedtariffen de 
Kerke van Sin te Jacob, fonder vorder affillentie ter 
felver tijd te hebben. 

13. Item waerom dat fy luiden eenen meefterVa- 
lentijn, lleenfnijder (wefende een uitheemfeh perfoon) 
die niet alleen de predicatie van dat beginfel ,of mee 
peerden en finkroeren, maer ook de Kerken heeft hel¬ 
pen fpolieren, veel infolentien doende binnen de Stad, 
fo voor de Burgemeellers huife als elders roepende 
opentlijk Vive le Geus, niet en hebben doen apprehen- 
deren of corrigeren, of ten minllen uit der Stad hebben 
doen gaen,volgens dat advijs en verfcheiden verma- 
ninge daer van haer luiden by den Hove doen doen, 
hem gehengende daer na noch een lekere lange tijd in 
de ftad van Utrecht, en dat ook fy luiden van een Ven¬ 
del knechten verlien waren. 

14- Item waerom ly luiden niet en hebben doen ap- 
prehenderen fekere Edelluiden die opten twedendag 
Odlobrisanno 1566. in den Stadhuife geweell zijn, als 
de Heere van Kernelfe, Willem van Nyevelt en ande¬ 
re die in’t Stad-huis zijnde, die van der Wetqualijken 
toefprekende, haer luider namen hebben anders doen 
aenbrengen dan die waren, en veel infolentien bedre¬ 
ven hadden , daer fy ter felver tijd een Vendel knechten 
en treffelijke perfonen foGeeftelijkalswereltlijkinde 
wapenen hadden. 

13. Infgelijks waerom dat Henderik van Bemmel 
die na het Placcaet van den Prince in de Stadswachte 
grote infolentie bedreven hadde, niet gecorrigeert en 
is geweell. 

\6. Item waerom dat Tan van Amerongen, wefen¬ 
de notoorlijk een Kerke-fchender,in den dienft van 
flootmaken der Stad van Utrecht fekere tijd geconti- 
nueërt is geweell. 

17. Item waerom Johan van Rhede die in der hui- 
finge van der Stad, daer veel quaets uit hadde mogen 
komen, fo daer dagelijks veel quade fufpecle perfonen 
gelogeert waren, gehouden is geweell, contrarie me¬ 
nigvuldige vermaninge van den Hove en Staten ge- 
duerende defe troubelen. 

18. Item wat corredtie tegen den felven Jan van 
Rhede gedaen is, van dat hem gefonden zijn vele Ca- 
techifmen met eenen brief in ’c voorleden jaer. 

19. Item wat corrcdlie gedaen is van twe jonge 
vreemde Gefellen, de eenen uitten Hage de ander van 
Campen , die veel quade boexkens in de Stad van Ut¬ 
recht gebrocht hebben in ’t voorleden jaer, en waerde 
boexkens gebleven zijn. 

0$ toelbe artic uien fp ïuiben in ’t lange lip g cftfftift ,2Snt' 
te geanttooorb lichtten baer in berHalenbe ’t gene 

in liarc ^tab cn baer omtrent in ben troubelen gebeurt btc ban 
ié / en baat grote ftoften fp getoagen Ijebben tot aenne? **«*$*• 
mingc en onberljoubmge ban brijgébolb op fien lui* 
ben eigen beurfc / feggenbc bat art gene fp met bie 
ban be nieutoc Kciigic albaer geljanbelt babben/ 
en Daer toegelaten Hebben / ié gcfcDieb om beteré 
toïlïc en om meerber quaet te beletten/ en bat fp Urn 
ben al gcbaen Hebben tot bienfte ban ben Conittb/ 
ronferbatiebanbe <£atljolribeïtcligic/ en betoacrnif= (F- >«■•) 
fe ban ber <§tab / bat Den mogelijb ié getoeeft / cn bat 
fp ben rebellen cn ^ectariffen geen fabeur toegebra- 
gen en Hebben / baerom bat fp niet en tbtijfclen of sijne 
JDaj. (acnfcDou nemenbe op be grote Hollen / moei? 
tenen laflen lp lien-Iuibcn gebjagen/en be netrom 
toen öienfl met periitül ban lijf en goeb Hp Henlmben 
gebaen) enfalbekrab ban Elitretntnaer fijninge^ 
borene gocberticrcnlieib en getoconlijbe iiberaelHeib 
rccompenfcrcn / maer toant alle bic particulariteiten 
ban befe fabe in ’t lange berljadt toerben / in ben pro* 
ceffe tegen ben Procureur «©encrael / baer ib Hier 
na ban fal hermanen/ en fommaric bcrHael ban boen/ 
fotoilibbe felbe ijierboo? bp gaen op bat benjlefcc 

bcoj 
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öoo? ïjet beel beiDatf ban een felbe falie niet onUtftig en 
toetfte. 

gin ton jjttf nocB bp boegen ’t gene bie ban Seibert 
m^oüanbtot Raeronfcljult fommarie ineene inifTt- 
be aen ben ïtaeb (tb ntene) ban troublc gefonben / 
boo?getoent Rebben in befet manieren: 

Ejccufe 
an De 

EDele, Mogende, W'ijfe, Hooggeleerde Heererl, 
alfo ons by uwe Ed. Mogende beiioten brieven van 

erg aan date den negenden en ontfangeri in de avond den tien - 
apente den defer maend Octobris, belaft en bevolen is, binnen 
e beelDf den tijd van fes dagen na de receptie der felver brieven 
o|min? uv^erE. Mog. t’adverteren wat devoiren naerftigheid 
en öVe wy Enden of de Regeerders defer Stede , hebbende 
late ’t voorleden jaer gehad d’adminiftratie van de lufticie, 
ete, gedaen hebben, om te beletten d’oproerte en nieuwig¬ 

heden onder dexel van der Religie al hier binnen der 
ftede van Leiden gepleegt, mitfgaders of wy totonler 
excufe fouden willen overgeven iet vorder dan by ons 
tnijn Heere den Commiflaris, opte voorfz oproerte in¬ 
formatie genomen hebbende, aengedient en voor ant¬ 
woord gegeven is. En voorts ofwy luiden by niemant 
vermaent of geadhorteert en zijn tot diflïmulatie van 
de felfde oproerten en nieuwigheden, of dat ons of den 
onfeneenig belet, vrede, of iet anders aengedaen fou- 
demogen (ijn,daer door te min volkomen is’tgunt 
men anders gehouden was te doen, &c Sal uwe E. Mo¬ 
gende believen te verftaen voor antwoord, dat wy wel 
meinen dat mijn Heere den Commiflaris voornoemt 
alhier binnen der ftede opte toèkomfte van de voorfe 
beroerteen aenrichtinge van eenige nieuwigheden in¬ 
formatie nemende by eenen iegelijk van ons, daer op 
gehoortj niet anders aengedient of gedepofeert en is 
dan elx in fijn refpe&e, na fijn befte weten!chap en me¬ 
morie , daer van en van’t gunt gevraegt is heeft weten 
te feggen, en in der waerheid te verklaren , verhopen 
dat by de felfde informatie en aden mijn Heere den 
Commiflaris getoont, na alle de circumftantien der fa¬ 
ken van de innocentie en diligentie der Regeerders de¬ 
fer ftede in der tijd wel fal blijken, en fy-luiden mitf- 
dien gehouden werden voor geexcufeert, van alle on- 
behoórlijkediflimulatie, faveur of toeftant totte voorfz 
oproerteof nieuwigheid: immers hebben de Regeer¬ 
ders defer ftede fo voor als na’t rumoer van d'onfalige 
Beeldeftormingehare devoiren neerftigheid altijts ge¬ 
daen om d’oude Catholijke Religie, d’ordonharicie van 
de heilige Kerke, en alle Geeftelijke plaetfen en per- 
lönen tegens alle beroerte en nieuwigheden te defende- 
ren, fulx is waerachtig , dat een dag of twe voor de 
Voorfz Beeltftorminge, vele Geeftelijke perfonen en 
conventualen genoeg gedelibereert fijnde door de qua- 
de fame van de deftruÓde van de kerken en anders, hen 
felven voorvluchtig te maken en hare Cloofters te 
verlaten , hebbende eenige van hen hare habiten al 
verandert, ook mede hare goeden doen vervoeren, 
en uit hare Cloofteren brengen, d’atideren fchijnende 
hen felven ook daer toe te prepareren, en hare goeden 
te packen, hadden de voornoemde Regeerders den 
felven Conventualen doen conforteren en vermanen 
ter contrarie, met beloften van hen-luiden alle byftant 
endefenlie te doen,’t welk niet fondcr vrucht en tot 
prefervatie is geweeft van eenige Conventen, die an¬ 
ders gefchapen waren te verlopen, fonder dat ook daer 
iia de Conventen binnen der ftede gelegen , eenige 
fonderlinge fchade hebben geleden, als irtfgelijx in 
den Godshuifen of Prochiekerken geen feer grote fcha¬ 
de en is gefchied , fo door toedoen en de vlijtigheid 
van de Regeerders, alle de meefte en befte cieragie 
van de kerken als Cyborien , Kelken , Cafufelen en 
alle de appendentie van dien , mede alle de geftoelten , 
Organen, veel Schilderyen, Altaren geconferveert en 
bewaertfijn geweeft , behalven dat de voorfz Regeer¬ 
ders, ook m etter daed in perieul van haer leven alle 
d’andere deftrudtieen afworpinge van de Beelden ook 
getendeert hebben af te weren en te wederftaert, dan en 
hebben ’tfelve tot haer leetwefen niet konnen effe¬ 
ctueren, mits de fubitet’famen-lopinge van’tfchuim 
van den volke, alle goede gelegentheid, ordonnantiën 
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en difcipline hatende, in grote menigte mannen, 
vrouwen en kinderen na hare conditie, met groot ge¬ 
krijs en rumoer fonder alle vrefe als furieus en ontfinnig 
in de kerke irruerende , roepende eenige’tfelve niet 
min alhier te behoren gedaen en geoorloft te fijn, als in 
andere plaetfen van Holland daer alfulx was gebeurt,en 
mitfdien metjfulke hitte voortvarende, datter binnen 
vijfoffesuyren over alle de Kerken,Gods huifenen 
Cloofteren de voorfz demolitie van de Beelden was ge¬ 
daen , fulx dat te min te dier tijde daer tegens bequame- 
lijk voorfien offulkeotdre geftelt mocht worden,als al- 
daer toe wel van node was, byfonder fo daer af egeen 
voorgaende apparentie en was door dien ’s daegs te vo¬ 
ren eenige gepoogt hebbende d’afworpinge van dö 
Beelden te doen in S.Pieters Kerke ’t felve metter daed 
by den Borgemeefters indertijdendePenfionafiflen 
belet is, end’auteurs of handdadigen als fugitijfgewe¬ 
ken waren, boven dien fo waren ten tijde van de voorfe 
beroerte de Regeerders en Vroetfchappen door een 
groot perieul van brand ih fekere hoibergen over twe 
fijden van der ftede in fuiken benautheid en perplexi¬ 
teit jdattet niet geraden en was’t uitterfte te tenteren, 
maer is by den Regeerders in der tijd fo veel gedaen(alft 
blijkt by de aefe en ordonnantie by defen gevoegt) dat- 
menterftond daer na wederom begonnen heeft te re- 
ftaureren alle de kerken en Gods-huifen binnen de fte¬ 
de , en den dienft Gods na oude gewoonten altijd ge¬ 
noeg heeft gecontinueert, tot defen dage toe,fonder dat 
aldaer eenig turbel gereitereert, of eenige Geeftelijke 
plaetfe of perfonen eenigfins voorder gemolefteertof 
in ’t minfte geledeert zy geweeft, noch dattet by ye- 
mand eenige wapenen gebruikt fijn geweeft anders dan 
tot bewarenifle van de ftede tegens fijne Majeft.quaet- 
willigen en perturbatenrs van de gemene rufte rnochtö 
dienen, achtervolgende verfcheiden fchrijven en bevel 
van haer Hoogheid, doende de Regeerders daer in , 
anderfins na exigentie der faken al ’t gunt fy luiden tot 
eere en profijt van fijn Maj.eri’t gemeen welvaren ge¬ 
houden waren te doen, fonder dat fy-luiden weten ter 
contrarie by y manden geadhorteert,vermaent of tot ee- 
nigediflimulatiegebrochttefijn,en fo verrefo dies aen- 
gaende als anders eenige quade impreflïe of vermoeden 
tegens de voorgaende of tegenwoordige Regeerders of 
Officiers defer ftede mochte fijn van eenigfins indebite 
of ter quadef trouwe gewandelt>of anders in defen mis¬ 
handelt te hebben, hopen in ’t feker dat by nader infor¬ 
matie, die wy luiden des noots fijnde wel begeren tot 
onfenkofteen perieul genomen te worden, geheel an¬ 
ders bevonden fal mogen worden, fulx wy luiden ook 
hebbende fpecificatie of nader verklaringe vande fauten 
en mefufen tot aggravatie of iafte van ons luiden tende¬ 
rende, t’allen tijden bereid fijn fo in’t gemeen als in’t 
particulier die te beantwoorden ten benoegen , en tot 
juftificatie van de goede devotie en affedtie die wy lui-» 
den, als onderdanige en getrouwe Onderfaten tot fijn 
Maj. en ons Vaderland, altijts hebben gedragen: bid¬ 
dende mitfdien uwe E. Mo. voor als noch dèfe onfe re- 
fcriptie in ’t befte genomen te worden. E. Mog: wyfe, 
hooggeleerde Heeren wy bidden God almachtig uw E. 
Mo: te hoeden in profperiteiten gelukfaligheid &c. on» 
derftont gefchreven uwer E. Mo: onderdanige Schout, 
Burgemeefters en Schepenen der ftede van Leiden. 

\ T €Ic anbere fteben tuften ban gelijbcn ftaet-bubec 
V ontfcRult/na be gelegemRctb ber faben/en fo fp lui* 

ben heft fconben en mocïjten. ^omma elft bebc fijn be¬ 
fte om te betonen bat fp goebe bienaerö toaren gctoeefl 
ban ben Contnb / enfo fp bie banbe <0erefc?mecrbe 
üeltgte iet Dabben toegelaten/of oogluiftingegebaeit 
Rabbe/ bat’tfelbe ombeters totüc toaö gefcïjict/tot 
btenftebanben Contnfc en tot befcftermtnge ban ben 
Catboiijben/enbat be 3$crtogtnnc ban $armaban 
gelijben boo? noob Ijabbe gcbaen en moeten boen* 

TJ€er ^enberib/ 3$eerc ban 25ei*tRem in ben jai*e 
r 566. getoeeft ftinbc 25urgcmccftec ban anttoer* 

penen mebe befcfjtilbtgt fïinbe ban Dat ï}p bemin öe 
bobfteben tcoublen niet genoeg en Dabbe gegueten/fiem 
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tse tiat mcmatiö gefpam en toetö/ notfj öat op öe 
Quatttext Pan öc pccfcncn / gcflacDto nocD ampten / 
«crp Sc gdegcntïietö öcö tijög geen acljt cn toeröc gc# 
nomen ( ïjeeft Ijp uit bacfe cn tot fijn öcfenfie acnöc 
Hertog cn fip.cn föaöc / feller gcftljaftc sücrgcgebcn / 
öacr tn pccpalcnöc/ om eerft re betonen fijn Catholijk 
gelove, eerbiedinge en gehooriaemheid rocce Roomfe 
Kerke. Dat hy over 20 jaren geweeft was, en noch 
was Momboor en Patroon van vele Kerken : nament- 
Êjk van de Clariffen, derde Orden, fwerte Sufteren, 
en dat hy in de bedieninge der gemeenten, fo dikwils 
hy Burgemeefter of Schepen geweeft is, in’tobferve- 
ren van de placcaten tegen de heretij ken de ftrcngfte 
vervolger en executeur is geweeft, dat de Deken van 
den Capittele ook wel wift, dat fy onder haertween 
Anno 58. de grouwelijke conjuratie der feCtariffen, 
mitlgaders haer Confiftorie en republijke die fy onder 
haerluiden gemaekt hadden en alle hare fecreten alder- 
cerftondekten in’t licht gebrocht hebben, en daer na 
dcfelve fo verftroitdatter vele af gedood, en fo ver- 
jaegt en gebannen zijn datter in vele jaren weinige 
overblijffelen af geweeft zijn. 

Dat hy ook dikwils metten Markgraveen defchut- 
ters uitter Stad is getogen om de conventiculen der 
fedtariflèn te vernielen, ja binnen de jurifdidtien fijn- 

« der heerlijkheid van Berchem hadde hy feer ongenade¬ 
lijk de fedtariffen geftraft, en omgeholpen, fo dat hy tot 
meer ftonden, 3,6,8, ja 15 teftens op eenen avond ge¬ 
vangen en daer na doen doden en executeren heeft, 
en als noch feer ftridtelijk en fcherpe toeficht in de fel- 
ve zijne heerlijkheid onderhield, waerom ook hare 
Hoogheid,als verfekert zijnde van fijne ftantvaftigheid 
hem in denjare 1566 rot Burgemeefter hadde geftelt, 
waer door ook de fedtariffen en ketters feer verfchrikt 
waren, fiende dat haren bitterfte vyand haer geftelt was 
tot een Heere en Burgemeefter, dat de fedtariffen al 
wat by hem tot oorbaer en gemene befte geraden 
werd, door flinkfe interpratien en calumnien altoos ge¬ 
maekt door haet van fijn perfoon, want de fedtariffen 
dikwils veel valfche logenen en roepen onder ’t volk 
hadden gefaeit als datter veel ruiteren en knechten la¬ 
gen omtrent Santhoven, Lillo, en Tongerlo, en dat hy 
die by nacht in de Stad wilde laten, hebbende ook de 
felve fedtariifen niet willen van weerden houden de or¬ 
donnantiën by Burgemeefteren en Schepenen gemaekt 
om op te lichten 1600 burgeren, van vrefe dat hy daer 
over Capitein foude hebben werden gemaekt, welke 
ordonnantie lo verre die toegelaten hadde geweeft,fou¬ 
de fonder twijffel die brekinge en bedervinge der Ker¬ 
ken belet hebben, over welke knechten doe die daer na 
te laet opgelicht werden, hem geen gefag of macht toe¬ 
gelaten of gegeven was geweeft, dan hadde daerom 
evenwel niet gelaten te arbeiden dat de fedtariffen geen 
Tempelen des Catholijken in en foude nemen, fo dat 
hy de meeftendeel door fijn toedoen gepreferveert had- 

,F , de principalij kopten 24. Augufti, noch en was nimmer- 
^ ' meer van rade geweeft datmen de fedtariffen eenige 

. eerlijke plaetfe toelaten foude om haer Tempels daer 
op te maken , heeft ook niet willen toeftaen dat fekere 
4 Martiniften eens fouden mogen prediken,maer heeft 
ftantvaftelijk belet dattet niet en gefchiede, fo hy ook 
Antonio de Belarmina Spaenfen Minifter met alle vlijt 
belet heeft te prediken, om de eere der Spaenfe natie te 
bewaren, ja hy heeft (fo vele als in fijn macht was) gear¬ 
beid de uitnemende grote gunfte en faveur des Princen 
van Orangien en Grave van Hoogftraten , die fy droe¬ 
gen om de fedtariffen te verheffen, gedoogd t’eenemael 
te breidelen en tegen te ftaen, om alle welke faken fij¬ 
nen naem en faemfchandelijk van de fedtariflen is ge- 
laftert en gefchent geworden, ja en heeft binnen fijn ei¬ 
gen huife van aenftoot en geweld nietvry noch verfe¬ 
kert geweeft, maer dreigende ’t felve te plonderenen 
hem en den Markgrave aen een galge te hangen, in ful- 
ker voegen dat hy nochby dage op ftrate en dorft ko¬ 
men, noch by nachteruftelijken t’huisflapenpvant fijn 
knechten moeften by dage in veranderde klederen ach¬ 
ter ftraten gaen, en hy heeft dikwils in den Raedhuis en 
op andere plaetfen moeten vernachten, uit welke rede¬ 

nen men lichtelijk konde verftaen wat een yvetigen 
man hy geweeft is om het Catholijke Gelove en de 
Roomfe Kerke in fleur te houden, en dat hy ter con¬ 
trarie is geweeft een openbaer gefworen vyand van alle 
ledtariffen. 

Tot betoon van zijn getrouwigheid totten leften toe 
fijne Co.Maj. bewefen,feid hy daer toe alle fijn doen en 
laten geeigent te hebbenden dat geen vrefe of hope hem 
vande onderdanigheid en devotie tot zijn Maj. en heeft 
konnen aftrecken, want de conjuratie en muiterye der 
gener die omtrent Lanoy,en Waterlo in groter menig¬ 
te vergadert waren , om haer Hoogheid met groter 
fchande uit Bruffel te verjagen, heeft hy haer Hoogheid 
ontdekt en te kennen gegeven gehad, waer door dat ge- 
fchied is dat de meeftendeel van alle die tnuitmakers 
gedood en geftraft zijn en haer loon ontfangen hebben. 

Het perijkel welk den Eylande van Walcheren en 
den Caftele van Rammekens nakende was geweeft, 
was hy lange van te voren gewaer geworden, en hadde 
’t felve aen haer Hoogheid overgedragen, en hoewel fy 
’t felfde nauwelijx en geloofde, nochtans ten twede ver- 
maent zijnde een of twe dagen te voren de entreprinfe 
der t’famengefworene verraffende, heeft alfo hetEy- 
land gefalveert en bewaerr, fo hy ook daer-en-boven 
vele meer andere faken doen dagelijx voren komende, 
telkens heeft doen denunciëren en veradverteren : zijn 
huifvrou en dochter, metten Capitein van Buyren Go- 
fen van Vanch, gchoud weiende, en in de familie van 
den Prince van Orangien opgevoed, hadden defe ge¬ 
trouwigheid totte Coninklijke Majefteit mede deel¬ 
achtig geweeft. 

De maeltijd die op ’t Stadhuis bereet was gemaekt 
voor de Heere van Brederode, en heeft hy geenfins wil¬ 
len gedogen, en heeft hy niet ontfien alle den haet zijn¬ 
der vyanden op hem te laden en verdragen voor de eere 
des Coninks en faligheid zijns Vaderlands. Tot bewijs 

van de toeficht en vlijtigheid in de bedieninge fijns Burgc- 

meefterfchapsi feid hy, dat hem noch Burgemeefterlijke 
voorfichtigheid noch Ridderlijke ftoutigheid en heeft 
ontbroken , want hy heeft felfs eigen en befondere 
wacht gehouden en het Stadhuis dikwils en te meer 
ftonden by nachte en by dage gepreferveert en be- 
waert, hadde feer voorfichtig en behendig geweeft om 
te voorkomen en beletten de confpiratien en muite- 
ryen , de afbrekinge der beelden , en vermelen der 
Tempelen, foude hy lichtelijk na zijn vermogen met 
raed en daed belet hebben, indien zijne fulkdanige 
fchone en brave entreprinfe geen beletfel en tegen- 

j ftand gedaen ware geweeft, want de t’famengefworene 
fedtariffen hadden dikwils en meer ftonden voor haer 
genomen het Stadhuis in te nemen, den Raed of Magi- 
ftraet uit te drijven of te vermoorden, en alfdan een 
nieuwe wet te maken. 

De oploop en muiterye van de Meeren, daer aen de 
ganfche bederffeniffe van der Stad fonder twijffel gele¬ 
gen was,fo verre de Martiniften mette Calviniften aen- 
gefpannen hadden , had hy met behendigheid en neer- 
ftigheid belet, en tepcerdein zijn harnas rijdende, en 
op eender ure tot 10000 burgers koopluiden toton- 
derftand des Vaderlands by den anderen geroepen en 
moet en couragie gegeven hebbende, fo heeft hy door 
zijn neerftigheid en vromigheid de Stad op dien dag 
bewaert en befchermt, het Cloofter van S. Michiels 
befetzijnde metten garnifoen des Calviniften, had hy 
terftond wederom ingenomen met gewapenderhand, 
en ’t felve garnifoen daer uit gedreven, het artillerye en 
gefchut, niettegenftaende den contracten metten Ede¬ 
len gefloten, en naulijx een ure te voren gepubliceert, 
had hy terftond in den Eekhofof Artillerye-huis doen 
voeren en fetten,hebbende daer na met voller machten 
vlytigheid gefolliciteert om de predicatien te verbie¬ 
den, en fo de Gouverneur eenige te feer onrechtveerdi- 
ge conditiën te voren leiden, en die ook tendeerden tot 
ichandaleen achterdeel der Con.Maj.der Catholijken, 
ja der geheelder republijken,fo hadde hy defelve fo bit¬ 
terlijke wederleggende yerworpen.dat hem vanden fel- 
ven Gouverneurs verboden werd, vorder te mogen fol- 
liciterentot afdoemnge der predicatien en t’eencmale 

yer- 
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verboden, dat hy hem der faken niet onderwinden en 
foude: dies niet tegenftaende en niet toepaffende op 
henluiden verbod, bevelen of dreigen, en hadde niet 
gelaten feer vromelijken en wackerlijken meer dan an¬ 
dere te arbeiden om de Minifters af te danken, en de 
predicatien te fchorlfen, voorts in fijne confidentie, fijn 
gemoed,en vaft betrouwen fijnder oprechtigheid, fiulx 
dat hy de fielve geerne ftelt in ’t fieggen en oordelen van 
alle Ecclefiaftique, ook van alle Natiën, Catholijke 
burgeren en ingefetenen der vooriz Stad , ook vaftelijk 
vertrouwende, dat fijn Excell. in’t goede fial nemen en 
duiden al wat ten tijde fijns Burgemeefterfchaps ge- 
daen is, en indien daer yet verfuimt is, fo verhoopt hy 
dat men’t fielve fial wijten de rampfaligheid des tijds, 
fijnder fwakheid, en der bitterheid der overfte Gou¬ 
verneurs , dewelke fy gehoor geven moeiden, vertrou¬ 
wende ook dat fijne Excell. de voorfchreven fijne ont- 
fchuldinge niet als te fcer vermetel en fial verwerpen, 
alfo hy de fielve tot fijn nodelijkedefenfie, en om fijn 
Excellentie genoeg te doen van verfcheiden articulen 
fijnder befthuldinge, alfo heeft moeten Hellen, en ver¬ 
mits het gemene volk meende dat hy den auteur en 
oorfpronk was van het leiden van des Paftoors op 
’t Kyel in de Kerke van Sint Joris: fo feid hy als dat hy 
daer by niet prefient en isgeweeft ter felver uren als die 
aldaer ingeleid werd, maereenen Adam van Berchem 
Schout op ’t Kyel en Capitein van de Hellebardiers 
van de Prince, en dat door de overeenkominge des 
naetns Berchem, fuik vermoeden en dolingewasge- 
iprotenalfio de fielve Adam vanBerchem van fommige . 
genaemtwerde Jonkheer van Berchem, envanfiom- 
mige Heer van Berchem. 

©cBotn m mea* öicrgeïij&e ercufatien toerben bp 
Dfage O been en b’anbet gebaen / ïjn toaten nu ai goebe 
jan fjet Catbolijbe perfonen / en getroutoe bienaren bes Co; 

mnr /02 geblucbte gebanneneen geerecuteerbemoe; 
mpeu. ttcn pet at gebaen ïjcübcn / bieö niettegenflaenbctoa; 

renber bele bie baer buicbelen niet enmocbt Delpen/ 
tnaet öeböen ebentoel be ftoarigfieben niet bonnen 
ontbomen: maet bebücn of met ïjacr goeb/ of met 
Daer goeö en bloeb beibe moeten bebopen. 

3be %ctog ban Kllba bemetbenöeöegelegentïjeib 
beö (tabs ban 2Cnttoecpcn/boe bat befelbe ban alle 
«atien ban bolb befocbt toerb / om beö Coopmatt; 
fcbapo taille en ban meningefijnbe om op berfcbeiben 
plaetfen fletbtcn en Caffelen te maben / en bie met 
ftarfe gatnifoen te bootten / ten einbe om booe fulb 
mibbelbe iSebetlanberö in toomteboubenentebe; 
btoingen/ en be geblucbte alle pope te benemen ban iet 
te attenteten om toeberom in’tSanb te bomen / fo 
beeft bemgaeb geboebt boo?eecfttot3CnttocLpeneen 
fletb en getaeibig Catfeei te üoutoen/baer mebebP I 
niet alleen be boo2f? ^tab foube bonnen btoingen/ 
maet 00b be omleggenbe plaetfen in taefe en onficfj I 
bouben. <Dtt ban baflelpb befloten Ijcbbcnbe / fo beeft 
Dp ben la(t baer ban gegeben ben boo2f3 Pachieco 
genieut en ^abopaen / be toelbe ben 27 <Dctob2iö 
1367. ’t boo2f3 Cafleel beeft begonft op ’t Dpel/ en be; 
be be^tabö muien mitögaberS een oubeit t02en ban 
bet (tab genaemb be föronenburger poo2te af toetten: 
baet toaten alle bage in ’t toerb obet 2000 atbcibetö/ 
fult battet fo groten boo2tganb babbe battet te bet; 
toonberen toaö/en toetb ’tfelbe getaeibig gemaebt ban 
grote bierbante geboutocn (lenen en aerbetaalien/ 
fult batmen ftjnsf geltjbe taeinig foube bonnen binben/ 
baet toerben gemaebt bijf grote enflerbeBoitoerben 
bie be hertog elb berfebciben namen fjeeft boen ge; 
ben i bet eerfle toetb Duc, bat ’ö hertog genaemt / bet 
ttaebc toetb Toledo gebeten / betbetbe Ferdinando, 
bet bictbe Toletau, fommige feggen Alva, en bet btjf; 
be beeft be name beo Boumeeftetö gebab/tetoeten 
Pachieco <Dit Cadeel toetbomcingelt meteen fect 
tobbe en biepe gtacbte/be toelbe met fulbe neerfiig; 
beib toaö gemaebt / bat fo bihtoilö aio bie ban ben 
Cadeele belieben foube/fp uit be Kebicteboo?goten 
en banalen altijb betfeb toatet bonben ftrijgen. 3Ne 
ban 9ünttoetpen toat remonflrantien fp beben ban 
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bare onbermogelpbeib / grote bcftoaertbeib ban 
fcbulbcn / en be grote fommen bie fp aen beConinb!p# 
be JBaj. ten achteren toaten / bebben nochtans moe; 
ten totte boo?f3 boutoirtge op brengen be fommeban 
400000 gulbenö eenö: tjebben ocb alle beboeft&b^ 
ben op ’t boo?fs Cafteel moeten brengen / cn onöêr an; 
bete 13 of 1400 bebben / om toelbe penningen te bin> 
ben / men febattingen geflelt ljeeft / te toeten ben bon; P8*b» 
bcrt(le penning/2 febattingen ban ben xx penning/en 
2 ban ben x penniug ban alle erffelpegoebeten/bie Ijtbbtn 
gelegen toaten onbet be jitiriftiifm ban bet feiber (lab. nioctf 
(Cottenöntfanltban toelbe penningen gecommitteert 
toaten jpautoelö ^cbui?manes/eenban be^cljepc; tot bow 
nen bet felbet &ta&/ JPrancoiö ban bet Cruice/en toinae 
<6tllté ^mit Coopluiben / en aféljet Ca(leelfobcrte JgS 
gemaebt toaö batmen baet tocre uit foube mogen 
boen / fo i0 be hertog ban 3tlba felbet in petfoon met 
400 peerben baet bonen gerei(t om ’t felbe te beftcljei; 
gen. 

(Sertoijlen be hertog tuffeben toege toaö / fo iö ffet ©Pti 
bup2bp ongeluk tot fBecïjelcn inbenpoebettotenge; 
taefet/ ban betoijle bet aen een oo?t ban be «^tab/ E,,ror 
baet geen of toeinig buifen omtrent (1 onben / gelegen 
toaö/fo en beeft befebabefo groet niet grtoeefl/alö b?anö. 
fpanbetötoelfoube fijn getoeejt/bccb fo toaö bet een 
erbarmelijbefabe en fpeaaftel/ taant Ijetbebe albe 
gene bie baet omtrent toaten aen ftucficn m öct ïucfjt 
toecb bliegen / en berb?anbe eenen molen ,• ben betben 
bacb baet na fo toerb een man gebonben onbet be rui; 
ne bie nctb in ’tleben toaö / maet en toi(t ban fijn 
felben niet / notb toattet gefebieb toaö / men feiöe bat 
bet aerttnb tot Éobcn toe (toelb biet mijlen ban baet 
iö) ban bet grote getoelt b?cunbe en febubbe/enboe 
toelbe hertog baet ban een groot mifballen babbe/ 
om be grote febabe ban ’t pulbet en amonitie / fo ont; 
fette 1)p bem toeinieb baer in. 

5^e hertog nu tot SCnttoerpen (tjnbe beeft bet €a; ©berde 
fleel met garnifoen ban ^pangiaerben befet/ cn 
maebtebaet€toer(le op<©ab2iel Cerbelïion/enna; banjtn^ 
berbanb ^anebio <©’abila / alle bet gefebut en amo; toetsen, 
nitie be ,§tab toebebo?cnbe/ bebc bp op ’t €a(leel boe; 
ren / fonbet bat pcmanb ban ben jjDagi(ltate baet 
iet bo?(le tegen feggen / fo bp ocb op alle anbere oube 
Cadelen bet gefebut / ben (ioben toebomenbe/ bebe 
toengen/naet batbp albaer tutgeriebt babbe’t gunt 
ben goeb boebte/ iö bP toeberom na B?u(fel geto; 
gen. 

gibbebbe bietb02enb02telijbaengetöettbatbe€o; (f. if6.) 
ninb ban ©?anbrtjb / onbet ’t betel ban bat ben ï^er; aait» 
tog ban 3Clba mette ^pangtaerben nact jSeberlanb / gJIK0 
berbpbefrontietenban B?anbtijb pafferenbe ietbp; 131$. 
antlijr foube mogen aengrijpen / aen fjabbeboenne; 
men / bebalben beel binnenlanbö brijgöbolb / 6000 
^toitfc?ö/maet be hugenoten bcnierhenbe bat bet op 
ben gemunt toaö /toaten in grote toefe/fonberlinge 
betoijle fp bajl bagelijr tegen be Itoebe-ebicten geban; 
belt toerben: fonbet batfpgeljoo2t/ofbatbactinge; 
temebieert toerbe / toacrom fp bagelijr be boo2nacnt; 
(!el|eetcn cn Jgoof ben ban bet üeligie/ alö nament; 
Iijb be ftoince ban Conbe / ben Stbmiracl / be Deere 
ban 30nbelot / en ban Kofcljefocant aenliepen / ten 
einbe fp ben Coninb in petfoon fouben totilen berto; 
nen b’oojfabe ban bate teebtbaerbigie blacljten/op 
bat bp baet in toilbe boen remebieren en berfien. <De« 
feonrujletoiefcbban bage te bage meer en meet/bp; 
fonbet naet bat be ^toitferö in ’t Hanb geftemen tea; 
ten / en bat be hugenoten getoiffe tijbinge (fo fp boo?; 
gaben) Dabben alö bat be ^anö/enbe Coninhban 
^pangien/en ooft be Dertog ban 3Slba uit j^ebet; 
lanb aen ben Conitta ban ©tanliiijft / en beö Conint 
IDoebet Dabben gcfcb?eben/batfp foubengebacbtig 
fijn in ’t toerb te (lellen bet beiïig beröonb tot Bajonne 
opgertebt/’t toelb fp albaer Dabben befloten om be 
Detteröt’eenemael uit te roeben: gaben mebe onbet 
anbeten uit alö batbe Dafag ban‘JClbaaenbe oube 
Contngïnne babbe gcfcDieben / alö bat beel beter toaö 
een eenieb Dooft ban eenen ^alm / ban 1000 b02fcljen 
Doof ben / fult bat befen aengaenbe brie beraebfiagm; 

® 2 ge 



320 Het vierde Boek. 
gc onbcr be Hugenoten fijn geboubencmbarebpans 
ben boo? te bomen: eintclijfe fo tö beflotcn getoeefï bat 
bc^inceban Conbe in perfoon ben Cotunfe een re# 
rjueftc foube obergeben / en berfoefeen bat bet b?ebe- 
ebttt/iniBamo 1562. gemaefet/mocfetconberbous 
ben toerben/en bat bie banbe Religie na uittoijfinge 
beöfelfömocbtm toerben gebanbclt/cnnacr btcnfp 
tot bien bage toe tot bcifctjeiben reifcn baer ober te 
bergeeföbabbengeblacgt/fo berfocljten fp batbpnu 
00b mettet baeb tobbe betoijfen/bat bpötebanbec 
aSeltate 00b ïjielt onbee ’t getal $0nre «©nberbanen/ 
be to'eibe bcrongelijfet 3tjnbe / geen anbet toeblutljt en 
babben/ ban tot bent als baren «©berftenen^oube; 
t-etnen Heere: om bcfercguefte ben Comnbte p?efem 
teren iöbePjincc ban Conbe met omtrent 3 of 400 
peerbentoetgetoapent gereben naerbenConinfetocs 
fenbe boen ter tijb tot iBantean / maer ben Carbmael 
ban Eottenngen bier ban geabberteert fgnbe / rtcb 
ben Comnb te bertretbcn / alfo bet gcbaerlp toaö te 
bomen onbet fo bcic getoapenbe / bie bem fouben mo* 
gen btotngen en fijn €atboIijbe bpenben ban bem 
fcbctbem 3Clfo blutbtc be €omnfe na ^attiö: en toert 
bier uit oo?fabc genomen ban een anberen feurgebjfeert 
ferijg m ©janbrijb/ fair bat na eenigefebermutfeiim 
ge / onberbanbeüngen ban nicutoen bjebe/ be fabc ten 
leftenfo berre quant/ batter opten 10 jtobembiiö 
tnffcftcn $arnd en ^tntc ^entjö een (ïacb gebiel / in 
toelft be Conneflabel ban ©?anferijfe feec gequeft 
toctb/ fulr bat öp ttoe bagen baer na ban befelbe 
quetfute flerf: bier naeu ftcröten ben betbe be partijen 
elr om befte / be hugenoten feregen hertog i^ano Cas 
fimtruötot baerber bulpe met feer beei öuiteren en 
ftneebten/oofe quamen tot buïpe banbe hugenoten 
feer bcle $eberlanberö/ bie gebluebt toaren uit oo?fas 
fee ban be boojleben troubeïen. 

©c ^dc.« hertog ban $filba febifete op bet ernftieb aem 
San bouben ban ben <0oubcrneurban^inte<©uintm en 
fcnröfn noefeb?icanberc ijeeren (bie alle binnen aebtbagen 
<©?aüe quameu tot 252ufïd ban toegen ben Contnfe ban 
25JjJw ©iail&rtjfe) ben <£5?abe ban Irenbcrge ben Coninfe te 
ïotfjuipebibpe met omtrent i?oo ruiteren/en 2000 boets 
Dan be feneebten mceft a! baefefcfiutten / onber be ruiteren 
Êomnfs Parelt be benben ban ©toormamien / bcö hertogen 

ban SSerfctjot / «ffcaben ban Stlrenfeerge / ffèegen / 
yyti- JöofTu/Keuijr en 2Sartamont/bc ruiter^ babben in ba* 

re banieren befe bebifen/tetoeten: 2 getoapenbe of 
geljarnafïc banben feomenbe uiteen blaeutoe toolfe/ 
met 2 ftoarte tooifeen ferupstops ober malbanberen 
nitgeflrefet/ en aen’teinbe ban elfee toolfee toaö een 
Contnftbjfec feronc met een ferutce / en opte ftoers 
tc toolfeen 2 feiten en 2 feronen t’famcngcblocfetcn 
en bereemgt met cenen 5ijben banb/ in t mibben ftont 
een ferutee met een feeife en een ïjoftte / en ben banb 
buig totbeneben toe met fefeone rpfeclijfee fenopen en 
quaften/ befe öebpfe toerb albuöban befommtge uit- 
geleib: batbc toolfeen feeöuibcnbc<0obbeib: bc ttoe 
tarten bcbpenbfcljap en eenb?acbtbanbe 2 Conitt* 
gen: De getoapenbe banben / baer fterftte en maebt: 
be feelfeccn igofiic / bet <sTatboli}bc gclobe / boojbe be^ 
febermirtgebanttodfeefp in betbe baer Coninferif 
ben ftreben. <©e <02abe ban JErenberge toerb met 
groter blijfebap ontfangen/maer toant ife niet boo? 
mn en bebbe genonen bc jfrance oodog tc befcljniben / 
fo fal ben Eefer bic tuft beeft om alle be particulariteit 
ren ban bten te toeten / 00b boe bc b?cbcanbermae!op 
ben 3 jiqartü 1568. boo: gaentö ©?anfertjfe toerb ber? 
bonbigt / be jptancoife ïbftone baer ban mogen lefen/ 
en bem aUeenliife Ijtcr laten genoegen bat ife ’tfelbe 
aenger oer t ïjebbe. 

tr>e ïjertog ban ?Elba onberriebt toefenbe batter 
bcle ^eberianberö uit ïjet Blanb gebluebt fijnbe / ben 
tnbtenflbnnbeljuncnoten in ©janftrtjfe Ijabbcnbet 
geben tegen ben Comnfe ban ©janbrpfe: en batter bat 
gdijrmeer en meer/uit btefc ban fünrcgcringe/uit 
bet ïaub bertogen / feabbe in ,§cptemb2t befeö jaerö 
eenplnccact laten uttgacn/ baer bp bp berboob op 
berbeurte ban lijf en goeb/bat feen niemanb fottbc 
bcvbo?beren uit ben lanöc tebertreefeen/ en ftcl) in 

1568. 

feriigöbienfïban eenige b?eembe ïjeeren te begeben / 
maer alfo mtbbelertijb be beroerten in ©janfenjfe toat 
ren berrefen / beeft bp ben 7 <©ctob?iö 1567. op nieuö ©lat^ 
een 3placcaet laten nitgaen / baer bp bp anbertoerf bet «et nat 
beberbieben op pene ban ber gaïgeen ban confifcat {SJJ, 
tien ban gceöeren/ bat niemant bem en foube berbo?t noten m 
beren uit ben Eanbetetretfeen/om toapenente b?a? |0l|ÖEte 
gen/of Ijem in fenjgöbienft te begeben boo? toien battet Ken 
cofe toaer/fonbcrfpnen erp^effen oodof en confent/ en tegen 
bat alle bie bem baer toegereetgemaefet babben om te 
bertreefeenofonbertoegenbebonben toerben/ fouben ©?anh= 
toerben aengetafl en terfïonb bertoefen en gecreau 
teert/ bat oofe alle be gene bie ben alrebe in eenige 
b?eembefeerenen Jfurffen bienft babben begeben/ 
befdbeberlaten en binnen jciirj bagen toeberombim 
nen befen Elanbe beren fouben / op geliifee pene ban be 
galge enconfifcatieban goebent enbatallefglnflmet 
ren en <©ffictercn ben ncerfieltjfe fouben tnfo?meren 
tegenöbe gene bie ben geboeebt mochten bebben/of 
gegacn fi)u mette genen bie tegen be Coninfe ban 
©?anferijfe be toapenen b2agen ofgeaenbaert bebben / 
om tegenö be felbe te pjoceberen/in boegen en maniet 
renalö bo?en/ fonber eenige gunfte/ btfftmulane of 
berbjacb. Wonj 

t©en rrihj. <©ctob?tö befeö faerö id in be ©oo?flab berlpUe 
bp ^inteiBargriet tot ïubife een feinbgebojenbebt 3^00^ 
benbe eenen buife en 2 boofben / 4 armen / 4 banben /tc> 
4 benen / en 4 boeten / 4 oogen / 4 oo?en / be aengeficbs 
ten ftonben tegen malfeanberen ober/en babbe al b’am 
ber leben bubbelt / en toaö feer toonberlp om fien / fa 
ife bebbe berfïaen ban geloof toeerbige perfonen bie 
mp gefetb bebben ’t felbe gefien te bebben. * ê 

©oo2tö toerben in befe tpb in allebeSebcrlanbfe ^ertoge 
^obincien bie banbe ïleligte feer ftraffelpfe berbolgt/ ban #1» 
en tegen befelbe met alle rtgeur gep?ocebeert/ tegen Jg* 
be gebluebte toerb gep?ocebeert bp banniffemente ^ 
enconfifcatien ban goebe: en be gehangene toerben 
geferaftaen ben Ipbe/enbare goeben boben bten ges 
confifqueert/fulr batter fn feo?ten tpb ober be 1800 
perfonen boo? jesbeulöbönben f!o?benenterboObges 
b?acbt toerben/ toaer boo? be gene bie uit bet ülanö 
getoefeen toaren / borenbe befejfraffe erecutten / ben 
felben gelucfetg aebten bat fp alfo ’t lijf ontb?agen baö- 
ben / en b?oegen bare ballingfcbap enarmoebemet 
mecrbetgebulbtgbeib en patiëntie/troo^en malfean^ 
beren / en beben malfeanberen onberffant en bulpe/ en 
btelbenficb alöb?oeberöen b?ienben onber ben anbe- 
ren / met fulfee en biergelijfee fafeen nam bet jaer 15Ó7. 
een etnbe. 

H€t öegin ban’tiacr 1568. en iö niet min b?eemt ’iaacc 
getoecfl ban’t boojgacnbe/ toant bet berbolgen 

bc inbagtngecnnamgeeneinbe. 
55en rir. gjanuarp en nabolgenbe bagen fo toerben 

fep openbare publicatie en ebicte tngeroepen en ges 
bagbaert om te compareren en berfebpnen binnen fepe 
mael 14 bagen boen naefïfeomenbe peremtorelijfe fom 
ber belap / boo? ben ^ertoge ban 2Elba binnenbec 
(lab ban puffel of baer ben l^etrog toefen foube/ 
befe nabolgenbe gebluebte of bertogen Ijeeren / nas 
mcntltjfeen: 3BilDelm ban l^apu/ p?ince ban<©s ™5*efe 
rangicn/<0?abe Eobetopfe ban kaffan fijnen b?oes ban 
ber/3Entboniöbe laLain, <0?abeban ^oogfïraten/ cat,8'« 
JBilbdm <02abe ban ben ©crge/floriöban ^allant/ Er"S,e 
<©?abe ban Culenbo?cb / ^enrife ^eere ban 25?eberos ncuanN 
be / en meer anbere / om ben te ontfcbulbigen ban allefe ®cc* 
bc fafeen baer mebe fp bp doban bu 23opö P20cureur SJi 
<0enerael belaft toerben/op pene inbien fpingcb?cfee gtroc.' 
bleben ban eeutoigen ban en confifcatie ban alle bare ?cn- * 
goeberen/en toerbeoofe bpopenbareberfeonbingebes 
lafl / bat alle be gene bie eenige goeberen ben luiben 
toefeomenbe befaten / bet toare in buere of anbcrfinö / 
’t felbe aen te b2engen op feer grote penen. 

<E>c poinctcn baer mebe be ffcincc ban ©rangien 
bcfcbulbigt toaö / toaren tn fubflantie bit begrijpenöc. 

1. ï-JOe dat de Prince van Orangien, van Keifer 
^Kaerle hooglofl, memorie de Vijfde des Co- bt&Hn> 

nink- 



*$68. Oor/pronk der Nederlandse Beroerten. 
ie ban ninklijken Mij. vader, en ook van den Conink vele 

eeren en gunften hadde ontfangen, als gekoren wefen- 
fchulöfst de mede-broeder en Ridder van der Ordre des Gulden 
Jjttü, Vlies, cefteldtotRaed van Staten, en voortsmeer van 

vele fchone ftaten , Gouverneur van Bourgoengien, 
Hólland, Zeeland, en Utrecht, infgelijx van een Or- 
dinaris bende , boven meer andere grote gunftedaer 
uit by hadde mogen merken’t groot betrouwen dat de 

Majeft- ophem hadde 
-y. Des niet tegen ftaende hadde de fel ve Prince, Ton¬ 

der acht te nemen op fijne eere, noch die ceden die hy 
de Maj. gedaen hadde, hem geftelt ’t hooft, Autheur, 
voorder-fer, gunftiger en ontfanger van de wederipan- 
Uige rebcllf n, geconjureerde, oproerige, muitmakers 
en perturbeerders van de gemene rufte en welvaert 

4 Dat terftont na ’r vertrek des Coninx uit de Ne¬ 
derlanden’t voornemen van hem en fommige andere 
•Was geweeft, in handen te nemen het gehele Regiment 
cn bewint der Nederlanden,daer toe hy vele heimelij ke 
én fchidelijkepradijken hadde Vöörgeftelt,hadde hem 
fo vorde vergeten dat hy hadde refolutie genomen om 
de wapenen regens fijne Maj t’aenveerden , en hem te 
fluiten uit de félve fijne landen ,’t welk hy fo hy die mid¬ 
del hadde gehad , nier en foude hebben gelaten te doen 

4 Dat hy ónder de h_nd alle naerftigheid hadde ge¬ 
daen om d’onderfaten te keren van de affeótie en trou- 
w? diefy rotte Majeft.en fijne voorfaten altijd hebben 
gedragen , en onder ’t pretext van de Religiën, en door 
va’fchevroetmakingè, dat de Majefteits meninge was, 
d’Inqudltie in de Landen te brengen , fo dat vele van de 
onderfaten door fulke verleidinge tegen fijne Majefteit 
hebben gerebelleert 

X Dat hy befonderlijk hadde verleit,gecorrumpeert, 
verwekt een' groot deel van den Edeldom, fo dat ly 

haddengemaekt verbonden, confpiratienen conjura- 
tien, en gefworen malkanderen te belchurten, belcher- 
men en fterk te maken tegén de Majeft. en fijne ordon- 

f. iS7 ) nantien , en dat de vergaderinge tot dien einde waren 
germekr in fijn eigen huifen , fo te Breda, alsteBrufifel. 

<5. Dat hy noch de voorfz rebellieninfijn befchut 
en fiuvevarde ( met belofte van alle byftant) hadde § -nomen , die haer ook tot verfcheiden plaetfen te vel- 
e, alom in wapenen hadden geftelt. 
7. Dat hy ook hadde by geftiert den Heere van Bre- 

«Jerode hooft van de rebellen , om te fterken de ftad van 
Vianen tegen de Mij. hebbende geioogr het inlchrij- 
ven vin volk van wapenen binnen de ftad van Antwer¬ 
pen , en het fchepen der felver, na de ftad v m Vianen , 
met alderhande munitie van < >orloge, verfiende ook 
den felven van Brederode van fommige ftucken ge- 
fchuts 

8. Dit hy fommige van de Majefteits Steden en 
plaetfen hadde verboden geen Garnifoenen van fiine 
Majefteits wegen in te nemen, en onder andere in Zee- 
land daer hy vólk gefonden hadde om Jat in te nemen , 
en daer door fijne Majefteit uit te fluiten en te beletten 
de pafligieter Zee 

9. Dit hy gefonden fijnde binnen Antwerpen , om 
teftillende troubèlen en oproerigheden desvolx,uit 
Zijn eigen autoriteit, en buiten zijnen laft toegelaten 
en geaccordeeit hadde, de gehele oeffaninge van alle 
SeSen fonder onderfcheit, en den SedtariTen gecon- 
fènreert het bouwen van vele Kerken en Cunfiftorien, 
die ook mefterdaet zijn gemaekt geweeft. 

iö. Gedogende dat men dede lichtinge van pen¬ 
ningen de welke verftreckt zijn tot betalinge aen de 
foldyen der voorfz luiden van oorlogen, en vele an¬ 
dere adten tenderende tot zijn voornemen. 

hem hadde gebruikt tot feer heerlijke Legatien, foaen 
de Keiferlijke Majeft.en andere Potentaten, die hem 
betrout en bevolen zijn geweeft : waer uit hvdefon- 
derlinge goedwilligheid die fijne Majeft. tot hem droeg 
wel konde afnemen : en dat lijn Majeft. hadde voorge¬ 
nomen dac hy in navolgenden tijden hem noch tor ho- 

( ger eeren en ftate foude hebben verheven: maer hy 
} hadde’tfelve niet geacht, en was van fijnder/Voor-va¬ 

deren voetftappen, (die iich altijd neffens hare natuer- 
lijken Heere,als vrome en getrouwe leenluidenhad¬ 
den gedragen) af getreden. 

i. Dat hy den Prince van Orangien,en fijn hoog- 
vaerdig voornemen, met alle macht hadde aengehan- 
gen, en den felven te wille geweeft in alle fijne raedfla- 
gen,om detroubiente vorderen die in fijn Majefteits 
Nederlanden fijn gebaurt. 

3. Dac hy in fijn cafteel vanHoogftraten veel fufpedt® 
commu' ic uien en praótijken hadde gehouden met¬ 
ten Prince van Órangien en andere fijne complicen: 
waer döor de goede onderdanen des Coninx gr ote- 
lijx zijn geargerr geweeft, en de quade hare ooren had¬ 
den opgefteken , en oorlake genomen om nieuwighe¬ 
den te denken en te beginnen, gelijk door het overge¬ 
ven van een requefte was gebleken. 

4. Dat hy niet alleen niet geftilt en hadde, noch de* 
Geconfedereerde vermaent óm afte laten, hoe wel hy 
wift fulx den Conink te mishagen: maer hadde boven 
dien defel ve daer in gefterkr en in openbare banketten 
hem by haer gevoegt, en openclijk betoont dat hy van 
haer-luider partyetoegedaert was. 

y. Dit hy ook fulx tnetter daet bewefen heeft, mits¬ 
dien hy haer hadde geraden een ander nieu reqiwft 
over te geven : ten einde dat alle die extraordinarife 
fterkten gerafeert fouden werden , om by dien den ge- 
confedereerden een middel te geven om te vryelijker 
haer voornemen te mogen executeren en volbrengen. 

6. Dat hy ook namaels, als hy metten Prince vaii 
Órangien tot Antwerpen was gefonden , om het volk 
ingehoorfaemheitvan deConinklijke Majefteit t’on- 
derhouden, aldaer hadde toegelaten veel en oneinde¬ 
lijke grouwelijke en ongeregelde dingen, namentüjk 
darmen met fijn wemn openhaerlijk hadde doen aen 
fchrijven voor den Heere van Bredenrode veel oor- 
logs-luiden , en defelve t’fchepe met alle foorten van 
wapenen hadde laten vertrekken naer Vianen, en dat 
hy groote gunfte hadde b toont den genen van der ge¬ 
meenten die haer hadden geftelt tot befcherminge 
van de t’famen-gcfworene. 

7. Dat hy ook hadde gepretendeert te ufurperen 
d’auroriteit van fijne Maj. en geen refpedt en hadde ge¬ 
dragen tot haer H >ogheid fijne Maj. fufter enGouver- 
nante, hebbende op firn eigen authoriteit en fonder laft 
van haer Hoogheit in de ftad van Mechelen doen ver¬ 
kondigen een Ediótdaer door het volk wilder gewor¬ 
den is, en alles gedaen hebben dat hen goet dóchte. 

8 Dat hy de Magiftraet der lelve ftad had gefogtte 
verwecken tot ongehoorfaemheir van fijne Majefteit, 
gelijk hv ook hadde gedaen aen dief van de ftad van 
Liere, hebbende haergefchre/en en ookEdelluiden 
gefonden , om haer af te raden dat fy geen garnifoen en 
fouden in nemen noch ontfangen. 

9. En dat hy in de ftad van Denremonde metten 
Prince van Órangien en andere fijne complicen hadde 
getradteert om de wapenen aen te nemen, en fijne Ma- 
jeftit, of de gene die van hem gefonden fouden wer¬ 
den , te fluiten en houden uit de Nederlanden, en dat 
d’executie van dien niet en was achterwege gelaten 
dan by gebrek Van middelen. 

’t Gunt den Grave van Huogflraten by de Procu- 
ruer Generaelce lade werd geleid , was fomma- 
rie d.t begrijpende. 

t. T\ At hy van de Corfïnklijke Maj. vele grote di- 
)an *-^gniteiteh en eere van fijn jeugt af hadde ontfan- 
Sooa» gen: als namenrlijk dat hy hem hadde gemaekt Ridder 
cTaft1 vander Orden van den gulden Vliefe, en Hioftman 
efeift over ecn van de benden van Ordonnantiën, en dat hy 
nscü, 1 Deel. 

D’^Cntrere tnciebargbc <6?abcn en ©eeren toeröm 
ban ntdiibon met bele orote en ftonte fa&en belaft/ 

en bnfonöer be Deere ban '25reberqbe / bat ï\p en anbe* 
re onenbaerlijb be fnapenen tenen fijne !Daj. fjabben 
aenntenomcn/ fijne ^§teben aeforht in te nemen/ en bat 
fp buren be 2Cnteitr« en Doof ben ban be rebellen/ 
allennbere tot rebellie opgclocbet/ be <0 'eftelijhe cn 
anbereonberfaten beo <Coninr neb2anbfc!tat / gerant 
foent/en geit geluljt öabben tot aennemingeba» boife. 

aak 



«pc && jemij. ^jtinuad) fjsjcft öétt 3|moge Dan &iba 
£', tot Sobers gefonben onbec anöcce ben©?efibcnt Dan 
tan t ure &e ffoclUc/ 3jan De ©etgaö ^pangiam / en fjecft ban 

baer Doen Balen ©fjilipo ban ^affau / fone ban ben 
raJriS ' fkince bón <©£artgten ban bén eeeften bebbe/<©2abe 
jtucrr ban ban 25upren out fijnbe ontrent 13 jaren / bc toelfcc al* 
%o\mi öaerlacljom te (tuberen tnbe ömbeifttett: Dcitcc* 
Sn na 1002' 3M$To?«t en Curateuren ban ber öntberftteit 

Ijebben met bcfiooRijlie reberenne gcremonttreert ’tfel* 
afengc* be te toefen tegenö be ©jptjeben / en ©nbilegien ber 
fonöru, fcmcr üntperfitett bp fijne |©ajejteit üeftoo?en / en 

fodjtenmet alle beguame en bel>oo?lpe mtbbelente 
beletten bat ï)p niet ban baer en foube toerben geno* 
menenberboert: maer bcboo?f5©ergaögafl)enlm* 
ben booj anttoooto in guacb Latijn: Non curamus 
velt ros Privüegios, totllenbc in cffectc feggen / bat ben 
^ettogcn3tjnen©aebop Ijaeriuiber ©etbilegtenmet 
en acljtcn notlj en paften / en Ijecft Ijem alfo ntebe 
genomen en tot SCnttocrpen geb?atDt onber betoare* 
raffe ban be <0:abe ban Êatoon/ en naberpanb bood.s 
na ^pangien gefonben aen ben Coninfe / onber ben 
iaft ban ^>on §Beb?o be (Colebo en Capitetn Sopc be 
Siiïuara met 12 Capiteincn en u ©enb?icB$ / be 
Contnfc beeft Ijem eeeft albaer jïribtelijb boen betoa* 
ren/nabcrDanbïjeeft Dpljem gefonben tot 3$lcaïabi 
©enareo / een öntberftteit in l^ifpanicn / om baer 
bootte te (tuberen: maer toerbeaifo bctoaeit bat me* 
mant/ ban bie f)em geozbonneert toerben tot betoartn* 
ge / fjem en mocDten aenfp?elten. 
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1 wy meelt begeren en voor ons nemen, dikwils is het 

JAER-DICHT. 
«©VC b’^Lba boet tegen J0 Lanbo reClit en ber l)o* 

gcr^CDoLen / 
;©at pjiLipss (©tnefVan (©Veren Mo}lnappan* 

gienboLem 

Anders. 

*®VC b’SlLba Beeft oM 5II11 V Vreetfjélib te beWil* 
fenfcL/ 

plnCeii foort WeCB boen Vervoeren V Vt Loven 
na^pangienfneLi 

<Bc pince ban ©jangten berflaen fjebbenbe fijne 
inbaginge / cn geöregen fiebben be toppebanbebjte* 
benbanbagement en gefien be befcïjulbinge baer in 
bermelt tot fijnen lajle/Beeft baer op bp gefcB?ift ge* 
anttooo?t/fo aen ben ©erirg ban Élba aio aen ben 
pocurcur <0enerae! / betonenbe bc nulliteit ban ben 
feibenbagememe: ben b?ief aen ben pocureuroSe* 
nerael toao luibcnbe albuo: 

aïnn 
iuDa:öe 
bi'p 
$>? ineen 
ban <G>; 
rangten 
optci 
bliebcn 
ban ün; 
gfmciitc 
ban öen 
EP?ocU' 
mie ge-» 
MuaeJ. 

Yn Heerc de Procureur , ik hebbe ontfangen de 
copye van den dagemente, ’t welk gy tot mijnen [ 

lafte, by openbare uitroepinge hebt doen executeren 
en verkondigen, cn ter herten nemende de befchuldi- 
ginge, daer in geltelt gelijk een Heere van minder qua- 
liteyt behoort te doen : en begeere ik geen fake lb leer 
(gelijk ik metter daet noch hope te doen blijken) als 
van my daer tegen wettelijk, en fo dat behoort te Rel¬ 
len , en te verantwoorden, en en ben ook van geender 
meninge, van in de herten der onwetende eenig ach¬ 
terdenken te laten, van dat ik mijn eereen der verbin- 
tenifle die ik denConinkfchuldigben, niet genoeg¬ 
en foude gedaen hebben, of dat iktuy qualijkfoude 
gequeteft hebben in den Raten, laRen en dienRen,daer 
af zijnder Maj. eertijden belieft heeft myte voorlxen, 
of in andere faken, en verhope wel te bewijfen Émet 
goede redenen, cn verklaringen van mijnder onfchulr, 
enverantwoordinge,dat mijne goede langdurige en 
getrouwe dienRen , onkoRen en fchaden daer in ik ter 
oorfake van defelve dienflen gekomen ben, verre zijn 
te boven gaende mijn verbinteniffen, en de gunRe 
my gedaen. 

Mits den welken ik goede redenen en oorfake hebbe, 
om geen minder begeerte te hebben, darmen inde cal¬ 
culatie trede dat die gene die door afrekeninge en lluy- 
tingc van rekenfehappen,verhoopt en verwagt fijne fa¬ 
ken te'vorderen en redreflferen. Maer alfo ’t gene dat 

leRe dat men te werke kan Rellen, willende behoorlij¬ 
ke en by ordre fo’t betaemt voort varen, gelijk ook 
daerom de Medicijn, of Chirurgijn niet en fockt de 
wonde (hoe groot of forgelijk die zy) tegenefen en 
te heelen, hy en hebbe eerR den gront en humeuren 
der felver daer toe bequaem gemaekt , noch ook de 
BoumeeRer en beRaet dat werk te maken, hy en hebbe 
’tfelve eerR wel gefundeert. Soo ben ik van gelijken 
van de qualitey t van uwen voorfz dagementen, beno- 
digt en bedwongen, van de verklaringeenbewijfinge 
van der voorfz mijnder onfchuld, als noch uit te Rel¬ 
len, ter tijd toe dat uwe voorfz befchuldingen fullen 
wefen gedaen voor competente bequame, en nietfu- 
fpecte Rechters, daer men fal mogen verhopen, dat 
behoorlijk regard fal wordeh genomen, op ’t gene men 
fal konnen allegeren, en ook geprocedeert worden tot 
abfolutie of condemnatie na den eifch en gelegentheyd 
derfaken. 

Waerentuiïchen ikmy felvenfal móéten vertroo- 
Ren met exempelen (daer de Hiflorien vol af zijn ) 
van den genen die om metperijkel van hare lijven en 
verlies van hunnen goeden te hebben bewaert en ver¬ 
meerdert de Staten, Landen en inkomingen van hare 
Coningcn , Princen en Heeren, hebben geweeRniet 
alleenlijk voort geroepen en geblameert : maar ook 
( krijgende in Rede van loon en bekenteniffe, lichame¬ 
lijke en openbare Rrafle) gedood, geexecuteert, geban¬ 
nen en verjaegc,en hebben moeten fien dat die verdien- (F.ij8.J 
Ren en vergeldingen van hunne goede dienRen zijn 
toegeworpen geweeR den genen die alderminR had¬ 
den verdient. 

Het welk ik min vreemt vindende ben in defen on- 
fen tijden, nadien men nu ook den alder onnofelRen 
kan lichtelijk niet allene fufpedt, maer ook odieus en. 
abominabel maken: mits doende alleenlijk fo vele door 
eenige toegemaekte perfonen, dat hy worde geacht en 
gehouden voor een ketter, want ’t felve pundt gewon¬ 
nen zijnde, fal hy bevinden, niet alleen dat alle fijne 
dienRen , weldaden en verdienRen , zijn vergeten: 
maer ook dat alle goede prefumptien en gevoelen hem 
benomen wefende , hy is blijvende fufpeóten in vrefe 
van befchuldigt te worden van rebellie, oproer, en 
muiteryen, ja in ’t generael van alle de fpecien van mit 
daden en deliften die men mach begrijpen onder den 
tijtel en name van gequetfler MajeReit: en dat meeris, 
mits dien dat alle accufatien van de gepretendeerde ket- 
terye, fo grotelijk in den haet zijn in defe tegenwoordi¬ 
ge tijden, fo iR by na van node, om defelve te Rraffen 
fonderdaer mede eenige verbitteringe of afkeer te ma¬ 
ken , in de herten van gene die men in dienRe begeert 
te houden, dat men ’t felve bedekt met een mantel der 
mifdaden en deliften van gequetRer MajeReir, van den 
welken nochtans fulke befchuldigde te vergeefs arbeid 
hem te verantwoorden en onfchuldigen voor den ge¬ 
nen, dien hy voelt hem fufpedt te houden van der felver 
ketterye, want nadien de felve mifdaden niet en zijn de 
oprechte oorfake noch reden, waerom dat hy vervolgt, 
aengetaR, gevangen en befchuldigt word, fo en kan hy 
niet verhopen eenige abfolutie ofontflaginge,aldede 
hy ook opentlijk blijken van fijnder onfchuld : maer 
moet lijden dat onder het dexel en pretext der voorfz 
deliflcn, hy worde gecondemneert, offo verre fijn on¬ 
fchuld te feer klaer is, dat hy door vertrecken en uit- 
flellingen van’t pocederen, verwachte eene eeuwige en 
deerlijke gevankeniflè. 

Het welke alleen genoegfaem foude wefen om my 
geexcufeert te houden dat ik niet en comparere voor 
den Hertog van Alva Gouverneur en Capitein Gene¬ 
rael van de Nederlanden, en dede ook dat men met ve¬ 
le redenen bsvind, dat uwe voorfz verworven dage¬ 
mente is na recht nul, en fuik dat ik geenfins gehouden 
ben den felven gehorig te wefen. 

Want boven dien dat de deurwaerder gene wete fum- 
marie of infinuatie van fijnen exploide gedaen en heeft 
aen mijnen perfoon, daer ik my nochtans na voorgaen- 
dfewete des Hertoginne van Parma, alfdoen Regente 
daer af gedaen,my maer hebbe vertrocken in defen mij- 
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Oórfpronk aer Nedcrlandfc beroerten^ 
pen Graeffchap van Naflau, om eenige mijne fonder- 
lingc affairen, gelijk ikookaen fijne Maj. van lange te 
voren hadde verklaert van meninge te wefen van doen, 
en niet om te verlopen of te latiteren, fo u mandamenc 
houd, fozijn noch de termijnen, dilayen eri intervallen 
fo kort,dat het onmogelijk foude wefen, dat men daer 
en tuffchen foude wefen gewaerfchout van de uitroe- 
pinge gedaen teBruflfel, en hem konnen vinden in de 
felve ftad,en noch veel min in andere noch voorder ge¬ 
legen,daer den Hertog van Alva binnen middelen tijde 
foude mogen reifen: want mitfdiendat eiken termijn 
en dilay fijn kracht en effed heeft,fo ift notoir, dat men 
regard moet nemen op eiken van den felven, en niet op 
de drie der felver dilayen fTamen gevoegt en by een ge¬ 
hoopt. En te willen prefigeren en ftellen termijnen van 
vijftien dagen, in fulke diftantie als is van hier totBruf- 
fel, en is anders niet dan te proponeren geboden, man- 
damenten en dagementen den welken ónmogelijk 
waer te doen. 

En op hopende de voórfz. dilayen, en dier drie voor 
een nemende, fo wert bevonden, dat men in faken van 
fo grooten gewichte en tegen perfonen van der quali- 
teit als ik ben, pretendeert te procederen, by een eenig 
dagement, tegen alle o rd re van rechte, gemerkt noen 
in gelijke faken na recht, noch ibmmierlijk genoeg 
procedeert, ook onderhoudende de gewoonlijke ma- 
niere, de Welke houd,datmen na drie verfcheiden dage¬ 
menten, verworven ten minften na het interval van 
tien dagen na elk eindelijk cerft kome der peremptoi¬ 
re, en dat daer neffens de rechter hem volkomelijk 
hebbe geinformeert van de ftadof plaetfe daer deab- 
fenten, die men wil doen dagen hem houd, ordineren¬ 
de de dilayen na advenant van de diftantie der felver, 
de welk niet wefende gedaen by uwen voorfz. dage- 
tnente, moet nootelijk volgen dat hy is nul en van 
geender weerden, welke nulliteit word begrepen in 
alle adten van rechte, onbehoorlijk enby incompe¬ 
tentie gedaen. 

En fo veel te meer in defen, mits dat u gepretendeer¬ 
de dagement geen plaetfe noch machten kan grijpen 
of hebben, als gedaen en voort geftelt tegen eenen, die 
hem houd buiten den Landen en Iurifdidtie van den 
Conink, binnen de palen van den Rijke, ja is een lid 
enftaet van den felven Rijke, aen het welke men na 
rechte behoort te verfoeken renVoy van den genen die 
daer zijn vertrocken,fonder dat men de felve mach uit¬ 
roepen met dagementen, gedaen buiten den voorfz- 
Rijk door gepretendeerde publicatie en voortroepin- 
ge, de welke eertijden fo grootelij k is geweeft gewegen, 
des meeft uit ter felver redenen voor nul, en van geen¬ 
der weerden is verklaert, het vonniffe gegeven by Kef¬ 
fer Henrik, tegen Robrecht den Conink van Sicilien; 
daer by gevoegt, dat de felve Keifer was vergefelfchapt 
van een machtige heirkrachte,de welke fufpedfc was den 
voorfz. Conink Robert, gelijk tegenwootdelijk den 
voorfz. Hertog van Alva ook verfien is van een Armee 
van Spaengiaerden, de welke t’onfwaert zijn dragende 
fuiken herte als elk kennelijk is. 

Het welk immer wel behoort genoeg te zijn, om te 
bewijlèn de nulliteit van u voorfz. dagement en impe- 
tratie, te meer dat de voorfz. Hertog in mijn refpeót, 
is notoirlijk meer Rechter incompetent dan was de 
voorfz. Keifer, ten aenfchouw van voorfz. Conink 
Van Sicilien, gemerkt dat de Ridders van den Orden, 
volgende den rechten, ftatuten en contracten van den 
felver Ordre, niet en mogen gedaegt worden ter caufe 
van quade, leelijke en bofe ftucken ,rdie fy foudenmo- 
gen bedrijven , dan alleen door den deken of hooft, en 
haren medebroederen, ja dat meer is, men en mag 
niet procederen tot aentaftinge, bewaernilTe, of vange- 
nifïè van den felven Ridders, fonder dat het felve eerft 
fy gefloten en gedecretcert, ten minften byadvijsvan 
fefïè hen medebroeders, in welken gevalle, fy behooren 
terftond geftelt te worden inde bewareniffe van den 
Collegie , en vriendelijk gefelfchap van der voorfz. 
Ordre, en niet gehandelt met fuiken rigeur, als men 
voorftelt tegen onfe Neve, en medebroeders die aldaer 
gevangen zijn. 

Het welk ook verfterkt de voorfz. nulliteit van uwer 
impetratien,en fonderlinge ook van de rigoureufe clau- 
fule van vangeniffe daer in geftelt, want alfo de menfch 
natuerlijk genegen is tot fijn felfs bewareniffe, fo en he- 
vet genen fchijn of apparentie dat men ons wildoen 
compareren, tuffchen hen luiden en voor Rechters 
heel fufpeCt, ja ook in gevangeniffe ftraffer enrigou- 
reufer zijnde, dan wy zijn gehouden of verbonden, 
en na recht behoorlijk is, na het welke ’t gevangeniffe 
alleenlijk is dienende, om hem te verfekeren van den 
perfoon des gevangen, en niet om hem te benemen al¬ 
le converfatie, communicatie, advijs en raed, fonder 
de welke niet mogelijk is, dat eenige faeken van impor¬ 
tantie foude konnen wel en behoorlijk beleid en ver- 
antwoort worden, de welk men nochtans (fo wy ver- 
ftaen) metter daed heeft gebruikt, en noch doet, aen- 
gaendeaen onfe voorfchreven Neven en Medebroe¬ 
deren. 

De welke wy ook fien gevoert te zijn buiten den 
Lande van Braband,niet tegenftaende de expreffe con¬ 
trarie voorwaerden, rechten en contraéften volgende,, 
en over den welken dat felve Land maer en is gehou¬ 
den en verbonden der onderdanigheid van fijne Maj. 
boven dien dat ook het felve is gebeurt in den perfoon 
van onfen fone, de Grave van Bueren, fonder eenig 
regard genomen te hebben aen fijne groote jonkheid , 
en notoire onnofelheid, het welke ons dient voor eene 
waerlchóuwinge , dat de voorfchreven Hertog van 
Alva genen wille of meeninge en heeft van hem te 
voegen ria eenige contracten, verbinteniffen , rech¬ 
ten, wetten, ofcoftuymen, en dat alfo ons ónmoge¬ 
lijk foude wefen, van den felven eenige abfolutie te 
verkrijgen, al deden wy ook volkomelijk blijken van 
onfer onfchult door diergelijke allegatien. 

Mits den welken en dat fo wel na recht, als uit 
krachte van de con ven tien en verdrage, gemaekt by 
der blijder inkotnfte , begrijpende de voorwaerden 
en voordelen onder en mits den welken het voorfz.. 
Hertogdom van Braband alleenlijk onderdanigheid 
fchudig is. Zijn wy , die onfe woninge gehouden 
hebben,in den voorfz. Hertogdomme, gefundeert, 
te verhoeden en fchorffen alle gehoorfaemheid die wy 
den Conink fchuldigzijn, tottertijd toe dat fijne Ma- 
jefteit beter geinformeert wefende, fal hebben gebe¬ 
ten en gerepareert het gene dat tegens in prejudicie der 
voorfchreven blijder inkomfte is gedaen en voorgeftelc 
geweeft. 

Waerom wy u wel hebben willen adverteren, en 
by defen ook verklaren, dat mits den redenen voor- 
verhaelt wy u Voorfz. dagement en citatie houden 
voor nul, en geender weerden, van der felver nulli¬ 
teit wel expreffelijk protefterende, ook in refpecte van 
alle het gene, dat uit krachte en volgende den felven 
gedaen en verklaert fal worden, te meer gemerkt dc 
notoire incompetentie van den voorfz. Hertog vam 
Alva aen welken die commifïïe van defer faken in der 
qualiteit van Gouverneur en Capiteyn Generael van 
de Nederlanden geaddreffeert is, willende dat in fij¬ 
nen refpede , en voor fo veel het van noode fy, defe 
tegenwoordige ons diene van onfchult , en by order 
ook van weygeringe, want wy metter daet, en by ex- 
perientie bevinden , dat wymits den redenen voorfz.' 
nietenfouden konnen verhoopen van hem te obtine- 
ren het recht, dat onfe fake mag meriteren. 

Offerende ons te prefenteren voor de Keiferljike 
Maj. de Keur-Vorften, Vorften, Staten en andere van 
den Rijk of voor andere bequame en niet fufpede 
Rechters, en diewacrfchijnelijk fonder partialiteit of 
affedie foude kenniffenemen,en wijfennagelegent- 
heid de faken , anderwerf protefterende van der nulli¬ 
teit , van al ’t gene dat by den voorfz. Hertog van Alva 
recht (foo voorfz. is) incompetent, fufped en gerecu- 
feert, of by de gene die voor of in plaetfe van hem 
mochten worden ofwefen gecommitteert,fal mogen 
ten achterdeel en in prejudicie van ons gedaen.,gefeid, 
geordonneert, gewefen, en gedecreteert worden. 

En want defe tegenwoordige alleenlijk dient om u de 
yoorfz. verkiaringe, prefenratie en proteftatien tein- 
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lïnueretl, op dat by U, en andere daer op worde geno¬ 
men fulke confideratie, gelijk dat behoort, bidde ik 
God dathy u mijn Heer den Procureur nebbe in fijn 
falige hoede. 

Gegeven totDillenborch den derden Meerte if68. 
en was ondergetekent, Guiüiaume de NaJTau Het op- 
fchriit was, aen mijnen Hcere de Procureur Generael. 

/V <*gn öcnBertög ban 3ill)a beeft Ijp gcfcïpeben/ 
^ batfijn lianöeltnge genoeg bonnen betuigen/öat 

acn&en ?»P fcöect fan jonrhfjciü met fofeeren beeft gefoebt ais 
««rog öertinen?? tomfacogloffaftec memorie ben^etfec/ cn 
bau ah na fijne iBajetiett / fo bat bp baböc bet? 

bootst / bat fijn jBaj. öie bp babbe getoaerfebout bat 
ba om feit ere fijne nootelijbefaben gebomen toas in 
fijn c^atffdtnp ban Jlaffau/ regarb nemenbe op fijn 
genron'betö en begeerte/ fam fo beelgtmflenfoube be? 
toijfen/ ais ban bem te gebieScn toaer in bp bem bienft 
fotröc mogen boen/ (ttodbljp bp fijne bnenben ban 

-r- 1 *8-) aüber tCUtte: altijb babbegeptefenteert) of ten mittfïen 
bat (pp ban ben boo2f5* Ijertog foube berftaen bobben 
bat bê mecnmge en intentie ban fijne jBaj.toare ge; 
tocefï bat bp fijne faben albaer foube berlaten / cn ter? 
jïonttoebcrtcbccreninfijn goubernementen/ enter? 
tonlcn !ip altijb toas berfearïjtenbe be bebelen ban fïj? 
nejB&j.iS bP getoaerfebout bat men ban beeft ber? 
botbert tegen bem tepjoccSercn/ bpacntafïingeban 
fijn ^eerbjhbcben/ janhen cn goeben/enbat nocb 
erger is / bp mtrocpmgc onber ben name ban ben 
'Peotureur <éenerael / toefenbc bol ban balftbc en on? 
berbtagebjbecanmimcn/ en baer na nocb bp appne? 
ïjenfie ban fijnen fone/ bien bp gelaten babbe tejio? 
ben om namacis tc beter bienfl te mogen boen ben fio? 
niiibcn öen^anbe/ toaer af bp feerbertoonbertge? 
tneeft is / bat men in fuifcer boegen gcpjocebeert beeft/ 
tegen een ban fijner gualiteit/ bergetenbe fo baeftbe 
grootecnfonbcrlinge öienftenfo bad bp fijnenboo?fa? 
ten ais bp bemgcbaen/ cnïn ’t bpfonber 00b gebu? 
renbe befe laetfïe troubïe / mits öe toelcfte cn toant 
bP rebenen en genocgfnme i'ufiificattcri ïjeeft/ om te 
fonberen enbetoijfen fijn onfclguït en bet ongelijb bat 
meb 0d« befen acngacnbe boenbe is / bc toèlfee bp tot 
fijnen tijbe cn plaetfe berbout / foo beeft bP tegen? 
toooebiglüfi tod toiïlcn tn ïjaeflen anttooojbcn ben 
tiOMfj. jteó'Eurctu: <©cncrad / en bóo? b’erptratte ban 
be géptecipiteerben termijne bent geptcfigcert/bem 
bctofaen be nulliteit ban fijn bagement / op bat men 
niet en benbe bat bP bent fcïjulbig benbe/ of bat ttten 
niet en meinebat Ijp fan rcrljt niet berbOIgenenfoti? 
be / fo Ijp ’t fdbe met reben fal btnben gefonbeert: 
toacr af bp be infïmiatffe oob aen bent (tc toeten ben 
ïfcrfog) beeft toiïlcn boen / bem baer mebe oberfen? 
benbe bet bobbel ban be toteben / bie bp beeft gefclpe? 
bennen ben procureur boojf?. op bat bp ignorantie/ 
tcacn bent/ of bet fijne/ niet boojber cn toerbe gcatten? 
teert of geptocebccrt/bannten namadsmetreebten 
cit fal bonnen fafnncren / tot ben tocibcn Ijp nocb ecnS 
boopt fijn betbad te bebbett. 

<De <©2abe ban ^oogftraten toefenbe tot Cculen / 
<®20üe ïjeeft bah gdpeit op bc im'ebcn ban bagementen aen 

bett l^joturetn* getterad geanttooott/ en be nulliteit 
Sctt ban fijn öagcinent enptofcbiireti bertoont/ ptefeme? 
frfmj ft renbe bent ttiet te min tc redit te fïdlcn ett te berant? 
ïHft' i3r; tooöjben boïgeitbc be ^eibtlegtcn ban bc ïtibberen 
afn Drti ban b’^bte bast ben gnfben Bitefc/ ofboc: be ïieifer? 
ïpcrtoï ipéjpaj. cn ïjeur en Bojfrcr; bes fiijv/ ofboo2 anbe? 
hTi m bc contpetettte cn niet fitfiiccrc ïtedsterS» 
^joctt* #efgdijr beben meer anbere ïjeeren ett perfonen 
rcur jbc.’ ban gitaiitcit / ittaer niemanb ban be ingeroepene en 

botjibiTfebijnen/ Itoeetsbe ett berflacnbc poe bie P20? 
sfmw ceburentotgingen/ baer boo? bagdijr bp benfdben 
inirrn fiabc bed bounifTcn tegen bc geblurljte cn ingcbacgbe 
Wf gegebenen uftgefP20ïicnb3crbcn/ baer öp befdbe op 
fcr-nrn' baer Itjbcn gcïjatincn en alle ftarc goeberen geconfif? 
tan jor? gueert toerben. Bangdpcn liet pp aen allen banten 
iïcriüïiö- *)CC| \jdï bic gebangentoaren fo mannen ais b20ti? 

toen omlioof ben/ enltangen/ cn bie per nietentotl? 
b«t ÓtecDten / bcrü2anöen. 

«©002 befe grocte to>ectfjeib en f!raffebanbanbdin? smbe 
ge ban ben hertog ban 2£lba cn fnnen iBloetraeb/ber? 
gaberben een bed mcnfcïjenin aBefl-BIaenberenlip 
ben anberen/ be toelbe berlaten tjcbbenbe al fjaregoe? «nge. 
beren / ja fommige 00b per totjben cn binberen/ 
fommigeuit berttoijfdtljeib / eenigeombarete to?e? 
ben ban bare gdebett fcpbeenaengebaene injurien/ 
baer baer bpboegenbe/ uit enbde boofbdb / begabea 
baer tot alle moettoilligbeib tegens be <6eefldijbe 
JBapen IBomben / todbefp bp nacfjte oberbidenin 
b02pen baerfe bare toortinge babben/ en fp biebon- 
benbebonten: namen ben alle baer goet/en fnebett 
benboben bienneufen en 002en af / berbaibenfpban 
’t gemeene bolcb toilbe «©eufen toerben genaemt. 
31 IS befe nu alle bage berber toerben / en fpbotont- 
bidben in be totlberniffen en anberS baer fp meenbert 
b2P te toefen/ folietbeï|ertcgeban3ïlba bit nabol^ 
genbe ^laccaet baer tegens uit gaen» 

By den Koj:ir.k,07ifen heven en getrouwen, de Vrejident en 
luiden van onfen Rade in Vlaenderen falut en dileélie. 

A Lfowy behoorlijk onderrecht zijn van degroote $Ja«» 
infolentien, wreetheid cn gewelt die eenige Se- «et te» 

ótariflen en andere quaetdoenders onder ’tdexel van 
de nieuwe Religie, ten Piatten-Lande indiverfe, en ©tnfm, 
verfcheiden quartieren van onfen Lande en Graef- 
fchappe van Vlaenderen ,namentlijken in ’t weft-quar- 
tier onlangs hebben derren voorftellen en gebruiken s 
op deperlonen en goederen van deGeeftelijkeluiden, 
fonderlinge van de goede en Catholijke Paftoren of 
Prochi-Papen : Gaende de felve quaetdoenders by 
nachte, en by rotten of hoopen, de voorfeide goede 
Paftoren of Prochi-Papen, beroven, plunderen, hun 
ooren en neufen af fnijden en ook vermoorden : ’t welk 
de andere gantfelijk fouden intimideren en vreefe aen- 
jngen, en hun fchapen en Prochien doen verlaten en 
abandonneren (gelijk wy tot onfen grooten leetwefen 
verftaen eenige alrede fulx gedaen te hebben) de welke 
xnitfdien den wolven overgelaten fouden wefen, teil 
ware dat daer in van onfe wegen promptelijke met be¬ 
hoorlijke remedien verfien worde. So ift, dat willende 
fulke afgrijfelijke ftucken, fo vele als in ons is, verhoe¬ 
den en doen cefleren: en den goeden Paftoren of Pro¬ 
chi-Papen en andere Priefters,de vreefe en vare van ge¬ 
lijk gewelt en overlaft weeren en afnemen: op dat fy tot 
volbrengen van haren laft en officie vryelijken mogen 
vaceren en verftaen, fonderlinge aenmerkende dat dt 
Prochianen (daer van de Paftoors laft van zielen heb¬ 
ben ) reciproquelijk fchuldig zijn de felve Paftoren te¬ 
gens alle incon venienten, perij kelen en gewelt die hen 
aen lijf of aen goed fouden mogen overkomen,ofaen« 
gedaen worden, te behoeden, voorftaen en befcher- 
men. Wy om defe en andere reden ons daer toe bewe¬ 
gende, hebbende by advijfeen deliberatie van onfen 
feer lieven en feer beminden Neve, Ridder van onfen 
orden, Stadhouder,Gouverneur en Capiteyn Generael 
van onfen Landen van herwaers-over, den Hertog van 
Alva&c. mirfgaders van onfen lieven, en getrouwen 
de luiden van onfen Rade van State en fecrecen nefFens 
hem wefende:geordineert en bevolen,ordineren en be¬ 
velen welernftlijken by defen,dat alle onfe Onderfaten 
en Ingefetenen van onfe voorfeide Landen, en Graef- 
fchappe van Vlaenderen, en elk van hen byfonders fo 
hem toebehoort, fulx verfien en orden ftellen, dat den 
voorfeiden Gceftelijken Perfonen, Paftoren, Prochia¬ 
nen of andere Priefters geen inconvenient, overlaft of 
fchade aeri lijf noch aen goede (de welke wy in onfe be- 
hoet,fauvegarde en befchèrminge genomen hebben en 
nemen by defen) meer aengedaen en worde of overko- 
me: maer de felve tegens alle Moordéfiaers , Rovers, 
Quatdoenders of Sedfariflen die hen eenig quaet, over¬ 
laft of fchade aen hun perfonen,goeden,huyfgefin of fa¬ 
milie fouden willen doen, helpen, byftaen,befchudden 
en befchermen,’tfy mits Hellende en vernieuwende be¬ 
hoorlijke wacht van nachte te nachte inde huifen vande 
voorfz paftoren of andere geeftelijke luiden,of daer on¬ 
trent ter gevoegelijkfter plaetfen ? en dat Van weerbaer 
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enCatholijke mannen,of byanderebequameenpra- 
dlicable wegen , en manieren, na de gelegentheid of 
diverfiteit van der plaetfen : of arbitrale poene en cor- 
redie, indien fy hun devoirdaer in niet en deden fo’t 
behoort, en voorts gehouden te worden voor fufped 
en medeplichtig vande mifdaden en infolentien voorfz. 
En boven dien willen wydat die van der gemeente, 
dorpe ofplaetfe, daer fuiken quaed gebeurt foude we- 
fen, gehouden fullen zijn hare voorfeide Paftoren of 
Prochi-Papen ot hun vrienden, of adjutoren of erfge¬ 
namen ,ingevalle defelve vermoort of gedood waren, 
te vergelden en recompenferen van den goeden die alfo 
geweldiglijken hen genomen of berooft fouden wefen, 
en daer van de fchade, na dien de felve by den Officiers 
en Wethouders van der plaetfen, daer fulx gebeurt fou¬ 
de zijn, fomtnierlijk geeftimeert fal wefen, executabel 
falzijn realijken enby feite, op de ingefetencn van de 
voorfz dorpen of plaetfen : niet tegenftaende oppofitie 
of appellatie gedaen of te doen, noch ook eenige privi¬ 
legiën , vryheden, coftumen, poorteryen of andere ex- 
ceptien ter contrarien. En om de voorfeide mifdaden 
bet te beletten, hebben wy allen en een yegelijken toe¬ 
gelaten , en toelaten by defen vryelijken, en fonder ee- 
nig verdrag dood te flaen degene die defelve gedaen 
foude hebben of attenteren te doen, als openbare Graf- 
fateurs en Straetfchenders. Voorts meer willen en be¬ 
velen wy, dat de gene die de voorfeide moordenaers of 
graffateurs in hun huifen ontfangen, helpen of affilië¬ 
ren fullen, terflont ge vangen en ter dood gebracht, en 
geexecuteert worden, als de quaetdoenders felve, en 
dat hare huilen gehelijk geruineert en af gebroken ful¬ 
len worden, ten exempel van anderen. En ten einde 
dat van onle tegenwoordige ordonnantiën en gebod 
niemant ignorantie en foude mogen pretenderen: fo 
ontbieden en bevelen wy u, wel ernftelijken, dat gy de 
felve terflont en fonder vertrek doet uitroepen en pu¬ 
bliceren alom binnen den Steden en plaetfen van onfen 
voorfz Landen en Graeffchap van Vlaenderen, daer 
men gewoonlijk is uitroepinge en publicatien te doen. 
En tot onderhoudeniffe en obfervatie van dien proce¬ 
deert , en doet procederen tegens den overtreders en 
ongehoorfame by executie van den poene boven ver- 
klaert, fonder eenige gratie, gunfle, diffimulatie of ver¬ 
drag : des te doen met het geen aenklëeft, geven wy u, 
en allen onfen Officierenen Wethouderert, mitfgaders 
dien van onfen vaffalen, volkomen macht, auóloriteit 
enfonderling bevel: ontbieden en bevelen voorts ee- 
nen yegelijken, dat fy u en hem ’t felve doen ernflelijk 
verflaen en obedieren: want ons alfo gelieft. Gegeven 
in onfe Stad van Bruffel onder onfen contra zegel hier 
op gedrukt in Placcate deu xxviij. Marty 1568. 

MSCer als? bit niet heel en fjoip fo motf ben Rector? 
ban Ifilba baer tcgcnö een beeï brijgObolli fenbcn 

om Daer te ber jagen / bangen en hertforen. 
<©e hertog ban Clebe geb2cigtfijnbefomenmeettt 

boo? frij?ijbenbanben hertog ban SClba/banbatDP 
be rebellen beo Conincr ban ^pangienalbaetinfijn 
Sanb ophielt en befcljcrmbc / Ijeeft bcgeblucljte^es 
berlanberö binnen ber tfab 3©eefcl / boo? be JBagi; 
tf raten albaer ontboben / en be fclbc ettelijfie atticulen 
boo2gef)ouben / baer op bp be felbe fulr geanttooo?b iO 
getoeetf / bat be jlSagitf raten boo? bie tgb baer mebe 

mwe te b2ebenftjn getoeetf/en Den luiben met Dun geit en 
oerebe boopmanfcDap in Daer bcfcljut en befcDermin; 

banbci ge genomen Debben. 0an be ©ertoge ban €lcbe baer 
mette mebe niet gepaeitfgnbe/ beeft opten bij december 
jKK?' 67. febere<©efantenenCommiffarifTenalbaergefon^ 
beclan. ben/en be boo?noembe geblucljtc J5eberlanbcrö bi; 

berfe nicutoe articulen boo2geDouben / totllenbcbat 
een pber Dooft boo? Dooft baer opfoubeanttooo2bcn 
met befcDulbinge of ontfcDulbinge/ baer op bc felbe 
ccrtf begeert en berfocDt Debben coppe ban be felbe ar; 
tinilen fboo2 bien be fclbc lang en belc toaren / en boo? 
b’onerbarembeib bc fp?aïtebpbet nwerbeelberfeïber 
niet toel bcrtfacn) op bat fp baer op bcboo?ltjb en gc« 
boeglpb foubcn mogen anttooo?bcn: maer beConi; 
miptttfentoeigerbenfuh:/ feggenbe beobalbengeen 

lerlandfe Beroerten. 2 3$ 
bebel ban ben hertog te Debben/ en fo fp lutben bet; 
Dalbcn be boo?B Commiffariffen fcD?tfteltj& ant* 
tooo?b gabcn opte boo?f3 articulen fo bele fp luiben be 
felbe Dabben bonnen bertf aen/ toeigerben be Comttiif; 
fariffen bie oob te ontfangen/ beioofben niet te min 
aen ben hertog monbelinge rappo?tteboen. b’2tnt; 
tooo?be bie fp gaben toao in effecte bit nabolgenbe. 

I. ’C'Erflelijk dat fy hen te vreden hielden met al ful- 
'ke predicatie en Kerken-dienfl als binnen der 

flad Wefel gebruikt en gedreven werde, fonder eenige 
nieuwigheid in de Religions faken te willen in brengen ^'ï<0^ 

of voortflellen. 
2. Ten anderen dat fy hen geenfms fchuldig en ken¬ 

nen van eenige rebelligheid of oproer tegen de Conink- 
lijke Majelleit van Spangien gedaen, noch ook van ee¬ 
nige gelijke mifdaed, en fo men yemant van fulx foude 
willen befchuldigen, prefenteerde hen voor den Raed 
der flad Wefel,onder wiens jurifdictie fy nu gefeten wa¬ 
ren met recht te verdedigen en Jüftitie genieten. 

3. Ten derden waren fy te vreden en bereid, gedue- 
rende den tijd van hun woon flede binnen den felven 
Lande, fijn V. Genade en de achtbare Overheid der 
ftad Wefel alle behoorlijke gehoorfaemheid dienilen 
getrouwigheid met lijf en goet te bewijfen, fo fy tot dier 
tijd toe gedaen hadden, en daer in ( des noot zijnde) 
haer met eede te verplichten. 

D<feO almet jcgentfacnbe fo fcD?eef bc boo?f3 ï$er; 
togbanClebebeni^januarp 1568.aenbcfBa; 

gttf raten ber tfab 3©efel/bat fp alle beboo?f5 $eber; gebit* d< 
lanbctO boo? Ijem foubcn befcDeiben / en banfpnent 
toegen bebel boen bat fp tutflDm bic tijb en HicDtiniffe 
uittet tfab 3©efelen jpurtfelpDe Hanben foubcn bn> tredseii, 
Den en bertrecDen/ ’ttoelb bp be boo?f3 JÉagttfraten 
ban 3©efel Den lutben belaft tfjnbe / fo tfjnbe boo?f3 
berb?ebene iSeberlanberö en ballingen feerberbaetf 
en bertfagen getoeetf. <£tntelij& 3tfn fp lutben te rabe 
getoo?ben aen tfjn ©oitfelijftc <6cnabc een fuppiica; ®cc 
tte ober te geben / gelijb fp gebaen hebben/berfoeftcn; 
be In effecte. <©at nabemael fp lutben met groten latf bqfod, 
en onbotf en op fijn ©. <0. bermaerbe goebtgDetö (baer am Den 
ban DP ban ober lange en belejaren IjOOglijD gep?efen/ 
enbpalleb?ome Cl)2ttfelijDe gemetnten in alle 3lan; 
ben groot geacDt tö getoeetf boo? ’t bergmuien ban fijn; 
ber ©o?tfI. <0enabe Eanben tot fcïjut en fcDerm ber 
arme betb?ebene om <0ObO toootbo totlie) in fijnen 
Eanbe gebomen entnber tfab JBefeltngenomenfpn 
getoeetf / en bat fijn ©. «0. Den tfippltanten be felbe ge; 
nabtge befcDubbtnge en befcDermittge na <6obö o?; 
bonnatie alö nocD totlbe bergunnen / op bat fp tn fui<= 
Ijetb en tn b2ebe Ijaetber confciemten <0ob ben al; 
macDtigcn$|eereboo? Clmtfofjefu mocDten btenen/ 
en met btertger Derten boo? tfjne ©. -0. ber fdber Duif; 
getfin / onberbanen / Ilanben en tf eben geluhfaltg toel; 
baren altijb (fofp alttjb.o gebaen Dabben enfcljulbtg 
toaren) mocljten tobben. <0an fo fijn ©.<0. Den lui; 
ber bemoebig begeren en btbbcn niet aengenaem en 
toare of geballen Donbe/’ttoelD fp nocDtattO nieten 
berDoopten/fo toa.ö ban alö nocD Dare bemoebtgen 
jammerlphe bebeombename CD?itft Sietft/öatftjn 
©. <0. Den lutben aio ban totlbe bergunnen eeneiige; 
nabtgen en beguamen tijb ban b?ie of biermaonben 
met geleiten bctoaernijfe ban lijf en goet / om tot fuL 
Der plaetfen aio Dun <0ob boo? fijne boo?ficDtigDciö 
foube toe fcDicDen met toijf en Dinberen biplyh te mo; 
gen bertrecDen / en na bat Den luiben nocD berfcDeibcn 
ftoarigDeben in befc faDegemoetebe/fo Debben fp nocD' 
tanö eintpelft fobele berltregen/fo boo?goebeb?ten; 
ben / aio anberfino/ bat Ijcn bergunt io getoeetf te mo; 
genblijben/ bocD niet fonber Dare grote en merbelpe 
DotfenenfcDenhagien. . 

Omtrent befen tiib guain fuer njbinge irtj^eber; gemffe 
lanbDoc batbe ConinD ban ^pangien fijnen eentgen 
fone^onCarolo ban (Ootfetnijl; / bie Dp Dabbe ge; H' 
teelt bp IDariam DcO Coiiinr ^jotfano ban po?ttt; dc^o^ 
gaelO bocïjtcr (ben 9 gjulp iv+f.) fijn eertfeDuiO; 
tooutoe/ gebardidijD Dabbe boeit nemen, igier ban^n 

toerb^ptifi 

1 
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toerb feec berfcbetbelijfcett gefp?often ban alle be,$e; 
öcrlanberö int gemeen: ben Coninft bit toelboo?; 
fïcnöè fcD?ccf Den 22 ^jamtarp aen ben 3§crtogcbatt 
?Hïba / Doe bat grote en geteicDtige oo?fafcen Dem Dafc 
be Dctoeegt te o?bonncren ont te betfefteren ben $?incc 
fijnen foon/ en peminfijn logement te boen öetearen 
met particuliere toatlya/ ten einbc fjp foubc mogen toe; 
ten be perfonen bie met pent Ijanbelben en tratteetben. 
€n toant fuïjt een faftc tö ban feer grote impo?tantien / 
en baer ban biberfclijfc foube to02bcn gebifcoureert en 
geoo?beelt / fo en ïjabbe Ijp niet Dunnen laten Dem baer 
ban te bertoittigen en nöbeiteren/ ten cinbe pp/ be 
Staten cn anbere bic baer in bertoonbeit moepten fijn/ 
ntoept berftlaten battet niet en toaö om eenige [aften 
bic fjp pabbe gebacn of beb?eben tegen fijnen peifcon: 
maer om [aften pent feïben Beroerenbe/en tot fijnen 
beffen / eitfo baer pet meer mocptnaboigen baer ban 
foubefjpïtcm aio ban berabberteren/ $c. Bieö niet 
tegenjfaenbc gingen baer berfcïjcibcn geruepten ban 
fijn gebanfteniffe/ en bpfonöer ban fijne boob/b ie fto?tö 
baer na bolgbe / fommtge ban ’$ Coninje btenaerö 
feïnebenbat Ijpeen confpiratictegenö fijne eigen ©a' 
berboo?Daböe/ anbere bat pp metten $?ince ban 
tangieneentgberfïant bidt /en bat pp meenbein$c* 
berlanb te blutsten cm albaer fjet Btoubernement aen 
Rem te treeften / anbere menen bat be ptinctpale 00?' 
fafte fjnëboob fijnen oö?fp?önf? genomen Deeft / isoo? 
bien lip toefenbc een ^jonftftecre tuffepen ttoeen 23 ja; 
ren / feer feperpfinnig ban berfïant / en baer beneffenö 
feer fïctit / eergierig / Ijobaerbig cn begerig te regeren / 
tnagenbe groten Ijaet opten hertog ban 2ïlba / Kingo= 
mc.ö be /ëilba / cn Bon ^opan ban Boffenujft beö 
Comnr &af?acitb?öcber/ omöatfpltubenbe pdnet' 
paelfïe toaren be todfte Dabben bcrpinDert bat pp in 
Seberlanb niet cn pabbe mogen treeften/’ttoelft be 
boo?f3 hertog ban 3ilba / miugcmcö / en Bon Siopan 
tod toetenbe / b?eefben pent feer / fütgenbe bat pp b’een 
tijö of b’anber Ijeni ober pen Uitben foube foeften te 
to?eften/ beipaiben bp pun luiben beitelt fijnöe/bat 
ben Contnft aengegeben toerb / aio’ bat Ijp metten i&e; 
bcrlanbfen ?£bd eenig berfianb pabbe / en bat pp in 
’tfin pabbe uit Igtfpanientn ^eberlanb te blutpten/ 
om albaer alle [aften te bertoerren/ fo bebeftigben fp 
Uitben fulftö / fjcbbenbe baer toe ooft (fo ’t feptjnt) cent; 
ge getoiffe jp?efumtten/ begerenbe baerom aen ben Co# 
ninft fijnen baba* / bat men fijn ftamer en fteimelijftlje? 
ben foubc onberfceftcn / fp en ttoijfelbcn niet/ men fom 
be baer alle getoiö öefdjett binben / en ooft toeten alle 
be gene baer Ijpbcrftanb meöc pielt. Be Contnft gaf 
ïliuaomco be ^tlba bebd/ omfulrte onberfoeften/ 
macrBon Carolo en toilbe fulje niet Ipben/en bebe 
Dem toebeiftant/ fulr bat be Coninft Uier boo? gefiooa 
Sijnbe felfsf perfoonlijft in fijn ftamer guam beb nacUtsS 
tnffdjcn df en ttoaelf uren. Be Pdnce te bebbe 3tjn; 
be/ bcCcnmft toasf geacfompagneertmetBon3lm 
tUonio befColebo/Bon ïioberigo jBanuel/ en Bon 
M.CW1& be <©ui3abe/ en bebaï Ijem fijn getoeerafte 
leggen / en fidj gehangen te geben/bebuibenbefijne 
toeberffanb tegenö fliugome.o alö rebellie: boen nu 
fijn logement befocUt toerb / bant men ettdijftc bdeben 
ban ber Coningtnne aen Ijem / (be todfte alleen fcOeeti 
ban fijn boomemen ftenniffe te Ijcbbtn) en ooft een 
groot bed gcltë/ met fjet todfte (fouten feibe) ftpitt 
ftiiöUabbc/fiinretfetn J^ebcdanb te boen. Bc^er^ 
tog ban ferie cn fijn Capitetn Dabben ben lajlom 
Dem te betoaren / Dom toerben alleen bier mannen ge* 
laten/om Dem te bienen. Bctoyïe fjp nu aïfo in fijn 
logement alö gehangen ftjnbe/ feer nautoe bctoacrt 
toerbe/toaöDp fo ongebulbig/bat Dp onlange baer 
na / namentlijft ben 2+ gjuftj 1568. ban Dertfenleeb 
fio2f/ niet fonber grote fiïfpitic ban bergeben te toefen/ 
anbere [eggen / bat Dp met een Danb-toael geto02gt fp 
gctoo2bcn: bod) Doe / toacr aen / en be recDte 002faftc 
fijns boobö/enDecftmen alönocD ttoit btiibdüftber^ 
flacn ftonnen / ban befe tpbinge maeftte feer grote ber; 
fd)2tfttDctb onber be jSebcrlanbecö / fo batter bageiijr 
meer en meer bertroeften. 

Be Contnft Decftbp fyn bdebdt ban ben 26 ^julg 

ben hertog ban ?ilba geftD?eben / bat $ijncn Iteben fo; 
ne ben 24. ber [eiber maent toaö oberleben/ bat Dp met 
groter bcbotienDabbebde bagen te bo?eti omfangen 
’tl^düg Sacrament/en bat IjpfeerClnifïdtjft toaö 
gcft02ben/ ’ttoelft Dem in befe grote beb?oeftDeib ee^ 
nciuTüOfï toaö/toaercmDP Doopte optebermDertig^ 
DeiD ^5obeö / bat pp bp Bob toaö in be eentoige 
bjeugbe/enbatDpDeui foube gebenbatfabeur/om 
befe ö?oefDeib CDdftdijfe te b?agen met patiëntie / be? 
gerenbe bat Dp bit foube laten toeten fijne onberbanen/ 
ten cinbe fp fcuben boen en betonen ben gctooonlpen 
routoe / en bat be gelaten en Beefldpfte fouben bib* 
ben boo?be faligpeib ban 3pn 3ieie / en anbere bien* 
ften baer toe gereguireert/baer aen Dem foube gefcljie* 
ben renen goeben en aengenamen btenfi. 

Cmtrent befe tpb Deeflmen ooft be?fiaen/ Doe bat 
bpbe üaben banbe SInguifitie in i§pangien/ober 
be gefcDtebentffen en troublen ban .^ebedanb / befe 
nabolgenöe fentemte w uitgefp? often. 

tïEt alderheiligfte en weerdigfte Officie der Inquifi- 
■*“ Jtien, nadien het van deConinklijkeMaj. (die me¬ 
de in den Raed felfs tegenwoordig was) verfocht is fich 
te beiluiten en een oordeel te geven, over den grouwe- 
lijken afval ^vervloekte mifdaed, en ketterye by den 
Nederlanders begaen: wel neerftelijk doorgefien en o- 
verwogen hebbende de informatien des Coninx, heb¬ 
bende daer beneffens gelefen de brieven en geloof- 
weerdige getuigeniffen by dien ge voegt} en by de 
CommifTariflen der alderheibgfte Inquifitie getrouwe¬ 
lijk uit Nederland overgefonden : feid en verklaert, fo 
vele belangt de Theologifche Profeffie en confcientie, 
dat alle en een yegelijk de Coninklijke Maj. onderda¬ 
nen in de Nederlanden (uitgenomen alleen de gene 
die met namen ons uitdruckelijk toegefonden fijn in 
de voornoemde informatien ) refpedte van de opentlij¬ 
ke afgevallingen, fijn Ketters, wijkende van God} en 
onfe Moeder de Heilige Kerke, en van ’t gebod en ge- 
hoorfaemheid des Catholijken Coninx , en d’andere 
die hen veinfen Catholijk te wefen, en hebben haer of- 
ficien, ’t welk fy God en den Conink, fo vele de Ca- 
tholijke Religie en den Eed by hen gedaen belangt» 
fchuldig en toe verbonden fijn,niet genoeg gedaen, 
in ’t wederftaen met alle kracht den openbaren afvalli¬ 
gen ketteren, feditieufen en oproerigen, en in’t belet¬ 
ten van hare bofe fchandelijke en ongodlijke daden: 
’t welk fy in ’t beginfel lichtelijk fouden hebben konnen 
doen : maer hebben ter contrarie fuiken Godlijken te- 
genilant en refiftentie nagelaten, zijnde daerom weer- 
diggeacht en gehouden te werden voor Fauteurs, gun- 
ners van de openbare afvallige Ketters en feditieufe , 
ook de Edelluiden die in den name van de onderdanen 
dc requefte tegen de alder-Heiligfte Inquifitie overge¬ 
geven hebbende, hebben ftoutelijk verwekt enontfte- 
ken de afvallige en oproerige Ketters, en daerom heb¬ 
ben fy alle in de hoogften graed bedreven Crimen lafa 

Majefiatis: aldus uitgefproken en geoordeelt in Ma- 
drilden ld Februarij Anno 1568. 

penter 
Ue bp til 
ban ö£c 
ïïnqmf 
tte in 
^>pan; 
Sten obi 
tie43E!! 
berlanb 
fe trou» 
bien en 
j@ebet< 
lanberp 
BesrtK 

DCn rjebf. öerfclbec maenö Deeft beConinftlpe apm 
JIBaf. öcboo?f3 fententie geapp?ofteert/ en getoilt/ JgJJ? 

batbefelbe fonber aenfien beö geflacDtö of perftmen banbe 
ter erecutte gejlelt foube toerben. fententii 

Be^tnreban <©2angten in Buttflanb toefenbe/ 
cn berfiaen Dcbftenbe alle be Danbclinge beö hertogen 
ban 2m&a/ooft Doe bat tegenö D^ut en 3tjnen fonebe ^Pnre 
<02abc ban 25up?en gcp20cebeert toerb / en bat DP alle 5?"‘ 
3üne goeberen en DeerUftDcbcn confifgueerbc/foDeeft biajte 
Dp beöDalben 3ijn lieftlag gebaen aen be Jfteifcrlijftc en beo 
HQaj. en be Ucur cn ©02(ïcn beö heiligen Roomfen f *5** 
üijr / berfoeftonbe / bat fnne lEaj. gelieben foube toib ferig6e 
len boo2 Dem acnbciBaj. banben Contnft ban ^pan^ jiaajeft. 
gten te tntcrceberen /ten einbc Dp in 3ijne onfcDulbigin^ [® jj 
ge UeDoo2lijft moeftt toerben geboekt boo? onpartpbige jg0jften 
enniet fufpecte JSccDtcrö/pet toaer boo? beüibberö 
ban be B?ben banben gulben ©Itefc / baer DP eien ïSib? 
ber ban toaö / naboinenbe be o?bonnantien ber [eiber / 
of boo? 3ijnejfteiferlijftelll9aiefieit en bekeur en 3^o?^ 

jln 
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tifagte 
mn ben 
Pthwe 
ian 
augtcn 
ieti Den 
3ijr 
eojlïen. 

«Scnige 
IDE 
Jojften 
etooen 
cn 
tyuce 
ulpe te 
•oen. 

3c bet 

'oo?Dtn. 
cöeg 
^iiicen 
au <©; 
ingten. 

firn beo Sïp / baer bP een litmaet ban toao* €n boe 
met be Jteifer baerom aen öett Coninb gefcb?cbcn 
babbe / ett ccnen erp?effe SCmbaffabe gefonben/foen 
beeft bP geen anöcr anttooo?be nöcb refoltuie gebre; 
gen / ban bat be Coninb ben hertog ban 2dba boifio^ 
men laf! ettöebel gegeben babbe / om 3pen totüe/ no; 
penbe be fatten ban i^ebcrlanb / te crediteren/bat 
baeioin be pinte ban pangien tjem foubc Degeben 
bp benStertog ban 2tlba / bie foube 3tjn onfcbult aen; 
ïtb?etr/en nacc botte benniffe bet fatten in alte tuttig; 
fjetb met tjem Daniaelem 

<©an be pince ban paugien bennenbe beO%rtO; 
genban 3tllba to?eetbeib / en bo?enbe fijne tjanbe-inge/ 
én bonb befen toeg gecnftno boo? tjem geraben. <Der; 
tjalben beeft ljp met <£5?aef ^obetoijb 3Üncn b?oeber 
ïjem geboegt bp beefetjetben ïtijr-B02jlen en fijne 
b?ienbenin3£uitjlanb/en aenbe fetbe Ijctn beïttaegt 
niet alleen ober bet groot ongdtjb batbemaengebaen 
toerb/enbat DP tot geen beranttooo?binge enmoebt 
bomen: bat fijnen fone tegen be pibilegien ban pa; 
banb en ber amberfiteit ban 3lobeit gebaubdijb na 
^pangientoaO gefbnben/en bP ban alle fgne beer; 
itjïtbebenen goeberen berooft: maer ooit bat DeJ2c; 
bertanben tegen ber felbec pibilegien getracteert 
toerben: bat alle be flerbten bol cn befet fijn ban 
^pangtaerben en b?eembeöngcn / bpanben ban be 
pbcdanbfe en ooit <©uitfe natie: bat tegen beoubc 
krbonben en p?ibi1egien in betfcljeibcn plaetfen nieu; 
toe fterftten cn Caflden toerben opgertebt: bat be 
jlebcdanben toülcnbe mtjben bie fcnectbetb ber 
^paenfe ^jjuguifirie / in becl meerber en ftoaerbcr 
berbeieto en ellenbigljeben gehalten en geraebt fijn/ 
mn bat fp toouben boo?fraen be b?pbom Ijaero baba*; 
Innbs: bat fp gcerne Dabben belet bet mcnigbulbig 
manben / bangen / too?gen en bloebfïo?ten om be falte 
ber Religie: en bat aen befe fafte niet alleen en Ding 
ben onbergang en bet berberf ban gebeel i^ebcrlanb / 
maer 00b banbe b?pbdb en religie beo gebeten <Buitf; 
ïanbö. iBant fobaeftbe ^ebertanben gebeel fouben 
toefen t’onbergeb?acbt / bat alOban <Duitjlanb 00b te 
lijbenfoubebebbcn: berfotbt baerom Ijnlpe/nietal; 
leen om te bomen tot fijne intentie en gerecbttgbeib / 
maer om ben ^pangtaerben / aio gemene bpanben / 
te mogen aen en oberbalten / ea* batfp bieperïn; 
too?tdben/ en ^©uitflanb felfö 00b bpanbebjb aen; 
grepen: bpfonber00bnabienalle beberb?cbcnecn el; 
lenbtge $eberlanbero bulpecnbpflanb acnbemba*;1 
foebten/ bibbenbe baerom öatfe boo2 be toetten ber 
nabt!P2-b2tenbfebap / bacr boo? fp ban fclfbcrbon; 
ben fijn Dulpe te boen / p?incipalijb be ^eeren ban 
gualttcit/biefonberteben uit bare^ccrlbbljebengc; 
too?pcn cn berftotenfijn (’ttodb 00b flrtcben foube 
totcereengl02ie beo J|oogbiutfcn naernö/bie altijtO 
be boo?nacmfte fijn getoeefï in te bulpeenteüate te 
bomen ben dlenbiaen en berbmbten) om be felbete 
bedoffen ban bet ongelijb bat Oen acngcbaen toerb / 
batfe bocb nu niet en fouben bullen nalatig 3bn/om be 
MÜerfte mtferie cn ellenbigbcbcn banbe pöcdanberö 
te fjulpe te bomen / cn fo bete ptneen en l^ceren / bie 
tpianniglnbberongeUjbt en ban baer goeben berooft 
3ijn / bpjïanb te betonen / betoijle boo2nemelijb be S^c; 
bedanbfe mtferie etttbelijb met bem b:cngen fal ben 
onberganb en mine beo gehelen ^nitflanbO. €inbc? 
bjb beeft bn be fahen fo belcib / bat bP be gemoeben ce; 
ntger <Duttfer ©02<ïen / bpfonber bie be Religie toe; 
gcbacn toaren/en anbere bie ban 3ijn macgfcljap cn 
bloebbertoanbfcbap toaren / bebteegt en baer toege; 
b2acbt beeft / batfe bem Dulpe en bpfïanb tocgefcib cn 
belooft bebben. 

j^tbbcler tijb beeft bP in b2ult laten uitgacn3ün 
beramtooo2binge opte befcbulbtginge fjem bp ben 
Poarreur <0cncrael opgeletb / tnbefelbe in ’t lange 
berbalcnbe. 

# rf €ril b5002faltcn bie gemeenlijk in onrufreflellen 
L'be gemene rufle: baer na be iangburige oo2ïogen 

tegen B2anlirijlr.be grote beben bp be ^aten ban ||e; 
berlanb totte onboften ban ber oo?!oge geconfentecrt: 

begoebe toebetroutoingc beo Coninje en 3ijnbeton;c: 
berfaten: fcggenbe en betoyfenbe batbpnoitgeenon;tc 
bertoint gcfotljt en beeft / cn bat bp bem boubenbe in « 
3ijne buifen / engabeflaenbe 3ynefafteny bcel beter cc 
mibbel Ijabbe om geit en ryltbom te bergaberen / en c< 
baer boo? t onberbouben en bcimeecberen 3pnen ftaet “ 
en grootbeib/ban met groot goet te i^obc berterenbe te<c 
berbopen fulfte boogbetb / boo2 bet aennemen ban be; “ 
toinb / bacr af bp non eenig P20fijt cn babbe qctoacbt/cc 
fnlr bat baer boo? en meer anbere rebenen bp”bem in’tce 
lange berbadt / geen rebenen en bonnen boo?gcb?acbt<e 
toerben om te betonen bat bp ambitieuo foube 5tjn ge;ce 
toeefi: betonenbemebe bat bp lange aen ben Confnttcc 
berbolgt babbe om ban allen onbertoint ontffagentecc 
3ijn: berbalcnbe b’ambitic ban ben 25iffcbop ban cc 
^treefjt / naberbanb genaemt ben Carbinacï banc£ 
<B?anbdle: beo felfO p?actijben cn boo2frellen in bet<e 
ütjb en dberO/oob 3tjne banbelinge tegen <BonfagaCÉ 
en ïïeinaert / en be rebenen / toaerom be Carbinacïcc 
gefodjt babbe om bem in ben Raeb te boenblyben:cc 
namentip om’tbolb/’ttoelïi bp geboelbe bat bemcc 
batenbebsao/te beb?iegen/op bat’tfelbe bolft bacrcc 
boo?beOfdfO CarbinaelO pnbdinge te beter foubencc 
binben / ban bie in ber toaerbetö toaren: ten erempe;cc 
le ban ïBionifino €p?an ban Steilten / be toelbcincc 
3pen ïïaeb bebielt be gene / baer bet bolb een goeb ge;cc 
boelen ban babbe / niet ( fo bP fetbe) om na bacrc< 
goetbunfeen te te boen/ maer alïeenlp bannen menenc' 
foube / bat bp baer na bebe: berbalenbe 00b be beben;cc 
teniffe ban be i^ertoginne ban Barma/ te toeten/ bat;cc 
feeen toetuig maenben na bet bertreb ban benCar;cC 
binael / meer babbe berfïaen ban ’o3£anbö faben/ ‘c 
ban binnen alle bie tijb/ bat bp bp bacr babbe getoeefï:cc 
00bberbalcnbe be naerfligbeib bp bem gcbacn/om ‘£ 
toautoriteit banbe i|ertognuic tebetoaren: be grotecc 
fo?ge bie bej^eberlanberO b?oegenboo?bcbetoaringeê 
en onberboubinge ban be b?pbeben / liberteiten en p?i;£ 
bilegten beo 3tanbO:ben Kaeb ban ben Carbinael/ ' 
om bet Sanb met uit-Ianto ferügbolb tebefetten/en£ 
tegenObeOConinr eeb tc boen regeren: be bermeer; 
bertnge ber Keligien inbe ^cberlanben/niet tegen;c 
flacnbebegroufame berbolgingen: be berbitteringec' 
beo boïr tegen be ginguifitien / Blaccaten en ereni;£ 
tien: b’afboeningeber gnguifiiicn/ gefebieb bpben 
fecifcr^nno 1^50: betoeberrocpingebanbcnpac;c 
cate ber gnqntfmc / bcrlecnt bp ben Coninïi 3tnno <c 
15^5. bebertnctdljcib beo Carbinadona bet bertrebcc 
ban ben Coninb: be gebaete nicutoigljdb ban be ‘c 
Btobommen: begefod)teinnemingebanbe2ïbbpcncc 
en p?ebenben: beoberb?inginge banbe gebaete gn;cc 
guifitte: be berbolginge ber paccaten tegen^bie£C 
ban ber Itdigicn: befenbtnge en bertoninge bacr te;£C 
genban’OSanbo toegen aen ben Contnb/tot meetcc 
flonben gcbacn: b'oppofiticn tegen bet inïciben ber “ 
nicutoer 23ifïcbcppen: be afbopinge ban be trao?po;£ 
ratieber 5lbbpcn: beo CarbinaelO p?actpe tegen beCf 
b?pbeibban bie ban 2Cnttocrpen: be beloften bpbenc 
Coninb te meer flonben aen berfebeiben in ^pangiencc 
gcbacn: beuitterlybe tneeninge ban ben Ccninbtc; 
gen alle Dope / gebomen uit ^pangien in ’t einbec£ 
bantjaer 156^ ^atb’gnguifitie/ paccaten /ber?c 
boigtngcn cn nieutoe 25iObommen oo?facb toaren berc 
nagebolgber troublcmbatbp (bepimeban C?an;<£ 
gieit) ban bet berbonb ber Cbden niet en babbe ge; ‘ 
toeten: fcib 00b bat bet leben in b?pbcib ber ronfeien; 
tien bc gemene rufle niet en belet: ontfdjulbigt be €; cc 
beien ban baer obcrgcgcbcn rcguefle / cn feit / bat een 
pinre bem tod ban abnferen/en batbetgefunbeert 
ió/ bat een baffad/onberfaet of toic beftoacrt io/ 
bem ber bertoninge macb boen/ jabatbeSicifcrOen 
Coningento02bengep?efen/bie ben banp2ibateper; 
fonen bebben laten berifpen/ uit bien fp bem lieten cr 
bunben / bat fp niet genoeg en Iuifle?ben na ben blag; cc 
ten en berfoeben / gdp bc gene bic bovtuoeg / öatmen 
in bolbcr frraten tot bem fetbe: en toiit gp na onfe 
blacbten niet bo?en / fo en totlt 00b niet regeren: en 
b’anber/ be todbe/ boe tod bP biao Coninb en Cber; ‘ 
bcer/norpanoieet/ bat een toebutoe ban bem appel;<v 

lm- 



Het vierde Boek. 

■„ m nam: OOK oe graten ouuum» 
„ ncbjeoft om faben ban groten gctoiclite / en baer be 
„ ecte en toeibacrt/ foban ’tgemeen aio parttcultee/ 
„ aentoasfjangenbe/ jabatmen fuir üan allentpben 
„ netooon toaS getoeeft / boigenbe bc pnbtlegten, ja 
55 norit bn tjoogï. memorie ban ixctfcr Carel tot bet' 
33 frijctöen ftonben / om btcrgclijhc en tnmöere gele^ 
33 gewbeben: lip bcrbaelt oott bc gcïegentpetö öerfa- 
33 ben ten tiibe ban be berfoebte fcboifinge ber fMatca- 

l toin4f bf m «oiïnii m 
»lawtiia!lttD)wyyf^g^^SSX^ 

ScttnStefitttt in fpcBanSw KimronIjabSe 
33 tin S f * feib b’ooifabe/ toaerom eemge g?oote gee^ 
33 rfrftianbenlanöe ben bp benanberengebonbenbab; 

El1}lte b?efen /om ffamen te communiceren befecre; 
33 te ïnieten bes minbaffabeurs ban©?anbnjb acnöe 
33 me tcocn bcnïieben: boet boo?tOfuneonfcbulb 
33 fiü iSunct ber befcbulbigingen/ bcgiepemn be bafp 
3’inerbinae ban ben /procureur <©cnerael: bcrbaelt 
Li ^if h?rcben ban be fonificatieban ©panen: bc 
3> boojt be renen pan w*/ltnhftt1sïmben©eere 

** fclfS oo» bolr: 
” ïS tei)"®jm36 Wm«n aittocrpen / en Sc 
>’ boiboeringe ban fljvscn ïaft Binnen be felbe (tab * be 
33 ïnmnfinrie ban ’t bertuag bpbem albaetgemaebt: 
» RSt««t Wcm in «ottwwBrtf 
„ °n B S b-nanmoc Set tenl|eStnenJ3 WI = 

niüti nan Ocn ianbc: einöcliiftnaecbatfwopalief 
33 tvtmfhfnrren in ’t lange gcanttooojt beeft / t toelb 
33 bier te lange foube toefen te herbalen/ fo Befltut bP 

^ « <r gene bcOboo2f3J^/bopen top bseïblaerbjb 
Sft BetoefenteOeBBen/ bat onfe giiabc 
©nucfti rectse en begeerbbbctb / om na ons te tredKen be autet- 
toevmit* » ■ , . öen dToninb/ fo alle onfe toerben / babenen 

ï|. 
ttarte netoeefHijn/ met en tS getoeeft ben oo?fp?onn 

33 nocb Kb* ban eenigeberanberinge/tut be toe be 
5 toi oobgeen tobbeden boften bergopen/ mfgelijr 
’* ÏÏJ Sg?n occafie en bebben gegeben tot eemge mem 
^toinhebên/ bie liet bolb mochten berbitteren en be; 
33 Serm Mnaer ter contrarie/ be botof?. Carbtnael ban 

obermits bc ongetooonlbbe autoriteit/ 
” toeft» totlicm nam/ bobenalleraben/ ja ooh boben 
” a/ma” «/ «i boti? befeopebiciintiabbc/ ban 6c< 
3,££S auwritepttc onberbouben/ bebeftigen en 
”brmScm/m« Ijct inflcUcn bet ©iflMraPiKn/ 
pScSjt bet fnnuifitic/ en betnieitoinpc bet 

53 ©laccaten/too3bopcntlijbbebonben/ getoeeftte3bn 
” öenoojfmonb enoo?fabe banbefelbe meutotgbeben/ 
’enbanbctmi^oito baernabpbent gemaebttuf; 

55 ftbenben€oninhenft)ne onberfaten/ om fiineepgen 
teberfaben/toelbe paffien 

bent eertbben fo beöüenberboert/ batbPttoctoacb; 
5’ tiabeben en btftibcnttcn beeft gefrott tufteben beïe 
Z gtote potentaten/ ja ooit tl,fftben boogl. metnorte be 
Z lictfcr Careï / en fijnen bjoebet ferbmanb/ enbeS 

(F. ^C^üs ben toelben top niet enttobffelen/mae?ba|£e; 
bib menen / bat alle be gene / btc benut(fe/toetenbetb/ 

” auSieiiemie ban faben bebben minber ftoartgbctb 
” ftjjicn ittaben / ban ons onfcbulbig te berblaren en 
35 te abfolberen ban ben tegenfpoeben en tneonbementen 
37 in bc t^cberlanben toegebomen / ett ban bat ben fcïto- 
33 nen groten bootfpoebber felber is beranbert ett ge; 
35 teagt in beuiterfleflabernpe/ ormocbc encambig; 

” m-, 

1568. 

ben lanbe/ om bent te bergelöen / niet ban fijnen bte«;« 
ften (ber toelber al babbe bP bele en feer g?ote gebaen/ “ 
nochtans foube bP en be fijne ben felben bes meer ban “ 
genoeg geloont en berfien bebben / na ben treebenbe alcc 
öat’cr biel/ fonber iet ter top er beliefte ban fijne !©a;46 
ieftept te laten) maer ban ben guaben eninconbent;ct 
enten boben bcrbaelt / en baer mebe anbere oo?fanen a 
te gebetv om ban geltjben te boen. “ 

^aer ter contrarten men isbergetenbe alle onfe 
gtote bienften tot onfer obergtote febabe en aebtee;« 
beet gebaen / eenfameltjb bic ban onfen boo?faten/ fa « 
00b ban ben genen bie geftotben 3ijn in ben bienft en 
boo?be boeten ban be ^eiferltjbeiBaf eftept/ en bo; 
ben bien ons uit balfcbe / berfierbe en ongefonbeerbe 1 

rebenen/ oo?faben / en boojftellen / en bp mamere ban 
p20ceberen/ allen toetten / rechten etteoftnmen con; 
trarierenbe (fo bier boot en bp feberen anberen onfen 
gefetoiften is betoefen getoeeft) berobenbe niet alleencc 
ban onfen goeben/ maer 00b ban onfeeere/enbant£ 
onfen fone/ ’ttoelb bcibe bingeu5tjn/ bie onStoeer;<c 
ber 3ijn ban ons eigen leben/ en bat al te male ten acto “ 
terbeeïe en p2ejubitie / niet alleen b tn ons / maer 00b 
ban fijneüoninblijbe j©ajcfteit/ mm contracten/« 
berbimeniffen/ geloften en eben/ ban betoejbe men 
geen acljt met allen en tS bemenbe / ’t toelb 59b fo on;« 
gefjoo2be/ en obieufe en onreebtbeerbige faben / bat 
bet niet mogelijb toefen ban / fp en ftillen en moeten 
(t’fijnentijbe) noch oo?fabenban beel guaebSenin; 
conbenienten boott toengen / betoeïbe top <©ob bib; 
ben/ bat bm naaf. / berltcbtmetaBobbeïpbenltcb; ec 
teenblaerbetb/ maebin tijbS berïjoeben enboo?bo; 
men/ en bie in ber toaetbeibbecftaenbebebanbeun; 
gen en baben ban fijnen goeben en getrotitoen bie; m m 
naers en onberfaten / betoelbe als nu t’onrecbte be; Jeö?u|tt 
logen / berbolgt en geftraft to02ben: op bat be gant; gerant» 
febe toerelt macb merben/ bat bet gene / bes tot noch 
toe bootgeftelt en gefebieb iS / niet enp?ocebeertuit be 
ingebotenheib ban fjjnber jBajeftett / maer boo? be d 
guabe balfcbe rapporten/ aenb?engen en tngebtn; jan^ 
gen ban ben genen / bie tot noch toe bent be toaecbetb 
bebben bertoaeit en berftoegen. 

^>e <©2abe ban ï|oogftraten beeft ban gelgben fg; 
nc beranttooo2binge tegen be befcbu'binge bem op; 
geleib / mebe in b2ub laten uitgaen/ inboubenöe m ef; 
fectebit nabolgenöe: 

NAdemael het alfoxy ,dat de Edele en goetaerdi- 
ge menfche niet liever en heeft naer God, dan lijn 

eigeiTeere: fo is het recht en redelijk, dat hy felve be- ^ <£g?ai 
& -•_/-Jonrflllpmiddelen bmban 

33 
nacl 

: ban baer afteocfcuuioigcu 
/ ben toclften men foebt toeberom te ftellentn fijn 

; autoriteit/ metbcbertoucMngoen beberffemffe m 

:ere: io is net reent en ~ 
ware, befcherme en onderhoude, door alle middelen ben ban 
hem mogelijk wefende, daer toe imployerende met 
alleen alle fijne goederen, maer ook fijn leven, xndien 
het nodigxy. Daerom fal hy voorwaer ook niet teont- 
fchuldigen zijn van onachtfaemheid en onbefchaemt- 
heid dieineeniggevaer ,perijkel of verachtfaemheid 
ftelt het gene ’t welk hem fo grotelijx bevolen behoort 
tewefen, als hy dat felve vermach t^befchermen en 

verfekeren. , r. 
Daerom alfo hy hem volkomelijk betrout op fijne 

onnofelheid, en door de felve vermag te behouden 
fijne eere^tegen de belaftinge en befchuldinge hem op- 
geleit by den Procureur Generael des Coninx, en dat 
hy dooreen ander gefchriftehaddevertoogt, waerom 
hy niet en was gehouden te compareren voor den Her- 
tocr van Alva, Gouverneur en Capitein Generael van 
de°Nederlanden , geftelt Rechter in de fake van de 
voornoemde belaftinge, 1b en hadde hy nochtans niet 
willen laten by dit twede gefchrifte te antwoorden op 
de voorfx. befchuldiginge en belaftingen, om te beto¬ 
nen, dat hy de voorfx exceptie niet en hadde voorge- 
ftelt door eenig miftrouwen van fijn goet recht en 
onnofelheit, ook om geen quaet gevoelen achter te 
laten, waer door hy of fijne nakomelingen hen fouden 
mogen bevinden geinterefleert te wefen in nakomen¬ 

den tijden, in eenig poind der eeren: maer wilde 
ookbewijfen, dat hygeenfinsen was afgedwaeltvan 
fiinder voorouderen voetftappen: ook niet vergeten 
het goet ende esre3 welk by van fijne Majefteitont- 
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fangen hadde : noch ook in eenige manieren tc buiten 
en was gegaen fijn devoir en fchuldige plicht, en dat hy 
by dien met onrecht en met valfche erdigfe lafteringe 
befchuldigt is, van fo grouwelijken crimen, als van ge- 
querfter Maj. hebbende altijd opentlijk en metter daed 
bevvefen, dat hy voorgenomen hadde lijf en goed over 
te geven ten beften en dienfte van fijnder Majefteit, ge¬ 
lijk hy wel hadde betoont in alle fijne daden en Ambaf- 
faderyen > in welke hy fijne Majefteit fo hadde gedient, 
dat hy ook, niet tegenftaende fijne jonkheid , verkoren 
v/as geweeft tot het Collegie van de Ridders van der 
Ordenen, hebbende altijd gecontinueert in alle dien- 
ften,tot voordele van de Majefteit, en noit acht ge¬ 
had op het pericul van fijn perfoon of particuliere fcha- 
de, fulxdat hy andere recompenfe en loon verdient 
hadde, dan fo faemrovende fchandelijke lafteringen, 
want daer geen apparentie en kan wefen , dat hy door 
het aenhangen van den Prince van Oraneien, foude 
hebben willen verliefen degracie van den Conink, feg- 
gende dat de voornoemden Prince hem noit en hadde 
voorgeftelt, begeert of met hem gecommuniceertee- 
nige fake,die tegen den dienft van fijner Maj. was,noch 
dat hy noit en hadde konnen merken, dat des Princen 
voornemen ftrekte tot eergierigheid, oproer, rebellie, 
ofanderfins tot misdienftigheid van fijne Majefteit, en 
hoewel hy altijd finguliere aftedfie gedragen heeft tot 
den voorfz Prince, gelijk ook hadden gedaen den mee- 
ftendeel van de Nederlandfe Heeren,fo en foude hy 
noch niemant hem hebben doen vergeten den dienft 
en plicht die hy den Conink fchuldig was,noch hem 
doen dwalen van de voetftappen fijnder voorouderen , 
en dat om te favoriferen en voorderen eenige rebeliig- 
heid, hebbende altijds gehad voor een oogmerk en ein¬ 
de den dienft Gods en fijner Majefteit: waer af fijn da¬ 
den en werken goede getuigeniflèn gegeven hadden, 
in de Stéden daer hy gefonden was om de troubelen en 
beroerten te ftillen: ook en was in fijn Graeffchap van 
Hoogftraten noch andere plaetfen hem toebehoren de, 
noit te voren , noch gedurende de troubelen, eeni¬ 
ge veranderinge, vernieuwinge of beroerte gefchied, 
gelijk wel was in de fteden daer naeft rontom ge¬ 
legen : niet tegenftaende nochtans, dat eenige van 
de voorfchreven naburen feer grote neerftigheid de-, 
den, om fulke oproeren daer ook te maken en in te- 
voeren. 

Hy en heeft ook op fijn Cafteelen huis van Hoog¬ 
ftraten (feidhy) geen fufpecte comnaunicatien noch 
pradijken gehouden metten voorfz Prince en fijne 
complicen, daer door de goede onderfaten d es Coninx 
gefchandalifeert fouden zjin geweeft, en dequade hare 
ooren opgefteken,en oorfake genomen hadden,om 
tot nieuwigheden te gedenken , maer gelijk fijn voor¬ 
ouderen gewoon waren geweeft t’allen tyden in hare 
huifen te ontfangen, den Heeren daer voor by paffe- 
rende , of andere haer komende befoeken , en de 
felve alle vriendfchap ert eere te bewijfen ,fo bekende 
hy ook van gelijken gedaen te hebben, ook een weinig 
te voren, eer de Requefte geprefenteert was geweeft: 
wanthy komende van Weerd na Breda, om te keren 
na fijnen huife, verftond dat de voorfchreven Prince 
nietten Grave van Swartfenburg fijn Schoon-broeder, 
en eenige andere Heeren, wefende alsdoen tot Breda, 
gerefolveert waren, hen des anderen daegs te vinden 
op fijn huis met den Prince van Gaveren, Grave van 
Egmont, alsdoen noch wefende tot Bruffel, en dat fy 
de voorfchreven plaetfe gekoren hadden , als de be- 
quaemfte en beft gelegen voor haer wederkeren > fo 
hadde hy de felve, die hem aldaer begeerden te vinden, 
ontfangen met gelijker goedwilligheid en goede eieren 
alfo defelve vergaderinge gefchiede om te onderhou¬ 
den de gewoonlijke vriendfchap , die daer v/as on¬ 
der de voorfchreven Heeren: belangende het prefen- 
teren van de requefte by den geconfedereerden Adel 
daer korts na gevolgt, en was niet befloten op fijn huis, 
noch by hem in eeniger manieren gevoordert : ook 
washy van de jonxfte en minfte ervaren van den Ra¬ 
de , fulx dattet hem niet en betaemde den Edelen te 
berifpen, en tot afftand te vermanen, daer geen van 

I. Deel. 

alle d’andere van den Rade fulx hadden gedaen, en de 
Gouvernante en de andere vanden Rade en deden geen 
fchijn, dat de prefentatie der voorfeider requefte fijne 
Majefteit foude mishagen, en accordeerden’t verfoek 
ten naeften by, gevende ook door lafte van fijn Maje¬ 
fteit den Heeren en Edelen brieven van verfekertheid, 
dat fy nopende het prefenteren der felver requefte, niet 
en fouden befchuldigt werden j en dat hy de voorfchre¬ 
ven Edelen hadde vergefelfchapt in een openbare banc- 
quet, 't felve hadde hy na vele excüfen gedaen door 
lafte van de Gouvernante, en om defelve te gehoor- 
famen , wefende aldaer gefonden metten Secretaris 
Berti, en hebbende aldaer niet ter werelt in ’t minfte 
bedreven eenige berifpinge weerdig: ook prefenteert 
hyby folemnelen eede te verklaren, dat hy noit van 
het prefenteren van de twede requefte en hadde gewe¬ 
ten ; gehoort of gedacht, voor en al eer die door be¬ 
vel van de Gouvernante in den Raed gelefen werde. 
En belangende de befchuldinge , van dat hy binnen 
Antwerpen veel grouwelijke en ongeregelde dingen 
toégelaten foude hebben,onder andere,datmen met 
fijn weten oorlogs-volk voorden Heere van Bredero- 
de aldaer dede aenfchrijven, en met alle foorten van 
wapenen t’fcheep dede gaen na de ftad van Vyanen : 
feidhy, dat hy aldaer gefonden wefende by de Gou¬ 
vernante, aldaer niet en hadde toe-gelaten in de voor¬ 
fchreven Stad , dan door lafte van de Gouvernante, 
die hem gefchrevcn hadde, dat hy houdende den voet 
die de Heere Prince aldaer gehouden hadde, hyniet 
en foude doen tegens den dienft Gods en van zijnder 
voorfchreven Majefteit, en van het accoort, en dat 
hy hem foude fchicken, volgende d’inftrudtie die den 
Heere Prince hem foude geven. En heeft hem inde 
felve Stad alfo gedragen, dat alle oproer geftilt, de goe¬ 
de befchermt, en de quade geftraft fijn, fo ’t wel geble¬ 
ken heeft aen de executie, die hy den 18 Oótobris 1566. 
aldaer binnen der Stad hadde doen doen, waer in hy 
hemfo wel hadde gequeten,dat hyde voorfchreven 
Stad veel meer verfekert hadde, danfe was ten tijde 
van zijn aenkomfte,fulx dat niet alleen de Magiftra- 
ten der Stad, maer ook de Gouvernante felfs hem feer 
grotelijx bedankt en geprefen hebben van fijn goed de¬ 
voir. En belangende het aenfchrijven der foldaten, 
heeft hy fo vele verhindert als hy mochte, hebbende 
den Edel-luiden die daer af befchuldigt waren, fo haeft 
hy daer iet faf hadde vernomen , vertoogt: dat in fo 
verre fy fich vervorderden eenige knechten aen te 
doen fchrij ven, hy hen-luiden foude doen ftraffen, 
anderen ten exempel , welke Edelluiden hen by fo¬ 
lemnelen eede daer van gepurgeert hadden : hadde 
ook de Mark-Grave daer na laft gegeven, op feke- 
re plaetfe, die hy defigneerde,tegaen, om daer na te 
vernemen , en fulx te beletten , hem aenbiedende, 
felfs in perfoon mede te gaen, fo hy ook naderhand 
den weerd, in wiens huis fulke aenfchrijvinge gefchie¬ 
de , hadde doen ftraffen by fententie yan de Magi- 
ftraet. 

Hy verhaéltookjwat neerftigheid hy gedaen heeft 
binnen Antwerpen, ten tijde vanden oproer inde Mee- (p., 
ren, en hoe die fo door den Prince als door hem met 
grote pericul van haer-luider lijven geftilt waren : en 
fo verre fy hen-luiden gelijk als den Officier en fommi- 
ge van de voorfz Magiftraten, ten dien tijden hen had¬ 
den afgetrocken en verborgen, het foude te vrefen fijn 
geweeft, datmen gefien foude hebben in de voorlz 
Stad, dealderwreetfte exempelen van moorderijen en 
roverijen, daer men oit af gehoort heeft: hy feid ook 
'tot fijn onfchuld, dathy noit en heeft gepretendeert te 
gebruiken de autoriteit van fijne Majefteit, of van de 
Gouvernante , en dat hy geen Ediót in de Stad van 
Mechelen uit fijn eigen autoriteit en heeft doen publi¬ 
ceren, daer door een deel vande Gemeente een groter 
moedwilligheid hadde aengekomen , om te doen al 
wat hen goed dochte : fo hy ook de Magiftraet aldaer 
niet en heeft verwekt tot ongehoorfaemheid , alfo 
de publicatie van ’t felve Edict gefchiedende by ad- 
vijs van den Magiftraet en Officier aldaer, opgehou¬ 
den werden de voorder troubelen en breken der Beel- 

• den. 
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den, en den dienft is in der Kerken wederom geconti- 
mieert die te voren eenige dagen opgehouden hadde, 
en is de felve publicatie gedaen uit krachte van een ge¬ 
nerale en brede commiffie hem by de Gouvernante 
eeseven. En door al ’t gene welk daer gefchied is, was 
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hem gedaen was: en ook të Wegen fijne dienften, en 
dien volgende hem wederom ftellen in de plaetfe en 
orden die fijne voor-ouders gehouden hebben , wiens 
voetftappen hy altijd gevolgt hadde, en noch volgen 
wilde, fo lange hy foude leven. En na God wilde hy 

weTgebieken dar’hy ‘Jet meer en hadSe begeert, dan den dienft van lijne Majefteiten de welvaert van ^ 

fen d’autoriteit van fijne Majefteit , en dat hy in als 
gerefpecireert heeft , en gehoorfaem geweeft is de 
Gouvernante, fonderwienstoelatingehyook met en 
hadde willen aennemen eenige gefchenken hem aen- 
geboden by die van Antwerpen en Mechelen, voor 
het goeddevoir en weldaden die fy bekenden van hem 
ontfangen te hebben, gedurende den tijd hy hem m 
de felve Steden door lafte van de Gouvernante hadde 
begeven. Ook en hadde hy uit den Lande met wil¬ 
len verwecken , fonder oorlof en toelatinge van de 
Gouvernante, om de dingen, affairen en faken van 
hem en fijnen Heere Oom vanRennenburg, dewel¬ 
ke hem gonftelijk defen oorlof gevende, hem mede 
geo-even hadde hare brieven van recommandatie aen 
den Keifer, aen den Aerts-Biflchop van Ceulen, en 
aen den Hertoge van Gulik , gedateert den 23 Ju- 
lij 1567. daer mede fy wel bewees geen quaed genoe¬ 
gen en gevoelen te hebben van fijne daden, fo fy hem 
ook heeft daer van grotelijx bedankt van fijne goede 
dienften: belovende ook fêlf, de felfde alfo te repre- 
fenteren voor den Koning, dat fijne Majefteit dade¬ 
lijk foude bewijfen een goed genoegen daer aen te heb¬ 
ben: ook en hadde hy die van Liere niet opgerockent 
om geen garnifoen van fijne Majefteit in te nemen, 
maer alfo hy was binnen Antwerpen en fach die incon- 
venienten die door het voorfchreven innemen van 
garnifoen foude hebben mogen komen, door het mis¬ 
trouwen van die van de Religie, en vrefende dat t felve 
miftrouwen foude mogen oorfake zijn yan eenige ver- 
anderinge en beroerte, fo hadde hy, om te volbrengen 
het principael poindt van fijnen laft, een Edelman ge- 
fonden met brieven van credentie aen die van Liere. 
henluiden vertonende, tot dienfte van fijne Majefteit, 
den ftaet en perijkel daer in de ftad van Antwerpen 
was: aen henluiden verfoekende (mits dat hy wiftedat 
het voorfz. garnifoen aldaer geftelt werd , volgende 
haerluider Requefte ) dat fy, fo vele doenlijk was, daer 
op re^ard fouden willen nemen, latende het al tot haer¬ 
luider difctetie. Ook feid hy, dat het geen apparentie 
noch fchijn en heeft,dat hy in de ftad van Dertdermon- 
de foude gehandelt hebben metten Prince van Oran- 
gien en andere, om de wapenen tegen fijne Maj. aen te 
nemen , en de felve, of die van hem foudegefonden 
werden, want hem betrouwende op fijn onfchuld, en 
op de goedigheid en Juftitie die hy door ervaringe ge- 
fien en gehoort hadde, prijlëlijk te wefen in fijne voor¬ 
fchreven Majefteit en fijne doorluchtigfte voor-ou¬ 
ders: fo hadde hy altijd feer grotelijx begeert en ge- 
wenfcht de komfte van fijn Majefteit, gelijk hy die 
noch begeerde en wenfchte, fonder oit fodanigbefluit 
genomen te hebben , want indien fy-luiden fodanig 
beiluit genomen hadden, fy en fouden niet in gebreke 
geweeft hebben van die middelen te gebruiken die 
haer ctikmael hadden geprefenteert (ten minften tot 
verfekeringe van haer perfonen) daerom daer fulx niet 
gedaen hebbende, maer ter contrarie ganfchelijk ver¬ 
laten hebbende haer Gouvernementen, en merkelij¬ 
ke plaetfen die hen toe behoorden, totter difcretie van 
fijne Majefteit, en van den genen die gefonden is ge¬ 
weeft , fo en is het geenfins gelooflijk dat fulke conclu- 
fie of beüuit foude genomen zijn geweeft, ten minften 
niet wetende van den felven te {preken , foen mochte 
hy in rechte, noch in geniger manieren daer mede be¬ 
laft nochtebelchuldigt werden : al’t welk hy wel heeft 
willen vertogen , ten einde dat fijne onfchuld , en 
de quade handelinge van fijn weder-partyen allen 
menfchen fouden bekent Zijn , verhopende dat fij¬ 
ne Majefteit geadverteert wefende van al ’t felve, en 
van de aflfedtie , dewelke hy altijd gehad heeft , en 
noch hadde, om lijf en goed tot fijnen dienfte te ge- 
yen, goed regard nemen foude op het onrecht ? ’t welk 

foude mogen wefen in defe wereld, waer van hytot 
een getuige en rechter was nemende , den opperften 
en groten God, een onderfoeker der herten en der 
gedachten , prefenterende tot verfterkinge van fijn 
goed recht, van alles te doen blijken, fo by origina- 
le brieven van de Gouvernante, als anderfins, en by 
de daden en exploidten felfs, tot allén tijden, en fo dik- 
maelalshetdenConing believen foude hem behoor¬ 
lijk te horen in fijn juftificatie , en hem te geven 
fulke competente en niet fufpedte Rechters , als het 
fijn qualiteit betamen foude, conform de privilegiën 
en contradten folemnelijk befworen , beveftigt en 
geratificeert by fijne Majefteit, tot getuigeniffe van 
welke fijne prefentatie hy de felve fijne verantwoor- 
dingeendefentiehaddeonderfchreven, en opte felve 
doen drucken fijn Zegelen den 25 April 1568. Onder- 

tekent wefende, 
Anthonh de la Lahi. 

q €nj|ertög ban 2Clba ban meninge Sönbejjes ©eg 
<0crcfo?mecrbe in’tnet te tangen en tebers Jfe„bmt 

raffcljen / tjabbe gec2öonneert bat men opbenleften aiba 
©aftel-abonb ’sS nacfttg boo? Wcfte-tooenfbag/ atë 
men fuljcnieten foube bermoeben/ en men getooom bVIeban 
lp tö in ,$ebcrlanb gocbe ciere te maften/ ober al in ne mi* 
befe Htanben foube app?eftenberen al be gene bie ftes jg 
bonben toaren ter p?ebicatie getoeefi te^ijn / fbljc bats b;nfleJK 
ter betftfjetben Commiffatifen gebeputeert toaren 
om bit ejcpïoict metten «©fficiero ban ber plaets 
fe te boen / ban be meefle perfonen toaren uit 
b?efe al te boren getoeften / ooft toaren fommige 
<$ffitieri$ fo mebeïgbig / batfe boo? fetrete b?ienben 
bie perfonen bebentoaerftftoutoen batfe ben berfien 
fouben/ gelijft onber anbere ben &cftout ban Eepben 
gcnaemtgotjan ban 25erenb?ecljt öebe / betoelfte een 
goeb b?ienb openbarenbe baegs te boren bat ben 
CommijTariö jBeeftcr Slrent ^aföout albaer foube 
ftomen/ om ontrent ’tfebentig of tacftentig perfos 
nen beef natfttss gebanftelijft te nemen / bie lip ftem 
nomïneerbe / feggenbe / bat ftp groot mebeipben 
mette felbe perfonen ijabbe/ boo? bienfp-Iuibenftaeb 
betroutoenbe op be publicatie banbe miffibebanbc 
©ertoginneban^arma/ bie beef Coninr goebertie^ 
renfteib fo groot gemaeftt ftabbe / albaer geWeben toa^ 
ren / ftet toelft befdbegoebetoienb berfïaenbe/ bebe 
be perfonen in ’t fecrcet toaerfdioutocn / fulr bat fp 
ften al t’famen berfagett en bcrfialien / enbatternte* 
manb gcapp:cl)cnbecrt en toerbe. ©angelpen bes 
be ooft ben ^cftout ban jBonnicftcnbam / altoaec 
ben CommiRarih tfJSeefter iftepnicr ban ber ^upn 
mebe tot gclijften einöe te bergeefo gunm / be perfos 
nen te boren gctoaerfcliout 3Ünöe batfe pen fouben 
boo2ftën / fo ooft op meer plaetfen gefcfjiebe: boeb 
fo en toaO bcfervacnflag niet gefteclbergeefo/ toant 
al toaö ’t bat op be?fcl)eibe plaetfen ftet mectenbeel 
ban be gefoeftte perfonen omgunmen en niet en toets 
ben gebonben/ fo 3ünber nocfttanO op berfcljetbe 
plaetfen bele geftregen / en opten felben nacftt ges 
bangen genomen en ban ben ftebbe geftaelt / tegen 
betoelfte baer na boe? ben 2Sloeb-raeb tegenö be 
manieren en p’ibilegicn ban ben 5lanbefeerb?eems 
belijft is gep20cebeert getoeeft / tot batfe einbeltjft 
boo2 25eulsi ftanben omgeftjacïjt en geboob 3P 0^ 
to02ben. . _ 

gin Jfêartio m tegen be f?anftfoo?tfe of 
jBerftt cttelijfee gtaliaenfe goeberen ben ïtynop-bces 
ren / onber’ttoelfte i^oooo bucaten aen geit beru02; fjouöocg 
gen toaö / ’t toelft ben Coning aen ben hertog ban JCl- g» 
ba fonb tot bctaünge ban pet ftnjgsbolft: fo liet ben 0flö <n 
©alo-<©?abe 5?:eberift alle be felbe goeberen en gelb st^fk 
aenpuben / onbet ’t betel bat be goebecen niet bettoit 
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en toacen/ mocBto b?pe paO-b?ieben en ftabben. 3©aar 
boo? be ftoopluiben/ ’ttoelfte dflocentincro en <0ene? 
bopfero toacen / ftare ftlacftten beben aen ben hertog 
ban Élba. <Den hertog fcB?eef aen ben palo- <0?abe 
en ooft aen ben ©etfee om begoeberen en ’t gelb toeber? 
om te Bebben: ben palO-<0?abe fuftineecbe / bat ftp ’t 
metgoebeneetBten aengeBouben Babbe/ bermitoftp 
fjjne tollen fcaubeerben: bocB einbelijft boo? fcB?ijben 
ban ben öeifer / en anbere bie baer onber Banbelben / 
liet BP be ftoopluiben be goebecen bolgen/ fo BP baec na 
coft.nocft Bet gelb mebe bolgen liet / fulje bat Det einbe? 
lijft ten beften berb?agen toerb. 

©?ebe fn Sin be felbe maenb ban jBeert aio be hugenoten in 
®%nb> P?anfttt)ft be fiab CBartreO feec Bacb belegect ftab? 
'y,h ben / en ooft fo fierft te belbe toacen/ bat ben Co? 

ning Baec geen fïagenbo?ftIeberen / nocBgeenmib? 
bel en fag om be (tab te ontfetten/ fo bejïoot BP öp 
ficB felbe bat Bet betec toare niette felbebiebetema# 
Ben / en Ben-luiben toat toe te geben/ ban fijnen ge? 
Beien ^taet en l^oninftrijtte tcpericliteren: berftal? 
ben fo Beeft BP cecBt te paffe aio be hugenoten ge? 
reet ftonben om be ftab ban CBartreO te beltonnen 
en met gctoelb te oberballcn/ aen ben p?ince ban 
ConbegefcB?eben/ bat BP be conbitien banbenb?e? 
betoilbe aengaen/ fulc bat BPlJiec boo? be belegering 
ge opgeBoubcn/ ooft <©?liene/ tHuxe?ce/ ^cftacite/ 
piefen/ en anbere fteben bie be hugenoten/ gebucenbe 
belefteoo?loge/ftabben ingenemen/ ben Conittg ge? 
reflitueect 3ijn/ baec bele ban be hugenoten niet knel 
in te b?eben en toacen/ feggenbe bat befe b?ebeniet 
ban boo? noot geb?ongen5ijnbe/ bp ben Coning aen? 
gegaen toeebe/ meer om Ben-luiben tebeb?iegenen 
toerberben/banwtgoebetoille/ of uit eenige anbece 
faften. 

^et b?ebe-ebict toao fommacie inBoubenbe/ bat 
Bet eerft b?ebe-ebict ben 7 pteect Snno 1363. gepu? 
bliceeect in alle manieren foube op nieutoo geap? 
}J?obeect en bebeftigt too?ben/ en bat be ïtcligionO- 
bectoanten Bet felbe in alle manieren gebmplten en 
genieten / en na ’t felbe boo?taen b?p en feftec leben 
mogen. ï|p berftlaert 00b Óp ’t felbe batBpBen-lui? 
ben in fijn Coninftlijfte befcButtinge en befeftermin? 
ge neemt / bat ftun-luiben ooft geen goeberen/ bigni? 
tepten/ ampten/ b?pBeben/ en anbere faften onto? 
gen of benomen en foube toerben. io met alle 
’tgene in befe lefïe beroerte gefeftieb io / tóel teb?e? 

.. ben/alle blacBten en aenfp?aben betoelbe metrecBt 
1 ♦] of fonbec recBt gefcBieben mocBten / foube BP boen 

opBouben en affeftaffen/ be gehangenen fouben fon? 
ber eenig rantfoen loO gelaten/ en opb?pen boet ge? 
(telt toerben. 2Clle berbonben bie fonber beo Co? 
ninr toille en toeten binnen of fiupten Bet Coninb? 
rijft gemaeftt moeftten 3ijn/ fouben te niet / ftracft? 
telooO en ban geenbec toeerben 3tjn. <De ï|ugeno? 
ten en foubengeennieutoeofongetooonlijbefcBattin? 
ge op beo Coninr onbeebanen mogen (lellen / nocB 
geen bcijgöbolb mogen aennemen / of in ftepme? 
lijft toaert-gelb Bouben. <De cseeftelijfte en fouben 
in Baren CtobtObienft / b?ucBten/ renten / tienben/ 
en anbere Bare b?pBeben en gerecBtigBebennietmo? 
gen toerben berBinbert: be hugenoten en fouben 
00b gene herben metgetoelbof’onber eenigen anbe? 
ren feftijn aen Baer mogen nemen / en genccalijften al? 
Ie boo?gaenbe injurien fouben bergeten blijben / en een 
peber boo?taen b?ebelijft en geruftelijft leben/ en fonber 
eenige opcoec te maften of eenige oo?fafte tot berber 
onrufle te geben. €n fouben b’obertrebetö ban bien / 
na gelegentfteib ber faften/ baer ober gefïraft toer? 
ben/ $c. <Dit ebict io opten 2 3 lieert beO jaero 15 6 8. 
gepubliceert getoo?ben. 

3^ter na fo Beeft ben p?ince ban Conbe fijn 
ftcijgobolftooilof gegeben/ en ftebben be jf?ancoifen 
Baec elr toeberom t’ftuiö begeben / be ^uitfen 
togen boo? 25oucgonbien en 3totB?ingcn na «Duits? 
ïanbtoe. 

r€e befer tijb io ’t getoelbig ftoub getoeeft/ toant <3?otc 
Üoube EU 

anberen t’dften een gang po geb?oren Beeft / ja ben 
eerflen 3£p?il to Bet po beo nacBto fo bift geb?oren/ 
bat 4 mannen bp ben anberen / malftanberen bp ber 
Banb Bebbenbe/ te |f ecutoecben ober be gcacBten aijn 
gelopen ban b’een toal tot b’anbere. ’t j|op toao te be? 
fee tijb fo bier in ©?ieftanb/ bat een ftoe-ftopop fom? 
mige plaetfen golb crb. en rebj. goub-gulbeno/ tot 
xxbiij. fiuibero ’tftuft. ^itftebift getogen uit be me? 
moeten ban «Docto? ^oanneo Cpara. 

<Den igertog ban 2tlba beeftaen Bebbenbe ban befen 
b?ebe/ toao bebueftt bat ben P2ince ban Crangien en 
anbere uitgetoeftene ï^eeren/ Cbelen / en gemeen bolft 
fouben mogen arbeiben/ om hertog i^ano Cafi? 
mir met ï)ct ^uitfe ftrijgOboift aan Baec te mo? 
genftrijgen/ en eenige flecftten of plaetfen in te nemen 
en oberballen/ berBalben bebe BP alle be^taliaenfc 
ruitero bie ben Coninft in ©?anftrijft gebtent Bab? 
ben / aennemen / betoelfte/ met ooft Bet bolft bat BP 
albaec gefonbettftabbe/ metten C>?abe ban renbecg 
in fijnen btenfi quanten / Bpbebe boben bien beo? be 
fone ban ben i^eere ban 25aclaimonb aennemen 
2000 ï©alen nieu bolft / en befette alfo alle be fcontie? 
ren beo lanbo. 

0oo?to Beeft Bp in 2Cp?iltot ötrecBt gefonben ben 
P?eftbent ban fBecBelen / en ben beften ban B?uf? 
fel/ aio Commiffariffen ban toegen be Coninftlijfte 
JlHajefleit / om ben 3Certo-25iffcBop ban ÖtrecBt 
te affiflecen / tot uitboeringe ban be becreten ban 
ben Concilie ban (Crenten / ’t toelft be ^ertoginne 
ban ^arma/ boo? beefoeft ban bie ban be<©eeflclijft? 
Bcib / gefcBo?f! Babbe/ boo? fo bele fommige poincten 
aenginft/ en bit ter tijb toe/bat fp-luiben aen ben jDauo 
fouben Bebben gefonben / om fijn beclacatie te Bebben 
op ftaet-Iutben berfocBte moberatie/maerben^er? 
tog ban 2Clba Babbe feer eenfiig aen ben 3CertO-25if? 
fcBop gefcB?eben/ bat BP ’t boo?f? Concilietecflonb 
foube befo?gen gepubliceert/ en be becreten becfelber 
ter executie gefteit te too?ben ober beïimiten ban fijne 
^iocefe: berBalben ben 25iffcBop binnen ötrecBt 
Beeft boen bergabccen alle <©eefïelij&Beibonber fpn 
2Öifoom refo?terenbe/ en Beeft be felbe ter p?efemte 
ban be boo?f3 Commiffarifen/ boo?-geBouben/ Boe 
bat ben ^ertog ban 2llba Bern ban toegen be Coninft? 
lijfteUSajefieit belaft Babbe/ bat Bp Bet Concilieban 
(Crenten foube in allen fijnen poincten en artieulen ter 
executie boen (tellen en gebteben/ bat ’t felbe ban eenen 
pegelijften foube toerben aengenomen/ bat Bp baer? 
om / bolgenbe’tfelbe bebel/ ban meninge toao/ ter 
p?efentie ban be boo?fcB?eben Commipcifen / te p?o? 
ceberen tot babelij&e executie ban ’t felbe Concilie/ 
toaer op bie ban be «©eefielij&fteib boo? anttooo?b 
gaben/batfpbereib toarenbe becreten ban IjetCon? 
cilie ban (Crenten t’obebieren en aen te nemen / fo bele 
belangt be p?ofeffie ban’tBeiligeCatBolijfte gclobe/ 
ooft mebe berefo?matie ban b’abuifen ban ben geefte? 
lijften ftaet/ ban nopenbe be poinctenraftenbebeo?? 
binariffe jurifbictien en eenige anbere buifterBeben/ 
baer ban Ben-luiben/ geleben ontrent ttoe iaren / bp be 
üoogftcib ban be ï^ertoginne ban panna/ boemaeio 
esoubernante ban ben Eanbe/ becleent toao feftere 
moberatie/ bie fp begeerben bat in Baec ftracfttblij? 
ben foube; ban alfo ben 25iffcBop bieo niet tegenftaen? 
be / begeerbe/ bolgenbe ben iafi ban ben hertog/ 
boo?totep?oceberentotbolftomenexecutie beo boo?fj 
ConciliumO: fo Bobben bie ban be <©eeftclijftftcib 
Baec <©ebeputeerbe gefonben acn ben felben hertog 
ban 2Clba tot 25?uffel/ en aen ben felben in Satijn 
obergegeben befe nabolgenbe ïteguefie en ïtemon? 
ftramiei 

VErtonen in aller onderdanigheid en reverentie 
aen uwer Excellentie, Archidiaconen, Prelaten en 

Capittelen der vijf Kerken van Urrecht. Hoe dat gele¬ 
den ontrent 3 jaren de doorluchtige Hertoginne van 
Parma,eertijds defer Nederlanden Gouvernante,uit la- 
lle des Catholijken Con. Maj , by haer brieven aen 
den eerweerdigen Vader in Chrifto, Aerts-Biflchop van 
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öanfioy. ten ftoube getoeefl/ bat bier Of bjjf nacftten na ben Utrecht te wege heeft gebracht, dat hydecreren van 
l Deel, , .. ~ P 2 ~ ’thei- 
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Het vierde Boek. $68, 

»t heilig: Concilie vanTrenten foude beforgen, gepubli- 
ceert, enover de limiten van fijn Diocefe na den te¬ 
neur vanden felve onverbrekelijk onderhouden te wor¬ 
den De felve Aerts-Biffchop willende gehoommen de 
voorfzbevelen,haddedoen beroepen den Provincia¬ 
len Geeftelii ken Raed ter ielven einde verlamelt, itn- 
ftelijk bevelende dat een yegelijk, uit krachte van den 

J. , /-> .—nVerveion- 

Mechelen, en den Deken der Kerken van Bt uffel, heb¬ 
bende ten dien einde door defelve aen den Aerts Biff 
fchop en de gehele Clergie uwer Excellentie brieven o- 
ver o-efonden, de voorfz Aerts-Biflchop willende vol¬ 
doen uwer Excellentie bevelen, heelt doen vergaderen 
ter derder ferie na den Sondag Cantata left voorleden , 
de fupplianten , als ook de ganfche Clergie van fijn 

öelijk bevelende dat een yegelijk, uit tocbte van aen ^ hSudende,als ook gedeen 
bevelen der voorfz Gouvernante aen hen,. overgdon- ^fc.hae^lu.d^^ vanu|eEx. bevelen der vooriz tiouvernumc dt-uu^.-&- 
den, ’t voorfz Concilie volkomelijk fouden aennemen, 
en allen en eiken der felver Articulen, gelijk diegeor- 
donneert fijn, perfedtelijk foude na volgen, waerop 
d’Oratëurs geantwoort hebben, dat fy de decreten van 
’t voorfz Concilie aennamen, voor fo veel fy — 
fen ons oud recht-lerende geloof en h-weg nemen 

van d’abuifen van den Geeftelijken ^aet’ en ^e r5° 
matie vanhaer-luiden leven en maniere,doch alfoo- 
pcnbaer is , dat in defelve eemge duifterachtige fa- 
kenzVibefonder rakende de ordinarife Rechteren,* 
Jurifdidtien en der Supplianten en des rechten pr ,u 
diciabel jvan den welke fy gedurige en vredelijke pof- 
feffw hebben gehad, en de welke fonder nieuwigheid 
(de Republijke dikmaels fchadelijk) de contrarie van 
dien niet wel en konnen ter Executie geftelt worden, 
hadden bevonden uiten vooriz Concilie lekere Articu- ■ 
len, fwarigheden en prejudicien m defen begrepen, 
daer regens fygevoegt hebben eemge remedien,door 
welke! fonder quetfinge van dhntentie des vooriz 
Concilie,defeive fwarigheden by ee'mggoedertiere 
middel fouden veribetet worden -.biddende ootmoe- 
delijkden Eerweerdigen Aerts-Bifl 'hop, dac voor a 
op defe fwarigheden en haebby-gevoegde moderatien 
foude redelijke confideratie Avorden genomen. En al- | 
fo hy en fijne Suffraganen de voorfz verfoeken niet en 
geilenden , maer feer hertelijken begeerde en dron¬ 
gen in aller manieren tot volkom ene aenneminge der 
decreten van het voorfchreven Concilie, zijn bedwon¬ 
gen geweeft haerder voorfchreven fwarigheden en 
d’Articulen der voorfchreven verfochte moderatien., 
ter kenniiïe van de Gouvernante Hertoginne van 
Parma, na Bruffel, door de,Commiffanfen te dien ein- 
de-afgefonden ,te brengen , en defelve ootmoedelijk 
te bidden, dat haer Hoogheid gelieven wilde te befor- 
gen , dat de befwaerlijke Executie des felfsConcilie 
foude worden opgehouden ter tijd toe by de Supplian¬ 
ten foude gefonden zijn aen fijne Heiligheid, om de¬ 
claratie daer van te hebben, of tot dat anders by hare 
Hoogheid foude zijn geordonneert: van welke iuppli- 
catie'haer Hoogheid, door Commiffariffen daer toe 
fpecialijk gedefigneert , hebbende gehad vclkotnene 
informatie,heeft bevolen elk poinót vandebefwaer- 
niffete verfachten meefekere moderatie, en de volko¬ 
melijk o-eobferveert te worden , ter tijd toe die ganfche 
“keaende Koninklijke Catholijke Ma,, gedefereert 
Hinde, fijnen wille volkomelijker falverftaen worden, 
om welke moderatien rnidlertijd vaft en beilendig te 
blijven,hare Hoogheid van defen haren wille, fo den 
voorfz AcrtSrBiffchop als den Provincialen Hovevan 
Utrecht by haer brieven doen ter tijd heeft verwittigt, 
«dijk ook defelve, uit krachre der bevelen van dien tij- 
le tot nu ,fo in des Aerts-BiiTchops als fijne Sufftagaens 
Diocefen onverbrekelijk fijn onderhouden , <Je Sup¬ 
plianten daer en tuffehen altijds bereid geweeft fijnde 
het Heilig Concilie van Trenten in alle anderen fijn 
articulen ten vollen aen te nemen, en fijn geboden in 
als na te komen, alfo fydikmael metier daed beweftn 
hebben, en tegen woordelijk met reel e gehoorfaemheid 
ieder menfche begeren kennelijk te maken : nu alfo 
uwe Excellentie gelieft heeft, onlanx by fijne brie¬ 
ven aen den Aers-Biffchop gefonden, den felven uiten 
naem van den Catholijken KoninklijkenMajefteit van 
nieuwste belaften,dat hy by een geroepen hebbende 
t’eenen fekeren dage de gehele Clergie van fijne Dio- 
ccfetot Utrecht, ’t voorfz Concilie van Trenten in 
alle fijn poimften en articulen, gelijk t felve geil oten 
is, ter Executie foude Hellen, en van een yegelijk fou¬ 
de gebieden aenzenomen te worden ,en hem e e»e 
Commiff rifenvan wegen fijn Majeft-toe te voegen, 

te weten: d’uitneirxade p:rfonen,den Preudent van 
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hebben de voorfchreven CommifTarifen van uwe .Lx- 
cellentie bevel, over het volkomen en gehele acceptatie 
der decreten van’t Concilie van Trenten,en verfoe- 
kende en af eifchende van allen en eiken van haer o- 
pentlijke verklaringe: waerop de fupplianten hebben ■ 
geantwoord , bereed en willig te wefen der Catholijke 
Koninklijke Majefteit en uwer Excellentie bevelen 
Tobedieren, en in alles aen te nemen de decreten des 
Com ilie van Trenten , fo veel belangt de profeffie van. 
’t Catholijken recht lerende geloof, en de reformatie 
van de maniere en ’t leven der Clergie, en daer-en-bo- 
venby alle manieren te begeren, dat fijne Eerweerdi- 
ge Psternitas of Vaderfchap tot reformatie van defe 
uwe articulen (inden welken de fumma van’t voor¬ 
fchreven Concilie is beftaende) datelijk en effeótuelijk 
voorts procedere , navolgende d’autoriteit haer by ’t 
voorfchreven Concilium gegeven, behoudelijk noch¬ 
tans der voorfz moderatie van haer fwarigheden, door 
de Doorluchtigfte Hertoginne van Parma eertijts ver¬ 
worven en door den uitnemenden perfcon Heer Joa- 
chim Hopperum tot kenniffe van fijne Catholijke Ko- 

i ninklijke Majefteit over gebracht, der welken tot noch 
j tpe , noch door fijne Majefteit noch uwe Excellentie 
j en is bevonden gederogueert te wefen, gemerkt fy 1 up- 

plianten by o-etie redenen haer-luider en konnen laten 
1 voorftaen , dat fulxofder Koninklijke Majefteit of u- 

wei Excellentie wille zy, dat fy tot volle aenneminge 
van ’t voorfchreven. Concilie fouden Worden gedwon¬ 
gen, voor en al eer klaerlijk gebleken is, welk d mten- (F-I 
tie van de Coninklijké/Majefteit zy, belangende de 
yöorfch reven moderatie, befonder nadien hare over¬ 
geblevene befwaringe aende.Doorluchtigfte Hertogm- 
ne van Parma,bevonden zijn , fo de reden en illig- 
heid gelijkformig , dat haer Hoogheid defaketen nau- 
ften overleed, en met rijpe deliberatie van eemge van 
haer Raden j by maniere van provifie haer verfochte 
moderatie heeft geaftvoieert, en terftent ftriftelijk be¬ 
laft heeft onderhouden te werden, lichtelijk gevoelen¬ 
de , door fufdanige moderatien, mette tegenwoor¬ 
dige faken en tijdeïa over een komende,niet alleenlijk 
den Conciliegeen injurie te gefchieden, maer veel eer 
bequame middelen gevonden te werden, door de wel¬ 
ke der felver intentie èn ’t principaelfte einde gevoe?~ 
lijken ter executien foude mogen geftelt worden, doch 
op dat de fupplianten op defe difficulteit tuffehen den 
Aerts-Biffchop en hen controvers fijnde, uwer Excell. 
wille mochten te beter verftaen , hebben defelve ver- 
focht fekeren termijn, binnen den welken fy al dit felve 
tot kenniffe van uwer Excell. fouden mogen brengen , 
d’welk alfo dlAerts-Biffcbop en fijn CathclijkeConink- 
lijkeMaj. CommifTarifen verklaerden in haer macht 
niet te wefen hen toe te laten, hebben notehjk hen tot 
uwer Exc. als tot eenen heiligen Anker geaddreffeert, 
defelve ootmoedelijk biddende, dat de aóten van de 
Doorluchtigfte Hertoginne van Parma, die uwe Exc. 
in defen Gouvernante naeft is voorgegaen, confirme¬ 
rende de moderatien hen by haer Hoogheid op de fwa¬ 
righeden van ’t voorfz Concilie van Trenten vergunt, 
fowel den Aerts-Biffchop, als den fupplianten bevolen 
zy de felfde te onderhouden, en dat fo lange uwe Ex¬ 
cellentie bevelen vaft en beftendig fuHen blijven , tot 
dat van den openen wille'van fijne Catholijke Konink¬ 
lijke Majefteit daer van fal blijken,bereid zijnde,te- 
genwoordelijkcn t’allen tijden,van geheelder herten 
en gemoede , des felven Coninklijké Majefteit wille 
en meninge gehoorfamelijk na te volgen en volbren¬ 
gen, en dat de felve uwe Excellentie aen den Aerts- 
Biffchop , en den voorfchreven fijnen Catholijken 
Koniklijken Maj. CommifTarifen doenfchrijven,dat 
fy fonder derogatie vande voorfz. moderatien tot execu- 
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tie van anderen articülen des voorfz Concilie van 
Trenten, belangende d’intentie van’t Catholijke ge- 
love,en de manieren der Clergie tot beter reformatie 
te brengen , procederen. d welk doende , &c. 

ïper op fteeft ftp ftenluiben gegeten befe nabolgenbe 
Sïpofiille. 

Moflffle CYne Excellentie hebbende gehoort het rapport van 
in Den ^defe Remonitrantien , en de ftucken daer by ge- 
ertoge voegt, verklaert ( wefendefeer veelgeinformeert van 
ilopte den wille van den Coning) dat fijne Majefteit verftaet 
equefte en wilt de decreten van ’t heilige generael Concilie van 
mge* Trenten poinótelijk geexecuteert en geobferveert te 

•worden in alle fijnen Koninkrijken, Landen en Sta¬ 
ten , fonder reftriótie, limitatie, noch eenige verande- 
ringe, en namentlijk in defe Landen daer het meeft van 
node is, en de difordren vordere gekomen zijn, ook 
tenfelver fijne, dat de fchandalen die daer zijn moch¬ 
ten, geweert worden, de felvigefijne Excellentie en 
hadde niet konnen na laten,te laten verftaen aende 
Remonftranten d’ordonnantien van fijne Majeft. en 
ten felven fijne tot Utrecht CommifiTarïflTen te fenden, 
om van wegen fijne Majefteit de voorfz Aerts-biffchop 
t’affifteren tot,lichter en prompter executie van dien, 
waer om de Remonftranten wel doen fullen hem te 
conformeren in een fake fo heilig en deugdelijk, ten 
goeden wille fo van fijne Heiligheid, als van fijne Ma¬ 
jefteit, fonder op te houden of te verwecken, onder 
’t pretext, dat geleden twe jaren, om de difficulteit des 
tijds, en achtende dat maer en foude wefen om weinige 
maenden,men haer-lieder toegelaten hadde,t’adver¬ 
teren fijne Majefteit van hare Remonftrantien als doen 
overgelevert, om daer op te hebben fijne Majeft. wil¬ 
lest gene jegenwoordelijk cefleert, niet hebbende fij¬ 
ne Majefteit willen komen in eenige particuliere exa- 
minatie der felver Remonftrantien, noch gegeven par¬ 
ticuliere ordonnantie, maer gerefolveerten gearrefteert 
generalijk,dat alle geeftèlijkheid en andere onderdanen 
hem fouden hebben te conformeren en fimpelijk te ac- 
quiefceren ofte geftaen den voorfz Concilie generael. 
Gedacn byfijn Exc.tot Bruffel den i^Junyanno 1568. 
Ondertekent Duc d' Alve, en lager 

B E R T I. 

B<Dben bren fteeft ftpaenbcn^ifTcfton tod ernfte* 
lijft geftft?eben / mëtte cjrrfufjc beh fclben Concilie 

boo2t te gaen / fonber eenige biffutuilatie / baer ban ftp 
bic ban öe <©cefieitiftfteib ooft ftp befen nabolgenbe 
toieben fteeft bertorttigt / ten einbe fpluiben baer tegen 
niet langer en fouben oppofeim 

mim 
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DOn Fernando Alvarez de Toledo, Hertog van 
Al va, &c. Eerbare, lieve, aendachtige en befon- 

dere alfo uwe Gedeputeerde alhier gekomen zijnde, 
ons fekere fupplicatie van uwent wegen overgegeven 
hebben, tenderende tot fchortingen der executie des 

Paufelijker Heiligheid en Coninklljke Majeft. wille én 
meiningeis,dat de voorfz decreten en ordonnantiën 
des Cancilij, in allen haren puréien en articuleii na ge- 
leeft, da gevoigt en onderhouden worden , dat gy voor 
oogen nemende en u gedenkende der ongehoorfaem- 
heid felye fijne Heiligheid en Majefteit fchuid ig zijt, u 
ganfeh en aldaer na fult fchicken, voegen .rkhten en 
halden, en geenfins en fullen willen oorfakdgeven dat 
men wegen en middelen bebbe voor te hemen die be¬ 
ter waren, en wy ook liever fagen, verboet. En in ande-i 
re wegen zijn u met gunftigeh meininge wel beweegt» 
Gefchreven te Bruffel den «dagfuny iy68. En was 
ondertekent, fff A. Duc d'Aha: Ende noch wat la¬ 
ger , Berthï De fuperlcriptie was, den eerweerdigen , 
weerdigen, eerbaren , onfen lieven aendachtigen, Ar- 
chidiaconen, Archifubdiaconen, Prelaten , Dekeneq 
en Capittelen van de vijf Ecclefien binnen Utrecht. 

U j£be ftoctoel bic ban bc <0eefieIiiftfteib ebentod 
1 terfïonb niet en oftebieerben / fo fteftften fpluiben 
noefttanö eerngen tijb bact na / aio fp ooft ft?ietoen ftab* 
ben ontfangen ban ben $2eftbem J|oppero / berftiaert 
te toilleh obebieren / en ooft batelijften ftaerluiber Con* 
euftijnen toeeft gefïelt/ en toerbe bien aengacnbe boo2t£ 
gep20cebeert boo? Commtffsuifen ban ben SGcrtO- 
25iffcftop en Capinilen / bolgenbe be fo?me gefïa- 
tueert in ’t Concilie ban krenten. 

<Den $2ince ban <Drangien en fijne bontgenoten ©m 
en beben aen ftare 3ijbe niet anbeco in befe tijb ban 
toienben te maften en tcfocftenaenaUe 3ijben/ maeft* 
ten alle gereetfeftap ban oorloge/ enbatfoftebefttriijfe tnadn 
aio fp moefiten/ ten einbe fp ben hertog beter e^n boe? 00,i aIle 
beelaffienfouben mogen: befïotenooftonberftcuben “tes 
boo?f3 J^ertog aen betfefteiben oo?ben en plaetfeu te fte? 002W» 
foeften en aen te taften. jBcnenbc alfo ftem te meetber 
afb?eeft te boen / en bat ftp niet en foube toeten toaee 
ftp ftem foube toarftten. <Den P2ince bebe aen allen 
3ijben groote blijteu naerftigftctb: ftp fetoeef ooft aert 
ben uitgetoeftenen Abelen/ aen alle plaerfen / fonb 
commiffien om collecten te boen onberbeuitgetoefte* 
ne<0erefo?meerbe gemeenten / fo totlonbenalOin 
ben=Hanbe banClebe/ Cmbbenen eiber0: ftpcom? 
mitteerbe ftier toe fobanigeperfonenbie ftp meenbe bat 
bp ben gentenen bolfte in aenfien toaren» gaf ooft 
fijnen b?oebcr <©?aef Sobetop ban iSaffou commiffie 
ban befen inftoub: 

Willem bp ber gratie <6ob0 / ^2ince ban cDran^ <com, 
vv giert / <©?abe ban iSaffou / Catfennelleboge/ mime op 

ïfeere en 25aron ban 25?eba / ban 3bie(f/$c. j&ont en f 
ftennelijft fp alle ben genen bie befe tegentooo?bige ful Soati 
len fien offtorenlefen/bat boo? begrote affectie bie top 
b?agenbe3ijn totten Coning ban ^pangien onfen ge; ‘c 
nabigften l^eere en fijne iBajcftcitö €rf Seberïan?cc 
ben» €n omteberftoebenbe berberfTeniffe en befola?cc 
tie ber felber / bie men fiet en merftt ftaer ober ’t ftooftcc 
te ftangen boo? be to?eetfteib banbe^panaiaerben/<c 

Concilie van Trenten,en na dien van defelvefuppli- J betoelfteniet attberëen 3ftn foeftCrtbe/ banonbcrftare cc 
catie en ftucken daer by over gegeven, ons rapport gc- 
daen is geweeft, en hebben daer op ons gener antwoor- 
de konnen gerefolveren, dan conforme de eintelijke 
meininge des Coninx onfen aldergenadigften Heere, 
die fo wel kennelijk is, en die wy fo by onfe voorgaende 
brieven,als by Commiflarifen van fijne Coninklijke 
Maj. wegen nuonlancx aldaer gefonden, u hebben te 
kennen doen geven en verklaren, als gy by Apoftille op 
de uwe fupplicatie geftelt, en ’t gene de voorlz uwe Ge¬ 
deputeerden u breder fullen mogen verklaren, fien en 
vernemen fult, achtervolgende welk wy van wegen fij¬ 
ne Majeft. wederom ten andermaelden Aerts-biflchop 
van Utrecht tegen woordelijk ganfeh ernftelijk bela¬ 
ften , met die weerlijke executie des voorfzConcilij 
voort te varen, enfeggen hen toe alle aftiftentie, hulp 
en byftant van wegen fij ne Maj. die hy lal behoeven en 
verfoeken , om den ongehoorfamen en weigerigen 
hem te conformeren tot de decreten en ordonnantiën 
des voorfz Concilij daer toe te bedwingen, des wy ons 
yerfien willen,dat onnodig fal zijn,enaengefiendat 

I. Deel 

CC 

regetinge en onbecb?aegftjfte fhibernpe/ jammer en “ 
mifcrie te ft?engen en te ftouben be felbe Jleberlan'cc 
ben: be contracten / berftonben enp2ibilcgienberfri 
ber bagelijjconbec be boete te treben/niettegenftaem ‘s 
be bat be toelbaert ban befe Sanben baer gantfefte^<c 
lijft aenftangt/ en bie ftp fijne jBajefteits^ foLmnelen<£ 
eebe geaffirmeert / geconfirmcert en fteftooren 5tjn /<c 
tot grote onuitfp?eftelijftc beraefttinge ban fijne |Da?<e 
jefleit/ feftabe en berlieo ban benfelbenElanbe/pO'cc 
genbe baer en ftoben ftp be infieïlinge cn bernictLCÊ 
toingeban beplaccaten uit te roepen ftet fuiber JDco?tcc 
en bienft <©obö/ om bico te geboegelijfter ftaer op^£C 
fet en boo?nemen tebo!ö?engen in anbere omleggen*££ 
be janhen / aio men metter baeb gefien fteeft inc£ 
©?anftrijft / aitoaer be faftc bereenigt toefenbe ftp<£ 
mibbel banfeftere lifterteit ban Religie/ fp ftet b002f3££ 
Coninftrijfte in oproer gefielt ftfftftert / fulr bat ftunC£ 
boo?nemen boo?tganft nemenbe / be boo?f3 Scber*££ 
lanben gefeftapen 3ftn niet alleenlijft fterooft te ftlij*t£ 
benbanftare contracten / berftonben enp?ibtlegicn/^ 

t $ 3 waes 

I 



1 
He£ vierde Boek* 

„ mtc geb2öthtte to02öen tn fulhefiaberme/ bat me* 
' mant ban fijn leben of goeöen / ja ooh bancere/ban 
„ fijne hniétooutoenert öocbteren fal blijben berfehert: 
l' gcmerhtöoo? balfche accufatten en lafienngen geban? 
,, nen too?öcn / alle öe gene öie om haer-lutöen tpranmc 

nieten 5ün uit ben Eanöe berttochen/ en anöerege^ 
bangen toeröen öie binnenben felben Eanöe gebkben 

„ 3ijn/f)eneenigfiné fufpecttoefenöe/ omt eenen tocgc 
„ te beter ö’oberljanö ober öefelbe Eanöen te tengen/ 
» en Sun te berfien ban miööeien ban confifcatten / 
„ ’tmelfi al fahen 3ijn öie niet en behoren beröjagen te 
„ toeröen ban ben genen öie affectie öjagen totten ötenfi 

35 hier in te bocnfien / en bp aöbjjfe ban öe gemene ^èta- 
?5 tenbanöenfelbcn Eanöe / om ötete beöouöenmöen 
55 öicnfi ban fijne ipajefi.enin Öawnouöenfiaet/ b?p= 
35 öomen toelbaten/ en een pöeu banöe boo?f3/tttb?p? 
,5 öom enlibecteitbanfijnöer fteltgien entonfctentten: 
55 heböcherfocht en gebeöcn onfen Itebenentod bemin? 
,5 öen tooeöec Eoöetoijh <©?abe ban $afiou/cmmet 
55 bem nemcnöe fulhen getal ban hrijgéhnethtenalé bP 
35 bebinöen fal te bchoeben / om boo? te fiaen tgene 
55 booE^iO/entoejS öaer aen hangt/hem gebenöe öaec 
55 toe macfiten autoriteit. <sènnaöien hpmetterhulpe 
55 <ü5oöé/öien aenfiag öiehp tot öcfcnötenenöe/boo?? 

(F, 166,) jianöm heeft / bofinacht fal hebben / noch te lichten en 
aen te nemen tot fijnöer meetöer berfeherthctö / alful? 

» heanöec getal ban hnechtcn alö l)P öaec toe noch öe? 
“ ïjoebenfal/[ttoelhhptotonfenbegeerte/ en mtlieföe 
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Bncffchen Eöel / hoopte ooh met öe fiaö <©?oeningen 
en ettelijhe anöere fieöen pettoeé uit te rechten / en aïss 
öan een öeel hrijgfiuiöen metten l^öIlanöfcnEöel na 
ÏBaterlanö en $oo?ö-^ollanö te fenöen / öan öoo? öe 
boc?f3 ontoilligheiö / té öit eerfie boo?nemcn belet ge? 
toeefi/ niet-te-mtn hp en htelö öaerom niet op fijn 
boo?nemen te b02öcrenfohaefihpmocfite: en foöe 

i boo?f5 Soulier diöerih <§>onop öen 17 Ep?tlté bp 
; hem tot €mböen quant/en öen <6?abefijnbe(btgne 
metten €öelen berhlaert haööe / en öat öe principale 
en meefie acconfeöereeröe <£öelen ban delte / fèol? 
lanö en’t Sticht ban ütredjt hen gebonöen fiaböen 
op fulhe bcrfcfieiöen pïaetfe alö fijne <6enaöe hcnlph 
toaö/ en fo toanneer hp öe felbe begeeröe bp öen anöe? 
ren te hebben / fo fouöe hP ’t felbe metterhaefi bcfdjth? 
hen / rnaer feiöe in fijn eerfie boo?nemen boor ettelijue 
öagen berhtnöert te 3ijn / en öeöe öen boo?f3 ^onop tn 
alöcr ple reifen op SBefel aen öe gemeente alöaer / om 
op ’t geloof ban henlinöente lichten fo bcel tcetö ett 
caïiberö alö mogelijft fouöe 3tjn / gebenöc hem öaec 
toe meöe brieben ban crcöentie aen öe gemeenten 
alöaer. 

^efer tijö toaö ï©ilf)em / <©rabe ban öen 25erge / ®«J 

tnUMvll / mi V»vv yviUvi—— zs- • > 

» berfoehenöe öaer toe eenen pegelijhen hem in’t gene 
j> tocö en öat öaer aen hangt/öie te öoen/en geben alle 
» ionfieenaffifiemiealöfpten ötenfie ban fijne lüjaje? 
55 fieit/ haer eigen toelbaren / en ban ïjuet baöerlanö ge? 
” houöen 3hn te öoen/ö’toelh top in tijöen en toftlen geer? 
35 netoeöerbclienncnfullen/ alö geöaen te hebben onfen 
5’ eigen perfbne. ^eö foorhonöe hebben top onfen na? 
55 me hier cnöer geficlt/ en onfen fecceten xegelöaec 
» beneffenö öoen örucltcn. <0egeben tot dillenburg 
v ontenóEpril 156K. , . _ ^ 

25n-na gdpecommifite gafhP oohaenöcn 
bc ban ‘föernc/ en meer anöere. 

-ortto te felben ttjöe heeft öen Qfim ban drangten 
ooh afgebecröigt Sonher diöerlb sS,1 / 

rüï i>o- »1ctt u-jj* f.Töcntie aen öe geconfeöcreeröc vööeUutöen/ 
5X / meöe ban öate 
om Sn öÊ öen 6 Epriüö 1568. om öe fdbe aen te öienenfijnen 
{jfftnïfr? m meninge cm hen te laten btnöcn boor öen ach? 
c&cku / tienöenöer felber maenö/ op fcherc plaetfc / met toel? 
om uact hen bticf öe boo:f3 ^cuop geceifi tö tot Iterjchetöen 
fotte «laetfen öaer öe fdbe Cödluiöen fith onthielöen/ en öe 
SE & fijnen iafi ontöeht hebbenöc/ 3tjnöer centgege? 

toeefi öie 5t begeren ban öen prtnee na-gebomen / cn 
anöere öie haer boor öietijögeercttfeert hebben/ ban 
meninge 5ijnöe een toetntg tijöö öe fahc amtc fien/ 
hoe öatfe fouöe gcluchen: eer fp haer ten eerfien tn pe? 

“S'Stifs ejacf aoseto» ban JSaffou 
neiomen tot €mböcn/ altoaer hP bcrfocht öat hP fou? 
öe mogen met fgnbolhdfchepe gaen/ om’terplotct 
öat h» boor hanöcn haööe te toerh te leggen: rnaer öie 
ban émböen toaren hier tn ontotlltg / meer uit brefe 
ban bén hertog ban Elba/ öan anöerfmé/ toant fp fc? j 
fcetdüft alle jonfie toonöen ötefe mochten / en ooft öoor 
öc bmaeren fagen ’t gunt fp toel mochten beletten., 
USaer opcnbacrlyben beinföcn fp-lutöen haer om 
öen üiaet en oorlog niet op öen öalfe te halen tnöten ; 

’t 5j mtfiuilte. 
nenicn Êcöctoijlt haööe boorgenomen ’t ï^uté te 
SSc" JBcööe in te nemen/ en alöaer fijnloop 

/ cn boo2tó ettelijh anöec ftnjgébolftin <©roentn- 
jlaffou1 getlanö te fenöen/ obh cttelpc in ©?iefianö metten 

ucen/eniouii uag ijiutv utiyawtunyt wh ; 
hen: tjp haööe rcmmtffie gegeben eenen €refpino ban 
Eeltb2ugge om ban fijnent toegen in öen ©orfienöom 
<6elre / en <©raeffchappe ban Eutphen uit te rechten 
alö of hP öaer tegentoooröig toarc. defe hrcegmet 
practfih t ^tipo ban öen drabeban23erge/ genaemt 
^écherenberge / tn / en betjaegöe het fenjgöbolfe cn be? 
fettinge öie öen <02abcban|fêegen öaer tn haööe ge? 
kit/ öaer uit; öan al eer hp hem te öegen boorften m 
bafi maften honöe/ fo haööe öen ^ertog ban 5flba ai? 
öaer gefonöen don ^anchio öe Eoöogno/ met het 
regiment ban Eombaröpe/ en eentg gefchut/ en öreef? 
fe öaer toeöerom uit. w __. 

€e öefer tijö lag öen <©?abe ban öen 25erge alö 
noch te 3©cert/ en bergaöeröe bafi beelbolr / en ureeg 
beeltoeloopöbanboifie. 

defgelijr bergaöeröe tn ’t Eanö ban dultft eett 
öeel bolr öetoelfee alreöe ontrent ttoe öutfenö fiertt toa? 
ren / öan toaren meefi al ongetoapent/ teachten öage? 
Itjr meer bolr en toapenen: öan öen hertog htec ban 
beraöberteert 3ijnöe / fanö öen €5rabe banEaörpn 
met 5 ©aenöelcn duitfe / en ^anchio ö Ebtla 
met ïoo pceröen / en 2 ©aenöelen ^pangtaeröen 
alöaer / en al eer fp öaer op beröacfjt toaren/ berlaten? 
öe haer ooft / öatfe niet en toaren op öeéContnrban 
^pangiené boöcm (alé toefenöe onöer ’t 25tföom 
ban Etttlt) fo toeröen fp alöaer oberballen/ berfiagen *» 
en berjaegt ; öen ^eere ban ©ileré haer looftman ffg* 
tocrö gehangen en tot truffel gefonöen. dit gefchte? fkufat 
öe öen 2? Éprtlté. ^anchio ö’Ebtla berbolgöenfe Js ©* 
feer fierhclijlt/ fulr öat men feiöe / öat meer öan 1200. 
öooö blcbcn/ en ban öe ^pangiaeröen en duttfen 
omtrent 40. doo2öefeneöerIagebIuchteoofe öe ber? 
gaöeringe öie öen ^abe ban öen 23erge omtrent 
3©eert machte, de gemeente ban öe ^Seöerlanöfe 
<0erefo?meeröe Religie tot 3Befel toaren hier öoo? 
ooh feer berfiagen en berbaefi / en lieten öen moeö ge? 
heel ballen / fulr öat Sonher dtöerih ^onop / öie al? 
öaec toaé gefonöen ban <02abe Eoöetoijh ban 3Saf? 
fou/om ophaerlttiöercreött te lichten fo bed roeré iou/om op gaenuwvtutuu « uujuu ju 
en caliberé alé fp fouöe bonnen behomen/ met en hon? 
öe uitrechten/ rnaer al bergeeffe moeiten öeöe/ hoctoel lUUvMjUtl/ «iinvv T' 

fpeerfi öe nomb2e ban 500. geconfenteerthaööcn op 
Ijaer geloof te lichten. . 

<©icé al niet tcgenfiaenöe en öat öeaengebangen Kobf; 
fahen fo quaïtjhcn luhten/ fo en liet öaerom <02aef bsbtn: 
Eoöetoijh ban jSafituniet fijn aenfiag enboomemen g’i°nu 
tebo?öeren/ en io ober fulr tn©?iefianögeballen/ en 
heeft tn ’t begin ban öe jEep-maenö met omtrent mt- 
50 mannen ingenomen ’t l^upé te 3©eööen / tocho? 
menöeöendtaefban Erenberge / gelegen tn 3©efi? 
toolötngerlanö/ aen öedlöampte/rechtop öenpaé 
öetoclhe mttet Sticht ban lïêunfier endofi-©2tef? 
ianö: item / ban Eingen/ dfentougge / ©löenburg/ 

>©?e? 
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€5?aef 
3tot>c* 
top 
neemt 

©at 
4B?aef 
3toöe* 
top 
De <§ta 
ten taan 

Jont. 

kernen/ ff. fê lópenbe ober be ©ourtang na <©?oe* 
mnaen / altoaer alle ben genen bie ban <©?aef &obe* 
toijb bedelt toaren/ baer loop-plaets bedelt toas/ fo 
batbP albaer binnen ttoe of bjie bagen toel 6 of 700 
Jtonnen bp malbanberen babbe / en toerb ban Da* 
ne te bage derber / breeg feec g?oote toeloop : be 
«E?od ban 3©ebben €ljijS€>02t toas geblucbt/ en 
fiabbe ’t b«të berlaten. ^e Boogbuitfcljen bin* 
nen doeningen dabben in ’t begin fijn toeloop litlp 
telib bonnen berdoren / ban en toilben niet uit* 
treeben / feggcnbc bat baor be dab bebolen toas te be* 
toarcn.€tlijbe bagen lanb albaer tot 3©ebben / 3Bin* 
fcQoten en in be ©Ibampten gelegen bebbenbe / is 
bp met alle dtne mach? boeatgerubt na Slppingebam/ 
gemeenlpb genoemt ben <©am/ toefenbe een open on* 
gebed debeben inbe#mlanbcn gelegen/ altoaer bp 
bent gebomen is <£5:aef SEbolpb ban Baffon fijn 

Den©am bjocber met ontrent bonbert ruiters?, Ban bier beeft 
ft- <©2aef sroöetoijb be Staten ban be <©mmclanben bp 

bent ontboben/ en beeft befelbe boo? eertfei <©octo? 
t’^aling Cpfinga uit ©?ief!anb boot boen Douben/ 
bat bn albaer toas gebomen om be ïanben uit bet 
^paenfe fub/ en be tprannpe bie baer alle boben 
’tïjooft binb / te belpen bebjpen/mirS batfplieben 

DeS* baerfelfö mebe belpen/ enbe mibbelen baer toe no* 
fcöe big / bpfonberban penningen / na baren bermogen 
Knnt berfebaffen toilben / berfoebenbe boo? eerd batfpin 
- • öcr bacftc cenfcbattingetotbc monderinge en bèta* 

lingefijnes tcgcntooo?öigcn brtjgSbolb ober ’tgebe* 
ïelanbfoubenbetoiïligen/ bocb fo fp tocpgecltjb toa* 
ren / fp ban toel Dabben af te nemen toat baer na fou* 
bebolgen/ en bat fijn <©enabe felfsbe mibbelen met 
bare gtoote ftbabe en berberf foube moeten foe* 
ben. <©e Staten bebben bier op berfoebt tijb/ om 
baer te bebenben/ ooit om baer teberabenente be* 
fpteben met ben Beere ban <02oesbeeb ©ice-OBou* 
berneut (inbe abfentiebanben<©taeeban3ïrenbet* 

{ï, ij7.) ge) en be luitenant en J|ooft- mannen / ten einbefb 
bupten toeten ban be feïbe Dierinne ietSboenbe/ niet 
in ongenabe en gzote febabe fouben hnllen/alS fittenbe 
in een open en plat lanb: bet toelbe bun ban fijne 
<3enabegeconfenteert?ijnbe/ bebben beboo2f3. ^ta* 
ten boo2 baren bolmacbtigben aen be boo?f3* Bee* 
ren binnen doeningen bet berfoeb ban djn Cüenabe 
eengegeben/ en ban befelbe ter anttooojb gebregen/ 
bat fp fieb toel fouben toacbten ineeninebanbelinge 
oftractaet met <6taef Soörtoijb te treben / bp onge* 
ttabe ban fijne jBaj. maer bclangenbe be berfotbte 
frbattinge/ bat fp bp P20bifie/ tot berboebinge ban 
tneerber febabe en perijbelS / metten <©?abe mochten 
acco2beren en af bomen fo licht aio fp bonben/ na bien 
baer bp baer geen mibbel boo2 banbenen toas om 

©en fulr te bebinberen / toant ben boo?noemben Beer ban 
»ante €>2oeobeeb metten oberden Suitenant ban bet buit* 

fe gamifoen binnen doeningen toaren een bacb/ ttoe 
of b?ie na be aenbomd ban fijn<©enabein 21 pinge* 
bam / uitgerubt uit ber dab met ontrent bier bonbert 
fóïbaten na ’t blooftcr JBittetoeerum (een mide ban 
2Cpingebam) mcinenbe fijn <0enabe met djn bolb/ be* 
toijle fp nocb meed ongemondert en 00b boo2 een beel 
nocb qualijb getoeerttoaren/ upt b?efe te boen ber* 
treeben enberlopen/ in toelbe bare meninge fp feet 
beb2ogen 3ijn getoeed/ toefenbe ban bes <©2aben bolb 
drar beo felbigen baego met een goebe bappere feber* 
tnutfel befoebt en bedwongen / fo bat fp felfo met b?e* 
fe behangen beo anberen baego toebet in ber Oaed na 
<©2oeningengebeert 3tjn. lÉibbelertrjb beeft »62aef 
Xobetoijb eenige mibbelen ban gelbe uit be <©mme* 
ïanben gebregen/ om djn bolb in ben eeb en in 02b2e te 
beter te btijgen. €n be boo?noembe ban ber dab 
bebben te pode boben afgebcerbigt aen ben hertog 
ban2Clba/ ombembefegedelteniffeberfaben te ber* 
flenbigen / betoelbe terdont ben <6:abe ban 2Cren* 
berg/bie nteuo uit ©tanbrijb gebomen toaö/ bermitO 

<©?aef 
3Loöc» 
tojj^ 
kolft- 

bneebten/ banbe toelbe eenen ï^ano Coenraet Ca* baufia' 
pitein toaO/ met 00b be benbe ruitero banCurttoSff» 
jBartinengo/ betoelbe 00b uit bebel beo hertogen 
boo2tiOgebolgt/ ben <02abe ban IBegen/ ^tabbou*lan6 
ber ban 43elberlanb met bier bonbert Üpaenfe en %U 
baenfe ruitero / en met omtrent bpftien bonbert te 
boet/fo ï^oogbuitfen aio ^panjaerto: maer ben <®?a* 
be bannenberg nemenbe djn pao boo2ïjollanbop 
3Bed-b2tdanb / io ben ttoaelfben jBep tot Seeutoec* 
ben gebomen op’tbupO/ enbe albaer bpbemontbie* 
benbe uit be garnefoenen djne bijf benbelen Seber* 
buitfen / baer ^acob ï|updnge<0berde luitenant 
ober toaO / e'b benbel derb toefenbe omtrent b2ie bon* 
bertboppen/iodrar na <6?oenïngen getrotben/ en 
ban baer boo2t na iBittetoeerum / met bem nemenbe 
febere metale ©elt-dtobcno/ ban beo dabo artillerpe 
en amimitie / bruit / loot / lonten en alle anbere 
noobmfe. $2ct boo2nocmbe Injgo-bolb beeft boo?be 
dab niet mogen paffeeren/ maer 3ijn aen be toed* 
3tjbe ban <©?oeningen bp be <ffrane-poo?teober bet 
Kietbiep / en alfo boo?to buiten om be dab naec 
^cbuiten-biep gepaffeert: ^en <02abe ban 2firen* 
berg met fijn bolb bp bet blooder ïDittetoeerum gear* 
ribeert toefenbe/ io drar befp2ongen ban omtrent 
buifentfcljutten/ bie<©2aefüobetobb acbtereenbo* 
ge toinbe tuffeben 2Spingebam en ïBittetoerum Ijab* 
be boen leggen / op beo <0?aben ban 2üren6ergo aen* 
bomde/ fo bat baer een fcberpefebentiutfelgeballen 
io / tot bat beibe partpen boo2ben genabenben naeljt 
toeber in baer guartter bebben moeten bertreeben/ 
maer <62aef3lobctoijb io metten naebt ban 2Ippin* 
gebam opgeb20ben treebenbe ben JBolttoeg lango na 
^loebteren in <©up20toalt gelegen / en boo?to na 
3©ebbe. ^pangiaerto met bet aenb2eben ban 
ben bag batbernemenbe/ en gantfebebjb meenenbe 
bat fp be bluebt genomen babben/ en baer fouben ont* 
bomen/ toarenniet tcdutten noebtebouben/ batfp 
niet babelib en fouben bolgen/ febelbenbe ben<©?aef 
ban 2lrenberg boo? een Stuteriaen en ongetroutoe 
bienaer beo Coninr/ om bat bP beter benniffe beb* 
benbe ban be gelegentbeibbeo lanboaio fp / fulr af* 
rieb en feberberaebtebe bomde ban benC5?abcban 
IBegen met fijn bpbebbenbe bolb eerd te bertoaeb' 
ten/ bie ten felben tijbe niet meer aio een bagreife 
ban baer toaten/ alfo bat fijn <©enabe/ obermito be 
impo2tunitept en furieuObeib ber «^pangiaerben/ 
gebtoongen toao/ fonber bertoeben / <©?aef 3lobe* 
totjb met ben fijnen te berbolgen: maer tot 3©infcbo* 
ten gebomen 3ijnbe/ ’t toelb bet naede bo?paen bê 
3©ebbe io/ bèbbcn be ^pangiaerben toel baed be* 
bonben bat be€»eufen geen toille en babben teblueb* 
ten/ toant fp ban berbe gefien bebben baer allen na 
bp ’t blooder l^eiligerlee in dapjben daenbe/gcreet 
om te becljten/baer op be ^pangtaerto ban oobludig 
3ijn aengetogen. <02aef Êobetoijb en fijn tooebet 
<©?aef 2Cbolpb bernemenbe bat baer niet meer aio 
een benbe rupteren ban .iBartmcngo bptoao/ met 
bier of bijf bonbert ruiteren/ bp of omtrent ben <0?a* 
be ban SCrenberg toefenbe/ 3ijn omtrent bonbert buit* 
fe ruiteren op ben <©2abc ban 2irenberg aengeballen/ 
bet boet-bolb ban beibe 3ijben/ bebben ooit begofl 
bapper te treffen: maer alfo omtrentb?ie ofte biet 
bonbert febutten bie <©?aef Eobetop ter 3pben in ftïaaté 
febere b2oge btoarO-doten babbe geletb / oprefen / en Elntcn 
op be ^pangf aerto ban ter 3ijben getroffen bebben/ omtrens 
fo bebben be ^pangtaerto be totjb gegeben/ alö «etftacs 
00b be^paenfe ruiteren infgeltjr begoden te boen / 
en 3ijn alfo alle op be bluebt gebracht/ benmeeden* ^flbe 
beei herdagen en in be mobberige dotenenmoeraf* bauit» 
fen om benbaïogebomen/ baer ben <02aef ban2C* 
renberg mebe is boob gebleben / en b2ie ^paenfe Ca* ^öoif r 
piteinen/ met namen ^on2flbaro<0forio/ 5JUan tan 
Bae3be^oto jBajo?/ en $ericbcbcCab?iereenfe* SS 
benfpacnfe bcnb2agcrS/ en bete anbere bloebefólba* jgn. 

ben peps tuffeben ben öoning en ben 2lbmiracl ten fc ^panjaerts nis ©an be anbere 3tjbc is 
gemaebt/ afgefonben beeft met bet regiment ban boobgeblcben <©2abe 2lbolf ban Baffou / met feer 

«tatae ^atbtgnien/ derb toefenbe omtrent buifent <$pan* toetnig anbere ban begemeene ruiteren. Bier bebben 
giaetts/ en met omtrent bier bonbert Boogbuitfcbe <©?aefEobetoijr bolb bappere en beerlijbe buit ge* 
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3»é Het vierde Boèk. 
kregen/ fo ban de bagagte ban den <®rabe ban 2Eren? i 
ba*gc/ iBatfitedelCampo/ en ban andere gckagen 
en beriepen Camtctnett / (öaer onder beet ^tiber ge? 
fcpiet/ ^5otide tietenen en geld gebonden i#) al# ban 
ben gentenen ^paenfenrutteren en foldaten/ die alle 
bol geld# ffaken / bepalben de kofteiijke klederen/ daer 
fp mede uitgeweken toarcn/tnfgelijr kreeg «tfSracf Hlo? 
detopk 6 metalen belt- ftucken ban doeningen / ge? 
peten / ut, re, mi, fa, fo], la <©cfe fïag té gcfcljied op?, 
ten 23 jBap SUnno 1568. d obergeöleben ^pan? 
gtaert# en <Buttfctt 3ijn al toe Der onder doeningen 
gekomen / fommtge ganfcp naekt en bleet / femmige 
getoont en ganfcp beropt. 

Jaer-Dicht. 

Tot VVlnfCkotex bheVcn tVVe edeL graVen Ver- 
ƒ Lagen, 

Den dr el-en- tVWintlCkften Van Mellt, VVafinlet te J 
beiZLagen ? 

<®2abe Eodeteijk bolderde feer om geld te beko? 
men/daer jegen# dc Hopluiden die onder doeningen 
gebiticpt toaren/ contrarie iBandaten inde <Bmlan? 
den bn dagen en nacpte deöe acnplaeken: inbonden? 
de dat fotoie eentge fcfmttingegabcn / die foudenfpin 
pacr deuren op-pangen/ en kaer ïjutfen berbranden. 

3£bt ban <©lde-kloofïcr ton# den ^pangiaerden 
op de toagen gcbolgt/ cm de fiag ban berre aen tefien. 
<©?fe toerd ban de j&affaufe gekregen/ moeftalfpn 
depnodten obergeben. Corneftu# J^ermanni/^lbt tot 
3©?ttetoerem/ moeft ook 3000 gulden geben. Het 
fjutef ban den Eteutenant jBepfc in den 3|am toerd 
af netoand / met nock eettige andere puifen. 

<©efe fclmld ban defeneberlage en toa# den dabe 
ban 3Crenbcrge niet te topten/ maer den poogmoed en 
OiJgcbïafentketd der ^paugiaerden/ pp ijadde pem 
ook feer bromcUjk in den flrijd gedragen/ en liet niet 
fijn eere al# een toocm Heer? te betdedtgen / fijn peert 
toerd onder pem gefdjoten / en poetoel pp (fo men 
fetd) riep dat men pem foude gehangen nemen / fo 
toerd lip noeptan# in de furie dood geftpoten of gefla? 

3©atöcn |g getoetji een kloek i^rere ban berfïande in 
SS oorlog# faken / beleeft en bpendclijk/ feer gcncigt en 
müMT’ deboot totte Catpoipe ïïcligie/ en een park bpand 
sc uuo? tan die ban de <©crcformcerdc / doep geen brtend der 
nrlucfft ^pangtaerden / die pem ook geen grote gunfïe en 
*L .„joegen. ©uton#<©ouberneurban©rnfIand/<ö5roe? 

; ningenen<©ber-f0ffcl/ bidder ban der dden ban 
den gulden ©Pefe/ Raed ban ^tatc/ en Capttem ban 
een bende ban ordonnantie. 

ï©at ^0 belc den <©rabe SCkclpp ban $nffoutoen aen? 
gact / toa# jonger dan <©raef Eodetoijk / maer kloek / 

E s broom en onbertfaegt boor den bpand / feer beleeft en 
ju ïjTou briendlijk / en bemind ban cenen pegelijken / pp foude 
toe»?iCrt een feer kloek en beleeft man in oorlogö-faken getoor? 

ben pebben / Padde pp in ’t leben gebleken / den 
©rince ban ©rangten padde pem feer lief: fo de? 
de ook fijn andere broederen / die derpaiben feerbe? 
d’ocft toaren al# fp de tijktngc ban fijnen doodber? 
ftonden. '■ /.' 

©tefe r&cfe nedcrïage peeft binnen der fïad ban <0roentn? 
SoeU oen een grote berfcprtcktnge en beroerte gemaekt / fo 
niuacn. dat ook de gene die de <©eufen gocdgun(tig toaren / de 

poof den top begofïen op te jteken /1 toelk d’tObcrpeid 
ban de graden dc Btce-gouberncur <6roefbcek ber? 
merkten / pebbende tot berfekcringe ban de ^tad 
goed gebonden den burgeren en tntooonderen al te fa? 

S, men ’tgetoeeraf te nemen / pet toelkc bp openbare 
trommelfSag een peder bebolen toorde metter daed te 

ontbloot btengen in /fmitc üDulburgo föerke: fuir gefepied 
ban fii.ee 3ijnde om alle muïterpe en commotie onder de bur? 
jjcujctc. geren boor te komen / en de ƒ auteur# ban de <0eufen 

te meer feprik temaken / pebbenfe eencnbandenfel? 
big n die in den jare 1166. mede onder i 25eelde-flor? 
men en SCltaer-breken in der iBinnebzocderö kierkc 
getoeeji toao/ en nu toedertoatonbcdacpttn’tfpre? 
ken padde getocefi / dc 3Be|t-©rtc|Te of 3©eflerfe 
^epoenmaker gepeten / met namen IBeefier 31a? 

cob/ toonende bp den breden markt boor in de SBotte? 
ringe-jtrate/ onberfiengf doen apprependeren en op 
De Bifcp-merkt doen pangen. 3£>esi anderen daegsf 
na defen boorfep^eben gag io den <©raefban jBegen/ <??aura 
^tadpouder ban <©elderiand / en den DBargutgi 
CPiapindcBiteUiccn 3talianer/ en <0cnerael ban 
de CaballcrPe binnen <0roemngen gearribeert met 
bijfbendm ^pacnfe/ 3taltaenfe / en mibanoife rutte? 
ren / en eenen feponen poop boet-bolir/ detoelkeden 
<0raef ban Sfirenbcrg geern padden toillcn berbeiden/ 
om fefeer te gaen/ padden’t de ^pangiaertd toillcn 
Inden. €en deel ban defe ruitereu 3pn binnen der 
^tab gdogeert bp de borgcren/ de andere met pet 
boetbolk in deboor-jleden. 

<0raef Jtodetoijk té brie dagen lank na defen flag 
op de 3Balftad gebieden/ na krpgo' gebruik / en té 
öaer na met al den poop toebet gekomen in’tfiede? 
ken $ïppmgedam of den *©am/ pem aldaerfo met 
bolk/ die in grote menigte na defe bictotïe tot pem 
liepen / aï$ met andere nooddruft fo beel moge? 
lijk / berjïerkcnde / en ober den Ommelanden een 
fepattinge in der padie / op pene ban brand bor? 
derende. <Be faken aldn.ö fïaende / peeft den J|eere 
ban <6?oefbeek met die ban Oroeningen/ ^oadjim 
Ipanfer toonenoe in dc jBarne/ iu'fleüingo gegeben om 
een ©cndel foldaten op te reepten / detoelke tot fijnen 
©cnbrig genomen pebbende 2(finga Onteo banjfeen? 
peda / binnen korten tijd temmelijk geperkt 3tjndc / 
té nemonpert binnen Oroeningen / en boort# met fijn 
bolk tot paren’t gereept gefocreert/ ’t toelk de <©eu? 
fen in 5l!ppinaedam bernomen pebbende/ 3pn paec 
op eene nacpt onberfien# komen berfccken/ daer 
dartelt €ntc# / de Broeder ban &finga €nte# ©en? 
Ö2m/ de princtpael af toa#/en pebben den ©endrig 
met bele andere gebankelijk toeg geboert/end’ande? 
re berf agen en ber jïroit/ fo dat daer mede dat baendeï 
té te niete gemaekt. 

Ottelijke dagen na defen t# pjn <©enabe metfpn 
markt boor Oroeningen gerukt / en peeft fijn leger ge? gjjr 
gagen b» de Oofïerpoger Brugge / en ’t felbe leger op rorat 
eene nacpt met een borfïtoeringe alfo berfekert/ dat pet 
Oroeningergefcput (’t toelk getoeldig op ’t leger lo# Sn. 
ging) geen fepate en peeft konnendoen/fo darmen 
boo2 de toaerpcid toil feggen / datter in alle tijd der be? 
legeringc ban’t <02oeningcr gefeputniet meer Pi’t Ie? 
ger getroffen 3pn al# drie gefellen met eenen fepopt/ fit¬ 
ten (pelende met de kaert. 

€n boort# peeft fijn <©enade op de Obeïgimme tot 
hoordijk enbpde jsoorderpoger brugge eenigeloop- 
(cpanfTen doen maken / en femmige ban fijn bolk 
binnen ’tCloofler ban ^eltoacrt gclegert. Ontrent 
defe tijdt# <©2aef3ooft ban ^epoutoenburg met3y 
een poop 3Diiitfe ruiteren bp Öraef ^lodetoijk ge* b&n 
komen / de krpgf uiden en ruiter# ban beide 3pden g» 

I pebben bp na alle dagen paer tijdkortingc metfeper? ®0fg ™ 
I mutfelen tegen# malkanderen gepad/ bpfender té hem6p 

aldaer eene feparpe peftige fcpermutfel getoeeft op fwf 
den ttoe-en-ttotntigpen 3unp/tn detoelke ttoe-pon? ^ 
dert ban de Oeufen 3pde/ en ook bde^pangtaert# brijen 
geblebcn3ijn/en,iiBarttnengotoa#tn groot perpkel / 
dan daer en toorde meer niet uitgereept noep gebor? 
dert / toant Oracf Efodetoijk niet fterk genoeg en toa# nmacn. 
om de c^tad aen te grijpen f die met gnrmfocnbin? 
nen en buiten al te toel berften toa# j noep ook de fcïbï? 
gemetaffnijdingeder brper tocboeringe eenigfin# te 
krenken / fo dat na pet oordeel ban beel berflandigen / 
Oraef ïodctoijk Dier in niet toel beraden en toa#/ den 
tijd boor defe ^tad fo lange/ fondcr eenige apparentte 
ban getoin/ te berfiijten / fijne middelen ban geld en 
anderfin# alpter onmittclpk te berteren/ en in grote 
beracptcringe der bcfoldingcn te berlopcn / toaer doo? 
dan opte laetfte ontoilligpeid en muïterpe onder fijn 
krijgöbolk apparentclijk te beduepten toa# / acp? 
tent daerom dattet boor fijn Ocnade nutter en be? 
ter toaergctoeeflnadebertoorbenbtctorte (bp^cili? 
ger See) na 3©efi-©rtefïand te trecken/dacr pp moge? 
lijk groten toebal foude gekregen Pebben/ cbermtt#de 
felbe 3©efï-b?tefen feer onder malkanderen toaren ge? 
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\$68. Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten 2: 
beilt en gealtcrcert: in defe partpe ban <©cufcn en 
Catdtnaliftcn / en padden grote herbonden onder den 
anderen genia ebt/ te meer / toant ft> de ^paenfe tp= 
rannpe/ de perfetutten en bloedige ejccrutienom dep 
ïietigtono faken meet alp d’andere Beiefen geboelt / 
oefmaebt/ en boo2 oogen gefren Dabden / altoaerpp 
dan ooli groter middelen ban geide / eenföeelp met 
goede toillc ban den goed-gunfttgcn/ eenfdeeip doo? 
dtoanb foude pebben bonnen bebomen. 

Éenfgc (€e meet fd de faben aldaer bjcemt ftonden / baant 
totColIum toapeenen genaemt ï|ilcbeffêacrtenëof 

XjjJ 3©tide i^iiebe/en <Dtrb ïBtDcmf? uitgetoeben burger# 
frerun ban Éeeutoerdcn /■ de toeJbeboib ppfclnebenenaem 

namen tot bepoef ban de <tf5eufen / Dadden Daet ioop- 
1Ö’ piaetfe tot <©oö2toolde geftelt / doei) 3tjn paeft berftroit 

getoeeft/ en ^ilcbemet meet andere toerden gehangen 
enop’t put# te Seeutoerden gebiacDt den 23 lüpiil: 
dePnatijtPtuffcDend n 29 en 30 SCpein# 3tjn ettelijbe 
rotten Inecpten aeftelt tot Bctoaring ban <©octo2 (Cia* 
ïing €pfniga pui# / ïSafdp-öeere in den ï^obeban 
©liefland / en dep doeg.# daer na 3 ftn de goederen ba 
fcpicben/den felben nacht i.P de trommel aldaer omge* 
flagendatde bneepten liggende onder topman jBm 
iert Den /ouden gereetmében cm op te treeften alP de 
trom .anaermaei fond e omffaen/docij die bneebten fjefc 
ben ontotllig getoeeft / en tobden eerft betaclt 3pn 

<0>en eerften jpep 3pn de <Sddhud>m binnen en m- 
der de gjurifdictie ban Seeutoerdentocnende/mette 
SCdbocaten ban ’t ïjtof / denrtoaerder# en Boden ban 
dien/en de jBagiftraet ban ecutoeröm gcctteert te 
bomen de# fmoigen# tefeben uren inde Cancellerpe 
ban Xeeutoerden/ aldaer gebomen 3tjnde / peeft den 
aleer ban>©20cf becb / gltetitcnant / Stadhouder ban 
den <02abe ban SCrenberge / gedaen febere picpofitic / 
enboo?tP doo2 den cJEfcifftertoian ’t^of pen-ïuiden doen 
b002lefen febere geconcipieerde articulen / toaer ban 
petfommarteinpoubtoa#/ datfc bp eede fouöenbers 
blaren datfu die ftad ban ^utoerden (ouden Deinen 
betoaren en befcDermen tegen alle dep Conmbltibc 
iBatcftcit# bpanden / en nammtföbimttt de «©etifen / 
’ttoeibe geïefen 3pnde / fcioe den J£ ;cre ban *©2oeft 
becb dat die gene.die den eed enberblaringc niet cn ba 
geerde te doen / (ouden aftreden/ Dn tobt toat bp nuts 
te felbe te doen Dadde / ’ttoclb gePoo?t 3ünöe / (o 
3ijn <©ocbe USartina / 3|etto ^eb’ma / %tto €bin- 
ga / <©afto €&tnga / ïïiench Camminga/ 3©iitfe 
Camminga / e§n2cb<Dotna / af’’’ €de!lmden / met 
^oct02 «lEjijfbert / en CDïitfofFel afreafma nduoe; 
derp / Jfêerfïer Jpecbe tSbain/ en «Sbottü? gioannep 
<€para SUdbocateti ongefiaen en Dutten de Canceirpe 
gegaen en metten anderen comnnmifatiegcDouden/ 
en toeder binnen gt bomen 3ijnde / pebbendoo? T5>oct02 
(€para boo2 ant?poo2de doen (cnccn/ dat Date boo2- 
töuderp en (pltttden eed gedaen padden / cerft aen den 
iSeifer en na aen den Coning / en dat fu den felben eed 
tobden betrachten en na bomen / en Den ober (ulr totl= 
den laten gebuuben binnen bepalen ban ©2iefïand / 
bolgende Dun oude tractaten cnpeibtlerfien tegen dep 
Coningp bpanden: berfoebende met dteberbiartnge 
temogen bolffaen / (eggende geen nieuto? nocD andere 
eed te bonnen , doen buiten de generale bncenbomffe 
ban de ^tatett/en oBedeputeerde ban de Éandcn/daer 
op den i|eere ban <©2oe(beeb en de i|eeren banden 
ftade aldaer mede berfamelt 3pnde / bcrblaerden geen 
genoegen te Dcbben/ berfoebende nader anttooo2de/ 
dan gemerbt deboo2(5 perfonen buDate bcrblaringc 
perftfleerden /3ün(e hertogen / en alle d’andere aldaer 
jpuefent 3pnde / berblaerden te lieden te toefen allep na 
te bomen dat pen boo2 gehouden toap. tE>eP felben 
daegp ten negen uren toaren de €fpe!P berfamelt in de 
3Hêinne-b2oederp &erbe/ te toeten die olde ï|oeffïer 
<£fpel / en na bp den <02pïter in boegen alp boren / $a 
ipbe Articulen gelefen toaren/en bp óBtocfbeeb defelbe 
P2opofttie toap gedaen/ 3pn defelbe allep met een groot 
geduuo ban boib afgetoeben/ alfo dattet nautoelpr 
Kr. bp den anderen 3ijn gebleben / toaer doot den i|ee; 
re ban <02oefbeeb feer bcrftoo2t lp getoeefl / en i.P al 
toeigende na’t ^lobpuip toegegaem 

<©en 3 JiRep 3pn eenige üaedP-Deeren metten 
Kaed ban der (iad Seeutoeidenomgegaenbanpuip 
tot Duig / afb2agende een peder poe pp pem d2agen 
toilden in ’t diffenderen ban der ^tad / maer en ip de 
erP2effeclaufuleban die te defenderen tegen de <0em 
fen daer niet bp geboegt/ geipb den 1 2Cp2iltP toaP 
gedaen. 

<Dcn 18 jBep 3Ündcr rrbip. burgeren binnen 
S eêï Pperden mette ^tad-blc cbe af gelefen en gebos 
den binnen een ure te rrnntcn de fïad Éeeutoerden / en 
binnen een dag daer na pet land ban liefland / om 
datfc niet en padden totllcnberb^ende^tadtegen 
de <0eufen te toillcn defenderen. 

getopte defe dingen in ©jicflanb gebeurden / fo en 
toaren de ^eince ban oii?angicn en den <620^ ban 
ï|cogfiratenoob niet onledig óm bolb tc bergaderen/ 
en alle gereetjepap te maben om den ïbatoo ban ^ 

batebrenben/ fp en fpaerden gene middelen Dier toe 
dienfïig 3ünde/ maer padden beel beletP cn Dtndcr? 
nifllnv fulr dat pp niet fo paeft en bonde gereet toerden 
alp pptoelgeerne gedaen padde/ en de fabe toci ber^ 
eifcDte. 

IDtddelcrtnd / namentipb den 17 ^unp guam 
^onbpeer ïDtcdenb ^onop (die beel moeiten / pen> 
bclenftoanglieidpaddegcpad/ om 1300 roerp/die 
pp fot ?©efcl geboept padde doo2 ïafte ban den ^2tnce 
ban €>2.ingten / om aen <©2aef 5[odetopb te beftellcn / 
doo2 dien ï|crtog €ricp ban B2unftoijb opte paffa^ 
me lag / in toienp panden fp gebomen fen.dcn Dcbben: 
docD iP doen middel gebonden doo2 <©oct02 giopon 
Bafio en Cïepnicr Cant/ dat defelbe roerP die eenp; 
deelptot B2cmencn eenfdeeip tot Coefbeit gebomen 
toaren) in fijn «©enaden leger / m3pn de felbe roerp 
den ^opluiden boo? <620cmrgcn uitgcdeilt. 

€n alfo ^rancoio ban Boöputfcn Idmtrael ban js9.) 

toegen de ^cctog ban 35lba/ pen met acïjt fepepen ban r^my''n 
OD2loge beeft gebonden opte Cnife boo2 <©elf3ijl/en 
pet leger ban <©2<ief ïodeteijb dat in groot gcb2cb ban ff» 
bimtalie( die ban €mbdenplacp te bomen )gcbaiïen 
ip/foPeeft<©2aef Eodetopb/om pier in te remedies nirrco?* 
ren / ÓTommiffie gegeben in date dm eerflm 5ulp ioaftse* 
i<68. opten boo2(3 Slonït-^ecr <Dicdertb ^onop cn **"• 
llcndcrib (Cpomaf3 / dat fp en Pare gcfubfntuecrde en 
g^fommiteerde alle 3pne bpandenen der (eiber fclia 
ncn en goederen met getocit en alle mogcUjbc middel 
(ouden'mogen acngnjpen en bebrpgen/endatfpalle 
goederen diefp bonden bebomen / boo2 Daer bepouden 
mocDten / mitP datfe allen fcpuldig (ouden toefen / 3ün 
genade Pet gefrput toe te (lellen, ©olgcnde toelbe aonR^ 
commiiTiedcboo2f3 ^onop en jBonfeigneur BoPbe 
metpulpe ban den boo2f3 Ï|end2ib (€pomaf3 ennoep n(, Jf0, 
een ander ©epbuiter/genaemt herrit «^eba(ïiaen(3 nop^ 
ban <©o?cum / genomen pebben boo2 de (tad ban ««f 
€mbden een iiaifc groot 3ijndc ober de Dondert lallen/ iarec / 
gepeten pet bliegende part/toebePo2cnde een <©eocs ennermt 
mngerman/’ttoelb die ban <Sêmbden met goede oo? lc'1.aroot 
gcnaengeften/enpaer daer toe alle notelpbcmuinis JJ5J 
ttenengereetfepap gedaen pebbeu/ toant fp en (ouden 
’t felbe fonder paer-luidet pulpc niet te toege pebpen Detn 
bonnen b2engcn. <©aernafo peeftpem ^onop mette 
boorf3 cn met 5lan 2Hbeip en andere bjpbuiterp toeges 
ruft met fepepen / frputten en munitie / en io met ma 
Pjbc Capiteinen/ al# Bercpem cn andere tc fepepe %a 

gaen / en de felbe de# nacptö bp den anderen berfamelt 
pebbende / 3ijn opten febenöcn giultj na pare bpanden 
gebomen/ detoelbe paer fimde / pebben Pare feilen ges 
maebt/ en 3ijnftrar na pact-luiden toegebomeit .* maer 
fiende pacr-luider meninge / datfe toilden enteren / fo 
pcbbenfe paer boo2deel in ’t bluepten gefoept / d’arn gutren 
dere paer'naboïgcnde/fo lange paer toatcrcn toind wucsi. 
dienen toouöetot fabont# nader fonnen onderganb/ 
dat fp paer aen anber begeben maften / fo fp niette 
ruggeen toilden d2ijbcn / cn alfo den toind deöandes 
ren daeg# niet toel en toildc dienen / en dat de andere 
al t’famcn ontoillig toaren/ fo iö ^onop met 3ijn fepip 
alleen in Eec gefeilt / d’andere hertogen / uitgenomen 
dcboo2f3 <©errit^cbaftiacnf3/dtc 31111 ^epipper# ba 
bnlitgt peübeuöe noep bolgde/ cn fulï föhnde paer 

; "" abons 
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Het vierde Boek* 

abontuer / pePPen genomen biet Eïap-feilen / een groot 
$ijnöe i oo laft / genaemt ben €enpoo?n/ ’t anber groot 
3ünbe 65 laf! / genaemt be <©2tppoen/ ’t berbe genaemt 
öe robe 3©imponb of Pinbben ^uibel/en pctbierbe 
66 laft / genaemt bc <6:aef ban S^olianb: peeft mebe be 
boü2f5 <©e?rtt ^ebafltaenf3 ingeP?acpt 2 getoelbige 

^SSfceffec beeft op beë hertogen ban SClba aonpou? 
ben / aen <02abe £obetoijP gefepjeben/ en pem Pp beo 
Kiir gefioo2faemncib / en op pene ban m beo fipr acfjt 
te herballen belaft/ bat Pp be ftab <©?cenmgen en <©m? 
janben met mtnfte fcljabe terffont berlatcn foube: baer 
op pn antbooo2be / bat pp na communicatie met ben 
©nnce en fijne bontgenoten fijne JiBaj. foube amtoooj? 
ben / boo2 ’t toelP bP be &tab noep £anb met en ftonbe 
berlatem tBocp aen bit manbaet beë ïteifcrë bebfcen 
beneemge^uitfe gefloten/ fo bat fommige baer boo? 

a^cbjme bef?en meer anbère faPert aïbuë berliepen / 
on bat be tpbtnge bagclijr meer en meer berbjeiben 
ban be grote toeloop ban bolPe bie <tt>2aef HlobctoijP 

©e breeg / fb boo?be men00b / bat een f ranfoië Cbelman 
te ban ©eerc ban Cocgucbtlle/ met eenige anberc / een 
Srue" poon bolr/ fo f ranfcifen en ^eberlanbcrë/ bte utt 
marlt Bïaenbcren / ©2aPanb en elberë gebluept toaren/ban 
eenige menen b* Bftnce ban <©rangicn bergabeebe / cnbebe 

altemetë een inbal in mtpopë: namaelë namen fp 
Dan teert een ftebePen in Btcarbpcn in / genaemt Balen/ 
torrftroit man; pd^gert 3tjnbc boo2 laft ban ben CotunP ban 
Zr om ©2anftrp/ en feijben beo hertog ban *jllba/ ban be 

jBaerfcpalP ban Coffe / en bc bnanb mgdaten/ totcrb 
een b^el / bctoftle b’anbere ftonben tegen ben bpanö tn 
toapenen om be ftebe te befenberen / nebme bc geere 
ban Cocnuebil'e gehangen/ bie ontpooft totetbj be 
ü&eberlanbcrë ftoeg men boob bte ’t niet ontlopen en 
moepten / macr be f ranfoifen liet men in ’tleben. 

j®at öe <®e ëertog ban ‘JUiba toaë om be boob ban ben 
*?«” <j5iabe ban (ircnPerge feer Petooeft / toetenbc bat pp 
ÏSIoEt. bcnConinP feer aengenaemtoaë/bieë niettemin en 

lietcbcntoel niet in befe ttjb boü:t te gaen / en alle ftraf 
fieib te gcPtuiPen. 3Den 18 JBep toerben be gebluepte 
en tngebaegbe ^eeren gebannen /jalë namcntlpb be 
Btince ban <0rangien / ^abe JLobetop ban ^affau 
fijn b20eber/ Slntpontë be la 3laing/a5?abe ban JS|oog? 
ftraten/ flonë ban Ballant/ <B?abe ban CnlcnP02Cp / 
iacnbtiP èeere ban ©?eberobe / en SBillem <©2abe 
ban ben ©erge. ^e boo?f3 fententien ban bannip 
menten toaren al ban eenen inpouben/en berfepeel# 
ben macr alleen in ben nameen qualiteit/ toaerom 
ib 00b allemlijb be fententie tegeno ben $?inte ban 
<©rangien fal ftcllen. «©efe toao luibenbe aio bolgt. 

^entrm r^Efien by mijnen Heere den Hertog van Alva, Mar- 
tiebun ^“^quis van Coria, &c. Luitenant Gouverneur 5 en 
ianniflfe- Capitein Generael voor den Conink onfen Heere van 
S,e de Landen van herwaers-over , de defaulten geobti- 
ijf'n neert by den Procureur Generael van fijne Majeft. im- 
jOpncr petrant van mandement crimineel en eiicher ter een- 

re, tc»en Willem van Naffau Prince vsn Orangien,en 
en antie* gedaegde te compareren in perfoon voor fijn Excellen- 
rc ge’ tje by fijn Majeft. daer toe fpecialijken gecommitteert 
SrSn en gedeputeert, behoorlijk gecontumaceert en verfte- 

ken van alle exceptien en defentien ter andere zijden, 
belaften befiwaert byden Procureur Generael van ge¬ 
committeert te hebben crimen van gequetfter Maj. en 
daer na hebbende tot verfmadeniffe van de litifpenden- 
tie en procedueren tegen hem gedaen en geintenteert 
ter caufen van *t voorfz crimen jniet alleenlijk aengeno- 
men de wapenemmaer ook gecommitteert en genoemt 
verfcheiden Colonellen en Capiteinen over volk van 
oorloge, fo te peerde als te voet* dat hyfe heeft geftelten 
doen marcheren met vliegende Vendelen tegens fijne 
Majeft. fijne Staten, Landen 'en onderdanen van her¬ 
waers-over (als yegelijken kenlijk is) en in welke re¬ 
bellie hy noch dagelijx is perfifterende. Gefien ook 
d’informatien, brieven en ander befcheden, by den fel- 
ven Procureur Generael geproduceert , eenfamelijk 
d’atten en exploicten daer by geyoegt ? en fpecialijk 

d’adlen van verftek des voorfz gedaegde van alle fijnen 
exceptien en defenfien, met alle ’t gene dienende ge* 
confidereert,en hebbende op alles rijpelijk gelet ge weeft 
in den Raed van fijn Excellentie. Sijne Excell. uitende 
’t profijt van de voorfz defaulten en verftek. Bant den 
voorfz gedaegden uit alle de Landen en Heerlijkheden 
van fijnevoorfz Maj.ten eeuwigen dage op den hals, 
en confifqueert alle en yegelijk fijne goederen, roerende 
en onroerende, gerechten en adtien, leen en erfgoede¬ 
ren , van wat nature of qualiteit die zijn, en waer die ge¬ 
legen en gevonden fullen mogen worden, ten profijté 
van fijne Majeft. Alfo gearrefteert en gepronuntieert / 
tot Bruflel den xxviij. May anno 1568. 

D€n joetje, bebe pp bp publicatie inbagen alle bié 
uit ben 3fanbe toaren gebluept/ batfe toeberem 

fcuben infeomen eijcter plaetfenbaerfegetooont pab? 
ben / cp berbeürte ban pare lijben en pare goeberen 
te berbeurcntenp20fpte ban be|Bajefteit: maeralO 
pp be tpöinge ontfinb ban be boob en nebcrlage ban 
ben <02abe ban aurenberge en be ^pangiaerben in 
©2ieftanb/fo toao pn feerberbolgen en geftoo?t/en 
peeft uit to2abc en om fpn moebte boelen bep20cef= 
jen tegen be gehangene boen berpaefieit / en be feL 
be Pp fententie geconbemneert / en peeft bien boL 
genbe opren cerften fcag ^unp tot ©2t:ffel op be peer? öe ge; 
be-merbt boen ontpoofben rbiij. gehangen €bellui? uangent 
ben/ te toeten «©ijOöect en ^irb ban ©atenPurcp/ JJ* 
Peibc ©acnberpceren en geP2oeberë / Biere b’3ïnbe? 
lot / pjtlipo ban Ringden / jBarimiliaen <JTccb/ 
pinlipö ®rift ban <©ent/ ^opanban ©lopo / öe; 
feib (^rcflong/ ©artolmeuo be Bal / en ttoe B?ie? 
fepe €befüiiben/ met name ^pPert ©epema / en 
barman <©alema / gaqueo ban ^ipenbam/ fee? 
binanbe $cleticr/€onftantpn bc©2unfelle/5,cpan 
be (Êumaul / SoutoijO Carlier ban Camerpb/ en 
noep ttoe gt'tpoebero Bi^tec Bpilip.ö b’3Celto / en 
ffirtuo be ©atfon / Camerüng ban ben J^eere ban 
©jeberobc/ fp 3pn al tefamen met (trommelen tec 
boob gebjaept / om bat men Pen niet foube poten 
fp2ePen/ en baer ftonben in ftacpoojben negen Ben? 
beien ^pangiaertë / feben ban befe acPtien bleben 
pare liepamen aen ftaben pangen/ en pare poofben (f. 170. 
Pobenpaer optetoeg Puiten be ^cparenPergcr pco?? 
te/ tot batfe bergaen3pn getoeeji/ cm batfefonber te 
toillen bieepten gefto2ben 3tjn. bier cerfte/ alë 
te toeten / Pcibe be ïjeeren ban ©atenP02tp / met 
Biere b’linbelot en iBarimiliaen CoP 3Ün Putten 
be boo2f3 ^cparenPerger poo2t Pegraben/ om pact 
Cbclbom / boo? een $a3aitië Capelle / op een on? 
gctoijbe plaetfe / om batfe 00P niet pabben toillen 
Piecpten / ttoe en ttoe in een graf fonber Ptften/ na 

! bat pare liepamen Puiten befelbe pookten acnbefta? 
Pen pabben gepangen/ ban tien uren tot b?ie uren toe 
namtbbag. 

<©p ben ttoeben bag ber feïbcr maenb 3pn op be felbe f* 5» 
plaetfe metten ftoeerbe geboob be l^eere ban Billierë/ 
niette l^cere ban^up/be toelPc PetbembenftagPp onu 
talent gehangen toaren. fBonfeïgneur be ^up ent? öoofr* 
finP ttoe ftagen ban ben ^eperpreepter / en baer toasS 
Pp na eenen oploop onber’tbolP gePomen: maer pet 
ontfiep ber getoapenbe ^pangiaerben pieltfe batfe niet 
en bo2ften pet attenteren/ noep tocrb ten fclben bage 
00P geboob auintijn ©enot ©aituban€ngpen/en 
noeï) een B^ebicant genaemt C02nelië be JBeen. 

<Bcn ^ 5lunp peeft be ^ertog ban 3CIba be <©?aben 
ban Cgmont en i|oo?ne / bibberen beë «Bulben 
Blieë/ban <©cnt op eenen JBagen na©?tiffd boen 
p2engen/enbocngeleibcn met 10 Baenbelen Pnecp? 
ten / en een baen ruiterë / in meninge 3pnbe / om pun 
B20ceë crimineel/’ttoelP 5|an bu ©opë B?ocurcuc 
generael tegen be boo2f3 <B?aben aengenomen pab? 
be / teeinbigen. <§p 31 jn geP2acpt en gelogecrt tegen 
oberpetKaebpuiëop te merPt/in een puië genaemt 
pet ©2C0b-puië/en paer-luiber fententie toerb in befee 
topfen in ben ïfaeb ober paer-luiber uitgefp?oPen/ ben 
4 en ben 5 ter ejcecutie gcftelt. 

biem al bo?en gsmwtt/ bat bef? Bjoccffen 



(§68. Oorfpronk. der Nederlands Beroerten, 
feetonbeböo?lijb toaren berrafcbt/ partijen ban p?o; 
fcuctien betflcben / fonder temogen Dienen ban perti; 
itenterep?öcbien/ notb De ^ocejfen ban fo groter im; 
po?tantien/ en tegen fodanige J^eeren ban gualitett 
beb002lijb te fumeren. 3^en i SJuntj toierde berblaert/ 
bat Die toaren gebonden boo? gefloten / en Den bierDe 
uitgefp?oben/Daer noebtam* fb bele en menigteban 
fcb?ifturen toaren / Datmen Die met ernfl niet bifite; 
ren / lefen en oberfien en fouDe ftebben bonnen/ge? 
merbtoob De berfebeiden fententien en bonntffcn in De 
felbe tijd oob jegens* fo bele ander Abelen uttgcfp20; 
ben. ©oigtnu Defententic: 

s»etiten^ /n bp 5ijnc Crcell. De hertog ban 3Clba / flat; 
5fgr ^guis* banCo?ia/ ^tadbouder/ <0ouberneur en 
:eii0 Den capitein <0enerael ban De $eDerianDen / ban toegen 

öenConinbonfen genaDigcn %ere/etc. Cnoobop; 
St perfle föecljter in ben Criminelen SïaeD bande gebate 

„ genentiannjnDer|ï9aj.: Ijet ^?otes* Crimineel/tuf: 
„ feben Den $?ocureur denerael ban 3ijne JlBaj. eifeber 
„ ter eenre/en De <£5?abe rsfmorael ban Cgmont/en 
„ é?ince ban <©aberen / gehangen en bertoeerDer ter 
„ ander jijden gefien oob d’mfo?matie /genomen bp Den 

bootnöemDen $2ücureur <0encracl / met allen Den tij; 
„ telen/ felpifturen en munimentenban3ijnenttoegen 
„ geerbtbeert/ met oob De confeffie en belbdeniffe Des* 
„ gehangen / Daer bp geboegt De tontrarie Defenfie / in; 
3,brumentenenfclmfturen ban toegen Des*gehangen/ 
„ gep?oDuceert tot 5ijnDer ontlaflinge. Cfefien oob 3ijne 
3}fautenuit Denfelben p?oceffe gebieden ban gecom; 
33 mitteert te fjebben Crimen laefae Majeftatis & rebellio- 
33 nis (datiodemiodaed ban geguetfler jBaj. en rebel; 
33 lie) en Dat bPbem beeft betpltcbt en herbonden met; 
3> ten geronfeDereerDen/ en bem gemaebt een gefeïleban 
33 Deberbloebtc tonjuratie ban Den $?ince ban <©?an; 
33 gien en andere Horren en ^taten bant $ebetlanb/ne; 
33 menDeonDer3ijne protectie en fabegarDe De geconfe; 
33 DcreerDe CDetmannen / en tot Dien einDe toelgeinfb?; 
33 meert ban De guade Drenflen Die bP beeft geDaen in 3ijn 
33 <0oubemement ban ©lacnDcren / in ’t refpect ban De 
33 conferbatie ban Den heiligen föcrflen gelobe/ en De 
33 befebermeniffe Der felber en ban De fcDitiewfe ^ecta; 
33 riffen/ en De heilige Koomfe Catbolijbe öetfec /en 
>3 ban5jjnDer jBaj. gcconfiDereett oob art gene Dat in 
>3 Den eifcb flond te tonfiDeteren/ fo beeft 3ijnDet Crcdl. 
33 eerfi op al toel en rijpelijb gelet bebbenDe / met Die ban 
33 3pnen Kade neffeno bem refrdetende/ boo? gep?obeert 
33 gebouDenDe feiten en allegatien/ in Des* #?ocureur 
33 c>eneraelcondufiegcfielt. ©erblarende Daerom/ Dat 
33 Deboo?nocmDe C5?abe beeft gecommitteert bet Cri; 
33 men ban geguetfter fBaj. en ban rebellie / en boo? toto 
33 fal too?Den geerecuteert metten f toaerDc / en 5ijn Ijooft 
33 geftelt om bogc op een openbare pïactfe/om ban eenen 
33 pcgeltjben gefien te 3ijn / en alDaer bltjben / tot Dat an; 
33 Ders*bp3öne€]ccell. faltoerDen geojbonneert/enDat 
33 tot een erempiare ftraffe ban De mtodaden Des*boo?f3 
33 <*35?abe ban Cgmont: gebiedende Dat niemant toie bP 
33 3P / bem en ba-b02Derc ’t booft ban Daer te Doen/op 
33 berbeurteban Ujfen goeb/berblarenbe aKe3tjnegoe; 
33 Deren / roerenbe en onrocrenDe/ attien / ^nbilegien en 
33 J|eerltjbbeöcn/ en alle 5ijne anDere goeDen boo? gecon; 
33 fifgueert / ten p?ofgte ban 3pne jBaiefïetts* bamer. 

a^elbbonnitfeis* gcgebenbp3ijn Crcell. tot25?uffel/ 
Op Den bierDen Dag 3Jumj ^tnno 1568. Cn bp Den 1 et; 
toggetchemen toegefegelt/ en Die open geDaen beb; 
benbe in 3ijnDer p?efentie in Den ïiaDe / is* bP Den ^ 
tretaris* #?aets* piefen. 

Sententie Des* <02aben ban I§oo?ne / toas* Defe 
boo?gaenDegelöbfo?mig entoeinig berfcljtllenDe/ fo? 
men bier meDe macb fien. 

GCfien bp mijn ïjeere Den hertog ban $Clba/ 
iBarbgrabe ban Co?ia / ^taDbouDer/ Cioubcr; 

neur en Capitein €>enerael boo? Den Coninb in De 
$eDerlanben / bet ^ocejS Crimineel tuffeben Den 
P?Otnreur Ciencrael ban 3ijne |Baj. aenlegger/ en 
fbibp^ ban pommo?enei / ^?abe ban ^oo?ne / ge? 

ieobec 
'f3 

tan 
foojnc. 

bangen en bertoeerDer: gefien oob De enguefïenDcs*« 
boo?f3 p?oeureurs* <0enerael/niette jlucben enmu; « 
nimentenbpDen felben obergegeben/infgelijir De be;cc 
benteniffen Deo gehangene met 3ijnDer beranttooo?; ^ 
Den / fcb?iften/ en befcljeet tot 3ijnDer ontlafïinge o#« 
bergegeben. <0efien Daer-en-boben De belaflinge uiten 
felbe #>?oceffe fp?uitcnDe / ban Dat De felbe <©?abe ge;« 
committeert beeft De miODacD ban geguetfler iBaf “ 
en toeDerfpannigbeiD / boo?DercnDe en toefenbe eencc 
ban Den berbonDe en afgrijfelijbc ccnjuratie Des* $?in;ce 
een ban <©?angten / en eenige anDere ^ecrenbanbencc 
ISeDerlanDen / bebbertDe oob De bertoeerDer boo?ge;cc 
flaen / en onDerbouDcn De gcconfeDeteérDe CDelenie 
ban Den berbonDe / en De guaDe Dienften bp bem ge;ce 
DaeninDeflaD ban ^oo?nib/alDaer bp toas*gcfon;ce 
Den bp De ^ertogmne ban $arma / alODoen Kegente<c 
en <0oubmiantc Der felber HlanDen/ om te berfien te;d 
genDieongereltbeDenen op?oeren alDaerboo?geflclt/<<: 
aengaenbe bet onberbouDban onfen 5^. CatljolijbenC£ 
gelobe / en De befcïjumnge ban Den felben / mette bet; “ 
ters*/ op?oertgeen rebellen ban Der % ^poflolifcljercc 
ïïoomfer herben / en ban 3tjnre iBa;. gemerbt oob al 
’t gene Dat uitten felben p?oceffc gebieden io. ^0 beeft “ 
3ijn Crcell. op alles* rijpelijb gelet IjebbenDe/ metten “ 
öaDe neffens* bem toefcnDe / Den boo?f3 ^?oturcuccc 
C5enerael 3fjn conclufie acngetoefen / en Dien bolgenDecc 
berblaert/DatDeboo?f5 *6?abe beeft begaenbemis*;<£ 
DaeD ban geguetfler fBaj. en rebellien/enbco?fulbs* ‘c 
fal geerecuteert too?Den metten f toeerDe / en 3ijn booftcc 
gefleltin’topenbaerom boge/omban elben gefien te<e 
too?Den / altoaer ’t felbe fo lange fal bltjben / tot Dat bp<c 
3ijn Cjct. anDers* fal too?Den geo?Donneert/ en Dat totcc 
een eremplare ftraffe ban De mtesoaben / bp Den felben ‘c 
<©?abe ban ï§oo?ne boo?ts* geflelt / bebelenDe/ Dat nie;cc 
mant bent en berbo?Dere ’t felbe af te nemen optencc 
balO/berblarenDe alle en een tDcr 3tjn goeDen rocrenDeCf 
en onroerenDerechten en actiën/ lenen enerben/ bancc 
toat nature / gualitcit / of toaer Die gelegen 3ijn / of be;c£ 
bonDen fuben mogen too?Den / tot beboef 3ijnDer |Ba j.<e 
geconfifgueert. SClDus* gearreflecrt en getoefen totC£ 
25?uffel Den 4 1568. en getebent. 

De Hertog van Alva. 

DC hertog ban SElba baDDe bp bem ontboben 
jDartmus* £lttbobtus/25tfTcbop ban gperen/ 

Detoelbe Den bierDen ^unp omtrent Den abonD bp Den 
hertoggebomenis*/ fonDer te toetenD’o?fabe toaer; 
om bp ontboden toas*. 25p bem 3bnDe / beeft bem De 
Hertog gegeben een gefcb?ift/ inbouDende De fententie 
ban De Dood gep?onuncieert tegens* Den «6?abe ban 
Cgmont/ bebelenDe Dat bp Den <6?abe fouDe bereiden/ 
om Deo anderen öaegs* te flerben. 25iffcbop Dit 
bO?enDe / is* terftonb op 5tjn buien geballen / biddende 
met grote ootmoeDigbciD 0002 bet leben ban Den boo?; 
fcb?eben C5?abe. 3©aer op De Hertog anttooo?De / Dat 
De ^uflitie moefle gefebien/ en Dat geen genade alDaer 
plaetfe bebben en morbte. ^oen bad De 23tffcbop om 
te mogen bebben eenig uitflel. vDaer op De Hertog 
toel flraffelijb feiDe / Dat bp bem niet ontboden en bad; 
De om De fententie te beranderen / of uit te flellen /. 
maer om Dat bP ben <0?abe fduDe bpflaen metraeD/ 
en bem Dienen boo? een SSierfjt- bader, «diende De 
boo?f3 ©iffebop / Dat De fententie onberanDerlijb toas*/ 
iö Des* abonds* omtrent elf uren bp De <H5?abe gegaen/ 
bem te bennen gebenDede D?oebige oo?fabe ban3ijne 
bomfle / gebende bem De fententie te lefen. 

^©e <©?abe bier ban feer berbaefl en bertoondert 
3bnDe/b?aegDe of Daer geen genade en toad/of ten 
minflcn uitflel ban De erecutie ban De fententie. <Daer 
op De ©tffebop bem berbaelDe / toat bp bp Den Hertog 
geDaen baDDe in 3ijn fabcur / en De anttooo2de daer op 
gebolgt. ’t 3©db de C5?abe berflaende/ beeft boe? eerft 
C»oD en Den Hertog gedanbt / ban dat bp bem op ’t ui; h. 
eerflc ban 3ün leben ban fulben 25iecbt-baDerenber; ,©?abe 
troofler berfien baDDe. 5Daer na fp?ab bP met een tan <153; 
bloedberte:dit 10boo?toaer een feer to?edefententie/ ®°fnitii0®' 
en ib en gelobe niet/Dat ib mijn leef Dage 3ijne |Ba; rnu{c' 
jefleit alfo bmoo?nt bebbe/Daer Doo? ib fulb een? flraf; 
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fe foube bobben berbient. slicht ih gebaen 
hebbe/ batbebbeifc uit goeber meninge cntot3ijnen 
tiende en bcfïe gebaen. 3£tet-te-min / tnbien ifc mp 
eigent in bergrepen bebbe/ fo btbbe ifc ten ï|eccc/ 
bat mijnboob met mp toeg neme alle mijne migba= 
ten / fobatihen mijne nakomelingen geen meerber 
(rbnnöeenon-eerecnbebbe tebertoacbton. ^atcolt 
mijn licbe gefeiiinne/ en mijne onnofeïc hinberkeng 
bcrïjalben niet meet en bobben te ïijben/ alg mijn 
iicijcicm geboot en mijngoet geconfïfgueertfaï 3ijn/ 
mijn goeöe en openbare ticnflen bobben toe! berbient/ 
batmen mp fuift cenc gratie betotjfe* Boortg b?aegte 
tcboo?f3 Brabc aenben boorf3 Biffcljop/ toatraet 
ïjpljcmgaf/ entoatöp toen foute / tact* op bcBtf= 
fcfjop feite/ tat lp alle tocrelbfc faken tnofte bcrïaten/ 
en int jijn (ïn feilen / en bom met gantfcDer horten tot 
Robberen / enïjemtotter tootbereiten/ ’ttoclkbP 
teiftontgeöaen beeft/ en beeft bem tegen ten 523iffcï}op 
gebiecht/ begerente tat ten BtfTtbop foute totllcn 
IBtffe celebreren / en bem bet Sacrament geben/ 
"ttoeïb ten Btffthep feite geernetc toillenboen/ na 
tatbP3bn getijten foute bebben gelefen. ^e |Biffc 
geeint3ijnte/en ’t Sacrament entfangen bebbente/ 
beeft te Brabegcbracgt/ toatgebeb bPfP?ebenfom 
betcrpïaetfebante^]u|litie/ tejSiffcbop amtooor* 
te/ battergeenbeterentoag/ tan’t geen eng Cb?ï; 
(ïug feïfsS geleertbeeft/ namentlijb bet Bater onfe. 
&acr na batte bP nocb belc tooorben metten Btf* 
febop/ en bankte Bob/ tatljp bem fo bcorfichtelijk 
liet {ferben / en fo bP feer bcblaegtc 3pn Hupg-tooutoe 
en Sinteren / feite te Bitïcïjop / tat bP tie getacbten 
uit 5pnfinfettcn foute/ en bem nu alleen tot Bob be* 
ren/ boenamtooorbe te Brabe: €> fioe ellenbtg en 
broogtg onfe nature/ bat alg top alleen om Bobbc* 
boren te tenben / tat top tan met toijf en binteren bp 
bommert 3pn: ^a tier en tiergelpbe tooorben / fiem 
te tat bP nocb toat tpts ober batte/ beeft bP ttoe brie* 
ben met fijn epgen bant gefcljrebcn/ teneenenaen 
ten Coninb / en ten antcren aen ten Hertog ban %U 
ba/ in alle beite bittente boorfpn toijf en binteren/ 
bittente ten Btffcbop tefelbe feberlpb te toillen ba 
(tellen met eenebantc 3pnetaerbpgeboegt/ ’ttoelb 
ten BifTcbop bem baftelijb toefeite en beloofte te 
toen. Ben brief aen ten Coninb toag alg bolgt. 

23?jcf tl Eer Conink, ik hebbe defe morgen verftaen de 
ban ben ■» fententie , die uwe Majeft. belieft heeft over my te 

barMEa- §even >en h°e we^ ^ n°it van meninge en ben geweeft, 
mow Ja n°it gedacht en hebbe eenig dink te doen, dat foude 
acnbcn hebben geweeft tot achterdeel van uwen perfone, of 
Confnft. tot fchade van uwen dienft, of ook van de oude Ca- 

tholijke Religie: foift nochtans, dat ik patiëntie neme 
in ’t gene ’t welk my den goeden God belieft toe te fen- 
den. Eniftdatik (ftaende defe trouble in Nederland) 
eenigfins hebbe gedaen of ook toegelaten ,dat anders 
fchijne, ’t felve is altijds gebeurt met een goede oprech¬ 
te meninge, tot dienfte van God, en van uwe Majeft. 
en om de nootfakelijkheid destijds. Daerom fo bidde 
ik uwe Majeft. datgy mywilt vergeven foikueenig- 
ftns foude vertoornt hehben, en dat gy compafiie en 
medelijden wilt hebben met mijn lieve huisvrouwe, 
en mijne onnofele kinderen,en met mijne armedie- 
mers: u indachtig houdende van mijn voorleden dien- 
ften, op welke hope ik my voorts bevele voor defe tijd 
der genaden Gods, uit Bruflel, gereet te fterven, defen 
^Juny i?<58. Ondertekent van uwe Majefteits alder- 
ootmoedigftc getrouwe dienaer, 

V Avrmorad cCEgmont. 

* 

brieben geetnt 3ijnbc/ beeft bp ben Biffcljop 
«&--'<•? i^- 

fo tot (ïerben bcrcib/bat bP babbe boenaf-fnijbeube 
krage ban fijn toanibagen bemböe/ cm geen'belet te 
bebben. Bp ben 5 ^unp / toefenbe pngfierabout/ Corne 
3ijn be ^pangiaerts’ gclie men emtrent elf uren / cm 
ben <©rabe te brengen ter plactfe banbe^ufüte/ en mom tic 
alg fp bem nu tobben 3ijn banbenbinben/fobeeftbp *><«&«** 
(fijn (Cabbaert op öoenbe) geteem/ bat bp bewalöacR1^ 
tette bcob bereiö bbbbe/ begerenbe/ batfe bem alfo 
brp / log en ongebenben rotter beob tobben laten gaen/ 
’ttoelb alfo gefrljiebe. oBaenbe banter plactfe ban be 
5iu(iuie / bebbenbe aen fijn 3Pbe ben boornoemben 
23iffCbOp/fO lagljpben 51 ^falmi God zijtmy ge¬ 
nadig na uwer goetheid, en doet mijn overtredinge te 
niet na uwer grote bermhertigheid , en l’g aifO Op b8 
grote marbt gebomen. ^cm 3pn gebolgt gjuïiaen 
mero / Jtëaifïre bel Campo/ en be Capitein ^alineg/ 
met 19 baenbelen^pangiacrtg/betoelbebaeropte 
merbtinflagoorben geflelt bebben/om teberboeben 
alle oproer / bie baer foube mogen omfïaen/ en nocb 
een ©aenbel bie in be r§tab rontfom gingen / en ttoe 
Bacnbelen bte in ’t l^of bleben. Bp be marbt toag een 
fcbabotgcmaebtmetftoart laben behangen / en baer 
opitoeftoarte ^lutoelen buffeng/baertoarenotbop 
bat febabot ttoe grote pfere pinnen / onber bet febabot 
(lont be $roboc(l ban ’t J^of met eenen roben (tob / en 
toag 00b baer btben op herborgen be ©cuï of^eberp^ 
rechter, ^e <©rabe ig metten 25i(fcbop alleen op bet 
febabot gegaen/enalg bp femmige tooorben metten 
55iflfcbop gefpreben babbe / bie men obermitg be gro^ 
te menigte beu ^pangiaerben / bie rontfom bet fclja^ 
bot (tonben / niet en bonbe boren nocb beefraen / fo tg 
bp op fijn hnton neber gaen fitten metten 25tffcfjop / 
gelijbelijben ïefenbe bet Bebeb / ’t toelb ong onfe ^ecre 
SofugCb?i(tug geleert ïptfii gecint 3ijnbe/ hoeft bï» 
ben25i(fcbop gebeben/ ’tfelbe tot bricmaeltetoillen 
berbalen: baer na beeft bom ben Biffcbopgefegent/ 
enopge(iaen 3ijnbe/ïjeeft feer btbmael bot hruigge* 
bu(i/’ttoelb bom inbe ba«b gegeben toag /baer na 
fo hoeft bPöobntelt op een ftoartjplutoelenbuflfen/ en 
metgeboutoen banben hoeft bp foerluibe geroepen: 
Heerein uwen handen bevele ik mijnen Geeft, baet 
na ben Sdiflfcbop toenbenbe bat bp foube bertreeben / 
fo nam bp een blein bonetteben/’ttoelb bp boor $ijn oo? motu 
gen bebe/en toierpfijn tabbart banfpnfcboubcren/ 
fijn banben toeberom te famen boutoenbe en Bob bib- 
benbe/ bertoacbto bp ben (lach / fo tg ben «Scherp¬ 
rechter boortgetreben / en beeft ter(lont bot hooft afge^ 
(lagen/ en be plaetfe betoelbe met bloet befprengt toag/ 
toerb ter(lontmet een ftoart laben bebebt. 

3&at gebaen 3ijnbc/tg tcr(lont ban’tfelbe 25roob- 
butg gebomen / ben Brabe ban Hoorn/ gaenbe metten 
bloten boofbe nabe (fellagte ongebonben/ en fonber 
bouben alg boren / be toelbe mebe fijnen mantel af ge- 
leit bobbenbe / alg boen (lont in een (toart 2trme3ijbcn 
toambeg/bacr be brage ban fijn bombtmebeuttge* 
fneben toag / en eenen ftoarten jBclaenfcbon bonet/ 
bie bp in fijn banb baöbe/op (tjn hooft genomen/en 
boor fijn oogen getroeben bobbenbe na boletnbinge ^abe 
fpngBebebg/ tg mebe geerecuteert/ bare lichamen ban 
3bnter(lontgebi(l/enop be(lellagtegebleben/totbat 
hunne boofben / bte op be boorf3 pfere pinnen ttoe uren m 
ge(lelt toerben/baer ban genomen toerben. Binnen (f. 172.: 
ber Stab toerb fo groten broeffemffe bebreben / alg 
menotttertoerelc geften hoeft / niet alleen ban be in- 
tooonberg/ maer 00b banbe brecmbeltngen/ iaoob 
ban be Spangtaeitg felbe / en principalijb ban trefoï- 
baten / bte be Brabeban Cgmontgoebejon(lebroe- Soniu 
gen / om batfp bemgebent babben te 3bn een groot# 
tnoebtg en broom man/todcrbsren enbioebtertoa^ iayr0, 
penen: men fetb/ bat b:?tmba(Tabeur ban ben Co- 

gebraegt/ toat bP op’t febabot feggen foube tot ntnb ban ©ranluijh fecretelijb befe erecutte geften 
(ItcbtingcbanbeBemeente. TDeBitTrïiop toag ban 
obbtjg / bat bp tot bet bolb niet fprebeu en foube/ eenf= 
bccig om batter toetnig toefen fouben/ btebember^ 
(Tacn fouben / obermitg be menigte ban be Spam 
giaertgbicromilacn fouben / ecnfbcelgoobmebcbat 
fijne tooorben ban bclc bie bic gualijh berflaen fouben / 
fjualijb fouben toorben bebittt. BeBrabebabbebom 

ijttft: cn mcr öat ftet fjoeft liiinöen<0?abebön€ö' tn\m 
mont afgeboutoen toag / gefeib foube hebben/bat bP «f 
nu mocht feggen / bat bp ïtabbe ften omboofbenben 
genen bie geheel Branltrijli <ot brtemael toe Dabbe 
bcenbeben. 

SP toerben met groter beedijfur procefi'te beg gro^ 
te Btlbcn gebracht tot iBinnebrcoberg / ban bc 

ne.'. 
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nebtoederS totte ^tediftaren/ en bande ptediftarcn 
totte Spoedden in de Sierfte/ albaer fp beide ban 
ten anderen genomen en toeeft gebtacftt toerden. €g; 
tnonts lieftaem toerdc gedtagen boot be Stad totte 
Ciariffen/ bp be otibe 25?uffrffc pootte/ albaer’tge^ 
Dalfemt toerb. J$et ftuis-gefïnnedandcn<0tabcban 
Cmnont/ na bat fijn lieftaem in eentoben tombe ge? 
baën toas/ ftebben fijn toapenen en banicrcnaenbe 
beuren ban fijn J|of/gdpals be mamere tS in grote 
uitbaerben / geffagen/ macr ben hertog ban 2Mba 
fjeeftfe terffont boeit ban baer nemen / baet ts fuift ec= 
iten ftaet ban de geftde Nederlanden/ enomliggenbe 
berre janhen/om ditongetooonltjftcttftraffcitont^ 
fieften tegen ben ^ertog ban jflba / fo bat / toaert fafte 
ftp boot befe gefeftiedeniffe geen macftt bp een gebtacftt 
en ftabbe / be geftcle gemeente ban ©tuffel ftem licfttc? 
lijft getoelt aengcbaen fouben ftebben / noefttans en 
fteeft ftp / geli jft als ftp meenbe / elft een geen btefe baer 
boot aengejaegt / macr fteeft eenen groten ftaet/ enbe 
name ban een totecb (Cpran baer boot berftregen / en 
bele ftebben boot bat feit een begeerte geftab’t feibe te 
toteften Sjet lieftaem ban ben <©tabe ban Cgmont is 
na be gebane uttbaert geboert uit be föerfce ban Sinte 

S5e, Clarcn/ en in fijn ffab te Sottegem in ©lacnberen 
caeffe? begraben. JiBaer ftet lieftaem ban be <0tabe ban 

ifootne is in be Slempen begraben. 
tsaföa' <jj5tabe ban Cgmont toas toat boben be mib= 
f,Ice belmate ban grote / bleefcftacfttig / fferft / feftoon ban 
an m* gebaente/ lirftt ban gange/gefptaeftfaem en beleeft/ 
jont tn fefterpfinnig in feit ban toapenen / en in perioden om 
jU*" bebteeff/out omtrent 47 jaten alSftpffotf. ï^ntoas 
jcrft. ban be meninge / bat men be ooffog moeft einben met 

fnelfteib / en niet met traegfteib / baerom fo fpoebe ftp 
altijd be fafte aen ftet toerft te brengen / op bat ftetboïft 
te eerber ban be feftabe ber ootlogen fouben bebtijt 
tootben / ftp fteeft ben Coninft meer ban eenen getrom 
toenennutten bienff betoefen/en pttncipaltjftincn; 
gelanb/ in ’t befotgen ban 5ijndet iBajeffeits btuf 
loft mettet Coninginne jBaria/ entn ©tanftrijfttot 
Sinte «©uintin/ en d’alder-bootnamdtjftfte te <©2ebes 
ftngen/ber jagende beoube fttijgfftuben / be jprancof 
fén/en albacr beftalenbe een onfferffeiijfte eere/enfo 
fbmmige toillen feggen/fteeft ^ucb’Ulba albaer te; 
gen ftem feer grote ftaet op ftem genomen/benijdende 
beeere bie be <©?abe albaer beftaelbe / betoelfte ais 
boengenoegfaem toasbe beftoubeniffebanbefeSam 
ben /baer ter contrarie ben i|ertog ban SElba albaer 
grote fcfianbe beftaelbe / obermtts ben guaben raeb bie 
ftp in de fafte ftabbe gegeben/dan in befe lactffetrom 
blenfcftijntftp feer bariabel getoeefï te 5ijn / en boot ee* 
nen groten ftaet / bie ftp ftabbe tegen ben Cardinnd 
ban «©tanbdle/ fteeft ftp ftem mette troublentebeel 
gemengt/maer ftende bat ftet fo qualijft genomen toerb 
ban ben Coninft/ fo fteeft ftp fijn bootnemen beranbert/ 
en grote neerfftgftetd gebaen om bie te ffillen / en om be 
ptebicatien te beletten / baer ftp te boren de fdbegc^ 
noegfaem niet alleen toegelaten / maer ooft / fo fomnm 
ge feggen / ingeboert ftabbe op fommige plaetfen / en 
fteeft ftet ©eeïdftötmen/ ’t todft in fijn Cfoubememcnt 
ban ©laenberen / in een botp ^ontfeftoten eer ff begoff/ 
niet toillen beletten / ftoe toel fulr ten eerff en tod in fijn 
macftt toas getoeeff / om todfter ootfafte toillen / fotm 
migebanber «©erefbtmeerde Jtdigieftemtoeinigbe^ 
ftlaegben/feggenbe/bat ftem reeftt gefrtnede/endat 
beffraffe ober ftem geftengbc/ om fijne onffantbafftg^ 
ftdbs toille/ftp liet aeftter fijne toebutoe met bttefo* 
nen en acfttdotftteren/namentip/1 ïïeonora/ 2 .ïilSa- 
rta / ^ f rancoife / 4 jBagbaïena / 5 Cfttiffina 6 ^>\p 
lips beoutffe foon/ 7 ^abina / 8 tinna / 9 ^oljanna / 
1 o (Cftamara / r 1 en Cftarles. 

ic$ ^e ^tince ban €>rangtcn foube ben <J3tabe ban 
n11©" ^gmont / fo men ffib/ befe fijn ongelueftige boob boot? 

feib ftebben tot aföilïebtoeft bp SHnttoerpen/ ais ftp ber^ 
jpbt> treeften toilbe / en ban be bootf3 <©tabe geftoott ftabbe/ 
«gen öat ftp toilbe blijben / toant ftp ftem te feer betronbe op 
.abc be bootgaenbc getroutoe bienffen / bic ftp ben Coninft 
n <Eg-' betoefen ftabbe: <j5p (Uit (feibe be ^ffnee totten <J3ta^ 
mr- be) als ift fie en merfte / be ö?ugge 3ijn/ baer ober 
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be ^pangiaerben in be ^eberlanbcn fullen ftomen. 
DDaer baer na / ais fp baer ober fullen 3ijngepaffeert/ 
fo fal be bmgge boot ften-luiben gebtoften en gebe? 
ff meert tootben. 

|Ben feib ooft ban ben <0tabe bcnï^oo2ne/bat «cmsna 
«J3emma Jpnfius / bie eernjbs fijn natibiteitgemacftt ?r"ö 
ftabbe / bp ben «6tabe ban ïfootne geftemen is / eer ftp jïjjj8®' 
te ©tuffel Op ben hertog reifbe/ftem rabenbe/bat ftp/ oen um 
ftoe tod ftp baer toas berfcft2ebcn / niet en foube rct^ 
fen / toant ftem be reife qualijft beftomen foube. 3Dacr 
op beo3tsbegeanttoootbfoube ftebben/aisbatftpfijn ^ 
betroutocn op C»ob ffelbe/ en bertoacftten toilbe ’t gene 
ftp ftem foube toillen toeboegen/enbat ooft be <02abe 
ban Cgmont mebe reifèn föube / bie gefeib ftabbe / bat 
ftem niet ergers en foube gebeuren als ftem fdben/ 
boeft toat ftier af is / en toeet ift geen fefterfteib. 

^e <©tabe ban ïjootne toas geboren in ©laenbc- 
ren/een banbc ^eberlanbfe JBtobmcien / albaer ftp SS? 
ooft gcerft fteeft eenige Sanben / ^Dotpen en ïjeerlijft; baii 
fteben/tcnaenfien ban todften ftp is getoeeff baffalen «wu* 
onberfaet ban ben Coninft Pftilips/ ais obcr-E>eete jgjy 
ban befeïbe ^oberlanden / maer3ijn meeffeenpttn; QCtor^- 
cipaelffe goederen en ^eerlftftfteben / baer ftp ban 
ionfts ftinbs af fijn ftuis en tooonplaetfe geftouben 
fteeft / te toeten ftet <®taeffcftap ban i^ootnc / enbe 
i^eerltjftftcben ban ïBecrt / 3ijn gelegen onber ftet 
fioomfe Kijft / en begrepen onber ben bijfffen CreitS. 
3|p fteeft ben itseifer en Coninft grotdijfts gebient en 
ge-eertnafijn bermogen/ tod 22jaeriang/fotodm 
tpbe ban ootlogen als ban peifc/ ooft in Oefficfttinge 
ban ben ftrijgsbolft/ uitreefttinge ban beden/ en le^ 
ninge fijns eigens tot 73000 goube croncn teffens/ 
botgblijbenbeinbennoob aenbe ftoarte ruiters, ©p 

öeifer Caroli tpben is ft» getoeeff Cbelman ban bt 
Camer/ en fteeft ïaff geftadin beootloge/baer na is 
ftp ooft getoeeff Capitein ban be Ordners ban ben 
Coninft / boe ftp bp’t 3Land ais toeftomenbc ïjeere 
ontfangen toas / ten todften tpbe ftp fijn JiBajefteit 
boïgbein <Buitffand/ in ^taliën/in ^pangien/en 
ooft in Cngdanb: ftanterende fijn 3|of / en albaer 
boldoende fijnenffaetbanCapitein/ tot bat fijn Ma? 
jeffeit toeber ftertoaerS-ober quam / bie ftem boen 
maeftte <0ouberneur ban’t hertogdom ban^0clbte/ 
en’t dtaeffcftap ban Eutpften / en baer na ïxiddec 
ban ber Ctben. gfnfgdijfts ooft SCdmiracI ban ber 
Eee/ gebenbeftem ooft laff ban een bende ruiteren ban 
Ctbonnantien. ©oben dien als ben Coninft leff mael 
na ^pangfen bertroft/fo en liet ftp nietaf/bebootf5 
^Cbmirael moeff ftem bolgen om in ^pangien jjjn 
3^of te ftanteren / en fijnen Hacb ftoubenbealbarr be 
fuperintenbentie bande faften ber Nederlanden. TDaec 
na toebetfterende in’t jaer i<;6ï is boot btieben ban 

, ben Coninft ontfangen boot ftacd ban ^tate/ in tod^ 
ftenftpbe ïïegentebp geffaen fteeft ten bienffe ban ben 
Coninft/en todbaren ban ben 3lande/ fo lange/ en 
langer ban be grote onftoffen bp ftem gebaen / om ben 
Ccninften den Plande te dienen / ftonben berbtagen/ 
gemerftt ftp / om baer in tod te bolboen / boben fijn 
mftomen ftabbe berftoeftt en berfettoel totte toaerde 
ban btiemael 100000 croncn / fulftsdat ftp qualijft 
langer mibbd ftebbenbe om teï^obete ftomen/ftem 
baer na meeffendeelop fijn ftuis geftouben fteeft / fteb* 
bende tot berfefteiben tijden aen fijn jBaieffeit ge= 
feftteben / en ooft in ^pangien aen fijn jBajeffeic 
gefonben fijn Secretaris 3Hlonfo be lajfoo/ ftem te 
ftennen gebenbc ben nood baer ftp in toas/ en ber= 
foeftendedaer tegen remedie / en eenige recompenfc/ 
op bat ftp langer in fjnen bienff foube mogen bolfter^ 
ben. (€en tpbe als be bcrpïirftte Cbden ften requeffe 
toüben obergeben/toerb ftp bande negente toeber te 
J^obc ontboden / en baer na ten tpbe ban be ©cdbffot* 
minge toerb ftp boot be negente gefonben tot tDoo?- 
itift/ om be grote beroerte albaer te ffillen/ fo ftp gebaen 
fteeft. Stomende ben ïjerteg ban ?liba in ’t $ and / is 
ftp ftem tot jioben ftomen groeten / en toilftom fticten / 
betoelfte na bed feftone en goede tooo?ben / en alle 
mitrlijft omftael ftem feibe/ bat ftp aen ftem btieben 
ftabbe ban fijne JSiajeffeit / begerende bat ftp ftem 
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foube toülen boïgen/alöaecbe felbe in fijn ( acBten te toefen/am bat tn’t tnttütfel öeroö?lügen 

fccHcrcn toaren / tuemen alüaer openen foube. <De j toab. iDaerom ïip boo? pcin genomen Beeft/ in etgen^ 
^Srpdooftöebbenöe fulrtc boen/bebe alfünbe; I betperfoontebelbetettecken/opbatIjP öebertfaegbe 
S/omeetlnbte©obete mogen bomen/berfettem foube betfïcrtken en moet geben/ bet toe ke bpntet 
ne aen eenige particuliere ï^uiöluiben een eentge < toel en konbe tetoege hengen/nocl) en aebte bet fd- 
be aen eentgem h h {f 6 . nnf- n nnibaprinb te ain / toacrt fake bat Bp al 
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be/biebpnodjbp 3önBufo« 3©eerbljabbe liggen/ 
berliopenbe eenige bergdbinge ban 3üne gebane biem 
ften te ontfangengen / fo be hertog Ijem eentge ïjope 
baectoeBabbe gegeben/ maer in plaetfebanfobamgc 
bcrBoopte becgelbinge / iO albaer boo? bcO l|ertogen 
bebel gehangen gctoo?ben/cn etntelijb/geUjb gpge; 
Boo’tBebt/tec boob geb?atfjt* toao omtrent 50 
iae°r oub alö Bn ontljooft toerb, i^P cn liet geen ktnbe* 
ramditer/ 31 ite toebutoe iO baer na toeber geljout aen 
Ccn©SateWnJ9u«.a«cn|Baits. 

Eeniee goed-jonftige van den Grave van Egmont 

° hebben hem dit Epitaphie gemaekt. 
Quos ego fervavi manibus vittricibus JEgmont 

Hi caput indigna erfde tulere meitm. 

Dicitur ingratis meritum perïijfie locatum 

O nimis eventu diffia probata meo. 

Den Grave van Hoorn is dit Epitaphium ter 

eeren geilek. 

Hornus ab illufiri Erancorum Janguine Regum 

Suppiïeium caufa deficiëntie tuli. 

f’F. 173.) Efi aliquid fubiijfie necem, fic fraude nocentesy 
4 ' Qua datur immer ito poena luenda datur. 

Des Grave van Egmonds Epitaphie is aldus in 

’t Nederlands vertaelt. 

Die ik Egmont heb bewaert met mijn viftorieufe han¬ 

den, ■■ u c 
Die hebben mijn onweerdig benomen mij n hootc: 

Den dienft diemen d’ondankbaren doet, werd geloont 
metfehanden, r 

’t Welk mijn uitgank be wij ft, dat ik niet heb gelooft. 

Des Graven van Hoorns Epitaphie is aldus vertaelt• 

Ik Grave van Hoorn, van het doorluchtig bloed ge¬ 

komen . „ , (d°od: 
DerConingen vanVrankrijk, ben fonder faekge- 

Datde fchuldige door bedrog, ’t leven fo werd beno¬ 

men, (nood* 
Is reden i maerdees ftraf brengt my onverdient m 

Incarnatie, 
d’EdeLe GraVen Van EgUont en Hoorn ontfChVL- 

T>\Ch bLoet 
Wert Vergoten deVr 's hertoChsVan aLba VVreet- 

he\lt\erVVoet. 

H<Ct Beeft bcel menfcBen toonber gcbotBt/batbe 
©ertog ban Hlba in befen pericuïeufen ttjbe /bp; 

fonber nu be oorloge cerft ftoaetlvjken feliccn te bcgttv 
nen/ en battnen niet en toijïc toat einbe bie nemen fom 
be/fo to?cbc cjtecutien Beeft boen boen/en bpfonber 
aen be boo’f? êeeren <ü5?abenban €gmont en ban 
^ootne/toantljp baecboo? ben Daet ban cenpegelijB 
op Bent meer en meer bertoekte en bermeerberbe. 
€emgc meenben bat BP bit bebe/ om te tonen / bat 
niettegcnftaenbe be neberlageen ’t berlie.ö in ©?tep 
ïanb/BP niet fcBÖtten foube ban 3P boo?ncmcnutt 
baefe achter te latem maer ebentod mebe boo?t tombe/ 
om ontfien te toefen / en niet om pemanben te ontften: 
tnaer baer toerben boojnemeltjït ttoc oo?faïtcn gefett / 
toaerom Bp fulr foube Bebben gebaen, b;€cncïjoubcn 
fnoctoeefltejtjn/ombatBP toilbe totehen be fcBabe 
m fcBanbc/ bie BP m ©^ieflanb/tuffcBen iMltger 3!ee 
cn Wun-fcBoten, ban (öeabe Eobetoijlt geleben Bab^ 
be / baer eenige ^pangiaerben / betoclBe gehangen 
toaren gctoccB / 00B fcBanbelpBen ödiangen toaren / 
nciiih Bp alle be <0eufen / ’t toaren folbaten of anbere/ 
ectil Babbe boen boen / en nocB bagdijr bebe, cn 
b’anbere oo2fahe acBten fp getocefl te 3i)n / obermuë 
3ijn Bnjgöbollt een groot bcrfcBncBcn ban befe nc^ 
berlage Babbcn gdtregenj/ aio bojcnberlilaerttO/en 
bat öpfonber bie ban fijnen ïtabe ’t felbe feer fo?glpcn 

©at 
©ur 
b 
ïirtft 
berooid 
faclit tot 
fo Snteïie 
spcutic 

^Iac# 
caet tv 

be 00B nietoo?l)aerltjB te 3ijn / toacrt fake bat Bp al 
Brijg.öbolB Dp een bergabefbe en meeft mebe boerbe/ 
’t todB fo Bp bebe / fo fojgbe BP battet bolk eenen op= 
loop makenbe / Bet Catïeel baer be gehangenen in ke^ 
toacrt toerben innemen/ en Benluiben uit be gebange^ 
niffe fouben mogen berloffen / en makenfe tot Boof ben 
ber oo?logen tegen Bern / toant BP toifte / bat BP en alle 
3ijnen acnBang/ober be ober grote tojeetBeib bieBP 
in ben Eanbe geb?uikte / ban alle be Staten genoeg 
gcBaet toaó/ baerom acBte BP beter te toefen/ eer BP be 
erpebitie op be bpanben foube ter Banben nctncn/Bcm 
ban befe b?efe te bebtpen / en alfo be geBde ^eberlan? 
ben te ontnemen be Bope bie fp luiben op te felbe <0?a« 
ben mocBten gcfïdt Bebbcn, 

(Dnlango baec na Beeft BP bit naboïgenbc paccaet 
laten uitgaen / beroerenbe be goeberen ban bc gebam 
genen / geconbemncerbe / geejcccuteerbe of gebannen / 
uit fake ban be beroerte en fleUgte, 

Bv DEN CoNlNK. ONfenlieven en getrouwen,de Stadhouder,Pre- caf{tJgJ 
iident en Luiden van onfen Rade in Holland, fal- totrenbc 

uit en dilectie. Alfo wy overmits de Pvebellien, fedi- be 30e* 
tien, wederfpannigheid en beroerten in onfen Landen 
van herwaers-over onlangs gebeurt, hebben doen pro- ge&atu 
cederen tegens de hooiden, auteurs, medeplichtige en nrn / gt* 

befchuldigde van dien, fulx datter vele in gevankeniife 
o-cftelt, en andere geexecuteert, gebannen engecon- cutC£rDe 
demneertzijn geweeft, met confifcatien en verbeurte om De 
van alle bare goeden tot onfen profijte. En want t’on- ^ 
ferkenniffe gekomen is,dat vele en diverfe by ver- 
fcheiden middelen en pradijken,pogen in defeive con¬ 
fifcatien bedrog te doen en voorts keren. Ja pm^ie 
gantfehelijken onvruchtbaer te maken, indien t felfde 
hen mogelijk ware. So is, dat wy defen aengemerkt,en 
willende daer in verfien, hebben by deliberatie yan on¬ 
fen feer lieven en feer beminden Neve,Ridder van on- 
fer Ordren, Stadhouder, Gouverneur en Capitein Ge- 
nerael in onfe voorfz Landen van herwaers-over de 
Hertog van Alva, Marquis van Coria, &c. geordineert 
en geftatueert, ordineren en ftatueren by defen,dat 
alle de gene, die houden, befitten, gebruiken, of on¬ 
der hen hebben of weten, dat andere houden ofbeht- 
ten eenige roerende of onroerende goeden, renten, in¬ 
komen, achterftellen, adien,offchulden,gout, filver, 
gemunt of ongemunt,fijde en wolle Lakenen,Tapilie- 
ryen , Lijnwaet, of andere goeden , hoedanig die mo¬ 
gen wefen, fo wel in onfen voorfz Landen van her¬ 
waers-over als elders, toebehorende, of ten tijde van de 
deliden gecommitteert, toebehoort hebbende eenige 
Heeren, Edelluiden, Poorteren, Burgeren of anderen 
van wat ftaten, qualiteit, of conditie die fouden mogen 
fijn 5 gevangen 5 gecondemnêertp geexecuteert of ge- 
bannen o-eweeft hebbende,uit faken vanden beroerten, 
leditien en wederfpannigheid, in de felve onfen landen 
onlangs gefchiet, ’t fy vrienden magen, geallieerde, ot 
anderen , fo gcringen als ’t felve tot hare kenniffen ge¬ 
komen fal wefen,de verklaringe en wete daer af komen 
doen aen onfen lieven en getrouwen Raed Gecom¬ 
mitteerde van onfen Finantien, Threforier van onfer 
Efpergne, en ontfanger Generael vanden confifcatien, 
Marten vanden Berge,of aenden ontfanger particulier, 
vanden quartiere daer de felve goeden gelegen zijn, al- 
rede geftelt, of als noch te ftellen, dewelke gehouden 
fal wefen die te aenveerden by adte voor den Griffier 
van der plaetfe, daer defeive denuntiaten of aenbren- 
gen gedaen fal worden, op poene,te betalen by den ver- 
fwijgers of verborgers ( boven der reftitutic jan de 
voorfz verfwegen goeden) de weerde van dien,defeive 
onthouders eerft nochtans gehoort zijnde by den gene 
van onfen wegen daer toe gecommitteert, of al noch te 

committeren, de poene vander weerde der voorfz goe¬ 
den , te bekeren cn te appliceren, te weten de twe delen 



Oorfpïont der Nederland/e Beroerten. 
ftad grijpen 14. dagen na de publicatie van defen. En 
ingevalle dat de voorfz verfwijgers infolvent of niet 
fufficient en waren, om te betalen de poene voorfz, fal 
defelve arbitralijk geftraft en gepunieert, en den aen- 
brenger eenige redelijke femme, opte voorfz. verfwe- ! 
gen goeden (indien daer eenige bevonden waren) ge- 
taxeert worden by den Juge of Rechter de kennifTe 
daer af gehad hebbende, gevende den voornoemden 
Ontfanger generael en particulier macht en autoriteit, 
om voor de J ugen of Rechters daer toe geordineert, of 
als noch te ordineren, te ontbieden en doen komen alle 
de gene, die fy weten of bevinden fullen onthouden en 
geoccupeert te hebben eenige goeden,de voorfz, weder- 
fpannige toebehorende,welken fullen de felve ook mo¬ 
gen bedwingen by eede, en by alle behoorlijke en ta¬ 
melijke wegen van Jufticien, de voorfz, goeden te be- 
v/ijfen, (onderlinge om te feggen en verklaren de weer¬ 
de en eftimatie van dien, indien zy ’t weten. 

1. En alfo wy infgelijks onderrecht zijn dat vele en 
verfcheiden belaft en geiufpecleert wefende van cri- 
men van ketterye,wederfpannigheid offeditien,diverfe 
contracten gemaekt hebben, na de feiten en delicten 
by hen gecommitteert, fo welvangifte, verkope, op¬ 
dracht , conftitutien of bekenteniflfe van renten, cedui- 
len en quitantien als anderfins,tot behoef of voordeel 
Van hun vrienden, magen of aenhangeren, hebbende 
eenigevandiengeantidateert, of valfe ofgeveinfde re¬ 
denen gefocht, om onfen Fifque te defrauderen, en de 
confifcatien ons toekomende en competerende, on- 
vruchtbaer enillufoorte maken, committerende hier 
in diefte en crimen van valsheid. So willen en bevelen 
wy allen en eenen yegelijken die fulx weten, of van den 
voorfz contraClen geadverteert fullen wefen , dat fy 
3t felfde binnen de voorfz veertien dagen komen leggen 
en verklaren aen onfen voornoemden Ontfanger ge¬ 
nerael of particulier van der plaerfen. 

2. Bevelende infgelijks den Notarififen en Klerken, 
die de felve contracten, giften, verkopinge, tranfpor- 
ten , opdrachten, hueringen ,conftitutien, of bekente¬ 
nten van renten, cedullen en quitantien gepaflèert 
hebben, fulx ook te doen en te kennen geven, mitfga- 
ders den Coopluiden, dat fy binnen den voorfz tijd ko¬ 
pen aenbrengen en verklaren de pal tyen en fchulden 
in hun boeken begrepen, op poene te betalen de weerde 
van ’t gene dat fy alfo verfwegen fullen hebben, en ful- 
Jen daer en boven de Voorfz contraCten in bedrog ge¬ 
maekt,federt dat dedeliCten gecommitteert zijn, en 
daer te voren, nul en van onwaerden wefen. En de ge¬ 
ne die bevonden fullen worden des felfsbedrogs mede 
plichtig en deelachtig te zijn,fullen uite voorfz Landen 
van herwaers-over gebannen, en anderfins geftraft en 
gecorrigeert worden bypecuniele boeten en amenden 
arbirrare, namentlijken by lijf-flraf, ingevallen’t feit 
fulx vereifcht of verdient. 

3. Ordinerende voort, fo verre eenige wilden fchult 
eiftchen of pretenderen, ten laffe van den voorfz ge- 
condemneerde, geexecuteerde of gebannen, of op hun 
goeden, uit faken van den voorfz beroerten gecon- 
fifqueert of opgefchreven wefende, datfy defelve hun 
gepretendeerde fchult binnen drie maenden na de pu¬ 
blicatie van defen, verklaren voor den Raed van haren 
Provincie of Gedeputeerde van dien , op poene van 
hun fchult te verlieten, en daer af verfteken te zijn en 
blijven. En fb verre yemant bevonden word, dieee- 
nig vervolg door calomnie, bedrog of collufie geinten- 
teert foude hebben, willen en ordineren wy, dat de fel¬ 
ve te dier oorfake by pecuniele boeten en anderfins ge¬ 
corrigeert fal worden na den eifch van der mifdaet, 
laftende den Jugen of Rechters, dat fy hier in forgvul- 
dige toelicht nemen. 

74..) 4. En want vele en diverfe, onder’tdexel van feke- 
reprivilegiën enufantien pretenderen, datconfifcatie 
nieten foude ftad grijpen,fo verklaren wy by defen, 
dat om crimen vanLefeMaj. en ongehoorfaemheid, 
’t welk tegens God, tegen ons, der gemeine welvaert, 
rufte, en vrede van den landen gecommitteert is ge- 
weeft, door de rebellyen , feditien, wederfpannigheid, 
beroerten en ongeregeitheid daer uit ge volgt engere- 

ï. Deel. 

fen.Onfe meininge en intentie is, eri wy willen, dat niet 
tegenftaende de felve privilegiën, de welke in dit ftuk 
niet en behoren ftad te grijpen, de goeden van dé ge- 
condemneerde,geexecuteede en gebannen opgetekent, 
en geconfifqueert fullen worden t’onfen profijte. En in¬ 
dien yemand wilde feggen , hem daer in befwaert of ge- 
graveert te zijn,fal hen mogen addrefferen aen onfen 
voornoemden neveden Hertog van Alva, om fuiken 
aenfehou daer op te nemen alft behoren fal. En ten 
einde dat van defen onfen jegenwoordige ordinantie, 
ftatut, geboden declaratieniemant ignorantie en fou¬ 
de mogen pretenderen. So ontbieden en bevelen wy 
uwel ernftelijken,dat gy defelve en fonder vertrek, 
doet kondigen, uitroepen en publiceren alom binnen 
den fleden en vlecken van onfèn lande en Graeffchap- 
pe van Holland daer men gewoonlijken is uitroepinge 
en publicatie te doen, en tot onderhoudemfle en obfer- 
vatien van dien, procedeert en doet procederen tegens 
den overtreders en ongehoorfame, by executien van de 
poene voorfz londer eenige gunfle, diffi mulatie of ver¬ 
drag. ’t Gene des voorfz is met dieffer aen kleeft, geven 
wy u en onfen Rechteren, Jufticieren, en Officierenen 
die van onfen vaffalen refpeCtivelijk volkomen macht, 
autoriteit en fonderlinge bevel. Ontbieden en bevelen 
een yegelijk,dat fyu en hen fulx doende ernftelijken 
verftaen en obedieren, want ons alfo gelieft Gegeven 
in onfer ftad yan Bruffel, onder onfe contrefegel hier 
op gedrukt, in placcate den 26 dag van Junio iyó8. 
Onderftont gefchreven by den Conink in fijnen Rade, 
getekent d’Ö verlope. 

a <®uc b’^ïlba bit to:eet toerft babbe uitgccccfjt/ èefcett 
-^fo machte bP ter (tont gereetfebap / om in eigenber “ft toan 
perfoon na ©ftcftanb te bertreeften / en <©?aefïoöe? mar&t 
top te bertoijben / maer toetenbe bat be flab ban 
<02oenmgcn ban groter impo?tantie toao/ fo babbe bp 
dltapin ©itelli/ alg ©eltoberfte in plaetfebanben 
<35?abe ban SCrenberge boo? benen gefonben met tien (anti te 
©aenbelen Dcogbuitfen/ en bet aBalfcb Kegiment 
ban ben ï^eereban ïftergeg/ en nocb bijf Baenbelen 
banbenJ|eereban2ÖiUi. j|abbe ooft belaft / be 1500 
paerben onber hertog €ricb ban 25?unftopb / bte tot 
<Debenter gemonftert toaren / ben mebe bertoacrtg 
berboegen fouben / bocb ben belaft geen beltftag te 
ftaen/ maer ben bpanb metfebermutferinge moebete 
maften en op te bouben / tot bat bP fep inperfoon 
quant. 3Clfo bielen baer bagelijrfe ftbermutferingen / 
gelpfteenfbeelggefeitig. <02aef Eöbetoijft toelgemoet 
3pnbe/en bebbenbe eene goebe couragie/ boot Cbiapin top m 
©itelltftagteleberen/ om een einbe te maften: maer 
bp beeft bat afgeflagen/ feggenbe bem ’t felbe alg nocb Se 
niet gelegen te 3ijn. lebercn. 

^ctoijle befe faften balt omtrent doeningen ge? 
beurben / fo belaften ben hertog ban 2Clba / bat be 15 
compagnien ^pangtaerben / ban ’t Kegiment ban . 
li^apelö bie binnen <©ent toaren / foubentreeftenna J 
’g ^ertogcn-bofcl) / altoaer bP fijne bergaberinge tolk g?n öaiü 
be maften/bP en liet niet ban 2 compagnien op bet Ca? »n>a 
ftcel ban <6cnt tot befettinge. Dp ontboot mebe be 10 Jgjg 
compagnien ban jiDaftricbt/nocb 10 compagnien ban tocstnra 
’t Kegiment ban ^icilien / leggenbe tot puffel / bebe 
bpmebena’si^ertogen-bofcb marcheren, 3^p belaftc tn/"3nm 
ooft ben ^eere ban Creftonierc <©ouberneur ban ben 
25ofcb/bat bP idftucften geftbuto ban jBecljelen ah 
baer foube boen ftomen / te toeten 8 baterp ftuefien / en 
8 beltftucften, 5Item bar bel^eere banjpircarmesê 
ben laft ban Colonel ober be liebte paerben foube aen? 
nemen /en bat bP Capitcinö foube nomineren / om 
nocb 1000 liebte 25curgoenftberuiterg aen te nemen» 
ïDefgeliir belaftc bp ben «6?abe ban Keur en ben J|ee? 
re ban 25ionbeau / elr nocb 10 a©alfe compagnien te 
boet aen te nemen / bocb be Deere ban jDIonbeau beeft 
niet meer ban 5 ccmpagniengelicbt (foiftbebinbebp 
be refteninge ban ben $agab02 francifco be ïiralbo.) 
©oo2tö bebalbpben Kaeb ban <§tate te treeften bin? 
nen ’ss Dertcgen-bofcb/om aibacr te blyben en op allegê 
o?toe te ftdlen/tot fijn naber bebel en laft. 5^en 25 3lu? 
np bertoog bP ban puffel na jjBecbelen / en ban baer 
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Ö?abc 
3laöc? 
fcaijU 
b:ceiit 
ban öe 
belegen 
ruige 
op en 
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na inttoêtprii/ aftaan fip ttoeöagen tO gebieben /en 
ïjcüc pet Pafteel ban aïleö toet noopten na ben etfep 
uan ben tijb/ pp liet albaec <0ab?iel <£erbcllonboo2 
«Ooubcrncuc ban ’t Pafteel met ttoc ©uitfe eompa# 
anten ban ben 43?abe 3Celb2ecfit ban 3lpö?on tot befet? 
ttnge öeffelfo / en liet norit 6 tompagntenban t felbe 
regiment in be ;§taö. ©tt gebaen 3pnöe/ retföepp 
boo2tö na ’O t|ertogenbofep / en pcbbcnöe albaec ben 
ïïaeb ban ,5jtate gebonben/ en o?ö?c geftelt optc amo^ 
nitie en btb2cö/ötc nobig toao boo? pet ieger/öat bte tot 
©ebentet fonbe gccecb toefen/fo peeft pp allepetboet; 
bolfi na ©ebeutec boen mareperen boo? ötberfe toe# 
oen/en be ruiterne boo2 «©elberlanö. ïjp pabbe ooit een 
Httmcefteu ©ano S&ernatb laft gegeben om 400 lant? 
fieréaett te nemen / en be loop-plaetfeop ©ebenter 
aengetoefen / eniOöaec na felfO met fpn o?btnartfe 
iieubelo ban fijntoarijt/ en een compagnie cutt^en 
parguebufierO te peeebe ban jBontcro / 1tt1.be na ©c^ 
bentee be?reijt / en aio ben hertog c 
toog pem be boo?f5 i$anO 23ernarö0 met fpn bollt 
b?ie ntüle te gemoet / en geleibe ï)cm tot ©ebenter. 
©an baec toog be ïfectog boo2tOnaCoebcröen/ en 
boo?tona<8?oentngen/ <êpiapin©ttel guampemte 
neitioet mette 1500 paeeben ban be l^ectoge ban 
25mnftoijP / en boegöe pem bp öcö hertogen leger, 
©en i4luln ié ben hertog in ’t leger boo? <£?oenm# 
gen gePomen met een fritoon Doop bolr ban goebe om 
6e ecbacenc toel geoeffenöe folöaten / bp Dem pebbenöe 
3t boo2f3 gefeput met een goet getal fcptpb?uggen/ bte 
Dem utt 25?abanb op toageno na geboert 3pn/ be# 
mtaern 3ijttöc om een ctbiere in bec paeft ober te b?ug# 
gen en noeptano binnen doeningen optc marfit 3jtn 
blüben ftaen / maer pet firpgobolfi tOöatelpfi fonbec 
ruften be écer-poo?te in / ötoaro boo? be «§taö tot 
be anbec 3pbe be 25otteringe-poo2te toeöec uit geto# 
gen / baec pet anbec PrijgObolP toao gelegect. ©e 
©ectog ban 35lba ié met fijnen foon ben groot $?to? 
baniaalta en fijnpofgefin met een Deel rutteren ban 
be ^eec-poo?te om be beften geceben tot be 25ottectn# 
ge-poo?te toe/ fonbec in be ^tab te Domen. 

<©?abc EoöetopP Dier ban getoaerfepout ^ijntie / 
Deeft raeöfaem gebonben fijn leger te tiepteh ert pent 
op fijn boo2beel te begeben / en peeft obecfulc fijn 
gefrintt en bagagie metten meeften poop fpnö bolr af# 
gefepifit na ^locptecen / en té felbe mette cefte tn 
’t leger geblcben / en peeft ben bpanb albaec met 
fritecmutfelinge norij een tijb lang opgepoubett: ten 
laetften ié pp tegen benabonöooP hertogen/ peb# 
benbe tot fijnen fimöcrtotpt geftclt ettelppe cutter 
ren om be bpanb op te pouben en te beletten/ toelfic 
rutteren öe aiufri]cc-b2uggc aeptee paer tn ben 
b?anb geftePen pebben/ ten einbc be ^pangtaertö 
fo paeftigmetcnfouöen Ponnen bolgen/ ntet-te-mtn 
3pn be ^pangtaertjS fo furicufelpP aengebiongen 
battec nofp een groot bed ban ben pmbertoept / en 
ban ben anbecen bic pun bergeten en beclanpfaemt 
pabben/ 3pn geflagen geb30?bett biemen aeptenom 
trent 300. te toefen. 

<0?abe SobetoijP Pemtenbe ben aert en nature ban 
>e> pc ^pangiaerbett tn ’t berbolgen paerber bpanben / 
8 le' Pc ■'ft fielt bapper gefpoet/om fijn bolP uit pet aenftaem 
IE1 be perijpel in berfePcrtnge te b?engen/ en ié alfo ban 

^locptercn getogen boo? 3©mfcpoten aen be 25elltng^ 
tooube na ioogttooube in «ctberlanb / en alfo boo?tg 
na Remmingen / leggcnbe aen be €mé / onber ’t ge^ 
bieb ban ben <0?abe ban ©oftb?iefianb / een feer fic^ 
nuame pïaetfe / toel gelegen om alle noobb?uft utt 
©oftb’ieftanb ober be €cmé onbepinbert te mogen 
DePomen: alpicr peeft fijn <©cnabeplaetfe begrepen/ 
in mettinge 3ü«be om alpicr fijn bpanb te bertoari^ 
ten / en fijn abonturc te bcrfocPen / en peeft t felbe 
©02P opte paffe en aenPomfte inber pacftetoatge^ 
beftint / pn Pabbc in ’t boo?bluri)tctt alle be b?uggen en 
bammen boen opfmptcn / om ben bpanb te berptnbe^ 
ren bat fn fo paeftig niet en fottben Ponnen nabolgen. 
.iDtööelernib toao §onPer©irP^onop mette geno^ 
men frit:p :n / baec boren ban berpaclt ijs / gePomen 
boo? ©elf3pl/ altoaer DP te felbe aen anPec gelctt 

pebbcrtbé / berftaen peeft bat ^öéfUbbetopPban 
©zoentngen hertogen toa.0 / en te Remmingen lag/ en 
Pomenbe niet topt ban €mbben/aen eenplaetfege^ 
naemt be ftnoc / alfo be grote fepepen niet en moepten 
aen fijn <0enabcn leger Pomen / fo tO pp met een boot 
paeftxg na beo €»?aben leger gePomen tot giemmins 
gen. <©?aef £obetopfi belaftc pem / aio bat pp terftom 
toeberom baren foube / en beftellen boo? ’t léger boter / 
Paeo / b?oob / fout / en anbere p?obianbe bte pp moept 
pebben/ ’t tocIP pp met alberpaeft bolb?engenbe/en pet 
felbe fenbenbe bp€llertljop ban Remmingen/ toao 
boo?tO onlebig/uitbegrote fepepen meer anbere p?m 
bianbe in Plctnber fepepen obertelaben / en pet leger 
toe te boeren. (Cerfelbertpb beeft Venico Manninga 
©?offaert ban tgmbben aen ben boo?f3 ^onop gefom 
ben §onPer ©tllemban^pcbelt fjeereban^lcemfi 
berge/ pem ontbiebenbe/ bat pp met alle fepepen en bo* 
ten groot en Plein / metter paeft foube Pomen onber 
’t puiö en be ftab ban €mbben / pp foubefe befepccmen 
met fijn gefeput/ ’t tocIP pp gebaen peeft / fenbenbe alle 
be Pleitte fepepen na Remmingen, ©e i^ertog ban 
ba feer begerig 3pnbe om <©?abe Eobetotjfi te becbol^ 
gen / font geftaötg fpnc fpijen uit/ om te toeten toaec pp 
pem legerbe/ en bolgbe baer op met fpn ganfepe leger t 
boep en fiottbe fo paeft niet bolgen / aio pp toel geeme 
getotlt pabbe / obermito pet afb?ePen ber b?uggen 
boo2f5 / en bat ©?acf EobetopP boo? pet opfetten ban 
bevolen of fiutfen be refteban’t jianb onbertoatet 

<©?a\)e 
£.D&e5 
uvjfe Ie; 

uct , 
lalhre 
ïeni: 
lungen 

men/ ehpeeft^aneptob’^tbilamet300feputtenmet 
lange rocrö te peeebe boo? aen gefonben / om alle? 
bingo getoitrePontfrijap te nemen / be toelPe terftont 
toeberom guam met alle beritpt / mtbbeler tpb pabbe 
be hertog alle be gelegentpeib beoïanbo fieficpttgt/ 
en «pt genomen/ poe en toaer pp fpnen bpanbbeftjbu* 
be aengrppen / terftont peeft Pp be boo?f3j§ancpw 
b’^Ubtla met Capttein jBonteromet eenbcelfcputten 
tepeerbeboo? aen gefonben / om fijn bpanb tot fepee* 
mutferen te betoegen/ en uit pen boo?beel telocPen. 
Wc beneffeno fo bero?benbe pp ©on gjultaen 50* 
ntero/ met noep 5000 jBufPettierO/en 300 fptefen 
pem na te bolgen/ na befe bolgben ©on ^anepto b$ 
ITonbogno met 1000 uitgelefen feputten/ mette rut* 
teren ban Cefar ©onfaga en Curtio j^arttnengo. 
€nbe refteber ^pangiaerben bebalpp©on2Clonfa 
be HUoa en ©on Confalbo be 25?acamonte/ na befe 
bolgben feO ©aenbelen ^uitfe/ en baer na bpftten 
©acnbelen 3©alen en 600 liepte peerben/ enntette^ 
genftaenbe be engte ban ben toeg / en bat petM^anb 
rontont onber toater ftonb/fo 3tjnfe aen <6?aef 
betopr bolP gePomen / en beginnenbe te fepermut. jma 
feren/ toefien be felbe terftont tnpaer boo?beel onber 
paecgeftput/ <©?abe =üobetopP pabbe fpnbolPtn 
goebe o2bonnantte geftelb / bermaenbe erttfttg / bap 
fe nu fouben paec befte boen / öe bictorte ftont m 
paer-luiber panöen/toaert maer öatfe paec befte te; 
ben / moeö grppen en paren bpanb bapper aen bte* 
len / maer poe ppfe meerbermaenöenen ’tfiertetm 
fP2aP / poe fp meer en meer berfianben en beb?eeft 
toeröen / en aio pet tpb toaö om te beepten / om pa- 
re ecre te betraepten en paer felben te befepermen/ 
fo begonöen fporn geit te roepen / en en totlöen niet 3?faop 
beepten/ niet teaenftaenöe öe goebe remonftrantten 
bte paer gebaen toeröen / öattet nu geen tpb en toao >t mh 
om gelb te roepen/ nu ben bpanb al gereettoao om ban 
ften-luiöcn te bernielen/ maer bat nu een pöcrmoft 
fien 3pn befte te boen en fpn ecre te betraepten : ten toij&. 
polp al niet / maer pebben paer ö’eene boo? D’anöer 
na optebluept begeben na öe fepepen öie opte €emO o 
lagen baer fp met grote popen ingeballen3ijn/ form 
mtgc paer faibcecöcn/ fommige boo? grote öefo?ö?e 
mette fepepen berö?infienöe en te gronöe gaenöe. 
o5?abe ioöetoijP en eenige anbere toillenbe noep' 
tano pen-Iuiöen moet geben boo? paer Puber ercmpel/ 
iö met een eouragtcuO perte felfo boo? aengctreöen / 
baer ben bpanb aenquam / en peeft pem langen tpb 
aio een bapper l^elbfeer b?omelpP gegueten / maer 
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fienöe öat bP ban öé rótten meelt berlaten toeröe en 
acht bp-na bloot Itonö/ té ooft genootfaaftt getoo?öcn 
bent felben te falberen/ en noch felfo bet gefcbut boo? 
öe lefte cetfe aenfleftenöe/ in een ftlein ftljuptjen getre; 
ben en öaer meöe obergebaren na <Doft-b?ieftanö toe. 
<é?abe Sfooft ban ^cljoutoenbutg fienöe öe grote öef; 
02ö2e/ beeft ijemtn ’t begïnfel ban öeflag rnet bet mee; 
jie heel Der rutteren beb2ijt/ öe b?efeenono?öentnge 
ban bet bolft ban paffautoen toa$ fo groot / öatfe fom 
öer eenige btere in ’ttoatcr liepen en baerfelben bet; 
ö?onöen/futr öat öe bicto?ie bleef op öess hertogen ban 
Sfilba 3pöe/ met toeinigherltegban öe fijnen / toant bP 
in até geen tacbtentig mannen bcrlöoO/ett onöer öe fel; 
be maer een ban name / namcntUjft <U5ab?ieI iBaurt; 
ttueö een Cöelman ban öootlucljtigen buife / föne 
ban öe <0?abe ban <©fo?io/ öetoelfte até bP ban fijn 
peect toa$ getreöen en bem onöer öe batquebufteto 
baö begeben/metjeen mufqttet-ftogel gefcboten toeröe: 
maerjaen öe 3pöe ban <H5?aef Xoöetoijft feiömen öatter 
jböooögefïagenaté berö?onften 3tjn bp öe 7000 pet; 
fonen / 'öaer onöer beel peöerlanöeité toarenöieuit 
bet lanögeblucljttoaren/eeröen hertog in peöer; 
lanö quattt / fulr öat Polibius toel recbt fepö: 

Weinig mannen werden gedood in ’t vroom ftrijden > 
Maar vele komen door vrefe en vluchten in lijden. 

Jaer-dicht op de Stad te Jemmingen. 

«02ave LoöehjilCK Van paffaV öie onver; 
faeCÖöe fjcLt/ 

PViMöe tegen 3iin öanCft voo? 35Lba to?eeöt 
Vilt ’t VeLt. 

3Be buit en öen roof öie öe ^pangiaeröen bier bre; 
gen toaö feer groot/ toant fp bregen bier niet alleen be; 
ie gelösf/ maer 00b beet filbertoetft ban öe<©?aben 
ban ï^oogflraten / C5?abe;Üoöetob& / öe<02abeban 
^cboutoenburg/ en meer öan 1500 rijöentoagen- 
peeröen/ en 16 grote flirtten gefcftuté en 20 baenöe; 
ien / öe <©o?pen in ïtepöerlanö en bpfcnöer ^ernmin; 
gen toeröen gefpolieert en geplonöert/ en ettelijfte öui; 
fenö bootn-beeftcn meöe uiten lanöe geö?ebcn. 3Bc in; 
folentien en moettotlligljeiö/ öie öe ^pangiaeröen be; 
ö?eben ntette buifïuiöert/ b?outoen en jonge öocbte; 
ren/ toaren bp-na onmogelijft te hertellen. 3Be Huite; 
nant ban <0taef Sloöetoijft J^enrib ban ^egen tocrö 
gehangen. ï!Be <0?abe ban <©oft - b?ieflanö / en 
bpfonöet öie ban öe ftaö ban Cmböen / toaren in 
feer grote b?efe en fojgöen boo? een oberbal öer ^pam 
giaeröen / onöer ’t p^etejct en öerel ban baren bpanö te 
te bcrbolgen/fp baööen bare onöerfaten tango öen öijft 
op ö’anöer 3pöe ban öe €emö in toapenen gefielt. 3Bie 
ban Cmböen öacbten öat öe hertog baer^taö ter; 
ftonö fouöe berenö bebben / en beeft öerfjalben öe 
«JBtoffaer t fijne boo2gaenöe beloften banöe fcbepen te 
befcbermen bergeten/ acbtenöe öe felbe bp-na até boo? 
bpanö / en ontbooö öen boo?f3 ^onop met alle öe 
fcbeepo-capitepnen en b?pbuiterö op ’t buté / tonenöe 
fuift gelaet até of bp baer alöaer toilöe bouöen: feggen; 
öe bat öe hertog ban Hüba om baer-ïuiöen en bare ge; 
nomen fcbepen toille öe ^taö fouöe mogen beleggen / 
en bat öaer-Iuiöer alle öefe ö?uft fouöe opbomen öoo? 
Ctëaef Eoöetoijft en fijne <0?abe ïoöetoijr acnffagen/ 
öoclj ficb befinnenöe / en fienöe bet bertreli ban öert 
hertog ban $llba en fijn leger / bebben öeboo?f5^o; 
nop en öe Capitepnen toeöerom b2p gelaten / maer öe 
fcbepen en buiten bebouöen / en ooft öe penningen ban 
öe geranfoeneeröe fcbepen / en öat onöer öerel öat öe 
<0?aben ban Cmböeng baeftbetoaetöet / toonenöe op 
’t jBonnicfte Bottemraerïanö/ befcbaöigt fouöe 3ijn 
ban bet felbe fcbeepo-bolb. 

3Be hertog ban SClba bictorietté 3ijnöe banöefen 
(lag / baööe öe meninge toel om onöer öerel ban öen 
bpanö teberbolgen/ oberöeCentéte treeften/ maer 
bebbenöe alöaer gene commoöfteit ban fcbepen / en 
öat öefcftipb2uggen binnen doeningen toaren geble; 
ben / fo öie niet en mochten bolgen obermitOöetoe; 
gen meeft al onöer toatec lagen / en öat bP ooftöa; 
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geltjr öen oenen poft op öen anöeten ftreeguitjS2a^ 
banö ban öe grote toeru(linge öie öe é?ince ban 
<©2angien maeftteom in i^eöerlanö te ballen/ fo toeröi 
bp in fijn boo?nemenberbittöert en belet/ toaerom bP 
te rugge trecftenöe/ beeft fijn pao öenöijftiangoge; 
nomen na 5Belf3bl/ altoaer bp gefien bebbenöe öegoe; 
öe gelegentbeiö, ban öe plaetfe en ban fo bequame 
babenenbanöec3ee/ beeft bemöateiijftgerefolbeeert 
alöaer een ^taö te maften/ bpfonöet meöe tot af; 
toeeft ban öe neringe / berftertnge en ftoopbanöel ban 
öer ftaö ban €mböen / öie bp até bpanöen öer 
Soomfer Religie/ en até onöerbouöero en bebui; 
pero ban öe ftetteren / ftetterpen en ballingen öer ^e= 
öerlanöen öaer meöe foebt te ftrcnften en te befcbaöi; 
gen / beeft öien bolgenöeöatelpftöeafpalinge banöe 
toallen en graften met bare fïrtjfttoeren laten maften / 
öoo? feftere ^Jngenieuro bp bem toefenöe/ öaer in 
bp meöe beeft öoen begrijpen bet öo?p ban iperttt; 
fum/ bebbenöe öe felbe befïinge tot een ^§tab ge; ISftJtaf* 
maeftt/ en boen noemen jDaeröburg / beeft ooft felle; mmi 
re plaetfe öaer binnen öoen cbnfacreren en topentot tot een 
een p?ocbiael ïrerfte boo? öen 25iffcbop ban <0?oe; ^ 
ningen ^eer floban ïtnijff / öienumette^ertogein • 
’t^lanö geftomen toao/ en öaer op iBiffe laten öoen. 
^Bit alöité geöaen 3ijnüe / té bP boo?té gerept na 
doeningen / bebbenöe alöaer öe Staten öeo BianöO 
öoen berfcb?ijben / en bergaöeren tegen fijn ftomlte. 
ï|p beeft ooft öen Capitepn3Hnö?eöe^aIa?ar<0ou; 
berneut ban ’t ftafteel ban palarme afgebeeröigt 
na^pangien/ om öen Coninft öefebictojie te laten 
toeten: öefgelijr ooft aen öen patio/ Capitepn Ca; 
rillo öe jBetlo/ en aen ^Bon giobanmo öe^uniga 
öeö Coninr ban ^pangien SCmbaffaöeur bp öert 
pauo/ öaer benejfeno aen öepenetianen/ ooft öef; 
geltjr aen öen 25iffcbop ^oban banjlunfter/in toelfte 
b2ieben bP feer ftlaegt ober öe «0?abe ban <Do|t-b?ieO; 
lanö en €mböen/om öatfe <©?aef Btoöetopft ban paf; 
fau bp geöaen baööen / of ten minflen toegelaten/ bem 
ban bictualie en amonitte te boo?fien/ öaer meöefp 
ben genoeg berftlaeröen bpanöen ban öen Coninft/ ett 
b?ienöen ban <©?aef Eoöetotjft en fbne complicen/ 
öefgelijr ftfpeef bp ooft aen öe üaöen ban Staten / ett 
en aen öe Staten ban öe p?obintien/ en toeröen alom 
p?oceffien gebouöen en teftenen ban blpöfcbap ge; 
toont in öe peöerlanöen / boetoel bele tegen öe bertert 
ban öe intooonöero öie ’t eenföeeté toel geertte anöersü 
gefieniöaööen / öan öo?|ten fulr niet openbaren: 

5Ben b?ieföiebPfcb?eefaen öe ïiaöenban^tate/ 
beb ift bier toillen bp boegen / até tot beritanö ban öefe 
fafte öienenöe / en toao luiöenöe aio bOlgt. 

/ beb u gefcb?eben uit floepte; 
“ren / öen 17. ban öefe jegentoootétge maenö/ ®moS 

’tgene op mijn aenftomfte tot <0?oeningen / tegen öe Danste 
bpanöen gepaffeert toao/ en öat ift ging om ben te ber; jjyjjf' 
bolgen / gelrjft ift öeöe / nemenöe mijnen toeg ban SSJ 
,§locbterenboo?f3na3Dcööe/ en ban öaer toog ift tot fen bau 
pepöe op öe Cemo/ altoaer iftlogeeröe öen zo. öe; jJJSJjL 
fee maenö / berfcbillenöebierurenbanöentoegöefer 
plaetfen/ ’ttoelft mp betoeegöe öefen toeg teftiefen/ torte, '. 
aengefien öen toeg beel fto?tertoao tot öefe plaetfe /« 
öoo? öien öatter een pont io op öeribtereöeCenté/« 
en öat men öaer öoo? bequaembeiö baööe öen bpanö cc 
öen toeg af te jbüöen/ of bcmtebefluiten/ toanneer cc 
ift fouöe bobben berfiaen/ öatfe ban bietöeboo?f5rï; cc 
btere gepaffeert toaren/ tot toelften einöe iftbertrec; <c 
ftenöe ban Kepöe boo?noemt/ liet eenige folöatettcs 
barguebufiero totte betoaemiffe ban een (Standje« 
öien ift baööe öoen oprechten boo? öe pont aen ö’am 
öer 3ijöe: en bertrecfeenöe gifteren in öen öageraet «c 
ban ïfiepöe / quant ift ontrent acht uren boo? öen miö; cc 
öag tot öefer plaetfen/ altoaer öe bpanöen hertogen « 
toaren om öeflerfte gelegentbeiö / niet 3»jnöe te gena; cc 
ften öan öoo? een feer fmallen toeg/en op öen toelften « 
fp nocb toel ö?ie b?uggcnö afgeb?often baööen / be;« 
toaert en befebermt öoo? ftarebarquebufiersf: maer <« 
ftomenöe bp öe boo?toactjt ontrent te tien uren boo?« 
öe miööag / o?öonneeröe ift rbj. ^pangiaeröen fo« 
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Het vierde Boek. 

Kt. tye.) parguebuftetó alömufïjttettterg om De bpanöen aen 
„ te ballen/Die Dat fo bloebelijb DeDen/ Dat fpfe DeDen 
55 bettrecben ban De boo?f5 binggcn/ Die terffonD Der? 
55 maefst toaren/ en öberpafferenbe D?oegen fp Ijun fo 
55 b2omehjb/ Dat 3p (niet tegcnffaenöc alle De toebcr? 
55 ffantbiebe DpanDcn DeDen Dan tien urenboontocmt 
35 af tot een uren na Den rniDDag / Doo? ’t beljulp Dan feg 
3 3 ftuftiengefefuttö geftelt in De monODanDen ingatib) 
33 De DnanDen GbertoclDigDen / DeDen lopen en blucpten 
35 tot De gene Die in paer alarm-plaetfe in ffag-o?b2e ge.' 
5» ([dt icöaccit /iiutocjefquaö^onsof fjopeitbocttelït/ eit 
?? ccitcrt nutcEt£/ cn fïoco^n onft fll öooö/éu ujncytcrt 
35 alom alle mat Den in ’t bootffe ffelDe ban pen / en Daer 
3’ na ffeiDenfe ïjen te DerDolgcn/ en na te jagen/De blucp' 
35 tigelopcnDe omtrent Dier mijlen toegs/cnenfonDc 
33 DcrDolgerD nu aio tb De af DaecDinge Dan Defcn bebal 
33 teDocu fttoclfeiDoptcn miDDag te ttoaelfuren) noclj 
33 niet toebcr gebcctt. ©olgené D’obcreenbominge ban 
33 berappo?tcn/3tji$er toeinig min Dan febert butfem 
»3 öoDcn Dan De Date gebleDen / fo Dan De gene Die Doo? 
33 DefcDcrpteDeD fbscertö gepaffecrt/alO in De ïtiDtcre 
33 DerDjonDcn 5pn / Doo? De toelbe fppen mernben te fal? 
3) Deren/gelijb gcDacn peeft «Otabe jfoöetoijb Dan j?af? 
3’ fait / gepeel naebt / ’t toelbe berblaerbe 3tjnen 3lïciite? 
3’ nam «©cneracl ï^enriD Dan Scgcn gcDangen / en 3ijn? 
33 öe Den fclDen <ö5?abe ontfeleeD Dan alle 3tjne pabijten / 
33 Die ontbebt fijn getoeeff DnjDenDc op De BtDicre en mp 
35 natoont* ^eDenDelö genomen op DefcnflagDtetot 
3> nu toe tot benniffe 3ü« geDomen / 5ijn Dertljten Dan De 
3’ xx'a Die fn IjaDDen/ DeDtagenDe rij mannen naertoo?? 
3’ Deel Dan be alDcc erbarerjtffe €>ffitierD en Capiteincn 
33 panDefetroepe/en fo Dele mp toilllcn feggen en fou? 
3’ DenDermaerDier Dan De boo?f3 DacnDelö gefalDeert 
3’ 5ün Doo? De föibiere. 3®cn Dccft getoonnen feffien 
35 ffutben gefeputo fo Dan metael aio Dan pfer. <®c p?o? 
J3 bific Dicmen geDonDen Deeft Dan alle foo?tenbanbi? 
3’ meo io toonDer Deel / en Den anDercn buit Diemen ber? 
35 oDert beeft ioonbtoerbcerlijb. ’t^Obennelijhbatben 
’3 <0:abe Dan ^oogfiraten Dan Daer Dcrtrocben toao 
33 ttoe Dagen te Dojen/ en <a?abe klooft Dan Scpoutoen? 
33 burg falbeerbe pen gilleren in t begin Dan D’allarme / 
35 alleen met tien Dan 5ijne paerben* jBen Dieet aionotp 
” Dan geen anberberltcO Dan D’onfe Dan Dan feooffe? 
3’ Denmanneu/ onDerbetoelbeio «Don <©ab?ieliBan? 
’3 ttgueD / ’ttoelb mp leet tg/ om Dat Dp getoeeff io €Dcl? 
33 man Dan fo gocDcn Duife/feer b?oom/en be?gefelfcpapt 
33 met Dele goeDe gaben. ^aer 3tjn oob Dele CDelluiDen 
33 ©affalen ban ?öne |Baj. onDer De rebellen DooD ge? 
3’ blcDen / Dan betoelbe men gact onDcrfoeften / om Daer 
3’ na t’abbertercn. 3n Docgcn Dat Dit een feer grote 
33 Dicto?iciöDie«0oD gelieft Deeft Den Coninbteberle? 
33 mh ’t iBeUi goeD fal Diefcn Dat gp oDec al Doet Diëten 
3’ DaergptnaraDe beDinöenfultte bepoten/op Dat Den 
33 ftpulDigen lof en öanitfeggmgc gegeDcn DierDe acn 3D' 
55 De «öoDlijDegoetïjciD/Doo’peoceiTienengebeDcn/ten 
3» etnDe öatljem gelicDe (gcüurenDc De uitrocpingc Dan 
33 Defeonruftigegccftcnen DetftoojöcrO Dan De gemene 
33 pjcöe)DicDeropte reepten De Doojige rufle tot Der? 
33 mccrDeringcDan 3iJ»en DicnHen eere/ aenDiaffingc 
wDan3?juej^a)cfteitö grootpeiD cn gcluD/ en tottoel? 
33- poert Dan 3ijne lanDcn cn onDcrDanenpan paerDiaerö 
33 oDer: Daer toe mijn ^ceren iDDen ^epeppet biDDeu 
33' te ptbbcn in 5pnc alDerpciliglle betoaringe: uit pet le? 
35 oer tot ^lemmingen op De €emo Den rrij Dag Dan 
33 4uPj 1568. onDerteiPcnt F.A.Dacd’Aiva, en leger 
51 getebent Berty. D’<Opfep2ift Diaisaen mijn ï^eeren De 
33 ïüaöcn Dan Staten Dan Den Coninb tot ’o^ertogen- 
55 bofep, 

to>e hertog Dan Slba binnen <©?oenmgen gebo? 
mcnfljnDe/ peeft Den Staten Der ODmmelanDen/mitf? 
gaöerööe 25urgemce|tcrcn/itaeD cn gefDio?eneDer 
^taD alDacr bn Den anDeren3ijnDc opten KaeD-puifc/ 
DoojDenHuitcnant <©octo? ^opan De |Bepfein3ijn 
tcgcntoooeöigpciD Doen aenfpteben en feggen. <©e? 
topic De Comnblijbe maieftcit Doo? De ongepooj? 
faempaD/ mDocringe Der nieuDier Roetenen bette? 
roeit / cpcntlpbc ^tcDicatien/Derhioellinge Derber 
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Dereono?Deningc ten poogden geïeDeerthiasS/en Daer ponbm 
beneffenö noep Dele Dan lEDel en anDerefoinDerflaD »cm- 
aliOïn Den ElanDe fiep DerD02Dect paDDen tegcn^De 
Cptiflelijbe €atpoltjbe Religie en De Comnblijbe 
IBajctièit Detbinteniflre te maben met <6?aef BloDe^ 
Dinb en aiiDete rebellen / en DefelDe alle piilpe/bp? 
flanD en gunfle te behipfen/ 00b De Diapenen meDc 
tegenö De Doo?fcp?eDen Coninbltjbe iBajcfieit met? 
ten anDeren rebellen aen te nemen/ Uiaer Doo? Dan 
3ijne|Bajelleïttot Derloffinge en betoaringe ban De? 
fe3üne StaD en 3tanDen / en tot DermpDinge Dan 
mecrDer ongelub/ tot feer ftoare bollen genootfaebt 
toais geDjeejl / eerll Den <©?abe Dan 3Crenbergc met 
een groot getal brpgöDolb alDaer te fenDen (toelbe 
«6?aDe erbacrneliib fijn leben Daer ober Derlo?en paD? 
De)cnlelleliiboobppfelDe alDaer paDDe moeten bo? 
men / Dat Daerom fijn Coninbli jbc jBajelleit toel goe? 
De reDen paDDe te fujlineren en feggen / Dat Dit 3tanD 
Dan nieus getoonnen fp* $a Dien ’t felbe Dan Den Dp? 
anD/ Die’t ingenomen paDDe/ toeDerom toasi DeroDert/ 
enDatfpDoo? foDanige miOpanDeïinge/in fijne jBa? 
jcficito ongebaDe gcballen / en alle pare $?ibilegicn 
toel billijbDerbcurt paDDen/en Dien Dolgenöbieban 
Der Staö en EanDen toel billijb moepten bebelen ter? 
ftont Dateiijb alle pare p?ibilegien en tractaten tn 
panDen Dan fijne €rceiientie ober te leberen / om 
Daer mebe te panbeien nafpne fixaajcffeios toelgebai? 
ïenengelieben: engelpb fpne jjBajeileit grote oojfa? 
bc ban inDignatie paDDe ober De toerdtlpbe perfo? 
nen / niet toeiniger mioDallen en paDDe fpne JBaje? 
fteit aen Den <0ec(lelpbcn ftam/De toelbe Dot? paren 
ono2Dcntlpbe argerlijbe leben geenbleine oo?fabetot 
fulbe miépaiiDclinge gegeben / en 00b Dan betterpen 
cn bofe lere niet toeinig befmet toaren / toaer Deo? fij? 
ne iBajefleit betoeegt en gerefolbeert toao met goe? 
De o?Deninge pier in te berfien / en fpn €rcellentte be? 
Dolen fnlr te effectueren / pet toelbe Dan fijn €rteilen? 
tienabomenDe/ toouDe en bebal pen ent’famentlij? 
be D’ingefetenen Dan De StaD en Dan De 3lanDe / Den 
^tfflpep^eere^opan fenijf/De toelbe ober lange 
bp fijne jBajelleit en Den #au.0 Daer toe bero?Dent 
toao / aen te nemen en in fijn bebolen ampt te gepoot 
famen. <©at 00b firn Crcellentieban meeningetoa# 
febere piaccaten in ^eligionjs faben alDaer te Doe» 
publiceren/00b een nieutoe o?DonnanttetnfabeDan 
De ^olicie en Dan De gfuflitie op te reepten/ en een 
DaflpuijsofCaileel te leggen tot Derfeberinge ban De 
D?omen: bebelenDe eeneu pegelijben bp De poogffe on? 
genaDe in Defe Doo?fcp?eDen puntten / en boo?tO in al? 
len anDeren toess De <0?aef jBegen Die nu in plaet? 
fe Dan Den <©?abe Dan Steenberg pet <tf5ouberne? 
ment ban Defe StaDen <0mmelanDcn / met JDeff? 
©?ie(lanD / ©Derpfcl en ^?ente toajS gegeben / en 
Den boo?fcp?eben 25iffcpop en anDeren «Officieren Dan 
3ijn JBajeffeit paer fouDe mogen bebelen te gepoo?? 
famen/en onDetpouDen/en Daer ban tn geenen ge? 
b?ebe te blpben. Stlle toelbe reDenen en bebelen De 
Doo2fcp?eDcn Staten en Jüegenten Dan Der StaD aen? 
gcpoo?t pebben met geDuit/ fonDer Dat pemanD pet 
minlletooo?t DaertegenjS Do?ffebicben. ^etCaffed 
Dat pp alDaer toilDe maben i$ 00b Dateiijb onttoe?? 
pen Doo?Denj|5arquiO De ©itello en Den ingenieur t0t 
©acieco/ napetfatfoen Dan pet StnttocrpfeCaffccl 
( DocpDeelbleinDct)enio geo?Donneert te liggen tuf?wn0t 
fepen De <©oiter-poo?te cn Den groten Dtoingerofgro? 
te 25oltocrb ten 3®effen Dan De l^eet-poo?te/ Dan i$ 

cerff acngebangen te mabeu in’t naboIgenDe gjaer 
Dan i * 69* l|p peeft alDaer tot Caffelein genomineert 
^on f rancifco jfernanDeo ïOabila* 

«©ie ban <©?ocningcn Derffaen pebbenDe Dat De 
3|crog ban Stlba <0eff3ijl tot een ffaD toilDe Doen bou? 
toen / pebben feer gearbeit Detoijle De hertog noep bin? 
nen Der StaD toaó/Doo? goeDe D?ienDcn DiefpinDess 
hertogen i^of foepten te bebomen/en 00b bp Den <©?a? 
De Dan JBegen/ en bpfonberbp Denp?incipaelffenen 
boo?nacmffen fecretariö Dan Den i^ertog Dan Sllba ge- 
naemt 3l0ecno3/ Dat De hertog geconfcnteert peeft Dat 
De opboutoinge Der fclDer nieutoer ffaD/ Doo?Dieti?D 

nocb 
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ttütïj foute atbttrtoÊgeu blijten/toam bte ban 
itingcn fufïineerben bat be felbe ntetitoe^tab niètfo 
feer en foube brenhen bie ban €mbben / maer foifo 
be boomeitielijb bare uertnge/ bamermge en hoop* 
banbdgroteti afb?eb boen / en fiare gerecfitigtjeben 
biefnp2etenbecente fteböen/bcenben engenoegfaem 
teniet te boen» <©ocf) tö in plaetfe ban bie ^tabte 
fcD^nfe of f02tre(Te bie <0?aef Éobetoijb öabbeaengè* 
bangen te maben boojté bolmaebt / be toeibe bc name 
ban#aer0bo?g bcljmtten beeft fo lange bebComnt 
<0anufoen baa- in gelegen beeft. <©aet na ië beider* 
togbenbetbenbag met alle bet bnjgsbotb toeberom 
na 25?abanb bertrotben / nemenbe fonen toeg boo? 
^imfterbam en Uttecbt» €ot atreefjt toefenöc/ fo ber* 
blaetbe ï)p tegen bie ban be <©eefletgbbelb / en jDagft 
ftraten ban be ^tab / toel berftaen te bebben bet goeb 
bebotr bat bie ban atveebt in be booHeben troubelé ge* 
baen babben / en bat bp fijne |]Baj. baec ban geabber* 
teert babbe / en notlj beter abberteren foube. 

hertog ban 2Clba albnë bittemcuë toeberom 
gebeertfijnbe in ®?abanb/beeft be Jfcoceffcn bpben 
Piocuteur <©enctael / gemtenteert tegenë ben %ere 
ban Stralen / en ben ^eere ban ^acber-jccl bp fijnen 
Saeb ban troubele boen bifiteren: toeibe ïïaeb opten 
elfftcn Hugnfii 1568. jegenë ben J|eere ban Stralen 
uitgefpïoben en berblacrt bebben boo? baer-lmber ab* 
bijë bit nabolgcnbc: 

Senten? ✓mEfien in den Rade van fijn Excell. het Proces cri 

[cup Oen 
ie te 

mineel euflehen den Procureur Generael van fijne 
geere Maj. ter eenre, en Heer Anthonis van Stralen gevange- 
ï?n ne op het Cafteel van Vilvorden verweerder ter andere 
^ttafn’lijden. Belaft van in den jare 1565. wefende Borge- 

ttieefter van der Stad van Antwerpen, gehad te hebben 
grote gemeenfchap,verftand en hanteringe met Heer 
Willem van Naflau Prince van Órangien &c. Op’t 
feit der oppofitie van den Staten van Braband, tegen 
de verklaringe en uitterlijke ordonnantiën van fijne 
Maj gefonden uitSpangien: aengaendc het onderhoud 
des Heiligs Concilie van Trente en van'de Pkccaten 
van zijnder Maj. op ’i feit vatt der Catholifcher Religie, 
mitsgaders van der Inquifitien na de Geeftelijke en we- 
reltlijke rechten en de oude gewoonte: van den felven 
Prince verftaende de raedfiaginge, advijfen en beflui- 
tingendaer op genomen in den Rade van State. Ont- 
fano-en van Meefter Jacob van Wefenbeke alfdoen 
Penfionaris van Antwerpen,twe verfcheiden copyen 
genoeg van eenen inhouden van de bofe en vervloekte 
Requefte die de verplichte Edelen wilden overgeven, 
en korts daer rta overgaven haer Hoogheid: mitfgaders 
verfcheiden brieven fo wel defen als andere faken aen- 
gaende, vol van oproerige pun&en, en onder andere, 
dat de Prince hem gefeid hadde,dat de Turk dat jaer 
niet af komen en foude (’t welk fijnder Majefteits kom- 
fte na de Nederlanden foude hebben mogen beletten) 
en dat fydaerom hen faken fovele wijffelijker moften 
beftellen, verfoekende aen de gevangen, dat hy hem 
wilde fchrijven ,watmen van den Turk ^Antwerpen 
feideomden Prince over te feggen, hebbende niet al¬ 
leen harer Hoogheid al ’t gene dat voorfz is verfwegen, 
maer ter contrarien den voorfz Wefenbeke gehouden 
in dienft der voorfz Stad , en feer grote gemeen- 
fchap,dien befigende voor een dienaer fijnder hande- 
linge metten Prince» Gefocht te hebben van in der 
Stad Antwerpen in te brengen en planten nieuwe en 
verdoemde kerteryen, en befonder die van der Con- 
feffie van Ausburg: uitgevende dat fy door detoela- 

;p. 177.) tingeder felver de onruften fouden doen ophouden, 
wefende gewaerfchout van den voorftellen , die de 
Prince van Órangien, Grave Lodewijk zijn Broeder, 
de Grave van Hoogftraten, en andere hen mcdegefel- 
len, hoofden der rebellen, beftakert in Duitfland door 
oplichtinge en anderfins, om in de Nederlanden de 
voorfeide ketterye en Confeffie van Augsburg met ge¬ 
welf van wapenen teftellen. Hebbende teil veffoeke 
des Graven van Hoogftraten, in Walfcher taleri over- 
gefdtfekere brieven by den Land-grave van Heffen, 
den i3 Odtober Anno 1 $66. aen Grave Lodewijk ge- 

fchreven, hem waerfchouwende van den diende die 
hy gedaen hadde neffbns Hertog Erneft van Bruinf- 
wijk, om hem te trecken van zijnder Maj. dienfte, 
hem mede fendénde het dobbel van de brieven, by hem 
tot dien einde aen den felvën Hertog Erneft geschre¬ 
ven , ook by den gevangenen overgelet, fonder dat haer 
Hoogheid té kennen te geVeh. Hebbende ook metten 
voorfelden Prince vele quadë-dienften gëdaen,fodie 
niet en déde, fbrtdëi* raed van hém en andere Colle- 
gien, gedurende de Voorgaende itroubelen. Onder ari- 
dère den opröeHgen optër Meeren vërfameltj toelaten- 
dé, dat de Magiftraet geen Gafhifoen van fijnder Maj. 
in der Stad efi foude laten kómen , fonder weteèhad- 
voy van der gemeente , met belofte’dat fy om heil 
voorgaende rebellie niet ëh fóuden achterhaelt wór¬ 
den , hen ook nemende (voor fo vele in hem was) in 
fiurf prote&iè." Vah welke belaftingen genoegfaem- 
liyk geblekenis, fo by fijn eigen bekennen, brieven en 
fchriften onder hem gevonden, als by den Requeften 
en infbrmatien daef op gehouden. Dunkt den voorfz 
Rade dat de gevangenen heeft verdient gedood te wor¬ 
den met verbeurte aller zijnre goeden. Niet-te-min 
ware zijne Exc. genèigt tot gratie, de dienften ter con- 
ttarien by den gevangenen der Maj. gedaen, fouden jf 
daer toe grote materie en oorfake genoeg geven: als te ”cn 
hebben op ’t einde der lefter oorlogen tegen Vrankrij k , ^erre 
middel "gevonden om grote fommen gereet gelts te ^ 
lichten, om ’t uitlands oorlogsvolk te betalen, die an- ^ 
ders hét land uitgereert mochten hebben, des zijn Maj. 
doen feer aengéhaém was y fo den Secretaris Berthy 
tuigt. Gebroken, om te beletten deri fecourfe der Re¬ 
bellen, de Brugge ten tijde van den térflaginget’Oo- 
fterweelé,gedaen goede dienften ter inkomfte van haer 
Hoogheid binnen Antwerpen, met fo vele volks alft 
haer beliefde, fonder eenig belet of tegenfeggen, gelijk 
by den beleid van den ProcefTe van al blijkt. Gedaen te 
Antwerpen den 11 Augufti iy68. V; Vf LD.R.V. 
ondergdchréven. Aldus geadvifeert by mijn Heerert 
van den Rade, getékentby den Secretaris 

delaToRRE. 

€n jeg^nëöé Hkere Uan / be toeibe gc* 
toerfl ië Kaebë-^eete ban öen <82nbe ban €gmom/ 
beeft öenbëöjfj fftaeö uttgefp^oben bit nabolgenöe ab^ 
bijë: 

GEfien inden Rade van fijn Exc. het Proces Crimi¬ 
neel ruftenden Procureur Generlei van fijn Maj 

tegen Johan Gafenbrood, Heere van Bickerzele,gevan- 
gen ter fake van voorleden troublen, belaft onder ande¬ 
re poindten, van te hebben getekent het oproerige en 
vervloekte verbond en vereenigmge met de Höofden 
der rebellen, met die van de Religie geweeft te hebben 
totS. Truyen, tot welker plaetfe in fijn tegenwoordig¬ 
heid, en hy wefende van den Raed, gehandelt is gewor¬ 
den vande wapenen aen te nemen tegen fijne Maj.en de 
koopluiden en Confiftorianteü genomen in haerluiden 
befeherminge en fauvegarden, en verklaert te hebbent 
t’fijnder kömfte aldaer aende Geconfedereerde, dat de 
Grave van Egmont heii-luiden hield in fijn protedtie4, 
behoudelijkdat fy niet te buiten en gingen d’inhput van 
de Requefte en ’t Compromissen van S.Truyen voorfz 
quam hy tot DufFele by den Prince van Örangieri en de 
Gravevan Egmont, waer haerluiden van gelijke, ver- 
fekertheid, pfotedHe en fauvegarde gegeven werd, en. 
t’fijnewederkomfte van S.*Truyen, geaffifteert de 12 

Gedeputeerde van de voorfz geconfedereerde, fo wel 
met gefchrifte als met raed, gedurende het Tradaet en 
Accoort tuflehen mijn vrouwe de Hertoginnne van 
Parrria,alsdoenRegente en Gouvernante, &c.eride 
voorfzgeconfedefeef.de. Enden xxiiij Augufti 1566. 

gefchreven met Graéf Lodewijk van Naftau, en eeni- 
ge andere van de twaelf Gedeputeerde, hebben mette 
gevangenen getekent den brief, en geadverteert de Mi- 
nifters, Confiftorien en Coopluiden van den lande van 
Vlaenderen en omliggende plaetfen, dat het ftuk van 
’t Compromis of onderlinge gelofte, en vap die van de 
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enfoude gedaen worden, van dat hy los gelaten heeft i tttge &?ieben / i>00bfCfjapbet1 / ttjöttigett/ bericltfto* 
uit fijn eigen autoriteit, een Heretijk of Sedans Mi- j gen / bonöfcljappen / of abberttfl'ementett Pan bente Ss?» 
nifter, geapprehendeert by Geertzbergen, die daer ge¬ 
komen was helpen de Beelden breken,en veel meer 
andere quade dienft doende in ’t voorfz Vlaenderland.- 
ook geduerende de troubelen, beworpen de requefte 
om fijne Majefteit en de Hertoginne daer toe te bren¬ 
gen , dat men de Staten Generacl tot quade einde en 
meningefoude beroepen. Geweten van de Prince van 
Orangien, ’t gene hy gehandelt of getradeert hadde in 
ftad van Denremonde mette Grave van Egmont, 
Hoorne , Hoogftraten, en Lodewijk van Naffauw, 
van volk op te lichten in Duitfland, en t felvige met 
eewaerfchout te hebben aen Me-vrouwe de Gouver¬ 
nante, als daer van genoegfamelijk gebleken ïsby fijn 
eigen belijdenifle als anderfins : gefien ook fijne ver¬ 
antwoordingen en beleidingen van de getuigen, en 
van al’t gene hy heeft willen voortbrengen enfeggert 
tot fijne juftificatie en detentie. Den voorfz Raed is 
van advijs dat de gevangene vervallen engecommit- 
teert heeft crimen van gequetfte Majefteit, en dat hem 
’t hooft moet afgehouwen worden, met confifcatie van 
alle fijne goederen ten profijte van de Majefteit Ge- 
daent’Antwerpen den 9 Augufti anno 1568. en on- 
dergefchreven aldus, geadvifeert by mijn Heerenvan 
den Rade, en ondertekent, . 

de la T q>r re. 

<gn bottoel int aöbtjö tegené ben 3|eecen ban ^tca* 
len gegeben / gefetö toecöe / bat in bien fijn €itcell. ge* 
itetgt toace tot gratie / bat bebtenflenbanben^eere 
ban Stralen fijne f|Baj. gebacn / baer toe toel ootfafee 
genoeg gaben. &o beeft notïjtanöbe hertog fobjel 
Stralen aio öe bootö 2Satfect3eeI/ betbe boen ontpoof- 
ben: befgelijr toerbe niebe albaec ontpalfl eenen 25ou* 
toema / Cöelman uit ©Jieflanb en meer anbere / alle 
toelbec goeberen geconfifgueert toerben/ pet pangen/ 
ontpoof ben en boben / en toao geen einbe / nu in b’een 
«tab/ ban in b’anbete/ pet ganfepe ïanb boov toant 
be fententien bp ben hertog ban &lba op ’t abbijo ban 
ben Racb getoefen / toerben ter erecutie geflelt bp 3Ian 
45?obelO / anberO genoemt ^pelt/ $?oboo|ï en erecu* 
teur ban be criminele erecutie/ bie ban b’een p?obintie 
in b’anber / en ban b’een ^tab in b’anber baerom reif* 
be / en be geconbemneecbe bebe boben. 

<©ob toerb pet H&f ban ben <©?abe ban Culenbo?g / 
oan ben ftacnöc binnen puffel/ baer pet berbonb ber €belen 

ingemacPt of onttoospen toao/ en baer be feerenen 
€belen bergabert maren getoeeft / boo? bebel ban ben 
hertog ban 3llba totten gronbe toe afgeb?ofeen en 
gerafeert: altoacr in be mibbel eenen fienen ptlaer 
opgereept toerb / in be toelfee in bier berfepeiben talen 
gepoutoen jlonben / befe tooo?ben in fubftantie. 

ontfangen/ of aen pen te fenben / norp ook metbtetua* 
lie/p?obianbeofgelbbptettaen/ gunfl/pulp of af» 
fiflentieteboen/ ofbetopfen/ birectelijPen of inbirec* 
telplten / op pene ban metter boob getiraft te toerben / 
met confifcatie ban goebe/ fo bejre baer petgebaen 
toare tegeno ben btenjl ban ben Coninfe/ of toelbaert 
ban ben =£anbe/ of op arbitrale cojrectie/ inbien be fel* 
be niet en tenbeerbe tot nabeel en pjejubitte ban ben 
ConinP en ban ben gr anbe. 5!tem be boben biefulbe 
ü?ieben toetenö blagen / fullen in gelper boegen ge* 
firaft toerben. &at boo?tO alle be gene bie toeten toaer 
bat pen eenige ban be rebellen / toeberfpannigen of 
gebannen 3ijn / of pen ontpouben / bat fp be felbe ban* 
gen en aentaften / inbien ’t boenlpf» iO/ beo neen bie fe* 
cretelpb be ^gjuflitie aenb?engen / en te Pennen geben/ 
om gehangen en gefïraft te toö?ben / $c. 

<De hertog ban tClba merPenbe bat beoEbelen bie 
pet'cömp?omiO in ben jare 1566. gecePent pabben/ 
meefi al toaren bertrocPen uiten Eanbe / fulr bat pp 
bienietenPonbebePomen/ en berpacnbcbatternocp 
fommige toaren binnen ben ülanbe/ bie pen pepme* 
IpPen en in’tfecteet pielben / 00P mebe batter bele 
toaren bie niet en pabbenonbertePent petboo?fcp?eben 
pnnctpael comp?omio/ maer pabben namaelOboo? 
tnbuctic ban anöere getePent fePere fiolle / baer bp fp 
paer confojmeerben mette boo?f3 anbere €beliuiben 
(bie men fepbeofnoembe ban’t Plein berbonb) peeft 
om bie te Pennen/ onber bereï ban batppbietoilbe 
gratie en parbon geben / gefcp?eben aen beïtaben 
ban be p?obintien befe nabolgenbe b?ief / bie ppbe* 
lapte boen publiceren alom/ baer mengetooonlpp iO 
publicatie te boen. 

DOn Fetdinando Alvarez van Toledo, Hertog 1 
A. Rrr. Sradhnnder. Gouverneur en CaDÏt 

*t«of 

ienbo?g 
I5cra: 
fecrr 

Rj 
Egnerende Philips de twede defes naems, Catho- 

►lijk Conink van Hifpanien in defe fijn Erf-Neder- 
landen , en wefende aldaer fijnder Coninklijke Ma¬ 
jefteit Gouverneur Don Ferdinando de Alvarez, van 
Toledo, Hertog van Alva, Marquis van Coria, &c. Is 
«■edecreteert geweeft dat het huis en Hof van Floris van 
Pallant, Grave van Culenborg, afgeworpen en gera¬ 
feert foude werden, om de vervloekte conjuratie die 
daer in gemaekt heeft geweeft, tegen de oude Catholij- 
ke Roomfe Religie, tegen de Majeft. van den Conink, 
en tegen fijne Majeft. Nederlanden. 

<©cfe pilact peeft albast geftastt langen tpb/ ban 
gelijp aller menfepen boomemen onbeflenbig en onge* 
burigio / fo iO na eenige jaren be felbe ban ben boj* 
geren toebet ontflucPen gefïagen/ ja in fulPer manie* 
ren/bat elP foept een (luPbaer bantepebben/om te 
mogen betonen batfp fulP toerP pabbenpelpen ber* 
nielen. 

Doo?to peeft ben Hertog ban 3tlba een pïaccaetutt* 
gegeben / baer bp pp eenen pegelijPen geinterbiceert 

Sou" en berboben peeft / geen cojrefponbentie of gemeen* 
ijentte of fepap te poubett of te gebzuiPen mette gebannene/ 

geblucpte cnuitgetoePen ban ^eberlanb ] noepte ee* 

|>5ae? 

_ van 
Alva, &c. Stadhouder, Gouverneur en Capitein ben ban 

Generael, &c. Lieve en byfondere, alfo wy boven alle 
faken begeren en foeken alle goede middelen om een aibaDai 
einde te maken van de proceduren op ’t feit van de ben De 
voorleden troubelen , en dat men nochtans fonder 
quaed exempel en confequentienietenkandiffimule- gotnen 
ren metten genen die van der ligue en confederatie van pjefen# 
de Edelluiden geweeft hebben , metten welken wy 
nochtans befien en adviferen fullen de gebruiken van J,f hg 

de particuliere gratie en pardon, fo verre fy ’t felve ver- J&?oru' 
dienen,en datter alfulke concurrentie van redenen zijn, j£jj 
dewelke ons moveren mogen, hun de voorfz gratie te bertajj» 
verlenen, en op dat de conditiën hier na verklaert, en gen. 
op dat onfe meninge een yegelijk word bekent, ver- 
foeken wy u daerom, en niet-te-min, van wegen ons 
Heeren des Coninks ordineren , dat gy terftond na 
den ontfank van defen doet uitroepen en publiceren 
alom binnen uwen bedrijve , daer men gewoonlijk 
is uitroepinge en publicatien te doen. Dat alle de ge¬ 
ne die niet en zijn gebannen, verlopen of latiteren, 
maer altijds zijn tegenwoordig geweeft, en altans te¬ 
genwoordig en prefentzijn , hem vindende belaft, en 
befwaert van geweeft te hebben van de getale van de 
voorfz geconfedereerden, als ondertekent hebbende (F. 
feker gefchrifte, by hen genoemt het compromis of 
de fupplicatie, geprefenteert den vijfden van April, 
in ’t jaer i y 66. leftleden, of eenige andere rolle, bil¬ 
let of diergelijke, daer by fy hen getoogtengedecla- 
reert hebben te wefen van de voorfchreven aftanden 
en confederatie, fy gehouden werden hen te prefente- 
ren by perfoon of by Proeureur voor ons of die van on- 
fen Rade daer toe gedeputeert binnen dertig dagen na 
de publicatie van defen, om aldaer te erkennen en lij¬ 
den al ’t gene dat in defen voorleden mach wefen, 
fonder yet daer in te verfwijgen, met atteftatien ge- 
paffeert voor CommilTariflen op ’t feit van de troube- 
lenaldaer, of in hun afwefen voor die van der Wet ter 
plaetfen wefende, doende ook genoegfaemlijk blij¬ 
ken dat fy onfe Moeder de heilige Kerke gereconci- 
lieert zijn, om de felve reconciliatie gefien van fijne 
Majefteit, ook te mogen verkrijgen gratie en pardon, 
op poene indien fy binnen den felven tijd en termijn 

niet 



fé$. Oorfpronkder Nederlandfe Beroerten. 
nieten verfchijnennoch en compareren, en fullen ten 
genen tijde in gratie ontfangen worden, maer fal te- 
gens hen in alle rigeur en ftrengheid van j uftitie gehan- 
delt en geprocedeert werden , als wederfpannige en 
Vyahden van fijne voorfz Majefteit en iijne Lan¬ 
den. Ordonnerende en bevelende daer-en-boven de 
Officiers en die van der Wet, den welken gy’t dubbel 
Van defen overfenden fult , om defelve te laten uit¬ 
toepen en publiceren, dat de voorfchreven uitroepin- 
ge gedaen zijnde, fy daer van behoorlijke acten ma¬ 
ken , met declaratie van dag, maende en jare, dat dé ' 
voorfz publicatie gedaen fal zijn geweeft, en de felvé 
ons overfenden in alder vlijt eri néerftigheid,en fo haeft 
’t lelve doenlijk werd. Lieve en befondere, onfeHeè- 
rc God zy met u. Gefchreven’sHertogenbofchden 
24 Augufti 1568. En was ondertekent, Duc d'Alva, 
en wat leger, 

Mesdach. 

<©an niemanten heeft fïtö o» fcefe oratie toillen of 
öo?benbetroutoen/ toant fp habben be gocöe toaer; 
fchoutoinge ctt erempelen gefien / ft# batter niemant 
op öefe phblicalie en quam/bat men heeft honnen Per? 
horen: immero be fommige hebben bit gepouben boo? 
eentoacrfcpoutoinge/ ban bat fp hen aio noch berfien 
fóüben/acptenbe het gemene fp?eehtooo?b boo? ’t befte: 

Beter in de vogelen fank, 
Dan in ’t yfere geklank. 

(©fte: 

Beter in Vryheid buiten, 
Dan in den kerker te fluiten. 

Ontrent befen felben tijbe gingen belebcrfchetben 
boerheno en gefchnften uit / om ’tbolh tot meeeber 
pact en óntoilligbeib tegen ben hertog ban 2tlba/ 
ftjnen Kaeb/ en be ^pangiaerben te brengen / on; 
bet anbere 3tjn cerft fccretelijh onbec ’t bolh gehomen 
bp gefchnfte fehere poincten en articulen/ bie men fci; 
be gebonben te 3ijn in be hamer ban ben p?efibent 
©ergao/ tenhuife ban jBarcuO ssoniuoin be IBep; 
re / inhouberibe allerlep fpetie ban bolh bie ben ï$ec; 
tog en fijnen ftabe met bepene banbcrboobtoilben 
boen giraffen / en 3ijn befelbe articulen baernauitte 
i§paenfe tale getranfïateert (fo fp feiben} gebniht / 
en alom berfiroit: het inhoub ber felber articulen toa; 
ren befe: 

gin ben eerfien / alle be gene bie hier boonijbö ber; 
fochten / en baer boo? berhregen hebben bat het 
^paenfe hrijgObclh in be ^eberlanben niet gebleben 

mbea' 3P- 
3tjn tn gtem / alle Staten en ^teben ban befen 3fanbe / 
h* bie be fupplicatien obergegeben hebben / tegen be 
Traa?" nieubje25iffchoppen/ inquïfitte/ en ooh om te hebben 

TÈtV 
fjtlöctt 
tellen 
lÖfC 
boitt 
ftroit. 

£ctnc/ 
n (bie 
en 

moberatie ban be paccaten. 
" gtem / ben Cbelbom bie fupplicatien obergegeben 
„ heeft tegen b’inquifitie en placcaten/ met alle be gene/ 

bie be felbe fupplicatien gelaubeert hebben, 
gtent/ alle be ï^eeren/ €bclen/ <©fftcieren/pobfn; 

„ ciale/ en fubalterne ftceptero of ^ubflituten / bie be 
„ nieubie pjebicatien in ben fepijn ban neceffiteit ban 
„ ben tijb toegelaten of geconnibeert hebben. 
„ gtem/alle be ^eercn/€beIen/itecl)ter0/Officieren/ 
„ pobincialen en anbere ban toatqualiteit bie 3ijn/ bie 
„ ber eerfier fupplicatien ban ben €belbom / p?ebita; 
„ tien/ beelbjtojmerpe/ de. in ’t beginfel met raeben 
„ baeb niet en hebben toeberftaen/ maer bie aengefien 
„ metconnibenticenberbacftheib. 
„ gtem / alle be J^oofben ban ben <0ilben en 2Citt; 
„ bachten / honbeebjte en tienbe mannen / 3©ijh-mce; 
„ fterOenbiergelijhe/ bie pen felben met begoebtoilïige 
„ onberbanen / in ’t beginfel/ in pafarbe ban lijf en goeb/ 
„ niet en hebben gcftclt tegen be fupplicatien ban ben 
„ cbelbom / p2cbicaticn / beclbtfojmcrpe/ om befelbe 
„ met toapenen te toeberflaen. 
„ gjtem / al bie mainteneren of boo: goeb houben bat 
„be onberfaten ban befe i^eberlanben / obecmit.ë be 

boo?f3 rebellen (toaer afluttel menfehen fjrer te HanöeC£ 
inculpabel of onfchulbig 3ijn/ en bemeeftenbeelniet <e 
gebaen en heeft het beboi? ’t toclh fp ban<6oböge^£c 
hooefaemhetb en eebö toegen fcljulbig toaren te boen)£c 
niet herballen en fouben 5ijn ban alle haer liberteiten /£c 
rechten en p?ibilegien. , « 

gtem/alle begene bic mainteneren of houben/bat£C 
be l^ertog ban Stlba / om te berhinberen in toehomen^£e 
bentijben/ gelijhe rebellie / ’tlanb en onberfaten niette 
en foube mogen bloten enberarmen/ ben rijihbom en£c 
goeb (baer boch alleinfolentieen hjeberfpannigheibcc 
uit pjoceberen) aen hem flaen / en baer mebe het ber-£C 
tooejt en berloren bolh tot obebientie en ootmoebig-£e 
heibb?engen. £C 

gtem / alle be gene bie mainteneren of fuftineren£C 
bat be ConinhlijhejBaje(teit/ onfer aller genabigfte£e 
%ere/ en ben hertog ban llba/ 3ijnber JBaielieitjS£C 
Oouberneur febert be boo?leben rebellie / en boojtö£C 
aen in toehomenben tijben niet en fouben hebben / ofcc 
ah$ noch en mogen boen tegen haren eeb/geloften en<e 
toefeggen/bp contracten/miffibe/ parbon of anbere “ 
finss gebaen/ aio ’t felbe gefcljteb tegen hettenS en ha=CG 
ren fauteurO. £C 

gjtem/ alle be gene bie mainteneren bat €gmont/ce too?ne en anbere poeren/ €belen en anbere ban ben<c 
anbe/ tegen en buiten recht getracteert / en gei<G 

boobgetoeeft. u 
5Jtem/ alle be gene bie mainteneren ben felben Jfyee;£C 

ren / €belen/enonberfaten/ berlopen en gebannen /ce 
alOtocfenbebe’caberO banbc Coninhlijhe iBajefieitcc 
en ban haren baberlanb / eenige gunft/ fabeur ofce 
bnenbfchap te mogen betoijfen/ of met be gebannen of£C 
berlopen/ eenige conberfatie en henniffe te houben / bp£C 
communicatie/ co^refponbentie / miffibe / boobfcljap;£C 
pen of anberfinO» 

gitem / alle bie mainteneren bat be S|ertog ban 16 
ba en en fijnen booaf* ïïaeb tprannen 3tjn/ en geen fou*tc 
bereine en competente fteepteto ban allefahen/crimL<c 
nele of cibile/ en gehouben te obferberenbeoubegei<c 
tóoonlijhe rechten/ p?ibilegien en cofiumenbanben “ 
Hanbe/ bie boch anbero niet en 3ijn gebaeeft ban co?i ‘ 
ruptelen en abuifen/ toaer uit alle quacb gehomen iö. 

gtem/alle be gene bie mainteneren bat het ongob^ 
belijh en tprannig io / be toijben en hinberen ban ben 
hetterö of fauteurO/ hoe Catholijh fp 3ijn/ te boben/ en ‘c 

haer-luiben goeben te confifgueren. 
5Item / alle be gene bie mainteneren bat pnbate 

perfonen in tijben ban oo?logen terfahenbanherefte‘c 
en rebellieaengenomen/ niet fcpulbig en 3ijn beheren 
tijquen hare hinberen en fauteuro met toapenen om > 

te toengen/het 3P buiten ofbinnenbe^teben of • 

pen/ toaer fp alfulhe binben. . * 

gitem/ alle be gene bie mainteneren bat in cao ban<c 
herefien niet en mag horen en geloben / alle, aemcc 
b?engero ban toat qualiteit bie 3ijn. 

gitem/ alle be gene bie mainteneren bat men tegeno 
be heretijquen of hare hinberen enfauteuro/aenge^<G 
b?ocht bp ttoe perfonen / niet en mag pjoceberen tot 
erecutie en confifcatie ban lijf en goeb/.fonberboo^<c 

gaenbe p?oceö. 
gitem/ allebe gene bie be KechterOnoteren ofbiffa- ; 

meren ban tprannie of biffamie / ban bat fp boenbe “ 
haer officie / in befe puncten fouben te ftraf en rigou^ 
reuo 3ijn / toelhe ftrafheib / altoaer ’t alfo batfe ercep 
flf fchenen te 3ijn / bp goebe &erff enen menfehen al be; 
ijoo?b geereufeert te too?ben / aio homenbe uit een fom 
berlinge liefbe tot ben ouben berfien gelobe. 

€egen alle toelhe perfonen/ fonber eenige crceptte / 
bie in be boo?f5 puncten of eenige ban bien birectelijh 
of inbirectelijh culpabel gebonben toojben/ fal men 
opte belatic en eeb banbe boo?f5 ttoe perfonen p?oce; 
beren bp app?ebenfte ban haren perfonen/ confifca; 
tie ban h»« lijf en goeben/ fonber boo?gaenbefo?me a 

banpjoceO* . 
€n toant men bp ejrpciicntic en onberfoeh ban be;£ 

fenrebellienbcbinb/ bat alle het quacb toegehomen/ “ 
en ban langer hanb gep?actifeert to / bp mibbelen 
en oo?fahen ban houtoelyhen en aliamien met hevettj; “ 

CC 

ce 



Het vierde Boek. 
ouê / étt tjproétigé p^fotisrt / fo ban Dogen atë 

” nart neöemt ftaten en conditie / enöatöe Deretijquett 
” Hen fcacu mede/ fo nan maegfefjappe aiörnDdomnten/ 
”, öageïnfeS meer en meeegemeent teDeüben te derft cc? 
’ Hert / en dat ooit de ConinfeigDe jHajeft. onfec aller ge? 

tiabiafte ©eere na difpofitie ban geetteltjlte en toe? 
” ?elt'leSten beöoo?de eufcljuldtg id/daertegen 
Z teberfien/tot b02deringe ban den ouden ïicrtfen ge? 

t S « 00b bp fijne Crcellentte «i toe ban fijnen 
ïiade bootfi / gefloten en gerefolbeert / dat uien ter 

53 SSL nSuniteit fal publiceren o?donnantten / dat 
” S^toat lïateS / gualiteit of conditie Dp 3P / 
” fi Sderen met en fal mogen IjoutoeUjben of befte? 
55 SS Krronfent en permtffie ban fyn ^rcellentte / 
5’ en dmdenombelfleban gualttett en rtjltoommen / Den 
S noc?) Dare Hinderen niet en fullen mogen Ijou? 

” ïïmSnSeden/ dan na t belieben/ dtferette en o?? 
rSantie ban fnne €rcellentie/ op dat Ijet onbrtut 

cens macD uptgeroeit tooiden/ op de pene ban lyf en 

” gelobe tndien dit autentp iö / en dat alle de 
iterfonen begrepen onder defelbearttcnlen/ aifo fou? 
öen iX getoo?den / datter feer toetmg per? 
fonen in i&cderland fouden Debben mogen gebonden 
&n / die onfcDuldtg fouden m getoeefl/ of ote on? 

Bïrt|fS"6ffumtgïïr*Kto^ 
ien / inDoudende Det adbsio ban de ^pangtaerden / 
SS galanten / toelte fflMkn iron 
K Smacht te 3ijn bp den Cardtnael <0?anbelle. 
^eUnDouden derfelbec atticulen/toag in effecte dit 
nabolgende. 

DAt de Conink by een voegen foude alle de Pro- 
vintien en Landen tot een Coninknjk , hem 

daer af latende abfolut Conink kronen, het ielfde de 

*5 

J3- air? i. 
tlculen 
fnfjan? 

t»ec land 01 Neder-Germanie, makende van de Had van 
Scöéa Bruffel den Coninklijken Zetel of opperfte plaecle, en 
opben Hooft-ftad van ’t felve Coninknjk , gelijk Parijs in 
ftaet bes Vrankrijk, en Londen in-Engeland. 
j^eöcr? Dar bin Maiefteit ordonneren foude een iekere 
ISnÖ£"’ en univerfal politique Wet over het ganfche Rijk , tot 

confervatieenrufte vanonie Catholijke Religie, dat 
iy getrouwelijk gemaekt wordei met toeftaen van alle 
de natiën en Provintien van tRijk: wel verflaende, 
dat de Generale Wet niet en fal genoemt worden In- 
quibtie, alfo deNoordfe Landen uitter natueren met 
hatelijker enisalsde Spaenfe Inquifitie, hoewel de fe- 
ve van hen felven, en van zijn begmfel heilig en eer- 

.'F. wf^'Dat de Conink oprechten foudeeen ftker «tal 
van Biflchoppen, luiden van goeden levenxm Chrifle- 
liike leringefdie altijds fullen refideren ter plaetfen en 
inde Provinciën daerfy geordonneert en noedijklul¬ 
len zijn, alfo men in de voorleden ellendigheden g 
fien heeft dat geen dink het volk waerlijk meer en 
breno-t tot ongehöorfaemheid en ongefchiktheid, dan 
het afwefen en onachtfaemheid van een neerlbg en op¬ 

recht Paftoor en Biflchop. ,, ,_c„_ 
4,. Dat fijn Majeft. te niet doen fal door alle deSte- 

den van ’t felve Rijk de mamere die Cf hebben1 van de 

uit de- onixaniv ^ **—•— e> 
Raed alle derebellien en troubelen voorgekomen zijn, 
meeft.en principalijk in de Heden van Antwerpen, 
Amftcrdam, en Valencijn, want fy werdenfoopge- 
blafen dat fy meenden haer Conink en Prince Wetten 
voor te fchrijven,gelijk men by experientie gefien heeft. 

C Dat de Conink foude Hellen een nieuwe officie 
in alle de Steden van’t felfde Rijk, te weten: dat hy fal 
ordonneren in elke Had een wijs en vroom perfoon, de 
welke om zijn officie willen genoemt fal worden Ca- 
pitein of Luitenant van den Conink. Die ook door 
krachte van fijn Haet vrye ingank en plaet e fal hebben 
in alle vergaderinge en Raden, fo wel onder den Raed 
en Heeren als onefer de gemeente, want bende over al 
prefent fuiken perfonagie, fullen fy hen wel wachten 

yet te doen of te propoheren dat tegen den wille en au¬ 
toriteit van den Conink foude mogen zijn. 

6. De Conink foude doen maken in behoorlijke 
plaetfen, daer men aen twijfelen foude mogen, fekere 
Herkten en CaHelen,wel Herk en van als verben we- 
fen de, te weten op plaetfen daer zytdoor haer oproe¬ 
righeid en fotternye verdiént hebben, om door fulke 
middelen het Land van toekomende oproer en verga¬ 
deringe te verfekeren , want geen dink een muittich 
volk meer doet gehoorfamen haren Prince,dan altijd 
te hebben het oorlogs-volk voor haer neus, en de Hok 
jn de hand om vrede te maken, daer men twiH en twe- 

drachtfoekt. 
7. Dat de Conink foude doen brengen op de GaHe- 

len en Herkten, die hydaer foude doen timmeren en 
bouwen, alle de wapenen en munitiën, en gefchut uit 
den Steden , (uitgenomen deFrontier-Heden) en plec- 
ken, op dat men die gebruiken mochte in tijden van 
nood, en dat het zijn MajeHeit gelieven fal, alfo geen 
dink een ongeregelt volk meer vreefachtig maekt dan 
als fy ben haer Conink wel verben van wapenen, en fy 
wel gekleet en ongewapent, want het een generale re¬ 
gel is, dat een volkarm van goede maer rijk van wape¬ 
nen altijds foekt veranderinge, daer ter contrarie, die 
rijk zijn van haven en berooft van wapenen altijd be¬ 
geren in die Haet te blijven. 

8. Dat de Conink doen timmeren foude een wapen¬ 
huis , te weten een flerkte in een van de principaelHe 
plaetlen, om mede wapenen en munitiën van de Co¬ 
nink daer intefetten, nemende exempel aen gelijke 
wapen-huife, die te ConHantinopolen,Lisbona, en 
Parijs zijn,de welke eenfdeels oorfake zijn van de Herk- 
te van den voorfzRijken: voorts datdeHerkteofmu- 
nide-plaets gefondeert worde in de Had van M echel en, 
als leggende in 5t hert van’tvoorfz Rijk, geaccommo- 
deert fo te Zee en te Land, aen’t foete water om de 
munitie te diHribueren daer fy van doen fullen zijn , 
men mocht nemen om de Fortfeffe te maken op het 
groot Bagijn-hof, welke plaetfe men mochte een van 
de geweldigHe Herkten maken van ChriHennjk, fö om 
de overvloet van’t water , dis om de poelen die daer 
omtrent zijn 3 door welke middelen, den Conink verfe«- 
kert fal zijn van de dingen, te weten. EerH van een on- 
winlijke pleckein’chertvan fijn Rijk. Ten tweden,fal 
provibe hebben van wapenen voor 40 of 50000 man¬ 
nen Ten derden, zijn volk in ’t Land fonder wape¬ 
nen, fo en fullen fy niet fo haefligzijnom tegen haren 
Prince te rebelleren, want men bevind dat het volk van 
dit Land meer genegen is tot fchone klederen en meu¬ 
belen in haer huis, dan tot wapenen, en bjn MajeH. in 
fulker voegen voortvarende , fal de Bagijnen mogen 
fetten in ander Cloofleren van de omleggende Steden , 
fo fal dan bjn Maj. verben zijn van een bequame plaets, 
en de Bagijnen van huibnge. 

9. Dat bjn MajeH. mede foude doen toeruHeneen 
Vloot van ioof 30 Ooorlog-fchepen fo groot als klei¬ 
ne en middelbare, die in tijden van oorlog en vrede 
altijd onderhouden fullen worden, van de koopman- 
fchap, te weten van loffen, laden, licenten, pallepoor- 
ten, viffeheryen, en andere dergelijke dingen de Zee- 
vaert aengaende, gelijk alle andere Princen, Coningen 
en Potentaten doen die aen de Oceaenfche Zee gele- 
cren zijn, en fal die felfde Vlote of Armee ter Zeege- 
mackelijker in dit Coninkrijk onderhouden worden 
dan elders, om de grote koopmanfehap die hier meer 
dan m andere Rijken gedreven word, want, ik fegge 
dat, en fal’t mede betonen dat deonderfaten van bjn 
MajeH. naeH fes of feven jaren door de roverye van de 
Engellen meer op de Zee verloren hebben, dan fo een 
Vloot koHen foude, met haer onderhoud, ja daer men 
Engeland wel mede foude gewonnen hebben,welke 
nieuwers door oorlake enisdandoorfautevan fuiken 
Vloot, die alle andere Princen onderhouden: en ook 
mede een Coning hoe machtig hy ook te lande is, heeft 
hy niet eenige macht mede te water, mag geen machtig 
Conink genoemt werden,en billen bjn onderfaten altijt 
o-erooft en geplundert,ja veracht worden vande omleg¬ 
gende Landen, en fullen alremetmeer verliefen ineen 



;68. 
mael op de Zee, dan Ty in al haer leven te Lande Tullen 

konnen winnen. 
io. Dat fijn Majefteit Tal doen befettende caftelen 

en fterkten die gemaekt Tullen worden, met volk van 
vreemde natiën, principalijk met Spangiaerts, Italia¬ 
nen , Bourgongnons en HoogduitTen, want altijd een 
vreemdeling zijnde in dienft van den Conink , en 
leggende in zijn garnifoen, veel getrouwer is, dan 
eéngeboren van’t Land,bevindende ook mededage- 
lijx dat de ingeTetenen meer genegen zijn tot praktij¬ 
ken dan tot het Oorlog. 

11. Dat de Conink Tal doen vifiteren en ook mede 
vernieuwen door het ganTche Rij kalle de Privilegiën, 
ordonnerende en doende publiceren dat over het 
Rijk gehouden worde een foorte of maniere van Wet- 
ten, van Privilegiën, van Religie, van Ceremoniën, 
ook mate en gewichce, en eenderleiy geit, want ordi- 
naerlijk daer cenderley mate, gewichte , en geit is, 
zijn mede de herten en gemoeden tegen den anderen 
liefgetalder en getrouwer , principalijk meer ftrec- 
kende tot rufte en onderdanigheid van haer Conink en 
Zijn Wetten. 

12. De Conink Tal geven en beveiligen aen allen 
Provintien en Landen, ja ook mede aen alle Steden 
van deTen Rijke, eenige vryheden tot vermeerderinge 
van de trafieque en koopmanTchap,alTo hetftutfelen 
kracht van den rijkdom en haven van deTen Rijke ot 
Republijque, hangt aen de toeloop en overkomfte 
van alle de natiën bekans van Europe, die haer han¬ 
del en koopmanTchap drijven door de goede gelegent- 
heid van’t Land, en door hetverftand en begrijp dat 
Ty vinden in ’t'volk van deTen Lande meer als in eenige 
andere Natiën. 

13. En Tal den Conink door het gantTe Rijk geven 
eengenerael pardon en vergevinge aen het volk, van 
deTottigheid, onwetenheid, oproerigheid, en voor¬ 
leden dwalinge, doende wederom roepen, alle de ge¬ 
ne die om dier oorTaken gerebelleert en weg gelopen 
Zijn-.boven dien gebruikende matige Jufticie tegens 
de hoofden en principale oorTaken van deTe oproe¬ 
rige muiterye : welverftaende dat de Jufticie meer 
tot Tachtmoedigheid dan tot wreetheid genegen Tal fijn, 
want fulxtoeftaet de grootheid van een Conink, ook 
mede over een komt met het Tpreek-woord vanjulius 
Caefar, daer hy Teid, dat de vroomheid van een vroom 
Prince meer fiaet in ’t vergeven dan in ’t ftraffen , die 
tegens hem miTdaen hebben , en is loflijk voor een 
Prince hoe machtig hy ook Ty die proef te doen van 
fijn deugt en rijkdom, hebbende met macht en ge¬ 
weld verwonnen, en daer na met foetigheid en liefde 
over zijn volk te heerfchen, concluderende Teggeik, 
dat onder alle faken van de wereld, de rechtveerdig- 
heid en Godvruchtigheid een Prince groot en vroom 
maekt. 

ssoet* ïDeëgeltjy tö öact een fcocjefeeng tutgegaen met öe* 
,tnshn fen tijtel/ Bewyfinge dat in’t gehele Nederland geen 

eaaetu IBapfö of Catftclgïi pctfoon en tO / na:t ’t (eggen 
öer ^pacnflT ^jnqutftttc en fjet Concilie toan (Ccem 
ten. 

ji^ocfi een anbec met öefen tijtel / Bewyfinge dat de 
Commiffie öte <Duc ö’2Clöa alö Capitem Cienerael 
tfoet öe i^eberlanöen fjceft / öp öen $au0 met fijn tp* 
cannigc aöljecenten/ opten naem Pan öen Cottinn / 
ontoettelijlt perfiect en Pedeöen t$f. 

DCfgeiijy een Pecanttooo2öinge pan Pen 3|cece 
Pan Stralen/tegen öe Sententie oPec tjemge? 

gepen. Dan gelijken eene Pecanttooo:öinge Pan 
jBeefïcc 5Iacob Pan 3BefenPech penfionacio Pan 
édntPjerpcn: ooft fijn alom onöertPollf geflrott gc^ 
toeefi fellere articuleu Pan öen Perb02gen of fecrete 
pertmiöinge/ confeöeeatie of ligue gemaeht tuflfcfjen 
öen^auö/öen^eifee/öe Conint» Pan Do2tugacI/ 
ö: hertog Pan 25epeten / Pan gabonen en anöere 
Jjcnluiöen gcconfeöereetöe. <3}n tocifc Petüonö of IU 
gueöen Conink Pan D2anfirp fjem in öen öen ja- 
ce 1567. meöe fouöe PegePen ijeböen öoü2in(iigatie 
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Pan öe Caröinaïen Pan 2502b0tt en ban &ó?aptiett. 
<Dcfc amculen pan Perbonö toaecn Poo?nemeïijb 
inpouöenöe öatmen alle Sutljenanen/ CalPinifïcn 
of hugenoten / öie tegen öe Koomfe isetbe fijn / 
fouöenuitgeroitPjeröen/enin fleöc PanöefelPefom 
öen anöere opgeftelt pj02öen na pen-luiöec gelieften. 
Colt öatmen öe Coninginne Pan ^cljotlanö toeöec^ 
om in Ijaec Tlijb fouöe fien te (lellen / enöe Conim 
ginnePan Cngelanöaf (lellen/fo men 00b fouöe in 
&utt(lanö afflellenöe $aIö-<02aPc en hertog 
gujluö/in toienë plaetfe geflelt fouöe bseröen/ bes 
tkeifcr# ttoe getnoeöersL aio namentlijb/ CertO-^ecs 
tog f eeöinanöu0 en öe hertog Carolu^enmeetam 
öete. 

Cn boe pjeï Pele meinöen öat öit meefl al Perfietöe 
Pingen toaten/fo pet 00b eensöeeio toaö: foötenöen 
öefelpe noebtano om öe betten Pan öen gentenen PoL 
bete meer te Perbitterett tegenö öe ^pangiaeröcn / 
öiebaerinöe (leöen öaer fp lagen feer onmaniecltjb 
en moetPaillig aenjlelöen tegen öe 2502geten bare pa¬ 
tronen en i^uiO-Paöerö/ fulr öattet 0nbecö2aecbUjb 
Piel ^alfo öaer PteinigPoo2 öen gemenen bo2gertoa0 
tetoinnen/öoo’ öien öeneringe en boopmanfebap / 
0002 Pertrcb en Plucbten Pan Peel Pan öe njhfic koop* 
lutöen/ rentenieren en bo?ger0/ feer fober in’tianö 
geblepen toa0. 

^en hertog Pan ^Iba beeft tegen bet uitgePcn en 
dropen Pan öefe boeybeno natcmael febereplaccaet 
laten uitgaenen Poen perbonöigen/inbouöcnöe al0 
Pclgt: 

BY den Conink: onfen lieven en getrouwen &c. al $Iaccft> 
ift fo dat genoeg verboden is, fo wel by de gefchre- 

ven Rechten, als ook by onfe Ordonnantiën enPlac- boöcnff 
caten , te maken , ftellen, componeren, uitgeven, geen fa» 
ten voorfchijn brengen , of divulgeren eenige fameu- rnrUgC(i1! 
Te, fchandaleufe, oproerige of fedititieufe boexkens, \focp 

of andere fchriften dienende om ’t volk te bederven, tsen te 

verleiden, of corrumperen : des nochtans niet tegen- faP™/ 
ftaende zijn wy berecht en geinformeert dat eenige danige 
quadeen ongerufte Geeften, Fauteurs van de rebel- pjopoo» 
len, en wederfpannige, niet op en houden by fulke ftenur 
en diergelijke fchriften, tegens de waerheid verfiert, 
en onder de OnderTaten gefpreit en gefaeit wefende 
om de gemeinte op te roeyen en tot eenige ongere- 
geltheid te verwecken. En onder andere fijn wy Te- 
kerlijk geinformeert , dat hoewel wy onder fo gro¬ 
te menichte van Criminele lafce Majejlatis divïva & 

htimana > niet en hebben doen procederen dan tegens 
de gene die des alderpieeft befchuldigt en culpabel 
waren (’t welk wy om onfe devoir niet en hebben mo¬ 
gen laten , gemerkt dat onfe Heere God het fwaert 
vanjuftitie niet te vergeefs en Tonder reden in onfe 
handen geftelt heeft) hebbende alsnoch patiëntie wil¬ 
len gebruiken over een uitnemende getal van Cri¬ 
minele perfonen, op hope dat Ty by dien middel ge¬ 
ringer op den rechten weg fouden wederkeren, en 
dat wy des te lichtelijker genade gevende , generael 
pardon of vergifFenifle fouden mogen gebruiken, des 
wyoverfo langen tijd goeden vaften Tekeren wille 
ehad hebben : niettemin eenige van hen misbrui- 
ende onfe voorfchreven patiëntie en goedertieren¬ 

heid , kerende deugd| tot quaed, en hen niet conten- 
terende met het gene datter gefchied en gepafleert 
is,fiende dat de rebellen en wederfpannige eenige 
macht opgelicht hebben, vinden en verfieren dagelijx 
nieuwe tijdinge, houden en maken propooften, uitge¬ 
ven en fay en fchriften, daer mede Tyniet alleenlijken 
hare medeplichtige of complicen die hen tot nu toe 
geveinft gehouden of gediffimuleert hebben , pogen 
op te roeren en verwecken, maer ook by de voor¬ 
fchreven valfche inventien en logenen , te leer no¬ 
toir fijnde, voor den genen die verftand, oordeel en ju- 
gement hebben, arbeiden en toeleggen om onfe goede 
onderfaten te vervaren of intimideren, hen voorhou¬ 
dende en perfuaderende dat wy by alle rigeur,ftraf- 
heid,en gantfehelijken buiten alle wegen van rech¬ 
ten, reden en Juftitk, niet alleenlijken tegens hen, 
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Öorfprónk <3ef Nedcrlandfe beroerten 



2^2 
Het vierde Boek. c 5 6S, 

maer tegen het fimpel aemeen 
procederen, hebben voorts onlangs uitgegeven en ge¬ 
ruit- vele en verfcheiden fameufe en fchandaleule 
boexkens en fchriften, Ctt OttÖCC OUtlCCC fcïtcrc amCIL 
ïenbtc fnfengcn gebonöen te hebben tn üe hamei- ban 
een ban onfe fiaben/ geo?öineeit op ’tjhife ban öc 
b002ft troubelen en febmen/ vermeldende van alder- 
ley fpetien van volke die wy metten pcene van der 
doodfouden willen ftraffen,’t welk al valfchelijk re¬ 
gens de waerheid verfiert, en geenfins by yemanden 
van on Ten Raden noit gedacht is «weeftwelke am- 
culen na dat de felve, eerft in ’t heimelijk van hand 
te hand begeven hadden geweeft, iemand hem ver¬ 
voerden heeft te drucken of printen, om die des te 
meer aedivuHeert en int openbaer gebracht te worden, 
meinende ook daer door den voorfz logenen des te be¬ 
ter fchijn en verwe te geven, en meer hmpele luiden te 
bedriegen,en by fulkeen diergelijke middelen de voor- 
fchre ven quade geeften, perturbateurs en vyanden van 
den gemenen welvaert,niet hebben geceffeertenste 
beletten (fo veel als in hen is, dat wy van onfe voorfz 
genade, gratie en perdon generael fo haeft niet en heb 
P i  vnn r hecrmtel wel be 

en edidten geftelt: ordinerende en lallende ook allen 
onfen onderfaten en andere ingefetenen, of hanteren¬ 
de en frequenterende in onfe voorfz Landen van her- 
waers-over,dat fy te dien einde onfe Procureurs Gene- 
raelsof andere Officiers van der plaetfe daer defe te¬ 
genwoordige gepubliceert fullen worden, aenbrengen 
en te kennen geven die fy weten fullen de voorfz boex¬ 
kens of articulen verfiert, gemaekt, geftelt,gedrukt, 
gefaeit, uitgegeven, of gedivulgeert te hebben, en dac 
fyinfgelijksden felven Officiers alle mogelijkehulpe, 
byftant en affiftentie doen en bewijfen om de voorfz 
quade geeften te mogen bekomen en vangen, op pcene 
van arbitrale ftraf en corredtie, indien fy bevonden 
worden deshalven in gebreke of negligent geweeft te 
hebben, en voorts want men fulke fchriften niet en be- 
hoort te houden of bewaren, maer te niet te doen als 
hinderlijk wefende alleenlijk door ’t leien en de me¬ 
morie van dien, fo willen en ordonneren wy dat alle 
onfe voorfz onderfaten , ingefetenen, hanterende of w 
frequenterende in onfen voorfz landen van herwaers- SBorp 
over, terftond over brengen elk aen den voorfz Procu- JgJ/ 
reur Generael, of aen den principalen Officier van der 

©e 

ben konnen gebruiken, gelijk wy van t beginiei wei ne p articulen die fy onder hen hebben of hier naer- toanöea 
geert fouden t'^en) accurnmulerende er. vergde- mogen vindcn of hebb -t «g* 

rende dagelijks mfuwf j , «.„„Hen wel en be- met de band mfch reven of gedrukt, fonder defelve by anienti 

©ÖO? 
liefjt* 
tóïetbig 
fcetroin 
toen fijns 
ÈcrbrJe 
Sröjaijcii 
gctoetlï- 

hebben daer en boven tot diverfe ftonden welenbe 
bootlijken onderrecht geweeft, dat ’t federt t begmfel 
van ’t voornemen der voorfz rebellen en wederfpanm- 
ge, t’felfde principalijken gefundeert is geweeft op een 
muiterie en rebellie van ’t gemene volk, daer toe ten¬ 
derende de voorfz quade roepen, boexkens en Ichrft- 
ten, die fy by huns gelijke en hun fauteurs , en aenhan- 
geren onder ’t gemeen volk doen fayen, hopende daer 
door alle andere medeplichtig en culpabel te maken 
van ’t felfde Crimen van laf* Majefiatis dtvine & hu- 
mana, ’t welk fy niet gevonden en hebben noch ook 
vinden fullen (alfo wy menen en betrouwen) in fo 
goeden onderfaten als de onfe, daer van wy den felven 
onfe onderfaten om’tfelvc voor te komen en te ver¬ 
hoeden wel hebben willen waerfchouwen, ten einde ly 
hen by fodanigen pampieren, boexkens,fchrhten en 
articulen niet en fouden laten beariegen, ITlflCl' gclJC' 
ïnhcnmonehcti-otltocn/ dat wy volgende’t gene wy 
hen menigwerven hebben doen aengeven, van alle ge¬ 
nade en fpetigheid begeren te gebruiken,en geenüns 
van fulke onbehoorlijke en vreemde wegen en manie- 
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met de band gefchreven of gedrukt, fonder defelve by genen te 
hem te houden op arbitrale pcene, om by den voorfz 
Procureur Generael of Officier gefcheurt of verbrand 
te worden, op dat de memorie van dien foüde vergaen: 
laftende en bevelende onfe voorfz Procureur Gene- ©erft* 
rael, mitsgaders den Officiers van der plaetfen, dat fy fartiW» 
een yegelijk fo hem toebehoren fal, goede en neerftige 
informatie nemen, tegens de genen die fy bevinden 
fullen auteurs, druckers, fayers, of deelachtig geweeft 
te hebben van defe bofe inventie/onder dat devoir van 
den eenen den anderen fal mogen excuferen : en om 
onfe onderfaten geheelijk te verfekeren en defelve te 
trecken van de vrefe die ly mogen hebben van alfulke 
dwafe en ydele impreffie, verklaren wy dat onfe me- 
ninge of wille noit en is geweeft en alsnoch en is, te ge¬ 
bruiken de wegen , middelen , en manieren , inde 
voorfz fchriften vermeit,noch ook en weten of denken 
dat ’t felfde oit gemaekt of gedacht is by yemanden van 
onfe voorfz Raden, maer by eenige quade en oproeri¬ 
ge geeften, fayers van onkruit en civile diffentien en 
twedrachtigheden, waer opwy willen neerftige en ri- f„1Pp onbehoorlijke en vreemde wegen en manie- iwcuuuu.s..wuvU, -- 

554-j-jE-ï^^ 
i_bon nf ben fauteurs en aenhanperer 
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len en andere, by hen of hen fauteurs en aenhangeren 
toepemaekt, dagelijx continueren valfche rappoiten, 
roepen, en nieumaren te verfieren, fayen endivulge- 
ren, om onfe voorfz onderfaten quaed genoegen, fa- 
dtien en oproerten te voeden , ’t welk al laken zijn van 
quade confequentien,en die niet en behoren ongeftraft 
te blijven. So ift dat wy ’t felfde overgemerkt, hebben 
by deliberatie van onfen feer lieven, en leer beminden 
Neve,Ridder van onfer Orden,Stadhouder,Gou¬ 
verneur en Capitein Generael in onfe landen van her- 
waers-over, de Hertog van Alva, Marquis van Co- 
ria &c. geordonneert en bevolen, ordineren en beve¬ 
len wel ernftelijken by defen u en allen onfe fubalteme 
Rechteren eiken in’t fijne fo hem toebehoren fal, dat 
pyterftontenmet alder vlijt en diligentie umforme- 
ret op alle de gene die der voorfz feiten en mifdaden 
befchuldigt en culpabel mogen wefen, directelijk of 
indiredtelïjk, en dat gy uwe uiterfte devoir en neer- 
ftiaheid doet om rotter waerheid van de felve feiten te 
mogen geraken , en de misdadige te bekomen ,aenta- 
ften cn in gevangeniffe te leggen , te weten: die de 
fchriften en articulen voorfz verfiert, gemaekt, geftelt, 
gedrukt , gefayet, gekondigt , of gedivulgeert fullen 
h"bb°n ■ oelijk wy ook’t felfde ordineren en ftatueren, 
aengaende eenige andere Auteurs , inventeurs, fayers, 
druckers, of uitgevers van fulke feditieufe, boexkens 
en fchriften , die voorts gebrocht worden om oproer 
en feditie onder’t volk te maken, ten einde dat daer a- 

ftraf en punitie gedaen werde metter daet, volgende de 
pcene daer tegens by den Rechten en onfe placcaten 

be velen de fo wel u als den Officieren van der plaetien 
daer defe gedaen fal werden,dat gy refpeótiv dijken on¬ 
fe voorfz Neve den Hertog van Alva fchnftelijkad- 
verteert binnen veertien dagen, of ten alderlangften 
drie weken, van het devoir dat by u en hem daer in ref- 
pe&ivelijken gedaen fal wefen, fulx dat wy daqr van 
een goet genoegen en een fatisfaótie mogen hebben,en 
op dat de fake des te beter ter kennifle foude mogen 
komen, beloven wy een goede gif te en recompenfie te öfrmw 
doen geven den genen die de auteurs en inventeurs 
van den voorlz fchriften verklaren fullen, en belangen¬ 
de de gene die dagelijks verfcheiden quade roepen, 
valfche en vreemde nieumaren en tijdingen uitgeven 
en verfieren, alfb een yegelijk wel fien en merken k&n 
dat 3t g emeen volk daer door feer verflagen en verbae ' 
word^en dat de felve komende uit quade geeften, we- £nt^ 
fende eenige van dien fo onbevreeft dat fy de voorfz ölnaen. 
propooften openbaerlijk derren feggen en voortbren- 
aen, betonende daer by notoorlijk dat fy de partye van 
de rebellen houdende zijn, willen en laften wydaer- 
om dat defelve terftond aengetaft, gevangen en exem- 
plaerlijk geftraft worden na hun verdienfte en den cifch 
en importantie van de faken, fonder verdrag ofdifli- 
mulatie, op poene van ’t felfde te verhalen op de gene 
die in gebreke foude wefen hun devoir daer in te doen, 
en ten einde van onfe tegenwoordigen meninge en or¬ 
donnantie niemant ignorantie en foude mogen preten¬ 
deren , fo ontbieden en bevelen wy u dat gy defelve ter- 
ftonten fonder vertrek doet kondigen , uitroepen en 
publiceren alom &c. daermen gewoonlijk is uitroepm- 
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ge en publicatie te doen 3 ën tot onderhoudenifle en 

obfervatie van dien procedeert en doet procederen na 

forme en inhouden der felver, fonder eenige gratie , 

gunfte , diffimulatie, öf verdrag : des te doen, met 

dielïer aenkleeft, geven wy u volkomen macht, auto¬ 

riteit en fonderlinge bevel. Ontbieden en bevelen 

voorts eenenyegelijken dat fy u en hem’t felve doen 

ernftelijk verftaen en obedieren. Want ons alfo ge¬ 

lieft. Gegeven in onfen Leger tot Binch. Onder on* 
fen contrefegel hier op gedrukt in Placcaten den elf¬ 

den dag van Novembri 1568. Onder ftond gefchreven 

by den Conink in fijnen Raed. Ondergetekent, 

d’O VERLOPE. 
. < . . üliv • ; « ■ 

£Fri«i.) gjfi toil nu Den pn’nce Dan <©?angten mrö bjcDcr* 
om boo2tl)2cngen / Dacc Dan tfc Dus lange geftoegcn 
fjebbc/ op Dat De lefecntet en menc Dat Ui Ijem gatit* 
ftfjclü& Dergeten Ijdibe. Doo2fcf)2eDen l|eece 
P’tnce Dan<02angten/ geltjb Dtec Doren aengccoert 
tjS / beeft Dagdyhö 0002 fjulpe Dan fpneD?tenöen en 
geconfebereerCic groot boïfc bp een Dergaöert/ öaer 
toe bp te bofte geletö beeft genoegfaem alle fijn Der# 
mogen / en fjct bermogen Dan Dele fijner D^ienben/ 
bP en rtifie Dag nocb nacljt om te befo?gen alle Dat 

üan ttööe toaö tot ‘fijn Doornemen / retfenöe 
ban felfS in perfone Dan D’eene plaetfe öpte anber / en 
rangien alö bP nu feer emftelijb gcp02t toerbe om bem te Del* 
S te begeben/ Doo? IBarcuS ^ereo en fijn cönfo?* 

3 ten/ aio gemacljtigbe Dan De ^eöcrlantrfe<0ercfo2^ 
meeröe herben / fo tnel Die aio nocb in ’tbepmélijb 
in Jleöerlanö ober al berftroit toaren/ aio 00b Der 
0ener Die buiten Den felben 3lanDc geblucbt hjaren/ 
Die bem tot Defe tocbt belooft baDDen op teb?engen 
300000 Dalers in gereDen gelDe / Die fp-luiDen fou* 
Den DergaDeren in De iSeDerlanDen / en bem Doen 
fjebben fo IjaefLbP fijn Dolb gereeD en bp Den auDe* 
renfouDebebben/ en bem te berftaen gegeben 3ijnDe 
aio Dat De Doo2f5 penningen al gereeD toaren / fo 
Beeft bP grote neerftigbeiDgeDaen om bet Dolb bp Den 

. anDeren te Doen DergaDeren /rbebbenöc Daer in De? 
Ie DcrbinDeringe en tegenfpoeDO: miDDelertijD beeft 
BP raeDfaem gebonDen febere gcfcb2iften in b2itb te 
laten uitgaen/ Daer in DerbalenDe De cebenentoaec* 
om fip Defe oo2log tegen Den boo?ftfpeben ^crtog 
Dan 3Clba en De ^pangmerDcn aenbaeiDe / omiterec 
mcbe fijn fabe niet alleen te juftificcrcn en reept* 
DeerDigën bp een pegelijben/ maer 00b om De her¬ 
ten Der ^eDerlanDero tot bem geneigber te mabcn / 
ten einDe fp-luiDen/ aio bP met:groten macbtin 
’tHanD gebomen fouDe 3ijn / Den hertog ecnig af* 
foeeb fouDen mogen Doen / of eenige muiterpe Der* 
D02faben binnen Den SlanDe / op Dat Den hertog 
meer Dan op een plaetfe fitb te toacbten en om té 
fien fouDe bebben. €ene DanDefegefcb?iftcnDjaoal* 
Duo luibenbe: 

\T7 I1Iem by der gratie Gods, Prince van Orangien, 
Imn#* Gravevan Naffau, Catzenelleboge, Vyanden, 
angtcng Diets, &c. Heere en Baron tot Breda , Dieft, Grim- 
fcöjgOcn bergen, Arlay, Noferoy, &c. Burg-Grave tót Ant- 

werpen , en Befanfon, allen getrouwen onderfaten der 
ojtegen Coninklijke Majefteit in den Nederlanden faluit. 
ien iger» Weinig luiden in den Nederlanden is verborgen, hoe 
ïlöa8" dat de Spangiaerden over lange jaren gearbeid hebben- 
jeefc de om na haer-luider moétwille te mogen regeren des 
icncje* Coninklijken Majefteits Nederlanden, de felve landen 
lamER. te dien einde fo grotelij k hadden gediffameert van ket- 

teryeaen fijne Majefteit, datdeffèlfs goetheid by den 
Spangiaerden misbruikt zijnde, fijne Majefteit geac- 
cordeert hadde het invoeren van de Inquifitie binnen 
den Nederlanden voorfz, want defe natie wel vérftond 
dat in gevalle de Nederlanden de exercitie van de In¬ 
quifitie grotelijk gedoogden, het volkomen maniment 
der Nederlanden hen-luiden niet en mogte faelgeren, 
of- indien fy de felve weigerden , dat alfdan de felve 
Landen hen-luiden tot eenen rijken roof open fou- 
de ftaen: welk hen-luiden voornemen bemerktzijn- 
de by de Edelen der felver Lande, hebben fy by re- 

I Deel. 

monftrantie van den quaden einde uit het executeren 
del ftrenger Placcaten te beduchten ftaende, ootmbe- 
delijk.aen fijne Majefteit verfocht abolitie van de In¬ 
quifitie, en minderinge van de al te ftrenge Placcaten 
qp t ftuk van de Religiën, waer na door eenen onwij- 
fen y ver des gemenen volx, op fommige plaetfen ee¬ 
nige ongeregelthcid is gevolgt , dewelke met groot 
recht en redenen al eenigfins was excufabel, door de 
onnutte en feer trage remedien daer tegen gedaen, 
maer ook mede door ’tgeftadig vertrek van fijne Ma- 
jeftrdts komfte in de landen van herwaers-over, met 
verfcheiden brieven van den fteden en volke dikmael 
onverachtelijk belooft: maer al des niet tegenftaende, 
hebben de Spangiaerden en andere quade menfehen 
fijne Majefteit al’t felve fo verkeert aengegeven, dat 
fijne Majefteit den Hertog van Alba met Spaens krijgs¬ 
volk heeft gefonden inden lande van herwaers-over, 
dewelke van geen ander voornemen (fo’t leider by de 
aften blijkt) en is met de felvete handelen, dan, fonder 
onderfcheid den goeden metten quaden, en de grote 
menigte ontfchuldigen, mer weinig fchuldigen te ver¬ 
jagen , te hangen, en te onthalfen, na dat hy den Prin- 
cen, Baronnen, Edelen en treftèlijkften van den Ne¬ 
derlanden gedood, verjaegt, en van hare fteden, lan¬ 
den en goederen berooft fbude hebben, om alfo te ge¬ 
reder te mogen geraken tot het eenig fouverein regi¬ 
ment over defe Nederlanden,volgende hier in d’exem- 
pelen by hen-luiden in Italien al over lange gepleegt. 
Om ’t welk immer onbehindert na haer tyrannige luft 
te mogen volbrengen, hadden de Spangiaerden en .an¬ 
dere bloeddorftige argliftelijk fijn Majefteit uit defe 
Landen, in een fake van fo groten gewichte ( daer Kei- 
fer Carel hoogloffelijker memorien, om veel gerin¬ 
ger faken, als namentlijk alleen om de beroerte van 
Gent te ftillen , in haefte door fijne verfoende vyands 
landen,hem felven hafarderende,herwaers-over quam) 
in Spangien gehouden, alleenlijk dat fijne Majefteit 
fijnder onderfaten ontfchuld niet verftaen, de Span¬ 
giaerden verkeert aengeven niet merken, en fijne Ma- 
jefteitsgetrouweonderfaten (tegen fijneaengeborene 
goedertierentheid) onverhoort veroordelen , en den 
Spangiaerden tot eenen roof geven foude.Hoe nu door 
dit fenijnig belet nietalleen de onfchuldige, maer ook 
die wel verdiende onderfaten fijns Majefteits, wrede- 
lijk gedood, verdreven en goedeloos (tot des Span- 
giaerts profijte) gemaekt worden, met deerlijke ver- 
armingederontfchuldiger wijven en kinderkens, fiet 
men fo fnenigvuldelijk voor oogen , dat des genen 
nood en is alhier te verhalen : fo men infgelijx niet ve¬ 
le en behoeft te feggen van den effeftte der Inquifitie 
nu tegenwoordelijk, als een ondraeglijk juk op fijne 
Majefteics onderfaten, in den lande van herwaers-over 
gedrongen zijnde, gemerkt yegelijk wel kond is, dac 
aen de gierigheid, haet,of moetwille van eenen gediffa • 
meerden verrader hangende is, het lijf, het goed, en de 
eere van alle vrome en oprechte luiden, na dat de Her¬ 
tog van Alba eenmael onder de voeten heeft getreden > 
alle befchfeven rechten *.alle privilegiën, en ook alle 
contraften, by fijne Majefteit befworen zijnde. 

Wat fullen doch alle goede ondèrfaten des Coninks -» 
van den Hertog vöorfz verwachten, dan alle dage te 
worden geftelt in de noodftalle van God te verloche- 
nen, van’t land en goederen te verlopen, of van alle 
ellendigheid gemartelizeert te worden, wat ftaetdoch 
te verwachten over den ganfehen Nederlanden, die 
onlangs fo weeldelijk in juftitie, vrede, neringe en 
rijkdommen floreerden , dan gewelt in ’t goed en 
bloed j fchendinge van maegden en vrouwen, moor- 
derye vkn grote menigte van fijne Majefteits befte on¬ 
derlaten , en dat (noch boven al gaet) eene gehe¬ 
le berovinge van den heiligen en zaligmakenden 
woorde Gods: feker heeft hy defevoorlchreventy- 
rannie fulx opentlijk dorven plegen, dewijlede laken 
van de Nederlanden doch in grote onfekerheid Hon¬ 
den , hy fal hem voorwaer niet fchromen fijn aen- 
gebören felheid trouwelijk te tonen, indien hy de 
voorfchreven Landen bedwongen hebbende , hem 
felven volkomelijk meefter vandefelve maekt. Dan 

§ ’ DL 



Het vierde Boek. 5 $63, 
fullen eerft de goeden geftraft, de quade ge-eert, en de Gods, de grootheid fijns Lands-Heeren, met de vry- 
Nederlanden van vrome luiden , van rijkdommen, heiden welvaren fijns Vaderlands te helpen vorderen 
van neringe en welvaren geheel gebloot, en fulks den en belchutten, en hebben wy niet willen laten alle vro- 
quaedwilligen gebueren der felver Landen toteenen me en getrouwe onderfaten fijns Majefteits, fo wel die 
weerlofen roof gemaekt worden; iö dat fy te recht puer noch binnen den Nederlanden zijn , als die daer uit 
fot en dul geacht mogen werden, die al defen nietje- zijn verdreven, met alle ernft te vermanen, datfylui- 
genftaende , hen verlaten op de lofe en bedriegelijke den ter herten nemende des gemene Vaderlands gron- 
beloftendes Hertogen vanAlva,of andere onder den ! telijke bederffeniffe , haer-luider en haerder kinderen 
name des Coninks (die fy gewoon zijn te misbruiken) 
van pardon en anders, gemerkt alle’t felve mede niet 
en zijn dan gladde woorden en ftricken om de licht- 
gelovende menfchen ellendelijk te vangen, fomenge- 
lieri heeft aen den onthalfden Graven , ook vele Ede¬ 
len en Burgeren, die door een onfekere hope van goe- 
dertierentheid, des Albaners felheid hebben moeten 
fmaken, en ook mede fonderlinge aen de brieven, on¬ 
der gewiffe Coninks name, den volke alom in Neder¬ 
land voorgelefen, op dat het volk (dat nu veel uit vre- 
fc uitten Lande begon te lopen) binnen ’t Land op 
fijn arbeid foude blijven, op ’t goet betrouwen van fijne 
Majefteits genade, welke genade den genen daer op 
betrouwende , fo ellendelijk geworden is, datter tot 
verfcheiden plaetfen vele onbermhertelijk gedood zijn 
geweeft, uit krachte van bedekte brieven gebonden, 
inhoudende dat fy-luiden Officieren, fonder te letten 
op de genade brieven voorfz , den volke verkondigt 
Zijnde , des niet te min voort foude gaen metter execu- 
iie, volgende haer-luider Officieren fecrete inftru&ie. 

Waerom wy WILHELM by der Gratie Gods, 
Ermee van Orangien, den voorfz ellendigen State der 
Nederlanden alovereenige jaren voorfienhebbende, 
enonfen eed, dienfte en getrouwigheid tot fijne Ma¬ 
jefteit betrachtende , hadden defelvejammeren, den 
Nederlanden door het invoeren der Inquifitien over 
\hooft hangende,getrouwelijk fijne Majefteit voor¬ 
gehouden, op hope dat fijne Majefteit’t felve terher- 
te nemende, metter Inquifitieophouden, en fijne Ma- 
jefteits Erf-landen voor fuiken ellendigen bederffeniffe 
behouden foude, maer fiende’tfelfdealles te vergeefs 
enganfeh onvruchtbaer te zijn, overmits genefaken 
tenooren fijnder Majefteit mogen komen , dan door 
de Spangiaerden en andere corrumperende tóngen. 
En bemerkende mede de ganfche Nederlanden, ge- 
ftelt wefende in de uitterfte noot en pericule van een 
eeuwige flavernyeen irreparable bederffeniffe, heb¬ 
ben wy fo uit krachte van den behoorlijken dienft, 
die wy fijne Majefteit khuldig zijn, als uit waerach- 
tige medelijden van de ellendigheid fijner Majefteits 
getrouwe onderfaten , aldaer niet langer fodanige deer¬ 
lijke moord, roof, geweld, en jammer, ftil blyven- 
de konnen arenfehouwen. Te minder ook overmits 
wy, als van fijne Majefteits goedertieren nature gron- 
delijk kenniffe hebbende, verfekerlijk weten dat fijne 
Majefteit van de Nederlandfe faken byden Spangiaer¬ 
den qualijk geinformeert is , en dat fijne Majefteits 
wille geen dink minder en is, dan datdevooriz fijne 
fchone Erf-Nederlanden fo lelijk verwoeft fouden 
worden. 

Alfo hebben wy, beweegt zijnde uit faken voorfz, 
en fonderlinge ook verfocht zijnde byden onderfaten 

(F. 182.) van fijne Majefteits Nederlanden, fo wel die daernoch 
binnen fitten, als die verdreven zijn, fo wel van der 
Catholijkfer als van der Gereformeerde Religiën, tot 
geen einde anders dan tot Gods eere in ’t voorftaen van 
fijn Heilig woord, en dienaren tot fijne Majeft. dien¬ 
fte , in ’t voorkomen en beletten van de totale ruyne der 
Nederlanden, en tot welvaren der felver Landen, in ’t 
befchermeti van de vryheid en Juftitie der felver, de 
wapenen ter hand genomen , om met rechtveerdige 
nootweer, der Spangiaerden geweldige tyrannye tegen 
te ftaen en beletten, met hulpe van den barmheftigen 
God , die aller bloeddorftige tyrannye vyand is, ge- 
trooft zijnde, lijf en goet daer byte wagen, daer toe 
wy nu al ( God fy lof) een treffelijk krijgsheyr van rui- 
teren, knechten, gefchut, en alderley krijgsruftinge be¬ 
reid hebben op onfen eigen koffen. 

En want elk oprecht menfche fchuldig is de eere 

eeuwige flavernye, des tyrans grouwelijke bloedftor- 
tinge,en het ontberen van de Euangelifè lere. Dat al¬ 
les ontwijfelijk worden fal, by aldiende Hertog van 
Alva nu genen eendrachtigen wederftant en werd ge- 
daen, hen felven immers als nu, met lijf en goet be¬ 
ne ven ons totte voorfz rotelijke wederftant getrouwe¬ 
lijk imployeren. Om d’welkwel te doen en hem fel- 
ven te helpen, gemerktu God met aenbiedinge van 
fo wenfehelijke middelen, als hy gebenedyet eenen ye- 
gelijken, door ons is voorhoudende nu ook wil hel¬ 
pen, hooglijk van node is, dat alle vrome luiden (nu 
wy doch met eene machtige krijgsruftinge al in ’t trec- 
kenzijn) hen felven onbeveinfdelijkopenbaren,die- 
naers van God en van den Conink, ook liefhebbers 
van’t gemeen Vaderland. Alfo dat de gene die uiten 
Lande gevloden zijn, hen felven eerftdaegs daer we¬ 
der in voegen , elk in fijn woonplaetfe , en terftont 
met den genen daer noch in wefende metter daet ar¬ 
beiden om de Steden te helpen verhoeden van den 
Garnifoenen der voorfz Spangiaerts, en die te bewaren 
ten dienfte van de Coninklijke Majefteit, en tot vry¬ 
heid van den felve Stede en gemenen Lande. 

d’Welk indient getrouwelijk gefchied (fowy allen 
getrouwen fijne Majefteits onderlaten ganfelijken toe 
betrouwen) de Coninklijke Majefteit eenen feer gro¬ 
ten dienft fal zijn, en ons ook geven eenen luft om u 
luiden meeren meer te befchermen, en te vryenvan 
de Albaenfe tyrannye. En fullen daer beneven onfc 
ondraeglijke koffen, fchaden, moeiten, arbeiden, en 
pericuieneenigfins gerecompenfeertachten, doorful- 
ke ü luider bevonden oprechtigheid, vromigheid en 
dankbaerheid , die wy dan noch in tyden en wijlen 
aen alle fodanige vrome luiden grotelijk willen geden¬ 
ken. Maer fo.daer ook eenige werden bevonden (fy 
zijn binnen of buiten Hands) die over beide zijden 
hinken, twe Heeren dienen, defe gemene Lands-fa- 
k©0CÜ?dig ftaen , en tot eensanders pericule,fchade, 
en arbeid aenfehouwen willen , alle fodanige willen 
wy ook met defen geadverteert hebben dat fy lieden 
(delen handel geval, fo dat des Heeren wille fy) van 
God niet ongeftraft en fullen blijven , en alseerlofe 
luiden, en trouwelofe verraders van’t Vaderland, en 
van hun felven , geacht fullen worden t’allen tijden. 
Op dat fodanige menfchen fulke haer-luider onnutte 
hope van ongeftraftheid verworpen , en hen felven 
mannelijk , vromelijk in defe al gemene treffelijke, 
eerlijke en Godlijke handel quijten mogen, met ons 
en alle anderen getrouwe dienaren en onderfaten van 
fijne Majefteit. 

Ten einde des Albaenfe gierige bloeddorftigheid 
eens recht betemt zijnde, de gemene Staten van de Ne¬ 
derlanden eens hope mogen verkrijgen, om tot onpar- 
tydige aendieninge van faken aen fijne Majefteit, tot 
rechtveerdige verantwoordinge van den gemenen lan¬ 
de, totgenietinge van oprechte juftitie, volgende dien 
ook tot de voorgaende neringe en welvaren der felver 
Landen, tot beveftinge der privilegiën,tot exercitie 
van de ware Religie, en tot eenen gedurigen vrede mo¬ 
gen geraken, onder fijne Coninklijke Majefteit, dien 
Godalmachtig verlcne een verftandig hertedathem 
vrefe, en een lang Talig leven,tot een langerufteen 
welvaren der Nederlanden. Datum den 31 dag des 
maerids Augufti, anno 1568. 

Joch tiet öc boo2f5 I^eere $2tncc ban «Drangtcn ter 
felbectjjb niche in buffi wtgaenecn anber groter ge^ 
fct)?lftemettiefen tttule; Verklaringe en uitfchriftdes 
doorluchtigen, hoochgeboren Vorft enHeere, Hee- 
reWilhem Prince van Orangien, &c. battfljnenOOt* 
fafieltjhe öefenfte tegen <!Duc beSCIba/ en fijne grotb 
toeïtjfee tirannie/ toaer in Dp beet tyeöer ban in ’t boo?* 
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i $68. Oorfpronfe der Nedetlandfe Beroer ten. 
gd^nbefijttéit fafee jufh'fïccccöc/ en bess ïjettügeban 
Üllbatprannieberbalet. 

;©aet iss nocb een anber uitgegaen met befen tt? 
tel: Waerfchouwinge des Princen van Orangien aen 
de ingefetenen defer Nederlanden. ©OCfi een anbet 
met öefert titel : Getrouwe vermaninge aen de in- 
woonderen der Nederlanden, tegen de ydele'en val- 
fche hope, daer mede fy van hen verdruckers werden 

verleid. _ 
^efe gebjuhte fcbnften in ^uttg cn francos 

toerben alom gefonben en gefitoit gdbb boo?fcb?eben> 
9C(j5 mi fijn maebt ban bage te bage/ meet en meet 
toaö toaffenbe en toenemende / fo ban peerben/ tui' 
teren / ales ban boetïmecbten/ fo bat bp eenen fcfjo? 
nenboopboïjcbpben anbeten babbe/ öie baer loop- 
plaetfe baböen in ’t Eanb ban (Crier bp een Cloo? 
fier genaemt ïSommerf bojff / en batbefebaetnuee? 
nen ttjö lang gelegen Dabben tet feet grote fcbabe öegi 
lanbbolje. beeft be ïfcerc ©’ince fijne generale 
monfferïnge gebacbt te boen / maet alfo bepennin? 
gen/ te bieten be 300000 balcres nocb niet en toa? 
ren gehomen uit ©eberlanb / bolgenbe be boo?f3 toe? 
fegginge ben ©eere ©jince gebacn / fo en beeft fip 
’tfelbe niet tod bonnen te toege bjengen / fo bat- 
ter grote ontufie en muiterpe onbet gebomen i$/ 

bocb té fo bele te toege gebjadjt en gebanbelt bat? 
tet alless geflilt/ en eenfbeeté boo? toeiniggelbé/ en 
anberssbeeté boo? febone beloften baertoegebjagti.es 
batfe gemonfiert 3ün getoojben / be pjincipaïe Ca? 
piteinen ban beruitercntoacen Frederik Rolhuifen, 

m jBaerfcbalb ban beffen / een feet beroemt en etba? 
Se ren brijgfman / Dirk van Schoonburg, <©?abe Juftus 
loo? van Schouwenburg, <©2abe Albert van Naflau, <Ü5J3? 
icrfïon jjg Burchard de Barby , Otto de Malsbourg, Her- 
JtSnm manRudefal, en Adam Welfe, be Oberfie COJOnd? 
iber fö« len ban bet boet-bolb toaren / Nicoiaes van Hood- 
)o!f.t ftad, ofte Hagftad, een Cbelman ban oubenljui* 

ae' fe/ en feet ebele afbomfte/ in feiten ban oojlogetod 
geoeffent/ Vitus Schoner , en Balthafar de Wolffes. 
<©e dfrancoife Capiteinen maren / Jenlis, Morvii- 
lier, le Baron de Renty, Mouy, Autricourt, Efter- 
nay, Eraquiers, laPerfone, en anbete Obet ia benbc 
ruiter^ / en ober 2000 baebfcbutten: be kapitein 
Poiet babbe 00b bebel ober bet boet-bolb. l^icr toe 
toass gebomen <©jaef ïobetóijb ban ©affau na bat 
ben fiag te Remmingen (baer top bier te boren af 
gefpjoben fiebben) bedoren toass / niette ©betfie ban 
be ©cberlanbersf/ até be <®jabe ban ^oogfïraten/ 
bess poeren ban 25atenbo?gfone/ tooeber banbettoe 
bie be ïfertog babbe boen ontfioofben / be Interen ban 
3©. Kpfoire/ Carlo/ gamess / 25o:teI/ Ëoberbal/ 

©tlé 
b’Stibis 

ten en 4 cartotitocn / bet toas? feertegenacbttgenle* 
lijb toeber/ en fcer onbequaem om te reffen en marebe? 
ren met fobanigen groten en getoelbigen leger. 

2Cté nu be ïfertog ban 3ïiba befe tijbitigè ber? 
fïaen beeft bat be ©?ince ban ©jangien met flirt 
bepjleger in ’t treeben toao en na ©ebcrlanb toilbe bo^ 
men / fo beeft bP fijnen leger gefïagen bp ijBaefïdrlit / 
en beeft bem albaer feerfïerbgeïegert/ befcbanfïen 
begraben. 

<©tutent ten fdben tijbe beeft be Coninb uit <§part' 
gien gefonben aen ben hertog 400000 tronen / en 5Sa 
2 500 «^paenfe folbaten / betoelbe terjlonb na be^ bn/ft en 
hertogen ban 5Clba leger 3ün getroeben/ uit befch Bdau(s 
be beeft men berftaen bat Fioris van Montmoren- 
cy, l^eere ban jBontignp (be bjoeberbanbenCïja; Be 'mfy 
be ban ï|oo?ne) met bjie anbere in ^pangten ont? rL.tóare 
booft 3ijn getoeeft. g,0^ 

oPnboetoeï niemanbbaerbart en bojfïefpjeben/fö mv 

toarenber noebtanö bele bic baer in een groot mifba- ö00^ 
genbabben/ batmeneenl^eere ban fulber qualtteït/ 
bie booj laft en bebel ban be ïtegente en alle be ©eerett 
ban ber <©jtoe / en Raeb ban ^tate / aen ben Coninfe 
gefonben toaes/ na bat men bem fo lange tijb opgebou- 
ben babbe / nocb einbelijb tegen alle bolberen retfitert 
babbe boen boben/ en boben bien alle fijne goeberert 
boen confifgueren en aenfïaem 

jBeteren feb^üft: bat bp lange te ^egobta ge^ 
bangen gefeten bebbenbc op een bleinen bogen to^ 
ren/ met eenen fijnen linetbt 3Crtu.es be jBunter/ 
altoaer bP lange gefeten bebbenbe eh niet bonnen^ 
be op fijn berfoefe te tecljt gefteït toerben / mibbe- 
len gefbebt beeft om uit be gebangeniffe te bomen/ 
baer toe betoegenbe een ^pangtaert ban fijn betoaet^ 
berss/ 3Cntboniss ban ber 23ebe fijn ^ecretari.ö/ 
gioban ï|anou een €belman uit pjuif'en/ g|an le 
iBoine fijn bofmeefter / en fan fijnen Cob / ban 
bat boo? berfuimeniffe ban fijnen bofmeefter be fa? 
be ontbebt toerb/ baer ober ben ^pangtaert geban? 
gen/ ben Cob ttoe bonberb fiagen breeg met een 
Bjeeb leber / b’anbere na lange gebangeniffe bóoj 
boojbibben ban be Pfinceffe ban ^ojtugael b?p gua? 
men / bocb in j^eberlanb bomenbe toerben op be gal? 
ge uit 25?uffel gebannen: en bat be t^eere ban ijDott? 
tignp in ’t faer 1370. boo? be bomfte ban be €0? 
ninginne ban ^pangien / bie belooft babbe booi 
ben felben aen ben Coninb bem te berbibben (*t toelb 
ben hertog ban 3Clba obergeftb?eben babbe) eer 
be Coninginne uit bet febip trab / booj een jon? 
gepagie bie-1 bem bienbe toerb bergeben/ fonberfert? (f. ,83.> 
teutte/fulr bat bP fierf in «öctober 1570. en bat in 
jIBeert 1571. bp ben J|ertogban 3fllbafententie toerb 

(©pbam/^onop/en meer anbere uitte $ebcrlanben gegeben/en alle fijne goeberen toerben geconfifgueertt 

©e 
nacfjr 
lanbcn 
Ê|inre 
San 
angten. 

gebluebt en berbjeben. 
^0 beeft ban in’t begin ban September be^jin? 

te ban <©jangien fijnen leger boen op-a*ecben/ en na 
bat bP be generale monfteringe gebaen babbe iss bp 
ober ben Kbijn getroeben na ©fit / <*n plaetfe 
beborenbe onber bet gebieb ban ben boo?f3 ©jince/ 
begebele macljt toass ontrent 44 baenbelen ©oógbuit? 
fen / 4000 f rancoifen en JBalen / meeft al baebfcbut? 
ten/ en 4 banen ^uitfe toel gemonteerbe ruiterss/fom? 
mige ban ben boetboibe babben in bare benbelen boo? 
bare bibifen / Pro lege, grege, & rege: bat iÖ / bö02 be 
SBettcn/ boo? bet bolb / en boo? ben Coninb / reebt of 
fP babben toillen feggen: 

Voor den Conink, volk ende Wetten vroet 
Willen wy vry wagen lijf ende goet. 

SCnbere boerben een ©eUtcaen (bie uit lief be bie bP 
bjaegt tot fijn jongerö be felfbe met fijn epgen blocb 
fpijfet) inbare bacnbelo/ b’anbere babben rofen op ! 
bare fiojmboeben / bet toelbe ban óuben tijben al? J 
tijbsf iss bet teben ban be Cngelfe getoeefi / gelijb of fp i 
baer mebc babben toillen te bennen geben bat be Co? 1 
ninginne ban Cngelanb baer in befen babbe bebulpig 1 
getoeefi. <©cfgclijr babbe beboojf3©2ince ban <©?an? 
gien tien fiucfeen geofgefcbW te toeten 6 balftonet? 

I. Deel 1 

toat bier ban 3p en foubeib niet bonnen fiellen/ ban 
mp iö altijbo gefeib getoeefi ban perfonen ban guali? 
teit/ bat bP in =§pangien bp fentcrttiefoube3ijnont? 
booft / late baerom bit alfoinfijntoeerbenfiaen/ fal 
nuboojtssgaen/ totbatibbierbanfeberberen blaer? 
ber befcïjeib af fal mogen bebomeu. 

^e Coninginne ban ^ifpanieu ffabella be©al? 
loiss/ Coninb üarel ban ©janbrijbes fufier / iooobin ban“ö7 
befen jare gefiojben / en bat feerbaefielijb/ 00b niet ^0n^ 
fonber groot bermoeben ban bergeben te 5tjn getoeefi/ 
fp liet bem ttoe boebterenaefiter: be hertog ban 3CI? ê>pan# 
ba liet baer in $eberlanb een grote uitbaert boen / 
fommige feggen batfe ban een mtobjagt berfebeiben / 
enalfogefio2beniO. 

j|et leger ban ben hertog ban 3Clba toass feer $ae 

fierb / bP babbe bp bem biet regimenten <©uitfen/ flerit fie« 
baer Cberfie ban toaren/ be <©jabe ban Sabjon/ 
en <02abe ©bilipss ban ©berfiein / negen buifenb ou? ^Etroa 
be toelgeoeffenbc^pacnfefolbaten/ enbp-nafobeelFanstfc 
3©alen en ©eberlanberö / en fess bupfenb ruiterss /öa 
bebalben be ojbinartë benben ban Cjbonnantien / 
fulr bat bP eenen fcljonen Doop toel geoeffent bol&S 
bp ben anberen babbe / tod böojfien fo ban ge? 
fcljut/ amonitie/ gdb/ pjobianbe / alOban alle an? 
bere noobbjufr. 

m <©?abeban beeperb/ ©jp-fieerebanÊume/ 
Wt % toe^ 
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men en berHoopten ’t fdbe m te nfiwn / toant al toas 
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otier Dc 
JSafe. 

UCniiOOW ItflUvtn/ ^ivy«vv|iynvv.M —«■ 
niet enjouöen bojten / boo? en aleer fp be boob ban ben 
«©jabe ban €gmont en feoome geto?oben Dabben) 
beeft bent ontrent befen ujb bp be jfrancqtfen ge? 
boegt/en is boo?tS bp ben#?ince ban ©?angten gebo? 

®SSÖ&s»w- 
Hetüuis.te harpen bp Ceulen in/ boodS funjeget 
nrimdit Hcbbenöc öoo? Eimbojg / en tn ’t Eatiö 
bSull en anbere plaetfen / neemt fjet £lot te 
3©ittDétn' ’ttodb ben «©?abe ban Cuienbo?g tae# 
Sn Di/ en öcfettet met bolb: neemt oob op De fel? 
£?dfcin menbeeg en €ppen/ tuffcDenCeulenen 
t©nren gdegen / en ooft be ï^cnfemon / t todh ben 
Xttè iLborat/ en aldus neenentoeerftecbenöe/ 
wn Sn icetogban mm te abuferen/ fo tb finten 
ïeöen bp nacHt fubjjtdps en onbetfienS met lifte•_ bp 
jStoéfium obeï-be |Bafe gepaffeert met fijne geilde 
fapdiradd/rn memnge om Hem te pjefenteeenboo? 
Het leger ban ben S^cctoo ban 5fiiba/ en Hem fïag te 
Ïebeecn/ maer DP Deeftbaet t oe niet bonnen Domen/ 
lasant be Dertsg Dcmfeeo jterbdijb begraben en gde? 
nett fieöbenöe onttent iBaefïricHt / op een feet tod 
gelegen plaetfe/ Hebbende be tfaö *W »e£rdHt 
enen (ban biaet fjnban als genoeg en oberbloeötg 
fi om fijn leger t’onöerDouöen) en totlöemet 
flaen/boetoeï (menfeib) öatöe&pangtaeröen geer. 
ne tegen ben $?ince gefïagen Dabben, Éjaer_öe ï|er? 
tog ban $lba toefenöe een 
«Dberjte/ toetenöe bat beoorlogen ntettebdtoutoen 
en 3tjn (fo Tubicides feib: 

Den uitgang der oorlogen en is niet te betrouwen; 
Want fy is onfeker ende niet op te bouwen, 
Dikwils neemtfe een ander eint: 
Dan men te voren wel hadde gemeint. 

fahe 
toaeront 
toe $cc; 
ïo3 uan 
3Udq 
niet en 
ïjccft 
tosllcn 
flag Ie? 
toeten; 
ïicn 
©jtnee 
brui 
rangten / 
maer Dc 
fcltie 
ïjccft 
toevtogcn 

3D«be lieber niet fïaen ban fijn fabe m openbaec 
penjbel fielten / toant Dp b?eef öe ofbpabontueenHet 
Wttfe brijó$bölb/ öetoelbe meefïenöeel fun Kelt? 
gie contrarie toaren / en geljjbe profeffie ban Kdtgte 
Dabben ais fijnbpanben/ om be fabe bes geloojs mm 
le ben bpanben nunfiig meebten 3pn/ en m t mtö? 
ben bes frajöS ban Dem bjpbenbe/ ofDaer ban ben 
firiibOoubenbe/ ficïi feSben met alle be fpnetnnoob 
brengenmodjten. ^aer-en-DobentotflDP 
bc ©eeren ban ber €>?b?e bes geDeien Jeberlanbs 
Dem niet al tc beel goeöS en gimben / en öatfe meer uit 
bebtoang ban uit goebeteillê Ijem geDoo?faem toarett/ 
üaerom fo?göc Dp 00b of motDt gebeuren bat fyn 
bpanben ben ffag en 5t bclb bcpielöen / en btetope 
böcliten/ bat fp aiSban Den tot fijne bpanben beren/ en 
Den-luiben boojtS gdijbelübclijb tegens Dom fiellen 
(cuöcn mogen/ baant eenet feib: 

Die verdrukt werden door felle handelinge, 
Socken beter, ende haecken na veranderinge. 

-go Heeft Dp ban boo? Dem genomen/ metfcDer^ 
mSeringe öe fabe gaenöe te Douben / toet toetenöe 
bat be Dnncc niet en fouöe mogen feet lange fo beel 
bolr bp bc-n anbetenHouben /PfO^^foubegeibof 

piiTAeuna<DberfiebanDetpeeröe-bolb beS l^ertogen 
ban filba / Daefie Hem om bit te beletten/ en al felle» 
mutferenbe enfirpoenbemet Detbolb ban ben#?ince 
ban<©?angien/ Ijeeftljpfe opgeDouöen / en peeft een mntf®, 
bed ban öe fijne öaer in geb?agt: baer 3Dn beel ban bes ttngen. 
©jincenboïHgebleben/ en 00b een goeööcel ban bes 
Keet ogen bolb : bes finten bolb öre ’t ontgnamen 
snn tot (€tupeningeraebt / öaec-en-tufTdicniS be 
Keer ban èierges 5S nacljts / fo beöebt DP bonbena 
dljienen in $ë?abanö getroeben/ 3 mijlen ban 3loben/ / 
op bat Dn ben,#?inee ban <©?angten boqdiomen/ enbe 
55?abanberS beljulpigsijn mocDte in tüös/enoob be 
felbeinDaeroffitieDouöen. . 

g^en tiiö ban bier bagen öaer na Heeft öeppnce 
ban #?angien bp (Silermont een bed fpnS bolr ober 
be ribiete gefonben / Het anöer bed Heeft DP een bevgfc 
ben of Hoogte baer een molen op geflits toas boen im 
nemen / om te lieDter Det leger ber bpanben btnöerlijb 
te 3ijn. fiDaer be hertog ban 5£iba / Beeft terflonö eer 
fpfiet nefrerbt tjabben/be fijne aiöaer gefenben/ en gun 
met fuiften getoelö aengeballenf bat bes P?incen bolb 
öe bïucHt genomen Hebben, ^e fMnce latenöe (€Hes 
mont ter recHter Hanb / Heeft langs be rttoere <0etec 
getogen / en Heeft beflaen fijn bolb ober te fcnöen/ 
'ttoelb ben hertog ban Sflba öoo? HefpieberS ber^ 
fïaenöe/ Heeft ^on freberico öe (SToleöo fijnen fone 
met 4000 naebfcljutten / 6 fiucfeen gefcHutS / en eenett 
fterfee Hoop ruiteten gefonöen / om fijn bpanben toe m 
Hetobcïpaffercn befig toaren/ te oberballen/en isfelfS 
teraonö gebolgt mette refi ban fijn leger, ^oti fre^ 
berïb gebomen 3ünöe bp een boffefjagie / Deeg fun ge^ 
frljut in öe <©?angife getoenb / en Heeftfe fierbelijb 
aenneballen / maer fp toeeröen Hun bapperHjb en b?o^ 
meïijb/ fo öattet fdieen bat be ^pangiaeröen fouben 
Hebben moeten blucHten: maer met be bomfie ban 
benl^^rtog / 3ijn bes #?mcen ban <©?angten bolb tn jaaeba, 
öe wfurfit gefïagen. ^aer toerö gehangen genomen 
een €belman / genaemt $HÜtp3 a IDarbaiS / l^eer 
ban ïouberbal / uit Het <0?aeffcHap ban karnen ge^ 
boodig/ bie be i^ertog Ho?tdijr öaer na öcöe onthoof- 
ben. ©oo?t0 3ijnöer ban öe 3pbe ban ben $?mce ban 
©2angien gebieben / berfïagen als berö?onben om 
trent iooo. iDon fö&ttih Heeft be ribiere gepaffeert/ 
en be blucHtige berbolgt / betoelbe nocHtanS bp öe Ha^ 
re3imgebomen/ en ïjaerinfïagojöengefielt Hebben^ 
öe / fo Hebben fp-luiöen ettelijbe bagen metten bpan^ 
ben gebeenten / en ban ö’eene en ban ö’anbere toober? 
Hanb beljouöcn / na Het fP?eebtooo?ö: 

gen 3p / bat een «Dberfle Hem niet fonber bupgenbe 
noob in pertjbel en fielïe/ en toanneer Het emöebes 
brSs na-bp fouöe 3ün/ fo fouöe Het felbe allcmem 
fcöcnbetonen / beboo?bcöacHtHeiö fijns aenfïagS / en 
baiier geenbD'tone nutter en is / ban toe fonber fpner 
bPjgfïuiöen fcliabe en bloeö toerö berbregen / JP pebe 
00b al’tianöboo?toegnemen öe molen*pfers mt öe 
Imom-moïcns/ op bat men te platten lanö boo? öe 
5pd«ee etiifijn bolb geen boom en fouöen bonnen ma? 
len. vDe Duncc ban ‘Djangten bebe fijn befte om ben 
^mogbaii» tottcnfïaguittelocben/maer ttoas 
te bergeefs/ öcrHaïben Hp Hem beinfbete bertreeben / 
De eft fijnen toeg met een bed bolï na (tongeren geno- 

Legt gy nu dijn vyand neder} 
Morgen flaet u een ander weder. 

<De Dnnce fijn leger optoebenbe / Heeft fijnen toeg 
na Koben genomen / berHopenöe bat HP ban fijne Hei? 
mdijbe bdenöen fbube ontfangen too?ben /maer met? 
benöe bat Hem nergens niemant en roetbeomliem 
te ontfangen / is toeöer in ’t lanö ban Euib getogen / (p. ^ 

en Heeft onberfienS öe boo?fieöen ban EaurenS eit 
IBargriet/ mette bjugge Efroöp ingenomen/ maer 
ban öaer bertrecbenöe/ ban Dior / ban öaer / Hoeft me? 
nig boomenien gcHaö / en miöbeï gefocHt om metten 
Dertog te fïaen / maer Haer bo?berIijbegeIcgentHetö 
en batfe niet en toilöen/ öebenHem fijne opinie alle ba? 
ge beranöetcn / en fienöe bat Hem 00b met fcHetmut? 
feren allengbens beel bolr afgefïagen toerö/ en bat 
fijn bolb begonfien te muitenom betalinge/ alfo HP 
00b ban De 300000 balcrS bie Hem be jfleöetlanöcrS 
belooft Dabben / niet ban 10 of i2oooHaööe ontfan? 
gen/Heeft HpgeöacHt beft te 5ijn/ boo?bie tijb^eöer? 
lanö te ruimen / fo öe tointer en guacö toeber 00b ftcrb 
opte Hanb quam/ baer boo? ijp 00b niet beel wtrecH? 
ten en fouöe bonnen / bpfonöer fo HembeDalbenban 
getoebbangelöe/ öebictnalie aen allen 3Üben afge? 
fneben en onttoeben toerö / fitlr bat fp groot gebdb 
en armoebe leöen/ is öetDalbentoeggctrocben.Jpe 
IDaerftöalb öe Coffe Dooft ter begeerte bang* 
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1568. Oor/pronk der Nederlandfè Beroerten, 
tr'jHMJa Ue p?inre mede betbülgt/ nut 2000 ftacft- 
fcftutten / en 2200 peerden / om be arftterfte te Befcfta# 
digen / gelijft ftp ooft bede/ fo bat be p?tnce grote 
ftftade ban boïö leeb: be dprancotfen bte bp ben P?m# 
ce toaren/ rïebett bat ftp met fijn bolftna©?anftrijft 
treeften fonbe / en ftem boegen Bp ben p?ince ban 
Conde/daertoedep?tncetoelgencigt toaö/ maerbe 
^uttfe rutteren en ftneeftten feer qualijft te b?eden 
3tjnbe ban be guabe betaltngc/en toilden niet berber 
treeften/ maer toilden in ftaer baberlanb retfen/ en 
be ^opluiden ejceufeerben en ontfcftulötgöen ften ooft / 
enfetben bat fp ftem niet en ftaööen belooft in ©?anft# 
njft te retfen: men fetbc bat een ban ^cftomberg doo? 
lift ban ben Cardinael ban Eottertngen / ftem liet ge# 
B?uiften/ om befe muiterpe te toege te B?engen/ boo? 
bienbe Catftolijften in ©?anftrijft feer beb?eeft toaren 
bat be felbe ^uitfen in ©?anftnjft ftomen fouben/ 
fulr bat be $2ince boo? J|enegoubjen in pcardpen 
getogen 5tjndc / boo?t.ö boo? Campamen in 3to?einen / 
en boo?t£ Bp ^traetfbo?g mctftjn bolftgeftomenis? / 
altoaer fp niet tocl te b?eben stjnïse opte belofte ban in 
fcftcre tijden en op termijnen betalinge te beftomen/ 
gefeftetden 3ijn. 

ïiottö na befen/ namcntïpft ben r 1 <Decetnb?té/ 
fterf de <0?abe ban ^oogftraten te ^tffanö/fijn felben 
een toeintg geguetft ftebbenbe met fijn eigen roer / en fo 
fomntige feggen / geb?onften ftebbenbe eenigen bergtf# 
tigen toijn. Ijp iö een feer ftloeft en b?ootïi J^eerge# 
toeefr/ en feer berftanbig / be p?ince ban «©rangien io 
feer bcb?oeft getoeefi om fijne dood. 

^e Jgertog ban 3Cïba niet tegenfïaendedep?tnce 
den ttoaelf|lenpobemb?tö ontrem <©uefnop ftem beel 
bolr afgefïagen ftabbe/ baer ooft eenigc ban Abelen 
naem boob bleben / berbolgbe be p?ince tot Camb?efi 
toe/ ban toaer ftp ben ïtaed ban «^tate gefcft?eben 
fteeft in nabolgenbe manieren; 

MYn Heeren, de wederfpannige, die ik met vlijt 
was vervolgende, fulx ik by mijnevoorgaende 

brieven hebbe geichreven, hebben hen ten laetften 
door de vlucht in behoudender hand gebragt, en zijn 
vertfocken uit de landen van herwaers-over, maer niet 
tot lo goeden koop, of ten heeft hen wel gekoft zedert 
hare inkomfte tot den uitgang toe, lo in de nederlage 

Staten. van LifmeaUj gefchied den 20 Oótober, en in ver- 
fcheiden tndere plaetfen, alsby Tongeren, byThie- 
nen, voor Luik, in ’t Graeflchap van Namen, en in 
delen laetfte vervolge, die langer dan tien dagen heeft 
geduert, eer fy fronrieren konden bekomen, en ten 
laetften voor defe Stad, die fy in 't pafleren belegert 
en befchoten hadden , meer dan 8000 mannen, fo 
oorlogs-luiden als andere, waer uit men merkt de 
grote misrekening die fy hadden gedaen , aengefien 
fy-luiden niet alleenlijken geen dappere faken bedre¬ 
ven en hebben, noch eenige inneminge in den Lan¬ 
den van herwaers-over, dan alleenlijken aen de ku- 
ften van Braband, al waer fy nauwelijx ingekomen en 
waren, of fy en verloren terftond een groot deel van 
haer befte foldaten. Maer het befonderfte van haer 
oorlog is te werk geftelt geweeft tegens de Staten van 
’t Keiferrijk , daer toe fy nochtans hen beroemden 
haer befonderfte toevlucht te hebben, pogende ons te 
vermaken by den Princen van ’t Keiferrijk, om de fel- 
ve tegen ons te verbitteren, by den welken fy-luiden 
geen oorfake gegeven hebben van in toekomende tij¬ 
den groot gelove te hebben ; noch ook by haren 
krijgüuiden, dewelke in plaets van dat men hen te 
verftaen hadde gegeven, dat fy hun rijk fouden maken 
van de goederen van de valTalen en onderfaten van 
herwaers-over, hen felven in groten getale verflagen 
hebben gevonden, en de andere qualijk gehandelt, 
qualijkbetaelt, ftervende van honger, en ten laetften 
gedwongen met hare voeten t’ontlopen, ’t welk de 
weg niet en is om op een ander tijd weder t’haren ge¬ 
boden gevonden te worden, daer tegens fy bewefen 
hebben hoe wijt hare meninge vervreemt was van 
’t gene fy beloofden by hare boeken die fy hebben doen 
drucken en zaeyen onde^ ’t volk, om defelve te doen 
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opftaen tegen den Cönink, van te komen als vrienden, 
befchermers en voorftaenders van.’t vaderland, niet 
anders gedaen hebbende dan te branden en vernielen > 
Kerken, Cloofters, Dorpen en huilen daer fy voorby 
getrocken zijn , hebbende van te voren genomen de 
koopluiden van herwaers-over, en haer goeden gaende 
langs den Rhijn na Duitfland, al ’twelk genoeg be¬ 
hoord te zijn om den genen d’oogen te openen die van 
fchalkheid en logenen bedrogen mogen geweeft zijn , 
om hen voortaen te wachten voor gelijk bedrog 
en gemene vyanden van God, den Conink en ’t va¬ 
derland. 

Ook mag men door defe uitkómfte bemerken den 
zaligen raed die ons God ingegeven hadde van ons je¬ 
gens hem te dragen, als wy gedaen hebben, acht heb¬ 
bende op den tijd hem bevechtende met honger, ons 
behelpende met de oorfakén als fy ons geboden wer¬ 
den , fonder dat de voorfz rebellen oit vervordert heb¬ 
ben ons te komen bevechten. 

Nu alfo’taen niemand dan aen hen-luiden heeft ge¬ 
broken, alfo wy haergeftadelijkopde ftaert, en drie 
malen fo na den anderen waren, dat het grof gefchut 
vand’een totd’anderen geraekte1, en fonder dattef de 
twe reifen eenige befchanfinge tuffehen beiden was, 
wefende fy-luiden die ons behoorden te komen be- 
fpringen , en wy niet hen-luiden, gelijk wy wel gedaen 
hebben te Groeningen, by Embden en elders, daer 
’t ons betaemde tijd ce winnen, in plaetfe daer wy hier 
befchermers waren , en was niet anders van node 
dan den tijd aen te fien, waer door, om verfcheiden 
redenen, hier meer van node was loosheid dan kracht. 
En God lof wy zijn in ons geheel gebleven met alle 
onfen volke , fonder (fo te feggen) yem and verloren 
te hebben, om ons daer mede een andermael te mogen 
behelpen als ’t nood geeft, hoewel ik verhope dat ’t fel- 
ve niet meer gebeuren en fal, en dat de Landen van 
herwaers-over, van nu voortaen weder fullen keren tot 
hare oude ruft en voorfpoed, dewelke fijne Majefteit 
fo veel te meer veroorfaektfalzijnte beminnen, ge¬ 
lijk de felve altoos heeft gedaen, aenfiende de ftant- 
vaftigheid en getrouwigheid die men heeft bewefen in 
defe t’famenkomfte , daer van ik ook tot defer ftond 
particulierlijk aen fijne Majefteit fchrijve. En alfo het 
is beleid en uitgericht by de hand Gods, den welken 
alleeen en niemand van ons de glorie toekomt, dunkt 
my datwynieden mogen laten hem te prijfen en dank 
te feggen: waerom ik u bidde over alle te ontbieden 
en bevelen dat men ftem ftelle na behoren, en hem 
bidde om de yervolginge van fijn heilige gratie, op 
dat alle dingen uitgericht mogen werden tot fijn eere 
en dienft, en tot faligheid fijns volks. Hier mede mijn 
Heeren bid ik God dat hy u hebbe in fijn befchermin- 
ge: van ’t kafteel te Cambrefi den 22 November if68. 
Onder getekent, F. A. Duc d*Alve.% En daer jegens ge- 
tekent, J* Courtmille. ’tOpfchrift: aen mjn Heeren 
van den Raed van State van fijne Majefteit, jegen- 
woordelijk wefende tot Bruflèl. 

©an gelftften fteeft ftp defe faften gefcft?ebcn / en 
met een poft laten toeten aen öen Contnft ban $|tfpan* 
gten en anöere potentaten/ en na bat ftp ftjn boift 
toeöerom berfonöcn en in garnifoen geletö ftaüöe/1£ 
ftptocberomna25?u<Tel geteifï. ^aec toerden alom 
in peberlanb grote p?oceflt en geftouden en blpdfcftap 
getoont (botft ban de meefïe met fted?uftte en ge* 
bemfder fterten.) <©en 22 ^December ftebben de 
^pangiaerden Binnen 2$?ufiTel opte merftt grote 
triumpfte bed?eben/ en een feftoon fïeeft-fpeïgeftou# *5*- 
den / in ’t toelfte de |Bar6-grabe ban i|ab?e fcftadelft& 
in fijn Been geguetft toerd / en boo? Blpdfrftap/fmerte 
en d?oef fteid ontfangendc. 

©£ ©CS* D€ hertog ban 5Eïba doo? defe btcto?ien noeft meer tos ban 
ftoogmoedig getoo?den $ftndc / dede een Tro- 

phxum of gedenft-teften 3ftnder bicto?ien maften/ ban 
ettefijfte fiucfeen gefcftutë die ftp berobert ftadde in den ben cm 
fïag tot (lemmingen / daer ban ftp een groot metalen 
Beeld liet gieten / doo? een ftonftenaer genaemt üacoB Kï 
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Het vierde Boek. 
qioundmlt: fe«t ftedbtoaS ben Hertog gattts gelijk / 

cbcnfijnlengte/fepfeonb gefeeelinfpn.fear= 
naö / uitgenomen feet feooft 't toeifc bloot fionb / onbir 
Koeten feabbe lp een ttoefeoofbig ticfeaem/ met bier 
S» en feanben/ b’eene feanb feabbe ccn to^fe/öc 
Se een getooken fjamec/ bebetbe een fmobfe/bc 
bin öe een bple/ onber be boeten toaö eenmontaem 
fiel t /om be fealS ban tlitfeaemfetngeen tafjctoaet 
uit kropen feepenten / aen be ooren feingen feebelaetS 
naiS ocWftelctoccötoasllooB -5 D«cn/ wm 
nuamen koperc platcn/btc gefidt maten op eenenboet 
ban blaeutoe (leen ttoe of bjie trappen poog / boren om 
bet aen ben boet fionb aibuS gefeoutoen 

FErdinando Alvarez A Toledo Albae 

Duci, Phillipi II. Hifpaniarum Rcgis 

apud BeLgas praefedo, quod extin&a fedi- 

tione, rebcllibuspullis, religione procura- 

ta, juftitia culta,Provincie pacem firmant 

Regis optimi miniftro fidelifiimo pofitum: 

D.it is, 

Ferdinando Alvares van Toledo Hertog 

van Alva overfte over de Nederlanden, des 

aldergoedigfien Coninx van Hifpanien , 

Philips de twedegetroufte dienaer, omdat 

hy geüift of gebluft hebbende de beroerten, 

verdreven de rebellen, de religiebefotgt, 

de juftitie of gerechtigheid ge-eert, de Pro¬ 

vinciën den vrede beveiligt, is dit werk 

gefield. 

fflen be eene $nbc ban ben boet toas een Slltaec bacr 
opgefchjebenponb aibuo: Deo patrum noftrorum: 
bat is/ be<0ob onfet baberen/ en ttoefe onbet Pietas: 
bat ts /go'otouf Ijtigfecib / en bed toapcnenen3eegte? 
kenen / en aen be anbet spbe fionb een ^etbet be toeh 
fee fijn fdjapen in be tocibe boerbe / baet motbenen 
ïceutoen boo? bloben / en ben bagetaet berbapbenbe 
ben natftt en butflerfeetb / met bcfctptd maneer: 
AAEXiKAKOSHns , bat tS / Den dageraet die den 

nacht verdrijft, gelijk ben goebigen lefer nabet cn 
felaerbet fal mogen fien bp befe boo?gcfielbe figure. 

tDe oprcrfettnge ban bit feobaerbtg bcelb Ijeeft grote gste" 
opfpeafee gefeab/ook üpben ^pangiaerben felbe/ be ÏJinae 
tocllie fetben bat fep eer bes Contnr öceib befeooiöe op? öcguoïr 
gereefet te feebben / met totetts feoften fjp befe bietorie te 
toegegebiacfet feabbe. . .. tmi»^ 

€lfe Oebuibe bat na fijnen fin / fommtgc fetben bat 6mög. 
liet lidjacmen be ttoe feoofben onbet fijn boeten /be* 
buiben be <0?aben ban €gmont en I|oo?ne bic pp 
feabbe boen ontfeoofben / anbere feiben bat feet be ttoe 
l^affaubsen toaren: namentlpfe be #?ince ban «Dram 
gienen<0*abe ïobetoijfe fijnen b?oeber/bctoelfee fep 
uit i^eberianb betb?eben feabbe / fommigeboegenbe 
feet gefcfenfte mette figuren / fetben’tfelbcfyn eigen 
bebmbeniffe mebe te bzengen / uitleggenbe bat feet leg? 
genbe licfeaem bebutbe be ^eberlanbfe Staten/ be 
tbte feoof ben feiben fp tebcbmbcn ben 2fcbel en feet bolfe/ 
en be armen en feanben met feet gene fp baet in feidben/ 
fednuben en aentoefen toat fplutbenfecb?ebenenaen^ 
neriefet feabben / baet ober fep nu triumpfecrenbe/ 
feaer-ïuiben onber fijn boeten feabbe leggenbe. m 

©erton ban Slerfffeot/ be todfee feet bipmoebtg toagi 
ban^efeen/ enVe’tgdufe feabbe bat feet feem alles 
bid afgenomen bocrb toat fep fetbe/ fonbcrbacraente 
berbeuren/ foube ( fetbmen) tegen ben Jertog ban 
9£lba / als fp t’famen bit beelbop feet Cafleel ban 
^tnttoctpen toaren beften / gefetb feebben/ bat be feoof- 
ben onber fijn boeten leggenbe / fo Idijfeen grenen / bat 
feet te bebuefeten toare fo fp eens toeberom op fenamen/ 
batfpfeaer toel bKCfeen fouben. 3©elfee toooibenboe 
alfoinfefeertsgefp?ofeen 3fenbe/tta^dSbpfommtge 
als een piopfectic bebuib toerben. 3ÜIS öteban $nt- 
toerpen / na eentge jarenbipfedb berfetegenfeebbenbe/ 
en feet Cafleel afgebroken toerb/ bttfcfeoncfluk toerr 
als triumpfecrenbe ober ftjn tprannpe/ gcbeflrueert 
en bernidt feebben / banfeebbeban anberen berftam 
bat feet ben groten CommanbeutbanCafltlien/bte 
m fijne plaetfe feet goubemement ban be^eberlanben 
kreeg / felfS toeefe feeeft boen nemen : boefe toe k ban 

moebenfeeeft befeaegtna ’tfpjeektooorb: 

De wreetheid en hoogmoed der grote Heiren 
Doet haet en onn/ft tegen haer wrmeer en. 

Einde des vierden boeks. 
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OORSPRONG 
Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN. 
Onder de regeringe van den Hertog van Alva, 

JVierachtige en Hiflorifche befcbrijvinge, 
i 

Door 
I 

PlETER BOR ChRISTIAENSEN. 

Summarie of forten inhout van ’t vijfde 
N het vijfde Boek is befchreven de handelinge des Hertogen van Alva naer fijne vi<5bo- 

rien: d’Onderfoekinge op de gene die totte Troublen Ichuld mochten hebben. De 

bouwinge vande Caftelen : d’Invoeringe vande nieuwe Biffichoppen en Inquifitie: 't Eer- 

fte, tweede en derde advijs van de Raden, ’s Hofs van Vriefland, op ’t invoeren van de 

nieuwe Bifichoppen: Schriftelijke verklaringe gedaen by de Gedeputeerde van Vrief¬ 

land , en der Magiftraten van Leeuwaerden, tegen het introduceren van den Biffchop 

aldaer: d’Antwoorde van de Geeftlijkheid aldaer , opte propofitie van het inlcy- 

den van den Biflchop: d’Inftru&ie van den Biflchop van Leeuwaerden: d’Oppofitie van de Abten van 

Adewart en Wittewerum, tegen den Biflchop van Groeningen: De Publicatie op ’t onderhouden van het 

Concilie van Trenten: Des Hertogen van Alva belaftinge aen de Steden , om bare Privilegiën over te 

fenden, en hoe hy veel volx laet doden: Derefolutie van die van Leyden om hare Privilegiën voor te 

Itaen; d’adte van proteftade by de Magiftraet van Leyden gedaen infinueren aen Meefter Arent Safbout. 

De handelinge van den CommifTans Quarretot Groeningen, d’aenvang van de bouwinge des Cafleels al¬ 

daer; des Princen van Orangiens vertreck naer Vrankrijk. De dood van den Hertog van Tzwee-brugge. 

De fententie en dood van de Rode-roede Spel: de dood van den Prince van Condé: de begiftinge en het 

fchrijven van den Paus aen den Hertog van Alva : hoe de Paus de Coninginne vanEngeland inden Ban doet 

Dentwill tuflehen de Coninginne van Engeland en den Hertog van Alva; d’arreften en vanginge van de 

Engelfe en hare goederen by den Hertog in Nederland gedaen, en wederom d’arreften in Engeland op 

d’onderfaten van den Conink van Spangien, de proclamatie en verklaringe van de Coninginne van Enge¬ 

land nopende hetarreft by hare Majefteyt gedaen, en de verantwoordmge van den Spaenfen Amballa- 

deur daer tegens. De Legatien van de Coninginne aen den Conink van Spangien, en de Legatie van den 

Elertog van Alva aen de Coninginne. ’t Placcaet van den Hertog van Alva , nopende de fake en que- 

ftie met Engeland en andere , verbiedende de handelinge en Negóciatie niette Engelfchen , ’t provisioneel 

accoort tuftchen den Conink van Spangien en Coninginne vanEngeland: de vergaderinge der Gedepu¬ 

teerde Staten van de Provinciën van Nederland. De Propofitie van den Hertog van Alva, eifchende den 

ioo pennink van alle roerende en onroerende goederen voor een reife, den 10 pennink van alle koopman- 

fchappen, fo dikwils die verkocht werden , en den 20 pennink van alle gronden van erven en onroerende 

goederen die inde Nederlanden verkocht fouden worden , d’Inftruóïien hoe hy die wilde doen vergade¬ 

ren , colleéieren en executeren: de bewillinge van den hondertften pennink , en befwaringe van de Staten 

aen den Hertog, aengaende den geeifchten 10. en 20. pennink: ’tconfent van den 10 pennink gegeven 

by de patrimoniale landen. Eloe die van Amfterdani confenteren benefiéns d’andere Steden van Holland, 

als overftemt zijnde, de prefentatien vande Staten van Utrecht aenden Hertog van Alva, in plactfe vanden 

10. ende 20, pennink: hoe en in wat manieren de Geeftelijkheid t’Utrecht haer tegen den Hertog van 

Alva en den 10. penninkftellen, en hoe qualijk den Hertog ’tfelve was nemende: de fufpenfie vanden 

Secretaris La Torre van zijn Officie: hoede Hertog t’Utrecht 10. Vendelen Spangiaerden fend, ende 

ftantvaftigheid van die van Utrecht. Des Hertogen provifionelen eifchvoorde redemptie van den 10. 

penning. Den haet vande Nederlanders tegen den Hertog en de Spangiaerden : de reyfe van Meefter Pau- 

vvels Buys aen den Prince van Orangien : des Princen beftellinge te Water , en de fchade die de Water- 

geufen deden opte Zee: des Princen van Orangien mifcontentcment over de handelinge van de Heere 

van Dolhaim niette Schepen: hoe de Hertog van Alva de Staten van Utrecht doet dagvaerden voor den 

|ï 4 Raed 



ado Het vijfde Boek. - 
Raed van Tr ouble, wat de felve te lafte werd geleid , haer luyden verantwoordinge, d'exceptie van de Gee- 
ftelijkheyt, dereplice, duplice. Degroote precipitatie tegen die van Utrecht gepleegt, de fententie van 
den Hertog , en appellatie van de Staten van Utrecht aenden Coning : des Princen van Grangiens hande- 
linge, fecrete manieren van fchrijven by de Gereformeerde gebru ikt: hoe de Staten van den Patrimoniale 
Landen confenteren den Hertog twee millioenen Gout’s jaers, waer mede deaengekomen Landen hare 
quoten inden io. pennink hebben afgekocht: de handelinge vande Staten van Utrecht om des Hertogen 
en particuliere Gouverneurs fchrijven , nopende het omdragen der Sacramenten des Autaers en des Heyli- 
gen Olijs. Sterfdag van M'.Iacob Maes: het aenbieden vande twee gebroeders van Rippierda en Roppeo 
Afken: Commiffie vanden Prince van Orangien op Jonker Diederig Sonoy , om in Holland en Sticht van 
Utrecht byftant van gelde te bekomen : d'Executie over de vier Paftoren in den Hage. Des Coninks 
vanSpangiens vierde Houwelijke: ’t Placcaet nopende de Druckers en Schoolmeefters: Aenflagen van 
den Prince van Orangien op Vliffingen en Enckhuyfen, te vergeefs: de Provinciale Conciliën of Synoden 
gehouden by de nieuwe Biffchoppen: den Rijxdag totSpiers: de klachten en doleantien vande gevluchte 
Nederlanders aenden Keyfer en Rijx-Furften op den felven Rijxdag : des Hertogen pardon inde Neder¬ 
landen gepubliceert: Komfte der Coninginne van Spangien in Nederland : Vrede in Vrankrijk : Beginfel 
der handelinge met Enkhuyfen. Commiffie vanden Prince van Orangien, op den Heere van Lumbres over 
de Oorlogfchepenordre om op de felve onderhouden te worden ; het nemen vande fchepen by ’sPrincen 
fchepen gedaen : het apelleren vande Staten van Utrecht, op de fententie by den Hertog van Alva tegen 
ben gegeven: het fenden vande Gedeputeerden van Utrecht aenden Coning: attentaten vanden Hertog van 
Alva, in prejuditie vande appellatie van die van Utrecht: hoe de Staten en Stad van Utrecht alle middelen 
foeken om des Hertogen van Alva toorn te verfachten,en vande Spaenfe foldaten ontlaft te mogen worden. 
De gevankeniffe van den Grave van Ladron van fijn eigen volk , om haer beralinge, en de ftraffe daer over 
gedaen. De groote eh feer verfchrickelijke Watervloet in’t jaer 1570. Aenflagen om Enkhuyfen in tenê- 

lS7,men: d’arreft by de Grave van Embden gedaen aen de fchepen van Oorlogen van den Prince van Oran- 
gien. d’lnneminge van het Cafleel van Lovelteyn en weder verliefinge. Des Hertogen van Alva klachten 
aen den Hertog van Cieve over Sonoy. De dood van Warenburch. Het nemen van de fchepen in Teffel. 
Leelijke moord gedaen tot Berchem by Antwerpen. Het aengevenen voorflag van Myegen en Jacob 
Blommert om in Vlaenderen muiterye aen te rechten,en meer andere aenflagen tegen den Hertog vanAIva. 
d’Onverdraeglykelaften by die van Utrecht van den Spangiaerden geleden, de vergeeffe klachten en do- 
leantien van die van Utrecht aen den Hertog van Alva.de klachten vande Geeflelijkheyt van Utrecht 
aen den Coninkover den Hertog, der Spangiaerden vertreck uyt Utrecht als fy daer geen hope afen had¬ 
den. Des Princen neerfligheyt om Ducd’Alva te bekrijgen, legatie van den Prince van Orangien aen de 
Coningen van Denemarken en Zweden , metteinftruéiie, propofitien, antwoorden en naerder verklaring? 
fo aen den Conink van Zweden als aen Hertoge Carel des Coninx Broeder, d'excufatien , en eyntelijk 
affcheit. De gevankeniffe van Jonckheer Willem van Treflong tot Embden, en fijn ontflaginge. Bos- 
huyfens komfte voor Embden, en neminge van de fchepen van den Prince van Orangien. De Requeften 
van de Geeftelijkheid t'Utrecht aen den Conink en d'antwoorde daer op: des Hertogen van Alva nieuwe 
vorderinge van den tienden Pennink, fijn Placcaet van moderatie: fwarigheden by die van Amfterdam ge- 
moveert tegen de Publicatie: de condemnatie over de Burgemeefteren van Amfterdam in een boete van 
25000. guldens. De vergeeffe appellatie van den felven aen den Raed te Mechelen: defwaricbeden by de 
Provinciën gemoveert jegens d’exectitie van dm tienden Pennink in den jare 71. Der Spangiaerden wcder- 
komfte binnen Utrecht: de Requeften en doleantien van de Geeftelijkheid en Magiftraet, eerft aenden 
Hertog en naer aen den Conink, en d’antwoorde hen gegeven : ’tlnnemen van Cypers by den Turk: d*In- 
teiligentie by den Prince van Orangien gehouden met verfcheiden Perfonen en fecrete aenflagen. 
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Het Vijfde Boek. 

togen 
fcanltlUa 
IjanDe* 
iingc na 
fijne bic* 
roeien. 

€t face ban i?68. ten eitttoc gekomen 
fijnbc gelp geïjoo?t i£ / en bat toe hertog 
ban 2SIba nu ban alle b?efe 3pber bpan* 
ben b?p en ontfiagen toad / fo berfioopte 
ïjp booftaen een gemakïper regertnge 

1. 

öcjfoett 
ojj De ge* 
ne Die 
tot öc 
Jiouüien 
frtjulö 
fjcübcii 
mochten 

a.SSou* 
loinge 
ban (tla* 
fteelen.. 

te Hebben/en meenbc bat Hem nu niet anberd te boen 
en fionb / ban bc Hebetlanberd booitö geheel en al na 
fijnen fijn te fiellcn/ en (fo Hp ’t noembe) tot bolkomen 
geljoojfacmlietb te b?engcn: berfialben Hp met bic ban 
fijnen itabc beefefjeiben Commiffariflfcn uttgefonben 
ïjeeft / met lafi om [jen in beifclmben fieben en plaew 
fen te info?mercn en te onberfoeken op be perfonen bic 
eenig berfiant metten ptnee mochten gefiab Hebben / 
of tote eenige fcHult mochten Hebben totte boo? ben 
tcoublen. 

Sneeft ban gespen boo? Hem genomen berfcHeibcn 
Caficlen te boen boutocn cm ben intooonberentebe* 
tcrinbebtoangte Houbenr bocH Hebben eenige fieben 
be bcutoinge ber Caficlen afgekocht / onber toclkc bie 
ban ^mfierbam getoeefi 3ijn baer be FJcrtog ban me* 
ningc toad een CafiecI met Spaenfe folbatenbefette 
leggen/ban boo? be JBagtfiraten bewoont pïbetoe 
mconbenienten bier uit toaven te bertoacHten/ fo id 

bie fake berb?agen bat fulr achter toege gelaten fbutoe 
bjerben / en bat ljp nïbaer geen <^>paend garnifoenen 
foube inbe Jitab leggen/mitd bat bie ban 2fmfierbam me baa 
bacrbo?en beloof ben te betalen en op te b?engenbe anuier» 
fomme ban 200000 guïbcnd / op fekere termpen. parare* 

^efgelijrHeeftHptot ©lifiïngcn in Eeelanb ocheen KjJ 
Cafiecltotllen boutoenenljet onttoerpbaerbanboen fccnuaitr 
maken bp be ingenieur Jpacieco bie Het Cafieel ban 
anttoerpen Habbe betoojpen / ban ’t felbe en td 00H tota£öatT 
geen effecte gekomen / fo tot spber plaetfe fal toerben 
gefeib / gelijk Het Cafieel ban <©?oeningen ook boel iss 
begonnen getoeefi maer met bolkomeip opgebout/ 
nochtans Heeft Hp eenige anbere plaetfen boen bebefift 
gen en fierk maken. 

Dojbcrö Heeft Hp boo? Hem genomen be ^nguifitte 3.9» 
boo2t;0 in ganro ^?cberlanb in te boeren en be nieutoje bomng* 
25ificHoppeninbe plaetfen bner bie nocH niet inge* J-, 
boert en toaren / in te boen leiben. 5|ier toe HwftHP ne en 
gcb?uikt <6?abe Carel ban 23?tmeau <6?abe ban «ocut» 
jlBcgen bic HP Het <©oubcrnement ban B?ieftanb/ 
<£3?ceningcn metten D?ieffcljen <©mme!anben en 
5^?ente Habbe bebolen na bebe ban ben <©?abe ban 
Strenbcrge. |Uaer om befe fake toat naekter en klaew 

toer 



i§6o. OorfpronkderNèderlandfe Beroerten. $6t 
bette bethalen fal ben goebertteren Eefergeliebente 
betfïacn/öatbe l^ettoginne ban $arma al «beteer 
ntge laren tebo?en / bp tijben ban ben <0?abe ban %' 

renberge in ben jace 1*63. tn 1564, t’felbegeernete 
toegebabbegeb?acbt / fcb&jbenbe tot bien oittbepac^ 
ticulicrUpenaenben éeere Carel ban$itfen$?efi; 
bentin ben ^obe ban ©?ieflanb en generalijn aen be 
Rabenbanb^ felbe pobrntie batfp lieben ben <®?abe 
ban9Crenbetge fouben affifteren om introbuctte ban 
benMIÖöö albaec te boen / fenbenbe baer toe 00b 
pamtulieretnfïructie aenben fdben <®?abe ban mren; 
berge boe bptjem baer in b?agen foube/todben boE 
genbepabbebe<02abe betfoefjt aenben felben pefi; 
bent en Raöen ïjenltebec abbijo/ boe bpfuljt beft te 

v* *** toege foube mogen b?engen/bie baer op boo? abbijo 
°8„ gaben/ bat be fabe niet bie ban jrecutoeeben in ’t pat; 
parma tituliet aenen ging / maet bat befelbe beboo?be boa?; 
o«De 01 geb?agen te toerben ben gentenen Staten ban ben lam 
riK be ban Pieflanb / aio be felbe in ’t generael concerne; 
ei®. f enbe. €n boo? fo bele aengtnb be tnfïrttme fijn <©e; 
16 ■*»; nabe bp be pttoginne Regente hem gegeben/batmen 
röaprot be felbe Staten/ be eerfte/ be ttoebe/ be betbe/ en biet; 
ttéu' be articulen todmodjt boo?bouben / maet bat men 
laïöen nötljtanOacf)tet be bJOO?ben / de Biflchoppen van Ut- 
S/ recht gehad hebben, foube bp boegen bet toOO?bttt 
anöati Vriefland,alfo beit 25iffcbop ban ötreebt binnen at; 
sen we; cecfjt m anbcr beien ban stjn^iotefe meerbet 3futif; 
£58? bictie geufeett ftabbe/ban inben lanbe ban ©2ieflanb: 
m. fo be felbe s&tffcïjoppen noch bate Commiffatiffen uit 

baten name/bennoitonbettoonben en fjabben caufas 
5555“ mixti fori, ban toaren be felbe aittjt gejuflificeertge; 
en bjeeft bp ben toereltlpen teebtet / en battet ï$of al; 

: tjjbO 00b in poffeffie toaö getoeefi/bolgcnbe b’oube ge; 
JL, bjoonte en b’otbonnantien banben ©02fi ban ^aten / 
anö op om be gelaten / piefterO en geefïelijbe perfonen in 
tn^oe; petfonele faben te toepen boo? ben 3$obe/enbe faben 

J£"“ albaette becibetcn/en 00b ben gelaten / pieftecO 
iioutoen enanbete geefïelijbe perfonen om bate beiteten met 
5if' rebocatie ban bate placcaten/ bie fp op bate pe; 
:öop' laturen / pifiorpen of benefieten hebben / en anbero 

” totarbitragiebanben felben^obetepunieten. ^at 
” 00b niet gualijben en foube bienen baet bpteboegeh 

’ (omtebjeiniget contrabictie tebebben) batben25if; 
febopbemfoubebebben te reguleren na b’SUpoftillen 

” nefleltopteboleantienbpben lanbe boo2f3 tegenweer 
3©illem Einbanuó certijtö CommiffariO <0enetael 

„ obergegeben/ en b’55cte bp Ijaet ^oogfjeib ben 3 3ip2tl 
„ U59. boo2 paeffeben gemaebt* 3Cengaenbe tbpfbe 
„ poinct bocljt bie ban ben ïtabe niet geraben/1 lelie 

point ban bien ben Staten alonocb boo2 tebouben/ 
„ ban bebbenbe eerji tonfent om ben 23iffcbop t’ontfan; 

gen / foube metten Staten getommuniceert mogen 
„ toetben / om totten 2ÖtObom boo? cerfit’incoeporeten 
„ bc^?oobbpeban25ol3lbaert/ biealrebefeberejaten 
„ lebig getiaenpabbe met een föeligieur alleen.^>at 00b 
„ geen CloofïcrO ban Regulieren ban tod fouben gein; 
„ buteett mogen toetben baer tot toeerlpe Canonijben 
„ te begeben/en alfo ben 25iffd)op met een dTollegie ban 
„ Cononijben mogen boo2fien toerben/ gelaten 3pbe 
„ notbtano febere partije ban be inbomflen ban bien tot 
„ behoef ban ben armen en fonbatie ban bien/ aio ’t fefte 
„ artnbelbanbeinücuctie bermelt/ben febenfien en acf^ 
„ (len attijhel en batftten bie ban ben Rabe noch niet ge; 
„ caben te 3tjn/ ben Staten te p?oponeren: geltjb 00b bie 
„ ban ben Rabe geenfinO geraben en boepte bet negende 
„ artiibel bie ban ben lanbe te p2oponeten. ail ttoelbe al; 
„ fo bp ben Raeb boo2f? geabbifeert toerbe/onber C02tet; 
„ tiebanltare 5fhicfielübe ^002lutl)ttgbeib en ?iin <0c; 
„ nabe» ^cn rjcuj gillij 1563. en toao onbertebent. 

P. Eemskerk. 

©olgenbe bit abbtjo banben Rabe/fo beeft be <®2a; 
beban 5irenberge bier ini grote ftoarigbetb gebon; 
ben /b2efenbe bat ’t felbe be gemene Staten boo2ge; 
boubert3i)nbe /3nlmbcn baer tegen oppofcren fouben 
mogen / oberfulje alle mibbelen boo?gebagen enbe; 
foebt bebbenbe/en niet toetenbe befe fabe tod uit te 
boeten/ beeft baer banbe i^ettoginneban ^atma ge; 

abberteett / baet boo2 befabe bafl lange bertogm 
iO. |ï5aeralfobe<tB?abe bart ifrenberge aen bte ban 
ben J|obe feet aenbidt batfe fouben bebacljt 3P 0P 
mibbelen om ben 23tffcl)op albaette introbucerèn fen; 
bet be .^taten ban ben lanbe baet op te b02en tn bet; 
ftaen/ fo Ijebben bie ban ben#)be gecommittttrt!|ee; 
re Catel banber i^ttfen Ribbet #2efibent / en l$cere 
Peter ban%ebemamebe Ribboten Racb ö?btnar$ 
rnben ^obe ban ©?ief[anb/ om ben <©2abe ban 3Cten; 
berge boo? baet ttoebe abbijsrtebertonen/ bat fp be fd; 
be fabe in belibtratie geleib bebbenbe metter bolle t m 

Coll^ie ban ben Rabe ecnb?acbtdijb geofittneert en t»an 
gefloten toaten (bod) onbet co?tectte ban 3Üt>e IRaf.) g‘&eL 
bat alfo bie ban beb Rabe / uit bdeenbiberfetebenen ’toiboc* 
en p?opooften bie bpbiberfelrnbcïtgebouben toetben/öoh 
genoeg betnamen bat be tngefetene fo tod €öelc alö 
onebde niet genetgt en toaten tot eenen nieutoen ®if; mu 

fdjop / en batfé 00I1 niet liditdijh meteemgeperfuafte frBop- 
baet tóe en fouben toefen te inbutetett/batfegeenan; (cc 
bete of beter mibbelen en bonnen of toeten tebebem cc 
benenbinbenombe mtrtfie tumulte entneonbenien; <c 
ten tebebben/ ban boo? b’eetfte fo?bonneren to'teen cc 
2£>tfTtbop eert bte ban goeben name/ leben/ tönberfatie c{ 
en ben ingefetenen ban befen lanbe aettgenaem enbe? cc 
benbtoate» €nf0 3p lieben boo?bebanbniemanten cc 
benbenbieben Hanbe beter aggreabd foube mogen cc 
toefen ban ben CommtffatijS «éenerad banbtelan; cc 
benï^eere^apo ban JDommdö (bie in plaetfeban ce 
3linbanuo albaet nu tefibeerbe) be&öettöe bteböo?f3 ce 
gualiteiten/fofoubeben bunben (önbet t02tettieal.0 « 
bo?en) gebed geraben te toefen om ^filelBaiefldt in cc 
be pofréffie te b?èngcn / batmen ben 3dben «Cbtomif; <c 
fati$^eerel|apo/bie aitebe in noebetoebelijbepof; cc 
feflïetè om be <0cefleltjbe ^ntffbtttfe/ nabolgertbe cc 
5öne commifTie/ t’eterceten / foube fltlftoijgdibe boen Cc 
confacteren tot 25ifftbop / en bét! name ban Cöm; cc 
miffario boen alteréren ittöert hame ban '«©iffebop / cc 
en alfo binnen Heeutoaerben boert nttrobuceren fon; ce 
bet beel tood^of moeitett baetóm te boen. niettemin cc 
of be boö?f3 opirtien étt mibbelen ban bie ban3tjnecc 
IRajefieitö Raeb ban ©?ieflanb nieten mochten ge; Cc 
ballen of behagen/ban bat3öne|Raiefteitgeiiefbete« 
inttobucecen of boert b?engen tn be poffeffie ben ge; cc 
nenbte3bne3iRat'efiett pet abontuet baet toe altebe cC 
genomineert of geeiigeett babbe/bat noebtano bie ban c£ 
ben Rabe niet en fouben toetert of bonnen tn befen pe; cc 
riculofentbbe 3tjne iRajefiett geraben aio nod) te in; fC 
trobuceren eenen ®tffdjop/ban’t felbe noch boo? ee; {C 
nen tijb lang te biffereten en bertretften/ tot bat be me; cc 
ntnge banbért menfcben een toeinig fouben toefen bet; cc 
anbertett gealteteett/ en aio ban be 3dbe te fenben cc 
met fulhe infiructie aio bp benlieben onlanbë toaO ge; cc 
obtineert getoeeft/ftellenbe bie banben Rabe alle ’t fel; cc 
be tot bifccetie ban fijne Coninblpe iJRaj. 3ClbuO ge; cc 
abbifeert binnen Eeeutoaetben inbet Canceltijen ben a 

ttn^ptemb?iO 1563» 
<©it ttoebe abbijo met feet goebc bifttetienabe ge; 

gelegentbdb ban ben tijbe gegeben / en fjceft nodjtanO 
De Ijertoginnc Regente/nocb bte ban baten Rabe niet 
gefmaebt / toaefom be fabe aio rtotb bettrotben iO ge; 
to02ben tot in ^ulio beo nabolgenbe jaetO / aio be Re; 
gente toeberom aenben <6?abe ban SBrenberge fcb?ecf/ 
bat bp be fabe foube ften boo? te b?ijben / bd toate met 
bctoilligtngebanbe Staten ban ben ïanbe/ofmet 
be iRagifïtaet ban Eeeutoaerben alleen/of met be 
<©eef!elbbbdbalbaet/fobP 30ttbe bonnen mogen of 
geraben btnben / ban bat bp notb eerft eenO ten betbe; 
mael ’tabbpo ban ben J|obe foube betfoeben / bot 
fulbometbe beguaemfle mibbelen foube bonnen ge; 
febieben/ bien bolgenbe beeft bp be topte ban ben b?ief 
bt'ebembeRegente babbe gefortben aen bie ban ben 
Rabe gefonbenbegerenbe batfp bet tnbout ban bien 
fouben «abomen/toaet opbpbte ban ben Rabe boo? 
benluiben betbe abbijo bp gefcb?tfte obetgelebertiO 
bit nabolgenbe. <©eftenbp’t bolle collcgte banben Ra; 3. m* 

be ban ©?ieflanb/ be topie ban be b?ieben bp be 3P» 
ban be ^ertogtmtc ban pinna Regente /etc. aen ben 
<©?abe ban 3itenberge ^tabljoubet ban ©?tefïanb ge; 

fcb?e; ïanö l>$g 
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ïoerettbc ftpreben/ toaer bp 3rjtt <©enabe georbonneert toerb bte 
trnh»rV ban ben Rabe te Doen Delibereren in ’t bolle Collegie / 
een ban' boe en in toat mantere men eenen Biffcpop bp ©aufe? 
ben m> itjhe beiiigpetb en Coninblijbe jjtëajef?. georbonneert / 
M?*3 bier in ©rieflanb fouDe mogen imroDuceren / fonber 
accu* De Staten Daerom te moeten conboccren / pebben Die 
toefen- j,att jjen Rabe opte felbe materie tot Diberfe tijben 

» gelet / en boorfien bebbenbe D’inffructie eerfï mpnen 
33 boo?f5 ïjeere Den ^taDljouber gefonDen / en Daerna 
3’ ttoe aöbijfen Dien aengaenöe gegeben bp Die ban Den 
33 boo2fdj2eben Raöe met en bonnen bebinDen of De fel; 
33 beabbtjfen en 3pn genoeg co?rcfponDent getoeeft/fo 
33 opte boorftp2eben inffructie / ais optequaliteit/con? 
33 Ditie en gelegembesb ban Den ianDe en Humeuren ban 
3’Den onDerfaten ban Dien. <*5?mecbt nccptansfpbe? 
33 btnDen DatpaerDer .f. iD. mette boorfepreben abbp? 
’3 fen niet en is te brcöen / en norb eenen anberen is be? 
33 gerenbe/foiftbatfp niet en bonnen beDenben boben 
33 De boorfepreben ttoe anbere abbijfen / poe Dat b'intro? 
3’Ducticfalbjefente pracuferen anberS Dan mits fen? 
33 DenDe alhier Den ^EcrtS- Biffcpop ban öitreept ofpc? 
33 manD in fijn plaetfe/Daer toe eenig notabel perfona? 
’3 gic ban autoriteit ban toegen De ConinblijbeiRajcft. 
’3 Dieaipiet binnen Defer ftab DeeutonerDen introbuce? 
33 re / en Doen imroDuceren bp De <0ec«leljjbl)eiD Der 
33 boo?f3 rStebe/ met fulbe folemniteiten ais Daer toe Die? 
3’ nen/Denboojtë Biffcpop bp ©anfeljjfte petligDeiDen 
33 fijne Coninblijbe jüajcfteit georbonneert/ en om te 
3’ obbieren alle murmuratien en inconbenienten bieboo2 
33 DeintroDuctie fouDe mogen gebeuren / fouDen Die ban 
33 Den Rabe boo2f5 Dunben Dat in allen ^teDen en <0?ic? 
3’tenpen ban ©rieffanb optenfelbenDag ban De intro? 
3’ Duttieen niet eer gcpubliceert toerbe / Dat^aufelpbe 
33 pciligpeiD en Coninblijbe jjtëajefteit pier in ©2ieffanb 
35 IjaDDcn geconjtitueert en geaccorbcert Biffcpop te 

fijn / fulbenperfoon ais Dan fouDe toerben genoemt/ 
33 en Dat obermits De boo2f3 2EettS-Biffcbop ban öt? 
3’ reept / (Daer onDer Defe ©20bimie en ’t lanD ban ©2icf? 
33 lanD altoos geftaen beeft) niet en macb obermits De 
33 grootpeib ban frjn Diocefe fijn officie alhier/ tot toet? 
33 baren en bermeerDeringe ban DeCOrtfteiijhc Religie/ 
3’ ererceren en Daer toe berftaen. €nDat De felbe gein? 
33 troDuceerDe Biffcpop niet meer autoriteit^ en fal beb? 
33 ben contrariëren tractatcn/ pribilegien/ ouben berbo? 
35 nicl1 m ufantien ban Defe EanDen / Dan De boorfchre* 
33 ben 2EertS-Biffcpop en fijne boorfaten albier gepab 
” bebben / en Dat pp bem boorts fal reguleren na De 
33 apojlillen en appoinctementen geflelD opte Dolean? 
33 den jegens linDano obergegeben / biaer mebe ben 
55 Deboo2f3 onDerfaten biel behoren te laten genoegen/ 
” en obeDicren Den boo?f5 nieutoen Biffcpop / en fijn 
33 refiDentie te laten pouben bier in ©2ieffanb gcltjb 
3’ D’lcrts-Biffchop of fijn prebeceffeutS paDben mo? 
33 gen bouDenof bier in ©rieffanb of eibers in fijn Die? 
33 tefe Daer ’t bem gelieft babbe / en’t toelb ntemant 
33 bem en babbe mogen bebinberen of beletten. <©it 

abbi jS is gefonben getoeeft aen Den <0?abc ban 3Cren? 
berge ^tabbouber/ bie’tfelbe gefonben beeft aen De 
©crtogtnnc ban ©arma / maer Daer in als nocb ftoa? 
rigbeib bebonben 3ijnbe / 3ijn ober en toeber ober 
berfebeiben b2ieben ban bc ïjertoginne aen Den <623? 
be ban 5trenberge / en ban Den <02abc toeDerom aen 
bacr gefonben getoeeft / einbelijb beeft fp Daer mebe 
toillen Doo?gaen/ tot toelben einbeDen €lectof©ol? 
macbtalbaer gebomen sijnbe met b2ieben ban renon? 
tiatie en confcnt Des Biffcbops ban Htrecbt/ Daer 
bptjn confentecrt bet imroDuceren ban ben nieutoen 
Btffcbop / Die ban Den 3tanDe ban ©?ieflanb ont? 
floenbe in ’t generacl en particulier ban alle jurif? 
Dictie/ autoriteit / en geeftelijbe maebt/ Die ïjp tot 
nocb toe in De $?obincie ban ©?iefïanb gebaD / en 
bem gecompctecrt babDe / uitgefonbert boo? fo bele 
acnginb be fuperioritcit en 3ijn Höetropolitico ais 
2tertS-BifTcbop bem compcterenbc / ’t toelb bpre? 
ferbeert/ als bjeber berbaelt toerD in De boo2f3 b2ic? 
ben in bate ben z 3Iunp anno 15 64. l^eeft De felbe met 
alle fijn anber befebeib bertoont aen Den <02abeban 
2£rcnücrge en ’t ^of ban©2icflanb/ Danalfotenfel? 

bentpbebe <0ebeputeerbe banbenSanbebanB?tef? 
lanD binnen Seeutoaerben om anbere Eanbfaben 
bergabert toaren / en is niet raebfaem gebonben pet te 
Doen fonber benlieben’tfeïbete infinucren/ cm Daer 
bp te 3ijn / inbien ’t Ijaet <£. gelief De / en Dat men ben? 
lieben mitfgaDers be Burgcmeeftferen en Rabenber 
ftebe Hleeutoaerben / be b2ieben en befebeib bairben 
toïlle DeS €oninr en De J^erroginne fouDe bertonen/ 
ten einbe De felbe goebe toille ban ftjnejBajeftett geef? 
fectueert foube mogen toerben / en fpn te meer om 
’t felbe alfo te Doen geneigt getoeeft/ bermits bet ftD?ift 
en De bpeben ban ben nieutoen €lectmebe brachten / 
Dat men be <Ê5ebeputeerbcn en De BurgemeefterS ban 
3£ecutoaerben / mette <©eeftelijbl)eib foube p?efente? 
ren en infinucren b’imrobuctie te fullen Doen. ’t 3©elb 
gebaen toefenbe/ 3ijn Des anberen baegsbe<0cDepu? 
teerbenen Burgemeeftcrcn boo2ben^obegecompa? 
reert/ met pen b?engenbe fefeet gefcpüfte met Ijaer- 
ïieber namen getchent/ fulr ais pier na boïgt. 
<Öcbcputcerbe ban be Staten ban ©jieffanD / en 3 
Burgemeefteren / Schepenen en Raben Der ftab nnge 
Eeeutoacrben / ontfangen gdefen en berftaen pep? J8*"1 
benbe be begoten b?ieben ban De Doorluchtige bron? S 
toe/ bron iBargarita ban<0obs genabe ^ertoginne oan 
tot ^arma / fplacenfc / (|c. Regente en <6ouba*? 
name ban toegen De Coninblijbe pajefteit aenpem Sg' 
gefch/eben te B?üffel Den rrbij Dag ^unp 1564. in? ftraet 
poubenbebat be Coninb onfe genabigeliebc %erin Ig1 
Brieganbpceft boen oprechten een Biffcpoppelpben S 
^toel te toefen binnen Der ftab ^.eeutoaerben/ en bat tegen 
De<©ebeputeerben ban ben Staten boorf3 aepterbol? 
genbe Coninblphen jlajefteits goebe toille en me? rea 
ninge/ De felbe fo beel in pem is fouDen helpen be? 0™ a 
bo?Deren / en Dat De Burgemeefteren / Schepenen ggf 
en RaDen boorf3 tötinboeringeof inleibinge ban ben « 
genen Die bero?Dent is om De poffeffie ban toegen Den « 
nieutoen Biffcpop te aenbaerben/ fouDen affifieren <c 

als Dat betaemt en behoort / Detoijle fulr foube ge?« 
fepieben tot fonberltjbe bercieringe enbereeninge DeS cc 
Eanbs en^tabs boorf5/ na communicatie op’t in? <c 
pouben ban De felbe brieben met malhanberen ge? cc 
PaD / Segoen en verklaren Daer Op met alDer OOt? cc 

moebinpeib en onberbanigpeib Dat fp luiben/ boo? cc 
fo beel als in pen is niet en bonnen bermerhenbat cc 
D’oprecptinge ban aifulben nieutoen Biffcpops-^toel cc 
te ÊeeutoaerDen foube toefen tot gemeene toelbaett cc 
en gemaft ban De ganben ban BrieganD en Der cc 
ftab Bleeutoaerben / Dan totmerfteïijft acpterbeelencc 
ongemaft/ en Dat Daer Door De oube Reepten/poog? cc 
peben/ preeminentien / p2tbilegien / getooonten/ u? cc 
fantien / cofiumen/ gebruift en oube peerbomen ban cc 
DeSlanDen en c§tebeboorf5 fullen berftort/bermin? cc 
Dert of geftoaftt toerben/ contrarie Den beloftenif? cc 
fen Den boorf3 $anbe en ^tab ban&eiferlijftejRa? cc 
jefteit pooglogpfter geDacpteniffe / en Coninblijbe cc 
JRajefieit gebaen / fo Die opreeptinge ban foDani?cc 
gen nieutoen Biffcpops-^toel te ïeeutoaerben in cc 
©rieganben D’onDerpouDinge ban Den nieutoen Bif*« 
fepop beel nieutoigpeben/ grote commonen en tur? cc 
batien foube inbrengen / toaet boor D’ingefetenen cc 
ban ben Hlanbe en ^teben in grote periculen / moepe? cc 
niffen / beftoaringe/ ongunft en ongenabe ban De cc 
Coninblpbe flajegeit paren natuerlpben en gena? cc 
Digen l^ceren fouDen mogen bomen/ tot pen onber?« 
toinlijhe fepabe en aepterbeel: toaerompen-Iuiben/ cc 

fo beel ais in pen is / uit braept ban pare fpecialc cc 
procuratie en commigïe / niet gelegen noep Doen? cc 
ïijben is De felbe oprieptinge ban Den nieutoen Bif^ cc 
fchops-^toei in ©rieganD te pelpen beborberen/cc 
of ccnigfins Daer in te confenteren / en boorts tot cc 
inboeringe of inleibinge ban Den genen Die beror*« 
bent is om Dcpogeffie ban toegen Den nieutoen Big « 
fepop te aenbaerben / te affineren / fonber Daer toe te cc 
pebben fonberling/fpcciael/erpreS bebel en ronfem« 
ban De gemene Staten en^teben ban©rieganb/ fo cc 
De felbe fabe foube betreffen allen Den gentenen in? (f.iï* 
gefetenen ban ©rieffanb/ Dctoelbe alle t’famen Daer “ 
ober geroepen öetjoven tetoorben. Bibben/ begeren « 

en 
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,, en berfoeben hierom De boo2geroerbe «©edeputcerbe 
» ban De Staten ban ©?iefland/ mitfgaDero 25urge; 
,, meefieren / Schepenen en Raden Det (lede ban Steen; 
„ toerden/ Dat mijn genadige l^eete Den ^taDbouder 
„ «Benerael/pefiDcnt en RaDen ban ©?iefïanb De Doo?; 
,, UicfjtigbeDen ban De ^ertoginne ban patina en pai; 
,,fance in Den beften biet ban toiUen aDberterenenbe; 

groeten / ten efnDe Dat baer Doo2lucï)ttgljeid aio Re* 
,, gente en <0oubernante ban toegen De Coninblijbe 
„ jRajetfcit/ Defe tegento30?bige anttooo?De boo? goet 
„ toil ontfangen en IjouDen / ’t toelb DoenDe toiUen fp na 
„ bare bermogen berDiencn/ inbenniffe ban Dienbeb; 
„ben fp bare banbfcD?iften biet onDer gefcb?eben te 
,, S£eeutoaerden/ opten 10 SEugufti anno 1564. en toao 
„ onDertebent/alDuO/ Warte Cammynga, Leerp.Ha- 
„ nye d.Doco van Martina, GfFonk. Ryoerd Roerda, j, Harink Glins, Jacib Sybrantfz Heffel Ayfma. 

€en felben Dage 3ijn gelcbert Jgeercn ï^aepo ban 
3©ommclO/enoobDe <©ectTclijbbeib De b2teben ban 
Deïjertogtnne aen ben-luiben abD?effetenDe Die opten 
ii^ugiiftifcbcr gefcb?ift meDebebbenobergelebert/ 
DaerbanDen inbonD toaofommarie bit nabolgende. 
g^at fp baer-luiDer benefieten D002 eicetieen collatie 

»nt* ban Den 20urgemefteren / ^ebepenen en Raden/en 
jno^öe andere intooonDeren Det ftaD Stceutoaerben baDDen 
“1* ontfangen /en Datfp foto cl aio De 25urgemeefïeren/ 
JSö Schepenen en RaDen / mitfgaDero De <©ebeputeerbe 
[ban pan De Staten ban Den Stanbe in De boo?f3 fabe grote 
l öef ftoarigbeiD bebinDen / en Dat De <0eefleIijbbeiD in 
“ban ©2ief(anD aïtijDsf eeno 3Ün getoeeft mette gemene 

et inhu Staten of <©edeputeerde banDe Staten ban Den Stam 
lyjS“ De / Daer ban fp baer p?ofijt of onderboubinge baDDen/ 
öoo. Datfe benDaerom banDe felbeniet enbondenfepare= 

* ,, ren / of eenig anDer confent of anttooo?D in Defe fabe 
„ geben / Dan bp De felbe gegeben toao/ baDen en begeer; 
3, Den Daerom feer ootmoeDelijb ’t felbe ten beften te toiï- 
5) len nemen/en Dat De Regente Defe bare anttooo?De boo? 
3, goettoilDe aenfien: entoao onbertebent ^ïcttiO 2Cb; 
,, bao / J|aD2ianuö SBarnberuö / Vicaffus Perpetuus 
,, in <0lDcl)ocf / gioanneö Remmeöf5. 3Bijnge©aftoo? 
„in lapenboef/ <31. <©lll)UO ©aftOO? ad Catharinam, 
„ fpelto (€onio jpabii/ ssattbolomeno SBartbolomcï/ 
7, % Canter / p ^pniO ^pannebetger/ ‘iïobanneO 
37 ^ecmanni ©pbof / jfocco ^obannto / -ffredericuO 

ïtpitffie »D?iani. <DefeanttoüC2bc bp Den ^taDliouDcr / ©?e; 
:toeöei: ftbent en RaDen gefien fönDe/alotoefenDetefeec ge- 
ïtJ h nerael bebben fp goet gebonDen bp maniere ban replij; 
i°öer“ be / be boo2f5 iéeD^puteerDe ban De graten / Die ban 
ion aen Steeutoaerben en De «©cefïclijbljetD te berblaren/ Dat 
* De meninge ban Den <£oninb niet en toaó nocb noit en 
:cpCöe toao getoeeft / om De graten ban Den HLanDe ban 
««He ©2ieftanD in eeniger manieren in baren tractaten / 
jtatctt jpjtbilegien/ ufantien en cofiuimen/ en b?pbeben te pte? 
Scp fuDiceren/ maet ben Die bp Den 25iffcbop onbettoefee^ 
na no^ bjb te Doen onDerbouDen / en Dat fijn <0enaDe laft baD? 
;nöcöc pe om Die EanDen ban fnne jBajefteito toegen ’t felbe 
Se te beloben / Dat 00b Den 25iffcbop fonDe ftoeren of fijn 
jn ben ^ocureur in fijnDer 3iele / Dat bP De BtanDen in bare 

pnbilegien/ ouDe coftuimen/ufantien en b2pbcDen / 
,t ïj0p geen ptejuDtcien fouDe Doen of ecnigfinöaltereren/ 
•ecu. rnaer De felbe eer bermeecDeren Dan PerminDeren / Dat 
',aet# 00b ’t p20fijt ban Den HlanDe / De ftab gleeutoaerDen 

en D’ingefetenen ban Dien grotelnr Daer aen toao gele; 
” genomalbierte bebben eenen Biffcbop / toaer bpge; 
” fpaert fouDe toerDen bele onboften Die geDaen toerDen / 
55 foin’tfenDcn totütreebt Degene Diefimple tonfute/ 
33 of 00b anDere (0èéftelijbe oo2Den toiUen bebben /aio 
33 00b confecratie ban gelaten/allettoelb tot DietijD 
33 toe met grote boften tot Htrecljt toao betfoefn getoeeft/ 
33 mitfgaDero oobD’ónboften ban appellation en Delega; 

3 tien. ^at fp 00b moeiten bebben eenen ©iffeljop / ge; 
merbt Die 5fiertO-23t|Tcbop ban tttreebt fijn reefje / 
’ttoelbbpin BiteflanD baDDe/alreDe tot beboef ban 

J5 een 25iffebop/ Die fijn fuffragaen toao/ljaDDe gere; 
5J nuncieert/ Dat meDeDie 2Certö-25iffcbop nietgerefi; 

gneertpebbenDe fijn gereelnigljeiD Diebpin ©eieltanD 
„ IjaDDe/fijn refiDentie fouDe mogen nemen totBleeu^ „ toaerDen of eiöetp in ©?ieflanD/ Daer’t belie; 

ben fouDe / gelijb bP nu Doet in ’t ^eDerftirijt totcc 
ötreebt/ 3©ijb/ eneiDerö/ enDatniemanD btm Dietc 
rcfiDentiefouDe bonnen of mogen toeigcren/Dat Daer;cc 
om D’ingcfetene ban BeieflnnD moetenDe toelatencc 
Den 2tertö-25ifTfbop/ aio bP fijn refifcemie fouDe toil?<e 
len nemen / toel beb02en toe te laten fijnen fuffra;<c 
gaen. <©elijb 00b meDe in anDeren SanDen Daer De<£ 
nieutoe25ifTcljoppen 3ijn geo?Donnecrt alo^oilanD/£C 
Zeeland / ©laenDeren en 5^amen/Defelbe25tffcbop;££ 
pen feer toerDen beDanbt en De Staten 3ön aggreabel.£C 
JBacrom 3ijn <0enaDe bem io bcrfienDe Dat De <©eDe;£C 
puteerDe ban De Staten ban Defe EanDen/en De ftaD£C 
ban EeeutoaerDeu / bet goede boo2nemen ban 3ijne£C 
ConinblijbejBajeftett (r toclb niet en tendeert tot ee;£C 
nige beftoaringe/ onlufteof nieutoigbeden /Dan tot£C 
reumatte en goeden 02deninge ban De <0eef!elijb;£C 
beid en profijt Der gemene landen en ftaD Sleeutoaer;£C 
Den) fullen bouden boo? aggreabel / en bem belpen in;£C 
troDuceren of ten minden boo? goet aenfien Dat DefelbecC 
introductie gefcljieDe. 2Mle ttoelbe benlieDen aenge; 
feiD 3ijnDe bebben De boo?fcb?eben «0eDcputeerDe ban 
De Staten/ mette RSagiftr aten ban Steen toaerDen/ bp 
baeranttooo?De geperjïftecrt/feggenDe Datfp niet en aauöe 
bonnen bebinDen Dat bet infMlen ban een nieutoen 
SBiffcbop binnen SteeutoaerDen eenigftnp fouDe toe; Kana 
fen totboo2deeï of p20fyt boo? De landen ban©?tef; caban 
land of Der ftaD SteeutoaerDen: maer ter contrarie .^CLU" 
Dat bet iö een ougeboo?De nteutoigbeid/Daer uit niet 
Dan onrufte en grote ftoarigbeiD entoao tebertoacb; «n bp 
ten/ Datoolt in anDere Standen Daer nieutoc 25iffcljop; Jfacc«{? 
pen fijn geo?Dtneert/ alsi26?abanD/«i5eIDerIanD/bet 
Stand ban (öbernfel/ <©?oentngcn en <02oeningerlanD tc 
groteftoarigbeiD toerD gemaebt/De toelbede nieutoe ce 
2Biffcl)oppen niet en toaren aggreabel/Datfp Daerom cc 
en om andere redenen/ fonder Daer ober geroepen te cc 
toefen alle De Statenen Steden ban Den StanDe ban (C 
©?iefïand (Die De falie boo?f3 gelijftolrjfi concerneert) cc 
geen anDere nocb nadere anttooo?De en bonden geben e£ 
Danfpte boren geDaen baDDen/Daer bpfp luiden per; cc 
fifteerDen: feggenDe bp monde Diberfe en particuliere cc 
redenen en middelen / Die fp feiden bp gefcb?ifte niet te {C 
bonnen herbalen / bermitö fp geen fpecialciaft Daer cc 
toe en baDDen/Dan De Staten geconboceert 3ijnDefou; €£ 
Den De felbe en meer andere toel erpeffelijben uitge; c£ 
D?ubt toerDen. 3©aer na niet tegenftaende bare rede; * 
nenban toeigertnge/fijn <6enaDebopenDe met goede 
middelen ban inductie ben-lttiden t’onderricbten om 
ban ben-iutben boo?nemen af te ftaen en in ’t beliepen 
ban fijne Coninblijbe iBajeft. te confenteren / beeft De 
felbe fijn <©enade eentge ban De gedeputeerde boo? 
bem geroepen/ en gecompareert fijnDe/ beeft bem ban 
nieuö boo?geboudcn met grote inDuctien Dat fp fouden 
boo? fo beet ïn ben toaö confenteren in De bóo?f3in; 
troDuctie / Daer bp boegenbe Dat bp in’t feber toel 
toifle Dat fijn Coninblijbe jBajcflcitv meninge niet 
en toasi De Staten / en Standen tn’t fiub ban bare 
p?ibilegien / cofïumen/ ufantien pet te berbo?ten of 
bebrenben/ Dan bebben ebentoelbp bare boo?gaenDe 
anttooo?De geperfifïeert. Cn bp Den <©?abe Daer op 
berder metten ^eere©?efident en RaDen gecommu; 
niceert hebbende/ isf eeiiD?acbtelijb gerefolbeert Dat fo; 
men geen middelen en fag/ nocb aio nocb en bonde be; 
Denben/ aio Doe De boo?f3 introductie fonder fcbandalc 
confufïe / of eentge inconbenienten / Daer fp boo? b?eef; 
Den/ te mogen berrijfen/ te mogen Doen/ bebben fp lui; 
Den Daerom boo? goed ingefienDe boo?fj introductie 
te fureberen / totter tijd toe baerder ©o?fïeltjbe Doo?; 
lucbtigbcid ban al ’t gene boo?f3 iO / fouDe toefen gead; 
berteert / en Daer op bertoacbten baerDer j?. uiter; 
Ipemeninge/en io feDcrt Daer bp gebleben/ maer 
nu beeft niemant jegenden l^ertog banSClbaictdo?; 
ben feggen/b2efende andero boo? Rebellen en ^ettero 
berblaert te fullen toerDen / toiUen Daer om nu toedcr; 
omberen totono boo2gaenDep?opooft. 

<©e hertog ban 2tlba Dan niet tegenfïaenbeaUede 
p?otef!atten Die bp tijde banDeJ^ertoginneban ©ar; 
ma geDaen toaren / beeft mettet tnboeren ban De nieu; 
toe £Biffcboppen Doen boo?tbaren/ beeft Defelbe elr ge; 
-. geben 
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gebfrt fcftecc tnfttufm öatt ft* fjétt fouten Öetiten u te* I 
gulcccn / om te poffeffie ban 0are 25iffcljopg-ffQcien 
tc nemen, tniïtumc ban ben iBtfTcliop ban 
toaeröen (om een boo? al te nemen j toa.0 uritente aio 
bolfjt: 

EErft fullen den felven BhTchop gegeven worden dé 
Coninklijke Majefteits opene brieven van placet, 

om die te tonen en over te leggen daer ’t behoren fal. 
En fal lijne Excellentie hem verlenen en doen expe- 

dieren, bellotene brieven addrefferende aen den Aerts- 
Biffchop van Utrecht en Biffchop van Manfter, de fel- 
ve berichtende van de provifie van onfe heilige Vader 
den Paus, en Bullen van de limiten fijnsBifdoms, op 
dat fy mogen weten wat van haer-luider Aertsbifdom 
en Bifdom refpedtivelijk gefepareert en der Kerke en 
Bifdom van Leeuwaerden toe gevoegt en onderwor¬ 
pen is, op dat eenen yegelijken geinformeert mach we¬ 
len wat hem te doen en te verfien ftaet. 

Aleer de voorfz Biffchop van Leeuwaerden in fij¬ 
nen Biffchops-ftoel treden fal, fal hy procuratie en vol- 
machtige moeten ftellen, en continueren om poffelïie 
c nemen van ’t recht van fijnen Bifdom. 

Welke Procureur en volmachte fal geaffifteett Wor¬ 
den by den Stadhouder van Vriefland of fijnen Luite¬ 
nant en Raed aldaer, die den felven Procureur in de 
poffeffie voorfz Hellen fullen ter prefentie van de Pa- 
floren en die van der Geeflelijkheid van der Kerke van 
S. Viti tot Oldenhoven binnen der Stad van Leeuwaer¬ 
den daer over geroepen, de ander Officier, Burgemec- 
fteren, Schepenen en Raed aldaer. 

En fullen tot defen einde brieven gefchreven wor¬ 
den aen de voorgenoemde, refpeótivelijk aen den Raed 
fijns Majefteits ^Procureur Generael en andere, gelijk 
voor anderediergelijke nieuwe Biffchoppengedaenis 
geweeft. 

’tSelve gedaen zijnde fal de voorfz Biffchop van 
Leeuwaerden ten aldereerften dat hem mogelijk word 
fijnen ingank doen, en fal ontf angen moeten worden 
by de Prelaten, Paftoren en die van den Geeflelijkheid 
van Leeuwaerden voorfz ,gaende metproceffietotter 
poorten der felver Stad, vergefelfchapt metten voorfz 
Stadhouder of Luitenant en Rade van fijner Majefteit 
voorfz , Officieren, Burgemeefteren, Schepenen en 
Raed der voorfz Stad , aifo geleid worden tot in de 
voorfz Hooft-kerke, tot welken einde de voorfz Bif¬ 
fchop adverteren fal den voorfz Stadhouder of fijnen 
Luitenant van den dage die hy genomen fal hebben tot 
fijnen intree,om alfdan te doen verfchijnen en roepen 
de Prelaten, Geeflelijkheid, Officier des Coninx en 
die van den Adel van daer ontrent, die na gelegentheid 
des tijds fullen mogen compareren, om den felven Bif¬ 
fchop met behoorlijke reverentie t’ontfangen, volgen¬ 
de de brieven die fijn Excell. doet den voorfz refpeóti- 
velijkfchrijven. 

t’Sijnder komfte aldaer falhy folemnelen eed doen, 
na de forme die daer van gemaekc is. 

Sullen ook de voornoemde van de Geeflelijkheid al- 
% daer jegenwoordig zijnde hem reciproce eed doen en 
' bekennen den felven voor hare Biffchop, hem beto¬ 

nende voorts de officien endevoiren van ootmoedig¬ 
heid in fuiken faken gepleegt en behorende. En indien 
fommige fouden willen hier in fwarigheid maken on¬ 
der pretext vande obligatie die fy hebben metten Aerts- 
Biffchop van Utrecht, fal alfdan de voorfz Biffchop 
mogen tonen copye autentijc van confentement des 
voorfz Aerts-Biffchops, mitfgaders de Bullen en brie¬ 
ven van onfen heiligen Vader den Paus,en fijne Co¬ 
ninklijke Majefteit hierop verworven. 

Nadien delelve Biffchop in poffeffie gefield fal we- 
fen,fal terftond beginnen te prediken en’t volk te le¬ 
ren en onderwijfen en ook de Kerken te vifiteren, eerft 
binnen de voorgenoemde Stad, en fonderlinge fal hem 
informeren op ’tdevoir en officie dat de Paftoren al¬ 
daer in ’t bedienen van haer Paftorien gedaen mogen 
hebben,offe nut en bequaem zijn, fowelin geleert- 
heid als in goet deuchdelijk leven, eerlijke converfatie 
enCatholijke, ftraffende, corrigerende enafftcllende 

de gene die hy hinderlijk, fchandaloös, ketters ofgefu- 
fpedteertvande ketterye bevinden fal. 

Sal ook vernemen hoedanig de Religieufe, bidden¬ 
de Ordenen, Predicanten hebben geweeft, Hellende 
order en verfiende dat volk in de Catholijke gelove en 
leringe wel geleert, gefocht en onderhouden worde. 

Van gelijken falhy doen, aengaende de ander Gee- 
ftelijke perfonen, mitfampt de Cofters, Kerk-meefters 
en Regeerders van de Kerken. 

Sal infgelijks alom weren en afdoen de abuifen, mis¬ 
bruiken en fchandalen die hy in de Kerke of Religie 
bevinden fal. 

De vacerende Kerken, fal toelicht nemen dat fy ver¬ 
fien worden van goede Paftoren, nadien hem by voor- 
gaende informatie en examinatie gebleken fal wefen 
van hun gelove, geleertheid, goed en eerlijk leven en 
converfatie, de felve inftituerende en ordinerende op 
de prefentatie van den genen welken fulx toekomen fal. 

Sal hem infgelijks informeren op de Scholen fo wel 
aengaende de meefters als ’t gene dat men aldaer geleert 
heeft en als noch tegenwoordig leert, fo wel binnen der 
voorfz Had Leeuwaerden als alom elders in fijn Bif¬ 
dom, Hellende daer in’t befte orden dat doenlijk fal 
wefen. 

Ten aldereerften dat mogelijk word fal advyferen by 
Rade, advijs en affiftentie van goede Paftoren, mitf¬ 
gaders van eenige goede perfonagien van der Weten 
andere,om een Seminarium op te richten na inhoud en 
difpofitie van ’t Cöncilium generael van Trente, doen¬ 
de daer toe contribueren de gene die 't behoren fal. 

Sal ook toelicht nemen op de boekverkopers om te 
vernemen hoe dat fy hen hier voormaels gehad en ge¬ 
dragen hebben in ’t feit van hun ambacht. Waer in hy 
achtervolgen fal ten naeften dat doenlijk word de or¬ 
den en regel by de Placcaten ons Heeren des Coninx 
daer toe gefield, en die namaels gefield foude mogen 
worden. 

Daer en boven fal hy ter eerfter gelegentheid van 
nieus doen publiceren en kondigen ’t voorfz Cöncilium 
van Trente byden Paftoren, Predicanten en andere: 
Geeftelijke perfonen daer’t behoren fal, ten minften 
’t gene dat meeft van node is en de leringe aengaet, fia 
’t begrijp en verftand van den volke. 

Enalfode Aerts-Biffchop van Utrecht heeft’t felve 
Cöncilium eertijds willen doen publiceren, hebben die 
van den Rade des Cortings in Vriefland fulx niet toege-' 
latenenin vele artijkelen fwarigheid gemaekt, welke 
difficulteiten fijn Excellentie zijn over gefonden ge¬ 
weeft, en hebbende fijne voorfz Excellentie de felve 
doen examineren en daer na den felven van den Rade 

j haer refolutie op alles weer overgefonden , fal den 
voorfz Biffchop ’t voorfz Cöncilium doen publiceren, 
volgende de voorfz refolutie, fonder hem daer in ee- 
nig belette doen, maer alle byftand volgende d’intentie 
van fijne Heiligheid en Coninklijke Majeft. van welke 
articulen, refolutie en fchrijven den voorfz Bifïchop 
copye fal gegeven worden. 

De felve Biffchop fal ook toefien en forge dragen dat 
die van de Geeflelijkheid infgelijx onderhouden de ge¬ 
boden en placcaten van fijner Majefteit op’tftuk van 
de Religie, en volgende dit fal de voorfz Biffchop mo¬ 
gen gebruiken jegens die van de Geeflelijkheid (die 
haer anders fouden willen dragen, fo in ’t leven als offi¬ 
cie) behoorlijke corredtie en ftraffinge , en tot dien 
einde hebben fijn Officiers en Kerkers, gelijk andere 
Biffchoppen hebben. 

Indien hy bevind darde Officieren , Amptlieden en 
Wethouders de felve geboden en placcaten niet en on¬ 
derhouden, na dienhy defelvedaer van vermaent fal 
hebben, fal hy daer af adverteren eerft die van den Ra¬ 
de in Vriefland, en of de felve te flap en traeg of negli- 
gent bevonden worden, fal hy fulx aendienen den Ho- 
ve en aen plaetfen daer ’t behoren fal. 

Sal voorts meer vifiteren de Abdyen, Cloofterenen 
Gods-huifen, fo wel van mans als vrouwen perfonen, 
om die te reformeren, te weten de gene die den Bif¬ 
fchop diredtelijk onderworpen en fubject zijn jure or- 

d'marichQtï den anderen exempt wefende als gedelegcert 
van 
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van den hïiligen Stoel van Romen, na formevan’t 

voorfz Concilium. . 
Belangende de Kerken en Cloofters die den voorfz 

Biflchop bevinden fal bedorven of vervallen te zijn by 
quaed regiment, of by gebrek van goede orden, fal hy 
de hand houden totter reftauratien van dien. 

Om alle welke faken en poin&en voorfz en elk van 
dien te executeren, fal de voorfz Biflchop bygeftaen 
en geaffifteert worden , fo wel by den Stadhouder, 
Luitenant of Raed voorfchreven, als andere Geefte- 
lijkeperfpnen gelijk hy’tfelve behoeven en de mate¬ 
rie daer toe gedifponeert fal wefen, en indient nood 
fy , fullen hem adjunóten Commiflariflen gegeven 
worden van wegen zijnder.Majefteit daer behoren fal, 
daer van hy adverteren fal* En op dat defe dingen te 
beter mogen geleid worden, hfceft fijne Excellentie ge- 
ordonneert rfeere Laurentium Mergium, Deken van 
Sinte Goedelen Kerke binnen defer ftad. van Bruflele, 
om den felven Biifchop teconvoyeren totLeeuwaer- 
den en hem aldaer by Handig te zijn met rade en ander- 
fms in alle faken die hem voorvallen fullen mogen, 
blyvende tot dien einde aldaer eenen fekeren tijd, op 
dat de faken vooriz en navolgende te beter mogen ge- 

effe&ueert worden. . 
Voorts meer fal informatie nemen naerfijn Officie 

bp de gene die hy houden of by aenbrengen of ander- 
lïns bevinden fal ketters of van ketterye gefufpecfteert 
te zijn,tegens dewelke hy procederen fal fo narecht be¬ 
hoort , doende alle neerftigheid om fij n Schapen te on¬ 
derkennen , ten einde opk indien hy by den Stadhou¬ 
der of Luitenant verfocht worde om fijn advijs te ge¬ 
ven op’t vernieuwen vande Wethouders en Officieren, 
defelve Stadhouder of Luitenant des te beter’t felve 
foude mogen doen,om totte voorfz officien of admini- 
ftratien van Jufticie niet t’admitteren en toe te laten,de 
gene die van eenige Sedten of Ketteryen gefufpedlcert 
ofteanderfins tot fulke lallen niet bequaem en fijn. 

En alfo ook onfen heiligen Vader de Paus tot onder- 
houdenifle van’t voorfz Bifdom, den felven geappli- 
ceert heeft fes beneficiën der Kerke van Sinte Vite tot 
Oldenhove die tot Canonizyen fullen moeten gevoegt 
Zijn , mitfgaders ’t Convent van Mariengaerdè en fup- 
preffievan den Oorden der Religieufen aldaer transfe¬ 
rerende defelve in weerlijke Canonnicken, om hier 
namaels metten anderen te reprefenteren ’t Capittel 
van de Cathedrale Kerke tot Leeuwaerden, en voorts 
ook geincorporeert totten voorfz Bifdom ’t Cloofler 
vande Canonike Regulieren van Bergum na de dood 
van haerluider Prior nu ter tijd , fampt de Profdye van 
Sinte N. gelegen binnen der Had Bolfweert ter Oorden 
van Premonfler, fal den voorfz Biflchop alle neerftig¬ 
heid doen (nadien dat hy de pofleflie fal in perfoon ge¬ 
nomen hebben van fijn Bifdom) op dat al ’t gene des , 
voorfz is tot effedt en executie gebrocht worde, ne- 
m ende (indient nood zy) den Procureur Generael tot 
fijne afliftentie, volgende de Bullen van fijne Heilig¬ 
heid en Brieven die zijne Excellentie hem tot dien fij¬ 
ne is fchrijvende, mitfgaders aen die van den Rade in 
Vriefland voorfz, van de welke de voorfz Biflchop ex¬ 
hibitie alfdan fal mogen doen. 

Eintelijk fal de voorfz Biflchop hem in al ’t gene des 
fijnen laffc aengaen mach, voegen en reguleren, fo tot 
confervatie van onfe oude oprechte Catholijke Reli¬ 
gie , rufle en vrede van de goede Onderfaten aldaer be¬ 
horen fal, en fulx als fijne voorfz Maj. hemgantfche- 
lijkbetrout. Aldusgedaen tot Bruflel den 14. dag der 
maend Novembris 1569. Ondertekent: F. A. Duc 
£ Aha, en onder wat lager: 

L Van der Aa. 

^cfe25ifTcbopban jrccutoaecbtn rn'ct jegcnflaem 
be baer eerfl tont mocitcns biel eer lip in be poffel 
fie ftonbe bomen/ en beboo?f5 Cloofleren incotpo; 
teren/beeft nocbtansiicljtelijft 5ijn toille geftregen/ 
en fjeeft ben 2Cbt Ptio? en anbere Conbentualcn ban 
jjBanengacrbe pare pabijt en toitte Cappen boen 
beranberen en be felbige tot toeerltjfte Canonicftcn 
fijns ^tifts maftenbe/ en accommobeerbe tot fijn 

X Deel. 

tooninge en Söiffcbops ^of fjet butSbeS Paters ban 
25ergum/flaenbe oberbe jBinnebtoeberS fóetfte / 
baernubeCtebeputeerbe ban D?icflanb fjaerberga^ 
beringeen Collegie in jjouben. SDocftiS bp te toetert 
Cunerus JDetri ben eerflen 3pcb?uarij 1570. binnen 
Hleeütoaerben geftemen/ en toerbe aisboe alle Ijet grof 
gefcfiut op bet 25ïoftT)uiS afgefcDoten / en te ttoem 
ren na noen is Op met boïftomen p?oceffie banbe 
<f3eeflclijftbetb/bett p?obinciaIen ïlaeb/ be JlDagL 
flraten enbe Schutters beleibet in be Merite ban 
bebofof^inte©itnS. 

25iflïljop ban doeningen gcnaemtpeer^o; 
lian ijnijf/betoellte bp bes paus 25ulle toegeboegt abc, 
toas be Cloofleren ban SflbetoaertenïDittetoerum/ tnacrtctt 
beibc gelegen in be Cmmelanben / fiabbe meerber JJJK 
moeite en arbeib al eet DP tot 3ijne intentieftonbefto; Bppofei, 
men/toant bie ban bet Conbent ban 3©ittetoerum «n tegei* 
met affiflentie ban anbere gelaten Ordinis monftra- $521^' 
ten fis ijebbenficl) lange tijb tegens bem getoeert/ eer {,a« 
fp bem totlben inruimen / botlj 3tjn tenlcflen gebtoom <©?■«* 
gen getoeeft boo? feberp fclmjben fo ban ben paus ais 
ban oen hertog ban 2Clba metten ©tfVcbopteatttm 
beren / aifo bat ben Slibt en meefle Conbcntualen ber* 
anberenbebaerp?ofefTieentoitte babijt ooft tot toecr* 
lijfte p?ieflers en Canonicftcn tot ^inte jBarien 
(’t toelft tot een Catbeb?ale inerbe gemaebt toas) ge* 
too?ben 3ijn/ bocb bie ban SCbctoaert bier niet ban 
berflautoenbebebben ebentoelten uttcrflen tegen ge^ 
boutoen / bermits bare bermogentbeib en grote mib^ 
beien bie fp baer aen niet en fpaerben / en betoijle be 
25iflTcbop baer feer Befcbulbigbe ban bare grote ono?= 
beninge en ongeregelt leben (’ttoelb be toaerbeiben 
oogfcbünlijb toas) en baer boo? p?incipalijben tot 3i> 
nemeningemeenbe te bomen: fo is ten laetfienten 
berfoebeban baerluiben en ban ben $Eöt ban Caer>' 
bamp en anbere ban ber felber Cifiercicnfcr <©tben/ 
in ben 3lanbe gebomen uit ©ourgonbien / ben 
ban Morimont een man ban groter aucto?itett onber 
baerluiben (als toefenbe pater 2üböas en Vifitator Jfn 
ordinis) tocl geleert en fticbtelijb ban leben / om be msorü 
gerecbtigbeibban<D?be boo? te flaencn’tboo?fcl)?e;»»« 
ben Conbent ban ben ©iffcliop te bebjpen. <Defe 
beeft boo? eerfi: bapper Capittel gebouben onber be om bic 
jBonnicben ban 5Cbetoaert/ en beeft ben 5übt 3flmoL 
bum Ïant3 geflelt uitbe regeringe en abminifiratie üoone 
beSgebelenConbents/bem abjungerenbe tot eenen fiaen- 
Sübmintfirato? en Creditoremjuris bei^eere Arnol- '91-]! 
dum Kemnink “JfiBt ter jBuMe altaS <©?Öfe XTDoniC' 
feen (toelbCloofler banbe <©eufen op be Cmfeleg; 
genbe berb?anb toaS) bie ooft na ’t boben ban ben 5Cöt 
ban 2Cbetoaert albaer 3Bbt getoo?ben is* ©oo?tS beeft 
beboo?f53übtbanjJBo?imont bet gebele Cloofler na 
ben regel en o?ben Bemardi gerefo?meert/ en bem baer 
na beftig tegen ben 23ifTcl)op&nijf geflelt / baer in 
bem feer affifleerbenbe Staten bes ËanbS/bie om 
gaernefagenbe beflruttteen bernielinge ban fobani- 
gen beerlijften ^tift* &o bat be BifTcfjop boo? ’t beft 
ingefienfteeftban fijn boo?ncmen af te flacn en met 
baerluiben te acco?beren op een b?pe jaerlijftfe pen? 
fioeft/bettoelfteinbenjare 1773* geraemt en geacco?^ 
beert iSgetoo?ben op 6000 CaroluS gulbenjaerlijr/ 
ban bermits berfrbeiben incibenten / naberftanb baer 
ingeballen/ beeft bp noitrecbtinbe poffeffie banbe 
felbe penfie te ontfangen ftunnen ftomen/toaer boot bp 
miblertijbconfentbeeftbcrtoo?ben om totonberbom 
bingebanfijnen ^taetbe opftomflen banfefterelam 
ben (in be Cmmelanben) be pater ban Cfens toege? 
ftomenbebbenbe/ begoeberen ban’tClooflergen tot 
Stppingebam aen te taflen. Dan’t dfraterftuis tot 
<6?oeningen toefenbe een ftlein arm Clooflerften ban 
^.^eronimus Ctbe(gelegen aen be noo?ber fïjbe ban 
^.jDartens fterftbofjbeeft bP 3Ün iöiffcbops t?ofge^ 
maeftt/ ’t toelft bP bp ronfent en toillc banbe Cberfteib 
ber flab beeft bermangelt tegens ’t bniS bes ConbenS 
ïDittetoerum/ en met grote ftoflcn fteerlijft berbout en 
geaccommobeert tot fijn tooonplnetfe/baer be p?ela^ 
ten ban beCmmclanben mebe liberalijfttoe hebben 
getontribucert/ altoacr nu be ^tabpouberen (binnen 

SS 
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- ^oentugen Pomcnöe) getoöanlpp 3ijn paer logiment 

en toóonplaetfe te pouöen. <©efe 25iffcBöppcn pcbben 
öatelpltpaet SCrcpiöiaPend/ 3£omproofïen / <©fficta* 
Icn/ 5pifcalen/ pedellen/ en andere Officieren (na 
maniere Pan andere ©iföommen) gemaePt eninge* 
fielt/ 3ijnöe meefl alle arnpten en namen öaer te lan* 
öe ongetooonlpp en ongepoort/ toelPe ©fficteren int 
erercecen ban paren arnpten Hele tringen öoenöe en 
Poornemenöe tegend öe cudc3eöen en gebruiP/ Dcb' 
ben niet alleen pact felfsf / maerooP paren mecfterd 
Pen 2öifTfpappen grote opfpraeP/inötgnatte en pact 
op öen palfe gepaelt en PeroorfaePt. 3£>e 25iffcpop Pan 
<©2oeningen fómjf / poetoel pp een Jprancifcaner ,po* 
niPtoad/ toad in allen faPen feetbeöreben/ PloePen 
poiitjjp/ peeft pem Pele ctbiler toeten te dragen en na 
öe tpö en pumeuren öer menfcpen te accommoderen / 
ald öen 23tffcpop Pan aBcft-Prieflanö Cunerud pc* 
tri / fulr öat pp tamelpPen aengenaem en lieftallig bp 
peöcc man geblePen id / öaer tegend Cunerud Pan elP 
eengepaet/ Peracpt enbefpotidgetooröen. ^e feIPe 
23iffcpop ïinpf peeft bp öifpenfatie Pan öen $aud öe 
gcautoeiJBinnebroederdPappe afgeleit/ en ih plact* 
fe Pan öien gedragen een lange tabbaert Pan ’t felbe 
grau op ’t fatfoen Pan een toeerljjPe ^ricftcc / ooP 
met een PierPante papen 2Sonet op een barnetten 
onöermutdPen. 

4 ©oortd peeft öe hertog Pan SClPapetConcilium 
nü’tïm ban ®wn*en alom öoen perPonöigen en publiceren 
becfjou» met grote folemniteiten/ öocp ooft niet fonöer grote 
o<«3e fpjarigpeiö öie gemaclit toerden in Pele articulcn öer 

felPer/ ald ftrijöenöe tegend öe p?iPilegicnPan Per* 
ttuura fcpeiöcn JproPincien / Steden en Cloofteren / öocp en 
bm» öórften pen öe f^oPtncien niet oppoferen / om niet ge? 

pouöen te Piefen boor oncatpolijp. 
~ 3|p peeft oob aen alle öeprindpaelfïe^teöenbrie* 

iaJ(i bet» Pm gefonöen/öatfe aen öen föaöe pan (Crouble fouöen 
^.rebeu oPcrfenöen alfulPe prtbtlegien en coflumen ald bin* 
rhm ncrt öen öePrijöe Pan paren Steden / nopenöe öe tri* 
Etbfc minele proceöuren toefenöe buiten öe öifpofitie Pan 
lesten / öe gemene reepten / geufeert toerden. Onder anderen 
enüeeft geeft pp ooit begeert öe particulariteiten/ te toeten/ 
i5ca> Pan ’t pergaöeren öer Staten ban ©rieflanö / feprij* 
jenfaten penöetot öien einde aen öen «©riffier ban öen ï^obe 
«itaaen- pan ©rtcjland / gieter Pan OemfberïJ. ^Oieöaerop 

met confent Para öen IfoPe neffend fijne briepenöefe 
nabolgenöe onöc?rccpttnge peeft obergefonöen. 

noc cn <0m den öoorlucptigen pooggeboren ©orft en l^ee* 
in*f re <&mjpcruanöo ?ClPare5Pan fColedo / hertog Pan 
tm be SMPa/ ^taöpouöer «©ouPerneur en Capitein <©e* 
staten nerael PanComnPPjPcfISajcjïcitd/ ond alöergena* 
[w*} öigfle ifceced €rf-jScderlanö / te pettonen poe en in 
gif’ toat manieren öe Staten Pan de landen Pan ©ried* i 
toerbeii land toerden geroepen en geconPoceert tot Petgaöe* j 
berga^ rlnge der felPer / en toic öie rcp^efenterenöe 3pn. ^o 
E be tètoeten ’t gene pier na Polgt. 
fcibe 5Jn öen eerfien iö te toeten öatter ö?ie ftrengen of 
3ön' w» partpen3P«/ öie öe Staten rep?efenteren: nament* 
Se! lijp öe gelaten / peerfepappen/ en eigen-erföen/ 

j, öie oob 3pn geöeelt en gefeten in ö?ie öeelen Pan 
„ ’t land / ald te toeten: Ooftergoe/ 3©eflergoe/ en 
„ ^ebentoolden. 
„ On fo toanneer öie öoo? ’t Pecfcp^ijPen Pan fpne 
„USajefleit tot Pcrgaöeringe Pan eenen gemeenen 
„ ianöfdag binnen öer fleöelceutoaeröen toerden ge* 
3, roepen. 
„ toerö geufeert gelylt ooit tot öefer tpö toe geob* 
„ ferbeert en onöerpoudcn id getocefl/ fonöer ’t felbe 
„ nader te ponnen fpecificeten / ald öat bp öen i^obe 
„ alpiet aen alle öc<©2ietpuiden clx bpfonöer toerö ge* 
„ fepjepen dat fp de Polmacptcn ban pare <62ietenpe of 
„ jurif dictie fo toel geeflelijhe/ €dele/ ald eigen-crfden/ 
3, met PolPomen procuratie binnen leeutoaeröen ful* 
„ len doen perfcpijncn om opten gep2cfigeeröen tpö 
„ t’acnporen’t gene men pem Pan fpne jjBajefleitd toe* 
„ gen boor Pouöen fal/ fulrna blppenöeenfpne 5p. <©. 
3, beliepen fal te fien uit die copien Pan eenige briePcn 
„ tot dien fijn/ diendaengaenöe3pndealledpierbpge* 
3, poegt. 

<Cn öe Ortetman alföan geb?mfeenöe öen ouden « 
perbomen en de maniere Pan öoen / id ’t alfo öat pp öe « 
miffibe Pan öen J^oPe id publicerende ober öeÉerPe <c 
ter plaetfe Pan fijn refiöentie / fenöenöe öe felbe Poo?td cc 
met eenen geftooren perfoon/aen allen öie andere öo?* <« 
pen Pan fpnöer jurif dictie öie pp na Plocbe-geluiö inf* cc 
gelpx ober öeföerben doet PerPonöigen. cc 

’t 3d oob alfo öat pp niet tegenfiaenöe öe Poo?f5 pit* cc 
blicatie / altemetd öe felbe miffibe öen gelaten in fpn cc 
gebieö gefeten/ doet infinueren / ten einde fp geen cc 
ignorantie en fouöen mogen pretenderen / en öe felbe cc 
publicatie en infinuatie alfo up öen «©rietman gedaen cc 
3ijnde. <e 

^o id’t öat öe gelaten P002 pen en Pan toegen öe cc 
andere Cloofïerd öaer fp <©petfïen Pan 3ijn/en öen an* cc 
deren ingefetenen öer felPer <©rietenpen/fo peerfepap* cc 
pen/ ald eigen-erföen/ fePere Polmacptigen uit maPen cc 
en ordonneren/ öie pen ten geprefïgeeröen dage Pol*« 
genöe öe befcprpPtnge binnen leeutoaetöen laten <c 
binden met paerluiöer procuratie. cc 

€n öien polgende ban alle öe <H5rietenpen öefer <« 
landen/ alfo binnen leeutoaerden Pergaöert toefen* cc 
öe öie alföan feer groot en maeptig in getale 3pn / id ’t cc 
dat fp boor öe propofitie/ ooP toel öaer na pen bp mal* cc 
Paeren boegen / ordonnerende en committerende uit« 
pen allen rij* rïiij. of meer perfonen / met laft en bebel«« 
om op ’t boorpouöen of propofitie ban fijne |Baj. «= 
t’anttoooröen en pandden na beporen: öocp niet fon*« 
der adbpdPan öen anderen mede comparanten/ Pan « 
toien fp gecommitteert 3pn/ bïppenöe nocptandaltood « 
in eenen gedeelte ald te toeten öe Polmacptigen ban « 
<®ofiergoc/ fBefiergoe en ^ePentoolöen.f « 

JBant pet id tod gebeurt öat öe propofitie ban öed « 
USajefïeitd toegen geöaen öe ^ebenhjolöen aertge*«« 
naem toad/ en öaer in confenteeröe: öe andere ttoe öe* « 
len öaer in niet en Prilöenconfenterenöan ’t felbe af*« 
goegen: ter contrarie toeöerom öe ^ebentoolöen niet« 
confenterenöe in ’t berfoeP Pan öe J^ajefieit / ö’anöere c« 
delen öaer in confenteeröen. « 

jBelPeöifcoortöiPtoild idberoorfaPenöeöoor fefee*« 
reongeregeltpeiö (öaer in dan dient geremeöteett te <«■ 
toorden) te toeten öat öe Polmacptfgöe Pan eIPecc 
«©rietenpen ald boben Poorf3 en met PolPomen pro*« 
curatie gecompareert/ en Poortd in goede propoofl« 
30nöe om in ’t Perfoeb Pan fpne Ha j. teconfemeren/<6 
foid’töat pen particuliere perfonen niet alleeniijPen « 
€öelluiöen / maer ooP puipuiöen of eigen-erfden / ja “ 
öe minfie Pan öen lande nautoelpr rr* gulden« 
’d jaerd pebbenöe / Pomen en perturberen öe andere<c 
Polmacpten/ en Pnjtenöe bp maniere Pan proteflatie<e 
niet te toillen confenteren / door toelPe manier Pan K 
öoen men öiPtotld oorfabe geeft öat öe faep Pan öecc 
JlSajefieitgeretaröeert/ ja öiPtoildgepeel beraeptert« 
en te ruggeblpft/ alled tot grote Poften en laften Pan “ 
öe gemene landen en nadeel Pan fpne jfêajefleit. <c 

€n om funejf.B. nader te pertonen öatter Pol*« 
genöe öe cofïuimen Pan öefe landen totteboorf3 con*K 

Pocatie niemanteremptenid/ nocp«©eeflelpP/nocp “ 
toeerlpP/ alfï foidte toeten öattet toel gebeurt / öat* “ 
ter eenige toieptige faPe Pan fpne jtëajefteit boor pan* ‘c 
öen ftjnöe / ter oorfaePPan toelPe een lanööag toeröce 

gepouöen/ men toel peeft aen öen prelaten befonöer*<c 
ling gefepreben / ooP mede aen eenige particuliere" 
peerfepappen alpier ald öe felbe Pennende fpn USa je* ‘c 
fleit toel toegeöaen te 3tjn/ om te beter fpne füajefteitdcc 
intentie t’cffectueren / öanöatter eenige prelaten/" 
peerfepappen of eigen-erföen fouöen 3pn / öie men" 
ö’eene meer ald andere / gelpp in andere landen geu* “ 
feert toerö / tot conbocatien bande Pcrgaöeringe Pancc 
de Staten Pan ©riefïanö fouöe roepen/ en id alpier " 
noit geufeert ooft geen gebniiP. " 

«©oor öien öat öe minfïe Pan Idel / of ooP öe min* “ 
fleban öen puifïuiöen of eigen-erföen pretendeert fo‘c 
grote Prppciö / prtPiiegien en andere gereeptigpeiö 
om op een Pcrgaöeringe pan een lanödöag temo*<£ 
gen Pomen en fprePcn ald öe alöermeefle en rppfle/ ‘4 
fouöen ooP niet toillen toelaten ald toefcnöe tegendc< 
paer tractaten en pribilcgien / öat ö’eene meer ald ‘‘ 

ö’an* 



v>*9' Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten* 

„D’anbexexempt foitbe 59»/ en Defen aengaenbeeem'? 
„ ge meer Drnheiö en autoriteit D’een meet als? D’anDere 
„fouDe tocgelaten tocnben/fulx Dat men m’t befcfyi)' 
„Den Dan Den ^taten Dan geen «©ceftelijltheiD Die 
„ ejtcmptfotiDert 5ijnof Dan geen KiDDerfchapmetna? 
» men Dan paer-lieber heerlijbhetö en Dan of en mach 
„ gefpeciftceert toorDen. 
„ IBen beeft ooit altoos? meDe gefcfjreben aen allen De 
„ ^tcben Dan ©riefïanD om met Oen DolmacOten infge? 
„ lijke? te compareren ten fijne ais?6oben/ Die ben ooft 
s> altoos? meDe hebben geDoegt pretenDercnDe DebierDe 
•>, ^tatc te toefen / Dan en too:b Oen Op D’anDece Staten 
„ niet toegelaten / ftil&s? Dat op Defe tijb nocö gueftie tuf* 
„ fcDen De Eanben en ^teDen Dien aengaenDe is?» 

©orbers? beeft bp DerfcOeiDen $laccaten laten uit? 
gaen/ Op Detoelbe Op DerfcOeiDen fahen geboDen en 
DerDoDenOeeft/ als? namentltjft: DatniemantDanDe 
tngefetcnenban $eDerlanD uit DefelDeEanbenenfai 
mogen gaen (ïuDeren / Doceren of leren in anDere 8m? 
Derfiteiten of fcDolcn generael of particulier Danbin? 
nenDe^eberlahben/ of anDere Comnfcrjjben/Ean? 

fF- ) Den of plactfen onDer Deg Coninbs? Dan ^nangien 
onDerDanigljeiD/ uitgefonDert nochtans? De ^taD en 
ömDerfiteit Dan Komen en elDers? niet / ten toare 
Door expreffe octrop en confent te Derlenen / om eent? 
ge goeDe confiDeratie / op pene te Derbeuren bn De on? 
geljoo2fame fcOoIierenen DerfmaDers? DanDefelDeor? 
Donnamie öare goeDeren/ en boDen Dien eeutoeltjk ge? 
bannen te toorDen. 

gftem Dat geen Griffiers? / «^eccetariffen fo toel 
Dan KaDen/ ^teDen als? lage petten/jiotartffen/ 
(Sabellionen of anDere OebbenDe gelijbe macOt / Oen en 
fouDen DerborDeren atteftatiente gehen / info2matien 
préparatoir te maïten/ tuigen teontfangen of gelijbe 
acten te fïipuleren in faben beroerenDe De DoorleDen 
troublen / oproerten / toeDerfpanmgOeDen en ongere? 
geltOeDen of Dat Daeraen blceft / op pene Dan eeutot? 
gen Panne en confifcatie Dan goebcn. €n Dat nocO fo 
DcrDe De huts?broutoen Dan De gebannen of abfenten 
en fugitiDen Oaer Dertrocben bp öaer mans? onDer Deb? 
fel Dan Defdbe tebefocben/of onDer toat Debfel/ co? 
leur of ptetert Oet fouDe ntogen toefen / Dat fp Oaer niet 
en DerborDexcn toeDer te beren en bomen tot Oaer o?? 
Dinarts? tooonplaetfe of anDere in Défen EanDe / op 
pene Dan geltafttjb en gcftraft te toerDen / mette penen 
begrepen in ’tpaccaet bp’tbaeïbe DerboDen is? mette 
Kcbellen ecntg DerflanDteOouDen oföen-luiDenteto? 
neneenig faDeur/ bulpe of bpftanb. ^tem Dat men 
geen bnjgoDolb en fouDe mogen aennemen/notöin? 
fclpijben / nocO in befolDing opïicöten / fonber confent 
Dan Den Coninb of Den l^crtog Dan 3ClDa / en Dat nie? 
mant Ijem en fallaten infcOrijDenfonber eerftte fien 
De beftel-brieben. €n nocO meer anDere fHaccaten 
Oier al te lange te berljalen. 

e. ©e ^eeft oob De Doo?f3 hertog Dan 2Mba Dele geDange? 
Eli bmaen alle ooröen en plaetfen Doen ftraffen metter 
ba boet DooD / te toeten / Op beeft De fommigc Doen hangen / 
ito beu De fommige Doen branDen / anDere ontboofDen en oob 
Ster eentge Doen DerDrenben na inljouD Der fententien bp 
boob hem en fijnen KaeD ban troublc getoefen. ’tj^elb 
ftraffen. een (eer grote frtpib oDer De ganfcDe %anben beeft 

gemaebt / bpfonöee fo Oet Dangen en (pannen geen 
embe nam / toaer Door gebeurb is? darter Dagelijks? 
meer en meer uit De i^cDerlanDen geDlucljt 5ijn/ en 
Dat Dele IjanDtoerben / Die De ^eDerlanbers? eigen 
fjabben: ais? baepen / ^aepen/ Canjanten/ (€nj? 
pen / «arofgreinen en anDere 5©olleen^aeptoerben 
temabenbie in anDere HanDcn onbebenDtoaren/uit 
Defe $cberIanDenop anDere plaetfen en in Derfcfjei? 
Den anDere EanDen DerDoert 3ijn/bpfonDertn€nge? 
lanD/ Daer Oaer Doorgunfte DanDeConinginne€li? 
3abet0 Drpeerercitie Dan bare Keligie/ fo in De$e? 
DerlanDfe ais? iprancoifc talc tocgelaten toerD. <©e 
hertog fonö Commiffariffcn Die De fententien oDer 
De geDangenen en geconbemneerbe in Oaer abfentie 
getoefen ter erecutie DeDen fiellen / en toilbe Dat De 
ilBagifiraten Dan De ^teben De felDe fouDen helpen 
affitleï*en/ niet jegenfiaenbe fp luiben Daer oDer niet 
t Deel, 

en OaDDen getoefDn / Daer in eenigeiiagidcbten grö^ 
teftoarigOeiD maebten/anDere DrefenDeinljetguaDe 
blabte geraben / DeDen al Dat men toilbegebaenOeb? 
ben / fommige Door Drefe/ en De fommige om Datfe 
felföfotoreet en bïoebgierig toaren: onDer anDere ijl 
gebeurb Dat meefrer 3Crent^afbout KaeD <©2binatis? 
in Deni^oDe ban^ollanb/als? gecommitteert toefen? 
De Dan Den hertog Dan^ïlDa ombemte informeren 
binnen De (lab Dan Eetben op De beroerten Dan Den 
jare 1566, De iDagifiraten alDaer aengebientóeeft/ 
Dat Op Dan meninge toag tot uitterlijbe erecutie te pro? 
ceberen Dan febere gebangene burgers? / en toilbe De 
fententien oDer De felbe bp Den KaeD Dan Crouble bin? 
nen 25rnftcl getoefen / Doen pronuntieren enerecute? 
renterprefentie en met ajTKicntie Dan Den <©erccfne 
alDaer. 5t>ie Dan Den gerechte Oier op DergaDcrt 3ijn? öefottp 
De / OebbenDe Defe fabe in communicatie geleïb en [JLJ™ 
einteïijb gerefolbeert (gelijb oob eenige tijD te Doren 2d&en/ 
bp Die ban De Broetfcfjappe alDaer gerefolbeert toas?/ om jare 
Dat fp luiben met alle beguame miDDelen bare pribile? 
gien fouDen boorflaen) Dat fp Daer toe niet fouDen Der? te ftaenf 
fïaen/ en hebben Den CommifiTarós Doen infinueren 
Defe nabolgenbe 5Ccte: 

ALfo Cornelis van der HoocheerfteBurgemeefter Sücteban 
derftede van Leiden, den Schout,Burgemeefters 

en Gerechte der felver Stede heeft doen aendienen, dat &e jij 
mijn Heere den Commiffaris meefter Arnöult Sas- gfftraet 
bout, door lafte van de Excellentie van den Hertog van |Jan 
Alva als Gouverneur Generael, in meninge was eeni- tt,i 
ge gevangen Poorters deler Stede uit fake van feker ha¬ 
re mifufen eu deliden by hen-luiden inde beroerte en 
nieuwigheden van de Beeldeftorminge en anders ge- 
perpetreert, te doen ftraffen en exemplaerlijkpunie- 
ren, na inhoud van lekere fententien daer af onder hem 
Commiffaris zijnde, en tot Bruffel by den Hertog van 
Alva of die van de Majefteits Rade gecommitteert ten 
faken van de voorfz troublen en beroerten gecönclu- 
deert op te dedudie en informatien van der fake by 
den felven Commiffaris alhier genomen, en voorts 
aen den Hertog of Rade voorfz overgefonden. Ver¬ 
klarende de voornoemde Commiffirisgelaft: te zijn de 
voorfz fententien te executeren na de gewoonte van 
der plaetfe of Lande, en mits dien hem van node te 
zijn d’afliftentie van den Gerechte: Jt welk want eenf- 
deels fchijnt te contrariëren en te derogeren d’ufantie 
en privilegiën der voorfz Stede, volgende de welke in 
allen faken van befchuldingen van Poorters niemane 
anders vonnifle en behoort tewijfen dan Schepenen 
der voorfz Stede. En dat ook niemant uit lijn goe¬ 
deren in wat faken dattet ly meer en lal verbeuren 
dan tien ponden Vlaems eens. So hebben de voorfz ©e fhtté 
Schout, Burgemeefteren en Gerechte voorfz niet &an 
konnen ledig ftaen, om hen eed te quyten , ’t gunt ^tcl an? 
voorfz is, tot confervatie der vooriz deuchdelijkeu- DereRe? 
fantien en privilegiën , mijn Heere den Commiffa- tsenftfB? 
ris by defen t’infinueren om dies aengaende voor fo 
vele doenlijk zy te blijven in hare geheel en ongepre- bat De ' 
judiceert, te vreden zijnde de voornoemde Schout, burgerg 
Burgemeefters en Gerechte elx in lijn regard in alle ^JL 
faken recht en Juftitie t’adminiftreren, de Juftitie te toat fa? 
vorderen , en daer toe des nood zijnde te doen alle henbatt 
alïiftentie na gelegenthcid van der fake en tijd, fon- 
der dat de voorfz van den Gerechte verftaen gehou- ukt^ 
den of betamelijk te zijn geimployeert te werden tot meerm 
affiftentie of executie van eenige fententien by hen- j®*” 
luiden niet gewefen. Protefterende in dien yet ter ren bare 
contrarie der voorfz ufantien en privilegiën verftaen fen feöe£ 
mochte werden gedaen ofgeattenteerttezijn, of noch 
gedaen foude mogen werden , dat fy luiden ’t felve ijjf,. 
geeniglins geadvoyeert en hebben , nochte als noch 4J9aec 
van meninge zijn, nochte ook en vermogen ’t felve te 
advoyeren, &c. «fba 

Rebben Daer beucjfeus? Den Commtffacfs? ttoe prt? JïïSc 
Dtlegien Doo? De burgemeefteren Doen exhiberen, aiiröe 
<De DoorfthreDen aronmiiffaris? Daer na inDebroet?®^ 
fchappe comparercnDe DerblaecDe Dat hP DerftonD ’ 
Dat De Doorfcö^Den executie en affiftentie Dan Dien 
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Het vijfde Boek. 15% 
foube mogen öefftfleben fonbet p?eiubiciebanbe fel# 
tje ©2tbilegten / obermitd bat fulPe fafeen bp 5t P?fbt# 
legic ban ben ouben hertog fSptlipd ban 25ourgon# 
bien foube 3pn gecrimeert/enbatter fulr alpterebo# 
t atie ban be p?otcbücen ban boben boel moepten bal# 
ïcn: toaec op na 3ijn afftpctb bp bie ban be ©?octfcPap 
eenb?acptéltjp id gerefolbcctt / bat fp-Uuben fouben 
perftftcrenbpbc boo?fcp2eben p20teflatte en crUibifie 
ban be boo?flp2eben ttoe $?ibitegien / om baec bp 
boo? fo bele boenlijP 3P be #?ibilegicn bet felbcv flebe 
te confcrbercn / toant b’eene pntbilegie Paer gegeben 
bp poget memo?ie ban 3©tUem C5?abe ban j^ol# 
lanb/3inno 1315 poub cxp?cffcïüfeen in: Dat Sche¬ 
penen der voorfchreven Stede over een Poorter van 
dien, om eenigerhande fake befchuldigt fijnde, alleen 
fullen vonniffe wyfen. €n een ander ^2tbllcgte bet 
boo2fcp?eben ftebe berieent bp hertog fan ban 252a# 
banb alp <©?abe ban Rolland 2tnno 14-18 pielt in: 
Dat een Poorter der felver ftede om geen deliden of 
breuken , hoedanig die mogen fijn, niet meer aen- 
gaende fijn goederen mach verbeuren dan t’feftiw 
ponden: fulxaisdie in Rijnland gankbaer fijn. 250# 
ben bien toad 00b in bet fclber ftebe boo? een oube co# 
Jtmmeonberpoubenï Datniemant ter caufe van eeni- 
ge deliden (al waert dat dacr van by informatie moch- 
te blijken ) ter dood gewefen en mach worden, ten fy 
dat de delinquant buiten pijne en banden van yfere, de 
deliden felfs confeffeerde en bekende. Cn flOC tod 
be CommiffaridPicr in tnettoel te te b2eben en toad / 
en pet geeme anberd gefien pabbe / fo en pebben be 
boo?f3 ban ben gereepte noeptand pcm geenfind toil# 
lenaflifleren. ^ 

jDacrbeJgertog niet acptenbe op eenige p?ibtle# 
men/ en liet baerom niet dagdijr metten boob te flraf# 
fen bie pp in panben Ponbe Prpgen / en toerben alte# 
metboo?b2cembe ongepoo?be manicre banp?ocebe# 
ren eenige geconbemneert te fïecben / betoelPe fofp 
pen te reept pabben mogen befenberen/of boo?paer 
02binariö Recpterd befcpulbigt pabben getoeefl/ toel 
b?P getoefen foube pebben gebwben. 

«p moet pier noep eene fape bcrpalen bie boo? 
toaerpctb gepouben tocrb / en iïi ban eenige ttcfldijPe 
perfonen pebbe p02en bcrpalen / te boeten: bat pet om# 
trcntbefcntijbfoubc gebeurt 3ijn bat tot 25?uffeleen 
goeb man om befe troubïen gehangen fat / betoelPe 
met eenige anbere gebangend bie geconbemneert toa# 
ren te flerben mebe uit be gebangeniffe geb?acpten 
geboobtoerbe/ fonber noeptand gcpoo?t of bertoefen 
te3nn/mogeüjli bat pet boo2 bolingeinbcnnaemof 
eenig anber onneluP gefcpiebmoept3ün:alfmennu 
eenige tpb bacr na 3ijn p’oted foube oberfien / en 
men na be man begofle te b?agen/ fo bebonbmen niet 
alleen bat Pp al geboob toad / maer 00P bat pp niet 

pagnien ^oogbuitfen (na bat fp eerfl etlijPemaem 
ben betaltnge fo aen gelbe / laben ald aen fpbe toace/ 
pabben omfangen) uitber,§tab gelicpt 3ijn / in toel# 
Per plaetfe albaer toeber gePomen id een Regiment 
3Balfe folbaten banfed Ctmpagnien / baer «Dbcrfle 
en Colonel obertoad eenen genaemt CafpecbeRob# (F. ,9J.) 
led l^eere ban 25illp uit $oc?tugael geboo?tig: mette 
beranberinge ban bit gamifoen id be bo?gerpe al# 
baertoatgepaett (obermitd ben pact en af Peer bie 
fp-Uuben totte boo?fcp?eben ^oogbuitfen pabben) 
ban niet berlicpt/ maer beel meer beftoaert/ toant 
beboo?fcp?eben Colonel peeftfo beel te toege toeten 
teb?engen/batbie ban bet <^tab geb?ongcn 3pnge# 
tocefl alle toefeen tot leninge boo? be folbaten op te 
b?engen ttoaelf ponbert gulbenö / boep Beeft ppbe# 
fe leninge baer na meeflenbeel tot lafle ban be Staten 
ban be «Dmmelanben geleib/enbefelbe alfo in trein 
geb?acpt pebbenbe/ beftoaerbe bie allenjehenö meet 
en meer. «Dntrentbe felbetpb iO albaer een berboö 
gefeomenbanben hertog aen ben 25urgemeefleren/ 
Raeb en geftoo?en gemeente ber^tab/ bat fp geen 
nieutoe Peur of berPiefinge boen fouben ban eenige 
jDagifiraet tot nabet bifpofine ban 3ijn €rcellentie/ 
fulrbatna befen jare geen nieutoe 25urgemecfïer of 
Racbofanbere (©berigpteb en 3ijn berPo?en/ maet 
be oube gecontinueert 3ijn totten jare 15-77* ercluté / 
enpeeft be Colonel paer be toitte en ftoarte bonen 
baec mebe 3p na ouber getooonten be nieutoe JUeuc 
plegen te boen/afgeeifept en in 3pn betoarmge geno# 

me^ier na is? uit bebel en Commiffiebe^Jlertogen 
ban2Clba na a©efi-©?ieflanb en <0?oentngcn gefon# öfn 
ben Carel auarre / Ribber en Raeb o?binarto in ben com* 
Rabe ban 25?abanb / om pem te info?meren opt fïuP J 
banbe boo2lebene troubelcn/enbe Huto?enen5fau# tot^?oc< 
t02enbanbiente (traffen na gelegentpeib ber faPen/ ainae». 
be goeberen te conftfgucren / etc. <Defen pebbenbe 
fpne Commiffie in ’t toerP gefïelt in 3Befl-D?iepanb/ 
en lafi gelaten ben $?ocureut <0enerael albaer met 
affiflentie ban ben ï^obe ban ©?ieflanb be faPe boo?tss 
uit te reepten / të boo2tö tot <©?ocningen aengePomen 
in ben beginne ban 2flp?ilté beffelbeniaerö 1569.cn 
peeftben 25urgemeefïeren en Raeb/ooP luitenant 
enf^ooftmannen 3pne Commiffie boo?gepouben en 
paerluiben bpfïanb en affiflentie baer in berfoept/ be## 
gerenbebat pemanb uiten Raeb pem moepte bpge# 
boegt toerben / metten toelPen pp op alle boo?ballen# 
be faPen moepte communiceren / ten einbe pp boo? 
onPenniffe ban faPen of banbe perfonen pem nieten 
quame te abuferen / en bat 00P bie ban ber <§tab te 
minber reben en oo?faPe fouben pebben te Plagen / 
bat pare bcpoo?lpPe Cberpeib baec ober nietgecoe# 
pen of baer buiten gefloten toaren tegensi pare p?i# 

beel fcpultef en Pab gepab / toaec ober pem eenige ban bilegten. JDclPen ïafl ban ^oepum öbbena in bier 

t&exatt> 
bcringe 
taan ijac^ 
ntfoea 
tot 
<ö?oe^ 
Hingen. 

benRabenontfettebe: fo foube Dcrgaö baer op ge# 
feib pebben/bat fp pen baer in niet en bepoefbente 
ontfetten/obennito pet goeb toaö boo? bc£ geerecu# 
reerbenö fiele / bat pp ontfcpulbig toaö geflo?bcn. 
5©it erempel toerb 00P bp ^oofl ©ijl geboegt tot 3üne 
oberfettinge ban be flucPen ber gefepiebeniffe ban 
Sntpomo I5cre3 in be 74 pagie bed felben boer /ban 
enpebbetotnoep toe niet tegenflacnbe iP baer moei# 
tcnomgcbaenpebbe/ coP aen ben felben 25pl/ gene 
feperpcib baer ban Ponnen bcPomen / noepte 00P bed 
goeben mand name Ponnen getoeten / fulr bat iP 
pet niet boo2 toaeracliüg en foube Ponnen berflta# 
ren / of Jt aïfo macij 3ijn gebeurt/ en latet baerom alfo 
^aen. . . _ ., 

^>e hertog ban Sllba na bat Pp be btcto?ic in J5?tcf# 
lanb tegen <©?aef loöetoiiP pabbe bcpoubcn/gclpp 
in’tbooigacnbe bcep gefeibid/ pabbe binnen <6?oe# 
ningen in gamifoen gelaten bier ©aenbelenl^oog# 
bintfe folbaten / befe flelbcn paer feer trotfelpp en 
mocttoüüg albaer aen / fulr bat be Cbcrigpetb ber 
^tab bacr ober Placpttg biden aen ben boo?feiben 
^ertogban lSSba/enberfocptenbat bacr ingereme# 
bieert moepte toerben / toaec boo? gebeurt id bat in 
3fcb?uacto befed jaerd be boo?fcp?eben bier Com# 

tpb 25urgemecfler ban C5?oeningen te bde geballen 
id genoeg tegend 3pne toille en banP/toant pet een 
feerpatelpPe enfcpo?fbe commiffie toad. ^eboo?# 
fcp2cbcn Commiflarid <©uarre bacr met 3pne Com# 
miflfieboo?tgaenbe en pem eerfl info?merenbe op be 
25eelbefio?minge en inboeringe ber nieutoec p?ebi# 
catien binnen <0?oeningen gefepieb/ peeft boo? eerfl 
ber ^tabd 25oumeeflec ^Jopan 25arnenba mettec 
flabdRSetfelaerden Cimmerïuiben bie uit bebel bed 
Raebd be |Binneb?oeberd föerPe gefuibert pabben 
ban ben geb?oPen 25eclben en anbere onruimten/ 
gebanPelpP genomen en op ben pald aengefp?oPen: 
befe Uitben poe toel 3? paer beriepen op be 25urge# 
meefleren en Raeb / uit ber toelPer bebel fp feiben 
fulr gebaen te pebben / en 00P ban ben felbigen uit bed 
flabd Piflc geloont of gefalarifeert te toefen/pebben 
noeptand boo2 alle ben pap ( aldnten feib) moeten 
Poelen / bctople 3? baec ban geen fd)?iftelüPe SCcte 
noep betopd en pabben / en be 23urgcmeefleren en 
Raeb met anert en b?efe behangen 3ünbe / bermitd 
be flraf peib bic 5? alicntpalben in gelppe faPen fagen 
gefeptebenen plegen /be panb ban paerluibertogen 
en fulPd ontPenben / refererenbe paer om paer te meer 
pier ban te purgeren/ totten RePenboeP ban bed flabd 

Rent# 
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föentmeeget/baer in niet ban eenigen falari# befen 
arbeib#-luibenHierboo? gegeben enfoube bebonben 
toerben/ h?ant 50 boo?|WjteUj& te boren ben Kent* 
meefter Habben bcbolen ben uitgeef ban ’t boo?fcD?e* 
ben falari# ber arbeibguiben bebebtelijH te (tellen / en 
eenanber naernen fcfïijn te geben. <De 25oumeeftec 
25arnenba bit bernemenbe Heeft met ttoe anbere ban 
be boozfeïneben arbeibö-luiben mibbclen gefocBt en 
gebonöen ban uit be gebanHeniffe te Inelien en t’ontlo* 
pen. ©e anbere (tot bjie of biet in ’t getal) na bat* 
fe ftoaerlijfitot berfcljeiben malen toaren gepijnigt/ 
en uit pijnen genoeg fcHenen belebcn te Hebben/3tjn 
banbenboo2fcljjeben CommilYati# geafftfteert met 
giocljimtibbenater boob bertoefen / enbienbolgen* 
beopben b?eben macHtc metten ftoaerbe gerichter* 
5©aet na Heeft be booenoemöe Commiifari# bp o* 
penbare publicatie boen inroepen en berbagbaerben 
allen ben genen bic niter (tab en ben <©mmelanben 
uit b?efe geblucljt en onttoeben toaren / baet onber 
beletreffelijbeban 3dbel toaren/om binnen b2ietoe* 
Hen boo: ben hertog ban tClba inperfoontc berfcf)ij; 
nen / en Haet ban ben acnblacHten en befcïjuïbigin^ 
gen te berbebigen. <DoH Heeft Hp aentebeninge of 
opfclpijbinge ban alle be uitgetoeHenen uit ber ^tab 
en «Dmmelanben goeberen gebaen/ enbefelbigeba* 
telijH bebommert of in arreft geleib/ tot bat fpficB 
Haer genoegfaem fouben Hebben gepurgeert 3£>efe 
Hanbelinge ban ben Commiffari# en bpfonbet be 
rigoreufe erecutie ober befe boo?fcH?eben arme at* 
beib#fluiben/ Heeft in be^tab en Éanben feergro* 
ten fclmfi en berffagentljeib gemaebt/oob geen klei¬ 
ne momnge en inbignatje ban be gemeente tegen# 
be jBagiitraet ber j|tab bertoebt/ om bat 3P om 
Haer felf# teberfcHonen en uiten perijbe! te rebben/ 
Haren burgeren en bienaren (bie niet fonber Haren 
Hebei en Habben gebaen) albu# Habben te bo?en ge* 
geben en beclatcn / baer toe ban Het fclpepen en Her* 
men ban ben arme toebutoe en toefen ber geerecu* 
teerben (roepenbe bnaeb be# onfcbulbigen bloeb# 
ober be boo2fcfj2cben jDagifïraet) be commiferatie 
enberbitteringe Heeft bermeerbert/fulr bat25o?ge* 
meefterenen Kacb om bit gefetoep en geroep toat te 
(liffen / be boo?fcH?eben toebutoen en toefen febere 
jaerïijre penfte tot Haren onberboub in ’t Heimelijb 
Hebben'gepaffeert, 3£e uitgetoebenen ban be boo?* 
fcH?eben bagbaerbtnge berftenbiget fijnbe / Hebben 
Haer op befïab doeningen en ber <©mmelanben 
l^ibilegien de non evocando extra Provinciam Sc cer- 
ritoriu m beroepen / en Hebben boo2 Hare mifftben ben 
25urgeineefïeren en ttaeb famt Euitenantenigooft* 
mannen refpectibebjb bermaent en berfocHt om bp 
ben hertog op onberHoubinge ber felber J^ibilegten 
aen te Houben / Hebben oob ten leften fienbe bat be 
boo?f3 <©bertgHeib in ’t patroctneren Haerber p2tbile- 
gientefïaumoebig toaren/ eenfupplicatieober boen 
geben aen ben hertog/ ten einbe 3p boo2 Haren compe* 
tenten recHter# mocHten gerenbopeert en na (lab en 
ianb-recBte refpectibe gefjanbelt to02ben / mit# bat 3p 
ooft boot gemacHtigbealbaer fouben mogen berfcBH* 
nen: baer opgeappo(tiIeect i# to02ben Comparenti- 
busfietjuftitia, &lesabfensneferontreceus, bati#/ 
bca berfcHijnenben fal recljt gefcHien ‘ en ben abfenten 
of uitblijbenbe fullen in reebte niet tootben ontfangen: 
baer mebe ban Haerbcrfoefi ban renbop en ban te mo* 
genberfclnjnen boo? een bolmacHt gant# i# afgefla? 
gen/enalf03pbaerna anbermael bp €bictgeciteert 
3Önbe om te compareren niet en 3tjn berfebenen/ fijnfe 
ban ben üaeb ban troublen berblaert boo2 rebellen 
be# Coninr/en baerom met lijf en goeb aen fijne jiBa j. 
herballen/ toaerop ban batelijb be confifcatie aller 
Harer goeberen iögebolcljt. <De uitgetoebenen ftenbe 
bat Hier genen troog en toa# te berbrijgen/ Hebben Ha' 
re toeblucHt baer na genomen aen be ï&eiferlijhe 
iBaj. en öent unb burgen en anbere genben be# 
ïtijrtot^piec# op eenen ïtijrbag bergabert in ben 
fare 1570. en ban ben felbigen boo2 Hare fupplica^ 
tien/Hulpe/troog en bpgant tegen# fobanigerrigo? 
reufeen onrecDte pjoceberinge/berbjuctónge en ge* 

‘ I. Deel. 

toelb ootmoebelijb berfocHt/aengefien be boo?fcH?eben 
<§tab en bpfonber be (Dmmelanben banouben tijben 
af be# ïiijr libmaten / immebiatie getoeeg / en nu al# 
nocBboo2 tractactbe# üeifer# Carolibebijfbeban 
toegen3tjne€rfneberlanbeninbenjare 1548. ben 16 
!Junij met ben gemenen genben be# tlijr gemaelit in 
be ütijrfcbut en fcBerm toaren gaenbe / ban baer op i# 
infgelijr niet befonber# nocH b2ucHtbaerlijr gcbolgt. 
2Cl#nubeboo?fcn?eben <£ommigari# 3ijne commif^ 
fie uitgericHt en toeber bertrochen toa#/ fo Heeft be 
boo2noembc Colonel lüoble# (met agtgentieban een 
^taliaen# ingenieur genoemt 2öartfiolomeu#/ tot 
bien einbe albaer ban ben hertog gefonben) Het Ca^ 
geelof25loftHbtef tot doeningen begonnen af te ge^ 
ben / na ben uittoerp bp ben Jfêargui# (jTHiapinbe JJJÏÏJjf* 
©itello/en ben ingenieur f^acieco in benb002leben 6aUtoeti 
jare baer ban gemaebt / namentlijb met bijf 25oltoer? öe£Ca* 
ben/ baer ban be b?iebuiten be^tabguamen te ïeg^ ■JgJJJJ 
gen op be ^2entfe 3pbe / en be ttoe 25oltoerben bin* 8etv J 
nen na ber ^tab / al# te toeten aen elbe 3pbe ban be 
ï|ep2pooge een / fulr bat be ï|ep?poo?te rccHt in t 
mibben tuffcHen befe ttoe Boltoerben of btoinger# 
gaenbe / be pookte ban ’t dEagecl fottbe toefen/ refpom 
berenbe eene ban befe 25oltoerben of btoinger# met 
Hare (Hit5 opte ^elfergrate/ ban oub# <0abbinge^ 
grate genoemt / toelbe grate uit loopt op be bleine 
marbt of ©ifcfjmarbt/en ’t anber ^oltoerb of.^toin* 
ger op «©clbingcgrate/uitgaenbe opten bjeben marbt» \ 
<©c<tf3taft ban bit Cageel toiert aengelegt op bon* 
bert boeten totjt/ be boet ban ben 5©al of geo?binge 
opböf en tfebentig boeten inbe ö2ete: bit toerb alfa 
afgepaelt en afgefleben3ijnbe/ i#ban befen jare en 
boogtonen jare 74 nocl) ongeb02bert bltjben ieggen f 
bermit# geb?eb ban gelbe / toant 3pne |Daj. gene pen* 
ningen baer toe al#nocH bonbe berlencn/ en begats 
enbeEanben met Het furniffement banbe toeeb-le* 
ningen genoeg Habben te boen: maerinbenjare 74. 
en 75“ Heeft be Colonel eenige mibbelen totb02bertnge 
ban bit toerb ban puffel bebomen/ baer mebe Hp be* 
fe ttoe binnenge ssoltoerben en btoinger# gant# 
beerbig Heeft gebregen. . . 

^etoijle be hertog ban tClba albuö in j^eber* Ce 
lanb Hanbelbe/fo Heeft bep2ince ban <©?angienmet <®ran» 
3ijnen toeber# <©?aben Slobetoijb en ^enrib ban Jïï* 
l^agau met ontrent tien of ttoaelf Honbert ruiter#/ 
bie bp Hem gebleben toaren / Hem geboegt bp ben ^et* nUu 
tog ban (€3teeebgigge / betoelbe grote toeruginge ban 
oo?loge maebte tot bieng en Hulpe ban ben Coninfs 
ba»üabarreenben ^2ince ban ConbeenbcDuge* 
noten in ©2anbrijb ; todben hertog be boo?fcb?e<» 
ben ^2ince oob groot beHutp gebaen Heeft in ’t aenne* 
men ban’tbrijg#-bolb / metbe toelbe HP boo2t# in 
©2anbrijb getogen i#/ niet fonber groot perijbcl/ al# 
Hebbenbealtijb benbpanbban bo?enofbanacHteren» 
^ocH io Henluiben opten toeg ober gebomen een an* 
ber groot meerber ongdub/ namentlijb bat be hertog 
ban €3toeeb2ugge in een <Do2p ontrent b?ie mijlen 
banHimogc#/ benelfgen bag 3junij oberlebeni#/ b 
’t toelb beboo2fclj?eben ^ince geenbleine moeiteen hc«oï 
Heeftberoo?faebt/omte remebierenbe inconbemen* ban 
ten bie be boob ban een ^ooftban fobanigen aenfïen SSr* 
gemeenlijb mebe b2engen. <DocH ig gebeurt bat bit ' 
leger Hem onlanr baer na geboegt Heeft bp ’t leger 
banbe hugenoten/en i#baer na be $?ineeboo?be* 
geren ban be J^ugenootfe Dbergen / om eenige ge* (* 
toicHtige faben / in onbebenbe blcbercn / met feer 
groot perijbel fijn# ïeben# (tnbien bp bebcnbHabbe 
geto02öcn alleen bergefelfcHapt met bijf perfonen/ 
boo2 3ijn bpanben in ^uitganb gebeert. 

^en i r 3peb2ttarij befe# jacr#/fo Heeft be hertog ©cisoqj 
ban 3Êlbatot252ugd boen Hangen 3!an<02Obel#a!is J? ö®» 
a#^peï/<Dbergef02Oboogen€rccuteur oberbecri* hjerffoe 
minelefaben/ofïantb2og btemen gcmeenlpl? noem* 23?uffe! 
be 0obe töoebc: befe toa# befcHulbigt bat Hpfommige afS«na^ 
bie men b'002 rebel Hielt/en bp Hem gehangen genomen 
toaren/ en fommige anbere bie al geconbemneert toa* 
ren / b2p gelaten ïjabbe / Hem Hebbenbc met gelb baer 
toe laten bopen/en bat ijp ober fijn bienaertegenliet 
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Het vijfde Boek. 1569. 
cetooeïm ban attöere ftecötér# ejtetutic gebaen baDDc / 
en Dat bP ottDer Debfel Dcc Auditie Dc onnofclc geguelt 
en Dele becD2ucfunge en ejcacticn baDDe geoeffent. 
^ijn fententte toaö op een pampter gefrlueben / en op 
fnnbojjïgefteltatë bp gehangen toag/tn Defer ma; 
nieren; 

Dit is dejuftitie die fijn Exellentie wil en gebied 
gedaen te werden over defen menfche , om de 

navolgende oorfaken: om dat hy geld heeft ontfangen 
en gratie gegeven, den rebellen en anderen van grove 
fakenfchuldig bevonden wefende: omdat hydeon- 
nofele gequelt en executie gedaen heeft over fynen 
knecht en dienaer, hebbende de Jugen of Rechters ge¬ 
geven contrarie ad vijs, en om dat hy onder dekfel van 
Juftitie heeft bedreven onmatig geweld en verdruc- 

kinge. 

föbiejijnebtenaerb flonbenonber DegalgeomDtt 
u aenfien / Den ccnen tjaD op fijn bo?|t Defe fententte. 

OM dat hy geweeft is dienaer van den Proyooftin 
de overlaitinge geld afneminge entormenterin- 

ge , en dat hy heeft ontdekt het fecreet van de J uftitie. 

<Be fententte Die Den anDeren op fijn bo?|ï baDDc/iut; 
De alDusf: 
OM dat hy geweeft is een dienaer en inftrument 

van de Provooft in overlaftinge, geld afneminge 
«n tormenteringe, en dat hy felfs ook genoten heeft 
eenig geld. 

<©c routoe Die De i^cbcrlaiiberO om Defen ^pcl 
fjaDDen/ en toao met groot / nö Dien pp een feer on? 
tiarmberttg / gierig en to?ecD menfebe toajef / en bltjbt 
Dier bet fp2eebb)oo?D Der <0?ieben acn i)cm berbult te 
fijn/te toeten: 

Die anderen quelt en brengt in druk 
ïn ’t einde flaet hem felfs ook ’t ong’luk. 

HaenfeiDDat ^octo? <©emma De ©nefe Defen ^gpel 
5ijneinDe«it5ijn natibiteit fouDe boozfeiD ïjebben op 
Defer maniere: Defe <§pel berftaen tjebbenDe Dat 
5©octo? <©cmma uit De natibiteit ban Den <£5?abe ban 
©O02ne gepjognojltceert ïiaDDe 3ijn ongeluebige D00D/ 
en Hielt niet op fo Difitoiïö lip tot Eobcn guam/Den 
«Boekte guellen Dat bP3tjn natibiteit onDerfoeben 
en ’t gunt bent fouDe toeDerbaren / bp gefclmfte (lellen 
totlDe/’ttoelb bP bem toeigerDe/ toillenDe niet met 
bem te Doen Hebben / tod) ten lejtcn bem Doo^Dente* 
nigbulDige gitelltnge toefeiDe/ tnaer aio bP Dat t’cft 
bcnöuit(lclDeUemte leberen/fo fouDe ^pel(b2felij& 
tegen bem gefeiD Ijebbcn: boel ^oct02 gpljouDmet 
my utoen fpot / maer ib bclobe u ban tb u eeno buiten 
Dcrmup2cn brtjgen/ gp en fult met niemant meer 
fpotten / toant ib fal u tertïont aen eenen boom Doen 
bangen. <Dacr op ^Docto: <ü5emma gcanttooo?t fouDe 
bebben / neen ^toboofl gp en fult nip niet Doen ban; 
gen maer De ttjD fal «bomen Dat ib Dess mojgcno beoeg 
uit Defe ^tabreifen fal /en fal u nocb tot puffel na 
DegalgeftenleiDen om te bangen /gcbenDe bem Daer 
mcDe3ijncboo2feggingeDiebP op 3(jne natibiteit ge= 
(leltïiaDDe ober; feggenDc/maebt u Daer nubjoltj; 
benmebe/ban toelbe fo onbertoacbte anttooo?De bP 
fo beibaefl toerD / Dat bp fonber eenig fpjeben terfiont 
boeg ging 

ber al in ’t leger ttiaö / reben Daer beïe na we/ onber 
toelbcn eenen genoemt fféontefgutou Capitcin ban De 
<8uarDc ban Den hertog ban Enjott feer acnb?ong / 
cnfcljoot Den $?tnce ban ConDc/tegen allebrijgg- ban 
reebt en boel bloeDiS / met eenen bumroer D002 bet c°nbe 
booft/foDatbp firar DooD bleef / met groot berten- fc°h°Q?’ 
Icct ban alle Die Daer jcgentooojDtg toaren/enbpfom 
Der Der gcenre Die bem gehangen genomen/ en bp ’t Ie* 
ben te IjouDen belooft baDDen/opbe bope ban groot 
rantfoen te genieten. 

SBeintg tijtefnerna gnamtot25?u(Tel een Eegaet 
ban Den ©auo $tuë dguinttuef genaemt Caroluö De gjjj*11 
<CbuIi Japolitaen / en baacbt b?ieben ban Den patio toertj 
aen Den l^ertog ban “2tllba/ Daer inbP bem noernDe *>an brn 
3ijnen biel bcminDen fone / en febanb bem een feer bo? sïïj6* 
(lelijb gouDen ftoeert/ en gouDen boeD met bele ge-*1 ‘ 
fieentenbefet/ en bp Den $auss geconfacrcert enge; 
totjt / Daer meDe bp bem bercerDe ató eenen boo?; 
naemfïen boo?(IanDer en befebermer Der lïoomfcc 
Catboltjbcfödtgte/cn berbmebee DecbetterjS. 35cn 
D?tef ban Den $au.0 aen Den hertog ban 3tlba bia^als 
Daö ImDenDe: 

WEI beminde foon, Edele Heere, Taligheid en A- 
poftolife benedictie: wy volgende de maniere en 

infettinge van de Roomfe Biflfchoppen, hebben opte aen bea 
nacht voor den dag van de geboorte ons Heerenen ïltrtoa 
Saligroakers Jefu Chrifti met heerlijke gebeden een ■ 
hoed en fwaerd gebenedijd: welke heilige gifte,alfo die 
alle jaren tot een eerfchenk gefonden plach te worden , 
van den Roomfen Biflchop, aen een van de Chrifte- 
lijkePrincen: fo hebben wy met raed van onfe broe¬ 
deren der heilige Roomfe Kerken Cardinalen V. E. 
daer toe gekofen aen wien wy defe gifte fendea fouden, 
want alfo defe eereyan defen heiligen Stoel meeftful- 
ke Princen plach te gefchieden, wiens Godsvruchtig- 
heid als een licht erfcheen, of wiens verdienften alder- 
meeft waren aen de Catholijke Kerke, fo hebben wy 
om beide defe oorfaken V. waerdig gekend aen wien 
van ons defe eere gefchieden foude, want van V. Gods- 
vruchtigheid tegen God en fijne heilige Kerke hebtgy 
van te voren goede getuigeniffe gegeven. En die me¬ 
morie van V. verdienften en vrome daden voor het 
Catholijke geloof uitgerecht in de Provintien, daer 
gym et uwer groter eer over beveelt, is fo verfchdat 
wy’tnemmermeer vergeten en mogen: dele gifte,!® 
gy het ftof aenfiet is feer klein : maer fo gy ter contrarie 
aenmerkt de Maj. van de Apoftolife Stoel, diegelij- 
keniffe van het oordeel, en de mifterie van de fake , 
fo fult gy die niet alleen met een dankbaer herte, maer 
ook met groter devotie ontfangen , want wy geen 
meerder teken mogen geven van onfegunft en goede 
wille dan dit,’t welk d’opperfte Keifers enConingen 
plach gegeven te werden. Noch V. E. en mach geen 
meerder of koftelijker gifte van ons , overmits fijne 
gebenedijdinge, ontfangen, de welke denken fal, als 
hy dat fwaerd ontfangt dat hy dat gebruiken fal tot 
voorftand en vermeerderinge van dc waerachtelijke 
Religie. En als hy den hoed fet op fijn hooft, fo moet 
hy denken, dat hy daer mede bewaert werd, als met 
een hellemet der Taligheid en fchild des Goddelijken 
hulps, de felfde mede betekenende die hemelfe kro- 
ne,de welke alle Princen, wiens verdienften tegens 
de Heilige Kerk en Catholijke geloof voorftaende 
fijn, bereid is. Defen hebben wy tot V. gefonden door 
onfen beminden fone Carolus de Ebuli, onfen Ca- 

JAER - DICHT. 

QVaLICkgheJpeLt Maer gbeLeert deVl qVade gan- 
gen, 

Is hll onbeCLaeCht aen aegaLgegehangen. 

D€n i 3 jBcert gefclpDe De ^lag boo2 ^lernab m 
©tanbetjb / al toacr Deö ffbmcen ban ConDe 

peert/na Dat bp bem feer b?omelijb gcbteertbaDDe/ 
onber bem nefeboten toerD/ fulr Dat bP ter aerDenbtel/ 
enbjerDtcrllont bebent/en ban ttoc aSDcllutDenge# 
bangen genomen/Die bem toefetDen bp’tleben tebe^ 
bouben en te üefebermen/ Dan alfo Den roep terfiont o* 

merling, overmits fijn Edeldom, deucht en getrou- 
wigheid ons feer aengenaem is En op dat dele heilige 
gifte met meerder godvrefenheid en heilige ceremo¬ 
nie ontfangen mach werden als dat betaemt, fo hebben 
wy gewilt dat V. dat gegeven fal werden van een Ca- 
tholijk Biflchop diegy daer toe verkiefen fult, in een 
kerke na dat deMifle fal fijn gecelebreert. En op dat 
V.E.defe geeftelijke gifte aengenamerfy,fo hebben (F '?*•) 
wy gegeven en gegunt V. en alle de Catholijken die 
met berou gebiecht fullen hebben ofhetfeive van me- 
ninge fijn te doen, opte gefette tijden en de Mifle 
gehoon Tullen hebben (ons betrouwende op de almo¬ 

gende 



Oorfpronk der Nederlandfe Beroertetï. 
génde Gods barnühertigheid , en der Apoftelen P E- 
T RI en P A U LI en onfe autoriteit) 15 jaren en 
fo veel quaranteinen in Gods barmhertigheid waer- 
achti<* Aflaet. Gegeven binnen Romen by Sinte Pie- 
ter onder het Viflchers Zegel of Ring., den xxj Martij 
Anno 1568. van onfen Bifdom het vierde jaer. En 
was ondertekent, Aldobrandinus. Het opfchrift was 
aldus : Aen mijn beminde fone, den Edelen Heere 
Fcrdinand, Hertog van Al va, Gouverneur en Capi- 
tein Generael van wegen den Catholijken Coninkin 
de Nederlanden Pius P. P. V. 

DC obccleberinge ban befe oiftc / toerb met feer 
grote hofïelijhe en Deerltihe Ceremoniën gebaen 

ben bj'.lfêeij/naöat bejBiffe bp ben ©ifjebopban 
IBecljelen felfo gebaen / geeinbigt toaö in be grote 
herhe tot 2S?nfifel/ toaec boo? ooit grote ttiumpljeen 
teihenen ban blijtfcliap banben ^pangiaerben binnen 
25?uffel gemaeht toerb / met ^teehfpelen en (Co?no* Sen. <Dotb alfo nemmermeet een toereltfeb?cugtfo 

olmaeht en io / of baer en io al eenige bitterljeib om 
bet gemengt / fo toafï Dier mebe: toant niet alleen ee* 
nige banbe tocftenba*0 Op ongclult toerben geguetfï/ 
maer ooit een ban be (€o?nopero felbe feer grotelylt.es 
geguetft toeebe in ’t been, 

3^aer toerb 00b een Jlanjnfe pafquil gefïroit en op 
fommigeplaetfen gepleht/baer mebe bit fenbenban 
bet ftoeerb en fjoeb befpot toerb. <Doclj fo men ge* 
toeten baö&eben Auteur: gelobe toel battetDemniet 
ten beften en foube Debben bergaen. b'üJnDoubbefec 
pafqutl toaöaldboigt: 

J&afquil 

doet de 
Conin* 
Sjfnne' 
dan «En* 

Den Paus fend Duc d’Alf een gulden fwaert 
Om de Geufen te maken vervaert, 
Ja om dat den bloedgierigen Tyran 
Daer mede fou om brengen wijf en man, 
Die God vrefen en dienen van herten fijn, 
En om de religie dolen en in fmerten fijn, 
Dees benediótie is tot Bruflel gekomen 
Van den helfchen vader den Paus van Romen. 

So fend den Beul tot den Beul fenijnig 
Den rover tot den rover grynig, 
En den dieftotten dief fijn fchone gaven, 
Öm dat hy d’aerde met bloed foude layen. 

Optrent be felbe tijb Derft bepaitö ban Romen 
Pius Quintus bc Coninginne ban Cngelanb 

Clifabetb / met eenbet 2Sulle in ben 25an gebaen. 
<In’t begin öer fcïber 25tille berDaelb Dp fijn Doogfte 

seïantot macDt bie ïjp ban onfen ©eece gjefuCDufïo/bcRe* 
denman, geerberen©eerfcljer oberalleo/ ontfangen beeft: be 

toclhc ftjnCatfioUjlte algemene 2CpofioDjlte Reche al* 
leen ben eenigen p?incc en Cberfïe ber SCpoftclen liter 
opaerben/namentltjh petro en ben Roomfen 25if* 
fcDop / petri naïiomelingcn te regeren obergege* 
ben / en Dem alfo alleen ober alle bolhcrcnenoberal* 
ïe Coninltriilten tot eenen pnnee en ©betfïe gejtelt 
geeft / bat Dp macl) uitroepen / af b?ehen/ berfïo?en en 
berberben : ooit baer tegen boutoen en planten / en 
betCfpifïengclobige bollt in cenigDeib beo CeefïcO 
tefamenDouben/ en Daren ©eece ©eilanb frifcD en 
gefonb oberleberen: uit befe alberboogfïe macDt ge* 
feten3ünbe op ben Clpoott ber <0crecl)ttgl)eib / gaet 
Dp boo?tO berfialen bc baben ban be Coninginne 
baerom DP Daer toil crcommuniceten / en feib bat 
be boo?fcb?eben Coninaiunc ban Cngelanb Citfa* 
betD Detfeibe Coninhnjh (’t toellt boo? befe tijb ban 
©enrïco ben acbfïen / ben af balligen / fo noemt DP in 
befe 25nlla beo Coningino ©abet) banbe ftoomfe 
Merite afgetoenbet/ en boo? be Coninginne fDarta 
toeberomtotber Catïjoltjrer ïjerhe beheert tono ge- 
too?bcn/ toeberom in eenen erbermelijlten en ellens 
bigen fïact gcb?acbt Heeft: ia battet io geto02ben een 
b?pc toeblucDt ban be alber-erafte en fcbabeliirfïe 
berlopenebocben liettercn / en bat 3p alleen boo? een 
Cberfte ©ooft en Regeètbcrffe in alle tocrcltïijhe 
en Ceeftclijlte fatten geliouben toil 3ijn / en beo boog* 
flen©ooftogetoelb in bet Merite aen Daer getroclten 

beeft/ en bat 3P ooit be ©iffcljoppen en Regenten 
ber herhen-o?beninge berf fïellen en fetten / in hem 
helDhefahenrecljt fp?ehen / be CatDoIijhe25iffcDop- 
pen en p?iefleren afflellen / en berb?uchen / en in Da* 
re plaetfe fclianbelijhe p?ebicanten / bienaerobanab 
Ie goblofen toefenbe. <Defe feib DP/ beeft bat Cf 
fet ber jpiffe^ bat gebeb/ bat baflen/ en onbem 
frbeib ber fpyfe / bat ecljtelofe leben ber p?iefle^ 
ren en anbere ber Catboüjrfe üerlte gel}?uih en 
teremonien afgeffelt: en geboben bat in ’t gant= 
fcfie Coninhrüh fulfte boehen fuUen geb?uiht toer# 
ben/ baer in opentltjhe hetterpe geleert toerb/ en 
bat be góbtofe lete en geb?uitt ber Sacramenten na 
Det boo?fcb2öDen Johannes Calvini bp Daer aenge; 
nomen / bp Daer Cnberbanen ooh aengenomen en 
gebouben fullen toerben/ batfp boo?tO alle aBeeflelijlte 
en toereltlghe berboben beeft be Roomfe herhe boo? 
be reebte herhe te hennen / en bare geboben te bolgen / 
ja ooh gebtoongen met eebe beo ©eiligen Roomfen 
patio «etoelt en geboo?faembeib af te f toeren / en 
benongcboo2famen ftraffe en penen opgelet / en bat 
fb be gene bie inbe geboo?faemDeib en cenigljeib beO 
geloofd flantbaflig 3pn gebleben/en ooh be Catljo* 
lijhe ©ifTclioppen in gebangeniffe beeft boen toem 
pen / baer fp boo? langburige rommer en treurig* 
Deib berteert / en etntelph iammcrlylteu ge(!o?ben 
3tjn / al ’t toelh DP feib fo opcnbaer en hontbaer te 
3tjn batter gene ontfcDulbiginge / beranttooo?bin* 
ge of uitblucDt eenige plaetfe tegen en macb Deb* 
ben: berDalben DP gebtoongen toerb 3Dn ftoaert 
uit te trechen / om na bermogen 5ÜneO beboo?lii* 
hen ampt be felbe Coninginne te flraffen / berljal* 
ben bP uit be bolbeib beo macljtO bie bent be Co* 
ninh aller Coningen en ©eere aller ©eeren berleent 
beeft/en ooh ber tHpoflelen petri en pauli en 3Une 
eigen autoriteit baer beneben / met goêben rijpen 
raeb ber Dtiliget Rooinfer Rerhen Carbinalen be 
boo?fcb?eben Coninginne ClifabetD oo?beelt en ber* 
hlaert te toefen een onboetbeerbige hetterin / allee 
hetteren boo?(lanberfe en lief bebberfe/ en oberfulr 
eenfcljulbige berb?eherfe ber <©obbelyhe|Raie(ïeit/ 
en bpanbinne beo onberbalflen Cb?i|ïelyhen geloofO. 
baerom bP Daer banbe cenigDeib bcO lijfO CD?iflt af- 
fnijt/ baer toe ooh baerontrechenbe/ benemenbe ert 
afflellenbe DetConinhtijhe met alle ber felber retb5 
ten engereebtigbeib/ beerlijhljeben / ^teben/ $an* 
ben en ©lechen / ooh alle lenen en fuccejfien ban bien / 
bie fptot bier tijb toe gebab/ Daer toegefclj?eben en 
gep?etenbeert beeft. ©oo?tO ontflact Dp alle Cfficie* 
ren / Regenten / ©affalen/ ^leenmannen en Cnber* 
faten beo boo?f3 Coninhnjho ban bare gebane eeb/ 
bdofteniffe / pliebt/ getroubeib en geboo?faembeib 
bie fp bc Coninginne tot bier tijb toe berbonben en 
fcbulbig getoeefl 3ijn / en fp?eehtfe baer ban gebeel 
loo en lebig. ©erbiebenbe boojto allen en eenen pe* 
gelyhen bat fp ban boen boozto baer perfoon nocb 
bare geboben / toetten / manbaten en o?bonnantien 
niet meer en fullen geboo2faem 3ün / op pene en 
ftraffe beo boo?f5 bano en ercommunicatie. Cefen 
bulle alfo binnen Romen inbe opper Uerhe afgele* 
fen 3ijnbe / io ooh ten ingange ban be plaetfe genaemt 
Campo Flora aengefïagen/ en alfo befe 25ulle eenen nci ^ 
Cbelman in Cngelanb genaemt Joannes Fdtonus tonu^ 
gefonben toerb / beeft DP be felbe met Duipe ban ee* ff* 
nenanberen (bie ’t ontguam) op fommige openba* 
replaetfen aengefïagen of geplaht/ fo batfe banbele ssuiie 
3ijn gelefen getoo?ben JpeltonuO io baer ober geban* 
genen eenige bagen baer na beroo?bcelt/ en metter SuS 
boob gefïraft / ooh beeft be Coninginne fulheo?b?e tocru 
in baer Rijh gefteïb / bat baer befen 26an toetnig 
gefrbaet beeft / en eenige Cbelluiben bie onber bit3 
P2etejtt eenigen oproer in Cngeianb meenben aen te 
rechten / 3jn baer ober gualyhen gebaren en gefïraft 
getoo?ben. 4 

HenricusBullingcrus P?ebicailt tOt ^urig beeft te* 19enctcÜ 
gen befe 2Suiïe beo pauoeen toebcrleggingcgefrli2e* 
ben/ intoelhe bpuict alleen bc ConinginnebanCn* öcci?^ 
gelanb / en Det ganfcDe Cngelfe Contnhrijh poogt vm 
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selatiü. 

ipsnöc^ 'te bcrbêöigen/ maer ooïs beautorftcit enmaeftt bes 
& Hoomfen paug ter neber te floten. 3^et fommarife 
toït&cöl?: inftoub ber felber toebérleggiftge en fijne ftctotjfinge iö 
s^as üit. <Dat ftet grote en ï)öge getoelb beg Hoomfen 
5JJJ5, Pauö met be tooojben beë poeren tot petto gefp20? 
Qianc «rfeen / peter fteftt gp mp lief / fo toeibét mijne fefta? 
iietiSLo’ pen / niét en maeft ftetoefen toerben/ batbeCatfto? 
Satijn, iiifee metbefetooojbenCltodi/ ift fteö booj bp gefte? 

ben pette: hoeft met befc/ fiet ftier 3ftn ttoe ftoaer? 
ben / iiiet en mogen ftetoijfcn bat ftun bat getoelb ge? 
geben 3P toelftc fp ftaer roemen te fteftften: be tooo2? 
ben Clpifti bu ötfl fettuö en op befen (leen $c. leit 
'ftp uit en Betond bat in be felbe tooojben gantë niet en 
tóerb geljanbelt ban öet getoelb beo pauë / en bat 
ooft be ïterfte Cïtodi niet op Metrum noclj op ben 
pauö geftour en ië: bat ooft be fleuteien betoelfte pe? 
ti‘ö obcrgegebcn toerben/ een anber en fteiligerbing 
3ijn/ ban beo paiië getoelb: ftp leit ooft uit toat in 
’tCuangclie ftiet btnben en ontbinben/ en in toel&et 
manieren be SCpoftelcn gebonben enontftonbenfteft? 
ben :!jp leit uit toatbetoapenen/ fcfjiib en b2ieboubi? 
ge Ctonc beë pauë te bebuiben ftebften. <De fp2eufte 
jeremiein’tj.cap. ^ft ftcftfte bpgefctoberbolftencn 
Coninftnjften/ $c. leit lip uit en feib bat met befen 
frreuft be tprannie ban ben pauëban Hómen bie ftp 
tegen Coningen en Coninftnjften geftjuiftt/ niet en 
ftan ftetoefen toerben/ en feib bat ben pauë fijn ge^ 
toelb geftjuiftt tegen Ijet uitgebjuftte ejcempel en gebob 
beo lieren. <Dat b’2Üpofielen noit eenig toereïtltjft 
getoelb in be UerftcClpifli/ maer alleen eenen Her? 
ften-biettd geöjut&t ftebben. <Dat ooft be eerfle Room? 
fe paufett / boemaelO 25ifï£ftoppcn genaemt / geen 
toereïtltjft getoelb en ftebben aen ftaer genomen noclj 
ïjacr onbertoonben. <©at bie Cpiflelen ^ecretalio 
bie be eerfle Hoomfe 25ifTcftoppcn toegefeftjeben toer? 
ben / berjïert 3ijn. <Dat be Hoomfe jStflïftoppen tot 
op <02cgorium benecrflen/ fieft beë bollen getoelbë/ 
noclj bat fp ober Coningen en Coninftnjften gefet 3ftn 
niet en ftebben geroemt / ban bat be lefle paufen befen 
berbloeftten tijtel ban ben bolftomenen getoelb ftaer 
felben tegen alle reeftt en billiftfteib ftebben toegefeftje? 
ben: bat ftet oo?bcel en bonniffe banben pauë Piuë •>. 
tegen be Coninginneen’tConinftrijftban Cngelanb 
uitgefp20ftengamonulenftracftteloo03p: batbe Co? 
ninninne ban Cngelanb niet t’onrccftt of onnatuur? 
lijft bat ftoogflcftooft ober bat Coninftnjft ban enge? 
lanbentoerbgcnaemt. <©at ftet niet ongefeftifit noeft 
tenen be natuur geftanbelt ië / aio bc Coningin ban 
Cngelanb of een anber toereltlijfte Cberfteib in lier? 
ften-faften reeftt fp2eeftt/of fieft ber herben ftanbel aen? 
neemt/en be felbe regeernen aio fp goblofc 23iffcftop? 
pen affet / en anbere beter aen ftaer plaetfc ojbonneert. 
3&at be Coningin in Cngelanb niet boojgenomen 
ftccft ber menfeften toaen en gcbicftten in ftaren Hiifte 
te bolgcn: maer ftet reine CSoblijfteJBoojb’ttoelft te 
te boren ban ben Coninft Cbütoacrt ben feflen aenge? 
nomen io getoeefl: bat fp in ftaer Coninftnjft geen 
ftetterfe boeften bo02leggen noeft opleggen en toilbe: 

9e.) bat be Coninginne met groot reeftt en billiftfteib be 
IBtffe afgeflelt fteeft in ftaer Coninftnjft: befgeltjr 
ooft ftet onberfcfteib ber fpijfc:ftp bcrftaelt ooft toat Ca? 
tftoftjft te feggen io / en toat luiben Catljolijft 3tjn. 
Boo.Jtë feib ftp bat bc Coninginne reeftt gebaen fteeft / 
bat fp ftaer onberbanen geboben fteeft / bat fp bc 
Hoomfc Itcrftc niet meer erftennen en ftaer geboben 
niet meer geftoo?famcn en fouben/ dabben ooft reeftt 
gebaen bat fp ftaer onberfaten ben JpauO en fijne gc? 
ftoo2faemfteibftecft boen berf toeren. 

Seid ook dat de Coningen en Overheden haer on- 
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en derdanen ren goeden met geweld fullen dwingen 
een yeder niet vergunnen, dat fy felfsfouden mogen 
kiefen wat haer goed en dat beftedunkt tezijn: dat die 
Coningen en Overigheden, billijk ftraffen , ook van 
leven ter dood mogen doen brengen de gene die de 
ware Religie verfmaden, en de heilige geboden weder- 
lïaen <©at be Coninginne geen ftetterin en 3p/ en ber? 
ftniben metten ban niet en tocrb gcflagen noeft ban 
öe eenigfteib bes Ujfd Cft?ifli afgefneben: bat be 

Pauö geen getoelb en fteeft be Coningen af te fet? 
ten / maer bat <8ob bat getoelb alleen toeftomt: baer? 
om ftp ooft nictenbcrmocfttbe Coninginne ban ftaer 
Coninftnjft / en alle ftare gerecfttigfteib af te (lellen/ fo 
ftp ooft geen macftt en fteeft be onberbanen te abfolbe? 
rep en lebig te fpjeften ban ben eeb bie fp bc Conin? 
ginne gebaen ftebben / toantgeloofbetrontoefalmen 
.niet alleen ben b2omen/ maer ooft benbofen ftouben. 
3Boo2tsibertcïtftpuitberfefteibenl§i|lo2ien toat jam? 
mcr en ellenbe be Hoomfe jBaufen in be Coninft# 
rijften en onber bc bolfteren in be ganfefte Cl]2tflen? 
fteib ober be 400 jaren ftertoaer.ö/ acngefltcftt fteb? 
Ben/ alsi fp na ftaren bollen getoelb be Coningen af? 
gefet / en be Coninftnjften beranbert / en be onber? 
banen ban ftaer beftoojlijfte plicljt eit geftoo2faem? 
fteib gcabfolbeert en, lebig gefpjoften ftebben. %U 
Ie befc faften ftanbelt'ftp toijb enb2eeb/bie hifi fteeft 
maeft ftet pjincipael boeft lefen / ’t io genoeg t felbe al? 
ftier aengeroctt te ftebben / alfoftetonfe ^eberlanbfe 
faften niet aen en gaet. 3Bp toilien toeberom toton.0 
borige pjopoojl lieren. 

<§o nu be hertog ban 2l!ba gefteel meenbe in b?ebe 
en rnfle te toefen / ftebbenbe fijne bpanben fonber tuffen* 
rrrfiiït hi>rftort hati fiiito Mtiftroela! nrilanon / öe Ct groot berlieö ban be fijne eenfbeelO gejlagen / en J* JJ| 
boo2tö uitten jlanbe berbjeben / en nietanberoboo?? bans^ 
nemenbe ban alleo in be j^eberlanben na fijnen fin seiani 
te (lellen / fo geraeftte ftp ban nietiö in grote moei? g]Löfr 
ten/en bat met be Coninginne ban Cngelanb/ftet toeï? ban $ 
fte ftem liet aenfien alp of ftet tot een openbaer oo2lcge ba. 
fotibe ftebben geftomen: b’oo2fafte ftier af toaobefe. 
<De^2inceban Conbe ftabbe eenige ƒ rancoifen b2p? 
buiteren beftellinge gegeben ter 3ee/ betoclfte be 3ee 
feer onbeilig ftielben / en alle feftepen biefp ftonben be? 
ftomen ban Hare bpanben/ fo ^rancoifen aio anbere 
beroof ben. 3£efe berbolgbe op 3ee een groot 25ifcaiO 
feftip/ met bier ftleine ^IffabjeO genaemt/ftomenbe uit 
^pangien gelaben met gelb en toaren: be toel&efien? 
be batfe be 5Praneoifen niet en fouben ftebben bonnen 
ontftomen/ boeren in Cngelanb in be ftaben ban $n? 
torna en pieimupen/ om albaer bebjijb en fefter te 3ftn 
ban be bóo2f3 jprancoife Eee-robero en b?pbuiterO. 
<©e dfrancoifen lanbenban gelijften in Cngelant/boeft 
in een anber ftaben en bleben albaer leggen toacftten 
op befe feftepen om be felbe te roben/ alofp toeberom 
foube menen af te baren: mibbelettijb namen befe 
dFraneoife feftepen met ftulpeban eenige Cngelfe, bjie 
©laemfe Ijulften en een ^paenfeft feftip/ met bele ft o? 
ftciijfte toaren gelaben: en bjacftten ’t in Cngelanb 
in/ en berftoefttenten berbeilben ftaren buit albaer: 
be Oberde banbe jprancoife feftepen bebe ge(labig let¬ 
ten op be boojf3 feftepen uit ^pangien geftomen / en fp 
gingen barjelijjc om met fommige ban be pjincipael? 
de ban Cngelanb om te bernemen toatter te l|obe 
om ging / ’ttoelft fienbe en merftenbe be^eftipperO 
en patronen ban bc feftepen uit ^pangien geftomen/ 
ftebben ftaer geabb?e(feert aen Don Gerardod’Elpes 
aimbadabeur ban ben Coninft ban ^pangien in 
Cngelanb / en ftebben ftem be faftc te ftennen gegeben. 
<©cn ?lmbajïabctir bit berdaen ftebbenbe / fteeft aen 

ftare ^)iaa?cdcit aubientie berfoeftt en be felbe ftem toe? 
gelaten 3ijnbe/ fteeft ftare jDajedcit te ftennen ge? 
geben ftoe bat be Coninft ban ^pangien bc(ê feftepen „ 
met gelb gefonben ftabbe na ©laenberen tot betalinge 
ban fijn ftrtjgobolft en leger / en batbe felbe feftepen 
met gelbe toaren leggcnbc in perijftcl ban genomen 
te toerben ban beboo2f3^cc-robcrsi: bcrfoelitbaer? 
om bat ftaer JHajedeit belieben toilbe bc boo2f3 fefte? 
pen en gelbe in ftare ftabenen te befenberen / en ooft 
te conbopcren tot ^nttoeepen toe / of toe te laten bat 
be felbe feftepen ftaer felfö fouben mogen toerudenen 
armeren/ ’ttoelft bc Coninginneftem al rfamen ac? 
eo2bcerbe na fijn Belieben / ftem baer ban gebenbe 
ft2iebcn en pafpoo2ten. jjDacr alfo bc boojftlpebcn 
3HmBafTabetir al ’t felbe liet toeten aen ben J^ertog 
ban ^[llbaomte fteBBcn fijnabbijo/ fotoerbemibbe? 
Icrtijb be boo2fcft2cben Coninginne aengebient bat 
ftet boo2f3 gelb toe guarn eenige <0cneboife ftoop? 
luiben en niet Den Coninft ban ^pangten/ toaerom 

ftaer 
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Raèr gêtaöett tocrb bat fp be boo?f3 beliepen foube 
öntlaben/ ett’t gelb in betoaecbec Banb ftoubcn/ en 
fien te panbelen niette boo?f5 <©eneboofe Coopluiben 
aiö piopnetartlTen toan’t Poo?f3 gelb om ’t felbe te 
geb?uiï$en op öeöoo?Ujfce affeucantte en imereffe in 
jjate notelijbfieben : getoenbe liaet bojbec te bennen 
atëbatbe boo?ft «©enebopfe Coopluiben lïebec bab* 
ben bat rjaer fBajeliett pet Poo?f5 gelb foube gebluf 
ben / ban bat pet ben ïfettog ban 2Clba foube lm> 
gen / en fo tjaec fBajelïett 00b gcabbccteect toaö / bat 
pet uoo?f5 gelb toa$ leggenbe in feec grote pcrpbel 
banbe boo?f3 jprancotfen/ betoelbe fecretehjb gebo; 
men tnaren in een ban be pabenen baer be boo?f$ 
fcpepen metten gelbe toaren leggenbe / in meninge 
’t felbe te oberballen en te beroben / toaerom be boo?f5 
Coninginne in paeftc pet boo?f5 gelb boefenbe in toeei> 
be / fo men feibe ban acptmael 100000 cconen/ge; 
laben in *9 billen/ altefamen in fpecie ban dealen 
ban acpten bebe uit be boo?f3 fcpepen nemen en in 
Petoaerbcr panb (lellen* ’t 3©elb be boo?f3 SCmbaffa^ 
beur becflaenbe/ pccft pem baer af aen paet Jlfêajes 
fleit grotclpben beblaegt / maer be Coninginne gaf 
pem boo? anttoooebe batfe in’t felbe te boen ben Ca- 
tpolpben Coninb paren lieben b?oebec pjncnmeefler 
meenbe groot plaifier en b?untfcpap gebaen te peb> 
ben/ alfo fp’t felbe gebaen pabbe tot beter berfebert* 
peiben betoaringe tegen be jprancoifen/ maer batfp 
biel feberbjben geinfoemecrt toag bat pet ben Co* 
ninb fijnen meefler niettoeenbepooibe/ maereenige 
«©enebopfe Coopluiben / en bat fp’t baerom bacpte 
tegebmiben met totlle ban ben p?op?ietarifen en op 
bepoojlpbe intereffe in pare noobfaben/ feggenbebat 
fp pem baer ban naberbetopo en informatie foube to^ 
nen binnen eenige bagen. ^en ^mbaffabeur pier 
ban niet hiel te brebcn 3pnbe/ beeft pier banterflont 
bebiete gebaen aen ben hertog ban llba* ^e^ep 
tog ban Sllba bit feer pebig en gualpb nemenbe / peeft 
tetHont fonbet abbijg ban ben ïlabe ban ^§tate of 
fonber pem naber op be faöe en Pooppanbel te info?- 
meren/ allebe Cngelfe Coopluiben binnen5üntb)er? 
pen boen bangen en alle pare fcpepen / goeben en 
poopmanfcpanpen in arrejl nemen/ leggenbe in pet 
Cngelfe buté iDuitfe folbaten / fcprpbenbe boo?tst alle 
be üeberlanben boo? / bat men alle be Cngelfe en pa¬ 
re goeben arrefleren/ oppouben en bangen fouben/ 
al ’t toelït terflont een feer grote beroerte ’t gepele M* 
berlanbboo? maebte/ boo? bien bat feer grote panbei 
op Cngclanb en metten Cngelfen onberpouben toerbe. 
^it gebomen 5pnbe ter ooren ban be Coninginne 
ban Cngclanb en paren Kabe / pebben ’t felbe uit- 
termaten gualpben genomen / bat be hertog in ful- 
bet manieren en fonber eenige boorgaenbe abberten- 
tie tegen paer onbcrfaten / contrarie beoube b?ienb* 
fcpap/ contracten enaliancten/ panbelbe/ toaerom 
ban gebjben ganfcp Cngelanb boo? allebe onberfa* 
ten besJ ConinbO ban ^pangien en pare goeberen 
en boopmanfcpappen peeft boen acrelteren enoppoü^ 
ben / en peeft bp openbare publicatie be oo?fapeban 
bienberpaelt en 00b in b?ub uitgegeben in beferma^ 
nieren: 

ELifabet by der gratie Gods Coninginne van En¬ 
geland j Yrland , en Vrankrijk, &c. Alle den ge¬ 

nen die defe jegenwoordige letteren lullen fien falut. 
Den Raed in haren name: Alfo haer Coninklijke Ma- 
jefteit verftaen heeft in wat manieren dat alle en ee- 
nen yegelijken van hare Coopluiden en andere hare 
onderfaten t*Antwerpen redderende, by fekere onre¬ 
delijke ordonnantie en bevel van den Hertog van Al- 
vaals Gouverneur over de Nederlanden in den name 
haers Majefteits lieven broeder den Conink vanSpan- 
gien , gearrefteert waren en onder de garde en be- 
warenilie van fekere menichte van foldaten gefteld , 
dat haer-luiden goeden en koopmanfchappen infgelijx, 
ook gearrefteert, ook gefchied is univerfelijkenover 
alle de voorgenoemdè Nederlanden.'Een feer vreem¬ 
de fake, en hier te voren t’genen tijde geufeert tulfchen 
de Crone van Engeland en'thuis van Bourgondien, 

«ffonfiw fonder eenigerhande precedente of voorgaende con- iHn? 
ferentie, communicatie, intelligentie of verftand te §an <&n» 

hebben van de intentien en meiningen van de felve, 8*lanö/ 
foter eenre als ter andere zijden : waer op haer Maje- UDll5n' 
fteit goet gedocht heeft gehad alle hare onderfaten te arrejf 6^1 
waerfchouwen, de welke eenige oórfaken hebben in l)a« 
eenige des voorfz Coninks Landen te crafficqueren, 
dat fy luiden hen des vermijden , totter tijd en wijle 
toe, dat men breder verftaen fal hebben van de in¬ 
tentien van de voorgenoemde Conink , en hoe hy 
dit verftaen fal hebben, en hare Majefteit ’tfelvewe¬ 
tende , fal als dan de voorfz hare onderfaten’tfelve te 
kennen geven, en binnen middelen tijde fo wild en 
beveelt hare Majefteit alle eheenen yegelijken haren 
Officiers van alle Steden, Sterkten, Vryheden , Poor¬ 
ten , Havenen en alle plaetfen, aldaer men alhier bin¬ 
nen hare Majefteits dominien en land komen kan , 
te doen arrefteren en detineren alle en eenen yegelij¬ 
ken alfulke perfonen als onder de jurifdidtie en obe¬ 
diëntie van den voorfz Conink van Spangien gebo¬ 
ren fijn of ook binnen fijnen Lande refiderende , en 
hen als deffelfs Coninks onderfaten dragende , mitf- 
gaders ook haer-luiden goeden, koopmanfchappen , 
fchepen en vaten , ten einde de felve t’allcn tijden 
vindbaer mogen wefen en compareren, en antwoor¬ 
den fowel voor d’indemniteit van de onderfaten van 
hare Majefteit alrede fonder eenige rechtveerdige oor- 
faken gearrefteerc wefende, als voor andere nootfake- 
lijke confequentien , en dat infgelijks de principale 
Officiers van de Steden of plaetfen aldaer eenige van 
de Coopluiden des voorfz Coninks onderfaten gebo¬ 
ren zijnde (of hen als onderfaten dragende ) fullen be¬ 
vonden worden fufpedt te zijn vanhen-luiden goeden 
verdonkert of verfteken te hebben, by eenigerhande 
fraude of cóleur van contratfte, fimulaet wefende in 
prejuditie van dcnarrefte daer op gedaen, fullen met- 
ter affiftentien van andere Officieren en J ufticieren, 
procederen tot onderloekinge en informatie van dien 
by alle goede en behoorlijke middelen, en ook appre- ,, „, 
henderen fo wel de principale partyen \ van wat natie l^‘* 

of qualiteit de felve zijn mogen) de welke fecretelij- 
ken tot al fulke fraudulente verftekinge öf coleureren 
geholpen hebben (’t en ware fy ’t felve eerft en voor 
al felve bekend en geleden hadden gehad) infgelijks 
ook d’andere die’r felve aldus gecoleureert en verfte¬ 
ken hebben , en die goeden ook in bewaerder hand 
ftellen. En gemerkt dat hare Majefteit dien al niet 
jegenftaende van egeender ander meninge en is de- 
fen aengaende, dan de perfonen Van den onderfaten 
des voorfz Coninks en hare goeden mits defen arre- 
fte te doen bewaren en houden tot confervatie en voor 
de indemniteit van haer eigen goeden onderfaten en 
hare goeden, en tot compenfatie van al fulke onge¬ 
regelde adtien als uit defen vreemden en haeftigen 
attentate en intreprinfe foude mogen volgen. So ift 
dat fy wild en belaft alle hare Officieren, dienaers en 
onderfaten, dat geenderhande violentie noch forfe ge¬ 
ufeert en worde tot achterdeel van eenige van des 
voorfz Coninks onderfaten ter caufe van defen ar- 
refte, ten ware fy hem by notoire en merkelijke re- 
fiftentie én wederfpannigheid felve provoceerde en 
verwekte om ’tfelve te doen, en dat haer-luider goe¬ 
den en koopmanfchappen geenfins gefpolieert noch 
bedorven en worden, maer dat fy de felve alleenlijk 
wel en getrouwelijk doen bewaren en fal veren. En 
in dien daer eenige fijn van de onderfaten van den 
voornoemden Conink , de welke fullen willen pre¬ 
tenderen , nopende defen arrefte , exempt en vry te 
wefen ,door dien fy Poorters alhier geworden en töe- 
gelaten zijn , haer Majefteit voorwaer geenfins van 
der meninge zijnde hen felve te beletten , en noch 
ter tijd ook als noch niet wetende hoe of in wat ma¬ 
nieren men haren onderfaten , in gelijken cas in des 
voorfchreven Coninks Landen genaturalifeert wefen¬ 
de, tracleert of hier namaels noch fal mogen trakte¬ 
ren , is te vreden dat die voorgenoemde perfonen in 
de waerheid vry of Poorters wefende, geftaen fullen „ 
mits alleenlijk ftellende fuffifantu cautie voor hen com= 
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paritie en goeden; én indien fy’t felve niet doen en 
willen fo falmenfe committeren en bevelen in de be- 
warenifle van eenige andere Engelfe Coopluiden, en 
haer-luider goeden behoorlijk inventariferen , totter 
tijd en wijlen toe , dat men weten fal hoe men e 
onderfatën van hare Majefteit over Zee tradeert o 
traderen fal. En gemerkt ook dat hare Majefteit ver- 
ftaen heeft datter een feer grote memchte van Am- 
bachts-luiden en andere zijn de welke federtten tijde 
van den onlanks geleden troublen , m de Nederlan¬ 
den gerefen, herwaers - over gevlucht en gekomen 
Zijn , binnen hare Majefteits Comnkrijke , om de 
voorfz troublen te fchouwen en eviteren , fo wel 
van haerder confcientien wegen als on] ^ eviteren 
depericulen dewelke gemeenlijk janoodfake jkdaer 
na volgen enfpruitendezijn, door alfulke civ je wou- 
blen en commotien, fois haren wille en plaifier dat 
fowaer men alfulke perfonen ftaende de felve tot goe¬ 
der name en fame vinden fal in eenige plaetfen (ten 
waerdat fy luiden mede deelachtig bevonden worden 
in ’t verborgen of coleureren van den anderen Goop- 
luiden goeden) de felve niet en fullen gemolefteert 
worden , noch in perfonen noch in goeden, ander- 
fins dan de Officiers van de plaetfen fullen bevinden 
te behoren , en noodfakelijkte zijn, en fu*len henal- 
daer d’een voor den anderen mogen verobligeren voor 
hen comparitie en hunne goeden laten inventariferen . 
horende daer en boven hare Majefteit by rapporte dat 
het arreft op hare onderlaten in de Nederlanden ge- 
daen is geweeft ter caufe van de detenfien van feker 
fchip of drie of vier Berken, de welke onlanks bin¬ 
nen eenige van de Havenen van haren Comnkrijke 
gearriveerr geweeft zijn, en daer in ieker geld bevon¬ 
den werd: fo heeft het haer goetgedocht decircum- 
ftantie van dien pretenfe in ’t korte te kennen te ge- 
ven, waer doormen merkelijk fienen verftaenmach 
ftfelvige fonder eenige reehtveerdige oorfake gedaen 
te zijn, en dat de Inventeurs en promoteurs of aen- 
brengers van dien (fo die zijn of geweeft hebben) 
impertinentelijke en fonder redenen of advijs gepro- 
cedeert hebben} hare Majefteit was in den eerften 
by hare Officieren refiderende in fekere hare poor¬ 
ten en havenen, gelegen in ’t Wellen van haren Co- 
ninkrijke veradverteert en geinformeert alsdataldaer 
fekere drie of vier kleine Berken (gemein Zallops of 
Zabres genaemt) uit Spangien gearnveert waren, ge¬ 
laden met gelde , fekere Coopluiden van Italien en 
van de Nederlanden toebehorende , en dat diverle 
fchepen van Vrankrijk ter oorloge uitgericht wefen- 
de opte Frontieren van der Zeealdaer ook waren leg¬ 
gende, de felve Spaenfe fchepen en het Trefoor daer 
inwefende verwachtende om hen al t lelve afhandig 
te maken , indien fy ter zeewaerts in fouden gera¬ 
ken te komen, en dat men ook vreefde dat fy hen 
wel avanceren fouden tot binnen der havenen aldaer 
te komen en de felve met forfe daer uit te nemen en 
wechte voeren. Waer op hare Majefteit by harefpe- 
ciale brieven aen alle de Havenen van het Weitenge- 
fonden wel ernfteüjk bevolen heeft gehad, als dat de 
Coopluiden of Reders der felver fchepen des fouden 
veradverteert worden,en ten einde dat fy luiden en 
alkandere onderfatenvan denConink van Spangien 
fouden geaffifteert en gedefendeert worden tegensde 
invafie en't voornemen van de Francoifen by alle mo¬ 
egelijke middelen, d’welkegedaenwefende,heeft den 
Spaenien Ambaffadeur alhier nu refiderende infgelijx 
begeert, dat men eenige ordonnantie maken foude 
tenderende totte bewareniffen en affiftentien van de 
voorfz fchepen en Trefoor tegens de Francoifen, 
de welke hem ook geaccordeert is geweeft, en daer- 
en-boven ook befondere opene brieven daer toe die¬ 
nende aen fijne Meflagiersof Boden gelevert, en korts 
daer na begeerde de felve Ambaffadeur van de Co- 
ninklijke Majefteit te verftaen haer plaifier , te we¬ 
ten , of haer geliefde dat de proprietanffen en con¬ 
ducteurs van den voornoemden Trefore mochten ge- 
conduöeert worden ter Zee of te Lande na Doevere, 
leggende dat het geld den Coninkfijn meefter toebc- 
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hoorde, heeft haer Majefteit hem geaccordeert te affi- 
fteren in eenige van de yoorfz twe middelen of we¬ 
gen, alfohy’t felve begeerde of wenfehen foude,daer 
af hy hare Majefteit dankte , feggende dat hy noch 
beiden foude totter tijd en Wijlen toe dat hy in de Ne¬ 
derlanden fenden mochte om advijs te hebben van den 
Hertog van Alva, om te weten by welke van de voor- 
fchreven twe middelen hy ’t felve wilde getranfpor- 
teert hebben. Binnen middelen tijde fo werd haer Ma¬ 
jefteit geinformeert, als dat de Francoifen fecretehjken 
in der nacht in een van hare Havenen in ’t V/eften, 
daer’t voorfz Trefoor lag, gekomen waren, en mein- 
den ’t felve genomen gehad te hebben, maer werden 
alleenlijk verdreven by alfulke forfe en kracht, als de 
Officiers van hare Majefteit aldaer tot dien einde ge- 
reet hadden, een fake die wel kennelijk is allen den ge¬ 
nen die refiderende zijn ter plaetfen aldaer de voorfz 
fchepen befprongen en geinvadeert werden , en’t wel¬ 
ke den Ambaffadeur ook wel verklaert is geweeft, 
welken aengemerkt, confidererende hoe onfeker en 
lafti? dat het was van tijde te tijde de felve te confer- 
veren, leggende buiten inde Havenen, fo is beft ge¬ 
dacht (ja voor de eere van den Lande) dat men ’t voor- 
fchreven Trefoor te lande brengen foude en t’famen 
aldaer wel bewaren in het ooge en ter prefentie van 
den genen die daer den laft af hadden 5 fonder t felve 
eenigfins te verminderen, en daer na fekerlijk en wel 
onderrecht zijnde dat het voorfz geld fekere Cooplui¬ 
den toebehoorde, fo heeft men ook overwogen na dat 
men behoorlijk en wel geconferveert en bewaerthad- 
de gehad van den perijkel der Zee-roveren, dat het 
niet onredelijk en was, noch ook contrarie de oude 
gewoonte van de Princen binnen hare eigen Landen 
metten proprietarifïën te traderen om t felve met ha¬ 
ren goeden wille en t’hunnen contentemente (en an- 

| ders niet) van hen eenfdeels te ontleden, op alfulke af- 
1 feurance als hare Majefteit menigwerven en dikwils 

van alle andere Coopluiden des voorfz Coninx onder¬ 
faten wefende in fijn eigen Nederlanden ontleent heeft 
gehad, en gelijk andere Princen in diergelijke gevalle 
onlanx ook gedaen hebben, ’t felve is ook gedaen ge¬ 
weeft in dedefentie van fchepen leggende omtrent de 
Stad van South Hamton geladen met Wolle en daef 
in ook fekere Trefoor bevonden werde wefende fo 
’t fcheen in groot perieul van den Francoifen, die on¬ 
trent de Frontieren aldaer waren over en wederva¬ 
rende , welke Francoifen ook grote prefentatien ge¬ 
daen hadden aen de Officiers aldaer , ten einde a - 
ieenlijk dat fy’t voorfz fchip niet defenderenenfou- 
den , waerom haer Majefteit gefonden heeft haren 
Capitein van den eilande van Wicht , tot meerder 
fecuriteit en verfekertheid om ’t felve fchip infgelijx 
te defenderen tegens de Francoifen, en te Lande te 
brengen , fulx dat de Francoifen ’t felve fchip eer 
24 uiren daer na genomen fouden gehad hebben, m- 
dien daer in alfulx nietverfien geweeft en hadde, alle 
dewelke men infgelijx ook wel wiftede Coopluiden 
toe te behoren, gelijk men’t felve ook wel fal bon¬ 
nen tonen, en aleer de voorgenoemde Capitein den 
laft aengeveert hadde van’t voorfz fchip te fdveren , 
fo weet men wel wat fommen van penningen dat hem 
geprefenteert geweeft zijn, op dat hy d andere fche- , 
pen hadde willen verlaten, die met Wolle alleen gela¬ 
den waren , na dat het geld aen land gebracht was, 
d’welk de voorfz Capitein geenfins confenteren noch 
lijden en wilde, maer heeft fekere foldaten gewapent 
en ter zeewaers uitgeruft tot feer grote koften, de wel¬ 
ke jegenwoordelijk als noch aldaer continuelijken blij¬ 
ven fom de felve fchepen te defenderen en befcher- 
men , en binnen middelen tijde en ter wijlen men 
daer mede geoccupeert was, fo is den Spaenfen Am¬ 
baffadeur aen hare Majefteit gekomen ontrent den 
xix. dag van December, met hem brengende van den 
Hertog fekere korte en kleine miffive van credit, alle- 
ne en begerende dat uit krachte van dien de fchepen 
en het geld inde havenen gedetineert zijnde, moch¬ 
ten gelibereert en ontflagen worden, als de Coninkiij- 
kc Majeft. fijnen meefter toe behorende. Den wetten 
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hare Majefteit antwoordende, feidé: dat fyih’tgéne 
fy gedaen hadde, den Conink grote vriendfchap en 
plaifief getoont hadde (indien ’t hem toebehoorde ) 

felve defenderende en falverende uitte handen van 
den Francoifen, tonende hem dien aengaende fekere 
particulariteiten nopende de diligentien van haren 
Officiers. Maer haer Majefteit was feer wel geinfor- 
meert dattet de koopluiden was toebehorende, en dat- 
fe binnen 4 of ? dagen dien aengaende noch vordere in¬ 
formatie foude ontfangen, hem op hare digniteit en 
honeur verfekerende, en to efeggende dat daer in niet 
gefchieden noch gedaen foude worden, daer mede ha¬ 
ren lieven broeder den Conink met redenen hem fou¬ 
de konnen qualijk gecontenteert houden, d’welkehy 
infgelijx ook wel verftaen foude binnen 4 of 5 dagen, 
als hy wederom te Hove komen foude. En alfo nam 
hy oorlof fimulerende al of hem d’antwoord wel be- 
haegt hadde gehad. En hare Majefteit binnen midde¬ 
len tijde ontfangen hebbende d’antwoorde uiten We- 
ften waer mede fy den Ambaffadeur meende gecon¬ 
tenteert gehad te hebben als hy gekomen hadde , alfo 
fy hem ook verwachtende was gelijk fy hem geor- 
donneert hadde , niet alleenlijk nopende het ont- 
flaen van de voornoemde fchepen en Trefoor aen¬ 
gaende alfulke part en portie als men bevinden fou- 

,s8‘) de den voornoemden Conink toe te behoren, maer 
boven dien ook om hare eerfte prefentatie volbracht te 
hebben, om’t felve ter zee, of te lande te,doen con- 
voyeren, fo is d’eerfte tijdinge die hare Majefteit ge¬ 
bracht werd (fonder daer af yet van den Ambaffadeur 
gehoort te hebben) geweeftals dat alle hare onderla¬ 
ten der felvet goede koopmanfchappen en fchepen 
t’Antwerpen gevangen waren, op den felven negen- 
thienden dag dat den Ambaffadeur by hare Majefteit 
geweeft hadde, fo dat een yegelijk daer uit wel verftaen 
mag dat alle d’onderfaten van hare Majefteit en hare 
goeclen niettemin t'Antwerpen fouden gearrefteert 
geweeft hebben (alfo fy ook waren ten felven dage ) 
God geve hoe of in wat manieren hare Majefteit den 
Ambaffadeur op den voorfz negenthienden dag ge¬ 
contenteert hadde gehad, dewelke aengemerkt, fo laet 
haer Majefteit nu alle de wereld’t felve jugeren en oor¬ 
delen , en confidereren niet alleenlijk of alfulken pre¬ 
text genoeg was om alfulken fubijt, violent en gene- 
rael arreft te cauferen , of te doen by force , infulker 
manieren en t’alfulken tijde als ’t felve gefchiede, maer 
infgelijx ook in wien ’t gebrek of d’oorfake bevonden 
fal worden te zijn fo als hier namaels uit fal mogen 
volgen, hare Majefteit geenfins gefint noch van me- 
ninge wefende den Conink te mishagen , noch ook 
yet onder haer te houden of te befitten, dat fijn onder¬ 
laten toebehorende is, anders dan met hunnen goeden 
wille en jufte redelijke en gewoonlijke conditiën, en 
dus vele heeft hare Majefteit goed gedocht eenen yege- 
lijken te kennen te geven tot getuigeniffe van hare fin- 
ceriteitenmaintenuevan haerder aften hoedanig die 
Zijn mogen, en daer toe fy by defenmiddelefal mo¬ 
gen geprovoceert en geport worden , tot Hampton- 
court den 7 Januarij, in ’t elfde jaer van den Rijke van 
hare Majefteit en van de geboorten ons Heeren 1569. 

t©eti SCmhaffatieut ban ben Contnh ban &pan* 
gien öefe proclamatie berjïaen en öe felbe gefien ï)efc 
benbetnöruft/ bebanö ïjem öaer in gerac&t / toaerom 
pp tot fijn befenfie en tot öefenfte ban öe baeb ban ben 

>eram, hertog ban %m baec tegen beeft uitgegeben eene 
100?. becantbjoorbinge in befec manieren: 
lage 

0° Gerardo d’Efpes, Ridder van der Oorden van 
ibeuc -L' Calatrane, Raed van fijne Majefteit Catholijke, 

en fijnen Ambaffadeur by de Coninginne van Enge¬ 
land, en alle degene die defen fien fullen dileftieen 
liefde, om dat van wegen de Coninginne van Enge¬ 
land of in hare Majefteits name uitgeroepen is eene 
proclamatie gedrukt tot Londen , gepubliceert den 
feften dag Januarij Anno'1569. daer by hare voorfz 
Majefteit befchuldigt d’Excellentie van den Hertog 

cfan0?S van Alvavan het generael arreft'gedaen in de goeden 

au 
5 pan-- 
ien te< 
cti be 
:ucia» 
latte 
anbe 
tonta* 
(nne 

en perfoneh van de Erigelfen die in de Nederlanden 
gevonden waren, en om dattet foude klaerlijk blijkeri 
de waerheid van de fake, en ook de önfchuld van dëii 
voorfz Hertog, voegen wy u te weten, hoe dat men op- 
fen23 November Voorleden geinformeert is gewor¬ 
den , dat in de Weft-contrey aengekomen waren fom- 
migeSpaenfe fchepen en fabres geladen met geld, de¬ 
welke fijne Majefteit Catholijke na Vlaenderen fand* 
tot betahnge van fijn krijgsvolk, en waren aldaer in pe- 
rijkel van vele Zee-rovers fo wel Francoife als Engelfe* 
dewelke aldaer roofden Vlamingen, Spangiaerts en an¬ 
dere onderdanen van den Conink, d'welke aenmer- 
kende, determineerde te begeren aen de Majefteit der 
Coninginne audiëntie, dewelke ons vergunt werd den 
negen en twintigftedag der fclver maend Novembris, 
daer in wy begeerden dat conform de confederatie ert 
vriendfchap die tuffchen hare Majefteit en den Co¬ 
nink onfen Heere is, haer Majefteit gelieven wildë in 
hare haverl te defenderen de voorfz fchepen, en paf- 
poort verlenen om fuik geld te mogen te lande tot Doe- 
vers brengen, of indien het van node waer onfe fche¬ 
pen metten gelde tot Antwerpen toe te conduiferen, 
het welke haer Majefteit ons altefamenfeer genadig- 
lijkeri oftroyeerde en toeliet, daer af wy terftond ad- 
vijs gaven aen de Excellentie van den voorfch reven 
Hertog van Alva , die hem doen ter tijd vonde in 
Cambrefiom dat hy foude kiefen een van de twe we¬ 
gen , fo hem beft bequaem foude dunken, en daer-en- 
tuffchert dat wy fijne antwoorde verwachten, gebeur¬ 
de het dat Courteney en Herques Engelfe Zee-rovers, 
dewelke luttel dagen te voren gearriveert zijnde in 
compagnie van Francoifen , hadden genomen drie 
Vlaemle Hulken en een Spaens fchip feer rijkelijk gela¬ 
den en gebragt in Porte Plemua en andere havenen 
van defen landen daer in fy verdeilden en verkoch¬ 
ten tot haren willé alle de voorfchreven predaen roof, 
en daer en boven fochten met noch andere perfonen 
van der felver contreye de hand te flaen aen de voorfz 
fchepen metten gelde geladen, en aen hare defenfeurs , 
fonder te vrefen de inconvenienten die daer na fouden 
mogen volgen , fiende ook dat de felve Zee-rovers 
openbaerlijk en fonder eeriig ontfag door dit Eyland 
wandelden, hebbende faveur en toevlucht in’tHof, 
daer uit fy verkregen brieven en mandaten tot verfe- 
kertheid van haren roof die fy gedaen hadden, gaven 
wy fulx alles te kennen aen den welgeboren Robert 
Graef van Leicefter, en aen den Overften Guilelmo 
Cicel, principael Secretario in den Raed, d’welk was 
den 12 December, remonftrerende haerluiden de in¬ 
convenienten die daer uit fpruiten mochten om dat 
men verdroeg de voorfeide en diergelijke Zee-rovers, 
en dattet was jegens den gemenen vrede,vriendfchap en 
confederatie van de huifen van Engeland en Bourgon- 
gien : fonde ook aen hare Majefteit om te hebben au¬ 
diëntie : dewelke ons gegunt werde tegen den xiiij. 
Op den felven twaelfdendag ondertekende hare Maj. 
de pafpoorten om dit boven gefchreven geld te mogen 
vervoeren in alle fekerheid , het ware te water ofte 
lande, en in de audiëntie op den xiiij. ratificeerde hare 
Coninklijke Majefteit alfulke pafpoorten en verfeke- 
ringe: gaf ons ook nieuwe brieven van meer faveurs 
dan de voorgaende aen alle hare Officiers en Minifters 
in de felve contreye, en andere voor Guilielmo Win- 
tere Capitein van hare Majefteits fchepen , dewelke 
men meinde doen ter tijd te zijn in der Weft-con- 
treye , daer mede wy dan depefcheerderi Pedro de 
Madriago, en Petro Martines beide inwoonders der 
ftad Londen, dewelke arriveerden den xviij. dag des 
voorgaenden maends tot Amton , en ’s anderdaegs 
vroeg prefenteerden fy haer pafpoorten en lieten die 
regiftreren in den Raed,en hebben daer af geadverteert 
Lupo de la Sterre Capitein en Patroon van een fchip 
d’welk in hadde 59 kiften gelds zijnde in de felve 
haven , reifden vorder na Plemua , om ’t felve ook 
aldaer te doen aen Jan Faticque, en ook mede aldaer te 
fpreken den voorfz Capitein Wintere, en opten fel¬ 
ven dag dat die felve van Amton vertrocken, quam al¬ 
daer Horfi Capitein en Gouverneur van het Eyland 

van 
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van, Wicht ] ëft Efidere gefonden zijnde van haer Ma¬ 
jefteit j en quamen met veel Barken en volk in ’tfchip 
van den voorfz Lupo de la Sterre, en Tonder refped te 
hebben aen de voorfz pafpoort en Tekerheid boven ge¬ 
heid, deden fy ontladen jegens den wille van den voorfz, 
Lupo de la Sterre alle de voorfeide kiften gelds, bevef 
lende de ielve aen die ’t haer goed dochte, Tonder toe te 
Jaten den felven Lupo, noch yemands van henluiden 
teaffifteren, te bewaren de Telve kiften van ’t welk ons 
de voorfz Lupo van itonden aen de wetedede. Den 
xxj. dag des voorfz maends depefcheerden wyeenen 
Courier aen de doorluchtigen Hertog van Al va,geven¬ 
de hem te kennen alfulke grote innovatie en vreemde 
maniere van procederen, en ter feiver tijd waren wy ai- 
rede wel verfekert en geinformeert door rapport van 
fommige perfonen van grote autoriteit in’t felve Co- 
ninkrijk,dat de Majefteit van de Coninginne het bo¬ 
ven gefchreven geld wilde hebben, onder dexfeldat fy 
voor gaf dat het particuliere perfonen Genevoife 
koopluiden toebehoorde en niet de Catholijke Co- 
nink: niet te min den felven xxj. dag fchreven wy aen 
hare Majefteit, beklagende ons van ’t voorièide on¬ 
recht, biddende datfe ons wilde houden haerConink- 
lijke woord en pafpoort, en mede het voorfeide geld 
mocht komen t’Antwerpen gelijk het geordouneert 
was, en in den felven brief bekiaegden wy ons ook dat 
Zijnde in de haven van Amton gearrefteert en opge¬ 
houden door de Juftitie, een fchip geladen met koop- 
manfchap by fijne Catholijke Majefteit geladen, 
d’welk gerooft was en aldaer van de rovers in gebragt, 
dat hare Majefteit geliefde alfulk fchip door haer brie¬ 
ven te doen ontfiaen van den arreft van de Juftitie, en 
bevryen uitte handen van de voorfz rovers: op welk 
alles hare Majefteit niet fchriftelijk en antwoorde, 
maer alleenlijk fommige van hare dienaers fèiden, dat 
haer Majefteit alfulk geld bewaerde voor den Conink 
haren broeder, en dat fy, na datfe de pafpoort gegeven 
hadde, van andere dingen was geinformeert gewor¬ 
den, en mijn dienaers doende inftantie om audiëntie 
te hebben, en koftent den felven dag niet gekrijgen, 
noch refolute antwoorde, om te weten of men derge- 
lijken in de Zabers te Plemuyen gedaen hadde, het 
welke daer na is gebleken alfo te zijn, en dat men haer- 
luiden in den felven tijd hadde afgenomen de zeilen, 
koorden en andere gereedfehap om te navigeren, en 
demeeftersallefchrifturen en regifteren doen geven, 
en ’s anderendaegs d’welk was denxxij. dag. Tonden 
wy en begeerden aen haer Majefteit audiëntie, de wel¬ 
ke ons niet vergunt en werd , maer verlengt totten 
xxix. deffelven maends, daer in wy ons met allen re¬ 
fped bekiaegden aen hare Majefteit van de nieuwig¬ 
heid gedaen in Amton, biddende dat haer Majefteit 
geliefde te remedieren in conformiteit van hare toe- 
fegginge, en confederatie en vriendfehap die tuffehen 
haer enden Conink mijnen Heere was, opd’welkal¬ 
les hare Majefteit met feer foete woorden antwoorde, 
dat het ontladen van den gelde gefchied was tot meer¬ 
der bewaringedeftelfs, tot dienft van den Conink ha¬ 
ren lieve broeder, prijfende en lovende feer ons advijs 
opte uitbanninge en te niet-doeninge van de voorfz 
Zee-rovers. 

Het welke wy altemael van wegen den Conink on- 
fen genadigen Heer accepteerden , bedankende haer 
daer voor hogelijk, verfekerende dat fijne Majefteit 
Catholijke nimmermeer en foude vergeten een fo goe¬ 
den officie van vriendfehap: vorder begeerden wy dat 
hare Majefteit ons de fchepen foude geven voor be- 
waerniffe van den voorfz gelde, om dat te geleiden tot 
Antwerpen toe, gelijk ons hare Majefteit de fel ve van 
te voren met fo veel liefde geaccordeert hadde, daer 
op hare Majefteit doen van ftonden aen achterwaers 
deifde, verklarende dat twe Genevoife Edelluiden, 
haer hadde te kennen gegeven , hoe dat dit geld niet toe 
en behoorde fijne Majefteit Catholijke, maer alleen¬ 
lijk particuliere koopluiden, en dat fy om dier oorfake 
’t felve wilde behouden om haer daer mede te behelpen 
in hare affiuren , en al ’t felvemet behoorlijke intereffe 
betalen aen de Heeren eneigenaersdeffelfs, op’t wel¬ 

ke wy antwoorden (alfo doof autoriteit van onfe offi¬ 
cie haer Majefteit ons behoorde te geloven, alsook 
van wegen eenen brief van credentie die wy hare Maj. 
alfdoen prefenteerden van den Hertog van Alva) dat (F. 159,] 
het felvé geld was toebehorende fijne Majefteit Catho¬ 
lijke, en gekomen uit Spangien tot dienfte van fijn le¬ 
ger en. betalinge van fijne knechten in Nederland, 
maer wat wy mochten feggen, wy vonden haer Maje¬ 
fteit feer hard aen onfe zijde en heel contrarie als wyfe 
in de andere audiëntie gevonden hadden, daer af wy 
doen feer verwondert waren dat eene fo wijfe Vrouwe 
en excellente Coninginne haer liet overwinnen van 
eenige nijdige perfonen, en dat in fuiken tijd dat fy be¬ 
hoorde den Conink onien Heere eer met haer eigen 
geld by te ftaen dan het fijne op te houden, Tonder te 
hebben eenig refped aen de vriendfehap van fuiken 
groten Prince en Heere, als de Conink van Spangien , 
en alfo bleven wy mette audiëntie fonder eenige refo- 
lutie, alleen dat fy my binnen 3 of 4 dagen foude doen 
blijken dat alfulk geld toebehoorde aen particuliere 
koopluiden, het welke tot noch toe niet gefchied en 
is, van welke antwoorde wy feer qualijk te vreden wa¬ 
ren, en depecheerden onfen Secretario aen den Her¬ 
tog van Alva, om fijne Excellentie van alles relaes 
te doen, zijnde ook te meer t’onvreden en geftoort 
van de vergaderinge en raed fo men alhier voorgaende 
dagen continuelijken gehouden heeft mette Agenten 
van de Rebellen des Coninx onfes genadigen Heeren , 
d’welk is , fo ’t wel blijkt jegens de oude vriendfehap. 
Den Hertog van Alva daer-en-tufien op onfe eerfte 
advijs van den gearrefteerden gelde , en relatie van 
fommige foldaten van Lupo de la Sterre, dewelke in 
Nederland getrocken waren , Tiende alfulk groot on¬ 
recht hét welke ook niemand vanditEylandwelaen 
en ftond, alfo wel van de nieuwe Religie als andere 
Catholijke en gelovende, dat d’ophouden van den fel¬ 
ven gelde niet en gefchiede uitten wille eifvoorncmcn 
van hare Majefteit , maer van andere perfonen, de 
welke niet fo goeden yver en hebben tottet gemeen 
welvaren als fy wel behoorden, beval te arrefteren en 
op te houden alle goeden en perfonen van de Engel- 
fen, en heeft daer in gevolgt den weg van de Conin¬ 
ginne die fyeerftbegoft heeft, fonder daer toe van ye- 
mand van fijne Catholijke Majefteit oorfake gegeven 
te zijn geweeft, wefende openbaer dat van wegen fijne 
Majefteiten fijne Gouverneurs en onderfaten hier al- 
tijds goede gebuurfchap en vriendfehap gehoudenis, 
en de Majefteit van de Coninginne en dit edel Rijke 
van der hand van fijn Catholijke Majefteit, alle hulpe 
en byftand bevonden en gehad hebben. Door aen- 
merkinge van defe voorfz faken, fo is klaer en open¬ 
baer onfe rechtveerdige handelinge, en wy en maken 
geen confcientie van die te doen verkondigen aen alle 
de wereld, ten einde dat de waerheid klaerlijkfoude 
geweten werden, en ook de oorfake die den Hertog 
van Alva gemoveert heeft, met dat hy en wy gebrui¬ 
kende alle refped: fonder bedrog en gelove en getrou- 
wigheid aen onfen vrienden, en defenderende met al¬ 
le neerftigheid en arbeid ons mogelijk zyndeenden 
nood vereiflende, de onderfaten van onfen Heere den 
Conink en ook fijne autoriteit en grootheid door mid¬ 
delen die den tijd ons fal wijfen noodlijk te zijn tot 
dit effed. 

D€ Conmatmte beeft boojtö eenc Imbaffaet ge* 
fonben acn ben Coninh ban Spangien / Hagen* ban be 

befeer ober be grote tnjurte bic fjaer ban ben hertog 
ban Sdiba en ben ^pacnfen Ecgaet aengebaen toa* acn Den 
ren/ enbatfonbcr^emgeoo?fabebc€ngelfe hooplui* «Conti* 
ben tn j^eberlanb altf tn buanben Sanb met fjaer goe* 
beren en boopmanfcljapbaftgcbouben toojben. gf* 
fjabbe biel bet gclb bat tn be fcïjepen tut ^pangten §e* 
bomen toae / na bat fp ’t ban be jprantotfen bab/be be* 
febermt / aengeboubenj/ maer meenbe ’t felbe ben <0e* 
nebotfen boopluiben toe te behoren / betodbefp’tfel* 
be binnen toctmgemaenben met beboojlijbe intereffe 
babbe gefebtbt toeberom te geben / fonber bat oit bare 
memnge toa.es gctoec|t fijne jBnjefiettS gelb op te 

e. 
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Oorfpronk der Nederlandfe beroerten 977 
fjöuömof Béttt tt ötttgouöen/ ban tüdftc bare me* 
ntnge %p óoft fijnen 2lmDaflfaöf>ut Ddjoodijften baö* 
öe onöemcöt/ öiejS niet jcgenftaenöe baööeöe üer* 
tog ban 3Clba fottöet baer te aöberteten tcrftont oii- 
Öebooilijft en otiBeleeföelijft tegen öe ouöe b?tenö* 
fcnap metten <£ngeïfcf)en in .föeöerlanö geïjanöelt* 
^iltie öe Cotitnft öat felbe gelö be&ften (al toaert 
coft öattet öen <0enebopfen Cocplutöen toebeöoo^ 
öe) (p enfouöe3tfelbe öemniet metgeten/ttwg öat 
fiare onöerfaten in ^eöerlanö gebangen sijnöe met 
alle bare goeöeren bjeöerom in b?pbeiö gefïelö toet* 
öen / en öat öe ouöe bnenöfcbap / batiöelnige en ftoop* 
manfebap onöerlinge geöeebentoeröe aio boren: fp 
baööenoit boojgenomen öen aTatljoliilien Cotnnft te 
berftoren / nocb ooft tot bpanöfcbap te berbjeeften 00^ 
faftegegebem 

IBiööelertijö baööe hertog ban acibaooftaenöe 
Coninginne ïegaetfer toijfe in Cngelanö gefonöen 
öen ïtaeöO-beere ö’Hffonbille / maer öetoijle ftp geen 
Creöentic-Bjief en baööe ban öen Ccmnft ban ^part' 
gien / maer alleen ban öen hertog ban 3flba / en 
bjilöe fp bem bof? geen ütegaet Dcftemten nocb au* 

:eaabe bientie berlenen / en b3ceo Jjem ban baerotn met ba* 
"Ö0C" ren Eïaeö te banöelen: öetoelft bpalfofijninfïructie 
man* fulje niet en bermelöe/ niet en öegecröe te öoen/ en 
1 aetl toog alfo onberftooet / fonöer pet uit te rechten / toe* 
nSne öerom ban öaer/ bocb ïict bemöe Coningtmtcaen* 
in «i£u- feggen / öat boctoel baer groot onrecht toegeboegt 
ianb. roao / fo en föcfjt fpnoebrano öerbalben geneoodog 

aente bangen / ten toare öanfafte öat öe hertog ban 
Sülba bo?öer aenbtnge baer en bare onöerfaten te Be* 
ieöigen en befcbaöigen. 

^e hertog ban SElba om öe fafte aen fijn 5Pöc 
feboon te maften/ liet öen leflen iBartpeen pac* 
taet op öcO Coningo name uitgaen / inbouöenöe aio 
bolgt: 

BY DEN CONINK. ! ' ^ 

ONfen lieven en getrouwen , de Stadhouder en 
luiden van onfen Rade, &c. falut en diledie: 

Allo dat eenenyegelijken kennelijk zy, deoudealian- 
cien, verbonteniffen, confederatien, goede nabuer- 
fchap en tradlaten, niet alleenlijk van peife, onder¬ 
linge handel en negotiatie, maer ook van nauwer 
en nader aliancie en vrundfehap tuffehen onfe voor- 
faten de Overfte Heeren,ennatuirlijke Princenvan 
onfen Erfhederlanden, en de Coninginne vart En¬ 
geland , onfe onderfaten, Staten en Landen refpeóti- 
velijk, dewelke wy onverbrekelijk en ganfehelijken 
onderhouden, bewaert en geobferveert hebben, en 
als noch in meninge zijn van onfe zyde te onder¬ 
houden , bewaren en obferveren mette Coninginne 
van Engeland voorfchreven onfe feer lieve en vrund- 
lijke Sufter En mits dien van haren wegen ook niet 
anders verwacht en hebben dan alle goede correfpon- 
dentie, nabuerfchap en onderhoudeniffe van de voor¬ 
fchreven tradaten , met yeiligheid en vryheid van 
den handel en verfekertheid van onfe onderfaten in 
bare Havenen , Staten , en Coninkrijke, fonderlin- ( 
ge aengefien de vafte en nauwe obligatien en verbon- 
teniffen tuffehen ons en haer gedaen en gepaffeert 
wefende , by welke tradaten onder andere fpecialij- 
kenen in’t lange overkomen en geaccordeertis, dat 
elk van de Princen niet alleenlijk en vermach of be¬ 
hoort eenige Zee-rovers of Zee-fchuimers te lijden, 
maer de felve by alle wege en manieren moet ver¬ 
volgen j ftraffen en punieren als openbare dieven, 
rovers en vyanden van de gemene welvaert, is noch¬ 
tans feker en openbaer, dat de felve Zee-rovers en 
Zee-fchuimers niet open houden en cefferen de goe¬ 
de Coopluiden en reifenden man en Schippers , op 
en voor by de ftrange van Engeland gaende en ko¬ 
mende feer dikwils en byna continuehjken te over¬ 
vallen , verdrucken en befchadigen , en dat arger is 
zijn de voorfchreven Zee-rovers binnen de Havenen 
van Engeland voorfchreven menigwervenontfangen, ! 
onthaelt, gerieft en gefavorifeert, ja by fommige I 
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wefende in autoriteit en in de proye ën roof fote be- 
moeden is , part, deel en profijt hebbende, ’c welk 
zeder korten tijd herwaers als noch opentljikef ge- 
daen is geweeftdan van te voren, fonderlinge nadac 
eenige francoifen tegens haren Conink wederfpan- 
nig en rebel zijnde hem ter Zee geftelc en begeven 
hebben, om fo wel onfe onderfaten als andere goe¬ 
de Catholijkfe perfonen te beroven en plunderen, 
hebbende eenige Engelfe hem mette voorfchreven 
rovers gevoegt en met hem verfelfchapt en geaffo- 
cieerc wefende, roven , nemen en plunderen dage- 
lijx vele en verfcheiden goeden , koopmanfehappen 
en rijkdommen die fy onderlinge gebuit en gedeile 
hebben , en hoe wel dat Wy houden en denken dat 
al ’t felve gedaen werd fonder weten van de voor¬ 
noemde Coninginne van Engeland , gelijk hier na 
gefeid en verklaert fal werden, fo hebben hem noch¬ 
tans de voorfchreven Zee-rovers door die inconni- 
ventie , oogluikinge en impuniteit van hare quade 
feiten en mifdaden , en fonderlinge ter oorfake van 
feker arreft in Engeland voorfchreven gedaen, eerft 
op fekere grote fomme van Penningen met onfen 
oorlof en confent uit Spangien gebracht en gefon- 
den , om onfe affairen van herwaers-over te fuccur- 
reren , en daer na op de perfonen , goeden, koop¬ 
manfehappen en fchepen van onfe onderfaten des 
te bofer en infolenter gedaen dan te voren , hem Hel¬ 
lende opentlijken en openbaerlijken ter Zee alstot- 
ter oorloge toegeruft wefende , nemende, rovende 
en plunderende allen fchepen die fy konnen vinden 
en ontmoeten , bedwingende ook de felve met ge¬ 
weld binnen de Havenen en Reden van Engeland 
voorfchreven te komen , aldaer onder dexel van’t 
voorfchreven arreft veel fchaden en ongeriefs gedaen 
werden , wefende alle defe fwarigheid en rnifver- 
ftand toegekomen en geprccedeert van der zyde van 
Engeland , uit fake van ’t ophouden of detentie van 
de voorlchreven penningen , die wy fo voorfchre¬ 
ven is uit onfe voorfchreven Coninkrijken van Span¬ 
gien hadde laten voeren tot onderftant van onfe af- 
faifen in de voorfchreven Nederlanden, en fonder¬ 
linge tot betalinge van den krijgsvolk dat wy beno- 
digt zijn aldaer te onderhouden tegens ’t geweld en 
mishagen van de rebellen , wederfpannige en hare 
aenhangeren , niet jegenftaende dat de voorfchreven 
Coninginne daer toe te voren pafpoort en geleide 
gegeven hadde , om de felve in onfen Lande te mo¬ 
gen voeren en brengen, daer door onfe feer lieve en 
beminde neve Ridder van onfen Orden , Stadhou¬ 
der, Gouverneur en Capitein Generael in onfevoor- 

I fchreven Erfnederlanden, de Hertog van Alva, Mar- 
quis van Coria, &c. geoorfaekt heeft geweeft , vol¬ 
gende de difpofitie van rechten en gemene maniere 
van doen, fonderlinge naformeen inhouden van den 
tra&ate boven geroert, te gebruiken van contremar- 
que en arreft op de perfonen van de Engelfe , hare 
goederen en koopmanfehappe in onfe voorfz Lande 

j bevonden, na dat fy nochtans eerft en al voren by on-> 
fen Ambaffadeurordinaris aldaer refiderende, gefom- 
meert hadden geweeft om de voorfz penningen te 
willen wedergeven en reftitueren: daer en boven on¬ 
fe voornoemde neve de Hertog van Alva om des te 
meer te betonen de goede affectie die hy dragende was 
totte continuatie en eeuwige onderhoudeniffe van de 
voorfz tradate , vrundfehap en nabuerfchap mette (f. ioo,] 

voornoemde Coninginne van Engeland , en op dat 
de voorfchreven fwarigheden niet vorder en fouden 
komen en pafferen, maer om alle fcrupelen en letfe- 
lenpromptelijk te weten, terftont gefchikcengefon- 
den eenen van onfen Rade na Engeland voorfchre¬ 
ven, om al’t gene des voorfz is , mitfgaders de in- 
jurie en het ongelijk dat ons daer door gedaen was, 
der felver Coninginne voor te houden en vertonen, 
met prefentatie van alledearreften herwaers-over ge¬ 
daen te ontflaen en relaxeren, mits ’t felve effedue- 
lijk by haer doende van de penningen voorfz en van al 
’t gene des daer na gevolgt is, en dat fonder koft, fcha- 
de of intreft van de Coopluiden en onderfaten, welke 

1 2Ü 3 onfe 



378 
Het vijfde Boek. 

onfe Racd en Ambaffadeur aldaer gekomen zijnde, 
heeft beyonden dat d’voorfz Coninglnne alrede by ge¬ 
nerale publicatie haddedoen aentaften, ophouden en 
drrefteren alle de Coopluiden en onderlaten töitfga- 
ders de fchepeli, goeden, fchulden en actiën van dien, 
en niet jegenftaende dat hy aldaer was in onfenaem 
om d’affairen van ons en onfe onderfaten en tot onder- 
houdeniffe en obfervatie van de voorfz tradaten, lo 
wel van peife, vafte en nieuwe aliantie alsvandenge- 
menen en ouderlingen handel , hebbende brieven 
van credentie en fpecialecommiflie van onfen YOor- 
noemden Neve de Hertog van Alva, als onfe Stadhou 
der generael in der formen dat men van ouds gewoon- 
S is te doen in afwefen of abfentie van den voorfz 

-Princen ,niet alleenlijk binnen onfen tijde, maer ook 
ten tijde van hoogloftijker gedachten den Keffer Caro- 
lus de vijfde des naems, onfen lieven Heere en Vader en 
andere onfe voorfaten, wiens ziele God genadig zy > 
cn heeft hy nochtans,niet wetende door wat raed vande 
voornoemde Coninginne niet gehoort geweeft, wat 
inftantiehy daer toe gedaen heeft,’t welk ^alleen¬ 

lijk is een nieuwigheid noit gehoort, gebruikt g 
couftumeert, maer ook regens den rechte, tw g 
naemt werd Jus Gentïum > daer uit namaels foude mo¬ 
sen rijfen feer groot nadeel en verachteringe om te 
femedieren op de affairen dagdijx overkomende tuf- 
fchen onfe voorfz- Nederlanden en haren Koninkuj- 
ke, gelijk al’tfelveby onfen voorfz. Ambaffadeur en 
Raed den Gecommitteerde en Gedeputeerde van de 
voornoemde Koninginne met hem gecommumceert 
hebbende, in ’t lange verklaert is geweeft, alle welke fa¬ 
ken den voorfz Zee-rovers des te meerder ftoutigheid 
seven, al ift datmen hen foude mogen laten duneken 
dat de voorfz rovingen nieten werden gedaen by we- 
te en wille van de fel ve Coninginne, gemerekt dat fy 
ons by onfen voorfz Raed heeft doen verklaren dat ha¬ 
re meininge niet en is te lijden of gedogen datmen ee- 
ma gewelf of vyandfehap doen,of eemge fchepen of 
goeden van onfe onderfaten nemen en arreftefen fou¬ 
de, dan die gene die bevonden werden binnen de ha¬ 
venen en plaetfen van haren Coninkrijke en Jurifdi- 
<ftie, noch ook jegens ons oorloch te voeren of aenne- 
men, maer de tradaten te onderhouden, daer by ge¬ 
voelt dat fy ons ook geen voorgaende ontfeggen of de 
fiance gedaen en heeft om jegens ons de oorlog te be¬ 
ginnen, en aen merkende dat de voorfz Zee-rovers 
niet fo geringe afgeworpen of nedergebracht en fullen 
konnen wefen, darter ook foude mogen fuccederen 
vandefc affairen van Engeland, maer dat gantfehe- 
liiken van noode is daer toe macht, geweld, en fche¬ 
pen van oorloge te gebruyken en toeruften: fo is t dat 
wy begerende te voorben tot mdemniteyt van onfe 
voorfz onderfaten en dewelvaert en yoorfpoed van 
dien te vorderen, mitfgaders van alle koopluyden in 
onfe voorfz Landen en Conmknjken handelende en 
negotiërende, en ook de onderhoudemffe van de ge- 
meinen en ouderlingen handel, verfekertheid van 
der zeevaerten navigatie, vryheidenveyligheidvan 
der viffcherye en harinkvaert, en de zee van alle ro- 
verye te fuiveren en bewaren , gelijk ’t devoir van 
Coningen en Princen ons daer toe verbind en obli- 
geert, hebben met rijpe deliberatie van rade en by 
|d vvfe van onfen voornoemden Neve de Hertoge van 
Alva , mitfgaders van onfen feer lieve en getrouwe 
de luyden van onfen Rade van State en Secreten ne - 
fens hem wefende, by maniere van provifie en tot an- 
derfins verften fil worden , totdiffipatieen vernielm- 
ge van de voorfz zee-rovers, gcftatucert engeordon- 
neert, ftatueren en ordonneren by defen, dat niemand 
van wat ftate, qualite of conditie hyzy, en fal mogen 
fer zee trecken of reifen over de ftrange van de hmiten 
van herwaerts over, fonder tamelijk toegeruft en van 
vo’k, gefchut of artillerye en munitie verben te welen, 
om tegensde voorfchreven zee-rovers hen te mogen 
befchèrmen en verfekeren, gelijk t felve by brieven 
en ordonnantie van de Vice-admirael die wy or¬ 
donneren fullen , of van fijne gecommitterde befche- 
den en geprifigeert fal worden, na de groote van de 

fchepen, quantiteit en qualiteit van de koopmanfehap- 
pen die daer op geladen fullen zijn , ’t fy om met ande¬ 
re fchepen van oorloge of by hopen en vloten te trec¬ 
ken of anderfins, fotot verfekertheid van onfe voor¬ 
fchreven onderfaten en andere roveryen te verhoeden 
en voorkomen bevonden fal werden te behoren : 
voorts meer om de Zee des geringer te fuiveren en be- 
vryen van fobofen en hinderlijken volk, alsdevoorlz 
Zee-rovers zijn, fo hebben wy geautorifeert en toege¬ 

laten , autoriferen en toelaten by defen alle onfe onder¬ 
faten van wat ftate en qualiteit die mogen wefen, lche- 
pen toe te ruften en wapenen, en tot dien einde Capi- 
teinen, bootsgefellen en krijsvolk aen te nemen, in 
fchrijven en lichten,en voorts alle anderegereetlcnap 
en provifie van artellerie of groot gefchut en munitie 
te maken, om oorlog-fchepen toe te ruften, en W ape¬ 
nen om de voorfchreven Zee-rovers aen te vallen en 
invaderen en tot verfekertheid en befchermeniffe van 
de goede Coopluiden, Schipluiden, Viffchers en van 
den reifenden man te aflïfteren, nochtans op dat on¬ 
der dexfel van defe permiflie die wy doen tot welvaert, 
rufte en verfekertheid van onfe Onderfaten, de goede 
Coopluiden en andere die ter Zee varen en hanteren 
niet verdrukt of befchadiget fouden werden: fo isonfe 
ernftme Ordonnantie en beliefte dat alle de gene die 
hem ten effedte voorfz fullen willen toeruften, wape¬ 
nen en ter Zee ftellen, gehouden fullen wefen te belo¬ 
ven , folemnelijken fweren, cautie en borgtochte itel- 
len,’tfyjuramentoire of anders tot difcretie vanden 
Vice-Admirael fijnen gecommitteerde, of van den of¬ 
ficier van de haven daer uit fy trecken fullen, dat iy de 
goede Coopluiden, Viffchers en reifenden man noch 
Schipluiden ’t fy onfe Onderfaten of andere vrunden of 
gealligeerde niet en fullen verdrucken of befchadigen, 
lan alleenlijk de voorfz Zee-rovers, of die eenige 
vyantfehap betonen, en hem te wapenen ftellen of die 
naem van Princen abuferen fullen,op poene van confif- 
catie en verbeurte van lijf en goed, en geftraft te wor¬ 
den als openbare dieven en Zee-rovers. En want wy 
bericht Zijn dat de verfekeringen of affeurantiehdie- 
men in onfe landen namentlijk van herwaers over ge¬ 
woon is ordinaerlijk te gebruiken, oorfaxe hebben ge¬ 
weeft dat de Schippers en Coopluiden fo neghgent wa¬ 
ren hen ter Zee te. wapenen en toeruften, hebbende 
mitsdien voor alle rovers en quaed geboufte,ter proyen 
en roof ge-exponeert geweeft,daer uit vele en verfchei- 
deninconvenienten en bederfteniffe en’t verlies van 
vele Coopluiden en goeden toegekomen en gebeurtr 
__ in haer dieverve geyoedt; ;eyoedt, 

daerin 
en de dieven en rovers in haer dieverye 
onderhouden en gefterktzijn: hebbende ook - _ 
grote abuifen en bedrog bevonden geweeft, gelijk o- 
penbaer en notoor is: wy om defe en andere redenen, 
fonderlinge op dat onfe voorfz Onderfaten dat be¬ 
ften en forge dragen fouden om hem te bewaren: heb¬ 
ben infgelijx by maniere van provifie verboden en ge- 
interdiceert, verbieden en interdiceren voortaenalle 
fulke en diergelijke verfekeringe enaffeurantie, fowel 
van onfe Onderfaten als andere, cafferende, doende at 
en te niete,en verklarende van onwaerden al fulke con- 
traden, voor den toekomenden tijd gemaekt, met je¬ 
genftaende eenige|verbontenifle , obligatie of belofte 
ter contrarie, op de welke hen geen aöie gegeven of 
recht gedaen en fal werden : verbiedende alle Notarif- 
fen, Rechteren en publijke perfonen en allen anderen, 
fodanigen contradenofobligatien te onfangen , palie¬ 
ren of ftipuleren op arbitrale corredie, fo wel jegens 
hen als de contraderende partyen; namenthjk cafferen 
wy, doen af en te niete alle de gene dier alrede gemaekt 
fijn, daer af de fchepen en goederen ten dage van der 
publicatie van defen in Zee noch niet getrocken en ful¬ 
len fijn, mits weder kerende en reftituerende by de ver- 
fekeraers die penningen diefy daer voren fullen heb¬ 
ben ontfangen. En in plaet/e vande voorfz verleke- 
ringe fullen wy metten Coopluideu en Schippers doen 
traderen , om onfe Onderfaten en de Coopluiden m 
onfe landen handelende en negotiërende, tegens die 
voorfz rovingen en plonderingen by andere wege en 
m.iddele te verfekeren en indemneren, ten einde dat by 
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eehige andere goede middelen en expeditien ordre ge- 
ftelc en verfien werde, om metten eerften de navigatie, 
handel, negotiatie en viflcherye wederom in fulke ver- 
fekertheid eri ftaet teftellenals tot onfen meerderen 
dienft en welvaren van de koop-luiden en onderfaten 
bevonden Tal werden te behbren : Daer-en-boven ge¬ 
merkt dat by de publicatie boven geroett, de voor¬ 
noemde Coninginne van Engeland alle hare onderfa¬ 
ten geboden en bevolen heeft hen te verdragen in ee- 
nige van onfe landen te handelen of negotiëren ter tijd 
toe datmen andere kenniffe van onfe meninge en in¬ 
tentie foudehebben.: So verbieden wy infgelijxallein- 
gefetenen van. onfe voorfz. lande van herwaerts over, 
fo wel de natuérlijke onderdanen als andere van wat 
ftate,qualiteit ol conditie die mogen wefen,met eenige 
van de voorfz Engelfe hare agenten en fadreurs te han¬ 
delen of negotiëren, diereételijk of indireételijk in En¬ 
geland voorfz of andere plaetfen, verbiedende ook de 
felve Engelfe haren agenten of fadteurs en allen ande¬ 
ren , ’t zy dat defel ve binnen de voorfz landen van her¬ 
waerts over refideren of het onfe onderfatenzijn of 
niet, in de voorfz lande te voeren of te brengen eenige 
koopmanfchappen komende of procederende uit En¬ 
geland, of ook de voorfz Engelfe eenige waren com- 
moditeyten of koopmanfchappen van defe landen toe 
te voeren binnen de lieden en plaetfen daer fy hande¬ 
len of negotiëren ’t zy by verkopinge, mangelinge, 
wiffelinge of anderfins alles ter tijd en wijlen toe, 
dat de arreflen in Engeland gelicht en afgedaen, de 
goederen van onfe onderfaten ontflagen, gerelaxeert 
en wedergekeert fullen wefen, en alles in fijnen eer¬ 
ften behoorlijken ftaet geftelt, en dat daer in byons 
anderfins geordonneert fal worden, op pene van con- 
fifcatie en verbeurte van alle de waren en koopman¬ 
fchappen die van daer herwaerts of van hier derwaerts 
gebracht, gevoert of getranfporteert'fullen worden 
of van der waerde van dien mitfgaders van de fchepen, 
wagen , karren of paerden daer op die geladen louden 
wefen, en daer en boven op arbitrale boete en amen- 

) de, te bekeeren en appliceren d’een derdendeel' tot 
onfen profijte, de andere derdendeel tot profijte 
van den aenbrenger, en ’t derde derdendeel ten prof- 
fijte van den Officier die d’executie daer van doen fal. 
En om voor te komen en verhoeden alle bedroch, 
mishandelinge en abuis dat daer in gedaen of ge- 
committeert foude mogen werden , fo verbieden en 
bevelen.wy wel fcherpelijk alle onfen officieren, wach¬ 
ten van den bruggen, havenen en paffagien, Tollena¬ 
ren en alle andere die ’t aengaen fal, goede en forgvul- 
dige toeficht te nemen, foo wel ter zee en op de foete 
wateren als te lande, dat jegens dit ons tegenwoordig 
verbod, niet gedaen of geattenteert enwerde, en te 
dien einde open te doen en naerftelijken te vifiteren en 
onderhoeken de tonnen, vaten, balen , packen en cher- 
te perthien om te procederen totte confifcatie en a- 
menden voorfz fo verre de fake klaer en evident wa¬ 
re, en ingevalle defelve fufpeét bevonden worde, en 
fullen die niet mogen laten pafferen fonder daer af goet 
bewijs te nemen, en daer voren goede en vafte fekere 
borgtochte te laten ftellen, en indien namaëls yemant 
bevonden werde hier jegens gedaen te hebben te wat 
tijde ’t felve foude mogen wefen, willenen verftaen 
wy dat jegens fulke geprocedeert fal werden tot con- 
demnatie van de penningen en amenden boven ver- 
klaert,en opdat van onfe jegenwoordige ordonnan¬ 
tie , ftatut, gebod en verbod niemant ignorantie en 
foude mogen pretenderen, fo ontbieden en bevelen 
wyu datgy defen onfen brief terftont en fonder ver¬ 
trek doet kondigen , uitroepen en publiceren alom 
binnen de Steden en plaetfen van onfen Lande, daer 
men gewoonlijk is uitroepinge en publicatie te doen, 
en totonderhoudenilfe en obfervantie van dier proce¬ 
deert en doet procederen tegens den overtreders en on- 
gehoorfame by executie van de poenen en amenden 
voorfit,, fonder eenige gratie, gunfte, diffimulatie of 
verdrag, des te doen metdieffer aen kleeft geven wy u 
mitfgaders de voorfz Officiers volkomen macht, au¬ 
toriteit en fonderlinge bevel. Ontbieden en bevelen 
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voorts alle en eenen jegelijken dat fy uen hem’t felve 
doende ernftig verftaen eri obedieren, warit ons alfo 
gelieft. Gegeven in onfe ftad van BrufiTel onder ons 
contrefegel hier op gedrukt in Placcate denleftendag 
van Martio, anno iy68. voor Paeffchen. Onderftont 
gefchreven by den Coninkxn fijnen Rade. Onderte¬ 
kent 

d’O VERLOPE. 

©oo?tö fjceft pp öaet na noep anöere fcct flrenge 
$laccaten laten tutgaen / öacr meöe pp öe panöeltngc 
op Cngelanö en mette Cngelfe ffcer ftcrb berboöen ütcbcnöe 

pceft/alö namentlpb in jjjulio 69/ enin jftinio 70: beft on. 
<Daet bp pp 00b öe 3©ollelabenen/ &erfepen/^ta= °nc“n3*, 
metten / 25aepen en anöere 3©olle toerben bomenöe tta«c 
tuten Coninbrpbe ban Cngelanö/ berboöen beeft in met bm 
$eöerlanö te brengen/ flellenöe öaer op feet grote pc; 
nen boben öe berbeurte ban öen goeöeren / en noep ar; 
bitrale correctie / tot feer groot naöeel en fcpaöe: te toe; 
ten in 2Cp?iï ö?te en tfebentieb / na öat tot bcrfcbeiöen 
mael Commiffariffenoberen tocöer ober gereifl 3pn 
gctoebfl / fo tö öe fabe pjobifionebjben beröjagen/ 
en öaer op iö öoo? gepeelHeöerlanö öefe publicatie 
geöaen. 

fcSeti. 

fioneef 
accotuc 

Alfo nu eenige boojleöen jaren flilftant iö getoeefl 
öeö panöelö en boopmanfcftapö tuffepen öen Co- 

ninbrtjben en lanöen öcö Coninr onfeöalöergenas tuffcöm 
öigflen 3$ eer en en öer Coninginne ban Cngelanö/ ^nca- 
ter oo?fabe ban eenige aenpouöinge en arreflatien/ 
geöaen öen onöerfaten / goeöen en Schepen beiöctf gfen eri 
3Pöeö / eöocö tot gene öer beiöer boo?f3 meninge f? 
öat öaerom öe ouöc b?ienöfcpap getooben ofgefepent gSSSËSf 
fal toefen / öe toelbe altpö in paer braept gebieben öeiaitö. 
iö/ of 00b öat men öaerom fal laten öen panöel te« 
continueren / öan 3pn öe boo?fcp?eben aenpouöin;c€ 
ge en arreflatien toanfcpiblpb en onberfienlijb ge-cc 
beurt/ en öat beiöer pater ifêajefleiten toil en mo£C 
ninge is in öe goeöe ouöe b?ienöfcpap öie tuffepen£C 
pen beiöen getoeefi iö te blpben en öe felbe te con; £C 
tinueren / en öen boo?fcp2cben panöel en öenegotia;cc 
tie toeöerom te reflaureren en in öen horigen flaette££ 
b?engen en (lellen. jBcn laet toeten öat na onöer;£e 
panöelinge tuffepen paren Jfêajefleiten bp beiöer 3p?cc 
öen bct02öenöe en gecommitteeröe betö?agen iö / öat£C 
allen onöerfaten öer boo?fcp?eben ttoe $?incen ban<c 
toat conöitie / toefen of flant/ of ban toat Coninb?£C 
rpb of lanö öie 3i)n mogen / fullen ban öefen cer^<e 
flen öagöejs maenögjBep genieten engeb?uibertbartÉC 
öen reepte en toppeöen öie 3p in eenig lanö banelb£C 
öer boo?fcp?eben |p?incen paööe/ en öat fp ban öett£C 
felben tpö af boo?t aen fullen mogen continuerenen££ 
öjpben paren panöel en boopmanfepap ober entoe^£C 
öer / fo fp boo? öe toebomfle öer boo?fcp?eben arre?££ 
flatien gctooonlpb toaren te öoen / en tóant beiöer£C 
pincen meninge iss/ öat öe oo?fabe öeo gefcpilöett££ 
onberflantsi öie tuffepen beiöer 3pöen onöerfaten fe^££ 
öert öe boo?f5 arreflatien berrefen 3pn/ berpoo?t en u 
gefïicpt fullen too?öen/ fo i^ boo?t berö?agen öatöe££ 
reflitution öeö boo?fcp?eben panöelo' fal beflcntlijben£C 
baflUjb blijbenflaen ttoe jaren lang ban öefen boo?;£C 
fclpcbcn eerflen öag ban li^epaf/ met bier menins£C 
ge öat Commiffariffen ten beiöen 3pöen binnen ttoe£C 
•maenöen te rebenen ban öen felben eerflen öag ban£C 
IBcp/ genoemt fullen too?öen om met allen blptöe££ 
boc?fcp?eben gefepillente berporenentermineren/en£C 
inöien gebcuröe öat fp fulr binnen öen boo?fep?ebcnce 
tpö ban ttoe jaren niet en bonöcn öoert/ en öat öen£C 
felben tpö bpöcn boojff ttoe finten nictberlengten£C 
toare/ fo fal men noeptanO niet mogen arreflerenee-££ 
nig goet öat binnen öen ttoe jaren in eenig öer felber£C 
finten lanöen te toater of lanöe getooept toare/£C 
’ttoelb men ban toegen öer Coninblpbe jBajefleitcc 
öoet bonöigen allen öer felber onöerfaten (afó 00bc£ 
befp?oben en berö?agen iö öat öe boo?f3 Coninginne££ 
öoen fal) opöatfp öer felber Coninbrpbrrt en lan^<ê 
öen mogen frequenteren na parebefle gelegentpeiö /£5 
en paren panöel en boopmanfepap öoen en ö?pben /£! 

$a 2. mi 



Het vijfde Boek. 

» 

getob 3P boor De bttof5 öxtebatien DcDenen bem toe? 
gelaten toaö te Doen / belaftenöe en 02btnexenbe ecncn 
pegeltjhen De boorf3 Eoninginne öfharc Hanöen gene 
oreade ban offenfie te gcbcn/maex bem fo te rccb? 

55 tcncnxegulexenbatbeb2umfcbaptuffcbcn bciben De 
” boo2f;ébncen en Den banbei cn fcoopmanfebappen 
” tuttellen baec beibex ©nbexfaten / mogen Dunkenen 
” continucxcntotber felbcr pinten ecre / frerbtnge en 
” ccnigbeiD / en Der boorf3 Etobexfatcn toclbaert / cn tö 
57 bexbragctt/ Dat ban gelijken gebaen fal toorben Der 
” boo2ftbrcbcn Eoninginne (DnDcrfatcn Die in eentg 
55 EanDbeö Eoninfcö fuUcn mogen bomen/ en Dat 3? 
” alDaer temmink en gunjiïijb gcbanbeltfiülcn toorben/ 
75 tottonferbatteDeö banbelö en Der nertnge/ gelpknicn 
” in böOjieDen ttjbcn boor De boorf3 arreftatte gebaen 

!)C§n De maenbban JBeext bcfcö jacrö beeft De boor? 
ÏSSc fcr^ben hertog ban 3flba tot puffel ontboDcn cn 
öergcö?; h0m befetonben De neDeputecxDe ban De Staten ban 
StS alle De particuliere pobintien / en beeft Defelbe boo^ 
ban De adiouben en gebaen optcu 21 fBeext Defe popo? 

jöjobfn. 
tien ban 'luv 
#cber 
lanö. 
$>2o#afv 
tic tien 
Staten 
tooojge* 
fjouben 
6p öen 
Hertog 
ban %U 

Mm pexen / bebbenbe De hertog ban Htoa 
JtaDbouDer «©oubemeur cn Eapitcin ©ene? 

rad boor ben ©oninb onfen albcxgcnabigden pexe 
cn naamlijken pince in Defe yw €rfneDerlanDen 
ober lange (foutoel kennelijk tö bp 3i)ne jBafcdett 
bcxtoaexö-obcx gefouDcn gclxjccfr / om De troubelen 
en beroerten alDaer opgcflaen / ncDer te leggen en pa? 
cifieren / en oobböoj Den toebomenDe tijb fulbe terne? 

„ Diecnp20bifie te (lellen / Dat Defclbe lanbe bange? 
„ lijke mconbenientcnbctoacxt en befebexmt fouDe mo? 
„ gen toefen/beeft 3ijne Excellentie ecrflal boren boo? 
„ gocD acngefien/ bem te Doen informeren en bp toe? 
,, gen ban rechte proccDercn tegenö Den genen Dtc ?iu? 
,, teurö ban De boo2fcl}2eben beroerte 30b getoeed / 
,, ’ttoelb 5nne Ercllentte berboopt baDDe eer te bol? 
«; brengen/ cm 30ne JBajedett Deö te beter tebernoe? 
„ gen en fatiöfactte te geben / en Defclbe tot gratte en ge? 
,, nabe te betoegen tegenö Demenicbte Dte bem bebben 
„ laten'abuferen enbcrlepDen/ en Defe 3ianDcn toeDer? 
„ om te brengen en (lellen in ru(le en tranguillttett fo 
„ DieDaertc b02cn toaren/ inDien’tfelbeDoor Dcboofe 
„ aenflagenbanDe boorftbreben boofDen enbareaen? 
„ bangeren niet belet cn baDDe getoee(l / De toedte bp 
„ bare inbaftett en bcprkrnclit 3bnbet €rtellcntte fo 
„ peel te Doen bebben gegeben/ Dat De felbeDenmee? 
„ (IcnDed ban Den jare te belDe beeft moeten leggen / 
5, ter tijb toe Dat 3p uit Defe HlanDcn tot bare grote frtjan? 
33 De en tonfnfte gcDreben en berjaegt 30n getoee(l / en 
33 acnmetbetiDe 3üno excellentie Dat De boorftlpcben 
3, boofDen ban De beroerten ’t princtpael funbament 
33 ban bun aenflagen gejlclt baDDen op De bcranDeringe 
33 ban De beilige i^oomfe Catbol0be®cltgte/DetoeIbe 
„ gemeenïijft cn orDinaerlpen meDe brengt eenenmate? 
„ mocttoïüiabciD cn ongcbocrfaembciD tegenö bun 
33 ©b-'rfleen Der”Auditie/ om fulp Deö te Ittbteltiber 
33 ’t bolb tot bun boornemen te treeben/ IjcbbenDe te Dien 
,3 einDc een beöerffelijbe en binDerlpbe confpiratie aen> 
33 gericht en gemaebt/om De orDonnantien/(latuten/ 
33 rechten/ toettenen placcaten te niette Doen enabo? 
33 leren/ Door mibbel ban De toelhe men tot Dien tij? 
33 öe in goeDc rulle / cenDracbtigbeiD cn boorfpoeDge? 
33 leeft baDDe: fo beeft 30nc Excellentie bolgenDe Den ex? 
33 preffenladenbebel ban 3itoe |Ba(e(leit forgegeDra? 
33 gt>n Dat De Catbolijbe Keligte ten alDcxecrden Dat 
33 öoenlüftfonDe toefen in baren (laet toeDer ge(lelt/en 
3, öc 02b0ttnamicn / (latutcn / rechten cn toetten on? 
33 öerbouDentoorDen atö boren / Daer toe fgne Excelb 
33 bem toüliglijben geemploiecet beeft ten bc(tcn Dat 
53 mogciijfi iö getoeed / cn boor fo bcle alö fijne anpere 
33 ommatien töegelaten bebben/fonDerlmge metter bul? 
33 pc ban Den 23i<fcboppen/pelatcn cn g0CDe |)ad02en/ 
33 met intentie Daer in te Doen continueren bp alle ge? 
3» boeglijbbeiD en beguamc toegen en miDDelcn. 
33 En alfo gp mijn peren tocl hunb berdaen Dat De 
33 betoaermffe en conferbatie ban De oprechte ïïcUgie/ 
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^utdttie/ ru(le en trangtiiüïteft ban Defe üanDen / te?cc 
genö fobelcaenflagcn enpractijbcnbanDc ptterö/cc 
feDitieufé / tocDcrfpanmge en Bebcllcn alrcDe (pmce 
jEajcdeitfobelcgtbüd heeften Dat boor Den toebo?£C 
menDcn t0D ban r.oDe iö te berfien / Dat bp gebrelt£t 
ban’tfcïbc te bunnen bcrballcn en opbreboen/ men££ 
tocDercm niet en balie in ccnig meerDcr tneonbetnent/£C 
fotoel Door De bofe aendagen cn beomemen ban Decc 
boo2ftbrcben rebellen/berlopen/ fugitibe cn gebannen “ 
uit fahen ban beroerten boorf3 / alö cob Door bun aen? 
bangeren en anDere guacDtoülige / iö Daercm gant? 
ftbclijbenbannoDe gocDö t0D beguame miDDelcn te 
foebenen binDen cmdfelbe boor te bomen en belet? 
ten / Detoelfee principalijbcn proceDeren cn DcpcnDercn <c 
uit De huipe ban 3ijne jBaj. goeDe cn getroutoc bafal? <e 
len en Etoberfaten. . cc 

pi Dan/ mijn peten / 3P n bcnlijb De grote cn tut? 
nemenDe boden en laften Dietoijlcn bcoglcfUjberge? 
Dachten De Bcifcr ïjarelDebijfDeDeönaemö (toienö 
ftcle <0oD genaDig3P) mttfgaDerö 3ijnc EomnbUibe 
imaicdcittentijDebanDcn boo2lcDcn oorloge hebben 
moeten Dragen tot befebermeniffe banDenboorfcbre? 
ben aanDe ban bertoacrö-cbcr tegenö De gene Dtc De 
felbe teilDcn cn bun berborDerDen te obevba len / mne? 
men cn onDer barebcerfcbapppe engetoclD tebren? 
gcn/’ttoelb D’oorfabe iö getoeed/Dat De Domeinen fo na C£ 
perpant/belecnt/ berfet en belad 3ön/Datter toemtgre? ce 
deert / Daer meDe men fouDe mogen beholpen toefen / {C 
00b 3»n alle beDen cn fubbentien geexpireert/ Daer <£ 
meDe men De benDenban pDonnantiencngarmfoe? £C 
nen fouDe mogen betalen / en De fmbten / ’t gcfchut / ££ 
munitie / en anDere nootlijhbeben ber(tcn/ or.Detijou? ££ 
Den en gefurncert toorDcn/bcbinDenDe Daerenboben c£ 
De acbterdalien ban De fdjulDen ban De brygö-lui? c£ 
Den/EooptoïDen en anDere fo groot / Dat Defelbe tot a 
mmemcnDe femmen bcIopenDe 3ön / fenber Daer tn te ££ 
begrijpen ’t gene Dat 3une Eontnbltjbe iBajcfmt Door ££ 
De fcnDerlinge affectie Die hp DragcnDe iö tot huipe en ££ 
bp(lantban30negoeDc EnDerfatcn / 3eDett 3pn icd^ cc 
bertreb na ^pangien Uberaltjben uttgereibt beeft / tf 
om De laden ban bertoaerö-obet te helpen Dragen / (C 
mttfgaDerö fo bele anDere miliocnen Dte fijne Excelu c£ 
aireDe bcbodtgt beeft in 30ne reife en bopagie / en tn t c£ 
onDcrliouDcn ban bet oorlogöbolb om De aenflagen cc 
ban De rebellen en fectariffen boor te bomen en belet? cc 
ten/Die fonöer’tfelfDe bet gantfe lanDbeDorben/ge? Cc 
ruineert en in confufie gedelt fouDcn hebben/ ofan? <c 
Derdnö fouDe alle goeDc en EatbolöXfe perfonen totl?« 
IcnDebuntoreDeen tprannife banDcn ontbemen/ge?« 
dongen 3tjn getoeed ben in fulhen afgrbfeltjbcn be?« 
refien/Dtoalingen en hetterpen metten fclbcn te tocr? cc 
pcn/ofbunlanDte berlatcnen ben in exilieenbancc 
teboutoen: mitö toclbcn mijn peren gemerbt Dat cc 
3ijnejBajcdeit Die macht nieten beeft cm u boroer Cc 
bp te (laen en affiderenmet 3ijn domeinen / en Dat £c 
De affatren ban 30ne anDere JlanDcn met langer cn Cc 
bonnen herballen en opbrengen uitDetreforenemn? cc 
bomen ban Dien/ ’tgenc Datmcnbehoeft tottenoot?cc 
ïijbbeDcn ban hertoaerö-eber (fo 00b geen reDen ett cc 
iO Dat bet eeneSanD altijDö De laden Drage ban’tan? cc 
Dcre) fo iö gantfebelijben ban nobc eentge miDDelcn cc 
te binDen / om De fchnlDen en acbterdalien boben ge? ce 
roert te fuiberen / cn De boorfebreben domeinen te cc 
ontladen en rebrefferen / ten einDe Datmen Daer meDe Cc 
in tochomcnDcn tijDen De crDtnartffe laden ban Den cc 
daet ban Defe SanDen fouDe mogen fu(tincrencnon?cc 
DerbouDen / toefcnDc meer Dan billijb Dat Defeboorf5« 

.02. 

ÖernOUDCn/röCimui; mui-utm umpn wnt ^ 
ITanöcn öaer toe affiftcren en Dem felsen ftclpcn^ c. 

En beeft eentgen toel geDocbt Datmen boor fobde cc 
alö aengaet De boorfebreben fcbulDen en acbterda!?« 
len/raeö en mtDDel fal mogen binDen Der gemetne cc 
toelbaert niet binbertijh toefcnDc / cm een gocDDeetcc 
ban Defelbe achterbanen af te leggen/fo berremen cc 
eentge merbelijbe femme ban pcrcöc penningen haD? u 

De te binDen bpmanicrebancen bcDe/ cm De boor? <« 
febreben miDDelen ter executie te ftcllen/cn De frhulDcn cc 
al noch op fret en intexcfï IcpcnDe te bolDocn/ mftöga?« 
Derö 00b Den hcygfluiben eenige betalingc te Doen/« 



Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten. 28c 
„ eumeteensmtoege te beffen boe öatmen eentg jaerlijx 
„ tnbomen fouöe mogen binöen en opfïellen in plaetfe 
3, ban öe ^omennen / ter tijö toe öat op öe gjootc noot? 
3, Ujbheiö ban ffjnöex JBajeffett bexften / of öatmen an? 
3, öece beguame en gendegfame mtööelen geraemt en 
„ geaöbifeextfal hebben: fouöe tnfgdijbd toelbanno? 
„ öe3ijnjaeripd eenige penningen in öe poffen efpea? 
33 gue te leggen tot een (Crefoo? om Dein öaermeöete 
„ mogen üëpelpen/ inöienöatter eeniae nootelijheaf? 
3, fairen obergamen f ’t toelb <©oö bexljoeöen moet) en 
33 fouöe oob ’tfelbe boo? een p?obifie öienen tegen een 
3, onberficDtigeinbafie/ oproer of commotie. «En f)eD= 
3, benöe fijn «Excellentie öoen eramineren alïemiööelcn 
„ öaer meöe öe ïanöen Den Dier boo?mael& DeDolpen 
3, hebben om een merbelijbe fornme tebinöenenopte 
3, toengen / en beeft öefelbe geene beter en geboeglijbex 
„ bunnen binöen öan ’t geene öat fijne |Baj. tot fijn? 
,, öer aenbomfte beeft öoen boodpuöen en pjoponcren / 
„aldtocfenöeljet recbtbaeröigfïe en geujhfte/ betalen? 
33 öe öaerinne een icgeüjlten na fijn macht / faculteit 
3, en boo? allcboojöeel ban 'teen lanö tegen# ’tanöe? 
33 re / befnijöenöe en bcrtoerpenöe 00b alfo alle öif? 
3, putatien öie t’anöeren tijöen geöaen en gemobeert 
33 3ijn getoecfl öat ö’een meer öan ö’anöere beftoaert 
33 toaef/ ’ttoelb öibtoitö g?oote beraebteringeen belet 
33 cauferenöe is in ’t acco2öeeren ban öe boo?f3 beöen. 
33 «En baööe fijne JiBajeffeit alööoen eenige miööelen 

sifcö öoen bctoo?pen öaer meöe genoegfaem febeen berfien 
mhDe" te 3ijn tegen# ’t gene öatmen alöermeefl toefenöe toa#/ 
cnïcm bat Dennjböom en armoeöe refpecttbelijhen bebenö 
nu fouöe toefen/ en bemerhcnöe fijne €rcellentie ’t boo2f$ 
m ab miööel öoen tertijö geen boodganb en baööe / mit# 
nffen öat niet genoegberffaen en ton#/ beeftal’tfdbe 
iroe; ban nieuö öoen eramineren en fo blaer ftellen / öat? 

men geen toettige ooifaben en beboojö te binöen om 
SIS eenaftreb öedbalben te hebben: maer bebennenöat 
He. ’tfelbe recbtbaeröigfïe miööel is gelijb tt ’t felföe 

3, blaeröerfal mogen blijhen bp öe fcbdften öaer cp ge? 
33 maebt öie u uit öer ptopofitie gegeben fulïen too?öen. 
„ «En belangenöe öe jaerlijre onöerbouöeniffe ban öe 
33 ojöinarife laffenban öcnffaet banöefelanöen/ öaer 
,3 toe öe domeinen plegen te öienen met een g?atieufe 
33 beöe öie men beet öe ojöinarife ofte ferennale / en na? 
33 öerbam öe nobennale. «3emei*bt öat öefelbe 3£o? 
33 meinennu faelgeren/ en öat alle beöen (foboo?f3 i#) 
33 geerpireert en öe laften gjootelgbcn bermeeröert 3tjn/ 
,3 fo en fouöemen öie affaixen niet bonnen onöerbouöen 
33 enfufïineren (Ijoetoel öatmen öefelbe alfo fcbexpeltjb 
33 aenleiöe en bef!rebte ald mogeiijh toare) fonöer eenige 
33 goeöeen gcöurtgebeöcen fubbentie: op toelbe fijne 
33 €rceücntie lang gelet en geöelibereertbebbenöe/ en 
3, beeft einöelijb geen anöcr gelijber en öergemeinte 
33 minfl fcbaöelijber bonnen beöenben of ercogtteren 
33 ban öen tienöen penninb ban alle boopmanfebap? 
33 penfoöiben mcmgtoerföieberhocDttoeröen/mttd? 

gaöerd öen 20 penninb ban alle gsonöen ban erben 
'0ane„m en onroerenöe goeöen/ öie in öefe lanöen berboebt 

fullen toeröen tot laffe ban öen berboperd/ öaer ban 
lln6> fo apparentdijben fcfjijnt / bomen en pioceöcxen fou? 

3’ öeeengoeöefomme ban penningen öietotterboodj. 
33 nootlijbbeiö ban öefe üHanöcn beboebenöe id. «En 
33 fouöe men 00b fulr berljoeöen en boo?bomen öe öi? 
3> fputatienenaltercatienöat’t een lanö of ftaömeer? 
33 öer öan ’t anöer belafï id/ en fouöe öaer Ö002 öe fïeöen 
3» ontlafl mogen to02öen ban öe contributien öie fa on? 
33 berö?ageiijben binöen / en om öetodbe öefelbe be? 
33 ötoongen toojöen öe getooonlijbe gratiën te berfoe? 
»3 ben / mttfgaöerd ’tplat lanö’ttoelb men fietberar? 
33 men/ obermitdöcgrooteen ftoarelafïenöieöaerop 
33 gefïdt3ijn/ getpb go naeröerfult mogen berffaen bp 
33 febere gefetoifte ’t todb men u 00b obergeben fal/ 
” öoenöeöefdbeimpefitie generalijhen beffen enlicfi? 
3’ ten. «En altoner ’t fo öat eenige guaeötoillige öaer toe 
33 niet tod en fcuden toillen berffaen of öaer naerboo? 
33 ren / maer licber öaer tegen fegnen en ’t fclbe calum? 
33 nieren/fo en ban noebtand fijne jBajefïeit niet onöer? 
33 laten / om öe affectie öie öefelbe tot fijne lanöen en 
3>onöerfaten öjagenöeid/ ald banfo langen tyb aen 

fijn en fijne boo2baöeren bupfe getoeeff bebbenöe/ al?£C 
legeboecljlifbetoegen te foebenom öefdbe te affifïe?ci 
ren/ pjefetberen en toeöerom inbare ecrfïcpeofpe?« 
riteiten boojfpoetteffeUenöaerinötctoarcnbooj öe? “ 
fetroublen en beroerten/ en tegen öen onberffanöi? “ 
gen/ Ijarfncchtgen / öie niet en paffen of achten op e< 
bet gene öat tot bare todbaert öient en beboo2t / te ge? ‘e 
toupben öe autoxttept öie onfe Jgeere <0oö fijnöcrcc 
IBajeffeit ober fijbeonöerfatcn gegeben beeft/ om öece 
fdbe op öen rechten toeg te toengen / ten einöeöatcC 
Ö002 ben obfïinaetbeiö en bartneebigbeiö öe gocöecc 
en getroutoe onöerfaten niet te lijöen en hebben:fC 
öaer toe fijne «Excellentie bcrfoecht bat gpmtfn ^ee?cc 
ren toilt bebulpig toefen/ en ’t fdbe öen ariöeren/ fon? ‘£ 
öerlinge öen genen öie u totöeferöacljbaert enber?ce 
gaöcringe geöeputecw en gefcbiht bobben / ful&^ aen?c£ 
geben/ inöuceren en onöertoijfen/ öatmen ben bpcC 
goeöe accoo?öe öaer na boege en tonftomere/ toil?<c 
lenöe niet ttoijffclen/ naer öien gptocet fjoenootfa? ‘£ 
bdijben öat bet id/of men fal fieb in geniger manierencc 
excuferen s te meer öetoijl men betffaet öat fijne |Ba?<c 
jeffeitd meeninge en intentiefulx id öen rnont te ffop?e< 
pen alle öen genen öie öaer in eenig letfel fouöe toillence 
boo?td beeren.^a öatmen fal miööel binöen om ’t fel?cc 
be te effectueren met fulberbliitennaerfïigbeiö/ öat<c 
fijne «Excellentie niet geooefaebt en tooeöe öaer in tecc 
berfien/maer öat öefelbe met goeöe rcöenen fijnejBa?cc 
jefïeit getupgeniffe mach geben / tiat gp ald noch öe 
fdbe affectie bouöenöe 3ijt / öie gp bier boo?madd totcc 
bemtoaertd en totten lanöe altijöd geö?agen fjeüt /cc 
ten einöe öat öaer Ö002 fijne jBajcffeit te meer gene?c£ 
gen 3P tebergeten ’tgeneöattergepaffeertid / aen?cc 
gaenöe öe genen öie hem midöjagen/ en in bunöe?cc 
boir luttel gegueten hebben j en bolgenöe fijne ge?cc 
tooonlnbe genaöe en goebertierentfjeiö/ fijne goeöe en ‘c 
getroutoe baffallen en onöerfaten altijöd Douöe incc 
fijne gunftige protectie en bebouöeniffe. cc 

©oo?td beeft bp öefelbe geöeputeeröe gegeben bpcc 
gefcbdffe boe en in toat manieren bP toilöe öoen lieb?tc 
ten / innen en collecteren öe boo?f5bonöertfïe/ tien?cc 
öe en ttointicbfïepcnningen bpbemge-eifebt/ toeï?<c 
begefcbdften bier meöe3ijnbolgenöe/ ten epnöeöecc 
ïeferd en nabomdingen öe gelegentbeiö öefer fabencc 
tc beter en g?onödijher mogen berffaen/ alfo uit öefe ‘c 
ongeboo2öeennieutoe mantoe ban fcbatttnge/ no:t ‘c 
te boren in öe^eöerlanöengepleecbt/ opnieud ont?cc 
fïaenen gefp?oten 3ijn/ fo g?oote en nieutoc beroer?<c 
ten/ en öat öaer öoo?/ en öoo?öeg200te ffraffigljetöcC 
ban öen boo2f5. hertog en öe moettoille öer <^pan?<e 
giaeröcn tegen öe onöergeömhte ingefetenen bancc 
jiSeöerlanö / öe uitgetoeben / geblucfjte en geban?c£ 
nenejSeöerlanöerd toeöerom plaetfe in baer baöer? ‘c 
lanö gebregen hebben: öe maniere boe bpöenljon?<c 
öerff en penninb ban alle roerenöe en onroerenöe goe?ce 
öerenboo?eenreife toilöe öoen collecteren/ toad aldtc 
bolgt: “ 

INden eerften, alfo fijn Excellentie geinformeert is 
datdemeefteenprincipaelftefwarigheid dier t’an- manie? 

deren tijden geweeft is, alfmen hetfelfde geeifcht en öe 
geproponeert heeft, gelegen was in de vrefe die men ^551® 8 
hadde dat de geftelteniffe van den rijkdom en armoe- tnrtöe 
de van een jegelijk daer door foude bekent worden, OoenIn? 

die felve fijn Excellentie denkt en meent dat procédé- SHecte? 
rende daer in gelijk hier na verklaert is, op en tegens rentten 
de voorfz fwarigheden geheelijken verfien fal wor- bonöert? 
den, fo wel aengaende de roerende als de onroerende 
goeden. 

En om in defen te befoigneren met fulker vliet ea 
kortheid als ’t wel van node is, ook fonder grooter 
moeiten enkofte. Eerft belangende den onroerlijken <0nroe? 
goeden, fijne Excellentie is in meeninge in elk land by rEn jje 
placcaet terftont te doen kondigen en publiceren dat 
alle fteden vlecken en dorpen elk in ’t fijne, informa- bing?» 
tie nemen en optekenen fullen de gronden en erven 
en andere goeden van gelijker nature onder haren be- 
drijve en Jurifdidtie wefende, met fpecificatie van 
der groote, qualiteyt en weerde van dien, en dat by 
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ren&e 
geeöe» 

den Officiers der felver aldaer, om ai ’t felve by quohie- 
renoverte brengen in de Rekenkameren daer onder 
elk Land feforterende is, binnen fekeren tijd en ter¬ 
mijn die daer toe gefteld engeprefigeert falworden, 
ten einde dat de Officiers daer over geroepen, de Rent- 

rv \ meedersofOntfangers van eiken.quartier een recuel en 
1 ° maffe daer af mogen maken, dienende om te verben 

en ordineren op de colledfatie van den voorfx honder¬ 
ften pennink, die genomen en gelicht fal worden op 
de gronden van erven en andere goeden van gebjker 
nature alshuifen, vyvers, meubelen ,tienden en dier¬ 
gelijken, fonder proprietariffen, gebruikers oftochte- 
naers van dien te noemen of fpecificeren, t welk by di- 
verfe handen op eenen tijd en met kiemen kofte gedaen 

fal mogen worden. . , r 
En om te procederen tot taxatie van de voorfx goe¬ 

den dewelke van node is te doen om tot de voorfx col¬ 
lectie te komen, fijne Excellentie isgedelibcreerten 
verftaet daer in te doen procederen in manieren hier 

na volgende. . „ ,. , 
®a?atfe paC <je Leenen , Tinfgoeden , eigen of vryallodial 

ï“rno?/ goeden en Weiden, Merfchen en Beraden,eemge Gee- 
fteliiken of weerlijken toebehorende van wat qualiteit 
of conditie de felve mogen wefen, geeftimeert fullen 
worden na advenant, dat edk bunder gemeenlijk weer¬ 
de is of foude mogen gelden na de qualiteit en nature 
van de felve bunder en de fituatie van dien. _ 

De Landen of Erven in pandfchap of leninge gehou¬ 
den , die den bruiker den prijs van der pantfchap alleen- 
lijk uitbrengen of weerdig zijn 5 mitfgaders de gene die 
in arrentement of ten gelimiteerden erf-cijnfen uitge¬ 
geven xijn, fullen den honderden pennink betalen als 
andere, gemerkt dat de felfde na hun nature van geUj- 
ker weerden zijn? en mits dien daer in geen onderfcheic 
of differentie en dient geftelt te worden. 

De Landen dragende meet of garanchen en fullen 
niet hoger o-etaxeert worden of geeftimeert dan de an¬ 
dere omliggende Landen, Koorn of Xerwe dragende, 
al ift dar de felfde meer uit brengen, ’t welk komt over¬ 
mits ’t mes en arbeid die totte winninge en bouwen van 
dien geemployeert word. 

De Pachthoven metten fchuren , ftallen, duivecot- 
tenen diergelijke huifingen in den pacht of huringen 
begrepen, en fullen niet getaxeert worden, aengefien 
dat de felve oorfake xijn dat de Landen te hoger gefteld 
of geeftimeert xijn en meer in pachte gelden. 

De Landen der dyckagie fubjed wefende fullen ge¬ 
nomen en getaxeert worden, fo de felve gemeenlijk in 
kope gelden of weerdig xijn, afkortende op den prijs 
van dien de ordinariffe laften en jaerlijkfeonkoften tot 
onderhoudeniffe van de voorfx dykagie behoevende. 
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feftien aenfehou nemende opte notelijke reparatien, en 
die Muelenen en Proprietariffen van die gebruikten 
befecen, fullen geeftimeert worden als de na gelegen 
Muelenen en bouweryen verhuirt wefende fonder ee- 

nige reparatie af te trecken. 
^De verhuirde huifen fullen getaxeert worden tegen 

den pennink feftien,en de gene die by den Proprietarif- 
fen bewoont of gehouden worden 5 fullen geeftimeert 
worden na dat de felfde ter buer gehouden hebben, in 
gevalle die inde voorgaendedrie jaren hebben verhuer? 
geweeft, des neen, fullen geeftimeert worden na adve¬ 
nant van de huiringe van gelijken nabiftren huifen ook 
fonder eenige reparatie af te korten. 

Wel verftaende dat de Caftelen en huifen van play- 
fantie t«n platten lande, daer toe meer koft behoeft dan 
die uit brengen , mifgaders de bouwinge, boomgaer- 
den ,wallen en grachten tot gebruik der felver Caftelen 
en huifen dienendein de taxatie en contributie van den 
voorlx honderften pennink niet begrepen en fullen 

W°Datden voorfx honderften pennink gelicht fal wor¬ 
den ten lafte van de gene die de vrucht, baten en in¬ 
komen ontfangen en genietende is, ’tfy Proprietaris 
of Pachtenaer fonder daer in te gebruiken die alleenlijk 
huirlink of pachtenaer is, en fal den felven honderften 
pennink becaelt moeten worden terplaetfeof prochie 
daer 't goed gelegen is, te weten den eerften termijn by 
den genen die de vruchten van den pugft in het jaer 70 
hebben en trecken fal, en fal den pachter of huirlink 
den voorlx honderften pennink moeten verfchieten of 
debourferen, indien hyden Proprietaris niet en heef? 
betaelt, of vernoegt, in welken gevalle de felve proprie¬ 
taris fal moeten den voorfx honderften pennink geven , 
in der voeden dat een derdendeel betaelt xy Sint Jacobs 
dag, d’ander derdendeel S. Mertens miffe, en ’t leftq 
derdendeel te Licbtmiffe daer naeft volgende. 

De Rentmeefters of Ontfangers van den domeynea 
of beden van fijne Majefteitof van den Staten of Ste¬ 
den, fullen den voorlx honderften pennink van tca- 
pitael van den renten op hem befet en geaffigneert, ge- 
reet moeten betalen ten termijn voorfx, en fullen den 
felven honderften pennink den Rentiers of particuliere 
perfonen af mogen korten ,alwaert ook dat fijne Maj. 
de voorfx Staten of Steden by de conftitutiePbrieven 
van de voorfx renten hen verbonden , verobligeerr of 
belaft hadden de felve rente yan fodanigeimpoficien te 
bevryen ofexempteren. 

De meefters of proprietariffen van den gronden en 
erven hebbende den felven honderften pennink van 
den felven erve en ook van de huifen daer voor hier 
mentie afgemaekt worde betaelt fö voorfx is, fullen de 
r» . • ___ __lrnMi.An V*rpn inHnïlnCtï 

• . ■_wpiden,enfal elk beeft den honderften pennink, t capitael van allen tienden, 
UCUClllcailui -- - \ n 

titeit van de heeften die daer op weiden, en fal elk beeit 
gefteld worden na advenant van den hondertften pen¬ 
nink van der weerde van dien ,of fullen fijn Majefteit 
mogen laten den honderften pennink van’t gene dat 
den o-rond der voorfx Gemeente weerdig is. 

De Landen die men gebruikt om ftenen, kolen en 
diergelijke dingen te delven, graven, uithalen offetten, 
en ook om carelen te werken, te malen en backen, lul¬ 
len geeftimeert worden als de befte omliggende Lan- 

*^t)e Tienden en Terragien fullen geeftimeert wor¬ 
den gelijk luiden van ecren hen des verftaende bevin¬ 
den fullen dat de felve in kope foude mogen gelden of 

We§e Landen,Erven, Beemden, Merfchen, Boffchen, 
Tienden terragien of heft winninge by den Proprietaris. 
van dien hefeten en gebruikt, fullen geeftimeert wor¬ 
den by luiden hen des verftaende. 

De Weggelden, Tollen en diergelijke rechten eemge 
particuliere perfonen toebehorende, fullen geeftimeert 
worden regenden pennink feftien, fonder daer aen te 
korten of defalqueren d’onderhoudeniffe vanden brug¬ 
gen of caffien, noch ook te fchatten of te appreciëren de 
boete of amende daer aen klevende. 

De Vyvers en Viffcheryen in revieren te pachte ge¬ 
geven, fullen geeftimeert worden tegen den pennink 

den honderften pennink, ’t capitael van allen tienden, 
renten of acterenten, mitfgaders de onlosbaer renten 
’t fy dat de felve befet en geconftitueert waren tot eeni- 
oe fundatiën, partagienof anderfins, of andere renten 
teloffen met hoge munten alles na advenant den pen¬ 

nink twintig. 
En andere erflijke of lijfrenten te loffen tegen den 

pennink achtien of daer onder na advenant van de* 
prijfe dat de felve renten losbaer zijn. 

En de tocht of donariein gelde of in quijtbare lijf¬ 
renten fal mogen gekort of defaulqueert worden na ad¬ 
venant den penninkxevenen. 

In den voorfx conttibutien fullen vry xijn en exempt 
de gefacreerdc plaet-fen,te weten Kerken, Kerkhoven, 
Capellen, en ook deCloofters van reguliere perfonen , 
en dat fo verre als het befluit van hare Cloofteren ftrec- 
kende is en niet vorder, maer fullen de gronden van 
erven en hun andere inkomen die fy felfs fouden bou¬ 
wen of laboreren of ter huire of ter pacht geven, buiten 
fuiken belluit in den voorfx honderften pennink moe¬ 
ten contribueren. 

En ten einde dat de gene die in den voorfx honder¬ 
ften pennink te meeften fommen contribueren fullen, 
te beter middel en commoditeit fouden mogen hebben 
den felven op te brengen en betalen,wefende hun fchult 
fowel van roerende en onroerende goederen fuiver, 
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klaer en geliquideert, (onderlinge als de felve fchuld | 
excederen fal 200 gulden, Tullen fy die mogen betalen 
in gelde met renten te loffen tegen den pennink veer¬ 
tien wel befet en gehypotekeert op genoegfame gron¬ 
den van erven, en Tullen daer af brieven op haren koft 
moeten verlyen en geven tot behoef van iijne Maj. of 
van den genen dien de felve de voorfz rente fal willen 
opdragen en tranfporteren. 

Eatatic En belangende de haeflijkeof roerende goeden om 
ianöe daer in te procederen fulks dat den rijkdom eenye- 
often&e gelijk niet bekend en word fo voorfz is, fijne Excel¬ 

lentie is van meninge in elke Stad twe perfonen te com¬ 
mitteren de welke met twe andere die by der Stad daer 
toe geftelt fullen worden, die finael deden in vier , fes, 
acht, tien of twaeif quartierèn, na de grote importantie 
der voorfz Stad , de welke macht en autoriteit fullen 
hebben om in elk quartier vier notabele perfonen te 
kiefen hen verftaende op de qualiteit van de meuble of 
roerende goeden, koopmanfchap, financie, negotia- 
tie, neringe of handel van den genen die in ’c felve 
quartier woonachtig zijn, en fullen de voorfz gckoren 
perfonen folemnelen eed doen , in handen van den 
voorfz vier Commiffariflèn, dat elk van dien hem by- 
fonder en apart fal moeten verklaren het gene dat hy 
weet van der qualiteit en rijkdom, fo welinhavene, 
meubele of roerende goeden, koopmanfchap, negotia- 
tieen handel toe-behorende den genen die in’t felve 
quartier wonen , fonder dat de viergekoren perfonen 
kenlijkfyde taxatie of pryferinge by haren medegefel- 
len gedaen, en van de voorfz vier eftimatien alfo by 
hen gedaen, falby de voorfz Commiflariffen daer na 
een maffe gemaekt worden, daer af’t vierendeel geli¬ 
quideert fal worden, en volgende dien fal een yegelijk, 
wiens eftimatie fy alfo gemaekt hebben, moeten con¬ 
tribueren. 

De voorfz taxatiën generalijk in elke Stad en in der 
maniere voorfz gemaekt, fullen de voorfz Cömrniffa- 
riffeneenyegelijkfijnparticulieretaxlacen weten, om 
de betalinge dangcreet te maken tegens de termijnen 
daer toe gefteld, maer fullen de voorfz Commiflariffen 
van fijne Majeft.envan der voorfz Stad,fchuldigwe- 
fen hem binnen de felve Stad te houdenden tijd van 
twaeif of vijftien dagen , om aldaer te verbeiden, rede¬ 
nen te geven, en gelijk te doen dengenen diehenfou- 
dcn willen beklagen te hoog gefteld te zijn, of fullen in 
een ander by leggende Stad mogen gaen befoigneren 
fovoorfeid is,befcheidende een feker termijn,dat fy 
in der voorfz eerfter Stad fullen wederkeren, in de wel¬ 
ke fy drie dagen fullen moeten blijven, alles voor die 
expiratie van de voorfz vijftien dagen. 

En of’t gebeurde dat yemant hem voor defe voorfz 
Commiflariffen van fijne Majeft. en van der Stad qua- 
me beklagen, te hoge gefteld en getaxeert te zijn als 
boven ’t fy in fijne meubelen of roerende goeden,koop- 
manfchap, negotiatien, neringen of handel, fullen de 
felve Commiflariffen den klager horen en vragen op 
’t gene daerhy hem foude willen feggen gegraveertte 
Zijn, en of hy ’t felve onder eed foude dorven affirme¬ 
ren , en fullen de allegatien en verificatien den vier ge- 
koren perfonen van ’t quartier van den klager commu¬ 
niceren , ten einde dat fy de altercatien en redenen ver- 
ftaen hebbende, daer op verfien fohet in der redelijk¬ 
heid behoren fal , in der voegen dat voor d’expifatie 

jf. 104..) van de voorfz 12 of 15 dagen eenen yegelijken gelijk 
gedaen worde, dat hy des te vredenenhem vernoegt 
houden mach , en mits procederende in der manie¬ 
ren boven verhaelt, en is niet apparent dat daer klag- 
ten vande voorfz taxatie foude mogen komen,gemerkt 
al waert fake dat yemant duifent gulden hoger gefteld 
en getaxeert mochte wefen dan fijn goed bedraegt, den 
honderften pennink maer belopen fal tien gulden eens, 
gemerkt ook dat luiden van qualiteit niet en fouden wil¬ 
len debatteren een fakeniet wel gefundeert zijnde,noch 
eed doen ter oorfaken van fo kleine fomme. 

En volgende ’t gene dat men in defe doen foude bin¬ 
nen de grote Steden, foude’t felve inde andere kleine 
Steden, Vlccken en Dorpen van defen Nederlanden te 
werk geleid worden. 

Voorts fo en verftaet fijne Excell- niet, dat men be¬ 
laften fal de hoeffelijke goeden of catheilen dienende 
alleenlijk om te gebruiken, als huifraet, tapifferye, lijn- 
waet, klederen alles fubjed der flete, noch ook de hee¬ 
ften van den landman of huifman die hy behoeft om 
fijn landwinninge te doen, maer wel die meubele of 
roerende goeden tot profijte geimployeert zijnde, ’t zy 
gereet geld dat men foude gebruiken 't ware om renten 
te kopen totter koopmanfchap, handel, neringe, navi¬ 
gatie of handwerk. 

Wel verftaende dat inde betalinge van den voorfz 
honderften pennink van de roerende goeden vry ge¬ 
houden fullen worden degene die inde koopmanfchap, 
negotiatie, handel, neringe of meubel niet meer en ful¬ 
len hebben dan 100 gulden eens, ten ware nochtans dat 
fy der fake van de koopmanfchap met eenige andere ge- 
affocieert waren, in welken gevalle fullen moeten beta¬ 
len den honderften pennink van’t geheel capitaelvan 
der compaignie, voor fo veel als de felve geeftimcert 
foude worden in koopmanfchap herwaers over te heb¬ 
ben. 

En ten einde dat de rijkfte, notabelfte, treffelijkfte 
niettefeeroverlaft en foude worden by fchattingen en 
eftimatien van hare roerende goeden, de welke princi- 
palijk van den genen die handel van koopmanfchap 
doende zijn, feer fwaer om doen is om de onfekerheid 
van hun Crediteuren, fo verftaet Gjn Exc. dat aengaen- 
de de voorfz roerende goeden niemant hoger gefteld of 
getaxeert fal mogen worden dan tot 1000 gulden eens, 
in der voegen dat alle de gene die voor den afkoop of re- 
demptie van den honderften pennink van de roerende 
goeden hun toebehorende,den voorfz Commiflariffen 
gelijke fomme fullen willen geven, vry en ontlaft ful¬ 
len wefen van vorder fchattinge of tax die men doen 
foude in der manieren voorfz. 

€n belangende öe petitie ban den i o en i o penmnb/ 
fieeftï)pde<èedeputeet:de pan de Staten colt operge# 
ïePert dit naPoïgende gefepjifte / Picfende Pol foete ge* 
fuibetde pjoo?den/ maet koel aengemerbt en op gelet 
3ijnde Pan quaden naftnabe en ’t geïjeel Per derf Pan de 
negotiatie en boopmanfebap / daer aen alle dentoefc 
(ïant ban den Ktanöc p?inctpalijb gelegen i$ / ’t boo?f5 
gefcD?ifte toag luidende aldu& 

A Lfo by de propofitie den Staten in ’tGenerael ver- 
klaert is geweeft, heeft fijne Excell. hem geftelt 

om eenige nieuwe middel te foeken en excogiteren om 
de aftairen en noodlij kheden van herwaers over te mo¬ 
gen fuccurreren en vervallen, ten einde datmen’t fel¬ 
ve middel metter voorfz propofitie ’t famelijk foude 
mogen aengeven en voorhouden, mitsdien dat fijne 
voorfz Excell. geinformeert is, dat de fwarigheid (om 
eenige beden of fubventien van den Staten te krijgen 
en verwerven jprincipalijk gelegen is in’t gebrek van 
bequame middelen, om defelve beden te lichten en op 
te brengen, aengefien dat alle de ordinaris middelen 
tetnu toegeraemten geavifeert, fijn geëmploieert en 
gebruikten van alle fijden fo feer belaft geweeft,dat 
het niet mogclijken en is de felfde vorder of hoger te 
befwaren. 

Heeft ook fijne voorfz Excellentie ( aviferende en 
excogiterende ’t voorfz middel) wel willen aenfehou 
nemen op de klachten die de felve verftaet gedaen te 
fijn, niet alleenlijk byde Staten van den Lande d’een 
tegens d’andere, maer ook by de Steden, Vlecken en 
Dorpen van der inequaliteit in ’t lichten enfurneren 
der voorfz beden en fubventien na de gewoonlijke ma¬ 
nieren , om ’t voorfz middel fulx te ramen en advife- 
ren, dattet voor een jegelijke gelijk en equael foude 
mogen wefen, fonder d’een Land , Stad, Vlecke of 
Dorp meer te befwaren dan d’andere. 

Sonderlinge alib fijne Excell.verftaet en bericht is dat 
in fommige landen eenige Steden gewoonlijk en fijn 
inde ordinarife beden en colleftatie hare quote en por¬ 
tie te betalen, de welke by vele en ’c meeftendeel van 

1 dien by verkopinge van renten gevonden fijn geweeft, 
daer mede de lelve tegenwoordelijk fo feer belaft zjn, 
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dat fy qualijken konnen of mogen alleenlijk betalen 
faerlMx het verloop of crois van dien , fonder eemg 
middel te weten t’aviferen, om’tCapitael teloffenen 
öuijten, foude de felve fiin Excellentie hem van hun 
ToLtz quote en portie wel willen ontlatten en verlich¬ 
ten, indien fulx eenigfms doenlijk ware, twelkfchijnt 
men foude mogen hopen en verwachetn uit het nieuwe 

H^Verhopende ook fijne voorfo Excellentie t platte 
Land by’t felve middel te mogen foulageren en ver¬ 
lichten , op welk fijne voorfx Excellentie mfgelijx ver- 
ftael de inningé en’t lichten van de beden m der ma- 
ftaet de i^inge graband by Heertellingen, 
iii Vlaènde^ei^bylranfporte,in Hollandbyverkopin- 
inVlaenderen Dytrjui^ ^ yan denLande, 
ge en anderfi:nsnade «d« vereiffchende mits 

dTeneênfgercduaie daerin gedaen te worden, om de 
welke fdne ExceUemie verftaen heeft, dat de Staten tot 

diverfe relfen gefolliciteert hebben , maer want om 
dier toe te komen ’t felve lange dueren enveelkoften 
foudeVzelijk ’t felve voortijds by experientie bevonden 
isvewèfft,heeft fijne Excellentie des te williger hem 
begeven om ’t voorfx nieuwe middel te foeken , en te 
we&rk te ftellen, verhopende fo voorfx is, by t felve mid¬ 
del den opheve boven geroert,op t platte Land tot 
lafte van den fchamelen landman of huifman tot nu toe laite van aen wwuiuwi — 
peufeert te mogen voorkomen en excufcren. 
8 En foude ’t voorfx middel wefen dat (m de plaetfe 
van andere impofitien op den drank, eten en klederen, 
die men in de Landen van herwaers-overgewoonlijk is 
gebruikende, om de beden van fijne Majefteit op te 
brengen en te furneren) fekeren tax en impofitie ge¬ 
field worde, op alle verkopinge die men in de voorfx 
Landen van herwaers-over generalijken doen foude, 
fo wel van roerende als onroerende goeden tot lafte van 
den verkopers, te weten den tienden penning van t fui- 
ver komende, van de roerende goeden, en van den 
rwinrichften penning van de onroerende, aenfchou ne- 
rf^hJalrede gefield op defelve onroe¬ 

rende goeden, fo wanneer die verkoft worden, fo van 
rechte van relieven of verheffinge of andere na dena- 
tum van den Lande , en voorts gemerkt dat «enige 
verkofte koopmanfehappen by de verkopers buitens 

Lands foude mogen gefonden worden, 
of verfwiigende de verkopinge van dien ,om fijn Maje¬ 
fteit van ’t voorfx recht te frauderen, datmen ook t felf- 
df recht ftellen foude op ’tgene dat buitens Lands te 
Water ofte Lande gefonden ofgefchikt word, en in 
defe Landen van herwaers-over gewafïen, gewrocht 
ofgemaektis,fonder d* er toe te verbinden tgenedat 
aldaer van buiten ingebrocht is. . 

Van welke recht of lichtinge fchynt,mits de frequen 
V . ,1- 1.-J der voor 

van herwaers-over ’t voorfx middel feer wilhchhjken 
behoren te aengrijpen , overmits dat fijne Majefteit 
om lijnrecht en inkomen te bewaren,geoorlaektfai 
wefen de hand te houden, dat den handel, negotiatie 
en koopmanfehap en by confequentie die frequentatie. 
van de ingefetenen binnen’s Lands gehouden werde, 
daerinde welvaert van de Landen gelegen fal wefen , 
en fal fijne Majefteit oorfake hebben en bewogen wer¬ 
den om de felve te vorderen en favoriferen by alle mid¬ 
delen die xijnder voorfx Majefteit by de Staten van den 
voorfx Lande voorgehouden en geproponeert lullen 
werden, meer dan in voorleden tijden. 

En te dien opfien om den trein van den handel, ne¬ 
gotiatie en koopmanfehap niet af te keren, is fijnder 
Excell. meeninge niet dat mette felve impofitie be- 
l'waert fullen werden, de Coopluiden hun goeden en 
koopmanfehap herwaers over brengende in den eerften 
verkoop van dien, noch al waert fo dat fy de felve hare 
koopmanfehap binnen der voorfx Landen gebrochc 
daer uit fouden willen fenden , mits welken noch de 
Coopluiden contra&erende van eenige fpeceryen,noch 
den Oofterlingen Koorn of Graen en andere verfchei- 
den Waren en koopmanfehappen uit harequartieren 
over fendende, noch infgelijx d Engelfen hare Lakenen 
herwaers-over tranfporterende eenig letfelol oorfaek 
van de diverfien gegeven foude worden,d welk xijn(fo 
fijn Excell. verftaet) de drie notabelfte foorten van de 
koopmanfehappe daer in de handel en trafijcque yan 
herwaets-over principalijken gelegen is, dewelke ins¬ 
gelijks allen anderen fijne Excellentie, om te verhoe¬ 
den de voorfx diverfie van den handel en koopman¬ 
fehap, in meningeis van de voorfx impofitie te yi yen 
en exempteren voor de eerfte verkopinge fo voorfchre- 

ven is. .. , 
En ten einde dat de gene wiens goed in gronden van 

Erven gelegen is, en verkopen da vruchten daer a 'o- 
mende,’txy Koorn of andere hun gewas niet te feer 
befwaert en foude werden, foude fijne voorfx Excel¬ 
lentie in meninge wefen , dat de eerfte verkopinge van 
de Proprietarifïèn van’t gewas en inkomen van hare 
gronden van Erven, mitfgaders de beeften daer op ge¬ 
goed en onderhouden van der voorfx impofitie mfge- 

lijxvry en exempt foude wefen. r ,, ,F< 
En perfuadeert hem fijne Excellentie dat door fulke .W 

exemptien, vrydommen en moderaticn,en andere die 
men metten voortgank van der voorfx impofitie .af 
mogen adviferen, de koopmanfehappen, handel en tra- 
fijque niet befchadigt, verachten: of geprejudiceert en 
fal worden, en foude de felve fijne Excellentie noch van 
finne wefen, na dien dattet te werke geleid en daer van 
experientie genomen foude wefen, te ontbieden eeni¬ 
ge perfonagien van elk van de Staten dei voor x an 

ioy.) 

Van welke recht of lichtinge fchijnt,mits deixequen- g P ° oVer om mette felve te communi- 

atie en menigvuldigheid1 van£e “jf “f ” ^er ™°r: «ren cn adviferen op de fwaïigheden dier fouden mo- 
fchreven Landen van herwaers-over, en den groten 
handel, negotiatie en koopmanfehap die aldaer gedaen 
en geplegen word, foude behoren iulke fomme van 
penningen te komen en procederen als totte noodlijk- 

heid der felver Landen behoeven foude. 
En foude die fulks mogen wefen dat men door mid¬ 

del van dier de andere impoften op den drank en ette¬ 
lijke Waren foude mogen verhoeden en excuferen, tot 
verlichtinge van de fchamele luiden en ten genoegen 
en contentement van den rijken, die hun gemolefteert 
vinden door ’c vifiteren van hun kelders en hmfen,waer 
in fijne Excell. verftaet dat de que linge van de Pach¬ 
ters groot, moeylijk en verdrietelijk isgewceft 

Latende de felve Excellentie hem bedunken dat 
men de voorfx impofitie ofte verkopinge en uitvoeren 
van de goeden veel lichter van de fubjeeften en onderfa- 
ten foude opbeuren, en den fel ven min laftig vallen 
dan de andere beden, gemerkt dat memant de felve en 
foude betalen dan die van den gelde verfien waren,a s 
betalende alleenhj keen van tien die hy ontfangen fou¬ 
de hebben , en houden alfo de negen inde hand, daer 
m -een r igoreufe executie vallen of ftad grij penfoude, 
dan tegens den quaetwilhgen die men niet behoort t 

refpedleren. 

den van herwaers-over ,om ^ 

ceren en adviferen op de fwarigheden dier fouden m 
gen voorvallen en overkomen, ten einde dat men daer 
oplbude mogen ordonneren tot vordennge ViP de ge¬ 
mene welvaert, ’t waer op de moderatie van den tax 
in ’t generael of particulier van eenige foorte van ver¬ 
kopinge, of op de manieren van der colledatien van 
dei voorfx impofitien, en op alle het gene datter foude 
mogen aenkleven en dependeren, op dat in alles ge- 
procedeert en gehandelt foude werden ter min e 
quetfe van den onderfaten, en tooneerder conserva¬ 
tie van der Coopmans handel, en dat de voorfchre- 
ven Impoft alftigecontinueert foude mogen werden 
met goeden genoegen en contentement van de voor- 
fchreven onderfaten , ter tijd toe op de grote en ex- 
ceffive nood van fijne Majefteit yerfien foude we¬ 
fen, of datmen daer toe eemg ander beter gevoeglij- 
ker en genoegfaem middel geadvifcert en gevonden fal 

Tenderende fijne Excellentie om ten minften laften 
van de Onderfaten van fijne Majefteit te mogen vin¬ 
den en recouvreren, niet alleen ’t gene datmen behoeft 
om de Staten van herwaers-over te handhouden en 
maintineren : maer ook daer en boven eenige himma 
om in den trefoir en efpargue te leggen en bewaren en 
<jua in r d nrArt* flelien - i w om in aen irciuii tu u^ai^v 

Er^b^unkt xijnder voorfc Excellentie dat de Staten gaakeudu aWerbete crd« felkn 



Ij&ji Öorfpronk derNederlandfeBeroerten. 
die hem mogelijk wefen fal, tot verminderinge van de 
jaerlijxeonkoftcn, alles op dat deaffkiren gebracht en 
gereduceert wefendeinfulke ruiteen tranquilliteiten 
verfekertheid als fijne Majefteit begerende is, fijne Do¬ 
meinen ontlait en geaugmenteert, en by dien middele 
deonderfaten verlicht mogen werden van fchattinge 
en beden, principalijk van de gene die de fwaerfte en 
lailigite bevonden werden voor de fchamele luiden, fo 
verre alit ’t felve eenigfins mogelijk wefen fal. 

ft <©e Staten bantre$2obmcten berfïaenöemtüare 
<0cöepMtecröen ’t boojljeufccn ban öen ï^ertog ban 
aciba/ toarcnfeerbertoonbertban fobamge pjopofn 
tic cn onbel)oo2fiifte fcfjattingen / en bonöen fjcn öact 
in fecc perplcjc eh bcrflagcn / acljtenüe ooh bat altoaert 
fcljoon fplMticn tmer in mochten bctotUtgcn cn confern 
teren öattetmet mogcïijben fouöe toefen öe felbe ter 

ssftofb crecutie te (tellen bpfonber bic ban ben to cn 20 pem 
ïfn3e nmg/ geitjboohö’erpertcntie namactógetoont beeft/ 
ïooaetl nabatbacrin geccnfemeert iö getoeeiï / fo naer gefeib 
nfnh fal toojben: ^oclnanö cm ben hertog cenig content 
boo^een fement te geben/hebben be meeftenöeel gcconfcmecrt 
bVrecbt" m betotlltgt tn be Itcljtinge ban ben 100 penning fo 
toaerbe pa bic gecpfclit fjabbe / bcclj t.tf ben felbcn bp beie $20^ 
ban aiie binden met een febere femme afgehoebt getoeeft / en 
monnDE hebben bc Staten ban eihe fteoblnctetn ’t particulier 
:otrenbe cljc bare particuliere beftoaringe nopenbe ben 10 en 
ioeöen. 2o penning aenben %rtog ban 5llba bp gefclpifte 

obergegeben / be bpfonbecfle meelt al tot een einbe 
ftrecbenbe: Te weten, dat te beduchten is ’t gehele 

Ungc Mc verloop van de koopmanfehapen Zeevarige neringc, 
bt en by confequentie de ruine en bederffenifle van de in- 

ge^tenen <der Nederlanden (op de koopmanfehap en 
bcrtoiö* navigatiegantfehelijk itaendeengefundeertwefende) 
fep?o> hier uit nootlijken fal moeten volgen, want na dien de 

tfnöm Provincien felve meeitendeel met haer gewas den in¬ 
terrog woondersnietenkonnen voeden, enfowel koren als 
Danlb andere Waren tot ’smenfehen onderhoud van noden 
oa ber» lijnde gebrek hebben, en van buiten moeten fchepen, 
jrbben cn met feilagieover Zee moeten krijgen, of aldaer by 
ïcn> den vreemden Coopman gebracht worden, en dat de 
Jaettbe^ negotiatie en koopmanfehap foude moeten befwaert 
tffcfeten werden metten tienden penning op alle verkopinge, fo 
ifenörn foude notelijkdefelve moeten cefferen, en over fulx de 
ptnninfe. Nederlanders benomen werden dewinften en profij¬ 

ten daer by fyluiden onderhouden werden fonderlinge 
na dien niet alleen de Provinciën van de Nederlanden 
d’een van d’andere niet meer en fouden willen kopen 
gelijk fy gewoon zijn te doen, maer fouden malkan- 
deren voorby gaen en laten fitten en hem addrefferen 
aen de vreemde koopluiden die de Waren fullen kon- 
nen beter koop geven als voor d’eerfte reyfe vry wefen¬ 
de van den 10 penning die de ingefetenen van Neder¬ 
land verkopende fouden moeten betalen, en mitfdien 
duerder verkopen om den voorfz tienden penning te 
winnen op den prijfe, daer door d’ingefetenen hen ne- 
ringloos vinden en gedeftitueert van het eenig middel 
van haer onderhoud, veel al fullen geoorfaekt zijn te 
vertrecken uiten lande in andere omleggende plaetfen, 
om gelijke vrydommen, als de vreemde hier te lande, 
te mogen genieten , diverterende niet alleenlijk de 
koopmanfehap metten menfehen, maer ook alle hand¬ 
werken en neringe, waeruit mede volgen foude, dat 
deConinklijke Majefteit feer weinig profiteren foude 
by den voorfz tienden pennink , defgelijx fullen de 
vreemde koopluiden hen vinden befwaert, die al ’t ge¬ 
ne fyluiden hier te lande foude mogen kopen, fouden 
’tfelve te dierder moeten betalen, overmits de Onder- 
faten verkopende, fouden moeten geven den tienden 
pennink, van Lakenen en alderhande Handwerken of 
Manufadturen, ook mede alle Waren van den tweden 
verkoper by den uitheemfen niet en foude mogen ge- 
trocken worden, dan tot hoger prijs, fulx dat de felve 
uitheemfe koopluiden om haer meerder profijt en ge¬ 
rief geoorfaekt fouden zijn de voorfz manufadturen en 
waren, mnfgadersal dat fyluiden uitdefe landen ple¬ 
gen te halen, tefoekenen traffiqueren in andere om¬ 
leggende landen, ais Engeland, Ooftland, Hamburg, 

Bremen , Lubek, Embdenen anderfins, fo kennelijk 
is dat in de felve plaetfen en landen fo goede en beter 
commoditeit van Havenen en andere behoeften voor 
den Coopman en Schipvaert is, als in defe landen, ook 
is de fchade van de navigatie onder andere daer aen ook 
te bemerken, dat den vreemden Coopman niet rnoge- 
lijk en is zijn ingebrachte waren ter eerfter vente of 
merkt anders te hefteden dan aen de inwonende koop¬ 
luiden of verkopers, die des van genen node en heb¬ 
ben van hen felven, maer alleenlij k tot difpenfatie aen 
andere, om gewin en profijt, den vreemden Coop¬ 
man anders niet foekende dan haeftelijk te vertieren 
ook tot minder prijs om korte cn veel reyfente doen, 
daer aen hem ’t meefte profijt is gelegen. Na welk eer- 
fte vertieren ingevalle elk navolgende koper (menig- 
mael tot drie, vier, vijf, fes en meer fucceffivelijk) 
van zijn negotiatie den tienden pennink foude moeten 
geven, is goed te verftaen, tot wat vilen prijfe den 
eerften inkoop, of tot wat exccffiven prijfe de laetfte 
verkoop foude moeten gefchieden, door’t welk niet 
anders en foude konnen cauferen dan gantfehelijk de 
diverfie vande voorfz negotiatie en navigatie rotte om¬ 
leggende plaetfen, daer fuik ongerief niet en is,te meer 
dat des vreemde Coopmans intentie is inplaetfe van 
fijn gebrachte Waren, wederom anderena fijn land te 
voeren om meerder gewin, daer van hen grote quanti- 
teit uit alle defe Nederlanden gefuppediteert werd/on¬ 
derlinge van den genen die in handwerken zijn confi- 
flerende, maer aengefien dat defejveWaren niet en 
fullen mogen vervoert werden dan metten lafte van 
den voorfz tienden pennink gelijk gefeidis, dewelke 
ook tot meer ftonden fouden betaelt werden eer de 
voorfz Waren ter handen van den vreemden Coop¬ 
man fouden komen , fo is daer uit lichtelijk te bemer¬ 
ken dat de felfde vreemden koopluiden liever elders 
haer fortuine fouden willen verfoeken daer hen uit en 
inkoop profijtiger foude rqogen vallen, boven dien 
ftaetook te letten, dat in alle verkopinge geen winfte 
en is gelegen, maer dikwils groot verlies, fpruitende 
van leckage, ondermate en verloop in der koopman¬ 
fehap, des piet jegenftaende fo moet den Coopman 
verkopen om geld te krijgen, ook dikwils op fchade 
om fijne andere affairente dreflerenen zijn geloof te 
houden , welke Coopman noch belaft fijnde metten 
Impoftvan den tienden penning, foude lijden infup- 
portable fchade: ’t fal ook de verkopers feer fwaer val¬ 
len nu op een tijd te betalen den ioo penning van de 
Waren van fijne koopmanfehapen van ftonden aen 
verkopende de felve goeden noch te betalen den tien¬ 
den penning van den prijfe: fo ook een grote fwarig- 
heid foude fijn dat van alle Waren hier te lande gewaf- 
fen gemaekt of gewrocht en uitten lande varende, den 
voorfz tienden penning foude moeten betaelt werden, 
al eer fy fekerlijk elders buitens lands overgebroebt fou¬ 
den fijn, en al eer fy verkoft of tot prijfe geftelt fijn, en 
nochnamaels fojjden mogen vergaenen bederven by 
perijkele van delf Zee, behalven dat noch de voorfz 
Waren al overgevoert zijnde noch moeten verwach¬ 
tenden hafartvan ’tverliesdat daer op foude mogen 
vallen, fulx dat den Impoft fal moeten betaelt werden 
uit gene datmen noch niet en weet wat’t felve buitens 
lands fal mogen gelden. En de voorfz tienden penning 
geftelt fijnde op de verkopinge van alle Waren ’tfelve 
principael foude komen to.t lafte van den Armen, die 
alle goeden metter kleine mate en gewichte kopen, de 
welkeniet alleen inden drank befwaert fullen blijven, 
boven de oude en jegenwoordige Impoften, maer in 
alle eerbaer Waren, klederen, berninge en alle be¬ 
hoeften, fonder dat den laetften bruiker yet aen ’t lijfot 
in den mond fal mogen krijgen, dan door vele verhan- 
delinge en fulx na menige betalinge van den tienden 
penning. 

Wc cn meer anöcre generale beftoarem'fiTe hebben 
be Staten ban ben ülanöcacnöen hertog te bennen 
gegeben/ bcïjalben bat öc Staten elr in ’t particulier 
oohanöere beftoacrmffcbcbben benoem ate’ bic ban 
^ollanö/Eeclanö/ 25?abanöbe grote beftoarentffe 
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bie fp fouten hebben te bertoatftten/betotjle ben fel# 
tertio penntnh ooft gegeben foube toecöertop ten £|a# 
ring-baert / aBiffcOcrije / #out-nermge / 3©ejterfe cn 
attöcre 3©ijnctt/<©ojterfe ïBarcn / op te berhoptnge 
ban 25ntfen en anbere feftepen tot bet Coopbactbcrpe 
bienenbe/ bic tegtotenp?ijfe berhoft toerben/ooft be 
kapertje en anbecftnO / p?efenterenbe tnplöetfeban 
ben 1 o penninhalfttlhe anbere jaedtjift(eöebeal0goc^ 
be<©nberbanenftuntten natup?Ujften 
ccnfcftttlbtn «tn cn meerbet ban fp noeft ott gebaen 
ftabben/ fotftenbe alic mibbelen om fijne jfeajeftett 
bcquamelijrft met b’alberminfte lefte ban be gemeen# 
tete mogen aengenamen bienft boen cn baennper# 

febetetm 

2?pfb33; 
rhigc by 
toe ^ta-' 
teutter# 
toont 

En beroerende den twintigften Pennink opte ver- 
kopinge van alle onroerende goeden, fo dikwils die 
verkocht werden, hebben de Staten vertoont aenden 
Hertog van Alvadat defelve te feer groot en ondra- 
chelijken fouden wefen , alfo gebeuren mach im- 

toilltq en onbetaelt httjgObolb / be cmtotlltge licftte# 
itift baet toe foube ftonnen bebteingen fo ftp niet on# 
bebehtelijh en berhïaetbe. ftebben eintelijh be g»|gj* 
Staten banbe patrimoniale janhen b’een boe? en 
b’anber na / fo uttb?efe aio uit be Dope pen gegeben / gegeutn 
aio batmen ben tienben penninft op be hoopman# 
feftap nimmermeer erecuteren cn foube/ baer tnge# a|e3laa> 
confenteert en haren toïlïe geeonfegmeert metten ton# ben. 
Ie intentie en meningc banbe ConinftUjfte lü^ajeftett 
b?ebcrinbep?opofttie begrepen toeft met befenrefet# 
be. Even verre de middelen daer in verklaert gene- 
ralijken by alle d’andere Staten van den Provinciën 
geconfenteert werden , bibbenbe niettemin bat 3Ö« 
<£rtellentie be mibbelen ban ftaeiMupber remon# 
ftrantten foube geiieben te boen eramincren/ en baer 
op bifponerenfo ftptotten meeften toelbaren banbett 
ilanbe en ^ngefetenen ban bien foube binben te 
beftooren. ^ 

<©e €beïen ban ï|ollanb en be ftab ban ^o?b?etftt 
ftabben al te bo?en ftacr confent gcb?agen al eer be au# : \ > r a iir~ron aifn gebeuren mach im- ftabben aitetJO?emjaer con^ui öu^uijkh duu.iu.uu' 

c hel ijken fouden welen, , g ^tcöcn ban foliant baer in confeutecrbe. lifèaer 
mers binnen den fclvejare dat en ftuk lands of, ». J * mim $ttm mitim W mers umiieu utu -7— 
huis fefmacl den honderften pennink foude moeten 

tnnnt betalen , te weten eerft en eens volgende het con- 
nopcnöe ceptvanden honderften pennink by fijn Excellentie 
toen geeifcht, en voorts vijfmael fo veel by den lmpoit van 

den twintigften pennink, fo wanneer ’tfelve eens ver- 
( ° kocht foude worden, al tot grote lafte van den verko¬ 

per, de welke fijn goed met en verkoopt van weelde, 
maer van oroter armoede, behalveü dat de voorfchre- 
ven inmobile goederen noch befwaert fijn met di- 
verfeono-elden en laften daer op ftaende,na ftijl en 
coftume°van eiker plaetfe, en ook mede mette laften 
die de Heeren elk in ’t fijne daer op hebben als nakope 
en andere rechten , die ook tot grote fommen belo¬ 
pen fo dikwils als fy verkocht werden, gelijk ook eem- 
ke arme menfehen met fchulden belaft fijnde gedron¬ 
gen worden haer landen of huifen te verkopen om 
haer lopende fchulden te betalen , hoewel de landen 
of huifen voor de felve fchulden niet fpeciahj ken ver¬ 
bonden en fijn, dewelke mits betalende den twintig¬ 
ften pennink dikwils allen hare fchulden niet fouden 
konnen betalen, of ten minften feer weinig fouden 
houden om haer armoede te verlichten en daer van te 

leven. 

ïBiet niet fegenfiaenbe befe cnmcctbtetgclijftccn 
anbere bertoningen / remonfirantten en boleantten bp 
bcfnobincicn ei* m particulier ben hertog oberge# 
gebfn / met psefentatte ban anbere grote ftebemnbe 
plaetfe te toillengeben/ fo fteeftbeboo?fcft?cben^cr# 
togbecftlaert cn be ^?obincien ooft boo? bcparticu# 
ücre ^-abftouberss boen bctftlarcn / alei bat be in# 
tentte en abfolute toillcbanben Comnfttoasibatben 
bco2fcft?eben impoft ban ben tienben en tbnnttgftcn 
penninft foube ftebben 3ftnboo2tganft/ toiHenbcbacr# 

©etser* om bc boo?fcft2cben l|crtog ban 'Jïlba ban biegcn 
ConinftUjfte gfêafefteit fimpiiciter en de plano 

Sri tnbefelbegeconfenteert te bjevben/berftlarcnbemct 
Ijebiieit gefonbeu te 3ijn om be ^eberlanbcn te beberben / 

fnacr be felbe te conferberen cn bebaaren / en in ftarc öatÏJe- im,aw)MW .... -. 
SBÏÏn boo?fpoet en cubcn trein ban ftccpmanfcftap en nc 
temr. cn notiatic te ftottbcn / toelatcnbe tot bien einbc ftent 
jcp pen^ t... ïitöi'nrtiillr'rmttt* nffUUDltca# ... t bojbet bp manierc ban ïlcmonftrantie offuppuca 
?Sfcn* tiebc fmarigftebcn eninconbenicnten btemen mbe 
leren aï boojfciHcben mibbelen foube mogen bebtnben aen 

te tienen/ bcïobenbe bat ftp na ftet confent opailcö 
?n0n regarb nemen en bc rcmonflranttccnftoartgftcibbcr 
ftramftn Staten cn mibbelen ban bien boen eramincren en 

kv baer op bifponeren cn remebie feilen foube / fo ftp an# 
ï3Cïh in m ban bjeigeringe ban alfulft confent / of 
bn langer bertreft ban bien / nieten foube ftonnen la# 
tenbnanbccebjcgencn mibbelen baer inteberfien/ 
fonfojm en om te bolftomen b’intcntie en bnllebau 
±iin Wueftcit. ’tCbaelft Upbe Staten bcrfacn3i)n# 
bc cn fienbc geen mibbel om ftier ban ontfagen te 
mogen toerben / bjefcnbc ooft te ballen mbe mbig# 
natie ban ben ëertog ban ‘Hilba/ betoclfte alle bc f erft# 
tcnbc^Ëant^in ftanben fteböenbe en fo bed moet* 

oerc ^tcueu uau yiuu. «1 whimiuww. 
alfoo baer naer bp be anbere ^teben mebe baer m a 
geconfenteert bjerbe/ fobcrftlaerben bic ban Slufter* bamcoa 
bam gelaf te 3ftn te perfiferen bp ftarc boo?gaenbe 
refolutie als boefenbe ban anbere nature cnbe tenbme JgJ* 
in bit fuift/ ten bjare be anbere ^teben ban anbere ^yntir« 
abbijfe toaren / in toeiften gcballe/3P oio oberftemt met torn 
3ünbe / ften confo?meerbcn metbe meerber (temmen. ”$• 

IjBaer bezaten ban ben^anbe ban atreeftt ga# vm 
ben ben hertog boo? anttooo?be batfp baercpnjpe# 
lijft gelet ftcbbenbe/ bebenben beboo?f3. petme aio te t^t» 
feer 3toaer boo? ben Sanben ban atreeftt niet b?a# ten bat, 
gelijft/ aenfcfiou genomen bat ftctboo?f5. 3lanb een wttcc& 
feer ftlepn ianb io / fulr batmen op een up?e upt ftet fel# 
belanb gaen ftan/ (taenbe baer ftet alberb?eet(teio/ 
en battet bp naer be ftelfte (terijl / ftep / en onnutJHanö 
to / en bat t gene ban ben boo?f3. Hanben b?ucfttbaer 
ie/met gcoote notelijfee boften ban <©ijften/?©ammen/ 
jBoieno / ^lupfen / 3©ater-gangen en biergelgftc 
toerben geftouben moeten toosben / belopenbe JJaer# 
ïijcrmetftelijft getal ban 1000 gulbenO / enbatftet fel# 
be lanb baer benef enO febert 4° laren bat be ïiepfer# 
lijbe jBaieftept ftoocftloftftfter memo?ie baer aen ge# 
bomen iO / boben alle anbere boo?gaenbe contnbitmn 
en fubbentten/ alfnoeft bejtoaert toao ober iooooo 
Caroluo gulbeno/ bie al geempïopeert 3ftn getoeeft 
tot p?ofpte banben lïepfer en Coninh in berfeftepben 
beben cn fubbentten bpftenlupbcn gctoilïicftlijhen ge# 
confemeert / toaer ban fp alfnoeft betalen be renten 

[ en laften: bat oob be felbe petitie te onberb?ageftjhrt 
j toao / beo? bien be Sanbcn ban ötrecftt boo? be 

bco?lebcn meubelen feer geaffligeert 3ftn getoeeft en 
; groote boften ftebben moeten b?agcn / foo in ’t onber# 
ftoubenbanbebneeftten bie3pop ftarcnepgenbupbel 
ftabben aengettomen en onbeilioubcn/om beftab en 
Hlanben ban SBtrecftt te p?efcrberen tegeno b5m# 
bafien en berfeftepben aenfagen bie bc Kebelun cn 
céectarifTcn op be felbe ^tab cn ^anben/meer ban 
op eenige anbere ftabben/alO oob boo? be?fcftepben 
toeftten ban bneeftten / foo banbe boo?f3. öebellen 
aio anbere ban 3ijne litëaj./ btegebup?enbebeboofj. 
tioubïcn / boo? bc 5lanben ban ötrecftt gepaffeert 
toaren/en ooeft een tftb lange cpbe JBaert / en Urn# 
nen be ftab ban Mtrecftt en 3©ijb gelegen ftabben. 
25eftalben bat be Santen obermttO ’t bertreb ban 
bele perfonen tnneringe/ boopmanfeftap en anbere 
ftanbel (bie baer cbentoel feer fober plag te toefen) 
feergebrenbttoao/ en inbien befelbe petitten boo?t- 
ganb ftabben / notft meer in neringe en hoopman# 
feftap gebrenbt foube toerben / obermttO boo? ge# 
b?eh ban gelbe niemant toat foube laten of boen 
matten / cn boo? bien ben gemenen man en ar&cp# 
bero ban aio gcb?eh fouten hrtjgcn. <©at oob baet 
Beneffcno/ fo obermito be mupö jaren / toater ja# 
ren/ grote fterftc ban beefren/ beftructie ban bij# 
ftagien / bie boen op ’t felbe gjaer geballcn toa# 
ren/eenige boo?nacnbe onb?ucfttbare jaren / aio oob 
ter fafte ban ben boo?fcft?eben trouble/ beftuiflut# 

be/f 
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ben feer beramt toaren en De epen geen betalinge ban 
Dun pachten hrijgenen bonöen/inDer boegen bat öe 
fCauDen öagelijr tot minöe? pnjfe begonnen te bomen 
en Decimeer fouöen/foDe petitie boo2tganb haDDe/ 
mitö öattet JlanD baee Doo? genoeg ban gelDe gebloot 
fouDetoeiDen/alfoöat öie Iaden boo? öe lanbenban 
ötteechtbeel ftoaeröerfouöen ballen alö öie eertijöö 
geöaen fouöen hebben alö De Coninböe petitie en be* 
De ban Den ioo penninb banöe oneoeeenbegoeben/ 
Den 50 penninb ban De boopmanfcBapDeDe; tenteer 
ben tijöe Defelbe EanDen nocö beel meet in fleuren 
toelbaert toaren / Dan Die jegentoooiöig mochten 3ijn/ 
en nochtans De ConinblijbejBajefteit alööoc banDè 
lafien en bleinigbeiö Deö Eanöö geinfo?meett3ijnDe 
enöaeropaenfchou nemenöe/haööebenmet 28000 
gulDen op acht iacen te betalen in De plactfe ban De 
boojf3beöe laten contenteren en te toeöen gehouöen. 
|Het toelbe of gclijbe fomme De boo?f3 Staten / nu 
00b berhoopten Dat 5ijn <£jcceUentie te toeDen fouDe 
toefen /niet te mm De Staten oberleggenöc De grote 
boften Die fijn JBaj. ter oorfabe ban Den boo?f3 trouble 
enonuijnej^eDerlanDenintoeöeen om DeouöeCa* 
tfjolijhe Beligic te houDen en conferberen geDaen fjaö* 
De (toaer ban fp fijne JBaj. en fijne €jrcellentte niet 
genoeg en bonDen Danben) en continuerenDe De ge* 
tooonlijhegoeDtoilligheiö öiefp altijDingelijbefaben 
getoont IjaDDen / toaren te toeben / mips Datfe betotjt 
fbuDen toefen ban De boo?f3 beDe/en Daer banberfe* 
hert 3ijnDe/fijn JBaj. te geben enacco?DerenDefom* 
me ban 72000 Caroluö gulöenö eenö / Daer in begre* 
pen Die 12000 gulöenö Die fp onlanr te boren betaelt 
ftaDDen / en hen belooft toaö Dat fouDe toefen tot min* 
Deringeban meerDer fomme Die ban hen begeert fou* 
DetoerDen/enDital tot betalinge en onöerhouöinge 
ban Den brijgö-bolbe ban fijn JBaj. mitöbatmcn hen 
fouDe geben confent en octrop om Die te binDen en col* 

nö';n letteren bp Den genen Die De Staten Daer toe fouDen 
rr. cn committeren/t toaer bp bopinge ban tenten of anDer* 
! ?en* fïnö/ op fulbe onDetpant al0 fp Dat ten minften lefie en 
4 guetjinge ban De Hanöen en onöerfaten aöbiferenfou* 
-'o Den / te betalen De boo?f3 fomme op feö jaren / ett baf* 
löen^. mm penluiDen geDurenDe De feö jaren met geen art? 

Dere petitie of beben / hoe fp 00b mochten toefen/ meer 
belaften of beftoaren fouDe / toaer ban b’eerfte ter* 
mijn betaelt fouDe toetben bier maenben na Dat De 
graten het booef3 octrop geacco?Deert en gelebert 
föiiDe5ijn/enfoboo2tö jaerlijjc De boo?f3 faren uitge* 
DurenDe: toelberftaenDe inDien baeteenigeöbbfcDö* 
ringeofintoeebaefchieöe (hettoelbe <6oDberhoeDen 
moet) Dat in fulben gebal De betalinge ban Datjaer 
toteenanber jaergcfurcheere fouDe toerDen / bibbert* 
De3hn€rcdUjemmette boo?f3 p?efentatieteb?eDen 
te houDen. 

jBacr en heeft Den hertog hem Daer rneöe geenfinö 
toitlcn laten genoegen of contenteren / toaerom De 
graten ban Den boo?f3 lanben ban Utrecht geremon* 
ftreert hebbenDe Dat fp - HiiDen geDurenDe De laetfte 

©e 
raten 
iliUt» 
rijt 
efens 

Daer toe beguaem binDen en abbiferenfouDe/ ’ttoelft 

De Staten berftaenDc / en Daer op naber comrrtunica* 

tie gehouDen hebbenDe / gaben opten ty <fulij boo? 

anttooojb Dat fptoel gehoopt haDDen öatbaer-luibcr(F-*°7) 

refolutie en pjefentatie 3ijn €rcell. aengcnaem ge* 

toeeft fouDe hebben / aengemerht De grootljeib ban De ©erb? 

fomme / toeibeö gelüb fp noit geacco?Deert en haDDen / • 

toaer uit men merbelijb confiDereren boft De goebe SS6 

affectieenobebiemie Die fptomConinblijheiiBajcfï. Staren 
toaren ö?agenöc/Dat oofc fp- UiiDen noch fo boetö aio f11" 

in Den jare ban 28 bp tractact aen De föeifcrlijhr fRaj. SB 

cn nu Coninbïijbe JBaj. gebemen toaren / en Daerom 

op bcn-Iuiben toel een anöer anfehou fouDe behosen ne* 

nomen te toojöen/ Dan op ettelijbe anbece 2.anDcn/ 

en Dat fp-IniDen bebinDenDe hoe lanr hoe meer De 

f toarigheben en onbjaegli jbheDen ban De feibc petitie/ 

eenDjachtelijben berblacrDcn te perfifteren bp haer re* 

folutie / biDDenbe feer ootmoebelijbcn / DienftUjh en in 

alle onberDanigheiD/Dat fijn €rcellentie Die Piefen* 

tatie ban iouoóo gulDen aïjs noch fouDe geliebeuté 

accepteren» 

EN de Prelaten en vijf Ecclefien binnen Uitrecht Érit* 
mede aen merkende, dat henluider goederen fijn 

geeftelijke goederen , als Land en tienden tot Gods 
dienfteen onderhoudinge van hare kerken en perfo- ïpijffll 
nen gemortificeert, en dien achtervolgende alfo fijn 
geprivilegeert datdefelve fonder expres confent van jjaermc» 
den Paus nieten konnen vallen fub commertio laicorum i bt fp üeti 
en ook overleggende quod in buüa qu<e legitur in ccena ^ 
Domini worden geexcommuniceert alle de gene die 
confenteren totten beden laicael te contribueren van flaeïl» 
de Geeftelijke goederen, en ook die fulke bede ohtfan- 
gen , fonder expres confent als boven, en byfondér dat 
hen-luiden in tijde van ’t traófaet der temporaliteit des 
lands van Utrecht byden Agenten van dé Kéiferliike 
Maj. hooglof. mem. expreiTelijk ejc païïo <& conventione 

toegéfeitis geweeft, dat haer Geeftelijke perföneneri 
goeden gehouden fouden worden in haren rechten,pri¬ 
vilegiën en vryheden , en dat hare goederen met ge¬ 
ne cöritributien belaft öf befwaert en foude werden, 
dan na alle redelijkheid van faken behoren fal, daer by 
gevoegt, dat fy hadden verftaen dat d e Con ing vart den 
Paus foude hebben verkregen confent van de Clergie 
gefeten onder fijn Maj. Nederlanden te colligeren dc 
halve vruchten van hare Geeftelijke goederen ,en al¬ 
fo in effetft fouden moeten betalen, en fijn van minder 
en arger conditie dan de weerlijke perfonen , fo ver- 
klaerden fy datle in de petitie van fijne Maj. (fy menen 
die van den io, 20 en 100 penning) falvaconfcientia <& 

juramento> niet en konnen noch en mogen confen¬ 
teren. 

3©elhe amtoocnbe bp Den ïjertog ban $CIba geften ©<> Sfi» 

31 jnbe / heeft Dte uitermaten feer oebel en qunltjh ge* ~,lSatE 

nomen /en to Daer tn feer bcrfloo2t gctoeefl / bpfotiDcc nennt 

op Die ban De <ü3eeftclïjhhciD / obcrmttö fp allcgeerben b’ant» 

Bullam de coena Domini , Die hP berffont alleen te 

troublen toel ontrent 100000 gulDenö te bofte geljaD flrecben tegen De oppzeffeurö en berb?ucberö ban De reep r 
hebben / om De <§tab en Eanbenban Uitrecht/ en an 
DereomleggenDe HanDcn tot behoef ban De Coninb* 
IijbejBaj.tebetoaren en berfebert tehouDen /niette 
minomljaregoettoilligheiD te betonen te toeDentoa* 
ren fijne Jfêaj. meerDer fomme te acco?Deren Danfp 
oit fijne JBaj. of fijne JBaj. boojfaten geconfenteert 
haDDen/ namentlijben mette fomme ban i ooooo gul* 
DenbobenDe 12000 gulDen Die fp gegeben en betaelt 
haDDen en Dat opte boo?f3 feö jaren. 

jBaer De boo?f3 hertog ban 3flba en heeft hem alö 
noch Daer rneöe niette b?ebcn toillen houDen / rnaet 

‘pnu heeft tegen De <ö5eöeputeerDe Die hem Die anttooo?De 
«ft« b jachten gefeiD/ Dat fp tcrflont toeDerom reifen fouDen 

na huiö en Den Staten uit fijnen naem aengeben / Dat 
fp hem goettoillig fouDen laten binDen in De petitie 
ban fijne JBaj. en hem niette anöere Staten maben 
confcnm/ en bp foute ban Dien/inDien fp fouDen toillen 
perfifteren bn haer boo2gaenDe refolutie Dat hP in ful* 
ben geballe fouDe gebpiiben De autoriteit ban fijne 

ertoe* 
Pie- 

itatie 
ti De 
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nmt* 
■\yi tn 
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re en 
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herbenen Catholijhen / en niet jegenö De boojftan* DnfonDg. 
Derö (Daer b02en hP hem felbcn hielt) Der felber/ hou* .Je 
DenDe hem mitöDien genoeg boo? geinjurieert/fomen ffóUS 
ban berre heeft bonnen berftaett en bp effecte genoeg iö frer «e» 
gebleben. SSLS# 

^aer na heeft De hertog ban 9Clbaöen25oebb?uc# 5 J- 
bet ban SCnttoerpen Doen ontbieDen Die De boo?f3- 
25ulle left geD2tibt haDöe / en berfiaen hebbenDe Dat 
Den felbe Den boo?f3 Bulle haDDe geDjubt D002 <Bctrop 
ban Den decreten BaDe/ iö opten felbcn Baöe heef ée&i* 
berfïoort getoeeft / ja tot op Den JtoeftDent ©igliuö f 
toe/Dan bebinDenDe einDclijh ’t felbe gefcfjieDte 3ijn JJK 
D002 faulte ban Den ^ecretariö De Ia €orre/Diehet «abebe 
©ctrop getebent haDDe/heeft Den felbcn eerftinfijn 
huifinge geconfineert eenen feberen tijD lange/ en Daer Jtï y 
na heeft hP hem eenjaer ban 5ijn «Bfficie gefufpen* fijnoffu 
Deert., MVWi 

3De hertog ban 2Cïba boben maten geflooitiijnöe pcntlfr|f 
Opte Staten ban öitrecht/enfcpfonDer opte«0eefie* 

jBaj. en Dat boo? fulbe manieren en miDDelen öie pp ihbheiö/obermitö fp-iuiDen nieten toillen confeitte* 
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cm in turn boo?f310/ zom 100 penninb/ en baer alle- 
gatie ban benboojfj Bulk de coena Domini, ooh ban’t 
Conciliutn b3U Trenten CH Lateranen, ettbat fpBO* 
Pen Uien aen baer JdacljtcrO in foliant! gefclj?eben 
Dabben/bat fp ben 100 penninb niet en fouben Bèta* 
Jen / baer boo? oofc bc anbete bie getonfenteert Dabben 
mette b00?f3 cefecpe/ fo verre alle landen van fijne Maj. 
daer in ook confenteerden, f teatigbdb maehtCU en 
ercipiectben / fuftinerenbe ongebouben te 3ijn fo lange 
bie Pan atreebt niet en confenteerben. So beeft be 
hertog ban 2Clba om anbeie Sanben ban alfulbeejr* 
ceptten enbojbet todgeringe ban confent te beterre* 

®ern> ren/bie ban atreebt opten jrjcj Slugufti 1659. toege* 
sogoan, fcbihtbetgebeiercgtment ban Spaenfe folbaten ban 
fla* pen (Ccrfo ban itombacrbien / fïcuh toefenbe 1 o 30cn* 
bimm beien / en be felbe binnen bet frab ütteept boen ioö.e- 
lutrrcöt een / fo tod opte gceftelijhe aiö toeetiijbe perfonen me* 
*\®aen* mant uttgefonbett/ ban alleen liet 23i1ïd)opo B°f/ 
Ipacnfe ben «Bomöehcn en eenen Canontlt t’Sinte IBarien 
foiöaten. genaemt JBijbetfloot / toienO 2&?oeber ïBillem ban 

3©ijbeef!oot toaó ban be [barnet ban ben Coninb / 
menenbc metalfulhc mibbelcn bie banHttecljtenbe 
geeftebjhen tot pet boo?f5 confent te bebtoingen / maet 
bie banbe geefidtjfjesb en Burgetö fjebben be boo?f3 be* 
ftoatinge banbeboo?f3 10 ©enbelen Spaenfe folba* 
ten feer patientelijb berbjagen/ niet jegentfaenbebat 
be felbe SpangiaetbenfoontaiUjhe belefojfen/ obet* 
Jaft/ hoogmoet en getoclben ja boobjlagen aen ïjaet ei* 
gen toeetben of patronen en anbete petfonen binnen 
ïjacr eigen fjuife en beel anbete oppjeffien be boo?f3 
Stab/ fo toel onbet geeflelpe aio tocerlpe bebzeben/ 
fonbet bat baetobet eenige ftraffe gebaen toerb/ in 
bet boegen bat beel geeflelpe en toeerlpe petfonen 
banqualiteit/ljaet-luiöet pifen geabanboneettfieb* 
ben en uittet Stab beittocben 3P / ’t toelft niet ban te 
bef toaetlpet en toao boo? be gemene burgeren/ boben 
bien toao ooïi te lajliget boojbe gemene burgeren bat 
be Capiteinen / 5MpbeceO / Sergeanten en anbete 
<©jfictantcn en Bpfonbet be jpojterfBajoj/beSïpfle 
feet fcljatteben en onbet tribuit ijielben/mito bat fp- 
luiben Oaet-Iutbet Ijuifmge ban folbaten of immers 
ban menigte ban bien b?p bidben/en genetaUjften ban 
alle puifingen / en op eenö fo beïe fjoofben aio fp mocö* 
ten uttmahen / namen febet ferbitienbatfppjetenbe* 
ten pen toe te bomen / aio elbe toebe een gulben op ie* 
bet Dooft Bebjagcnbe na paer-Iuiber calculatie 1400 
Hoof ben opte 10 ©aenbdcm en bieo niettemin pebben 
bemeefte benluibcn noch fervkium in fpecie moeten 
geben/ en bit alfo toel onbet geeflelpe aio toereltlpe/ 

Atmt. fonbet temant te berfeponen. ^ocljtanO en beeft ppfe 
bfm niet fulbe mibbclen niet bonnen bebtoingen om te con* 
ïteib ban fenteren totte boo2f3 onrebclpe en noit in befe üHanben 
“e*ÏÏJr gepo?befcïjattingen. ïDacrom be hertog bemetben* 

n bebe patiëntie bie fp Dabben mette folbaten/beeft op 
S.^nb?ieObagin$obemBet ttoe ©aenbelcn uittet 
(lab Utrecht betlcib binnen 2BmcrOfoo?t/ obermitO be 
folbaten felfo blaegben bat bie Stab niet macljtig ge* 
noegentoaoom 10 ©aenbelen folbaten te mogen lo* 
geren en accommobercn/ban beeft toebet een anbet 
mibbel beboebtombie ban Utrecht te qudlen gelp 
piet na gefetb fal toojöcn. 

<©e hertog ban 3Elba betflaen bebbenbe begrote 
f toarigbeben bic be Staten ban be pjobincien toaten 
mabcnbe om bebooif3 10 en 20 penmnbopteb?en* 
gen / beeft in <©ctob2i een anbet pjopofitic gebaen / en 

* gceifcljt banbe^cbetlanbcn m’tgenetad/tnplaetfe 
SK ban ben boo2f31 o en 20 penninb ttoe miljoenen goutO 
eiftöt ’o jacro/ ten beboebe ban fijne HBaj.en bat fonbet ceni* 
h(l0^ ge afbojtingc / gratie ofguptfcljdbinge te binben / bp 
"c ban anbete mibbelen bie be Staten fouben mogen abbtfe* 
be» t tn ren/ cn3p Crcdlcntie bc felbe te abbettetenbinnen 
w- pnj' een maenb om bie te abmitteten en todaten in bien bP 
mütocf be felbe tot 3pe IBP bicnfl en bet gemene toelbactt 
nen foube bcguacm binben/ en bat boo? ben ttjb ban feö ja* 
flourê lcn / tcn einöe jje Staten mibbdretijöban’t boo?f5 
*}jcr?' mibbel ban ben 1 o en 20 penninh beter geinflrueett en 

geincopneert fouben mogen toefen /om namadoin* 
tiicnt ban uobe3p 't felbe te mogen aennemen/of an* 

berfittOenbpgeb?ebe ban pt acnnemen ban befe ge* 
p2cfenteerbe femme foube bp gedongen toefen tottet 
cbllectatie ban be bco?f310 en 20 penninb te boen p?tu 
cebeten onbet mobetatie / en aenfebou nemer.be op 
’t gene bpbe Staten pmisi bertoont getoeefl/gelp 
Dem bunfien foube te bcbo?etv op conbitïe oob bat ’t ge* 
ne’ttoelb inplaetfcban bien gefurregeert faltocrben 
beginnen fal loop te bebben febett ben 2 3 2£ugufïi been 
lefileben / alfo bP fufiinetenbe bat aio boen bet gebeel 
accoo?t en confent ban ben 10 en 20 penninb boïbo* 
men toao getoeef?/ en gemerbt be femme ban ttoe mi* 1 
lioenen gouto’Ojaetö luttel genoeg foube toefen totbe 1 
02binacife laflcn tot betoatreniffe / befebermenifie en ' 
betfebettbeib ban be Eanben / en bat bP obetfuljc geen 
p?obifieenfoube mogen treeben cm inbe poft enef* 
patge te leggen/ fo berfoebt bP bat be Staten aio 
nocbinplaetfe en tot bcrbullinge ban’t geen bP bieO 
aengaenbe te bo?t bomen fonbe/ fouben ccnfenteren ee* 
nen anberen 100 penninb/ om bie gdiebt te too?ben na ®uc 
be boo2f5feOjarcn: toeibcrhacnbeinbienboo2b’e]tpi* ö’aib» 
ratie ban be fdbe feo jaten / be Hlanben bp ben bpanb 
geinbabeert toetben moditen bp fopnele armepe of "oom 
ljep?btacbt / bat in fuJbcn gcballe be Staten 3ijne nmb. 
IBaj. aloban fouben bienen met benne «©bligatien om 
benbeOtegeiingecbp anticipatie te mogen behelpen 
enfulhenfommetemogcn bebten aionabegdegent* 
beib ban tpealOban fal bebonben toetben te beöo* 
ten. 

^efe ttoebe pjopofitic ban ben hertog ban 2Clba ^faapi 
bocht eenige banbe Staten banbe particuliere ^jo* JJJ” 
bincien bele tebdijbct en bjagelijbet boo? be %anben / ben 
ban be cctfle geeifebte 1 o en 20 penninb / boclj maeb* &tatri 
tenftoarigljeib banbe mibbelen om befe penningen g|*j2 
jaerlijr te binben boo? bien be Elanbcn noch ban oubO 
metboo?gaenbelaflen beftoaetttoaten: anbete§3?o* 
bincien feiben battet noch geen boïbomen confent ban 
ben 10 en 20 penninb en toaogeb?agen/fo lange bie 
ban ötreebt niet mebe en Dabben geconfenteertalfa 
fp-luiben niet ban met befe rcfïttctie en babbe» gecon* 
fenteert/te toeten: fo bette’t fdbe confent 00b bp al? 
Ie ben anberen üanben geb?agen toetbe en anbetsS 
niet. <éenige anbete fuftineerbenoobbatben tienben 
en ttointigflen penninb niet fo bele en foube hebben 
mogen opb?engen aio befe gcciftbte femme / boo? 
bien be neringe fee:t berlopen toao uitten lanbe / eenO' 
bedo boo? bet bluebten ban fo bele butfent perfonen 
uitbetEanbaïO 00b boo? ben ttoift met €ngdanb/ 
en bat gefebapentoaobe neringen noch meet en meet 
tefullen berlopen /fulje bat ’tgene be Bertog ban 
ba met befe pjopofitic boo? babbe/niet en ffrebtetot 
berltcbtinge ban ben Hlanben / gelijb bp boo? gaf/ 
maet tot 3ijn pjofijteen meetbet Beftoaringe banbe 
Sanbcn/ bie om rebenen boo?fcb2ebcn fect berarmt 
toaten / en be Hianben foBere mibbden Dabben / en bat 
Boben bien noch fcbccn bat be feo jaten geejepiteert 
3pnbe / bp noch eben-tod baer na ben tienben en ttoin* 
tigfïen penninb foube toillcn bcBBen. benige anbete 
pjobintien lieten ben Bcbunben bat bie quote bie ïjen- 
luibcngeeifcbttoerbein bc boojfebjeben ttoe milioe* 
nen goutO ’O jaerO te bdetoao/ fomma baer toetbe 
bele ftoarigbeibo gemaebt / fo Bp b'cene aio b’an* 
bete Staten/el? ben eccufc boenbe fo fp Beft moefj* 
ten / be fommige pjobintien Boben meet ban be 
belfte minbet aio ben geetfebt toao / boo? baer-lmbec 
quote/ fulr bat bier bed tijbo mebe berltcp. iBibbelcr* 
njb alfo baer geen gdb uit SPangien en quam Bleben 
be garnifoenen onBctaelt / en bregen feer toeinig gelto/ (f. ws. 
bat beo te Beftoaerbjbcr bid boo? be burgeren en in* 
tooonberen ban be jteben en plaetfen baer be garnïfoe* 
nen lagen’/ bic feer bele mocttoilligbeibo/fojfe enge* 
todb Bebjeben en bat al ongeftraft/niet jegenfiaenbe be 
grote blacbtcn bier ober gebaen toetben. , 

ZBoo? bet eifen ban befe onbeboojltjbe en ongetooon* iaet 
lijbefcljattinge/fotoiefcbben baet ban be ^eberlan* 
berO jegcnO ben hertog ban $ïlba / be Spangiacrben lanbrrji 
cn baren acnbang/meer en meer/ja infulber boegen «aen 
bat bele fo tod banbe albcr-CatboUjlifte aio anbere 
toenfchten en Dachten na beranberinge. blacb* g&am 
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ten btelett feit groot onber Den anDeren db b?eesfoe 
Dool een ceutoige fïabempe en armoede: bpfonber 
Doo? Dien Dele ban’t gemene bolbniet anbersenbon? 
Den begtppen/ Dan Datfe allé pare goederen binnen 
tien jarenfouden qupt toefen / en eDentoel blpben inde 
OndiaeglpHeflabermje Die tertoerclt moept toefen/ 
maer De b?efetoaj$fo groot Dat meefienbeel fcp?oom? 
Den paer opinie en meninge uit te fp?eben / (onderlinge 
betoijïe fpniet en topten toten fp (ouden betroutoen/ 
toetende ooit Dat Op Den ©ertog op alle plaet(en eenige 
ünderöottden en gegageert toerden / die De humeuren 
ban’tbolb onderfocijtcncn Ijem of fijnen Kade allc£ 
nentoacDten Datter gefepiebe: Defe toerden bp Den ge? 
menen man genoemt 7 ftuiberg luiden/ bermitg ge? 
feib toert Dat paer gagie toab een penning toefende pet 
bijfbc partDaneen filbere ConinjcDadbcr/ Doen ter 
tijd 7 fhnb,toeerD!03iinde/ Dan den tijd peeft na ge? 
leert Dat Die# niet jegcnftaenbe beïepeimdpbeco?ref? 
pondentien gepouden 3pn getoeefi daer uit berfepet? 
Den aenflagen gemaebt en Deranderingen gebolgt 5ön. 
<&m roep en de fame Dan defe geeifepte fepattingen 

_ en bleef oob niet lange berb02gen Doo? ben ©?tnre ban 
»eiwr <0rangten / taant peefier ©aulug 25uté Doen ter tijd 

©cnftonariö Dan der ftaD geiden / toefende onder an? 
. dere gedeputeerde te puffel Dantoegen de Staten 

Sr ban Rolland en obergebtatpt pebbendc de anttooo2de 
bp öcn ban De felbe Staten / peeft (pne mede C5ebeputccrbe 

laten reifen na pu$/paer te be?ftacn gebende Dat pp in 
fpn particulier toat te Doen pad (o binnen 3ünttoerpen 
aio elderO in 25?abant en Dat pp paeft (oude Dolgen/ en 
tooher nacptett Dag in paeft gcreift in 3MntfïanDbp 
bcn©?ince Dan «örangien den toelben pp niet alleen en 
Derpaeldepet boo?ftdbanDen felbenÉertoge/ maer 
00b De gefïntpeid bande staten / Depumcuren Deo 
Dolr ert De gelegentpeid Dan Dele (alten Deo EandO/ en 
alfo (ecretelpben eenen Dag bp fpn Cjx.gctoccft 3pnde/ 
tO in groter paefi toederom in Rolland gcheert (onder 
iemanto Weten / ttoe of b?ie Dagen na de andere <0e? 
Deputeerde t’püiO geltomen toaren / poudende Doo?tO 
gcfïadige co?rcfpondentie mette ©eeten Dan ^toieten 
en Calfiagen / Die pp Dan aio bertoittigdc / ooit font? 
tpdo petmeliife bpden anderen quanten in een 3£o?p 
genaemt Snippen / altoaerden ©eereban Calftagcn 
een puio padde leggende / (o tb uit fpn eigen monde 
berfiaen pebbe. <Dc fame ban defe gecifcptc fepattinge 
en Den afbeer ban petbnlb berfp?eiD 3tjnde onder De 

Oórfpronk det Nederlandfe Beroerten. 

iöpnce 
Dan 
rangiew. 
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ringc ballen / en fp-luiden eeno toederom irt paer ©a? 
Derland en goederen fouden bomen. 

<3jn defentpd toaoeen SieDeben gemaebtbp een 
lief pebber déO ©aderïandO / b’todb bermito pet niet 
gedjubtiogetoeejï/ ibpiertotgedenbcniffe medé in? 
geboegt pebbe. 

Lied in defen tijd gemaekf. 

Na de wijfe: Rijk God hoe is mijn Boel dus wilt. 

1. TJEIpt nu ufelfsfoo helpt uGodt 
■*-*Uit der tyrannen bandt en üot 

Benaude Nederlanden, 
Ghy draegt den baft al om u ftrot > 
Rept flucx u vroome handen. 

k. Die Spaenfche hooghmoet vals en boog 
Sant u een Beudel Goddeloos, 
Om u Godloos te maecken : 
G ods woort rooft hy deur menfehen gloos 
En wilt u’c geit ontfchaecken. 

3. So neemt hy elk fijn hoogfte goed 
Die ’t woord der zielen voedfel foet 
Om draf niet willen derven : 
Bekopent met haer rode bloed 
Of moeten naekt gaen fwerven. 

4. Maer die fijn hert op Mammon fielt 
Moet ook ontberen ’t lieve geld 
Sijn God fijn vleefch betrouwen, 
Hy eifcht den tienden met geweld 
Die ’t geeft fal niet behouweru 

l. Deel. 

28 i 
7. Want geeftmen Duc van tienen ëeÜ 

Daer blijft ten laetften een bf geen. 
Wol mag den Herder ftillen: 
Dees Wolf is met Wol noch Melk te vreeti 
Hv wil de Schaepkens villen. 

6. Sijn Buik is onverfadelijk 
Bloed en gelddorflig ftadelijk. 
Als die met wreden moede 
’t Slands geld verquift verradelijk 
Aen Coninklijken bloede. 

7. Verdient dan fuik u huirlink fel 
Den tienden penning niet feer wel 
Om ‘t Neerland te fchinden ? 
Geeft gy hem die fo maekt gy fnel 
Den band om u te binden. 

8. Ö Nederland gy fijt beken 
Dood en leven voor u ftaen. 
Dient den tyran van Spangien, 
Of volgt om hem te wéderflaen 
Den Prince van Orangien. 

9. Helpt defen Prins die voor u flrijt 
Of helpt den Wolf die u verbijt, 
Weeft niet meer Neutfaliften, 
Verbijt den tyran ’t is nu den tijd 
Met al fijn tyranniften. EYNDE. 

DC ©?infeban ©rangien Defe (abc berfiaen pcb-i ’ 
benöe / peeft Doe? pem genomen toeberom op 

nieugfijngdubofongdub te berfoeben/ berpopenbc 
De Doo2leDen ftpabe te berpalett en pem aen 3tjn bpanb 
teto?eben/ DanDacpte3pne (aften anbero cnfeberDec 
aen te leggen Dan pp te boren paDDegeDacn/ noep en 
totlDe pem niet berpaeffen/notpte pem op eenige Pept? 
beerDige toefegginge meer berlaten/ maer peeft gefta? 
DigopmtDDden gep2atttfccrtDie pemfouDen mogen 
DienPjb 3pn tót fpn boo2nemcn: miDDelertpD peeft pp 
DerfepeiDe Coinmifften uitgegeben om <0O2logö-fcpe? 
pen toe te ruften/ Daer ober pp 5lönberSlD?iaenban 
25erge^ ï|eereban ^olpatn gepelt peeft tot fpn^D? 
mfrael en 3lieut. <0eneracl/ en boo2t^ DerfepeiDe Ca? 
pit^nen fo CDelluiDen alö anDerc/ algi namcntlpb 
^Jdnbpeet Sancclotban 25?eDeroDe/ ^lonbpeer Sill? 
b2eept ban Cgmont/SCD2iaen jDënning/ gian 23?ecb/ 
25artelt Cntcd ban .HScntpeDa/^cnbpfe/ Kuicpabcr/ rangtra 
^irbban kernen en meer anDerc Die Dageïpr Daer sceft bes 

bp quamen. j©et Defe fepepen iö De ©eer <DoIPain als JJ1*”86 
SlDmirael in September 69. uit Cngelant in Eee ge? saatec., 
lopen / robenDc en plonDcrenDe opte onDerfatcn ban 
Den ^eöerlanDcrö / en DermitjS febere fto?mDic ttoe 
Dagen en D?ic naepten DucrDe / pebben fp paer binnen 
’t ©lie begeben / aïtoaer fp ttoe Dagen gelegen pebben? ^ ^ 
Dc/DcCöftcrfe ©lote omtrent 60 fepepen ficrb toe?Jfn®0PS 
fenDe aengebomen iö / Die nergens ban en topten / De grote 
toeibe fpltuDen alö p?p?f pebben aengetaft en geranfoe? 
Deeit. ^enbicrDen of bijfDenbag DaernaifTernotp 
een ©lote ban ontrent 40 fepepen aengebomen/Die 
fpmebe pebben obertociDigt en gerantfoeneert/ fuljc 
Dat Daer Doö? een grote roep en ftp?ib gebemen iö / en 
Dat gebjb men een topic tpDd ban De toilDc C5eufen 
paDDe geroepen/men nu alom ban Detoater<©eufen mem- 

begon te poten. 3cufcn- 
<©e blacpten ban Dit nemen Der fepepen fonDer on? « 

DerfcpetD / geltomen 3pnDe tcncoren ban Den ©?ince pmce 

ban Crangien / en toad Defelbe Daer in niet toel te b?e? oan 
Den/alfopptocIberf!ontDatpp Daer Doo? Dele petten WV* 
DerliefcnfouDe/ toamaipoctoclppinalleDebeftellin? toci te 

gen bp pem aen Den Capiteinen uitgegeben ejrp?cffe? s>?eöcu 
Ipbpaöbe Doen (tellen Defe ciaufule/ Wel verftaende 
datfe niet en fouden mogen yet voorftellen of attente- [(nge 
ren jegens eenige fteden, plaetfen of ingefetenen des ban Dpit 
heiligen Roomfen Rijx, des Coninkl. Majefteits van 
Engelant, Denemarken , Sweclen , Vrankrijk en allen n,etrc 
anderen die den Woorde Gods en hem toegedaen fijn, fcjepettj 
fo gingen fp aift pen tc paffe quam/ Defelbe toel te bui? 
ten / taften altemetd fo tod tóe op Den b?unDeit aliS op 
DcnbpanDen/toaerompp toiUcnDe Daerinboo?fien/ 
acnEDeefter ^joPati ©afio gcfcp?cben peeft / Dat pp 
ban eenirte fpnen goeDen ©eeren en b?imDen aDber? 

tentw 
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©e Igec; 
tnj nan 
aioa 
boet be 
graten 
ban lilt? 
rrcljt 
beebag- 
bactöen 
booj ben 
ïïaet 
ban 
trou&Ie. 

ginfjout 
ban ben 
ctt'ct) ban 
bcnJpJO' 
nieeur 
generaal 
m tont 
ljp bc 
graten 
ban ben 
Hattbe 
ban UU* 
rrf()t te 
faftc 
lab. 

tcnncOaöto gekregen öat op öen toefcomentien ïïijr 
öacllfclacïjtenfouöen Pallen ober öe robenjen enöe; 
feüatitomgen bp üenfctjcpen geöaen aenöe onöerfa* 
ten ban Pen Ijetligen i^yfte / belajtenbe pem oberjuly 
bat lm Rem Daer op fo na fouöe informeren alö bp fou* 
be bonnen / en Rem bc felbe fclptftelyh obeifenöcn/Rp 
fonboob 'Ycrommus €fcrraertO fijnen ^talmeefter 
na €ngelanö / om gelijke en eenige anbere feevete fa« 
ken albaer te bcrrtcRten. € ent ge tijö baer na be ïjee= 
re ban <DolRam bc fcRepen gelaten Rebbenbe / quant 
bn felfö br> ben innee te dillenburg / baer pp eenen 
ttib bleef / maer toat miöbelbe #?mce gehinkte en 
bonbc tin ban Rem niet alleen tot gentge rekemnge ra^ 
ken ban öe penningen/koopman! cRappcn en goeben 
op ben ftpepen bebomen/ maer 00b met eentgfeber 
bcffpcib poe alle fabengepaiTeerttoaren/fulybat pp 
ten laetflen (obermitö fekere branbpetb baer pp ober 
klagmöe boaö) benobigt tóao pem op fijn gelobe boo? 
een tüb te laten berreifen / pp leberbe pem alleen ober 
fefisTc memo2te ban 5°° öaletsS bic pp fcibe uitgege* 
ben te Rebben/ fonber te «lellen eenigen ontfanb. 

de boorf3 25afiu0 iö baer na in <£ngelanö gerept / 
en beeft albaer befalt met Pem afgepanbelt tot ton* 
tewmient ban ben 0?ince ban ©tangten t ban aifo 
pp baer in arretf toaö / \$ Pp ban fijnen ötenfï aï$ 
mirael omffagcn/öocRRem toegefetb bat aïöPp tutten 
arrejte foube ontflagen toefen / bat be S^eere ^rntfe te 
breben toaO bat Pp ban een fepin % of 3 onber pem fom 
be pebben/inbien Rn in fijnen öienft begeerbe te bltjben 
en Pem bolgenbc fijne oebinantiep toilbe reguleren. 

detoijle befe en befer gelijke faken öagelijr gebeur; 
ben / be hertog ban tilba fienbe be fïantbafïtgpeib 
ban bepraten ban ëtrecRt in’t niet confentcrenbnn 
be beben of petitie ban ben ponbertflen / tien en ttotm 
tigftenpenninP/en baer beo? be anbere 3lanbcnbte 
Paer confent baer toe al pabben gebeagen / nu boft al* 
ie bilapfoepten/ fulr bat ppalO notp met en Ponbe 
komen tot 3ijn bermete / niet jegcnltaenöe pp bie ban 
ötrctptmetfo ftoarenenlapigcn garnifoen baer toe 
bjel pabbe menen te btomgen / iö feer gepoort getoeep 
op bie ban Streept en om paerluiben meer te quellen/ 
peeftpp opten 1? decemb2i0 befeo 69 jaerg opten 
naem ban ben procureur <©eneraei boor Pem of ben 
ïta-’b ban trouble boen bagbaerben/ eerpbiebanbe 
«lab ban Sttecpt/en naer be Staten banben lanbeban 
Streept tn’tgenerael te eomnareren binnen b?ie 15 
bag>'n / amgnerenbe pem boorb’eerpe 15 bagenben 
aodeeembjiö/ Poctoelbe deur toacrbcrbebinbem 
öebat lp pem in’t crploiücrcn ban t jBanbamcnt 
(ai fr, ftjij ’t felbe alle pabbe te tocrPe gdeib aen be oube 
en nieutee iBct ban ber pab Streept/ cn acnbe dotm 
beften atö pooft ban bc geepelijPpeib) pabbe geabtu 
leert/ en baerom baer na bc generale Staten ban 
ben lanbeban Streept pabbe boen befepJttben en aen 
öefctbc 3ijn manbament gecrplotetcert opten 27. de^ 
cembjy alëben eerpen ïteeptbag foube bienen ben 
2 o berfclber maenb / tenboclPen bage ben p:ocurcur 
«Senerael obergeleib Heeft fijnen cifcp Pp gefelpifte en 
terpont bc procureur ban bc Staten ban Streept ge* 
lebert ecpic ban bc felbe ongcautentifcert. 

BY den felven eifch werd eerft geprefupponeert, dat 
alle Jufticiers en Officiers neerileli)k behoren te ar¬ 

beiden , om de gemeente in ruft, vrede en tranquil- 
liteit te houden , onder d’onderdanigheid van haren 
Prince,enonderhoudenifie van de Placcaten en Or¬ 
donnantiën van de felve, mitsgaders in eendrachtig¬ 
heid van Religie ,fonder te gehengen eenige ketterie 
contrarie het heilige Catholijke Chriften gelove,ft> 
fonder’t felve de republijke nietftaen en mach, maer 
vallen moet in twift, twedracht en rebellie, en confe- 
quentelijkin een irreparable ruine en verderffeniffie , 
en dat daerom d’Officiers om fulke inconvenienten 
te precaveren en verhoeden alle devoir behoren te 
doen, en ook hen felven te geven in allepericulen, dat 
de voorfch reven Stad, wefende de principaelfte van’t 
Land, door faute van’t gene voorfchreven is,fekere 
tijd geleden, en merkelijk in den voorleden trouble gc- 

Het vijfde Boek. *5^9 
komenistotverfmadeniflevande Religie en Ordon¬ 
nantie daer op gemaekt, alfo dat die op tpoindt ge- 
weeft foude fijn van te bederven en revolteren tegen 

fijne Maj. . 
Dat de gemeente vermits fecrete conventiculen die 

t’Utrecht gehouden fouden fijn by eenige wefende in 
de Religie gealtereert in ’t begin van de voorfchreven 
trouble, hem geperfuadeert foude hebben te mogen le¬ 
ven fo hem goed dochte,fonder de Placcaten en de poe¬ 
nen daer by geftatueert tevrefen. Waer in fy gefterkt 
fouden fijn, overmits eenige Staten van de Nederlan- 
den verfocht hadden te hebben abolitie van de Inqui- 
fitie en innovatie en moderatie van de voorfchreven 
Placcaten. In manieren dat het volk van de voorfchre¬ 
ven Stad hem vervordert hadde merkelijkenfedertde 
prefentatie vanfekere Requefte,by eenige Geconfe¬ 
dereerde Edelen, de Hoogheid van de Hertoginne van 
Panna geprefenteert, te gaen ter predicatie tot Culen- 
borg fonder belieften van fijne Maj. en ftraffingevan 
de gedaegden , en dat tot den vijftienden Augufti 
toe. Dat ten felven dage aliTe den vijftienden Augufti 
eenfeker Predicant Se<ftaris,geaffifteertmetMeefter 
Valentijn Steenfnijder wonende tUtrecht en eenige 
andere perfonen 5 met buffen én fê péerde gekomen is 
ontrent by Utrecht in een plaeffe genaemt Loeven- 
hout3 wefende een quartier mijls van de Stad 5 en al- 
daer gepreekt heeft in prefentie van veel borgers en 
inwoonders van de voorfchreven Stad. Dat fy daer 
na fiendede conniventie van dén gedaegde, hem ver¬ 
vordert hadden te preken by de fted Utrecht na aen de 
Tollefteegpoorte, en elders al fonder obftacel of be¬ 
let. So dat op den vier-en-twintigften vijf of fes jonge 
leckers hen vervorderden in Sinte Geertruiden Kerke 
de Beelden af te werpen. En des daegs daer aen, als 
den vijf-en-twintigften Augufti hebben hen vervor¬ 
dert voorts te fchenden de Buyrkerke, de Kerke van 
de Minne-broeders, Prediker-broedets en Sinte Ja- 
cob, brekende aldaer de Beelden, Altaren, Epitaphen, 
Boeken, Ornamenten en andere, &c. Van gelijken, 
overmits fy geen refiftentie en fagen , hebben gedaen 
den fes-en-twintigften van der voorfchreven maen in. 
Kerke van Sinte Niclaes en Sinte Geertruiden. Dat 
de gedaegde’t felve confirmerende en daer in conien- 
terende op den feven-en-twintigften Augufti gemaekt 
hebben feker accoort, en daer by den Sedtariflen ge- 
accordeert een Kerke binnen der Stad, namenthjk 
Sinte Jacobs Kerke om haer Religie , Predicatie en 
Ceremoniën in te doen en houden , en de Minrebroe- 
ders en Predike-broeders geinterdiceert en verboden 
d’exercitie van de Catholijke Religie, twelk ook al¬ 
daer byde ftads kloeke gepubiiceert was tot grote va 1- 
pendievande Placcaten van fijne Maj. en van de Ca¬ 

tholijke Religie. 
Dat de Seékriffen volgende ’tfelve accoort haer pre¬ 

dicatie en andere ceremoniën inde voorfchren kerke 
hadden gedaen, tot dat het felve byde Hertoginne te 
niete gedaen werd. Dat daer na de Sedfariffen haer 
predicatie weder gedaen hadden buiten Tollefteeg, en 
naderhand op een andere plaetfe hen by den Princë 
geaffigneert, en dit totte komfte van den Gravevan 
Megen. Dat de gedaegden tot de felve tijd toe ge¬ 
doopt hadden binnen Utrecht de principale hoofden 
vande Sedtariffen en Kerkbrekers, die eerft vertfocken 
fouden fijn na de komfte van den voorft, Grave_ Niet 
jegenftaende dat fy wel verfien waren van confrerien 
en andere gefworens, boven een feker getal van krijgs¬ 
volk dat de ftad en Staten aengenomen hadden, ert 
’r garnifoen van ’t Cafteel aldaer Al ’t welk de gedaeg¬ 
den wel en lichtelijk fouden hebben mogen keren, in¬ 
dien fy hem om’tfelve te beletten hadden willen em- 
ployeren : datdie van de ftad niet alleen met Meefter 
Valentijn en hadden gediffimuleert, hem latende over 
de ftraten gaen , maer dat fy hem daer-en-bovennoch 
hadden genomen als haren borger in haer-luiden pro¬ 
tectie, tot grote fchandael van de Catholijken, des te 
meer dat hy gaende door de ftad gemeenlijk Was te 
peerde,geaffifteert met veel dienaers verfien metPi- 
ftoletten, roepende met luider ftemmen den roep der 
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Geufen, hebbende ook in fulker geftalt de nieuwe pre- 
dicatie geaffiftcert. Dat zy in den ftadhuife gedoogt 
hadden te wonen eenenjohan van Rhede, niet jegen- 
ftaende hy fo by nachte als by dage conventiculen en 
vergaderingen van fedtarififen hield ten wel weten van 
de Stad. Dat iyin haren dienft hadden gecontinueert 
eenenjohan van Amerongen Slootmaker ,nietjegen- 
ftaende notoor was dat hy was een hooft van den Kerk- 
fchenders, en fulx met een hellebaerde bewaert hadde 
de deure van de Buerkerke als die gefchend en gefacca- 
geert worde, en by den Burgemeefter Harman van der 
Vecht op fijn eed geroepen wefende niet en hadde wil¬ 
len komen. Dat hoewel de Heere van Brederode was 
een hooft van de Rebellen en Geconfedereerden, dat 
nochtans eenige van de Stad hem gevonden hadden 
buiten de Stad in de half Mane,die denfelven Heere 
aldaer van wegen de Stad den Wijn gefchonken en hem 
aldaergefelfchap gehouden hadden. DatJohanBolen 
Harman van der Vecht, Burgemeefters aen den voorfz 
Heere, ten tijde als men de Vaert fortificeerde, gefchre- 
ven hadden , dat fy niet en begeerden dan goede na« 
buerfchap , en dat van gelijken aen hem gefchreven 
foude wefen, ten tyde hy de ftad van Amfterdam door 
middel van zijn complicen geoccupeert hadde, en dat 
notoor was dat hy gelijken aenflag gemaekt hadde op 
de Stad en Cafteel van Utrecht, hebbende aldaer bin¬ 
nen gefonden fijn Hellebaerdiers en een groot deel van 
fijn Edelen, omby middel van hen-luiden endecor- 
refpondentie die hy hadden met den Sedtariflèn, hem 
meefter daer van te maken. Dat hier beneffens ’t ac- 
coort by de Prince van Orangien gemaekt tuflehen die 
van de oude en nieuwe Religie by den gedaegde ont- 
fangen en geapprobeert was, niet tegenftaende’t felve 
by die van de Geefteljjkheid , als contrariërende de 
Placcaten en oude Religie, afgeflagen was. Dat de ob- 
ftinatigheid van de gedaegde in ’t verdragen van de 
voorfz predicatien en andere defordre fulx was geweeft, 
dat den Schout van de Stad wefende in propooft met 
Zaliger Heer Gerrit van ReneflTe (ter caufe van de 
trouble geexccuteert) hem niet en heeft gefchaemt te 
feggen defe woorden: Dat indien men de poorten fluiten 
Tvoude voor dengenen die ter predicatiegingen > hy defleu- 
telen van den poorten niet meer en wilde bewaren. Daer 
uit men mochte merken hoe kleine eftime en reveren¬ 
tie de gedaegdens elx in haer regatd gehad hebben tot 
d’ordonnantien en het bevel van de Hoogheid van de 
Hertoginne,henluiden gedaen by miffive van den felve 
hare Hoogheid gedateertden xxj.July, en andere daer 
na gefchreven, nopende goede toeficht jegens allein- 
convenienten te dragen, en ’t volk te houden in rulle, 
vrede, eenigheid en obfervatie vaD de oude Catholij- 
ke Religie. Alle welke feiten, wefende jegens het de- 
voirvan een yegelijk fijn eed en officie , degedaeg- 
den en haer gemeente culpabel maekte van rebellie 
Crimen la fa Majeflatis divina<& humana > en confe- 
quentelijk onderworpen de poene van rechten daer toe 
ftaende. 

andu* Concludeerde hierom den Procureur Generael, dat 
“a” _ by fententie diffinitive van fijn Excellentie de gedaegde 
CuC’°' fo in haer-luider propre namen, als van ’t lichaem en 
:ne> generalite van de voorfz Stad en Landen,verklaert fou- 

den werden gevallen te wefen in Crimen la fa Majefla¬ 
tis , en volgende ’t felve verbeurd te hebben alle hare 
privilegiën , vryheden , prerogativen en coftumen 
hebbende efFedt van privilegie , mitfgaders alle goe¬ 
deren, mobel en inmobel, rechten van tollen, paffa 
gien, accyfenfimpoften, adtien en andere goederen 
en rechten toebehorende de Stad en Landen in ’t ge¬ 
meen, en dit tot profijt van fijne Majefteit. Enfode 
felve correctie niet genoeg en foude wefen ten re- 
fpedte van de voorfz dilidten, dat daer en boven de 
voorfz gedaegde en gemeente gecondemneertfouden 
worden in fuiken andere pcene extraordinaris en ordi- 
naris, honorable en profitable als na rechten en rede¬ 
nen, en fijn Excellentie bevinden foude te behoren, 
na d’exigentie van de delidten, implorerende en pre- 
fenterende, &c. 

I. Deel. 

Oorfpronk der Nederlandfe beroerten. 
Wnci jegens Die ban hè <0eefteIijfthdb/toefenbe *nt* 

öe eerfte ftaet boo? fo bed jegens Ben-luiben in 

i. 

fjaec-luiber pdbenaem geageert en geconciuöcm Km 
toO?Ö/ gep?0p0nee« hebben Exceptionem fori decli- banmt# 
natoriam, feggenbe/ batfpluiben aistoefenbegeefte# 
ftjft OOft in Crimen ltefae Majeftatis b002 3pe <*SjCCeIL cc 
toefenbe toeerlp / niet te recht en beftoo?ben. <©nber# 
minbert toelfte ejreeptie/is boó2te uitben naemban bT&ee” 
be dBenerale Staten ban ben Hanben ban atreeftt Ma*' 
boo2 anttooo2b gefeib batinbeÉanben banfitreefit/ 
fo boo2 ais na be tranftatie ban ben felben janhen ae n « 
be öeiferlpe jfèajefteit/ getoeeft 3tjn b2ie Staten /« 
baer ban be <©eeftelpheib gerep?efenteert bp ben bftf « 
€cdefien binnen öti'etht/ 3p be eerfte: be Stibber#« 
feftap fo binnen als buiten üfredit / be ttoebe: be « 
(lab en fteben ban ötrecftt / 2Ümerffoc2t / JBijft/ föfte# « 
nen en Jfêcntfoo?t / bebeebe: en bat ban ben felben « 
berben Staet be ftabötrecftt niet meer en ftoitit ban « 
eenbijfbe/ en alfo in effect ban be gehele Staten niet« 
ban een bijftienbe (femme. 3£at be boo?f3 Staren /« 
3ebertfp aen be ïteiferlpe jlDaicffeit ftoogloffdpee « 
memorie geftomen 3tjn/ geen jurifbictie geftabnoeft#<e 
te geabminiffreert/ noch ooft eenige «DfftderSIBet#« 
hottbers of <3fuff iciers bie hoge Sluif itie in ben ^§teben (f. uo.j 
of ober be platte Hfanben abminiffreren geffdb heb^tc 
ben: maer bat be gehele temporale jurifbirtie getranftce 
fereert toas aen be &eiferlijfte JDateffeit / bie obercc 
fulr getooonltjft toas ober be boo2fdpeben Jfanbcncc 
teffdlen een dSouberncur of^tabftouber particu^‘c 
Uer / en een p?eftbent enKaben ^obinciael/ metce 
eenp2orureur <6enerael/bte oberbe platte Jfanbencc 
hoge 51u(fitie abminiffreren / en norh baer beneffens /te 
bier uisaerfchalften/ bie ooft hoge jurifbictie en ap*CÊ 
pjeftenfie ober ben platten janhen hebben. €n ineé 
be^teben/ Schouten burgemeefters/ Schepenen£C 
of JBethouberS/ biealbaer be lege ^uftmeabminL£t 
ftreren. 3Bel-berftaenbe bat ben Schouten alleenc£ 
ftomt be app?ehenfie en beftlaginge/ en burgemee? . 
fterS en Schepenen be jubicature ter inftantie ban ben 
Schout. 3©o?bennocftgeftelbinbeboo?f3^tebenbp 
of ban toegen Coninftlijfte Hêajefteit/ totbe^djou^££ 
ten / burgemeefteren en Schepenen/ feftere Habcn 
btemettefelbe alle^tabS politijftefaftenftelpenbiri^££ 
geren. 3£>atom rebenenboo2f3 alle placcaten/ mer^ j 
helpen op’t ftuft banbe Kdigie gemaeftt / gebiri^ 
geert too?ben en b’ejrecutie ban bien bebolen to02b /cc 
niet ben Staten/maer alleen be Officieren / jnftici*c< 
ren en abetftoubers. <Dat be boü2f3 Staten nieten “ 
mogen bergaberen fonberfpeciaIeberfch?ijbingeban£ 
fijne jBajefteit of fijne Jtëajefteits ^tabftouber en££ 
Raben ^obinciad/ ais betoelfte befelbe autoriteit 

ce 

ee 

aen hen-Iuiben gereferbeert heeft/ bermogens fefte^ . 
re acte ban ben jrjcbij. ^obemfter irtf. alfo bat fom £* 
ber fulfte ftefch?ijbinge be acten ban be Staten ge#££ 
houben tooien boo^ nul en ban ontoeerbeu. i©at be 
boo?f3 berfdpijbinge banbe Staten gefchieb bn be#<c 
fïoten miffibe / inhoubenbe erp?eftïe ban be faften/ 
tot een feftere pïaetfe namendijft be <S5?iffie ban ben 
ifobebandtrecht/ en toerben fjaer-luiberconclufien££ 
geteftent bpeen geftooren Secretaris fpecialtjft baer££ 
toegeautorifeert. €ngefchiebenbeboo?fcft?ebenber#££ 
fch?ijbingen ppcipaïijft op faften banbeben/fchat#££ 
ttngen of fubbentien bie menbe jDajefteit geeft/ en 
boojts op ’t onberftoub ban be bpften / bammen/ 
fïuifen toatergangen en biergelijfte / maer niet op fa# 
ften ban jurifbictie of bie b’OfftcierS en hoge jufti#£ 
ciers aengaen. Sulr bat het Eanb in toebe te hou# 
ben/ ban oproerte en febitien te betoaren/ toeftomt . 
be Coninftlijfte JDajefteit en fijnen Stabftouber en 
Officiers / en niet ben Staten/ betoelfte fijne |Ba# 
jefteit bp folemnele eebe geftooren heeft te fullen be# 
fcörrmen. <Dat 3ijne .fDajefteit ten fine boo2fcft?e# 
ben b002 3hn bertreeft uit befe ÏÏanben geftelb ftab# 
be ben ij?ince ban «Drangien/ Stabfjouber ober be 
Eanben ban ötrecht/ en be Staten bebolen ftabbe ben 
felben in als gehoo? en geloof te geben als fijn eigen 
perfoon. 3^at 3p h^tt alttjös geö2agen hebben als ge# 
troutocen onberbanige onberfaten ban fijne paj en 

$>b 



Het vijfde Boek. ">*9. 

„fijnejRaiefiettë^taDfiouDcrë. ^0Datallcmefup, 
„ pooficnDpDen€i(Tcï)ergemac&t/ tp2e&enDeban<£>fi 
„ ficterë en aBetfjoubcrë/ muëgaDerë ’t gene ban De 
„ pzcötcatte en beclöftcnmcrpe Die binnen ötrccDt en 
„ Daer buiten geDacn ië getoecfifouDefjebben/ tot Den 
„ Staten impertinent 3tjn/ alë Detoelfec geen executie 
„ ban eenige ©laccaten fjebben in De guaïttc alë «§ta, 
„ten / en om ’t gene boo2f3 ië te beletten niet ber|cj)?e* 
3J ben en toaren getoeefi/ en confeguenteUjb met en tjeb 

tis commititur <0»at ië ter QuaDex troutoe offonDecce 
beD?og/ fonDer ’t toelfe geen miëbaeD ban geguefter “ 
jÈajeficit en toerb bebjeben / noclj uit eenige gunfle of‘c 
affectie Die men tot De ^ectaciffen b2ceg / of om fjaer- ‘c 
ImDerfaben toe te fiaen/ of p?omoberen: maex tercc 
goeDer troutoe en uit b?efe ban meerDer guaeD / alëlC 
namentiijb fubberfte of omberinge Der geljeelDer ‘c 
^taD/ berberf en onberganfe ban alle De <0eefielpe« 
en Rcligicufe/ en meer inconbenicnten ban Iterfe,« 

„ ben bonmn^etten. (€e meer Dat De particuiiere le, fclienbingeenbloebftomngete berljoeben. €n ’tac* 
De^an Decibe l aten merbelijlten De boü2f3 bier coo?D Dat bp Den ptnee tuffeben Den f taten en jec= 
feleineSteDen alie DebotJ geDaen pebben/ om De pac, tariffen gefeiD toc?D gemaebt te toefen / en 0aDDen 
raten t^omonDerbotiDcn en De nicutoe Religie te toe, j De Staten niet aengegaen / noefj geapp?pbeert / maer « 

” Derftaen/alfb Dm to De felbe ^teben geen alteratie ban ’tfelbecrp?efreïijfe^^^ 
„ Religie noclj p?eDicatie geDaen / maer bP alle beftoo?, 
3, lijbe Deboi? belet ië getoeefi. €n ftebben De boo2f5 29 UJuv UtDUV UtrUrl ^ ' .e. . 

„ Staten geen berbolg geDaen Dat De ^ngtufme geabo 
3, leert/ en paccaten op ’t feit ban De Religie gemaebt/ 
3, gemoDerecrt fouDc too2ben. <©at 00b geen apparem . 
3, tieen beeft Dat De*£5ebaegbeimmerëbanDc<l5ecfie, 
,, liibbeiD / met De ^ectatiffen geDiffimuleert fouDe 
3, nebben / naDemael ’t booinemen ban De felbe erp2cfi 
3, felijb tenDeerDen tot fubberfie/ ejectie en p20f[igatie 
3. pan baren goeberen / Dacr meDe en met anbere D2cige, 
3, menten De felbe ^ectariffen ben Dagelpr toaren D2et, 
3, nenbe. <£n aengacnDe ’t accoo2b ban Den ayllugu, 
3, fit 1^66 toerbe gefeiD / Dat niet bcbonDen en fouDe 
3, toerben/ Dat ’t felbe bp De Staten / ^taetfgetoijfc beu 
3, gabert / of ocb bp Den ï^obe ban öttecljt Daer toe be, 
„ felueben/ of 00b in anbere manieren geroepen toefen, 
,, De / gemaebt toaë / nocb 00b Dat De bergaDeringe ban 
3, beamen Die’tarroo2bgemaebt babben/ getoeefi toaë 
3, ter plactfen Daer De Staten getooonlijb bergaberDen/ 
„ noch 00b Dat Der Staten ^ecretartë Meefter Johan 
3, van Lamfweerde bp ’t felbe accoo2b p?efcnt getoeefi 
3, toaë/ Dat gefetoeben of onbertebent IiaDDe. Ifêaer alfo 
3, De oproerteban De ^ectariffen en Rebellen feerg?oot 
3> toaë/ en Dat men geen mibbel fag om De raferpete 
3, Doen tefferen/ en ban De ^moginne ban pirraa/ 
3, nocb ban De $?ince ban <©?angten geen fccourë en 

bertoacbtcn / mitë Dat De oproerte gefebieben onber De 
33 p2otecticbangeconfebereerDen/ fofjaDDen Die ban De 
33 ^taD acbterbolgenbe De miffibe ban De UtoogfietD ban 
33 De ©ertogtne aen Ijem gefebtebenben 31 ^ulp 1566. 
3, tumultuacte op Den ^tabtjuife Doen bergabereri eem, 
33 ge ban De p2incïpaeifïe cn notabdfre ban De &taD en 
33 eenige ban Den &cbc pobibtiaei / en Den Capitein op 
3, ©2ebeb020/ en ië bpabbiië banbcnfelben’tatWD 
33 gemaebt / niet ten fijne alë Den pocureurgenerael 
33 boo2flelbe/ maer ombcterëtoilleenteneinDebtecna 
33 cn 00b bp DcflaDötrecbt b2cöer berblaert. fonDer 
33 Dat De RiDDerftljap buiten ötrecljt gefeten en 00b Die 
33 ban 22merëfoo2t/ 3©ijb/ Rbcnen en jïöontfoojt / Daer 
33 bp/aen/ober/of toegeroepen toaren getoerfl / Dtenocb^ 
33 tanë in alle Staten bergaberingen berfclpeben en ge, 
33 roepen toojDen. €n ter contrarie toaren beel €Dellut, 
33 Den en b02gcrë bp ’t accoo2b getoccfl Die in gcen ^ta, 
33 ten bomen nocb befclneben en too2ben / alë 00b met 
>3 en to02ben geroepen Die banben^cbcbanUtrecbt/ 
33 nocb Denbco2f3 Capitein/ eninfomma en toaë geen 
33 perfect lib ban De Staten/nocb Dan De <6cefMpb, 
33 beib / nocb ban De RiDDerfcbap / nocb ban De ^teben 

33 

33 tétt en juriëDictieIn De ^tab / fulr Dat ’t gene bp fjen- 
3> lutDen in Die gualite geDaen toaë Den anberen Staten 
33 of leben nocb in ’t generael nocb in ’t particulier en 
*> fecnüe ijjcjuöitttcn» öflt öcn ttöcni bnn öcétsten 
33 itt’tb002ft accoo2Dgeb2uibttoae/ ië genoeg gefebteb 
33 DC02 abuië/ e2reur of inaDbertemie / obernntë De 
33 g2ote perturbatie; of ië Den nacm ban De Staten 
33 geufurpeert / om onDer Dcrfel ban Dien Die ban De 
33 ntmtoe Religie te abuferen en in meerDer ontficbte 
33 botiDen. €n al toaert men moebte bcrflaen ’t felbe 
33 arcoo2D bpDcrt Staten gemaebt te 3bn / noebtanë en 
33 fouDe menniet bonnen Dacr uit tnfcrcren Cnmen ïxfe 
3> Majeftati? gecommittcert te 3ijn/fo ’t felbe alë De ^ta, 
33 ten bsrflaen niet dolo malo quo Crimen lsefe Majefta- 

geconcluDeert bp De ëBeeflelpbbeiD in beer p20P2e 
naem tot renbop/ en bp De Staten / Dat Den $20^ nriij&? 
cureur <©enerael in fijnen eifclj finen en rcnclufien/ 
ten mtnfien in Der fojme enmaniere Die bP geno= ®en £l’ 
men baDDe berblaert fouDe to02Den niet ontfanbe? racm en 
inb/ en bp o?Dere tot abfolutie metgetooonlijbeirm 
ploratien, ban 

iiumfjt- WA er jegens van wegen den Procureur Generael ^cpipe 
gerepliceerc werde: Eerft fo veel als de exceptie ban hen 

van de Geeftelijkheid aengaet, feide dat fy-luiden voor ggj 
fijn Excellentie geroepen waren niet in haer-luider ncrael. 
privé naem , maer als t’famentlijk makende een li- 
chaem reprefénterende de generaliteit van ’t voor- 
fchreven Land , en ditteroorfake van haer-Iuiden ge¬ 
mene quade officie en handeling ? fiappigheid, negli- 
gentieen omiffie, t’famentlijk gecommitteert en ge- 
perpetreert in ’t faiCt van de adminiftratie in de repu¬ 
blijke, jegens het devoir van haren roep, en getrou- 
wigheid van goede onderfaten, daer van de kenniflè 
en judicature fijn Excellentie privativement gerefer- 
veert foude wefen, uit rechter wetenfehap en volko¬ 
men macht van fijne Majefteit, die in kracht van iou- 
vereiniteit alleen komt de kenniffe van allen crimen 

dependerende lafce Majefteit, trouble en rebellie 
fonder regard te nemen op eenige digniteit, ftaet of 
conditie, of te refpefteren de ordinaris jurisdic¬ 
tiën. En fuftineerde mitfdien dat de exceptie ëerp“ 
jedteert foude worden , en die van de Geeftelijkheid 
gecondemneert ten principale t’antwoorden. Voorts 
voor replijkeemployeertfijneneifch, en allen aften, 
verificatien en informatien dienende tot juftificatie 
van den felven, imployeerde officium fijner Excellen¬ 
tie. Seide voorts niet alleen queftie te wefen van ’t ge¬ 
ne de Gedaegde refpeftive mildaen hadde by omiffie, 
als gedoogt te hebben in den Steden en platte Lan¬ 
den van Utrecht openbaerlijk de quade abufen die al- 
daer gebeurt waren fonder daer jegens behoorlijk be¬ 
let gedaen te hebben. Maer ook van ’t gene iy mif- 
daen en misbruikt hadden in doen en committeren, 
tot dat fy haer republijke gebrogt hadden in dan- 
gier van gehele fiibverfie, ’t lelve geprefupponeert, 
feide dat de Gedaegde niet en hebben geignoreert, 
de tumulte, defordre en alteratie van Religie die van 
’t begin van de trouble onder ’t volk wasgeweeft, fo 
dat het Land in korten tijd vol van Seftariffen en Re¬ 
bellen geweeft is. Sonder devoir gedaen te hebben 
van refiftentie, apprehenfie, of ftraf van de eerfte au¬ 
teurs en condufteurs, fo als de middelen die fy had¬ 
den en haer eigen devoir uiteifchte. So dat door de- 
fe negligentie en onachtlaemheid , t volk van den 
Landen van Utrecht achter rugge geftelt hadde de 
vrefe Godts , d’onderdanigheid van de Coninklijke 
Majefteit en fijn Officiers en Jufticiers, en plaets ge¬ 
geven den herefien , en mitfdien fufpeft waren van 
gefavorifeert, geconniveert en geparticipeert te heb¬ 
ben , de feditiéufe intentie van den voorfchreven vol- 
ke. En dat niet alleen in regard van den genen van de 
State die hebben autoriteit en jurisdiftie temporele, 
maer ook die van de Geeftelijkheid in regard van 
haer Suppooften die gefavorifeert hadden de defordre 
boven verhaelt, cn merkelijken dat fy gedoogt had¬ 
den de predicatie gedaen te werden in Loevenhout 
toekomende de Kerke. En hield fijn Excellentie hem 

wel 
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wel geinformeert dat indien men jegens de voorfchre- 
ven inconvenienten hadde willen verfien, de felve niet 
gebeurt, maerwelgefchut foudehébbengeweeft. En 
door de voorfz negligentie en diffirriülatie foude de 
predicatie ingevoert zijn te Bunfchoteri , Larigerak, 
Rijfwijk, Duerftéden , Loevenhout, eri binnen de 
ftad Utrecht binnen Sinte Jacobs Kerke'. Behalven 
dat fy gedoogt hadden haer volk te gaen tot Guleriborg 
ter predicatie, pretexerende ’t felve onder dexel Van 
den prefentatie van de Requefte van de Geconfede- 

(F. au.) reerde,en inquifitieenplaccatengeaboleert, tenmiri- 
ften gefurcheert te zijn, en alfulx te mogen leven iri 
fuiken Religie als hen goed dochte, ’t welk hy feid ge- 
caufeert te hebben dat het volk aen alle kanten ont- 
fangen heeft verfcheiden heretike feóten en opinien 
en verfmadeniffe van de ordonnnantien tot confer- 
vatie van de oude Religie gemaekt. Daer in ’t volk 
verfterkt was op ’t betrouwen dat fy hadden op een 
f root deel van de geconfedereerde binnen de voorfz 

zanden refiderende, en van den Heere van Brede- 
£óde en Culenborg hoofden van de felve en andere 
rebellen haer naburen. Sulx dat’t volk hem voelende 
gefupporteert van de Gedaegde, fo veel geobtineert 

adde dat ’t voorfz accoort van den 27 Augufti by hen¬ 
luiden gemaekt en gepubliccert was by ad vijs van drie 
Staten. Sonder dat daer jegens doet dat de Staten niet 

* behoorlijken daer toe geroepen fouden hebben ge¬ 
weeft , fo fy niet en konden ontkennen of ’t accoord en 
was op haren naem gemaekt,by de kloeke gepubliceert, 
cn voor den ftadhuife uitgehangen , fonder dat ye- 
irtand van de Staten daer tegens gefeid of geprotefteert 
hebben gehad : waerom verftaen werd dat fy ’t hebben 
geapprobeert, ten minfte volgt dat ’t felve accoord by 
haer confent gemaekt is, allb het meer is, de wil mette 
werken, dan met de woorden te declareren en verkla¬ 
ren. Souden noch de Staten gedoogt hebben in de 
Landen van Hageftein eenig krijgsvolk van de Rebel¬ 
len. Dat die van Wijk in de heilige weke Anno 67. als 
daer eenig krijgsvolk ontrent quam van den regimen- 
te van den Grave van Megen, hem terftond in wapen 
begeven hadden om te beletten dat fy niet in de ftad 
komen fouden, niet jegenftaende fy verklaerden fol- 
daten te wefen van fijne Majefteit, roepende boven 
dien, dat men garnifoen in de ftad leggen wilde om de 
fe&ariffen te ftraffen, en dat fy Verraden waren: wil¬ 
lende noch boven dien eenen Anderlink Hofmeefter 
van den Grave van Megen fortferen, hem feggende 
dat hy een verrader was en die Van Wijk wilde verra¬ 
den als hy die van Utrecht gedaen hadde, hem dreigen- 
gende over de mure te werpen: fo dat hy gedrukt is ge- 
weeft de gemeente fijn cömmiflie te forten,en mitfdien 
was hy door een klinker van de poorte uitgekomen,dat 
terftond aen fijn hacken toe gefloten worde, en heeft 
het krijgsvolk elders moeten leiden.Dat daer beneffens 
op ’t ftadhuis gefloten foude wefen datfy haer Stad fou¬ 
den fortificeren en verfterken haet wacht, als of fy de 
foldaten van de Majefteit voor vyanden geacht had¬ 
den. En fo vele aengaet d’andere fteden daer men niet 
gepredikt noch beelden gebroken foude hebben, feid 
dat d’inwoonders van de felve in groten getale ver- 
dwaelt zijn geweeft van de Catholijke Religie, en al¬ 
fulx gehanteert de prediken van de omleggende plaet- 
fen, en dit openbaer fonder belet of wederfeggen van 
haerluider Magiftraet niet meer dan van d’anderc. De 
negligentie van de ftad Utrecht en haerluider Schout 
word in genere verhaelt, en daer by gevoegt, dat de 
Schout van de ftad Utrecht wel wetende dat binnen 
Utrecht de beelden afgeworpen foude werden, fo hy 
felfs binnen Dordrecht geconfefleert foude hebben, 
hem uit de ftad geabfenteert heeft, latende die in dif- 
cretie van de fe&ariflen. Dat de felve Schout van ge¬ 
lijke diffimulatie gebruikt hadden jegens eenen Dirk 
Cater, hooft van de fedtariflen, hebbende t’fijnen hui- 
fe eenen Predicant gelogeert, Meefter Valentijn, heb¬ 
bende de predicatie geaflifteert als boven. Dat die van 
de voorfz Stad, jegens den genen die uitheemfe fedta- 
rifien of andere logeerden geen vordere pene geftelt 
hadden dan van 5 ftuiyers, en dat den voornoemden 

I. Deel. 

Cater te dier oorfake den voorfz Jhedicant gelogeert 
hebbende alleenlijk de voorfz boete betaelt hadde , 
overmits hy’t felve niet aengebrogt hadde, hoewel na 
rechte fijn pene was verbeurte van lijfen goed : noch 
en hadden die van de voorfchreven ftad geen diligen- 
tie gedaen om haer volk, gilden of confrererien op te 
bieden eh de goede te befchermen van den quaden, eri 
de felve quaden, die verre de minfte partye waren, teri 
refpeóte van de Catholijke te refifteren en wederftaeh. 
Dat noch binnen Utrecht geweeft hadden vier Dia¬ 
kenen of Elemofiniers gekofen van de gemeente van 
de fedtariflen om de aelmiflèn die fy collefreerderi na 
de predicatie onder den armen van haerluider profef- 
fie te diftribueren. En aengaende ’c gene gefeid was 
dat crime» lafa Majeftatis niet en werde gecommit- 
teert dan fonder bedrogen ter quadertrouwen, daer 
jegens allegeerden hy eenige paflagien van rechten eh 
loyen, dewelke feggen dat de mifdaden fo wel werden 
gecommitteert in’t nalaten van ’tgene men behoorde 
te doen, als in ’t volbrengen van dat men nieten be¬ 
hoorde te doen, eneenigediergelijke. En dat de con¬ 
vocatie der Staten niet en foude mogen gefchieden 
fonder den Stadhouder of die van denHove,&c. Seidc 
’t felve impertinent te zijn, fo die van den Ho ve daer 
prefent geweeft zijn als’t accoord gemaekt werde, en 
waer’tfonder confent Van denHovegedaen, foude» 
dobbele pene geincureert hebben, fo overmits’t ma¬ 
ken van ’t accoord, als de cöntraventie van den ordon¬ 
nantie opte vergaderinge van den Staten by de Kei- 
fcrlijke Majefteit eertijds gemaekt. Enfohet accoord 
mede brengt dat de drie Staten binnen Utrecht wefen- 
de ’t felve hebben helpen maken , volgt dat dé vijf 
Godshuifen die binnen Utreeht refideren aldaer me¬ 
de prefent zijn geweeft. Noch en doet niet dat daer 
prefent fouden zijn geweeft de Capiteinen van den Ca- 
ftele en andere die in de Staten niet eri komen , ge¬ 
merkt ’t felve als geconfefleert word, gefchied is door 
bevel van de Hertoginne en confequentelijk en ka» 
den Staten niet ontlaften. En doet ook niet dat den 
naem van de Staten gebruikt foude wefen om redehea 
boven verhaelt, gemerkt dat by’t accoord prefent wa¬ 
ren Dirk Cater en eenige andere die qualijk té perfua- 
deren fouden hebben geweeft, dat de Staten aldaer wa-' 
ren, indien dat fo niet en waren geweeft. Seide voorts 
dat al hadden de fedtariffen de ftad Utrecht in handen 
gehad, men hem geenvorderlijkerappoindtementof 
accoord en hadde konnen geven dan ’t gene des queftie 
was, om ’tgeen de fedtariffen’t felve gegonft eh de» 
Catholijken geinterdiceeft werde. Sonder dat de excü- 
fen die men wil doen van de vrefe van bloedftortinge, 
verder commotie yet releveerden fo fijn Excellentie 
genoeg geinformeert was dat alle de fauten gebeurt 
waren door diffimulatie , negligentie en Happigheid 
van de gedaegde en confequentelijk henluiden te im- 
puteren. Te meer dat de Magiftraet van de ftad Ut¬ 
recht geprefenteert foude wefen alle de inconvenien¬ 
ten te beletten,mits hebbende een kleine affiftentie van 
Volk dat goed om doen hadde geweeft, gemerkt ’t klein 
getal van de beeldftormers, dat (vermits fy fuik belet 
niet en hebben gedaen) naderhand feer géaügmen- 
teert is geweeft. Accepterende voorts, &c. en im- 
ployerende en protefterende , &c. Hier na heeft de 
Procureur Generael jegens die van de ftad van Rhenert 
by forme van additien ofampliatiegeallegeert, dat die 
van Rhenenby tijde van de voorleden trouble hadden 
door de voorfz ftad gearbeid te doen pafferen, totdien- 
fte yan den Heere van Brederode en ftad van Vya- 
nen, die hy met krijgsvolkgefterkthadde, 100 roers 
ofharquebufen, dat fy 5t felve favoriferende in Janua- 
rio, als ’t Land in de meefte dangier was, aen deri 
voorfz Heere gefchreven hadden , hem ontlaftendeen 
excuferende van ’t arreft dat van de voorfz roers ge¬ 
daen was, by de Officiers buiten haerluider weten,hem 
prefenterende allé dienft en fubjedde fo by nachte als 
by dage na haren vermogen, al in abfentie van haer¬ 
luider Schout. 
Dat fy hier beneffens hem beklagende aendeSubftituit 

van den voorfz Schout van ’t voorfz arreft, hadden ver- 
Ö 3 klaeft 
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klaeït dat den Schout ter oorfake van dien hem ge- 

hem na de felve te conformeren, hadden,fplaccaet 

vergramt zijnde geai^^^fellenietenhegeef- 
niet te doen en hadden, en dat y wei | 

dragen, ètc. 

'$69. 
heeften. (Cemin batbtebanbe J>tabenloheban“ 
gtreept geen nubbeleu fjebbenbe ont rebenen boorf3 
tenen? be p?eötcatteen anbete inconbenienten te fcer, 
lky. rtoahwiwrf fiehhen ctchabtc 

hen ©nnce nan «prungw» «.v 
peib ban be ^ertoghtne / toelb abbemfTcment genoeg 
tóóm niet alleen be<©ebaegbe/ maer ooft bejfêagt, £ 
ftraet/ bWittet? en agente ban alle beb?og en 
fchult te ereuferen. èèn en hebben be <©2öaeghe m 
faciendo niet gecommitteert / toant al of öetoefen 
mocht too?ben bat bp eenig particulier / bte m oe her, a 
gaicingebanöe Staten bomen of geeoepen too^en 
»et gebelittqueett mocht ?gn/ ’t felbe en fouöe ben 
Staten noch be gehele <0emeente ntet getmputeert 
mogen too2ben/ mit?be <6ebaegbe geroepen 3un cn 
geaccufeertte02ben inbequattte ató Staten. €nen 

ttW ïrat feil hïlikpll Ïïflt fD Itt CC 

xiceett eentge 
gebupltccett / enio drQnrüic ban | neacciueecc romuKu ttivetmum* «u* (»»■«*«•• 

norSlbe autoriteiten ban rechten Ajn ^LL^S/mbaerop geloben be <0cbaegbe niet bat fal bltjhen bat fp m -- 
ö’ciccp; (krenten / en tooibe baer bp geperftneer b2anfie of toaggeünge fouben hebben getoeeft ban ge# 
«4" b%2 al recht begeert/ ftSSktSU ban be fcctarlffen niet feer « 

ban be 
Staten 

li?tóbeei hae möcr p pie naem aengaet /batfp 
X baSb!m^ fo bo**e te”1®* 

eau ut- ttnmbitolhfte toü2b eerft gep20tc(tee£tbatop be 
Staten gen. ©oo^bupip bpbett©20curetir<©ene^ 

ZStSuIlenreten- M«*“«£ 

» hebben bonnen 

•.sasri'SsSSïTs 

=?SS5SiaMss!SSS 

hïïèftvbbet?ie7 tó’t getal ban be fcctarlffen niet feer « 
groet en tó getoeeft/ fo men in be platte lanben noch mc£ 
bier bleine^teben ban rebellen noch fectartffen ah 
baer refiberenbe niet entoiftetefpjeben/ mpoetoelbe “ 
nericulen banbe frab en lanbeban Streept baerom 
niet te mtnber en toacen / fo op be felbe ^tab en “ 
ben beel aenhagen gemaebt m getoeeft/ bpe/mge 
uitheemfe biebp be<0ebaegbe metamtlenne bjmbe 6 
ingefetenen tot baer eigen boffen/ fenbet pemano^gh 
ftehtte/ alfogerefifteerten gebjeert5hn/ batbe,^ 
leöeit be meeffer gebleben tó / enbittotbebomfteban £ 
ben <©?abe ban joegen/ bie guamtot ernfttge ber^ 
fosbbanbe «öebaegbenit fabeen tenfpnebp beftab 
mm in haerluiber ^clnifturen beebet berblaert. 

<«fn be autoriteit ban rechten bp ben €pffchec geah 
legeert leggen fp anber? uit en feggen bat fp tnmerth 
neut 3tjn in befe cafttó / baer jegen? fp bcrfchetöcn 
lopen en paffagien ban rechten tot haren boojbele £ 
boo?tb?engen. €n fobeelbe toetenfehap enaheratte££ 
ban Seligie aengaet bie ben Staten te lafle gelctb 
bJ02b/ bjerb gefeit batbe Staten lt\be gualtte ató 

. __ sa n.vHü£) vwrftAtiwt htdenbe / alfuh 

” beio^t^^ 

• MMtSiScfietoareti/ Ccfctennmtnbcftnö» 

SsStefass1!®?? 

” êftftfSSStm tntcr fulijectcn m 

!&eE»csï s3!SSMB^«ttSL<ü!,5: 
fp totineer maelna tjaer-uua enuer i uu ^' 

.ssa=ïSï««SE 

” afgenonten hebben getoeeft / merbdg^ 
„ £®K Since ban ©rangten / bie bie ban ben|o, 
33 ,lf> ,ni, atrecht/bienochtan? tn 3ijn abfentie5hn plaet- 
„ £22; / en ober ’t Platte lanb junfbtctteheb^ 
33 Lnenererceren/gualiib afgenomen pabbe/batfp tn 
ï3 ,t ftpein ban be trouble be hutfluiben op biapenenhab' 
3> jjrtti hnen ftellcn / om tegen? alle inconbenienten te bep 
» be^ermgmnem 
5’ L ï.rtiftr» nruitt^ trouble gefch2eben aenben ^tabpoU' 
» m?mSn pSSS “©«ftoutu-rs cn ©fftets 
” hnr fn iL-nciic- Die acnftacnDc ïnconDciueutcn fouDcn 
» w cmi - fn bct sat fn of Den ^taDIiouDccS op ficn- 
» SnocDamte ftilf WcfUt Dccft/ foDat DcgcDW 
” h,3 it.ibben te benben bat men’t felbe ban hen-luiben 
” niet gcbaen toilbe hebben / ató toel te p?efumerett 
55 tö / bermit? be <Êbcle pitncipaUjb fochten beberga _ 
3> SitSnbe Stale Staten / alfo bat om best 
” httilc ooit ccnige Staten gebuerenbe be tronble bet> 
55 ffmtóte^Sberen / fo bat fp gcbaegbe ooh met 
55 ïfacioben bateemge Staten om ben trouble te be, 

(FJ) lettenbergabert 3h« ^toeeft Mm'«« 
hifi'h bot be (©cbacgbc geen omtfftc tc latte gemt 

” Stootóen Sn eenig beboir bat hacr-imben offi, 
” rt.' met cn ma? / maer bat fulr geimputeert bel)002, 
” betetoerben ben genen toten? officie toa? baer tnte 

to02b/ toerb gefeit batoe staren 
Staten en ^taetO-getoijfe bergabert toefenbe / alfuh 
he toeten jehap niet gehab en hebben. . 

^§o men niet fal bebmben hen-lutben baer op 
Befch2eben te 3ün getoeeft. <èn be henmffe bte ee, 
rrtgc particuliere bie tnbebetgabertnge ban Staten 
bonten gehab mogen hebben en ban ben ^tatenató 
Staten niet p2ejubiceten/ fofulbe parttcult^e geen 
Jtaten en 3Ü« noch rep?efenteren ban ^taet?- <s 
getotife befcl)2cbcn en bergabert toefmbe. €n fo ^ 
beet b’bo2fabe ban be alteratie ban be ïieltgte/ oprocr, 
te en rebellie aengaet / toerb gefeib batbefelbenieten te en rebellie aengaet/ mero gqetu ^ 
toa? gdtonten boo2 negltgentte / flapptghctö of bifTj' 
mttlatte ban be gebaegbe/ maer uu oo?fabe ban be 
P2cfematie ban ben requefte/ torbonb banbe €bele £ 
geconfebereerbe/ met paren aenïjang/bte futo tna?/ 
bat be ^oogpeib banbe^ertogtnne geen mibbelpab, ££ 
be / noch ooh en b02fle / uit b2efe banmeerbec quaeb?/ 
be felbe ftraffen/ maer moeften gebogen be felbe befe 
Eanbett te frequenteren en ooh in paer P2efen«e te bo, 

Lt fn nf nemanbö anber? bte Auteur?<e 
of«ffonbttcteur?geapp?eneiujecx:r/ cc 
ftraft hebben. €n bit al ben ttjb ban ontrent 4«Joeb' ce 
ben en meer al eer ontrent atreept gep2ebtbt too.be/ £ 
baer boo2 en meer anbete citcumflantien bie alteratie ^ 
in be Religie / p2ebtcatie en beelbft02merpe t Streept £ 
en eibers gebomen i? / fo be jBagtfixaet boo2 faute ^ 
ban ben hoofben fonber autoriteit toa?/ fo bat men be 
fauten bie’t atreept gebeurt mogen toefen /pen-lut, ^ 
ben niet enbepoo?tte imputeren/ maer be ^ouber, 
mur? ban ben lanbe bie fulbe en meerbet fauten al £ 
lange ban te boren fottber ftraf en correctie eiber? ge- <c 
boogtpabbett. €nfobelebelangt’tgemmeöihmop:cc 
leib bat fp fufpect fouben hebben getoeeft ban be ^>ec- £ 
tariffen tefaborifcren/ cn met 
boogtenten geparticipeertfouben hebben / toerb t fel- c< 
be ert32effeUiben ontbent en gefetb / bat moten ftur 
DaECboSmcn octoctfi toarc / / 
hebben aen te nemen / en 9maenben tot b^Kban ^ 
’t 3lanb t’hacc-lutber boften te onberpouben feber 0^ 



5 <5?- Oorfpronk der Nederland/e Beroerten. 
„ tal ban BnecDten / beBalben nocB acBt Bonbetb / bie fp 
„ aennamen alö te <©eufen binnen ©panen quanten/ en 
„ bat na fp ban öe ï^oogfjetö ban te ^ectogtnne tot 
„ meecmael een Dooft baec fp op mocpten betcoutoen en 
„ affiftentie betfocDt en niet en Dabben bonnen obtine? 
„ ten / fo bat ingeballe fp toaten getoeeft alö te ©?ocu# 
„ reur<0eneraelp?etenbeert/ fpbefaBe toel fouten Bete 
„ ben laten (iaën op fijn beloop / en be ^ectariffen biel 
„ laten betoo?ben fonbet Benïuiben of Dacclutöer boo?# 
„ nemen te refiftecen / baec toe fp meet genoobfaebt toa# 
„ ten öatte€on.ffêaj. abfenttoaö/Datfpbanbe J|er# 
3, toginne affiftentie betfocDt Detente niet en Dabben 
3, bonnen bettoerben/ meeti Dabben be eetfte reifeter# 
„ ftonb na be beelbfto?merpe alö men naebtelpb een 
„ Dooft betfocDt baec men op mocDte betcoutoen / en 
3, bebe betblaten bat men beteib toaö/ lijf/ goeb en bloeb 
33 bpDaet en be jBajeftcit op te fetten/ alleen tecant# 
„ tooo?be gebtegen / batfp Dem foube tegnleten bolgen# 
3, be ’t accoo?b met be €öelen gemaebt / en be ttoeöe rei# „ fe alö men betfocDt 4.00 bnecDten en ?o Blepperö/ 
„ btegen tec amtooo?ö bat fp ben ©?ince ban <©?angien 
3, fcDicben foute / alö fp bebe / bebelenbe bp miffibe in 
„ effect bat men Dem foube obebieren. ^at ben felben 
„ ©?ince Dem boo?Bielb bat fp-luiben met bie ban be 
„ nieutoe Religie aengaen foute febet accoo?b boben 
3, betfjaelt/ en bit tot bp be ConinblijbeiBajefteit bp 
„ abbtjö ban be<©enerale Staten anbecö geo?bonneert 
3, foube toefen / mact toant ’t felbe toaö contcatie be ïie# 
33 ligie/enDoogDeibbanbeiBajefteit/ fo Bebbenbege# 
„ baegbe ’t felbe afgeflagen / fonbet tefpect te nemen bat 
33 Dpban teï£ertoginnegefonben/ enBaerluitet.gtab# 
„ Bonter toaö/ ’t bafteel en in effect oobbefiab ötcecBt 

met fijn bente en z6o bnecDten in Danben Dabbe/ 
„ toaet boo? fp begingen giote inbignatie ban ben felben 
3, ©?iitee. ^at fp niet alleen ten ^eete ban 23?eberote 
„ toeigeeben boo? DaetJ^ooft (baec toe DP alö ©urg- 
35 g?aef ban gtrecljt gjote inftantie bebe) t’ontfangen/ 
„ maet oob genoeg boo? een bpanbacBten/ en fult fijn 
„ €belen tot meermad in be ftab ötrecBtnietenfjeb# 
3, ben laten bomen / maet buiten be poojten geDouben. 
3, €n bit al lange eet be IjoogBetb bantej^ertoginne 
3, ben boo:f3 leece boo? bpanb ban fijne j^ajefieit (beö 
„ rtotD ecnfteïijb ban ben <©?abe ban inregen betfocDt 
3,3pnte) toilbe of boïfie betblaten. <©ntftennen oob ee# 
3, mge teten ban te Staten / alö Staten jurïfbictie te 
3, Bebben / maet alfblbe iutiöbictie of Doge DeerlijB# 
„ Deibalöeenige patticuliete leten Dabben en abrnini# 
„ ftceren/ gefetoeb in anbece qualiteit uitbennaemen 
3, boo? commiffie ban be iBajefieit. €n iö in 3loe# 
„ benBout maet eenö gep?eebt fubitelijb fonbet pe# 
„ manbö boo?toeten. €n geïoben niet bat eenige ban 
3) be fuppoofien ban te <0eeftelijftBeib/ Ben in tijben 
„ ban ben ttouble anbctö ban beBoo?t geb?agen/ ben 
3, ^ectariffen aengeljangen of gefabotifeett fouben 
„ Bebben / maet Dabben be bijf <©obö-Buifen g?ote 
3J neerfttgBeib gebaen om be ftab en lanben ban öt= 
„ tecBt teBelpenbetoaten/ in’tbeginfel ban bentcou- 
3, bleboenbibben/ ©?oceffte b?agen/ ’t bolft boo? goe* 
„ be©?ebicantenboen betmanen en fietben/ in en tot 
3, be oube CatOolüfte Religie / en bat <©ob fijn pla^ 
3, gen ban onö foute toillen beren/ boen gebieben fo 
3> binnen be ftab attecBt en annere fteben mitfga= 
3, betö be platte lanben ban attecBt/ bat men biecB- 
3, ten / penitentie boen / en ficB foube beteiben ten 
3, Bciligen «^acramente te gaen. €n alö be faben 
„ bo?bet berlopen toaten Dabben Bem felben Daec- 
„ luiben fuppoofien en meet anbere in toapenen ge? 
„ fielt / Ijact üevben betoaett / te bagennacBttoacBt 
3, geljouben / febete bnecljten tot affiflentte ban be 
„ ^tab Belpen onbctBouben/ en in fomma al gebaen 
3, bat Bem eenigfïnö mogelqb toaö getoeeft. €n om 
3, bieö toiile Babbe be ^eete ban 25?ebetobe en fijn 
„ bolb bat binnen ©panen lag / be <0ecftelijbljetb 
« ban atcecljt noemenöe ©apen / betblaert 5ijn bpam 
„ bente3ijn/eninfgelijtten <©?abeban jlöegen/ obec= 
3} imtö lip Ijenluiben affifteette/ bocnbeBenluibcnobet 
5, fult grote fcBabe / foacn Baer-luitec goebeten/ alö 
jj ^acBtetö / bie fp gefcBat / gehangen genomen / Baer- 

luibet gelb en goebeten afgeb?ongen Bebben. ©an al^« 
le ’t toelbe bie ban be <©ecftelijbbeib boo? berfcljciben « 
Eegatien en IBiffibcn be ^cnoginne geabbetteett« 
Bebben / betfoebenbe meerbet affiftentie en fecourö cc 
banbcn<©?abe ban j©egen/ ’ttoeib bette iöban fa^ cc 
bent geb?agen te Bebben. €nal mocBten eenige pat^ cc 
ticuUerebanbe<©cef!clijbDciö gebelinqucett Bebben/ cc 
’t felbe en ban be felbe ban be <©ecftebjbljeib in ’t gene; cc 
tael en beel min ben Staten te lafte geïeib toetben. c« 

be felbe ban be 45eefieltjbBeib in be qualite alef een cc 
libmaet ban ben Staten geen juriöbictie en Bebben/ cc 
maet Bebben alfulbe iutiöbictie in anbere qualiteit ex cc 
jurecommuni, alBoetoclbefitaf ban gelqbebelicten cc 
alö bieö queftie iö / niet bie ban ben Capittelen / maet <* 
ben 3fiertö-25iffcDop ban attecBt foube Bebben ge- cc 
competeert. 55at oob be <0ceftrtijbBetb niet en toette cc 
be p?ebicatienin EoebenBout bie gebaen toaö/ fofp cc 
albaet geen iutiöbictie en Bebben/ maet ten ©?ooft cc 
ban^int3!an/ bie geen libmaet en iö ban te ^ta*« 
ten/ nocD in te felbe geroepen too?b/ nocB ftem en « 
Beeft. cc 

a©o?b oob gefeib uit boo?gaenbe bebuctien/ bat cc 
Baetluiber gebaegbe officie niet en toaö getoeeft te in# «c 
tonbenientenin queftie te beletten, ^aetbp geboegt« 
bat fult oob niet toet mogelijh en foube Bebben ge# <c 
toeeft/ obermitö b?efe ban meetber penjbel/ tact boo? « 
oob be ïlertoginne bebtoongen toaö ’t boo?fcB?eben « 
accoo?t met ttoaelf €bclen te ntaben / en be p?ebicatie« 
en 23eelbfto?merye in meetbeteen populeufer plaet#« 
fen geBengt toaö/ en be b?efe fult toaö getoeeft bat « 
Baet^oogBeibBaet binnen^euffel/ baetnoclip?ebi#« 
catie nocB ©eelbfto?miiigegeöaentoaö/ nieten bo?#.« 
fte ontBouöen niet iegenjtaenbe fp anbere macBt en « 
mibbelenBabbe/ foban <©arnifoen alöïïöebbanbe« 
gebaegbe/ bie obermitö ’tbetbobbanbe ijettcgimie« 
geen bnecDten aennemen en mocïjten. ^o batbege#« 
baegbe bie nocB macBt nocBraeb nocB Dooft en Dab# « 
ben / toel beBoo?ten geereufeert te 3ijn/ merbelijb ober# « 
mitöbeabbettiffementen bic fp fo banteteecflcrp?e# « 
titxratte alö baec na/aenbe©?inceban <0rangten/en « 
Bate ^oogBeib bibtoilö gebaen Babbe/ baec boo? be« 
boo?noembefautenbiefpfouben mogen geBab Bebben/« 
gcputgeect fouben toefen. |©etbclijben toant be ge# « 
baegbe b’eetfie ccife bat fp op be fabe ban ben €rouble« 
boo?fcB?eben 3ijn getoeeft / ’ttoelb toaö na te 25eelb# “ 
fto?metije Baet-luibec meninge en intentie berbiaett c« 
Dabben / mitöfoebenbe mibbelom jegcnöalleincon# 
benienten te betfien. €n en fijn inbe platte lanben ban « 
öttecfft geen herben geftBent / maer alleen feö binnen “ 
be ftab attecBt en toel bettig geconferbeert / beBal# e<= 
ben be Sübbijen en anbeteCloofletö in merbelijben ge; (f. 
tale buiten attecBt gelegen, peggen boo?tö niet te<£ 
toeten bat tot 25unfcboten of in Éangetact gep?eebtCc 
foube toefen / en Kijftoijb iö gelegen in ben Eanbe banCc 
<©elte/en tot ^uetfieben en iö niet alleen niet gep?eebtCc 
getoeeft/maetalfoBern eenen ©?ebicantbanCulen#Cr 
bo?cBopten 29 September anno 66, toefente ^intete 
IBicBaeliö bag becbo?bett Babbe buiten ontrent beCe 
poo?te ban ^uerfieten te toillen p?eben/ Babbe bece 
j^cBout ban JBijbBcbbenbetot 3ijntet affiftentie ge#<c 
no men be Kegeetbetö / ^cButtecö en be ®o?gcröcc 
banJBijbben boo?f3 ©?ebicant mette affiftentie bet-ce 
b?eben / fo bat fp in ponten/ ppperö en fcDuiten Bebben<c 
moeten obetbetebiete bertreeben fonbettoebectebe#c< 
ten/en ’tgene binnen attecBt gefcljieb toaö en gaet “ 
ten «Staten niet aen/om rebenenboo?feib/en ober#cc 
mitöbe felbe ^tab maet een büftientelitmaetiöbantc 
ten Staten/ en buiten te b?pBeib ban be felbe^tab cc 
egeen jutifbictie en Beeft/ en bat inbe Eanben ban£c 
attecBt eenige mefufen niet berboben en toaten ge#fc 
toeeft / mag men be gebaegbe niet miputetcn bie geencc 
jutifbictie Bebben / maet be •©oubetneutö en tèffi#cc 
cierö. €n’tgene beeifcBec iii5ijn replijbe bebentalö<c 
bat’t gemeen peuplc onbet betel ban be p?cfentatie 
ban te cequefieBem perfuabeerte» öe ^nquifitieencc 
©laccaten geaboleert/ en ten minften gefutcBeetttccc 
toefen / en te mogen leben in b?pBeib ban Bciigic / (fc,<c 
enbatbsemt geftomen iöbc alteratie inte Religie /c£ 
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optoerte/ $c. ©at ooft ’t genteen ftcttp ftem Paer 
in tc meet Pcrfiouten Poo? ’tbetcoutoen Patfp ftaPPen 
op Pen <©econfePereerPen/in en ronPfomme Pejian? 
m Pan atreeftt gefeten / en merftelijften Pe ©eert 
pan ©?ePetoPe en <©2aPe Pan <jTiilenPo?g ftoofPcn 
pan PefelPe/ too?P bp Pen <©ePaegPen ^accepteert. 
ÏDant Paer uit bïrjftt Pat Pe oo?fafte panPetnconPe^ 
inenten binnen atreeftt ntetenPjaögctoeejtgapptg^ 
betP of negligentic Pan Pen <0ePaegPen / of ooft P <©f? 
ficierö/ maer Pat Pe fafte fulr gelegen toaggetoeeff / 
bat Pie bp eenige &taP / EanPen of ffftneren tn 
’tp?ipe nieten fteeft ftonnen belet of bel)inPert too?;, 
Scn / maer belet Beftoo?Pcn te ftebben getoeefï bp^Pe 
fterfte ftartP P002 Pen genen Pte macftt IjaPPert / en Be? 
ftoojpeu Pe ftoo?fcft?ePenP^foneninomcte teftott' 
hm ’t 313elft tnPien gePacn IjaöPe getoeeft / foupen 
ö’Üfficicrg Part Pe SLanPen pan atrecftt/ftoetocl t fel- 
pe Pen (©ePaegPcn niet aen en gaet / Pe gemeente Pan 
Pc felPe aanpen toel in offme geljonPen ftebben/ alp 
fp pan ouftg ftaPPen gePaen/ PoenPe rtgoreufe en ev? 
cmplaire executie Pan Pe placcatenqpPefteïtgtege? 
publiceert, ©act Poo? fp ooft meerm toogePartPe 
^cetariffen toaren/ in fulfter boegen Pat men in Pen 
lianPe pan atreeftt/Poo? öePoo?fetPetronblenPan 
geen fterefte of ftetterie en totfïe tefp?eften.©ntftenPen 
’taccoo?P Pan Pen 2? 2fiuguftt bp Pe P?te^taten 
’gHanPg atreeftt gemacftt te 3ijn ƒ maer Pat Pen 
naem Pan Pe Staten alleenlijk Paer tn geb?utftt of ge* 
ufurpeert toag om rePenen in Pe anttooo?Pe Petftaelt. 
©aetbpgePoegtftat’tPoo?f3 accoo?P n,ljt en ftijeeftt 
alleenlijk op Pen naem Pan öe^tatcngJtanPgtan 
atreeftt / maer Pan Pe P?te Staten ^ïanPJ Pan 
atreeftt binnen atreeftt PKfenPe/^m^alfP^^ctO' 
nen / “ " ■> 
maer 
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accoozP opPen ^tatert naem geeoncipiecrt toag / fo “ 
oPermitë Pe g?ote perturbatte en P?efe Pie Paer toag/££ 
alg ooft Pat men toel toifte Paft felPe niet gcftouPen « 
fouPe too?Pen. €n toerPe ’t accoo?P op Pen 0 ^&ep?“ 
temb?ié en alfo binnen Pen trjP Pan tien Pagen bp pu? “ 
blicatiè Pan Pe Poo?f5 ^taP-felocfte te niete gePaen. £C 
25eroerenPe Pe ftneeftten ban jpemmingen Pie Pe <8e? “ 
öaegPe in ©agefiein gePoogt fouPe ftebben / feggencc 
’t felPe te ontftennert/ en ter contrarie toag toaet Pat ‘£ 
Pe felPe ftneeftten p?incipalftft lagen in Pe SanPen£C 
Pan ©Panen / maer alfo fpPeEanPen Pan ©ageftein £ 
befcftaPigt ftaPPért/ Pe <©ePaegPe ftem Peg bcftlaegtce 
aen Pert ©eere pan25?ePeroPeen ooft aen Pen ©?ince “ 
pan ©jangien/ en ooft fo Peel gePaen Paft ©of Patt 
atreeftt ftem Paer op geinfo?meertfteeft/ en na Pat Pe 
ftneeftten ofter in Pe EanPen Pan atreeftt geftomen 
toaren/ ftaPPen Poo? feftere ftuiftuiPen Pie t’ftacen be* 
geerte bp Pen IjoPe op geboPen toaren/ en Poo? Pe 
ftrijgjlutPen Pie binnen atreeftt toaren / ’tPöo?f3 Polk 
toePeroPerPeriPiere geP?ePen en eenige gehangen / ' 
Paer uit men berftonP Pat fp allePeCloofteten bui^ 
ten atreeftt ftaPPen gepaft te berobeneninb?anP te ‘ 
fteften. ^0 Pat ’t Poo?ftel banPenf?oeureur<©ene^ “ 
rael geen apparentie en fteeft / alg noeft meer blijftt . 
uit Pe gme fcftaPe Pie Pe J^eerert Pan Pen ©om en 
©uPemunfter alg poeren Pan^ageftein ftaPPen ge? 
lePen fo boben gefeiP ig. S^openPe ’t gene Pe <®ePaeg? 
Pe Pan ’t feit Pan Pie Pan 3©tjft te lafte geleiP toerP / 
feiPen Pat ftem ’t felPe niet en toucfteerPe/ fo Pe ftePe jvlUvllUiU ylrUI V |Ufvv vM vvMvywv ' 1 ' r CC 

Pan a©iift maer een bijftienPeltP enig ban Pe Poo?b cc 
Staten. ©?otefteerPen Paerom toel exp?effelftft/ Pat ££ 
fp niet en Poeftten ’t feit ban Pie ban JBtjft noeft ban c£ 

4%|LSgis:|Sgslsl&l 
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MumyH tvncUflettPel c 
fel Pan eenigfteiP te abnferen vu «» vf.,. - 
ftouPen / fo Pat Pen naem Pan Pe ^taten maer geufur? 
«eert en om beterg toille ontleent ig / noefttang buiten 
ftaerluiPer toeten of bebel. l^openPe ’t gene gefeiP 
toerP Pat ’t Poo?f3 aceoo?P bp Pe^taPg-ftlocfte Pan 
tltrecftt gepnbïiccert toag en uitgeftangen ftaPPe fon? 
PercontraPictie/oppofitie/ $c. 
Paer toe geen eontraPictte Pan noPe en toag Pcrmttg 
’t felbe nul toag / alg bp öc Staten met noeft 
ooft niet met fijn beftoo?Ujfteengetooonlftftefolemm? 
tciten. ’t 3©elft te meer plaetg fteeft Pat t felPe acrao?P 
toag tot acfttcrPeel en niet tot Poo?Peel PanPe^ta? 
ten / toant fp Paer Pan geen genot en ftebben geftaP. 
en ftebben ftem niet ftonnen oppofeten noeft p?otefte? 
renfofpgeenPergaPeringe en ftaPPen/ noeft bp ftaet 
eigen autoriteit ftebben moeftten / en ’tfett Pan eemge 
finguliere perfonen Pie ober ’t aeeoo?P getoeeft 3ftn en 
ftan Pe uniPerfiteit niet p2etoPicercn.€nertenPem 
ftem Pe publicatie binnen atreeftt gePaen met Po?- 
Per / Pan binnen Pe ïtmitenPanPeP?pftetPPerfelPec 
^taP fonPcr Pat Pie roert Pie PanPe platte ülanften 
of butten-fïePen/ Paer Pan alle plaecaten en o?Pon- 

(C 

anPere ftneeftten / me oen wyuiuuum <c 
affiftentie Pan Pen $|eere Pan 25?ePeroPeenfftnPölft <c 
binnen ©panen gelegen. ^0 fteeft ftp/ Perfiaen fteb? ce 
benPe uit eenige looftoeerPige getuigen Pat Peftoo?fs (C 
ftneeftten op gegaen en te lanPetoaert in gepaffeert <e 
toaren / een ftaPg-boPe Pan 3©ftft afgebeerPigtmet cc 
eenenopeneb?iefaenPen€apiteinbanPe Poo?f3 ttoe cc 
PaenPelen ftneeftten/ Paer bpftp Pen felften aPPerteer? cc 
Pen Pat fp toefter te rugge treeften fouPen. €n Pen fc 
Poo?f5 25oPe geftomen toefenPe ontrent «^cftalfttoyft/ £c 
ftaPPe alPaergebonPen feftere ftneeftten Pan Pensee? <c 
re ban 25?ePetoPe / Pie ftp meenPe te 3ftn Pe ftneeftten fc 
Pan Pen *6?aPe ban jBegen/ ’ttoelft ftp ften ooft af C£ 
p?aegpe/ en fo fo ja feiPen / fteeft Pen Capttetn geeifcftt ft 
en ftem Pe mïfftbegegeften. ©etoelfeePenb?tef gele? tc 
fenftebbenPe/ Pen 25oPe met noeft eenigeftuifïutPen a 
PieaiPaer op Pen Pijft toaeftt fticlPen gehangen geno^ 

Pie anPerfing niet en PerbinPen. €n Beften Pte Pan 
Pe ïüPPerfeftap en ^tePen binnen Atreeftt gefeten ooft 
geen ftenniffe Pan ’t accoo?P geftaP. 3®ejbe ^toPer? 
feftap buiten gefeten noefttang meerPer tg Pan Pte btn- 

IBaren ooft ten tijfte Pan ’t p?ctenfe aecoo?P Peel 
Pan Pc ©oofPen Pan Pe Staten Pie binnen ötrecftt re' 
fipcren / uiter ^StaP Pie t’ftuig geftoinen toefenPe Paer 
na niet en ftebben gePacftt tc P?agen €n PerbtnP ooft 
Pe publicatie Pan Pe ftaft lïtrecftt Pe ^ecftclnftfteiP 
niet binnen Pe felPe ^taP gefeten/ nocftooftPe<0e. 
neraleitaten/ Paerom Pat fp geen ooifafte geftaP en 
ftebben na Pc felPe publicatie tc Pernemen. ®e min 
Pat ’t aecooiP gepublicecrt toag uitten naem Pan Pe 
Pc ff ab atreeftt en niet Pan Pc Staten / en Pat t felPe 
Per ^taP ^eeretarig gefcft?epen en oeteftent ftaPPe 
ftoctoel Per Staten ^eeretang binnen atreeftt toag. 
©ebben ooft Pc meefte pan Pe Staten en ooft Pe gene 
Pie Paer tber getoeeft 51;* niet gctocten Pat t felPe 

Pe Pan iBegenban ’tgene Poo?fetP tg niet toetenPe ce 
Pe Poo?feiPe ftneeftten Pan 25?ePeroPe geflagen en ge? £C 
PifTipeert ftebben geftaP. ^0 Pat Poo?PienPen^oPe {£ 
mePe perlofl en Peg anPeren Paegg eerfl binnen 3©yft £C 
toag geftomen. €n toag Pen Capitein Pan Pe Poo?f3 ££ 
PaenPelen Pan Pen 23oPe niet toetenPe Poo?tg na £C 
3©itft getogen / altoaer ftp guam ten ttoe of P?te uren (£ 
Pegnacfttg. €n pafferenPe boo?bp Pen ftutfe te ©tier? cc 
fiePen ftaPPen Pe gene Pie alPaer Pan toegen Pen cf 
anertg-bifïcftop Pan atreeftt toaeftt fttelPen / Pe boc?f3 fC 
ftneeftten PernemenPe en ftaerluiPer bamenPe len? ££ 
ten met ftaerluiPer Peltgefcftut fienPe/ met Pe trom? £f 
me alarme geflagen / en ofterluiP geroepen PpanP/ ££ 
PoanP / en Poo?tg terfïonP Pe toafte Pan Pe flaP Pan ££ 
3Bijft aengeroepen en Pan Pe ftomfle Pan Pe Poo?? <£ 
fcft?epen ftneeftten geaPPerteert / fo Pat Poo? t ge? £C 
rueftte en geferyfeft Pe burgerg en regeerPergPanPe ££ 
.ètaP ftem terfïonP in toapenen en elr m fynquar? {C 
tier begapen / bolgenPe ö’o?Ponnamie Paer op ge? 
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„ mae&t: maer fo einbelijB be Bnecbten becBIaerben bat 
„fp toaren ban’tïlegiment ban ben <ö5?abe ban |Be* 
„ gen / beeft ben ^cfjout fo bele gebaen bat ben boorf5 
„ afinbetlecfit opgeflaen en bp öem op be muur ging <£n 
„ bei-jlaen beBBenbebattetban3ijn bol&toao/ beeft Be* 
„ geert baer Bp te toefen en toetb nietten Schout en 
,, 25ucgermeeflec ter pookten uitgelaten/en met 3ijn bolB 
j> toebet gebeert na be ©aert/ fonbet bat bP begeert beeft 
» bat men befefbe Bnecbten Binnen 3©jjB laten foube. 

fonbet bat bem ooB Bp eenige ban ben jBagiflraet of 
» Burgert banfatfoen met tooo?benof met toerbenpet 
» miffeiötoerbe/maer toerbe fjem alle eece en reberen* 
»»tie Betoont. <Ban foube toel mogen 3ijn bat eentge om 
» berlatenop ben boorf3 ï^ofmeefler gefproBen foubett 
3> mogen beBBen/ maet en banfult ’t gemeen coipuo ban 
33 be^ètabnotb ben jjBagifltaetnietgcimputeetttoor* 
33 ben. «En alfulbe particuliere Beboojben geflraft te toe* 
» fenbp ben ï|obe ban Utrecht/ fobie ban be (lab ban 
33 a©ijbban fulbefabegeen Benniffe itoeb iubicature en 
33 beBBen. |Siet te min alfo ben J^ocutcut *©enerael ban 
J3 ben^obeban Utrecht bem opbe boorf3faBegeinfor* 
” meert babbe/ babben bem eenige bie bem fcbulbig 
>3 benben fugitijf gemaebt / en 3tjn bate goeberen tot be* 
3» boef ban fijne jBajefl. geconfifqneert. €n babben bie 
33 pan TBijb oob langen tijb/namentlijb toel een balf jaet 
3» garnifoen ban <gtombo?cb Binnen gebab en minne* 
33 typ ontfangen/en oob alle anbere pafferenbc bnecbten/ 
33 ?0 ^uitfen / ï©alen/ aio ^pangiaetben alle Bebulp en 
3’ affiflcmie gebaen. €n ’t gene ban ’t afömcben ban be 

ir+ > commifhe gefeib toorb/ontBemtenbcgebaegbe/bpfon* 
” bertoantben ^ofmeeflet fijn commtffie ben^cïjout 
” cn 25urgemee(let felfO getoiUicblijb in’t eetfle inBo* 
” men bertoonben. €naltoaett bat bie ban 3Bijb in ’t 
” gene booifeib io pet gepecceert mochten beBBen ’t felbe 
” en Bofte niet bomen tot laffe ban be generale Staten/ 
” fo bie ban f©ijfc beBBen ttoe gualiteiten / en in b een ju* 
” etföictie en fnbicatute/enin b’anbec toefenbe een lib* 
” maet ban be Staten niet. ^o bat’t gene fp mogen ge* 
” pecceert beBBen inb’een gnaliteittot b’anbernietge* 
” togen foube bonnen toetben / ’t toelb men oob berftaet 
55 ban b’anbere ^teben/ en babben be anbere Staten 
** ban ben Hanöe ban Utrecht / contrarie ban ’t gene ben 
” ©rocureuc «0enerael boo?ftelt»/ be <0?abe ban jBcgen 
” en alle3ijnbolb/na batfp t’baer-luiber eigen berfoeb 
! en Begeerte Binnen atreebt gebomenen toel ontfangen 
” toaren / alle Bebulp en affiflentie gebaen bie bem mo* 
„ gelijb toao/ en bP met fijne abjuncten totbienfl ban 
„ oen Conïnblijbe |Baj. beeft bonnen of mogen Begeren/ 

fonber eenige Boften/moeiten of arBeib tefparen/in 
„ fulber boegen bat alle De omleggenöe ^teben en ïïan* 
„ ben / ben groten Bienfï / neerfttgbeib en getroutoigbeib 
„ biebe^tab en Staten ban atreebt ten tpbebanbe 
„ boo?lcben trouble totbienfl banbeConinblpbeJBaj. 
„ gebaen en getoont babben/ benneljjb en notoir toao/ 
„ fo bat baer ban oob een gemene fame toao meer ban 
„ ban anbere Slanben / fo fp meet aenftooto en perijbelö 
„ babben gcleben/ bermito be gelegentbeib ban be ^tab 
„ enbe grote menigte banbe <ü5eeftelijBbeiö biealbaer 
„ refibeert. ^ulr bat be gebaegöe berliooptcn bat’tbe* 
„ boirbat fp in ben boorleben trouBle babben gebaen/ 
„ toao gebómen/ niet alleen tot benniffe ban be l£et* 
„ toginne ban $atma en baren ïtaeö bie toel berbla* 
j, ren foube / bat fp gebaegbe ben-luiben getoont bab* 
„ ben niet aio be gene bie Crimen lxi'x Majeftatis fou* 
„ ben beBben toillen committeren/ of aio rebellen: maer 
„ alö goebe getrontoe onberfaten ban föne JBajefleit 
j> en tot be Catbolijbe Keligie feleufelübgeaffectioneert 
jj cn beBben fulr metter baeb Betoefen/ bat ’tgene Bin* 
3, nen ötrecljt gepaffeert toaO / nopenbe be piebicatie 
j> en 25eelbfloimerpe/ben-luiben ban betten leet toaO 
3) getoeeft. JBaer berbopen oob bat ’t felbe baer-luibet 
j) beboic gebomen iö tot benniffe ban fijne iBaj'efleit/ 
3> bie ben-luiben gebouben beeft aio goebe getroutoe 
3> onberfaten / en bic ben-luiben inbe booeleöentrou* 
33 blentoel gegueten beBben. ©an gelijben bertroutocn 
33 batfön €rcell. be gebaegbe niet anberoen beeft ge* 
33 bouben. Nopenbe be fortificatie bie ban 3Bi|b te lafle 
33 geletb/ feiben bat alfo be ^oogbeib ban be ï^ectoginne 

bp miffibe ban ben een en ttot'mtgfïen ^ulij aenbecc 
(lab ban atreebt en SCmerffooit gefebreben (baer bance 
bem ban 3©ijB copie obergefonben toerbe) Bebolencc 
babbe goebe toacljt en toeficbt te bouben / en bat bem “ 
oob fulr Bp miffibe ban ben Ijobe ban atrerbt Belaft<e 
toaO / fp ’t felbe gebaen beBBen en bag en nacbt toacbtcc 
geflelt. €n na bat fp op <§inte jBicbielo bag bente 
^rebteant bertaegt babben/bebuebt toefenbebat becc 
rebellen ban CulenBorg en ©panen / bie maer een “ 
mijleofttoebanbcmgefeten toaren ben-luiben eeni*<c 
ge oberlaftfouben mogen boen / bobben fp baer bagcc 
en nacbt toacbt geflerbt/ be gemeente in quartiecen “ 
gebeelt/oob een «©berfle geflelt / fegeno B?anb enan* 
beefinö o?b?e gemaebt / en baer ban goebe orbonnan* 
tie op ben ^tabbuife boen bangen. dabben oobfe* 
bete oubeen herballen toallen/ baer ban men geen ec 
befenfie boen mocljte toeber op boen balen / en Be* 
quaem boen maben fonber batBebonbenfaltoerben/ C{. 
febert bc bomfle ban tCnberlecbt of bat ben <©?abe 
ban .fiBegen met fijn Begiment t’Utcecbt lacb / eenige cc 
fortificatie Begonflof iet op ben ^tabbuife gefloten 
toao bat tot aebteebeel ban fijne iBajefleit foube mo* cc 
gen tenberen of getogen toorben. ^o bat fp niet en 
berboopten anbero ban toel en aio getroutoe onberfa* <c 
ten gebaen te beBben. (leben ban 3CmerOfoort/ ^ 
3BÜ& / en Ctbenen en 3yn be (lab atreebt niet iubject / <c 
maer beBben inbe Staten fo toel flemmen aio bie ban ce 
atreebt boen/en en toao albaer geen prebicatie gebaen ce 
noebiettoeo contrarie beCatljoIij&efteligietoegela* cc 
ten. €n of eenige banbe Bo2geren ban be boorfj fleben te 
uit nieutoigbeib ter nieutoec prebicatie gegaen mocb# a 
ten beBben/’t felbe en toao ben fBagiflraetof <©be*ce 
rigbeib ban be felbe fleben niet Bennelijb getoeefl/ boe* ce 
toel bat be Benniffe en iubicature en correctie ban fulr £C 
niet toe en Bomt bie ban be boorf3 fleben of baer- {C 
luiber Officier / maer bie ban ben ^obe ban at* t6 
reebt. €n Beboorben ban ’t gene boorfeib io / in allen cc 
gebatte informatie genomen te toefen Bp ben Officier c6 
ban be boorf5 fleben. gebotte en fBetbouberö cc 
ban iBontfoort en beBben geen bogeiuriObictie/ maer tc 
Bomt bie albaer toe ben fBaecfcbalB en bie ban ben cc 
Bobe ban atrecijt. b uitten ban berflab en ^cljout 
bau atreebt aio toefenbe particuliere en niet gebaen K 
aio een libmaet banbe Staten / en flaen be felbe<c 
Staten niet te beranttooorben. Cnguam be «Staten ec 
niet toe be boof ben ban be ^ectariffen te flraffen / en ec 
confrerien te bergaberen / maer b’<©fficiero aio Boben cc 
gefeit iO. 3^e autoriteiten ban rechten Bp ben ©rocu* £c 
reur <©enerael geallegecct fpreBenbe ban mif baben 
beBBenbe fucceffibe oorfaBen / toorben gefeib geen ££ 
plaetfe te hebben toanneer be generaliteit niet en fou* 
ben mogen flraffen be mifbabige/immero;niet fonber 
grote fcbanbale/om bieotoille batfp baer mettetoa* 
penen befenberen (bie anbero ongetoapent toaren) of 
metteflerBte ban be plaetfe baer befebermen/toant c 
ban bouüopbeflraffe ban negligentie en floffigbeib 
bie baer anbero opgefleit toerb. €n op’tgene gefeib 
toerbebatbiebanbenï|obe ban ötrecbtprcfentfou* 
ben fijn getoeefl bp’taccoort in gueflie/toerb gefeib 
bat bic banben ï^obe ban atreebt bp’t accoort getoeeft 
3tjn/niet om bcbergaberingealo Staten te autoris ££ 
feren / ’t toelB fp ooB niet en mochten bermitOb’abfen* ££ 
ten banbe leben/ maer om be flab atreebt in baren 
noob Bp te flaen / en bit uit Bracbte ban be miffibe ban ££ 
be l^oogbeib ban be l^ertoginne ban ben 21 §ulp aen ££ 
be flab atrecijt gefclireben banbe felbe flab berfoebt ££ 
3ijnöe. ’t 3©ao toel toaer bat eenige ban be geeflelpb* £C 
beibBp’t boorf3 accoort getoeefl toaren / maer men £C 
foube niet Bebinben bat be bijf <0oööbutfen collegiali* K 
ter bergabert toefenbe baer ober geroepen fijn getoeefl 
of fulr geapprobcert beBBen’ttoelB nocljtanO in alle 
bergabccingcn ban be Staten getooonlijbtoaOtege* 
fcljieben/ baer toe be ^eBenen en Capitulen banbe * 
boorf3 bijf <6oböbuifen berfebreben toerben. €nenc 
foube 00B niet Bebonben tooiben bat be particuliere / 
banbe bijf (©obObuifen bie bp’t accoort getoeefl fijn/ 
eenigenlaftofcommiffie ban baer-luibcr Capitulen 
capitulariter bergabert toefenbe / gebab beBBcn. €n * 

foube 
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foubeniet Dlpett bat be boö2fetbe Capttnïen eentge fphnccïjtcn tot ö^fctifté banb^tab É«|latteiattbcti,, 
*——-.. banïïtrecbtaengenomen enfo tangen tponbetbou;£6 

ben hebben/bat geen Staten ban eentge anbete ban£C 
befe isebertanben gebaen en hebben / Doe toet baet ge*« 
i"ï..<•_ rtrt»- ee 

^ fUMU£HItl Ulljtmi UtU W UUUlfUUC umyv 

„ boo?gaenbc communicatie baet op geljoubcn hebben/ 
d toelfe nocbtöttö altijbö gcfchiet en notelp gefetjteben 

' ïebpt “ . j> moet / at eer eentge conclufieöp ben Staten genomen 
» mag too?bcn.a©ant be miffibe inboubenbe be beftb?ii 
.. tlrlAlNrtM til l>ïfe rtfTfttltttlIl* Itl 9 

Ipe en meerbere inconbenienten ban t’Ötrecbt ge;C£ 
J* tntKU VUUVV I^JVUVVM WVAVVII fr’VVfV «*• ’T ' --- 

35 particttltet / en naberftanb in be betgabetinge ban be 
35 bijf Capttulentn dgcnerael in beliberatie gefïelbcn 
33 gerefolbeert / en alfo boo? Ijaerluiber <J3ebeputeerbc in 
33 be betgabetinge ban be «éenerale Staten onbet een 
33 fïcmmc cbergeb20tbt/ bat in befenniet en toaö ge; 
33 fcirieb.^ö bat be gene banbe bijf «©oböbuifen bic obe? 
33 d boo?f3 accooit gefïaen tjabben/’t fetbe gebaen babben 
33 alö finguliet en niet alö rep?cfenterenbe fiaet-lutbet 
33 refpettibe Capttulen / en bit ten berfoebe ban be (tab 
33 ötretïjt/ en uit braetjteban be boo?f3 miffibe / fo men 
33 berfebert toaö / bat be «Beefïelpbeiö be Catbolpe en 
33 beCon.ltSaj.tocltoegebaentoa^^o batöeparttcu; 
33 ïicreïjaer-Inibet Capitulenen beet min ben Staten 
33 niet cn ïjebben mogen p2ejubiccren of rep?cfcntercn. 
33 en mant be Staten fïaetögetoijfe bergabert toefenbe/ 
33 nimmermeer fouben geboogt hebben/ bat baet anbete 
33müaer-ïutber betgaberinge gebomen fouben hebben 
3» ban bic getoconïp in befelbe 31)11/ fo toetb toe! te recht 
3’ geinfeteett / bat be betgabetinge in be todbe d boo?f3 
33 accoo?t gemaebt W niet en toaten getoceft ban bte ge; 
33 roepen 3P getoceft ban toegen be fïaö JJtcectjt.25etoe; 
33renbe band gene ban Catetgefcibtoo?b bat bie met 
3' fp complicen niet tepetfuabeten fouben hebben ge; 
33 toeefi/be bergabetinae bic baet fetjeen anberö te toefen 
33 ban banbe ^taten/feïben batCate? toaö een uitbeent; 
3> ft/ bie niet tange rüttccftt getooont en in 3©et noch in 
3’ Sïaebgcfcten babbe/ en bat be anbete boofben toaten 
33 Smbacbtftaiben/ bie ben licbtelp hebben bonnen la; 
,,tenboo?|taen beboo?f5 betgabetinge bet Staten bet; 
33 gabetinge te toefen / bpfonber toantfp nieten toaten 
3’ getooon in be bergaberingeban d co?puö ban be <§tab 
33pemanben tefien banbe <©eefïeïpbeib/ïpbe p?0; 
33 binciael/ Capitein en bicrgelpe. <£n fo be^ecta; 
3’ riffen piincipalp tenbeetbentoteen üer&e te hebben 
95 en bat bem bie bpbie banbe ^tabgegon(itoo?ben/ 
5> en hebben apparentelp op be refïe niet gelet, ^eiben 
”boo?tö onbet p?otefïatie/bat fp’tboo?f3 accoo?t niet 
3’ cn bacïjten te beranttooojbcn / aio bp bem gebaen 3p; 
33 tic / maet alleen ombeö $?ocureurö ongeip te bet; 
33 tonen / bat niet en flaet te letten alleen naefetelp op ’t 
3’ boo?f3 accoo?t en’tgenebe ^cctariffen bp’tfelbetoe; 
99 gelaten foube mogen toefen/ aio of gebaen toare bp 
55 ben b?pen toillc ban ben genen bie baet ober gefïaen 
33 nebben: maet bcboo?t men te ccnftbeteren be cfreunt; 
3’ftanticban ben tnbenbe intentie toaerom’tfelbege; 
” bacn io / aio tt toeten boo? recijtbeetbige b?efeban 
55 meetbet guacb. SBeïbc b?cfc niet alleen binnen be fïab 
3’ Mtrccïit cn iö getoceft / maet in beel meer anbete tref; 
33 fciper en popuïenfer ^teben/ baet gelpe en meetbet 
” tneonbenienten eer rattccïjt ingelpc faben geboogt 
3> 3p getoceft / boe toel fpnocDtanö betetmibbel fiab; 
33 bel Ijabbcn om te refifïeren. 
33 en foube be boo?f3 <6econfcbeteetbe inbien fp ge; 
” toilt / cn <©ob ben toegelatcn babbe / beel meet guacbö 
” bebben bonnen boen ban fp gebaen bebben. «^o fp in 
J, allc^anben en^teben baet-Iuibet (©cconfebcreetbe 
” babben / fo bat men mitö bien genootb?ubt iö getoceft 
” bem boo? cencn bleinentijbcninbe uiterfiencob toat 
55 toe te geben cn te benemen beooifabe bie fp foebten boo? 
3’ be gemeente om be toapenen te ejcerceren: fulr bat aen; 
M fcljou nemenbe op be goebc intentie bie gebab bebben 
ÏS begene bie obet’tboo?f3 accoo?t geftaen ïjebben / en 
5> baet’t effect nagebolgt iö / en mieö biemgecaufeert 
”, beeft be confetbatie banbe ftab en lanben ban atrecïjt/ 

men niet cn beïj002t Crimen ïasfae Majeftatis te lafte te 
” leggen / maet te bebanfien/ toantbe rechten toelaten 
„ bet minbet gtiaeb te gefebieben om bet groter guaeb te 
„ fdjotttocn en beletten. 

JDcilic intentie baet uit te colligeren iö / bat alle be 
gene bic ober ’t boo?f5 accoo?t gefïaen bebben goebe 

„ Catfjolijbe perfonen getoceft 3P / en fonbet rep?0; 
3,j eben. €n bpfonbet anbete boo?gaenbe mibbelenbat 

be goebe intentie ban ben Staten / enbatbenileetiö« 
getoceft bat men be p?ebicatie mofïe gebogen/ bet; “ 
baelt bat fp in’t lactfïeban September anno 1566.(F 
aen ben $?ince ban €>rangien babben gefcljibt ^enrin« 
be ©oocljt ban Upncbelt/met feftereinfïcuetie onbet« 
anbete inboubenbe be grote inconbenienten bie ge;« 
beutben/ en mentoacbtenbe toaö banbenieutoep?e;« 
bicacie: en batbp baetom be felbe foube toillen affïel;« 
len: bie baet op ter anttooo?b gaf / bat fulr niet tüenen£C 

foube / na bien be ï^ettoginne bie toegeïaten babbe:« en 
maet bat bP in 3p <©oubetnement foube bomen en in « 
alö o?b?e fteilen. 5Item bat fp na’tbertreb ban ben « 
p?ince (bie niet en babbe gebaen ban gepubliceert bp « 
f02me ban o?bcnnantie ’tgene be gebaegben niet en « 
babben toillen acco?beren met ben ^cctariffen) in’t« 
lactfte ban ^anuario aen mijn IJeere be P?efibent ©i;« 
gïto gefcïpeben babben/ ten fijne bie boo?f3 p?ebicatien « 
belet mochten too?ben. €n bat bP bien aengaenbe met« 
be iettoginne foube toillen fp?ehen: toaet op baet« 
ïloogbeibljabbe gefebieben ben bi)fben5feb2uarptot« 
be tijb toe neen geboeglijbe mibbeien gebab te bebben£c 
om be picbtcatte af te fteilen / obermttö ’t gene baet bp£* 
ben € beien <6cconfcbeteetben afgeb?ongen toaö / $c*« 
©oo?tö toetb 00b gefeibopbe artibulen banamplia;« 
tic tenberenbe tot bclafïinge ban bie ban ïïenen / bat£C 
be Staten fulr niet en benben te bcranttooo?bcn/ fo££ 
bet een feitiö ban een particulier ïibmaet/ en batfp£C 
gebaegbe baet ban geen benniffe gebab bebben / en££ 
anbete tebenen bobenbetbaelt. €nonbetminbertbe£c 
boo?f5 p20te(ïatie/ alleen om be gelegentbeib banbe« 
fabe tebertonen/ fciben betfïaen te bebben / bat ben « 
^ebout ban übenen/cen ïtarre met eentge ï|aeb;« 
buffen/ bie men feibe ben J^eeteban 25?ebetobetoetec6 
bomen/ binnen ïtbenen gebouben/ gearrefïeert/ en££ 
naberbanb toebet ontfagen babbe/ al fonbet toeten « 
of abbijö ban be 3©etbouberö banbe boo?f3^tebe.£C 
’t aBelb bP toel boen mocljte / fobetmogenö 3P te 
cie bem alleen toebomt t’arrefïeren/ app?ebenberen/« 
en rclarerai 1 en niet ben a^etboubetö bie baet in geen£C 
feggen en bebben / noch 00b ober ben «^cDctit geen ge;« 
bobofberbob/ alö be toelbe bp 3pe IBajefïett gcfïelb « 
too?b/en tot toienö bermaninge fp ban ben 3©etal;££ 
leen recht cn^ufïitieabminifïreten. ^eibenoob niet« 
tegeloben bat’t p?etenfe attefï ban ben 3$aebbufTen££ 
gebaen foube hebben getoeefï uitbracbleban be €0;££ 
ninblijbe IKajefïeitö placcaet. ^0 be felbe juffen££ 
binnen ïïbenen geactibeett toaten opten bijftienben££ 
offefïienben ,§eptemb?iö anno 1460. ten toeibentp;££ 
be men binnen ïïbenen ban’t placcaet niet entoifïe££ 
te fp?cbem ^0 beel alö aengaet bc miffibe ban bie£C 
ban ftbenen aen ben l^eete ban 25?ebetobe gefcb?e;££ 
ben / toetb gefeib bc felbe niet ter quabet intentte/££ 
maet uit b?efe en om meetbet quaebö te feboutoen ge;££ 
fcb2eben te 3ijn. ait fabe bat be ^eere ban 25?ebetobe/££ 
bebbenbe betfïaen’t attefï banbe boo?f3 buffeneene«£t 
erp?effe bobe met befïoten miffibe aen bie ban be 3Bet£C 
ban nbenen gefonben babbe / om te ïjebben ontfïagin;« 
ge: baet op bic ban be 3©et boo? anttoco?b gaben/ bat£C 
fulr in baer macht nieten toaö/maer bat mcnfulb£C 
berfoefi moefïe boen aen ben Schout. 5©at ben leere££ 
ban 25?eberobe bem baer mebe niet conterenbe/nocb a 
gefonben babbe aen bie ban be ^tab fpn ^oofmeefïcr/£C 
met bier leUebaerbierö ombe boo?f5 buffen toeber tece 
mogen fertjgen / bat ben felbcn gelpe anttooo?b/alö “ 
ben bobe gegeben toerbe/banen beeft baer mebe niet£C 
te b?eben toillen toefen/ feggenbe ten toare bat men££ 
ïjem be buffen liet bolgcn/bat bP ’t op be fïab ban Rp;ce 
nen enbe bo?gerö en bare goeberen foube bethalen /c£ 
ten toare fp babben fcïj?ifteIülteonfcbult. €n bie ban * 
Rbenen/aenmeilienbe bebaïben alle boo?gaenbe gene; 
raie circumfïantien/ bat be muren ban be fïab Kljenen ‘ 
op beel plaetfen ban oubeebom ternebergeballentoa; * 

reit/ 



9 99 «5 *9- Oor/pronk der Nederlandfe Beroerten. 
„ ren/Dat De &taD open lag/ en Dat De gracJjtenD?oog 
„ lagen / en Dat men rallen tpDen in De ^taD moefjte 
„ bomen-/ en Dat fjaer-DuDec gemeente feer Dlein / arm 
„ en Dan toapenen tmDerften baast/ en meeft ïjem geneer 
„ Den met turfDte fp Doo? fip ©panen moeften Doen &?em 
„ gen na ^oilanö en ütrecDt / Dat fp na Dp Culenboicfj/ 
„ ©panen / ’t <©?aeffcpap Dan Den 25ercD / en Dan 25a^ 
„ tenDtgcfj gelegen toacen/foDatDe %ere DanS&eDe* 
„ coDe met fijn complicen DefïaD Dan ©enen ïtcptelpD 
„ op eenen naeljt paDDe mogen oDetDaïIen. 
„ ^o ijaDDertfpomfulDe pertcuiente feftoutoen / om 
„ Dat fjaer <©em terne enparegoeDeren nietDefcpaDigt 
„ fouDen DjerDen/Den DOojf? (Die aio Doen nod) 
j) geen DpanD Dan De jBajefteit Der&laert Daast / en nodj 
jj bepelijD inDefelanDen fteguenteerDe) goet geDonDen 
»een mtffiDe te fcï)?tjben en met tooo?Den te paepen. 
» 3©elfce miffiDe fp flaDDen Doen fcp?ijDen in tegentooo?; 
3>DigfjeiD Dan Den ^cïjout of fijnen ^ubfltttnt. 3^aee 
» uit men na reepten geen Crimen laefae Majeftatis en 
» mag infereren/ allegerenDe pier en Daer Dele paffagien 

Dan reepten tot paer-ïuiDer intentie DienenDe/Die men 
jï pierafpterDjegelaet» 

^e RegeerDerö Der (ïaD ötreept peböen in paer 
particulier oof1 bp anttooo?De en Dupliee gefep?eDen 
tegen Den etfcfi en repliee Dan Den l&ocureur <©ene# 
rael/ Daer Dan i& pet peinapaelfte alpier meDe fom? 
maric fal fteilen/ Daer bp men fal mogen fien t gene 
fp lutDen tot pare Derfcponinge pebben geallegeert. 
(Ce toeten r 

EErftelijk , prefupponeren fy dat mifdaed van ge- 
quefter Majeft. niet en werd bedreven dan ter qua- 

t <5etn der trouwe. Dat om noodfaken, feditien endiergelij- 
tcacer^ ken inconvenienten te verhoeden en doen cefïeren, 
frjitoan verfcheiden faken inde republijke toegelaten werden 
itrrröt dieanderfins verboden zijn. Dat de machtiger tegch- 
liöec*1' Part7e (abfentie van den Prince , en wefende fijn 
ii t, hulpeniet voor handen of onbereid) veroorfaektvrefe 
fjulbfi van meerder quaed, en dat de rechtveerdige vrefe van 
rnbeir tneercler quaed, al en volgt het effedf niet,excuferen 1 
)^aciv Van ’t crimén of mifdaed van gequetfter Majeft. 
tur <3e» Seiden voorts, dat fy luiden zedert dat de Landen 
erael&p van Utrecht aen de Keiferlijke Maj. hoogloflijker me- 
,oo?bc morie gekomen fijn geweeft, hen-luiden altijdsgehou- 
irrb ge-' den hebben in de obedientie van de felve en des Co- 
IÖ* xiinklijkeMajefteits,hen-luiden nahaer-luiderordon¬ 

nantiën en Placcaten gereguleert en de felve doen pu¬ 
bliceren hebben, merkelijken die op ’t ftuk van de Re¬ 
ligie gemaekc zijn. In der voegen dat de voorfz Stad 
meer dan andere in dè oude Catholijke Religie floreer¬ 
de , en dat men aldaer voor den trouble van geen 
Sedariffen en wifte te fpreken, mits dat de gene die 
daer mochten wefen hen uit vrefe van de executie fo 
bedekt hielden dat men daer van geen kenniffe en had- 
de. En dit al tot den beginne van den jaretoe van 66 dat 
veel Edelen Geconfedereerden uit alle oorden van defe 
Nederlanden, en daer onder waren den Heere van Bre- 
derode, de Grave van Culenborch, en van den Berge, 
de Hoogheid van de Hertoginne doen Gouvernante 
geprefenteert hebben fekere requefte, tenderende tot 
abolitie van de Inquifitie en Placcaten op de Religie 
gemaekt, en by provifie tot lurchantie van den felve. 

En hoewel de Hoogheid van de Hertoginne, daer 
óp niet anders en hadde gefeid, dan fulx in hare macht 
niet te wefen > maer dat fy verwachtende antwoord van 
de Majefteit op de voorfz requefte, ordre fteilen foude 
dat d’Inquifiteurs en Officiers fo manierlijken in haren 
laft fouden procederen, dat de Supplianten geen rede¬ 
nen fouden hebben hen te beklagen. So is nochtans 
’t gemeen volk te verftaen gegeven, de vooriz, Inquifi¬ 
tie geaboleert, ten minften gefurcheertte wefen, en 
alfulx hen-luiden geoorloft te zijn te leven in fuiken 
Religie als een yegelijk goet dunken foude, als dit den 
Procureur Generael felfs in fijn repliee confeffeert, en 
fijn door dien fo veel de Religie aengaet, de Overheid 
geheel rebel en ongehoorfaem geworden. Ookalfo dat 
fy injuniodaerna begonft hebben in Vlaenderen, Bra- 
Dand , Henegou, Zeeland, Holland, en elders in te 

brengen Predicanten van verfcheiden feften, die al¬ 
daer openbaeriijk in vergaderinge van veel menfehert 
gepreekt hebben : fonder dat de Predicanten en haer- 
luider auditeurs te dieroorfake geapprehendeert of ge- 
ftraft fijn geweeft. En dit al wel ontrent den tijd van fes 
weken eer ontrent Utrecht gepreekt is geworden. Uit 
welke oorfake en niet door Happigheid ofconniventie 
van de gedaegden gebeurt is dat op den 15 Augufti et¬ 
telijke Seótariffen fo binnen als buiten de ftad Utrecht 
gefeten, hem verftout hebben (fonder voorweten noch¬ 
tans van de gedaegde) buiten by Utrecht in een plaetfe 
genaemt Loevenhoutendejurifdicftie van de Stad niet 
fubjeót, metdenProoft van S. Jan, en’t Hof van Ut¬ 
recht te doen prediken, daer toe niet alleen een meefter 
Valentijn die binnen Utrecht woonde, met veel fo van 
buiten, te weten, Culenborch, Vyanen, Schoonho¬ 
ven , Yfelftein, Benfchop, Amfterdam,als van binnen 
dy Stad gelopen zijn te voet en te peerde, ook met wa¬ 
penen wel verfien zijnde, fo dat in de macht van die 
van de Stad,die van krijgfvolken wapenenonverlien 
waren, niet en was de voorfz predicatie metter daed te 
ftoren of beletten, fonder de gehele Stad en de Catho¬ 
lijke in woonders van dien te brengen in merkelijke pe- 
rieulen, overmits den aenhang die de Sedlariffen had¬ 
den van den Edelen Geconfedereerden. 

Hebben niet te min die van de Stad om alle incon¬ 
venienten te verhoeden haer-luider poorten toegeflo¬ 
ten tot dat de kloeke een hadde, en als doen eerfthet 
klinket open gedaen , en haer-luider borgeren laten 
paflèren, hebben daer beneffens met den Capitein op 
Vredeborch doen adviferen wat men jegens ’t gene 
voorfz is voor’t befte doen foude, maer geen ander 
advijs gekregen dan dat fy haer-luider poorten bewaren 
fouden. En ter oorfake van de Geconfedereerden die 
buiten gefeten waren was de Stad in perieul geweeft 
van geoccupeert te worden, en niet ter caufe van haer 
eigen ingefetenen,die fy fonder ’t betrouwen dat fy had¬ 
den op den voorfz Geconfedereerden, lichtelijk in of- 
ficiegehouden fouden hebben,als fy tot dier tijd toe 
gedaen hadden, al hoewel de diligentie van de Magi- 
ftraet en andere ingefetenen fo Geeftelijk als weerlijk 
fulx is geweeft dat alle d’aenflagen van den Sedtariflen 
illufoor gebleven zijn. So dat’t feit van eenig rappaille 
en van kleinder conditie ’t gehele lichaem van de Stad 
niet geimputeert kan worden. Ontkennen ook de Pre¬ 
dicatie en Beeldftormerie t’Utrecht gebeurt te zijn, 
ter oorfake van eenige fecrete conventiculendie daer 
gedoogt fouden fijn geweeft, maer is d’oorfake boven 
verhaelt , en byfonder dat de predicatien in andere 
plaetfen fo lange gedoogt waren fonder ftraf, ’t welk de 
gedaegde caufeerden een oorfake om tefufpiceren dat 
daer eenig meerder quaed voor handen was: om ’t welk 
teeviteren de Hoogheid van de Hertoginne vooreen 
tijd de voorfz predicatie als een minder quaed by ma- 
nierevan oogluikinge toe liet. En om te vertonen dat 
defauten t’Utrecht gebeurt niet uit hen-luiden geko¬ 
men zijn, accepteren’t gene den Procureur Generael 
pofeert in’tzevenfte artieul, als dat de Gemeente in 
haer opinie gefter kt worden, door dien dat eenige Sta¬ 
ten vervolgt hadden abolitie van de Inquifitie, innova¬ 
tie en moderatie van de Placcaten, dat nochtans de Sta¬ 
ten van Utrecht niet gedaen hebben, die mette Placca¬ 
ten wel te vreden zijn geweeft. 

En is voor den voorfz trouble noch ontrent de Stad (F. 116.) 
of Landen van Utrecht geen onbehoorlijke predicatie 
gedaen dat men weet, daer’t volk van de felve Stad ge¬ 
lopen foude hebben , maer na de prefentatie van de 
voorfz requefte,hebben eenige borgers van Utrecht 
tot Culenborch ter predicatie gelopen, ’t welk fy luiden 
niet en konften keren , ten ware fy de poorten conti- 
nuelijk gefloten en de goede met de quade daer in of 
uit hadden gehouden, fo men alfdoen noch geen offeer 
weinig Sedbariflen binnen Utrecht en kenden ,’t welk 
om meerder inconvenienten te fchouwen niet geraden 
werde gevonden. Als ook niet goet gevonden en wor¬ 
de eenig verbod dien aengaende by klokluidinge te 
doen, overmits dat men fach dat op den Placcaten van 
deConinklijke Majefteit en van de Hoogheid van de 

Her” 



©o Het vijfde Boek* 
Hertoginne niet geacht, eri de feive ook nietgeexecu- 
teert worden, en confequentlijk op de hare veelmin 
gepaft fouden hebben: hadden niet te min die van 
ide Stad den Schout belaft toelicht en informatie te 
nemen wie de gene waren die ter predicatie gingen, 
maer fo den Schout verklaerden en heeft hy na diligen- 
tie niemand konnen bevinden, hebben ook de voorfz 
fake doen communiceren met die van denHove Pro- 
yinciael, overmits dat daer veel uit de platte landen van 
Utrecht mede ter predicatie liepen, fomen feide, om 
eenbequaem middel te vinden, daer by men fulx fou- 
de konnen beletten, en hoewel fy belooft hadden ee- 
nig concept daer op té maken, en de gedaegde te com¬ 
municeren , en hebben ’t feive noch niet gedaen by 
faulte (fo de gedaegde geloven) van geen middel ge- 
Jiadte hebben', vermits die predicatien fo menigvul¬ 
dig gedaen werden in alle quartieren , fulx ook dat den 
Procureur van den voorfz Hove,eenen Dirk Cater 
hooft van den feótariffen ontboden, envanhemver- 
ftaen hebbende dat hy tot Culenborg ter predicatie ge- 
Vveeft was, niet en heeft dorven apprehenderen. Be¬ 
roerende debeeldftormerye worde gefeid wel waer te 
fijn dat op den 24 Augufti als de predicatie gedaen was 
eenige fectariffen in de kerke van Sinte Geertruiden 
begonften de Beelden af te werpen, dan was ’t feive 
gedaen eer het quam tot kennilTe van die van de ftad, 
die fulx verftaende fekere Stads dienaers aldaer fonden, 
maer en hebben niemant gevonden, dan is naderhand 
by informatie bevonden, dat het waren fekere jonge 
gefellen die gcaffifteert waren met veel andere v/el ge- 
wapent lijnde. Niet te min en hadden die van de ftad 
om veel redenen en circumftantien niet goed gevon¬ 
den noch gedorft die beeldftormers mecter daedtere- 
ftfteren, maer voor’t befte gevonden achtervolgende 
fekere Miffve van de hoogheid van de Hertoginne 
datmen arbeiden foude om de fedtariffen fo in ’t par¬ 
ticulier als generael, te induceren dat fy een tijd fouden 
ophouden,om middelretijd, de Hertoginne en den 
Prince te ad voteren en ailiftentie te mogen krijgen'. 
Opten 24 Augufti hebbendie fectariffen door den Bur¬ 
gemeefter Johan Bol ’t Gerechte van de ftad doen aen- 
geven,hoe dat fy begeerden twe kerken geopent te heb¬ 
ben , om haer-luider predicatie te doen, daer op hem 
gefeid werde van wegen ’t Gerechte dat fulx in haerlui¬ 
der macht nieten was,datmen niet-te-min des anderen 
daegs den Raed doen vergaderen foude,als gedaen wer¬ 
de den 25 Augufti des morgen- goeds tijds , dat de 
voorfz van de Religie weder compareerden, feggende 
by haer-luider gemeente gefloten te fijn dieafgrijflijk- 
heid van de Beelden weg te willen doen, fonder noch¬ 
tans yemands noch ook de kerken in haer-luiden goe¬ 
deren te verkorten: begerende datmen hen-luiden fou¬ 
den openen de Kerke vandeMinrebroedersenPredi- 
kebroeders om haer-luider predicatie te doen , ’t welk 
gehoort fijnde de fake uitgefteld werde tot des noens te 
elf uren, en middelretijd fijn eenige gefchikt aen den 
Capiteinop’tCafteelom fijn advijs te verftaen,hoe- 
enen'tgene voorfz is beft beletten foude, die anders 
niet en feide, dan datmen goede middelen foude foeken 
om de gemeente van den been te brengen, en dat hy 
de ftad met raed wilde byftaen, fonder meer: hebben 
infgelijx gefchikt aenden Rade Provinciael, daer van 
eenige vergadert waren ten huife van Meefter Willem 
van Diemen,outfte Raed (overmits d’abfentie van den 
Prefident) die in effeóte van’t feive advijs waren, en 
datmen arbeiden foude tijd te winnen, tot dat de grote 
rafery en bette van de feótariffcn wat verkoelt foude 
wefen, feggende de voornoemde van Diemen datmen 
foude maken hoe men ’t maektc, datmen de fedtarif- 
fen van den been foude brengen, en alle bloedftoringe 
verhoeden. En’t feive den Raed van de ftad gerap- 
porteert wefende, hebben op den ftadhuife doen ver¬ 
gaderen de befte van de ftad ,fo edele als borgers,om 
met hen-luiden volgende de Miffive van hare hoogheid 
van den 2 1Julij raed te plegen, die van den felven ad- 
vife waren als voorfz is. 

En dien volgende werd den gecommitteerden van 
de fectariffen ter gefetter uren comparerende, gere- 

monftreert, dat in de macht van die van de ftad niet en 
was, hen-luiden een kerke te gunnen, en dat indien fy 
fulxmecter daed wilden attenteren, dat daer veelin- 
convenienteii uit komen fouden. En is eintelijkfo ve¬ 
le gedaen, fo by den gecommitteerden van de fedtarifi. 
fen,als door den gecommitteerden van de ftad, ge¬ 
fchikt aen de gemeente van den fedtariffen, die alle 
gereed en gewapent ftonden,om haerluidervoorne¬ 
men van de kerken te violeren, te volbrengen, dat fy 
belooft hebben, acht dagen te fuperfederen om mid¬ 
delretijd te fchicken aen de Hertoginne en Prince van 
Orangien , en haer-luider meninge te verftaen : des be¬ 
geerden fy datmen de Minderbroeders en de Predike- 
broeders verbieden foude niet meer op haer-luider of 
haerluider predikanten te prediken of te blafphemeren. 
En op ’t gene voorfz is, hebben de principaelfte den 
Burgemeefter Johan Bol de hand gegeven, ’t welk die 
van den Rade en andere die opten ftadhuife waren ge- 
rapporteert fijnde, hebben terftont gedeputeert Johan 
van Amerongen en Hendrik van Ryneveld, om aen 
de Hertoginne en den Prince te reifen, niet datmen 
meende dat de hoogheid van de Hertoginne de be¬ 
geerte van de fectariffen accorderen foude, maer om 
tijd te winnen, binnen v/elke de uitheemfe die binnen 
Utrecht gekomen waren fouden vertrecken, en fijn 
mitsdien van den anderen gefcheiden. Des niet tegen- 
ftaende fijn de fedtariflen, merkelijk die van buiten ge¬ 
komen waren, bemerkende dat die van de ftad ter oor- 
fake van ’t gene voorfz is onverfien waren, en beducht 
fijnde fo fy lieten luiden, dat die van de ftad hen-luiden 
binnen die voorfz acht dagen fterken fouden, op den 
noen in de kerke gevallen, en hebben ten feive dage 
contrarie haer beloften, met groter furie gefpolieert , 
de Buyrkerke, Minderbroeders, Predikerbroeders, en 
S. Jacobs Kerke , de Burgemeefters dit verftaende, 
hebben opten ftadhuife doen vergaderen die van de 
Wet en Raden, en ook van den beften borgeren en 
met de feive alle fwarigheden overwogen, en merken¬ 
de dat vele van de principaelfte van der ftad vertrocken 
waren, en dat de gemeente gantfelijk verflagen en on¬ 
verfien was, en hebben niet te rade gevonden eenige 
datelijke refiftentie te doen, dan hebben de Gilden 
opgeboden, en des nachts fo uit den Raed als van den 
beften borgers fterke wacht doen houden. Den xxvjj 
Augufti des morgens hadde den Burgemeefter Har- 
men van der Vecht de wacht by den anderen gehou¬ 
den en den Raed doen vergaderen. En fo doen eenige 
van de fectariffen compareerden en begeerden eenig 
middel in de fake gevonden te worden , is ontboden 
Jonkheer Johan van Reneffe, die ter begeerte van de 
ftad by den fedtariflen gegaen is op het Marien Kerk¬ 
hof , daer fy wel 5 of 600 fterk waren, hoewel men be-* 
ducht was, dat fy meer aenhangs hadden, die eintelijk 
met afliftentie van andere foveel gedaen heeft, dat de 
fedtariflen beloofden den tijd van vier dagen te fuper¬ 
federen, om middelretijd de Hertoginne en Prince te 
veradverteren of men hen- luiden een kerkefoude mo¬ 
gen gunnen dan niet. En te dien einde fijn terftont af- 
geveerdigt, Amerongen en Ryneveld voornoemt. En 
terwijlen’t voorfz tradtaet duerden, fo eenige fedta- 
riffen doende waren in de kerke van S.Nicolaes en 
Geertruiden, en is niet goed gevonden om ’t accoort 
niet te turberen defelve metterdaed te refifteren , niet 
te min verftaende’t voorfz verdrag hebben gefuperfe- 
deert van meer te breken, en is als doen eerft de nacht¬ 
wacht van den ftadbuife gegaen, en en is federt die tijd 
niet meer gebroken. Op den 27 Augufti hebben die 
van ftad weder doen vergaderen opten ftadhuife, den 
CapiteinvanhetCafteeldie van den Hove Provinci¬ 
ael , eenige van de Geeftelijkheid, en Ridderfchap die 
binnen Utrechtwaren, metde treffelijkfteen Catho- 
lijke borgeren , in welke vergaderinge weder compa¬ 
reerden de fedtariffen, eifchende weder fekere kerke 
en datmen de Minrebroeders en Predikerbroeders uit 
de ftad foude doen gaen, met meer diergelijke dreige¬ 
menten fo verre men des niet en dede, dat fy haer voor¬ 
nemen voorts volbrengen fouden om’t welk te verhoe¬ 
den entepreferveren fo menige Kerken, Cloofteren, ... . ... . eB 
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en Abdien, fo binnen als buiten Utrecht wel tot veer¬ 
tig in ’t getal die noch niet gefchent waren , is by advij- 
fe van den voorfchreven perfonen, gemaekt het ac¬ 
coort in qneftie, niet abfolutelijk, maer opt behagen 
van de Hertoginne en Prince van Orangien, om hem 
daer na te reguleren tér tijd toe men haer-luider me- 
ninge verftaen foude hebben, niet datmen aen de me- 
ninge van de Hertoginne twijfFelde , rioch ook uit 
gunften faveur,diemen totte feótariiïendroeg, maer 
door den uitterften nood gedrongen fijnde, alleenlijk 
om onder dexel van dien tijd te winnen en inalsbete¬ 
re ordre te ftellen, ’t welk mep uit dien kan verftaen 
dat de fecftariflèn, tot meermael een kerke geweigert 
was geweeft , overmits de welke fy de kerken had¬ 
den gefpolieert, dat fy anders niet gedaen fouden heb¬ 
ben , noch en is door’t voorfchreven accoort de in¬ 
tentie' van den fedtariiïen niet gefterkt maer gebro¬ 
ken : fo die van de Stad gedurende ’t felve hem gefterkt 
hebben , en terftont te weten den dertigften Augu- 
fti met die van de Geeftelijkheid na Wefel gefchikt 
om harnaflen te kopen, dïemen onder de Catholij- 
ke Borgers, en Geeftelijkheid foude diftribueren als 
gedaen werde. En die van wegen der Stad over t’voor- 
Ichreven accoord ftonden , waren al goede oprech¬ 
te Catholijke en eenfdeds Geeftelijke perfonen, die ' 
fonderdenood daerfy in waren, om geen goed van 
de wereld d’intentie van de fedtariflen fouden hebben 
willen promoveren, fodoch de fe&ariflërt haer-lui¬ 
der bederffenilTe opentlijk fochten. En gedurende 

voorfchreven accoord en heeft d’excertie van de 
Catholijke Religie niet ftil geftaen , maer is in alle 
de kerken gedaen geweeft, fo van predicatie, Mifle, 
als anderfins , uitgefondert die in’t accoort genroemt 
ftaen , en is ook den Minrebroeders en Prediker-broe- 
ders alleenlijk het preken geinterdiceert geweeft, maer 
niet de Miflè,en dat uit fake, dat de tijd fo gelegen 
was dat de Minrebroeders en Predikerbroeders’felfs 
op ftoel niet en fouden hebben dorven gaen, over¬ 
mits de fedtariffèn op hen-luiden fo (eer verbittert 
waren, fulx dat fy-luiden in haer gewoonlijk habijt 
niet en dorften achter ftraten gaen , noch langes de 
Landen 'reifen: en niette min hebben die van de Stad 
ftaende’t voorfchreven accoort dievandeGceftelijk- 
heid alle notelijke onderhoud gedaen en geprefenteert. 

) En was de kerke van Sinte Jacobs die den fedtarilfen 
toegelaten werde , al gevioleert en geprophaneert. 
Op den feften September fijn Johan vanAmerongen 
en Henrik van Rynevelt weder gekomen met hem 
brengende miffive van de Hertoginne daer by fy 
’t voorfchreven accoord defavoyeerde en verklaerde 
van geender weerden te houden. Waeromdievande 
Stad terftont hebben doen vergaderen degene die ten 
tijde van ’t maken van ’t felve prefent geweeft waren , 
en daer voor doen komen de hoofden van de fedtarif- 
fen en hen-luiden de meninge van hare Hoogheid 
verklaert en bevolen dien volgende dat fy de voor 
fchreven kerke van Sinte Jacobs ruimen fouden,en 
niet meer binnen de voorfchreven Stad prediken , 
en hoewel fyfulx eerft weigerden vermits daer geen 
brieven waren van den Prince, fo hebben fy nochtans 
eintelijkhaer-luiden obediëntie verklaert, en terftont 
daer na is by de Stads-klocke gepubliceert dat het voor¬ 
fchreven accoort by de Hertoginne en Prince van O- 
rangien tenietegedaen was, en dat hem eenyegelijk 
voorts aen foude reguleren volgende’t accoort by ha¬ 
re Hoogheid met de Edelen Geconfedereerde ge¬ 
maekt , ’t welk niet tegenftaende fij n de fedariiïen des 
nanoens ten felvendage in groten getalle met haer 
predicant opten ftadhuife gekomen, willende datmen 
hen de kerke van Sinte Jacobs laten foude offy wiften 
wat fy te doen hadden, daer op hen gefeid worde dat 
fy de Kerke en Stad fouden ruimen, of anders moch¬ 
ten fy fien wat hen daer van komen foude. De fake 
dusftaende bemerkende die van de ftad, dat die gene 
die van buiten tot affiftentie van de fedtariflen geko¬ 
men waren, meeft vertrocken waren , en dat weinig 
borgeren de hand aen de fedtariflen hielden,maer haer- 
luider werk gantfehelijk detefteerden , hebben etlijk 

I. Deel. 

getal van borgeren Op de beert gebrocht,' en de ker¬ 
ke van Sinte Jacob Weder in doen nemen, en aldaer 
een gehele nacht doen waken, en des anderen daegs 
na dat de grote kloeke geluid wasgefongen. Te Deum 
laudamus: en is voorts defelve met de andere gefchon- 
de Kerken tot Gods dienft geadopteert geweeft , en 
van dien tijd voorts hebben die fedtariflen haer-lui¬ 
der predicatie gedaen buiten de ftad Utrecht,fo dat 
binnen de Stad niet meer dan vier of vijf mael ge¬ 
preekt is, fonder dat fy weten, dat aldaer eenige an¬ 
dere Ceremoniën gedaen fijn geweeft. En is niet' te 
verwonderen waerom die van de ftad de fedtariflen 
nietfo wel en refifteerden in’tgunnen van den ker¬ 
ken als in te doen ruimen, fo de faken ten tijde van 
ruiminge feer verandert waren, fo overmits die van 
de ftad hert gerecolligeert en de meninge van dé bor¬ 
gers en inwöonders, en infonderheid van de Geefte¬ 
lijkheid en Ridderfchap yerftaen hadden , en fulxge- 
wegen waren alle voorder oproer metter daed tewe- 
derftaen, en dat die van de nieuwe Religie hen ver¬ 
laten vonden van den Edelen Geconfedereerde, voor¬ 
mits ’t accoort mette Hertoginne gemaekt, daer by 
alleen gepermitteert was te preken ter plaetfe daer men 
voor date van ’t felve gepreekt hadde , ’twelk t’Ut- 
recht was buiten de ftad: bevonden hen ook de lè= 
dtariflèn van vele fimpele borgers overmits die afgrij- 
felijkheid van haer-luider feit verlaten ,die hen ver¬ 
mits ’t pretext van Religie eerft fchenen aen te han¬ 
gen. En de predicatie die hierna buiten Utrechtge- 
fchiede, heeftmen moeten lijden overmits’taccoort 
met den Edelen gemaekt, dat t’Utrecht by de Stads- 
klocke door bevel van de Hertoginne gepubliceert en 
bevolen was te onderhouden, hoewel ’c felve die van 
de Stad en andere ingefetenenfogeeftelijk als weerlijk 
leed geweeft is,gelijk fy'tfelve metter daed betoont 
hebben,mits dat fy irt’tlaetfte van September Anno 
iy66. aen den Prince van Orangien fchikten Henrik 
de Voogt van Rynevelt met fekere Inftrudtie onder 
andere om te vertonen d’inconvenienten die uit de 
nieuwe predicatie quamen , en dat hy daerom foude 
willen de felve verbieden en af ftellen : maer gaf ter 
antwoord fulx niet geraden te fijn vermits de Herto¬ 
ginne die toegelaten hadde, dat hy niettemin in fijn 
Gouvernement komen, en in als ordre ftellen foude. 
Gelijk verfoek hebben gedaen die van den Hove Pro- 
vinciael, fo aen de Hertoginne als Prince van Oran¬ 
gien , maer en hebben niet konnen verwerven anders 
dan dat den Prince komen en ordre ftellen foude als 
boven. En den Prince gekomen fijnde, heeft de pre¬ 
dicatie noch meer gefterkt, en de fedtariflen fekere 
plaetfe gewefen daer fy tot de komfte van den Gra- 
vevan Megen gepreekt hebben, en waren doen noch 
foftout dat fy een kerke dorften eiftchen om haer pre¬ 
dicatie te doen. Den Prince vertrocken fijnde, bevin¬ 
dende de Stad en Staten, dat hy de predicatie niet en 
hadde afgeftelt, hebben den xxix. Januari aen mijn 
Heere de Prefident Viglio gefchreven, ten einde hy 
nopende’t afftellen van de predicatie met de Herto¬ 
ginne foude communiceren, die daer op gefchreven 
heeft, dat fy geen middel hadde gehad tot die tijd toe 
om fulx te doen , vermits ’t voorfchreven accoort. 
Seiden mede de voorfchreven Regeerders op ’t xxj. 
artieul der befchuldinge dat voor de komfte van den 
Grave van Megen fo by den Hove als by de Stad ee¬ 
nige beeldftormers geapprehendeert waren, ten min- 
ften drie die ook geexecuteert fijn, en van de refteen 
hadmen terftont geen informatie , vermits ten tijde 
van de Beeldftormerije de tumulte fo feer groot was, 
en dat het meeft al uitheemfe waren, en naer dien fy 
uit krachte van’t accoord byde Hertoginne gemaekt, 
de predicatien mollen lijden , ook de Predicanten 
gedogen. Seiden voorts geen fchutterijen gehad te 
hebben , federt dat fy aen de Keiferlijke Majefteit 
geweeft hebben , en ’t Garnifoen van ’t Cafteel was 
fober , en hadden daerom van daer geen affiftentie 
te verwachten, mits dat de Capitein van affiftentie ge- 
vraegt fijnde, feide geen ander lalt te hebben dan ’t Ca- 
ftecl te bewaren. Ontkennen dat in haer-luider macht 
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foude hebben geweeft de predicatie en Beeldftorme- 
rye metterdaed te keren, en fulx doende fouden hem 
felven en de ftad in perieul gebracht hebben van ver¬ 
loren te werden, fo de feótariflen principalijk haer- 
luideroogedaer op hadden. En overmits ly volgende 
’t accoort van de Hertoginne, de predicatie moften 
lijden,hadden ook moeten gedogen de gene die de- 
lelve geaflifteert hadden , en confequentlijk Meefter 
Valentijnen veel meer andere,en gink Meefter Va- 
lentijn ter predicatie niet anders dan hy dagelyx ge- 
woönlijk was uit te rijden, en wiften ook de ge aegde 
niet voor fijn vertrek dat hy kerken gefpolieert hadde, 
noch en was niet als borger ontfangen , maer hadde 
eed gedaen van de Coninklijke Majefteit en ftad Ut¬ 
recht getrou te fijn als alle uicheemfe doen. Nopende 
n’infolentie van Meefter Valentijn feiden t felve eens 
o-ebeurtte fijn, als hy tot Yfièlftein by den Heerevan 
Brederode en eenige andere Edelen Geconfedereer- 
den hadde wefen eten,en welby drankewedert Ut¬ 
recht quam, daerom hy des anderen daegs dede be¬ 
geren datmen ’t felve fijnen drank foude willen toe- 
ich rijven , fohy niet gewoon was te drinken, en met 
te min heeft hem heimelijken gehouden, en is ook by 
den Schout in perfoon gedagvaert lijnde, tegen hem 
«eprocedeert. En als de Pnnce t’Utrecht was is hy 
weder gekomen hem betrouwende op den Heerevan 
Brederode, en hebben die vande Wet doen den Schout 
geleid, dat hy hem behoorde te apprehenderen; die 
leide niet dienaers genoeg te hebben om ’tielve te 
doen , fo Meefter Valentijn felve vijf of fes dienaers. 
hadde, en dat de Lands-knechten alleenlijk dedefen- 
fie van den ftad gelworen hadden , en fulx hem niet 
en fouden willen aflïfteren, dat hy hem niet te min fou¬ 
de fterk maken, en den voornoemden Meefter Valen¬ 
tijn verfekeren, die terftont daer na hem uit de ftad 
geabfenteert heeft: beroerendeJohan van Reede,fei¬ 
den t’ontkennen dat hy conventiculen of onbehoorlij¬ 
ke vergaderinge gehouden hadde, maer hielt Wijnta¬ 
verne jen fo ’t felve fufpeeft was, heeftmen hem voor 
de Wet ontboden en gearbeid te induceren dat hy uit 
de Stads kelder foude vertrecken ,’twelk hyfeidehem 
ongelegen te fijn, offerende niet te min die van de ftad 
borge voor alle fchaden die haer uit fijne huihnge fou¬ 
de mogen komen, en dat die van de ftad de felve fo 
fouden doen maken en bewaren dat fy hem des ver- 
fekert mochten houden, alsfy gedaen hebben, fo dat 
Johan van Reede maer tot een plaetfe uit en in fijn 
huifinge gaen , en dat alle de werelt fien mochte 
wie daer uit en in gink, fo die ftond op de ftads plaet¬ 
fe en inde wacht, in der voegen datmen van hemen 
fijne huifinge verfekert was. En allo hem niet geble¬ 
ken en was dat Johan van Amerongen Slootmaker de 
kerken hadde helpen fchenden, en hy ’t felve geftadig- 
Jijk ontkenden, men hem niet en heeft verlaten dan 
ten tijde als alle des Stads dienaers haerofficien prefen- 
teren, ’twelk was in Decembri , en middelrctijd en 
heeftmen geen nieuwe werken laten maken: maer al¬ 
leenlijk eenige die hy onder handen hadde laten vol 
maken, en de refte heeft een ander gemaekt. Beroe¬ 
rende dat den Heerevan Brederode den wijn gefchon- 
ken foude fijn , ontkennen ’t felve , maer alfo in de 
landen van Vyancn en Hageftein in’tlaetfte van De¬ 
cember fekere krijgsvolk vergadert was, en de platte 
landenbefchadigden,fijn op den vijfden Januarijaen 
den Heere van Brederode gefchikt fekere Gedeputeer¬ 
de van de ftad, Geeftelijkheid en Ridderfchap om te 
verftaenof die hem toequamen, die feide neen, en 
dat hy met die van Utrecht niet en begeerde dan 
goede nabuerfchap , hoewel hy wel andere oorfake 
hadde,vermits men fijn Edelen de poorten gefloten 
hadde, en heeft de voorfchreven Gedeputeerde, die 
in grote vrefe waren vermits’t volk dat fy fo binnen 
Vyanen als op ten huife fagen te gaft gehouden en 
vruntlijk laten gaen,hoewel Harmen vanderVecht een 
van hen-luiden door eenige Ballingen van Utrecht by 
naer doorfchoten hadde geweeft: en foden achtften 
Januarij aenTollefteegpoorte van de Stad wat gebro¬ 
ken was en de Burgemeefters gegaen waren om’t fel¬ 

ve te befien en doen refereren, is den Heerevan Bre¬ 
derode daer gekomen, die hen-luiden by hem ontbo¬ 
den heeft, en overmits’t gene op den vijfden Januarij 
gefchied was, hebben met hem eenige potten wijns 
al ftaende by de vuire gedronken, fonder hem noch¬ 
tans den wijn te fchenken of prefenteren, en en be¬ 
hoort niet wonder te geven, dat de Burgemeefters van 
Utrecht met den voorfchreven Heere fimuleerden, 
nademael de Hertoginne felve noch doen noch in 
lange daer na den voorfchreven Heere geen Vyant dor- 
fte of wilde verklaren , nochtans van de grote Meefters 
om des te doen verfocht fijnde. En en hebben die van 
de ftad aen de voorfchreven Heere niet gefchreven, 
maer uiten naem vande ftad, Geeftelijkheid en Rid¬ 
derfchap waren de voorfchreven Gedeputeerde op 
den vijfden Januarij aen den voorfchreven Heere me¬ 
de gegeven brieven van predentie,en daer na is noch 
eens van wegen als voren, by advijfe van den Grave 
van Megen aen den voorfchreven Heere gefchreven 
ter oorfake van eenige gevangens die hy binnen Vya¬ 
nen hadde. En alfo den Heere van Brederode opten 
tweden Odlobris met pradtijke eenige van fijn Edelen 
Geconfedereerden en anderen binnen Utrecht hadde 
doen komen om (alft naer gebleken is en men doen 
niet en wille ) de ftad te occuperen, en dathydenCa- 
pitein op ’t Cafteel ontboden hadde dat hy des noens 
aldaerwoudeten eten komen. So hebben die vande 
ftad terftont de poorten doen fluiten, haer Vendel 
knechten op de been gebrocht, en andere goede bor- (F. 
gers fo geeftelijk als weerlijk in wapenen geftelt, en 
den gehelen dag gehouden, en voorts meer provifien 
geordonneert jegens alle inconvenienten, in der voe¬ 
gen dat de gene die binnen gekomen waren, fiende 
dediligentie en neerftige toelicht van de ftad, heb¬ 
ben fonder iet te doen, moeten vertrecken. Daer uit 
men lichtelijk kan verftaen dat de fwarigheid die de 
ftad van Utrecht gehad heeft , van buiten gekomen 
is, en wat faveur die van de Stad den Heere van Bre¬ 
derode toegedragen hebben. En als den Prince door 
commiffie van de Hertoginne t’Utrecht gekomen was, 
om alle laken te hellichten en hy den Staten eerft, en 
na die van der Stad alleen , voorgehouden hadde fe¬ 
kere accoort dat fy metten fedtariffen maken fouden , 
tot dat by de Coninklijke Majefteit en advijs van de 
Generale Staten anders geordonneert foude wefen, fo 
en hebben nochtans noch de Staten, noch de Stad , 
’t felve accoort niet willen aengaen , overmits fy ver- 
ftonden ’t felve de Hoogheid van de Majefteit tena 
te gaen, fo dat den Prince’t felve accoort by manie- 
re van ordonnantiën op fijnen naem heeft doen publi¬ 
ceren. Nopende de woorden die den Schout gefpro- 
ken foude hebben van de fleutelen, feiden : dat gedu¬ 
rende de trbuble de fleutelen van den poorten op den 
ftadhuife, daer continuelijk wacht was , bewaert fijn 
geweeft by wille van den Schout, den welken indien 
hy de fedtariflen hadde willen gunft en faveur doen, 
’t felve niet en foude hebben gedaen, maer de fleu¬ 
telen behouden hebben, fo de bewarenifle hem al¬ 
leen in den naem van de Coninklijke Majefteit toe¬ 

komt. 
En nopende de refte, feiden al’t gene by hen-lui¬ 

den gedaen en geleden is, 1b van depredicatien, Beeld- 
ftormerye en anderfins , gedaen en geleden te fijn 
niet uit eenig af keer vandeCatholijke Religie, of van 
den obediëntie van fijne Majefteit, noch ook uit ee¬ 
nige gunfte of faveur die fy totten fedtariflen hadden 
ofcdroegen : maer om meerder quaed ( dat fy voor oo- 
gen fagen) te fchutten, als grote bloedftortingen, o- 
verval en occupatie van de voorfchreven Stad, en be- 
derfFeniflë van de goede Inwoonders, fo geeftelijk 
als weerlijk, van de felve, en infonderheid om voor- 
derfchendinge van veel Kerken , Abdyen , Cloofte- 
ren en Gods-huifen ,die ontrent veertig lb binnen als 

I buiten Utrecht noch ongefchend waren gebleven , 
| mitsgaders de vaftatie van ’t gehele platte Land, en 

fonderlinge van de voorlieden van Utrecht, t£ be¬ 
letten , waer toe en om de voorfchreven predicatie ge¬ 
doogt te hebben, fonder refiftentie daer tegeas te doen 
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die van de Stad en andere Iiiwoonders van Utrecht, 
Üie over’t voorfchreven accoort gëftaen hadden, dc- 
fe naervolgende redenen en circumftantien beweegt 
hadden. Indeheerften datten tijde als de voorfchre¬ 
ven trouble begónfte de predicatie en Beeldftormerije 
fo ontrent als binnen Utrecht eerft gedaen werdede 
Coninklijke Majefteit niet en was in defe Landen, 
maer in Spangien: dat fijne Majefteit voor Gouver¬ 
nante Generael over alle de Nederlanden gelaten had- 
de dé Hertoginne van Parma en Playfance. Dat hy 
Voor Gouverneur fpeciael over de Landen van Hol- 
larid en Utrechtgeftelt hadde,den Prince van Oran- 
gien, en andere Heeren over andere Lahdên of Pro¬ 
vinciën. Dat de voorfeide Edelen Geconfedereerde, 
overmits d’abfentie van fijne Majefteit ,herri verftout 
hadden hare Hoogheid te prefenteren de voorfeide re- 
quefte, en en te maken fekere verband en confedera¬ 
tie, foom’tfeit van de voorfchreven Requefte te de- 
fenderen als d’Inquilitie te extirperen. Aen ’t welke 
de principaelfte Heeren en Gouverneurs van defe lan¬ 
den, hamentlijk den Prince van Orangien, den Grave 
vanEgmont,Hoorn, Hoogftraten &c. eenfdeels de 
hand fchenen te houden, ten minften fomen doen pre- 
fumeerde, en naderhand genoegfaem fijn Excellen¬ 
tie gebleken fchijnt te wefen. Sulx dat de Hoogheid 
van dc Hertoginne van Parma uit vrefe van dien, en 
om geen occafie te geven van meerder oproerte,de 
voorfchreven Edelen Geconfedereerden ter oorfake 
van hare Requefte en confederatie niet en heeft dor- 
ven apprehenderen, corrigeren of ftraffen: noch ook 
eenig apparaet maken om fulx te doen maer heeft 
alleenlijk de fake geremitteert aen fijne Majefteit. 
Dat hoewel op de Requefte van de voorfchreven E- 
delen niet anders geappoindteert en was dan voor¬ 
fchreven is , nochtans de Gemeente hem gepeffüa- 
deert heeft d’Inquifitie en executie van de Placcaten 
op ’t ftuk van de Religie gemaekt , geaboleert en 
ten minften gefurcheert te wefen, en alfulx geoorloft 
te zijn, te leven in fuiken Religie al een yegelijk goed 
dochte, en confequentlijk de Overheid, fo veel ’t feit 
Van de Religie aengaet, geheel ongehoorfamelijk en 
rebel geworden was, en dat alle de landen door. Daer 
in fy hem te meer verftout hebben, dat eenige Staten 
van den Landen of om de Gemeente te mogen ftil- 
len, of uit eenige andere confideratie , by Requefte 
verfocht Hadden, moderatie van Placcaten en aboli- 
tie van de Inquifitie , fonder nochtans dat de Staten 
Van Utrecht fulx gedaen hebben gehad. Dat hoewel 
de Coninklijke Majefteit van de prefentatie van de 
voorfchreven Requefte , oproerteen rebellie weltij- 
telijkén geadverteert is geweeft , fo door fchrijven 
van hare Hoogheid, door ’t fenden van den Marquis 
van Bergen én Pleerevrn Moütigni, nochtans voor 
’t eerfte geen fecours gefonden heeft , maer de ge¬ 
meente by Miffive doen vertrooften met een hope 
dat fijne Majefteit kórtelijk over komen foude. Maer 
heeft de Hoogheid van de Hertoginne van Parma 
alleenlijk gearbeit met goedheid fonder Wapenen 
de fake te hellichten: diffimulerende veel dingen die 
fy niet en konde keren , en haer na den tijd voe¬ 
gende. 

Dat hier na de voorfchreven predicatie, vermits de 
voorfchreven notelijke dilfimulatie en conniventie 
van de Hertoginne, by na in alle de Provinciën van 
defen Landen ingevoerc is geweeft: beginnende van 
Sinte Tans dag den vier-en-twintigften Junij af, en is 
voorts gemultipliceert en gecontinueert tot den vijf- 
en - twintigften Augufti. Daer door de gemeente 
meer en meer oproerig geworden, en in hare verme¬ 
tele liberteit van de prctenfe Religie gefterkt is ge¬ 
weeft , fonder dat nochtans over hen-luiden eenige 
ftraf gedaen werde. Dat de Hoogheid van de Herto- 

inne haer bevindende genoeg verlaten van eenige 
aerfy haer meeft op hadde behoort te betrouwen, 

fobenaut is geweeft door de voorfchreven confedera¬ 
tie en beroerte , die principalijk binnen Antwerpen 
Was, dat fy eerftlijk den Prince van Orangien, aldaer 
als een hooft: en fuperintendent heeft moeten fchicken 
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in’t beginne van Julio Anno 1566. en dat om defa- 
ken van de Stad te appaiferen, en de oproerte te ftil- 
len, hoewel genoeg kenlijk was dat de felve Prin- 
cë de hand hielt aen de Edelen geconfedereerde, en 
dat aen Antwerpen genoeg de welvaert van’t gehele 
Land gelegen was. Dat’t felve niet tegenftaende, de 
predicatie en oproerte aldaer en elders meerdagelijx 
vermenigvuldigde , tot het fchenden van de Kerke 
en Beeldftörmen roe, ’t welk binnen Antwerpen ge¬ 
daen is geweeft op den twintigften Augufti voor¬ 
fchreven. Gelijk ’t felve onlanx, daer voor, en na in 
veel meer andere oorden j Steden en Provinpien o- 
penbaerlijk gedaen was, fonder eenige refiftebtie fo 
van de Gouverneurs in ’t Generael als van den Of¬ 
ficiers in’t particulier. Dat de tijdinge van de Beeldt 
ftormerije binnen Utrecht fchielijk quam ontrent 
dén drie-en-twintigften of vier - en - twintigften Au¬ 
gufti met een fame dat diegene die fulx deden wel 
feven of acht duifent gewapende mannen fterk en 
nergens gerefifteert en waren. Dat ten tijde voor¬ 
fchreven en aleer d’eerfte predicatie t’Utrecht, ge¬ 
daen worde , de oproerige Gemeente en Rebellen 
de Wapenen in handen genomen hadden, niet al¬ 
leen tot refiftentie , maer ook tot invafie van de O- 
Verheid en Catholijke , al op ’t betrouwen yan de 
Edeleh Geconfedereerden die hen-luiden te S. Truyen 
vryheid van de Religie beloofde, en genoeg in pro» 
te&ie genomen hadden , fulx dat de faken fo verre 
gekomen waren dat in de macht van de particu¬ 
liere Officiers van de fteden niet en was de voor¬ 
fchreven oproerige gemeente te refifteren of in of- 
ficio te houden. Te min dat de Geconfedereerden 
openbaerlijk jaditeerden en lieten luiden , dat in¬ 
dien men hem ter oorfake van haer-luider verband 
wilde krenken of mifdoen, dat fy ’t felve metter daed 
refifteren fouden,en dat fy ook te dien einde fekere* 
aliantie in Duitfland gemaekt hadden. Dat fy ook in¬ 
den felven landen feker merkelijk getal van ruiters 
en knechten op waerdgeld leggende hadden, die t’al- 
len tijden alft hem geliefde tot haerluider defenfie en 
affiftentiegereedfoudén wefen,gelijk de Prince van 
Orangien dit felve jegens den Burgemeefters yan de 
ftad Utrecht als hy binnen Utrecht gekomen was o- 
penbaerlijk verklaerde. Dat daer jegens in defe Neder¬ 
landen geen krijg-volk aengenomen noch andere pro- 
vifie gedaen was, daer mede men aliulken oploop en 
rebellie van den Geconfedereerden met haren aen- 
hang foude hebben kunnen refifteren. Dat de Hee- 
re van Brederode was hooft van den Geconfedereer¬ 
den , en fo voorfchreven is , behalven de Generale 
queftien van de Religie en rebellie, vele particulie¬ 
re querelen hadde jegens die van Utrecht. Dat ook 
den felven Heere mitfgaders de Grave van Culenborg 
en van den Berge nl byde ftad Utrecht gefeten wa¬ 
ren, en de fedtarifien en rebellen daer binnen gefe¬ 
ten lichtelijk en in korten tijd tot affiftentie hadden 
konnen komen. Datmen vermits de vergaderinge 
die in Julio te S. Truyen geweeft was, niet anders en 
konfte weten , of de predicatie en Beeldftormerije 
gefchiedeby kenniffeen oogluikinge van de Gecon¬ 
federeerden. Byfonder, want de Beeldftormers bin¬ 
nen Utrecht openbaerlijk jaditeerden en lieten lui¬ 
den , dat fy grote Meefters tot haer-luiden Hoofden 
hadden, en meerdere dan Brederode , daerom hem 
niemantendorfte refifteren. Dat indien fulx geweeft: 
ware gelijk men vaftelijk prefumeerde (mits dat niet 
te geloven was dat de Gemeente fonder merkelijk 
hooft en eenenftijven rugge te hebben, foafgrijfelij- 
ken en enormen feit fouden hebben derven aenrech- 
ten) en die van de ftad Utrecht de precjicatie en 
Beeldftormerije metter daed belet hadden , en daer 
over eenige Bloedftortinge ware gebeurt, gefchapen 
ware geweeft dat de fedtariffen van de omliggende 
plactfen en haer-luiden hoofden gekomen foude heb¬ 
ben tot affiftentie van den fedtariffen binnen Ut¬ 
recht gefeten , en fouden by hulpe van de felve de 
ftad van Utrecht hebben mogen overvallen, en by¬ 
fonder de Kerkeq en Cloofteren buiten Utrecht in 
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brand ftekeri , en ft gehele platte land van Utrecht mo- 
oen bederven. Daer toe fy van den Geconfedereerden 
binnen Lands en ook uit Duitfland van haer-luider 
o-eailieerde lichtelijk en in korten tijd affiftentie had¬ 
den mogen krijgen, overmits de propijsheidvan den 
Rijnftroom daer Utrecht op gelegen is. En dit aleer 
die van de ftad Utrecht van hare Hoogheid of yemant 
anders affiftentie hadden konnen verwachten, fo over¬ 
mits fy van volk onverfien was, als dat doen fo veel in 
Vlaenderen , Braband , Henegouwen en elders, daer 

fy omtrent gefeten en lange te voren ge ij e pre ïca 
tie en Beeldftormerye geichied was, te doen hadde, 
dat ly die van Utrecht die verre van BruflU gefoten 

F- fijn veen volk toe enfoude hebben konnen ichiclmn. 
En voor’t gene voorfchreven is, hadden die van Ut¬ 
recht te meer forge, om dat nieuwen 
lijke datelijke reffiftentie gedaen was , fo dat iy van 
Utrechto-enoeo- de eerfte foudenhebben geweeft, en 
confequentelijk alle de laft vande Seaariffenen Re- 
bellen op hem ?ederiveert, en op haer-luiden hals a 
leen gchaelt fouden hebben ft welk hem met geraden 
cn was. Te min om dat den Prince van Orangien Stad¬ 
houder over Utrecht was, en in handen haddc.het^a- 
fteel Vredenborch. Daer door men tallen tijden men 
uit de ftad Utrecht volk op en af konde laten. En dat 
den Capitein van ft felve Cafteel was den Heerewan 
Warenborch, die lange te voren geweeft was Edelman 
en Hoofmeefter van den voorfz Prince, en by den iel- 
ven op ft Cafteel voor Lieutenant geftcld. En daer- 
om en was men niet verfekertof den voorfz Capitein 
hem hielt van den Edelen Geconfedereerdendani met. 
So dat den fel ven die van de Stad en ook alle Catholijke 
eeheel fufpedt was, byfonder want men hem vragende 
wat affiftentie men van hem foude mogen verwachten, 
nimmermeer verfekert antwoord en kreegh anders dan 
dat hy <*een vorder laft hadde dan ft Cafteel te bewaren. 
Sulx dat die van de Stad hem ganfehelijk op t Cafteel 
niet en dorften betrouwen: maer grote vrefe daer voor 
hadden en beducht waren, dat ingevalle van rehitentie, 
en de Sedtariffen hetquaedfte gehad hadden, fy luiden 
of door den Prince of Grave Lodewijk fijnen broeder, 
die hem opentlijk droeg van den Geconfedereerden 
door ft Cafteel van buiten tot affiftentie hadden mogen 
krijgen, en alle goede Catholijke ombrengen,en voorts 
de Stad inhouden en occuperen. Voor al t welk men 
des te meer beducht was, overmits dat een fame geitroit 
was onder de Gemeente binnen Utrecht, dat het Ca- 
lU-1 foude wefen voor den Sebtariffen en Rebellen. En 
dat tot haer-luider affiftentie heimelijken by nachte 
volk gekomen was die hen ingevalle van nood fouden 
affiftcren, wacr door de Catholijke geheel verflagen en 
de Sedariflen geheel geanimeert waren. Te meer dat 
de felve Sedariflen gehele vafte perfuafie hadden, dat 
liilx waer was als te weten, dat ’t Cafteel voor hen-lui- 
den foude zijn, door dien dat Dirk Cater hooft van de 
Kerkenfchenders voornoemt, eenige van fijne com¬ 
plicen creperfuadeert hadde, dat hy foudegaen fpreken 
den Capitein op Vredenburch en fijne memnge ver- 
ftaen En ’t felve gedaen hebbende en wederkerende 
van ft Cafteel hadde verklaert jegens fijne complicen 
die hem te dien einde verwachtende waren, dat hy den 
C°pitcin gefproken hadde en dat den felven voor hen¬ 
luiden foude wefen, gelijk dit den voorfz Capitein na¬ 
derhand felfs indevergaderinge van de Stad verklaert 
heeft gehad. Worden noch geconfidereert dat die van 
deStaddemeningeen humeuren van haer-luider bor¬ 
ders noch niet bekend waren, en darmen overmits de 
menigte van den borgers, en door de nieuwigheid van 
de fake ter predicatie gegaen hadden, niet fo feer om 
die te horen alstefien watdaerom gaen foude, beducht 
was dat alle de gene dieterpredicatien gegaen hadden, 
ook de Sedariflen aengehangen fouden hebben, dat 
naderhand nochtans anders gebleken is. Dat ook de la¬ 
ken fo dubieus waren en fo heimelijk beleid werden, 
dat fo grote confufie en defordre onder de gemeente 
was in alle Landen, dat niet mogelijk was te onderken¬ 
nen hoe eenyegelijk gefint was; alfode ouders haer- 
luiden kinderen fufpedt hadden : fufters en broedeis 

malkander, den eenen vrund den anderen niet en dor¬ 
ften betrouwen: en d’een gebuer hem van den anderen 
niet verfekert en mochte houden: daer door die van de 
Stad beducht waren, dat ingeyalle van refiftentie veel 
borgers en ingefetenen niet en fouden hebben willen 
vechten, byfonder fiende haer ouders, vrienden en ma¬ 
gen onder de adverfe partye. 

Dat die van de ftad Utrecht langen tijd in vrede ge¬ 
feten, en federt denjarevan 4? geen oorloge ontrent 
haer-luider quartier gehad hebben. Daer door de bor¬ 
gers en ingefetenen van de felve ftad mitsdien van wa¬ 
penen geheel onverfien waren. Destemeerdatdeftad 
Utrecht federt dat die aen de Keiferlijke Maj. hooglof¬ 
lijker memorie gekomen is, geen fchutteryenochan- 
re broederfchappen of confraterniteiten die wapenen 
hanteren of exerceren gehad hebben noch en hadden. 

Dat boven dien een groot deel van de felve Stad con- 
fifteerden in Geeftelijke en Religieufe perfonen, die 
niet gewoonlijk zijn wapenen te handelen, en den Ca¬ 
tholijke borgers apparentlijk meer belets gedaen fou¬ 
den hebben dan affiftentie. Dat overmits de voorfz 
o-rote menigte van de Geeftelijkheid die binnen Ut¬ 
recht refideert , de voorfz Sedariflen te meer op de 
voorfz Stad verbittert waren, jacliterende openbaer¬ 
lijk dat fy ft bloed van den onnoielen ( dat fy feiden daer 
o-eftort te zijn) wreken fouden , en die van de Geefte- 
Hjkheid fo traderen dat fy korts niet weder fUtrecht 
banken en fouden of diergelijke. 

Dat voorts de oproerige gemeente meeft al vile en 
abjede perfonen waren van foberen ftact en kleine for- 
tuine , die niet of feer weinig te verliefen hadden; en 
daerom niet en fochten, dan de goederen van de Ker¬ 
ken, Cloofteren en andere Godshuifen, mitfgaders van 
de Geeftelijkheid en andere Catholijke perfonen die 
rijk vermaert waren, te diripieren. So dat de Stad Ut¬ 
recht meer in ft ooge was van den Sedariflen dan ee¬ 
nige andere daer ontrent gelegen; te meer dat de felve 
Stad feer proprijs gelegen is om haer uit Holland, Gel¬ 
derland en andere omleggende plaetfen en Provinciën 
te mogen befchadigen. 

Byfonder, want de felve eenfdeels gefterkt en geforti- 
ficeert was, en bequamelij k voorts gefortificeert mocht 
worden ; fo dat aen ft verlies van de voorfz Stad meer 
dan een ftad of Provincie gelegen was, fo apparentelijk 
tebeforgen was, dat indien Utrechtgeoccupeerthad¬ 
de geworden, vele andere omleggende, fo grote als 
kleine Steden, die niet fo vaft zijn, fonder eenige refi¬ 
ftentie te doen , in handen van de Sedariflen gekomen 
iouden hebben, al tot lafte van die van Utrecht. 

Aenmerkende hier beneffens , dat overmits de 
grote perturbatie, confufie en vrefe die daer was in de 
ftad Utrecht als meer andere, en merkelijken onder 
de Catholijke, meer dan men foude konnen fichrij- 
ven of met tongen uitfpreken, foyegelijk meer docht 
om zijn lijf en goeden , wijven en kinderen te falve- 
ren , dan om refiftentie te doen. Dat ook de Reli¬ 
gieufe als Minder-broeders en Prediker-broeders niet 
openbaerlijk in haer gewoonlijke habijt achter ftra- 
ten dorften gaen, noch ook langs de Landen rijden, 
en veel min op ftoel fouden hebben dorven prediken , 
Sermoen of openbaerlijke Miffe doen. So hebben 
die van de Stad voor’t befte geadvifeert van twequa- 
den het befte te kiefen , en nutter te zijn voor een 
tijd te diffunderen , en met pradijke te maken dat 
de Stad verfekert foude wefen , dan die tehafarderen , 
wel wetende dat de Majefteit meefter van de Stad blij¬ 
vende , lichtelijken in toekomenden tijden middel 
foude hebben alle difordre en inconyenienten af te 
ft ellen. En indien die maer eens verloren hadde ge¬ 
weeft , de felve mitfgaders d’omleggende Steden, 
die apparentelijk gevolgt fouden hebben, in langen 
tijd niet weder te recupereren en fouden hebben ge¬ 
weeft. Waer in men die van de Stad hadde rno- 
aen imputeren , dat n aer dien de Hoogheid van de 
Hertoginne hen-luiden by hare miffive bevolen hau- 
de , dat fy voor al maken fouden de Stad verfekert 
te zijn, en dat de Majefteit de fterkfte foude blij¬ 
ven , en ft felve met fo kleinen fake doen kofte, 

niet 
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niet en hadden gedaen, en waerorh dat fy hen-luiden ! 
felven en de ftad en landen van Utrecht meer hadden 
willen hafarderen dan andere Steden die tneer dan Ut¬ 
recht geleden hadden , en wijfer hadden Willen zijn 
dan de felve Steden , en ook de Hertoginne felve 
die tot die tijd toe geen refiftentie gedaen, of ook geen 
apparentie van refiftentie gemaekt hadde: maer mét 
alles gediflimuleert , tot dat fy de fterkfte foude 
wefen , en dat uit gelijke vrefe alft wel te vermoe¬ 
den is , en om arger quaed te fchouwen, daerom fy 
ook gedrongen is geworden ’t voorfchreven accoort 
met den Edelen te maken, en daer by de voorfchre¬ 
ven predicatie toe te laten. Alfo kennelijk is dat 
de Geconfedereerden, indien fy gewilt of goed ge¬ 
docht hadden , dat fy veel meer quaeds hadden kon- 
nen doen dan fy gedaen hebben. Daer uit men mach 
merken dat de voorfchreven vrefe niet ydel geweeft 
is , maer ex jufia eau fa > dat is, uit rechtveerdige oor- 
fake die ook de Hertoginne hadde bewogen om 
fuiken accoort te maken , uit kracht van welke de 
voorfchreven predicatien wel een half jaer geconti- 
nueert lijn ge weeft. Daer by gevoegt dat de lelve ha¬ 
re Hoogheid onlanx voor ’t voorfchreven accoort in 
fuiken vrefe en benautheid was, dat fy haer binnen 
Bruflel niet en dorfte onthouden : maer tot Bergen 
in Henegouwen geweken foude hebben, ten ware fy 
gehouden ware geweeft, al hoewel fy Garnifoen en 
de Benden van Ordonnantiën t’haren gelieven , en 
den gehelen Raed van fijne Majefteit t’haerder afli- 
ftenne hadde. So dat, feggenfe uitdefe en andere re¬ 
denen , en middelen boven verhaelt, wel te verftaen 
is, dat die van Utrecht in alle ’t gene fy gedaen en 
geleden hadden, geen fraude noch dolum, en confe- 
quentelijkgeen Cnmen lafe Majeftatis gecommitteert 
cn hadden. En om te vertonen de diligentie van die 
van de Stad in den voorfchreven trouble gedaen, werd tepofeert dat fy luiden na den feften Septembris heb- 

en doen publiceren fekere Ordonnantie, ten einde 
alle Geeftelijkeen wereltlijke perfonen hem met haer 
geweer als de kloeken gelkgen worden, fouden laten 
vinden op haer-luider loopplaetfen, hebben alle nacht 
wacht doen houden van 160 perfonen, fo Geeftelij- 
ke als weerlijkeen des daegs in de poorten en op den 
Stadhuife , en fo ’t felve den borgers te fwaer viel, 
hebben doen optekenen 250 knechten om dieaente 
nemen rot verfekertheid van de Stad , en overmits 
fy ’t felve niet doen en mochten fonder confent van 
de Hertoginne , overmits feker placcaet gepubliceert 
den derden Septembris , hebben by miflive aen de 
Hertoginne verfocht confent, en hem mede geex- 
eufeert van de voorgaende fauten, en dat fy hen voorts 
reguleren fouden volgende de wille van hare Hoog¬ 
heid. Daer op hare Hoogheid die van de Stad be¬ 
dankt heeft, en hen-luiden geaudtorifeert de voor¬ 
fchreven knechten te mogen aennemen, mits doen¬ 
de den eed by haer geprefcribeert. Volgende welke 
de voorfchreven knechten terftont gemonftert zijn, 
en tot des Stadsen Geeftelijkheidskoften onderhou¬ 
den den tijd van negen maenden. Op den twinrig- 
ften Septembris fijn alle conventiculen heimelijk en 
openbaer oplijf-ftraffinge by edidte van de Stad ver¬ 
boden, met noch eenige andere articulen tot verfekert¬ 
heid van de nachtwachte. 

iio.) Op den 23 Septembris hebben de fedtariflen we¬ 
der een Kerke verfocht die hen ontfeid is, fo dat fy 
dreigende van daer gingen, genoeg te kennen geven¬ 
de dat fy yet metter daed wilden aenrichten: fo dat 
die van de Stad geoorfaekt fijn geweeft met fterke 
wacht daer tegens te verfien. 

En niettemin hebben de Staten van Utrecht, fien- 
de de grote oproerten in alle omleggende plaetfen daer 
door meer periculen hadden mogen komen om ’t fel¬ 
ve de Hertoginne te remonftreren en afliftentie van 
vierhondert voetknechten en vijftig kleppers te bege¬ 
ren , den Domdeken, de Heere van Montfoort, en 
Johan van Amerongen gecommitteert. Hadden ook 
die van de Stad geconcipieert op den 28 Septembris 
fekeren nieuwen eed > te weten doen fweren de Co- 
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ninklijke Majefteit getrouwighèid, de Regeerders van 
de Stad in den naem van de felve Majefteit gehoor- 
faemheid , defenlie van het oude Catholijke gelove 
en van de ingefetenen van de Stad van den felven ge¬ 
love, die by den gehelen Raed williglijk gedaen is, 
uitgefondert eenen Philips van Renefle, is ook gedaen 
by alle Officiers en dienaers van de Stad en de meé- 
fte Edelen en borgers. En fo de fedtariflen acn den 
Prince fekere fupplicatie overgegeven hadden om een 
Kérke te hebben , fo hebben die van de Stad , om 
’t felve te beletten, aen den Prince gefchikt, die by 
miflive van den vierden Odtobris gefchreven heeft, 
dat fijn meninge was te doen onderhouden ’taccoorc 
met den Edden gemaekt, en dat men de fedtarif- 
fen fouden bevélen contrarie van dien niet te atten- 
teren, en is de milfive den fevenften Odobris gepu¬ 
bliceert. 

Op den xj. Odobris is de Prince binnen Utrecht 
gekomen met 160 fchutten, en noch fijn Bende, die 
fy nochtans merkelijken uit de Stad liever gefien had¬ 
den , ter oorfake van de welke veel woorden met 
den Prince gebruikt werden , maer Wilde die daer 
in hebben , en hebben die van de Stad hen-luiden 
ook merkeljike penningen moeten geven op yegelijk 
hooft. 

Op den twintigften Decembris is by de Stads -kloeke 
gepubliceert de miflive van de Hertoginne, dat’t ac¬ 
coort met den Edelen gemaekt niet yorder en exten- 
deerde dan de naekte predicatie, en bevolen eenen ye- 
gelijkhem daer na te reguleren op poene van fwaerlijk 
geftraft te worden. Op den dertigften Decembris heb¬ 
ben de fedtariflen aen de Stad requefte geprefenteert 
verfoekende dat fy fekere aengehechte requefte, hou¬ 
dende aen den Conink, aen den Prince fouden willen 
fchicken, dat hen gerefufeert is. Hebben die van de 
Stad en Staten hier na ontrent den elfften January, 
de knechten die van Vyanen over de Lekke gekomen 
waren, met de knechten die in de Stad lagen, en feke¬ 
re huifluiden verjaegt, en weder over de reviere gedre¬ 
ven, als van wegen de Staten gefeidis, waervandie 
van de Stad de Hertoginne geadverteert hebben op 
den xxiiij. January. Opten xxviij. January heefthare 
Hoogheid aen de Stad gefchreven, dat men defeéta- 
riflènmet goede middelen, en door haer Catholijke 
vrienden, foude induceren om de predicatie en dier¬ 
gelijke aden , den Majefteit niet aengenaem, te laten , 
volgende welke die van de Stad feer gearbeid hebbeil 
ten einde voorfz, maer te vergeefs, fo de fedtariflen 
feiden dat de miflive. van de Hertoginne hen-luiden 
niet aen en gink , fo fy hadden ordonnantie van den 
Prince, dat fy niettemin woudert doen en defifteren 
als die van Holland, van welke antwoord die van de 
Stad, den Prince doen in Holland wefende geadver¬ 
teert hebben , ten einde hy als Stadhouder van Hol¬ 
land daer in foude willen voorfien. 

Op den xxix. January is aen den Prefidcnt Viglio 
gefchreven ten fijne als boven, en ontfangen van de 
Hertoginne antwoord als voren. 

Alfo hier na den twe-en-twintigften February, an¬ 
no 1567. merkelijk getal van Geufen begonften te 
vergaderen binnen Vyanen , hebben de ftad en Sta¬ 
ten haeftelijk aengenomen 800 knechten, forgende 
overrompelt te worden eerfy van de Hertoginne ant¬ 
woord fouden krijgen. Van alle’t welk de Staten by 
Cordenoort haer-luider fpeciale Gedeputeerde, en de 
Stad by hare miflive van den xxij.Febr. de Hertogin¬ 
ne geadverteert hebben. Hebben ook geadverteert 
den Prince en verfocht dat den Capitemop ’tCafteei 
geordonneert foude worden de Stad te affifteren met 
eenige Artillerye , en met henluiden houden goede 
correfpondentie. En heeft de Hertoginne met het aen¬ 
nemen van de knechten in fuiken nood te vreden ge¬ 
weeft , de ftad en Staten van haer-luider diligentie 
bedankt, en als de voorfchreven knechten afgedankc 
werden, hebben die van de ftad een merkelijke fom- 
me van penningen verfchoten fonder die weder t® 
hebben. 

Is hierna in \ laetfte van Februario den Grave van 
€C 3 
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Megen t’Utrecht gekomen \ door begeerte van de 
ftad en Staten, door commiflie van deHertoginne, en 
is feer vlijtig en blijdelijk fonder eenige fwarigheid 
met fijn Regiment van tien Vaendelen knechten ont- 
fangen geweeft : niet tegenftaende dat geert Steden 
doen noch Garnifoenen ontfangen en qoch veel min 
verfocht hadden, maer hadden eenige de Garnifoe- 
nen ge weigert t’ontfangen. En hebben die van de ftad 
den voorfz Grave in den naem van fijne Majefteit alle 
obediëntie, hulp en afliftentie gedaen, in ’t befchanfen 
van de Vaert of Vreefwijk, fo van Gefchut, Artillerye, 
Vi&ualie, alsanderfms, alles dat hy van doen hadde, 
en konde of mochte eyflchen of begeren tot dat de 
Geufen Vyanen verlieten, en den voorfchreven Gra¬ 
ve haerluider volgde: ’t welk doende hebben de Sta¬ 
ten en die van de Stad den voorfchreven Grave haer¬ 
luider Vaendel mede gedaen tot afliftentie daermede 
de vyanden fulx vervolgt fijn dat fy de Coninkl. Maje- 
fteits landen hebben moeten verlaten. 

Deborgers van de Stad hebben gedurende den tijd 
dat de knechten van den Grave van Megen binnen 
Utrecht lagen, ’twelk Was ontrent fes maenden, de 
felve genoeg de koft gegeven,en noch boven dien mer¬ 
kelijke fommen van penningen bygefet, diefy noch 
niet weder en hebben. Hebben noch die van de Stad 
den voorfchreven Grave wefende tót Aernhem,t’haer- 
luider koften felcer fchip met Gefchut en Artelrye 
t’fijnder ernftiger begeerte toegefchikt. Sodat deóe- 
daegde niet en twijffelen of de voorfchreven Grave 
en ook de Hertoginne en andere van den Rade,die 
neffens haer waren, en de periculen van de ftad Ut¬ 
recht geweten en voor oogen gefien hebben, welful- 
len verklaren dat fy aen die van de Stad niet en hebben 
gevonden dan alle onderdanigheid en getrouwigheid, 
die fy haren Prince fouden mogen fchuldig fijn, en dat 
fy hemluiden in de fake van de voorleden trouble wel 
en fuffifantelij k gequeten hebben, en fulx de felve hou¬ 
den voor getrouwe Onderlaten van fijne Majefteit, en 
dat alfulk ook op hen-luiden vertrout hebben, in der 
voegen dat ’t gene fy-luiden gedaen hebben nopende de 
predicatieenbeeldftormeryegefchiedis niet uit eenig 
af keer van de Majefteit en Catholijke Religie, rebel¬ 
lie of wederfpannigheid : maer om redenen boven 
verhaelt , fulx dat fy verhopen dat fijne Excellentie 
felve aenmerkende de voorfz circumftantien , hen¬ 
luiden in ’t particulier niet en fal te lafte leggen als 
crimen la fa Majeftatit, dat fy de voorfchreven predi- 
catie en beeldftormerye hebben moeten gehengen. En 
behoort de goede, getrouwe en Catholijke Gemeente 
niet geftraft te worden, overmits eenige fedtariflèn, 
die nauwelijx ’t vijftigfte deel van de ftad mochten 
maken, fodoch de fedtariflen bekent en geftraft fijn, 
en dat de goede en Catholijke fo geeftelijk als weerlijk 
genoeg van de fectariflen te lijden hebben gehad, en 
confequentelijk penitentie genoeg gedaen hebben, 
behalvendat fy noch in fuiken haetzijn van de fedta- 
riflèn meer dan andere borgeren van de omleggende 
plaetfen,dat haerluider borgers fonder pericul van hare 
lijven nieten mogen frequenteren die landen daer de 
fe&ariflen hen onthouden, die genoegte fouden ne¬ 
men als de Gedaegde voor haren getrouwen dienft als 
rei la fa Ma je fiat is gecondemneert fouden zijn. Pro- 
tefteerden voorts datfy breder en pertinentelijker ge¬ 
antwoord fouden heben, hadde men hen-luiden tijd 
gegonft, fuftineerden ook vremttefijndatde Procu¬ 
reur Generael concludeert, dat de Gedaegde in haer- 
luiden propre naem gecondemneert fouden worden, 
loten tijde van inftitutie van den proceflè veel in de 
W et en Rade waren die in den Jare 1j 66. niet gedient 

. hebben. 
En concludeerden ten fine van niet ontfankelijken 

by ordine tot abfolutie, öcc. 
3$uplij> 

ïic Uantse 
«at» wï» p M buplitcrenbe opteg $?ocureurg <0eneracI6 
Het£i jE, eeplijfte / ampteerben bat ben $?ocureur <©ene^ 
Stcyltjfee ra ei / in be bier eerfie articulen berpaelt bat bic ban be 
Dauacn <j3cc|lelijïiïjctts in pare pjibe naem niet geroepen foube 
$$$&, / waee 3^ wetten anberen leben rfamentlijft con- 
jictad. 

ftituercnbe een licpaem fo baer uit bleefe bat fp gebaeg?« 
beooft tn paer-luiber p?op?e naem niet geroepen toa^c 
ren/ maer a&repjefentcrenbe t’famentlüft’t licpaem « 
ban ber ftab. ^ujtmeerben mebebatop beberifica; « 
tien bp ben $?ocureur generael geimploprert geen « 
regart en fal noep en beftoo?be genomen te too?ben ten “ 
fpfp-lutbenbaer ban pebben ©ffie en Coppe om baer tc 
optefeggen. 3£at pen ooft geenomifftegeimputeertct 
ftantoerben/ obermitjS fp be inconbenienten bie ge*c< 
beurt fyn / niet meer en ftoften beletten/ ban be ï^erto* * 
gtnne en ftofie ban pare fïjbe. ^acr bp geboegt bot bete 
^cftout/ 25urgemeefteren / ^epepenen / CameraersScc 
en ftaben ban be ftab Streept / baer bp ’t licpaem ban C£ 
befelbe ftab gerep’efenteert too?b / met geftelt noep tc 
geftofen too?ben bp be gemeente banbefelbe ftab/mae?ce 
bpbeConinftlpfte ïBaj.offpne jfêaj. ^taöpoubcr/ce 
fonbet noeptanö bat fp luibeninbe boo?f3 gualite peb*cé 
benpoge^urifbictie/appjepenfie/ correctie of ere? ‘c 
cuticban eenige beïinguantcn/nocp en genieten oofttc 
geen boeten/ toeuften/ nocpconfifcatien: maer 3tjn“ 
alleen gcojbonnecrtomin faften ban politien/nerin* te 
geentoclbaert banbe ^tabte pelpen raben tot ben cc 
meeften oo?baerban be Coninftlpfte jBajefteiten bete 
^tab/banbjelfte 02bonnantiebc ^epout noeptanö tc 
be erecutie peeft. 3£at ooft be 2BurgemeeflerjS geente 
app^epenfie ban eenige belinguanten en pebbennoep cc 
en mogen geengeleibe geben/ noep pemanb berbie^ce 
ben be freguentatie ban be ^tab en bjppcib ban<ö 
bien/ fonber erp?eg bebel banbe ^tabponber/ ten<c 
toare fulr gefepiebe bp bonmffe/ maer ’t reept bantc 
geleibe te geben/ ftomt toe ben ^tabpouber en ben<c 
^epout/ bie ooft met fijnen ^ubfiituit alleen maept<c 
peeft ban bejpajefiett om te mogen app^epenberencc 
en ter iufiitie (tellen en boen comgeren alle belin^<e 
guanten/ ontfangtooft alle be penen/ boeten / b?eu? “ 

I ftenen confifcatten inbe ^tab en b?ppetb ban bien 
J ballcnbe/ baer ban Pp ooft refteninge boen moet/aen ‘ 

bie ban fpne naaiefteitsi Befeen-ftamer in ï^ollanb. 
^ulr bat be 25urgemee(ieriS met be criminele (aften 
niette boenen pebben/ en 3pnp?incipalpft geo?bom 
neert omtot bes? ^tabögoeberentefien/ en met be ' 
^epepenen reept en Auditie te abminiftreren in ƒ 
alle criminele en cibiïe faften/ baer toe «^epepenen 

I ooft p?incipalpftgeo?bonneert 3ün/ poetoel fp alleen “ 
Suftitie abminiftreren tot bermaninge ban ben , 
iêcpout offpnen ^ubflitutt enanberef niet / en peb?£ 
ben ooft geen appjepeitfte gelpft ooft niet en boen be 
ttoeföameraerg/bietct ben ontfanft geftelt too?ben/4C 
noep be rriip. naben bie alleen pelpen raben in faften “ 
ban ^olicie alö boben. ^ulr bat ber <0ebaegbe officiecc 
niet en to/ inbe gualitealg fp geroepen 3pn/ om ee^cc 
nige guaet-boenberö te ftraffen / maer i0 ’t felbe reeptcc 

I bpbe tranffatie opbe ^eiferlpfte Majefteit boo?/en<c 
be Coninftïijfte jBaiefteit naer getranffereert / bie fulrec 

1 belooft pebben ’t lanb ban alle biolentien / fo?fen / ge^ 
bielb en iniurien te betoaren. €n te bien einbe in pacr-£C 
luiberabfentie geftelt pebben / paer-luiben <6ouber^cc 
neuref <6enerael en particulier / mitfgabersf anbere<c 
<©fftctcrcn/ben toelften merftclpft ben <6ouberneur mcc 
bien baer pet bpomiffieban eenig beboir gebeurt t^/cc 
fulr geimputcert mag toerben/ maer niet be <©ebaeg^cC 
ben / bpfonbertoantten tpben afö ratteept eerft be;<c 
gonft gepA’eftt tehierben/ be faften foberre berlopencc 
toaren/mitsi bat betroublen boen toel 4maenben ge^cc 
buert pabben / bat inbe maept banbe particuliere<c 
<©fficiersf banbe ftab en ïanben ban Streept nietencc 
toaö/bp 02binarief affifientie banbe btenaerö fulr te<c 
beletten/te min bepalbenbe boo?gaenbe «rcumftam<c 
tie/ bat’tbolftbanbefeEanbennietenijSgetooonlpftcc 
be^jufiiticte affifierenales in eenige anbere ïanben /<É 
en fulr bepoo?ben be boo?f3faftefo biel inbe ïanben ‘£ 
ban Streept alsf eibers gefteertte pebben getoeeft met “ 
be fterfte panb militari, gdtjft metter bacbgebleften£ 
tö bat be faften niet ban met maept ban ftrpgfbolfeten££ 
laetftenbefficptcnbeel^tebenin b’obebientiebanfp^£ 
ne iBajefieit gepoept of gepouben 3pn. 3©eifeftrpgf'£ 
bolft/ inbieneeraengenomen pabbe getoeeft / enfou^ 
ben t’Strecpt be boo^fj inconbeniemen niet gefepieb 
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„ 3Ö»t / fo bat fp hem mei mogen bedlagcn ober baer-ïui* 
„ ben <0oubecneur/ bat men fo lange met boldaente 
j, nemen bertoeft dabben inbien baer toe mibbel gemeed 
j, is. ^etben booitS in fadendo niet gecommitteertte 
3, debben / fo alle ’tgene bp dem getommttteert foube 
j, mogen sim / om betert mille gebaen is/om rebenen 
„ bobeneninb’antmooebe berbaelt. €n nopenbe’tge*^ 
3? ne gefetb mo?b bat beftab ötreebt tn gebaer foube beö? 
3j ben gemeed ban fubbeefie / en ben te beren tegenobe 
33 |Ba)efïeit/too?b ’tfelbe ontdent/ fo alle bepertculen 
33 bie fp gefjab debben meed 5ijn gemeed ban be genen 
33 bte ban buiten maren geïp boren en oob bpbe ^§ta* 
33 ten gefetb is. $üengaenbe bat gefetb tocrb de deiiétó 
33 habenre tradum fuccefEvum. ^udineerben bat geen 
33 Mict en ban berdaen toerben/ baerbe macht niet en 
33 is gemeed om te redderen of te beletten / en bat baer* 
33 om begebaegbenbeöorenteercuferenbebenunttatten 
33 bp den-luiben en be Staten / en oob ben ï|obe ban 
33 ötrerbt/ fo banbe ptebteatte aïS25eelbdo?merpebe 
33 ïtertoginne ban ^arma / en pince ban<®rangien 
33 boo?btberfe bare Commiffariffen en bp miffibenge* 
33 baen/ met berfebeiben berfoeden ban een Catholijd 
33 dooft en afddentte ban drpgSbold/ en berblaringe 
33 bat fp bereib maren lijf/ goeb en bloebbpbejfèaje* 
33 fieit op te fetten/aileqeerben baer toefeer belepaffa* 
33 gtenbanreedten en doctoren tot ben-luibenboo?deï 
3> bienenbe. ^efen bepalben fudtneecben fpuuben bat 
33 tn befen geen rradas berdaen ban tootben / fo alle 
3, ’t gene binnen Utrcedt ban be p2eöicatie of 23eeiödo?* 
33 merpe gebaen ma# binnen i± of i+bagengcbeurbi# 
33 gebieed/biant b’eerde p^ebiratie gebaen tootben op 
33 ben rb. be tmebe opfen rbiij* be berbe en bterbe op ben 
33 rrtiy. en rrb. lugudi / bat be 25eelbdo?merpe ge* 
33 baentootbe. <©cn 27 3Cugudt id accooetin’tquedie 
33 gemaebt/enhieber geb?odenbenfeden^eptemb?iS/ 
33 $ebert melden tijbbepeebteatiegeboogt merbe niet uit 
33 permtffte ban den-ïuiben / maer ban be ïtertoginne fo 
« men 3ebert ben bj. ^eptembnö be ^ectatiffen det 
33 minde poinct niet toegelaten beeft / fulr bat ben boo?f3 
33 ttibfeer bletnenbo?t isgetoeed omteboo2fientegens 
33 bïnconbenienten bte tn anbere pïaetfen fo lange ge* 
33 buert dabben en geboogt maren/ en baer op be rebel* 
3> ïen ban te boren mei berfien en bebacpt maren / en bit 
33 al te meer / bat men boo? bien fp op ’t abbertiffement 
53 aenbe^ince banbe eerdepteöitatteop ben rb.2£u* 
33 gufït gebaen geen antmoojb en dregen boo? na ben 
33 rrbij. 3Cugudi / nae melden tijb fp-lupben dm ter* 
53dont ban dneebten en mapenen berfagen fo boben 
33gefeptt0. ©ntdennen booets bat ’t getal ban be <gec* 
53 tariffen feer groot binnen JBtrecftt foube gemeed 3Ö« / 
53 fomenbebonben peeft’tfeïbe feer biepn te 3tjn (boemel 
53b’apparentiemeerber maS)batbem niet gemobeert 
5; foube debben/ tnbien tn anbere ootben cotretde ge* 
53 baen mare fulrald bedooiben. ^nbten fp-luiben bte 
53 rebellen en ^ettariffen fabeur toegebjagen dabben/ 
53 fouben dem mei debben laten bemerbe / foo fp baer toe 
53 mei mibbel dabben / fo ben $?ince dem tn ben uptter* 
53 den noot toegefonben merbe met lad in effecte om dem 
53 te obebieren/’tmelcft nochtans niet tegenfïaenbe en bat 
33 bp be ^tab en Cafteel met 3ijn dneedten en 25enbe tn 
33 danben dabbe/ batdP^tabdouber en fpeciael banbe 
»l^ertoginne gefonben maoV fa en babbe fp nochtans 
33 niet bullen aengaen ’t accoott metten ^ectariffen bat 
33 ben ^?ince dem bootdielt/ maer debben ’tfelbe in’t ge* 
33 nerael metbe ^taten en na bes nochtans neecdeïijd 
55 genoeg met b?etgcmentenberfocdt5önbe/ afgeflagen/ 
55 enben^tnee acte ban refus berïeent/omdemfodp 
5> feibe baecmebeaenbe^ontndlijde jBajed* endoog* 
55 deibban be !|ertogtnne teereuferen / baer boot fp qua* 
» men in guabe gratie ban ben pttnce. ^atfpoodben 
” ^eerc ban 25?eberobe boo? geen dooft en dabben mil* 
5’ len ontfangen t maer fijn bold geljoubenboot bpanben 
5’ en buiten be pootten gefloten / tot meerber betoon ban 
” daer-ïuiber intentie/ bebuceerben be commtffte ban 
95%nrtb be ©oocljtban ïïpnebelt aen ben $?ince gege* 
99 ben opten leden <©ctobttS / nopenbe ’t belet ban be pte* 
5» bicatte/ baer bp geboegt bat b’infttuctte ban ben feïben 
55 mebe indielb bat ben #?ince foube mtllen berfien / bat 

| bepraccaten banbe ^ertoginne fouben mogen geere*£C 
enteert merben/fo b Officiers dlacgben niet derd ge*ce 

noeg te ?ijn om fulr te boen / bermits ben aendang bancc 
be rebellen/en bat men foube berfien tot bemaringe ban a 

’t buis te ^uerdebe / en bat gelijde beputatiemas ge*cc 
baen aen be ïtertoginne fo ban be ^tab / Staten /aisce 
i^obe ©tobinciael: bat oob be j|ertogtnne geabber*tc 
teert is gemeed ban ben aenfïag gemaedt ben % <©cto* cc 
btis en be requede bp ben ^cctariffen ben berben ban cc 
be feibe gepjefemeert om een öerdete debben/en bat C£ 
fp op alles niet en debben gedregen / ban bat be $?ince« 
accoebeerben ^aubegaerben booibe<©eedeiöddeib/« 
bemareniffe ban ’t buis be ^uerftebe/ en bat dp do* <£ 
menbe in be rede berfien foube / en be ïtertoginne be* C£ 
bandenbe den-luiben ban ’t abbertiffement/fcd?eefben « 
Peince te fuilcn fenben/ (Jc. ^eiben ood bat be <©eede*« 
lijddeibden alle mogelpde affrfientie gebaen debben ££ 
gedab/en bat fp goebe eenigdeib en co2refponbentt'e« 
t’famen gedouben debben/’tmeld oo?fade is gemeed « 
banbe conferbatie banbe ^tab / en bat bte banbe £c 
<©eedelijddcib bemerdenbe be goebe meningebanbe cc 
Kegeerbers banbe ^tab/ en bebuedt jijnbebatben cc 
^lince t’ötrecdt gedomen mefenbe/be 3©et foube ber* cc 
fetten / fo dp opten rechten tijb bat men fulr boet geho* cc 
menmas/en batdp mbefelbe eenige fufpecte dabbe £e 
mogen fetten/ hebben grote indantie gebaen en ood ge* cc 
obtineert bat be IDet gecontinueert is fonber eenige cc 
merdeiijdc alteratie. p^ebicatien gebaen tot 23un* cc 
fcdoten/Etangeraed/ ïtijsmijden <©uerdeben/ fudi;« 
neerben fp den-luiben niet aen te gaen/bedalben bat fp cc 
niet en meten albaer gep?eedt te jijn: fo ood ’t beletten cc 
ban’t lopen terpeebicatien tot Culenbojcd / dem niet cc 
mogelijd en is gemeed/noed baer officie niet en concer* cc 
neert maer b’officiers. tüccepteerben t’daren boo?bele cc 
bat be procureur <©eneraelconfe|Tcert beooifadeban cc 
ben ttimuïte der gedomen te jijn/uit be requefle en con* cc 
feberatie banbe Cbelen <0econfebereerben be eenige cc 
na bp ötreedt gefeten maren/ en baer op dem be rebel*« 
len binnen ötreedt betrouben. ^eiben mebe bat fp bp .c 
’t accoo:t geen derden gelebert en dabben: maeralfo cc 
/§• Jacobs ïterde gep?opdanecrt en geoccupeert mas/ ce 
debben gepermitteert ben ^ectariffen baer alleen baer cc 
luiben Religie te ererceren/ en bat niet abfoluteiijd: cc 
maer op ’t behagen ban be ïtertoginne/ en fo baer boo2 cc 
iet mifö2utdt mare/foube 3tjn in foro poli ofconfcientie u 

(bat is / tegen det <©cedelijhe reedt of ©ierfedare) en cc 
niet inforofori (bat ïs/ tegen det meedijde reedt / en cc 
5ijn m foro confcientiae bp ’t affaet geabfoïbeert.€n op ce 
’t gene bpben ^ocureur <©enerad gefeib merb ban be cc 
f02meban’tboo2f3 accoo?t/feiben’tfelbe gemaedt te cc 
3ij« niet bp ben Staten / maer uit dracFite en na fo?me £c 
banbe miffibe ban be ïtertoginne aen be ^tab ge* £e 
fefpebenben 21 gulp / hemelde indielbbatfpintpbe £C 
bannoob/ retours debben fouben aen ben /§tabfjou* £C 
berenï|obe#?obinciael/ ennotabelde enCatdolijd* £C 
de bo?gerS / ’t meld gebaen is / cn is ben naem ban be ce 
Staten alleen baer in gedeib gemeed om be ^ecta* cc 
riffen te abuferen/ bacrbp boegenbealleenlijdbatfp £G 
’taccoo2t nieten caffeerben aleer fpantmoo?b dabben « 
ban be ïtertoginne/ bermits fp mei miffen bat bare cc 
ïtoogbeib ’t felbe befaboperen foube/ en om bat ’t felbe ce 
alfomet meerber autoriteit gecaffeert foube mo?ben. cc 
©erbaïenbe ood doe milliglijd fp ben €>?abe ban Jle* £C 
gen ontfangen hebben / boemel fp feifs nietgemeent £e 
dabben ontfangen tefullen mo?ben/mits bat anbere cc 
^tebenmetgerbenoBarnifoenen t’ontfangen/enmat cc 
affiffentie fp dem gebaen debben &o bat daer-lniber cc 
beboiren getroumigdeib tot be iBaïeheitinalleom* cc 
leggenbe ^teben notoir en dennelrjd mas/ en baer ban cc 
gemene fp?ade en fame is gemeed / bat fp herdoopten «c 
bat niet alleen be ^ertoginne en baren ïïabe’t felbe cc 
ter ooren gedomen mas / maer ood 3tjne iBajedeitt cc 
bat ood 3ijue Crcellentie felbe domenbc banbe erpe* cc 
bitieban doeningen / en banbe bietorie bpbieban c© 
be ^tab gecongratuleert mefenbe/ dp boo? monbe ban ce 
25crtp fetöe den-luiben in goebe recommanbatie te« 
fullen douben/ en bat den gebieden mas ban’t goct cc 
beboïr bat fp luiben in be boojleben trouöele gebaen c© 

Cc 4 iiab- • 



Het vijfde Boek. 
„baböen/ en bat fijne «ÊmUentie fijne jBajefteitbaer 
5, ban gcabberteert babbe en tiocl} b?eber bcrabbcrteren 
„ foube / fb bat tod b?eemb toao bat men beniuiben ac; 
3, cufccröe ban getommitteeit te bebben mtobaeb ban 
3, gegiietfter j^ajefteit. ^uflincerbe ooit toel toeernt te 
„ 3bnbatbe$?ocurcur<©eneradboo?bpgaenbc be ftc- 
33 ben en ianben baer be p?ebicatie eerft in geb?agtto / 
3, beniuiben alleen ateufeert/ baer bie leftingeboert io 
33 gctoeeft. <£n berocrenbe ’t bcrtrcdten ban ben ^cljout 
33 uitöttedjttentijbebanbcbeelbftö’merpe/ feibenbat 
,3 ’t feit ban be <©ffidcr ïjem niet aen en ginb/ fo bp bp be 
33 r^aieffeitgeffelttoetb/al^öcnlatben/ te toeten ’tco?; 
j, puo ban be «§tab/ oob niet geimputeert maclj toecben 
33 ecnig feit ban particulieren bie in be 3©et fitten. J^ict 
3, te min ben &tbmt toao optcna^ugtiflibeOmo?; 
„ geno in nobeïpe affairen uitgereift / en babbe \\y 
3; ncn fubftitntt in be^tab / boetod be p?efcmic ban ben 
3, fciben ^tljout niet en foube nep?ofiteert bebben om 
3, rebcnen öcbcn bcrbadt / en gciobcn 00b niet be tooo?; 
33 ben tot ^>o?b?ecf)t gcfptobeit te 3ijn. €n aengaenbe 
•3, ’t geen bent te latte geletb toerbe berocrenbe Catet / 
33 fetben bat Cater geen §p?ebicam geïogeert beeft ge; 
„ bab cmaeralfobefame baet ban ginft/ babben Ca; 
33 ter baer op geboo?t/ en niet anbcrO bonnen bcbtnben 

(F.«ar) ban bat bp eenen ban fijnen ^ebe gelcgeert öabbe/ 
3> fonber bat men toifte toat bP toao/ en fo ben naem ban 
3> ben fciben op ben ^tabïjtufe niet aengetoogt en toao 
)5 bolgcnbe febere oibonnamie / beeft bent ben ^ebout 
33 afgenomen be boete ban 1 o gulbctt / en niet ban 5 ft ui; 
33 beto (fo be $?ocureur <©eneracl fctbc) todbe pene ge? 
53 ftdt toao niet op ben genen bic ^raarifïen of ^?cbi; 
53 ramen togeetbem maer bte eettige mrbeemfe tnbïfitnc^ 
33 tclijb logeer ben fonber bacrluiber namen op ben ftab; 
33 btnfe te toengen / ten einbe men foube mogen toeten/ 
33 toatbolbin be ftab toao/ en hernemen na öaerluïben 
33 geftalteniffe en guaitfiratie als bic in meer fteben ge; 
33 bacntoerbe/ tocberlepbenoobbejpaffagienbanrecb" 
33 ten bp ben jBieaum' <0cnerael in ’rrjdbtij. attieul 
33 ban fijn repiijbc gcailegeert en fufïinecrbe be felbe int; 
33 pertinent te 3tjn / bermito betijbenfotoarenbatmen 
33 be p?ebttam Ibbcn moefte/ en be ^crtcgtnne met 
33 12 ban be boofben ban be iSebeUcn accoo?b babbe 
33 moeten maben / fonber bat ober beniuiben ofeenige 
33fmipde ^eetariffen boo? be bomfte ban ben hertog 
33 eremticgebaen toao/ fo bairmebegeoifftmulecrten 
33 gefuperfebeett toojbc tot bat be generale püuüle be; 
33 (feró foube toefen. fciben mebegeen^efjutterpen/ 
33 <Si!öen nodi anöere confierien ban toapenen te fjetr- 
33 bcii/macr alleenlijk bie confijtcrcn in ambacfiten/en fo 
?3 onber be felbe ’t meefte gelieft toao / en bebben be felbe 
33 niet bo?bcn opbicben/tc min bat bp febere otoonnantie 
33 ban be Uciferlijbe jBajeftcit berboben toao/ meer ban 
33 cen gilöc op tenen bag te bergaberen/en bttteroojfahe 
33 ban’tgcbjcb bat baer uit boojmado plag te bomen/ 
33 bdjalben bat men met beniuiben optebiebennieten 
S3 foube Ijebben gep?ofiteert / bermito men ïienlutbcn 
33 inetenbopebctroutocn. Sfcecptcerbcnoobbatb’cpf; 
3*3 fdjer bebenb bat ’t minberbed ban be gemeente ban be 
33 frab ütcccbt rebel getoceft foube 3ijn/fo mitf bien bolgt 
33 bat’t felbe ïjet merenbed nieten beeft mogen paejubt- 
33 ccren. €n fo ban t’ötrecbt geen communicatie ge^ 
33 |)ouöen lef getoeefï / en bat be particuliere bie gebelim 
33 gucert bebben en bebent toaretv geflraft 3bn / fo bolgt 
33 bat bet merenbed baerom niet en modjten gefi?aft 
33 too?bcn/ en allegcerben baer toe oob bet crempel bet 
33 fteben ban ^oöoma en »©omo?ra betodbe<0obge# 
33 fpaert foube ijebben inbien baer alleen tien redjtbeer^ 
33 bige in babben gebonben geto^bcn.^uftinecrben ban 
33 gelijben baïbe^iuftincfobdc bc ïtdigie aengtnb ge^ 
33 nocgfaent gdjed gefupplanteert toaö fo b’erecutte ban 
33 bepaccatcnceffcerben/ en bat men be pecbicattc fo 
33 binnen alö buiten be fteben Ujben moeften/ nocb en 
33 bdiooK b’cpffdicr niet b2ccmt te bttnbcn bat men om 
33 betetp toillebeÉ^ebtberscn JBtnberb20cberö berbo^ 
33 ben babben te p2ebtbcn/ fo obermtto be Nectariffen 
3C ben b2etgbcn boob te ftacn/ aiö bat be ï|ertoginne fdfiS 
33 binnen puffel/Ijcbbenbe ben <©?abe ban ^anobdt 
33 mctbtygstoeiii tijaecber afftftemie/^nige ^ebtean^ 

ten geregutreert beeft niet te ptebtben. 3Betbe mebect 
gerepeteert bat ’t gene gebaen en gebengt iö / uit bjefe<e 
getoceft iö/fttly aio in meerbec fteben/ en too?b be felbece 
b?efe gejtdt tot liemuffe ban ben genen bie bc faöe ge-cc 
fieit bebben/ en toerb boocto in fommagefeibbatbe‘c 
gebaegben niet en bebben gebaen / of be i^oogbeib bance 
be ^ertoginne en beeft uit gelpbeoo^fabebebtoongencc 
getoceft’t felbe oob te boen en geheugen / feggenbe op<c 
’t boiber fulbe biligentie gebaen te bebben / bat be (tab<c 
dtreebt 10 gcblebcn in obfecbantie ban be CatbolijbeiC 
ftdigieenobebtemteban be iBajefteit/ in fptjt ban<c 
ben ^ectaiiffen en Kebeilen / en fuljr bat fp niitobiencc 
bolb^agt bebben bet ppndpadfte poinct bat be ^etto;cc 
ginne beniuiben bp bate miffibe ban ben zu ^ulp “ 
5ünno x 5 6 6. beboien babbe. <c 

V'JBrljalenbe boo?tO be g?ote p2ectpitattcnenbo2te 
termijnen bie men bie ban be ftab in befe falie ge; Ki 

geben babbe/ niet tegcnftaenbe fp een gemeente 3tjn bie ttsen mi 
bare fahe met bde perfonen moeten communiceren / 
en medtdijften in befen baer fo tod be oube aio nieutoe '«K 
3©et en Kacb geroepen toao/ banbentodhen een pe? 
gdijboabbijOgebcojtmoefietoefen/ al boren pet bp 
gefd)?ifte te ftdlen:baer na toerben boo?tO be p?ocebu; 
ren berbaeït/ en eerft bat ten cerjten bagen bienenbe 
aio ben 30 ^ecemtoio beniuiben maer 6 bagen ge; 
gonft toao om t’anttooo?ben / niet tegenftaenbe pet 
totnter bag toao/ en bc nbteren eenObedO beb?ofen 
toaren/ fo bat niet tegenftaenbe beniuiben ^ccureur 
alle fijn biligentie bebe om ben cpfcb aen fijn meeftero 
tefebieben/fo Ijpgeen laft babbe om t’anttooo2ben/ben 
boo?f5 epfcb eerft ben feften bag na bat bie gefonben 
toao t’ötrecbt toaogebomen / mitO bat be bobetec 
oo?fabe ban bet po niet en feofte pafferen. €n bottod 
beniuiben ^2oaireur be boo2f3 cnanberemeet3toa; 
rigbeben te bennen gebenbe / berfodjt babbe p?oroga; 
tic ban een maenb/fo en beeft bp maer b?ie bagen ber> 
to02ben / bat bem eerft geinfinucei t toerbe aio be felbe 
bpe bagen ob erftrdien toaren. dabben baerom ben 
9 Sanuarp anbermael bp ïtegueftc berfoebt p?oroga; 
tic tot belefte 15 bagen benluibengeafTigneert/ bacc 
op eerft ben 26 ^anuarp geappoincteert toerbe/ bat 
fp fouben furneren boo?gaenbe appoinctement / fo bat 
fp-luiben om beo toillen baer-luiben anttooo?b niet 
perfecteiijb en babben bonnen maliën: maerbaefte; 
lijb een bed geconcipieert bebbenbe minuito getoijfe/ 
’t felbe febere baer-iutber gebeputeerbe mebe gege; 
ben / om be felbe tot 23?uffel bp rabe ban eenige te bol; 
maben / en in jp?ancoio ober te boen fetten / en fo ’t fd; 
be niet beguamelpb boo? be ejrptratie ban benieften 
(©uiinjamc gebaen bonbe hwben / bebbenbe opten 
28 danuarp nocb tijö berfoebt ban 10bagen: baer 
op ben 30 3(anuarp gefeib io / bat fn fouben bie; 
nen ban anttooo?b in fulben tale aio fp getooonlyb 
3ijn/ en bat terfionb/en toerb’tfdbe appoinctement 
beniutber ^?ocureur geinfinueert op ben boo?fcb?e; 
ben 30 ^januarp tc balf elf uren boo? noen en bit mom 
belinge fo bat be «©ecommitteerbe be minute ban 
baerlutber anttooo?be/ ongcco?rigeert en niet in ’t net; 
te gefcb?cbcn / bebben moeten leberen / en bebben niet 
te min bp ïïcguefte berfoebt reftitutie banbe felbe om 
btcin’tnetteteftellenenin5f?ancoib te boen obetfet* 
ten maer niet bonnen obttneren. <©pben J4jpeb?ua; 
rp babbe ben p?ocureur <©cnerad gerepliceert om 
baer op te bupliceren toasf beniuiben tijb gep2efi; 
geert ban fco bagen en batpercmtoi?lijb/ toaerban l»*i* 
beniuiben $?ocurcur inrmuatie gebaen 3ijnbe beeft r 
begeert be coppe tc bebben/ ten minfien coppe auctcn= Deiutjo 
tijb ban bien/ bie bem ben feftienben beo’ nanoeno eerft ban w 
gdebert toao getoo?ben. €n fo benboo?f3tijbtefcer JfSJS*1 
bo?tenbatbcrcpïijbeböl nieutoe feiten toao/ babbe licn go 
beniutber <3ebeputecrbe berfoebt tijb ban p2orogatte totctmai 
ban een maenb. <©aer op gefeib toerbe bat fp ben fom [aa"frma 
ben reguleren na boo?gaenbc appotnetemente/ ’t toelb ü>in; 
alfo ’tonmogdbb toao bebben toeber JSeguefte gep?e; ftructfe 
femeert/ baer op ben ïefien dFeb?uarp eerft gefeib io 
getoceft bat fp binnen 15 bagen nocb foube mogen bie; fa*?» 
nen ban öuplpe / in banben ban fefiec CommijTatio/ 



*5^9* Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten. 
en tuit partnen tijb gegonfi toerbe ban probuctie ban 
een maenb / toelPen tijb immerö beel tePorttoaöin 
een faPc ban fulPer importantie/ en bebatteren boortö 
generalijp / perfiftcrenöc / <$c. 

©an be tmpüjfie iö gebient getoeeft op ten i z fBartp 
fo bc «©cbaegbe niet eet gcreeb Ponben toorben. 

<0p öen 22 iBartp peeft ben procureur <©eneracl 
ütequefie obergegeben en berpaelt bat partpe tctoc; 

„ s ten be Staten eerft op ben 21. ban paeduiber buplp; 
ïocTi fee gebient pabbe/ en bat ten ttjb ban een maenb Oen 
uan öc gegonft om b’cnqucfte te boen niet genoeg toaö en 
rnqSe baerom Oegeerben een anbetemaenbnabe ejepiratie 

ban be eerfte/ en bat partpen gcorbonneert fouben 
ccfTen tt> toorben bolgenbe paeduiber prefcntatic t’anberen tip 
ffu” öl>il gebacn/paediubec feprifturen in jptancoiö te boen 
uuv &e; oberfetten/bacrop gefeibtoerb bat men ben $?ocm 
wad. reut <©cncrael accorbeerbe ben termijn op fijn enque; 

(te te boen totten ie 2Cpeilboen aenbomcnbe/ en bat; 
men be partpe foube infinuerenbatfe pare feprifturen 
fouben boen obeefetten inbe jprancoife tale/ tot toel; 

7 . Pen einbe men paer bic foube Icbeten onbet Oaedud 
bertecipiffe. €n aifo jBeefiet <Defiberiuö ban (€fe; 
(tig Baeb in ben ïlabe ban 25?abanb ter infiantie ban 
ben $2ocureur <0enerael gecommittert toaö totter 
enquefte/ en om be felbe te boen t’ötrecpt geOomen 
ontrent ben 17 of 18 5fip?il / fo pabben be ^tab 
en Staten gemeent ooft paeduiber enquefte te boen / 
ban gefien pebbenbe fpn commtfTte / bebonben bat pp 
alieen gecommitteert toaö om ban boegen ben ©roem 
reut <0eneraet enquefte te nemen / pebben baerom ter* 
(fonb bp miffibe geabberteert paeduiber procureur 
tot23:uffei / bie Bequefte ober gaf om te pebben am; 
pliatiebanbecommiffie: baer opgefeibtoorbebatfp 
eerft fouben erpiöeren be namen banbe getuigen en 
articulen baer op bie gepookt fouben toorben / iö baer; 
om ben procureur ban be <©ebaegbe t’ötrecpt ge; 
reift/ en peeft be felbe gedegen en boortö toeber tot 
2SruffelgePeert/ en albaer geerpibeert om te pebben 
be ampliatie ban be commiffie. €n fo mibbeïertpb 
ben termijn / bie erpiteerben ben 6 jBtp / fonber 
brueptbedopentoaö/ bat 00P ben Commiffariö tot 
bietijb toe in be procureur <0eneraelö enquefte befig 
getoeeft toaö/ iö opten 6 jBep ïïcquefte obergegeben 
om te pebben prorogatie ban bentijbban probuctie 
ban ttoe maenben / bermitö b’importantie ban be fa; 
be/ en menigte ban getuigen/ baer op be jf ifcalcn ge; 
poort / fp boor appoinctementen gebregen pebben alö 
bat ben termijn ban paer enquefte te boen berlengt 
toerbe totten z 1 JBep induiö peremteit / baer toe be 
boorf5 CommifiTariö (Cfeftig mebe toerbe gecom; 
muteert. <8pten 10 j|Bep iö cCfejtig boor <©obert 
Sümctongen ©rodtreur ban be Staten ban ötreept 
fpn tommiffie bertoont ban bcnófBep/ en berfoept 
bat pp bieti bolgenbe foube toillen befoingeren: baer op 
(Cfcftig berfoept boor al lebetinge ban bc feprifturen / 
Calenbrier ettequet3/ üc. bie pem 3Cmerongen ten fel? 
benbagefeibetefullenleberen/ gelplt gebaentoerbe/ 
ban en iö ebcntoel bp ben Conmuffariö niet uitge; 
reept/ boo2 trien pp ben Procureur «Benerael bie te 
25r«ffd toaö toilbe gebagbaert pebben totter enque; 
(te. ^ulr batbe boo2f5#rotureur«©enerael<0obert 
ban 2Cmerongen opten 18 |Bep peeft geprotefteert bat 
tot bie tijb niet en toaö gebaen in fpn enquefte baer in 
men eerft ben 19. ban be felbe foube beginnen te be; 
foingeren/ en bat mitööicn fpn tpb ban boen eerft aem 
gaen foube baer ban pem acte gegeben iö. (€en felben 
bag io 2Cmerongen bp ben Commiffariö geinfi* 
nueert een appoinctement bp ben B-Otureur 
raelbertoorbenben 13 jBepban bat men geen getuid 
gen foube poren bie partpetoaren/ tentoaremenbe 
feiten met geen anber getuigen en bonbe berifieren. 
^>aer op 3Cmerongen bedilaert peeft eenigefeiten te 
pebben bie niet geberifieertmotptentoorben/ ban bu 
ben genen bie ten tijben ban bc ttoubleinbenBabe 
ban be ^tab en Staten gefeten pabben. <0p ben 
i5^Junp peeft Sflmerongen toeber geprotefteert ban 
be Portpeib beö tpbö enban’tbefotngebanbeCom^ 
ipiffar^ tn be falie ban ben Procureur <0enetael/ en 

3°^ 
bat foboor ben 19 ,fBep als baer na / en öat baerom 
bp pem niet en ftonb bat fpne enquefte niet boïtoogt 
bofte toerben/ en pp ten minften fo beel profijtelijr 
tpbo bepoorbe te pebben/ alö ben ©rocurcur <0enerael(F- 213 ^ 
gepab pabbe/ protefterenbe 00b bat eenige ban fpn ge; 
tuigen gerejetteert toaren bie ten minpen bepouben 
ben Procureur <©enerael fpn rep2ocpebepoo2benge; 
poort te 3pn. <©p ben 28.3(unp pebben be Staten en 
bc (tab atreept bp Bequefte geremonftceert poe bat fv 
in paerluiben enquefte geprecipiteert toaren / fo bat 
beel ban pacrluibec principaelfte getuigen toel tot 50 
of 60 in ’t getal niet gepoort en toaren / fonber bat fulje 
bp penluiben geftaen pabbe / bat men baerom penlut= 
ben meerber tpb bepoorbete accoeberen of anberg fou; 
be b’enquefte nul 3pn en geoorfaebt toefen fo denuiiita- 
te aliS de iniquitate te proteflccen/ en fo eenige getui; 
gen gepoort toaren febert ben 21 jBcp/(?c. pebben bet; 
foept noep tpb ban een maenb boor alle bilap en bat be 
getuigen ben 21 jBep gepoort fouben toerben gepou; 
ben aio binnen tpbo gepoort / maerio pen^’t felbe ge; 
toeigect en geperfifteert bp boorgaenbe appoincte; 
mentc/ en gefeib bat pen gelcbert foube toerben be na; 
men ban be getuigen bp be Staten beleib. <©p ben 
30 giunp pebben fp toeber berfoept ban ben looo beo 
tijbo om paeduiber enquefte te boen gerebeleêrt te 
tóorben / en anberen bequamen tpb om paerluiben ge; 
tuigen bie meeft al gc-eeb toaren te boen poren / met 
bedilarmge bat fp mibbeïertpb pcbbenbe be namen 
ban be getuigen bp ben procureur <0enerael/fo orbt- 
binarie alö preperatorte beleib fouben rcprocpcrcn/ 
baer op ten principale gcappoincteert iö bat be namen 
ban be getuigen penluiben gelcbert fouben to02bcn. 
<£n fo beel be reftc acngaet iö geperfifteert bp bocr= 
gaenbe appoinctemcnte/ fulr bat be Staten enftab 
atreept in alle befe proccbttren alfo 3pn geprecipiteert 
bat fp-luibcn paer befentie niet genoeg en pebben mo; 
genbebuceren: en beel min om paeduiber bcrificatie 
te boen / fo be Commiffariö bc pelftc ban be getuigen 
bie be Staten toilben beleiben/ niet en peeft toillen 
poren / ja bat meer iö pp peeft aenbele particuliere 
bart be «©eeftclpbpeib/ mibbelcn ban breigementen 
gcbruiPt om paerluiben te brengen / bat fp fouben ton; 
fentcrcn totte berfoepte petitie ban ben 10. 20. en 
ïoo. penmnïf. <©p ben ecrftcn^ulp pebben be <0e; 
baegbe bp Requeftc berfoept competentcn tpb om 
paeduiber ftueben/ bie meeft al in buitö toaren te boen 
tranfïateren/ mitö bat bc meefte ban be Babegecn 
buitö en berftonben/ of bat bie ban ben ftaben be felbe 
tot paeduiber Poften foube boen tranpateren/ mitö 
bat fp be felbe pucPcn naberpanb fouben mogen boen 
collationeren om te fien of bie toel gctranfTateert foti; 
ben 3pn / alö in faPen ban ben crcbitenrö / bie ban fuï; 
Pe importantie niet en 3ijn / bagelijr gefepieben / baer 
op ten felben bage geappoincteert toerbe bat fp-Iuiben 
befomme ban 60 gulbenö fouben confignerenonbec 
bc Corniö ban ben 25erge / om be ftucPen te boen 
tranfïateren/ ’ttoclPinbicnminPofte/ foube pembe 
refte gercfiitucert toorben / inbien meer fouben fp <©e* 
baegbe ’t felbe baer Pp leggen. 

<§p pebbe nu lange boenbe getoeeft om befaPeen 
proceö ban be Staten en ftab ban tïtrecptalpier te 
berpalen/ ban op bat ben lefer niet en mene bat iP baer 
mebe alle anbere faPen pebbe bergeten/ fo toil iP al 
eeriPbefententieberpalcbcn hertog en fpnen Babe 
’t felbe proceö eerft laten bifitcren en berpalen’t gunt 
mibbeïertpb gefepieb iö. 

D€ i>rince ban <02angten pebPenbe berfepeiben mat ti 
commtffien te toatcr uitgegeben om ben ïjertog 

ban aciba alle afbreuP te boen / en Peeft beö niette 
min baer mebe niet geruft nuepopgepouben om te be; 
toegen en te foilicitercn allen ben genen bie pp meenbe neemr^n 
pjn faPe toegebaen te 3pn / trccPenbc ban be een plaet; 
fe tot b’anber fparcnbe arbeib noep moepten: fenben; 
be en fcprtjbenbe booctö a!om aen be uitgetoePenen 
gcblucpte€belenen <©ercfo2meerbe gemeente/ foin 
€ngeianb / $anbe ban Clcef/€mbben/ hamborg / 
2&emen alö elbcrö/ gebruiPenbe alle mibbelcn om 

pen- 

I)anöc!&. 
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Het vijfde Boek, 1569, 
Hcn-luibentebetoegcn tot colfectatie ban penningen 
om fijn boo2nemen te beter te toege te mogen brengen/ 
en om befe fake te beter teb02beren fo paffeerben HP 
bde blanken bie Hp leberben aen jBcefïer ^oHan 25a* 
fïuo fijnen ïlaeb/en Commiprio en eenige anbere 
bic in abfentie ban ben 3p?ince ter piaetfe fpluiben toa? 
ren na gdegemHcben ber faken commiffie paffeerben 
enuitgabcnopaifulkeperfonen alfp toifïen 3ün €r? 
ccïl. acngenaem en tot fulker faken bequaem te 3ijn / 
tn mt fijn €ïcelU bpfonbere grote cojrefpontie met 
^onMjeer t©icDericH ^onope bic Hem .meeficnbecl 
Htelb in ben ganbc ban Cleef / 00b fomtijtO tot €mb? 
ben / ban gelijken met SionkHeer 2llb2ecHt ban IgucD? 
tcn&2oeft/ ^onkHcer 2£b2taen J§eere ban ^toieten/ 
SBeefïer ^acob ban 3©cfenbeke / ftepnier Cant / en 
bed meer anbere/boo? todker mibbelcn ook co?ref? 
ponbentie gcHoubcn toerbe met fccr bele anbere perfo? 
ncnop alleplaetfcn/fo tod inbc^tcbenen^obin? 
tien ber ^ebcrlanben baer be hertog ban 2tlba gebieb 
HabfceölO buiten be ^eberlanben/ en om befe faken 
te beter en fecreter te beleiben en aen malkanber te 
fcH?ijben gebtnikten fpïicbcn een fonberünge maniere 
en ^IpDabet / fcH?eben beeltgb^ onber bekfel ban 

ê>crmc koopmaitfcljap malkanberen ober faken ber oodogen 
inamr; en ben ^eberlanben acngaenbe.dabben ook be ffeben 
re» oan gcgcben namen ban Igeibcnfe <©oben / en anbere ber? 
S?n?UcIÏ keerbe namen bie niemanbo anbcrO berftont ban bie 
«Belt ro^ ban fjacrlut ben aenjlagcn toaren/ toam cm bp € cem? 
wiceröe pciceenige teberkalcn/ fo noembenfp onber fjemin 
gcipalKt. Ofi-mVwn ♦ ïönHattïï Cnnrr dPnMtlltfi'rt Oaerïuiben fcHJijken : ifoüanb Copcr. €nköuifen 

Triton. i^OO?n Pollux. fBebcnklik Caftor. $Clkmaet 
Pluto. 3lmfïerbam Saturaus- <Êbam Hercules. 
JlBoniekenbam Radamanms <©eil 23?td Vulcanus. 
t ganb ban. ©oom dEacus. «©elft Apoiio. ^en löage 

Jupiter. gctbcn Mercurius. IDOetbeU Satyr. <©0?? 
ötecljtjanus. ë©er<©cube Mars. Botterham v£olus, 
«DdfHaben Achelous. jiBuibcn Phoebus. ï^et©iie 
Tytan. J^et (Scffel Boreas, StTCCljt Proferpina. 3©ijk 
Tetis. <©dberlanb Stad. <9bcr-pfel Ten. 2Somme! 
ida. <©ebcntec Venus. EutpDen Ariadne. Campen 
Juno. ^tool Pallas. $SernHem Jo. i^ieumegenlno. 
<ö32oemngenAftrea: €mbcnnocmbemen Bmnfwijk., 
l^amboegHedeiborg. ^illenbo?g Damfwijk. 3©efd 
Copen hagen. Cmmcrik Nar ven. <©e f0?inte ban 
«DJangien nomben fp Marten wïiiemfz* <©en hertog 
ban ‘Hübcn Pouweisvan Albias. <Bc Coninginnc ban 
€ngdanb Henrik Phiiipfe. <©c€onink ban<©ene? 
merken Peter Peterfz. <&t Conink ban $abarre An~ 
thonis Jacoblz. ^onkïjeer ^iebcritH ^onop Daniël 
Van Santen of Nathanael van Calcar. ^e l^eer ban 
<D2Ulten G errit van Tricht. ^OnkDcer 2J IkjCCljt 
tcnö?ouk Adoiph van Son. 3Den «iBjabc ban jDcgen 
De Gier. 12 tekenen bC0^emdö/ alO Aries, Tau- 
rus, &c. gezinkien fp in pïactfc ban be 12 maenben / 
ben fo bedfien bag / bat toaO ben fo beeljïen graed, en 
meer Diergelijke alljier te lange te berkalen / ’t toelk fp 
ook na begelcgentHctb fomttjtO beranberben om be fa? 
kc te fecreter en öebekter te Ijouben.jBet befer manie? 
ren toerben bde coirefponbentien gcfjouben. 

2fiïO nu ben kaet ber HeberlanberO tegen ben 3^et? 
tog ban 3C!ba bagdijr bermcerbe en toenam / fo open? 
öaerben bagelijr ook meer en meer ’t gene fpluiben 
in ’t kerte lange Dabben beregen gdjouben / alfo bat 
bdcfecreteaenfïagcn gemaekt en gep2actifeert toer? 
ben / btemeit / tot gdegenber tijb in ’t toerk fleilen 
foube: ban betoijle be -JBantce ban Dtangien kebonben 
ïjaöbe / bat Het gektek ban gelb be boo2naemftc oo2fa= 
kc toao geto.?e(l/ibaer boo2 fijn aengagen mifïukt toa? 
ren/en bat kg op be Ijope ban bde bie licktbcerbelijken 
Hem niet alléén gdbO genoeg Dabben toegefeib / maer 
ook (leben en plaetfen belooft ober te geben in fij? 
n:n ïjanben / of Hen te berklaren aen 3ijn Atjbe / fo 
Haeff Hp met bolk te bdbe foube 5ijn/’t todk Hem nocH? 
tanotoaogefadgeert/fo toilbe Hp nu 3tjn aenflagen 
Heter en fekerber nemen/ en niet licDtbcerbïg iet atten? 
teren. iBibDeïrdijD gaf Hp nodi meer berfcHeiben 
rommiffien en öeftdlinge uit te toater/ baer boo?be 
koopluibcn grote fcljabc leben/, beo? be befojtne bie 

baer gebeurden foittBet uitgeben Dercommiflïen aio 
ongcregdtHeib ban Het fdjeepo-bolk / bie fo toaren 
berfcmlDert batfé b?ienben nocH bpanben aen fagen/ 
en be Herten ban bde beben bcrb?eemben enberkou? 
ben t tot bat bp ben $2ince baer in berfien Ixierbe / ge? 
lijk top na feggen ftiiïen. 

<©e hertog ban 3Clba / bie niet eeno en bacHtebat ©e 
be ^2incc ban ©rangien tot eenigertijb toeberemee? gfjj1 
nige macHt foube konnen te tocgelpengen cm Hem te j^c* 
krenken/ging mibbelretijb al boo?t om be ^eberlanb? !«nöfe 
fe rijkbommen uit te putten / en bcacHt Het einödijk fo JJJSt 
berre/ bat alle be patrimoniale Sanben en ^obm? tenteren ) 
cien/eljt fekete quoten belocfben te betalen totte ge? 
eifcHte ttoe miïioenen / in piaetfe ban ben 10 en "PSP SB? 
mnk/enbat boo? ben njb ban ttoe jaren / cmtodke ttemr» 
quoten te binben fpluiben / elr na fjare gdegentljeib / 
eenige tmpofitienopftdbenen renten berkoften/ ban fSSl 
bidenbelegrote ftoarigfjcben tuffcHen beP?obincien ^ 
om Hare quote en aenbdcnte bergdijken/ enbenicu? 
toeaengckomcn Eanben Hebben befdbe petitiën ook 
afgekccljt elr met een fekete femme boo? eenoopfe? 
kerejaren te betalen/ aio namemlijk: bie ban <0el? nfeuatw 
berlanb met yoo en 5000 gulbenO/ bie ban ©?icf? oeftomen 
ïanbmet Honbert en 28000 gulbeno/bie ban<©ber? 
Pffd mette Z©?ent/ met 94000 gulbenO/ bie ban <©?oe? ten afse» 
ningen en ©mlanben/ met 60000 gulbenO / cn bie ban 
Eingen met 10000 badbero» St06ra‘ 

«De faken buo fïaenbe en Ij^ken be Staten ban 
atreclit infonberHeib bie banbc<6eefïdijkHdöeben? tutcccite 
tod niet gelaten alle mibbden tefoeken ombentoo?? fotken 
ne en gramfdiap ban ben hertog ban Elba te ber? 
facHten / en Hein te cementeren / fenbenbe tot bien beniger* 
einbe berfcHeiben Haer-Iuiber dTommiffariffen / en tos ban 
geb?uikenbe interccffie ban berfcHeiben J^eeren ban J;5Ö“ Jf 
qualite / aio namentlpk be <©2aben ban iBegcn en rcrent:.in 
25offu/ be Zeereu ban 23arIamont/ |^oo?carmeO / rc uw 
<©20bcnbonk/ be 3B?efifccnt DigkuO en anbere ban 
be p?incipadjfe Hoofben ban ben ïïabe ban Staten/ 
jpinantie en ïtaben neffeno ben hertog 3ijnbe / cn 
generalijk aen alle baer fp iuiben Hope op Dabben / 
bie Daer eenig goebof boo?beelin befe fake boen fou* 
ben konnen/ gebenbe ook Haer «©ebeputeerbe cn <£om? 
miffariffen erp?effe lafl in Haer-luiDen infiructie bat? 
feom te geraken tot Haer-ïüiber intentie foubenmo? 
gen imploperen eenige feer bequame perfonen / en 
be felbe na Ijatc rebdijkHeib beloben en fcHenken 
merkelijke fommen. Rebben ook bp ïSabeen abbp? 
fe ban eenige be p?efcntatfe ban 100000 gulbenO 
gcaugmenteerttot ifoooo gulbenO/bobenbe 12000 ©e 
gulbenO te boren betadt/ makenbe t’famcn 162000 
gulbenO. JDefenbe be boo2fcH?ebcn fomme na rate^nlJlt5 
ban be grote rijkbommenof armoebe ban ben Ean? eectjt 
be ban ütrecHt / Het equivalent na abbenant ban’t 
gene D anDcre oube patrimoniad ganben en ©?o? ^cf"n; 
bincien ttoe jaren belooft Dabben te geben/ beo? be tam tot 
rebemtie ban be boo?f5 tienbe en ttoimigfte pen? 
nink / ja ook meer / gelijk ’t fdbe bp bde p?eg? tcè. p 
nante rebenen geremonflrcert io getoeeft / Hoe-tod 
fp Iuiben ftiffincerDen ongeHouben te 3ijn te contri? 
bueren mette patrimoniale ganben / maer bdjoo?? 
ben te bolfïaen mette anbere ganben bie nieutoelijF 
met tractact aen be Conink of ^Öeifer gekomen toa? 
ren. 

v©an niettemin be hertog Heeft be p?efentattc boo?[3 ©f« 
niettoillcn accepteren / maer afgeflagen/enboo? bie 
ban fijnen Babe ter anttooo?be boen geben / bat bie uamtoH 
ban be boo2f3 ganbe ban Mtreckt fimpdijk en abfolu? w 
tdtjken inbe boo?f3b?ie petitiën bpljemgecifcHtfou? £"tfaar‘f 
ben moeten confemeren/fonbcr eenige conbiticn/en ccpttrtn. 
bat fp baer beneffeno Hcn-Iuiben nocH fouben moeten 
fjumilieren en bcroctmoebigen en in ejfecteparbon be? 
geren ban ’t gene baer in fp Hen in be boo?leben troublc 
bergeten Dabben. €n bat gcbaen 3ijnbe foube men 
nopenbe be ontlajlinge ban be folbaten en abolitieban 
ben P20ceflfe moeten bcrtoacfjten fijne gratie / toaer 
ban rappo?t gebaen 3ijnbe / be Staten in geenber ma? 
nieren baer toe en konbennocD cn toilbenberftaen/ 
maer ecnb?acHtdpen öcjïoten lufïitic te berfoeken ea 

te 
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te beetoacpten en met patiëntie te bedragen al toat# 
ter af bomen fouöc/ poetoel fp toel boelöen öepartp# 
öigpnö öer Kecpteren / toillenöc paer fclUcit niet 
fcpulöig bennen/ öaer in fp paer in pareconfcientie 
onfdmlöia bannen / en öaer boo? fp in êen eeutoige in# 
farnte en fcpanöe fouöen brengen / niet alleen paeciui# 
öer per fan en / als? öe gene öie öe Staten rcpèefcntcer# 
ben/ inact ooft alle öe anöeren ingefetenert ban ben 
granöe ban atteept/ toefenöe getroutoe onöerfaten 
ban fijne jjKajefteit/ acptcnöeöefelbe infamieoob te 
meeröec/öoo? öien alfnlbe pumiïiatie ban geen anöe# 
re Êanöen/ Staten/pjObincien of Stcöen too?öe ge# 
tifcljt/ niet jegenpaenöe öe tronblen genoeg gcnerael 
toaren getoeep. 

gftt ’t booef5 jacr 1369. peeft ben hertog ban 2(Hba 
aenöe particuliere <0aubetneurs? ban öe p?.obincien 
gefcl)teben/öat Op onöe?cicpt baas? bat in ’t pub ban öe 
Sacramenten ö’eo ©utaero en peiligen ©Ipö g?oot 
miOb?uib toao/teaerom pp toillenöe öaerin boo?fien 

iouutt# aen öe felbe ©foubetneurO particulier fcp?eef/ en ben 
£be belape öaer in goeöe 0202e clr in ben paren te (tellen / 
p öaer op gebolgt $tjn particuliere b?ieben ban öe felbe 

©5ouberneurO/ öie alom 3ijn berlionöigt inmaniere 
alobolgt: 

:n Dïjï 
erto; 
mban 
Iba en 
irrtcu' 
?re 

;tam* 
agen 
m öe 
>3era* 
enten 
:$ 0u3 
ecg en 
in öen 
ïligcn 
•Itfe. 

5» 

D© <0jabe ban 25offu/ ï|ea*e ban 2i3cbetp/<0am# 
meraigeö/ 25Iangp/$c. Staöpouöet enCapi# 

tcin <©eneraelDppjobi(ïe/ öep?efiöent en Kaöe bes? 
©oninjcoberpollanö en ©2iepanö. ©erfame Dtfcre# 
te goeöe b?unöen. 2Clfo ö’©rcellentie ban öen hertog 

„ ban 3Clba Staöpottöer / ©ouberncur en kapitein 
„ <0cnerael ban ©oninje fBajepeitO Sanöen ban per# 
„ toacro-obec onöe?recpt 10 bat in beel peöen en plaetfen 
„ öepeilige Sacramenten Deo ©utaero en ban Den pet# 
„ ligen ©Ipe niet geleiö en geb?agen en bjotöen langö 
„ öer Praten met alfulbe eete en reberentie aio bat be# 
„ taemt / en begcrenöe öaer in boo2fien too?öe met goe# 
„ öeo?b?e. So te? ’t bat top 0002 crp?eo bebel ban pjnen 
„ boo2f3 ©ontnhlijbe jfêajepeit onO alöcrgenaöigpe 
,> ï|eere bebelen en oiöonncren toel feperpelijb bp öefen/ 
„ öatgpin elbeparocpie onbet u-lieöen fo?tecenöe öe# 
3, puteertttoe notabïe perfonen/ ban ncringe/ ban öe 
5J 3©et / ofanöTc / om te geleiöenöeboo2f3 peilige Sa# 
a» cramenten / fo toanneec öie bp öe papo?en Of anöere 

©eepcüjbe perfonen geötagen fullen too?öen totten 
3, fielten/ öebjelbe pet ooge pouöcn en feperp regarö peb# 
3> ben fullen/ gaenöe metten peiligen Sacramenten/ op# 
„ ten genen öie langs' öer praten paperen / of toefenöe 
,j boo? öe öettre of boo2 paer puifen / offp-Iuiöenfienee# 
3) nirte irrebente actcn/ gepen/ bioojöen/ of mijne tegenö 
33 öe peilige Sacramenten boo2f3 boen/ enfobe?refp- 
33 Iniöcn fien of poren of anöerfino mogen onttoaer bto?# 
33 öen ban eenige fcpanöalenfe acte / fullen öe felbe perfo# 
v nen in elft ban öe bootfj $arocpie gepouöen toefen 
33 ’t felbe u-lieöen te bennen te geben om öaer ban öe co?# 
33 rectiegcöaentetoeröennabcporen/ ten erempleban 
3» anöere/ en na erigentiebanöer fabe/ omöoo?öefen 
3» toeg pet bolb te ponöen in goeöe en bepoo?bjbeöifci# 
» pline ter ecren <6oöö en ban fpn peilige Sacramen# 
33 ten / en ban öe onöertoijpnge öie gp-lttiöcn tegeno ful# 
33 be geöaen fult pebben / fult gp-licöcr pjnöerboo2f3 
31 €rceücntic aöberteren. €n alfo inöebdo2f3Steöen 
33 en plaetfen eenige fomtoplen perben / öetocïbe penlut# 
33 öen in paer uirterpe niet en laten aöminipreren ban 
33 öe peilige Sacramenten bp onfe fSSoeöct öe peilige 
33 üerbcgeobferbem/ en nictCatpolpbelijbenobeclp# 
33 öen / öie niet en beporen eenigfino te genieten öe ge# 
33 topöeraetöe/ fo is?’t bat top Ö002 bebelen ban toegen 
33 aio boben u-luiöen toel ernplpb O2öonneren bat tot al# 
j3 Ier tijöenöattcrpcmanö niet Catpolpelrjb en perft/ 
33 en öen toclben bp öer «©cepelijbpciö getoepgert fal 
3> toefen öe gctopöeaeröe/ öe felbe boet b2engen ter pu# 
» blpbe plaetfc gcöefritteert bco2 öc giupicie/ en’t felbe 
«fulr gebeureïiöc ptit 3ijnöec boo2f3 €ftcUentie aöber# 
»teren ban öe namen en toenamen ban öen genen öie 
» fulr oberleöcn fullen toefen / ten eïnöc bat tegens? pen- 
>’ luiöen gep20ceöecrt macp too?öen fo men bebinöcn 
«faltebeporen/ en imööelectpö fult gp-iuiöen boen fe; 

guepreren paeriutöen goeöcn in panöen ban öen ©nt#tc 
fanger ban bat quamergctommittecrtin’tpubbancc 
öe confifcatie / of fulbe anöere aio gp-iuiöen öaer toece 
pilt mógen Deputeren / ónöer goeöe en opreepte 5Jn# ‘e 
bentario/öaerban gp-iuiöen 3ijnbcr €jccellentieeen“ 
bubbelt oberfenöetl fult/ om tc beletten bat öc goeöcn “ 
niet en too?öcn geöiprapecrt en afpanöig gemaebt.c' 
€n ten laetpen alfo gebonten to tot benniffe oan fpn#<c 
Öer €rcellentie bat eenige b?outoen na batfp-iutben “ 
gelegen 3pn pare binöeren niet cn boen Dopen na öe o?# “ 
öonnantie ban ono IBoeöcr öe peilige öerbe / een fabetc 
ban g?üte confcquentie en öangereuo boo? öe boo?f3cc 
binöeren. ©m toaerinteboo?bomenenteneinbeöatce 
menöeboo?f5b?outoenbebennen mag bebelen u-Iui# ‘e 
öen infgeltjr ban toegen aio boben bat gp-luiöen geence 
b?oeb?outoen ontfangen en fultnocp toclaten in ’t pub 
ban paer officie / ten 3P bat fp-luiöen eerP en al boren ‘ 
geeramineert 3ijn bp öen genen öie gp-luiöen öaer toe 
fult mogen committeren / of fp-luiöen 3ün ©atpoltjr 
cn ban goeöe famc en name / en na öat fp-luiöen ont# ‘ 
fangen fullen toefen/fullen ftocren boben paerlniber cc 
gctooonlyben eeö öat fp-luiöen Den §pepoo? ban öe (L 
^arocpic tc bennen geben fullen ’t geleggen ban öe a 
b?outoenbinncrt 24 uren öaer nay op pene ban geba# ce 
Pyö te too?öen tot H-ltiiöen arbitragic / en bcrö?agen cc 
te to02öen ban paerlniber officie/ fonöer pier ban in 
geb?ebe te blijben. ©erfame öifcrete goeöe b?unöen (g 
onfe J|eere <0oö 3? met u. ©cfcp?eben in Öen ^age ee 
öen i g|unp 1569. .. 

peeft meöe boen publiceren fePer paccaet en jfCen 
berblaringe bp öen Contnb gegeben totjBaö2üöen bedua^ 
9 flBcp 1369. öaer bp pp bcrblacrt öat pp pet paccaét *a*e 
bp öen lüeifcr gemaebt en gegeben tot anufburg tot co,X 
ertiepatie ban öe fecten en confecbatie ban öen Catpo# bat ijp 
lijben gelobe/ bernieut öen25Scptemb?iO 1530. <n 
bp pem geconfirmeert öen 20 SCugupi 1355. in allen S® 
pjnett poincten pribteltjb toil onöerpouöen pebben/ feeoea^ 
niet fegenpacnöe eenige berblaringe of cöict bp pem *>en' fot 
ter contrarie geöaen / alfo ’t felbe buiten fijne menïnge 
entoilletogetoccjï/ öerogerenöe öe felbe fijne contra# ben <£o# 
riebecltlaringeett ebicten / belaflenöe’t felbe piaccaet "‘"öbeu 
ten eetitotgen Dagen in fijnen poincten toel pribtelpben ™iu' 
te onöerpouöen / <$c. 1 

<©en 13 <Decemb?iö 3Cnno 13^9. iö liBeefïer ^la#con^ 
cobjBaeö^octo? inöe Keepten / en KaeöOpeere in 
öen Kaeö ban 252abanb/ een feer geleert toelfp?ebenb nen 
tceffelyb man / öie om fijne geleertpeiö enerbarent# 
peiö feer geacpt toao / en Die ten tijöen ban öe refigna# ffijgg 
tie öefer ïanöen öen ïseifer uitten naem ban alle onbec# 
Staten paööe geanttooo?ö / ge|lo?ben / in Pet 6 3 jaec 
fynoouöeröomo. 

bag ban H€t jaer 1369. ten einöe gebomen3ijnöe/ fo liet jmecfiec 
pet fiep aenfien alö of pet nn ganfcpeltjb al gepilt 

toao en Dat öen J^ertog nn alleo na fijnen fin fouöe mo# 
gen peilen/ toanc boo? Den f£?ince ban©?angicnen 1570. 
paööe men ganfcpelijb geen b?efe meer. <©ieO niet te 
min en rupe öe felbep?ince niet/ maerp?actifceröe 
Dag en nacpt om aen alle banten b?tmöen te pebben/ 
cn tot gelegenöcr tijö bolb te mogen bebomen/ alfo 
3tjnöer berfcpeiöen getoeep öie pare öienpen gep?efen# 
teert pebben / om tot gelegenber tijö gereeö te 5ijn/ 
00b onöec anöere eenige ©?icffe ©Delluiöen / aio 
namentlpb: gieter en 3Cfinga Kippcröa en pop# 
bo Sfbeno/ öetocïbe öeneerpen 5fcb?uarp 13 70. aen 
^Ijonbpeer <Diberib Sonop aengaben/ Dat poetoel pep uau be 
noit metten ©Delen ©onögenoten Der peöerlanöen jtoege, 
en paööen berbonöen/ noepte 00b öaer toe niet ber# 
foept en toaren getoeep/ en fp-luiöen niet te toetniger pcrba 
ban pare erfgoeöen en gerecptigpeöcn fonöer eenige ™ 
oo?fabc toaren gefpolieert cn berooft / fo en toiiöen fp- 
luiöen niet onöcrlaten paer baöerlanö en De gemeene bjEIfae 
toelbacrt ten bepen ban alle paren mogelijben blijt banbets 
boo? te toenben en pulpe te fepaffen/ öat petgetoelö 
macp belet cn gctoccrt tocröen. ©n öctonle fp-luiöen 
alfboen terponö geen pulpe aen Den p?ince en toipen 
te Doen/ fo maebten fp pen perb öat fp met pare con# 

,fo?ten boo? öe nacpbomenöe pijperen op paren 



3ii 
Het vijfde Boek. 

kuiten fouöen in boo?taeb geteeb ïjebDen aen lange 
lioiTcn / öaer meöe men 300 mannen fouöe mogen 
uitvuHen en betocertmaben/ ötefp-lutöen fouöen ge* 
rcca bouöen tot öat men öte fouöe boteren en bege* 
ren/en gaben Ijtev ban fcD?tftcli)b bare ï^fiSySfsï 
baant üe Rentte bebonöen Ijaööe öat 0^?J^mgelöe 
alle fünc goeöe aenflagen te mggegeitelöïiaööe/ en 
belet bat lm niet en baööc bunnen uitrechten fijn boo?* 
nemen/ ft ïjeeft bpalle miööelen gefocljt om onöer öe 
uitneblucbte toebelijbe en maenöelijbe collectatie ban 
ncnntngenteöoen/fo tn€ngelanö/ ianöbanCleef/ 
Sböen aio alle anöere plaetfen/ öaevöegeblucljte 
tooonatbtig toaren/ tlellenöe en committevenöe öaer 
toe öiberfe perfonen om öe felbe collectatie te Doen en 
T ^Ste öaer toe te betoegen : aio namentlpb 
l^ccfter ^oljan 25afiu0 / ïftepnöer Cant/ 3&b?taen 

M70, 

gen geraken , ,t welk ons God almachtig moet gunnen 
en verlenen. Aldus gedaen den 8 February Anqo i y 70. 
onder onfe hand en pitfier, geven machten bevelen 
den voorfzJonkheer Diderik omoponfenperfoonte 
ontfangen te leen alfolke penningen als hy eenigfins fal 
kunnen te wege brengen, daer van obligatie te pane¬ 
ren : wel verftaende dat wy Willem Prince voorfz. tot 
geen betalinge gehouden lullen fijn voor en al eer wy 
wederom inde Nederlanden tot onfe goeden geraken 
Tullen. Gedaen op dag en tijd als boven. Ondertekent 
Willem Prince z.11 Orangien, en ter zijden met fijn Sig¬ 
net , Segel, of pitfier onder in roden Waffe gedrukt. 

boo2f5^onop beeft boïnenöe öe felbe comrnif* 
fte gefubftituecu betfcbeiöen anöere perfonen/ fo ©?e* 
öicantcn aio anöere/ aio namentlp / 5>nart ©an* 

o»bluchte / macr 3?)n oou gep^uunrcu < 
binden öacr öe hertog ban 3Mba ftrajfelijben regeer-^ 
öc / ’ttocib een toünöerlijb Hout beHaentoasj/ onöer 
anöcrc öie öe ©nnee pier oofc gebmibte / heeft DP acn 
hm boo:f3 gonbljeet «©ieöerib ^onop öefe nabolgcn* 
öecommtflïe gegeben: 

Com* A Engefien een yegelijk kennelijk cn openbaer is, 
niiffie £\ hoe leer en met wat grote kofte, goede affectie en 
bati Den meriigvuldigen periculen en fwarigheden , wy Willem 
SlCS Prmce van Orangien, Grave van Naffauwen ons altijd 
<&mv geimployeert, en daer toe gevoegt hebben, om tot Oo- 

des eere en Lands welvaren en ons aller ruft, Taligheid 
fieerW en het welvaren van alle onfe nakomelingen den alge- 

örnfs mene vyand en vreemde Regeerder den Hertog van 
s&onoj?/ 4ivamet alle fijn aenkleven uit den Nederlanden, on- 

©oïIanD fer aller vaderland te verdrijven, om de felve Landen 
ca in haer vryheid en oprechte Chriftelijke Religie te 
toan nu befchutten en te befchermen, tor dienfte onfer aller 
ffiJSn genadigfte Heere en Conink, en ons feer kleine hulpe 
Sï en byftand daer toe van de Nederlanders bewefen is 
ren tjuh ujc oorfake als wy verhopen dat vele goede, geaftedtio- 

neerde , goedwillige onderfaten daer toe met aenge- 
bauton- fproken of gevordert zijn, of geen middelen gehad 
tnüutic hebben om fulx te wege te brengen. En want wy Wil- 
Sinnca"' lem Prince voorfz altijd ons daer toe als noch wel iou- 
(i-. i2j.)den employeren om met Gods hulpe en gratie ten 

voorften de felve Religie en vryheid te befchutten en 
befchermen in fijn Majefteits Nederlanden, fo verre 
eenwe fchijnbaerlijke hulpe van penningen, daer toe 
van de gemeente of anders ons toegefchikt foude wer¬ 
den, om daer mede de fake te vorderen, en de goede 
affectie der gemeente, tegen ons vaderland, haer eigen 
welvaren en Taligheid ook den oprechten dienft Gods 
aen te nemen en te bemerken, hebben derhalven geen 
middelen willen nalaten of in fulke grootwichtige en 
Godlijke fake yets gevordert foude mogen worden, en 
verhopen dar ons geen middelen fullen gebreken, fo 
verre de gemeente ons en haer felven nier verlatende, 
haer milde hand hier toe uitftrecken. Derhalven fo is ’t 
dat wy gecommitteert hebben , en committeren mits- 
defen, den Erentfeften en Edelen Jonkheer Diderik 
Sonöy om aen de gemeente, Edelen, Officieren,Bur- 
o-emeefteren van wat ftate of qualiteit die zijn in Hol- 
fand, Sticht, daer ontrent of anderfins gefeten van on- 
fent wegen felfs in perfoon of door fijne fubftituten 

cn e^ncyc uau 
bent toaren / omljieiöen f)cn beimeltjbcn bp öe genen 
öte fecretelijben ban Ijace gefintfjeiö toacen/ cnljeb# 
ben öe gene öte fp totfïen ban pare Religie te 3ijn aen= 
gefp joben en gecaöcn tot een milöe contributie / mitsi 
öat fp om alle miHccutoentoeg te nemen felfgeenige 
fouöen committeren öieöe penningen betoaren en tec 
gelegenöer tijö aen öcn ©lince fcljicben fouöen. <©efe 
en fonöecïinge öe ©?eöicanten öeöenfjaerfabefotoei 
öattet* bele b?ucljtbare collectatien geöaen toecöen/ 
toantfp-ltuöcnöeningcfetcncnnict alleen confcientte 
bonöen maben/ ban Ijaec niet of toeinig tonmbue? 
ren / maer maebten oob geen bletne b?efe ban fcöanöe 
onöer bele ban benluiöen fo elb geerne een goeö €m^ 
tien geacDt toilöe 3ijn/ ’tbjelb fp meenöenöatfemet 
en mocljten3ijn / fo fp öe fabe öte öeboo?f3 ©?eöican# 
ten jeiöen alleen te flrecben tot <©oöe$5 eere en öec 
Cfi?tfienen b^ppeiö niet en fjolpen bpjïaen / na’tbeN 
mogen in Ijen bebent 3i)nöe: öoclj iff öit oob bebonöen 
gebjeeft fo onöer öe gcblucljtc buiten ’0lanö0 al0 Öte 
ban De Religie noclj binnen lanöO fittenöe/ öat öe 
luiöen ban bleine en oob miööelbare miööelen en rijfc 
öommen Daer goeöe betten en genegentbeöentoel öe* 
öen/ maer onöer öe rpen toaren öaer beelöie Daer 
ercufeecöen / en mochten niet of feer toeinig ontberen / 
enDielöen Daer ato ’t Daer aen’tgelö tegebenging/ 
öaer fp Daer Derten op gejïelt Daööen/of fpluiöen fcDte* 
Ujben Deel a?m gctoojöen toaren / ja bele contribueer* 
öen niet uit een goeö Derte öatfe totter faben öjoegen / 
maer alleen om in ’t rolleben te ftaen en om öat fp b?p* 
Dciö fouöen Debben om met Daer goeöeren te mogen 
baren onbelet ban öe fcbepenbanöen©?ince. S&aec 
3pnoob bele Duiten ’$ lanö^ getoeetl öie in plaetfe ban 
contributie gep?efenteert Dabben / öen ©?ince in per* 
fooinenöienit tebomen/ fommige anöere en toilöen 
Daer in ’t contribueren niet bo?öer berbinöen öan boo? 
eenigemacnöen. t . 

<©c fbince Daööe oob ©ieter ^ttacnfföon ban öet 
jBecbe ban =Hetöen / en portam €peffoon ©?eötcant 
commiffie gegeben om gebjbe collecten te boen in ee* 
nige plaetfen in Dollanö / öefe togen met groot perieul 
in perfoon fclfjo tn i^olianb te toeten tot WöiecDt/ 
Kotteröam/ ©elft/ Eetöen/^age/en anöere plaetfen/ 
en inöuceeröen bele perfonen tot milöe contributie/ 
fuir öatfe een merbelpbe fomme bpöenanöerenbre* 
gen/öocl) met öie conditie: öatfe öe felbe niet en fouöen 

fe„t wegen felfs in ^ KSÏÏÏSST 
(’t welk wy in defen uit /onderlinge oorfake toekten/4 » njinre Uan ©rffllflitll flirt ItlCtlC Ctl met f LWCUVWJ iuuviv.1 ---o ., 

te vorderen en begeren hulpe en byftand van contnbu 
tievan penningen, ten einde geemployeert te worden 
als voren, met macht en autoriteit dat hy Diderik bo- 
noy, den felvigen contribuanten fal mogen beloven en 
ontheten dat het gene fy contribueren of tot ftuer defes 
inbreno-en , haer ftrecken fal in alle contribuuen die 
men inÖ't land komende, fal mogen opbrengen tot ver- 
minderinge van haer gebuerlijke quoteof fomme, be¬ 
gerende dat een ygelijk van wat qualiteit of conditie hy 
zy, hem hier in goedwillig en bereid wil laten vinden, 
’t welk fo een yegelijk na fijn vermogen werd doende , 
twijffelen wy niet of God almachtig werde lijn gratie 
hier toe verlenen, dat men tot een goed einde fal mo- 

<Dctoijlc öe ©?ince ban ©rangien Dtrr meöe en met 
gcltjbefabcbcfigtoaö/ fo Deöc De hertog öie nu geen 
oorloge meer en b?cef öe bele menfcDen omb?engen aen 
bcrfcDeiöen oo?Den en plaetfen/ en onöer anöere toaren 
in öen jare i y 67. in öen l§agegehangengetoogt+©a* 
Horen en ©?ieHer£ aio namentlijb 3Crent ^iebfoon / 
èaHoo? in Dc Siere bp 3E>clft ouö 7° laren / <&pb?ant {n 
§anffoon/ ©aHoo? tot^efjagen/ möiiaen ^anfioon/ 
©aHoonotèfelmonöe/enïDouter ^pmonffoon/pa* «n m 
Hooj tot jBonHer / ter fabe ban öatfpbcfcDulöigt toa* 
ren ban betterie / en Dat fp öe ïïoomfe ï^erbe bcrlaten 
en öe <0rrefo?meeröe aengeDangen Daööen.^efe toer* 
öen öen 10 jpep ?jnno *570. onöerfocDt öan D^0 



157°- Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten, 
gelobe / «t toatlt fp ffantbafïelijlt blebcnbpljarcme? 
ninge / fo 3jjn ft» ben ttoaelfaen booj Hpoflaten en ftets 
tecö becoojöeeït bp öe ‘fjjnqutfttcunm en <H3cetïcltjfic 
ISecllterö / en alfo fp 43eeftelijli toaten fo en mochten 
fp niet geboob too?ben boo? batfe onttoijt toaten/ 
’ttoelh gefcfjteöe ben 27 |Bep / en té aibuö toege? 
gacn: ten boo?f5 bage toerben fp-Iutben mtljategc? 
banöemffe in een bamer getoagt/ altoaer men tjenïm? 
ben aengetugen fjeeft alle net |Dlö-getoaet / en 3pn al¬ 
fo gebjagt in een anbet barnet in jcgcntooojbtgljetb 
ban ben 25iffcbop ban té ï|ettogenbofcfj / flaenbe 
tuffcDen ttoe Hbten: ben 25tffcfpp beeft ten eertlen 
een toetmg 0ap2$ ban pact Doof ben gefneben en fjaet 
btuinen en bingeten gcfcfjjapt meteenfilbcrenmef- 
fe/ botb fonbet toec boen / baec na beeft bpbaerbe 

| |Bi<oblebecenuitgetogett/en toteenpegcïi)bgcfcibin 
^atijnfe tale i Exuo tibi veftem Juftitiae, quam vo- 

e« tnecolensabjecifti: batte?/ ibtteclteunitbatbleebbeö ge? 
■en ontf ceefttigbeibö/ toelb gp totllene? Ijc&t bertoojpen. JBaet 
& op be $aftoo? witte Éiere in Hattjn amtooojbe: rmo 

veftem Injuftitiae, bat té/ ia bet bleeb bet ongereed 
tigbeib/en na bat be 25iflTcbop fijn toetb boltoagt Oab? 
be / beeft bP bent gebeett tot be föaebObeeten bie baet 
jegentoocubtg toaten/ en beeftfe be felbe obct-gele? 
bett/ btbbcnbe bat fpfe toilben genabdtjb banbelen / 
baet na toetben fp toebetom in be gebanbenijfe ge? 
bjagt/en ben 30 ifêep aio fp-luiben op ’t ïjofbate fen? 
tentie babben gebooet en ontfangen / 3ijn fp-luibcn 
baet na feet bepmoebelpen tet boob gegaen/ bet bolb 
betmanenbe/ en baetfelbeninbe banben <0aöo be-' 
belenbe/ en 3ijn b’een boo? en b’anber na eet(tgebJo?gt 

©ebiet aen een pael/ en baet na bocjto berfcanb / tot een 
Sec- Stoot ongenoegen ban bed bolt bie’taenfagen en ban 
e» ge» baet bjpmoebtge boiftanbigbeib bettoonbetben / ooit 
mö. en bjao niet toeinig te bettoonberen / bat be babet ban 

Htotaen ^anffoon ©ajïoo? ban ffelmonbe gebomen 
to bp fijnen fone (’t toelb een feet manietlijb jongman 
toaö) aio bP ban be gehangen pookte gefoagt toetbe / 
feggenbc mijn liebe fone ftrijbnn bzomelyb/ toant be 
fetonc beo eeutoigen lebenö té u nu ftetetb/ en toiüenbe 
norb meer feggen / tft bem ban be bienatenbetboben: 
maet tetfïonb baet na té fijn fufïec gebomen en beeft 
bangelijbentotljemgefcib/ batbpbjomdijb fïttjöen 
foube/ten foube niet lange buten / en beeft bem alfo ge? 
ttooffc alfo 3ijn befe biet ©afïotcn na batfe bp-na b?ie 
jaten gehangen toaten getoeefï omgebjagt. 

Jaer-Dicht. 

Vier V aflor en VoluflandilCh I» den H age oMge- 
braQ.bt, 

"Totfl>ot Wan ’t ILtOetglerlCbge/LaCht. 

\\r ff bebben in ’tboo?gaenbe boeit gefeib/boe bat be 
W coninginne ban ^pangien gifabella be ©allote? 

geftotoen toao/ toaetboo?be€oninbban^pangien 
fonbet buifb?ou 3tjnbe ten lioutodijbe bebe betfoeften 

Hf be boebtet ban ben ïidfet- atimiliaen/ bie bP babbe 
«amen geteelt bp beffdfO Conint ban «gpangien fufiet t fulr 
‘rcöe jjat pp öaet teebte oom obet toao» <©e öetfet en mU 

ferinne fijn fujiet bctoiHigbe baet in / en be $auO gaf 
biet toe bifpenfatie / obctfult toetb bet boutoelyfe op 
^emelbaetto-bag ben 4 j|Bep binnen ^?agagecde? 
bzeert/ en in be gtote Uetbe albaet getrout bp ben 
CettO-Bettog in ben name beOConint ban Jgifpan? 
gien met gtote folemnitetten/ in p?efentie ban be Hm? 
baffabeuto en legaten fo ban ben paito / beo Conint 
ban ^pangien / bet Coninginne ban ©?anbtijlt / ban 
fiolen en ban ©metten / na bat te boren be b^ieben 
ban bifpenfatie ban be ©auö gelefen toaten/ en be 
tcoutoinge gebaen 3ijnbe/ fo gaf be Hmbaffabettt ban 
ben Coninft hele fepone jutoelen en eenen b?ief/ baet in 
beConinliliaernocmbe fijn I|uifb?outoe en Conin? 
ginneban^pangien» 

^!ac; 
taet na? r & be felbe tttacnb ban JBep fjeeft be ©ertog een 
£eöe 1 placcaet boen betbonbtgeninfjoubenbebeclenbet? 
tójsm fcöeiben poincten bic bp be <©2udterö en ^dioolmce? 
êcijooi; fietO onbetfjouben fouben moeten toerben/ baet ban 
^ be atticulen biet na in fubflantie bolgen: 

I. Deel. 

C* Erftelijk feid hy, alfo in eenefo principale kórifte 
*-• gelijk de printerie is , waer uit fo vele goeds óf 
quaeds der gemeenten en fönderlijken der Religie toe- mofteri 
komen mag, feker regel en orden behóórttcwefefi, Bfcjcaittf* 
en ook een getrouwe perfoon van der felver konfteof 
ftijl, die de eerfte plaetfe en particuliere töe'icht en fu- 
perintendentie hebbe over de ahdere, fó heeft hy gh- 
ordonneerr dat gefteltfoude worden een Prototypogrd- 

phus of Hooftprinter, die autoriteit en machrfal heb¬ 
ben , om de ‘meefter en v/erklüiden van de printerie 
van de Landen hefwaers-over te examinereh en ap- 
proberen, en fal den felven, en eiken van dien , ge¬ 
ven brieven van hun nutheid en bequaemheid, vol¬ 
gende hun faculteit, op welke brieven, fullén nader- (F.nêj 
hand moeten verfocht worden aen den Stadhouder en 
Gouverneur Generael van herwaers-over brieven van 
confirmatie en approbatie. 

2. En om totter voorfeider examinatiete komen* 
de gene die willen of pretenderen fullen ontfangen te 
worden, tot meefters en hoofden van den printerie, en 
exercitie van de voorfz konfte, ftijl en ambacht van 
drucken of printen, fullen gehouden wefentcexhibe- 
ren en overleveren certificatie van den Biffchop, Vi- 
carius of Irtquifiteur van hun Bifdom , hoe dat fy hen 
gedragen hebben in ’tftuk van der Religie, mitsgaders D®óctet4 
van de Wethouders of Magiftraet van der plaètfen van ®a' 
hun wobnfteden of refidentie, van hun goed leven, na- fj^ngert 
me en fame, en öm de felve examinaric te doen, fal de ban oert 
Hooftprinter mogen kiefen, en met hem nemen, een 
of twe van de meeft geapprobeerde indenambachte ^.ransi 
met eenen Notaris, dewelke de brieven van examina- ofjiu; 
tie van de voorfz meefters of hoofden van de printerie ^arf hui? 
ofdruckerie, maken en expedieren fal, welke brieven «©ff- 
de voorfz Hooftprinter gehouden falwefen tefenden öom, j 
aen den Stadhouder en Gouverneur Generael van her¬ 
waers-over, mét atteftatie van hun nutheid eri fuffi- 
cientie op’tftuk van hun voorfeide kofte, ftijl en am¬ 
bacht , om vóórt daer op te verkrijgen brieven van 
commiflïe en confirmatie met laft van eed te doen, fo 
hiernagefeidfal wördeil. 

3 En aengaende de werkluiden en medegefellen vari 
hare voorfz konfte,mitsgaders de Setters en de gene die 
de letters ftellen en vergaderen, de felve fullen infgelijx 
gehouden worden t’eXhiberen en overleveren certifi- ftnerjjt^ 
catie als boven, waerom de voorfz Prototypographus of 
Hooftprinter, hen fal doen expedieren brieven van 
examinatie en approbatie met laft den behoorlijken 
eed te doen in handen van den Officier van der plaet-* 
fen , van hun voorfz refidentie, en dat binnen drie da¬ 
gen , na dat fy by hem gekomen fullen zijn. 

4. Dat geen printer in fijn huis fal mogen nemen of ^1*% 

hebben eenige leerkinderen of knechten, fonder ’t fel- 1 
ve eerft te laten wetenden Hooftprinter, dewelke in 
fijnen boek of regifter ftellen fal den naem, landen 
vrienden van den voorfz leerkinderen of knechten t 
fonder daerom eenig recht te nemen. 

5 Dat geen werkman fal mogen werken of eenige fijfctf 
dag-hare winnen van meefter-printers, fonder eerft re 
hebben oorlof en confent van den génen die hem fijri 
konfte geleert fal hebben, of van den Hooftprinter, in- niogcu 
dien hy ’t felve fonder redelijke oorfake weigerde,mits- 
gadersd’examinatieeri particulieren brief, daer by hy orr'cort; 
tot fijn ambacht of in eenig deel van den felven geap- feut. 
probeert is, by den voorlz Hooftprinter. 

6. De Commiftariffen gedeputeert welende tótte 
examinatie en approbatie van de printeden fullen exa- 
mineren de nuttigheid en bequaemheid van den Cqre- tpamU 

dteursoflefers van delèlve printers, nemende certific^- Jjce« 
tie van hun geboorte en vrienden, mitsgaders van der 
plaetfe daer fy geftudeert fullen hebben,ook van de opi¬ 
nie en fame die fy hebben van eerlijke luiden getrouw 
en Catholijktezijn, v/elke certificatie, mitsgaders de 
approbatie Van den Comrniffaris gegeven fal werden, 
in bewarenifle van den voorfz Hooftprinter, en fal den 
Corredteur of Lefer, geexamineert worden op’tftuk 
van de talen, die hy fal willen corrigeren. 

7. De voorfeide Hooftprinter fal hebben voor de 
voorfz examinatie van den Meefters, Hoofden en 

& hare 
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have medegefellen inden felven ambachte,treckers, 
en de gene die de letteren ftellen en vergadefen ,fulk 
recht als hemdaer voren getaxeert fal worden. Maer 
van de werkluid.cn en fullen geen recht hebben noch 
de voorleide Hooft-printer , noch andere , dan al¬ 
leenlijk de Notaris die fijn recht hebben falvoor’tge- 
fchrifte fulx als hem ook daer voren getaxeert fal wor¬ 

den. 
8. Welke hooftprin ter gehouden wort te hebben en | 

maken een Boek of Regifter, in den welken hy fchrij- j 
ven fal, de namen van alle deMeefters vanden voorfz 
ambachte, en eiken van hen, annoterende’t Land en 
plaetfedaer die geboren fijn,en aldaerfy hare woon- 
ftede en winkel houden, mitfgaders de qualiteit van 

hun perfonen. ,, , . 
9. In welk Boek of Regifter,fal infgehjx notitie 

gehouden worden van de boeken die elk van de voor- 
feidePrinters drucken fal,metten dagen en jaredat 
defelvebegonften voleindfullenzijn, mits welken e- 
geen Printer, en fal mogen beginnen eenigen boekte 
drucken of printen, fonder al voren den voorfz Hooft- 
printer getoont te hebben confent, Odtroy ofPrivile- 

nuj üoefe gie cjat hy heeft, om ’t felve te mogen doen, en befon- 

brnfnncn dere approbatie, dewelke ’t voorfz Privilegie fal moe- 
fafiöec ten voorgaen, tonende ook het originael van den boek 

die hy lal willen printen, op dat de voorfz Hooft-prin¬ 
ter fien mach of het het felve boek is in de approbatie 
en Privilegie voorfz vermeit, om dien te onderteke¬ 
nen en regiftreren, in den voorfz boek of regifter: wel- 
verftaende dat het felve ftad grijpen fal aengaende de 
boeken nieuwelijx gemaekt, gecompofeert of geglo- 
feertenanderfinsniet,noch infgelijx van onfe Plac- 
caten en Ordonnantiën, die wy nu doen, of voor- 
taen ftillen laten publiceren. 

’t <$crfïe 10. En op datmen foude weten den dag, dat eeni- 
en lede gen boek begonft en voleind fal wefen te printen, fal 
blaD acu gehouden fijn, over te geven, en exhiberen den voorfz 

Hooft-printer, ’t eerfte en lefte blad van den boek die 
ginter- hy fal willen printen. 
©m 11. Dat elk Werkftad of Winkel van Printerijedra- 

mecfïec gen fal den naem van eenen perfoon alleen,die daer toe 
geadmitteert fal fijn, die ook van alles verantwoorden 
fal, na uit wij fen van ’tgene des by de Ordonnantiën 
en Placcaten gepubliceert op ’t ftuk van der Religie 
geordonneert is, al waert fo, dat in de felve Werkftad 
of Winkel veel mede-gefelle part en deel hadden. 

12. Dat de examinateurs van boeken, fo wel van de 
gene die van buiten gebrocht fullen wefen geprint of 
gedrukt, als de gene die geexhibeert en overgeleverr 
lijn fullen, om in onfe voorfchreven landen van her- 
waersover geprint of gedrukt te worden, fullen den 
voorfchreven Hooft-printer fignificeren en de wete 
doen van den boek die fy geexamineert fullen hebben, 
weder fy den felven geapprobeert hebben of niet, op 
dathy in fijn Regifter op fchrijve den naem van den 
Auteur van den felven Boek, met de fentcntic of cen- 
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13. Dat egeen printer eenigen boek fal mogen prin¬ 
ten , daer van een ander Privilegie verkregen fal heb¬ 
ben, binnen drie maenden na dat den dag van de Pri¬ 
vilegie geexpireert fal fijn, op dat van den felven boek 
( fulx geeifcht wefende ) nieuwe printinge gemaekt 
foude werden, of andere en betere dan de eerfte, by ad- 
vijfe en approbatie van den voorfz Hooft-printer. 

14,. Dat de Werk-man uitgaende van der plaetfen 
daer hy gewoon is te werken, fijne abfentie den voor¬ 
fchreven Hooft-printer fal laten weten, of den genen 
die voor den felven in de voorfchren plaetfe geftelt fal 
wefen, die daer af de wete doen lal om in’t voorfeide 
Regifter notitie daer van gehouden te worden. En ter 
voorfchreven plaetfen weder kerende, fal gehouden 
fijn duidlijke certificatie te brengen , waer en waer in 
hy gevaceert fal hebben ,en en lal in geen Printerye 
mogen werken , tot dat hv de voorfchreven Hooft- 
printer , ol anderen by den felven gedeputeert, gepre- 
fenteert fal wefen, mits exhibitie en overleveringe van 
de certificatie voorfz. 

15. Datniemant eenigen boek in’t geheel of deel 

fal mogen drucken of printen fonder t 
alle de poindren en articulen voorfz, en eiken van dien 
befonder. 

16. Alle welke pundien en articulen en eiken van 
dien geordonneert heeft geobferveert en onderhouden 
te worden,fonder eenig verdrag,gunfte exceptie of 
diffimulatie. 

17. d’Examinatie en approbatie van den boek of 
Schrifture die gedrukt en geprint fal worden, eerft ge- 
tekent fijnde by den Auteur, fal gedaen worden by den been fal. 
Biffphop of anderen by-hem daer-toe geftelt, en den In- 
quifiteur, cn fal voorts by den felven ondergefchreven 

| worden, volgende’t gene dat by’t voorfchreven hei- 
* ligConcilium van Trenten geordonneert is geweeft 
j metatteftatieof’tfelfde goed is,en geen dwalingeof 
i fchandale inhoud,of andere fake die eenigfins ioude 
[ mogen ofFenferen. 
j 18. Welke Commiffariffcn hare examinatie en ap¬ 
probatie doen fullen, fonder uitftel en fonder falaris sacn&e 

; daer af te nemen. Maer beroerende de boeken nieuwe- fa,arf$ 
lijx gemaekt ofte voorfchijn gebracht ( die de voor- 
fchreven CommifTariffen met allen vleiden neerftig- nateurg. 

j heid doorfien en vifiteren fullen) fal deshalven geta- 
i xeert en geftelt worden fekeren falaris voor hen moei¬ 

ten en arbeid, na advenant van den tijd, dat ly daer toe 
1 verftaen en vaceren fullen, te weten fekeren prijs by 

den blade,naden tijd en plaetfe van haer refidentie, 
welken tax gemaekt fal worden byden voorfz Hooft- 
printer, om byalle de CommifTarifiTen van der felver 
plaetfen nagevolgt te worden. En fal den felven tax be- 
taelt worden byden genen die den Boek fal doen prin¬ 
ten , voor de declaratie van der approbatie of reproba- 
tie,’tfy den felven geapprobeert werden, of niet, en 
dit in aenfieninge van de moeiten en arbeid die fy heb¬ 
ben fullen in’t lefen en d’exminatie van den voorfchre¬ 
ven Boek. 

19. En nadien de Printinge voleind fal wefen, fal 
de Printer aleer hydaer van iet fal mogen verkopen jjoc&m 
ol diftribueren den voorfchreven CommifTariffen o- tccolla* 
verleveren een van de geprinte boeken mitte Origina- poneren 
le minute,om mettefelve gecollationeert te worden, 
den welken hem blijven fal, en boven dien, lullende 
voorfchreven Commiflariffen den voorfeiden geprin- 
ten boek,alfo by hen gecollationeert ondertekenen, 
certificerende den felven gecollationeert te hebben, 
en bevonden concorderende mitte voorfchreven Ori- 
ginale minute, welken Boek voorts gefonden fal wer¬ 
den aen onsofaen onfen voorfchreven Stadhouder en 
Gouverneur Generael van herwaers over, ook voor 
en aleer den felven te mogen verkopen of diftribueren, 
om getaxeert cn tot fekeren redelijken prijs geftelt te 
worden, by onfen lieven en getrouwen de Hooft Pre- 
fident en luiden van onfen fecreten Rade, daer op ge¬ 
had t’advijs van den voorfz Hooft-printer of van ande¬ 
ren perfoon , die hem goeddunken fal,en fal den fel¬ 
ven prijs gefpecificeert werden, in d’eerfte of lefte blad 
van elk Boek. 

20. Welken boek alfo gecollationeert, ondertekent 35e 
en getaxeert fijnde fal gefonden worden aen den voorfz Sooft- 
Hooft-printer, om dien te bewaren en in de poft te gccolla# 
leggen en fal den voorfz Boek blijven als Orginaef om nonen* 
van defelve collatie en comprobatie gedaen te worden, öecoppe 
als de fake fulx vereifen fal. ^n6ctoa< 

11 De voorfz CommifTariffen fujlen dikmaelde Com» 
Printingen vifiteren, fonder den dag re verklaren dat ntlffatlf' 
fy ’r felve fullen willen doen, om te befien ’t gene deffer 
geprint word, en hoe de voorfz Ordonnantie en Plac- tofnfeeï# 
caten geobferveert worden. onbpi> 

22. Sal infgelijx de voorfz Hooft- printer felfs,a!ft 
hem goed dunken fal, die voorfz vifitatie mogen doen, tm 
op dat al ’t felve des te fecretelijker gedaen worde, en op èooft- 
datde Werk-luidenen andere,deste meer forgedra- 
genhundevoirdaerin te doen. (f. 1*7.; 

23. Gelijk devoir fal ook gedaen worden by de Of- ©fff* 
ficiers van der plaetfen, tot twe reifen elx jaers ten min- 
ften, en t’elker reifc, alft hen goeddunken fa) 

24 De voorfz Printers fullen gehouden wefen be¬ 
hoorlijken Eedtc doen in handen vandenBiffchop, 

Officier 
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Officiers of andere die daer toegenoemt fal wefen, vol¬ 
gende ’t gene des by de ordonnantie op’t ftuk van der 

<6eb Religie geftatueert is. En boven denordinariflen eed 
srn/n te 0bferveren en onderhouden de poin&en en articu- 
tei|. * len in de felve ordonnantie begrepen. Sullen ook eed 

doen hun puncftuëlijken te voegen en reguleren na uit- 
wijfen van de ordonnantiën en placcaten gemaekt en te 
maken, fo wel op’t ftuk van der Religie als van der 
Printerye, en befonder volgende’t gene dat by’t hei¬ 
lig Concilium yan Trente, en defe jegenwoordige or¬ 
donnantie verlienis, en voorts haren ftijl en ambacht 
welen getrouwelijk te exerceren, fonder bedroch of 
argelift. 

25. En tot beter executie en provifie van ’t gene des 
voorfzis , fullen alle Printers moeten overbringen in 
handen van den Stadhouder en Gouverneur Generael 
van herwaerts-over, of van den genen die by den fel- 
ven daer toe gedeputeert fullen zijn, het confent en 
macht die fy hebben by gefchrifté, om den ftijl en am¬ 
bacht van Drucken en Printen te exerceren binnen 
twintich dagen na de publicatie van defen. 

26. En aengaende de gene die vormen van Beel¬ 
den in koper of in hout fnijden of graveren, ’t welk een 
ambacht op hem felven is, gelijkende nochtans ge¬ 
noeg’t ftuk van printerye, wy verftaen dat decenfure 

evifuv ookftad grijpen fal fo verre al ft hen aengaet, en dat 
0,1 de vormen en patronen gevifiteert en geapprobeert 

fullen worden , gelijk de refte van de yoorfchreven 
Printerye. 

27. En om des te beter te voorfien op de abuifen 
die gecommitteert worden in’t verkopen vandeboe- 
ken , fo fullen de Liebrariers en Boekverkopers, ’tzy 
Printers of andere, wefende al voren daer toe geadmit- 
teertbyonsof onfen Raden van den Landen, daer fy 
fullen willen wonen en boeken verkopen , infgelijx 
eed doen in handen van den vöorfz Raden, dat fy geen 
boeken en brengen of voeren, doen brengen of voe¬ 
ren en fullen van buiten in onfe voorfz Landen van 
herwaers-over , noch ook in de felve verkopen, ko¬ 
pen , of van andere aenveerden ; ten zy dat de felve 
eerftmaelgevifiteert, ondertekenten gecertificertwa¬ 
ren by de Commiftariflen, datdiegoet zijn, en niet 

acr boe; heretijknoch fufpéót. Noch ook verkopen eenige By- 
Hiuoen 5c]en ingemeiner talen, noch ook andere boeken in 

de felve tale, trakterende van twijfelachtige materiën 
in ’t gelove, dan den genen die fchriftelijken oorlof ful¬ 
len hebben, de felve te mogen houden, na den regul j 
van’t voorfz heilig Concilium van Trente. En voorts I 
teobfèrveren alle de ordonnantiën gepubliceert en te ! 
publiceren op ’t ftuk van der Religie; en befonder pun- | 
dtuelijken te onderhoudenftgene dat by’t voorfz Con- j 
cilium van Trente en den appendicem daer by ge- j 
voegt, geftatueert is. | 

28. Dat geen Coopman, Boekverkoper, noch ye- 1 
mand anders, en fal mogen open doqn de koffers, pac- | 
ken of balen van boeken van buiten in onfe voorfz 
Landen gebracht zijnde, fonder dat aldaer jegenwoor- 

Eniosjcn digzy,yemand van de Commiftariflen of Vifitateurs 
Wiien daer toe genomineert by den Biftchop oflnquifiteur, 

en ingevalle fy onder de boeken eenige vinden die ge¬ 
maekt fijn by eenigen fufpedten Auteur, of van den 
welken fy geenkennifte hebben, en dat men daerom 
den felven boek foude moeten examineren, de voorfz 
Examinatuer fal den Coopman of Boekverkoper beve¬ 
len fuiken boek niet te koop te ftellen, ter tijd toe dat 
daer van een exemplaris gelien Zy by hem, of anderen 
Commiffaris. 

29. Dat niemanthem'vervorderen fal te brengen of 
doen brengen in de Landen van herwaers-over eenige 
boeken buiten de felve Landen geprint wefende, fon¬ 
der dat hv al voren de felve geexhibeert hebbe den 
Commiffaris om te vifiteren, komende in de eerfte 

icroiete Stad , daer den voorfz CommiiTaris wefen fal, in der 
voegen dat in allen gevalle den felven gevifiteert en on¬ 

en. dertekent zy by den voorfz vifitateur binnen vijftien 
dagen na dat hy aldaer gekomen fal wefen , voor en al 
eer hy de felve onder hem fal mogen houden of tonen , 
lenen, verhandelen, ofyemant anders geyen, op ver- 
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beurte en confifcatie van de Voorfchreven boeken eri 
arbitrale cörrediie , al en waren de felve niet verbo¬ 
den of gcreprobeert, en indien de felve verboden wa¬ 
ren , op de poene in de ordonnantie van der Relfcie 
begrepen. 

50. Dat de Librariers, Boekverkopers, of vreemde 
Coopluiden, kopende eenige boeken van Coopluiden 
ofLibrariers van Antwerpen, om die tot Loven of el- bVrb&c? 
dersin onfe Landen te voeren of fenden, gehouden Ben. 
fullen wefen Inventaris te maken, van de boeken by 
hem alfogekocht, byden Coopman of Librarier ver¬ 
koper ondertekent, inhoudende de certificatie der boe¬ 
ken in de voorfz rolle geroert verkocht te hebben, en 
dat de felve t’Antwerpen gevifiteert fijn geweeft, wel¬ 
ken Coopman, willende die noch eens eldyrs verko¬ 
pen , en lal niet gehouden wefen de boeken in de voor¬ 
fchreven rolle begrepen , andermael te doen vifireren , 
maer fal alleenlijk doen vifiteren de anderen in de voor¬ 
fchreven rolle niet begrepen, en die niet gevifiteert en 
fijn-geweeft als voren. 

3t. Dat alle Commiftariflen, Vifiateurs, Printers, 
Corredteuren of Lefers, Werkluiden van Printerye, 
Librariers, Boekverkopers, of Boekbinders en elk van fatciujJ 
hen, gehouden fullen wefen onder hen te hebben copie l!ï 
van defe ordonnantie , mitfgaders van de poindfen niactm 
voorfz geprint in Vlaemfcher en Walfchcr talen. Op ropic 
dat niemant daer van ignorantie en pretendere. bau 

32. En aengaende de Schoolmeefters, of eenige an- Smute 
deredie kinderen of jongers lerende zijn, is geordon- öiuüEtj, 
neert en geftatueert voor edidt en gebod provifionael 
by defen de poindfen en articulcn hier na volgende, en 
dat boven ’t gene des by der ordonnantie van der Reli¬ 
gie deshalven geftatueert en geordonneert is. 

33. In den eerften,dat degene die uitkrachtevan mcoïetii 
de ordonnantie voorfz gecommitteert en gefieldful- moeten 
len wefen, totter approbatie en admiffie van de mee- frt öooi 
fters of meefterften van Scholen, fullen van de felve lo- 
lemnelen eed nemen dat fygene gereprobeerdeoflu- tjcciOe 
fpedteboeken noch anderfins fchandaleuswefende,en liotfim 
fullen leren of voorlefen. leven» 

34. Dat van de approbatie en admiffie voorfz, mits- ê'CÖooL 
gaders van den eed by hen gedaen, fy den felven geven 
fullen eenig belcheid by gefchrifte, om hen daer mede gcaömitf 
te behelpen en verantwoorden als fy des verfochtfijn retrt 
fullen , waer van de voorfz Commiftariflen ook fullen ^l11* 
régifter houden. En en fullen voor de voorfz admiffie, 
certificatie of regiftrature niet mogen nemen of eif- (Jnöeccö 
fchen van de voorfchreven meefters of meefterften, fullen 
noch ook van de fcholieren der voorfeide Scholen fre- ödfvafc 
quenterende. Rlft 

35. Dat de vaders, moeders, voogden, mombers, ïu-fstn; 
of ander iaft van jongers hebbende, en de felve fenden- öJiCÊn f°£ 
de in Scholen van meefters of meefterften niet geappro- meefierg 
beert zijnde , fo voorfz is,arbitralijken gecorrigeert fciiöen, 
fullen worden, na den eifch van der faken. nut S** , 

36. En in abominatieen deteftatie van de con ven- 
ticulen en onbehoorlijke vergaderingen van alle feeften fijnBe. 
en gereprobeerde leringen en prentingen van valfche 
leringe en herefien, der eeren Gods en der gemene wel- j^g^ 
vaert fo fchadelijk wefende. Heeft hy geordonneert lijk gfy 
dat die huifen in de welke men gepredikt of onderwe- PecDifit / 
fen fal hebben eenige valfche leringe , herdoopt, of 
eenige andere exercitie van feeften , of eenige boe- nfgere? 
ken geprint , inhoudende valfche en gereprobeerde ftobeetf 
leringe, afgeworpen en totter aerden roe geruineert gcf 
fullen worden , fonder uitftel of diffimulatie fo ver- öjufer . 
re fulke huifen den Delinquanten en Mifdadigen toe- jöTfulb 
behoren, of dat felve gedaen hadde geweeft met we- nc”cr ae^ 
te, willeen confente van den Proprietaris ofRemier, fmrren 
fonder de felve huifen daer na wederom te mogen op- toeröen/ 
timmeren, ten ware by onfen expreffen oorlove en j^ere1” 
confente. mogen 
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en<£5nh* öe roetttt en anDcr getoeet öl t’fcpepe geöaen optec 
Sutfrn te <gemfe/ maer als alles nu baerötg toas cn bat pet 
S„7 fcptp mettet öcUjccü en mctualte opöeftcoomlag/en 
bcr öe lïcpgfliuöen t’fcpepe fouöen gaen/ fo is' öclse jfrefe/ 
fejucfif. öoenmaels tot €möben met etlijhe foibaten 

ban’t Duts gefeomen en aen’tfcptp gebaren en beeft 
alle be roers met be anbere DrijgSruftinge uit ben fcïje- 
pe genomen cn op ’tDuiStöt Cmbben geb?acDt/baer 
ober be Poo?f3 öffjcns en be 3pnc feer bele moeitens en 
onlufï gepab pebben / borft na bele moeitens alles toe? 
berom betomen/ onber ben fcDiin bat bet na€ngc# 
lanb foube tocrDen geboert / ais oob be fcbtppet Op 
cebe berblaerbe / met belofte ban gcet en balt befcbeit 
uit <£ngdanb te toengen en ben oB^abe ban €mbbcn 
tebertonen/ bat befelbe roeren en munitie ban oo?? 
loge albaer getoacpt cn gdebert fouben toefen / be 
Pnecptenpecft bp een topic tpbS tot naber befepetb op^ 
gebouben/toant met befe moeiten toas ben gcflclben 
tpb berlopcn/ bnfonber aifo ^Jonfibeer ^ieberiep^o# 
nop ter fdber tijti te 26?emen toas pem gereet maften# 
be tot ben aenflag ban <£nPpuifenbaeröe ^Bdnceoob 
beiftanb binnen babbe / menenbe beibe be boo?f3 aen# 
fïagenop eenen tpb tetoerbe te (feilen/ ban öfftenS 
fclneef ben ttoaelfffen jBcwutt €mbbcn aen ^onop 
batbp getoiffe buntfebap pabbe bat bic ban €nMnu# 
fen fiep meutoclpc babben berbonöcn geen foibaten 
ban gene paitpen in te nemen / oberfulr bergingen 
betbc befc acnfïagen bcc-i bie tpö te bergeefs/ ’t toelb be 
uitgetoebenen/ bie tot befe faben contriüueerben feer 
feleinmoebig madtte / en baer na fo gctoillig niet meer 
en totïben contribueren. 

l32ot3in- T3 be maenb ban <§umo befes iaerS/ fo iS te JBecpe# 
naie lam’cnB’ötoncïaelConcütcof^pnoDusgcpoubcn/ 
jfcu of toacc *n tot ^cfibent toas HDartinuS fütpobius / 

25iffcpop ban ffperen afs oubffe 23iffcbop onber bet 
öm gj* tïeitS-btfboni ban jBecpden beporenbe/ gelpP oob te 
goaöen. ^örcn t0!; ^arncrjjp fcp ben ^JcrtS - SBtffCpOP 

jBajctmtltacn ban Bergen /mebe een ^pnobuS ge* 
poubentoas/ intodbe ^pnoben fplttibenbiberfeo?# 
bonnantien pebben gemaebt conform pet Concilie ban 
(Crenten/ ’ttodb ben hertog ban Waa (fribtdpbcn 
ter erecutie toübc geftdb pebben. 

ginbe maenbban Slulio peeft be hertog ban %U 
ba boen berbonbigenfebere ojbonnantie/ ebtet en ge# 
bob op’t (lub banbe criminde ^[u(fitic en ff pi gene# 
rad bie men booetacn foube onbcrpoubcnenobferbe# 

nnnne ren mbcptoccburcn banbe criminde faben en ma^ 
Siiiban terien in alle bc Itoobmricn ban be Bebcrïanben en 
bc trimj; inftructicn boo? ben Cipiers en anbere otbonnantien: 
mie fa» oibonncrcnbe bc felbe onberpoubeit en acpterbolgt te 

tóerben/ niet jeacnffaenbe eenige pjibilegien / toet# 
ten / reepten / coftismen of ufantien ban $?obtncten / 
^tcbenof ©leeben tercontrarien/ tocUicppbüegien 

(F. iZ8.) pp fofpenbeerbe en fcpo?(te ter tpö cn toplcn toe alle bc 
felbe pembpge|cp?ifte obergdebert foube toefen / cm 
ban baer in geoebonneert te toerben: peeft oobgeo?# 
bonneert bat«alle bie gecommitteert fouben toerben tot 
graten bannibtcatnce en anbere principale officien/ 
boor al folemnelyb fullen jtoeren beneffcnS anbere 
poincten bit nabolgcnbc: 

T& jï tb ben in be gemeenfaempeibberpeiligerCa# 
tpolpber ^potfolpbe en Boomfe herben / geen part 

ölcaue ofbeelpebbenbe met eenige fectcn ofperefien betod* 
èc mo be tb tocbcrfïaen fat fo bele in mp iS / cn cn fal niemant 
c*etZl" toelaten be boorfdbc fecten of perefien aen te pan# 
öcvian* gen. . . 
aen moe# Ontrent befe tpb aifo ben ïjetfer IKanmtltaen een 
1f"5“cu- ïïprbag te ^pierS pabbe aengeff clb/ fo pebben be uit# 
öagte gebluebte en gebannen perfonen boot ben Bmog ban 
&v>e& 3Biba uit 2Srabanb / ©laenberen / Bollanb / ^edanb/ 

©tieüanö ca anbere probincien bet pebcrlanben fe# 
berc berfdjeiben remonffrantien boen maften ombe 
felbe te bertonen cn ober te geben aen bc ^eiferltjfte 
iBajeft. Ccurborftenenanbere ^tanben bes Boom# 
fenBtjr / todbe remonffrantien fplttiben boorfebere 
OBecommitteerbc gefonben pebben aenben p.uncc ban 
Cirangsen om baer op te pebben 5tjnabbps/ betod# 
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be peeft berblaertgoettebmbenen ben Bemonffran# 
ten boor nutffen beguaemjl bat befelbe uitgebluepte 
en gebannen perfonen uit alle be peberlanbfe Probin# 
tien t’famen engdpber panb pare blagten en öolean# 
tien boen fouben boor 3pn boorf3 ^ctferlijbelBajeff. 
Ceurborffen cn ^tanben beS Bpr. Clbe Probincie 
noeptans een befonbere remonffrantie na 3pne gele# 
gentpetb / reepten en pribilegien boenbe / mits bat be 
fdbc al t’famen fouben bomen tot eenen gelpben einbe 
cn condufie / en bat fp baer toe fouben berfnefen eenen 
gdeerben man / bie ban ais moept informeren ttoe of 1 
brie doctoren / als men in SBuitffanb moepee befto# J 
men / bic ben fdben Bemonfframen in als moepten ; 
bo?beren en onberretpten/ poe men in gelpbe faben 
getooonis tepanbden. Bolgenbe toelb abbpsfplui^ 
ben pare blagten cn boïeantien gebaen pebben in be fel¬ 
be fommarie berpafenbe: 

Hoe dat fy luiden door de grouwelijxfte enonge- tUlagren 
gehoorde tyrannye van den Hertog van Alva van alle 005 
hare goederen berooft, uit haer lieve Vaderland ver- {f^nST* 
dreven, met valfche aenklagten haerder vyanden be- ufrge# 
fwaert en in alderlei ellende geoeffent zijnde, door het 
felve woeden en jammer ’t welke weinig min dan gehe- ^,^0 
lehondert jaren lange verfcheiden delen van Europa aenben 

hadde benaut, genootfaekt waren geworden, defe gan- 
fche onderdanige toevlucht tot fijne Keiiferhjke Maje- 
fteiten ook tor hare Ceur en Vorftelijker Genaden te op ben 
nemen , ( want feggen fy) wy houdent daer voor het fy wöftaü 
een yeder genoeg bekent hoe dat fy in voortijden de 
Landen van Spangien en naderhand ook altemeteert 
groot deel van ganfeh Europa, niet alleen met binnen- 
landfe twedracht en oproer ontfteken , maer ook met 
een fware ongeftuimigheid der vervolginge by na over- 
vallen zijn geworden. Namentlijk van die rijd aen dat 
fommige ledige menichen die beide in ’t uitrerlijke ge- 
laet en met namen voor gaven, dat fy een eenfaem in¬ 
getogen leven voerden’t welk van alle onderwint der 
wereltlijke regeringe afgefondert zijnde , daer mede 
alleen was bekommert om Gods woord te prediken , 
en de heilige Schrift in ftilligbeid te onderfoeken, der 
Coningen en Princen Hoven beftaen hebben te be¬ 
kruipen en haer onverfadelijke begeeerten met een 
voorhangfel der Religie bedeckende alfodanige raed- 
flagen te onderfteken , door de welke fy een nieuwe 
maniere van Inquifitie over de Ketterfe verkeertbeid, 
fo fyfe noemen, bedacht hebbende de kenniffe van 
alle gewichtige proceflen en handeling® van de we¬ 
reltlijke Overigheid tot haer louden mogen betrecken, 
en aifo allenxkens niet alleen over jeders gemeen bor- 
gers haven , goederen, woningen, v/inkelen en daer 
toe over wijf en kinderen en eintelijk oyer het leven 
felve onderfoekende, na hunfelfs welgevalle, alle ge¬ 
weld en heerfchappye te drijven, maer ook de Over¬ 
heden felve hier gebied te onderwerpen : quamen fy 
ook ter plaetfen daer fy bemerkten dat fy uit krachte 
der oude vryheid des volx,of door de befcheidenheid 
en voorfichtigheid der Regenten en Landsheeren in 
haer voornemen en opfet waren verhindert, de felve 
plaetfe terftont een valfe befchuldinge van ketterye of 
wederfpannigheid opleggende, hebben de herten van 
Keiferen en Koningen tegens het gemeen volk bo¬ 
ven maten feer verbittert, en met aldufdanige pra- 
étijeken binnen-landlè twiften , borgerlijke oproer- 
ten en ook dikwils fware oorlogen verwekt, door de 
welke fy vaft fchone heerlijke Landfchappen in aller 
Coningen , Princen en volken over groten haet en 
nijd gebracht hebbende tot de alder-uitterfte ellende 
gevoert hebben. Indien dit eenig ander Landfchap 
in ganfeh Europa immermeer heeft gevoelt fohevet 
voorwaer (feggen fy) onfe Vaderland, namentlijk dat 
deel der Nederlanden , ’twelk het gebied des groot- 
machtigften Coninx van Spangien is onderworpen, 
tot haer alderhoogfte bederffeniffe op defè tijd gele¬ 
den. Want na dattet door valfche aenklagten en an¬ 
dere lofe vonden der Spaenfe Inquifitie hy den Kei- 
fer Carolumde vijfde hoogloflijker gedachteniiTe, en 
by fijnen fone Philipputn Conink van Spangien cn 

Hee- 



157° 
Oorfpronk derNederlandfeBeroerten. 

Heere der felver Nederlanden in eenen grooten 
haet onder den naem van Ketterye en Godloos¬ 
heid gebracht, en mette alderfwaerfte Placcaten 
op het ftuck der Religie door valsheid en bédroch 
geweldiglijk verkregen , befwaerd zijnde na hare 
ibnderlinge getrouwigheid en eerbiedinge die het 
tot haer rechte Lands-heere immermeer gebruikt, 
dit onverdraeghlijk jok met een uitnemende lijd- 
faemheid hadde verdragen , en nu eyntelijk de fa¬ 
ken in de andere naeft omleggende Provinciën tot 
vrede en ftilheid neder geleid , en de rechte waer- 
heid van defen fchrickelijken handel, nu fchoon by 
vele menfehen ontdekt zijnde, uit defe over-gro- 
te ellende eenige verlichtinge was verwachtende: 
foo is ’t (feggen fy) dat onfe vyanden, die voor- 
waer feer qualijk konden verdragen dat het na ge¬ 
lijke vryheid der Religie, als niet alleen in Hoog- 
duitfland, maer nu oockin Vrankrijk en meer an¬ 
dere plaetfen vaft gebruikt werde , beftond te ver¬ 
langen, met een nieuwe en mitfdien ganfeh ernft- 
lijk voornemen beftaen hebben te bevlytigen, dat- 
fe niet alleen de hope der inwoonderen te niete 
maekten, maer ook een ongelijk fwaerder tyran- 
nie ingevoert hebbende , fo wat daer noch rechts 
en vryheids was over-gebleven , t’eenemael bena¬ 
men , en alfo voorts een yegelijk die van eenighe 
Rijkdom en macht waren , of die fy bemerkten 
dat hun voornemen vermochten te verhinden, bei¬ 
de van hare goederen en leven beroofden. En hier¬ 
om den Paus van Romen in den arm nemende en 
zijne Bullen of Brieven van difpenfatie verkrijgen¬ 
de , hebben den Coning door menigerlei valfche 
befchuldinge met grote onbillikheid een fekerman- 
daet afgedrongen , ftrijdende tegens alle privile¬ 
giën , ordonnantiën en oude vryheden des Lands, 
na mendij k van alle decreten emnfettinge des Con- 
ciliums van Trenten volkomelijk te onderhouden, 
en ook van eenige nieuwe Biffchoppen in te voe¬ 
ren, die een ongelijke wreeder maniere van Inqui- 
fitie dan oyt de Spaenfche was (in voortijden al¬ 
leen tegens de Joden en afvallighe Mahumetanen 
ingebracht zijnde) over alle Provinciën der felver 
Nederlanden fouden in ’t werek ftellen , en alfoo 
binnen feer weinigh tijds al fulke welvarende en 
vrye Landen , onder de fchandelijke flavernye van 
een uitlandfe Natie met allerlei fchelmerye en bo- 
fe ftucken bevleckt of behaeftet zijnde , opentlijk 
fouden brengen tegen de alder-vroomfte , of er¬ 
gens een eerloos befchuldiger of een valfch getui¬ 
ge opgemaekt hebbende , met gevangeniffe , pijn¬ 
bank , en ook met Galg en vuir na haren moet- 
wille mochten ftraffen : de alder- rijkfte uit hare 
goederen ftooten : de Overheden felve, haer ge- 
biedenifïen onderwerpen , en haer felven Heeren 
van alles maken , doch infonderheid de gene die 
hun onder ’t gebied des Paus van Romen niet en 
wilden begeven , en haer confcientie het eenighe 
woord Gods in de Boecken des ouden en nieu¬ 
wen Teftaments begrepen , alleen onderworpen, 
tot in den grond toe uitroeyen en door de aller- 
wreetfte tormenten omghebracht hebbende totten 
wortel toe verdelgen. Als nu defen handel den E- 
deldom een ganfeh rechtveerdige oorfaek had ge¬ 
geven , om aen de Hertoginne van Parma op die 
tijd des Coninx Stadhouderinne en Gouvernan¬ 
te van fijne Nederlanden, in alder ootmoedigheid 
te fuppliceren en te vertonen wat grooter ellende 
in toekomenden tijden fonder eenige twijfel daer 
uit ontftaen foude, en om ook het gemeen volk 
hun Religie , die het vaft binnen befloten deuren 
geoefifent hadden , en mits dien voor oogen fach 
dattet van alle mangelaftert en gehaet werde, maer 
nu in opentlijeke predicatien tot een yeders vro- 
mers goed gevoelen , en onderfoekend oog ge¬ 
field zijnde, van alleonwaerachtige na-redenen te 
ontledigen. §oo is ’t (feggenfe) dat onfe weder- 
partye een foodanige ooriake tot hare voordeel 

I. Deel. 

waergenomen en vencheidcn oproerfen verweclcé 
hebbende , den naem des ganfehen yolex van de 
Lilterlijke overdaden der ketterye , wederfpannig- 
heid , oproerte , en van de mifdaed der fchendé 
beide der Godlijcke en Wereltlijke Majefteit, by 
den Coninck feer hatelijk hebben bedragen , eri 
hem na dar hy ganfchelijk was befloten de rcife 
na de Nederlanden aen te nemen en felfs tegen- 
woordelijck wat van der fake was , de kennifle te 
vernemen en den ganfehen handel na recht ert bil- 
ligheid te ordineren , ten dele door loofe praktij¬ 
ken , en ander pluimftrijkerye , tot verderffeniffe 
der Nederlanden gevonden zijnde, eenfdeels doof 
het onredelijck aenhouderi en orifchamelijck gekijf 
der fommigen , eensdeels oock eindelijk door ee¬ 
nige anderhns onderftekende aenflagen en dreige¬ 
menten by na tegen fijnen danek , loo veffe ge¬ 
bracht hebben dat hy tegen fijne onderdanen bo¬ 
ven de mate feer verbittert is geworden , alfo dat 
hy terftond fijnemeninge verandert hebbende, deiï 
Hertog van Alva een feer getrouwe methulper def 
Spaenlche Inquifitie , en beneven dele uit een ou¬ 
de wrok een ganfeh bitter vyand der Nederland- 
fche Heeren en Staten , om van alle gelegentheid 
defer handelinge te vernemen en het gemene beft 
in ordeninge te ftellen met volder macht en bevel 
voor hem heeft overgefonden en afgeveerdigt. De¬ 
fe dan nu over gekomen zijnde, en onverfadelij* 
ke gierigheid met eenen fonderlingen yver , foo 
hy voorgaf om de Paulêlijke Religie weder op te 
rechten en de Rebellen te ftraffen, ophetfehoon- 
fte bedeckende , is onuitiprekelijk wat groter eri 
onmenfehelijciter tyrannye hy teghens alllc de irt- 
woonders der Nederlanden fonder eenigh onder- 
fcheid te nemen alom heeft gebruikt, door hoe 
veel en ganfeh origebruiklijke manieren van doen 
hy allemans goederen genomen , de ganfche Lan¬ 
den van alle cieraet gepriveert, van hare garni- 
foenen en krijgs-volk gebloot, van alle vryheden » 
Wetten en privilegiën berooft, de alder-vroorn- 
fte uit de Landen verdreven , d’önnoofele hun 
bloed vergoten , de aller-Godfaligfte vele fmaeds 
en fchande aengedaen , beide Godlijcke en We¬ 
reltlijke rechten gefchend, alle dat heilig was ver¬ 
onthéiligt, echte en wetteljke houwelijken gefchei- 
den , het Sacrament des Doopfels befmet , alle 
liefde en vrundichap omgeftoten , en eindelijken 
van fijn alderhoogfte en ongehoorde wreedheid 
ganfeh niet achter wege gelaten , hier-en-tuffehen (f. u? ) 
nochtans (feggenfe) en fchaemt hy hem niet de 
ganfche fchuld fijnder overdaden ons-,op den hals 
te dringen , en ons daer - en - boven oock door 
uit-geroepene lafter-reden en gedruckte fchand- 
brieven by allen Vorften en volckeren van alle 
fchelm-ftucken in verdachceniffe te brengen , na- 
mentlijk daerom om dat wy voor fijne ontfinnig- 
heid geweken , en fijn bloedgierige Sweerd doof 
Godes genade zijn ontkomen. Dit al te famende- 
wijle het ons van God almachtig alfo is opgelegt, 
dat wy hier een tijd lanek door de tirannye der 
Godlofen fullen benouwt worden, fouden wy voor- 
waer denken dat wy in ftilfwijgen en gedultwel be¬ 
hoorden te verdragen , en den tijd te verwachten 
die de alderhoogfte Rechter by hem felven voor hem 
heeft befloten, in de welke of onfe onnofelheid aen 
den dag gebrogt, of de oogen en ooren onfes Co¬ 
ninx tot onfe onverdiende ellende en rechtveerdi¬ 
ge klachten fullen geopent worden, indien wy niet 
klaerlijk voor oogen en fagen , dat het felfde on¬ 
fe ftilfwijgen byfonder in fo een heilige en hoog¬ 
loffelijke Yerfamelinge van uwe Keiferlijcke Maje¬ 
fteit , en oock uwe Keur en Vorftelijcke Gena¬ 
den , ons en onfe onnofelheid geen kleine fcha- 
deen nadeel in tijd en wijlen by den genen moch¬ 
ten toebrengen , die van de rechte waerheid de¬ 
fer handelinge noch niet al te grondelijken en zijn 
onderricht , want daer door foude oock de Sone 
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God, ÉI* jefus Ctóte =» lijne | 
fijn woord -opentlij e ken, , recht of al klaerlijk voor oogen Gen mogen, wie 4egOTejty, die liln woord üuciiuij^^ \ c 1 
kfteïiijlcen gefmaet en befchuldigt worden, recht of al 
de gene die de felvige aenhangen voor defe fo een aen- 
fienlijk Rechterftoel derganfcher Ghnftenheid, voor 
ib heilige en onpartydige Rechters, ook vöor fo een 
övèrtreffelijke by-een-komfte van volk van aUe natie, 
niet alleen van ketterye en fchadelijke Gods lafteringe, 
mier ook van fchendelijke wederipanmgheid, oproer- 
ï en verftoreniffe der gemene vrede, door een ftd- 
fvwfoëhde bekenteniffe genoeg waren overwonnen. So 
k'tef Wy ons dan ganfchelijk "voorftae dat wy met goe- 

, o-". • lnncre- niet hebben konnen fwijgen, 
gebruikelijke 

ramere de* heiligen Roomfen Rijx vergadetinge en 
dnSh tot dien einde voornamelijkenaengefte d wor- 

d^n da fo Wie met geweld en onrecht onderdrukt wor- 
als tot de alderhoogfte Vierfchaer der 

ymfcher Chnftenheid hare klachten mogen voort- 
bmrfoêh. So heeft (feggenfe) het onsfook goet gedocht 

Keiferlijke Majeftcit, ook uwe Ceur en Vorftelij- 
ke Genaden den ganfchen ftaet en gelegentheid onfer 
handelinge in alder onderdanigheid voor te dragen, en 
den rechten oorfpronk defor onfer beklaeglijker ellend 
te openbaren, op dat wy of het de goedige God belief¬ 
de defes onfes jegenwoordigen jammers een einde te 
maken door uwe Keiferlijke Majefteits aengeborene 
goedertierenheid, en uwe Geur en \ orftehjke Genade 
fonderlinge goetgunftigheid, van dit onverdragelijke 
iok der vcrvolginge eenmael mochten ontledigd wor¬ 
den Of indien ons ditmael lulx niet en kan wederva¬ 
ren * dat wy de fake wat grondelijker ontdekt fijnde, on- 
fc onnofelheid van de on waerachtige aenklachten onfer 
vyanden , immers by redelijke en onpartydige Rech¬ 
ters mochten verdedigen, waer door indien niet anders- 
lullen wy ten minften fo vele verkrijgen dat hier na- 
maels onfe Religie en de bekenteniffe der Euangelife 
waerheid, by den genen die alleen mette befchuldinge 
onfer vyanden bekommert zijnde wat van der faken is 
niet en hebben geweten, van den naem fo groter over¬ 
paden voort meeronbefchuldigtfal blijven, of dat Je- 
fus Chriftus deSone Gods (wiens name wy opendijk 
bekennen) door onfe fjde immers met meer doorfte- 
ken fal worden, en dat ons eintelijk als verftoorders der 
o-èmene vrede en ftilheid alle behoorlijke vryheiden 
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ltaen mee war reent iy iuia - 
klaerlijk voor oogen Gen mogen, wie de gene zy, die 
men alle dit quaed alleen mach wijten, willen wy de iel- 
vfoe uwe Keiferlijke Majeft ook Ceur en Vorftelijker 
Genade in aller demoedigheid gebeden hebben, fy wil¬ 
len dit onfe jegenwoordige boexken (by defe reque e 
gevoegt) waer in wy allemenfchen onfeonnolelheid, 
de rechte waerheid derganfohe hiftorie begrepen e 
bende,verkondigen,te gelegendér tijd genadelijken 
en met aendacht overiefen,en ook dele onfe fake met 
gelijker gedult en medelijden inGen, als fy aller onno e- 
len en ellendigen klagten gewoonlijk zijn op te nemen, 
en ons uit defen jegenwoordige ellende, fovele moge¬ 
lijk is, te helpen, 't Welk doende zy haer felven God 
almachtig den Conink alder Coningen en alcerhoog- 
ften Ricliter als weerdige en getrouwe dienaers be wij - 
fen , en ons met eenen verwecken den felven voor haer 
cm fijde Genade en barmhertigheid wtel vierighjkte 

bidden. 

Der? ban <iftüenburcT) / be <£5?sbc ban tien 
©enje/toe «öcabinne 1jan S|oö?ii/be^eere ban 

! 95dfenöurcö en atiberc uitgeblutbte tóe ooki banm* 
oen bare goeberen loaren onberfaten be JïUjt / naben 
ban oeUjbcn inbare p?tbcnaem reoueJenenrmiDn^ 
frratmen ober / öcfocïi>* fo betoonben be pgteftcren-' 
bc Gur-3D02ffcn bacr mebeinben ober öe ^^crlarb 
betO/fufïinercnbc batbc ^cbcrïraibcn ben J^etfet en 

te gemeten/ mtm saersm mijiju 
bic nu ai ecnmael aen ben Contnb ban Igïfo- uftn 
baecom acngcboubcn babbe / al^nocb anba»uaeu..y 
een b?cbe-Uebenbe ©02(t aen ben Conttife ban^MVa- 
nien toilbe aenbouöen / en ybne^«öerbanen met 
m.ïmm irtBinam/ cn ten tty Mwlaii 
ïjuiö en bof berbjijben / na bten be oanfebe Cb-iften^ 
beib aen eene politice eenigbeiö feer Jeel gelegen i$. 
hiertegen flonbenbe <0cfanten ban ben ï^ertogban 
4ibaop enp20tefieerbenbaer jegetto/fibitnerenbebat 
beConinb ban^ifpamenin3une lanbenbermocbte 

verboden, maer ae waernciu ucui ^ & 
wel overwegen zijnde, den oorfpronk en begmtfel van 
alle dit quaed den genen veel eer fa mogen opgeleid 
worden , die door hun onuitbluffchehjke gierigheid j 
ontfteken zijnde , alle ding dfopperfte neer werpen, , 
en dier na de vromen en onnofelen die fy door geweld ; 
en hoogmoet uit hare goederen geftoten hebben, Ge¬ 
ve- niet en konnen benemen, by uwe Keiferlijke Ma- 
iefteit, ook uwe Ceur en Vorftelijke Genaden, met al¬ 
lerlei fchandelijke lafteringe arbeiden te onderdrucken, 
opdatfy alfouwer Keiferlijke Majeft. ook uwer Ceur 
èn Vorftelijker Genade, tot hetgefelfchaphaerderty- 
rahnyeen wredigheid brengen,en doorhulpederfe - 
vio-e defe hare onleffelijke dorft met onie bloed vervul¬ 
len of den o-anfeh bitteren haet die fy tot misdragen 
met onfer verdervinge eenigfins mochten verfadigen. 
Maer wy derren ons tên nenfien van uwe Roomfe Kei- 
forlijké Majeft. ook uwe Ceur en Vorftelijke Genaden, 
hooffte moedigheid trouwe en oprechtigheid, en op on¬ 
fer onnofelheid feer wel verfekeren, dat fy fulx geenfins 
fuliért verkrijgen, waer op wy ons dan ook vertrouwen¬ 
de voorde voeten van uwer Roomfer Keiferlijke Maj. 
ook u we Ceur en Vorftelijker Genaden, des te vry moe¬ 
diger nèdefvallen, der fel ver hoogfte Genade en trou¬ 
we Weren,ook hare Godvruchtigheid, gerechtigneid, 
en heiligheid verfoekende, en bidden ganfeh onderda- 
nimlijkcn fy en willen haer niet verontweerdigen met 
een opfèchtigeftrengheid des oordeelsoni'ejammeilij¬ 
ke en 'beklage!ij ke onnofelheid,tegens de hoogfte m acht 
en ongetoomde ftoutheid onfer vyanden genadelijken 

te bèïchermen. Op dat nochtans uwe F.ooinie Keiier- 

IfltCjï Ilivus; uieu-u tii jinuwisi/ 
mcr neteiffeë beftoten gcteoaötn. , . „ 

<©eb3üie befe faben in ^uitflaiib gcfdjtcbaifo totib 
epten i'ïiu. Ojulp 1570. bet ^2ö££0 tulTfbtn ucn JB?o* 
f uteut* 45cntcael cn bc (Tab en Staten ban dn. ccbt tot 
3finttocrpen gep2onunciecit/ ban eer tb be fententte 
fielle fo moet in ai lm norbeen toctmg berbaïen ban 
bc piQCcbnrcn in befe fabe/ te toeten: bter boren to 
bcrïiaelt boe be iftaebobeec i0cfiöertuo i€fe(Ttcb t ön 
reebt genomen beeft b’info?matien in befe fabe / 00b 
boe bat bb be getuigen ban boegen bezaten en (tob 
ban Tffreebt op tc belft na niet en babbe toillen boren. 
i©cn rtbti?. §unn fo boerbben ^ontreur ban ^ta* 
ten cn (Tab ban atrecïjt gecommimieeert fommtge na? 
men en toenamen ban getuigen Dp ben^ontreux <©e? 
iieracl gep?obuceert om bte tc reptoteren foberredp 
tobbe / én bat binnen 24- uren. «©cn Icften fjunp toer^ 
ben be 60 guïbcn b» ben #?otureiir ban toegen bte 
ban ün-eebt genamtifeeit./ om be ^clmfturen uitbet 
^Utto in f ranecio tc trm^ateren/ en ben certTen 3^ 
UiittUbe (Tuflicn gegeben omte trangateren/ nrben 
fCranftateuro bag gcqebcn om te trau(Tateren / ban 
arbtbagen. eva 9 on toaO b’engucfe bance 
Staten'nocb op een Cobicr na niet gegrofTeert norb 
getranflatecrt / en b’cngucfe ban ber (Tab ötrcfbt tnet 
begonjï. «©cn tienben fabe men battet pccces’ Vna y' 
begonnen te biftteren: ben tioaelföen teerben noen aen 
TBeter ban ber %agcn i©euitoaerbcr / UfTien neiebert 
om tc tranfiaterni / cn bc itferb^an iCfefTitTl (cibc bot 
fijn mceflcr D’enguefte ban ben ^taienban tuit ebt op 
ttoe bagen getranfïateegt/öae? op Emdk hem me 

mu 
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amtooo?te fait onmogelijfe tc 5ün/aïfo btc toei 2 36 bla 
öccen gcoot toas. '©en jrtij. té mo?genS té te hertog 
ban 3!iba bertcocfeen na Hlmtocrpen/ ten todfecn Ver¬ 
gas, Roda cn Del Ryo hebben gcaccompagneemot# 
ter nieuwer ©aert/ en ten felben öage té abonöS tc bijf 
«ren/ natoert te luiebshcecen meefienteeï té mop 
gens al bertcocfeen maren / fo 5i)n bp bah ter ïtagen 
öe gétranftatèétte flutnCn aen Vergas getpacljt / en 
ten uw öaenia is hp uit ten Sïategefchetöen baer Ijp 
niet toeter tit en guam boo? ben 6 jBeert. Ben 
14 gluip té Vergas ’S mo&eriS te feS uren gcleerfï en 
gefpotot in be Ifcrfec getoeeft / tjorenbe ,l©tfTe / en 
boocts na Huttoctpen becttocfeen / altoacr be fenten# 
tic ten fetbeh öage foute3i)n gepjomtmiecct. $u mag 
ten j£cfer ootoden hoe cn met toat ernfi een ©20ccs 
ban fuiftcngctoidjie/ en baer fobelefiucfeenenpam# 
piet toaren te öoodefen/ heeft bonnen gebifiteert toe# 
fen: be fententie toas ïuibenbe alöuS ais boigt: 

genten» T"\ 5ferötnanöo SSlbareS be fêEoleöo / hertog 
w me> U ban üliba/ JBanjins ban Coria / $c. Staöhou# 

het / <0oubêrneur en Capitein <0enerad boo? fijne 
rogSti iHaieflettinteÖleterianben* 3Wfo ons bertotmt is 
aitia te> getocefï feu ben fBjocureac «©enecael ban fijne IjBaje# 
Sl, fteit €pffcfier ter eenre / jegens be bijf Coftegicn ïBe# 
fiS tropolhane en Collegtaien ban Utrecht/ repjefente# 
ban uc* renbe ö’ecrfle iibmaeb ban be Staten öeS HanöS / en 
cfcfir. <£ödcn fo mei binnen be Staö als op ’t Êanö / re* 
, F „ n pjefertterenöe het ttoebe iibmaet ban be Staten/ be 
k ‘ 3 ‘ Steöen ban Utrecht/ $mecSfO0?t/ ïDijb en Khcnen / 

” tepeefenterenbe het berbe Iibmaet ban be generale 
Staten bes HlanöS ban Utrecht ©ertoceerterS ter 

anbere/ bat bc boo?f3 teie Staten gehouben hebben 
haer cbnbocatte en bergateringe in’t Schepenhuis 
ban Utrecht metten €telen en bie banbc m&agtfïraet 
ben 27 bag ban Klugitfit 1566* altoaecfpgeconttac# 
teert en geacco?beert hebben met ben <©eteputeeröen 
ban be Seligte (fo fp feiben) nerefoemeert gacob €0# 
3ijnffoon en Btrfe <JTater hooften bantebeelöcnb^ 
feets/ fo t’Utcecht als buiten/ toaet uit ten eerften 

„ blpfet bat het begin ban het bedien ter bcelbcn gcfchtcö 
in bebooenoembe Staö geabbopeett is getocefï / en 

„ berboten fo tod ben Catljolijben ais i^eretpen bat fp 
„ter caufe ban bien malfeantercn nieten fouten mis# 
„ feggen noch misdoen onter arbitrale coirectie. 
„ baer-en-boben geaccoebecrt ben <©ebeputeerben cn 
„ ijoofüen beebers ban öe 25edüen ^imegacobs ^cr^ 
„Re binnen atrecht om booe paren iDimiterS te boen 
„ pact peebicatten heretijbe/ en crcccme ban haer ge^ 
„p?etenbeerbe Religie met bdofteniffe ban een anber 
„ Kerlie/ fo beere te boo?noembe ïierbe ban ^inte ga^ 
„ rob niet groot genoeg en toarc. €nbatbc ^uer-ber? 
„ he en =^erbe ban be gacobijnen en iKinrebJoebcrS 
„ foube gefloten 51)0/ en bat fp niet cn fouten mogen p?e^ 
„ bihen in pre CtooftcrS nocl) iierben/ noch 00b buiten 
„ be booenoemte ^tab / met anbere articulen begrepen 
„ in ’t booegaenöe accooeb / hebbenbe’tfdbe openbaer^ 
„ lp mette blobluibinge boen lefen bp ben Secretaris 
„ ban be booniocmbe Stab/ enöe copic atitentp oiv 
„tertebent bp ten Secretaris / gehangen aen bepoo?^ 

tenban’tboo2noembe ScOepen-DuiS/ ten einde een 
pegeliib tienlp foube 5ijn en niemanb cn foube mogen 

5 pectenbercn ignorantie/ toefente een abominablefa* 
” fee / cn bat baerom bie ban be boo?noembe Stoten 

fouben geballcn 3ljn in crimen laste Majeftatis <6ob? 
” lijfe en toerdripfeeib €n oofe gehoo?t hebbenbe liet 

rapport ban te refpectibe anttoooeöe / crceptien üccln 
3 natotren/ buplicen en enquefien ten baten 5i)ten gc^ 
” p20buccert met alle ’t gene baer acn hangt / top om te 
35 redenen boo2f3nabehoo2löfee en rijpe deliberatie/ cn 
33 bp m abbijS ban bie ban ben ftateban fijne UBaje^ 
33 heitneffensonsberfetarendebooenoen ^e bande bijf 
33 èerfeen gep2ibecrt en phberen altijds nan be booéf3 
33 mioritcit / eit bat fp ban nu boo2taen geen plaets noch 
33 femme noch in öe Staten geroepen filUentoo?ben/. 
33 alfo ton infgeïijr conbcmnercn te€bdcnban’t boo?s 
33 noemde Eand gerefibeert hebbende cngctoeefl3unbe 
53 in be 3©ct ter fïab Utrecht boo?f5 cn geaffgïeert of 

öorfpronk der Nederlandfe Beroerten» 
niet jegens’tboo?noemde accorab gefeib/ bat fp niet 
cn fuüen 51)11 ban het ttoebe Iibmaet / en fullen in 
be Staten niet geroepen tooiden. €n boende recht 
aengaente het C02pus ban bc boomoemte Stab / f;g- 
gen top en berfelarenberteurt te hebben alle hare p?i' 
bitegien hoedanig bie 51)11/ bipheben cn eremptien/ 
goeden en utfeomen / competercnde bc boopioande 
Stad en be <0iiben ter Stad boo?f3 / en berfeiartn öe 
feibe gecoufifqneeit tot peoföt ban / en 
phberen haer ban hare flemme en plaetfe met öe 
boo?noemöe fleöen ban SSmcrSfooet/ 3Dijfeeni%e; 
nen/ todfee fleöen obermits haer misbeuifeen/ berfela 
ren top gephbeert en pdberen ban het öed öatfp haö= 
öe in öe Staten met öe boomoemöe fraö ban Utrecht / 
cn öat ter ttjötoeöatfyne.!iBajeflcitanöerSgcc2öote 
neert fat hebben / rcferberenöe öen ^?ocurcur <6ene# 
rad fijn actie tegens aften anderen particulieren / ge* 
toeeft 313nde jegentooojöig bp ’t boojnoemöc accooed/ 
hoetod fp niet en toaren ban de boüjnoemde Staten. 
<©eöaent’5ünttoerpenöen 14 gulp h 70. 

tDeS nactjts tiiffchen öen 9 ra 10 gulp / 3hnöeöen 
9 gulp ommeganft getoeeft tot 3i ceutoaeröen / 3ijn tot 
öe^of of öc&erfee Sint 33iti wit öe lierfee genomen 
ttoc filberen monftrantien of feaffen / toner nf hot eene 
fo hoog toasats een hamburger tonne/ toegende om 
trem zo pont filbers/ en 4 fiihere «Dfpbaton / öieitt 
öen <0mmeganfe of IBjoceffie toaren omgedragen/ 
ter toeifeeroorfafee groot rumoer in öe Stad toas/ öe 
poorten bleben gefloten en baer toeröhüiffoefeinge ge# 
bacn cn gdb gefldt tot boorbed ban be gene bie be 
bieben of reberS foube toeten te tefeomen / doch te 
bergeefs* 

öBe Coninfe ban ïhfpanicnfjadteöen ló^obem# 
ber 1569. tot jlBaörïI begoten een generalenparöcn 
ober öe troublen ban Nederland / bit feibe toas bp öen 
hertog tot öefer tijd toe ongehouden. Ban mi tot 
Jfinttoerpcn gefeomen 5mibé/ fo heeft hp alöaeropte 
grote jBarfet boor het Stadhuis boen oprechten een 
heerïijfe gefldte of iCheatrum met ettdijfee trappen 
opgaente al t’famcn met 1 alten bobleed / op’t hoog# 
fle toas gefldt öen Coninfefijfee Stoel geheel met gom 
tenSafeenbedcfet/ remefentereude den Comuh. Be 
hertog té op öefen Stoei gacn fitten (’t toelfenoitbp 
eenige <6ouberneurs of <öoubernanten in fuifeer boe# 
gen en toas gebaen j hebbenbe acn dfee ?j jde toat leger 
fitten ttoc bc fchoonfte bioutoen ban geheel einttoer# 
pen / om te betonen bat be flraffc mi toas gepaffeeit / 
en öat men bcortacn guartffuis foengheid en genade 
bp hem foube binten. ©00 ets toas ïjp met meer an# 
Dcrc i|ecrcn bdcidct / betrappen toaren met fijn hd# 
bacrdicrs en öe jDarht met foldatcn öefet; bc fubflan# 
tic beS paröons toas dit nabolgcnde. 

ALfo rebellie , beroerten , alteratien , troublen s 
fchandalen, crimen, del lóten en mifdaden, zedert 

eenigen tijd herwaers in onfe Nederlanden voort ge¬ 
ilek en gecommitteert, fulke en van fulker qualiteit 
gevveeft zijn, en dat men daer in fo verre gekomen is, 
dat vele perfonen van onfe voorfz landen, de vrefe van 
onfenHeere God te rugge keilende, en misbruikende 
tegens de geeftelijke en wereltlijke gemene en generale 
Rechten, en tegens de particuliere Wetten, Edicten, 
Geboden en Placcaten , verlatende het oude, oprechte 
Catholijkfe gelove en Religie, en hen verfcheidende 
uitten fchoot der heiliger Roomfer Kerke, en van de 
onderdanigheid van den heiligen Vaderden Paus, Vi¬ 
caris van onfen Heere Jefus Chriflus, verfcheiden ket- 
terye, feclen en valfche opinien nagevolgten geadhe- 
reert hebben, en met hun eigen faute, fchuld en Tonde, 
niet te vredeh wefende, hebben met groter forgvul- 
digheiden diligentiegeprccureert en beneerftigt ande¬ 
re te verleiden, tot hen te trecken , rmtlgaders ook 
’tlinipel en onwetende volk: inbrengeride tedienef- 
feóte, Predicantcn , Minifters, Apoftaten en voor- 
vluchtige perfonen in hun ketteryen en valfche opi¬ 
nien te prediken, onderwijfen en leren : ’t gemene volk 
hem vergaderende tot hare predicatien met wapenen, 
en makende de felve auteur en promoteurs, vergade- 
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fineert en Conf.ftorien, deer toe deputerende Diake-1 wig» fideliceit en genouwigheid te dienen: hebben 
nen) Minifters en Officiers van der voorfevalfcher le- 1 de daer-boven verftaen , dat onfe Heuge Vader de 

rinae, ’t gemeene volk en voorfz befmette en geïnfe¬ 
cteerde van kctteryen, verweckendeen oproerende, 
ten eittde dat fy met facrilegie en afgrijfelijke Houtig- 
heid en onverfaegtheid de Kerken en ClooHeren fou- 
den plonderen , beroven , bederven en deftrucren: 
violerende de voorfchreven Kerken , Altaren en hei¬ 
lige Beelden en Reliquien, prophanerende de heilige 
en gewijde dingen , wefende gedediceert tot Godes 
dienfte en van fijnder Kerken , doodflaende, quetfen- 
de, en injurierende de Prieflers, Rehgieufen en an¬ 
deren dienaers van de kerken : mengende tfamep 
niette voorfchreven afgrijfelijke en deteHable crimen 
gecommitteert , tot vertoornmge van onfen Heere 
God, en van lijner heiliger Kerke, ’t crijm van rebel- 
lien en laf* Majefteit tegen ons, niet achtende op de 
natuyrlijke fideliteit en getrouwigheid, en den eed 
en verbonteniffe die xy ons als goede Vafallen fchul- 
dio- waren en gedaen hadden: makende daer toe te¬ 
gen ons fecrete liguen, verbonteniffe en confpiratien , 
met fwnaturen en eeden, en hebben hen fo verre ver¬ 
vordert door hun lichtveerdige en verwaende ftout- 

1 r heid, dat fy de wapenen aengenomen hebben, en met 
131 •) vliegendeVaendelen fijn te velde gekomen: onfe goede 

en getrouwe vaffallen berovende, deftruerende en be- 
fchadigende: oprechtende de felve confpiratie ten ein¬ 
de om onfe voorfx Landen van onfer onderdanig¬ 
heid te fepareren,verfcheiden en weren,fofy federt 
’t fe'fde openbaerlijker en opentlijker gepoogt hebben 
te doen met forfe en kracht van vreemden onsen hun 
eio-en Land in vaderende, alles onder ’t dexel van onfen 
dienft, en fonder dat fy van ons commiffie hadden fulx 
te doen, tegens onlen dank en exprefife verklaring,,, 
voort Hellende andere afgrijfelijke en execrabelefei¬ 
ten , mits alle welke redenen , niet konnende noch 
mogende ’t felve diffimuleren , om te voldoen tot- 
ter obligatie daer toe wy eerftelijken gehouden fijn, 
om Gods eere,en van fijner heiliger kerken voor te 
ftaen , mitfgaders ’t gene ons autoriteit en heerlijk¬ 
heid aengaet, en ook om te gebruiken de macht die 
wy opter aerden van God almachtig hebben omju- 

Paus Pius, de vijfde van dien naem , gebruikende gra 
tie,en fijnenatuerlijke goedertierenheid, open doen¬ 
de den boefem van der barmhertigheid van onfe Moe¬ 
der der heiliger Kerke, als Vicaris van onfen Heere 
J E SU S ChriHus, en Hooft der fel vet Kerken toe- 
laet ,en heeft gecommitteert en geordonneert toege¬ 
laten te worden de gene die van hun fauten en dwa¬ 
lingen , oprecht leetwefen hebben, en hen totten waer- 
achtigen gelove, en totten fchoot der heiliger Moe¬ 
der de Catholijxfe Roomfe Kerke bekeeren fullen, 
en hen totter felver fubmitteren, met vaH voornemen 
en propooH in den voorfchreven heiligen Catholijx- 
fen gelove, en in den fchoot der felver te perfevere- 
ren: en voorts aenmerkende de grote gratie die wy 
ontfangen hebben van onfen Heere God en de barm¬ 
hertigheid en goedertierentheid die hy eenen yege¬ 
lijk , en ons betoont heeft en als noch betoont. En 
dat dePrincen fchuldigfijn hen hier in na te volgen , 
ook dat genade en barmhertigheid der Princen in¬ 
geboren en eigen deugd is : en gebruikende in de¬ 
len van onfe natuerlijke conditie en genegentheid: 
overdenken ook daer by de goede en getrouwe dien- 
Hen die onfe valïalen en onderfaten en hun voorfaten 
in onfe yporfchreven Nederlanden, ons en den onfen 
hier voortijds gedaen hebben. . 

Om welke confideratien en vele andere die ons©fBera 
daer toe beweegt hebben , hebben by advijfe en de- 
liberatie van onfen feer lieven en getrouwen Ne- 
ve en Opper-Hoofmeefter , Don Fernando Alvares 
de Toledo, Hertog van Alva, &c. en dien van on¬ 
fen Rade neffens hem geordineert, gerefolveert en 
gedetermineert, met hen te gebruiken van genade en 
barmhertigheid , en ( onder die refiridten en hmi- 
tatien die in delen verklaert füllen worden) genera- 
lijken te vergeven allen en eenen yegelijken van onfe 
voorfchreven onderfaten die in eeniger manieren be- 
fchuldigt , medeplichtig , aenhangeren en adheren- 
ten hebben geweeft van de rebellien , alteratien , 
crimen , delidten , en mifdaden voorfchreven, met 
defer aenkleeft, of die anderfins in gebreke gevallen 

SieS doaen en '/genedatd“^ fijn, doende tegen onfe Rechten , Wetten Orden 
c , ’t ... __r» wordll^n en on- nantien en Placcaten,op tftuk van der Religie ge^ voorfchreven Landen en onfe goede vafallen en on¬ 

derfaten van dien ook aengaet, en om de quadecon- 
fequentie en exempelen die fouden mogen fpruiten 
door diffimulatie van fo afgrijfelijke en bofe mifda¬ 
den en ftoutigheden: hebben wy geadvifeert hier in 
met wapender en krachtiger hand behoorlijken te 
voorfien, om onfe voorfchreven Landen te pacifice¬ 
ren en in rulle te Hellen: procederende tegens eeni- 
ge principale hoofden, promoteurs en beleidersvan 
de voorfchreven alteratien en beroerten die d arme 
gemeinte in de dwalingen en abuifen getrocken en 
gebrocht, en tegens eenige andere die lelijken en 

nantien en Placcaten,op ’tHuk van der Religie ge- 
maekt , of tegens de gemene ruHc en vrede , allen 
den welken wygeremitt eert en vergeven hebben, re¬ 
mitteren en vergeven generalijk en volkomelijk uit 
onfer fonderlinge gratiën by defen : allen offenfien , 
fauten, mifdaden, crimen, en delidlen ,die fy uit fa¬ 
ken voorfehreven gecommitteert hebben , of in ee¬ 
niger manieren in de felve befchuldigt fijn , en alle 
poenen, boeten en amenden, corporele , crimenele 
cn civile , daer in fy ter caufen van de voorfchreven 
fauten , adherentie, crimen , mifdaden en delidten, 
met defer aenkleeft, gevallen mogen fijn, in wat ma- 

> *#» - of der Juftitie, <* onfe 
ichande j u q __ Plormren en Ordonnantiën voorfchreven impone- 

\ 

ecuterende op de felve die peinen, fo wel corpore 
le van ban en confifcatie van goede, als andere in de 
welke fy vervallen waren, en hoewel dat wy na de gro¬ 
te en enormiteit van de voorfchreven afgrijfelijke 
mifdaden en crimen, in der rechveerdigheid (fonder 
de limiten van der JuHitie te buiten te gaen) ver¬ 
mochten met rigeur, voorts te varen en de poenen met 
firafheid doen executeren, extenderende het fweerd 
van JuHitien over meer perfonen. Des met jegen- 
Haende gemerkt dat in fo grote menichte en ontal- 
ligheid van volke,die hen mette voorfchreven alte¬ 
ratien gemoeyet hebben, veele en diverfe fijn die 
door lichtvèerdigheid , curiofiteit, jonkheid en fim- 
pelheid verleid fijn geweefe: daer van fy met oprechter 
herten betonen leedwefen en berou te hebben, uit fa¬ 
ken van de voorleden fauten, met voornemen en in¬ 
tentie hen totten fchoot onfer Moeder der heriger 
CatholijkferKerke,en tot onfer gratiën en genaden 
te bekeren, ons biddende daer toe ontfangen te mo¬ 
gen worden , en dat wy met hen genadelijk fouden 
willen handelen : prefenterende alle hare voorleden 
fauten te beteren en corrigeren, en ons met een ceu- 

Placcaten en Ordonnantiën voorfchreven impone¬ 
rende hier op een eeuwig fwijgen onfen Procureur Ge- 

nerael ,cn alle andere Rechteren ,Jufiiciers en Offi¬ 
ciers wie die fijn: den feiven verbiedende die te mole- 
Heren en bekommeren in huu perfonen of goeden , 
nu noch ten eeuwigen dagen , of tegens den feiven ee- 
nig onderfoek te doen, en boven dien, hebben den fei¬ 
ven gefielt en gereffitueer t, Hellen, reHitueren by de¬ 
fen ,tot haren goeden name en fame, alles in der voe¬ 
den en manieren als fy waren voor de toekomfle van 
de voorfchreven troublen. Ontlaftende de felve by de¬ 
fen, en eiken van hun befonder, van alle infamie, 
vlecke of note daer in fy ter caufen voorfchreven ver¬ 
vallen fijn. Niet verfiaende nochtans en isonfemenin- 
geen wille niet, in dit pardon te begrijpen noch de 
voorfx gratie te doen, dan alleenlijk den genen die pro¬ 
cederen fullen meteen oprecht en hertelijk leetwefen 
van alle hun voorfchreven dwalinge en ketterijen , en 
hun voortaen fullen voegen en reguleren als goede 
onderdanige kinderen van onfer Moeder de heilige 
Roomfe Catholijxfe kerke toebehoort,doende bin¬ 
nen cwe maenden naefikomende na de publicatie van 
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defen, die behoorlijke humiliatie, revocatie, weder- 
roepinge en abjuratie van hun voorfeide dwalingen en 
erreuren, met fubmiffie te ontfangen en volbrengen 
fulke falige penitentie als by autoriteit en ten arbiter- 
fchappe van den genen die voor defe reife daer van be- 
fondere commiffie hebben fullen, van onfen heiligen 
Vader de Paus, hen bevolen fal wefen, en datfy by den 
felven geadmitteert, gereconcilieert en totter getneen- 
fchap der gelovige Catholijxfe Chriftenen ontfangen 
fullen worden, met belydinge en confeffie van den Ca- 
tholijxfea gelove en belofte daer in te leven en conti¬ 
nueren , en in de onderdanigheid van onfe heilige moe¬ 
der de Catholijxfe en Roomlé Kerke: alles op pcene 
van te verliefen de vrucht van defe onfe jegenwoordige 
gratie en pardon, en boven dien rigoreufelijken geftraft 
te worden na uitwijfen van onfe ordonnantiën en plac- 
caten: de welke wy willen en bevelen ten eeewigen da¬ 
gen onderhouden te worden , fo wel by de particuliere 
perfonen, als by de Officiers, j ugen en Rechters na ha¬ 
re forme en inhouden. Boven defen en verftaen wy 
niet, noch en is onfe meninge en wille niet dat in defe 
onfe gratie en pardon begrepen fullen zijn, deMini- 
fters, Predicanten, Leraers ofDogmatifeurs van lerin¬ 
gen der Catholijkfer Roomfer Religiën contrarie zijn¬ 
de, en alle de gene die ingebrogt of doen inbrengen 
hebben de voorfz Predicanten, Leraers, en Dogma- 
tifeurs, en die de felvefecretelijk met haren weten en 
wille ontfangen en in hun huifen onthouden, noch 
ook de Diakenen, Verforgers, Ouderlingen, Super- 

(n faux intendenten, of andere confiftorianten , en de gene die 
gullen haers wetens de felve ontfangen en in hun huilen heb- 
ontfatp ben laten traóteren, mitsgaders de gene die de Cloo- 

hen up ^ers 5 Kerken en Beelden, Altaren, Ornamenten, of 
fjaceu eenige andere gewijde dingen , of Geefteüjke per- 
toeten. fonen, afgebroken , gebrand of anderlins gevioleert 
6ct/öcnC hebben , of doen af breken , branden of violeren : en 
sebjotu-n alle de gene die t’anderen tijden hebben gecorri- 
Sebüen geert geweeft ter caufe van de Religie ofcontraven- 

fie buiten c*e vatl on^e ordonnantiën op der fel ver gepubliceert, 
ijet pat' sedert wederom vervallen zijn. Voorts en verftaen 
iion- wy niet in defe onfe gratie en pardon begrepen te 

zijn , de gene die ten tijde van der publicatien van 
dien gecondemneert of gebannen geweeft fullen zijn, 
Welke condemnatien en executien wy willen hun vol¬ 
komen en geheel effeeft te forteren, en dat de felve niet 
en mogen gerevoceert of geretradleert worden. Ins- 
gelijx en verftaen wy niet in defe onfe gratie en par¬ 
don te begrijpen de gene die als auteurs , beleyders, 
promoteurs , raders en principale fedudteurs, of ver- 
leyders en Hoofden, en tot quader intentie, tegens 

«tEbelcn’t heilige Catholijke Roomfe gelove, en onfe pre-emi- 
tnanbe' nentie en autoriteit, en tegens de gemene tufte en 
'tbc” vrede ondertekent hebben het gefchrift by hen ge- 
6onö en naemt het compromis ofandereRolle, Billet of ee- 
tomp.’O' nig gelijk gefchrift, daer by fy hen verklaert hebben 
nrig bui' van jer ügUe } confederatie en verbontenifle van 

’t voorfchreven compromis, of van der Requeftedie 
onfe feer lieve en feer beminde Sufter de Hertogin- 
ne van Parma, Scc. den vijfden dag van April 1566. 
geprelenteert is geweeft, en binnen den termijn hen 
geprefigeert niet gecompareert en zijn : noch en is 
ook onfe meninge niet te vergeven , den genen die 
leftmael ter inkomfte van onfe rebellen in onfe voor¬ 
fchreven Nederlanden, de wapenen tegen ons , of 

©ic bc onfe dienaers aengenomen , en de rebellen eenige 
Inapnien hulpe van vi&ualie, wapenen of munutien gedaen, of 

voor hen eenige penningen gecolledfeert of gecontri- 
bueert, of met hen gepraótiqueert of gctracteert heb¬ 
ben, mondelinge of by gefchrifte, diredtelijk tegen 
ons of onfen dienfte. Eindelijk alfo de gene die in offi¬ 
cie publijk zijn, niet alleenlijken de mifdadigeen de- 
linquanten moeten ftraffen, maer anderen exempel 
geven, mits welken alfulke komende te faelgeren, 
meerderftrafenpunitieverdienen dan de andere: en 
verftaen wy ook niet, dat in defe gratie begrepen fullen 
zijn, de Wethouders en die van onfetribunale Raden, 

t>’©fFb of andere hebbende laft van Juftitie, van Gouverne- 
W»5m menten, Sterkten of Sloten, Penfionariffen of Raden 
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van Steden, Greffiers, Sedlariflen, Advocaten, Pro- 
cureurs, Huiffiers, Sergeanten en alle andere dienaers 
van der } uftitien, fo wel de onfe, als van ottfe valfa- ben ge» 
len die befchuldigt zijn of bevonden fullen worden *>oW 
den voorfchreven Sedten en Sedariffen en hun cri- jlet'pat» 
tnen, deliden en mifdaden geadhereeert, ofeenigfins bon. 
hen gemoeyet hebben of deelachtig fijn geweeft van (f- ) 
de voorleden troublen. Niet te min indien yemand 
tnette voorfz feiten belaft , en als noch niet gecon¬ 
demneert of gebannen fijnde ,requefte fouden willen 
prefenteren in perfone ofby Procureur, om pardon te 
ver werven,fal ’t fel ve mogen doen binnen fes maenden 
naeftkomende , van den dage van der publicatie van 
defen: op den welken wy een genadig aenfien nemen 
fullen fo wy na de circumftantien en gelegentheid be¬ 
vinden fullen de materie gedifponeert te fijn, en om 
den rechte ons competerende nietgehelijken tepreju- 
diceren, verftaen wy ook , dat niemand van alle de 
gene die in dit pardon begrepen fullen fijn, hebbende 
eenige fchult, a&ie of rente op ons, onfe domeinen of 
andere goeden , hoedanig die fijn, aen ons vervallen en 
toebehorende en opte Staten, lichamen van de Steden 
of gemeenten geconftitueert ofbefet uit faken van ee- 
nigendienft of beden aen ons gedaen of gegeven, of 
om eenige andere diergelijke redenen geimpofeert of 
opgeftelt, de felve en fal mogen lichten, exigerenof 
eiflehen, fonder onfen oorlof,prefenterende eerftmael 
requefte te dien einde aen ons of onfen Stadhouder, 
Gouverneur en Capitein Generael van onfe voorfz 
Nederlanden binnen drie maenden na de publicatie 
van defen, om de felve gefien fijnde, op de voorfeide 
fchulden , adtien en renten gedifponeert te worden fo- 
men ’t felve bevinden fal te behoren : en aengaende ee¬ 
nige Staten, Steden,Gemeenten , Collegien en Gilden ®E 
of confrarien van onfe voorfz. Nederlanden , die inf- cé» 
gelijx fouden mogen geoffenfeert, of in hun devoir ge- nige 
faillieert hebben,willen wy en verftaen,dat t’onfwaerts graten/ 
gereferveert fal fijn, om hun behoorlijke orden te ftel- gemeen» 
len tot beter regel en conduite voorden toekomenden ten/col# 
tijd, ’t fy difponerende op ’t ftuk van hun gepretendeer- Icafen/ 
de Privilegiën of anderfins,fo wy tot hun welvaren, fónfce/ 
rufte en confervatie en tot adminiftratie van goede «en/ ge# 
oprechte Juftitie bevinden fullen te behoren. En niet rcfEtr' 
te min indien eenige yande voorfz perfonen fwarig- 
heid maken hen daer te fubmitteren ,en liever fullen nsnft. 
hebben hen te purgeren van haren laft by wege van [u- 
ftitie en hun recht te verwachten, permitteren wy den 
felve fulx te mogen doen voor onfen voorfz Stad¬ 
houder Generael: den welken wy daer toegecommit- 
teert hebben en committeren by defen, om daer in ge- 
procedeertte worden,fo hy narecht bevinden fal te 
behoren, &c. 

p) € publicatie öefeö parbotiö/peeft tocinig bmcprê 
-^gebaen/ fommige pebben be letter p. gepelt in panton 
beplaetfcbanbe ït. enoberfulr in plaetfe ban par# {««w 
Donam ’tfelbegenoemt panbojam een bereitfel ban K? 
alle ellenbigpeib / oob ftjnber geene ban groten aenfien 
gebjeeft bie pem op bit pafbon fjebben bo?bcn betrou# 
toen/ en baer op bo:ben in -t lanb bomen/ uitgenomen 
eenige luiben banPleinen aenfien/en bie niet beet en 
ïjabbenteberliefen/bec toclPcr getal ooPPlein.ioae# 
bjee|t / en té pen-Iuibcn pet parbon ooP onberb?cPeli> 
ben gepouben / ’t toelb fommige interp?eteerben baer 
boo? gefepieb te fijn om bat pet net ban parbon boo? fa 
bleine binrbeno niet en toao uitgefp?eit. 

Niettemin menenbc met bit parbon groot boo?# 
beel te boen /iss ben ttjb/in’t parbon begrepen / baer 
na bp opene bpeben ban placcate ban ben Coninb ge^ 
gebenbinnen|Bab?ili..bateben 22 jpcbmanj 1572» 
noep berlaigt boo? ben tpb ban bde maenben / ten re# 
garbe ban be geboo?te ban ben «^one beiO Coninr / en 
bitboben anbere berlcngingctc bo:en geacco?beert/ 
toaer ban be publicatie gebacn téinnabolgenbema? 
nieren. 

PHilips by der gratie Gods Conink van Caftilien, 
van Leon, van Arragon, van Navarre, &c. Allen bgq8^,,, 
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C
'S

?
 «

-*
 

v
j*

 

rZ Z 

ccnttjn 
antyac-' 
on. 

Het vijfde Boek, i 

den genen die defe jegenwoordige Tullen fienöf horen 
ialuiu Al is ’t fo dat wy federt de maend van Julio 
1770. fofolemnelijkenais eenen yegelijken kenlijk is, 
hebben doen uitroepen en publiceren in alle onfe Lan¬ 
den van derwaers-over reene generale gracie, aboli- 
tieen pardon ,dieonfer heiiige Vader de Paus,en wy 
refpectivelijken verleent en gegeven hadden, voor aile 
degenediegedelinqueert, mffdaen, gefailleert en te- 
gens onfeOrdinancien, Edicten en geboden op^ t ftuk 
,van der Religie, gedaen en gecommitteert hadaen cas 
of ftuk van feditie en rebellie gedurende den tijd van 
de voorlédene troublen. Uitgenomen en geexcepteert 
fekere feiten te Teer enorm en exorbitant in t vooifei- 
de pardon, gedateert van den leftienften Novetnbris, 
in den jare 1560. left leden vermeit en uitgedrukc. 
’t Welle .van nieus met defe jegenwoordige uitgeroe- i 

pen en gepubliceert Tal worden. En alTo wy onder an¬ 
dere conditiën in ’t voorTeide pardon begrepen , gelaft 
en bevolen hebben. Dat alle de gene die daer van ge¬ 
nieten wilden, Touden binnen twe maenden naden 
da°- van der publicatie, die behoorlijke humiliatie, 
reconcilatie en penitentie daer in vermeit moeten 
doen: op poene van te verheien t’effect van de iëlve 
gracie, en rigoreufelijken geitraft te worden,na uit- 
wij Ten van onTe ordinancien, geboden en edi&en: wel¬ 
ken termijn van twe maenden wy als noch geamplieert 
hadden van een andere maend,in conformiteit vanden 
tijd gepreftgeert , by ’t pardon van fijner Paufelij mr 
heiligheid, en dat meeris. So hebben de iëlve gracie 
en pardon ( boven de vooriëide generale publicatie J by 
de Biftchoppen , Paftoors en Predicanten in hare Ser- 
monen en Predicatien,-den. volke gekundigt en ver- 
klaertgeweeft. Exhorterende’tiëlye volk de vooriëi¬ 
de reconciliatie en penitentie binnen den voorieiden 
tijd te doen ,fulx dat niemant des halven ignorantie , 
noch andere wettige excufatie pretenderen en mach. 
Des niet jegenftaende eenige , door negligentie , of 
onfe voorfeidegratie niet achtende, of onder’tdexel 
van eenige onwaeracktige excufatie , pretenderende 
abuiivclijken , bedrieglijken en Tonder reden tegens 
onfe voorfeide Ordinancien en placcaten niet miidaen 
te hebben , mits hen in de predicatien en openbare 
vergaderingen gevonden te hebben ,fonderlinge on¬ 
der een valich pretext en dexel dat defelve toegelaten 
en gepermitteert waren , en hebben niet volbracht 
’t gene dat hen geordineert-en bevolen was, en confe- 
quentelijken hebben hen daer van onweerdiggemaekt, 
blij vendedef halven gepri veert en geexcludeert On¬ 
der de welke vele gevangen fijn die te dier oorfaken 
aengetaft en geapprehendeerr fijn geweeft , diemen 
nangeur van de, voorfeide Ordonnancien en Placca¬ 
ten loude mogen ftraffen en punierendan willende 
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noch voor dele rcife gebruiken van onie gratie 5 gena- 
de en gewoonlijke goedertierenheid ,om de grote lief¬ 
de en affedie die wy dragen totte welvaert en falig- 
heid van onfe Onderlaten, en fonderlinge inbeken- 
tenifle en dankbaerheid van de gratie en weldaeddie 
onfenHeereGodindefen,tijd t’onfwaerts en tot on¬ 
fe Onderfaten belieft heeft ge gebruiken , mits ons 
verleent hebbende eenen fone , toekomende Erfge¬ 
naam en Succeffeur in alle onfe Coninkrijken , Lan¬ 
den en Domeinen , daer van wy fuik genoegen en 
behagen behoren te hebben , als men v/el kan juge- 
ren. ÏDDCH tc bJètCtt/ Dat wy't felve aengefien , en 
om d<j grote liefde en affectie diewy dragen totte wel¬ 
vaert en faligheid van onfe voorfeide Onderfaten fo 
voorfeidis. Hebben by advijfeen deliberatie vanon- 
fen Teer lieven en Teer beminden Neve Ridder van 
onfer Orden, Stadhouder, Gouverneur en Capitein 
Geheracl in onfe voorfeide Landen van derwaerts-o- 
ver, de Hertog van Alva, Marquis van Coria , Scc. 
En uit fonderlinger gratiën , verlengt en geprolon- 
geert , verlengen en prolongeren voor de voorfei¬ 
de de faillanten, als noch eenen tijd en termijn van 
drie maenden, beginnende federtden dag van de pu¬ 
blicatie van dele jegenwoordige, fo wel voor de voor¬ 
iëide gevangene , als alle andere, die' wy by onfen 
voorleiden pardon, gratie gedaen hebbenden die in 

gebreke geweeft fijn ’t felve te voldoen , en dat on¬ 
der defelve conditiën, reftridfien, limitatien enex- 
ceptien daer in verhaelt en begrepen. Willende dat 
in dien fy gedurende’t voorfeide nieuw dilay en ter¬ 
mijn van prolongatie de reconciliatien enanderede- 
voiren in ’t felve pardon gementioneert komen te 
doen, voor de Biftchoppen van hun DiocefeofBif- 
dom, Inquifiteurs of andere perfonen daer toe by de¬ 
felve Inquifiteurs gedeputeert of te deputeren, fy genie¬ 
ten Tullen van ’t effëdt van ’t felve pardon, fo vefre alft 
ons aengaet en die poenen in onfe voorfeide Ordinan¬ 
cien , Edicten en Placcaten begrepen, gelijk offy ’r fel¬ 
ve voldaen hadden binnen den voorieiden eerften ter¬ 
mijn van drie maenden. ’tWelk wy ten opfien van 
de gevangene , alrede hebben doen fchrijven aen de 
Raden , Wethouders en Magiftraten van de Steden en 
plaetfen van onfe voorfeide Landen refpe&ivelijken. 
Verklarende en preadverterende, dat indien fy binnen 
den voorfeiden nieuwen termijn van drie maenden 
deshalven ’t devoir niet te doen, dat fy ten eeuwigen 
dage uitgefloten , geexcludeert en gepriveert lullen 
blijven, van alle gratie en genade,alsverfmaders vari 
de deugd, weldaed en gratie die hen geprefenteertis- 
geweeft, en perfifterende in hun dwalinge en kette- 
ryen. En lullen confecutivelijkcn geftraft worden, 
na de termen en rigeur van onie voorfeide Ordinan¬ 
cien ,Edi6tcn en Placcaten. En ten einde,dat van de- 
fe onfe gratie en prolongatie voorfchreven, een ye- 
gelijk verwittigt en geadverteert mach worden , en 
niemand daer van ignorantie en pretendere, ontbie¬ 
den en bevelen wy , onfen feer lieven en getrouwen , 
de Hooft-Prefidenten en Luiden van onfen fecreten 
en groten Raden , Cancelier en Luiden van onfen 
Rade in Braband , Stadhouder,Prefident en Luiden 
van onfen Rade tot Imxemborg, Stadhouder Cantz- 
leren Luiden van onfen Rade in Gelderland, Stad- 
houdervan Lymborg, Valken borg, Daelhem en an¬ 
dere onie Landen van Overmafe , Prefidenten eri 
Luiden van onfe Raden inVlaenderen en Artoys,en 
van onfen Parlemente te Dole, Grootbailliu van He- 

j negouwe en Luiden van onfen Rade te Bergen , Stad- 
i houders Prefidenten en Luiden van onfe Raden in 
j Holland , Namen en Vliefland, Stadhouder , CantZ- 

ler en Luiden van onfen Rade in Overyflel, Stadhou¬ 
der Prefident en Luiden van onfen Rade t’Ucrecht, 

1 Stadhouder van onfer Stad en Land van Groeningen 
en Graeffchap Lingen , Gouverneur van Riiflel , 
Douay en Orchies, Bailliu en Luiden van onfen Rade 
te Doornik, Provooftvan Valencijn, Renrmeefters 
van beweft en beoofterfchelt in Zeeland , Schoute 
van Mechelen , allen anderen onfen Recbteren, Ju- 
fticieren, Officieren en Ampt-luiden , hare Stedehou¬ 
ders , en eiken van hen dien dit aengaende fal, dat fy 
onfe voorfeide gratie en prolongatie doen uitroepen, 
kundigenen publiceren binnen hare jurifdititien ,ter 
plaetfen daer men gewoonlijk is uitroepingen en pu- 
blicatien te doen. En delelveonderhouden en obferve- 
ren,doen onderhouden en obferveren,na hare vor- 
meen inhouden. En wantmen van defe jegenwoordi¬ 
ge in diverfe plaetfen van doen fal hebben. Willen wy 
dat aen’t vidimusvan dien, onder zegel autentijk,of 
copie gecollationeert en getekent by eenen van on- 
ië Spcretariflën, volkomen gelove gegeven fy, als aen 
defe originele. Want ons alfo gelieft, des t’orcon- 
den fo hebben wy defe jegenwoordige getekent met 
onfen naem , en onfe groten zegel daer aen doen han- (F. 133., 

gen. Gegeven in onfe ftad van Madrid, Coninkrijk 
van Caftalien ,den twe en twintigften dag van Februa- 
rioH^ftjaeronsHeeren 1571. ftylo communi. Van 
onfe Rijken te weten van Spangien , Sicilien , &c. 
Tlëventienfte,en van Napels tnegentienfte. Onder- 
gefchreven. Philippe > en befegelt mit fijnre Maj. gro¬ 
ten zegel in roden waffë en dobbelen fteerte uithan¬ 
gende. 

öc maenti ban 2£uguflo 1770.Is öc boojïucfirtge 
|)2tncctfc Stoma ban «öoiïcnrrjfe bes licifcre USa* 
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Oorlpront der Nederlandse beroerten.^ 
fcet tteffcUjhen &bel en ottït met fjacc ttoe toocbers 
als SUltoccfjt enlBenccfiauS 3CcrtS-hertogen uit 
^uitfïanb gereid om na ^pangien te gaen. 5ln ’t 
aenhomen bet ©oninginne too?ben be gebannen $e* 
bedanöerS tot ©mmedh beboleit tebertrcchdt. <©e 
©ettog ban acerfetjot cn be%ete ban j3oo2harmcS en 
on moei* anbere toaten mèïre binnen ©mmcrth* (pn* 
het <©ieberih <&onop fctoeefaen ben ^ince / bat fo tjp 
3ijn€;rcdlentie toilfjabbe gemeten enbaertoebeftei* 
iinge gdjab/fpenfouben ban 25etgetbijfe niet getto* 
men 3ijn. ©>an be $2ince ban ©rangien babbe niet 
goct gebonben eenige acntlagen baer op te matten. 2tiS 
be ©oninginne totUtmtoegen aengehomen toas/fijn 
Baer ji&ajed. bejegent bc ©efanten ban ©dbedanb / 
i^oüanb / ötrecfjt/ Jtoiefïanb / ©betpffel / ©?oenin* 
gen met b’©mmelanbcn en ban ben 3toente / en t)eb* 
fiennabcpoo?löfee congtatulatien en eerbiedingen dr 
ban megen Date ^obtncien tjecdijhe pjefenten aen 
Baer jfêajedeit tot een betjoo?li)tte erhenningealS aen 
Saté toehomenbe $?inceffe gebaen. 

^en 26 9Cugulti iS fp tot 5tntmerpen gehomeu / al* 
baerfpfeec Ijeedtjh en triumpljantdijh ban bennet* 
tog ban 3filba en anbere J^eeren ontfangen is getoecd / 
en merb gelogeett in ’t ©oderfe ï^uis. <©ot SCnttoer* 
pen3tjnbe ©efanten banbe anbere $?obmcien ban 
^ebertanb ober be fjBafe en ^ctjetbe gelegen getto* 
men / en Date jBajefteit met gdijhe congtatulatien en 
begtftingen beteert / en baer een metnig bertoeft beb* 
benbetsna Eeetanb bertroctten / en opten 25 e§ep* 
temtoiS te febepe gegaen 3ijnbe/ is met cenenboo?* 
minb boo?fpoebetpen in ^pangten gettomen / geton* 
bopeert bp jBonftoagon ©otonel met fes ©ompa* 
gnien fotbaten / be $?ince ban ©rangien Beeft bp fijne 
toieben ban ben 10 5Cugufii gefc&?eben aen meeftet 
pban 25afiuS fijnen ©ommiffans / teneinbepp ben 
3$eete ban Sumb?e/ 25crgeS/(©feraetS en allen an* 
beren op fijne fdjepen 3tjnbe / met alle naerftigpeib 
baer ban foubc abberteren/en ben-ïuiben op 3im Boog* 
fte ongenabe belaften batfe pen fouben toacljten en met 
toefien bat fijne ïkeifedijhe jBajefteitb ^orijter ofce* 
nige ban baren boltte bp Ijen-luiben egene fetjabe/Sin* 
ber / nocUte letfel en gefcljiebe. 

T$ befe maenb ban SJuguflo toerb in ©2anhnjh Bet 
JLberbe b?ebe cbict berbonbigt tuffetjen ©arolumben 
negenben Coninli ban atoanhrijh ban bien name/ en 
be hugenoten / boo? meltie bc ©onhih onber anbere 
articulen tjebben tooube bat bc gebacffteniflfe ber boo2* 
tebene inlanbfe oorlogen / foubc bergeten en ceutoiglij* 
hen te niet gebaen 3tjn/en bat niemant berljalben b’ecn 
noclj b’anbcre en foubc belebigen met tooo?ben of mee* 
feeu/noctj banbe bedepene fatten bifputerenentmt* 
fien / maet bat b’een met b’anberb?ebeltjf? foube teben 
gelijh Luocberö / b?ienbcn cn mcbcbo?gerb. ^e t^uge* 
noten fouben in pare buifenban bc Religie in’tgan* 
fcljc ïttjlj niet onbcrfoctjt merben / fo bette fptjaerftil 
Souben conf02m tjet accoojt/fouben ootunfommige 
^teben en ^belluiben-puifen b?p leben/en b?pï)eib 
Sebben bare üïeligie teoeffenen. ^c fteben banïio* 
djelie/HSontauban/€oignacft en CDarite foubenfp 
tnbemaringc en tot pare berfeftcringe tjebben tmeja* 
ren/ ban fouben fp bic meberom reftitueren. ^e ^?in* 
te ban BabarrecnConbe bedtlaerbcn bc Coning te 
mefen fijne tronmc bermanten/bjoeberen en neben/ 
ben hertog ban €3meb2ugge en fijne feinberen/ ben 
^jincc ban ©rangien/ <0?abe ^obemijlt ban kaffan/ 
<6:abc 3©olfract ban |Banf belt en anbere bjcembe 
^ccren bie be hugenoten bp geftaen Sabben/berftiaer* 
be Spboo? fijne liebc naburen en bnenben/ allen gc* 
bangenen ten beibcnfpben foube lebigen losgelaten 
merben fonber rantfocn / en meer anbere articulen bie 
tft alfjter acDter late / alfo Bet ben $ebedanbenniet 
aen en gget. 

ïDemijle befe bingert in ©eanbrp gebeurbenfoen 
rufie be j^’incc ban ©rangien oott niet om beniger* 
tog ban 3Clba fcBabe en afbjeutt te boen met fijne fcljc* 
pen / bie alle bagen tcr^ee boeren enbe *2ee gebed 
onbeilig machten/ niet jegenftaenbe be hertog ban 

5Slba baer jcgcnóoohfcftcrc fcDcpcn toegerufUjabbe. 
©mtrent befe tijb en een meptjig te boren / fo beeft 
Slonhbeer ^lebedh ^onop ban begen en met bil/ 
toeten en bebel ban ben ^’ince ban ©rangien begin* 
nenin beimclijhc ccmmiimcatic tetreben met eenige 
ban ©nlUjmfen om be felbe ftab ben hertog bon 2ïlba 23?gte- 
afbailig te mahen en aen ben ^?ince ban ©rangien te ™Dec 
toengen: bier toe toerben onber anbere geemplopcert 
cn gcfmnht ttoc perfonen/ b’ccn toefenbc een ftoebi* ènn* 
cant ban be <0erefo.nneerbe / als namentlijh ïticbnrb ömfert 
Clacf3 ban €nhbuifen/en b’anber ^an ©lacf3 ^loot/ 
namaels 25urgcmeefier ban €bam / be toeïbc fecrcte* Tn 
Ujh af en aen reifben / en be b02gers baer fp intdligen* 
tie mebe babben betoeegben tot gonfte ban ben Jtoince £5 
ban ©rangien / tot openinge ber &tebc tot gelegenöer 
tijb / cn tot toillige contributie. i©efe ijabben ooh te 
toege getoacbt be contrïbutien in fehere ^ojpen iri 
^oo2b-^o'lanb en JBatedanb / baer niet jegenflaenbe 
bc rigorcnsOeib ban ben ^ertog ban 2Clba nocb bele 
conbenticulen cn bergbberingen ber ©crefojmeerben 
gebonben toerben / baer onber befettoe groot crebijt 
babben / en als b’cene hertoog / toaö b’anber onber 
Dcn-Uuben / be toieben bie bies acngaenbe to02bett 
ober en toeberober getoacbt bielben ban hoopbanbc! 
ban itoo2n en anbere hoopmanfebap/ boetoel bet toas 
ban hoopbanbc! ban befïab ban €nhbuifen /^oo2rt 
en Jï5ebenbüh. <©efe communicatie toerben P2inci* 
palijh beelacbtrg gcmacht jdetcr ^uitgens ^upfhes / 
gifctoant ^aroüf3 / ©errit €bcrtf3 / ©02neïis §anfT5 
2520utoer buiten be ^uibcr-p2002te in t 2520ubuis/ 
^eier ï^pnffë / ^pbele ©irr / ©02iiclis ^ietcrfTen / 
ïïtelutS / gieter ^ijm JBepns/ Hlenert ^acobf3. 
IBepn ©outfmit / €bert ©02nclif3. en namaeïS meer 
anbere / ais namentlijh gieter ©02nelif3. en ^acoö 
peterf5. iBnehfchoon ais boen 25urgemeefter/ ooft 
mebe ©laeS 3Ianf5i en ^pmon Baertfj, in ijoogher* 
fpel/en babben ooh hope bat Meinier jFcpntfj. Schout 
be fahe foube faborifcrcn. ^omma be fahe toerb fa 
beleib batmen nietenttopffelbe ingcballe baer bulpe 
guame ban ben jtoincc ban ©rangien efbe^tab en 
foube tot bes finten boo?bcle gco'pcnttoerben. €n 
toerben baer toe bageïijr alle P2eparatien gcreet ge* 
macht / maergdijh bes menfeben boo2iicmen niet al* 
tijbS en geltlht/ alfo eniSban befen aenffag ten ïcflert 
met meer anbere niet geballcn boo2 befe tijb / fo top na 
feggcnftiHen/Boetoel be fahe nochtans (bat toonbet 
toas) fecreet geblebcn is tot batfe ontrent anbedjalf 
jaer baer na noch ten effectc is gehomen. 

©dijhe aenfïagen5ijn och bp ben IBetnce gcmacht 
om ben 25?id/ itotterbam / ^)02b2ccbt en <©dft te 
occuperen / en toerben befgelijr ooh gepaactifeert op 
^ebentcr / ©ampen / &ol en meer anbere piaetfem 
ban gmgen in befen iare at ontoucDtoaerlpen te niet/ 
eenfoeds fonber in’t tocrh gcfrdb te toerben / en an^ 
berbeels boo? bienbe aenfïagen qualijh bdeit3ijnge' 
too2ben fo men na boren fat* 

^e ^?incc ban ©rangien ooh berftaenbe battet 
onber be fcljepen bie alle bage bermeerberben grote 
ongeregdtfjeib gebcurbe cn bat ter alle bage grote hlag* 
ten gefebieben ban bc grote fdjabc en robinge bie fp ter 
%ee beben / beeft baer in toillen berfien / toaerom bP 
berfebeiben ©2bonnatmen gcmacht beeft bie bp toilbe 
onberbouben behben op be febeoen ban oorloge bie 
ban bem commiffic babben/ beeft baerom opten d 
^iigufli befes jacrS ben ^cere banSumtoeSgccom* 
mitteerttotfijnen ©bedienen ©apitein ©enerado* 
ber alle fijne fcljepen / gebenbe bem tot bien einbe befe , 
nabolgenöeCommiffie- 

ban Dep 
Ilhelm by der graten Gods Prince van Orangien, ^ccre 
Grave van NafTau, Catfenelleboge, Vyanden, ^a"m, 

Dietz , &c. Heere van Breda , Dierz, Grimbergen, &;e^al^ 
Caftelbelain Arlay en Noferoye, &c. Borggravevan ‘ïïDmlj 
Antwerpen en Befancon , allen den genen die defeje- 
genwoordige fallen fien faluït: doen te weten hoe dat ober De 
wy van fommigeonfe getrouwe dienaers en vanande-t’rfi|‘Pi'rt 
re goede plaetfen dagelijks geadverteert worden, van 
het lobre regiment, kleine toeverfieht en ongeregelt- ban <©* 

heid 
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heid dat daer geweeft is op onfe fchepen van oor- 
Wii , federt dat den Edelen Adnaen van Berges, 
Heere van Dolhain van den felve vertrockenis, den 
wekken wy bevel en commiflie gegeven hadden, die 
te bereiden, toe te ruften , en te wapenen , en'met e 
felve door alle middelen aen te vallen, bekrijgen en 
té befchadigen den Hertog van Alva, en fijneaen- 
hangeren, vyandendes geqaeenen vredes en de onfe. 
En dat wy tot onfen grooten leetwefen verftaen dae, 
de onaeregeltheid van dage tot dage vermeerdert, j 
En d« ter caufefo wy konnen fpeuren en mercken 
door gebrek van een Hooft die geexperimenteert is 
en gebieden kan, foo dat feerte vreefen ftaetdatfulx 
niet alleen foude verhinderen onfe goede voornemen , 
inaer foude redonderen ( door het verliefenvan de- 
felveonfe Schepen) tot grooten achterdeele en mer¬ 
kelijke fchade van de gemeene faken, weikes vejbetf' 
ringe goeden en de geluckigen voorfpced (omdat de 
«ere , dienfte , en glorie Gods en de vryhetd en 
verlichtinge van fo menige arme, benaude, en ver¬ 
drukte Chriftenen daer aen kleeft) wy tot allen tijden 
bovenalle dingen defer werelt gefocht hebben, met 
hebbende tot nu toe eenige middelen nagelaten, die 
wv hebben konnen bedenken die daer fouden mogen 
dienen vorderlijk te zijn, tot een io goede en nodige 
fake : In gelijkvormigheid des felvigen hebben wy 
feer gevoeglijk en nootwendig bevonden hier in te 
verfien, eer daer een grooter quaed en inconvement 
gefchiede. Daerom fo is ’t , confideratie nemende 
van ’t gene voorfchreven is, en ons geheel betrouwen¬ 
de van de goede genegentheid, gelchiktheid, en goe¬ 
de experientie in ’tfeyt van oorloge fles Edelen Gil- 
lain vanFiennes, Ridder, Heere van Lumbres: heb¬ 
ben hem gecommitteert, geordonneerden geconlti- 
tueert, com mitteren, ordonneren en conftitueren mits 
defeOverfte en Capiteyn Generael van alle de lche- 
pen groot en klein wefende op zee , over de welke 
Se Heere van Dolhain, en zedert zijn vertrek den 
Heere van Berges fijnen broeder laft en bevel gehad 
hebben, mitfgaders van alle andere fchepen wefende 
ook op onfe naem in eenige andere plaetfen der zee, 
ofte die hier namuels noch mogen toegeruft en Bewa¬ 
pent worden voor onfen dien ft, dewelke wy willen dat 
fy haer lullen voegen in een Vloote onder het bevel en 
re^eerin ge des voornoemden Heere van Lumbres, en 
dat fo lange als’t ons gelieft: gevende den felven vol- 

(ï. 254.) komen macht, autoriteyt en fpeciael bevel mits defen, 
omme van onfent wegen fo te water als te lande door 
alle middelen die hy fal konnen bedeneken te bekrij¬ 
gen, aenvallen en te befchadigen den voorfz Hertog 
van Alva en fijne aenhangers, verftoorders, en vyan- 
denvan den gemeinen vrede, en welvaert tegen de 
vryheyd en oude rechten des lands en den dienfte van 
den Conink, en hier toe verkiefen, maken en or¬ 
donneren Lieutenant, Capiteyn, MeeftersenStuer- 
luyden van fchepen, en alle andere Officieren die hy 
fal nodig vinden te behoeven voor onfen dienft , en 
voorts alles doen wat eenen goeden Overften en Ca¬ 
piteyn Generael van fchepen toeftaet en behoort te 
doen. Tot welken eynde , en op dat hy te beter 
mach voortvaren in ’t executeeren van fijnen lafte, 
hebben wy gecaflèert, en te niet gedaen, cafferen en 
doen te niete mitsdefen jegenwoordige alle Com- 
miffien die wy hier voormaels gegeven hebben den 
voornoemden Heere van Dolhain, om te wapenen en 
in zee te ftellen eenige fchepen voor onfen dienft, 
daerom dat onfen wille en meyninge is, dat alle de ge¬ 
ne die ons in defe fake fullen willen dienen, en de¬ 
welke wy ( of onfen CommifTarius Bafius in onfen 
naem) commiffie gegeven hebben (die wy willen en 
verftaen in haer geheel te blijven) haer fullen begeven 
onder de Vloote en bevel des yoornoemden Heere 
van Lumbres, den welken wy willen van allen aenge- 
nomen en bekent te werden, voor onfen Capiteyn Ge¬ 
nerael van de voorfz fchepen, en wy hebben van on- 
waerden gehouden,en houden van onwaerden mits de- 
fen alle andere byfondreaenüagen,diedaer fouden mo- 

van ons of van onfen vooi*noemden Capiteyn Gene¬ 
rael, of van fijnen Lieutenant, de welke wy expref- 
felijk bevelen, dat fy fullen procederen tegen alfulke, 
als fy tot vorderinge van de gemeene fake en onfen 
dienft dienlijk fullen bevinden, en te laten weten aen 
alle Havenen van Engeland, Vrankrijk en andere, dac 
fy defelve niet en houden noch en bekennen voor onfe 
Dienaers en Bevelhebbers , de gene die haer niet en 
fullen reguleren achtervolgende het inhouden van dele, 
gelijk wy alrede kond gedaen hebben aen alle andeie 

Havenen van Duytfland. . . 
Welverftaende, dat onfen voornoemden Capiteyti 

Generael fal tot allen tijden gehouden wefen > onsre- 
1 kenfehap te doen, en te geven reden, fo vanfijn ey» 
t gen daed, als ook van alle 't gene dat daer fal gedaen en 
| geeXecuteert werden, door den voornoemden Capi- 
1 teyn en andere van hem gecommitteert, eninfgelijx 

ons te doen goede en getrouwe fekeninge van alle Paf- 
poorreh die van hem fullen gegeven en gediftribueert 
worden : Hem verbiedende en interdicerende iet- 
wes voor tc Hemen en te attenteren tegens de Maje-» 
fteit van den Keyfer, den Vorften,Pnncen, Staten, 
ftedenen plaetfen des Rijx: Noch inf;jelijx tegen de 
Majefteit van de Ccninginne van Engeland, Plaetien , 
J urifdiótien en Onderdanen van haer Conmknjke, be¬ 
grijpende ook die Majefteit des Coninx van Dene¬ 
marken en fijne Onderdanen: Eyndelijk alle Princen, 
Heeren en andere Dienaren Gods en liefhebbers der 
warer Chriftelijcke Religie: maer alleenlijk tegen den 
voornoemden Hertog van Alva en fijnen Adheren- 
ten. Daerom, fo bidden wy en verfoeken aen allen 
dengenen die dit aengaen mach, met te doen of laten 
gefchieden aen defen onfen voornoemden Capiteyn 
Generael of fijnen Lieutenant en Capiteynen eenig 
hinder of letfel > maer alle faveur, hulpe of by ftant, io 
hyfulx van node hadde; gelijk wy willen in gelijke fa¬ 
ke haer gefchiede In kenniffe van defen, hebben wy 
defe jegenwoordige met onfen naem ondergetekent , 
en onfen Caffet van fecreten hier op doen drucken. 
Gegeven op onfen huyfe van Dillenborch den tienden 
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©geftboo2tö gcfcï)?2bên aen allen tien Capitepnen 
en ^c^spsi-otierflen öefe naboIgeni)e25?icf» 

Grave van NafTau, _ ^ 
Aen allen ben na 

t ben 

DE Prince van Orangien, 
Baenre-heerevan Breda, Dieft, &c. - öcn 

Capiteynen, Scheeps-overften, Soldaten , boot"ge ei- 
len en andere wefende op hen fchepen, over dewelke ya„<j 
eertijds de Heere van Dolhain heeft bevel gehad, of op rangfe 
eenige andere fchepen onder fijnen naem m eenig - 
der deel van de zee, wenfcht faligheid en geluk. tepneti 

Mijn Heeren,lieve en wel beminde,alfo wy tot noch en 
toe niet en hebben achterwege gelaten gene goede 
middelen, door dewelke met hulpe van de Schepper |cnöj 
wy eenigen tijd mochten hetfuiver woord Gods we-xee 
der fien herplant in defe Nederlanden, en met eenen 
’t felve land dat nu onder de voeten getreden word , 
door de tirannye van de genige, die niet en foeken dan 
alles te regeren naer haer bloedig voornemen , we e - 
om te brengen in fijn oude vryheid en privilegie . e - 
ben wy tot dien einde eenigen tijd geleden ge* vi ee 
of beraedflaegd (als u luiden kennelijk is) ter zee te ftel¬ 
len eenige fchepen, verhopende daer door en door t 
vermeerderen van’t getal der felver, texecuteren ofte 
wege te brengen ’t gene ’t welk ons grotelyx foude mo¬ 
gen dienen tot vorderinge van de gemeene fake, maer 
zijnde gewaer geworden dat niet tegenftaende aLe 
goet devoir, ’t welck wy gedaen hebben, wy tot noch 
toe geen goet effed gefpeurt en hebben , en dat 
mits’t vertrek van de Hoofden en eenige Capiteynen 
van onfe Schepen, en de partialiteiten die daer ge¬ 
weeft zijn, alles is gebleven indifordre en contuüe, 
daer door de meefte en fterkfte faken van de we¬ 
relt vallen en komen tot ruine of verderf: Hebben 
wy, eer ’tfelvigevoortgank neme, raedfaetngevon¬ 
den daer inne te verfien , alfo gy-luiden wijder ver- 
/, /-tl 1 TT__ T «wkfAe 1 I erom- fen alle andere byfondreaenfbgen,diedaer fouden mo- . den daer inne te ver ien , a gy Uqpj. Jeroni- 

gen gefchieden londer weten, wille en expres bevel van J ftaenfulcdoorde Heere v.n Lombres, Heer jerom 
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mus’tSeraerts jen MeefterfohanBafius onfen (Dom¬ 
mis , welke u luiden vertonen fullen de Commiflie die 
wy hebben doen depefcheren voor den genen die wy 
verftaen dat van nu voorts ons Lieutenant en Admi- 
ïael Van de fchepen wefen fal, fijnde ons meiningedat 
alle degene die jegenwoordelijk fijn oponfe fchepen 
Over de welke de Heere van Dolhain voortijds heeft 
gecommandeertin onfen naem, of de gene dier noch 
komen mochten, of fijn op eenige andere fchepen in 
onfen naem op eenig oort van der Zee, dat fy voortaen 
fullen aennemen en erkennen voor onfen Lieutenant 
en Admirael van de fchepen den eenen van de drie bo¬ 
ven genoemt die haer-luider verklaert fullen worden, 
nKofy by onfe Commiflie fien fullen,en dat fy hen 
voortaen fullen reguleren na ’t bevel van onfen voorfx 
Admirael, na de ordonnantie die wy jegen woordelijk 
daer ophebben gemaekt, en anderen die wy noch na- 
maels mogen maken fullen. En ons vertrouwende mij- 
-nen Heeren lieVe en wel beminde, om de goede wille 
diegy luiden hebt tot voorderinge van de gemene fake 
Gods, en uwen evennaeften, en van u felve, dat gy lie- 
der in defen ons fult believen, fullen wy aflaten langer 
woorden te gebruiken, alleenlijk willen wyuluider 
feggen dat de goede dienften die gy-luiden ons in de¬ 
fen fult doen wy in genen gebreke en fullen fijn metter 
hulpe Gods te erkennen, in tij den en wijlen tegen u 
luiden en eenen yegelijk in’t particulier. En fo daer 
yemand z,y, die by defe onfe Ordonnantie eenigfins 
mochte befwaert fijn in onfen dienft, wy fijn te yreden 
en willen expreflelijk dat fy terftont fullen vertrecken 
uit onfe fchepen , op dat den dienfl: van de gemene 
fake en de onfe daer door niet verkort en werde: en 
mits defen bidden wy God , mijn Heeren Lieve en 
feer beminde u luiden te befchermen door fijne heilige 
Wacht. Gefchrcyen totDillenborg,dcn xo Angufti 
1570. 

Be©?incebanB?angiett Beeft boü2ts? getoiltbat 
ïfefe naboigenbe amculcn foube onbetftouben too?ben 
fep alle Bberlïen / Capiteinen /folbaten en mateloots? 
tn be blote ban jijnen btenfï 3tjnbe. 

srrtcu* 17 alfa ’t aengaet be glojte ban <000 en tufl ban 
tn om JC,be arme gelobige ban’t i^eberlanb/fo fal een lege- 
inbe^ lijft ban fjem aen een 3tjbe fetten alle ambitie en eigen 
'rtaer" Bact/alJe(m öctoogtjèbbenöeopbe gemenefafte/alfo 

op De bat allee? fal toetben gefjanbelt boo? bet abbijs? banöen 
cörpen aCbmirael/ Capiteinen en Commiffariffen bie ban 
Xhan b^u 5ijn Crc. baet 3ijn of gefonben mogten too?ben 
je„ in alber eenb^aept / tet tt)b en In ijlen toe bat 3ijn Crc. 
^?<ntc baet eenen flaeb toe gefleit fal bebben / toaer toe men 

fjem metten eerfïen bertoittigen fal ban be peefone 
,fln3lc inbe felbe ©lote bie baet toe bequaem foube mogen 

” 3ön. 
5t!llefchepen ?ijnbe onbet bet bebel ban benigere 

33 ©jince ban B?angien/ fullen baet t’famen boegen 
33 cmb’eenb’anberente belpeninalle noob boo? obet# 
35 toeber3ijbelüfte beloften/ten toate fp gefebeiben toaren 
33 boo2 tcmpeefl / of boo? bebel ban ben boo?f3 ©?ince of 
33 be 3fbmitael/ fp fullen mogen toetben gefonben in ful# 
33 ben getale als? ban nobe 391» fal om eenige aenfïagen of 
33 erploictent’erecuteten/intoclften fp gebouben fullen 
33 3tjnte gcljoo2famen met een ttoe of b?ie febepen gelijft 
33 bat ban nobe 3pn fal. 
33 Bat op alle febepen fïerftelijft onberbouben fal baet# 

3 benbc <©2bonnantie ban bet oo?loge en bat baet toe 
3 ben SCbmitael fal boen bef toeten aen alle Capiteinen/ 
3 folbaten en bootobolft alfulfte atticulen als? men ge# 
3 tooon is? te bef toeten op be Eee. 

33 Bat be Capiteinen elft op 3tjn febip bebben fullen 
3 eenen jBinifter om <0obs? tooo?b te berhonbigen / ge# 
3 beben boen/ en be folbaten metbe febippers? bouben 
3 inCb2ifïeljjftc3ebigbeib. 

Bat niemant eenige autoriteit bebben en fal / ban 
3 be geb02enen uit|leberlartb/5t3P Capirein/iBeefter/ 
3 Schipper of anbeten/ ten toate fp baet toe cjcp2effeltjh 
3 toaten gecommitteert en getecommanbeert bp ben 
3 Deere ©2ince ban <©?angien/of toel beftent bp ben 2ib# 

l Deel 

tufgeniffe€ap,tetnÖ1 m Daer góebe ge#« 

Bat niemant eenig folbaet of bootsfman aennemen££ 
fal ban een anbet febip / ten toate bp babbe paifepoo2tce 
ban 3pnen Capitein op pene toel geflraft te toetben biece 
fonbet pas?poo2t toeg gaen fal <c 

Be buiten fullen in b?ie beien gebeelt toetben / tecc 
toeten een berbe part boo? mijn ©eete ben ©?ince / eenc£ 
anbet betbepart boo? be Capiteinen / bie baet op on#<£ 
berbouben fullen baet febepen met bictualie en anbete‘£ 
notelijftefaften/enbet lefte betbepart fal 3ijnboo?be 
folbaten en ^chippers?/blpbenbe be tienbe boo? bencC 
Itbmitael. SCcngaenbe be tefle ban bit poinct / fo fal# ‘e 
men Ijem reguleren nabe C?bonnantie bie men tot<c 
Cmbbengegeben beeft aenbe biet of btjf febepen biecc 
lefl bp baet gebomen 3ljn / gelijb fp bat beter berfïaen tc 
fulfen en patticulictlijbet boo? ben Commiffaris? 25a#ce 

Cn op bat mijn Heere ben ©?ince niet en toerbe ber# “ 
R0?t in 3pn gebeelte / fo toil en berftaet bP bat 3ijn po?#ce 
tte fal toetben gelebert aen meefter ^oljan 25afius? 3iin ‘c 
Commiffaris? / om bp bem gebaen te toetben na be in#£C 
ftruetie bie bp beeft getebent bp be banb ban 3ijn Crc.££ 
nemenbe altpb goebe recipiffe banbenboo?f325aftuö££ 
ban bet gene fp bem fuilen leberen. 

Cnteneïnbemenmaeb febotitoen fo beel bet boen#££ 
lijb t.s? / alle ongeregeïtbeib / op batbe boo?f3 febepen££ 
geen febanbe nocb oneer bcbalen / fo berftaet 3ijn Cr#c£ 
eellentie batmen niet en fal toelaten noclj ontfangen££ 
op be febepen eenig boib ban ban goeben namen en fa#££ 
men / nocb bie om eenige boo?leben fauten bp be gju#(F• 
ftitieeetmaels?geftraftmoebten 3ijn. ©oo?töin bien “ 
bat eenige bie boo?maels?op be ^ee gelopen bebbenC£ 
fonber Commiffie ban 3tjn Crcell. of tegens?3tjnC?#cc 
bonnantie/of ban 3ön Commiffariffen baet toilben 
P?efenteten te bomen onber befe blote: myn Deere be“ 
©?inee begeert fulr niet toe te laten fonber 3ijn eonfentcc 
en bat fp te bo?en geacco?beett 3ün met bem of 3ijn a 
Commiffariffen/nabelaftbie be boo?f3 Commiffa# “ 
riffen bebben ban 3ön Creell. 

Ctntelijb toil en berftaet 3ijn Creell. bat befe3öne« 
o?bonnantiefalgeneraltjben toetben geobferbeert ban 
alle öc gene bie ben fullen gebenin 3ijnenbienfteopte 
b002fcb?eben febepen / boubenbe aen bem felben te 
mogen beranberen/ betmeetberen/ berminbeten en 
bernieutoen fo bib en menigmael als? bet bem geliebenc 
fal. 3tlbus? gebaen bp mijn ©eere ben ©?inceop3ijncc 
buis? ban Billenbutg ben 10 SCugufit 1570. entoas?<c 
onbettebent/ cc 

Guilliaume de Nassoxt. 

DCn leften ^eptemb?is? fo bebben ^jonhbeer |[an# 
celotban 25?ebcrobe/2Cb?iaen iBening/ atlbert £" nJ*. 

25enningetbof / en bate mebeljulpets?/ in ’t ©lie geno# fci/cpm 
men tien grote Hulben gelaben met ftob-biö / fmout / °r 
ttaen/bellen en anbet goeb/ 00b b?ie ©liefe bootsen 
b?ie ïoots?mans? boots? / en nocb een boepet ban tacfc 
tiglaft gelaben met baring/en boben bien nocb ge# 
rantfoentfebenofacljt grote febepen fulr batbe feba# 

I bebiefe beben feet groot teas?. ïDcinig tijts?tebo?ett 
babbeneenigeanbete ^ebeepO-Capiteinen genomen 
ontrent bier en ttointig Harinb-buifen met nocb ttoe 
^paenfe febepen en toetben alle bage fterber ter Ece/ 
fulr batbe Hertog ban 2llba genootfaebt toas? baei: 
jegens? eenige febepen geteet te maften / toant be ftlag# 
ten quamen alle bage meer en meer ban be grote feba# 
be bie fp ben ftoopman beben. 

Cmtrent befen tijb fo bebben 3!an Coenenffoon 
Notaris? en 5lan 25etb Sanffoon Coopman / bcibe 
poo?teren bet^tebc ban Sümfterbam gcbanbelt met# 
ten boo?fcl)?cben «?§onop / om feftet febip’ttoelft bp 
ben-ïuiben toegetufl toaë genaemt be 3r0?tune/ groot 
omtrent bonbert en bijftien lafïcn met alle be toa# 
renengoeberen baet in toefenbe fbpbcnfcbippertot 
5fnttoerpenen in Eeelanb ingenomen /om baet me# 
be te baren in ^taliën) ben Coopluibcn te ontboe# 
ten en ben ©2ince toe te boeten / en ftebbenbe biet in 
fo bette gefjanbeit boo? ben felben ^onop / bat be 

Ce ©?inee 

1 



Het vi/fde Boek, *570, 
^nm \m ©tangrm opten io September tommtf- 
ficgepaiTem beeft opten Poo?f5 «^onopen^janjBetp 
ffamenlpP ofelfe ban pen bpfonöec / om ’t Poo?f3 fcpip 
met alle öe goederen toebeporcnöe ^paenfc en 9^ 
liaenfe Cooplutöen te mogen berboeren tn al fulften 
l^abert als? pen goet öun&en fouöe mogen / om öe felbe 
noeöen in öe ftpepen 3pnöe ontlaöen bectiect en ber- 
foocpt te toerden / fo ’t felbe gelegen fouöe toefen / met 
eepjeffe conditiën öat öe peïfte ban alle öetoarcn/ 
goeden en BóopmanfcDappen die in pet felbe fcljtp 
fouden Oebonöen toerden / of öe toaetöe j?an ötert/ 
ten ©?ince fouöe competeren boo? 3tjnreept/ toelne 
pelft eecfl en boo: al öaer of fuiber fouöe genomen 
teerden en 3pn €rceüeat!e geiebert/ en ö anöecpelft 
ban öen boo?f5 goeden fouöe competeren öen boo?f3 
botton en 9an 25etfi/ mits? öatfe öaer op fouöen moe¬ 
ten Debptgen allen lalïen öte öaer op fouöen lopen, 
^efe Commtffte bertoo?bcn pcbbenöe / fo peeft öe 
boo2?3 gfan Coenenffoon boo? pent en öen felben 31nn 
55etp gepanöelt met 9sn 05tliffoott ^epipper op 
Pt felbe fepip teonenöe tot imteerpcn / öat pp ’t boo?- 
fepaeben fepip/ met alle öen goeöen/ toaren en ïtoop- 
manfepan/ fouöe Inengen in al fuïPe plaetfenaiöfp 
luiden begeerden/ des? fo fouöen fp luiden öen felben, 
^epipper pet boo?f3 fepip metter öaettranfpo?teren { 
tot 3ijn b?n eigen / en beloofden boo?tgs öen felben j 
qjah <6üiifoon te geben öc fomme ban ttoe öuiient 
guldens? in gereden gelöe/fo paeft pp’tboo?fcp?eben 
fepip mette geladen tearen geiebert fouöe pebben tn | 
öemacpt banden pincc of fijnen gecommitteeröen. 
€n peeft öc boo?fcp?eben ^onop eenen genaemt ^ee- 
baeé öe 25ie ban fpnent toegen gecomrnitteert om 
op ’t boo?fcp:eben fepip te 3ptt/ en op alles? toefieptte 
pebben / öat aio öe goederen fouöen teerden berftotpt 
bf gcöeilt / öe felbe gelpPelpP geöeilt en eljc 3pn ge- 
teepfigpeiö genieten fouöe/ öeteelbe boo?5pnemoei¬ 
ten fouöe pebben 600 gulden. «©epmeeban <©ran- 
gien peeft oob ten felben einde pen-ltiiöen b:ieben me¬ 
de gegeben aen den Coninb ban <2BenemarPen / öe 
<ë?aW ban «©Idenburcp / öen <62a.be ban €mböen/ 
de ^?oficn ban €mbden en $o?öen / öen pince 
ban Conöc en andere öaer fp met pet boo2fcp?eben 
fepip fouöen mogen arriberen/ mpoudenöetneffctte 
dat Pp öen toonöercn des? b?iefs? met een fepip öaer 
in etlijPe 3pner goederen geladen tearen / afgebeer- 
öigt padde / en of’t moept gebeuren öat fp luiden 
boo: ontoedcr of contrarie temden moepten toerden 
berptndert ban Pare boo2genomenceife en onder Pen¬ 
sioen gebied «toepten aenPomen/ öat fp luiden teil¬ 
en onbeftoaert ma de felbe pen-luiden Paeropge- 
lecpte bcbcl te laten berritpten / en pen bo?ders? ge¬ 
lode te geben öat fp öe felbe ban 3pnent toegen fou- 
dcnamöicnen: ditbefepeid aldus? bcrPregen pebben- 
dc/fo peeft öenboo2fcp2cben9an«6eelitToon^cpip- 
nzï öe falie fo beleid öat pp bed fepone en PoftelpPe 
goederen/ fo tot mtttoerpcn als? in Zeeland tn3pn 
fepip geladen Peeft. agnpoetoeldemeiningeban^o- 
nop en 9an Cocnen toas? öat fp met öat felbe fepip 
fouöen de€emfe inbomen/ fo en peeft öetoinö paer 
niet toilien dienen / fulp öat fp eintelp tot JRocpdle j 
tn ©eanftrtjP acngePomen 3ijn/ altoaer öe goederen \ 
genoeg om palf geld bcrPocpt 5pn gctoo?öen/ öaer 1 
ban de maffe utttnacpte 20901 gulden 14- fïuibers? j 
aept penningen / öaer ban <6:abe ïodetoiiP/ als? doen ; 
binnen fiotftdIc5ijntje/ ban toegen den peincefmten 
b2oeöcr öc pdfec ontfing/ en nopende ö’anöcr pdfte 
afgetogen öconliofïen/ toerufiingc ban’t fepip en an¬ 
ders?/ fo bleefdacrnict meer ober dan 2410 gulden/ 
17 ifmbero 4 penn. öaer ban öe boo?f5 ^onop de pdf¬ 
te guam/dan alfo pp genootfadit toas? mdaen iiBan- 
ntalier te committeren om ban fpnent toegen tot Ito- 
cpdïc te retfen / en fpn po?tie alöaer te bebomen en met 
ejan 25ct3 af te refeenen/fo peeft pp öaer noepber- 
fepeiden onboflen op moeten Ö2agcn / te toeten aen den 
boo?f5 jianmabcr / fo ban beweerde Popen / puir- 
peeröcn / popgdten anders? 435 gulden / fuïröatpp 
boo: pin po2tfe niet racer fuibers? en Padde dan om¬ 
trent 050 gulden^/ toant de boo?f5 25et3 en^epip- 

pertoiflcn bde onboüen te rehenen fonöer batfptoil- 
öenineenige onbopen bp ^onop geöaenpetd?agen/ 
en öen boo?f3 ^erbaeö öe 23pe en ifeanmaber padden 
roulioop datfp paer öaer optmeöe padden gemoeit. 
jBanmaPerbeblaegtpem aen^onop dies? todperte- 
Ipb en feiö in eene ban fpne b?teben / bat fo pp pem tot 
Kocpdleniet tod en padde toeten te poudenenuitge^ 
geben öat pp öaer gebomen toas? uitten name ban öen 
^2tnce ban <6rangien / en öat pp öeöe öattet toad ter 
begeerte ban <0:aef Eodetopb / pp fouöe al mede ban 
öe builen pebben moeten eten / pp toifï toat pem gefeiö 
en gefcp2eben toas? / pet toas? een blein geld öaer öe * 
boo?f3 2Bet3 en 9an <6iIUd alle paer leefbage om foa- ' 
ben moeten gefcpoiöen en ban alle luiden metceren 
beraept toerden. 

3|ier boren is? betpadt de fententte bp den hertog 
ban 2dba opten riiij. gPuip gegeben tegen öe Staten 
banden Eanöe ban ütreept/ liet todbe öoo? een ge¬ 
mene fame (alfo nieniant ban parent toegen öaer 
ober en toas? geroepen) gebomen 3pnde tot benmffe 
ban die ban Streept / 3pn niet alleen öaer ban feer ber- 
toondert/ maeroobfeer t’onb?eden getoeep/ bemcc- 
benöe de grote partpfepappe die daer in geb?uibt toas? 
getoeep. €n alfo fpluiöcn paerbpöefententiebebon- 
den grotdpb gegrabeert en beftoaert te 3ijn / pebben 
fp luiden opten jtrijc. 9ulp/ öoo? pare gemaeptigde appeil^ 
ban de felbe fementie boo? meeper jprand ïlodius? rtnuan 
en 2J. ^cppf BotarifTen geappelleert en gep?obo- JJg' 
ceert aen öe Comnblybe ^ajepeit en öaer ban acte ütn fc^- 
berfoept die pen geiebert is? getoeep / toaer ban fp lui- tog ban 
den öen hertog pebben doen infinuecen/ de ceöuile 
aen ö’actc ban appellatie gepeept toas? mpouöenöe Sn 
’t gene pier na bolgt: acucuen 

ALfo na rechten wel en wettelijk geintroduceert 
is dat de gene die by fententie vaneenige Rechters 

befwaert zijn, daer van mogen appelleren en beroe¬ 
pen , en dat onlanx tot kennifle van den drie Staten 
’s Lands van Utrecht gekomen is dat de Excellentie 
van den Hertog van Alva, Marquis de Coria, &c. 
Capitein en Gouverneur Generael voor fijne Majeft. 
Nederlanden, als by fijne Majeft. fpecialijken gecom- 
mitteert wefehde tot der faken voor fijne Excellentie 
en die van fijnen Raden neffens fijn Excellentie we- 
fende geinftitueert, by den Procureur Generael van fij¬ 
ne Majefteit aenklager ter eenre, op en regens de drie 
Staten ’s Lands van Utrecht, mitigaders de Regeerders 
van de ftad Utrecht, verweerders ter andere zij den ge- 
pronuntieert fouden hebben feker vonniflè tot voorr 
deel van den voornoemden Procureur Generael en 
achterdeel van de vijf Ecclefien of Collegien redde¬ 
rende binnen Utrecht, de Riddcrfchap fo binnen als 
buiten Utrecht, defteden van Utrecht, Amersfoort, 
Wijk en Rhenen, daer byfijn Excellentie de vooriz 
vijf Collegien gepri veert foude hebben van den priori¬ 
teit diefy hebben inde voorfzStaten, en daerbenef- 
fens verklaert dat fy voorts aen geen ftemme noch 
plaetfe indevoorfchreven Staten fouden mogen heb¬ 
ben , als van gelijken gepri veert fouden wefen van haer 
plaetfe en ftemme onder de voorfz Staten die van de 
Ridderfchap die binnen Utrecht geweeft fouden heb¬ 
ben op den 27 Augufti, anno i f66. mitfgaders defte¬ 
den van Utrecht, Amersfoort en Rhenen, tertijdtoe 
anders by fijne Majefteit geordonneert foude wefen, 
en dat boven dien de voorfz ftad Utrecht verklaert 
foude wefen vervallen te zijn van alle hare privilegiën, 
vryheden, exemptien , goeden en inkomften toe-be- 
horende ‘t Lichaem van de voorfz Stad, en de felvege- 
confifqueert tot behoef van fijne Majefteit, na breder 
inhoud van de voorfz fententie , daer van de voorfz 
Staten tot noch toe geen copieen hebben konnen krij¬ 
gen : maerverftaen alleen haer-luider Procureur op¬ 
ten 25 deler maend July , ontrent de noene le&ure 
daer van gedaen tezijn, fulx datfy’tinhoud van dien 
voor feker en perfeélelijk tot noch toe nieten konnen. 
weten, en dit al ter oorfake fo de voorfz fententie lou- 
de medebrengen dat de voorfz Staten den 27 Augufti, 
anno 1566, opten Stadhuife van Utrecht vergadert 
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wefende, fo gefeid word, gemaekt fouden hebben met 
eenen Jacob Cofijnfz. en DirkCater hoofden van de 
Sedariffen en Kerk-fchenders fekere accoort, daer by 
fyde voorfz Kerk-fmijtinge in effede geavoyeert en 
geintródüceert fouden hebben, &c. So ift dat de voor¬ 
fchreven twe Staten, te weten de voorfz vijf Ecclefién, 
en de fteden vanUtrecht, Amersfoort, Wijken Rhe- 
nenfo in’tgeneraelals een yder van hen in ’t particu¬ 
lier hen laten dunken, onder corredie en alle behoor¬ 
lijke reverentie te fpreken , by de voorfz fenténtie 
mitfgaders de procedurert daer de felve uit gevolgt is, 

;«,) merkelijk bevinden befwaert te weien , uit fake prin- 
cipalijk dat fy verhopen men niet en fal bevinden in 
den Proceffe gebleken te zijn , dat fy of eenige Van 
hem in de qualité als Staten t’eeniger tijd ter plaetfen 
daer het voorfchreven accoort gemaekt foude wefen 
geroepen of vergadert zijn geweeft , dat haer-luiden 
Secretaris daer by aen of over geweeft of geroepen 
is , of ’t felve gefchreven of ondertekent foude heb¬ 
ben , of dat de gene van de voorfchreven vijf Colle- 
gien, die by ’t voorichreven pretenfe accoort geweeft 
fouden hebben aldaer geweeft foude zijn, reprefen- 
terende haer-luider refpeétive Capittelen , en in die 
qualité te compareren , en van den felven laft heb¬ 
bende , als infgelijx niet en fal bevonden worden, 
dat die van de Ridderfchap buiten Utrecht gefeten 
en de fteden van Amersfoort, Wijk , en Rhenen 
totte voorfchreven convocatien geroepen of ook ye- 
mant van de felve Stedendaer by foude zijn geweeft , 
en byfonder dat niet bevonden fal worden dat de con¬ 
vocatie of vergaderinge inden voorfchreven Stadhui- 
fegeweeft, gefchied foudezijn door bevel, commif- 
lie of verfchrijvinge van den Stadhouder dePrefident 
of die van den Rade Provinciael van Utrecht, fon- 

waren, en daer van dependeerden niet alleen de be- 
derffeniffe van de voorfz Stad en Landen, riiaerook 
van meer andere omleggende Steden en Provinciën, 
'welke voorfeide yrefe gecaufeert is geweeft, niet uit 
eenige frivole redenen of opinien , maer ter oorfa- 
ke van fekere feditieufeRequefteby een grote menig¬ 
te van fekere Edclluiden in ’t begin van April, anno 
i566. de Hoogheid van de Hertoginne Gouvernan¬ 
te geprefenteert, daer by verfocht werde abolitiê van 
de Inquifitie eri Placcaten op ’t ftuk van de Religie 
gemaekt: de confederatie Van de felve en meer ande¬ 
ren Edelen en Onedelen uit de voorfchreven Requefte 
gevolgt , gefupporteert en gefoveert wordende by ee¬ 
nige van de principaelfte Hoofden en Gouverneurs 
van den voorfz Lande : Sulx dat de Hoogheid van 
de Hertoginne niet en heeft gedörft , noch middel 
gehad om de voorfz Edelen of haer-luider Hoofden 
te apprehenderen , corrigeren of ftraffen, merkelij- 
ken vermits de felve Edelen openbaerlijk jaótiteerden 
fekere aliancie in Duitfland gemaekt, Ruiteren en 
Knechten op waertgeld leggende te hebben , gelijk 
daer van door alle defe Landen de gemene fame 
was , daer tegens haer Hoogheid onverfien was, al- 
fo dat gemene peuple hem daer op betrouwende over 
alle dele Landen geheel oproerig, rebel en haer O- 
verheid inobedient geworden is , hem perfuaderen- 
de te mogen leven in fuiken Religie als fy wilden; 
gelijk hetmetter daed ook Predicanten van verfchei- 
den Sedten by-na in alle Provinciën van defe Landen 
ingevoert en haer-luider predicatie met groter menig¬ 
te fo gewapent als ongewapent gefrequenteert heeft 9 
fonder dat daer over eenige ftraffe of merkelijke refi- 
ftentie tegens gedaen is geweeft, en dit al lange eer 
t’ Utrecht eenige predicatie gedaen worde , fo daC 

der welke verfchrijvinge de voorfchreven Staten niet j het voorfz volk overmits de voorfz licentie hem noch 
en mogen vergaderen, volgende fekere ordonnantie 1 " J 
eertijds by den Heere van Hoogftraten als Stadhouder 
óver de Landen van Utrecht daer van gemaekt, ne- 
maer ter contrarie verhopen opentlijk gebleken te zijn 
dat de voorfchreven vergaderinge of convocatie ge¬ 
daen is geweeft ter inftantie van den Regeerders van 
de ftadUtrecht, achtervolgende en uit krachte van fe- 
Ikere miflïve aen hen-luiden by de Hoogheid van de 
Hertoginne van Parma Regente, &c. gefchreven den 
ai July indenvoorfzjarevan 66, daer by haer Hoog¬ 
heid hen-luiden beveelt in tyden van nood baer re- 
cours te hebben en raed te plegen aen en met haer- 
luider Stadhouder, die van den Hove Provinciale Van 

meer verftout heeft ontrent den twintigften Augu- 
fti, anno voorfz in veel oorden van defe Landen , froter en treffelijker Steden dan Utrecht is, de Ker¬ 

en te fchenden , de Beelden af te werpen en dier¬ 
gelijke afgrijfelijkheden te plegen al fonder eenige ftraf 
of reiiftentie , alfo dat eintlijk de voorfz Seétariffen 
hen vervordert hebben opten 14., 15, en 26 Augu- 
fti binnen de ftad Utrecht fekere fes Kerken te fchen¬ 
den , en dit by maniere van verraffinge , en boven 
de belofte die fy (by die van der ftad Utrecht by 
gevoeglijke middelen geinduceert wefende) gedaen 
hadden van daer van te fullen fuperfederen den tijd 
van acht dagen , fulx dat die van de voorfz Stad be- 

Utrecht en anderen van de notabelfte en treffelijkftt vindende dat deConinklijke Majefteitabfentwas,dat 
inwoonders van de voorfz Stad, die men kennen fou¬ 
den geaffeétioneert tot de Catholijke Religie en dienft 
van fijne Majeft.en dat al fulx inde vergaderinge ge¬ 
weeft zijn niet alleen dieordinariegewoonlijken zijn 
in de vergaderinge van den Staten te komen of befchre- 
vente worden: met ook de Capitein op Vreborch, 

fy van de Hoogheid van de Hertoginne (als van krijgs¬ 
volk onverfien wefende) geen feconrs en hadden te 
verwachten: dat de Prince van Orangien haer-luider 
Gouverneur was en apparentelijk de fake van den Ge- 
confedereerden toeftond , dat hy 't Cafteel van de 
voorfz Stad in handen hadde en daer door tot fijneap- 

dievanden Hove Provinciael van Utrecht, en veel petyte volk in en uit de Stad kofte laten, alfo datfy 
■ 1 _ T? J Am w Avfï'r»! iilrA Rrvrn’Ot'c' diA ItS /IA ^ fhlrrA 1 n fï-Qol tnf /> 11 J ^ L .1...  Iheer andere Edelen en treffelijke Borgers die in de 
Staten niet en komen noch daer in ftemme hebben 
of befchreven worden, en fulx en is de voorfchreven 
convocatie niet geweeft , dan een vergaderinge van 
den beften en Catholijkften inwoonders van de voorfz 
ftad Utrecht, en in teken van dien is’t voorfz preten¬ 
fe accoort by den Secretaris van der Stad gefchreven 
en getekent geweeft, niettemin en is’t felve niet ge¬ 
maekt geweeft ten fijne als de voorfz fententie fulx 
fchijnt te prefupponeren , te weten , om ’tfeit van 
den voorfz Beeldftormers te avoyeren , approberen 
of introduceren ( hoe wel de Staten fulx niet en ftaet 
te verantwoorden) maer door den uitterften nood en 
vrefedaer toe gedrongen zijnde en om te fchouwen 
meerder periculen en inconvenienten die men voor 
oogen fag als van vorder Kerkfchendinge, Bloedftor- 
tinge , oppreffie van de Catholijke Gemeente, Gee- 
ftelijk en weerlijk, regulier en fingulier,brandftich- 
tinge en berovinge van veel Cloofteren en Conven¬ 
ten fo binnen als buiten Utrecht gelegen, enprinci- 
palijk occupatie van de ftad Utrecht, die hem voor 
allen bevolen was tot behoef van fijne Majefteitte be~ 

I. Deel. 

op *t felve Cafteel niet alleen niet en dorften betrou¬ 
wen, maergrotelijx voor bevreeft waren, datfy bin¬ 
nen der Stad van wapenen onyerfien waren , en gqen 
Schutteryen of andere confrererien van wapenénnad- 
den, dat hen-luiden demeningevan haer-luiden Bör- 
gers noch niet bekent en was , en vermits de faken 
overal fo dubieus waren dat men niet en wifte wie men 
foude mogen betrouwen, en byfonder aenmerkende 
datfy luiden rontfom me gefeten waren onder de Lan¬ 
den van Yfelfteyn, Vyanen, Culenborch, en van den 
Berch, daer van de Heeren de principaelfte Hoofden 
waren van den Geconfedereerden. Dat de Seétariffen 
een fonder-linge haet op de ftad Utrecht hadden, mits 
de grote menigte van de Geeftelijkheid , die aldaer 
refideert, en door toedoen van den welken altijds groot 
vervolg tegens de Seétariffen gedaen was, daer door 
een generale en merkelijke vrefe was onder allen Ca- 
tholijken, Geeftelijken en weerlijken ; die hen een 
groot deel uit de ftad Utrecht geabfenteert hadden. 
So waft dat die van U trecht bemerkten dat even ver¬ 
re fy eenige refiftentie gedaen hadden tegens de voor¬ 
fchreven Beeldftormers, of lange geweigert hadden 

€$3 den 
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<Jen felven een Kerk toe rekten (gelijk tfelvevante 
voren tot meermael geweigert was) fy apparentely- 
ken ja genoeg voorfeker gevallen fouden hebben in 
de voorfchreven periculen , fuik dat hen-luiden dat 
rredocht heetc (nemende exempel aen de Hoogheid 
van de Hertoginne) voor een tijd re temporiferen, 
de fureur , raferye en boosheid van den menfchen 
voor eenen kleinen tijd wat te cederen en te lijden , 
dat fy niet keren konden , dan de voorfchreven peri¬ 
culen te verwachtenden fulxhebbengemaekt tvoor- 
fchrevên pretenfe accoort, niet abfolutehjk , maer 
op behagen van de Hertoginne , en den Pnnce van 
Orangten Stadhouder , niet uit memnge dat fy t fel- 
ve accoort dachten te hóuden : alfo fy wel willen en 
verfekert waren , dat't fclve by haer Hoogheid mm- 
mermeef geavoyeért foude woiden : maer om tijd te 
winnen binnen de welke fy hen van volk en wape¬ 
nen fouden verben,de memnge vanhaer-luiden bor¬ 
ders verllaen , en ordre Hellen regens alk t vorder 
voornemen van de voorfchreven Sedtanfïen, ge y ' 
fy gedaen hebben , alfo dat na date van t voorfchre¬ 
ven accoort, geen Kerken gefchend lijn ge Weeft, maer 
hebben die van de voorfchreven Eccknen haer-lui- 
der Kerken fo in perfoon, als ook met affiftentievan 
anderen, die fy tot haren groten kollen gehuert had¬ 
den , met gewapender hand gedefendeert en gecon- 
ferveert , als ook de Staten en Stad met de Geefte- 
lijkheid van Utrecht langen tijd tot confervatie der 
felver Stad en Landen een merkelijke quantiteit van 
foldaten op haer-luider eigen kollen onderhouden heb¬ 
ben. Dat ook Heinde tien dagen ’t voorfchreven ac¬ 
coort gecaffeert , en alle vorder opletten en aenfla- 
geix yan de Rebellen en Scclanffèn opte Stad en Lan¬ 
den van Utrecht gemaekt, alfo gerefifteert is ge¬ 
weeft , tot grote onfprekelijke kollen , moeiten en 
periculen , fo van. die van de Stad voorfchreven als 
Staten : dat de Coninklijke Majefteit meefter van de 
voorfchreven Stad en Landen gebleven is, fo dat ih 
cfteéle door ’t voorfchreven accoort de Stad en Lan¬ 
den van Utrecht geconferveert zijn , en is in de He¬ 
den van Amersfoort, Wijk en Rhenen geen predi- 
catie noch Beeldftormerye gedaen , maer is de felve 
predicatie by die van Wijkdatelijk gerefifteert, ge- 
tijk dit met meer diergelijke redenen, middelen en 
dreumftantien by hen-luiden in haer-luiden Schrif¬ 
turen gededuceert is , en welke noch breder en per¬ 
tinenter gededuceert foude hebben geweeft, by fo 
verre hen-luiden competenten tijd gegonft ware ge¬ 
weeft, om haer-luider defenhe te doen, maer is hen¬ 
luiden ’t welk een fonderlinge grote befwaernitfèls, 
bv die van den Rade van zijn Excellentie , nkete- 
eenftaende de grote importantie van der fake , fo 
korten tijd om t’antwoorden en dupliceren met lui- 
Jce vreemde manieren vergonft geweeft , dat fy we- 
fende een communiteit, confifterende in vergade- 
ringe van veel Collegien en perfonen niet pertinen- 
telijk noch breed genoeg haer-luider defenOeen heb¬ 
ben kunnen nemen noch doen , gelijk als die van 
den felven Rade hen-luiden ook geen behoorlijke 
tijd en hebben gegonft om haer-luider enquefte te mör 
s-en doen , en de feiten by hen-luiden gepofeert té 
verificeren. In der voegen dat na dien den Procureur 
Generaelzijn enquefte tot zijn wel-gevalle volkome¬ 
lijk gedaen , en tijds genoeg daer toe gehad hadde 
de voorfchreven Staten en Stad qualijk vijftien pro- 
fijtelijkc dagen hebben konnen behouden , om haer 
enquefte te mogen doen , binnen welken tijd nau- 
vvelijx het derdendeel van haer-luiden getuigen ge- 
hoort zijn geweeft , gelijk fy hen hiervan en meeran¬ 
dere diergelijke precipitatien in’t procederen van de 

%37-) voorfchreven fake tot meermael aen die van den Ra¬ 
de neftens zijn Excellentie te vergeefs beklaegt heb¬ 
ben o-chad ; defen behalven hebben geen openinge 
van betuigen konnen krijgen , noch meer tijds^ dan 
24 uren, om de perfonen by den Procureur Gene- 
jacl beleit té mogen reprocheren, en boven al en 
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en van wegen van die van den voorfchreven Rads 
van fijn Excellentie door verfcheiden perfonen doen 
tranllateren zijn geweeft , allo daer in lichtelijk heeft 
kónnen gefaelgeert worden , en coniequentelijk de 
fake anders aen fijn Excellentie gerapporteert is, dan 
die in. der waerheid is , byfender want de fake alfo 
verhaeft en geaccelereert is,dat apparentelijk ichijnt 
dat qualijk voor date van de fententie alle de ftuc« 
ken hebben konnen getranüateert, gecolladoneert, 
o-evifiteert en fijn Excellentie den inhouden van dien 
perfedelijk verhaeltzijn. So iftdat fy luiden overmits 
de voorfchreven en meer ander belwaringe fo van 
de proceduren als fententie’t fijnen tijde breder tsde* 
doceren (behouden de Hoogheid , autoriteit en re» 
verende van zijn Excellentie) hen conftituerenmits 
defen, fo van den voorfchreven proceduren als fen» 
tentien (fo verre die na rechten als een fententie fub» 
fifteren mach) Appellanten aen de Coninklijke Ma» 
jefteit onien aldcrgsnadigften Heere , behouden al- 
tijds haer recht van nulliteit van de feive fentende, 
en proceduren om hen-luiden daer tegens te mogen 
yerfien by allen behoorlijke middelen van rechten ^ 
en verfoeken dat zijn Excellentie gelieve hen-luiden 
te refponderen van Apojiolis,» primo j fecundo, tertio » 
infant er, infiantw &c. infant ijjime, en haer-luider 
voorfz appellatie te defereren, &c. haer fub muteren¬ 
de, 6cc. En was ondertekent, 

A. Schijf Notaris: Fran- Rodtus. 

Wklftc appellatie fp hen Hertog bmnen ©g 
lijfee töhfsDiïfteUjhtm’talïseïöotmoct sneerbtc? ftc,| 

hinge hebben boen tnfinueten bp requefte/enPerfoejt jMt, 
haerappellatiegebcfeimtenIjen-lutHendeApoftohs 
nerefponöeertte tocröen ah? na rechten / btensf gram* fcllJ. 
fcfiap haer boen boPcn maten té Petmeerbcrt. Doofts 6arf 
hebben he boeffs Staten ha er na öoo? Ijarc fpeciale gj 
ivöcputtcitc tic ft mm Conmam^anaw Jg 
hebben gefonben/ namentliju m^jur L eu <<ror 
fel^cbenöeö Capittelö Pan ivm peterö/ öie fcub m 
ten alle ttoijffel een (eer (Catliotpft en gelcert ^eerc ^ 
toaö/ipanteifeecn perpaerttoajsin^pangtentere^ 
ftn/ aStiom*m wmipcl BanBctïJatcBan 
USontïsnn / 3iBar<iut0 Pan 23etnen en anhere hie tn 
^pan^en gereijl.en gelneefi (jahhctu ^e|ePoo?,5 
ieere hebben heeft Pan toegenhegelaten/ ^ 
henen en kapittelen Pan he.Pijf *©ohhmfen binnen m* 
tcfbt rcpjefentcrcnöe he eerfle fïact panhiePöft 
acn lanhc Pan ötreefjt / mitfëaher^ he Schout / jSur? 
eemeefteren/ Schepenen / kamcraers? / en itaheti 
Pan he (ïah atredjt / aief tepzefentcrenbe’tUcbaem 
panhe felPe ^tah en oofi inöc gnalité hJcftnhe een 
Pijf bc litmaet Panhe herhe fiaet Panhe Poo?f5 janhen/ 
aen hen koninn gcp?efcmeert rcqucficinljouhenhcin 
’t lange hare griePcn en teftoareniffe:Perfoehenhe p:a- 
pifie Pan appel in fo?ma/ of alfulhe anhere pioPtfic 
Pan rechten alh $iine jEajefieit bePinhen i'ouhe te be¬ 
horen. «Den Hertog Pan SIPa niet achtcnhe he Poo?i5 
appellatie heeft opten rij. Siugufti aen hiePan heftah 
Utrecht gefcïpePen/ hatljpPerifont hat Poigenhe m 

giftraettehoen alfulhe Peranheringe alsffjp bePinhen „ 
fouhe te behoren / hat hP niet te min uit fcherc confwe^ a 
ratten hen-ïuihen continucerhen in haer refpecttPe Of*» 
ficien / en bepal hat fo hc ^ufïine en alle (ahen Pan hc b; 
ktahfouhen boel P’? cngetrouPoelhh abnnmftrcrcn ? 
en behienen / en allen anheren Officieren Poo?të comt* 
nueren alle.o bn p?oPifie/ tot hat bp hem anhcrfinö fou* 
he Poerhen geo?honneert. Heeft och ho?ts? haer na ge* 
fchiePen aenhe ^efihent cn anhere üahen Panhen 
pe ©eobinciael Pan atreefit/hat fp ïuihert geen ^tatert 
meet Perjchtiihen en fouhen/maer hat fp luthen joiihcn 
uitrechten / fo toat he Staten plachten te hoen: ertem 
öercnhe alfulï tohhe Pooff3 fententie tothe Ichenhte 
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ï57°* 
inhomffen fjcêft gefc0?eben öat 0? öereheningeban 
be öanöelinge bic öp haööe ban be boo?f5 ^taööin* 
fcomcn terfïonö aen hem oberfenöen foube/ mttöga* 
betö alle be penningen bie öponöeröem mocht heb* 
ben t leberen tnÖanöenban ben Uentmecfierban be 
Conftfcatten/ ertött alleö in p?ejuöitie banöeboo?f5 
appcllatie/ ban al’ttoelh be boo?f3 Appellanten fijne 
MaU ooh Hebben geaöberteert / en öaerbenejfenöge* 
fcö?eben in ^pangten aen alle be gene öaer fp meen- 
ben eenig fabeuc bp te hebben / ten eïnbe fijn Ccrttnh* 
Ujhe Jfêaj. ban begeïegerttheiö öeefahenna ber toaet* 
0etb mocht toeröen onöe2rïcht/ en boo? geen miöber* 
jtanb noch balfcöe rappo?ten en fouöen toeröen ge* 
abufeert. ,, . 

^e Staten ban ötrecht nocljtanö niet honnenöe 
langer berö?agen be gjote moettoilligbeiö ber ^paen* 
fe folbaten binnen ber (tab teggeriöe/ Ijebben allemiö* 
beien gefocht IjcnUitöen cenigfinö mogelijh 3tjnbe / om 
ben too?n ban ben hertog te berfacöten en ban be 
boo?f3 folbaten ontjTagen te mogen toeröen / öebbenbe 

jeienom baecom tot bien etnöe in ^eptembnef tot Stmtoecpen 
>cg gefonben iBeefter jploriö €in JCöbocact/om teften 
°3»‘if óf iP boo? eenige goebe beunben mibbel foübe mogen 
Km binöen om ben hertog te mogen contenteren/maer iö/ 
e üev niet fonöcrlingö uitgerecht öebbenbe toeberom geho* 
'*c$ten<' men. <©aïanr öaer na iö öP toeberom albaer gefon* 
IpaeT ben ten einbe booef5 / oob met laft inbiett be Staten na 
c faiüd» ouöcrgcüjoqntcnmocötenbergaberen/ enbeejtecutte 
« oio toan öc intentie gefurcöeert moefjte blijben/ tot ber 
»cKc tijb toe ön fijne Coninhlyhe jBajetf eit boo? ben toel* 

' 6e toaö gcappelleert/ anöerö foube toefen geo?öon* 
neett / en bat be fatalia ban be appellatie niet en foube 
lopen: bat men be gep?efenteerbe 162000 gulöenö 
foube augmenteren tot 18 0000 gulöenö en 006 be ter¬ 
mijnen beröo?tert / bat ÖP oob eenige goebe l^eecert en 
tounben foube mogen beloben gratuiteiten en ge* 
fcöenben / biemen eetlijhen foube betalen / ten einbe fp 
fjaet beboir fouben boen aen ben hertog om ban be 
^paenfe folbaten onrtaj! te mogen toeröen: maep en 
fteeft niet bonnen bertoerben / eri iö altebergeeföge* 
toeeft / fo öat 0p fonber eenig boo?öeel gebaen te heb* 
ben/ toeberom gehomen iö in 5feb?uario 1371. 35aet 
na iö öp toeberom nocö eenö uitgèfcötbt omtn’tfe* 
creet te hernemen en berltaen ban febere goebe b?un* 
ben of men ö’^rcellentie ban ben hertog banSGlba 
niet en foube bonnen betoegen om be p?efentatie bp 
be Staten gebaen te accepteren/enboo?tötebefoin* 
geren ten einbe alö boren beröaelt iö/ en na bat f)P toe* 
ber 7 toeben lange ten J|obe gelegen öabbe/ iö Öem 
boo? ftjn ernfiige begeerten gefcö?eben en ontboben bat 
ÖP toeberom t’öniömocöte bomen 

,aue 3&e ^uitfé folbaten ban ben <0?abe ban 3tab?ori 
C ïeggenbe binnen ©alencijn / öebbeninbemaenö ban 

1 September / boo? faute ban guabe betalinge / oproe* 
ion fHn ng getoee(t/en tóilben ban öaer folbie betaelt 5ön: 
5n be <©?abe ban Eab?on focöte öaer-luiben met bele 
foitmtcn fcöone tooo?ben en ereufatien te (tillen / bocöalteber* 
\Tn> geefö/ fo bat fp Ijcm met eenige ban öareCapitei* 
* ’ nen gehangen namen / ’t toelb feet oebel en gualrjb bp 

ben hertog toerb genomen / niet te min albaer €om* 
miffariffen gefonben öebbenbe / iö be fabe en muite* 
tie gefïilt en be <0?aben en Capiteincn loö gelaten / 
na bat albaer eenige toeinig penningen totber&ol* 
baten beöoef getelt / en ömluiöen boo?tö betalinge 
toegefeib iö getoeeft/ en be boo?fcö?eben muiterieen 
óprocrigöeib bergeben getoo?ben/ bocö iö niet ber* 
geten fccrctelijb info?matie te nemen opbep?indpa* 
ïe öoofben / bie oo?fabe toaren gctoeefl ban be muite* 
riettoeinig tijbö baer na 3ijn be boo?f3 folbaten met een 
lofe pjacnjb tot 2finttoecpen berfclpeben / altoaec fp* 

(F. 138.) luiben fonber acöteröocöt gebomen 5tjnöe / 3ijn onber 
bexel ban batmenfe te 25urgeröout buiten Snttöerpett 
foube monteren / met ^pangiaerben en anbere ruite* 
ren en bneebten omcingelt/en be p?incipael|te öoofben 
bie be muitcrie aengebangen öaböen tutte o?bening 
geroepen en acngetaji / gehangen / eenöbeelö geöan* 

r.-, gen / eneenöbecléonthooft/ be relt 3ijnfonber gelb 
Sn.99 ofpafpoo?t gecaffeert rn bebotert te bertceeïm 

J. Deel. 
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3!a öefen jare 1770. fotroubeCaroluöbenegenbe 
Coninb in ©?an6rijö €lifabetö beö tfteiferölBari*^0!,9 
miliani boctjter/ baer be Jprancoifen feer inberblijb aenöe 
toaren / en hoopten te meer öat be gemacöteb?eöe be*üatl * 
ftanbig toefen foube. 

<©pten eerlten en ttoeöen ^obemb?iö befeö iaerö mmt 
1670. heeft ’et eenen fulöen groten en b?eef[ij6en fto?m 000 Ecn 
ennoo?btoeften toinö getoaeit/ betoelbc tegen en op* SSóen 
te öijöcn/ hammen / feilen en fTuifen fo gctodödpen »Eocc 
gelagen heeft/ bat baer na eenen feer groten en ber* mwo 
fcö?ic6clij6en toaterbloeb gebolgt iö/ boo? betoelhe 
bele öuifenb menfehen op ’tbeööe be2rafcljt $ijn met* tnocr. 
terbooö/ bpfonöerin5©eftb?ief[anö oofttoaertö op / 
öaer het meeft bp nacht gefchieöe. <©efe ellenöe iö t!c'r, toé' 
feer groot en öeerlijh getoeeft bat bp genen men* ttioeö» 
fcöen geöenhen noït biergelijhe en iö gefien / gaen? 
be ober alle bijtten en dammen / ja 006 oberbe* 
Ie J|uifen en föerhen in be platte Sanöen/ en heeft 
niet alleen gegaen ober be menfehen / maer 006 ober 
öebeeften/ peerben/offen/ hoepen / fefjapen en ber* 
henö bie met öuifenöen berb?onhen 3ijn: fommige 
moerige Sanöen 3ijn ban ben anberen gefcheurten 
mette huifen öaer op ftaenbe toeg geb2eben / en op an* 
öereplaetfengefet: fomma bat alle be platte janhen 
fo in <©o<t alö 3©eftb?iefTartö mette <0mmelanben/ 
ja tot be poo?ten ban doeningen / €mbben/ Heeu* 
toaeröcn/ 5franiher/ lochum / ^neeh / en25olf* 
tóaert genoegfaem met het ^eetoater belopen 3ijn / 
en niet anbcrö alö een toilbe ^ee ronbom henen 
fcöeen te toefen/bat feer beeriyh en fch?ichelijh om fiert 
toaö. <©aer 5ijn ooh bele menfehen en heeften toonöet* 
lijh behouben getoo?ben op tjuifen / bahen / halbe ba* - 
hen ftro/ fchelben/balhen en anbere mibbelen. <©e®Ei^ 
Colonel Cafper be ïlobleö l&eere ban 25ilip / toefenbe 
boen binnen <0?oeningen / heeft in befen gentenen oiijtig* 
Eanöö nooö en fcörtchelijhen toaterbloeb feer groten ^elb 
pber/ getroutoigöeiö en onberb?otenbltjt betoont / om uSioeè 
me^hleine fcöuitgenö öaer men mebe ober 5Hanö hon* en ijet*, 
be traten be arme menfehen in'ttoater allentöalbcn 
ö?ijbenbe en ftoemmertöe / of op be toppen ban bebet08nt’ 
huifen en bomen fittenöe te bergen / enöaeriebcnte 
rebben. 25ebelenbe be 2$ebelhebberöfijnö üegimentö 
mttögaberö ben ^chuitbocrberö/ en ben tragen of 
ontoilligen ban be felbige met getoelb b?ingenbe / öaer 
in bit Cörtftelijhe toerh te beblptigen en te laten ge* 
b?uihen/ gelijh ÖP felfö ooh fijn eigen perfoon öaer ft? 
niet en heeft berfchoont noch gefpaert/ baer mebe hP 
groten roem en p?ijöbp allen menfehen begaen en öc 
affectien en herten öeringefetenenbanöe (tab <©2oe* 
hingen en «©mmelanben feer heeft getoonnen en aert 
hem getrochen / bie anöerfinö ban hem/om bat hP 
ban be ^paenfe of po?tugpfe i^atie toaö / een af hee* 
rigljeiöteborenögehaöhaööen/ toelhen roem en af 
fectie te meer heeft toegenomen boo? bien bat hp aen* 
fienöe ben miferabelen ftaet beö ï anöö / en bat fp al* 
le hare uitterfle bermogen fouöen moeten aenleggen 
om be geruineeröe öijhen en 3ijlen toeber te onberban* 
gen en te repareren / en ’t Eanö tegenö be ^ee te ber* 
feheren/ ben Sanöfchap in een geheel jaer ban gene 
fchattinge tot beleninge ber folbaten noch anöerfinö 
niet en heeft gemolefleert / maer heeft anberraeö en 
mibbel gebonöen om ban ben i^obc ban 252uflTei miö* 
öelretijööe betalinge of leninge te behomen. 3Clfo öat 
in bit einbe banben jare 1770. en boo?tö in ’t bolgenöe 
jaer ban 1371. niet bpfonöcrö in 5©eftb?iefïanö noch 
in <©?oentngen en inbe ©?icfe «©mmelanben baer on* 
trent gefchieb iö bat toeeröig 3? te bcfclj2ijben/hcbben* 
be alle be felbige Hanöen genoeg te boen gehaö met be 

! reparatie ban hare öijhen /hammen en 3ijien. 
3£efe toaterbloeb en iö niet getoeefi in eenllanb* 

fchap alleen maer in belcn/öieban Dlacnöeren aen be 
5eehant hebben fulr met treuren bebonöen: te <©?ebe* 
lingen / <©uinherhen / i^ieupooet/ «Doftenöe/ JDater* 
bliet/ en be öo?pen baer ontrent toeet men noch genoeg 
ban be ellenöe te fp?ehen / liet Eaö liep in / tot252hg 
toaö groot berb?iet/te <6em heeft ’et toater aenbe Jrtei* 
ferö^002te geftaen/ en beet menfehen en heeftenen 
baer en eltoaertö berb?onhen., 25?abanö öteft be min* 

€e ? «Ie 
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Het vijfde Boek. 

rini j.,5j[-el;/rfTuir^/<Dltc cn antisredB ar en/malle 
Sc #0?pcn ^cljclDc C^f^Of^nlUef 
lanö herblonken ober 5000 menfcBen/ ,, jaiben oe 
nmttftSamöeüijSetimlJseften. Manbfotel 
hmriÊii 5ö tlanös aië aen tic ^cchant Beeft grote fepa- 
S"b^r®f//notte(Dam«antle«g«Sni 

SSLswÖt boeten 6o°0 optccncatcnoc^ 

IffigM 

SS SS UtStlJcMtnocn macljmcn W M 

(en. 

Gebeurde hier in Scheveling op Alder-heihgen dag. 
’t Zeewater liep in defe'kerke elx verwondert, 
Drie voet en twe duim hoog alfmen doen lag» 
Ook mede aeil den hogen Altaer hoort dit gewag, 
En in de Sacriftie en kerken-comtoir met lut ? 
Om-werpende met des waters geflag > 
Eenen groten fwaren yferen kift: 
Men heefter net 128. huifen gemilt, 
En weinig fijnder ongelchent gebleven. 
De fchepen waren door ’t Dorp gedreven, 

BDoI leere $?inceban BiangicntoaObanmermv 
ne öen aenflatf) op huifen en loo?n metbpfof 
óoo mannen te beffaen/ en toilbe boo?tö öelijkeigk 
öenaenflacf) opren 2ö?tel en Bet «etlanö ban ©oo?n 
met ^o?ö?ecBt / ïtotteröam en^elft / mttföaber^ op 
Campcn/ &ebcnter / ^tool en ^utpBen afhangen/ 
ban bitboo?berBadöegroot t. 
flatB / toant öe fetjepen eensfoeefé befcBaötjtfJmröen 
enBetöogetoater Benluiöen boo?nemen 00b belette/ 
fobatfe öengefeten tijö meten konöen toacinemen/ 
niet te min men ging alle öefen tijö mettefeïbeaenga- 
aen hooit en toeröen bele b?iebettober en toeber gefom 
üen/öocB öe faken toeröen met fo bele berfcljetben bol* 
geBanöelt / öattet toonöcr toao öatter met ban tn t & 
neiibaerquam. &enaenflacBop€nkButfentjontee^ ^„ge 
nigeöagen fïille/ bermito Refter ioljan ïBafmö b*»» 
m €mböeti toeröe 
bebclbanöen $?ince / nopenöe öegbefafeeAenoob 
- r. ...___ non ‘TOtirficmceitercn/ 

De fchepen waren door t uoipgeu.cv^, _ 
Doende grote fchade elk maekt daer af mentie, 
Drie menfehen verdronken gelaten het leve , 

1 __Kpnpven* Duswashier groten druk beneven, 
Waerom het gefchied laet ik God die fentcntie. 

€uffcBcn SCmfleröam en J&wtattjttj KJ]*® 
tod 12 of 13 gaten geBaö: möekdöerS tot M 
tam to een onnoemelijke fcBaöe 
ban atretBt cn t$ ook met bm gegaen niaaBeeftme< 
te grote fcBaöe geleken. 3Bater(anö en^oo?ö-^ 
ïanö en ö’Wlanöen Betten1 ookiBaer 
beEijpöacr 100 en + taffen toaren 
Buist/menfcB of beeft gebleben. 
1r[f >ptp MiflÊtfen 0002 / ban öoo? 45oöss genaoejo yieio 
be Slaper tegen /’ttoelkanöcrss nocB öuifenöenfom 
bcnBebbcn beklaegt. lier ban Bob ik onlanj öefe naj 
bolgenöe incarnatie gefien in een mtgegebtn Caerte 
5öoek. 

inertie JaCb Van noVomber 0P#apk’ 
Doen door het feL kLafen de zll^dllCk InbraCk 

m öozpen ban ^omelo'önk/^utoaert/^kljabt/ 
ïtoreneffe/ lerkinge/ öe galante/ öe ^oo?ö3pöe ban 
te piaet / <Duitflag tuffcBen Rommel o« öe Jaö/ öm 

linge/Do?tugacl/itoon cn neei anoe#» 
(en tn öien quarticrc / mogen alfnocB bjdöeöenken öe 
illenöe en fcBaöe bic öefen 3©aterbloet alöaer geöaen 
Beeft/ öan öe fcBaöe öie öefen 3©aterbloetm 
©2iefïanö geöaen Beeft en is niet tod met pennen te 
Sfclpijben/ toant öcBalben öat Bet gantjtBe ianö bp 
na onöer geftaen Beeft / fo feiömen öatter tod ontrent 
soooo menfcBen fo jonk aio onö 3tjn beröjonken: öer 
ftalben fommigc öefc incarnatie tot een geöacljte' 
niffe boo? öcn nakomelingen Bcbben gepit. 

AL^r-HelILlciew daCh> 
VrlUshand VVeL beClagen UaCh. 

SSnöere Bcbben öitgegdt. 
GeenVVaternood U.en hier Voort UtsgroterfaCh, 

Dan oCh LaCl op den ahderzlehen daCb. 

«Dntrcnt öefen mö cn eemge toeken te bo?en toeröe 
_ - öenBanöd om CnkBuifenen eemge anöere^teöen 

8?n!m in loUanöen anöere ©?obmcien te bekomengetoeU 

ban 252eöeroöe öte aengenomen tjaooc oo?eu k 
en öefen aenffag te berricBten / i$ metfomtmgefcBe' 
pen uitgelopen om Bet (éiïanö ban (Ceffd tn te nemetu 
inaer Bet gront-pO Beeft Bem öat 
altefamen met groter ncoö toeöerom Bebbenmoeten 
keren / uitgenomen Bet fcBip ban partei €tue| ban 
ïBentBeöa/ en fiupcBabec / öiemen met entoiftoffp 
befiouöen toaren öan niet / öan 3ijn na ook terecBt 
komen/toant KuicBaber ioj.n^SSrtMt' 

en ’t ©uio ban öen leere ban 3Cmdanö mgenomeii 
en geplonöert/en Beeft alöaer na fijn appetnt gernt' 
umpBeert totin’t laetfle ban ianuatto_ ^en aen 
fïaa alfo te niet 30nöe / Beeftmen beneerfligt öe ftBe- 
pen te betoaren / en om öe grote Boften te fcBoutoen öe 
folöaten öoen berlopen. 0tt te min fü eenongelukjfo 
men feiö) niet alleen en komt fo ift Bier meöe gegaen /m 
toant öe <6?abe ban «Cmböen booigebenöe öat öefe bt ban 
fcljepen jijn ftromen en lanö Baööen befcBaöigt/Beeft 
tien of eiffcBepen öoen aenBouöen met ttoe lonoe ?Emae 
©2ieffe of <©2oeninger Cödluiöcn / al^ namentlyk uan oen 
IS fficpfdic rtmyjgMWW Jgm 
ban leumelimn / öte fpm Djieflanö gehangen Bam in au.Efl- 
öen/en öaerfp gemeent Baööen toel 4 of 5000 gut' o ^ 
öenö ban camfoen af te krijgen/ en Öeeft boo?ts toagt 
öoen Bouöen öat qualijk pcmanö mtofmöe fcBepen 
konöe komen/Beeft ook eenen Capttem met namen 
ïDieöericB ban 25?emen gehangen gnomen/ en öat 
nocli erger toaö/fo toeröen eentge fcBepen ban Baec 
eigen folöaten geplonöert en berooft / en 3ijn öacr met 
uitgelopen / feggenöe niemanö.ö bcftellmge te acBten/ 
öeBaretoa^öebefte. tem^Öoetoel öefenaem 
flag op €nkl)uifen alfo te mette toaö gegaen/fobee-' 
Booptemen öefelbe op een anöer gdegentrjetö toeöeG 
om aen te bangen / toant öe fake fecteet en beöekt 
bleef / en men Daööe gantfcB geen bermoeöen opte tm 
telligentie öiefp-Iuiöen binnen öe boo?fcB?eben ^taö 
Baööen / alleenlijk toa$ öe b?efe öat öen lertogöoo? 
eenig bermoeöen öe ^taö met bolk befetten fouöc 
mogen/ öaer öoo?öen aengag geBeel te met lopen/ 
enmenBen-luiöen alle Bope benemen fouöe.JDaer# 
om toerö goeö gebonöen öatmen öe fake tn flilte Bou^ 
öen en fekete tijö bcrtreckcn fouöe. 35an gdijkenen 
toilöe öen aenffag op ^ebenter niet gelucken/engmg 
alfo meöe te niete/toclkgeen kleine murnuiratteen 
berflagentBeiö onöer öie ban öe Religie enmaekte/ 
bpfonöer onöer öe gene öie nocB binnen öen Sanöe 
ban lollanö toaren / en onöer Bet Crmcefatcn.^^ 
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öüfcn tijk / namentlijk in ©eccmber befes! A Blfo be <a?abe ban Cmböen eenige fcbepen ban 

& ® tfebcnttgfie jaer / fo ië ook gebeurt bat eenen genacmt O oo2loge ban ben $?ince ban €>?angien/ mitfga? ^,n lea 
ftan m Herman be dutter / geboden ban ’ë ^ertogenboffcbc/ : betë ©trk ban 25?emen en ban be ,§ckeepë-Capitei? ban 
BenomEH febere befïelltnge bebbenbe ban ben C5?abe ban ben neu aengeljouben Ijabbe fo boo2feib tö / fo beeft <gionk? 

“..— ~ - beer ©iebericb «^onop Ccmmifficbebbenbe/ alë ©? ^Ln 
1 berfteober befelbefckepen/al’tfelbe aen ben$?ince S &e 
I ban ©?angien obergefck?cben / beeft niet te mm aen ftfitpm 
Hapoentlmco iBannmga geb?oeberë poften ban X5™ 
Cmbben en $o?ben boen bernemcn toat bc<©?abe K 
baer toe gepo?t Ijabbe om fulr te boen/betoetb boo? fanaten 
anttooo2be gaben alë bat be <©?abe fulr babbe gebaen 
boo?erp?eëbcbeleno?bonnnantiebanbe Iteifeclijke (Taacn. 

I JBaj. ban foube 3tjn <©enabe notb al boo? be tongeren 
I bebben geften fo hp geen febere buntfcbap en babbe ge? 
kregen banben ©tffckop ban Jfèunder en anb?e Hee? 

. ren bat be hertog ban llba befelbe fcbepen meenbc te 
bekomen of ten minden op be bo?d te berb?anben/ om 

: ’t toeïkete boo?komen 3ijn Cténabe kie fcbepen aen? 
I getajt babbe op bier meininge bat inbien bp eenigfinë 
I bebouben eer en eeb bermocbte / befelbe ter eerder ge? 
| legener tijb foube refiitueren/ bpfonberfoop ben toe? 
bomenben krygëbag bebeftclltngen ban ben $?in? 
c.e ban ©?angien (op ben effecte en braebte ban toelke 
befïelitngen alëdan gebanbelt foube toerben) bp ben 
kretfeb goeb gebent toerben: toant be hertog ban 
SMba babbe hooglijk be ïfeeren en be <0?aben ban 
<©oft-©2tefïanb aengekiaegt bat fp be ©?pbuiteren 
ban ben gtonce ban ©rangien onberbtelben/baer ban 
ben-luibenterbanbe gefielt toaren feben ^upplica? 
tien bte fp-luiben opten aenftaenben krijëbag fouben 
moeten beranttooo2ben: feiben mebe bat bp ben felben 
©2pbuiteren ten mtniten eenige ban Ijen-luibengcen 
02bonnantie nocljte bifciplijn jfeilitaet en toast onder? 
bouben/ ja bat bp benfolbaten noebte Dootëgefellen 
geen onberbanigbieb/reberentie nocb ontfacb en toass 
getoeed boo? baer Capiteinen en ©berjïen/fo batfe 
b2unbcn en bpanben babben berooft / en belc defo?d?e 
gepleegt/ ’ttoelk 00b eenëdeetó toegebomen toast 
boo? ’t groot miëb?uik ban bet uttgeben bec bedellin? 
gen bie jBeefter ^gjofjan 25afiuë Commiffarië ban 
3ijn Crc. gebeel defo?delijk uitgegeben babbe / alë ee¬ 
nige burenbe 14. bagen / eenige 3 toeben/ en eenige een 
maenb / en bat fomtijdë aen ben genen bie fjaer leben 
ter Eee niet gebaren / best kandelë 00b geen berdand / 
en 00b geen maebt babben be riemen ban een febuit te 
betalen / be toelbe ban befiellinge bebbenbe eenige on? 
nutte boebentot bem bregen/bie een febuitben ofboot? 
ben namen baer mebe fp een febip innamen barenbe 
boo2të ter^eeenboenbebatfp totlbcn / en aio eenige 
onbeefaten best heiligen ïïoomfcn ï?jjr en Ooftcrfe 
^teben befebabigt toaren en baer klachten beben aen 
ben boo?fcb?eben Commiffarist om reftitutie te Ijcb- 
benban baer genomen goeberen/ fo babbe bp eenige( H0) 
ban be blagero met fpitst anttooo?be gemoet/ fonber 
ben-luiben eenig recht of ^ufïitie te laten toeberba* 
ren/enopanberettjbenbabbe bPÖem bepmelijbge- 
bouben fonber ïjem te toillen laten fp?cken of binben / 
of bare befiellinge te beranttooojbert. 

g^ocb befe ereufen en 3tjn bp ben $2incc ban 
rangienniet boo? genoegfaem aengenomen/bctoijlc 
bp toel berfebert toast bat boo? be naetfligbeib ban 
JBefler 5loban 25aftust bemeefle ongeregeltbeib bie 
opte fcbepen getoeefl toast / ten tijbe alst be Heere ban 
3&olbain baer ober alst 2Cbmirael commanbeerbe/ 
meef! toaren geremebieert/en alle goebe o?b?e botgem 
be ben toille ban 3ijne €rc* baer op gefielt toare. ©te 
baerom niet alleen baer / maer 00b in €ngelanb toast 
gereifl getoeed /aenbeHeereban HLumbeest om alle 
ono2beninge toeg te nemen/ban toifl toel batter eenige 
toaren bie fonber fijne €rc. Dedellinge op b?pbuit boe? 
ren / bie 3fjn €rc. felber gelad Dabbe te boen draffen / 
fo baed men befelbe foube bonnen bekomen. 

©ei>?inceban©?angicn b^eft 00b aenbeifèagi? 
draet ber dab €mbben gefcb?eben/bat hoetoel bp niet 
en ttotjffelbe ban be goebe gunde bie fp toaren b?agen? &wc ei 
be tot <6obest gl02ie / ber ^eberlanben en anbere baer ""öle 
omtrent leggenbe toelbaert / bp nochtans berdaen 
babbe/ bat fpluiben fijnen lieben en getroutoen £iaeb tien. 

meedcr 

Som 22>prge uit ben name ban ben p>2ince bari#2angicn/ 
' om ben ban 2Ülba aftoeeb te mogen boen / 

een aenfïag gemaebt beeft / om feket Cadeel ge? 
naemt Èoubedein / gelegen in be25ommellec-toecrt/ 
op eenen tjoeb bacrbe IBaest enbe 3©ael in ben an? 
beren bomen/niet berre ban <©02tum en 3Bo?cum 
in te nemen/ en beeft befe fake fo toefen feber ingeleib 
bat bP ben Caflelein bie nergenst min op en boekte 
gebankelijk kreeg / alleenlijk b?ie of bier perfonen 
flerb 3ijnbe / en boojt^ bet Cadeel in nam / maer 
alfo bp niet meer ban bier-en-ttointig perfonen of 
baer ontrent bp ben anberen en kreeg / en bat bet 
bolk bat bp toast bertoacljtenbe tof fijn onfet niet bóojt 
en bod komen / eenstbeelst boo2 bet hoge toater/en 
anberbeelst boo2 be onboo?fienige ©02d en §0 / fo 
beeft bp fick (betoijle bp gefint toast ’tfelbe te kou? 
benaltijbbopenbcontfcttefullen too^ben) fo beelge? 
flerbt alst fjp gemocht beeft, ©c ^2ince ban ©?an? 
gien beeft bier ban betoete gekregen ben eenenttoin? 
tigden ©ecembpst / boo? fck?ijben ban 3©efenbe? 
ke/berkalbettkp alom fcb?eef om be anbere aenfla? 
gen baer ontrent te kaeken / bie bp hoopte bat eer Jan? 
ge ook tot goeben einbe bomen foube/ban be hope toast 
tebergeefstboo? be berbinberinge boo?f3. 5Bant ben 
Hertog ban 3Clba bit berdaen bebbenbe beeft albaer 
terdontben 12 ©ecember eenen ^paenfenCapitein 
genoemt 3to?enfo perea met 300 ^pangierben boo?? 
gefonben / baer eenige aengenomen ^ackeb?agerö en 
anbere uit <0o?cum en 3©o?cum bpgeboegt 3tjnge? 
too?ben / en hebben ’t felbe boen opeiffeben / en meem 
be batfe terdont fouben berlopen hebben/ban fienbe 
bat fp ban meninge toaren’tfelbe tegen te bouben/ 
fo beeft bp bat boen belegeren / en gefekut baer boo? 
boenb?engen. ©jebanbinneu toeerbenbaer b?ome? 
lijken/en boo? ben boo?fcb?eben Herman be fluiter 
be moeb en couragie aehgefp?oken 3ijtnbe/ befloten lie? 
ber te hechten tottet boob toe / ban in baer bpanben 
banben te ballen/fcker koubenbebatfe geen beter gena? 
bebanbe galge en fouben berkrggen/ fulic bat nafp 
Set befeboten babben/fp bet toel b?eetfelijkcn bedo?mt 
hebben. Haemanbe fluiter boerbe een dacbftoeert/ 
toeerbe bem kloekelijken totter boob en b?ocfjtc bele 
3ijnber bpanben om / maer na bien fp-luiben feer 
ftoak ban bolk toaren en ben lad niet langer en kon? 
ben b?agcn / toerben fp oberballen / noebtanst toeken 
fp in een kamer baer fp be toegangen met 25ufpoeber 
babben bedroit/’ttoelbfp aendaken: eintelijb bleef 
Harman be fluiter albaer boob/met meed alle fijne 
Oefenen / bie te lijbe bleben toerben gehangen / bet 
hooft ban ben boo?f3 fluiter toerb tot ’0 Hertogenbof? 
feke op een galge gedelt / ben aenflag bie bP boo? bab? 
be meentmen en toaé niet alleen om ütoebedein/maer 
üob om <0o?cum en ï©o?cum in te krijgen / en be dro? 
men te bermeederen/ toant baer binnen toerbe ook ee? 
nig heimelijk berdanb met eenige gebouben / ’t toclk 
meefl beleib toerbe boo? eenen 3Cd?iaen ©irkf3 ban 
ben Hoebel / tBurgemcefler ban <602cum getoeed 
?ijnbe/ bie mebe boo?blucktig toasf/ en hem in ben 
Etanbe ban Cleef ontljtelb / betoelke itiet jonkheer 
2Celb2ecbt ban H»clJtenb?oek/ USeeder gjacob ban 
3Befenbeke/ ^onop / fleinier Cant / en meer anbere 
meed alle fecreteaenftagen toerbe gecommuniceert/ 
maer be gene bie be faken toegebaen toaren binnen 
<ö502cumena©02cum/ öo?den baer niet eeno roeren/ 
ftenbe batter anbero geen ontfetnaen bolgbeenbiel? 
ben baer dille en toaren in groter b?efe/ban betoijle 
beboo2fcb?eben fluiter boob toas'en mengeen fecre? 
ten nocb pampierenbp bem enbebonb/fo en quam 
baer niet ban ben felben aenflag in’t licht / noebte en 
toerb niemanbgemelt. 

Incarnatie 

HerMan RVIIt^r CLoeCk ten ¥>ofCh geboren* 
Weeft LoeVeJlelln IngeCregen ent\erhoren. 



Het Vijfde Boek. 

ïinge 
tact bie 
ban 
<Smb 
öets. 

meefietlüobartnétti 23afinm be tope inganb cn utt- 
ganh Binnen bare fiab Cmbbcn fouben toiilen berbie* 
öen / ööo? 02t Occboö ’t taclïi fp-Iuiben fijne ïBaerbin 
albaer gebaen Dabben / fonber nocfjtan# bat Ijp bonbe 
toeten beoojfabe bie baer baec tóe foube mogen be* 
toeegt hebben t ert óf mi fo toare bat onlanr eenige fijne 
ft liepen fouben mogen uitgelopen fijn om 3tjnenbp* 
anb te brenben ert anbere biergdijbe nübbeïen jegens 
ben bpanb met fijne abliecenten getouibt mochten 
toefen /betfbermenbc f)p toel bat fp-lutbert bemfuljc 
niet meet en fouben hebben te bcblagen ban anbere 
Btjr-.Stebert en plaetfen baer bagdijr ban gdijben 
nebeuebe / Begeerbe berïjalben bat fp-luiben om te* 
benen booefcfneben bert felben fijnen lieben en ge? 
troutocn gjoamtem 25afium en anbere fijne bienacen 
bic Ijo nocï) foube mogen af beerbigen toiilen betgun* 
ben bipcninganlt en uieganb Ijaerbec ^tebe / gelijb fp 
luibonanbecen toaren boenbe/foliP ben boo?f3 25a* 
fium onber anbere faltcn befonbetlijb afbaerbigbe/ten 
einbe bat ban baer-luiben en alle föijr onberfaten alle 
fcljabe afaetoenb en berljocbmocfjte too?ben / baec 
toe hp Hem met alle fijnen betmogen toilbe emplope* 
rcn/$c. 

©cröft <©en betben TDccembji# 2ïnno i?7o.i#3tfirb©öl* 
jjanoej ficrtf; Coomliect ter begeerte ban ^onhljeer <©iebc* 

ricli /Éjonop €toerfie ban be ©lotc fcljepen ban oo?lo* 
gebanbcn^jinceban <©?angien leggenbe inbeCo* 
fier en 3©efter Cemfen getoeeft opten 23tirg aen 
5|onM)eer üntco jBanninga <©?ofi albaer/bie ïjp aen* 
gegeben beeft boe bat be boo/noembe ^onop eenige 
Cbelluiben ’# baegó te boten gefdjibt babbe na be 
fcbepen / om baer 02b?e te fiellcn bat be felbe mettert 
eerfien toornt en toeber uitter Cemfc feilen fouben naec 
|5ü02tocgen of €ngclanb / maer bat be felbe Cbellui* 
benbomenbeaen be flrant albaer gebonben Dabben 
toacbtbpben<0?abegefteltbie ben beletten te baren 
aen be fcljepen / toacrom be boo?f3 gfonbbeet ^onop 
bn 3ijn €rtell. foube hebben gebomen/omhem bacr 
ban te fpseben / ban en babbe befelbe fuljc Bp bage per* 
fondijb niet toiilen boen om grote ooifaben / ten toare 
met 3ijn confent / baer op be <©2ofiaert anttooozbenbe 
bat bet niet en bienbe bat ^JonbDeec ^onop bp bage 
albaer opten 25urgguame / beeft bp Coombert ben 
^joffaert bertoont Djieben ban ben ^eere ©nnce ban 
<©2angicn/bacr in bP ben boojnoemben ^onop noemt 
3ijn ©betfie ober ben felben fcljepen / met erpjefie be* 
bel batmen bc fcljepen jijn f urfidijbc Ctenabe todto* 
menbe en inber Cemfe leggenbe metten eerften fal 
boenberfctlcn na$oo?toegen of Cngdanb/om ben 
C>2abc ban Cmbben te ontlatten ban be ongenabe bte 
fp booj ’t gebogen ber febepen op Dace<©. firemen be* 
ijucfjtenbe toaren/berfoebenbe mtt# bien aenbe ^onb* 
beer en <©20fi boo?f3 te toiilen befidlen bat bcbefitelijtJ 
gelcbcn toerbe batmen eenig bolb cn bictualie tot be* 
toaringc ber fcljepen acnöcn boo?f3 fcljepen fouben 
mogen boeren/ten einbe niet alleen 3Ön ©. <©. maer 
oob ber «Seabcn ban oofibjieflanbo mcningeban’t 
bertrdt ber boó?f5 fcljepen foube mogen boltoagt toer* 
ben. «©aer op ben i©?opert anttocojbe bat bPfulr 
nu geenfitns boen cn moebte / en bat bP boojmaels 
gionhljeer^onop en ooft ileiniet €ant geabberteert 
babbe batfebe febepen met bictualie en anbere feu* 
benboojftenaleerbe Ceaben t’bui.öguamen/toant 
alöbc felben tijuiö gebomen foubcn3ijn/foettfoube 
fulr niet menen gefdjieben / bacr op toeber gefeib 3ijn* 
be batfe aio boe nocb geen bebei ban 3ijn jpurjtelijbe 
<0enabe bacr toe en Dabben geljab / ban bc «Etooft per* 
fïfïeerbe toilbe ooit be «öjaben ’tberfoeh niet te bennen 
geben / feggenbe bp beoljalben genoeg op 3ijnen balfe 
ge!aben / en men flonb in ’t pcrijbcl bat ’t gcbele 3lanb 
banbenUertogban 9Clba beebojben foube toerben/ 
fulr bat boe? biereifeniet anbere en bonbe uitgertebt 
toerben, 

^iepniet temfn alfo be toinb ^oo?ben liepbebe 
bc boo?fj jBecfler ^oljan ^ZBafiuo en Kcinier Cant 
CcmmifTauffenban 3ijn €rceil, binnen <£mbenfe* 

1 J7°t 
toinb geen bertreb altoost en toilbe lijben / bat bP ficfj 
terftonb foube beerbig maben om bep pdneen ban 
(©jangien bebei mettert febepen uit te tecbten/baec 
toe 3ijne infiructien en anbere pampieren/ oob geit 
ten boo?f3 faben nobïg 5ijnbe / beerbig toaren / en bem 
gelebert foube toerben / en iö alfo opten fcljepen ge* 
gaen/bocb beeft niet anberö bonnen uitrechten ban 
be febepen ten btenfle ban ben $?ince ban ©jangtert 
tefalberen, 

ZBodjbetupber fdbec maenb fcb?eef ^.25afiust 
aen ben $?mce / bat bie ban €mbben be febepen baer 
Ontrem leggenbe nu toat meerber b?pbeib gaben en fo 
fcberpetoacijt niet tegen en toerbe gebonben/en bat* 
men bele booibe binger facb/ baer ban ben p?incc 
goeb contemement nam/ belafienbe oob bat bie op fijn 
febepen toaren ben fo fouben b?agcn / bat bie ban 
€mböen geen toettige 002fabe gegeben en too?be/ cm 
best gualijb te b?eben te fijn/en batbP Bafiuo’ baec 
aen be banb altijt foube bouben / mitfgaberst oob ban 
alle anbere plaetfen ben Bijfee onbertoc2pcn 3tjnbe. 
<Ênop’tpomctbanbe acnfiagen fcb?eefben^?ince/ 
bat bem om grote getoicljtige oojfabcn geraben bocb* 
te/ batmen alle mibbden foube fcebenom eenige ï^a* 
ben in te bebomen/ en bat oberfulr fijne mentnge noch 
toa^ batmen ben acnffag op Cnbbuifen en j|oo?nte 
toerbe foube fiellenfobaefibe ©c?fi foube gepafieert 
3ijn: inbien baer noclj eenige mifcbelen toe toaren/ bat 
men ben felben aenfiag bonbe bolbjengen / en men be 
foïbaten baer toe nobïg fijnbe bonbe bebomen / bat bP 
toel mtbbel toifie om bcnluiben uit €ngelanb/©?anb* 
rijbenban elberst te fecoureren/ en bat men alle be 
anbere acnfiagen alö ban bc ©Icte bomenbeupt^e* 
nemtrben/ be fabc ban HB»efi-©?icfianb/ ^ebenter en 
anbere foube uitfiefien/ bcrljopcnbe bat ben aenfiag op 
€nbJjuifen en ï|oo2n tot gceben einbe gebjaebt 3Önbe/ 
men befi te eer metter bulpe <0obst/ be anbere bolb?en* 
gen foube bonnen. 

D€ hertog ban 3CIba beeft tob ontrent befetijö m 
f ., . LJ aen ben hertog ban Clebe en be ©oafidijbe ïia* tog ban, 

ben heftige bjieben gefcb2eben/ fteb booglijb beblagen* j»™* 
be bat men albaer in ben Eanbc ban Clebe plaetfe gaf 
en ophielt fijne en best <Coniriblöbe IBajefieitst ban £ono? 
^pangten bpanben / noemenbe onber anberen ben «n bm 
boo2f3 ^onop / mitfgaberst ^onbbeer <©cbefrop ban ?a„2fe, 
^aefirccbt ï^eere ban ^jupnen fijn f toagcr tot €m* cc / cue 
merib tooonacbtig / feggenbe bat fpluiben met aller* 
lei beimelijbe p?actgben jegenst be Coninb foebten beel 
muiterie en oproerte in ^eberlanb aen te rechten, caugen. 
2öoben bien fo babbe be <©?abe ban JBcgcn ^tab- 
bouber ban <© eiber lanb acn be boo?f3 ©ojfieltjbe U5a* 
ben obergefonben copte ban febere confeflten ban cent* 
ge bie gepijnt en bp fjem geerccuteert toaren / be toelbe 
beleben en baer cp gefio?bcn toaren/ bat be bco?f3 ^o* 
nop en ï^eere ban ïBjupnen met noclj ttoe anbere fcin* 
nen €mmertb tooonacbtig/ ’st ïeecrenberge en ’t Ijuttf 
tc Mift Dabben helpen innemen/en batoobbeboo?fj 
«i^onop met noch eenen toaren Collecteur# banbe pen* 
rangen bie bergabert toerben omoo?iogeteboerenje* 
gen ben Coninb ban ^Bpangien/ begeerben baerom 
bat men be felbe baer ober firafien fcttbe / of foube fd* 
ber geoo?facht 3ijn mibbelen te foeben om befdbete 
firaffen / toacrom be ©02|t ban Clebe en Baben fo uit 
b?efebanbat ben hertog ban 3t!ba be fiab ban Cm* 
merib tod eenst mocht cbetballen en plonberen: al# 
om anbere rebenen bem moberenbe / bebc fcljnjben 
aen <§;cben ban ber ^teen / jüicbtcc ber fiab €mme* 
rib/bat bp ^onop cn be ï|eere ban ^?upnen foube 
gebanbdijbnemcn. ^Defcio ben ^jpebjuarp/ anno 
1571. met bijf bienaer# ten butfe ban ^cnopgebo* 
men/en beeft bem en öenbco2f3 ^eereban<B?npnen 
albaer gefoebt boeit niet gebonben. Jgier ban Ijeeft 
Sofirou jBarta ban JBalfen ^onop# ljutsib?outoe 
tjacen man terfiont geabberteert/ten einbe ïjp op fijn 
Ijoebe toefen foube, <&onop bier ban niet alleen ber* 
toonbert maer oob bebjeefi toefenbe/ beeft ficlj boo? 

rretd'jb toefenbe ben feoc?fj ^enbljeer ^cnop ben fe* ’t eerfie niet toeberom tet € mmcrib bo?ben begeben/ 
fien ^ecemb?i# acnbtenen / bat betoijle ben ^oo?ben' maer fieb gcotdijb ödilagenbe aen ben Cantfdaer ban 

W/ 



■7* ÖoiTpronk der Nederlandfè beroerten. 
€ïeef / mttggaöeÊg m JDtllcm $teutoenbof ge* 
ttaemt fe/^ofmcefter/ ^oljan Eoutoerman ^teen? 
tüet en anbecen / alg bat f>» toag een ingeboren ïliö? 
öermeiiTtg Eanötfaé#gé$óet en geerft tnöen lanöe ban 
Cleef / en ober fuir bérfiooptc bp $tjn jpucftclijka <®e? 
itaöe bcfcïiermt te toerben/ M Dien bp tn ’t klein nodjte 
groot fcgeb3ürt furflelpe €fenaDenietmtgbaenen 
gatibe / bat bent öaerom b?eemt gaf en hem berb?tete? 
ïp toag/öatmen bent ongeboo?t met fuiken jlraffe 
maniére ban boen öegonfï öaböe te foeken om geban? 
fedijk te fielten/ öatmen bem fo biet alg anöere öèboo?? 
öe teïaten genieten bet effect ban ben ©ttrope en D?ie? 
ben ban ben jacei^io bat bp fteb baerom ter naerfter 
gelegener bergéöertnge banbe Ktböerfcbap baet af 
bacbte te Beklage»/maec alfo <®|abe barman ban 
pteutoekaer mebe boo? bem fcb?eef acnben bogé fut? 
fblrjké föaöeu ttt’t<8enetad en aenöe Camfder en 
eentger ïïaben in ’t partteulier/fo tg be fake alfo booltg 
Etlpben beruflen / boo? eenen tijö / boe toet bem ^onop 
rot €mmertk niet boel en öo?ft bertroutoen noch öaec 
öpentltjk komen. 

5e %w Ontrent befe tijö tg geftenben jonkheer <0oöefrop 
coat» ban <£rpt / i|ecre ban 3©acenbo?g / Cafïeldn ban 
,®fa’ ’t Cafieél ban ©?cöenBo?g tot atrcctjt/en boetoel baec 
üaiieic eentge ^eberïanbfe €beliuiben foütciteetben om ’t fel* 
i ban ne Officie/ fO i'g atsjjn plaetfe na eentgen töb albaec 
Jj” tm ^pnngtaert mebe bootten / gdtjtk öaer op ook 
fto^en, ^paenfe folbaten in garntfoen gelctb 

^nöemaenöbanffèeecte bebben bewater €5eu? 
fen toeberom tn fCeffel 5 o grote fcbcpetigenomen/baer 

peffa «ebt &awn bte pagpoo?t babbcit ban <0?abe 
Kcffei Eobetorjk / öieg niettegenfioenbe bebben fp bte mebe 

gerantfoent. 
<2>p |)aefcb-öag anno 1671. te mtöbernacbt 3ött 

binnenben bo?pc ban25ercbembp2Cnttoerpengeko? 
men fekere quactbocnberg in groten getale/ tod getoa? 
pent/gefiokt en töe-gerufl met pftolettcn en anbere 
toapenen/ en bebben albacr metgetodtbebulfenop? 
gedoken/ en ben ^aftoo? en onbet-pafloo? betöe beer? 
lp bennoott/ gebcnöe elk meer ban achtten boob- 

. toonden. <£n in packcntoecbö?agcnöe alle’t befte bat 
■tanncOi fp in bebntf'engebonben bebben. €n alfo bier boo? be 
* ’ «Eccftcftikc psftotert ten platten 3tanbefeer begeeft 

bjaren / cn bat ben roep gmg bat ’t felbe bp be «©eufen 
foube gebaen toefen/boe biel men’t felbe alfo nieten 
beeft kennen bebtnben/ noch bat bacr ban niet en tg 
gebleken / fo beeft ben hertog ban opten jdr. 
2lp?tl beg felben iaergbter tegen een ^Maccaetopten 

©lacractnacm Conttigg laten uttgaen/ baerbpbeboo?f5 
tesen be ^eefielijke perfonen/ ^afioren/ Curcttenof anbere 
Bami ftjtefierg genomen toerben in ^aubegarbe en be? 
^c4e !£bermtnge/ belafienbe allen onberfatenentngefeten 
lijïir1 prc> en elk ban ben bpfonber fulke o?b?e te fiellen / bat fP be 
-onajoe felbe Ijelpett/ bpfiaett beboeben en befebermentegen 

aïlcmoo?öenaerg/ roberg/ quaetboenberg of ^ccta- 
rïfl'én bic ben eentg guacb/ oberlaftof fcbabeenljun 
perfonen / gocöert/ butg-gefïn of familie fouöen totllen 
boen / ’t 3p mttg fieüenbe en becntcutoenbe ban nacffte 
te nacfitc befjoojlijkc toacljtc binnen be butfen ban ben 
boojfj Pafioren / of anbere Ceefielgkc luiben / of baer 
omitemter geboeglykfierplaetfen/ enbatmettoeer? 
bare Catljolgke perfonen / of bp anbere toegen en miö? 
beien bte men bacr toe begttaemft binben foube/ op 
arbitrale co?rectie/ inbien fpbun bebotr baer tn niet 
enbeben/ en boojtg gcljouben te toerben boo: fufpect 
m mebepïtcijttg ban ben migbaben en infolentten / bat 
öoben bte ban ben bo?pe of plaetfe baer fulr foube mo? 
gen gefebieben / be fefjabe fouben moeten bergelbcn en 
retompenferen / en baer boo? realijken geerectttecrt 
toerben aenbc ingefetenen banbe boo?f3 ^o?pcn of 
^teben/ niet jegenfiaénbe oppofttte of appellatte ge? 
öaenofte boen / nocb ook eentge p’tbilegien / b?pbe? 
ben cofiumen / poo?tcrpen of anbere eyceptten ter 
tcntraric/ toelatcnbe eenen pegeltjkcn be felbe te mo? 
gen boob fïacn/ alg openbare graffateurg en jiract? 
febenberg / boo?tg bat be gene bte alfulke moö?be? 
naerg of gtaffateurd in bare ïjuifen omfangen/ be 
felbe [jelpcn of aplcren/ terfiomaen getaji/ gebam 

jeno, 
jnet». 
lF- H3-) 
3Lrl gtte 

niao^ö 
g.j.iea 
tipu C>; 

en on ore 
^itao| 
fot 29ip 
ttjrin tJtf 

Wc be 
©erf 
JÖ:lv 
foncc 
fc^abi 
!;r! mi 
Üf cn 

Bnebp 
ïfii. a 

genen ter boob geö?acijt cn wmutemfmenmï'* 
ben alg be quaetboenberg felber / en bat bare tjui? 
fett^gebeelijken gertuneert cn afgeb?oken fouben toet? 

Ontrem ben felben ttjb fo bebben ^aqtteg ban »e? 
genen ^Jacob 23loin?naert/©lamtngcn/ben©?tnce 
ban (©rangten boo? meefier peter be tStjke baren 
bienfi boen aenbiebenen p?efenteren / en berfoebten 
commtffte om tn ©laenberen tn ’tgnartter bau <©ube? 
naerbe / te toeten te Slonfe en baer ontrent berfamelin? 
ge ban bolk te maken / baer met fp meenben een groot 
rumoer aen te richten en ben bpanb binberntffe temo? 
gen boen/ook groten febatte bekomen / alg nament? 
lijk binnen ïïonfe’ttoelk een open plaetfe ig/ beviel? 
ter ban «gtnt l|ermeg/ bie men efitmeerbe toeertte 
tc3ijntoel 100000 gulbeng/gelijk baer ook ten plat? 
ten Htanbe toaren röke en getoelbige ClOoficren en 
^ibbpen. ^e miöbel om bet bolkte toegeteb?cngen 
bat fp boo?gaben / toag bat ontrent ftonfe een feer 
groot toalt ig / en in bet felbe quartier ^anbg bed 
<©emetncen/ uitbe toelke fp eenen groten boopbolkg 
toijien te toege te b?engen / alg uit Konfe / / 
jBarke/ JBelben/ €btcl)obe/ «©uarmontenjSulfe? 
ke / al toaer be <©emeintcn bacr berfameïinge en p?e? 
bicatien Dabben. ï^ier beneffeng toaren be gemeen* 
ten tot <öent / ^©oo?nik en SCubcnaerbe baer ontrent / 
uitbe toelke fp betboopten ook bolk te krijgen, ^en 
pinte na bat bp bier opfieb beraben babbe/ beeft 
ben-Uuben bier toe torrmuffte en beifellingegegeben/ 
toelken bolgenbe fp luibenfeker bolk berfameïtbeb? 
öenbe in ’t boo?fcb2eben ©ofclj of Walt / al toaer 
fPben een topic ontljielben/ boenbe in’t felbe quar? 
tier be luiben baer ontrent grote febabe / botb ig ben- 
luiben aenflag ook einteljjk fonber grote b?utbt te nt^ 
tegegaen. 

©an gelpken toerb ban toegen benboorf3pince/ 
boo? ’t beleit ban $nb?ieg ban 2ftler gebanbelt met 
berfcbeiöen bo?geren banCampen/ «^tool/^eben? 
ter / ^utpben en anbere ^teben/ om be felbe te per? 
fuaberen bat fp ben fouben bcrfloutcn en öe^teben 
ïeberen en opgeben in beg ptneen banben/ fotoan? 
neer fp bem met getoapenber banb fottben te belbe fien 
komen/ en op,bat bP öaer na te feketberfoubeflijnê 
p?eparatien mogen maken/toeebe gearbeibom fijne 
Crcellentie baer boo? fekerbetb bangelöeof a5öffe? 
laerg tetMlen. ^onop en ^ucbtenbioek beben ook 
ban toegen alg boren / aen eentge ban atrecljtbcrto? 
nert öe ellenbe en armoebe öaec fpin toaren/en Dat 
hert öaerom beel beter foube sijn eeng einteljjk te be^ 
guiten om gen felben in bare ouöeb?pbdb te (teilen/ 
Dan eeütoelijk in alfulke tprannpe en ffabern^e Der 
^panö'taeröen te bltjben / en te bertoacbten bat ö? 
felbe öagelijköfolangfo mccröcrenonberö?aeglük?s 
too?be/ aengefien öaer geen ttoijffel aen en toag/ Dan 
bat De meninge Der ^pangiaeröen alleenlijk (itekie 
om ben gebed bloot en naekt te maken / gdpk öett 
hertog ban Sfilba en Öe ftjne bat genoeg betoontót 
öoo? öe ftóare impojïen / febattingen en lajtcn Die 
bp öagdtjkö fo langg fo meer opf!döe/p?efenteren? 
öebcn-ïuiöen ban toege Den felben pmee alle moge? 
lijke bulpe omöe^taö en ^lot ban atreebt uit ter 
^pangtaeröen banöen te bcrlofen / entnötenfpom 
’t felbe te toege te b?engen / totlöen banöden op ba 
boet bp Den-luiöen fdfgeerttjög fpn €rcdlemte3en? 
gegeben/ bonö ben felben feer goeö/ oföatfp eentge 
anöere bequame mtööden fouben boo?geben/ op Dat 
ben ptnee baer ban geaöbcrteert 3önbe/ bem baer 
na foube toeten te reguleren / ben bcrfekerenöe öatbc 
felbe pince tn genen geb?eke en foube 3tjU: be boo?? 
fcb?eben pince bebe ook babbelen met meefier 0* 
daeg atamerltngg / bat bp foube reifen in Sfollanö bp 
ï§ccre 3facob ban ^ubenboo?be/ Heete ban 3®ar^ 
mont / ben l^eere <©tto ban €gmont / ^cere ban iacm 
rienburg / ben ïtecre ban ©entbuifen / en anöere fo <£? 
bdetialg 23o:gercn/bat fpin ^ollanö ben felben boet 
fouben toilien bolgcn / fo toanneer fijn €jccdlentte mei 
een temlpke bep?-kracbte te bdbc foube toefen / en Do? 
tod tn befe cn anöere öicrgdijke banödtngen tetoene 

©er mü 
seben 
ban 3(a» 
oue^bais 
Mmen 
en 
soiom# 
men/ 
om (n 
fflaen* 
beren in 
't guar» 
tier bad 
Oube» 
naerbe 
arote 
nmiterpg 
aen te 
teegmt» 
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ben 
Pjince 
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Het vijfde Boeka 157°< 
te toiwn / öraot pcrijbcl gdegen toaë / fo tocrben be 
felbe nócïltanö alfo fcerctdp gcb?eben/bat tot gelege; 
na- tijb Ijier ban be toutftten gcftcn 3P / uitgenomen 
bic ban ötrecbt/öte fo met gpagmaerbeh alë met 
bét Cafied benaut jijnöe/ niet en bebben bo?ben m be? 
fc fahen iet tefolbereh/boctod nocfjtanë bicn aengaem 
hemetJItëeefier $lü?ië (Cbirt en ecnige anbere baer 
ban in t fecreet gebanbdt is' getoeeft/boo? beboo?f3 
^onop/io?iaen €pifT3/©?^cant/ en anbere: të 
ooft gebanbdt met ecnen ^eger -jpranfj ban IBeben; 
bltft/^cbippetopeen^cDip ban <©o?logegeriaemt 
bcClocbc/ boo2 iaft ban ben hertog ban Stlba tot 
Sïmfterbam tocgenifl/ntoot ontrent ioo en i? ia^ 
fien/batbp ficfj met alle 3ijn bolft foube Begebenm 
öieniïc ban ben é?ince ban €>?agnien/ gdtjïtOpge* 
öaeit beeft/en fjeeft W felbe fdfip’ttodb tegen beë 
finten febepen toegeruft toaë/ na bat bP baer toe be? 
ttdüngcen commifiïcbanben P?inte in bate ben 9 
$£p2ilië ?ünno 1571. alë Capitein op’t felbe fcbip/ 
en€fop ïtubam alë üüicutenant ontfangenbabbe/ 
ben hertog ontboert en ben bienft ban ben P?tnce 
ban ©?angien aengenomen / en toaë een ban be 
hefteen tod-gemouteerfie ^cfjepen bie ter Eeetoa? 
ren. 

@e on o 
focrD?acg D € iBagiffraet ban be ftab ban ittreeft beton* 

benbe begrote erteffen/fo?fcnen getodben bie wvojacg JL-AUeuue utyuju, J 
jtifscia» be^paenfe folbaten binnen ber felber <§tab beb?e* 
tien 6p 
bic ban 
ïUrrerfit 
ban öe 
^pagni 
arrben 
Selcbcn- 

ben /fo ober geeftdpe alë toerdtlpe/cn infonber 
tjeibbe grote roneuffien en eracticnbicfpbeben/to* 
hJdfte onmogdnft toaren boo? be hongeren langer te 
berben en bcib?agen / toam bele bo?geren bie bier 
boo?tijtë in temmdpc geftdteniffe babben gefeten / 
toaren tot groter armoebc gebomen/ja inbengronb 
bebojbert / baer ban be fommige baer felben en baer 
b?outoen en feinberen be noobbmft moeften ontrec* 
benen be folbaten geben/fobatter bele boo? ben ui* 
terften noob geb:ongen / moften berlopen : jegen* 
ftaenbe be berboben publicatien baer jegenë gebaen / 
en bebbenbe alle ’t fdbc tot berfebeiben tijben fo bp 
,#ifTibenalëbpföcQueften aenben hertog ban %V 

_ na neremonftreert en te bennen gegeben / 00b be 
® 33 nioo"2ben bie fp tot adjt of negen al ongefiraft bab* 

ben gcplccgt / ecnige aen baer eigen 3©eerben en pa* 
tronen / en bebben op baer fcbnjben en ïtegueften 
gecnneboo?/remcbic noebte 3lipofttlle bonnen bebo* 
men /’t todb bic ban be ©cejidpbeib bemerbenbe / 
bebben op Ijacr -Imber name acn ben Contng febe* 
re tëcguefic obergegeben/baer bpfp fijne Jtëajefieit 
te bennen gegeben bebben be boo?fcb?eben laften / bo* 
fien/fo?fen en getodben/bp ijacr-luiben/contrarie 
be 532tbtlcgicn / Imn-luiöen fo bp be geeftelijbe alë 
bjerdtlijbcrecbtcnberlccnt/ banbe boo?fcb?ebenfol# 

., baten / ben tijb ban omrent 20 macnbcn geleben / 
nSÈn fonber bat fp fulbë berfefjuit Ijabben / $c. ©erfoeben= 
oen €a* be baer ban ontlaft te mogen blijben/cnbat benltm 
nm3 o/ aen tcn ïjten einbe berleent fouben toerben b’ieben ban 

^aubegarbe / in fotma/toacr op ben Coning aen ben 
©ertog ban 3Clba febere jBiffibegebepecbeertfieeft/ 
ten einbe bP baer op foube ftellen 3ün abbijë/todbe 
3iEifftbe met een bubbelt ban bien baer obergefonben 
3imbe/ merbten biel batfp bergeefë toerb boen fouben 
bp ben èertog/ bebben befdbe bem niet gepjefenteert/ 
nict-te-min3önbic ban ötretljt ban’tboo?fcb?eben 
^paenfe brijgë-bolb boo? een ttjb buiten alle bope 
bedoft geb302bcn / en btt mt benabolgcnbe oo?faben/ 
te toeten / betoijle beë finten ban Oiagnien febepen 
alle bagefterbertoerben ter Eee/bebben fp aen allen 
feanten ban ber SSce grote febabe gebaen cn bed febé^ 
pen genomen / fulbë bat ben hertog op bat fp nergenë 
ecnige plaetfe aen be Eee-firam cn fouben occuperen / 

©e tn ’t lefte ban bc JiBcert ecnige ©acnbclen uit atreebt 
genomen beeft / en befdbe gdeit inbe ^jteben ban 
^fetben en 3iibmaer / blgbcnbe be refte albaernocb 
totten feften jjtèap/ ten toelben tube bie ter oo?fafee 
boo?f3 baer boottë uitgenomen en te <©dftgclett3ün. 

,ir ül(n, 3Wfo 3ün bic bait atrccljt na öatfe ttointig bolle maen - 
fte bet-» ben baer meöe bef toaert toaren getoeeft ban be fdbe / 
sjlOtö*. 

icncü 
öolcan^ 
ticu ban 
bic ban 
lltrrecfjt 
acn Den 
ügertoa 
ban 'ah 
ba / fijn 
te btr^ 
3ccfë- 

©c 
tiBi’efïe? 
lijliljcit) 
ban i!lt=> 

«eröEit 
bmrrc# 
lifll uit 
ïlurcrDt 

mm 

alëfp geen bope en babben/ en baer minft op bacbten/ 
berlofïgetoo?bem 

n Cn p?ince ban Cragnten berftaenbe bat ben baet ©eg 
A-^ber J^eberlanberë bagelpr tegen ben hertog ban l^ncen 
acibameer en meer bermeerberbe / ië gebelpbenge^ 
refolbeert getoeeft befabenocb eenë tegen ben hertog nek& 
te toagen / bebbenbe baerom aen alle ftjne b?unben en 
tn’t Fjy&ebuipe berfoebt/ en boo?të belebeflellmgen SS' 
en Commiffien te toater uitgegeben / fo bat bP «en om bm 
febone ©lote gebab beeft baer mebebp todtoatmep Sertog 
belijbë foube bebben bonnen uitrechten/ toaert fabe {“JSr»; 
öatbaetgocbeo?b?een bifciplpn onöergeboubentoa- > 
re getoeeft/ toaer toe bP feer gearbeib beeft / maec 
bet boïb op befelbe febepen toaë mebe fobertoilbert/ 
bertooefi en berbittert/ bat fp na gene goeöeo?öom 
nantien bie ben ©?ince baer ober o?bineerbe/ en b?aegs 
ben noebte op en paften / fuljt bat 00b niemantbatt 
gualité baer ober enbegeerbe te commanberen / fiem (F.»4i.) 
be batfe niet gerefpecteert noebte geboo?faemt en too?^ 
ben fo ’t toet beboo?be en betaembe / maer bopenbe bat 
bpeenë met toe-latinge ban b’eenof b’anber^otens 
taet ergenë eenb?pe J^aben foube mogen bertoetben/ 
baer be febepen baer fouben mogen berberfeben/meem 
be bat bP alë ban baer in beter o?b?e foube bonnen fteU 
len / en be moettoilïige boen ftraffen en cafferén / beeft 
baer mebe boo? een tijb moeten boo? be tongeren fien 
enfimuïerentot beteren gdegenber ttjb/ boenbeniet 
te min fjjn befte en uiterfte beboir om be felbe fo beel in 
btoangte boubenalë mogelpb toaë: beeftboo?tëfe* 
bere fijne Eegaten met fijne Commiffien gefonben aert 
eenige Cb?tfieUjfee potentaten / en befdbe boen re* 
monfireren be mocbtoille bie ben hertog ban 2CIba en 
^pangiaerben inbe j^eberlanben beb?eben tegen be 
üteebten en p?ibilegien ber felber: berfoebenbe ban be 
felbe bulpe en affifientie tegen beboo?f5 hertog, ^tec 
toe beeft <©?abe RLobetofibban i^affau fijnen b?oebee 
feer gearbeib in ©?anferöb/ bpfonber onbet be j^ee^ 
ren ban ber Religie: tot gdijfcen einbe bp 006 met 
b?feben ban trebentte en feer b?ebe inftruetie afgebeer# 
bigt beeft aenbe Coninblijbe JBajefieiten ban ^ene^ 
marbert en ^toeben/ ^onbbeer ^ieberieb^onop/ 
meefiec marman ban ber IBeere / ïicentiaet in betbe 
Keebten / en Johan ï’Efclufe, bare inftruetie toaë lui? 
benbe alëbolgb. 

inftruetie ban toegen mijnë ^enabigen ©o?ften 3n» 
en ijeeren / mönë J^eeren beë p?ineen ban Cragnien/ gjgfl 
<0?abe ban j^affau/ ®t. ©00? ionbbeer meöevift ^nce 
^onop/ï|ermanbanber |©eere/^oeto?inben $eeb; bQn 
ten / en Johan de j’Efdufe, aengaenbe ’t gene fp luiben 
ban toegen fijn ©o?fte!ijbe «©enabe feggen en aen bie? aen fijne 
nen fullen ben grootmacbtigfien en boo?luebtigften <®ffan. 
Ifêajefteit ban ben Coninb ban ^toeben. 

Cerfidfib fullen beboo?f3 ionber ^ieberieb^o^öeien 
nop/^erman banberjltSeere en Johan de i’Efclufe, metten 
fijne Comnbiijfce iBajefteit p?efenteren be b?ieben ban 
erebemie bie fp ban 3bne ©o?fteltjbe <0enabe beb? ©ene' 
ben / met alle beboo?lpe en onberbanige gebiebeniffe/ marden 
mitfgaberë offererenbe fijne JBajefteit ban toegen fijn Wf 
©o?fielijbe «©enabe/ allen bereiben en ootmoebtgen t< ’ 
bienft. « 

©erblarenbe bactenboben fijne Conin&lijbeiBa? fC 
jefteit boefonberlinge lief en aengenaem battetffine<c 
©o?fielfibe <©enabe getoeeft ië om boren/ bat <©ob cc 
almachtig belieft beeft fijne jBajefteit te begaben met {c 
ecnen fo goeben b?ebe / berbopenbe fijn ©o?fidtjbe a 
<©enabe bat bet fdbe rebonberen fa!/ niet alieenlubcc 
totrufte/ todbaren en p?ofperiteit ban fijne Coninb; £e 
ltjbe|©ajefteit: rnaer ooit ban fijn J©ajefteitë gebden <c 
JSfibeenonberfaten. (c 

3©aerenbobcnfp bc fdbc fijne fEa jefteit berblaren ec 
fullen be boogtoiefjtige en noob-b?tngenbe oo?faben/fc 
toaer boo? fijn ©o?ftdijfec<©enabe bebtoongen iëbem cc 
intoapenen te ftdien / en te toeberftaen ben hertog ££ 
ban^Clbaenfünesbberentcn. . ce 

(Cen toelben fijne fp fommierlijb fijne Itëajeflett c£ 
fu ïen mogen herbalen be grote groutoelpe en noit t 
öeböa/öe jpcaimpi öio be boo?feb?eben hertog ban <e 



#7 *' 
„SClbainDenfSeDetlanben (3ebew fijne aenbomdeal? 
„ Daer) fo toel tegens Die Dan De Religie / als 006 tnbif? 
j5 fetentlijöen jegens allen anDeren ^ntooonöeren Dcc 
« felber Itanben is booifteïlenDe / met bangen / bannen/ 
5, pijnigen / DoDen / mooiDen / fcRattingen/ impoften/ en 
» alDecRanDe nicutoe inbcntien/ De toelbe egeen ClJUden 

menfcfje fonbec groot leettoefen en Rertftoeer nieten 
3) ban oberDenben. 
» gullen Daerom fijn Coninblijbe iJBajefleit biDDen 
„ Dat De felbe beliebe fijne ©oidelpe <6enaDe nu ter tijb 
3> bcRulpig te 3tjn / en om te beter al fulben afgwjffelijben 
33 tprannpete mogen toeDerfïaen/bat fijne jBaieft. be? 
33 liebe(ïjne©o?(lelpe<i5enaDeteDerfien met bijf of feS 
33 fcRcpen / of alfo bele aijt fijne jBaj. goeD Dunben fal. 
33 ^0 fp ban gelnben fijne Coninblijbe iBajefteit ban 
33 toegen ais’ boren biDDen fullen / Dat De felbe fgne JiBa? 
33 jefleit beliebe fijn ©oifïelijbe denabe te gunnen en te 
33 berlenen met fijne fcRepeneenen bipen toeganb in fijne 
33 jfèajefteits Coninbrijbe/ of ten minfien Dat fijne jfêa? 
,3 jefleit beliebe te bcrgunnen een ^aben in Denbooif3 
33 fijnen Coninbwjbe/op Dat fijne ©oidebjbe <0enabe 
^fcRepentot allen occafien alDaer fjaren bipen toeganb 
3, mogen nemen/en alDaer te rebictualieren/ Dcjö nooD 
3,3ijnbe/ en Date goeDen alDaer bipelyb bertieren en ber? 
„bopen. 
33 Cn inDien fp ban 3ijne Coninblijbe l^ajefleit eeni? 
>3 gefcRepenbertoecben bonnen/fullen fp miDDelfoeben 
33 om eenige flucben gefcljutö Daer toe te bebomen/ mitf 
33 gaDerS 00b eenige tamelijbe quantiteit ban Jdoeber. 
33 Cn De boo2f3 fcRcpen bertooiben RebbenDe / fullen 
3) fp beften of fp metten ^cRotfen bnecRten Die fijne |fêa? 
33 jefleit geDient Rebben/of eenige ban Dien niet en fou- 
33 Den bonnen Ranbelcn / en Die/ mttfgabecs Den ©uitfen 
33 en anDeren Die alDaer nocR mocRten toefen / in fijne 
33 ©02flelpe ©enaDe Dienfl bebomen / om DcJelbefcRe* 
3> pen te dellen/ en 00b teilanbe Dietegeb2uibenDaer 
33 ’tnooD fp tooib. gullen booits DemiDDelenfocben 
3> Diefe alDaer nutfleen beguaemfle binDcn fullen / tot 
3> b02Detingeban De gemene fabcn en onfen Diende / en 
3> Daer toe gebiutbenbe eij. emplopercnDe alfulbe bier 
>3 blanbe fignetten ais top Ren-ltcben meDe gegeben 
53 Rebben/ tociüerdaenbe Dat fp niet Doenof RanDelen en 
j3 fullen ’t 5P met fijne Coninblijbe Haaf of anDere / fon? 
» Der abbijs ofSaeD banDen^eere Pontus de la Garde. 
3’ gullen fp 00b in ^enemarbcn P2efenteren De b|te? 
»3 benban creDentie Diefpbebbcn aenfijneConinblpe 
33 naaiefleit alDaer /mttfgaberS aen Den 3CmbaffaDeur 
33 bes Contngs ban ©lanbrijb/enaen Capitetn||anS 
»i|ep/ en met fpe Coninblpe jISaiefleit/Den 3Cm? 
33 DaffaDeut ert l£ansï|ep boo2f3/mitfgaDers allen an? 
33 Deren Dien fp raeDfaem bebinDen fullen / RanDelen / al 
33 ’t genefp tottet gemeine fabe en onfen Dienfl nut en be? 
3’ guaem binDeitfullen. ©atnm ©illenb02g opten Dep 
33 Den DagbanljBep 1*71. entoasonbertebent 
»> Guiliaume de Nassau. 

Oöïfpronk der Nedertandfe Beroerten. 

ban ben 
Pjinee 
ban <©-- 

cangien 
am öc 
Cantn; 
aen ban 
©:ne- 
marfsm 

% acPagen enbooinemen RtnDcw 
1,00001 öat öeConinb ban 

ïDenemarbenetlpe fcljepen tegen De ©2pbutterö toe? 
ruflenDe toa.0 / om fijn flroom / fo fp uitgaben / b2P te 
ffOUDeit / Den toelben fp rebenDcn te toefen tot beneDert 
toe / raDenDe ïjen- UiiDen metten eerflen te bertrecben / 
Daer toe Dat De boo2f5 3CmbafraDeur Daer befuiipmis 

ö5f?p ccn dPranfcefcfiip ban iïo; 
cljelleDat DaerbeerDig lag/ geracbten/ alDaerfpDen 
felben Dag in gegaen 3p/ en 5p aïfo opten ttocDen 
Dag Der maenD Sflunptot ^tobbolm/inRetConinl^ 
rpb ban «^toeDen aengebomen/ alDaer Den Coninb 
fyn refiDemteto RouDenDe/en Dctoijle fijne fEaiedeit 
Daer met en toa£ / norR oob ï|eer Pontus de ia Garde, 
D002 Den toelben fpftaer aengeben moeden laten P2P 
pareren / raeD en aDbp nemen/ jijnfp bewogen na 
^onnebeu op feber goeD of ^o?pe De b002f3 de la Gar¬ 
de toebeljorenDe /, bcrflaenDe Dat fpe jBajedeit Daer 
bomen foube op een 25ancguet Dat De boo?f5 de la Gar- 

omfpefiBajedett teontfangen. 
Cn na Datfe D oo2faben ban Rare bomfle Den boojfj de 
la Garde ontDebt RaDDen/ Reeft Raer boo2 een ant* 
tooo2De gegeben / Dat alfo Rp Den Coning binnen eeneii 
Dag of ttoe toast bertoacRtenDe/ en alDaer geen pao ge* 
ben en fouDe om De begeerten en laden ban Den ©2ince 
Raerbelad aen te geben/fouDen toeDerom na^tob^ 
Rolm retfen / toant De fDajedeit in meninge toaö Daer 
te bomen / 3ijn Daerom ban Daer toeDer na ^tobRolm 
bewogen/ Dan johan J'Erciuie Reeft Rp Daer beRouDen. 

©pten tienDen Derboo2f3 maenD 3Junpt$ tot Raer 
gefonDen getoo?Den johan le Moifne, en Reeft Raer 
gefeiD Roe Dat Pontus de la Garde De Cohtnbinbc 
jfêajedett Raer bomde en De oo2fabe ban Den felben 
aengegeben RaDDe/ maerbat frineiBajedeitficRniet 
refolberen en bonde boo2 Rp en tóide Roe Dat Rn ntettert 
jBofcobitecdonD/ofRp oo2loge fouDe Rebben of niet/ 
toaerbanfpc iBajedeit Dagelijbst befcRetttoaöbep 
toatRtenDe/Daerna Rp ficR fouDe moeten reguleren/ 
anDecst fouDe Rp geen boib bunnen geDerben / ten an? 
Deren / fo en toaert niet toel DoenlRb De frRepen te 
btwualieren/ fouDe niettemin hertog Carel fijnen 
b?oeDer fP2eben en betRoren in Ret feceeet toat Rp Dóen 
totl / gemerbt Dat Den Coning ban ^pangien en ^uc 
De Hlba aen De |fêajedeit,gcfonben RaDDen om b2imbs 
fcRapmet Rem te toillen RouDen/ Daer toe begcrcnDe 
Dat men Run-luiDen in Raer boo2ttemcn niet RtnDerlijb 
en fouDe toillen toefen. <@m toelbe reDenen toille fouDe 
fijn iBajedett fRn befle Doen aen Den hertog Carel fiu 
nen b2oeDer / om Den felben te betoilligen ter liefDe ban 
Den^inceban <©rangien/ om Den RanDclacn tene^ 
men / op Dat fijne IBajedett in geen ongemab en rabe. 
Op toelben rdaeö Raer ban toegen Den boo?f3 dek 
Garde, Ö002 Den bOO?f3 Johan le Moifne geDacU/ 
Rebben fp Den felben dek Garde monDeïing feer bt' 
Danbt/ en in memorie obergegebenaiODat Rp/’tgp 
ne toast DienenDe tot effect ban Rare begeerte / boo’ ï\y, 
neiBajedeit aenRouDen fouDe /en of Ret alfo toeb2oe- 
ge Dat fijne JBajcdeit eenige ftoarigReiDmacbteom 
Den $?ince DircctelRben te Relpen / Dat als Dan ’t felbe 
toel breipen gefcRteben mocljte D002 hertog Carel 
of dooi anDere perfonenin f02meban boop/aifofijne 

reidcnmetgoeDe boo2fpoet opten 25 jlScp gebomen! jBajedeit in fünen aaeD ’t felbe oo2baerlijbdefouDe 

m 

©ocR RaDDen fpecialelad nocRtans aen Den Co= 
itinb ban ©enenterben geen berfoeb te Doen / ten toare 
met raeD en aDbRS ban Monüeur Charles de Danze, 
SdmbaffaDeur ban De jHajcfl ban ©2anbcijb in ©e^ 

negatie nemarben toefenDer alfo3ijnDeboo2f3 Oefantenbep 

tot CoppenRaben in ©enemarben / cn Rebben De b?ie- 
ben ban Den f92ince ban Oragnien gepiefenteew aen 
Den ?HmbaffaDeur ban De iBajedeit ban ©2anbrp/ 
P2oponerenDe aen Den felben De meninge ban Rare rek 
fe en commiffie/ De toelbe boo2 anttooo2De gegeben 
Reeft / als Dat bp Den Coninb ban ©enemarben geen 

bon ' boo2Deel tebcrtoacRten en toare/ infonDerReiD Reb? 
benDetotfpnen opperden föacb peter Oecr/allege^ 
renDe boo? reDenen / Dat Rp ’t felbe b2cemt bolb of fok 
Daten Die binnen ’tJianö toaren/niet en toilDe laten 
paperen / met Ropen in geenDer manieren / en Dat alfo 
nocR heelmin anDere b?eemDe ban anDere oo2Dcnbo? 
menDe/Dacr bp neben Dat De Coninblijbeipajedeit 
ban ^Spagnien aen Den Coning ban ©enemarben ge? 
fonDen RaDDe fijn ‘HmbaffaDeurs/ bcgerenDe met Rem 
altoos bïunDfcRap te RouDen / en Daerom niet en fouDe 

bebinDen / boegenDe Daer bp eene miffibe aen Den 
b002f3 de Ja Garde. 

binnen miDDelen tpDe/ en na De beo?f3 de k Garde 
ban ^onnebeu gebomen toas / Rebben fp D002 Den 
b002f5 Jan le Moifne Raer beblacgt / aïS Dat De b002f5 
de k Garde Raer berabufecrDett / Dctoijle Rp De fabe 
fo lange toas uitdellenDe om na fijne jjfèaj. te treeben / 
infonDerReiD alfo De fabe gctoicRtigtoas/ Daer bene? 
benRaefïeen Diligentic toas eiffcRenDe/D’toelbobec? 
biagen 3tjnDe/ Reeft Raer afgebiacgt ofter pemant toa? 
re Die Rem fijnberS beblaegDe / (Jc. en alfo Daer geant? 
toooiD toerbe ia / Reeft gelooft boits felbe met Raer na 
^toertS te toillen reifen/cm fijne|Baj. te binDen/ Die (f. 
Doen ter tijb Daer toas. g[n Der boegen Dat opten 18 
Dag Der maenD gfunpfPS’abonts hertogen en ’s an? 
DecDaegs bioeg tot ^toerts gebomen 3ijn. 

©;n 



3 3 & y Het vijfje Boek. *s?n 
fdbsn bag ïjssft fijne Jlajsfïctt Bast boo? ben j pvp toeiö«te$stt bexfochben Honing bexMaer, «tont» 

boo?fcD?eben de la Garde boo? Bem ontboben en in, KJbe lp ben ©?ince een gocb bette toao toe b?agen, *<“«* 

tie taan 
ÖC &C' 
fantcn 
ban Den 
IDjlnre 
ban <U>> 
ïangicH 
ïten Den 
Honing 
ban 

gegaen 3ijnöe/ geeft ftaenbe geb?aegt offp feccetclij 
ïjen of openbacrlijben aubtentte bcgccrben/ Dcbben 
gefett fecretelijfcen / baer na geeft fijne jBajejteït bebo, 
ïcn alle ’tbolbbat baer feet beeltoas* te bertteefcen/ 
begaiben benHacrfcljalb enbenböo?f3 de la Garde, 
’tb3clggefcgteö3ijnöe/ ïjebbcrtfpbe b?ieben ban fijne 
gpurfïelpe «©enabe gep?efenteei:t / met alfulöe re, 
ntonfirantie en eerbiebingc als* fijn excellentie in fijn 
inftructie belaft Babbe / biööcnbe ootmoebelgb befelbe 
te laten lefen/ öaet op ben honing boo? anttooo?be ge, 
geben geeft / als* bat fjp toel toifïe battet 2$?ieben ban 
ccebentte boacen/ en ooit onbeccicgt toas* bat fpban 
toegenben 39?ince petgabbenaente geben/feggenbe 

mmfc boojtef in Latijn in effecte befe tooö?ben. ^o baer pet 
toare fouöe ’t felbe met ïto?te tooo?bcn boen, <£n alfo 
ooelof gebbenbe om te fielten/ gebben gefett bat fp 
bcrtcoutoenbe opbe ingeborene goebcctiecengeib en 
goebiggeib fgneö jBajefteitö / niet en gebben geb?eeft 
fijne iBajeftcit te boten te leggen ’tgene gaet bpBa, 
ren^eerc ben©?ince ban ©rangien belaften bebo, 
len toa$s/ namentlijlt te berfoefeen ’t gene tottefalig, 

^iacöen ïjcib bet €lj?ifielijhe falicn toas* bienenbe/ feggenbe 
batfe niet en ttoijffelben of get toas* obet lange tot fijne 
jBaiefieitö ooten gebomen/goe ben ï§e?tog ban 2Mbe/ 
b’eetfte ^ngtiifiteur bet H&auren / befe Neberlanben 
of bat Deel ban Beigia, D’toclfe onbet ’t gebieb beef Ho, 
nings* ban ^pangten ié begotenbe/boo? fijne ^paen, 
febonften bernuft (obetlangen tijbe boo2bebaegt) 
Babbe ingenomen en geoccupeett met grote maegt 
iban ^pangiactben en anber b?eemt ftrijgf-bolft / met 
’t toclhe gp be felbe Eanben alfo benatibe / battet 
gccnfpecie bantprannpe fo toleed nocïjte fo fefpiebe, 
ïijlt en bonbe bebaegt too?öert / of gp en teegte bie aen 
tegen eenen pegelpen/ fa jegens be beften enmacg? 
tigften/ fonbet eenig regatbte nemen ban toat He, 
ïigie ofgualiteit bie 5ijn/ en bat onberbejetel banbe 
Keiigie (baermebegp bcs*Honinxban «^pangtens* 
goebettietengeib nus*b?uilite) en op bat gp befe fijne 
ongcgoo2be en nopt gduuifete tptannpe/ exactien en 
lüeutoe manieté bart xegeringe/ naerluft fijns* Bex, 
ten met meetdex betfebetgeib / moegte exexceren/ 
geeftfemet fïerbe gaenifoenen benaut/ eninbe geet= 
lijbfte Steden belaft en geo jdonneett Caftelen te teeg- 
ten/ tegen be maniere / toetten / immuniteiten en ooit 
be Hechten en ©?ibilegien gen bp be boo?faten bes* 
Hcrntnx betleem/ mitfgabets* jegens* betxaetaten en 
aceoo?ben bp ben honing felfs* gepoten: bat no== 
teltjb en baer toe als* met geteeld bebtoongen/ be goede 
^2incc fienbc bat ben Honing niet te betoegen en 
toaö/en gene reconciliatie bp gemengolbe/ boo2ge^ 
nomen Ijaddc tegen ben felben J|ettog ban Elba 
oo?log acn te grijpen/ baer boo? gp ’t ©aderland 
meegte bjebet tot fijnen oude b?pgeid b?engen / en 
fijne en fgn acngangs* ftowiggeid tegen 3gn en bc^ 
bbjingcn, €n alfo notoir en openbaet hjas*metb3at 
goeden moed fgnc iBajefteit be €g?iftelgbe Hcltgie 
begertenbe cntoegebaen toas*/ enbp confeguentie in 
’t regard bet geenre bie ter felbet oo?faben bectlijb 
boenden geaffligeett. ^o berfoegten fp feet ootmoede- 
ïgb dat fijne HBaiefteitö goede gebefte 3P/ befe fo reegt* 
bectbige engeiligc fabe met fgne gulpete toillen bp 
3ijn boo: fo be'e gem ’t felbe faï gelegen 3gn / feggenbe 
befe fabe alle €g?iftelijbe finten gemein te toefen/ 
toantget ben boo2f3 i^ertoge niet genoeg en fal toefen/ 
bat gp befe Nederlanden (uitgetoitgebbende de Hes 
ïigie) fal gebben onder’t job gcb?ocgt/ maetbatgp 
ter gelegener tijd andere Hijben boe berre die gelegen 
3ijn/metgetodt of ^pacnfc P2abttjbe/ onder bexel 
bande Hdigic/ falfoeben t’inco2porercn of in te nc^ 
men / dacr medegp de onberfadelgbe begeerlgbgcid 
bantc geerffegenfal mogen bolbomen/ aio genoeg- 
facm blfifit uit de confederatie of herbond ban 25apo-' 
nen in den jare ban 62, gemaebt/ berfoebende baerom 
op een nicu dat fgn JBaj, op alles* tod lettende / gelie? 
ben toilde gaet een goedettietne anttooo?b te geben. 

. . r ^ goed gertetoas* toe d?agem 
de / en dat gp fgne en des* gegele Neberlands* ©olx eg 

^^^öende/ en bat gp gemeint 
gabbe beiNajefïett ban ^pangien bp anbet ©?incen 
onbettoefen toefenbe/ gp gem genabdgb foube ge, 
b?agen gebben. »eraif0 gp als*nube gdegentgeib * 
berfabenberftonb/ totlbe gp boo? al raeb nemen met 
ben ^oo?lucgtigen N?incc Caetle fgnen 25?oebet/ 
J^ettoge ban ^ubermannie en Ndnce ban ©ertnc, 
lanb / en bes* felfs* Hgx oppetfie Hacb / ’t todb gem 
fal toegelaten too?ben betogie get alfo begoo?t. Eifo 1 
mebe alfulbs* anbetfins* niet geboecgelgb en bonbe ge, ' 
fegten / en als* ban te toege te b?engen bat binnen 
bentgbban acgtbagenb’fdbe ©?incctot^tobgolm 
fgn anttooo?b fal b?engen/ onbettuflegen foget ben 
geetenluliebetotten ©?inceCaetle fdfö tcreifen en 
gem t gene boo?fcg?eben is* / boo? te gouben / en foube 
gem met onaengenaem toefen/ baetopbe boo?fcg?e, 
ben<6efamenfeiben oobgelaftte 3tjnbp garen 
ce met 2$?tcben banctebentie aen ben ©?ince Caetle 
befabe oob t’ontbecben. «^gne ^ajejteit b?aegbe 
tergondtoatbe 25?tebeningielben: ^p anttooo?ben 
betecommanbatieban gare fabe. Cnalfo betlofge, 
nomen gebbenbe met b?p geleibe/ i$ een ban ben €be* 
len metten Caflelein belaft metgaetteteifen/ en alfo 
fp gaet totter teife bereiben / is* bp gaet ban toegen jï> 
ne SBajejteit gefonben ben ^ofmeeftet / feggenbe ban 
fgne JiBajefteu gdajt te 3fm te b?agen of 3P pet bo?bersï 
ban gaten ©?ince gelaft toaten/ bat fp gem bat fouben 
betblaten/offo fpiieber gabben’tfelbe bp gefcg?ifte 
te fielten/ op bat fgne jiBaj. daet naetbetop moegte 
raeb nemen / bat fp ’t felbe fouben boen/ fulx gebben 
fp metten boo?f3 «cbelman gefonben aen ben Honing/ 
bit naerbolgenbe gefcg?ifte. 

Engefien dar het hooft-ftuk van onfen aengeveii 
A voor uweMajefteit, van wegen den Prince van tocrltla* 

Orangien, GravevanNaflau,6cc. onfenGenadigen 
Heere generalijken alleen voorgeftelt isgeweeft,te we- 
ten: dat uwe Maj. believen fouden tegen den Hertog Drggjuw 
van Alva en fijnen aenhank, om de ongehoorde ty- «n ban 
rannye wille, hulpe en byftand te doen, op dat de on- 
matige ftoutigheid en eergierigheid der Spangiaerden, Den Ho» 
om tot gouvernement te komen (daermede datfede nfngbar 
goedertierenheid van den Coningvan Spangien mis- 
bruiken, en hem ook als bedwongen fijn onderhou- 
dende)geweert en tegen gehouden mag worden. So he- 
vet ons goed gedocht de meininge van den Prince 
fchriftelijken te verklaren, op dat uwe Maj .defe Chri- 
ftelijkefake (dewelke met meer andere Princen ge¬ 
mein is) te beter löude mogen behulpelijken wefen^ 
biddende uwe Majefteit het gene dat hier na volgt» 
goedertierlijken na fijne wijsheid en geleertheid te wil¬ 
len overleggen. 

Ingevalle uwe Maj. meint dat by indien fy onfen 
Prince openbaerlijken hulpe dede, dathetfelvefoude 
mogen komen en redimeren totfijnder Majeft fchade 
en nadeel, fokan nochtans hetfelve met een andere 
maniere gefchieden, te weten door den Doorluchtigen 
Prince Hertog Karei, uwe Majefteits Broeder, de wel¬ 
ke alfo hy noch in fijn jonge jaren is , kan door defe oc- 
cafie en middelen eenig uitnemende exempel van fijne 
fonderlinge vromigheid laten blijken, op dat de felve 
vromigheid by andere vreemde Natiën ook bekent 
mag worden , infonderheid in alfulke godvruchtige en 
falige fake, inde welke ten eerften aen den almachtige» 
God,daer na ook aen allen Chriften menfehen van wat 
ftate datfe zijn, een fonderling werk kan bewijfen, fon- 
der eenig perijkel van uweMaj gelijkerwijs men in dele 
voorleden oorlogen vanVrankrijk bevindet van fbm- 
mige Duitfe Vorften en Potentaten gedaen te zijn. 

Maerby indien uwe Majeft. tot defe rechtveerdige 
fake gemoed zijnde, van meninge is, dat het fekerder 
is nagelaten defe voorfchreven middelen, datmen door 
vreemdelingen of andere , de welke fijne Majefteit 
onder fijn gebied getrouw heeft de fake uytrichte. 
So mach dan uwe Majefteit fonder eenige voorder 

km- 



*57 ï- Ooripronk der Nederlandfe Beroerten» 
kennifle te nemen, autoriteit en volle macht geven die 
hy meeft vertrouwet, op dat onder ’t dextel van kope 
cn verkoop alle faken mogen gedreven worden : Daer- 
en-boven by fich fel ven beraedflagen en ordinereri wat 
bewaernilTe die tot meerder affeurarttie wil hebben,in¬ 
dien niet, dat dan ingevalle daer eenige vreemde zijn 
onder ’t gebied van uwe Majefteit die defe fake toege- 
daen zijn , en middelen hebben ons gunfte eri byftand 
te bewijfen om fchepen te bekomen, het zy dooir hun 
gelove, gelofteniffen of andere verbinteniflen en be- 
waerniflèn die Wy van wegen onfen Princedöen mo¬ 
gen. Dat indie’n gevalle uwe Maj. ons fijn faveur toela¬ 
ten wille, noch ons eenige handel of aenflagen verhin¬ 
deren , maef poe te laten van vreemde knechten aert te 
nemen in uwe Maj .landen,met licentie vande havenen 
te gebruiken , namentlijken die men Elsburg noemt, 
om de fchepen te verlichten en te genieten de commo- 
diteiten van dien, al fonder fchade en nadeel van uwe 
Majefteit. 

Ift alfo dat uwe Maj. van den finne is defe onfe fake 
eenigfins behulpelijken te wefen, ’tzymet fesof acht 
ichepen, of met een ander bequaem getal,fonder onge¬ 
rief van uwe Maj. So mag uwe Maj. verklaren en wij- 
fenwat verfekeringe die fal willen hebben omvoldaen 
te wefen, op dat wy na-volgende de macht ons van fijn 
Furftelij ke Genade gegeven,ons befte doen mogen om 
uwe Maj. genoeg te doen en te contenteren. 

En of gebeurde dat deFurftelijke Genade van Her¬ 
iger Karei > uweMajefteits Broeder de fakeaenname, 
indien gevalle fullen bedenken en overleggen de be- 
quaemfte middelen, door de welke fijn Furftelijke 
Genade, nauytwijfendes contractste recht en vollen 
contentement doen fouden mogen, alfo wel van fijnen 
perfoon als van de ruiteren en knechten,gelijk dat recht 
en reden is. 

Om welke oorfaken wille bidden wyuwe Majefteit 
datfe infommige vandefenons fijn goedertierenheid 
en gunfte believete bewijfen, opdat defe onfe reyfe 
niet onnut en fonder vrucht mag wefen, en dat metter 
haeften, gemerkt alle defe faken in de raffigheid gele¬ 
gen zijn, gelijkerwijs wy mondeling uwe Maj. t’fijnder 
gelegentheid breder fullen verklaringe doen. 

Anderwerf biddende dat uwe Maj- in defe recht- 
veerdige en Godfalige fake niet in gebreke en wil we¬ 
fen , ’t welk indien dattet gefchied, en fal fijne Maj .niet 
alleen onfen Prince, maer ook alle het volk in de Ne¬ 
derlanden met grote weldaden aen fich verbinden, in 
der voegen datfe ten eeuwigen dage geen dankbaerheid 
genoegfaem en fullen konnen daer tegen bewijfen. 

©e g^acr na opten tfij. Dag Der boo2fcb?eben maenb 
ianten ™uup / 5jjn (p gebomen tot ^teucopijn / alDaet S|et* 
©ftnee” toge Carei 3tjn reftbentte toaesbouDenDe/ en alfo bP 
fan o» getoaerfebout toaë ban bare bomfle/beeft té anDeren* 
cangten audiëntie gegeben. ^eBneben ban fijn Crc. 
b°tfefaa£? Dabben $p Den hertog gepjefenteett / en remonftramie 
Jnge en geDaen ban De onlijbelijbe tprannpe Deö genogen ban 
betfoeft ^iba/Daer alle Cïmftelijbe.furftcn (feggenfe) ftclj 
«"551 toe behoren te laten betoegen/ om fulr te beletten: ^o 
Sfbart Dan De Crcelientieban baren <0enaDigen ^eereftep 
Ruiter» funDerltnge berttouDe op bet b?oom gemoed en goebe 
“W gefintbeibbanfijne 3FurfteIijhe<ö5enaDe/ Dteïjptotte 
Sngé retbte CönMbe <0elobeté D?agenDe/ fobaDDebP 
ban baer-lutben afgebeerDtgt en gcfonDen aen fijn fum 
gjjjj* gclijbe <©enaDe om bnlpe en bpftanD te begeren / <ïc. 
(F. 144..) 

r\2Cer op Dat fijrt furftelijbe <0enabe (irar boo? 
“antget, *--/anttooo?be beeft gegeben/ alë Dat bP Den $2tn* 
iogca» tefeer beDanbte ban bet gocD geboelen Dat bP ban fijn 
wi- perfoon toaö bebbenDe: Daer beneben 00b Dat bP ober 

lange genoegfaem ban De tprannpe Die Den hertog 
ban 3fllba in bet 5^cDeclanD toaö aenricbtenDe / ge= 
pooitbaDDe met groter öioeffentffeen leettoefenfïjnss 
betten ban toegen bet arm ©olb ert Ctoitfen men* 
feben/ maer betoijle bP niet en bofte of betmoebte 
piet in füne excellentie pet toe te feggen of te gelo* 
ben / fonDerbcn HDajefteit fijnen goeder boo? eerft 
gefp?obcn te bebben/ om Daer meDebemte betaed* 

I. Deel 

flagenebfiji aDbijö te herboren/ beeft belooft bo?té 
na ^toiujolm te bomen / alDaer jijne iBaiefteit 
&c>2té bem fouDe laten binDen / en até Dan baer* 
iuiDen amtooo?De te geben/ $c. bebben alfo ber* 
lof genomen fijne furftelijbe <0enaDe bedanben* 
De. 

<Den felben Dag beeft Den boojfcb?eben teerton Ca* 
rel fijnen .Seéretartémet noefjeen CDelmanbanfn; 
nen JSaDe / bp name lubbert Cobele ban ïtebele/aen 
baer in De teerberge gefonDen/ begerenDe nocb éenjS 
met baerluiDen te ftrnben en toijber te herboren / Daer 
toe fpfeiDen Dat fijn jpurflclrjbe «3enaDe baer fouDe 
ontbieDen/ gelijbfp téanberDaegss boo? noen ontbot 
Den3ijngetoo?Den/ en bebben bare boo?gefïagenp?o* 
pofttie bjeDerberblaert/ alöna luiten inbouDenbec 
2Crtitulen aenjijne JDajefteit in ’t gefebufte gefon* 
Den / te toeten: om bulpe en bpftant ban etteltjbe fclje^ 
pen te mogen bebben / niet Dat 3ijn furftelijbe <®ena* 
Deficb felfster ^ee fouDe begeben/ Dan alleen baer 
Die te Doen bebben uitgeruften metbolfe Daer op om 
Det3pnenEieutenant/ enDefaben begonften aenge= 
grepen 3ijnDe / motbt fijn furftelijbe eenate alsf 
Dan/inDien Dattet bemgoeD Docbte/ met ifoo of 
met 2000 paerbett bolgen/ aio 3ijn €rcellentie eenig 
HanD bebomen en ingenomen baDDe / fouten 3ijn 
3pucfMijbe<©enabeban Deonboften Daer op te Doen/ 
berfebermgeDoen/ na De bolle marbt Die 3? baDDen 
ban Den ^2ittcc. 

^ijnDaerna nocbbeleDtbcrfe p^opooflen tuffeben 
Den hertog en 3Neöertg ^onop gebouDen toel meet 
Dan ttoee uren lanb geDutenDe. 

^aerna 3«nfc gereifl na ^tobljolm Daer fp ban 
hertog Carei befcbeiDen toaren / en gegaen tot Mon- 
fieur de la Garde, en Monfieur Carei de Mornay, 
l^eereban Varennes, Den toelben3Pfebere 252teben 
ban toegenben Piince/ bp baer in een Wanb gefebje^ 
ben / gegeben baDDen reebt boo? baer bertreb/ en beb^ 
ben begeert Datfe De fabe ban3ijn €rcellentie enben= 
IuiDen betouft ter berten nemen toilDen/ en baer be# 
bulplijb 3ijn met raeD enDaeD/ om te beter tot bare 
meninge te mogen geraben/ Daer op Den boo?fcb?e* 
ben Varennes geauttooo?D beeft/aio Dat bp niet liebersê 
enfage/ Dan Dat bp De gemene fabeboiDeren moebte/ 
enDatbp’t tooo?DDat bpgefp?oben baDDe/ niet bem 
roepen en fouDe. 

^aer i& tetflont De boo?fcb?eben de la Garde in 
gebaren /feggcnDe/ Dat bP De SCrticulenaen De|Ba^ 
jefleit gefonDen/ gefienbaDDe/ en Daer af met fijne 
jlBajefteit gcfp?oben/ Dan Dat bp geenfebepen laten 
bolgen toilDe op bet gene Datmen DeboopluiDen fcbuF 
Dig té/ om Dat De ftbulD ban Coning €rtcb fijne ffêa* 
jefïeité boo?faet gemaebt toaö / totberDerffeniffeban 
Den HanDen en niet tot b02Deringe. ©o?Der toaer ’t fa^ 
be Dat fijne jBajcfleit De ^ebotten febepen in betalim 
gegabe/fofouDenalleanDere 00b toillen betaelttoe; 
fen / Daet-en-boben bet toaer een bleinigbciD boo? 3ij= 
ne jBajefieit alfo te banDelen / Dan jijne iBajefl. toaö 
te bieDen De febepen te laten aen 3ijne €rcell. opee? 

I nen gefetten Dag te betalen/Daer boo2beCooplutben 
! fouDen moeten geloben. 5CengaenDe De ©ictualieDie 
I en baDDe 5öne Majefteit De marbt niet te Doen/niet 
| boo2 ttoe febepen / toant De (©nDerfaten D002 Delang^ 
1 Duirige brijg al nitgeteert toaren/ in Der boegen Dat fe* 

feer ttoe febepen ban oorloge Die Daer tegen De Huffen 
gefonDen toaren/benoDigt toaren getoeeft toeDerom 
te bomen / om Dattet geen miDDelen en toaren Die bim 
talieren. jfêaet aengaenDe Deï|abcne ban€téburg 
Die beloof De bp baer te Doen Debbcn/ljem mabenDe 
Daerboo2fïerb. 

anDeten Daegë 3ünfe totten boo2fcb?eben Va¬ 
rennes gegaen/Dctoelbe baer beeft gefciO Dat bpfrm 
felbe ió Die bp boo2 toa.es / en Dat De J^cbotfe €apitei? 
nen fclbebp bem getoeeft toaren en gcbeDen Dat bP De 
<fl!oninblijbe iBajefïeit fouDe toillen fp?eben om be* 
talinge te mogen brijgen/ toant De iteajefïeit bun- 
luiDcn toel febulDig toa.es 80000 ^aclDeres/Daerop 
bp gcanttooo2D baDDe Dat bP baer fouDe fp’ebenom 
te betfio?en of 3p De febepen ban öenluiDen fouDen toii* 

ff ^ 
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Het vijfde Boek. 

Vn ober nemen / bn alfo berre batfe b:te of of bierfepe; 
mn pan ben |Baj. in betalinge namen/ baer op bat 
öe ^epottert boo?f3 te b?eben toaren getoeefh 

(Ctoe Dagen öact na 3i)nfe toeber bp Varennes en 
de la Garde betgabCtt gemeefï en peeft de la Garde: 
ncfepD als bat fijne jBajcfïcpt paer geene fcijepen 
boen «t toilbe/ maer tori be ^epotten tn aff5o?nnge 
ban ’t gene bat Dun be m&ajoftept fcpulbmf / foo 
bat fp boo? al niette ^epotten JjJJ' 
beien / op batfe baer na metter jBajellcpt moepteu 
fp?ePen / toant ingebalïc fplupben mette^cDotten met 
en Poften-acco?ber en/ foenfouben be ^iepotten geen 

m w 
todtoifte battet niet geoo?ïoft entoatein ^nanbevg 
S^ccriüöïjcpö/ bed min een ComnDrnP/fonber confent 
eeiitg ©olP aen te nemen / en bat men alfo eecjl 
en boo? al eonfent ban fftne mwm ^oo?be te 

^is>aet op be böö?fep?cben la Garde geanttooo?b 
Ijeeft / m bat fijne IBajefteit te b?cben toaS / en be; 
neeebe batfe mette spotten fouben panbelen/ tn ber 
boegen batfe opten felben boo?f3 bag t’famen betga; 
be«3ijn/ enpeMmtmet Dunlupbengepanbeltenbet; 
aceo?beertalSBientaebülgt. , 

(Ceneetften/ bat Dptnbten batfe befiomen ban fyne 
jBaicftept b?ie of biet fepepen tod toegeruft met p 
febuc en ban poeper / en anbere munitie totten <Bo?Iog 

ten oic bienenbe / gelebert tube fabelt ban Clfburg / bat fp 
nri<co» mpben aio ban te toeben fulien 3pn bie ober te nemen 
!«-fcpe boo? ben felben p?ijs' öaerfe op gefcDatfuüen too?ben 
Seben tot ^toPpolm / bp petfoncrt baer toe gebeptiteert / 
ïiAööcn jttet confent ban öctbe pactpcn / om te btenen en geënt; 
gsötein. pjopecct te toerben ten bienfte ban ben ©?mce ban 

Citangten. Cn ooft bp alfulPe mtbelen aen te nemen be 
^epotten om te fepepe te tceben tot Clfburg / te toeten 
b?ie üSegtmcmen muteren dP regiment ïoo. Dun- 
luibcn betalenbe ais ruiters / toefenbe meelt al Cbel? 
juiben/nict tegcnftaenbe batfe fullen moeten btenen 
boot eenen tijb te boet/ en noep een regiment ban biet; 
ponbeit boetbolP toaer ban ben Capitein en ben 3lui; 
tenant fullen pebben gagte aïsS Capttetnen ban be rut; 
terS* 

l|öcBtSberaccü?beert batfe betaeït fullen tooien 
ban ö?ie maenben tot b?te maenben/ na batfe betPte; 
gen fullen pebben cenige ^tab of ^aben / en pare ga; 
mc fo! fngacn ban bien bag afin een maenb/toeïpe 
gagietS geacc0?Deert / <PadberS ter maenb negen / 
boo? ben p,?ij$ biefe Pebben gepab ban ben IBajeftett 
ban ^toetten/met conbitien bat bp alfo 3pn €jcell. 
nieerbergagie tö gcbenbeaen anbere / batfe ai# ban 
ooP fo bed pdibcn fullen ais anbere / baer op batfe be^ 
ïooftpebbenpimtetoiUcnïaten gebnnften bacrmenfe 
faltotilcn pebben. ^iem/notp iö geacco2beert bat; 
mcnfcmetöptepanbcttfal beeben geben/aengaenbe 
be befclbtnge ban be Pnecptcn en oob ben tijb bat 3pn 
d?ui'|tdüt3c <©enabe fal fcpulbig 3Ün be fepepen te be; 
talen en ober te nemen / en toerb noep geen accoo2b ge; 
tnaePt/boo2ber toerbe noep beraccoibecrt bat 3pn er; 
ceUentiebe ^cPotten in 3ijnen bienitbanben begon; 
flen ïtrijg bepouben fal fo lange als anbere folbaten. 

(Optenfeiten gillij 3ön boo? ben boojfcp?cben dek 
Garde tot paer gePomen bc ^epotfe Capttetnen / feg; 
genbe als bat 5tjn iBatefteit niet meer als b2tc fepepen 
toegeruit en toilbe laten bolgen / baer na maer ttoe / en 
bannen be cefte ban paer aepterpeib betopfen foube tot 
<2E>emfio of tot lambojg teontfangen / en bat 3tjne 
^iBateltett be fepepen op 3ijncn f»o|t tot Cisburg fal 
laten brengen / ban bc folbaten fullen moeten op paren 
eigen Poft tot CISburg rcifen: en als 3P P^et b?aegben 
of3»j bic ttoe fepepen begeerben/ pcüben geamtooo2b 

;lï7*. 
begeerben tepebben/tS toeber gefeib getoojbenoatfe 
eerftmaPen foube bie ttoe te pebben/en als banfou; 
ben 3P berber fp?ePen fo ban be betalinge ais anbers / 
baer ober pebben aen Monfieur de k Garde grote 
Platptengebaen. 

Opten 7 ban ben boo?fcp?eben maenb 3ijn toeber 
tot paer gePomen ttoe ^epotfe Capiteinen / Plagenbe 
battet al af toaSban eenige fepepen te Prijgen/om 
battet ben 2ibel niet en toilbe pebben bat men pet Co; 
«ingrijp bloot mapen foube ban fepepen / en batfe ma; 
Pen fouben te bertreePen / men foube pen toat gdts op 
be panb in betalinge boen / bies foube 5Cnb?caS iteit 
alleen baer blijben om be refte ban ïfe betalinge te bop 
beren / inbien bat 3p eenig boetbolP begeerben tot %iv 
beP of tot ^ambo?g / feiben 3P te b?ebcn te 3ijn aibaec 
te Pomen ten bienfte bau 3pn Crcdi. mits gebenbe 
toat opte panb. 

Opten 8 bag baer na 3jjnfe toeber bergabert ge; 
toccfl metten boo?fcp2cbcn de Varennes en de la Gar¬ 
de, beplagcnbe paer ban toegen 3pn Crcdlentie bat 
men fo met paer panbelben / en niet ponben en toilbe 
toatmen paer toefeibc/baer notptans ben boo?fep?e; 
pen de k Garde peeft peten panbden metten &cpot; 
ten/feggenbe/ bat $tjné IBajefleit te b?eben toasfepe; 
pen te laten aen ben ^epotten om paer boo?tS ober te 

^aer op ben boojfepieben de k Garde na bele ercu; 
fen gefeib peeft / bat pp te b2cbcn toaS 3tJb fePto « bet* 
Popen / baer boo? bat betoben fouben moeten fommi; 
ge Poopluiben boo? be betalinge / baer op bat be boo?; 
fcp?eben ^onop anttooo?be bat pp mibbelen foube 
mogen binben: baer na tegen ben abonb ts 1 Efciufe, 
een ban be <0efanten bp b’anbere gePomen / feggenbe/ 
bat be boo?f3 ia Garde gefeib pabbe / bat pp 3pn tooo?b 
foube pouben flaenbe/ te toeten bat Pp paer pet fepip 
en bc paben bie pp paer toegefeib pabbe / foube manen 
te pebben. ^ 

Opten 9 3nn|Bee|!er eerman ban ber IBeereen 
l’Efclufe gegaen tot Monfieur de Varennes, en per»; 
ben paer bePlaegt / poe bat Pontus de la Garde met op; 
reePtelnP met Paer en be faPe en panbdbe / bebuep- 
tenbe bat pp bie OTtieulen biefe aen be ^Bajefiett gefom (^• hs 
Den pabben niet obergegeben en pabbe getroutodpn/ 
baer om batfe be boo2fcp2cben Varennes gebeben peb; 
ben bat pp be ComnblpPe jBateficitfelbefoubetoik 
len fp?eben en be faPe communiceren / baer toe fp pem 
be artieulen fepdftdijp obergegeben pebben. 5loep 
pebben 5P pem gebeben bat pp be falte fdbe fouöe bnk 
fen aennemen ais een pooft/ baer op peeft Pp paer 
boo? anttooo?D gegeben bat 3P ^^tog Carcl felbe 
fouben fp?eben / en bat pp baer na m bomen fonbc 
boQ?berenbe’tgenobat3p fullen begeren / ^c. €n bat 
pp maPen fal bat men be ComnPlpPe SBajdlettm 
3tjn p?cfentie fp?eben foube/en een finale anttooo?De 
ferngen fal / maer bat Pp tod topte bat 3P geen fepepen 
bePomen en fouben/ en PlacgDc ober beUeptbeerbig; 
peib en ongdtabigpeib ban ben boo?fcp?eben de k 
Garde, &c. 30cS pem bdangcnbe fo en Poft pp be fa; 
Pe niet aengeben om bat pp tod topte bat pp met uit; 
reepten en foube/ en bat pp be ContnPUjDe |Baj. noep 
ter tijb niet aengenacm en toaS / niet te min pp toare 
altoos bereib bc jBajeftcit ban patent boegen te fp?e; 
penenparemeningete openbaren / noep fetbe ppbe; 
toijle3©iüemban3®ijP b?teof bier fepepen gepoept 
pabbe met pet gefeput/ om te boeren na ben ©ertog 
ban 2S!ba / fo toaS PP te b?ebcn bp inbien men pem ee; 
nige öcftdlinge toilbe boen pebben /ban ïjp niet een 
WnPeenPonbert mannen baer op fal maPen/bie te 
nemen en toeg te boeren na 3ijne Cecell. onber 5t bep; 
fel en feppn ais of pp ban toegen ben hertog ban $lba 

^U^)act na pebben ^onop en FEfdufe boo? goeb aen; Of 3mö!cttnc fCljcpen yvMM.w— 
6a'tfefo«B«fiarel!eftc»oenomti?imtretonitwWaM hmtomta»twttn 

Dffe ooP bie ttoe fepepen alffe tod toegeruft toaren /1 pen / of een ten mmpen met uet ö i j o 
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ïfabimban CtëDurg/ aïfo fijne fDajciR bat beft Bun? 
ken fal / op Batfe foubeit mogen (peuren toat fijne JPa? 
jefteit boo: bén ppnee Begeert te Boen / Baer toe een 
aBfolUte anttooo?Bc / Daet ereuferenbe / Batfp fo lange 
niet gefïiiltciteert en Baöüen aen ftjne iiBajefteït / toant 
fPBaBBen lange ttjO opgepouöen getoceft öoo2öen ge? 
nen Baer fp Baer meeft op Betrouöen enljoop opgejfet 
Dabben. 

Cpten elflren boo? noen 3tjnBé dei’Efdufe en Ban 
Ber Meei-c totten boo?f3 Varennes, ont anttooo?Be/ 
nabolgenöe fijne geloftenilfe gegaen / en peeft paer 
gefeib Boe Bat Bp hertog Carel / en Baer na Be JBaje? 
fteitgefp?okcn BaBBe/ en Batfe ganfcOelijB BeranBert 
toaren/ toel mer&enöe Batter afgunfiigjjetB tuffcDen 
getoee|ï tóare / Baer en BoBcn Bat pp felbe fijnen Btenjl 
gep?efenteert BaBBe/ feggenBe inkten bat fijne jjBaje? 
flettgeltefBe BP fouBe Be fake felBe geern aengnjpen/ 
Ban Ijet toao al te Bergcefo getoceft / Baer na Beeft Be 
B002f3 Varennes toeber aengegeBen / ingeballe Bat 
men ’t goeB BanB / Bat men (jent een beftellinge gaBe / 
Bptoaregereet omftetfcBip met gefcftutgelabenban 
SPillem Ban 3©tjk aen te grijpen. 

Cn alfo fp luiken alfote bergeefotoerbenopgeftou? 
Ben fonBer benefit / Bekken aen ia Garde Begeert in? 
Bien Bat fijne iBajefteit Baer geen fcBepen en toilbela? 
ten BeBBen/ Bat aio' Ban fijnelllaïeiïett Baer fouBe toe? 
ïaten eene b?pe J^aben om te gek?uiken / <Jc. 

3£aer op dek Garde geantBtoo2B Beeft / Bat 3!n? 
B?teo Sorir tp&tnge geB?acBt BaBBe Bat Be nuffen met 
negen gallepen en Bier fcBepen in Be Éee toaren/ fo 
Bat fijne ftëajefteitgeen fcBepen BerBen en kofte/an? 
Bero fouBe Bp Baer Ban B2te fcBepen gerieft BeBBen/ 
alfo Bp boo?genomen BaBBe / Bieo rttet te min feioe BP 
gereet te toefen om met Ben boo?fcft2eben ï’Efdufe 
Bp hertog Carel te gaen / ont te berfjoren toat Bp Boen 
toilbe. 

31tem feiBe Be boo?fcB?eben de la Garde nocBBoo? 
eyeufe Batter nocB een oo2log op BanBcn toao Ban Ben 
Conink ban polen / en Battet Baer in Ijet Conink? 
rijke niettoel en flonB / niette min fijn Crcellentie 
fouBe Bent altoo.0 toel mogen berfekcrenbaneen^a? 
Ben. 

^omma nëBatBefe cefanten ban ben p2ince Ban 
<©rangien lange toaren met Bete fcBone pBele tooo2Ben 
en Beloften opgefjouBen / B’een tijd Bat menfe B?ieof 
Bier oo?log-fcBepen toel toegeru(t fouBe Boen BeBBen 
in Be ï§aben Ban ClOBurg / met Bipe toelatingc en 
pafTagieB002Bet BrijgOBolBBat fpfouBenaennemen/ 
en Bat Be JlBajefïeit ban ^toeken Be felBe fcBepen fou? 
BeBoenpafferenBc £om/ mito Batfp felfo Be p?obi? 
fieban granen enanBerO/ fo totte fcBepen aio foiba? 
ten BeBoeben / fouBcn moeten beltelïen/ te bekomen 
uit anBere plaetfen en niet uit Bit Coninkrtjke/ Baer 
in Be CSefanten toel te Bieben toaren / ook meBc Bat 
hertog Caerle Be felBe fake felfo toilBe bo?Beren en 
affifieren/ $c foiöBaereintelijkBooi MonfieurEr- 
boville, J^ofmeefier Ban hertog Caerle / enSubbert 
Cobele / naeb Ban Ben fclBen hertog / opten ttointig? 
(ten gjulp aengefeiB Ban toegen hertog Caerle boo?f3/ 
Bat ben felben hertog feer BeB?oeft toao Bat BP Ben 
p?incenÉet BeBulpig toefen en moefite/ gelijk Bp tot 
Bier tijB toe altijB ban meningegetoeeft toao/omBe 
tpbinge uit SLijflanB gekomen / Bet toelk in groot pe? 
rijkel liont om te komen in Banken Ban ben jBofcobi? 
ter: fo men Baer in nietterdonten BerfageenBefelBe 
aifiiteerbe / Baer toe in ’t felBe Coninkrijke geen anber 
^2ince en toare Ban hertog Caerle / en Batfe om Bier 
oo2fake / en om Batfe fekerltjk oorlog toaren bertoacB? 
tenBc tegen Ben Coningban JMen/ alle BaremibBe? 
lenfo Ban fcBepen aio anbero/ moeiten kp een BouBen 
in’t felBe Baer Coninkrök/ en geenaffiltentie/ nocB 
Ban fcBepen / nockte Ban Bolken konbengeberben/ 
oberleberenbe tot Bien einbe aen Be felBe Cefantcn 
k?ieben ban hertog Caerle aen Ben $2ince ban Cran? 
gien/ inpouBenBe fijne onfcljulBenercufatienopenBe 
Befe fake boo? fo Bele Ben Boo?fcB?eben hertog aen? 
gaen mocljte. 

Befelbe Cefauten ontttoöen getoojben Bof»? Ben ^e* 
cretartO banken Coning en anker CBelluiBen/ om 
te komen boo? C*?abe ^eter 252aegBe / <02abe ban 
3©ilfinrD02g/©?p-l!eer tot ïtibbenBolm/éceretot 
Epnljolm / en Ben Cancelier genaeint ^icoiaco Cul? 
Benflern/ Baer gekomen jijnbe / Beeft <©2acf ^eter 
Boo2fcB2eben alle ’tbolk Batirtbe Camer toao Beren öniS 
uitgaen/keBalBen ttoe ^ecretariffen/ban Ben toel? fanten 
ken Ben eenen Ban keiben (pa Bat Be boü2f5 <©2abe lflllöc,t 
Baer feker fcB?ift gegeben BaBBe BienenBe B002 een ant? ES» 
tooo2be ban toegen 3ijne iBajefreit aen Ben pemee) rangtet! 
in Satijn totte felbe gefanten in effecte feiBe Bit nabol? 3C3E£f “ 
genbe: Als dar ettelijke dagen geleden fijne Majefteit geü ben 
vanhaer aengegeven is géweeft den ftaet van de Ne- Comns 
derlanden, verfoekende daer om van fijne Majefteit 
hulpeenbyftandom fommige fchepen té inogen be- ^ E 
komen, tot behoef van den Prince van Orangien, &c„ 
Maer dewijl dat daer feker oude verbonteniflTen waren 
met den Coning van Spangien , dewelke tot noch toe 
ongevioleert gehouden fijn geworden, was fijne Maje¬ 
fteit gedelibereert defelve noch niet te willen breken, 
maer in eeren te houden, in der voegen dat uit dien fij¬ 
ne Majefteit den Prince geen hulpeofbyftant enkon- 
de toefeggen, infonderheid alfo fijne Majefteit om fe¬ 
ker oorloge noch voor handen fijnde, geen fchepen 
en foude mogen of konnen derven, dan wes fijn Ma¬ 
jefteit anderfins vermochte , daer ware fijn Maje¬ 
fteit altoos toe bereid, ^acropita Bat 3P 3ijUC JI§a? 
fcfieit bcBanktBaBBcn/ toeBec geftiB ïjeblmi alö Bat? 
fe Be meninge Ban 3ijn jBajeflcit gcnocgfacm ber? 
(ïonBen/te toeten alsS bat om ttoe geaUegeerberebe? 
nen 3ijne iBajeffeit ben JB?incc Baren genabigen ijcc? 
re geen kpftanb en koftc betoijfen/ maer Bctoijlcöat 
Bare articulen ban toegen 3ijn dfurpelijke <©enabe 3ij? 
ne jBaje(ïeitfcB2ifteIpen obcrgegeben/inBoubcnbe 
toaren Bat Bpinbien3üne üBajcfïeit niet geraebfaem 
en bonk ben f&ince Birectelijken öeBulplijk te toefen / 
Bat alss Ban’t felbe Boo? anBere gcboeglijke miBBelen 
toel gefcBieBen mocBte / ’t3p kp maniere ban kope 
Ban fcBepen/ of anberfing Boo? anBere miBBelen alö 
3ijne IBajefïeit kelieben fouBe / fonber eenige boo?? 
Bere kvnmffe Ban faken na Ijet inBouben Ban Ben boo?? 
fclj2eben articulen en B^t monbelinge aengeben Boo? 
Monfieur de la Garde, ’ttoclk 3p toel Begeert pB? 
Ben/Bat Bien acljtcrbolgenBe toat BaBBe mogen ge? 
fcBieben/omtoattekekomen. Cn aengaenbe Be in? 
tercefifie Be toelke 3tjne jBajefïcit ten boo2beel ban Ben 
P?inceaenben Coning ban Spangien toa$p?efen? 
terenbe / BerklaerBen 3p 3ijne IBajepeitfeer te kekan? 
ken /Ban Bat Bet felbe toag al langen tijBtcbo?eneer 
3ijn 5furpelijke <©cnabe Be toapenen in Be Bank nam/ 
en B002 Be j^eBerlanben na ©?ankrijk toog/Boo2 fom? 
mige potentaten aen Ben Coning ban spangien ten 
bollen te bergeefg gekaen / fo Bat 3ijn Crcellentie met 
een % ibel in B?uk uitgegeben / Berklaert BaBBe Be 00?? 
faken Baer Boo? öat 3jjne Crcellentie geB?ongen toa^: 
Be toapenen in Be Bank te nemen / niet tegen Ben Co? 
ning ban Spangien / maer tegen Ben Jgertog Ban 3M- 
Ba/totkeBoefenBienlcBanBen Coning ban ^pan? 
gien / en om Be SanBen ban Ber ^fnguifitie en anBere 
tprannijen tebcrloiTen/enalfoinBaer b02igeb?pï)eiB 
tefïellen. <©aer na Bekken Berlof begeert om Be ant? 
tooo?BeBanben Boo?fcB?eben <©?abe Baer in Bet ge? 
fcB?ifte gegeben te mogen lefen/ en baer na Baer op 
geboeglijken te mogen anttooo?Ben/Bit gefcl)?iftc toa? 
luibenBealBuo: 

ANtwoordedesalder doorluchtigften en machtig- 
ften Prince Heere Johan den derden, der Sweden, tdi)& af* 

Gotthen en Wenden, 5cc. Coning, den Edelen en 
weerdigften Diederich van Sonoy * Harman van der ije t,ré i 
Meere,in beide den Rechten Doótoor ,en Jan vander Coning 
Clufe,des doorluchtigfte Prince Heere Willem van 
Orangien, en Grave van Maffau, &c. Gefanten gege¬ 
ven den 2oJulij Anno 1^71. 

De Doorluchtigfte Coninklijke Majefteit van Swé- 
den heeft goedlijk verftaen, ’tgene des Doorluchtigen 

CU opten 21 banken maenk 3jUlpnamiBkag3ijn Prince yan Orangien Gefanten ,fo van der Nederlan- 
I. Deel, ff a den 
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den ftaet, fovande huipe van fijne Majefteit te impe-i 
treren , fecr onlangs hebben geproponeert, totte welke 
de doorluchtigfte Coninklijke Majefteit alfo heeft be¬ 
lieft te antwoorden. 

Ten eerften hoe wel fijne doorluchtigfte Majefteit 
gene fake eerft nochte ouder en heeft, dan dat hy de fin- 
ceregoetdadelijkeen beftendige vriendfehap en vrede 
met yder Chriften Prince en die van buurfchap fijne 
Majefteit raken, liefheeft. Alfo verftaet hy ook be¬ 
droefdelijk den ftaet in welken defe Nederlanden nu 
eenige jaren in beroerte en anderfins hebben geftaen, 
en van goeder herten begeert en wenfcht hy dat by goe¬ 
de middelen en tot gemeinen befte daer in worde be- 
raedüaegt, en alfo nochtans tuiïchen de Majefteit van 
Spangien en fijne Rijken en Palen van ouds byonfe 
Voor-vaders zijn onderlingen gepafleert en gemaekt 
oude verbonden, in de welke fijne Majefteit voor fijn 
deel ontwijffelijk wil blijven , en de felve tradaten , 
verbonden en accoorden tot defen dage toe finceerlijk 
allenthalven en onverbrekelijk zijn onderhouden, en 
kan daer om fijne Majefteit by gene middelen by der 
Gefanten geproponeert, hem tegen den Hertog van 
Al va des Cohings van Spangien in de Nederlanden ge- 

(F. 140.) ftelde Gouverneur, den Prince van Orangien huipe of 
byftand beloven, en hem bemoeyen met nieuwe oor¬ 
logen , noch mede te defer tijde de fchepen gederven of 
ontberen. 

Dan fo fijne Coninklijke Majefteit by andere wegen 
en redenen of door fijne interceffie aen den doorluch- 
tigften Spaenfen Coning , hem en de Landen eenig 
voordeel of profijt konde doen en ’tgemein befte en 
vrede gevorderen , in fuiken dele wil hy hem met an 
der Chriften Princen van goeder herten in alles em- 
ployeren. Gedaen tot Srokholm ten tijde als boven, en 
was bezegelt met een opgedrukt zegel des Conings. 
Daer onder ftond gefchreven , by eigen hft van de Co¬ 
ninklijke Majeft en ondertekent Ntcolaes Guldevftern, 
des Sweedfe Rijks opperfte Cancelier en Bander-Hcere 
van Eemt by Holm. 
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Wet na frbben fp luiöen norit bcrfcbdöen pw* 
pooffen adiaö en moeiten geöaen om t>e 

ban Ctëburg'topdijb tc mocen geb?uiben / maer fiem 
öc öattet al te bergeefë toaë en öat öen ï£cere ban Va- 
rennes bcn-luiöcn tiet boe eet Ijoc Ucbct te bertreeben/ 
en öatter niet öan betotegerpe/ Ucbtbeeröinlictö en om 
geftatugbeiö albaet te Jgobe om en ging / en öatfc Den 
Coning bcranöcröcn m ö’aeiöen fo fp toilöen / fo 51'jn 
fn luiöen/ niet mtgeriebt tobbcnöe/ ban öat fpbm 
taotben en toe-pgginge Itregcn öat öcëltomrenboib 
bp noot ban ontoeöer en anöere eerlijbc faben öc i a- 
ben ban Clöbnrg fouöen mogen gebmtbcn/ fcnöet 
öat fp nücbtanë öicë acngoenöe fctotftdnft befebeit 
bonöcn bebomen/ ban ^tobbolm bertrotben/ latenöc 
aiöaer Jan de l’Efclufe om te banöden metten ©ice- 
3Sömtrad ban ^toeöen/ öe todbe öoQ2ccncn Capb 
tcmacnacmt Johm deCoionia fijnen öienft öeöep^ 
(enteren am öen piinceban «örangien. 

<De J3nncc ban Drangien en rufte eben tod niet aen 
allen bijtten bultte te foebett / en aenftagen te maben 
fo binnen aio buiten öc jlcöerïanöcn / öaet toaten 00b 
fomntige binnen ’ë Eanöë öe todbe pjefenteetöen/ 
öat alë öe JMnce in ’t bdö toatc en eenige macht baö; 
öc öatfc modjten betfebett 31 jn fr* luiben fo baeftöen 
3Mnce met 5un bolb ontrent öe ^teöcn fouöe bomen/ 
ïn baer eigen fiuifcn fouöcn foppen leggen/ en öe felbe 
met anöereaen toattö fouöen fteben/ ten einöelipte 
beter mceftet ban öe ^teöen fouöe tocröen / fo groot 
toaë öen ïjaet öie fp tot öen hertog ban Elba enöe 
^pangiaeröen ö?oegcn. «De fhincc ban Crangicn 
Heeft 00b aen ^onbliecr JDiUctn ban 23Iopë / gefeiö 
Creftong / öc todbe Ijcm (3cBert öen flag tot^fem- 

: minnen baer Ijp met Cteabe Eoöetoijb toaë getoeeft / 
enfeergcquetfltot Cmböen toaögebomen) begeben 
haööc in öicnftc alë Cöelman bp CBfacrt egabe ban 

; Ooft-©jtcftanö / gcfonöen commiftie om ttoe febepen 
ban oodoge ter ^ee toetc ruften / ober fulr beeft bp 
fijn affcljeiö banöen€?abe bebomen Ijebbenöe/ ficlj 

tot Cmböen Begeben / altoaerbP banfeberCngdë- 
man een fcfjip geboft beeft/ groot ontrent tnegentig 
ïaften/ met feftien Eepdftucben of Rotdingen/met 
alle 3ijn 3cilenengereetfcfjap/ boo? bijf-bönöertpom 
öen fteerlingë / en Öc boop gefcbicö toefenöe / beeft af= 
gebceröigt Capitein Hobo! / öielip aengenomen baö= 
öeboo’fnnen Êieutenant/om tot^iarmtipenin Cm 
gdanö ’t boo’fclpoben febip teontfangen / blijbenöe 
ïjp miböelretijb tot Cmböen om 0202e te ftdlen tot Be* 
taiingeban’t boo?.fcb2eben febip / öan bo?të Baer na 
3ijnöer b2iebcn ban öen boo2f<b2eben <©?abe gebomeft 1 
aen öe jBagiftraet ban Cmböen/ öat ft» öen boo?fcto^. 3°nfi' / 
ben (Creftong fouöen berfeberen/ fttodb bpöie ban SS, 
Cmböen terftont na gebomen ië/ en iëbooftëöoo? ban 
lafte ban öen <©?abe/ banöenen boeten gefloten na 
bet ftuië te Eieroo? geb20<bt / en omtrent beertien JjJi 
toefeen lang ftrictelp gehangen gebouöcn/ fonöeröat üooiian 
bp terecbtegeftelö of öat eeninen cifefj of condufic je; u^ötn 
genë bemgeöaenen genomen të getoeeft / niet jegem ®?nat,e 
ftaenöe bele en menigbulöige fiipplicaticn aen öen 
b002feb2fben <0?abe bp bent geöaen/ fonöer öat ljp 
oobbonöcberftaen öe oo2fabe ban fijnegebanfeenifte /banflen’ 
öan öat men feiöe öat öen <62a.be ban 'Cmböenaem 
geöient toaë öat bp binnen öer ftaö ban Cmböen je* 
ber perfoon ban Emfteröant baööc gerantfeeneert / 
en öat ftobol fijnen Eieutenantöiberfe roberpen baö? 
öe geöaen in öeö <C?aben Eanö / ten leften ië bP onu 
ffagen uit öe gebatibentffe / mttë öat bp al boren tot 
botge ftelöe ^fuftrou tCgatba 25enninga ban Ople= 
toacrt boo2 öe fomme ban 1000 öaeiöerë tratbpnït 
öe ft aö ban Cmböen nieten fouöe bertrerben/ boo? 
en al eer öacr in bp öen <6tabe anöerë fouöe toefen 
gectöonnerrt / öan na öat bp nocb ontrent beertien 
anöcre toeben lange tot Cmböen toaë gebleben/ en 
öat bn geen affcbeiöen bonöe bebomen/ en bem öc 
miööden tot ftjnonöerbouönoöig3ijnöe / begonöen 
te fadgieren / öetoijle bP alöaer toeinig in banöen 
baööe / fo beeft bPfitb eintdijb na boo2gaenöe p?o= 
teftatie ban öat bem geen cetbten moebtgebeuren/ 
en banpjefentatie banfiebtot allen tpöen tnretbtetc 
fifteren ter plaetfe öaer men bem refbtdpb aenfp?e* 
hen fouöe iutiien/ ban öaer geabfenteert en beimdijb 
hertogen/bem begebenöe op %zz tenöienftebanöen 
^dnce. 

(Certorjlrn öe bü02f3 (Crefïong nocb binnen Cmb# 
öen toaë / fo beeft öen 2ïömirad ban Emfteröam ,!ccrat 
25oëbuifen ettelijbe febepen banöen p?ince ban <0- nut» 
rangten boo? Cmböen leggenöe/ oberbalien en met ge' 
todöaenomen/ öe bo2geren ban Cmböen Ijebbrn 00b ^pen 
ontrent öen felbentpö öen <0?abe ban öer fBeifeutt 
Cmböen gejaegt. jgj? 

e banöe <0eeftdijhbeiö enöe iDagiftratenöeröe* 
ftaö ötreebt/ onrftagen 3ijnöe ban bet ^paenfc 

garnifoen fo boo2f3ië/ toefenöe öat fobaeft öefebe^ 
pen banöen §3?incc benaegt of hertogen fouöen toe* 
fen / öen hertog ban 2llba öe ^§taö toeöerom met 
^pangiaeröen fouöe belaften en bef toaren/ foöeftas 
me ging öatfc toeöeiem tegen öe ïDinter alöaer fou^ 
öen bomen / en tod toetcnöe öatfe aen öen hertog geen 
geb002 en fouöen bebben/ 3ijn te raöegetoo?öenfie* 
queftc te p2efemeren aen öen Coning ban spangien / 
ten einöe om banöe boo2f5 folöaten ontlaft te mogen 
blijben : bebben oberftilr aenöe ^eben ban ,§inte 
jBieterë baren <6ecommitteeröen in Spangien/ ober# 
gefonöenöefena-bolgenöe ïïeguefte/ ten einöe bp Bic 
aenöe USafefteit p?efenteren fouöe /öeïleguefte toaë 
luiöenöe alöuë; 

Dl 

Aen den Coning. 

/^Even in alder ootmoet te kennen uweMajeftcits 
^onderdan ige de Prelaten, Dekenen en Cappittelen 
van den vijf Godshuifen binnen uwe Majeft. ftad Ut¬ 
recht , mirfgaders de Schout, Burgemeefteren en ande¬ 
re Regeerders van de felve Stad, hoe dat fy Supplianten 
zedertdatde Landen van Utrecht hen by tradate on¬ 
der de Keiferlijke Majefteit, hoogloflijker memorie, 
uwe Majefteits Heere en Vader gegeven hebben, hen 
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. Oorfpronk dér Nederland/e Beroerten. 
altijds fo onderdanig en getrouw jegens defelve fijne 
Majefteit voor, en uwe Majefteit na, gedragen heb¬ 
ben , als eenige andere omleggende Steden, ’t welk fy- 
lüiden merkelijken vertoont hebben in de voorleden 
tföublen die in uwe Majefteits Nederlanden in den ja- 
re 66 (God betert) geweeft zijn , dat fy om de Stad en 
Landen van Utrecht van den overval en oppreflie van 
den rebellen en fectariflèn (die niet en fochten dan de 
voorfchreven Stad en byfonder die van de Geeftelijk- 
heid te ruineren en vernielen) te bewaren en befcher- 
men, merkelijke,grote en exceflive koften gehad en 
gedragen hebben , fo in ’t onderhoud van een grote 
menichte van foldaten die fy in haren dienft aengeno- 
men, en ontrent den tijd van negen maenden ten einde 
als boven 3 onderhouden, en veel aen flagen op defelve 
Stad, meer dan andere gemaekt, daer mede gebroken 
en gerefifteert hebben, als ook door dieii dat ten tij¬ 
de de voorfchreven rebellen binnen Vyanen fofterk 
geworden waren, dat fy apparentelijk met het krijgs¬ 
volk de Landen van Utrecht jegens hen-luiden niet 
enfouden hebben konnen defenderen, t’haer-luiden 
ernftige verfoek binnen de voorfchreven Stad geko¬ 
men is den Grave van Megen,met fijn geheel Regi¬ 
ment knechten, het welke fy met groter devotie ont- 
fangen en in harehuifen gelogeerten geaccomodeert 
hebben den tijd van ontrent vijf maenden of meer, tot 
grote koften en laften van deninwoonders van defelve 
Stad, fo geeftelijk als wereltlijk, die ook des te meerder 
fijn geweeft,dat ten tijde de voorfchreven foldaten bin¬ 
nen Utrecht gelogeert waren,fy geen of feer weinig 
geld hadden daer mede fy hen mochten onderhouden, 
fulx dar. de felve hebben moeten leven eenfdeels van ’t 
gene henluiden by den rijken gegeven,en eenfdeels 
van’t gene hen-luiden by den armen geleent is gewor¬ 
den, welke leninge tot een merkelijke fomme was be¬ 
dragende , daer van noch een deel te betalen ftaet, en 
hoewel dat de voorfz Stad en In Woonders van dien, fo 
geeftelij k als wereltlij k,de voorfz koften gedragen heb¬ 
ben , meer dan eenige artdere fteden daer ontrent, ver¬ 
mits fo voorfz is, meer aenflagen op henluiden, en op 
het gehele Land van Utrecht, dan andere gemaekt wa¬ 
ren, en confequentelij k meerder perij kelen weder ftaen 
hebben, en dat fy wel hadden verhoopt dat (de voorfz 
troublen cederende) fulks aengefien foude hebben ge¬ 
weeft , fo heeft het nochtans belieft de Excell. van den 
Hertog van Alva, Gouverneur en Capitein Generael 
over uwe Majefteits Nederlanden, inde maend van 
Auguftoin denjare 69 leftleden, inde voorfchreven 
Stadtefchicken het gehele Regiment van de Spaenfe 
foldaten van den Tertio van Lombardyen ,diealdaer 
gelegen hebben Van deri 21 van defelve maend, tot den 
leften Novembris daer aen volgende, dat twe Vaende- 
len van ’t felve Regiment elders gefonden werden, bly- 
vehde aldaer d’andere 8 Vendelen tot de komfte vande 
Coninginne in de voorfz Nederlanden, het welk was 
ift de maend van Augufto Anno 70 leftleden, en ze- 
dertdietijd fijn aldaer gebleven fes Vendelen, totin 
’t laetfte van de maend Meert, dat overmits de Lan¬ 
den van Holland door de ballingen en fugitiven te wa¬ 
ter feer geinfefteert worden, eenige van de voorfz fol¬ 
daten geleid fijn binnen de fteden van Alkmaer en Lei¬ 
den , blijvende aldaer de refte en principaelften tot den 
6 Mey leftleden, dat overmits de voorfz infeftatie 
noch duerden, defelve refte mede gelicht en tot Delft 
verleid is, alfo datfy fupplianten met de voorfchreven 
foldaten in manieren voorfcheven befwaert fijn ge¬ 
weeft den tijd van twintig maenden, en dit tot onfpre- 
kelijke en ineftimable koften, fo van’t Lichaem van 
den voorfchreven Stad , als van de particulier inwoon- 
dersvartdien,fo geeftelijk als wereltlijk,fo overmits 
het fervice dat fy eenfdeels in fpecie en eenfdeels in gel¬ 
de den foldaten hebben moeten geven en betalen , 
als andere koften die fy gehad hebben, en hen by deri 
foldaten boven het ördinaris dat fy pretendeerden hen¬ 
luiden toe te komen, genoeg af-gedrongen fijn,die- 
men tefamen eftimeert en wel bevonden fouden wer¬ 
den te bedragen ter fomme toe van twe-hondert dui- 
fent Carolus guldens, fulx dat door dien een groot deel 
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van den borgers en ingefeteneh VaÜ de voorfchreven 
Stad alfo veramt zijn, dat fy langer niet cn hadden 
om haer eigen perfonen, wijven en kinderen te on¬ 
derhouden , die fy hebben moeten ontrecken’t gene 
fy den voorfchreven foldaten gegeven hebben, waer 
door ook veel van de felve genooddrukt fijn geweeft 
haer huifen , en de refte van haer-luiden goederen 
(die fy noch hebben mochten) te verlaten, en uit de 
ftad Utrecht te vertreckeri, niet tegenftaendt wat ver¬ 
boden van wegen die van der Stad ter contrarie gedaen 
werden ,gelijkalsook veel van de geeftelijkheid en an¬ 
dere rijke, edele en borgers van de voorfchreven Stad 
hen vertrocken hadden , fo overmits de groote en 
exceflive koften die fy hadden van de foldaten,als over¬ 
mits den groten overiaft, overdaed, hoogmoed, forfea 
en gewelden die hen-luiden fonder refpedt van haer- 
luiden perfonen,offy geeftelijk of weerlijk,mans,vrou- 
wen of kinderen waren, en die van haer-luiden fami¬ 
lie, dagelijks van den yoorfchreven foldaten aengedaen 
worden, en fy van den felve lijden moften, fonder dat; 
éenigen ftraf of corredtie over hen-luiden gedaen wor¬ 
den , alfo dat over mits de voorfchreven licentie en 
impuniteit, behalven meer andere enorme, abomina- 
ble en onbehoorlijke adten tot feven of acht neder ge- 
flagen, die binnen Utrecht by de voorfchreven folda¬ 
ten gedaen zijn geweeft, en eenige aen de perfonen.van 
haer eigen Weerden of Patronen (een fake dievdor 
den Heydenen abominabel plag te wefen) al fonder 
eenige corre&ie als voorfz is, hoe wel de Capiteinen 
binen de Stadt waren: En dat d’Excellentie van den 
vooriz Hertog van Alva by miflive in ’t generael van 
den voorfz overlaften geadverteert is geweeft, fulks 
dat te beduchten ware geweeft, indien de foldaten noch 
langer binnen Utrecht gebleven hadden, dat de voorfz 
Stad (die de minfte niet en plag te wefen onder die van 
uwe Majeft. Nederlanders) geheel verarmt, gedepeu- 
pleert, gedefoleert, enfowel van Geeftelij ke als We* 
reltlijke verlaten, en confequentelij k bedorven foude 
hebben ge worden, gelijk die ook alreede genoegfaerra 
verarmt en bedorven is, fonder dat nochtans eenig 
profijt daer van gekomen is tot uv/e Majefteit, jegens 
dc welke fy niet en verhopen alfulken tradlement ver- 
fchuld te hebben, en ter oorfake voorfchreven, te we¬ 
ten , fo over mits de koften die de Stad gedragen heeft: 
in den voorleden trouble, als ter oorfake van de voor¬ 
fchreven foldaten is ’t lichaem en inkomen van de 
voorfchreven Stad alfooten achteren gekomen, datfy 
langer niet alleen niet en mogen dragen de ördinaris 
laften 3 maer ook niet betalen de lijf-renten die de felve 
jaerlijk fchudig is den borgers en inwoonders van de 
voorfchreven Stad, die over mits dien boven de voor¬ 
fchreven fwarigheden, ook gefruftreert werden van 
’t geene haar-luiden befte en fekerfte inkomen plach te 
wefen, waer door de voorfchreven Stad (die onder an¬ 
dere omleggende groot geloof plach te hebben) in toe¬ 
komende tijden als van noode lal wefen eenige pennin¬ 
gen op ’t lichaem van de felve Stad te lichten, geen 
geloof meer en fal hebben 3 noch penningen weten te 
vinden, ’t welk ook foude mogen komen tot grooten 
intereftvan uwe Majefteit, voorde welke de voorfz 
Stad dikwils voor merkelijke fommen van penningen 
haer geloof geftreckt heeft in tijde van nood, en als fy 
van des verfocht waren , gelijk fy’t felve noch inden 
voorleden trouble gedaen hebben , als eenige vendelen 
Voetknechten by Utrecht leggende, gecafleert werden, 
fonder dat fy daefvan als noch ontlaft en gevrijtfijn. 
En alfo dan (onder corredtie te fpreken ) geheel onre¬ 
delijk was dat een Stad alleen ( die geen Frontier-ftad 
en is, en bewaert is met een goed Cafteel daerordina- 
risgarnifoen op leid, die ook tot geender tijdjegens 
uwe Majefteit gerebelleert heeft) tot haer gantfebe- 
derffeniflè foude dragen de laften die in alle gevalle by 
uwe Majefteits Provintien en Steden van het Neder¬ 
land in’t gemeen foude behoren gedragen te'worden, 
dat ook binnen de voorfz Stad is een Eerts-Bifdom , 
met veel Capittelen, Kerken, Clooftercn en andere 
Godshuilen ,daer door ook aldaer eene menigte van 
Geeftelijdheid en meer dan in eenige andere ftad van 
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uweMajefteits Nederlanden refideert, wiens leven en 
confervatie feer qualijk overeen komt mettetleven en 
converfatie van den foldaten , met de welke veel van 
hen-luiden als andere inwoonders van de voorfz Stad 
leer befwaert fijn geweeft. So hadden de Regeerders 
van de voorfz Stad (bemerkende dat fy nochdinge- 
fetenen van de voorfchreven Stad, de voorfchreven 
fwarigheden langer niet en mochten dragen) t gene 
voorfz is eerft kortelijk in den voorleden jare m de 
maend van Mey d’Excellentie van den voorfz Hertog 
geremonftreert, en vermits, fy doen geen ontlaftinge 
cn konden verwerven , hadden ’t felve naderhand by 
haer Miffive van den leften Julij Anno tfeventig ander- 
mael verfocht, en fo daer in als voren niet verfien wor¬ 
de , hadden nu in ’t lefte van den voorleden maend van 
Meerte by Requefte weder in ’t lange vertoont en ver¬ 
focht , dat fijn Excell. foude gelieven de voorfz Stad te 
begenadigen, en foldaten elders te verleggen, daer op 
fy voorts doen vervolgen hebben appoindtement of dil- 
pofitijf, dan al eer fy eenige apoftille hebben kunnen 
ver werven, gelijk fy als noch ook geen en hebben, is 
c/ebeurtfo voorfz is, dat overmits de voorfz mfeftatie 
van den Ballingen en Fugitiven fijn Excell. de voorfz 
foldaten uit Utrecht gelicht, en in Holland ter voorfz, 
plaetfen verleit heeft,fulks dat de Suppliantien nu (Uod 
heb lof) van de voorfchreven foldaten verlicht en ont- 
laft fijn. ’t Is nu fo dat d’Excellentie van de voorfchre¬ 
ven Hertog van Alva, of door eenig quaed rapport 
dat hem van den Supplianten gedaen mach fijn ,daer 
door hy eenige finiftre opinie van hen-luiden Suppli¬ 
anten geconcipieert mach hebben, of uit eenige ande¬ 
re oorfake niet wel jegens den Supplianten en ande¬ 
re van den Staten van den Landen van Utrecht geaf- 
fedtioneert is, fbnder dat fy Supplianten weten fulks 
jegens uWe Majefteit of fijn Excellentie in eeniger ma¬ 
nieren verfchuld te hebben, of uit wat oorfake tfelve 
procedeert,anders dan dat fchijnt dat fulks hergekomen 
foude fijn ter caufe van de petitie van den ioo, io _en 
20 penning , by fijn Excellentie van hen als van den 
patrimoniael Landen van uwe Majefteit geeifcht,tot 
dewelke ( alfo dé Staten hen lieten dunken opgehouden 
te fijn, meer dan andere van nieusaengenomen landen, 
dat ook defelve niet wel pradicabel en anderfins voor 
dc Landen van Utrecht onverdraeghelijk was ) de 
voorlz Staten nieten hebben konnen verftaen, maer 
om te vertonen de goede wille en affedtie ( die fy altijd 
gehad en gedragen hebben tot uwe Majefteit) hebben 
in plaets van de voorfz petitiën uwe Majefteit gepre- 
fenteerteenfekere fommevan penningen , en de felve 
eintelijk begroot ter fomme toe van iooüoo gulden, 
boven andere 12000 by henluiden te voren betaelt,ver- , 
hopende daer mede te volftaen alsfyin gelijke faken fo , 
by tijde van de Keiferlijke Majefteit hoogloflijker me- | 
morie, als by uwe Majefteit gedaen hebben, maer en 
heeft fijn Excellentie hem daer mede met te vreden ge¬ 
houden,en onlangs na de voorfchreven prefentatie toe- 
gefchikt de voorfchreven foldaten , en ook de voor¬ 
fchreven Staten in’t generael, en de Regeerders van 
de Stad in’t particulier doen accuferen alsoffy crime» 
léefe Ma'yfiatts gecommitteert hadden, dat nochtans 
tot gcender tijd in haer gedachten gevallen is. Sulx dat 
de Supplianten’tfelve bemerkende , eintelijk om fo 
van den foldaten ontlaft , als van de vexatie van den 
voorfeiden Proceffe ontflagen te worden , voor de 
voorfz petitiën geprefenteert hebben gehad te beta¬ 
len 1^0000 gulden boven de twaelf duifent die be- 
taelt waren, maer en heeft fijn Excellentie niet belieft 
defelve prefentatie te accepteren, alhoewel dat de Sup¬ 
plianten verhopen met defelve niet alleen veel meer te 
doen dan eenige Landen by Tradtaet aen uweMajelt. 
gekomen (met dewelke de Supplianten immers van 
een conditie behoorden te wefen) maer ook na haer- 
luiden kleinigheid, onvruchtbaarheid en armoede, o 
veel of meer als na advenant eenige van de patrimonia¬ 
le Landen vanuweMajeft. fo van den honderften als 
voor de redemtien vanden tienden en twintigften pen- 
ning gegeven hebben, fulx dat de voorfz fake als noch 
alfo ftaet, waer door mitfgaders dat de Supplianten 

verftaen dat fijn Excellentie niet wel genoegt foude 
hebben , datfy van de fententie die fijn Excellentie uit 
de voorfchreven Proceffe jegen hen-luiden gegeven 
heeft, aen uwe Majefteit geappelleert hebben gehad * 
de Supplianten feer beforgtfijn, dat de felve fijn Ex¬ 
cellentie de voorfchreven foldaten hen-1 uiden -weder 
toe foude mogen fchicken, fo haeft als de voorfchre¬ 
ven Zee-rovers vertrocken of verjaegt,endeZeege- 
veiligt fal fijn, 't welk voor den Supplianten en andere 
Inwoonders van de Stad Utrecht geheel onverdrage¬ 
lijk foude wefen, en voorts cauferen de uitterlijke be- 
derfïeniffe en defolatie van den voorfchreven Stad, het 
welkfy nieten verhopen de meninge te wefen van u- 
weMajefteit,in wiens sequiteit, fachtmoedigheid eri 
ingeboren goedertierenheid de Supplianten ganfche- 
lijk betrouwen, dat uwe Majefteit meer foekt de con¬ 
fervatie dan bederffeniffe, voorderinge dan achterdeel 
welvaren dan qualijk varen van de voorfz Stad en In-5 
woonders van dien ,fo geeftelijk als wereltlijk ,tot den 
welken fy Supplianten hen daerom keren en hen ne¬ 
der werpende voor de voeten van de felve, bidden en 
verfoeken feer ooemoedelijk datuwe Majefteit believe 
fich over henluiden en byfonder over de arme fchame- 
le inwoonders van de voorfchreven Stad te ontfermen, 
dietebegenaden,endien volgende de Excellentie van 
den Hertog van Alva te ordonneren dat hy de voorfz 
Stad Utrecht met geen garnifoen of foldaten meer en 
bel-afteof befware,ten ware de nood fulx eifchte,in 
welken gevalle de Supplianten altfids willig fullen fijn 
te ontfangen alfulke garnifoenen als men hen toefchic- 
ken fal, gelijk fy’tfelve altijd byfonder in den voor¬ 
leden Trouble wel getoont hebben, ’cwelck doen¬ 
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<Bp toelb berfoeb be Coning opten tienben Sep; 
tember een-en-t’febentig gebepeftpeert ïiccfc feta 
jBifTiPe aen ben hertog ban 3Clba / bp befelbe fcpn> 
Senöe:ïloeöatt)emöe boo?f5 Requefte obecgefonöen 
bjasS / tnDoubenbe f toare blacpten obecöefo?feneno? 
berbaben biebe Supplianten geleöen Dabben ban bc 
boo2fcD?eben folbaten / bat Doe toelDP Dembecfeta 
ïjtdb bat bp ntemanb ban 3ö« goebe ©analen of 
berfaten met folbaten en foube totllen belaften fonber 
toettige tebenen en groten noob / battet Dem nocDtang 
een aengename fabe foube toefen bat 3Ö« €rceH.bten 
aengaenbe / fonöerlinge acDt foube ftaen / merïtelijb in 
regaebe ban ben Supplianten/om tebenen bp Den- 
luiben in Daet Requefte in ’t bjeeb aengetogen / en om 
teebiteten baer-Iuibet geDele ruine en beberffeniffe/ 
ten toate in trjbe ban noob/in toelben geballe DPDet 
temitteetbe aen 3tjn €*cellentie alg toefenbe tet plaet* 
feu. 

(fforunjt 
fctjznöfn 
aen ben 
hertog 
Uanïüüa 
op’tUrr* 
foefcban 
Die ban 
ilUrerfit. 

lanben Dabbe geeifrpt ben tienben penntng ban be bet* 
bopinge ban alle roerenbe/en ben ttointigften pen¬ 
ning ban be berbopinge ban alle ontoerenbe goebe* 
ten / fo bib en menigmael befelbe betboftfouben toet* 
ben/en 00b Doe bat be Staten ban alle be patrirao* 
niale Eanben baer in / naetbele ftoatigDeben / Re* 
monfttantien en Supplitatien geconfenteert Dab? 
ben / maet bat 3P befelbe naberDanb boo? ben tijb 
banttoe iaren Dabben gerebimeert met ttoe mita 
nen goutg’tjaerg. <£n alfo nu befe ttoe jarenbpna 
omgebomen toaten / Deeft DP op nicubtë totllen boo?t^ 
gaen/mette collectatie ban ben boo?fcD?ebenttenben 
en ttointigften penning /niet jegenftaenbe bat Dftoel 
bebonben Dabbe ben gtoten Daet en af beet bte alle be 
3&ebettóHber0in’tgcnetael baet boo? opDemgeta 
gen Dabben: niet te min DP acDtenbe luttel ben felben 
Daet / bleef bp 3ün p?opooft en boomemen/ latcnbe 
ficli bebunben bat DP öen ^ebetlanbetsf fobantgen 
toom en b?eibel in be monb geleib cnfot’onbetgeb?ogt 
Dabbe boo? be Caftelen en garnifoenen/ battet Ijen-lut' 
ben onmogelnb foube 3tjn ijaet tegen Dem teoppofe- 
ren / ia liet ficD boo?ftaen batfe Det iob bat DP Daettoib' 

j be opleggen / Doe ftoaet Det foube mogen m/ 
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f toijgende foüdett moeten d?agen / Bp acljtc luttel de# 
bolB# Da et / maer naer Ijet fp?eeB-tooo?d ban den 
(CpranCaligula/ 

Dat yegelijk my haet is my geen pijn, 
’t ls my genoeg gevreeft te zijn. 

5Dafl Hem genoeg dat hpöoó? fijn to?eedBeid ontftért 
engeb2cefttoaö/ alfo Beeft Ijpöen leflen gillij laten 
uitgaenfeBerpaccaet ban moderatie ban dcnopBe? 
be be# tienden penning# / en Ijet felbe met b?ieben 
gefonben acn öe particuliere $?obincien/ om gepu? 
öliceert enter erecutie geflelt te toerden: ben 25?ief 
acn be Staten ban Rolland toa# luibenbe aldu#: 

r\On Ferdiiiando, &c. £iebe en toel beminde/ 
Z hen ^aenmerBenbe be grote ftoarigheden bie tuffeben 
imog be Staten ban befc panden gcrefen 3ijn / fo biel om te 
an %u bcrgclijBen bare quoten en aenbelen bp ben refpectibe? 
■ raae5 lijBen geacco?decrt/ in plaetfe en boo? be redemptie 
au fopban ben tienben en ttointigfïen penning op be berBo? 
ma no-' pjnge ban alle roerenbe enonroerenbegoeben/ btefp 

onfen ©eerden Coning baer te boren in ’t generacl 
• pen gcconfcnteertbabben/ al# op de middelen bp de boo?? 
mg- fclj?ebcn Staten eIB in ’t fijne geabbifcert om be felbe 

55 quoten te binben en oplengen. €n öoben bien bat be 
5j boo?fch?ebcn mibbelen niet fuffifanten 3ün getoeefl 
55 ombe boo?fcD2ebcn quoten te furnereny ban 3tjn be? 
55 bonbenniet alleenlijft ben ©nderfaten ban ben^lan? 
5> be baer be felbe geligttoo?den/ feer BinderlijB en om 
55 aengenaem/ maer too?den ooB bp be felbe Staten 
55 ö’een nabuir tegen# ben anberen geimpugneert en ge# 
55 querelcert al# pen p?ejiudiciabel en BinderlijB toefen? 
55 be / en al nocB meet foube inbienmen be felbe toilbe 
55continueren/ en hebben topniet toepnige grote fo?? 
55 gegetoagenin ’tabbiferenban eenig middel/ om be 
5 5 boo?fch?eben Staten te mogen Belpen uit be perplejci? 
55 teit en ftoarigheid baer in fp fien bebonben hebben/ utt 
55 fabe ban be betalinge en ’t furniffemem ban Bare boo?? 
55 fcB?eben quoten en aenbelen / en begerenbe ter neber te 
55 leggen be gefcBillen / Oifferemen en bifputen bie appa? 
55 rentelijB fouben rijfen onder be felbe Staten / op be 
55 mibbelen bp Ben alrebe geabbifeert / en bie al noch 
55 abbifeert engeraemt foube moeten too?den/ nadien 
55 befelbenietfuffifantbebonbenen3ijn/ om Bare boo?? 
55 fch?eben quote te bonnen oplengen en furneren fo 
55 boo?fcB:ebeni#/ fonberlingegemerbt bat niet jegen? 
55 fiacnde alle goeb beboir en officie ban onfen toegen aen 
9> fijne ïBajefleitgedaen/ op bat be felbe Bemteb?eden 
55 foube toillen Bouben boo: be reflerende bier jaren 
55 mette quoten bp be boo?fch2eben Staten refpectibe? 
55 lijben geacco2beert in plaetfe en boo? be rebemtte 
55 pan ben boo2fch?cben tienben en ttointigfïen penning/ 
ï’ftjne boo?fch?eben fjBajefleit geenftn# baer toe en 
55 Beeft toillen berflaenom be ftoacigBcben enconfidc? 
55 ratien boo?fcB?ebem , 
9» <£n na bien top baer op lange en bibmael gepemft 
55 engebacbt/ en opbe fabemet biberfe tot nu toe ge? 
55confuleert Bebben/ en ’t felfbe niet bonnenbe langer 
55 uit (lellen / en Bebben top geen beter nocB gelijber mid? 

bel bonnen binben / noebber gemeenten minflBim 
95 berlijb / en baer toe (oberbomenbe eenige ftoarigheid) 
” men geboecBelijber fal mogen remebieren / ban be ge? 
95 nerale collectatie ban ben boo?fcli?eben tienben en 
99 ttointigfïen penning. ^ebbende ’t felfbe fulje gemobe? 
99 teert / bat gp toel fult bonnen bemerben bat top meer? 
95 ber aenfeijou genomen Bebben opbe remonflrantien 
95 bie on# be#Balbengebaen 5ijngetoeefl/ entotte toel? 
59 baert ban ben Eanbe / in ’t fiub ban be negociatie/ ne? 
9’ rtnge en Banbtoerb / ban totte epgen fcBabe en interefl 
99 ban fijne boo?fch?eben jBajefleit: ^o gp bp bebjte? 
99 ben ban paccate bie top baer op eer lang fullen boen 
9-‘ bonbigenen publiceren / particulierlijbenfultmogen 
5’ berflaen/ mit#toelben ’t felfbe u trachten flaet boo? 
59 een beneficie of toclbaeb/ bebanbenbe fijne jtDajcjlcit 
w en on# ban be grote moberatie baer op gebaen/ in re? 
99fpecte ban ’t gene gp be#0alben fijne boo?fch?eben 
59 iBajefleit gcarco2deerthebt/ enmocljtooB toel ben? 
95 ben bat bp mibbclc ban be boo?fch?eben gratie en mo? 
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beratie be felbe fijne jjEajcflcit Baer in abomure entc 
Bafarbe fielt ban nocBbcel ban ben fijnen tc moeten<e 
contribuerenen opleggen om ben flaet ban befe boo??c* 
fclj?eben janhen te onderhouden en mainteneren. <èhcc 
toant top bonnen merben bat be gimpoflen bp be<f 
boo?fcB?eben Staten refpectibelijbopgeflelt omfjare “ 
boo?fcB?eben quoten te binben / nietfuffmcntgetoecflcc 
3ijnbe om bie te furneren fo boo?fcB?cbcn i#/ al noef)tc 
eenigen tijb foube moeten loop Bebben om te mogen « 
loffenen afquijten be riemen / bie tot fourniffement« 
ban Bare boo?fcD?cben quoten berboefit 3ijn getoeefl.« 
€nbat on# bebunbtqualijb mogdijb foube toefen Betce 
boo?fcB?eben recBt ban ben tienben en ttointigfïen 
penning op te flellen / en be felbe ^mpoflen t’fament? “ 
lijben loop te laten Btbben: toillenbe Bier in be oBe?cc 
meente berlicljten en foulageren/ Bebben top geraben “ 
bebónbenu en bien ban benanbere Staten baer ban « 
te berechten / op bat fp bp anber toege en mibbel foubec£ 
mogen binben ’tberloop banbe ïienten bie tot fur? ‘e 
nifTemente ban ben leflequote berbocBt 3ijn/ af-flel?a 
lenbebe ^mpofïen )egentooo?belijb lopenbeen opge?u 
fielt tot furnifTemente en betalingeban be boo?fcB?e?ce 
ben quoten. €n bat 3ebert ben bertienben bag ban(C 
SCugufro naefl-Bomenbe / boo?t# en ooB befien Boec<: 
men be felbe ïtemen bp fucceffie ban tijde foube mo?cc 
gen loffcrt én afquijten/ abbiferenbeen ramenbe eeni?tê 
ge goebe mibbelen óm ’t felbe te boen/ toacr op topcc 
oobbenben fullen/ en alrebe gebacljt Bebben fotopu “ 
’t felfbe berblaren fullen. Regeren te bieneinbc banc£ 
u te toeten en banclBen ber boo?fcB?eben «Staten entc 
Sanbenin ’t befonber/ ben flaet ban Bare t’acBter? 
Beben ter faben ban ben boo2fcl52eben lejle quote / encc 
infgelijlt# ban ben boo?gaonben laflen met fpecificatiecC 
toaerafelb ban bien p?ocebcert. €ntotbjatp?ijfebecC 
neuten berbocBt uit faben ban ben boo?fcD?eben la?<c 
flenjlopenbeJiijn/ en boo? fo beel aengaet ’t berloopcC 
banbe boo2fcB?eben nemen / foube on# bebunben bat 
bpgeb?eben ban anberen mibbel ’t felbe geboecljelijbcC 
gebonben foube mogen too?ben/ fo toel ban b een al# ‘£ 
ban b’anber op be gronben ban €rbe ban elB bercc 
boo?fcB2eben aanben / fo be felbe gronben geenfin#ce 
Belaften fullen toefen uit fabe banbe toebomenbebe?cc 
be / al# bie inboo?leben tijbengetoeefl 3ijn/ na bien<c 
ftjneboo?f3 ïjnajefleit Baer te b?eben Bouben fal met£C 
’tboo?fcB?eben recBt ban ben tienben en ttointigfïencc 
penning alleenlijk. bat mit# bien Bet boo?fcl)2e? 
ben berloop ban nenten gebonben foube mogen too?? ‘c 
ben fo boo?fcB?eben i#/ ’t 3P bp be getooonlijbert en ‘c 
oubefo?meen maniereban elbüanb/ mit#tareren?cC 
be be gronben ban €rben be-eeb# gctoijfe bp tranf?<e 
po2t/ berponbingc/gefcBotofanberfin#/ ofooB’tfel?C4 
be liclitenbe op ben boet ban ben Bonbertflen penning/ce 
naabbenantban ben paept enBuere banbe Eanbcncc 
en anbere cnroerlijBc goeben / Bet toelb ’t gdijrflctoe?cc 
fen foube / enoberfulb# alberbefl b?agcltjbfl/ enfou?ce 
be baer mebe gecrcufeer t too?bcn be quoten en po?tiencc 
ban lichamen banbe ^teben/ bie al# nu totfulBenc£ 
flategerebuceert3ijn/ batbenfclben niet mogelpB encc 
i# meer te contribueren. <£n i# apparent bat geen bancc 
ben Staten Ben fulr belaft binben fal / fp en fullen Benc£ 
meteenbertigflen ofbeertigflen penning toel Bonnen‘c 
ontlaflen ban be boo?fcB?eben renten/ tot minberencc 
geriebe ban al# men be negen-jarige bebe gelicfjtce 

! Beeft / ’ttocIBbenboo?fcB?eben patente b?aeglöBer 
foube behoren te toefen / al# fp berBopen mogen ’t felf? “ 
be ntetter tijb te Bonnen afleggen en guijten / baer ban ‘e 

I on# bebunfet Bunfulbe hope temogen geben/ batfp<c 
berfeBert mogen 3ijn bat top on# cmploperen fullen 
om aengenamer en min BinbcrlijBcr mibbel te abbife? “ 

I ren en binben / ban ’t gene top tot nu toe in be Sanben 
ban Bertoacr#-ober hebben fïen p?actifcren/ baer toe “ 
top / om be boo2fclj2eben Staren tc gratificeren / on# 'c 
toilliglijBen gecmplopeert hebben. €n fullen be felbe 
bpflaenenaffiflcren/ op bat’t gene be# top of fp felf# “ 
geabbifeert en oo?boo?lijB bebonben fullen Bebben / ter “ 
eïecutie geleid magtoo?ben/ tot bencficieen toelba?££ 

j ren ban ben Eanbe en ten effectc al# boben.€n boo?t# 
i ten einde bat bcboo?f3 5]mpoficnjcgentoo?bclijB io?ee 
1 f f 4 penb# 
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penbe om ’tfumttjfemem cn bctalmó* ban öc boo?; 
fdjzcbcn Quoten tc geboegeüjliec afgdcib too?Dcn / 
alé’tbó02ftlj2eben tecïjt bartöcn ttenöert enttontttg; 
ftenpenning fal moeren beginnen/ fulien tou teb^ 
ben toefen te boen betalen tot ^erstouffe naejibomem 
be/be tenten tefterenbc ban ’tfurntffementcnöeta; 
itnge ban be boo?fcö?eben quoten bp bé boo?f5 
ten tefpecttbeïnft geaccojbeert en op getoqebt/tetoc^ 
ten ’tbedoop ban ben genen bic al tioci) niet geloften 
gegueten en fulien m / niette penningen gcp20Cebeert! 
en te piocebcten ban be 3!mpoften en mibbelen bp 
be boozfclneben Staten gcabbifeett totte boo?fclj?e^ 
ben bertienben bag ban Süugufto naejtbomcnbe/op 
bat be felbe Staten mibbclmiib fouben mogen am 
bete mibbelen abbiferen ómljctboo2fcï)?eben berloop 
tebinben/fonbet bate febabe of intctejie/’ttoel&sp 
fulien mogen boen / ’t felbe binbenbc op eenige opbebe 
opgtonbenban cÊtbcn/’ttoelb Ijet tecbbecrbigfïecn 
oo?baerlpfïe fcRijnt te toefen/ of bp fulEien anberen 
mibbelé altf fp bcbinbenfullen te befjoten / te toeten/ 
mits continuercnbc of ban ntciiö opjtellcnbc eenige 
3|mpoften op be fpecicn Die mette tienben en ttoimig; 
ften penning niet belaft cn 3ijn of anbetfins baet ban/ 
mitsgabets ban ’t gene beö boo2f£i')2eben is/ top u toel 
Rebben toiüenbcrtotmgcn bp befen/om u bactnate 
toeten te boegen cn reguleren* Stiebe cntoelbeminbc 
onfen $|eerc <6ob 3pmet iu <©efclj2ebeii iut25?ufifel 
ben letten bag ban ^fluito «57 *♦ ©nberbent Verd.Duc 
Dahe>m toatn cetber/ 

d’OvERLOPE. 

€n bet pacract Dien ncngacnbe bp Rem gemaebt 
en gemobereert / toas ban ben felben batum / tiujóu* 
benbe alSbolgt: 

ONfen lieven en getrouwen, &c. Saluit en dile- 
die. Alfo gedurende den tijd en termijn van twe 

jaren dat de Staten van onfen Landen van herwaers- 
over refpeCHvelijk geaccordeert hebben, opte brengen 
en fumeren feker quoten en fommen van penningen 
in phetfe en voor de redemptie van den tienden en 
twintigften penning, op de verkopinge van alle roe¬ 

rende en onroerende goeden, die fy ons daer te vo¬ 
ren in’t generael geconfenteert hadden: wy by expe- 
rientie gefien en bekend hebben de grote fwarighe- 
den daer op gereten, fo wel om te vergelijken hare 
quoten en aendelen, als op de middelen by de voor¬ 
fchreven Staten elk in’t fijne geadvifeert, om defelve 
quoten te vinden en opbrengen, en boven dien dat de 
voorfchreven middelen niet fufïïfant en lijn geweeft 
om de voorfchreven quoten te furneren,de felye be¬ 
vonden worden niet alleenlijk den Onderfaten van de 
Landen daer die geligt worden, feer hinderlijk en on- 
aengenaem, maer wordenook by defelve Staten d een 
nabeur tegens den anderen geimpugneertengequere- 
Jeert, als hen prejudiciabel en hinderlijk wefende, en al 
noch meer foude, indien men defelve wilde continue¬ 
ren , mits welken begerende de fwarigheden voorfz te 
excuferen, en onfe Landen en de goede Oonderfaten 
van dien te verlichten en foulageren foveel ons moge¬ 
lijk is,fonderlinge om den felven Staten ’t befte en mee- 
fte contentement te geven dat doenlijk werd Gemerkt 
ook dat eenige van dien expreffelijken onderfproken 
hebben, dat de voorfz,. quoten niet verlegt en gecon- 
tinueert en fouden worden boven de voorfchreven 
twee jaren , en dat de twee principaelfte Staten van 
Braband en van Vlaenderen, en eenige andere altijds 
meer genegen zyn geweeft om de bede by generale 
middelen te vinden , danby particuliere quoten ende 
aendeelen die men eiken van hen befonder eiftchen 
foude, fo fy verfcheyden ftonden verklaert hebben, en 
fonderlingen by den accoorde van hare quote, heeft 
ons voor ’t bequaemfte en expedientfte gedocht den 
voorfz, voet van de generale middelen te aenveerden,en 
want wy onder de fel vegenen beteren voet of middel, 
noch gelijker of der gemeinteminft hinderlijk en vin¬ 
den j dan den genen van den io penning op de verkoo- 
pingen van der roerende goeden en den zo van den 

onroerende goeden, tot lafte van den verkoper, en inf- 
gelijx op ’t gene dat uit onfe voorfz Landen van her* 
\Vaers-over gefonden foude worden te lande of te water 
in de felve gewaiïen, gegroeit of gewrocht wefende, 
’t welk ons by de voorfz Staten generalijken geaccor- 
deert is geweeft, fó men hen in ’t beginiel van onfent 
wegen verklaert heeft, hoewel dat wy eerft en al voren 
om hen contentement te geven ,fulks wel hebben wil¬ 
len experimenteren by anderen wege voor de voorfz 
twe jaren, hebben wy gerefolveert, fo wel om de 
voorfz Staten niet te travalieren met nieuwe hande» 
linge of negociatie, als om hun meefte welvaert en ver» 
lichtinge fo voorfeid is, ter executie te ftellen ’t accoord 
dat fy ons gegeyen hebben ,aengaendede ophevevan 
den voorfz tienden en twintigften penning op de ver* 
kopinge van de voorfz roerende en onroerende goe¬ 
den , en het vervoeren en uitfenden van de waren en 
koopmanfehappen uit onfe voorfz Landen van her- 
waers over, met behoorlijke moderatie en fulke als 
hier na verklaert fal worden. Waerom wy dele faken 
aengemerkt en willende dat onfe voorfz refolutie,ef- 
fedt fortere, hebben wy by rijpen rade en advife, en ter 
deliberatie van onfen feer lieven en feer beminden Ne- 
ve, Ridder van onler Oorden, Stadhouder, Gouver¬ 
neur en Capitein Generael in onfen Lande van her- 
waers-over, de Hertog van Alva, Marquis van]Co- 

I ria, 8cc. geordonneert en geftatueert, ordonneren en 
ftatueren bydefen, dat zedert den xiij. dag van Augu- 
fto naeftkomende, wefende den verfchijn-dagvan de 
twe jaren,gedurende dewelke de Staten van onfe voorfz 
Landen van hefwaers-over geaccordeert hebben hun 
voorfz quoten te betalen, de opheve en lichtinge van 
’t recht van derf tienden en twintigften penning boven 
gementioneert, beginnen fal loop te hebben ènont- 
fangen worden by onfe Officiers, Collecteurs of Pach¬ 
ters na uitwijfen der inftructien daer op gemaekt, en de 
moderatien die wy deshalven geaccordeert hebben op 
de Remonftrantien van de voorfz Staten, en de belof¬ 
ten van onfent wegen gedaen, ten tijde dat fy orfs 
’t voorfz recht geaccordeert hadden, hebbende de op¬ 
heve van dién fulks gemodereert, dat men met reden 
niet en fal kunnen feggen de negociatie, neringe en 
traffijke , noch ook de manufa&uren of handwerk 
daer by verhindert ofgeintereffeerttezijn,maerfon- 
der aenfehou te nemen op ’tintereft, dat wy mits dien 
van onfer zijden fulien moeten dogen, hebben wy wel 
willen voldoen ’t gene des de voorfz Staten in aenfie- 
ninge van de voorfz R.emonftrantien en beloften 
dienthalven hebben mogen verhopen en verbeiden. 

Volgende welke moderatie, en willende orden ftel¬ 
len dat de opheve van het voorfz recht niet en caufeert 
eenige diverfie van de neringe, negociatie en traffijke , 
maer dat de vreemde koopluiden en andere haren han¬ 
del en trein van koopmanfehap mogen continueren fb 
fy van te voren hebben gedaen, hebben wyin den eer- 
ften van onfe voorfz recht van den tienden penning 
bevrijd en geexempteert, bevrijden en exempteren by 
defen de koopluiden van hare eerfte verkopingen,rnits- 
gaders van de koopmanfehappen alhier gebragt, die fy 
uit defe voorfz Landen voeren en fenden fulien,fonder 
defelve verkocht of in andere handen gediftribueert te 
hebben binnen de voorfz. Landen, en verftaen niet tot- 
ten felven rechte te affubjedteren ’t gene dat van buiten 
in ’t land gekomen fal wefen,als ’t felve daer uit gevoert 
of gefonden fal worden, in de felfde nature als ’t daar in 
gebragt is geweeft, om den ingank van dien daar door 
niet te diverteren of eenigfins te beletten, noch infge- 
lijks ’t gene dat alhier gewaffen, gegroeit, gewrocht of 
gefabriceert is, nadien ’t felve den voorfz tienden pen¬ 
ning eens betaelt fal hebben. 
En ten einde dat de gene die hun goed hebben in gron¬ 

de van erve en verkopende de vruchten die daer af ko¬ 
men,’t zy in graen,of anderfins van hun gewas des te be¬ 
ter moed en couragie mogen hebben op hun land wel te 
bouwen, peerden, hoornbeeftenen ander op te voeden 
en houden,en hen te verben vant gene des men behoeft 
tot fuftentatie van ’t leven van de menfehen, willen 
wy en yerftaan dat de eerfte verkopinge van de Pro- 

_ - - -- - - prieta* 
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prietarifen, Eygenaers, Huurlingen of Pachters van 
4t gewas en inkomen van gronde van erve, mitsgaders 
de heeften daer op gevoed en onderhouden, verkocht 
wefende in nature en in fijn felfs fpecie, ook vry en ex- 
empt wefen fal van ’t voorfz recht. 

Exemterende en bevrijdende voorts alle twede en 
andere vordere verkopingen die binnen ’s Lands ge- 
daen fullen worden van alle foorten van koopman- 
fchappen, vidualien, lijftochten andere waren, afllib- 
jeóterende alleen lij ken totte voorfz rechte delefte ver¬ 
kopingen van alle foorten van waren die binnen den 
Lande den voorfz rechte fubjeót zijnde, gedaen fullen 
worden, ’tzy om aldaer geconfumeert en ter flete ge¬ 
bruikt en vertiert,of om elders uit de felve Landen ver¬ 
voert en getran(porteert te worden : alles om te onder¬ 
houden en conferveren den handel en trein van de ne- 
ringe,negociatie en traffijke,en op dat het gene des men 
verkoopt by forme van handel of negociatie om voorts 
te verkopen, daer medeniet belaft, belet of bekom¬ 
mert en worde. 

En aengaende de manufadlure of handwerk, willen¬ 
de het felve vorderen en favoriferen , en om geen let- 
felofbekommeringedaerintedoen, hebben wy ook 
bevri|d en bevrijden by defen van onfe voorfchreven 
rechten van den tienden penning, alle rouwe en onge¬ 
wrochte waren cn koopmanfchappen van felfs geen 
perfedie hebbende, om by hen felven te mogen die¬ 
nen of geemployeert te worden tot flete,gebruik of ufa- 
ge, al waer ’t ook totte lefte verkopinge, gemerkt ’t felf- 
de alleenlijk foude wefen om geemployeert te worden 
in ander werk en manufadure, dewelke naderhand, 
hun perfedie hebbende , ’t voorfz recht betalen ful¬ 
len,en dat ter lefter verkopinge alleenlijk fo voorfeid is, 
ten ware dat na dien de felve eens geemployeert fullen 
Zijn tot flete,gebruik en ufage, die wederom van d’een 
hand ter andere verkocht werden, van welke kopingen 
en verkopingen van alle dingen die eens tot ufage en ge¬ 
bruik gebracht fullen zijn van wat foorte de felve mo¬ 
gen wefen, als geenfins rakende de negociatie, nerin- 
ge , manufadure of handwerk , wy niet en verftaen 
van onfen voorfz rechte van den tienden penning 
gefruftreert, maer t’elker verkopinge betaelt te moe¬ 
ten werden. 

Maer op dat onder ’t dexel van de voorfz exemtien 
fo wel van de eerfte als andere navolgende verkopin¬ 
gen totte lefte toe, wy niet gefruftreert en worden van 
onfen voorfz rechte, fonderlinge om te verhoeden en 
excuferen een infiniteitvan frauden, bedrog, valfche 
eeden en andere i neon venien ten die daer uit fouden 
mogen rijfen , verklaren wy dat onfe meningeen ver- 
ftand is dat alle de gene die winkel, taverne of andere 
openbare plaetfen houdende zijn, om in ’t kleine te 
verkopen, vertieren, of verhandelen eenige foorte van 
ware of koopmanfehap, hoedanig die zy,’t voorfz recht 
fullen moeten betalen, (onder te mogen allegeren dat 
fy hare koopmanfehap buiten defe voorfz Landen ge¬ 
kocht hebben, en de eerfte verkopers te wefen, of dat 
hun verkopinge van de lefte niet en zijn , gemerkt dat 
van allen tijden ’tgene dat in ’t kleine metter ellen, ma¬ 
te ofgewichte verkocht word,geeftimeert is alsgedefti- 
neert ter flete, gebruik en ufage, daer by gevoegtdat 
luiden van fulker neringe, ambacht en qualiteit, ge¬ 
meenlijken in ’t meeftendeel van de Landen gewoon¬ 
lijk zijn hun koopmanfehap te kopen in ’tgros van den 
anderen koopluiden die de felve van buiten doen bren¬ 
gen. En indien fy anderfins deden, en foude het felve 
niet wefen fonder grote prefumptie van ons te willen 
frauderen in onfen voorfz rechte. 

Wefende ook onfe meningeen verftand hiervan te 
gebruiken, in der voegen en manieren voorfchreven, 
by forme van preuve of effaye, gelijk gedaen is ge- 
weeft van de quoten en aendelen in de twe milioenen 
die de voorfchreven Staten geeifcht zijn geweeft voor 
de redemptie van ’t voorfchreven recht fonder aen- 
fchou te nemen dat wy daer van min fullen trecken dan 
de voorfz twe milioenen , prefererende de rufte en 
verlichtinge van de voorfz Staten voor onfe eigen 
fchade en intereft fo voorfchreven is. En ingevalle by 

experientie bevonden werd dat op de executie vail 
dien eenige van de voorfz Staten voorquame eenige 
fwarigheid, inconvenientie of merkelijke fchade op 
’tftuk van der Neringe, Negotiatie, Manifadure of 
Handwerk. So verftaen wy daer in fuiken orden en re¬ 
medie te ftellen, als wy tot minder grief en hinder van 
onfe onderfaten als dan bevinden fullen te behoren, in 
der voegen dat fy gewaer fullen worden van den goe¬ 
den wille en affedie die wy tot hen dragen, en fullen 
hen bat te vreden en meer verlicht en gefoulageert vin¬ 
den , dan fy tot nu toe geweeft hebben metten lalt vari 
hare quoten te vinden. 

Wel verftaende dat al ’t felve fy fonder prejudicie 
van onfen voorfchreven rechte van den thienden en 
twintigften penning , die de voorfeide Staten ons 
geaccordeert hebben, welken aengaende wy verftaen 
in ons geheel te blijven, niet jegenftaende defe onfe 
moderatie. 

Referverende voorts t’onswaarts de declaratie en in¬ 
terpretatie van defe onfe jegenwoordige ordonnantie , 
mitsgaders van daer in orden, regel en policie te ftellen, 
fo wy tot confervatie van onfen voorfz rechte, tot ver¬ 
lichtinge van onfe voorfz onderfaten, en om voor te 
komen en verhoeden alle frauden enabufen,’t felve 
bevinden fullen te behoren* 

En ten einde dat onfe voorfz ordonnantiën en van 
de punden en articulen daer in begrepen, niemand 
ignorantie en foude mogen pretenderen. Ontbieden 
en bevelen wy u dat gy terftond en fonder vertrek de¬ 
fe jegenwoordige doet kundigen , uitroepen en pu¬ 
bliceren alom binnen de fteden en plaetfen van on¬ 
fen Landen, &c daer men gewoonlijk is uitroepin- ,F * 
ge en publicatie te doen rot onderhoudeniflè en ob- ' 
fervatie van dier, procedeert en doet procederen by 
executie van de penen verklaert in de inftrudie ge- 
maekt op ’tftuk en opheve van onfen rechten van deri 
i o en 20 penning voorfz, fonder eenige gratie, gunfte 
ofdiffimulatie, dies te doen met diefler aenkleeft, ge- 
vén wyu volkomen macht, autoriteit en fonderlinge 
bevel. Ontbieden en bevelen allen en eenen yegelij- 
ken dat fyu’t felve doende, ernftelijken verftaen en 
obedieren : want ons alfo gelieft. Gegeven in onfe 
ftad van Brufifel onder onfe Contre-zegel hier op ge¬ 
drukt in Placcate den leften dag van Julio 1^71. On¬ 
der ftond, by den Coning in fijnen Rade, en was on* 
dertekent, 

d’O VERLOPE, 

CpublicatiebefedPactaetd/ niettegenftaenbe 
be foetfcïhjnenöe tooojben baer in gefmufct / 

maehte onber ben ingefetenen en gemenen bolfte een 
grote murmuratie en alteratie/ en ben affteer bed 
bolftd tegen ben hertog nam alle bage meer en meer 
toe/ bpfonber boo? be ongetoone bterte bie in bcfeit 
tijb/ niet alleen in ’t boom/ maer in aüen bingen ben 
menfdjen ban nobe ?ünbe/ toad/ fulftd bat be arme 
menjtftenquaigftentoiftenbeftoftte totnnen/ en befe 
grote feftattinge/ bie fp berjl onben tot bare berbjuc- 
bingo en meerber fïabernpe te (treeben/ baercpfto* 
menbe/ meenben boodd ganfcfteltjft in ben gronb be- 
b02ben te jijn. <®e Staten ban^ollanbtoarenirtbe 
publicatie bed paccaetd ooft feerbelaben/ en in ben 
t|age betgabert / om te bcraebfïagen en boojtd te ftee; 
ren bequame mibbelen ban remonftrantie aen ben 
hertog ban 3CIba banbe inconbenienten bie gefeftapen 
fouben 3ijn uit be publicatie en ejcecutie ban ben boo?fj 
paccate te rijfen. 3^e ^Burgemecfieren ett 3©etftou* 
berd ban SCmfterbam maeftten boomemclijft feer gro* 
te f toarigfteib in be publicatie befed paccaetd/ja toa^ 
ren tnttoijffeloffp bie publicatie albaer totlben toela* 
ten/ ban uit b?efe ban ben hertog lieten be publicatie 
toe/obeclebeccnbemcttemmaen ben ïDeurtoaerbec 
fefter gefcfpifte: inftoubenbe be particuliere ftoarig? &&& 
fteben ban bie ban Imfterbam/ cnbe fcftabebiefp- j*®*’ 
luiben febert b’acccptatie ban ben confente bpben J^er- t 
tog ban Sülba gebaen/ geleben Dabben/namentlijft ban 
be praten ter 50e/ ban be firaetfcftenberd te lanbe /öa™ w 
ban be enorme ejractien in buiten lanöen ban b^eembe IJS5 

Slee- 
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tic »ubii- genïjöutintgê ctt bimmunge brnifcfiepen urn* 
eanctian ten itoopmanfcDappen/öe fcce gtote fcöa&ecmnun* 
can San öatte ^iöci-i^tligert 5tnno 1570. gefcitfeb/ Poo?t^ 
öcn t. en öc boo?fclpeben gwte ötcrte / öc grot? fonime ban 

penningen öie 3? nocï) moften optoengen / om te refct; 
meten 0et Cafleeï en Öe ^paenfe foiöaten öte ben 

,,^e«ogtnbeboo2fcö?eben (leöe Datiöctoillenleggen/ 
55 öe toclfce niet fonöet gtote belaftinge ban öe Iwge; 
55 ten en gemeente en bonöen toecöen gefutneett/öaet 
33 uit en uit meet anöett teöenen (feggen 3?) tod liefjtc- 
35 fijfe bonöe bctHacn toetöen bat bc bo?geren bon 2ïm; 
55 ftetbam gebed fiebotben fcuben 5Ün / fo bette ben 
33 tienben en ttoumgfïen penninb albaet tetetecutiege^ 
55 leib foubebjetben/bjantbanbe refte baetbet goebe^ 
33 tennodj beijouben 3ünbe/ en fouben jp-ïuiben iiaer 
35 feiben en ben atmen niet mogen fufrenteten en onöer; 
35 bouöen / en bpfonbet / te min bermitb baerïiuben mi; 
J3tenfp?elienbeopi)iufenen etben/ aenben Coningüp 
35 confifcatieberbaïien 3ijnbe/ntet betaelt en toerben / 
55 boet uit fitlbe atmoebe en elienbe binnen bet boo2|3 
33 ftcöc meeralen anbete fïcben appatentelijb bolgen 
35 foube battet boo? ben fcftul&en/ butfen en etben in gro; 
33 ten getale berboft fouben moeten toetben/baet ban 
53 3t)ne iBatctleit 00b al£ ban bet befte bed tet fabe ban 
33 ben ttointigiien penning lichten foube / peoteftecenbc 
33 bat 3p-luibcn / obermitSÊ be boo?nocmbe miferieen 
33 gelieft öefolatie banbe atme gemeente / inbe public 
33 ratieban boo2fcb?eben paccaet niet en bonbencom 
33 fenteten / ban in bet fo?mcn en manieren geltjb fp in ’t 
3,confcntbanbeboo2fcb?eben 10 en io penning bp be 
33 Staten ban ^ollanb ober ttoc iaten geb?agen/ber^ 
33 blaert bobben/en bit al ten einbe 3P ïïegeetbetoató 

goebe #nberfaten ban 3fjne jfêaftlïett / te beter en öe; 
33 quamec befeïf De 3tjne iBajefteit en 3ijne €rcellemft 
33 be boo2f3 mifecie engebede befolatte/ bpfonbet ban 
33 be arme gemeente bet felbet fieben/ fouben mogen 
33boentemonfïreren en bettonen/om alfobanbe ere-' 
33 cutic ban bet boo2fcb?eben piaccaet betlicbt en ge; 
33 b2ijt teto02ben / en berfoebten bat ben ^eutbjaetöet 
33 bit felbe in 3ijn relatie foube gelieben te annoteren / en 
33 baer aegeerberj? baet ban te leberen coppe. 

Ti/f^ctbeï|ertogban ma tnpïaetfebanmebcb> 
J-Vlben te bebben mette mifetic en dlenbe bejS bolhtf/ 
ïiecft ött feet rjualtjben genomen/bpfonbet fo 3Pben 
tegen öeerecutie ban ben tienben penning eppofeer; 
ben /ja bat meet fó/ beeft be 25urgemeefteten ban 

T 2Hmfietbïïmtetfabe boo?f£ïj|ebenin teebte boen toe; 
’ Pen boo? tien i&obtmtafen ïiabe ban l^oüanb/boenbe 

fterm albaet [etteren eifdj bat 3p fouben tet fabe boo?fcb?e; 
sjan ïïnr pen geconbemneetc toetben in een boete ban bed buf; 
torScu fe^cn/ toaet tegeaö 3p-luiben gebaen bebben bare 
tjerom befenfteboo? bate 2Sbbocaten/jfeeefïer'3!oban ban 
Dcnmcfjj creffong en C#iclaeö iDicrt / bic be fabe ban 3ïmtïet; 
ïoctf opentlijbcn op be rolle betbebigben/ bocb 3im 
ba» rjfb. cintelpben geconbemneett gebao?ben in een boete ban 
buifent 27000 gulöen& ^>e 25urgemee(teten ban 3Cmflet; 
®véu2‘00111 Rebben baer op geappefteert en boo? bare <6ebc; 
aemet- puteerbe acn ben itabe tot .ïHScdjelen obergelcbett 
flErc" bebbenbe bare üequefie tnljoubenbe baren grieben en 
ftctöanr öefbjaerniffe / berfoebten om in appel omfangente 
berfoe; to02bCH/ ban brcgcn b002 “HlpOtliHe / Fiat ferrao Duci, 

«tc bet bjclb bc 25iicgcmec(leren gerdatcert 3tjnbe/en tod 
«en öcn tocteitöc bat 3P ban ben ^ertog metgoebg enöabben 
mcü tc bertoacbten/alfo 3p totften be conbemnatie boo? be0 

Dcrtogcn bebd gefebieb tc 5ün/en bat bP ober fulbs 
featrBe/ ben-luiben partpc fo?med toaö/ bebben be fabe alfo 

laten berufïcn / bertoacbtenbe toat ben bo?berbien 
acngaenbc foube gemoeten /ban en té be fententieje; 
genö ben-luiben met ter crecutic gcfïdt/nocD en Deb; 
ben be boeten niet betaelt/boo? bc troublcn bic gebolgt 
3ünin5tnabolgenbc)aer/bieitem bde ban 3ijnflraf 
boo2ncmen beben beranberen / of ten minflen niet int 
toerb fldlcn. 

'ODe Staten ban i^ollanb babben 00b in baer partF 
tutter feber föcmonfïrantte en berfoeb acn bc boo?f5 
Sfettog gebaen / en bare bef toacrniffe met alle oot; 
moeb en reberentie te bennen gegeben/ m berfoebt 

bat bem foube gdieben opeen beerïtjben f!aet ban’t 
Sanb te toillen regarbe nemem t^an bP to bp 3ijn 
boomemen gebleben en beeft baer op gegeben befe na; 
bolgenberefolutie. 

CYneExcellentiegehoorthebbende5rrapportvande 
^Remonftrantien en verfoek van de Staten van Hol- tfngcüan 
land, heeft hem verwondert van hare klachten en dole- ÖEn 
ancien, en foude eer verwacht hebben eenige bedan- 
kinge vande grote moderatie yanden 10 penning, die te ae* 
hy aen de felve gebruikt heeft, in regard van hen con- mon,;. i 

' fent def halven gedaen, en alfo fijne voorfz, Excellentie 
hare voorfchreven klachten en doleancien geenfins en Staten / 
kan interpreteren tot quaed willigheid, hebbende hen 
altijds bevonden fo goede en getrouwe onderfaten en *anö’ 
dienaers van fijne Majefteit, en fo veerdig en willig in’t 
conferverenvandegeeifchte beden , laet fich dunken 
dat het felve komen en procederen moet, door dien dat 
fy de fake niet genoeg overwegen, gepenetreert of ver- 
ftaen en hebben, en des te meer, mits dat fijne Excell. 
bevind het felve te ieer qualijken gerejedteert te fijn, 
wefende genoeg kundig en notoir, dat al waren daer in 
eenige particulariteiten dependerende vandecolledta- 
tie van den voorfz tienden penning, ’t felve befwaren- 
deen aggraverende, nochtans de fake in haer felven 
genomen by generale termen, is de alredelijxfte en 
rechtveerdigfte die men foude konnen adviferen,en 
hadde fijne voorfz Excell. gemeent redelijk contente- 
ment gegeven re hebben, op de remonftrantien by de 
voorfchreven Staten voormaels overgegeven en geex- 
hibeert, overmits de grote moderatie alreedegedaen , 
daer by de felve gedacht hadde verfien te zijn tot onder¬ 
houd van den handel en koopmanfehap, mits den 
voorfz tienden penning reftringerende en limiterende 
op de lefte vetkopingen, en daer van exempterende de 
reiteratien van dien, gelijk ook van de manufacturen of 
handwerken by de exemptie van alle rouwe en onge¬ 
wrochte ftoffen en materiën die daer toe dienen of 
geemployeert worden, daer by gevoegt de hope die fij¬ 
ne Excell. alle de Staten generalijken gegeven heeft, 
van meerder moderatie te doen, fo wanneer men in’t 
pradtifèren vande executie van dien eenige merkelijke 
grieven of fwarigheden bevinden fouden, als deshalven 
den gereden middel in remedie in handen hebbende, 
t’elkensals de voorfz fwarigheden overkomen foude, 
daer op hem ook bedochte dat de goede onderfaten 
kennende alreede de goedertierenheid van haren Prin- 
ce, hen wel behouden en behooren te betrouwen, en 
hen daer mede contenteren. 

’t Welk aengemerkt en dat de publicatie van den op- 
heve van de voorfz 10 penningh by Ordinantie van 
fijne Majefteyt alrede gedaen is in alle fijne Provinciale 
Landen, daer den felven io penning geeifcht is ge- 
weeft. En mach fijne voorfz Excell. niet veranderen of 
wederroepen ’t gene dat alrede gedaen is, maer verfoekt 
den voorfz. Staten dat gebruikende hen gewoonlijke 
deugt, zy ’t felve ten effetfte en executie ftellen willen, 
volgende de voorfz publicatie, verhopende dat fy by 
experientie bevinden fullen dat de fake niet fo fwaér 
vallen en fal, alsfy hen laten dunken ofimagineren, en 
mach wefen, qualijk geinformeert zijnde, fulks juge- 
ren, hen presenterende niet te min indien by de voorfz 
executie eenig merkelijk grief-of hinder voorquame, 
’t felve particulierlijken te kennen, daer in feker reme¬ 
die en order te ftellen, dat fy defhalven alle redelijke 
contentement hebben fullen, wefende ook fijne Excell. 
in meeninge de Remonftrantien by hen en andere Sta¬ 
ten van nieus overgegeven en geexhibeert, dagelijx 
langs foo meer te doen examineren,om fucceffi velijken 
teremedieren op ’tgene darden voorfz handel, koop¬ 
manfehap en manufacture of handwerk merkelijk 
foude mogen beletten, en namentlijkaengaende’tgene 
dat buyten Lande gefonden word. 

Maer defen voet jegenwoordelijke te veranderen, 
en hen te laten contenteren met hare quote fo de voor¬ 
fchreven Staten reprefenteren , fy kunnen en behooren 
wel te merken en confidereren dat fijne Majefteyt daer 
mede geenfins gedient en foude wefen , noch ook 

ver- 
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Verfeker£JZ.ijn daer van te mogen tree ken ’t gene des 
men behoeft tot befchermenilfe van de Landen, want 
alwaert fodatde voorgenoemde van Holland de felve 
Wilden continueren, daer in nochtans fchijnt dat fy 
fwarigheid maken, verfoekende daer om moderatie der 
felver, en is daerom fijne Excellentie deshalven niet 
verfekert van de andere Staten, van de welke eenige 
opentlijken gefeid hebben, hen niet mogelijk te zijn 
hare quoten te continueren, maer hen beklagende van 
de middelen van de andere Landen, hebben voor ge¬ 
houwen en geprefenteertinplaetfe van dier, twemil- 
lioenen te vinden op alle de patrimoniale Landen, by 
generale middelen ,-mits welken fijne voorfz Excellen¬ 
tie beweegt en geoorfaekt is geweeft opten voorfz tien¬ 
den penning te refolveremals Wefende onder de genera- 
le middelen na fijn oordeel en jugenlenthetalregelijk- 
fteen bequaemfte , en fo de felve by de Generale Sta¬ 
ten geaccordeert is> het alderveerdigfte en gereetfte om 
ten effeCte en executie gefield te worden. 

Wel heeft fijne voorfz Excellentie geconfidefeert fo 
by hare Remonftranten als van den anderen Staten, 
dat ’t principael fundament van hare voorfz doleaheien 
confifteert in twe punCten,d’een dat de manufa&ure of 
handwerken wordende buiten Lande gefonden, belaft 
fijn metten voorlz tienden penning, d’ander dat by de 
exemptie van de eerfte verkopinge Prelaten, Edelen 
en andere rijke luiden middel hebbende om op hun 
provifiete leven, hen verlicht, gefoulageert engeex- 
eufeert fullen vinden van de voorfz tienden penning, 
vallende Hen principalen laft op ’t arm en gemein volk, 
maer want fijne Excellentie van den beginfel dat den 
voorlz tienden'penning voorgchouden en gepropo- 
neert is geweeft, bequaem gevonden heeft de voorfz 
eerfte verkopinge te bevryen en exempteren, fo heeft 
de felve dien aengaende wel willen blijven by de voor ft, 
eerfte propofitie, uitgefondert en gereferveert ’tgene 
dat ih klein verkocht en gepenneWeert w'ord op de 
Winkels, om te verhoeden de frauden, bedrogen in- 
convenienten verklaert by de ordonnantie en inftruCtie 
daer op gepubliceert, dan gemerkt de grote moderatie 
daer van fijne Excellentie gebruikt heeft, en heeft der 
felver niet gedocht der manufa&ure of handwerk uiten 
Lande gaende, daer Van te bevryen, bedachtende ccnf- 
deels dat den voorfz tienden penning daer door fo gro¬ 
telijks vermindert en gediminueert foudeworden, dat 
den felven niet genoeglaem en foude zijn, behoeven¬ 
de tot befchermenilfe en gouvernemente van den Lan¬ 
de : en ten anderen hebbende fich laten dunken, dat 
den voorfz tienden penning op’t gene dat uiten Lande 
gaet en fulks in effeCte by die van buiten gedragen¬ 
de , onderfatett van fijne Majefteit fo fwaer en hin¬ 
derlijk nieten foude wefen, als men duchte en prefu- 
meerde, des nochtans niet tegenftaende in dien den 
voorfz Staten in aenfieninge en refpecte van ’t voorfz 
gemein volk, beteren bequamer dochte de eerfte ver¬ 
kopinge niet te bevryen of exempteren, en in vergel- 
dinge en fecompenfie van dien te bevryen en exemp¬ 
teren de manufaCture of handwerk, wordende uiten 
Lande gefonden, om den ftijl en exercitie van dien 
des te meer te mainteneren en onderhouden, mits’t fel¬ 
ve vertonende met fpecificatie van de manufaCture of 
handwerk die fy begeren fouden bevrijd of geexemp- 
teert te hebben , fijne voorfz Excellentie foude hen 
daer in ook mogen accommoderen, fo wel om ’t voor- 
fchreven refpect, als Om vele frauden en bedrog te ver¬ 
hoeden , die onder dexel van de voorfz eerfte verko¬ 
pinge fouden mogen gefchien, en fonderlinge om geen 
meerder voordeel te geven den manufacturen van bui¬ 
ten komende en herwaers-over te flijten , verkocht 
wordende, dan den genen die binnen den Lande ge¬ 
wrocht en gefabriceert fouden zijn, gemerkt dat de fel¬ 
ve geen fake fo feer en begeert als de welvaert van de 
Landen en van den goeden onderfaten van fijne Maje¬ 
fteit, en om fijne goede wille en meninge indefente 
betonen, fo is de felve te vreden geweeft en is anders 
tevreden, dat men van der manufaCture of handwerk 
uitten Lande van Holland gaende en wordende in an¬ 
dere vreemde Landen gefonden ? of in den Lande 

’t voorfz recht nietfubjed wefende, alleenlijk betaler! 
falden denigften penning in plaetfe van den tienden, 
by forme van preuve of efiaye, en verwachtende ’t ge¬ 
ne des de voorgaende Staten fullen willen vertonen en 
verfoeken op ’t gene des de voorfz eerfte verkopinge 
aengaet, om als dan, indien de voorfz Staten om de 
confideratien voorfz, ’t felve goet vinden, ganfchelij- 
ken en gehelijken te bevryen en exempteren de manu¬ 
facturen ofhandwerk uitten Lande gaende, fo fijne Ex¬ 
cellentie in dien gevalle in meninge is te doen, waer 
van, mitfgaders van hare goede meininge, de voor¬ 
gaende Staten fijne voorfz Excellentie adverteren ful¬ 
len metten eerften dat ’t felve doenlijk werd 

Middelèrtijd heeft fijne Excellentie gerefolveert met Itcfoliis 
ter opheven van den voorfz tienden penning voorts te *,e ^an 
varen, niet twijffelende dat fy als goede vaffaleh en on- t05t ^ 
derfaten gelijk fy hem altijds betoont hebben, hen daer 2tlba ont 
toe voegen en accommoderen fullen, fonder aenfehou n1e,rt!ln 
te nemen dat de gene die Winkels houden en in ’t klein San ben 
verkopen en penneweerden, byde voorfz ordonnan-tienben 
tie en infttuCtie fchijnen meer belaft te zijn, dan by de 
eerfte propofitie uitgedrukt en geexpreffeert is geweeft, te bavjth 
gemerkt dat in confideratie van de grote moderatie 
daertegensgedaen, boven’tgene dat byde voorfz eer¬ 
fte propofitie gefegt is, ’t voorfz recht; anderfins fijne 
voorfz Majefteit geheel illufoir en van onweerden fou¬ 
de wefen. 

Hebbende fijne Excellentie goeden wille en inten¬ 
tie om té voorfien tegens de vexatien en quellingen die 
de ColleCteurs fouden willen aendoen den Coopiuideri 
Winkels houdende en in kleins verkopinge , by de 
voorfz Staten van Hollanden andere oök voorgehou¬ 
den, ’t zymits cömpoferende mette voorfz Cooplui- 
den, of met eenige andere maniere, fo men bevinden 
fal te behoren. Saloök regard en toelicht nemen op 
’t gene des dieeetelijke waren en victualiën aengaet, en 
pfincipalijk op graen en koren en andere voedfel van 
deh armen, als ’t felve tot fuiken prijfe verhoogt word, 
dat gemein volk, wordende den felven tienden pen¬ 
ning gelicht, met concurrentie van eenigen dieren 
prijfe fouden fchijnen daer door te feer belaft enge- 
graveert te zijn, en fal al’tfelve fuccelïivelijkgedaerl 
worden, fo de fake in trein en executie gefield fal wor¬ 
den, alfo niet mogclijk en is in een fake nieu wefende 
en niet gepraCtifeert in ’t beginfel , tot alle inconve- 
nienten te knnnen verfien , verfoekende daerom de 
voorgaende Staten dat fy defen aengaende hen geruft 
willen houden. 

Erl infgelijks vah ’t gene des aengaen mach de öphe- 
ve van den twintigften penning op de onroerende goe¬ 
den, wefchde fijne Excellentie wel van meniqge con¬ 
fideratie en regard te nemen op de oude rechten en 
lallen, ook te verfien en remedieren op de difficultei- 
ten en fwarigheden die in de executie van dien over ko- 

1 men fullen, fomen na redenen en billigheid bevinden 
fal te bèhöréri. 

En beroerende den middel die fijne Excell. hen voor 
gehouden heeft, om de impoften lopende uit faken van 
de voorleden quoten af te doen, en verftaet de felve niec 
datfy die fouden moeten fetten op grond van erven al¬ 
leenlijk , maer hebbende hen ’t felve voorgehouden 
voor een expedient of middel, en om de victualie niet 
te feer te belaften, fteld ’t felve tot hun difcretie, hen be- 
laftendede voorfz impoften fulks te modereren, dat 
fonder merkelijke griel of hinder de felve impoften fa- 
mentlijk metten opheve van de voorlz tienden penning 
betaelt mogen worden, al fouden die langer moeten 
gelicht worden, dan by de voorgaende oCtroyen geac¬ 
cordeert foude zijn, die te mogen lichten en opbeuren. 

Welverftaende dat al ’t felve welen fal by maniere 
van provifie en fonder prejuditie van ’t voorfz recht van 
den tienden en twintigften penning, by de voorfz 
Staten fijne Maj. geaccordeert, welken aengaendedc 
felve verftaet in haer geheel te blijven, niet tegenftaen¬ 
de de moderatie voorfz,referverende ook tot fijne Maj. 
de declaratie en interpretatie van de voorfz moderatie, 
mitfgaders van daer in fulke Poiicie en order te Hel¬ 
len, als men tot conlervatie van fijne rechte veflieh- 

tlJRK 



1 

Het vijfde Boek. 1571 

tinge van fijne Onderfatenen van alle frauden en be¬ 
drog voor te komen en verhoeden , bevinden fal te be¬ 
horen. Gedaen te Bruffel den xx. dag van Oóto- 
bri 1571. 

tDé anöetc Staten ban beboojfch?eben ©atrimó; 
risïjcöcr! male Eanben 3ijn in be publicatie befe# ©laccaet# 
JjA* mebe niet teel te b?eben getoeefi/en nact bat 3P-luiben 
^uüe in bare particuliere beegaberingen baet op beraet; 
ï>?obfn» fiaegt babben / hebben goeb gebonben bate <0ebepu; 
JJ.”.®*’ teerbe te fenben aen ben hertog / cm te rdnonfireren 
,cs en bertonen bat be geljele beberffeniflfe en bcfblatte ban 
tic e veem benEanbe baeniit toa# te bertoachten / en oberfulr 
hr.iratin ootmoebelijftenteberfoefeenbat fijnSrcellentiegelte; 
JJLI benbJtlbe b’erecutie ban’t felbe placcaet op te Dom 
ning. ben / cn ben-lutben bacr ban te betopen / en in plactfe 

ban bien / bem met eenïge anbere febattinge / be <6e; 
meente niet fo fcDabelijft / te contcnteccn: eentge <§ta; 
ten ban be ptobincten bebbenben oofetoillen ereufe; 
ren bat fp niet en babben geconfentectt / ban alleen op 
conbitte fo bette alle be ©2obintien baet in eonfenteet; 
ben / enbeimjlebie ban ilerecljt niet mebe en babben 
gcconfenteett/ nocDtcalsnocljenconfenteerben/ bat 
fp baetom in fjaer-Iuiben confent ongeljouben toaten: 
andere ©?obintien betfoeljten bat bp boo? ben-lutben 
aen ben Contng foube fcbdjben / ten einde be felbe ge; 
lieben foube ben-luiden nod) andere moberarietoete 
laten en te bergunnen/eenige toaten dae?om ban boo?; 
nemen felben bate gebeputeerbe aen fijne ffêaj. te fem 
ben. ^omma baet toa# een grote alteratie en beroerte 
in’tgantfcbelanb/bies niet-te-mift bleef be hertog al 
eben bertneclng / en totlbe baet mebe boo2t / feggende 
fulb erp?e# bebel ban ben Coningte bobben ontfam 
gen / Dp toa# ooft feet gefioojt op bie ban öttecljt / niet 
alleen om bat 3p in be litljttnge ban ben 1 o en 20 pen; 
ning niet en Dabben totlien confenteten / maet oofe om 
bat 3p ban be fementte bp bem t’baren acbterbele ge; 
toefen / aen ben Contng babben geappelleett / oofe 
mebe bat 5? aen ben Contng obet bem en bet ^paenfe 
'gatntfoen babben betben felagen / en bat 3P oofe op befe 
bergabertnge bate <©ebeputcerbe niet mebe ten ©obe 
en Dabben gcfcfeifet/nemenbc baet uit oojfafee op bie 
ban tftrecbt/gclijfe of 3p-Uuden alleen doo2fafte toa; 
ten getoeefi / bat b’anbet Eanben in gcb?efte toaten 
om te confenteten in erecutie ban ben 1 o penninfe/ boe 
tod be Staten ban ötrcrbt Daer-luiderfaftemetgeen 
ander Eanöen of^taten en Dabben gecommuniceert/ 
aïfo 30-luibcn fufiineerden Daet-luibet fafee met bie 
ban be oube patrimoniale Eanden niet gemeen# te 
hebben/alfo 3P beboo?den gerefeent te toetben onbet 
bie nieutoer aengefeomen Ëandcn / bie baet felben 
gocdtoilUgïijften cnbet be beteberminge ban de&ei; 
fetlijfee ïtaajefieit / booglofiijfter memorie/ onbet fefee; 
re conditiën Dabben begeben. 

baetom be hertog ban 3ïlba niet jegenfiaende bet 
ftb?pcn ban ben Coning aen bent in fabeur ban bie 
ban atreebt gebaen / biet boren betbacit / oofe niet je; 
genfiaendebat be febepenbanben ©?inceban<©?an; 
giert/ biefe be 3©ater-<f3cufen noemben / nocb op Eee 
toaten / en bat omtrent Utrecht geen bpanden en toa; 
ren / fo beeft bpnoebtan# de^pangiaetden in J^oh 
lanb leggenbe/ fo binnen Itoetlem/ Eeiden/3Mft/ 
al# in ben 23?iel ban bacr genomen / en bie in 't ^tiebt 
ban iltrecbt gefonben / om aibaet toeberom binnen 
ber ^tab gcleib te toetben / en beeft opten 2 8 <©ctobet 
boenfdtojbcnaenbe iSegeetbet#banbe (ïabbefena; 
boIgenDeJifóifTibe; 

tofS r^^nf etnanbo ‘Xtoarc3 be r€olebo / hertog ban 
ben m* O 3Wba/ (5c. Eieutenant/ 43ouberneut en Capitein 
toabmi (jgenetael / (|r. Eiebebpfonbcte: alfo top om befen 
ÈfcVm" acnfeomenben tointertijb gegoten bobben Det^paen# 
uitreegt boetbolfe 3t todft aen ben toatetfeant en eiber# in J|ol; 
om jani3 / tot {jefcljnt en befebermeniffe be# felben Eanb# 
£om en ©nberfaten ban bien tegen be Eee-roberen / rebel; 
^panot' lenenanbere toebertoettigen be# Coning# onfe# al; 
£crrtnte bergenabigiTen l^eere / ben boojleben fomet berleib 
cf-Tt».) toaten/ban baet te boen betttetfeen. Abonneren in 

ben naem en ban toegen 3ijnet Contnfelijfee ïlajefleitce 
u met ernfï/ bat gp ben Meefter del Campo of «©betfle<e 
DonFemando cfeToiedo, met be fefle ©enbelen bancc 
fijn f€ettio of Regiment leggenbe tegentooojbelnfe te ‘c 
^elft / Eeiben en fèaerlem / en notb met be ttoe ©en;tc 
beien in ben 25?iele toefenbe / toaer af b’eene i# ban bett£ 
(Sectio ban i©on<6on3aio be 25?acamonte /ettb’an;t£ 
bet ban bet (Sectio ban 3£on ïlotoigo be Solebo/ ma;ce 
feenbe t’famen aebt ©enbelen feneebten/ binnen 8t;££ 
recDt ontfangt / logeert en accommobeert/ al# fulr omC£ 
ben bienlï fonec Coninfelgfee iBajefleit beboo?t/ fonber££ 
be# eenigfin# geb?efeelp te 3ijn/ u abbetterenbebat££ 
menbenboo2f3 fetijg#bolfe nietenfalfcbulbig3ij!ifer;cc 
bitium te geben/ bojber ban berfelaect flaet in ’t fcb?iftcc 
biet bp obergefonben. Sn u bebelenbe met ernftinC£ 
bien eenige bo?get# of intooonber# uit atteefjtbet;cc 
ttoefeen toaten / bat gp ben bp publicatie ofanberftn#£C 
toeten laet en gebieb ban Donben aen toebet om binnen ‘c 
be ^tab te bomen / bpfulfee penen al#bgoetbunfeentc 
fal baet toe te Dellen / be toelfee top u bebelen meehelpt£ 
te crediteren tegen ben genen bie be# geb?ecfedbfe 3tjncc 
fullen. Eiebe befonbere <©ob 3pmetu/gefcb?ebente “ 
25juDeI ben 28 bag <0ctob?i# 1571. <©nbecDontge; ‘c 
fcb?eben en getefeent ter o?bonnantie erp?effe ban fijnece 
Stcellentie/ om bét felbet inbiftJOfitie ban ben <©icbt/cc 
entoö#onbettefeent £- 

Berti. 

3©elfee miffibe ben Forier Major ban ben Sectio 
ban Èombarbpen opten atfetDen ^obemb?i# aenbe 
Kegeerbet# gelebert beeft / biebaet op berfelaect beb; 
ben bace obebientie/ bobben niet te min ben tienben 
befe nabolgenbe anttooo?begefcb?eben aen ben felben 
^ettog / en bie boo? ^etman banbe©ecbt/ Daec-lui; 
bet fpeciale <0ecommitteetbe/ aen be ^ertoggefebifet. 

•p\ <0O2lucbtige Srtellentie / boog-geboren genabige ®Eöf' 
U Éeere / top gebieben on# in alber-onberbanigbeib tan ut. 
aen utoe Srcellentie. iBfin ©eece on# i# opten aefit; mt 
Den bag ban befe jegentooo?bige maenb ban $obem; 
beebp <0eO2gie be Effitoebo / Forier Major ban ben aen Drn 
Sectio ban Êombatbpen / gelebert fefeete u Srcellen; 
rte mtfftbc ban ben 28 <©ctofe?i# lefileben / bp ben ,$e; air 
cretatt# B e r t i, obet mit# utoe Seceïlentieinbif; <c 
pofitie ban ben SDcDte onbertefeent / bp be toelfee utoe ce 
Srtellentieon# tod emfifijfe bebeeltbattopben Mee-cc 
fter del Campo ban ben boo?f3 Sectio met fe# ©enbe; cc 
len ban fijn ïïegiment/ bie tot 35elft/ ©aetlem en k 
ben befen boo?leben hornet gelegen bebben/ met nocb « 
ttoe ©enbelen bie in ben 25?ielgelegen bobben/ ont; cc 
fangen / logeren en accommobeten fouben / al# fuift# cc 
om ben bienfi ban fijne Jfèaiefieit foube beboten/ mit# cc 
ben-lutben gebenbe alleenlfife bet fetbitium in beo?; cc 
bonnantie bp be felbe mifiïbe geboegt / begrepen: bat cc 
topboo?t# benbo?gec#en intooonber#biebettroc6en cc 
3ijn/fep puplicatie of anbet# gebieben foüben toebet cc 
om in te bomen/ baet toe fiellenbe alfuifee pene al# on# cc 
goet bunften foube/ na b?ebet inbonb ban be boo?f3cc 
mifiibe: toaer op u Srcellentie genabeltjft fal gelieben cc 
teberfiaen/batboetoel top toel babben berbooptbat« 
u Srcellenttc on# ban bo?bet garnifoen of folbaten cc 
ontlafi gelaten foube bebben / gemerftt ben langen tijb cc 
al# ban 20 maenben bat bet boo?f3 Sertio eetfi gebeel/ cc 
na met aebt / en ten laetfien met fe# ©enbelen binnen cc 
befe Dab ütreebt gelegen beeft / en bie feet grote en et;« 
cefiïbe ftoDen/bie fo’tlicbaem banbe boo?f3^§tab/« 
al# be bo?ger# en intooonber# ban bien / bp na tot ba;« 
te gehele beberffeniffe tet caufe ban bien geb?agen beb; cc 
ben/boben be feofien biebe boo?f3 e§tab/bo?ger#en cc 
intooonber# fo <®ecDeltjft al# toereltlfife/ ban te boten/« 
geburenbe be boo?leben trouble/ gebab babben in t <« 
onbet^ouben/ ben tijb ban negen maenben FDaet-lui; <« 
bet eigen feofien ontrent 500 boet-ftnetbten/ mitfga;« 
ber# in ’t logeren/ accommobeten / en een#beel# oofe te « 
onbetbouben’tgebele Regiment 55eberIanbfefenecbi£C 
ten banben <6?abe ban Hêegen ben tijb ban bpfmaen;« 
ben / tet caufe / ban ’t toelfee be gemeene öo?geren nocb « 
metfeeljjfee fomme aen fijn |Rajefi.tenacbteten 3im/££ 

m 



J7** Öorlpronk der Nederlands Beroerten, 
„ en öat top ooft bed min ftaööen bertoacftt öat men al* 
„ ic öe folöaten öie in btee ^oïlanöfe Steöen / öaer ban 
5, eenige in grootc niet minöet / en in rijböom ijeei 
„ mecröer 3ijn Dan Utrecht / gelegen ftebben / onö alleen 
„ toegeftöibtfouöefteöben/ bpfonöer toant top niet en 
„ berftopen aen öe Coninblijfte flBajeftcit / onfen alöer- 
„ genaöigften Beere / berfcftulö te ftebben / öat men onö 
„ meet öan eenige anöere omleggcnöe ÏÏanöen en Ste* 
>, öen Dcftoaren fouöe/ alfo top sedert öat top aen öen 
„ üciferlijhe fBajefteit ftoogloftijfter memorie bp min* 
}3 lijft ttactaet gebomen 3ijn/ onö alnjöö geöjagen en 
j> in alef gequeten fjedben alö goeöe getroutoe en on* 
}>öetöantge onöerfaten ban fijne fBajefteit/ en bp* 
)> fonöer in öen boo?leöen trouble/ öat top bergopen 
» meer geöaen en boo? öe Catftoltjbe Beligie en öienft 
j> ban öen Coninblijbe fBajefteit geleöen te ftebben / 
5j öan eenige ban öen omleggenöen ^fcöen of 3lan* 
y> öen/ regarö genomen op öe aenftagen die meer op 
}) onö öan anöeren gemaebt ?ijn getoeeft. So iö ’t 
» noefttanö öat top utoe €rcetlentie bp öefen toel fteb* 
» ben begeert te berblaren öat topinöefenenaüenan* 

öcren faben die u €rcellentte onö tot öienfï ban öe 
33 ComnblijbefBa»cfteitgeliebenfaIteo?öonneren/ be* 
33 reiö 3ün te obeöieren / en öat top öienbolgenöe öe 
>3 ooo2f3 folöaten ontfangen/ logeren en accommoöe* 
33 renfullen fo onö beft mogelijb toefen fal/ maer bege* 
33 ren u <£rcellentte toel geaöbcrteert te ftebben / alö top 
33 tot anöeren tijden noeft geöaen Ijebben/ öat top bet* 
33 ftaen ’t felbe te (uilen toefen öe geftele rutne/ beöerf* 
33 feniffecnöefolatie ban öe boo?f5 Staö/ fo öegeme* 
33 ne b02gerö en intooonöerö/ bermitö öe boo?f3boo?* 
33 gaenöe boften en laften langer niet mogelijb enisöe 
33 felbe te öjagen en herballen. €e min öat öeöuerte 
33 ban alle eetbare toaren alfjter fo groot iö en mer* 
33 belijb ban boren / öaer ban top gebelijb onberften 3ijn/ 
33 en om öeö brille in ftoatigfteiö toaren om miööelfe 
33 binöen öat top öaer ban eenige p?obifieftaöbenmo* 
33 gen boen boo? onfe bo?geren emntooonöerö/ ’ttoelb 
33 onö nu ganfcftelijb benomen too?ö/ fo öefe^taö uit 
33 fabe boo?fcft?cben/ fo feer in fcftulöen betlopen iö/ 
33 öat fp geen penningen beeft noch en toeet te furne* 
33 ren om eenig boren te bopen / toaet öoo? eer niet km- 
33 ge feber te bertoacftten iö bat in öefe ^taö fo boo? 
33 öen folöaten alö boo? öen bo?geren en intooonöerö 
3) borenögetoeb fal sijn/ ’ttoelb meeröer ftoarigfjeiö 
>3 enberloopbanbeei bo?geren fouöe mogen cauferen/ 
33 öie ton/ obernritö ftonger en anöer getoeb/ niet en 
33 fouöen bonnen beötoingen langer in öe ^taötcbltj* 
33 ben. Ribben öaerom utoe €rcellentie feer ootmoe* 
33 öelijben öat öe felbe geltebe öefe Staö te begenaöigen 
33 en öe felbe ban öe boo?f3 folöaten te ontlatten/ en fo 
33beel alö betreft öen bojgeten öie onttoeben sijn/ 
33 ftebben top onö öeboir geöaen/en geo?öonneert allen 
33 öen genen öie bertrotben of onttoeben toaren en la* 
33 ttte*röen/ öat ft» toeöet beten en te boo?fcftijn bomen 
33 fouöen binnen öen tftö ban 24 uren / op öe pene en in 
33 manieren alö in onfe 02öonnantte / beneffenö öefen 
33 u €rceUentie obergefonöen/ begrepen iö/ maer en 
33 bonnen u tüejrcellentïe niet berftalen öat bele ban öe 
33 gene öie bertrotben 3ijn/ alfo betarmt3ijn/ öatfpöe 
33 macht niet en ftebben öe folöaten ftaer-luiben gerief 
33 te öoenoföe pene te betalen / öat onö 00b beleobitie* 
3» ren öat fp öe laetfte reife alfulben oberiaft ban öen fol* 
3’ baten hebben geleöen / öat fp lieber ’t felbe öat fp heb* 
33 ben/ berlaten brillen/ öan toeöetfulr lijöen/ en te 
33 toefen in b2efe ban haer-luiöerlijben/ en fulr laten 3p 
33 pen öunben ongehonöen te 3ön toeöertebeeren/ ten 
33 toareöat men hen öe getoelöigehanöbanöe folöaten 
3’ ftonöe af houöen ( eenige ooft öie bertrotben 3ijn/ 
3’ berblaren toel bereiö te 3tjnhaer-luiöenhuiftngege* 
33 meubleert te laten boo? fo beel alö tot geriefbanöe 
33 folöaten ban noöe iö / fonöer felfö in perfoon toeöet 
33 te bomen/ om rcöenen boo?fch?ebcn/ fuftinerenöe 
’3 mitö öien ’t effect ban öe boo?f3 02öonnantiebanu 
’3 Crcellentie en öienfte öaer uit gebolgt/ bölöaen te 
3> hebben. <!cn alfo öe miffibe ban u €rccllentie genera* 
33 ujft bcrmclt öat men öe onttoeben perfonen toeöet 
>3 fouöe boen inbomen/ fonöet öiftinctie te maften ban 

I. Deel . 

öen genen öie haer-luiöen huifingegemeubleert encc 
geaccommoöeert gelaten / en öie öeö te niet ge*cc 
öaen en hebben / fouöen top öefen aengaenöe toel be*cc 
geren te hebben u €rcellcntie berblaringe / enebehcc 
be?re u <£rcellentie fonöer aenfehou te nemen op onfe 
boo?f3 armöeöe en anöer ftoarigfteöcn/ ganfcljelijbc€ 
gefint toaren öe boo?f3 folöaten alhier te laten / öeö topc£ 
ganfehelijhniet enberhopen/ fouöe toeiootmoeöelnbce 
begeren en biööen öat u €rcellentie in fulben geballcc£ 
fouöe geliebenalfulbeo?ö?eteftellen/ öat öe bo?gerö£C 
en intooonöerö b2pelijb haer-luiöen huiftngen enftra*c£ 
ten fouöen mogen geb?uiben/ en öat öe gene öie öe ‘£ 
boo?f3 bo?gerö/ intooonöerö en fonöerltng ïjaer-lui*c£ 
öen patroon eenige oberiaft boert / geto?rigeert en ge*££ 
ftraft mogen too?Den anöeren ten erempcl / in alle££ 
’t toelbe top onö ganfchelijb geö?agen tot utoe €rtel* ‘£ 
lentiegenaöigeöifttetie/ öie top berhopen öat fulbö<£ 
3ön fal öat u €rcellentie regarö nemenöe op öe boo?f3££ 
öefe c^taö/ haer-luiöen bo?geren en intooonöerenc£ 
armoeöe/ mitögaöerö öen fegentooo?öigen en noch££ 
meer aenftaenöen buren tijö / öefe ^taö ban öeC£ 
boo?f3 folöaten metten eerften fal ontlaften €nom<e 
alle öiöo?ö?een inconbenienten fo beel öeömogelfjbt£ 
toefen fal/ te berljoeöen. 25iböen u Crcellentic feerfC 
ootmoeöeltjb öat u €rcellentic geliebe onö hier opc£ 
een genaöig anttooo2ö/ fo ftaeft öeö mogelijbtoefencc 
fal/ te berlcnen. <©oo2lucbttge€rcellemteljoog-ge*<c 
boren genaöigeJ|eere/ top btööen <6oö Almachtig u cc 
€rcellentie te brillen fparen/ lange toel-barenöe in<£ 
boo?fpoeöigen regtmente. <©efch?eben te Utrecht öe*£S 
fen io$obemb. 1571» 

EM miööeiretijö hebben 3P-luiöen alle haer bilf* 
gentie geöaen om öe folöaten / fo op be<0eefteliih* ten om 

fteib alö 3©ereltlijbe/ te logeren / aengefien öen jpo* 
riererp?effelijfeberblaeröe geen <aeeftelijbe perfonen 
te brillen b?p houöen / heeft 00b öe felbe Forier Major tot mt* 
logijö toillen hebben boo? btjftien-honöerö en een 
hooft/behalbenöelogüfen ban Capiteinen/ Sllphe* 8 
reö en Sergeanten tot bier-en-ttointig ban öe befte 
en p?incipaeifte huifen binnen Utrecht / en niet jegen* 
fttmioe De ïtegeeröerö ban öer ftaö Utrecht toel ber* 
febert toaren öat öefe acht ©enöelen geen öuifenö 
hooföen fterb en toaren / en öat ober fulr De menigte 
ban öe logijfen nergenö anöerö toe en öienöen / öan 
om öen rijben te befchatten en öen armen te beftoa* 
ren/ en3p-luiöcnom öieötoilleaenöenboo?f3 Forier 
Major en 00b Den iBeefter del Campo berblaeröen 
Dat hen niet mogelijb en toaööeboo?f3 hooföen te ïo* 
geren/ fo obernritö ö’armoeöe ban öe fthamelebo?* 
gerö alö anöerftnö / p?efenterenöe hen bilgetten te ge* 
ben tot 1312 hooföen / behaiben öe logijfen ban öe 
€apiteinenen<©fjficeeren/ geb?uibcnöe öaer toe 008 
öe hulpe ban öen J|obe ban Utrecht /fo berblaeröen 
nochtanö öe bOO?f3 Forier en Meefter del Campo , 
öat ft» haer bolle geetfchte getal toilöen hebben of öat* 
fe felfö forieren toilöen/ eiffcftenöe tot öien einöe ’t re* (f. a«.j 

gifter fo ban öe ouöe alö nieutoe bilgetten / ’t toelb öie 
ban öen ftaöe berftaenöe/ hebben om arger te ber* 
hoeöen/ bp aöbijé ban öen <6ecommitteeröe ban öen 
^obe/ geconfenteert De geeifeftte bilgetten te leberen/ 
hebbenöe al borenö öaer ban gep?otefteert binnen be* 
floten bamere/ om öe Spangiaeröen niet te bergram* 
men en öaer ban acte boen maben/ omfntijöenen 
toijlen te Doen blijben hoe fp geö?ongen5tjngetoeeft. 
©oo?tö heeft öeboo?f3Coloncl en Forier Major nocg 
geeifcht beefcheiöen boo?öelen ban bleeö/ bier / b?ooö/ 
toijn/en öiergelijbe/ en boben öien een fommegelöö 
tot leninge ban De folöaten / en 3ijn einöelijb geacco?* 
Deert öat fp De boo?öelen öie ft» te boren haööen ge* 
ftaö / fonöen hebben / en boo?tö öat ft» De folöaten fou* 
öenleenen 800 öaelöerö/cn aengaenöe öeanöerc öif* 
ferenten fouöen ft» fcft?ijben acn öen hertog ban %V 
ba / ober fulr hebben ft» aen Den hertog gefcft?eben öe* 
fenabólgenöe miffibe? 

DÖorluchtige, hoog-geborene , genadige Heere, 
wy gebieden ons in alder onderdanigheid tot uwe ban tr? 

<0 g Excel* 
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55° 
ÜSagh 
lïrareit 
ban ut* 
«cfjtam 
öcn IfCtM 
tog ban 
Ssiba/no* 
jjrnöe be 
t)OQ2ÖE’ 

Irti&pöe 

^>pan’ 
giacrben 
SCElfrfjt.; 

Het vijfde Boek. 

Excellentie. Mijn Heere ontfangen hebbende u Excell. 
miffive van den xxiij. van de voorleden maend Odto- 
ber, by de welke ons bevolen word binnen defer ftad 
t’ontfangen, logeren en accommoderen fekere 8 Ven¬ 
delen Spaenfe foldaten, hadden wy dien aengaende on- 
fe obediëntie u Excellentie by miffive verklaert, doch 
de felve u Excell. feer ootmoedelijken biddende, gelijk 
als wy noch doen by defen , dat de felve u Excell. foude 
gelieven defe ftad (aenfehou nemende op de armoede 
en benautheid die daef is) te begenadigen en van de 
voorfz foldaten te ontlaften, gelijk wy des van u Excell. 
ganfehelijk verwachten, en niet-te-minordreftellen- 
de, om de voorfz foldaten ce accommoderen, is ons 
by den Forier Major van Lombardien voorgehouden, 
dat wy de foldaten fouden willen doen alfulk voordeel 
als in ’t gefchrifte van fijnent wegen ons te dien einde 
geexhibeert, begrepen is. En fo wy verftonden daer 
toe ongehouden te zijn, en dat wy ook anderfins de 
macht niet en hadden ’t felve te doen, fo defe ftad over¬ 
mits voorgaende laften , in merkelijke groote fchul- 
den verlopen is, hebben wy het voorfz gefchrifte ook 
fchriftelijk beantwoord en geptefenteert de voorfz 
foldaten alle vidtualien en andere waren in de voorfz 
bilgette gefpecificeert, te laten volgen accijs vry, onder 
delimitatiealsby den felven onfen antwoorde, en na 
dat van wegen den Meefter del Campo daer op weder 
gefeid was, ’t gene hem goed dochte, hebben wy ein¬ 
delijk den felven ook by gefchrifte verklaert, datwy 
gerefolveert waren de poincten en articulen, ten bei¬ 
den zijden voorgehouden, aen uwe Excellentie over 
te lenden en daer op te verftaen u Excellentie goede 
geliefte, gelijk wy de copyen van alle de voorfchreven 
gefchriften by defen u Excellentie over fenden,en bid¬ 
den feer ootmoedelijk dat u Excellentie regard nemen¬ 
de op de redenen daer in verhaelt, gelieve te verkla? 
ren dat wy de vooorfchreven foldaten niet en fullen 
gehouden zijn eenig voordeel op wijn, bier , brood, 
vleefch, en diergelijke te doen, anders dan den accijs 
vry, fulx als wy by onfe voorfchreven antwoorde ge- 
prefen teert hebben, en dien volgende de voorfchreven 
foldaten te ordonneren, dat fy hen daer mede te vre- 
den houden. En boven ’t gene voorfz is, was ons noch 
by den voorfchreven Forier voorgehouden dat wy ee 
nige penningen fouden willen leenen tot behoef van 
de voorfchreven foldaten , en fo wy felfs van geld ge¬ 
bed onverfien zijn, en den tijd wel foude vereilïchen 
dat wy provifie van koren fouden doen, indien wy geld 
hadden of wiften te bekomen, des neen, was’t felve 
verfoek eerft by ons afgeflagen, doch naderhand be¬ 
ducht zijnde/dat indien de foldaten geen geld heb¬ 
bende, in de’ftad quamen, dat fy den borgeren eenig 
overlaft fouden mogen doen, hadden middel gevon¬ 
den door leninge en affiftentie van goede luiden, feke¬ 
re i20oCarolus guldens den Meefter del Campo tot 
behoef van de voorfz foldaten te lenen, tot de eerfte 
betalinge toe, maer alfo wy wel konnen verftaen dat 
st felve onder fo veel foldaten weinig ftrecken fal, heb¬ 
ben u Excell. wel begeert geadverteert te wefen, dat 
de ftaet van defe ftad fofoberis, dat niet mogelijken 
en fal zijn de foldaten meer te lenen, en dat ook veel 
van onfe borgeren geen macht hebben om de felve veel 
waren te borge te leveren. Overmits fy noch merkelij¬ 
ke fommen fo aen de voorfz foldaten, als ter caufe van 
’t Regiment van den Grave van Megen ten achteren 
zijn, en dit ten einde u Excellentie genadelijk gelieve 
te verfien en alfulkeordre te ftellen, dat de foldaten 
geen oorfake en hebben of en nemen onfe borgeren 
boven de reden te befwaren of eenige overlaft te doen. 
So de felve borgeren, overmits den jegenwoordigen 
dieren tijd, van alle dingen en byfonder van koren 
meer als quaed genoeg hebben, dat fy haer-luiden wij¬ 
ven en kinderen in foberen nooddruft mogen onder¬ 
houden , en dat het lichaem van de ftad geen macht en 
heeft uit redenen voorfz, hen-luiden en andere armen 
eenig fecours te doen, als fy in gelijke tijden van nood 
gewoonlijk zijn geweeft te doen. Sulx dat wy ander- 
macl u Excellentie ootmoedelijk bidden , dat u Excell. 
gelieve commiferatie te hebben over de voorfz ftad 

en gemeente, en de felve van de vcorfz foldaten te ent- 
laften, immers in alle gevalle ons u Excell. geliefte op 
’t geen voorfz is, te doen overfchrijven, op dat wy mo¬ 
gen weten hoe wy ons in ’t regard van den voorfz fol¬ 
daten fullen hebben te reguleren. 

DSt alfo oeöaen toefentic/ 3ijn öc folbaten opben 
a(Dtimben 3§obcmb?io in be ^tab gehemen / na rog ban 

bat fp ontrfnt tien bagen in ’t platte lanb ban atretïjt ®‘öa 
gelegen / en ben Duifman feec befcDabigt/ en beel <Do?# 
pen geff bat Dabben / treebenbe in’teen^o?pboo? en acht 
in ’tanberna/ en latenbe Daer boo? ettehjfte fommen 
ban penningen uttbopen, €n binnen be ^tabgebo# 
men 3tjnbe/ Debben fpmeeft beboteren bebtoongen sfanfoi 
boo? b?efe ban oberlaffte too?ben/ bat fppen beboff 
moffen geben/en eenige batfp Den boo: ttoe baelberg 
tec maenb in be boft fouben ontfangen / ’t toelb in bie 
tgb / bermitg be grote bierte aio boe toefenbe / gualpft 
genoeg toao tot b?oog b?oob / en confeguentelpb feec 
laffig boo? ben gemenen en fcDame!enbo?gec / alfo 
batter bele genootfaebt toaren Dact felfo Daec eigen 
noobb?uft t’ontceeben/ om’tfeïbe ben folbaten te ge# 
ben / of anberO toerbe Den noch meet metgetoelbbe# 
nomen / onber p?etejctbatbe folbaten in 13 maenben 
niet betaelt en toaren / baec na Debben bie banbec 
^tab ban ben hertog op Daec eerffe miffibe ontfan¬ 
gen befenaboigenbe anttooo?be: 

DOn Ferdinando Al varez van Toledo, Hertog van &eQe 
Aiva, &c. Èieutenant/ <6oubetneuc en Capi# tos bat 

tein <©enerael. Eiebe bpfonbece top Dabben ontfan# Jj™ 
genutoenb?ief banbentienbenbag befeO tegentooo?# tooó?o 
bigen maenbb/ en ben inDoub ban bien bp cappo?t webat 
ono baec af gebaen/ allentDalben beeff aen/en boegen# £twB 
be u baer op tec anttooo?be / battet al nu be tec njb alfo rc 
niet gelegen iO/ bat men beffab ban HtrecDt banbe <c 
folbaten Dan ontlatten/en bat toanneec fulbe gclegent# cc 
Deib boo? Danben $gn fal/ fulr mogen gefcDieben / top cc 
beo cegacb nemen en goeb gebenben befeS berfoebO £C 
b?agen en Dabben fullen / u latenbe toeten batbefol# ce 
baten in bebel hebben Deufftjb en liefbjb met hare $a# cc 
tronen om te gaen / Danbclen en leben / en toanneec ee# (C 
nige anbeco beben/ bat men fulr ben Capiteinen en £C 
Meefter del Campo, en fobe?cefpbaecinnietenbec# <c 
fien/ono te bennen gebe/bie aioban beboo?lijb cemebie cc 
baec in fullen o?binecen. €naengaenbebe getoeben <e 
öo?geren Daec ïjutftnge gemeubleert gelaten Debben# cc 
be/ en anbece niet / toaec op gpbegeectonfebecbla# <c 
ringe/ laten u baec op toeten bat be gene bie Daec cc 
Dutfen fo gemeubleert gelaten Debben/ bat be folba#{C 
ten baec in logeren en gerieft mogen too?ben/ bil# e£ 
Ipb / niet en behoren bo?ber geb?ongen te too?ben tc 
tot ineoepeno/ ’t toelb alleenlijb baec toe tenbeert <c 
bat Det getal ber logpfen en commobiteit ban leggin# ec 
ge bec folbaten / niet berminbect en too?be/ en be« 
folbaten baerom niet toel bonnen berleib of baer« 
boo? anbecen op ben DalO meer ban ’t beDoo?t/ ge# <c 
letb moeten too?ben. Eiebe bpfonbece/ <0ob 3pmetu:<c 
43efcl)?eben tot 25?uffei ben 17 bag |^obemb?tO 1571*« 
€n toao albuo onbcctebcnt/ F.A.Ducd’Alva. €n « 
nocDöaecbencbenalbuo. ©nbectebent/ « 

Berti. 

€n op be ttoebe miffibe Debbennalangefollicita# 
tie geen anttooo?be bonnen bebomen / ban alleen cece# 
piffe bat be miffibe ontfangen toao. €n alfo bie ban 
atcecDt Daec lieten bebunben bat bemeninge ban ben 
ïfertog toao be boo?f3 ^tab geheel en gronbelijb 
te beberben/fo hebben bie ban be <©eeffeItjbDeib met be 
üiegeerberO ban be ^tab Daec toeblucht toeberom ge# 
nomen aen be Con. |Eaf. en albaec boo? Daer Com# 
miffariO ben <©ebcn ban ^inte peterO bie 3p in 
^pangien geff abtg Dielben tot grote boffen leggenbe / 
obergegeben be nabölgenbe ïfegueffe: 

AEn denConing. Geven in alder ootmoed te ken- SiiSp 
nen uwe Majefteics onderdanige de Prelaten, 

Dekenen en Capittelen van de vijf Godshuifen, mits- 
« gaders 



I 

Oorlpronk der Nederlandfê Beroerten. 

ïlltrccfjt 
een Den 
tfanina. 

Itf&fjcfö gaders Schout, Burgemeefteren en andere Regeerders 
ft* fa van uwe Majefteits ftad Utrecht j in de name van de 
geerDerg burgers en inwoonders van de felve Stad, hele dat zy 
Der (laD fupplianten in de maend van Augufto leftleden uwe 

Majefteit doen prefenteren hebben fekere Haer-luiden 
Requefte, daer by te kennen gevende hoe dat het be¬ 
lieft hadde de Excellentie van den Hertog van Alva, 
Gouverneur en Capitein Generael over uwe Maje¬ 
fteits Nederlanden, de fupplianten in Augufto 1569. 
toe te fchicken fekere tien Vendelen Spaenfe foldaten 
van den Tertio van Lombardyen, en dat de felve 
binnen de voorfz ftad Utrecht fo met tien, acht, als fes 
Vendelen genoeg continuëlijk gelegen hadden tot den 
jfeften dag van Mey leftleden, en dat fo 't lichaem van 
de voorfz ftad als de particuliere inwoonders van 
dien, geeftelijk en wereltlijk te dier oorfaken feer gro¬ 
te en exceflïve koften gedragen hadden, beraemtter 
fomme van aooooo guldens, behalven de koften die 
fy in de voorleden troublen gedaen hadden om de ftad 
en landen van Utrecht jegens de Rebellen en Sedtarif- 
fen te bewaren, niet min dan honderd gelijke duifend 
gulderts bedragende, dat ook fo ter caufevan de felve 
koften, als overmits de groteoverdadenforfenenge- 
welden die de voorfz foldaten dagelijks aende voorfz 
inwoonders , fonder relpedt van perfone immune en 
fonder ftraf bedreven, vele van de voorfz inwoon- 
deren, geeftelijk en wereldlijk , rijk en arme uit de 
voorfz ftad vertogen waren, in der voegen dat daer 
door gefchapen was de felve ftad ten laetften geheel 
gedefoleert, gedepeupleert en verarmt te fullen wor¬ 
den, fóndet dat nochtans daer van eenig profijt quam 
aén uwe Majefteit, en fo de voorfchreven ftad on¬ 
der corredtie alleen niet en behoorde te dragen de 
laften Van alfulken garnifoen, byfonder want de voorfz 
ftad geen Frontier-ftad en was, en boven dien be- 
waert en verfien met een goed kafteel daer ordinaris 
garnifoen van wegen uwe Majefteit opgeleid, dat ook 

F- i-u-J binnen de voorfchreven ftad Was een grote menigte 
Van Geeftelijkheid, fo feculier als regulier, en meer¬ 
der dan in eenige ftad van uwe Majefteits Nederlan¬ 
den : en dat fy-luiden fupplianten tot meermael aen 
de Excellentie van den Hertog van Alva veHbcht heb¬ 
bende van de voorfz, foldaten ontlaft te worden , geen 
Verlichteniffe en hadden konnen verwerven, anders 
dan dat fijn Excellentie in ’t begin van den voorleden 
fomer, de felve in eenige fteden van Holland hadde 
verleid, overmits de zeekant door de rebellen en zee¬ 
rovers feer geinfefteert worden , fo dat fy mitsdien be¬ 
ducht waren dat fijn Excell. (die fy gevóelden niet wel 
jegens henluiden fupplianten geaffedtioneert te zijn, 
hoewel buiten haerluiden fchulden ) cefferende de 
voorfz infeftatie van de zee, henluiden de voorfz fol¬ 
daten weder toe foude mogen fchicken, tot haerluiden 
gehele ruine en bederffenifle, hadden fy fupplianten 
uwe Maj. feer ootmoedelijk gebeden dat fy voortaen 
wat favorabel ijker getra&eert foude mogen worden,en 
dat dien volgende uwe Maj. gelieven foude den Her¬ 
tog van Alva te ordonneren dat hy de fupplianten met 
geen garnifoen meer belaften en foude, ten ware in tij¬ 
de van nood , al breder vermogens de felve Requefte. 
En fo henluiden fupplianten het voorfz verfoek geheel 
redelijk dochte, en dat fyluiden alfulks wel hadden ver¬ 
hoopt dat henluiden’t felve by uwe Majefteit geaccor- 
deert en byzijn Excellentie geachtervolgt foude heb¬ 
ben geweeft, byfonder fo daer veel fteden zijn in de 
voorfz Nederlanden die noch geen offeer weinig gar¬ 
nifoen gehad hebben, en dat de gene daer die doen la¬ 
gen, met de felve niet fonderlinge belwaert en waren, 
fodie fes Vendelen die laetft binnen Utrecht gelegen 
hadden, in drie van de principaelfte fteden van Hol¬ 
land verleid waren geweeft, en aldaer niet boven een 
half jaer gelegen hadden. So is ’t nochtans ter contrarie 
van dien dat zijn Excellentie de voorfz Requefte aen 
uwe Majefteit (fo’tfchijnt) ontfartgen hebbende , en 
daer door noch meer jegens defuppliantengeexacer- 
beertzijnde,opdenachtentwintigften van den maend 
vanOdober leftleden door uwe Majefteits Secretaris 
Berti, aen de Regeerders van de ftad Utrecht fupplian- 
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ten heeft doen fchrijven fekere miftive, henluiden daer 
by wel ernftelijk belaftende dat fy den Meefter del 
Campo van den Tertio van Lombardien, met de fes 
Vfendelen van de Spaenfe foldaten van zijn regiment 
die binnen Delft, Leiden enHaerlem, met noch twe 
ander Vendelen iegelijk van een ander Tertio dieiii 
den Briele gelegen hadden, binnen de voorfz ftad ont- 
fangen, logeren eh accommoderen fouden,fo als om 
dienft van uwe Maj. behoorden,mits henluiden alleen¬ 
lijk gevende het fervitium dat in fekere cedulle daer by 
gevoegt, gefpecificeert ftond, dat fy voorts wel ernfte¬ 
lijk fouden gebieden de borgers en inwoonders van de 
voorfz ftad die daer uit ontweken waren, weder in te 
komen, op alfulke penen als fy advifereh fouden na 
breder inhoud van de voorfz miftive, daer van copie 
hier by gevoegt is, dewelke de voorfz Regeerders van 
de ftad Utrecht opten achtften dag van den maend van 
November leftleden gehandreikt is geweeft,waer door 
de fupplianten mitsgaders alle de ingefetenen van de 
ftad Utrecht feer verflagen en geperturbeert zijn ge¬ 
weeft , fo fy hen lieten bedunken dat de foldaten aldaer 
uit anders geen fake gefchikt en worden, dan over¬ 
mits de klachten die de fupplianten over henluiden 
aen u\ve Majefteit gedaen hadden, gelijk uitdien te 
verftaen was dat fijn Excellentie henluiden toefchikt 
niet alleen de fes Vendelen van den Tertio van Lom¬ 
bardien die tot Delft, Haerlem en Leiden gelegen* 
maer daer beneffens noch de andere twe Vendelen die 
in den Briel gelegen hadden, en dat de voorfz folda¬ 
ten fonder geld waren, als dewelke den tijd van vijftien 
maertden haerluiden foldye ten achteren waren, fon¬ 
der dat fy eenig fecours of leninge daer op ontfan- 
gen hadden. Niet te min de voorfz Regeerders van 
de ftad Utrecht willende hen in als tonen fijn Excel¬ 
lentie in den naem van uwe Majefteit onderdanig te 
zijn, hebben by haer-luiden miftive van den tienden 
van de voorfchreven maend van November fijn Excel¬ 
lentie gefchreven, dat hoe wel fy wel hadden verhoopt 
dat fijn Excellentie hen-luiden van vorder garmfoe- 
nen ontlaft gelaten foude hebben, aenfchou nemende 
op den langen tijd dat de felve aldaer gelegen 5 en de 
giote koften die fy en den inwoonders van Utrecht 
ter caufe van dien, genoeg tot haer-luiden bederffe- 
nifle gehad en gedragen hadden , en dat fy veel min 
hadden verwacht dat men hen foude befwaert hebben 
met acht Vendelen die in vier fteden van Holland* 
daer van eenige veel rijker en machtiger waren dan 
Utrecht, gelegen hadden, fo fy niet en wiften fulks 
jegens uwe Maj. verfchult te hebben, als de welke dat 
fonder jadlantie te fpeken, meer iii dë voorleden trou¬ 
blen voor de Catholiike Religie gedaen en oeleden 
hadden (regard nemende op de aenflagen dfe meer 
op hen dan andere gemaekt waren) dan eenige van 
de andere omleggende Landen of Steden , en by¬ 
fonder de gene daer fy uit verleid worden , dat fy 
nochtans in het gene voorfchreven is * en alles anders 
wes.fyn Excellentie hen-luiden in den name vanu- 
we Majefteit foude mogen gebieden , bereid waren 
te obedieren , en fulks de felve foldaten ontfangen, 
logeeren en accommoderen fouden, fo hen beft mo¬ 
gelijk foude wefen, daer by niet te min verklarende 
dat fy verftonden ’t felve te wefen de gehele ruyne, 
defolatie en bederffenifle van de voorfchreven Stad , 
fo overmits de grote armoede van de Borgers en in¬ 
woonders : als ook overmits de grote dierte die te- 
genwoordelijk is in alle eetbare dingen, en byfonder 
in ’t Koren, daer van fy-luiden onvoorfien waren : en 
vermits haer grote fchulden daer in de Stad overmits 
voorgaende laften verlopen was, geen macht hadden 
provifie te doen, met meer diergelijke fwarigheden, 
biddende mits dien fijn Excell. feer ootmoedelijk dat 
hem foude believen de voorfz Stad te begenadigen, en 
de felve van den voorfz foldaten te ontflaen, en breder 
als by den felven miftive daer van copye ook hier by ge¬ 
voegt is, daer op fijn Excell. infonderheid niet anders 
geantwoord heeft gehad, dan in effedte dat hem niet 
gelegen was voor die tijd de foldaten te verleggen, maer 
dat hy t'fijnen tijde daer op regard nemen foude, en 
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voorts breder alsby dé voorfz tniffive, daer van ook de 
copye hier by gevoegt is, fulks dat de voorfz achc Ven- 
dulen foldaten, na dat ’t meeftendeel van hen in ’t platte 
Land van U trecht den tij d van ontrent tien Of elf dagen 
pelegen, en’c felve feer befchadigd en gefchat hadden, 
op den 18 van den maend van November binnen de 
ffcad Utrecht gekomen zijn, alwaer fy noch jegenwoor- 
delijk leggen tot ganfche bederffeniffe van de voorfz 
Stad, Want al ift dat de ordonnantie die d’Exc. van den 
Hertog van Al va voornoemt, nopende’tfervitie over 
gefonden beeft,vermeit in effe&e dat men den foldaten 
geen andere fervitie en fal fchuldig zijn te geven dan in 
fpecie, dat fy om te logeren, flapen en eeten van node 
hebben, nochtans kan uwe Maj. wel verftaeti wat dien 
aengaende te verwachten is van foldaten die in vijftien 
maendeh niet betaelt en Zijn, en confequentelijkgeen 
p-eld hebben, ën wel Weten dat fy ter oorfake van de 
klagten over hen-luiden aen uwe Majeft. gedaen, in de 
voorfz Stad weder geleid worden, als fy opendijk jadi- 
teren; dat fy daer beneffeUs wel weten dat fijn Excell.de 
voorfz Stad niet weltoegedaen is, en dat om defwille 
de Supplianten niet lichtelijk aen fijn Excell. over hen¬ 
luiden lullen klachtig vallen, en fulks bedwingen meeft 
aldeborgers en inwoonders dat fy door vrefe hen-lui¬ 
den de kolt geven, immers vooreene kleineprijfein 
den koft nemen moeten, Waer door de arme die met 
hen-luiden befwaert zijn, den nooddruft van haer-lui- 
den felven, haer-luiden wijven en kinderen moeten 
ontrecken ’t gene fy den foldaten geven, een fake die 
roept voor God almachtig. Nu ift fo dat fy Supplian¬ 
ten bevinden de redenen, overmits de welke fy kunnen 
prefumeren d’Excell. vanden Hertog van Alva Op hen¬ 
luiden vergramtof verftoort te zijn, en hen-luiden met 
de voorfz foldaten meer dan andere Steden of Landen 
befwaert heeft: d’eerfte, overmits fy niet en fouden ter- 
ftont abfolutelijk geconfenteért hebben gehad in de'pe¬ 
titie van den hondertften, tienden en twintigften pen¬ 
ning by fijn Exc. van de Generale Staten geeifcht: de 
twede, overmits fy van de fententie by fijn Excellentie 
t’haer-luiden achterdeel opten 14 Julyanno 1570. ge- 
wefen , aen uwe Maj. geappelleert hebben: de derde, 
dat fy Supplianten uwe Majeft. gereprefenteert fouden 
hebben de voorfz requefte, nopende deontlaftinge van 
de foldaten : en fo veel ’t eerfte, te weten de petitie be¬ 
treft , laten fy Supplianten (te fpreken onder corredtie 
en voor behouden uwe Maj. Hoogheid ) hen dunken 
dat fy hen-luiden meer gequeten hebben dan eenige 
van uwe M aj. andere van nieus aengenomèn Landen, 
alfo de landen van Vriefland, Gelre, en byfonder Over- 
Y ffd, die met de Landen van Utrecht onder een en Bif- 
fchop plegen te behoren, en genoeg op een tijd hen by 
willig tr act iet in handen en protedlie van de Keiferlijke 
Maj. hoogloflijker memorie gegeven hebben , en drie- 
mael meerder groter en machtiger zijn dan de Landen 
van Utrecht, die nochtans (fo de Supplianten verftaen) 
in plaetfe van de voorfz drie petitiën volftaen met eens 
de fomme van 94000 Carolus guldens, waer jegens de 
Staten van den Lande van Utrecht (daer van de Sup¬ 
plianten leden zijn, geprefenteert hebben gehad eerft 
100000 Carolus guldens, en naderhand om fijn Excell. 
te mogen contemeren, en de vexatie van den voorfz 
proceffe en vanden foldaten af te mogen wefen,150000 
Carolus guldens boven noch 12000 te voren betaelt, 
makende 162000 guldens, die uwe Maj. wel kan ver¬ 
ftaen dat verre excedeert de fomme by den voorfz van 
Over-Yffel geconfenteert, gelijk men des ook na adve- 
mnt van de grote rijkdommen van anderen voorfz van 
nieus afeogekomen Landen bevinden fal. En foveel 
aengaetde andere Patrimoniale landen, verhopen de 
Supplianten (ingevalle des nood fy) wel te vertonen dat 
fy na de kleinigheid, armoede en conditie van het land 
van Utrecht,en de fobere neringe, koopmanfehap en 
negociatie die daer is, fo veel in plaetfe van den voorfz 
petitiën geprefenteert hebben, als eenige van dien, ge¬ 
lijk fy verhopen dat de gene die de voorfz landen ken¬ 
nen, wel verklaren fullen indien uwe Maj.geliefde hen¬ 
luiden daer op te horen. Sulks dat fy Supplianten hen 
laten dunken dat fijn Excell. geen redenen en heeft om 
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defen aengaende hem van den Supplianten qualijkte 
yreden te houden, byfonder want iy alle middelen ge- 
focht hebben om met fijn Excell. de voorfz petitiën 
aengaende, te accorderen, gelij k fy-luiden voormaels 
in faken van gelijke petitiën fo met de Keiferlijke Maj. 
hoogloflijker memorie, als ook met uwe Maj. geaccqr- 
deert hebben gehad, maer en hebben daer toe niet 
konnen geraken , en voor uiterlijk antwoord gekregen, 
dat fy fouden moeten confenteren , in alle ’t gene de (F- Vï') 
andere Staten van den Lande ( de voorfz petitiën aen¬ 
gaende ) gedaen hadden en noch doen fouden, en dat 
fimpel fonder eenige conditiën of van den proceffe of 
van den foldaten ontlaft te fijn, daer van fy foude moe¬ 
ten wachten fijn Excell goede gebefte , en dat fy daer 
beneffens hen fouden moeten humilieren en bidden 
dat fijn Excell. foude willen vergeten’t gene fy jegens 
uwe Maj mifdaen hebben. Enfobfelve een eeuwige 
infamie foude geweeft hebben voor den Supplianten 
haerluiden nakomelingen, en alle den goeden inwoon¬ 
ders van de Stad, Steden en Landen van Utrecht, en 
dat fy (fo voorfz is) hen in haer-luiden confcientie niet 
fchuldig kennen iet jegens uwe Majeft. mifdaen te heb¬ 
ben: dat ook alfulke humiliatie van geen andere Staten, 
Steden óf Landen verfocht was geweeft, hoe wel daer 
waren van den welke die mogelijk met beter redenen 
hadde mogen geeifcht worden, fo en hebben fy Suppli¬ 
anten in haerluiden confcientie niet konnen bevinden, 
dat fy fchuldig waren alfulke humiliatie te doen,hoewel 
fy anders uwe Maj. en Maj. Stadhouders in alder oot- 
moet en onderdanigheid geerne willen kennen en obe- 
dieren als fy tot noch toe gedaen hebben, noch en heb¬ 
ben ook alfulke abfoluten confent van den voorfz peti¬ 
tiën niet konnen dragen, als daer mede fy wel wiften 
dat de ftad en landen van Utrecht ten eeuwigen dagen 
in den grond bedorven en ook veel meer befwaert te 
fullen wefen dan eenige van den anderen uwe Maj. lan¬ 
den of fteden, contrarie de belofte henluiden by de 
Keiferlijke Maj. hoogloflijker memorie,in het aenko- 
men van den Lande gedaen, en by uwë Maj. geconfir- 
meert, als dat fy-luiden met geen onbehoorhjke fchat- 
tingen befwaert fouden worden. Sulx dat fy Supplian¬ 
ten alfulken confent noch voor God Almachtig, noch 
voor uwe Maj. fouden konnen verantwoorden, fo dat 
mitsdien de fake van de voorfz petitie alfo is blijven 
ftaen, hoewel fy Supplianten noch dikwils daer na eh 
ook zedert de pronunciatie van de voorfz fententie 
tie weder aengehouden en verfocht hebben met fijn 
Exc. te mogen accorderen: maer en hebben niemand 
van uwe Maj, Raden konnen vinden die fijn Excell. o- 
pentlijk daer van heeft dorven fpreken,fulks dat fy Sup¬ 
plianten fouden verhopen in dele alle mogelijke en be¬ 
hoorlijken devoir, dat fy fchuldig waren gedaen te heb¬ 
ben , en dat fy met haer-luiden prefentatie wel behoor¬ 
den te volftaen , byfonder aenfckou nemende op de 
grote kollen die fy gedragen hebben fo in de voorleden 
trouble als ter caufe van den voorfz foldaten, en fo veel 
als aengaet de fake van der appellatie, verhopen fy Sup¬ 
plianten daer mede noch tegens uwe Maj. noch tegens 
fijn Excell. iet mifdaen te hebben, fo hen-luiden ’t fel- 
ve na Gods Wet, géeftelijken en wereldlijken rechten, 
toegelaten word , en dat fy Supplianten in haer-luiden 
confcientie fchuldig en gehouden waren aen uwe Maj. 
te appelleren, na dien fy hen van ’t gene henluiden op¬ 
geleid worde, onfchuldig en fuiver kenden, en dat het 
delift henluiden opgeleid, fo afgrijflelijk was, als Cri- 
men lafa Maje/latis divina & humana, dat fy Supplian¬ 
ten , indien fy hen daer van fchuldig hadden bekend , 
henluiden en haer-luiden fuccefleuren en nakomelin¬ 
gen een eeuwige infamie, fchandeen oneer aengedaen 
fouden hebben : en haer-luiden hooft voor de Paufelij- 
ke Heiligheid,haerluiden Geeftelijke Vader,noch voor 
uwe Maj. nimmermeer en fouden mogen opheffenof 
tonen,fulks dat fy-luiden genooddrukt zijn geweeft om 
haer-luiden gerechtigheid voor te ftaen, en hen-luiden 
en haer-luiden nakomelingen van alfulken abominablc 
deliët te defenderen, en niet om fijn Excell. te irrite-- 
ren als aen uwe Maj. aen haer-luiden fouverain ,Prin- 
ce en Heere, van God Almachtig gefteld, om Juftitie 

ovej 



I. Oorfpronk der Nederlanci/c Beroerten. ± t 
over fijn onderfaten te adminiftrerert, te beroepen en 
provoceren , en verhopen t’fijnen tijde, Juftitie ontfan- 
gen wefende, uwe Maj. klaerlijk te remonftreren, dat 
fy met quade caufe gecondemneèrt fijn, en met goede 
reden gcappelleert hebben, alfo dat uwe Maj. van hen¬ 
luiden een goed benoegen hebben fal. En fo veel aen- 
gaet de requeftenopende de ontlaftinge van de foldaten 
uwe Maj. geprefenteert, hadden fy Supplianten wel ge- 
wilt datfy ’t felve voor by hadden mogen wefen,wel 
denkende dat fijn Excellentie ’t felve ten beften niet ne¬ 
men enfdude, maer aenmerkende de grote ellende en 
miferiediedaer was onder hacr-luiden borgers en in¬ 
woon ders ter oorfake van de voorfz foldaten , en den 
groten ovcrlaft die fy daer van leden, fonder dat daer o- 
vereenige ftrafof correétie gedaen worden, daer van 
dagelijks grote klachten van den voorfz, borgers en in- 
woondersaen hen-luiden gedaen worden , fonder dat 
fy daer in koften remedieren,endatfy by fijn Excell. 
geen remedieen koften krijgen : dat ook niemand van 
den Raden vart uwe Maj. Nederlanden en was die (hoe 
wel fy wiften de Supplianten een goede fake te hebben) 
voor henluiden dorfte intercederen of aen fijn Excell. 
vermaninge doen , hebben fy Supplianten hen laten 
dunken dat fy om henluiden en haerluiden eed en con¬ 
fidentie , voor God Almachtig en uwe Majefteit (by de 
welke fy als Regeerders over de ftad Utrecht geftelt 
fijn ) te quijten, fchuldig waren uwe Maj. te kennen te 
geven, om by den felven als haren natuerlijken Heere 
cn Prince daer in verfien te worden. En verhopen niet 
alleen te verifiëren ’t gene fy uwe Maj. dien aengaende 
te kennen gegeven hebben, maer noch veel meer: niet 
te min indien uwe Maj- bevind dat in eenige van den 
voorfz poindten by hen-luiden Supplianten jegens uwe 
jMaj. of fijn Excell. mifbruikt of gedelinqueert foude 
mogen wefeh (desfy Supplianten niet en verhopen) fijn 
fy Supplianten bereid hen-luiden daer van in Juftitie 
voor uwe Maj. of den genen die uwe Maj. gelieven fal 
daer toe te committeren, te purgeren, maer willen uwe 
Maj. wel ootmoedelijk gebeden hebben, dat uwe Maj. 
aenfehou nemende op het gene voorfz, is, hen niet en 
wilt laten in handen van den genen die fonder eenige 
wettige redenen op hen-luiden Supplianten alfo ver. 
gramtis,dat daer geen middel ia uui hem te appaiféren, 
fonder hen ook befwaerttè laten met de voorfz folda¬ 
ten, diemen wel kan denken dat (fo fy kennifle hebben 
van de klachte by den Supplianten over hen -luiden ge¬ 
daen aen uwe Majeft ) arbeiden fullen ’t felve over de 
Supplianteri, en byfonder de arme borgers én onnofele 
inwoonders van de voorfz Stad dire&elijk ofindire- 
«ftelijk te vindiceren én wreken, 't welk wat een fwaren 
exempel dat vvefen foude voor alle de goede en getrou¬ 
we onderfateri vahuwe Maj.Nederlanden,uwe Maj. 
wel kan verftaen,alfo te weten,dat fy Supplianten fo 
fwaerlijken bovenden text van dert voorfz fententie 
(jegens hen-luiden gegeven ) geftraft en alfo met folda¬ 
ten befwaert worden,dat fy ganfehelijk en in den grond 
daer mede bedorven lullen wefen. En dit overmits fy 
Supplianten niet abfolutelijk tot hare eeüwige bederfFe- 
nifle en tegens haer-luiden confcientie en hadden kon- 
ncn confênteren in de voorfz petitiën, al eer fy ’t felve 
uwe Majefteit geremonftreert hadden, prefenterende 
liiettemin uwe Majefteit in alls redelijkheid te fub- 
veriiereri meer dan andere gelijke Landen gedaen heb¬ 
ben en fy wel vermogen, en dat fy boven dien van 
de fententie van fijn Excellentie jegens henluiden in 
alfulke deteftable crimen gegeven aen uwe Majefteit 
haer-luiden fouverain Prirfce en Heère , by forme 
van Juftitie geappelleert en haer-luiden klachten ovèr 
de grote mefufen en deliden van den foldaten gedefe- 
reert hebben, na dat fy by fijn Excellentie geen re¬ 
medie hadden konnen verwerven, fo uwe Majefteits 
goede en getrouwe onderfaten daer uit niet anders en 
fullen konnen verftaen , dan dat voortaen niemand 
meer ’t zy by wat manieren hy by uwe Majefteits Gou¬ 
verneurs befwaert worde, onder forme van recht of 
metter daed ( als de Supplianten beide gebeurt) aen u- 
we Maj. en fal mogen appelleren en klachtig vallen, fo 
deinnocentievanden Supplianten over alle uwe Maj. 

- X. Deel. 

Nederlanden alfo notoir is, dat de ingefeten vandè- 
felve Landen (bemerkende dat de Supplianten in fö 
rechtveerdigen fake niet alleen in Juftitie geen gehoor 
en hebben konnen krijgen , maer om dat fy het felve 
aen uwe Maj. verfocht hebben , fo fwaerlijk geftraft 
worden , dat fy in der waerheid Crimen Itef* MajeftatH 
gecommitteert hebbende, qualijken hoger geftraft fou¬ 
de konnen worden) nimmermeer en fullen aen uwe 
Maj. dorven quereleren en fal uwe Maj. felfsgelieven 
te overleggen of’t gene voorfz is, niet en tendeert tot 
verminderinge van de liefde fcn af keer van de goede af¬ 
fectie die uwe Maj goede en getrouwe onderfaten al* 
tijds tot uwe Majefteit gedragen , en byfonder in de 
voorleden trouble wel vertoont hebben, fo de felve 
onderfaten in allen fwarigheden altijds haren uiterften 
trooft en hope gehad hebben, als ook gedaen hebben 
en noch doen de Supplianten alhier, in uwe Maje¬ 
fteits fachtmoedigheid , goedertierenheid , aequiteit 
en clementie: kan infgelijks uwe Majefteit wel ver¬ 
ftaen wat een grote occafie door het voorfz exempel 
den Gouverneurs en foldaten gegeven fal worden, om 
uwe Majefteits goede en getrouwe onderfaten boven 
uwe Majefteits kennifle of weten te opprefleren en be¬ 
derven. Alle het welk aengemerkt de Supplianten hen 
andermael nederwerpen voor de voeten van. uwe Ma- 
jefteyt, bidden feer ootmoedelijk door de Paflïe pils 
Heeren Jefu Chrifti $ door de memorie van de Keifer* 
lijke Majefteit, hoogloflij ker memorie, in wiens hah- 
den en protextiefy Supplianten hen gegeven, endoor 
de ingeboren goedertierenheid van uwe Majefteit, dat 
uwe Majefteit gelieve fich over hen-luiden te begena¬ 
digen, en te ontfermen over de arme en miferable in- 
gefetenen van de voorfchreven ftad Utrecht, enfulks 
de voorfchreven fake wel te overwegen, en dien vol¬ 
gende tot dat uwe Majefteit volkomen kennifle van dc 
voorfchreven fake genomen, en daer in geordonneerc 
fal hebben na behoren, hen-luiden van de voorfchre¬ 
ven foldaten te ontladen, en de Excell. van den Hertog 
van Alvate ordonneren, dat hy de felve foldaten van 
Utrecht verlegge, en hen-h”’^®1* daer mede niet meer 
en befware. F.n fal uwe Maj gelieven hen-luiden Sup¬ 
plianten daer op te doen expedierenopene brieven,ira 
forma, ten einde fy Supplianten fullen mogen weten s 
hoe fy hen in defen fullen hebben te dragen. ’tSelvc 
doende, &c. 

M3Cer toatbetbolg 3P-luiben aen ben Comng be^ 
hen / cn gebben giet op geen p?obifte noegte refo* %nt, 

lutte Bonnen Brtjgen boo? ben biet-en-ttotnttöllenJpc? foombe 
Inuarijbeo jaero 1572. batbenComng bpSilpofttUe 
toet&laecöe: Dat hy foude fchrijven aen den Hertog " 
van Alva, ten einde hy henluiden foude ontladen van’t bat; big 
krijgs-volk fo veel het mogelijk foude fijn, en dathy ÜaniUt* 
hem foude informeren opte forcen, gewelden en grie- ' 
ven in haer-luiden requeften verhaeld, en dat hy foude 
ordre ftellen dat de quade fouden werden geftraft, en 
de goede befchermt, gelijk het behoorde: 45eltjltgl* 
ooïitot bten etnbe aen ben l|ertog géff^bcn geeft/ 
ban gebben beboo?f5 apofïtlle en b?teben lange onbec 
boegen getoeeft/ fuljtbatbe boo?fê £paenfe folbaten 
binnen Streegt gebleben 3ijn tot ben 3 3Cp?öiO toe/ 
ten boel&en bage 3? gaejlig hoobogalben opgetogen 
3tjn na ï£oflanb/ fo tn ’tnabolgenbe boeit gefetb fal 
boerben. 

Snbefen jare aïöbé mgefetenen banbe$eberïan* ©ccuï> 
ben boo? be b^eetgeib ban ben ©ettog ban $Clba fo feer &eu 
geguelt en gepïaegt toeeben/ aio bergaelt tO/ fo gebben 
be (CurBertm ’t €planö en Comnbrtjge ban «Tppcreo/ * s - 
flaenbe onber get gebieb ban be ïïepnbltjbc ber ©ene? 
tfanen/ bele ttwebe/ eUcnbtgc/ jamnterin&c en be&laeg* 
Ipe fahen bebteben / en tngenomen gefiuenbe tn ’t jaec 
te boren be (leben ban 3ltfmo/ „^airneo enj^tcofia/ 
gebben fp tn befen fare 15 71. ben 4.2Hugu|tt na feer lan? 
ge belegertnge/ biefelgbe beflo?nttnge en gebielbtge 
befcgtettnge fnet 74 grote (lutften gefeguto /en na ber^ 
Iteo ban ontrent 3 0000 burgen / bte tn ’t beflotmen en 
belegertnge om geftonten toaren/ be dTontnBIgbegaö 
ban ^amagufia ingenemen / en tooo?# get ganfeg? 
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en Comnbrijbe ban Cppetë / bertooeftenöc en 
betnidenöe bet felbe feer eUcnöiglpen/ tot feer grote 
fcbaöcban’tCbPftenrijb. 

^crböfïb <©e ©enetianen baööen om f amagufta te ontfetten 
act ©c» enöen Cutb uit bet Cplanö ban Cppetë tebetb2b* 

" ben/een ftcrb toerbonb gemaebt metten ©auë/öcn Co^ 
isauli ning ban Spanten en andere ©?incen en ^tcöen ban 
«Tonnis qjtaijen/tot toelhcn einöe fp-lniDcn t’famcn een getoet 
&Lnvn öige ©iote ban oodogë-fcïftpenen galenen ten oorloge 
en anöe» toegeruft/t’famen getoacbt Hebben. JBaet jtfote©lo* 
re i0,nn.- tetret Cbnftenennietfo baeften bonöegeteet toefen/ 
«5 «* alëöennooööet belegeröen toelbeceticpte/ fo Hebben 
{£& fp Hen ten ïaetften Den Curb moeten obecgebenopte 
sten re» eCrïtjbfteconöitienbief?bonöenbeogen, 
&n nen offe feboon om öit bcrltcë feer beroert toaren / Heb? 

ben ebentoel De maebt tree fp te famen getoacfjt baö* 
ben/ tegen Den Curb toillen toagen / bebbenbe Daecom 
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oen/tegen unu*tuiEn»Aui«i»w«y*.., e 
alle bare fdjepen en galepen ftcrb toefenöe 230 / ij 
lonë-fcbcpen alë galepen / bebalben bele anbere öte öe 
btctualte en Den tros? boeren / laten te famen bomen m 
öeftaö ban jBeffmentn Ctcütcn/ bebbenbe baertoe 
een beguame l^aben om ben (€urb gelobecpanD te 
naen befoeben. <©en Curb bit bememenbe/ beeft fut) 
00b baer tegen totlïcrt tuften/ $önbe nu feec berfiobeecs 
bigt mette obertoinninge ban jfamagufta en Cpperë/ 
en beeft alle 3ön febepen berfien met bolb / btctualte en 
alle munitie ban oorloge om baetmebeöe cbPftenen 
te gemoeten, m Der Cbuftenen febepen toaren.20000 
gefoSöpecrbe getoapenbe mannen/en bobcnöten bele 
gocttoilligcfo uit <f taliën alë anbere ^anben. au ben 
name ban ben Coning ban spanten guam 3N>n 3lo* 
ban ban ©oftentijb beo Coningë baftaettëtooeöer. 
ilitten naem ban ben ^auë JBarcuë Sfintbomus €0= 
lorna/ een 25aron ban aomen/ en uit ben naem ban De 
©enetianen ^ebafttaen ©enter. <©ocb met gemeen 
ronfentban allen toaa ^©on^oban gemaebt 45ene* 
rael ban alle be ©loot en bet btijgëbolb. ^ter tegen 
toaë öe bloot bec Curben ban 270 oodogë-fcbepen/fo 
ütuïfeen ai$ galepen / en ’t hrijnëbolb baer op toaren 
40000 gawutfetë/ üebamen bet groot getal ban anöe* 
re Cuvbfe en b?eembe folbaten. ©amw^OMiten bet 
febeepf bolb toaö ^Sömiracl een 'Curftfe ^eer genaemc 
3SIP / bte neffena fieb babbe alsS ©ice-2CDmiraeleenen 
anberen ©eer genoemt ©cbiaïp of <©lu3aa. ©an t 
bttjgëbollt toaë <2öcncrael een bie genoemt toaë ©02= 
tau: toclfec alle te famen gefonben toaren ban ^oltan 
pollman ben (Cutbfen ücifer. ^efe ttoe ©loten 3tjn 
öcn anberen gemoet in een enge Eee/ bie nu ter tijb ge^ 
noemt toerb ben geboot ban Eebanten/ bloepenbe 
aen bc flinber 3pöe ban oub ©eloponefuë bat nu 
rea genoemt toerb. M m aen ben anberen gebomen 
op ben 7 #ctoö?ië 1571. <©aer toerb aen toeer-3Pöen 
Dapper geboebten: bocböc CbJtftenenljc&bcnficbfo 
tod geaueten / bat ft» boot <©obë genabe be ©ictorte 

JK.S*, banbc (Curben beööen toecb gebjagen / bie ban ber 
Se ban Clptftsnen 3nbetn’tbecbten boob bleben toaren om= 
©angio» tccnt 765o mannen: banbe (Curben bleben omtrent 

2,- iso mannen fo folbaten alëfcbecpëbolb/ baer om 
' bet 00b Den Sbmiraelfdbetoaë: gehangentoer^ 

ter toecb geboert 3846: be febepen Die beCbnftcnen 
bö.t be Curben toonnen toaren 130 / baer toerter orm 
tren 80 inbegronbgefeboten: mette refte bie toeinig 
toaren / ontguam Ocbiaip. ^De genomen febepen en 
buit toerb gebeitt onöet ben Comng ban ^pangien / 
bm ©auëban Komen enbe©enettanen/ ^on^Io^ 
Sanbebaelöe buc feer grote eere/toant bP blampte bet 
mmtraelë febfp ban be Curben aen boo?t / en fp?onb 
feifsinbaet fcbipboo?acn/ boetoelbpDaereerfttoc^ 
berttitgeftagen toerbe/ ban toeberommoeb genomen 
en fijn bolb ’t bett ingcfp?oben bebbenbe/fp?ong bP toe^ 
berom ö eerfle ober / en gebolgt 3önöe met groter furie 

ït$ cc» 
gen tien 
fCucIï. 

en ftoutigljeib toeröen fp baer meefter ban/ fp berloften 
00b toel 12000 Cbuftenen ftaben bie opte galcpe faten. 
t©it ië in ’t bo?t bet betljael ban befen gebenbtoeerbi^ 
gen ftag / eniëbefe bictoriefo groot getoeeftbatmen 
noit öiergelijbe bictorie te toater tegen be Curben en 
beeft geïjoou: macr toant bit be ^eöerlanöfe faben 
niet aen en gaet / fo matb öe gene öie luft beeft om bier 
ban tpeöer befebeit te toeten / tefen öe befcb?i}binge bie 
<goban ^etro Contareno ban ’t felbe (alë 00b be bele* 
geringe en berobinge ban ’t Coninbrijbe ban Cpperë) 
in’t lange met allen omftanben baer ban gebaen beeft/ 
mpië genoeg’t felbe alleen aengetoert tebebben. <©e 
Coning ^lacobuë / Cenina ban <02oot ^jitagmen 
beeft be felbe 00b in ^ebotfen öicfjt befcb?cben/ ’t toelb 
00b in Cmïtfen rijm obergefet të. 
D€n ©eince ban «©rangien en rufte in alle befe tijö 

niet / maer peactifteröe nachten en Dagen met am 
berë ban om ben hertog ban Hlba te brenben / bP 
fcb?eefen bebefeb^nbenaen allen banten bpfonberin 
©ollanb en ^eclanö baer Ijp nteenöc fabeur te bertoer^ 
ben/maebte belefecreteberbcnben en banbdtnge om 
ter gelegener tijb te toerb te ftellen/gaf ccmmiffftn aen 
berfcbeibengeblucljte perfonen en particuliere bö?ge^ 
ren ban ^teöen/ batfp foubenbanbelcnentracteren 
metten intooonöeren ban öe felbe ^reben / en be jelbe 
boo?bouben be goebe en fonberltngc affectie bic bP bam 
Deommettetbulpe <©obë baer-ïuiöer en bet ganfcyo 
Eanb te berloffen banbe tprannpe en flabernpe baer m 
fp toaren / en ben-luiöen baer om te inbuceren en1 bet* 
manen batfp tot bieneinbe beneirna baer machten 
gualiteit / meteenige fomme geltë fouben bullen ops 
flaen / en boouë mette felbe banbelen en tractoren/ bat 
fo toannecr bP met eenen tamelijben boop brpgëbomë 
in ’t Eanb foube bomen om bet liebe ©aberlanb te ber* 
ïoflfen / fp luiben bem alë ban toeballen en baer m alle 
bulpeen bpftanb boen fouöen / en bat fp alfulb garnt* 
foen alëbe ©ertog ban anibaof pemanöanberëban 
fijnen ’t toegen ben-luiöen fouöe toillen fenöen / met en 
fouöen innemen of ontfangen/ maer öatfe bem of öe 
gene öie bP ben-ïuiöentotbare betoartnge en befebee^ 
rtima!? fenöen fouöe / baer «^teöen / ©leeben rnplaet* 
feu openen fouöen/ pevjcnïic v»pbctë öe boo?f3 perfonen 
00b laft / maebt en autoriteit om tot öten einöe mette 
felbe piepen/ ©leeben en plaetfen te banöelen fulr alë 
fptottoelbaren en bo?öeringe banbe gemene fabeen 
3ijnen öienft fouöen öebinöen tcöeboren/ ben-luiöen 
belobenöe bat bP ben fouöe bouöen in bare cube reeg* 
ten/ topbeöeneh p?tbtlegten/ gelpfp boouijbenge* 
toeeft toaren / of anberë nieutoe maben / fulbe alë met 
gemetnen accoo?öe goet bebonben fouöen toeröen. <©e* 
fe perfonen beben baft baer-Iuiöen befte om Ijaet-lut* 
ber commifften te toerbe teftellen/ bonben 00b bele 
perfonen baer toe totllig en toel gefint / bpfonber in 
tóollanö / baer toe feer boïp ben groten baet biefe gene* 
ralp babben op ben hertog ban 38lbaenbe ^>pan* 
giaerben/en nam befen baet öagelijbë meer en meer 
toe/ öetoijle ben hertog / fonberte toillen letten opte 
remonftrantien banbe Staten mette erecutie banbe 
coilectatte ban ben 10 en 20 penn. totlbe boouë p?oce* 
beren/ toant bP enbacbt nergenë min op Dan bat öe 
©?ince eenige maebt foube bebomen cm bem eenige 
oo?loge aen te boen / en noch beel minber bacbt bP Dat 
men binnen ’ëEanbëal banDelDen om fön maebt te 
brenben / öerhaiben bP in ftaep getoiegt 3ünDe / en op* 
geblafen toefenöe ban bobeetöpe/bet fp?cebtooo?ö ban 
ben Coning Eoöetoijb be elföe (gelp men in’t na* 
bolgenöeboebboten fal) toaeracbtigmeftbebmöen/ 
«amentlpb: 

cc ban 
(©ranjett 
Ijout óei* 
in r lijft 
bECftant» 
mee bele 
perfonen 
enm 
fetreti 
aenfta» 
gen 

Alwaer trotfige hovaerdye voren rijt, 
Daer volgen fchande ende khade na altijd. 
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Dook 

PlETER BOR GhRISTIAENSEN, 
Summarieof forten inhoutvan ’t Sefle Z>oei 

N het fefte Boek werd verklaert; Eerftelijk des Princen van Orangien en Grave 
Lodewijk van Naiïauwen handelinge in Vrankrijk, om den Hertog vanAlva oor¬ 
loge aen te doen. Dood van den Grave van Megen. Des Konings van Sweden Legatie 
aen Edfaert Grave van Ooft-Vriefland. De benautheid van die van Utrecht door hec 
Spaens garnifoen: De Hertog van Alva wil alle de principale Charters en Privilegiën 
van de ftad Utrecht hebben: Hare excufatie aen den Hertog: De fchriftelijkeant- 

woorde des Magiftraets aen de Prcfident, nopende het overleveren van hare principale Charters en Ori¬ 
ginele Privilegiën: Proteftatie van de Magiftraet van Utrecht voor het overWcicu haerder Privilegiën* die 
op het Cafteel van Vredenburg gebracht werden. "Tien Jon ^cnnink. Hoe dat de Provinciën haer Gede¬ 
puteerde aen den Koning fcudcn om atdoeninge van den tienden en twintigften pennink. De middelen die 
de Prince van Orangien gebruikt om geld te bekomen. Den Koning van Vrankrijk fchenkt den Prince 
van Orangien 200000. kroonen. Jonkheer Willem van Treflongs komfte tot Wielingen, daerhybe- 
vrieft en bevochten werd,en hoe hy ontkomt. Des Coninginne van Engelands gebod daer door alle de fche- 
pen van den Prince van Orangien moften uyt Engeland vertrecken ; De namen van de Capiteinen die 
metten Grave van der Mark uit Engeland vertrocken. Des Graven van der Marks komfte voor den Briel* 
d'Opeifchinge en inneminge. Des Spangiaerden vertrek uit Utrecht na den Briel, Haer vreefe en onor- 
dcntlijke vlucht. Des Graven vander Marks wreedheid over etlijke Monicken. Des Princen van Orangien 
mifcontentement van het innemen van den Briel. Der Spangiaerden Moorderije binnen Rotterdam en 
ook tot Delfshaven. De refolutie des Konings van Spangien op ’t verfoek van de Geeftelijkheid van Ut¬ 
recht. In wat maniere die van Vliflingen haer aen den Prince van Orangien hebben begeven. Hoe die van 
Vliffingen het begonnen Cafteel van den Hertog van Alva raferen > den Ingenieur Pacicco gevangen ne¬ 
men, en hulpe verhoeken aen den Grave van der Mark. De komfte van Treflong tot Vüflingen. De dood 
van Pacieco die gehangen werd. De komfte van Ionkheer Jeronimus Seraerts tot Vliffingen. Redenen bv 
die van Vliftlngen uitgegeven waerom fy de wapenen in handen hebben genomen tegen de Spangiaerden. 
De dood van Paus Pius de vijfde. Hoe die van der Veere haer aen den Prince van Orangien begeven^ 
De beginfelen van het overgaen der Stede van Enkhuyfen, De liften die gebruikt zijn om volk van den 
Hertog van Alva binnen Enkhuyfen te brengen. Hoe Hopman Quickel met fijn foldaten uit Enkhuyfen 
werd verdreven , en den Admirael Boshuyfen gevangen, ’t Accoort tulfchen de Magiftraet en Borgers van 
Enkhuyfen: ende verfcheiden ander handelingen aldaer, eer fy haer onder den Prince begeven en volk 
innemen. De komfte van Jonkheer Diederkh Sonoy tot Enkhuyfen. d’Inneminge van ’t Cafteel en Stede 
van Medenblick: defgelijx van Hoorn, Alkmaer, Edam, Monickedam en Purmerende* De inneminge 
van Bergen in Henegou by Grave Lodewijk van Naftau. d’Inneminge van Valencyn en weder verlatinge. 
Des Hertogen van Alva toorn om het innemen van Bergen. d'Inneminge van Oudewater en der Goude 
door den Heere van Swieten. Hoe die van Dordrecht die van der Goude van Koorn voorfien. Hoe die 
van Leyden haer begeven aen den Prince van Orangien : defgelijx Dordrecht en Haerlem. d’Inneming 
van Gorcum en het Cafteel van Loevefteyn. De belegeringe en opgevinge van Schoonhoven. Dë 
komfte van den Grave van den Berge in ’t Hertogdom van Gelder en ’t Graelfchap van Zutphen9 
d’Inneminge door den felven Grave van de Steden van Zutphen, Deutecum , Doesburg, Herderwijk* 
Campen, Swol ,Ha(Telt, SteertWijk, Geelmuyen en andere plaetfen. ’t Innemen van Amersfoort. ’t Voor¬ 
nemen der Gereformeerden in Vrieftand, Haerluider komfte inde Cuynder. De weigeringe yan Konings 
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rramifoetl in te nemen inde Steden van Sneek en Bolfwaert. De rrefe binnen Leeuwerden. t Innemen van 
Sneek Bolfwaert, Frahikeren Doekuin in Vrieüand by den Heere van Nederwormter. t Overvallen van 
Dockum by de Walen vanden Heere van Billy, plonderinge en brandmge in der fel ver Stede, d Inntmmgc 
van Staveren. De belegeringe van 't Cafteel van Staveren d'Ontfettingeby den Heere van B'Hy gedaen. 
De komfte van Grave looft van Schouwenburg m Vnefland. d Inftelhng van een nieu Hof in Vnefland tot 
Franiker. De namen vanden Prefident en eenige Raeesheeren aldaer. Verfcheiden fchermutfingen. Duerte 
binnen Leeuwerden. Brandinge van Cloofteren en Molens. De belegeringe van Bergen in Henegouwe bY 

den Hertog van Alva. Des Hertogen van Al va fchrijven aenden Grave van Boflu, nopende tatftellen van 
den io en zo.pennink in Holland. 'Aflcheyt der Gedeputeerde vande Nederlandfe Staten inSpangien gege¬ 
ven in Iulio i<7z. Des Princen van Orangien groote toeruftinge ten Oorloge m Duitlland. Devergade- 
ringe det fteden van Holland tot Dordrecht. De propofitie vanden Heer van Aldegonde aldaer van wegen 
den Prince van Orangien, eri wat aldaer gehandelt is geweeft. De commiflïe van den Grave van det Mark 
die hem by den Prince is gegeven geweeft met fijne inftruftie. Verfcheiden fchermutfingen tuflchen die van 
Vliffinraien Middelburg. De grote buit by die van Vliffingen bekomen van een Vlote Schepen komende 
uit Pomieael. De groote wreedheid aen beide zijden. De Beeldftormerye binnen der Veere. Tocht der 
Yli/Iingers in Vlaenderen. Des Hertogen van Medina Ccely komfte in Nederland. Der Vhflingers victorie 
tegen de Vloot komende metten Hertog van Medina Ccely. d'Eerfte en tweede bdegennge < van der Stede 
vander Goes door t’Seraerts. De wonderlijke ontfettinge vander Goes door Mons Dragon. De befchuldm- 
oe over t’Seraerts, en fijne verantwoordinge : De ftoute daed van de Spangiaerden treckende uyt Rotter¬ 
dam na Amfterdam en wederom na Rotterdam door haer vyanden Land om Koorn De verlatinge vaa 
Rotterdam by de Spangiaerden,en d’inneminge van dien by den Grave vander Mark. De flappe wacht bm- 
en Haerlem. d'Aenflag om Haerlem in te nemen. Het vertrek vandenRaed van Holland en Keken* 
Warner uyt Holland na Utrecht. Schetmutfinge tuflchen de Gereformeerde en Spangiaerden inde Sant-pooT- 
te ontrent Haerlem. Der Spangiaerden vertrek uyt Holland, en haer moedwille in t Sticht van Utrecht, 
Der Hugenoten in Vrankrijk toeruftinge tot hulpe van Grave Lodewijk,en haer nederlage ontrent 
Bergen in Henegou. Des Princen van Orangiens komfte over den Rhijn. Des Hertogen van Alva eigen 
komfte voor Bergen. d’Inneminge van Ruermonde door den Prince van Orangien. De Placcaten en 
Ordonnantiën by den Prince gemaekt. d’Inneminge van Loven, Mechelen en Oudenaerden.DesPrin- 
een naerftigheid om Bergen in Henegouwen te ontfetten. Schermutfinge tuflchen t volk van den Hertog 
van Alva en den Prince van Orangien. De Prince fockt te vergeefs tegen den Hertog te llaen. Des 

Bilfchops van Geulen komfte in’t Leger van den Hertog van Alva met 2000. Parden- K°” 
de Parijfle Moort. De vergeeffe belegeringe van Amfterdam by den Grave vander _ Mark. d Inneming 
van Haer Jen by de Gereformeerde. Harrielinge om den Admirad Boshuyferure krygenop.de 
den Prince van Orangien. d'Inneminge van Woerden door den Heer van Swieten. De opbrekin e v n t 
Leger van Orangien en d’opgevi«s^ van Bergen in Henegou. d’Inneminge en plondering ^ 

Mechelen door de Spangiaerden. De handelingc t.« Marren Schets Hopman binnen der Goade: S J É 

ecconterfeite Commiflie, gevankeniffe en dood, en ’t vertrek of verloop nnfip aengenomen volk, 

\ Innemen van Dieft by de Spangiaerden. Het verlopen van de garmfoenen tot Dermonde en Oudenaer- 

de. Des Princen van Orangiens komfte in Holland. Nieu Provinciael Hof van Holland en Camer vaa 
Rekeninn-e by den Prince van Orangien opgerecht: Namen van de Raeds-Heéren en Rekenmeefters. 

dlnnemmge' van Zutphen by Don Frederico. Des Graven van den Bergen vlucht uyt Gelderland* 

Zutphen, Över-Yflelende Amersfoort, ’t Verloop der Gereformeerde 111 WeftAineftand. Defchricke- 

lijkePmoort binnen Naerden. De belegeringe, befchietingeen beftormingenivoor Haerlem. De vergeef- 

fe moeiten om ’t felvete ontfetten. De nederlage des Princen vok voor Haerlem. De dood van den 

Heere van Batenburg. De deerlijke en ellendige ftaet van Haerlem en d inneminge der felver Stede, d Af¬ 
koop der plonderinge. Het ombrengen van de kloeke Haerlemfe Capitemen en foldaten. De dood van 

M^CornelisMuys, Pater van S. Agatha tot Delft. De gevankeniffe van van der Mark. De mutmatie der 
Snaneiaerden voor Haerlem. ’t Pardon voor die van Haerlem. d’Eerfte aenkomfte der Spangiaerden voor 
Alknner en haer aftrecken. De Pardon-brieven van den Hertog van Alva met groote dreigementen ver¬ 
mengt De vreefe onder de Hollanders na het innemen van Haerlem. ’t Schrijven vanSonoy en andere aen 
den Prince, nopende de geftelteniffe en vreefe in ’t Noorder-quartier, en des Princen antwoorde hen-Iai- 
den vertrooftende en moed gevende. d’Aenflagen op Enkhuyfen en Medenblik ontdekt, t Innemen van 
Rammekens of Zeeburg vande Zeelanders. Hetfpijfen van Middelburg. De groote fchade in Vnefland ) 
enandere Provinciën, door ftorm en onweder in Augufto 1573. Des Hertogen van Alva voornemen om 
het Noorder-quarder en Waterland in tenemen. De belegeringe van Alkmaer: Dagelijxfeuytvallenen 
fchermutiïngel befchietinge en beftorminge: Vromigheit der foldaten en borgeren . En t opbreken der 
bele^erin0e?Des Graven van Boflu komfte in Waterland en fijne viöonen aldaer Sijn komfte opte Zuy- 
de zee Den Scheep-ftrijd oP de Zuyder-zee, en des Graven gevanken.ffe. Malefits recht gehouden over 
fekere Flopluiden bmnen Alkmaer in ’t beleg geweeft zijnde, hare befchuldigmge, verantwoordinge en 
nitfprekin-e. ’t Innemen van Geertruydenberg. ’t Schryven van die van Holland aen de Staten Generad 
tot Bruffeïvernadert. Sendbrief inmanierevanfupplicatie aenden Comng van Spangten, inhoudende 
klacht en endoleantien over de groote tyrannnie des Hertogen, van A va. ’t Verbranden des Prdvers van 
den Herto" van Alva door Hertog Hans Cafimirus i en fijne ontfchuldiginge aen den Keffer. De eerfte 
beCerTnaf van Leyden. ’t Innemen van den Hage ende Maeflandfe SLuyfe: En de gevankemfiTe van den 

Heere van Aldegonde. De mutinatie van ’t fcheeps-volk in ’t Noorderquartier. De komfte van Don Louys 

de Requefens, Groot Commandeur van Caftillie. Des Hertogen van Alya vertreck uyt Nederland. Wa. 

hy voor een geweeft is, fijnen roem > en fijn dood. ^ 
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€n hertog ban 2liiba poogmoebigge* 
tooien 5pnbe / boo? be bittonen bp pem 
berbregcn/jegeno ben $?ince ban C?am 
gienen <0?abe Sobetoyb ban iHaffau/ 
3ijnen b20cber / en anbere bare mebe; 

pulpers?/fogepooft is?/en bacpt niet anbers? ban om 
be jSeberlanben boo?tögepeel in fobanige ftabernpe 
enbienftbaerpeibte b?engen/bat paer in toebomem 
ben belet en be mibbeïcn benomen fouben toefen / om 
fo feet op bare topbeib en pjibilegien te ftaen / en mei- 
nenbe bat pp’tfeibenualna 3ijnen tof He babbe/ en 
bat pem niemanb meet en foube berben tegenpaen / 
beeft alfo pertnecbelijben bolpert om be Collectatie 
banbett 10 en io penning ter erecutie te boen pellen/ 
fonber aeptte totllen nemen op be boleantien en re* 
monftrantiert ban ben Staten beef 3£anbs?: maet peb* 
jbenbe boo? niemanb geen toefe meet/ fo beeftmen 
toaeracbtigbebonben befententie ban MarcusAnto- 
nis Ver as, te toeten: 

Dat de macht der tyrannferi niet lange mag beftaen, 
Maer moet feer haeft in fche veren gaem 

3Dant als? fjp nergens? min om batbt ban bat bem 
cenigc<©opoge ban Buiten foube aengebaentoerben/ 
fo toetben alle bereitfelen ban oorloge jegens? bem ge' 
reet gemaebt en gcpeactifeett. ^e^tinceban <©2an* 
gienfoebenbe aen allen ootben en plaetfen puïpeom 
tegen ben hertog ban 3llba ©oiloge te mogen boeten/ 
beeft na be gemaehte b:ebe in ©2anbrijb / geatbeib en 
öeneetjligtbe ƒ tancoife pesten en Cbclluiben ban be 
Religie en bonbgenoten / albaer genaemt hugenoten/ 
tot 3ijn bulpe te brijgen / ’t toclb Cfcabc Hobetop ban 
$affau toefenbe binnen Rotpelle / fo toet beeft toeten 
te beletben / bat bP beu Hbmitael en boü?ts? be painci^ 
paelpe pesten banbe Religie baertoetoiiïigbebom 
ben en gemaebtt beeft: ia bat meet ie? / be fabe iö atfo 
beleib bat men metten Coninq ban ©janferpfetbe be 
fabe pceft begonnen te panbden/bie bem befafee tiet 
gebalien / en ben acngebo?en nijb bic be j:can«»tfett te¬ 
gen be ^pangtaaben pebbcn / bteef befe fabe fo feet 
bö02t#/bat men begonbe te p2actifetenpoemenbcfe 
Co2logceenrccptbaetötge feppn en betel foube bom 
nengeben/ombe tounbfcpap tuffeben be Coningen 
ban D’anbrp en J^ifpagnien te B?eben/ alfo toetben 
bete oube aenfp2aben bie be jprancoifen p?etenbeerben 
sop etteïijbe peben in i^ebetlanb' bie eettips? be 5Fcan- 
roifeningepab en befeten babben/ boojtgepaelf / en 
toetb oob Bp gelpafpt bat be Coning ban^pangien 
3ijn pui#-b?outoe bes? Conings? ban ©2anbtgbs?fu* 
ftet/met bergift pabbe boen fïerben/ en feiben baet 
ban goebe getuigeniffeen feberpeib te bebben/ in fom* 
ma be fabe toetb fo beleib/bat ben Coning fieb niet aE 
leenenbeinsfbebembit aengenaem te 3ijn/maerom 
be hugenoten te meet te beb?iegen (fomen meent) ficfj 
pielt bat bp befe Co2loge gantfcpelijb toilbe boo? be 
Üugenootfe lieren laten beleiben / en part be felbe 
gantfcpelijb bertroutoen. 

Ctèabe Hobetoüb toetb befet ooefabe palbenfccte# 
telijben bctblceb (om batmen pent niet en foube Item 
nen/enbefabe fcereet foube blpben) bp ben Coninb 
gebeacpt» Coninb toonbe pem feet geneigt tot be* 
fe fabe / en betoees? pem beel tountfepap / betaetpaeg^ 
be met pem banbe beleibinge bet felber fabe fect fami- 
liactIpb/bcbeC>2abe Slobetotjb bclc grote beloften / 
en fefpeef feet b2umUjb aen ben 5B2tncc ban <©2angien/ 
bat pp in <Duitftanbfo bele bolt foube aennemenalsf 
pp moept / en bat Pp allee? foube aentoenben bat tot be 
berloflïnge ban JJcberïanb ban nobe foube toefen» 311- 
fo toetb be fabe baft fectctdpb gebeebentotbatmen 
beetbig foube 3ijn/ om befeibe opentlpb aen te gtppen» 

ZDen 7 Sanuatii i * 72» is? Catel ban 252imen <©2a- 
beban :fDcgcn / <0ouberneut enCapitein Cfenctael 
obet ©2icf[anb/Cbet-^fel en Ciocningen/ tot .Stool 
paeftiggef?02ben. ^n 3pn plaetfc is? gecommitteett 
getoo?ben gillis? ban %>atlapmom/ ^eeteban^iec? 

gesf /etc. namaels? is? <3afpar be Roblesf fêeere ban 
25illp3jjn,SuDftituit c^tabpoubet/ en baetnaaüfo* 
luit dStabpoubet albaer gemaebt» 

- . ■» * .... . ...Conoip 
naCmpben/fomen liet luiben/om aen ben <02abe h i 
ban Cmbben te öegeten batbeputoelpbfeboojtoaet^ feïï? 
bentuffepen C>?abe Edfaerd en 3pne fuflet gemaebt / aen 
foube nagebomne toetben/toant <©2abe Edfaerd ,C2a= 
be ban Coft-©^iefianb pabbegettout be fufte? banben j£’a'e" 
Coninb ban ^Stoeben/en ftpiint bat baet beloften fom <©om 
ben gebaen 3ijn getoeeft aen ben Coninb/ bat pet gepe# Pffi' 
Ie <©2aeffcpap ban Coft-J&teflanb en Cmbben foube,a 
aen <02abe Edfaerd bomen/ en men betmoebe bat befe 
belofteniffe geftpieb foube toefen met peimeïpb en looss 
betftanb onbet ben ttoe getooebers?/ ten einbe pet pom 
toelijb beter boo?tganb pebben foube» CnalfobeCo^ 
ninbpabbeberfïaen bat na be confumatie be# pom 
toelpt / 45?abe ^fopan ban Cmbben ban 5pn reept 
niet en toilbe topben/fo meenbemen bat om biet oo?fa? 
be befe legatie foube gcfcfiicb 3pn / pp toas? beleet met 
16 paerben en ttoe of b?ie boetsstoagens? / maer betot> 
lc pp tocl beie toeben bp ben 23ifTcïiop ban Hunftet 
bleef met hertog IDagmis? ban ^Saten/ boo2 toelbe 
hertog jRagnu# en 5pn b2oebet men pielb bat belet 
toas? getoeeft bat be Coninb ban ^toeben noep her¬ 
tog Ca/ eïe 3tjnen b?oeber be $?ince ban Ceangien 
geen pulpe en pabbe toillen boen / fo toas?be bomfte 
banbefen Ja Garde feet fufpect bp bie banbe Religie/ 
boo? bien men bebonben pabbe bat pp pem feet liftelp= 
ben pabbe geb?agen inbe boo?f3 fabe / fo in’tboo?= 
gaenbe 25oeb betpaelt is? / toaerom men neetftelpb 
betnamom be reepte gronb ban 3ijn boo?nmtsn en 
Commiffie te toeten / toant men b2cef be 00b (alfo pp 
liet luiben) bat pp boo2ts? boo? Heberlanb na ©?anb^ 
rpb foube teifen/ bat pp aen ben i^ettog foube opetv 
baten en bprfeianm t gunt bpbe Ciefanten bes?P?im 
cenban<®?angien betfoepttoas? aen ben Coninb/ en 
bat alfo bes? finten boo2nemen teb?oeg ontbebtfou? 
be toetben / en bat alleenlpb om grote gefepenben ban 
pemtebrijgen/om be gierigpeib ban 5pnen ftaette 
pouben/ genoeg te boen/fulr bat feet fepetp aeptop 
pemen3pn boo2nemen genomen toetb / bart en peb? 
ben niet febers? ban 3tjne panbelinge bonnen berftaen/ 
ban ban beboo2f5 fabe ban Cmbben / baet fommige 
algtoteftoarigpeibin maebten/betople <6?abe3lo? 
pan niet en begeetbe te topben ban 5tjn tetpt» 

HCt gamifoen ban be ^Spaenfe folbaten binnen 
öttecptleggenbe/ beb2cben albaer alle moettoille trefb ba« 

fbnbet battet eemgefttaffeobet gebaen toetb/met aE |jlrrecSt 
leen aen be gemene boigeren / maet 00b aen be 2502ge^ •X5 
meefteten en bie banbe Wtt felfs?/ toant bepalben gami» 
batbefonebanben 25o2gemeeftet 3lopan €aets?ban i°cn’ 
‘JUmerongen genaemt jDatten Caets? / opten 25 $0* 
bemb?is?bes? abonbs?baneenen feberen^pangiaett/ 
genoeg binnen betoatpt/feet geguetft toas? getoeeft/ 
fo toas?00b eenen feberen Sergeant banbe ^paenfe 
folbaten binnen bes? boo?f3 25o2gemeefters? puife gebo- 
men/betoelbepemfonbet rebene of toettige oo2fabe 
met3ön bloot rappier geaggreffeert peeft/ infulben 
fcppnbatpppem apparenteipb boo?fteben foube peb^ 
ben/ten pabbe gebaen be affiftentie bie pem (toefem 
be fonbet rappier) gebaen toerbe bp 3pncn bienaet / in 
fulben boegen bat be boo2f3 23o2gemcefiet / niet bon= 
nenbe febet toefen binnen 3pnen puife / betoijle pp niet 
en bonbe beletten bat be folbaten baet binnen leggenbe 
meet anbere folbaten tot paren belïeben in lieten/en 
niet b02benbe atpter praten gaen bermits? beboo2f3 
moettoilligpeben/peeft3üne puifinge getuimtenbie 
banbeïDet baet ban geabbertcert/ en bcrblaert en 
gep20tepeett bat pp om gene anbere 002fabe3pnpui^ 
fingegeruimt pabbe/en bepraten en pet Stabpuis? 
niet en bo?p frequenteren / ban toelbe 3pne berblarin^ 

ge erf 



jjg- Het fefte 
§conp2ótcflattc fjn attmrföcljt/Bctom tiicnfo fjatiöc 
feu Meefter del Campo tOt l3CrfcflGtÖen tcifc ïenm= 
gcbetfocbt banöeJBagtfïraten/ en altemet berfcre* 
gert/tnaëc alfo öie banöe ^taö geljeel uitgeputtoa* 
ten en öat Öe ïjertog öen-iutöert óob toetgetöe ©c* 
trop om penningen op 100 en lijfrenten te mogen licb* 
ten / op ’tltcfjaem ban öe «^taö / fo fjaööcn 3p öen 
boojfcfjjeben Meefter del Campo en Forier 3l0 f)P toe* 
öerom leninge ban aclit Ijonöert <Daelöet0 betfoefjt/ 
’t felbe afgeftagen/ feggenöe’tfelbe in öe macïjt ban 
öe^taöntette toefen /maer 3P-luiöen öat niét ócös 
tenöeöMgöettöe JBagtflraet öatinöien menljaetöe 
geeifebte 800 öaelöero nieten toilöertlenen/3pluiöen 
öe €rom fouöen om gaen/ öat eert pegelp folöaet met 
3ün patroon in öe boft gaen fotiöe óm een reöelpen 
p^ijö / (taant 30 fuftineetöen 18 of i9maenoenbe* 
talingO ten acfjteten te 3ijn) en öat öe folöaten öie 
in fjuifen lagen öaet geen Mattonen en toaren fouöen 
gaen eten tot öe JBagtfttatert / öe toelbe notfttan0 
met folöaten fclfobeftoaert toaren/fulje öat be jfêa* 
giftrateh tyefenöe öaet uit gtote f toaiïgbeib en incoti* 
benienten te beroojfaben /öefelbe acljt fionöett öael* 
öerómet gtote ftoarigbeiö opgctoacbt ïjeB&ën/ öan 
beectien öagen öaet na fjebben 3P-Iuiben tóeöcrom 
öuifent öaelöeto tot leninge geeifebt tot fetoutO ban 
öearmftefolöaten/ofitt plaetfe ban öien alle öagen 
beertien bonöett ttointig ponben Inootö en 1410 pot* 
ten biet0/ en ö?ie bonöert ponöen bafe / öf anöet0 öat* 
(c bp fante ban öien geoozfaeïtt fouöen toefen fulr öaet 
tntebeefien fo 3P te raöe binöett fouöen/ toaer Ö002 
toeöetomnieutoe ftoarigfjeiö gerefen 3ijnöe/betoijle 
öie ban öe ^taö ganfcbeltift geen taeö en toiften / fjeb* 
ben nocbtan0 ban particuliere petfonen geleent öe 
fommeban 800 öaelöeco/om öefelbe geöiftribueert 
te toetöen onöer öen folöaten öie bp ben-luiöer $atro* 
ncn niet in öe boft en gingen / en fo 3p-luiöen beöucbt 
toacenöatfeeet iet lange toeöerom gemolefteertfou* 
öen toetöen om gelijbe leninge / öaet toe3pganfcbe* 
Itjbgeen miööel en tjaööèn Ö002 Öe langöuirigegro* 
tebenautbeiöen gtote öfroe/m öat5ngeen©cttope 
en bonöen berbnjgen tot liclitinge ban »en* 
ningen/fo fjebben 3p toeöerom’t felbe alle0 öe0J§er* 
tog te bennen gegeben/ en ootmoeöelijb betfotfjt bat 
ïjp ten aenfien banöe langöuirige lajien enftoarig* 
béöcn fjen-luiöen toilöe begenaöigen / en öe boo?fcfj2e* 
ben folöaten in’tgcfjcel of ten minften öefjelftetebet* 
leggen. jBaet öe Jjertog in plaetfe ban betlicfjtin* 
ge/niettctoeöen 3ijnöe/öatfip ben -Iuiöen bp na ge* 
luacljt fiaööe in öe uiterfte benautljciö/ fulr öat bp ficlj 
liet öunben genoegfaem gebomen te 3ijn ten einöe ban 
3ftn boojnemen / beeft om öen-luiöen noeft meet tebe* 
f toaren aen öen $2cjïöcnt ban öen ï^obe ban ötreebt 
geftfj?cbcn/öat bp uit banöen banöe jiöagiftraten ban 

©c attecljt fouöe rccoubjeren alle ö” ©zigtnele Cbartreo/ 
sSinatoii P’tbilcgien en ftatuten öet felbet ftaö / toelben bolgen* 
aiic be öe öe f&efïöent öe felbe originele toieben en P2tbtle* 
Pdiic^ gien ban öie ban öe jBagifïtaten gecifebt beeft / öan 

öe J^agiftraten öaer toe geenfin0 gefint 5ünöe / beB* 
tees/j)?!. ben berfcljeiöen emtfatien gefoebt en bertroeben ’t fel* 
out gien be te öoen/alO toel bonnenöe betftaen öat bn öefelbe tot 
félS oeen artöer einöe en begeeröe öan om alfoöefentcn* 
öe ftaö tie tegen ben gegeben te erecuteren / niet fegenfïaenöe 
tan ut* ben luiöen appeliatie aen öen Coninb / ’t toelb bp öen 
hebben ^cfïöent obcrgcfcljjeben 3ünöc aen öen hertog / fo 

* ïjGGft öe felbe hertog feer feberpe toieben gefcb?eben 
aen öie ban ötretbt/ öaer bp Ijen-lutöen toel ernfle* 
ïijbbebelcnöe öatfc terff ont na öen onfang öer felbet 
miffibenalleetcufen tefferenöe/ alle öe felbe 02tgincle 
Cljattte0 fouöen leberen in banöen ban öen boo?f5 
Jfccftöent: ten einöe bp fouöe mogen 02öonnercn ’t ge* 
we tot bet ©oubemement en beleiö banöe felbefïaö 
öienlijb fouöe toefen / en alfo öeP2efiöcnt öien bol* 
genöefeerneerfïebjb aenfjiel öatfe fjemöie fouöen le* 
beten /Hebben 3p bcmcopieöaetbangcpiefcntcertte 
öoen bebben binnen feberen ttjöe / öan fo bP öaet meöc 
met en toilöe te b2eöen 3ijn / fo bfbben 3p aen öen J$er* 
tog gefcb?eben ö’002fafte toaetom 3pöen boo?f3^?e* 
fiöentniet en bebben gelebert öe boo?ftb?eben o?igi* 
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nale Cbartreö / p2tbilegten en fiatuten öer felbet fïaö/ 
fcmenbjeöertoerfiaenfaluït öefelbe miffibe biet bol* 
genöe: 

Doorluchtige Excell. hoog-geboren , vermogende 
en genadige Heere, wy gebieden ons in alder-bnderda- 
nigheid aen uwer Excell. 

Yn Heere,wy hebben uwe Excellentiemiflive gnjjö# 
aen ons gefchreven den vierden van defe jegen-bfnban d 

woordige maend van Januarius den tienden van de fel- 
ve ontfangen , inhoudende dat uwe Excell. den Prefi-^et ftaö I 
dent van fijne Majefteitt’Utrecht belaft hadde uit Oh- iUmrijt / 
fen handen te rocouvreren alle de Chartres, privilegiën j^11 
en ftatuten van defe ftad originelijk, en dat uwe Excell. {fan af» 
foude verftaen hebben dat wy fouden veftrocken heb- ba bats 
ben’t felve te doen, nemende nu d’een en nud’ander 
excufe. En fo uwe Excell. meninge wasdatfonderee- euf er en/ 
nige dilay de voorfchreven Chartres, privilegiën en fta- nopenbe 
tuten gelevert fouden worden in handen vanden voorlz n}e'°' 
Prefident, om die te gebruiken volgende de laft die hy ^ 
van uwe Excell. hadde, ten einde uwe Excell. foudeftarc 
mogen ordonneren ’t gene tot het gouvernement en 
beleid van de voorlz ftad dienlijk wefen foude, heeft u- fjfttgftn 
we Excell. ons geordonneert wél expreflelijk dat wy ewciat» 
terftont na den ontfahg van de voorfchreven miflive, tt{$* 
en alle excufe ceflerende de voorfz Chartres, privile¬ 
giën en ftatuten louden leveren, of dat uwe Excellentie 
geoorfaekt foude wefen anders daer in te verfien, na 
breder inhoud van de felve miflive Enfo wy bevon¬ 
den dat de voorfchreven fake niet alleen ons (die geftelc 
fijn om recht en Jufticie te adminiftreren) mjer’rge- 
hele corpus van de ftad aengink , fonder ’t welke wy 
daer in nieten koften doen, hadden wyde voorfchre¬ 
ven miflive metdenRaedvandefer ftad diet’famenc- 
lijk met ons’tJichaem van de felve Stad reprefenteren 
gecommuniceert, de welke hen-luiden lieten dun¬ 
ken dat het extradl uit de miflive van uwe Excellen¬ 
tie aen mijn Heere den Prefident voornoemt gefchre¬ 
ven niet en was te verftaen van de originale Chartres , 
Satuten, Privilegiën en Ordonnantiën,maer van de ge¬ 
nendie de voorfchreven Stad oorfpronkelijk concer-' 'iSa'' 
neren fouden. En fo geen maniere van doen en is , 
noch meer gefien, datmen alle de Chartres,Statuten , 
Privilegiën en Ordonnantiën van een Stad in fulker 
manieren foude verfinden , was mijn Heere de Prefi¬ 
dent voornoemt geprefenteert datmen de copien van 
de voorfchreven Chartres, Statuten,Privilegiën en Or¬ 
donnantiën foude doen affebrijven, waer mede men 
wel hadde verhoopt dat uwe Excell. hem foude hebben 
laren genoegen Temeer dat uwe Excell. de voorfz, 
Chartres, Ordonnantiën en Statuten overgefonden be¬ 
geerde te hebben, om daer uit te ordonneren ’t gene tot 
het gouvernement en beleid van de voorfchrevefi ftad 
behoren foude,’t welk men (onder corredtie tefpre- 
ken) fo wel uit de copien als originalen fal mogen doen, 
wel verftaende dat wy Pallen tijden bereid fouden we¬ 
fen de voorfz Chartres te openen , en daer van mitfga- 
ders van de voorfz originale ftatuten, privilegiën en or¬ 
donnantiën uwe Excell gecommitteerde te doen heb¬ 
ben vifie en leefture, maer alfo die van den Rade wefen- 
de neffens uwe Excell. aen den voorfz Prefident ge¬ 
fchreven hebben, dat fy verftaen te willen hebben dc 
voorfz originale Chartres,Privilegiën,Ordonnantiën 
en Statuten als den voorfz Prefident eenige onfe Gede¬ 
puteerde op den xvj. defer maend verklaert heeft, heb¬ 
ben ons die van den voorfz Rade defer ftad belaft defen 
aen uwe Excell. te fchrijven. Saldaerom uwe Excell. 
genadelijk daer cp gelieven te verftaen , dat den Raed 
van de voorfz ftad niet en kan verftaen dat de voorfz 
originele Chartres, Statuten,Privilegiën en Ordonnan¬ 
tiën tot andere einde verfocht worden, dan om die fen- 
tentie ( fonder nochtans defelve als een fententie te sp- 
proberen) byuwe Excell. jegens henluiden enlekere 
andere leden vande Staten vanden Landen van Utrecht 
opdenxiiij. Julij Anno 1570.gegeven , ter executie te 

! ftellen , en alfulx in krachte van de voorfz fententie de- 
[ fe Stad van haer-luiden Chartres , Statuten, Privile- 
I gien, en ordonnantiën te priveren, die nochtans den 
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Keiferen Coninldijke Maj.in’caenkomen van delan- 
den van Utrecht henluiden by folemnelen eede befwo- 
ren hebben te houden , en daer m te mainteneren. Nu 
ift fo dat den voorfz, raed defer ftad ge lijk fy uwe Excel¬ 
lentie kenlijk houden, binnen behoorlijken tijde,na dat 
fy of haerluiden gemachtigde infmuatie en wetenfchap 
van de voorfchreven fententiegehad hadden, mette an¬ 
dere van de Staten die gecondemneert waren, van de 
felve geappelleert habben gehad aen de Coninkljke 
Maj. onfen aldergenadigften Heere, en hebben uwe 
Excell defelve appellatie ook binnen behoorlijken tijde 
geinfinueert,enverfocht defelve gedefereert endea- 
poftolis gerefpondeert te worden , en laten hen dun¬ 
ken (te fpreken onder behoorlijke reverentie) dat fijn 
rechten de voorfchreven appellatie wel hebben mo¬ 
gen doen, niet alleen overmits de grote befwareniffe 
van de voorfz fententie: maer ook overmits fy ter in- 
ftantie van den Procureur Generael van fijne Maj voor 
uwe Excellentie, als fpecialijk tot de voorfchreven fa¬ 
ke by fijne Majefteit gecommitteert, gedagvaert fijn 
geweeft, en dat fy ook voor uwe Excellentie de voor¬ 
fchreven fententie gegeven hebben niet op den name 
van fijne Maj. (als doen die van fijne Maj fecretenen 
groten rade , alwaer mitfdien arreft valt) maer op uwe 
Excellentie naem als Gouverneur en Capitein Gene¬ 
rael ;&c. Sulx dat, te fpreken onder corre&ie, en be¬ 
hoorlijke reverentie, de voorfchreven fententie niet 
en kan verftaep worden by uwe Excellentie gegeven 
te fijn anders tanquamper delegatum fua Majefiatis: n u 
is meer dan notoir fo weina de geeftelijke als weerlij- 
ke rechten datmen van alle fententien definitive gege¬ 
ven per judices niet alleen ordinarios {principe prafeólo 

pratorio > & fenatuprincipes quod ipfius nomine pronun- 

ciat tantum exceptis) maer ook per delegatos principis, 

qudcunque etiam aufioritate aut konoreprafulgeant j et- 

iam fimaginem principis referant j mach appelleren, vel 

ad immediate fuperiorem vel ad delegantem, ’t welk in 
defen is de Coninklijke Majefteit, en dit in alle faken 
fo wel criminele als civile, en merkelijken mede in 

crimine la fa Majefiatis, als gepretendeert word by den 
voorfchreven Rade , en de voorfchreven Staten ge¬ 
committeert te fijn geweeft, infonderheid naer dipn 
’t felve crimen niet geconfefTeert word, en dat ook niet 
cn word gefuftineert by henluiden eenige feditie ofop- 
roerte geconciteert te fijn geweeft, maer dat ter con¬ 
trarie fo in de adte van appellatie als requefte in appel 
fijne Majefteit geprefenteert , verfcheiden middelen 
geallegeert worden , daer by vertoont word dat de 
voorfchreven Staten nochte Raed van de ftad van Ut¬ 
recht noit meningenoch gedachten en hebben gehad 
trimen la fa Majefiatis te committeren. En alfulke 
appellatie behoort na rechten ten minften propt er reve- 

rentiam fuperioris per judicem a quo appellatur gedefe¬ 
reert , en dien volgende d’excutie van de fententie ge- 
fufpendeert te worden, gelijk de rechten die felve ook 
moxpoft int erp o (itam appellationem fujpendent, fivead- 

mijfa fit per judicem a quo Jive non, merkelijken incri- 

minalibus te meer in defen dat den voorfchreven Raed 
haerluiden querelen, mitfgaders de redenen waerom 
fy hen by de voorfchreven fententie befwaert vinden, 
en aen fijne Majefteit over lange en binnen’sjaers te 
kennen gegeven hebben ,verfoekende mitfdien pro- 
vifie van appel met de claufule van inhibitie,defenfie 
en reparatie in gewoonlijker forme, op welkverfoek 
( fo men verftaet) fijne Majefteit ook uwe Excellentie 
advijs gehoort en ontfangen foude hebben, fulks dat 
fijne Majefteit de hand aen de voorfchreven fakege- 

■ fteld en felfs daer van begonft heeft kennifife te nemen, 
en mogelijk eer iet lange (fo de Supplianten verho¬ 
pen ) daer in difponeren fal, fo fy ne Majefteit fal be¬ 
vinden te behoren, fulks ook datter geen defertie ge¬ 
vallen en kan wefen,en om defwille hebben die van 
den voorfchreven Rade fo haeft als eenige van den on¬ 
fen infinuatie van de voorfchreven uwe Excellentie 
miffive aen mijn Heere de Prefident gefchreven by le- 
dture van een deel van dien gedaen was, felve’t fijne 
Maj. by fupplicatie te kennen doen geven, om daer op 
teyerftaenfijne Majefteits meningeen goede gelieft, 

waer op fy-luiden kortelijk antwoorde verwachten. 
Bidden daeromuwe Excellentie feerootmoedelijk dat 
defelve uwe Excellentie gelieve mette voorfchreven 
fake te fuperfederen, ter tijd toe dat fijne Majefteit op 
de voorfchreven haer-luider fupplicatie geordonneert 
fal hebben, fo als fijne Majefteit bevinden fal te beho¬ 
ren , latende die van den voorfchreven Rade deler 
Stad genieten de furcheantie van de executie van de 
voorlz fententie die henluiden na de voorfchreven gee¬ 
ftelijke en weerlijke rechten , en na de gemene ftijl 
in krachte van de voorfchreven appellatie , gegonft 
en verleent word. Bidden ook uwe Excellentie feer 
demoedelijk dat defelve gelieve defeonfeantwoorde 
ten beften te willen nemen en ons voor defetijdgeex- 
eufeert te houden, fo defelve gegeven word niet uit 
eenige weerwilligheid, maer alleenlijk om te vertonen, 
dat die van den voorfchreven Rade met goede rede¬ 
nen, in geeftelijke en weerlijke rechten gefondeert, 
begeren te genieten ’t gene de Juftitie vermach, en 
henluiden gunt,en dat fy alfulx niet fonder wettige oor- 
fakehaerluider appellatie infifterenen fuftineren, dat 
defelve d’executie van dc voorfchreven fententie be¬ 
hoord te furcheren, en dat fy daerom om de felve ap¬ 
pellatie geen prejudicie te doen , en ook anderfinsdie 
gerechtigheid van defer Stad,volgende den eed by hen¬ 
luiden fijne Majefteit gedaen te bewaren, de voorfz, 
originale Chartres,ftatuten, privilegiën en ordonnan¬ 
tiën niet en konnen overfenden. Doorluchtige, Ex¬ 
cellentie, Plooggeboren, Vermogende en Genadige 
Heere, God de Heere fy met uwe Excell. dien wy bid¬ 
den uwe Excell. te willen fparen lange welvarende in 
hogen ftate en voorfpoedige regimente. Gefchreven 
t’Utrecht defen xviij. Januarij 1571. na ftijle van Ut¬ 
recht Onder ftond gefchreven aldus uwe Excell. on¬ 
derdanige Schout , Burgemeefteren, en Schepenen der 
ftad van Utrecht. 

M^cr be hertog ban 3Sïba befe mifïtbe ontfam 
gen beftbenbe / beeft al eben toel be o?igenele 

Cbartrcg/ p?ibilegien en ontwantten toillen fjêbbcn/ 
en beeft ober fnfe toe&erom aen ben p?cftbent ban ben 

pun öttetfjt gefclpeben / bat bp banbe jBagi* 
fïraet ban ütrecftt befcibe bobberen foube / en fo 3P bie 
ntetgoebtoilligen toilben leberen bat bpöefelbcfou^ 
be fien te ftrijgen met anbere mibbelen/ en baertoe 
nemen beftulpe banbe Spaenfe folbaten binnenbet: 
^tab leggenbe / fcfjjybenbe tot bien einbe aen be 
^paenfen Cowel bat bP ben $?efibcnt baer toe foube 
afifïfteren / toclften bolgcnbe be felbe ^teftbcm bte ban 
be jBagt(tcaetboo’fcb?eben aengebtent beeft betoil- 
Ie ban ben hertog ban 3Mba/ en alfo baer in grote 
ftoartgljetb gemaeftt toerbe / fo liet bPficD aenften 
alg bat bP 3ünen lafl foube bebben bollpacbt/ met^ 
teaftïfïentiebanbe boo?fclpeben Spaenfe folbaten/ 
btebaer toe begonnen bergabert te toerben / ’t toclft 
niet fonber reben een grote fcluift maebte onberbie 
banbe jjfêagifïraet/betoelfte toefenbe booj meerber 
inconbenienten / en fienbe geen mibbel om ben-lutben 
te refifïeren / bebben eenige <*Bebcputecrbe aen bc 
^eftbent gefonben/ en alfo befafte met albct foetïg- 
beib hertogen toerben tot beg anberen baego/namens 
Itjb ben acbtfïett ipetottarij / ten toelben bage 3pluiben 
berfïaen bebbenbe/ batmen ban mentnge toaobett- 
luibcnaltcfamenin gebanbenifTete fïeüctt / en biest 
niet te min ben-lutben ebcntocl be bootftb?eben o?i# 
ginele Cbartrco / (Dzbonnantien/ ^jtbilegien afban- 
big te maften/toefenbe ooft bat be folbaten/bie in fc* 
bentien macnben niet en toaren betaelt be ^§tab cn 
23o:geren onber bit bejrel fouben mogen plonbcrcn 
cn faeftagcren / bebben raebfaem gebonben en boo? 
’t befte gearbt befcibe $2ibtlegten / Cbartrcö en Sta¬ 
tuten ober te leberen/ Ijoetoct eenige fo gerefolbeert 
toaren batfe fuftineerben bat 3P ’t felbe niet en beboo?* 
ben te boen/ maer lieber alle gctoelb en oberlaft té ber^ 
blagen bte men baer foube aen boen/ banin’tminfte 
te totjften ban bare appellatie in ji2Citiöicie ban betoeH 
fte3pberftonben befc erecutie te geftbieben/ en toast 
onber meer anberebanbefe opinie ^jonftbeer^enrtft 

3Mfte* 

5^ 
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53alft?tK3ec öett oubcn / tietoeifee Difebnis? feitie inbien 
top ’t lijf berbeurt tjebben bat men ’t ons? neme / maer 
iaet ons? Doclj geenfins? ban ons? recfit brijbon/ boef) 
cinbcïijh fienDe bat fp met DarcftantbafïigbeiDgan? 
fdjei ijh geen boorbeel en bonben boen / hebben in Ijan? 
benbanben^eftbent gelebcrt befe nabolgenDe ant^ 
tooo2be en berblaringe ban bc obebtentte onbet re|ïric? 
ten Daer in begrepen: 

Sint? 
SmoojCi 

A Lfo mijnHeere de Prefident van den Rade Pro- 
vinciael van Utrechr op den vierden van defe je- 

genwoordige maent February,en daer na eenige Gede- 
Sanniiu^ puteerde van den Rade van de ftad Utrecht aengege- 
rrcfjt ven en verklaert heeft , hoe dat fijn E. van de Excellen- 
ae"£en tie van den Hertog van Alva Gouverneur, en Capi- 
öenr/no» tein Generael van defe fijne Majefteits Nederlanden 
jmibe ontfangen hadde fekere brieven, inhoudende onder 
ijet \v andere'clat hy als noch die van den voorfz Rade verma- 
ban gare nen f°ude, dat niet tegenftaende de redenen by hen- 
origfnafe luiden in fekere haer-luider antwoorde onlanxaenfijn 

Excellentie gefchreven, in fijn E. handen leveren fou- 
SIflJ' den alle de originale chartres , privilegiën , ftatuten 

en ordonnantiën defelveStad concernerende, en dat 
fijn Excellentie in kracht van dien henluiden als noch 

(F, iSi.) vermaende cn ook ried, dar fy ’t felve doen fouden, om 
te eviteren vorder middelen die men anders daer in 
foude moeten gebruiken, dat men ook de gene die tot 
fulx niet en foude willen verftaen , daer toe foude in¬ 
duceren , fo fuix anders na ongehoorfaemheid fmaken 
foude, en dat het doch foude moeten wefen , daerom 
dat iy hem goedwillig maken fouden in ’t gene hy hem 
eifchten. Sonder dat fijn E. om redenen fijn E. move¬ 
rende , die van den voorfz Rade des nochtans verfocht 
zijnde, copie van de voorfz miffive heeft mogen of 
konnen geven, fo hy feide al breder vermogens d’adten 
daer yan zijnde daer toe men hem gedraegt. So is’t 
dat den Raed der voorfz Stad rijpelijk hier op gelet 
hebbende , voor antwoord geeft dat fy nieten verho¬ 
pen in eeniger manieren, noch tegens de Keiferlijke 
Majefteit hoogloflijker memorie, noch tegens de Co- 
ninklijke Majefteit, noch tegens Haer-luider Maje- 
fteiten refpeótive Gouverneurs en Gouvernanten ge¬ 
nerael en particulier getoont te hebben eenige onge¬ 
hoorfaemheid , weerwilligheid, of dat fy hen ook in 
eenige faken anders hebben gedragen dan als goéde, 
getrouwe en onderdanige onderfaten van haer-luider 
Majefteiten , dat fy ook nieten weten fijn Excellentie 
eenige occafie gegeven te hebben om andere opinie 
van hen-luiden te hebben, want al is’t dat fy van de 
fententie by fijne Excell. jegens hen-luiden met feke¬ 
re andere leden van de Staten van den Lande van Ut¬ 
recht gegeven geappelieert hebben aen de Coninklijke 
Majefteit, lo en hebben fy ’t felve nochtans niet gedaen 
uit eenige ongehoorfaemheid of weerwilligheid, maer 
alleen naektelijk om de gerechtigheid van der Stad, 
daer toe fyby fijne Majefteit geftelt zijn, voor teftaen 
en bewaren, fulx als fy des volgende haren eed fchuldig 
waren te doen , en ook in recht, reden en equiteit ver¬ 
hopen voor fijne Majefteit en fijne Excellentie te ver¬ 
antwoorden , en dat fy in teken van de voorfz gehoor- 
faemheid noch onlanx by miffive in’t ontfangen van 
de Spaenfe foldaten die tegenwoordig binnen Utrecht 
zijn, fijn Excellentie aengefchreven hebben, dat fy be¬ 
reid waren fijn Excellentie fo in ’t ontfangen van de 
voorfz foldaten , als in alles anders dat fijn Excellentie 
believen foude hen-luiden tot dienft van zijne Maje¬ 
fteit te bevelen, te obedieren, waeromdatdeexcufe 

ook dat het lichaem van de voorfz Stad, by de voorfz 
fententie verklaert word, verbeurt te hebben, alle hare 
privilegiën, vryheden, exemtien, goeden en inkomen, 
de voorfz Stad en Gilden der felvercompeterendeal 
tot profijt van zijne Majefteit, dat ook de voorfz fen¬ 
tentie by zijne Excellentie in eenige andere poineften 
begonft is geexecuteert te worden. En dat fy nieten 
weten dat van eenige andere Steden de originale char¬ 
tres , privilegiën , ftatuten en ordonnantiën, in fulker 
manieren als van henftuiden afgeeifcht of by den fel- 
ven gelevert foude wefen , dat hen te meer de voorfz 
opinie doet hebben. En terwijlen dat fy de voorfz fa¬ 
ken niet anders en konnen verftaen noch begrijpen, 
hoewel mogelijk zijn Excellentie de voorfz privile¬ 
giën , chartres, &c. tot andere fine dan voorfz is mach 
eifïchen, daer van fy nochtans onfeker zijn. Sois’C 
dat fy als noch infifteren haar-luiden voorfz appellatie 
en andere haer-luider gerechtigheden, fonder dat fy 
begeren de felve in eeniger manieren te prejudiceren 
of te buiten te gaen , of ook van eenige haer-luiden 
privilegiën, exemtien of andere gerechtigheden te re- 
nuncieren, maer alfo zijn Excellentie niet en heeft be¬ 
lieft hem mette voorfz redenen te laten contenteren , 
des fy wel hadden verhoopt, maer des niet tegenftaen¬ 
de, fo mijn Heere de Prefident voornoemt verklaert, 
de felve originele chartres, privilegiën, ftatuten, en 
ordonantien wil gelevert hebben in handen van mijn 
Heere de Prefident voornoemt, om daer mede te doen 
volgende ’t bevel van fijne Excellentie. So verklaren 
die van den voorfz Rade, dat fy niet in meningc zijn 
geweeft, noch als noch en zijn, te beletten de wille 
van fijn Excellentie of mijn Heere de Prefident voor¬ 
noemt, met de gene die hem fullen affifteren in’t ex¬ 
ploiteren van fijnecommiffie,eenige refiftentie, be¬ 
let of hinder te doen of doen doen ,diredtelijk of indi- 
reótelijk door hem felven of andere En begeren feer 
ootmoedelijk dat mijn Heere den Prefident gelieve 
hen hier mede te contenteren fo fy in haer-luider con- 
fcientien den eed by hen-luiden den Coninklijke Ma¬ 
jefteit gedaen, niet en konden bevinden, begrijpen 
noch verftaen, dat fy fonder de voorfz Stad in haer ge- 
recütighcidtc laderen, andere verklaringe fouden kon¬ 
nen doen, willen ook fijnE wel ootmoedelijk gebe¬ 
den hebben dat fijn E. gelieve ’tgene fijnE. te doen 
mach hebben, fo ftil te doen als des mogelijk is, fon¬ 
der eenige affiftentie te nemen of vergaderinge van 
foldaten te doen maken, als op gifterenfcheen voor 
handen te wefen , daer door ’t volk beroert foude mo¬ 
gen worden, en eenige desordre komen diefy geerne 
verhoed fagen , fo fy-luiden fijn E. wel willen verfeke- 
ren, dat men hem noch andere die zijn E tot hem fal 
mogen nemen geen belet doen fal. En indien daer ie¬ 
mand foude wefen die ter contrarie van defen haer- 
luider verklaringe iets foude willen doen, of attenteren, 
des fy geenfins en konnen gelooven, fullen fy-luiden 
de felve ftraffen of doen ftraffen na behoren andere tot 
een exempel. En hierom indien door de vergaderin¬ 
ge van de foldaten eenige inconvenienten gebeurden, 
fouden hen mitsdefen haer-luider verklaringe denken 
te verantwoorden, en bidden zijn E. datfijn E. gelieve 
defe antwoorde ten beften te willen verftaen, en in al¬ 
le foetigheid aen fijn Excellentie overfchrijven. <&0Clj 
op Dat liet fiaer immers? niet cn fouöe toefen prejubi? K 
tabel in Ijaer recht ban appellatie/ hebben boben Dien tc 
in befloten bamere erpreffelijbengeprotefïeert. <3ri?« 
Dien Daer eenige tooo?Den in De felbc antbJ002be« 
mocöte bebonben toerDen (als? 3p nochtans? niet en « 

diefy by haer-luiden miffive van den 18 January aen i Driften nocï) en berfïonben) Die in eeniger toijS? Of 
zijn Excellentie gedaen hebben, van dat fy de voorfz 
chartres, ftatuten privilegiën, en ordonnantiën niet en 
mochten leveren, niet en is geprocedeert uit eenige 
ongehoorfaemheid of weerwilligheid, maer alleenlijk, 
overmits fy niet en koften verftaen (als fy als noch 
doen ) dat de voorfz overleveringe van de voorfeide 
originale chartres, &c. tot anderen einde tendeerden, 
dan tot executie van de voorfz fententie daer van fy aen 
zijne Majefteirgeappelleert hadden. En dit fo om re¬ 
denen in haer-luider voorfz antwoorde verhaelt, als 

manieren bcrfïaen of getogen fouDen mogen too?Den fiaue 
tot p?ejuDicie of acljtcrDeelban fjaer-IuiDer appellat *>an*f 
tie/ geinterpofeert Dan De pretenfe fententie bp Den S? 
hertog ban 2ïlba jegens? hen-luiDcn met Den anDeren tnm int? 
leDen Dan De Staten Dan Den SanDe Dan Utrecht ge? t 
geben / of ooh tot approbatie Dan De felbe fententie of Snl 
naDeel Dan eenige haer-lthDer gererbtigljeDen / pet mm 
bjare Dan pribilegien / eremptfen / brpbeDen / goe? 
Den / tnhomen of anöers?/ IjoeDanig Die mochten toe? g. 
fen/ Dat’tfelbetotfuJher meninge of intentie niet en « 

toa# 
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„ toass gedaen: maer datfpde boorf? anttooordeinful? 
„ her manieren fjaööcn Doen fleïïcn / toassaUeenlpge? 
„ fcljieö om d’Crcellentie Dan Den Igertog ban SÜlba/ 
„ boor fo beeï alss fp luiden meenden onberbort baer-lui? 
„ der boorf? gerechtigheid te mogen gefcDteden / te belten 
„ ben / uit brefe dat indien fp ander amtooorde hadden 
„ gegeben dat fijn Crceü. de felbe qualijb foude hebben 
„ mogen afnemen / fo de felbe doch om bed redenen die 
„ fp bérmitö bonheid deö tijdss na lieten teberbiaren/ 
„ féet^pben-iuiden bergramt toass/en dat fp luiden of 
„ eentge ban bem fulr in meerder ftoangtjeid foude heb? 
„ ben mogen bomen / ’t toare ban gehangen te toerden of 
» andcrfnrss/ of dat ben-luiden door dc,§paenfefolda? 
» ten die met acfjt ©endelen binnen de &tad toaren / ee? 
» nige oberlaft jouden hebben mogen gedaentoerden/ 
» na dien de ï^eere ©refident De gedeputeerde banden 
„ ïïaed aengegeben Ijadde/ dat ten toare fp ben goed? 
3, toilligmaebtein ’tgene bPben afgeeifebtbadde/ dat 
3j eenigeban ben-luiden benfelbenin meerder ftoarig? 
33 beid fouden mogen bjengeu / dat 00b in de miffibe ban 
53 fijn Crcell. aen den ©refident eenige dreigementen 
33 toaren gefteld/die bp liebtelijb door middel ban de atbt 
33 ©endelen ^paenfe foldaten die 00b op ben-luiöen feer 
33 bergramt toaren / obermitö de blagten die bp die ban 
33 de <©eeftelpbeid en die ban der &tad ober ben-luiden 
33 aen den Coninb toaren gedaen/ en ober fulr niet an? 
33 dei\ss en fouden begeren dan een pretert te bebben / daer 
33 onder fp de boorf? ^tad en de ingefetenen ban dien ee? 
33 nige oberlaft fouden mogen doen / ’ttoelb meerder oc? 
33 cafie ban oproer foude hebben mogen cauferen/ bpfon? 
33 dertoant de felbe foldaten den tijd ban ontrent feben? 
33 tienmaenden ten achteren toaren. jïrmeudeboortsS 
» regarde en aenfcpu op degelegentljeid en flaet ban 
33 den feioen tijd / uit brefe ban de toelbe en meer andere 
33 inconbettiententelanbteberbalen/ fp luiden de boorf? 
3» anttooorde in manieren boorf? gegeben badden/ toaer 
33 ban fp nocb andermael toel erpreffelrjben protefteer? 
33 den/ alss fp luiden 00b mede protegeerden dat fpuit 
33 gelpebrefe defe proteftatienocb den ^eere ©refident 
33 noch pemant anderss en dorften ïnfinueren/ hebbende 
33 bier ban doenmaben acte behoorlijk geertendeert in 
33 deralderbefter en ftecbftcrforme daer mede fp meen? 
33 den Oetoaert te toefen. 

fee on* €n hebben al fulr den ©refident laten na hem ne? 
i*"'1* men de boorf? originale Cljarttcss / ©ribilegien en 
SSn gerechtigheden ban de boorf? fïad atrecht / de toelbe 
ppbfle* bp dede brengen op het Cafteelban ©redenbureb/ al 
i|en tof*1, toaer de felbe gebieden en betoaert?ijn getoorden/ tot 
Km dat baec de felbe bp tijde ban den nabolgende <©ouber? 
jpöet netir DonLoysdeRequefens door laftC ban den CO? 
cafteei nitib ?hn gereftitueert getooröen/fo men tot ?ijndec 
©ïben. tp boren fal mogen. 
barcij ac3 <De ïjertog ban 2Clba en biel in alle defe tijd met op 
fcacijr. niet groter ftrengtgbcib te borderen de erecutie ban 

den tienden en ttointigften penning / en niet jegen? 
ftaende de remonftrantien en bertoningen ban de 
Staten ban denmanden/ en de prefentatie ban ’t ge; 
ne fp luiden bem in plaetfe ban dien toilden geben ttoe 
milioenen goudss ’ssjacrö/ fotoilde bptttetforfedaet 
mede door / feggende fulr den erpreffentoilletetoefen 
banden Coninb/ en op datbPban defefabeeen aen# 
bang foude maben/ fo beeft bpöefe erecutie eerfttoil? 
ïen beginnen ter plaetfe daer bP felfë toass / namentlijb 
binnendefiad ban truffel in ©raband/ en daer bP 
meende dat bet ontfieb ban fijnen perfoon en bet ge? 
toapende bnjgssbolb daer binnen leggende fo beleber? 
mogen fouden/ datter niemand en foude toefen of bp 
en foude terjlont fijn bedelen biet in geboorfamen/ 
maetbpbeband Deel anderss dan bP hadde getoaent/ 
toant fo eender feid:, 

So is het geld ende goed 
Des menfehen ziel ende bloed. 

’t 3©elb ’t gemeen bolb niet alleen gaente en berbnj? 
gen tbaer foeben te behouden / bpfonder toanneerfe 
fien/ dat men ’tbaettoil benemen fonder nood en om 
haerte berdrueben en tot flaberrtpe te brengen en niet 
sotbaerdec befcbwwnge/ toant datiss een andere fa? 

I. Deel. 

hc en gelegembeid / rnaer bp beratbmi&e ’t toöürd ban 
jBarcusi 35ntontuss de toelbe placb te feggen: 

Het is betamelijker dat ik volge den raed (F-l5?-0 

Van fo vele goede vrienden ’t mijnder baet: 
Dan dat vele fodanige vrienden fouden volgen 
Den wille van my alleen, en wefen verbolgen. 

fjadde Iieber te bolgen de raden der geender die op baec 
eigen baet en getokt hoopten/ en bem gualijb rieden: 
dan de Staten dess landss / de toelbe bennende de gele? 
gentbeid en nature der intooonderen dess land^bem 
ten beften rieden en baden / daerom bpoobbettooord 
ban Apoiio d’toelb de Kcmepnfe l|ifïorifchrijbet ber? 
baelt toaeracbtig beband / namentlijb: 

Hete ende ftouté raden 
Al fijnfe in’t eerfte luftigi 
Gedyen meeft ten quaden 
Sijn int handelen hart ende onruftig 
In gefchiedeniflen ongeluckig 
Ende de einden druckig. 

3©ant de gemene borgeren ban truffel fiendedat ©febd 
de hertog met de erecutie boort toilde en die aen ben- 
luiden beginnen/ en bonden de fabe niet anderss bes$fgr 
grijpen noch berftaen dan dat de hertog in toeinig sm bén 
tijdss alle bare goederen tot fieb treeben / en ben-luiden rtentsen 
in groter armoede en ondraeglgbe flabernpe brengen l?cnil(na‘ 
foude/ hatende daerom den hertog ter dood toe/ ja 
alle die b«i bier in toilden ondertoijfen: toaren te? 
gen den bertneebigen bemeebig/ en en toilden den 
tienden penning niet geben: rnaer toant fp toel ber? 
fïonden dat bp’t base af boude dtotngen/ aiss fpbet 
?9iaccaet ohmraden en bochten enberboebten/ Ober 
fulr fo boten fp bare totnbelen toe enen toilden bo? 
pen noch berbopen / de ©routoerss en toilden niet 
broutoen/ de 25acbersf eb toilden niet bacben/ noch 
(Cappertfniet tappen / in fomma daer toass fulben fpel 
enrafernpe inde ^tad en onder de foldaten/ dat den 
hertog felbe breefde boor grote oproer cntumultein 
fijn eigen l|of te fullen gebeuren / boe toel menfeid 
dat fijn meninge toass daer mede boort te gaen enee? 
nige ban de principaelfte borgeren die daer tegen toa? 
ren op eenen nacht in baer deuren of benfleren uit te 
doen bangen / daer toe bp al laft foude gegeben hebben 
fo men liet luiden. 3£e ©rince ban «Drangien maebt 
bier ban 00b mentie in fijne apologie/ feggende dat op 
de felbe ure alss bp öe tpdinge breeg dat den ©rtel 
toajs ingenomen (daer ban top bier na fullen berbael 
maben) bP alrede bp bem felbe baddebeflotenenge? 
reiolbeert / de boornaemjle en befle borgerss ban 
©ruffel toel uttgefocht in der nacht om den balg te 
doen brengen / om datfeben tegen defe impofitie ge? 
field hadden / die f)P mef geteelde tegen bare ©rtbile? 
giert hadde doen publiceren. 3©ant feidbp/ meefïec 
Carelden 25eul hadde laft om febentien boo2denge? 
reet te bonden / en lederen ban tien of ttoaelf boeten 
lang: de foldaten fionden al in toapenen: en Don 
Frederico toass gebomen tenbuife banden ©2efident 
Viglius, om bet diftum ban baerbonntotebefiuiten 
enarrefleren/ alss defe geluebige tpdinge guamboor 
de goede borgerss ban truffel, ^efe roep band’op? 
pofitiebandieban truffel liepterfïont boortjSinalle 
de©robintienen Steden ban Nederland / toaer door 
’t gemeen bolb fulben baet tegen den hertog bregen 
dattet toonder toass/ en boe toel bp feer bertnecbïg toass 
in fijn boornemen / beeft bp móeten gedogen dat de 
©robintienbare <ü5edeputeetde fouden mogen fendert 
in^pangien aen den Coninb / om te berfoeben af? 
doeninge ban de erecutie banden boorfebreben tien? 
den penning: oberfulbs?hebben de Staten ban ©2a? 
band / ©laenderen / SCrtopsf / ïfenegotitoen / KijfTel / 
<©outoape/ en «©rebierö / bare <0eöeputeecde aen den mS 
Coninb gefonden ten einde boo2fcb2cben / de toelbe 
fo bp monde alss bp geffb2ifte aen de USaiefteit te 
bennen gegeben hebben de defordre die uit de boor? SSs « 
febreben collectatie toass gefebapen te berrijfen/ en ber? «Nw 
fochten en baden dat fijne IDajefï. geiteden tobde bete 

nies 
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Tim af* nut arttote miDCctetl tt laten comcnteten i to todto 
«ocnhrnC Uoo? öe gemeente niet fo fjtnöecïijfe en fijne ïfèajeliett 
iicnbcn toel fo p20fi)tdijh fouöm toefen / fïelienöe niet te min 
tntbnin; nUcjS tn öe goede toilïê eno?bonantie ban ftjne |Baje-' 

fïeit/ feggenüe bemöte toefen tot fijnen öfenftet’mi' ftgften 

- 2’ ploperen lijf en goet totten lellen touppel bloeöë / toaei* 
op fa luibert na lartge follicitatic /öem<? <9junp bp p?o; 
bifie btegen futebeantie ban öe collectatie ban ben 
tienben en ttointigflen penning / füIEtö top fjtee na 
t’ftjnbei' plaetfe toebet fullen betfjalen / altoaet top 
b’eigerte tefolutie beö Contnjt fullen Hellen. 

Jtoutce ban ^tangtén toaëin befetijb boenbe 
aen alle banten om bolb te Itcfjten / en maebte ba|l ge- 
rectfcfjap ban oo2logc tegen ben ^ettog fo fecreet \yp 
moebte/ maer öchertog al toad’t bat bpaltertietpet 
baet af berboo2be/ enacljteartfelbe niet / toantbP 
meenbe bat bP fo t’onber gebjacftt toaö / bat bP öe 
macht noch mibbel niet en foube bebben omeenige 
bcmbtacbttebelbetemogen toengen/ en of bP albiet 
of baet eenigefebabe bebe’tfelbe enacbtebpniet/ en 
meenbe bat bonbe licbtelüb öp bem belet toetben. 
$Baet aio befc tpbingc ban buffel en anbece plaetfen 
alom liepen/ begon b’autotiteit ban ben hertog baft te 
minberen/ en menbegonittoat b^plijfeer onber bem 

mn gcfetenentefp2eben. <©e#?inceftreegbanaloabbet; 
i2»?tnce tcrttic ent mcefle bat bem getoaït tot fijn boo?nemen 
ranttten to®» gelö/ toant bet felbe ijct p?incipael|te io in ben 
0cb?eEfst oo?logfo be^eifet Carel altijbplacbtefeggen/battet 
aiücr; geld een ban be biet boo?naemfïe booft-flutben beo 
ndb am btijgo toao/ ’ttoelb oob bp anbece oube^cb?i)betO 
Lr at bebejligt toetb / feggenbe t 

’t Geld is de kracht van der heerfchappyen , 

Want alle dingen kan men voor gelde kepen , 
Geen Steden Jo bevefiigt fy konnen fbmtyen 
Met dit geld-gefchut wel gemaekt werden open 
Als men een Efel met geld geladen > daer in doet lopen. 

«p ïjebbe een toief ban ben $?ince geftenbanben 
17 dpetouarp befeo jaeto baet in bp onbet anbeten 
fcb2bftbefetooo2ben: Hadden wy nu gereetgeld, fo 
fouden wy metter hulpen Gods wel wat goets hopen 
uit te rechten, want na de tydinge die wy van allen oor¬ 
den bekomen het nu tijd ware, en men met geringe 
fommen meer foude doen als op andere rijd met vele. 
Niettemin bP en beeft niet geflapen fo toe! om gelb aio 
ont anbere noobömft te betomen / en beeft oberfult 
acn ^onbbeet <©teöertcl) ^onop een inflrttctie gefon* 
ben ban’t gunt bP etteltjbe €öellmben en anbece bec* 
ttotibe petionen ban ftjnent toegen foube boo2boubcn 
en bcrbiaren / ten boo2f5 cinbe bienenbe. 3©elbe to 
fltuttie ih ïjict mebe bebbe toillen flellen/ op bat ib biet 
naopanbete plaetfen baet / bangeltjbcfatongcbam 
belt toetb/ te bo:tet macljboo2tgaen/öefe in|ituctie 
toao luibenbe aio bolgt: 

ten te» 
gen öctt 
feertag 
ban 28P 
ba. 

fjiiftrue 
tie boo? 
Sionfe 
ïjeec 
©jebe; 

garnöe 
’t gene 
ïjy ban 
tuegets 
öcn 
ppnee 
bah O- 

■C Erftelijk , fal de voorfz Jonker Diederich Sonoy 
-•-'van wegen fijnder Vorftelijke Genade den Edeliui- 
den en andere vertroude perfonen, dien fijn Vorftelij¬ 
ke Genade hem belaft heeft, voorhouden deneerftig- 

nctj && heid, getrouwigheid en goede forgvuldigheid die fijne 
Koparn; Vorftelijke Genade van alle tyden gedragen heeft, en 

de middelen die de felve heeft gefocht, om metter hul- 
pe Gods het Nederland te verloflen van de tyrannie des 
Hertogen van Alva en van fijnen aenhank, daer het 
nueenen tijdlank ingeweeft is en als noch is, en’tfel- 
ve wederom te ftellen in fijne oude vryheden en Pri- 

rangtcii vilegien,met reftitutie der oprechter Chriftelijker Re- 

ïjauöcn ligie, tot tufte en welvaren van allen inwoonderen der 
ctlgfie lëlver. 
«Böcllufi Waer toe fijne Vorftelijke Genade geen ander of be- 
auöcrc ter getuigeniffen en begeert, als alle fijne actiën en wer- 
perfonen ken , mitfgaders de grote gevaerlijkheden, dangieren 
om gclü en periculenlijfs en levens, daer fich ettelijkejarenher- 

bfengen. wacrs de lëlve fijne Vorftelijke Genade in gefteld 
4 heeft, fonder te aenfien wat ongeval of nood hem daer 

door hadde mogen komen. Alle’t welke een jegelijk 
fo kennelijk en openbaer is, dat fijne Vorftelijke Gena¬ 
de onnodig achtet eenig breder verhad of fpecificatie 

i 

dien aengaende alhier te doen. En of nualfoly, dat 
defen al niet jegenftaende, God almachtig noch niet 
belieft en heeft de voorgenomen middelen geluckigen 
vooftgank te geven en verlenen, als fijndehy allenede 
gene die allen des menfehen aenflagen alfulken voort- 
gank en einde geeft, ja ook te dier tijd alft hem belieft. 
So en is nochtans fijne Vorftelijke Genade daer door 
niet verflaut of verkoelt geworden om defe algemene 
Chriftelijke fake te helpen en te vorderen in alles des 
door de genade Gods na menfehelijk verftand, kracht 
en macht mogelijk ware, maer dagelijxlanx fomeer 
ontfteken word, arbeidende nacht en dag fonder op¬ 
houden, om eenige nutte en bequame retnedien te vin- / 
den tot beteringe en gelukfalige vorderinge van defe fa¬ 
ken , op dat daer door den naem des Almachtigen in 
de voorfz Nederlanden mochte in der waerheid aenge- 
roepen werden, en alle oprechte Chriftenen en goede 
ingefetenen der felverin allo goeden rufte, vrede, en 
voorfpoet, mochten leven als fy eertijds gedaen heb¬ 
ben. Waer toe fijne Vorftelijke Genade wel verhoopt 
hadde eer te geraken waert dat hy in defen fo wel byge- 
ftaen en geholpen geweeft ware van den genen die fich 
beroemen defe fake gelijkelijk met fijne Vorftelijke 
Genade aen te nemen, als fijne Vorftelijke Genade al¬ 
tijd wel is verwachtende geweeft, en fy ook wel fchul- 
dig v/aren te doen om de vryheid en welvaren des Va¬ 
derlands voor te ftaen, fo fy anderfins ook wel konnen 
bedenken dat fijne Vorftelijke Genade niet mogelijken 
en is geweeft alleen alfulken groten werk uit te voeren. 
Want hoe wel alle faken in Gods handen ftaen, en hy 
van niet alle dingen gemaekt en gefchapen heeft, fo 
heeft hy nochtans, om fijne Goddelijke machten Ma- 
jefteit te meer te openbaren, den menfehen alderley 
middelen vergunt en gegeven, daer door liy als door fij¬ 
ne inftrumenten alfulken hoogwichtige faken tot goe¬ 
den einde brengen wilt. Hebbende tot dien einde ette- 
lyke met kracht en fterkheid des lichaems, andere mee 
tydelijkgoed, en andere na fijne Goddelyke voorfich- 
tigheid met andere diverfe gaven, alle de welke een 
yegelijkfchuldigen gehoudenis tot vorderinge fijnder 
glorié en eere te werk te ftellen, op dat over hen niet en 
komede vermaledydinge des knechts die denpennink 
by hem ontfangen in der eerden begraven hadde. 

Willende daerom fijne Furftelijke Genade haèrlui- 
der niet verfwijgen, dat hoewel vele en diverfe midde¬ 
len te meer reifen voor handen geweeft zijn, waer door 
te verhopen ftond dat defe faken tot een beter ftate 
geraken mochte, fo ift nochtans gebeurt dat by faute 
van fekere fommen van gelde men die heeft moeten 
onderwegen laten , groter fchade en achterdeel der gan- 
fcher gemeiner fake, daer nochtans een yegelijk, na- 
tuyrlijk verftand hebbende, kennelijk genoeg is, hoe 
groote koften daer gefchieden moeten om de prepara- 
tiente maken van alfulke hoogwichtige faken, en dat 
daer by meer dan nodich is dat fyne Furftelyke Genade 
altijd eene goede merkelijke fomme geks invoorraet 
hebbe. Begerende daerom fijn Furftelijke Genade dat 
zy al’t felve over-merkende, willen fijne Furftelijke 
Genade tegenwoordig byftaen, fonder te letten op al¬ 
fulke conditiën daer eenige andere hare uyt-vlucht al- 
tyd op hebben genomen, als te weten dat zy nieten 
behoorden yette geven, voor en aleer fijn Furftelyke (F.263 
Genade te velde ware, want wat die felve conditie 
quaeds by gebracht heeft, is by experientie genoeg be¬ 
vonden geweeft, en ook het fchijnt God Almachtig 
daer door wet en regel tewillen ftellen, of hy der men¬ 
fehen aenflagen een geluckige voortgank fal moeten 
doen hebben of niet. kWelk fijne Furftelyke Genade 
van fijnent wegen God den Heereop-geeft, alshy fijn 
lijf en leven met alle’tgeene fyne Furftelijke Gena¬ 
de in deler werelt mach hebben daerom by-fettet, het 
welk meer is als een weynig tydlijk goeds , dat alle 
dage tien dobbel kan wederom verkregen en gewon¬ 
nen worden. En fy genoeg bemerken konnen dat fij¬ 
ne Furftelijke Genade alleen die fakeniet uytvoeren 
en kan, als hebbende alrede daerom verlaten land en 
luyden; en voorts ook verdaen en daer toegeemploy- 
eert wat hem noch was refterende, en daer-en-boven in 
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grote eiB fware fchuld gekomen ter caufen van de voor¬ 
leden . tocht by de felve zijne Furftelijke Genade tegens 
den Hertog van Alva gedaen. So dat defel ve zijne Fur- 
ftelijke Genade jegenwoordelijk anders niet irefteert 
dan eerien goeden en oprechten wille, om lijf en leven 
tot vorderinge van de voorfz faken,waer toe defelve zij¬ 
ne Furftelijke Genade t’allen ftonden wel bereid is, 
fonder eenigfins fich daer in te willen fparen. Begeren¬ 
de daerom andermael dat eenyegelijk na de mate der 
gaven en middelen die God Almachtig hem gegeven 
heeft de felve zijne Furftelijke Genade daer toe met ee- 
nefommegeldsbyftaenen helpen willen, fonder ook 
te ftaen op de boven-genoemde conditie van fommige 
by-gebracht, aengefien zijne Furftelijke Genade fulx 
totegeneaiïiftentie of hulpe rekenen kan, overmits het 
groot achterdeel dat daer door gekomen is. 

Waer in zijne Furftelijke Genade verhoopt dat nie¬ 
mand aenmerkende de rechtveerdigheid van de fake 
die zy hen beroemen voor te willen ftaen, en aenfiende 
de grote flavernieen tyrannie daer fy jegenwoordelijk 
in zijn , en de neerftigheden en wonderlijke praftijken 
die t’haerder eeuwiger verdruckinge en verderffenifife 
de Hercog van Alva met fijnen aenhangdagelijx langs 
fo meer voorts ftelt,fich befwaert en fal konnen vinden. 
Te meer overdenkende de grote en onverdraeglijke la¬ 
llen en fchattinge die hy de arme onderdanen opleid, 
daer fijn Furftelijke Genade niet dan eens yegelijx goe¬ 
den wil na fijn vermogen is begerende, op dat een yegc- 
lijk daer na het fijne des te beter mocht wederom beko¬ 
men , en’t felve in rufte en vrede befitten en behouden. 
Begeert daeromfijn Furftelijke Genade dat alle de ge¬ 
ne die fich der Chriftelijker Religie Zijn beroemende, 
en dien de voorfz Jonker Diderik Sonoy’t felve vóór¬ 
houden fal,fich hier op eindelij Ir verklaren en te kennen 
geven wat fiine Fuiïteiijke Genade in defer van hen te 
verwachten ftaet, en ’t felve metter daed bewijfen,op 
dat defelve fijne Furftelijke Genade fich daer na mach 
reguleren. En boven dien dat God Almachtig hare 
Ïoedwilligheid in defen fal gebenedijden , fo fal fijne 

’urftelijke Genade ook t’allen tijden wel bereid zijn, 
*t felve met alle dankbaerheid jegens henluiden en ee- 
nenyegelijkenvan henluiden te bekennen. Aldus ge¬ 
daen tot Dillenburg opren 28 January, Anno 157 2. 

infïrucm fjceft f)p otfe acn anöcte gegeten / 
tocl&en bolgenöe öe feite öaec Deftc geöacn teöben/om 
fo toel €belen aljs antece öaec toe te Betoegcn / gebluf 
feenöe öaet toe öefe natolgente ^acangue: 

weljan* ]Vf ^eere 4e Prince van Orangien beweegt zijn- 
c <&v de fo wel door de tyrannie in de Nederlanden ge- 
trnmrtt' pleegt door den Hertog van Alva,als ook door de vy eri- 
wfbctt §e a^"e<^ie en genegenrheid die hy hadde om de Neder- 
ftincei landen wederom te brengen totten fuiveren dienft 
en nnöe Gods en hare oude privilegiën, en vryheden, die alrede 
looifj. vernielt en geheel te niete gedaen zijn, heeft over eeni- 

gen tijd te velde gebracht een grote en machtige krijgs- 
rufting in meninge fijndeom te bedwingen de rafernye 
en dulligheid van den voorfz Hertog, en wederom in 
fijn oude ftaet en goede ordeninge te brengen, alle ’t ge¬ 
ne dat hy vernielt hadde. Alle’t welk hy te lichtelijker 
hadde verhoopt te mogen te wege brengen, door dien 
dat vele luiden van de felye Nederlanden, door welke 
hy heftelijk aengefocht was om de wapenen aen te ne- 

/ men, hem belooft hadden met geld te hulpe te komen, 
fich op te maken en fijne zijde te kiefen,fo vroeg fy hem 
in ’t veld fouden fiea. Mijnen Heere de Prince dan ge¬ 
dreven zijnde, door defe heilige affedie vergefelfchapt 
met eene goede hope, heeft hy’t voorfchreven krijgs¬ 
volk te velde gebracht, totten welken hy te kofte geleid 
heeft niet alleen fijne goederen, die hy noch over-ge- 
houden hadde,maer ook het vermogen van fijne vrien¬ 
den en geconfedereerden, hem verlatende voor de reft 
van de penningen die hem gebreken fouden op de beta- 
linge en beloften die hem te voren waren gedaen, en 
alfo by hem befloten,en gedelibereert zijnde, is hy over 
de Maes getrocken en voorts treckende in de Neder¬ 
landen , heeft hy meninge en voornemen gehad, om 

I. Deel. 

fijne vyanden te befpringen én te bevechteri. Maer dé 
geweldige en vorderlijke gelegentheid van haer leger 
dede hem alle dage die opiriien veranderen, daer by ge- 
voegt, dat ook die van de Nederlanden, te rugge Hel¬ 
lende alle beloften, noit eenigen fchijn en maekten,om 
hem te reppen, en noch veel min om op te brengen de 
fomme van penningen by henluiden belooft, niette- 
genftaende dat fy dikmaels vermaent waren om hare 
beloften te volkomen. De voorfz Prince alfo dan trec¬ 
kende dwers door de Nederlanden fonder yet uit te 
rechten, is wederom gekeert in Duitfland daer hyge- 
nootfaekt is geweeft fijn volk oorlof te geven en hem 
felven op fijnen particulieren naem te verbinden, om 
henluiden hare reftante achterwefen te betalen op fulke 
termijnen hem daer van geaccordeert, in der voegen 
dat hy geheel ontfet en gebloot wefende van fijne goe¬ 
deren alleen heeft moeten dragen de laften en koften 
van de voorfz krijgsruftinge : allen defen niet tegen- 
ftaende, heeft hy fijn couragie en moed niet verlo¬ 
ren, maer ter contrarie defelve in hem meeren meer 
waffende, heeft niet laten vóorby gaen middelen die¬ 
nende tot vorderinge van de eere Godes, en de geme¬ 
ne fake, of hy heeft de felve aengegrepen.. En heeft 
hem terftondopter daed gèvonden by den Hertog van 
Zweybrugge, by-naeft op dé felve tijd als de Hertog 
krijgsvolk aennam, den welken hy niet alleen gehol¬ 
pen heeft om krijgsvolk aentenemen, maer ookaen- 
genomen en gereed zijnde heeft hy hem ook gehol¬ 
pen, om die te voeren in Vrankrijk, en die te doen 
voegen by de krijgsruftinge van de Princen van Na- 
varre en Conde, die dier tijd van hare vyanden waren 
benaut: in ’t welke hy feer gearbeid heeft, fo wel int 
aenfien der rivieren en de nauwe wegen daer hy over 
moefte, hebbende altijd de vyand van voren of van 
achteren, als ook int aenfien van de Overften en Ca- 
pit^inen metten welken men fichwijfifelijkendifcre- 
telijk dragen moet. Op den weg is over-gekomen d« 
dood van den voorfz Hertog, dewelke den voorfz 
Heere Prince nieuwe moeiten veroorfaekte ,om te re- 
medierende inconvenienten en veranderinge, die de 
dood van een hooft van fo groten aenfien gemeenlijk 
mede brengt, en byfonder in vreemde Landen, waer 
inhy met fuiken neerftigheid, voorfichtigheid en op- 
rechtigheid heeft voorfien , dat beide die hopen of 
krijgsruftingen weinig tijdsdaernahente fa men heb¬ 
ben gevoegt tot groter verheuginge van beide de 
voorfz Princen, en mijn Heered’Admirael. Ditge- 
daen zijnde is raed gepleegt, of de voorfz Heere Prin¬ 
ce in Duitfland foude gaen om eenige grote nood¬ 
druftige faken die doen voor handen waren: maer de 
uiterfte periculen van den weg veranderden de opi- 
nien en ’t voornemen van velen, overleggende dat 
door Vrankrijk treckende, daer door hy foude moeten 
paflèren van den eenen hoek totten anderen, hy note- 
lijkreifen moefte en fo wel bydageals by nachte loge¬ 
ren onder fijnen vyand , van den welken onmogelijk 
hadde geweeft te ontkomen indien hy bekent hadde 
geweeft, in fulker voegen dat de Heere Prince eens op 
de weg wefende alle oogenblik fich mochte voor 00- 
gen ftellen, een gevangenifife en voorts een dood na de 
wille en believen van een vyand, wiens wreedheid niet 
dan te veel is bekent en openbaer. Nochtans de begeer¬ 
te die hy hadde om de glorie en eere Gods en de geme¬ 
ne fake te vorderen, dede hem te rugge fetten en over¬ 
winnen alle periculen en fwarigheden, en hem op de 
weg begevende met onbekende klederen, alleen met 
vijf mannen, ftellende fijn lijf in perijkel, en onver¬ 
mijdelijke fwarigheden na menfehen oordeel, uit 
welken hem God niet-te-min miraculeufelijkgetroc¬ 
ken en geholpen heeft. In Duitfland gekomen zijn¬ 
de , heeft hy niet opgehouden, en houd noch niet op 
om te bewegen, en te folliciteren den genen die de fa¬ 
ke goed gunnen, met groter yle treckende van’t eene 
Land totten anderen, fparende arbeid nochte moeiten 
om dagelijx de middelen te vermeerderen die God al¬ 
rede heeft verwekt, door den welken men eens, enfo 
veel te eerder ten einde fal mogenbrengen, fo vele el¬ 
lendigheden , jammeren en wreedheden. In ’t welke 
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de voorfchreven Heere Prince hemfo heeft gedragen 
tot defen dage toe, en fal hem ook voortaen noch vlyti- 
ger dragen, ift dat hy fiet dat de gene die de fake aen- 
gaet hem daer in na volgen en moedelijk voor-treden. 
En al hoewel dat de beroepingen verfcheiden fijn, en 
dat de verfcheidinge van de beroepingen , roepen 
entreckenden eenen tot dit, en den anderen totdat 
te doen, fo moet nochtans dat voornemen, en alle 
’t gene datter gedaen werd, by den genen die Chrifti 
name belyden, uitkomen en gebrogt werden tot den 
felfden einde, te weten tot vorderinge vandeeereen 
glorie Gods, en van’t Rijk van fijnen Sonejefus Chri- 
itus, tot vertrooftinge van de verdrukte en bevryinge 
van ’t Vader-land , ’t welk is verdrukt met een meer 
danbarbarife tyrannye. Dat is dat, dat huiden ’sdaegs 
fo vele Princen, en Heeren doet byden anderen fijn. 
Dit is dat hem dwingt om niet te weigeren alle pericu- 
len hoe groot die mogen fijn. Dit is dat henluiden doet 
lyden, en verdragen, honger, dorft, koude, hitte, en 
alle ongemak des Hemels Dit is dat henluiden over¬ 
geeft in belachinge en calumnien van de wederftan- 
ders van de Name Gods. In fomma hier hebt gy de 
eenige oorfake om de welke fy hebben verlaten hare 
huifvrouwen, kinderen, landen, heerlijkheden en goe¬ 
deren , en uitgeven alle ’t gene dat fy noch over heb¬ 
ben , om daer mede het krijgvolk te betalen, fulx dat 
fy nu niet meer behouden hebben, dan een goed hert, 
en haer leven, ’t welke fy hebben vryelijk overgegeven, 
en toegefeid tot vorderinge defer fake, met ongeloof¬ 
lijke forgvuldigheid en arbeid, gelijk wy alreue heb¬ 
ben gefien, dat mijn Heere de Prince van Condé, my- 
nen Heere Graef Adolf van Nafiau, en van Hoogftra- 
ten,en mijn Heere van Andelot,daer toe haer leven 
hebben opgeoffert, met noch meer andere Heeren, 
Edelluiden, en veel andere vrome menfehen. En lö 
vele als aengaet den genen die daer noch nwr fijn, die 

{ F, 164.) onderwerpen hen vrywillig de felve conditie,dagelijks 
haer leven overgevende inde periculen, en ongelucken 
die den oorlog mede brengt, het welke fy altijd te vry- 
moediger doenfullen als fy fullen fien,dat fyniet en 
worden verlaten van den genen die niet eigentlijk ge¬ 
roepen fijnde,om de wapenen te voeren, of hen in’t 
veld te laten vinden, des niet te min alle hare vlijt voor 
wenden, tot voorderinge van der fake, na de middelen 
die henluiden noch over-gebleven fijn. En ift oit tijd 
geweeft om fulks te doen, fo ift nu alder-meeft tijd, nu 
onfe vyanden hare rafende tyrannye aenrechtcn met al¬ 
le manieren van vervolginge: fy vinden middelen om 
te benauwen en verftricken de confcientien , fy con- 
ipireren, en brengen te wege, fy maken vergaderin¬ 
gen van penningen en contributien , fy brengen en 
ftellen op onverdraechelijke Impoften , Tollen en 
Schattingen , fy folliciteren en trecken uit-landfe Prin¬ 
cen en Heeren tot verbonden en aliantien , gantfeh 
niet achterlatende dat dient tot verhinderinge van den 
loop des Euangeliums,en uitroeyinge der geenre die 
daer van de name voeren. Ift nu alfo datfy Tuiden ge¬ 
dreven lijnde door een quade en verkeerde geeft,fo 
grote neerftigheid doen, om te voeden hare hoogmoed 
cnonverfadelijke tyrannye, en om voor te ftaeneen 
vervloekte afgoderye, hoe behoren wy ons te dragen, 
om ons daer tegen te ftellen, ons fegge ik die ons roe- 
men, en feggen te wefen Chriftenen, die gedreven en 
geleid worden van den Geeft Godes, fullen wy fo leer 
onbefchaemt fijn, dat wy ons fullen beroemen van een 
fo fchonenen heerlijken titul,enwy fullen middeler- 
tijd fien de Chriftenen en Chriftenheid fo wredelijken 
verdrucken , fonder ons daer tegens te ftellen na onfe 
vermogen, fullen wy fuiken harden en onmenichelij- 
ken gemoed hebben, dat wy fouden mogen in rufte en 
na ons welluft leven, en fien niettemin anderen die wy 
noemen te wefen onfe broeders en leden, in gedurige 
verdrieten pericule , fonder ons eenigfins daer over te 
ontfermen, fullen wy met goeder confcientie wel der¬ 
ven feggen dat wy met eenige vrefe Gods geraekt fijn, 
als wy denken dat God ons heeft door fijn geweldige 
hand en goedheid getogen en verloft uit de hamjen van 
de ty r.mnen en ons gegeven een plaetfe d&er wy vry en 

verfekert in vrede mogen leven, en ons daer toe gege¬ 
ven heeft genoeg om af te leven ,en dat wy dan noch 
fwarigheid maken, om onfe perfonen, en’t gene dat 
ons God noch gegunt heeft te prefenteren, en ganfche- 
lijk te ftellen tot vorderinge van fijn glorie, en ’t Rijk 
fijns Soons Jefu Chrifti. God die verwijt, door fij¬ 
nen Propheet Aggeum , en vraegt fijn volk , of tijd 
fyomte wonen inde yercierde huifen, en laten fijn 
huis vervallen en onbewoont. Hy vermaledijd door 
fijn Propheet Amos den genen die op de koetfenvan 
yvoor flapen , en eeten de lammeren van de kudde 
en de kalveren uit den ftal, en de wijn uit fchalen 
drinken, en en bedroeven hen niet inde fchadevan 
Jofeph, daerom ift dat wy willen ontgaen de dreige¬ 
menten en vermaledydinge van God, en voldoen *t ge¬ 
ne dat wy tot defe fake fchuldig fijn,fo fijn wyfchul- 
dig ons te prefenteren, en metter daed hier toe te ge¬ 
ven’t gene dat ons God belieft heeft door fijn gratie 
over te laten houden, ja tot ons eigen leven toe, om 
te helpen bedwingen de helfe rafcrnye van Godes en 
onfe vyanden. Aengaende onfe goederen dat is het 
minftedat wy fouden konnen doen,aengaende onfe 
leven en perfonen, fo fijn wy ’t felve van gelijken fchul¬ 
dig , nochtans aengefien dat uwe beroepinge u eenfi. 
deels excufeert en onfchuldigt, fonder welke beroepin¬ 
gen ik u niet al geheel foude mogen verontfchuldigen , 
van de periculen diefy dagelijks moeten verwachten 
die de wapenen en de krijgen volgen, fo behoort noch¬ 
tans ten min ften dat eenige kleine deel van u goed ge¬ 
geven werd, om daer mede te betalen den foTdaet die 
u plaetfe voor u vyanden bewaert in de flagen, fcher- 
mutfingen , ftormen en andere ontallyke periculen.' 
En vertoont u in defe fake niet kouder, en trager dan 
onfe weder-psrtyo , J;» w» goederen , neerftigheid 
noohte arbeid en Iparen voor fo fchanüoiijir^n enver- 
vloekfte fake , maekt dat andere Kerken die iu di- 
verfe plaetfen verftroit fijn, exempel mogen nemen , - 
om u te volgen, en dat gy te famen de hand aen mal- 
kanderen houd, in fo heilige en goede fake, elks hem 
dagelijks beter en beter daer toe verfortfende. Wy 
lefen datdeConink Saul,willende die vanjabesver- 
loffen uit de handen van Naas de Ammoniter , een 
paer olfcn nam die hy aen ftucken floeg, en fende de 
felve door boden over geheel Ifrael, feggende: fo wie 
nieten falvertrecken en volgen Saul en Samuel,die 
fal alfo gefchien , als defe offen gefchied is. En de 
vrefe des Heeren viel op het volk, en togen alle ge¬ 
lijkelijk uit, en werden die vanjabes verloft. Gyhebt 
hierdefelvevermaninge, fiet wel toe en wacht u wel 
dat gy die veracht, en dat de wrake Gods die die van 
Ifrael door hare fpoedige en gewillige onderdanigheid 
hebben ontgaen , over u niet en kome. Die van 
Sochot en Phamuel weigerden de foldaten van Ge- 
deon te geven kruimen brood , doen hy vervolgde 
Zebeu en Salmona Coningen van Nadian, en excu- 
feerden hen, feggende: de hand van Zebeu en Salmo¬ 
na fijn dienu in uwe hand, dat wy u krijgvolk fouden 
brood geven ? Van gelijken foud gy mede mogen 
vragen, wat middelen de voorgenoemde Heere Prin¬ 
ce heeft om te verjagen fo fterken en machtigen vy- 
anduiteen Land dat fo fterb, en in allen hoeken fo 
wel befet is. Maer hoord wat Gedeon henluiden feide, 
al? dan de Heere Zebeu en Salmona in mynen hand 
gegeven fal hebben , fo fal ik u vleefch in ftucken 
maken, met doornen en diftelen van de wildernif- 
fe, fo hy ook dede terftond na dat hy de vidtorie ver¬ 
kregen hadde. Van gelijken als God gratie en barm- 
hertigheid gedaen hebbende, den verdrukten die vy¬ 
anden van den voorgenoemden Heere Prince in han¬ 
den gelevert fal hebben, fo falhy goede en rechtveer- 
dige oorfake hebben, om u qualijk te handelen en u 
perfonen en goederen, indien gy hem weigert te hel¬ 
pen in fofeergewichtigen en Chriftelijkenwerk. Gy 
fult mogen feggen dat gy uit u Landen gebannen fijt. 
Dat is waer: maer daerom behoord gy u niet te blo¬ 
ten van alle goede dienften,en Chriftelijke liefde,en 
voorts vermacndmen u dat gy hulpe doet om u daer 
weder in te ftellen; gy fult feggen dat gy van uwe goe- 

deren 



ij7i; 
Öorlprorik der Nederlahd/è Beroerten, 

deren zijt berooft, maer gy zijt foniet berooft gy hebt 
noch wat behouden , ook de geene die aldermeeft 
ónder u luyden in dit ftuk qualijk gehandeld fijt ge- 
weeft, daer by gevoegt datmen nuarbeyd om u we¬ 
derom in uwe geheele ftaett'c ftellen. Gy hebt eens 
gecontribueert, dat is waer, maer gy liet de vyand 
noch te velde gereet, en ook ganfchelijk voor-geno- 
men hebbende om ons geheelijk te verdrucken in¬ 
dien’t in fijne macht is. Om kort te maken, gy fult 
bevinden, dat alle de excufatien, die gy foud mogen 
bedenken om u te befchermen, dienen tot fo veel meer 
periculen om u te ontftekentot het gene dat gyfchul- 
dig zijt van alle ’t welke indien gy doet ’t gene dat gy 
fchuldig zijt te doen , fo fult gy goede getuigeniffe ge¬ 
ven van uwe goede en heilige genegentheid , wel¬ 
ke onfe goede God voor aengenaemaennemende, ons 
in fijnen Jefu Chrifto fal yerfelfchappen met fijne 
goedigheyd, barmhertigheyd, en gunfte : fulks dat 
hy onfe vyanden neder-werpende, fal een einde maken 
van onfe ballingfchap en ellendigheden: maer iftdat 
gy u hief in alfo vergeet, dat gy u blotende van alle 
Chriftelijkheid en menfchelijkheid, niet en wiltver- 
ftaen tot het gene daer toe de Religie (die gy belijd) en 
de plicht daer mede gy tot uw Vaderland,en uwen na- 
ften fo fterkelijk verbonden zijt,u nood,aenport en ver¬ 
wekt, fó fult gy Godcs toorn over u ontfteken, fo dat hy 
gebruikende fijn wraek jegens fo vileynige en vervloek¬ 
te ondankbaerheid, u en uwe werken fal vermaledy- 
den, en fal in ’t einde fo veel doen, dat gy nergens eenen 
voet fult mogen fetten noch hier noch elders* 
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F■ (Ceffel te ïopen / ban alfo ftet feer bioog fo Beeft ftet ffg 
fi, ftem Bebtoongen te lopen te JBieringen / baer lag ftp 
-nu tot tot inbe jjBaert gaenbe met fijn bolft bageltjr op ’t lanb 
5a-rmj Stenen b’inften / fonber bat ftp ban baer ftonbe bet* 

tteeften/ toant ftet b?oog in ben felben ttjb getoelbig 
aer tjp ftert/ ’t toelft berftaen 3tjnbe ban ben <©?abe ban Boffu 
tüiieiv. ^tabftouber ban ©olianb inplaetfe ban ben ©2inee 

ban ©rangien aen be 3Pbe ban ben hertog ban Kllba / 
ftceft albaer óefonben ben ©ice-2tbmirael ^jaitjSp* 
monff3 ïtol niet bier ©aenbeïen folbaten / menenbe 
ft:t boo?f3 feftip met alle ftet bolft te bangen. <©efe 
guamen baerfo onberften batfp Bp na ben Capitein 
met ftet meefte bolft / ’t toelft te lanbe toag/ fouben 
ftebben berraft en geftregen / en ftabben naubjelijrtftb 
te fefteep te ftomen / maer guamen noeft meefi al 
t’fcfteep/uitgenomen ftaer-luibcr ConflaBel bie ban 
felfg bjeeft liepBp bebpanben. <©efe Capiteinert nu 
trtbaer geftomen 5ijnbe feftiftten een Bobe aen ’t feftip en 
beben’topcifTcften. (Crefloftg gaf quabe antbjoo^^en 
feibebatftpopftacr-lutben niet enpafle/ ftpentoilbe 
feftipnoeftgoet nietbcrlaten/ en en ftabbe boo2ftaer- 
ïntben niet ban ftruit en lootten Beften / ’ttoelftber; 
jtaenbe 3pn fp al t’famen baer op aengeftomen om 
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ftet feftip albaer in ’t jag Bebaofen leggenbe te Bebecft; 
ten en nemen : maer (trefïong feftoter fo getoelbig 
uit met fijn<0eftftut/ bötfe feer ftaeftig en met b2efe 
aefttctöen^ijftgetoeftcn 3ijn/ baer na fteBBenfpbeel 
piaemfterig en fïeben met aerbe op ’t fg geft?aël)t en 
gefeftut/ enfeftoten toel bierftonbertènacftt-en taeft; 
tig feftoten op ftet feftip fonber ’tfelbe pet teftonnen 
ftrénften/ toant fp en bo?ften niet te na onber <€ref* 
longg gefeftut ftomèn/ boeft toerb be ^eftipperban 
ftet feftip gefeftoten/ betoelfte fpalg een b20utoe ftuï= 
bén en met ftamerg ban baffen aen armen en benen 
óebonben beben in ’t toater finften. ®refTongg bolft 
arbeiben feer met Bijten en anbeirg om’t feftip log te 
ftrijgen tenaenfien ban ftarebpanbctt/ bie fo na niet 
en b02ften ftomen bat fp ’t ftonben beletten. €en lefïert 
guamen fp log en fcftietenbe feer getoelbelijften/ Begeft^ 
ten fp ftare bpanben en boeren t’3eetoaertg in / fom 
ber pemanb anberg ban be boo?fcft?cben ^eftippec 
berloren te ftebben/ ’t toelft groot toonber toag/ en 5epl? 
benboo?tgin€ngelanb. f€crtoftlen €reflong albaer 
te 3©ieringen lag / fo ftebben bie ban 3Bieringen op 
eenen nacftt febentien folbaten ban föreffongg bolft 
bie toat moettoillig toaren getoeeft boob gefïagen en 
bermoo?b/ en guamen boo2tg bp (Crefïong baer ftp 
fonber beel bolft toag en btoongen ftem te ftoeren/ 
bat ftp ’t felbe nimmermeer en foube gebenften öf 
to?eften. 

<©oft ig ftier boo? berftaelt ben ttoifï tuffeften be Co^ 
ninginne ban €ngelanb en ben hertog ban atllba / om 
befe ter neber te leggen toerb ontrent befe tijb baftfeec 
gearftetb. ^cn hertog ban 3Clba Bcftlaégbe ficftfeec 
ban toegen ben Coninft/bat fpbe jEee-röbergenres 
Bellen beg Coningg ban ^pangien albaer opentlijft 
tbêliet/ en bat fpbe goeberen bie fpbenj^eberlanb? 
fen 'Co^iwthpn en aftöêre benamen albaer berftoeft^ 
ten/ en ftielt feer infïartteiftft aen bat ftare majeft. baer 
inberfien foube. <De Coninginne foeftenbe b’oodoge 
tuffeften ben Comng ban ^pangien en ftaer te fcftou* 
toen / en ban ftaer &anb te toenben/ bebe Bp openBare 
puBlieatie geBieben batfe fouben bertretften/ bcrBie^ 
benbe ooft tocl feer ftriefttelijften bat niemant ban ftaer 
ingefetenen ften-luibenen fouben fttitfen/ noefttefter# 
bergen noeft ooft Bier / B?oob/noeft eenigeanberebie^ 
tualie heeftopen / toaer boo? 3pluibengeb?ongcn3ijn 
gétoeeft om ban baer te bertreeften. boo2f5 Capt' 
tein (€reflong toag albaer eerjï aengeftomen alg befe 
publicatie toag gefeftieb. 

Willem <©?abe ban ber iDarft ^eere ban Sume 
(ban ben toelfeen ift ooft elberg in befeftefcfpijbinge 
bermaent ftebbe) toag nu SCbmirael ban ber ©lote bie 
be ©?ince ban «Drangien albaer in €ngelanb ftabbe/ 
befe Bp ftem bergabert fteBBenbe alle be feftepen albaer 
3ijnbe/ baer ban Capttcinen toaren 25ertftolt €nteg 
ban jBentfteba fijnen ©ice-3Cbmirael / be boo?f3 
5Jonftfteer 3©illem ban (Creflong / gjonfter §acob 
Caftbeljau/ <©tiiiiaumebe<ï5?abe ban «©ent / Capi^ 
tein 3Lop/ ^an Claeff3 ^piegel/^iclaeg ütupeftaber/ 
gian ^pmonf3.3©outer ipranff^oefte 5ibelg en gjan 
ffibelg/ Capitein C>acm / KoBol / jDaerten peroug/ 
<©illig^teltman/ Jgenrift €ftomaff3. Capitein <©e^ 
lepn/ Cllert ©lierljop / jDannug 23?anb / Capitein 
gjelmer/ 25?upn ban ötreeftt/ Co?nelig3loufT3ban 
Cberbingen/ ©om =^ebbing/enb’©beleng3ijnt’fas 
men uit Cngelanb gefeplt met een goebe toinb in me^ 
ninge ftjnbe om na ftet ^oo?ber-guartter ban ï|ollanb 
te baren/ ftet toare op Cnftftuifcn of elberg baer fp fou* 
ben mogen aenftomen/ fommtge meenben fp fouben itt 
(Ceffel barénómbaer eenige ©laccaet-fcftepen tene? 
men/entebérfloren 14 of 15 oo2ïog-feftcpen ban ben 
hertog ban 2Clba. (Cuffen toegen namen fpttoefefte? 
penftomenbe uit^pangien/ maer alfo ftenbe toinb 
contrarie liep / fo toerben fp te rabe be |Daeg te ftiefen 
en guamen eerft ben 1 5üp2tlig beg aeftter-mibbaegg 
ontrent tettoe uren ttoc feftepen bcHSaeg in en flre- 
ften boo2 ’t 252telfe ©ooft. <Defe ttoe toaren iDarinug 
5©?anb en^aem/ baer na guamen be refte in alleg 
fteeft toefenbe 16 feftepen/ bacr Bp gereftent be ttoc 
genomen feftepen. ©ie ban ben 2$?iele cn bie ban 
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Het fefle Boeh 
füafeianDfe «^luio toaren feer bertoonbert ban fo beeï 
fcpeprii te fien inBomen / geen Ding minder DcnBenbe 
Danbattetbc 3©ater-geufen (fo menfe doe noemde) 
toaren/ meenden eerfl óf bet CoopbaerDeró toaren Die 
D002 contrarie toinb alDaer aen quanten/ Dan toerDent 
paeflgetoaeri <8p Jfêaeflandfe ^luisitoaoeencnge; 
naentt San $ietecff5» ©oppefloB / De toelBe met eeni* 
ge CooplutDen fouDe in Den 252iel baren / Defe ftenbe fo 
belefcpepen aldaer aen Bomen / feibe tegen De©oop; 
ïuiDert Dattet moeflen De ©eufen toefen en geen Coop- 
baerDerO na Bp ften BonDe / toaeröm De feibe niet b02; 
Der en toiiDen: pp Dan Die betlaten pebbehde roeide 
Daer na toe/en toaegbe terfiont na Capitein (Creflong/ 
enbpftem geb?acpt 3ijnbe Beeft pent toelBomengepe* 

#e^ten. Crefiong B?acBtepem bp Den <02abe ban Der 
be ban =parB / en feibe Dat Defe man bequaem toast om Bern 
SL* rempioperen tot Baer bootnemen. &p fonDen Defen 
Bomt San pcterffó. CoppefloB binnen Den 2S?iel aen De 
boo; ben msagt^raten / en gaben pem pet bignet ban Den 

boo?f3 €refïong rneDe / ’t toeiB aïbaer toel toast beBent 
bp De Hüagifïraet / Doo? Dien SonBet Safper ban 
CrefTong Defen €refïongO baDer / in 3ün leben alDaer 
23al|0u ober De feibe ^tab en CpIanD getoeefl toast / 
De $oo?te toast gegoten Doei) Bp toerD in gelaten / dB I 
ïiepBemna om te Bóren toat pp fouDe toillenfeggen/ \ 
D’eene fp2aB Bem toel toe / D’anber gualijB / BomenDe 
mt op Bet ^taDpuio Daer De JBagiflraet bergaDert 
toast / feiDe BP Boe Dat De ©?abe ban Der jBarB/ (Creff 
longen D’anDer ©apiteinen ban Den $?ince ban <&' 
rangien Bem alDaer BaDDen belaft aen Ben-luiDente Saen/ en te feggenDatter ttoebanBen-IuiDenfouDen 
uiten aen ’tJ^ooft Bomen/met Ben-luiDerfp?eBen/ 

fp beloofDen De feibe toeDerom b?p en b?anB te laten 
paffeeën fonDer Baer pet te mistDoen/ toant fp quanten* 
Daer feiDenfe om Baer te berloffen ban De« 
penninBen te beftpermen boo2 Den hertog ban 3CIba 
en DejêpangiaetDen/ tot een feBerpeib toonden Ben- 
luiDen Bet bignet ban (©refïong ’ttoelBtoelbeBenD 
toast: Bett»,toerD afgeb2aegt Boe flerbfp toaren/ BP 
meer uit licptbeerbigBepb Dan met boo?berabenp 
moeDefeiDe / Datfetoel 5000flerBtoaren/DitmaeBte 
terfiont eenen toeeffeltjBen fcfmB en berbaertBeiD/ nie- 
manbentoilDe peen/einbelijB Daer ginBerttoemeDe 
buiten in een Buifïnge tuffcBen Bet lljooft en De <^tab. 
^e<Ê5?abe ban Der fBarB eifcBte De ^tab op utten 
naem ban Den $?ince ban ©rangien aist ^taDBouDec 

Qtcml Deet ©oninBst ober Rolland/ en men gaffe ttoe uren 
©?cfe BacrberaeteMietenfe toeDerom binnen gaen: maer 

mt toafl / De fclpiB en toefe toast fo groot in Der «gtaD 
<3een e* Dat niet alleen De ©eeflelijBpeiD / maar 00B De bo?ge* 
ïöu&cpor £en pacten en faBten alle Dat fp in Baefl BonDen / en lic* 

^cn 
SSjtel 
toeiö op 

l57*; 
Daer binnen quanten ontrent 250 mannen / De XupBfe 
ïBalen toaren frape en BloeBe folDaten/DocB feer moet* 
toillige boeben/ D’anDer toaren baf! foberin’tBabijt 
en meefl al SeDerlanDero Die uitpetEanbgcblucpt 
toaren en Ben-fuiDen op Defe fcBepen padden begeben / 
in’t innemen en DeDen fp gene bo?gerenfcpabe/ maet 
focBten na papenen fBonicBen/ beo anderen DaegO 
liepen fp in De herben en Boegen De 25eeIDen aen flut? 
Ben/ namen en roofDen De IfcerBeïijBe en ©eeflelijbe 
goeDen / ©appen/ ©002BIeDeren/ ©afupffelen en mio^ 
getoaet / en b?acBtent te fcBepe/ fa BelDen Baer niet am 
Derst aen Dan of fp toeDet toiiDen bertrecBen / ’t fcljeen 
00B toel Dat De<©?abe anDero geen meninge enBaDDe 
Dan om De jfitaD en ’t EanD Daer ontrent te plonbereït (F- 
en beroben en Daer meDe toeDerom te berttecBen/toant 
Bp acBte De plaetfe niet Boubaer te 3ijn tegen De ^pan= 
giaerDen/ maet (€tefïong en eenige aneere Capitein 
nen Die De gelegempeiD Der ^teDeen ’t^anD alDaer 
beBenb toast/ rieDen Den <6?abe alDaer te büjben en Dat 
men Den p?ince om Bulp en affiflentie fclj2ijben fouDe / 
toant De plaetfe te toelenbequacm gelegen toast. S« 
fulBer boegen DatfpDenDerDenDageen berbonD met^ 
ten anDeren maeBfen om te BouDen totten laeflen toe. 

$Mfo BaeiDen fp een Deel gcfcButst uit De fcBepen/beic? 
fagen De ^taD toat in Der Baefien / toel toetenDe Datfe 
foDanigen bpanD BaDDen Diefe niet lange fouDe laten 
beruflen. Defe fieDe ban Den 252iel BaDDen De 
met te boren gelegen ttoe BenDclen ^pangiaerDen / 
DetoelBeDe hertog ban 2llba/ gelijBgeBoo# ist/ om 
trentin ^obember Daerupt genomen en tot ütrecfjt 
gefonDen BaDDe/met nocB fest anDere ©enDelen ^pan^ 
giaerDen/ niet Datfe tot StrecBt ban Doen toaren/maec 
alleen om Die han jj tree ut te quellen / toant Bet BaDDe 
Bem beter getoeeft / Dat Bpfe aitjia eciaten BaDDe/ fo 
en fouDe BP Defe ^tebe niet bertoren Bebben. Defe .©e 
tpDinge nu te puffel quam ter ooren ban Den hertog ?e„Ente 
ban 5Clba/toaren Die ban 25?uffel eenfDeelstberblijD m* 
(toant BP ebeninDen felben tijb DoenDetoaOomDen 
tienDenpenninB alDaer in te boeren /fo Bier boren ge; 
feiD ist) alfo fp berBoopten Dat Bp nu anbet toerB fouDe nemen 
Brijgenen Baer toat laten beruflen. Sa men ljoo2be banöen 
toafl onDerDebo?geren Bieren Daer totfönfpot alDtrO JgJgj*" 
rijmen: metten 

Den eerften dag van April 
Verloos Duc d’Alva lijnen Bril. 

iiaerBp maeBte Daer toeinigtoerr af/ Boe toel Bet 
Bem niet toel na fijnen fin en toast / DocB Bp liet fïcB be? 
DunBen Dat Bpfe toel Baefl toeDerom berfagen en te 
EanDe uitD?ijben fouDe/ geïpB Bp tot meermaelstge- 
Daen BaDDe/ Dan BP toilDe Baer niet lange laten nefle* 

fJeSf pmBe^uptpooiteuptmettoagertenpeerBen/foeBem j fen/ DocB Bet ging Bem Beel anDerstDanBpmcenDe/ 
loogt, De een goeD BeenBomen. ©e ©eufen guamen toafl 

op ’t SanD cn aen De pookten / en b?aegDen bafl aen De 
b02gerert / Diefe opte muren fagen of menfe fouDe in la^ 
ten Dan of fp Baer felben inBelpen fouDen moeten, ^e 
anttooo2De toerD bafl benogen / toant De iBagiflraten 
bemerBenDe Dat De rijBfle bo?gerpe bafl berliep en Dat 
De anDere genegen toaren om Bcn-luiDen in te nemen/ 
berliepent meDc en fagen om een goet Bent Bomen/ 
fulBst Datter nautoclijB'st bijftigbo?gerenin Der^taD 
en bleben / Die ban buiten geen anttooo?D BrijgenDe na 
Bet gegeben refptjt b2eefDen of fp Baer mocBten berflet^ 
Ben cntoillen refifleren/ namen Bo?tberaeD om Baer 
felben meefler te maBen / alDust toerDen fp in ttoe Delen 
geDeilt. (€ref!ong toog met een Deel bolr om na De 
^uptpoo2teDaec BetbolB met Baer goeD uitgeblucBt 
toaren/ Daer banD BP SoBan ban ©ubenboo?De ïlent^ 
meefler ban Den 25?iele in meninge om meDe te blucB* 
ten / DcfolDaten toiiDen Bern DooffcBietcn/ maerBp 
toerD ban (Creflong gefalbeert / en toeDerom in De 
^taDinfljnBuiögeb?acBt/ aen De ^oo2Dpoo2tetoao 
Ïtoöol Die alreDe met tacBen/rijO/pccB/en flropDe 
poo2te aen b?anD BaDDe gefleBen/ liepen booetö met een 

©en 11 uB ban een mafl De pookte open. ©e <02abe ban Der 
IBarB quam alDaer met een Deel bolr en fijn SupBfe 

Ln. ïOalcn in / en €refïong aenDe anDcr 3PDe Deo abonDsf 
tuffcBen arfiten negen uren: fp toaren flerB in aio Die 

BpfcB?eef terfiont aen Den <©2abe ban 25offu tot 
reefit Dat Bp mette ^pangiaerben alDaer leggenDe ter- 
(lont optrecBen fouDe na Den 25?iel toe en De Rebellen 
en ©eufen ber jagen / fulr Dat Dieban Streept oofr Doo? 
Dit innemen ban Den 25?iel onberfien berbltjD toerDen / 
enberbregen ban felfsf’t gene fp Doo? lange en menige 
bulDigefollicitatien niet en BaDDen Bonnen bertoerben/ 
enDatoofirecljttetpDe/ toant fo Dit fcB?ijben ban Den 
hertog ban SClba ban Bet optrecBen Der ^oïDaten Desi 
3©oenfDaegó fabontsf binnen Streept quam/ fo ió Daer 
ooBeenaenfïag Der^pangiaerDen aen DenDaggeBo^ 
men/ te toeten: De ^pangfaerDen tenaepteren toe* 
fenDe toel 17 of 18 maenbenfolDijö/ paDDenfecretelijB ©«te" 
eenen ©lectgeBoren en fouDen paren Co?neï en Capt? Sffi3n 
teinen gehangen genomen en De ^taD geplonDert dcc 
Bebben / fo men feiDe: Dan alfo De ©o?nd en ©apitei? 
nen Bier ban getoaerfepout toaren / Bebben ’t feibe |gS®M 
boo2bomen/ toant fp Bebben Deo 3BocnfDaegOnacpt!S wtrccst 
een ban De principale DoofDen / Die men feiDe Dat pareontöcbt- 
©lect fouDe 3ijn getoeefl / ban Den beDDe Doen palen / 
en geb?acpt in’t logement ban Den ©o?ncl / al toaer Bp 
in jegentooo?DigpeiD ban alle De Capiteinen onber* ^ - 
b?aegt/ enfcpulDig bebonDen3ijnDe/ getoo?gt toerD / 
enDeOmo?geno b?oeg metten Dag alfo DooDboo?pet nen 
,§taDïjuió opte plaetfe geleiD in ’t openbaer/ pebbenDe fff 
opfpnbo?fl opeen pampier in ^paenfetalegefcö?e^ h(atn 

ben 
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feflierjet ben d’ooifabe toaerom pp gedood toag/ aldaerppalfo 
sooftae^ bleef leggen tot ober middag toe/ daertb en beeïan? 
ffintoan öecc fjem lieDDeti ften leggen, 55e&pangiaerdenpad? 
|acc ben I1002 een maniere bat eenige ban penluiden tot 
Booin^ tbömttg of dertig of meer toe opten ^Bitten 55onder? 
Satifc. dagg nacptgpaer feïben met een feptjn ban grote debo? 
rebanöctte langg derfiraten gingen geeffelcn meteen geeffel 
feeJTe? ban boo2den / gebleed toefenöe meteenen lileeb daer 
lerte toegemaebt/pebbendebenrugge bloot/ engeeffelden 
£>ï>an* ftcfj felben öatfe toonderlpben feer bloeden/ toerden 
staeröm. jjeictb met bete too?fen bod? en tergden paer/ gaende 

bande eene üerbeind’ander/ geiijb tb uit nieugrue? 
xtgpeid biet bele ponderd andere gefien pebbe. 55e 
fp?abetoag boe binnen Htrecpt bat 3p paren aenflag 
fouöen te toerb geleid pebben ter felbcr ure alg defe 
geeffelinge ben nabolgenden nacpt foude pebben ge? 
fepied/ doep toat ban defelbe aenflag ig/ toeet icb 
geen ander feberpeid dan dat tb ’tgunt boo?f3 ig ten fel? 
ben tijde alfo pebbe po?en hertellen / en dat ib den ge? 
nendie gedoodtoag terfeiber oo?fabe/ fo mehfeibe/ 
alfo pebbe fien leggen boo? pet ^tab-putg alg boo?? 

©c fep jeben ig, 55eg felben daegg naer mibdaegg bertroc? 
*s>pan? pen de ^paengiaerden noep uptter ftadt ban atteept/ 
trSi”tot w 0coote totftontentement/ maer tot groote 
uit blpfcpap der bo?geren ban Streept / de toelbe toel 

toenfepten en <0od pet'mdpb in der perten baden/ dat? 
fe moeptenfo bele mette <©eufen te doen binden / datfe 
niet en moepten toeder-beeren. 3flg nu de <©?abe ban 
25offu mette ^pangiaerden uit Htrecpt toag bertroc? 
feenfo tg pp flecb toefende tien ©endelen / bloebe en 
eebaren foldaten/ gebomen fo op de ÜSaeffanfe «glupfe 
alg^cpiedam/ bantoaet3pboo2tg ober boeren eenf? 
deelg te J^eenbliet en eenfdeelg te ftoette TBael / en let? 
den paer fepepen opten poebban 2öerniffe eentoater 
alfo genaemt / en 3tjn alfoo fonder eenigen toederftand 
cp ’t Opland ban ©oo?ne (in ’t toelbe de ftede ban den 
25?iel gelegen ig) gebomen/toant de <0eufen end02? 
flen pen pet opbomen deg Uandg niet beletten / alfo 3p 
paerdaer toe niet fterb genoeg en benden» Ifêaer te 
boten toel berfebert3tjnde/ datfe niet lange onbefoept 
en foudenblijben/ padden de bootfïad aende &upd? 
pootte afgezand / en deboomgaerden in’t^ieuland 
om gebonden. 55e ^pangiaerden nu te lande 3ijnde 
togen na de fiad toe en fiabende tooningeban eenen 
£ cenaert €Pontff3. aen b2and. 55e <02abe ban der 
IBarbg bolb pielden de boomgaarden boot de ^tad in 
daer fp upt fcpöten onder de ^oangiaerden. €enen 
genaemt ïtocpug ffêeuffen toefende ^tede-timmer? 
man ban den 2&2iel Ifep en fp?anb in ’t toater en fette 
pet $ieutoelandfe ^lunfben open / eeltige feggen dat 
pp ’t met een bijl in ’t toater aen fïucben pabte / daer 

fanöSrti öoo2 quant terftond fobele toaterg in ’tlandloopcn/ 
jE»oojnc dat de ^pangiaetden de binnen-toegen niet en moep? 
sfopeat tcn gebtuiben / maer moeiten paer opten $ieutoe? 
SanS Iandfen 550b begeben na de ^updpoojte/ treebende 
23?(ele. ebentoel na de ftad / maer toerden fo gegroet ban die 
«rep ban binnen met grof gefeput / dat paer den pacfttgen 

Htöe moed toat berboelde: middelretpd toefende ©aefep? 
fcijepcn abond / fo toag fCreffong en ïïobol met een deel bolje 
cnfcüui’ gebaren en ftaben eenige fepepen in 25erniffe daer de 
ten öa« ^pangtaerden mede obet-gebomen toaren in b?and/ 
^jjan< bootden eenige inden grond/ de reft bermitg den paefte 
Hfaeröert bonden 3P log en ftabenfe ban lande / ’t toelb de <§pan? 

giaecdenbcrftaende enfiende dat pet toater in’t land 
men ma? poogec toerd / bregen fttlben b?eefe dat 3P meenden dat 
ten fn 5p alle fouden moeten berd?enben/ indien fp aldaer 

langer bleben. 55erpalben 3P al t’famen fonder 02d2e 
^Pan? de bluept namen/ liepen en f toommen doo2 25erniffe/ 
giacrben pingen aen eenige fepupten die daer noep toaren/en 
Sctaco" °dernieupeperlanddoo?ppb/doo?fop/ doo? 
t« ono|j dib en dun / fulr dat eenige doep toepnigberdjonben/ 
bEnfuge cn in ’t fltjfi becfmoo2t bleben» 55ie ban binnen fouden 
Sanb öc «^pangiaerden in defe ono?deninge en bluept toel 
ban groote fepade en aftoeb pebben bonnen doen / dan 
©oom öe <02abe ban der jBarb en d02ftc al pet bolb niet 
«n?n u*t laten tccc^icn / Oefende dat de b02geren en puig? 

luiden die in de ^tad gebïucpt toaren / paer fouden 
pebben mogen bniten fluiten» ^efe toctorie tegen de 

. ,.. , i67 
«^pangiaerden / toag oojfabe dat de «Beufen grote 
moed en courage en eenen groten toeloop bregen bart 
bolbe en oob ban bele geboefte / alg fp nu defe bictorie 
berbregen padden bed?eben fp beel b?eugde; ^aet na 
deden fp alle de püifuiden ban’t€pland monfleren 
den ttoeden ^aegdag/ enftooeren malbanderen te 
affineren en de ^tadte betoaren tot bepoef ban den 
^?ince ban «©rangien alg ^tadpouder ban Rolland 
ban toegen den Coninb ban ^pangten: de <©2abe 
ftooer eerfl/ en daer na de puijïuiden / boo2tg maeb? 
tenfpfcpuitenenfcpeepbengtoe/ roofden enplonder* 
den dagelijbg op de (ïcomen/ fp paelden oob de blocben 
ban alle de 55o?pen ban ’t gepele €pland» 

Jaerdicht op ’t innemen vin den Briel: 

Dle'géVfen VVt Engèhandt VertreCken deVr ALhaes 
VVreet beft\er 

SII neMen den BrleL Vaft en ander VheQken, 
En VerWVaChten den Want fier. 

r^j^Ianr daer na bjocptenfp dertienlBonicbenm 
w den 2ö2iel gehangen die fp bp 3Bo?cum of daer on? 
trent gehregen padden/ te toeten: pater jSicoIaeg 
Pijb/ <©uardiaen ban 3Bo?cum/ ^ieronimug ban 
JBeert/ picafiug ^efiug/ a©ilpelmug 55anug/€peo? 
dorieug €pndanug/«6odefridugJ|oermaer/ 3Cnto? 
niug ^oermaer ./ <3odefridug iBerbel/ dfrancifcug 
ban 26?ufel / 25?oer pieter ban 3Cfca en <©o?nelig ban 
3Bpb ttoeSleben/met noep ttoe andere jBfndetooe? 
derg / met noep een Regulier en Catpuifer ban 55clft/ £51 
mitfgaderg meefter Cojnelig banden 25offcpe pafloo? ijsatfe 
ban<0o?cum/ en noep eenige andere de toelbe al t’fa? #e 
men na bele aengedane fmaed en berdjietdoojbebel 
banden<©20be ban der UBarbgepangen toerden bin? Sitsen 
nen den 252iele int Regulier Clooffer int iJBoIenpuig / j» Wv 
gaende na der dood moflen de litania fingen en toerden m 
gefloten en gefïagen en met beel bilepnige tooo^den &&& 
aengefp?obcn / tot groot mifcontentement en ongenoe? 9onsen, 
gen bande goede boteren / die eenen groten fcp?ib 
padden ban fodanige to^eedpeid» 

D<© pointe ban (©rangien de tpdinge ban pet inne? 
men ban den 25|iele berflaende/ en toag met toel te 

b2eden / dat den <02abe ban der |Barb fulr fonder fïjn ca„£ 
bebelenlaft gedaen padde/ uitoo?fabedatppb?eefde öteft 
dat daer doo? fijne boo?genomen aenpagen die pp in f™ 
’t toerb pellen totlde/ daer toe pp noep nietgeteet en ffism 
toag / fouden te niete gaen / of dat de bnand daer doo? oan &et 
toacber foude toerden en op fijn poede 3pn/ daer pp nu 
ffapende toag en pem niet bele en aepte/ maer toetende 
poe beel aen defelbe ffedetoag gelegen en Pennende de 
beguaempeid ban dien/daer toe pp oob felfg aenpagen 
op boo?panden padde / en toel toetende dat de ingefete? 
ne deg Handg in die quartieren feer geneigt toaren tot 
beranderinge doo? den paet die fp d?oegen tot den ïjcr? 
togban mibat fopeeft pp aen den <©?abedoenfcp2n? 
den en pem belooft pulpe en affipentie te fenden/fcp?eef 
mede aen allen fpden dat men den <0?abe boep in pae? 
(te bpftant doen foude met bolb/aleer pp banden bpand 
oberballen teerde, 55e <©?abe ban der jfêarb fcp?eef 
oob om pulpe en affiftentie aen berfcpeiden geblueptê 
dEdelluiden / en breeg alle dage meer en meer bolr* 

D€ ^pangiaerden alfo met fepanden gebïucpt 
3pnde ban den 25?iel en uit pet gepele €pland ban 

©oo?ne/ guamen nat/ beffpbt en moedeontrent 55o?? 
d?ecpt/ daer men paer den ittganP mette beleefff e mid? 
delen afffoeg en toeigerde. 55c <©?abeban 25offfi toag 
feer perpler en berftagen om dattetpem alfo miflubt 
en buiten fpn meninge gegaen toag/ en b?efendefopp 
datquartiet berliet/ datfptocl meer Steden inpun (L2i7,) 
getoelt brpgen fouden mogen / fo ig pp gebomen mette XJJf 
boo?f3 ^pangiaerden boo? Oottcrdam/mcnende daer fam 
binnente bomen / dan den inganb toerd pem oob ge? 
toeigert doo?deb02geren/ de toelbe b?efende dat fp te? S 
gen paren danP fouden mogen obertoeldigt toerden/ gsaetlJtB 
pebben pen toapenen gefield om de felbe buiten te Pou?fn te ^ 
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3eS 
Het feite Boek. 

ben / ’t teem be <02abeb'ecfraenbe/ liet ficfj bunfen bat 
IietO^erteaémetUfï tebcrfoimcnOoeïjp beft befeibe 
^nangiaci-bcn bact binnen feube brengen ban met 
gctoelbïet neb tc bangen / berpaiben hP met fommige 
ban fint €beliutben in be ^tab gelaten 3ijnbebpbe 
CtecrhdD aengcitouben beeft bat men 3ön folbaten 

1572. 
fehtcrende d’eerftelid vahded'rieStateil vah denknde e«nog 
van Utrecht, eenfamelijk van den Schout, Burgemee- ^ncrBg 
fteren, Schepenen, Cameraersen Raden derftadUt- ®f£(ïc? 
recht, henluider beklagende van lekere fententie gege- iijfetjeta 
ven by den Hertog van Alva,Stadhouder, Gouverneur 
en Capitein Generaelvan de Nederlanden, den 14 van uopcnöe 
T 1 * _ _   — 1  1 1 - ~ J <4 r» trilt trrtn ♦‘t'7 ttitf otli 

fwSSusS i '^70. by dewelke verklaert word de vijf vocrÊ Jg*, 

bs ban 
25offU 
E'cngtüc 
«gbpaiif 
riSaerörn 
met lift 
bmnen 
ilotterr< 
bant / 
bner brr 
Sc ücqgc* 
ren Dacö 
öJeutit. 

boent 3imbc/ meenben 5P bonbe teel acn b’een 3Übe zijn van de pnonte of titule van den eerften ftaet, en 
buiten om tcccbcn. Niettemin na bed berabmge en dat fy van nu vobrtaen geen plaetfe noch ftem hebben 
Stemteae/Vnn fnberatC02beett ate bat be &pam ! enfouden, noch in de: yporfz Staten en föudenberoe- 
niaerben meteen Of ten ftooaften ttec€0?p0taelfcf)ap? pen worden, gelijk ook bydefelvegecondemneertzyn 
leïteffSSfOtlben boo? bC ^tab treeften/ betpeïïte toe* d’Edele van den felve Lande, hebbende gefeten enge- 
berotrusit bet ^iab 3iinbe / fouben teebet anbere bOO? weeft ra wette tot Utrecht, en geaffifteert of hen met 
trecbentottèl^ laetflentoe.^ïteet teem beyel be £pam tegen ftelt feker accoordm quefhe dat fy niet meer en 
öiaecben al gereeb buiten bC poojtc in teapenen ftaen^ j Jouden wefen van den tweden lede en met geroepen en 
le/en b;ecrfte Comotadfdmp tngdaten teoibmbe/ fo fouden worden in de Staten voorfz. Verklarende daer- 
Sn al befeiie met fbbantgen furie in be P00?te gebjon^ «i-boyen ten regarde vande gemeente_derdelverftad 
OC / bat bC teadjt ber bojgeren in bC p00?te geflelt/ be aUegader en yegehjk van hen verbeurt te hebben de pn- 
libe niet en honbe Pusten: maet Obertoeibigt toetben/ yilegien, vry heden , exemptien, goederen en inkomen 
als boen (fetb men bat be «frabe ban 2ö0ffU fClfO met henluiden toebehoort hebbende, en geconfifqueert tot 
be pongtacit bie ljp ïjabbe cenen ban bet toacbtge. profijt van zijne Majeft. met pnvatie van harerjeerften 
Jiaemt ^toert 5jan een <^mit ban 3ijn Ijanbtoedl toe; ftem en plaetfe mette Steden, Amersfoort, Wijk en 
fenbe / bic baesf 3C bïcngtlc fdieen om be ^pangsaer- IRhenen, v elke verklaert worden gepnveert van t deel 
ben té heren öoob gepaacn Heeft/ en 5Ün bOO’tb eenige welk zy hebben gehad inde Staten metteiftad van Ut- 
banbecöcilmöcn en anbere biepembolgben/ met recht, en nat lo lange tot dat zijn voorfz Majeft,daer in 
baer blote ncScn / in be toadjt geballcn / ban be anders lal hebben geordonneert, als breder begrepen is 
teelfce 3P fommige boob fmeten/ en fommige ter ^tab jn de voorfz fententie by de welke de fupphanten hen 
uitgepoten hebben / in ftsUser boegen be P00?te mge* bevinden befwaert.als zy by vele redenen en middelen 
nomen teefenbe/ 3hn öe ^pangtaa-benbooipö al rfa^. deduceren en prefenteren noch ampehjker te deduce- 
men met gcteelb in be ^tab geteongen/ en hebben be. ren, (eggende daer van geappelieert te hebben, (behou- 
c boineren bie 30 in teapcnenbonbeninhetcerflim deiijk nochtans t recht yan nulliteit aen zijne Maj. als 

huinen boob oefïaacit en bemtOO?b / men acht be b0= haren fouveremen Rechter Verfoekende over fulx re- 
ben ttsffchen teie en bier honberb gctoeefl te 3ijn. mt lief van appel mette claufulevan inhibitie en defenfi® 

S !I« limi 61 ft en behoef ln forma en dagvaerdinge voor fulkenRaed of anderen 
SSMSSSSTSïSflföffi? indefe Nederlandena!szijne Maj. M believen,om al- 
auner met te mtmuu» / n1 daer gemftrueert te worden rotte diffimtiven exclufive- 
bcil1 hebben Simtboyg ren/ lijk, en voorts by zijne Maj. of den genen die hem daer 
tn bC . ^ rmtioeafaem heb ber' toe ft* believen te committeren getermineert te wor- 
hebben/ fo ih ban haer mameren genocgiaem yyb beu den ^ dat behoortj0f hem te voorfien van fuike andere 
haeit aen ’t provifie van jufticie als zijn Maj. bequaemfal vinden, 
bacr gcbnuïit hebben ^m bcüccnttc mdaerom fv ootmoedelijk bidden,zijne Maj., na dat hy 

en daer op 
hebben- 

ïjaürn 
fap ac 
tji.ifi'Dca 
ïugcno» 
men. 

eusmeeroen/ cc gtue wem 
tearen/ 0002 biest 3b befemoetbJiUighcibntetenbo?^ 
ft en aenfehontoen/ nochtc onbcrtoozpen toefen befeom 
teacalnhe fiabernne baer fn toe gehomen toaren. <©cfe 
hanbclingc gaf be bo?gero' banbenabuur-pebeneen 
nrootachtcrbenhen/ en baerben te groter en meerber 
|s act tegen be ^nangiaerben: bie ban ber <0oitbc rte^ 
pest ob’erïutb nuhoftetonöbloeb/ bit 3ijn onfe nieöc- 
ï j tmaten/huiben fp morgen top/boch 3nn ^0°? öe 
nttlraet gcftslt aetoojbcn/ snito bat ben Cafleletn bam 
ber j.üitlc be 25urgcmcefteren toeUethethajïeelmet 
Ci'ntge bojgeren tebefetten/ hoetoel bitbacrnatoerb 
na gelaten / nemenbc baer ober ttoe bojgeren al0 iom 
ge ©iet en Herman fee! gehangen €enige bagen na 
bat 3*a tot Kotterbam alfo ingehomen toaren / namen 
30 fchere plaetfe in / genaemt <Delföhaben / ’t toells bp 
be €Hsfen te boren tngenomen toab geteeeft / baer 3P 
ooh béle onmenfchehjbc toseebhcib ober b’sngefetenen 
bebjeben» ^De *©:abc ban 25offu/ toefestbe een ^eber? 
ïanb^ ©eer/ toao ban be ingefetenen beö Slanbo rebe^ 
liihbeminb/ macr boo: befc bacbheefthpftchfelbcn 
renen groten haet opten Oalfe gchaclt / bs;fonber onber 

rjollanberö baer ober Ijp bp ben hertog tot <0om 
bérneur geflelttoacs. 

24 febjuarp befeö faerö ïjebben bte ban be 
<j3ecftelsjhhcib en flati Utrecht na lange follicitatic 
iioo2 haren fpccialen <ü5ebeputecrbe aen ben Comnn 
ban ^èpangsen op ijaer ïicgnefleban appel gehregen 
befc rcfoliuie: 

uccu gv-iviuj v« , wv-^- 

relief van appel en valt, maer fullen de fupphanten hare 
Requefte mogen prefenteren aen den Hertog van Al¬ 
va,Gouverneur en Cap. Generael van de Nederlanden ï©£röcft 
of ander die de felve plaetfe houden fal, en hem bidden 
’tgene hen fal goeddunken, dewelke alles gehoort en aenöen 
verftaen hebbende, hen fal mogen yerfien van’t gene fy jSmoa 
begeren als na recht, reden en equiteit behoren fal, en * 

in gevalle van fwarigheid daer van t’adverteren zijne 
Majeft.met zijnadvijs, om gedaen en geordonneert te 
worden als met reden bevonden fal worden behoorlijk 
tezijn. En nopende d’executie van de voorfz fenten¬ 
tie , de voorfz Hertog fal middelretijd forge dragen dat 
anders niet en fal gedaen worden als in goeder juftitie, 
reden en biliikheid behoort. Gedaen tot Madrid onder 
de fignature en naem van zijne Majefteitden24Fe- 

bruary 1772. Onertekent, 
Philips. 

ïïefolip 
tic Heg 
«ff.omnj: 
ban 

DE Conink gehoort hebbende’t rapport van de Re¬ 
quefte en ftucken daer aen hangende geprefenteert 

aen zijne Majeft. van wegen de Prelaten, Dekenen, en 
Capittuleuyande vijf Kerken vanUcrecht, als repre- 

^ie bast be «6ee(ïelsibhcib en fïab Utrecht befe 
refolutie ontfangen hebbenbe en 3ün baer in niet toel 
te b?eben getoeefi/ toant fp toel toiften bat 3P 0cen 
hoop en habben om eenioe juftitie ban ben ©ertog 
te berhrijgen/ boo2 bien be ©ertog op hen-lutben fa 
toaobcrbsttertbatternieitjanb ten Üobe en toasi bie 
ben ©ertog ban hen-lutber falie eenö meer b02ft fP?c- 
hen: nict-te-min 3p fonben haer <©ebcputeerbc tot 

om met fommige goebe ©ceren enb?unben 
op be faeh te beraben/ ato metten ^?efibentVigims 
en anbere/uit ben toelhen 3P berlionben bat men boo?* ,;f. ast.; 
feher metten eerften toaiS bcrtoacljtenbe be fsomite 
ban ben ©ertog de Medina Cceii,in besf ©ertogen ban 
9Uba plaetfe/baerom fpluiben goeb bonben fo lange te 
bertoeben/enalfban aen benfelben ESeguefte tep2C|em 
teren/beben niet-tc-mineen pjoteft baer in berhaienbe 
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Öorfproük der Nederkndie Beroerten. 
b’üü?fabetoaecom 3p aen ben H*$og geenberjóeben 
bcben / boo? bien 3p totfien be SMtitic boo? hetvluiben 
albaer gefloten te 3ijn / ia bat hP fo op hen-luiben ber# 
nramt toao/ bat f)p henlmber namen niet en mogt Do-' 
ren noemen. 

Sn toot iyT % bat be (lab ban ben 25?iele en bet cplanb ban 
nfn öie ^ ©oo?ne bp ben <©?abe ban ber jDarh berobert 
mmp toao / gebjb gefeib io / en bat be hertog ban 2flba ge# 
intjen beltüereeit toao be fïab ban ©Itffingen in ^eeianb 
'JjJJS. met een getoelbtg jfo?t of Cafïeel te berfeberen / toaer 

■t ban ' ban be funbamenten aicebe geleib en boben ber aerbe 
gctoacht maren/ fo io ben baet ban bie ban ©üfftngen 

?Hb?Sx*i^oenOöenhertog ban $lba/bagelnrbermeerbert/ 
dj. maer Ijp na-geno min op paffenbe ban opte Machten 

ban be ^ngefetenen beo JianöO/ bacht baer meerber 
bolr te fenben ban baer toao/toant baer lagen eenige 
3Balen in be feïbe fïab/ ober fulr heeft hp albaer gefon# 
ben eenige ^paenfe jfonrierO/om be logpfen te be# 
fcipijben en te boen bereiben baer be ^pangiaerben 
bieboigenfouben logeren mochten. Hierboo?gtiam 
eenig rumoer onber’t bolb/fommige feiben batfein 
erger fïabernpe fouben toerbeb geb?ac[jtban eenige 
fatten ter toerelt / en batmenfe fo metfolbaten aio 
mettet Cafïeel beftoaren fotibe/batter geen ftebe in 
SÜeberianb alfo beftoaert en foube toefen aio 3pluibcn: 
eenige bagen te bo?en toao albaer in be feïbe fïab gebo# 
men Johan van Cuyk 3|eere ban J^crpt/ betoelbc hem 
bagelp boegbeonber bebo?gerpe bpbe gene bie hem 
bocht bat tot beranberinge genegen toaren/ hP t’ieb 
henluiben batfc uit be monb fp?eben fonben batfe geen 
^pangiaerben en toilben innemen / hP feibe bat be 
JMmce ban B?angien met eenen feer groten hoop boir 
atrebeopbebeen toao/ en henluiben berloffen foube 
ban be tnrannpe beo hertogen ban 2EIba / bi? niet an# 
beroenfochteban aïïe hen-luibet goeberen intefioc# 
ben en haerïutben tot armoebe te Mengen/ ten einbe 3» 
gene macht en fouben hebben tegen hem te rebelleren, 
defe bermarangen toerben geeme geljoo?t bp be font* 
nhge/ bie terfïont baer noch beie meerbp hingen/in 
fomma be fafce toerb fo gcb?eben bat einteüjb be a©a# 
ïen bie baer binnen lagen optenpaefbag ben 6 2üp?il 
ter ftab uttgebjeben too?ben boo? het gemeen bolb / en 
alfo ben feiben bage het ^paenfe garntfocn arribeerbe 
boo? ben monb ban be^aben / io het rumoer meer en 
meer bergroot. de boo?f3 Johan van Cuyk feibe te? 
gen eenen pegelijben toont u nu mannelijben / toant bp 
albien gp-luibeube ^êpangiaerto mt in iaet bomen/ 
fo 3ijt gp al ffamen om lijf en leben / en fult al t’famen 
aio rebellen guaber boob moeten fterben / toant gp 
hebt het nufo berre geb?ogt bat gp beo Coninr garat# 
foeneh hebt uïtgejaegt/ u Uitben en mag geen ontfchul# 
bigingehelpen: heeft hPbe <©?aben ban Cgmonten 
Hoo?ne/bie ben Contnb fo beel btenfïen habbenge# 
baen / niet gefpaert / meinb gp bat hP u lutben fal fpa# 
ren: baer toao eenen bic toat befchonben toao / bctoel# 
be feibe inbten men hem een paec banen biero toübe 
geben hp foube feber ftub gefchutO opte ©efïen leggen# 
be onber be fchepen ban be ^pangtaerto fchieten/ 
be^eereban Herprgaf hem ttoebaelberO/ hpging 
heen en fefjoot na be fchepen. ^iet boo? guam be b?efe 
ïnbe ^pangiaerto/ bat3Pbe feilen optteebenbe/be 
toutoen baer 5p mebe baft gemaebt toaren affnijben# 
bemetlieber enfagen ban hen op iBibbelburg te fal# 
beren. 

«ra n> ainthowo ban 25ourgongten Sibber i^eer ban 
“n^ pelle / Catthem en Jöacben / befe tpb <©cuberncur 
mt ban Eeelanb / berfïaen hebbenbe ’t gunt bie ban Mi ff 
noten/ [togen beb?eben haöben toban jUtbbelïmrgnaBlif* 
San fingen getogen en meenbe met 3ijn auto?iteit hen-iui^ 
;danb ben tot 3tjn mentngc te Mengen/ hP öebe mettet blep^ 
mt tot pen ban be blob be ^Burgeren boo? het ^tabljuiO ber# 
J5? gaberen/ betoijle hp een feer toelfp?ebent man toao/ 

&o"; heeft hP albaer een <©?atie tot het bolb beginnen te 
■en tot boen/en haerteberifpen/ban bat 3.0 haer fo Dabben 
ÏJJJl? bergrepen aen beo Coninr garnifocn / maer fo 5P aio 
pang*, noclj tccflont tocberom haer opten rechten toegbeer# 
■tö te ben en ten befïcn lieten raben/ foube alleO bergeten en 
3ftJ, 

bc?geben 3ijn / toant be Cötttng toao be goebertieren# 
tïe JMince tn be gehele €h?tfïenheib / en hP foube haer# 
iuibcr onfchult fo boen aen ben ï§ertog ban 3Mba/ bat# 
ter henluiben geen ftoarigheib af bomen en foube/p?e# 
fenterenbe fich feibe baer bo?en bo?ge te (lellen / en 
boenbe beleanbcrep?efentatien ombe bo?gerpe te be# 
toegen. jBaerbeboo?f3 €upb en eenige anberen me# 
be onber "t bolb fïaenbe feiben/hoo?b boch toat mib# 
beien men al geb?uibt om u lutben te beb?icgen en in ’t 
net te Mengen: het gemene bolb befe <S?atie gehoo?t 
hebbenbe riepen gelijher hanb en met luiber flemmen/ 
jou / jou / fpottenbe al t’famen metten boo?f3 <©ouber# 
neur/’ttoelbbe boo?f3 <6ouberneur ho?enbetoenbte 
metter hanb en feibe in effecte befe of befer gelijbe 
tooo?benf: <©! 25o?get*0 / 25o?gero hoe luttel toeet gp ©£ bo« 
toat gp boet/ het en io geen Meine fabe beo Coninjc otesban 
garmfoen buiten te fluiten en te ber jagen / gp toeet 
noch luttel beo Coninr macht/ ifï bat gp objïtnaet mne 
blijft toat hebt gpgoeto te bertoachten/toant beCo# raeöbait 
ninb en fal bat alfo niet laten berufïen: maer fogp SJJjJj"? 
luiben baer in nochtano bolhert en obfïinaet blijft in u batige» 
luiber boo?nemen/toat mibbel hebt gp-Iuiben bochlatl£>- 
om <0o2log te boeren tegen fo machtigen JBotcntaet/ 
en fogp ai eenige mibbelen mocht hebben en toeet gp 
niet bat 00b be uitgangen ber oo?logen periculeu03ijn 

j en batfe bibtoilO oo?faben banbe be|ïructie en onber# 
ganbber (ïeben en bertooefïinge ber Jlanben boo?t# 
Mengen. |Baer het toao berbe ban baer bat hPfe fou# 
be hebben bonnen met eenige rebenen tot 3ijn boo?ne# 
men Mengen en haer boen beranberen/toant 3p niet 
alleen 3ijnen raeb en hebben geheelijb berfmaeb/ maer 
hebben hem 00b fulb gelaet getoont bat hpblijbe toao 
bat hp uit haren hanben ontguam / en toeberom onge# 
fchenb binncnflSibbelburg geraebte. 

2CIO nu befefabe fo berre gebomen toao fo hebben be 
©liffingerobe JBerbmeefïerO ban ben aengebangen 
Cajïele met harebncchten en anberemebe uitbe boo?# 
fch?eben (ïebeboen bertreeben / be materialen bie tot ^ ban 
boutoinge ban t Cafïeel gebejïineert toaren / haelben muffin, 
3P binnen be fïab aen be poo?ten en fmeten baer aerbe 2™ 
boben op bie 5P ban het Cafïeel haelben/00b hetbe# 
gonnen Cafïeel ’t toelb al b?ie of bier boeten boben ber nm ca- 
aerben toaO/too?pen 3P ter neberenrafeerbent metful# 
ben hacfï en furie battet toonber toao. 

3|nbe !$. bagen ban ^aeffdjen fo gitam Don Pedro 
Pacieco be Bppcrfïe ^jugcmeur en 5Boumcefïer ban 
ben hertog ban Hlba tot Bliffingen / niet anbcrO toe# 
tenbebanbe ^pangiaerben en toarenber binnenbec 
fïab/ hP Quam op ’tlanb/ 3ijn fcljip toerb terfïonb maf. 
ingenomen en ben fchatbaerin toefenbe geplonbert/to« öaS 
enhpmette^pangiaerben bie hpbp hem habbege# öe &m> 
bangen genomen/ toaer ban hP feer toao bertoonbett/ JW 
toant hp en habbe niet met allen ban befe beranberinge S 
gehoo?t. Hp b?aegbe bafï toaer be ^pangiaerto toa# 
ren / maer hp en breeg geen anttooo?be na3ijnen3in/ 
hP habbe commiffie fo men feibe om albaer Cberfïe te 
toefen en Capitein op ben Cafïcle/men fcib bat bp 
hem bebonben toerb een rolie of billet met alle be 
namen ber geenber bie be Hertog ban 3ilba noch toil# 
be boen boben in berfcheiben fieben/fobanben 2ïbeï 
aio banbe boo?naemfïe b02gcren/ anbere feggenbat 
hP ’t feibe billet gaenbe na be gebanbeniffe tuffehett 
toegen fecretelijb gefcheurt enbe fïuchen heeft laten 
ballen. 

<©o e nu be fabe in befen fïaet toao/ fo hebbenbe _ . 
IBagtfïratenbphaer ontboben ben boo?f3 Cuyk, be5, kfna5 
toeibe men meenbe te toefen CommiffariO ban ben Bfn urd 
JB2tnce ban <©?angien/omte beracbfïagen toat hem 
té boen fïonb tot haer-luiber öefcherminge/beferieb 
batfe terfïonb fouben fchieben hare <©ebcputec!cbcaen <3^ 
ben <©?abe ban ber jBarb binnen ben 25?iele / ten ein# ban de* 
be hp hon-luiben boo?t eerfïe foube aflfïfïeren met eenig ^arh* 
bolb ban oo?Ioge/bienboïgenbe io be boo?fj Com* 
miffario Cuyk op ben n ?tp?iltO met Mieben ban 
crebentie banbe jHagifïraet ban Bltjfingen na ben 
25?ïele gereifï/en bomenbe tot <©o?b?echt Meft ban 
baerinalber biligentie eenen feberen bobe afgebeer# 
bigt na 3©cfel/en boo?to na dillenburg aen ben p?in# 

te 



Met fèfte 

tt ban <©?angiett/ óm pffi batt allen befen ïï ber# t 
hmtigcn. ^nbcn 25?iele geBomen 3ijnbe / beeft BP 
aen óen <0?abe 3ijn B?icben obergelebcrt / en te Bennen 
gegeUenöenpacten geiegentbau ber (tcbe ban©# 
gingen/ en berfocBt bat tjp iit tijden en ftonben/ foot 
ben nood bereifcljte be boo?fcB?cben (tebe met feBer 
garnifoen foube milten affineren. «©acrin de«©?abe 
jeerdfmarigBeid macBte boo? bicn BP nocB niet Deel 
MBs? en tjabbe te ontbeten / en Ijet nicu bolB bat Bcm 
laaft Bp guam tuag niet mei gemapent / maer ber# 
doende bat bie ban ©liffingen fjen-iuiben milden ma# 
penen / biaó te b?cden / manneer jn-Iuiben fouben be# 
geren ïjenlui ben bolt» te fenden/met melBe refcriptie 
beboo?f3 Commiffariö toederom na ©liffingen ge# 
mfl'tjS. ïJ02teltngcdaernafoió Capitcin'fpnBDeet 
a©iliemban©ïopg gefcib €rcftong boo? latten met 
Commiffte ban ben <0?abeban der jBarB m bate ben 

\Zt tot tt* ^lp?illió niet d?ic fcljepen met bollig rta ©liffingen 
©«pu getogen / fterB mefenbe in aló ftijf tme-fjonbert man# 
pn* nen ijeel ongemapent 3ünbe meelt gebleet met Cap# 

’ pen en Cafuifelen bec <0cc|teli)bïjeib / mefenbe meelt 
nlBo?gcren ban Botterdam/ <©clft/ ©age en uiten 
SSncl/gcïjaeld 3ijnbebptme Capiteincn banbe|tab 
ban ©liffingen/ d’eene genaemt ©inB/ en d’andcr 
©lietO. ©oö?©li(Tingcn bomenbc toerden 3P aibaer 
optenltröom met gemeer boo?ficn gemonftertenal# 
foboo?tóin bet (tab gcBfaeljt? deboo?fcD?eben (€ce# 
$ong bede den gehangen Padeco mctnótDtmeande# 
re ^paenfc €delluide« bie met Padeco albaec ge# 
bangen maren aen ben <©alge gangen. Padeco bon# 
öeDcmfeer giiaipen ter bood begeben en boobbeel 

©wp gclbótot ranfoen om’tlcbcntemogen Bonden/ ban 
iSta Bet maö ai te bergeefó/ fo maren 3P op Bern berbittert/ 
tocrö tot oob be boo?fcö?eben ®rc|tong gcdacBtig 3ünde Boe 
mm> bat be hertog ban 3Clba 3ijncn 25?ocbcc SloBan ban 
hanafn ®refïong/ Badde boen boben in Sfunio 1568. miibe 
s ’ Bern Uier obcrnum?cbcn/atbtenbc bat BP ben hertog 

ban ^Iba niet beci mcerber fpijt£ en mocBtc aen boen/ 
ban bat lp fijnen oppaften ingenieur en 25oumee# 
fter ter dood B?acBt: fommige feiben bat befe Padeco 
beo’ hertogen ban 2£ïba Buifb?outocn fufier fone 
toas/ anbere feiben/ bat ÖP na j$ebe toaó ban ben 
hertog / fomma pber feibe ’t 3p / Bp riep feer beeriijB 
alfmen Bern Bangen milbe/bat BP een €belman toag/ 
batmenBem ffmeert foube geben/ een bast ber (tab 
genaemt Glaude BcBBenbe beg boo?f3 Padeco rappier 
op ’t lijf/ en Bomenbc bat Bp fo om t’f maert riep/meen# 
3c bat Bp om 3iin rappier riep / feibe Signor Blimt b?p 
op ibfal ’t rappier mei öemaren/na batfijn Blcbcren 
na fijn boob uitgetogenmaren/onthiel Bern een gou# 
bcnBetting/ dctoelBe (€refïong bede Bopcn ban BoB# 
B?ccBt be coB ban jBerepncn ©?oboo|t aibaer / fo Bp 
mp feibe Beeft berblaert / OeBBcnde mp oob befel# 

(t. 269.) pe beten getoont. <Dcfcbingcn gefcBict 3ijnbe en mei 
metenbe bat be hertog ban Stlba niet ruiten en foube/ 
macr alle 3ijnebracBt aenmenbenom bie ontfangen 
injurien met albe? rigcgeufBetb te m?cbcn/BeBben alle 
o?b?e geitelt biefp meebten te refi|iercn en BeBBen oob 
terftonb fo mei ben ©?ince ban <©?angien in <©uitf# 
ïanb/ afë<©?abe ^obemijb ban l^affau in ©?anb# 
njb ban aio berabbertcert en Bulpc en affijtentie ber# 
^ocBt / enBaer feiben fo bele geiterbt aio fp mocBten. 

BeBBen oob eenige rebenen Bp gefcB?ifte uitge# 
geben tot juflificatie/ maerorn 3p be mapenen Babben 
aennenomen / cn gerefolbeert maren geen ^paenfe 
garmföencn Binnen be feibe ftabin’tgeBeel nocB ten 
öeel te ontfangen» 

P-CtöeCTr tebenen feggen fp boo?ncmelijb temefen. 1. <©e 
mm* ötote fn?fcn en gemelben bie bagciijbö febert Bet <©ou# 
schuit* bernement ban ben ©ertog ban ^Clba binnen ben ian# 
hf&ernm Ban BermaerO-ober in berfcBeibenpIaetfen3ijngc# 
fy 5c uua» fcffictt Bp bc ^pacnfe folbaten / niet tolerabel nocB lij' 
penen in belp sijnbc/ en gantfcBclijb contrarie Bet geb?uift ban 
Sm öcn Bawbel ban ben oodog gcobferbccrt ban ouben tij# 
genomen ben/ aio ieft in ben tijden ban mijlen Bogct memooien | 
om iict ifccrfer CaroïuO/ aio 00B Bp tijden ban ben tegenmoo?# 
Srnï1^ öigen ConinB in tijden Bier p?efent mefenbe. 
s . x. ïDat ooBbefelbe fecrtog majs derogerende boob 
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cn teniet mafsdibe alle pjtbtfegten/ o?bonnamten en foen uit 
recBten/Bcnluiben gegeben Bp be edele erfacBtige ï^ee# a» 
ren ban belanden. soutien. 

®at Bp Boben dien bp ben onberfaten mao ftcl# 
lende fobanigc grote 5jmpo(ten enlalten ban ben €/ 
rr.enr.penninbBenluiben onmogelijb te b?agen/en 
bit fonber regarb te nemen op be oppofitien en BlacO# 
ten ber Staten fo gceltelijB aio mecrlijft / nocB 00B Bp 
abbijo ban ben Kade ban Staten en finaiitien / macr 
aïieenlijB boo? fijn eigen^paenfe föaed/mtUcnde ’t fel# 
be met gemelt inboeren/ maer boo? be panden gefcBa# 
pen maren te herballen in Banben ban b?eemde ©02# 
fren / cn ©?incen/ bie be ConinBltjBe jBaj. alfo fouben j 
p?ibei*en ban fijn patrimoniale Hfanbcn. , 

4. v©atdefelbe hertog febert 3ijn ^E»oubernement 
bc panden fo grotelijB Belaft en geopp?cfTeert Baöbe 
met^pangiaerbenaBalen en ©berlanbfe folbaten/ 
cn fondcriinge ben Plande ban ïïBalcBercn en ftebe 
ban ©liffingen (3önbebep2incipael|teEee-5F2onttcc 
fteben3ijnber|©ajc|t.) bat bie feer Bed02ben/bcrBij# 
ftert en tot ruine gcBomen maren / en noefj meerfoti* 
ben/inbien beo Balden egeen ander regiment aenge* 
riept en merbe. 

5. <©dijfc ’tfelbe 'mao BlijBenPé boo? dien bat Bp bui# 
fendenperfenen ban biberfeBanbelingen/amBacBten 
enneringe uitben Hfanbe geblucBt maren / en dage# 
lijjc tneer en meer be blucBt namen na €ngeland / 
©uitflanb en anbere gemeften / fo bat fijn UBaje|tcitó 
Eanbenbaerboo?foberarmen/bat be Bvifm/erberi 
en gronden in alle plaetfen bergingen en berbielert / eit 
merb3ijnii©a}e|tcitBpbcn feiben boo?blucBtigenge# 
p?ibcert en bermelbigt ban be melbaerb ber ^ee / 
d’melït io ’t p?incipacljtc baer aen bepenbeert be mee# 
ftein&omftebansijnc jBaj. en eenig onberBoubban 
ben onberfaten en goede inmoondcren ber felber. 

6. «©at nocB arger iO fietmen (fcggenfe) open&aer# 
lp boo? Banben / bat mito Bet gemeld ter xee be 3fa# 
titanten / meeftenbeelO uit pure armoede geblucBt/ be 
landen Bcroben en in damgier 5# ban ingenomen te 
toerden/ geïijh alrebe geinbabeert toao be ^tad cn 
Eanbebanben25?tele/ enfote BebucBten iomito be 
IterBten aibaer gemaefet/en nocB te malten ’tgeBele 
land ban Rolland in fulBen bangier te ballen. 

7. <©e boo?f3 gemeente ban ©liffingen bit berfjó5 
rende en Boe mei fp fterfe genoeg Bemaert maren/fa 
ban Baren getroumen poo?terOen fcButterijenin eebe 
ban fijn f©aje|fett ftjnbe/alO anbere inmoonberO en 
ïDalfe folbaten / BeBBen boo? oogen gefien en BcmerBt 
bat onlanr geleden merBelijB ben bacB boo? ©acffcBen 
be ^tab ban ©liffingen / ban megen ben feiben ^er# 
tog tot biberfe plaetfen geopent iö / een partpe ban Bet 
gefcBut berbalfcBt / en bec ^tad fïeuteïen gecontrefeit 
3ijn/mcncnbe alfo opten ©aefbacl) fmo?genö be ^tab 
met acBt ©enbelen ^paenfe folbaten te oberballen en 
in te nemen. 

8. 3©aerom 3p menen/ bat / (Boemel eenige gnaet# 
millige fulr fullen millen anbero intecp?eteren) 3P Be 
ConinBlijBe j©a j. nocB 3ijn l anden niet en BeBBen 
berBo?t/met be feibe ^pangiaerben baer uitteBou# 
ben / maer mei ter contrarien bat 5P gcbaen BeBBen 
’t gene goede en getroume onberfaten ban3ijne ijBaf. 
toefïaet/p?cfcnterenbete bolBecbcn en continueren/ 
inde oude en getroume dienden Bp Bcnluiden t’allen 
tijden gebaen tegens? alle 3ijn |©aj. bpanben/ toillcnde 
00B betalen alle tollen / rccBten / accijfenen domeinen/ 
fulr alfmen in boo?tijben 3P JBaj. en 3ijne JBaj. edele 
boo?faten gebaen Beeft. 

3£>aer-en-tufTcBcn i$ gionBB^r ^eronimuö bair ^crtm,; 
’t^eraeto €belman en fïalmeefïer ban ben ©?ince m* 
ban <©?angien uit ©?anbrijB binnen ©liffingen ge# ’tf*’ 
Bomen / met Commiffie ban <©?abe lobemijBban bortlftot 
©affau/omober geBeel JDalcBeren temogen <©on# 
berneren / Bp b?acBt met Bern een goed getal francoi# ««• 
fe en 3©alfe folbaten / oöB marenber uit ingeland 
geBomen eenige €ngelfe folbaten / fulr bat bie ban 
©liffingen Beel moedig gcmo?den 3ijn / en ett öacf] 
ten niet meer om ben BrijcB te toeberfto^n / maer 
namen ooB boo? Be» om feibe oo?log aen te boen 
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Daregcbucen tnbten 3Pbaet niet meDe en begaben tot 
toeberfiant ban öen J^ectog ban 2fllba. 

m «©en cecften jBepDefeö jaerö fo iö De©auö Piüs 
Cöe DebtjfDeobecleDen. 3|n 3ijn plaetfe iö gebomen Gre- 
uijföe 20nlis De 13. 
leeft. 6 , ■• 

%z ban Den ©tiele baDDen gebangen febere ©if* 
_ febecö ban Campbcce / te toeten/ eenen genaemt 
3lün Cljepen/en noefj eenen genaemt &oepe©Ieiö/De; 
fe alDaer eenige Dagen gelegen bebbenDe / 3i)n Doo? 
febtoben en interceffie ban De boo?f5 Johan Cuy k 3^ee? 
re ban Herpt fonDec eenig rantfoen loss gelaten/en 
boben Dien ban Den <©2abe banDec |Barb faubegacDe 
gegeben boo2 ben en De anDece ©iffcljerö / om topelijb 
te mogen biffeben / biet öoo? 3ijn De betten ban De 
©tffcbecö fo getoonnen getoeeft Datfe toenfcljten Datfe 
meDe mochten ban Den hertog ban miba ontfïagen en 
onDer ’t goubejnement ban Den ©?tnce ban <©2angien 
liomcn/toant 3P achten Dat 3p alf Dan in b?pljetD toefen 
fouDen / fonDec te fien of te letten op De macht ban Den 
hertog ban liba. ’t ï®elh berftaen 3tjnDe bp De boo?f5 
«èoubeincur ’t Seraets en Den Commiffariö Cuyk, 
bebben ftcfj opren 2 lüSep met ontrent Go folDaten 
ban ©liffingcn na Der fteDe ban Campbere begeben 
cn 3p beiDe latenDe folDaten buiten Der poo?ten/ 39b 
binnenbpDe 3j©agtfiraet op ’t ftebe-ljutö gegaenom 
Dcfelbete tnDuceren / Datfe baer fouDen begeben onDer 
bet goubernement ban Den ©tmeeban <©?angienen 

s^ttan Datfe tot p2eferbatte ban Der fteDe fouDen totllen inne; 
camp* men en ontfangen febec garnifoen/Dan toerD ben ’t fel- 

be bp De iBagtfiraet gebeel af-gcflagen. ©berfulriö 
farnt.' ’t Seraets tocDec Den felben abonDna ©Ufftngen ge- 
opnöan togen/Dan De boo?f3 Commiffariö Cuyk to/metje^ 
'en genfiaenbe bet boo?f3 cefuiö toeDerom binnen De boo?' 

frb2eben fteDe gegaen in een berberge: en bpibem om= 
boDen bebbenDe De boo?f5 %W (Cbepen en Hoep ©teiö 
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om ooft te boiter te mogen 3ijn nopenDe anDece ff eben» 
^efe fteDe tö gelegen aen De ^uiöer-3ee tegen obec 
©?i?fTanD / toant De (ieDe ban ^tabecen tö Daer niet 
berber Dan ttoe mijlen ban Daen gelegen / alle De fefje- 
pen bomenDe uit <©oflen na SCmftcrDam moeten bier 
boo? bp. ï£iec toerDen bele febepen gebout en iöeen 
fïeDe ban feec groter tmpo?tantie/ja De fleutel Der Eui^ 
betree. ^0 nu De febepen tot €nbbuifen / baft beer- ©egfnfeS 
Dig toerDen gemaebt / fo ift gebeurt Dat eenen Capi- banö« 
temen c§cl)utlenbo?g3ijn b?oob baDDe laten bacUen/ Mg 
bp eenen ©aebee genaemt <©irft3[anf5 enfobP tfel? *>an 
bebtooD al eerbpgelD gaftoilDe’tfcbeep Doenb?em 
gen/eifebte De Söacfter gelb/^ebuilenburg bier op ge- 
ftoo?t 5i)nöe feiDe / bet 3Ün al <ü5eufen en geheimen Dié 
biecinDefiaDfijn/ib ftoeer baec betfal baer ftoaec* 
Der bergaen Dan bet Die ban tsotterbam bergèelttöt 
Daer op De 25acbet feiDe/ tb bope Dat <©oD onöDaec 
boo? fal betoaren. ^cljuplenburg feecge(too?t3ijnDe 
leiöe3ijnebingeren obec Den anDerenenftooecDattet 
niet beter lueben en fouDe / bet toerD geboo?D ban bec? 
frbeiDen bo?geren / Defe feiDent boo?t en toaö terfïonö 
onDer alle De boteren / fp 3tooeren malbanDeren Datfe 
geen bolb in De ftaD cn fouDen laten bomen / toant bet 
bacrlutöer üerDerffcniffe fouDe toefen. J|ter toe bolpen 
feer De gene Die in Der (ïaD De ©nnce betmelpb toege* 
Daen toaren/en al obe? ttoe iaren gebanDelt baDDen om 
bolb ban Den itoncetn te nemen. 2Ciö nu De febepen 
ban oorloge bp na gereet toaren iö eenen hopman 
(©uitbel met fommtge ban 3üne bneebtert boo? De 
pookten ban €nbbuifen gebomen/boo? gebenDeDat “5 
bpfe op De febepen fouDe leggen / Dan De burgeren toet- tgmoa 
gerDen baec Den inganb/ De 25urgemee|teren nocl> 
tanö onDer Decel ban Dat De bneebten op De febepen Sen Snê 
fouDen leggen bebben De hopman met 3tjn 3CDelbo?j ijuifcn tc 
(ten in De tïaD gelaten/Docb moffen baer getoecrmDe ^n8e«, 
pookten laten. <©e 25urgemeefferen arbeiDenDe om 

felnppecö/ beeft befcibefo geinDuceert Dat 3p bp De De folDaten in be ftaD te bepgen en Daer toe geen raed 
anDece ban De biiTeberije 3tjn gegaen en DaecmeDefo fienDeobermitöDetoaebte Der boteren/ gabefiboo? 
gefp2obcn / Dat 3p nocb Den felben abonb gebomen 3ijn j Datmen De folDaten inDe (ïaD fouDe monfleren/ en Dat^ 
bpDcboo2f3Commiffariö en bebben met bemfoge 
banbelt/bat bp bcö anDercn Daegö toefenbe Den DerDen 
f©ep een Compagnie folDaten ban ©liffingen bec^ 
ftfpnbenöc Daer binnen gebomen 3bn tegenö toilbatt 

^(e ban be jBagiftcatenrmaer met toil banbe bo?gerpe/Die ben 
-amp; jn Gapenen begeben baDDen / en na Dat albaec o?D?e 
rre ne' gefielt toaö/en Dat De ffebe niet genoeg en toaö met 

bolbberfien/foiöDe boo2f3 CommifTariö gereiflop 
l^oo2Dtoitöin CngelanD / altoacc bP tot bofte ban De 
5^eDerianöfe gemeente alDaer 12? folDaten aengeno; 
men en bebomen beeft/ en De felbe obergebjaebt/ en tot 
berfebertbeiD binnen Der boo?f3 jlcDe banDec ©eere 
geletö. 

D€ hertog ban 3Wba befe tijbinge berftaenDeen 
toaö bier in gantfcbelpb niet tod te b2eben / cn en 

toift nauïtjr toaer bp bem te toacbten baDDe / toant bp 
bemerbte Dat De barten banbe intooonDeren Deö lanDö 
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fe Dan opte febepen fouDen toerDen geïeiD/ een out buc^ 
j ger genaemt ïiepmer ^toutmb feiDe tegen een ban De 
©urgemeefteren / bat De hopman 3ijn bolb toel bonDe 

| buiten monfteren en buiten inDe febepen laten gaen/teti 
| einDeDe burgerpe te b?eben fouDe toefen/ toaer op De 
©urgemcefter feiDe/Dat bP fouDe ftoijgen/ ofmen fou= 

! De bem in een gat Doen fmpten / De ftaD iö onö en niet M 
beboïenomtecegecen / bier Doo?guamen eenige meer 

: tooo2ben ban anDece b02gecen Daer onDer 00b eene 
I toaö genaemt Co2neliö ©ieterf3 aliaö €o?neliö ®5iet- 
luö/Die recht te bo?en ban €mbDen gebomen toaö/ 
Defe feiDe iö De ftaD u bebolenfo regeertfe toel/maec 
Datgp onö met garnifoen belaften fouD/ Dat en 3ijn 
top niet ban meninge te berD2agen / bier 3pn bele bo?- 
geren bp getoeeft Die ban geltjben feiDen. v©eö anDe? 
ren Daegö namentlpben Den ttoeDcn |©ep iö Den 
mirael 25of buifen in Der ftaD gebomen met 3ün i|elle; 
barbierö / De ©urgemeeftecö meenDen nu tot baer fenlomt 

gebeel ban bem toaren berb2eemt/bP boo?DeoobDat1 boo2nemen te bomen en De folDaten ban hopman fonnrn 
De ©’inee ban <©:angien baft bed bolbö in <Duitf!anD 
acnnam/uit©2anbröb toerD bP meDegetoaerfcböut 
Dat <02abe EoDetoijb alDaer oobnieutoeconfeDeratie 
baDDe gemaebt / fulc Dat bP feer perpïer toaö / niet te 
min bp en liet Dit niet eenö blijben / toonDe in ’t minfte 
gene berfaegtbeib / maec bielD fieb alö of bP ’t ai f fa? 
men luttel toaö acbtcnDe. Niette min bP bereiDe bem 
tot tegentocer/ fcb?eef in «DuitflanD en in anbere plaet^ 
fen / en bebe alDaer bolb aennemen en bergaberen / en 
fonb bde befpieöerö uit om te bernemen toat De ©?in- 
ce en Cfcabe HoDetoijb in De fin baDDen / om fieb Daer 
tegen te fierben / bp DcDe tot ^mfterDam en tot €nb* 
buifen eentge febepen toeruflen ten oo?loge onDer Den 
ICDmirael ©oöbuifen / in meninge om De jBafe in te 
nemen en De <02abc banDec |Barb in Den 23:idete 
beötoingen/ en onDer Datfdbe Dcbfel 00b eenig bolb te 
brengen in Cnbbüifen en bem ban Der felber (IeDe/ 
Daer ban bp eenig quaeb bermoeben begon tebnjgen 
te berfebeten: en alfo aen Defe fieDe feer bde gelegen iö 
toilibDeceDuctie Der felber toat m’tlange herbalen 

(©uitbel binnen te brijgen/Dc todbe 00b Den felben Dag 
ban ©enbuifen gebomen 3pn boo2 De poo?ten ban Der 
fïab/maec De bu?gerö goeDe toaebt bouDenDe en berfa^ 
meIt3pnDe/bebben baer bpDe poo2ten geboegt en De 
folDaten buiten gepouDen/ toaerom 5p een anDece caeD 
beDatïjt bebben en allencbenö een Deel folDaten fonDec 
getoeec inDe ftaD lieten bomen/om Dit en Dat tè bopen/ 
fulbö Dattec op Die manier een goeD Deel in De ftaD toa* 
ten gebomen en Den hopman baDDe Doo? Claeö dem 
5©eerD in ’t ©araDnö Daer bp toaö gelogeect ’t getoeec 
ban De folDaten beDebtelgb in De ftaD Doen balen / Daer 
D002 De hopman berfiout 3ijnDe / met ttoe trommelen 
liet omflaen Dat alle De folDaten onDer bem befebeiben 
fouDen boo2 3ijrt logement bomen/’ttodb De b02gecö 
bpfonDec De febipperö b02enDe 5ijn boo? Deö $|opnianö naïjmejj 
logement/gebomen / en bebben Den boo?f3 hopman ouk&tl 
(©uitbel met alle 3ijrte bneebten Doo? beel floten en 
ftaenuiterftaögeD2ebcn/maer bier meDe niet te b?e* l’atttiua 
Den 3ijnDe / 3ijn fp boo?tö getogen na ’t bniö batt ouDe «nto,té 
©?eDecib^pmonf5 ftaenDé na bp bet^taDöutö / en 
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sm simt tn fiu tg gehalten / on ftébétt ben scimtóet 1 aen de fiurgerpe ban ber g>tf / iniioudende beie fcfjo^ 
§EJlSwESlx mfeatmennmto 1 tiebeloften banhulueenontfet jegensben©ertogban 

S3dg< 
fjmfets 
tocca 
taan bc 

55of butfen (Die daer geïogcett toag) gehangen geno 
men en op ’t ^adfjuté gebiodjt / en fommige durgerg 
bpbemgeflcltombemtcdetoaren. ©oo?tg bedden 3P 
’tgcfcDut ban’tljooft/ en ban ’t fcbip datjpercurtug 

nanac biet en aen ’t Dooft iacï}/ gcOaelt en m De ^taDge^ 
Lajgcren ^2ac},t, ©ob tö Den felben Dag Ijet ©eerfebtp Dan Hm; 

&ö«<j fïerdam gebomen/ geladen met ^5 tonnen bujTectmt^ 
feu ge’ en béel bondert roerg Die optc febepen ban oorloge fom 
bansen. ncbocejt hebben / al ’t toelb De ü82gerö in goede be^ 

toaringe gedaen en boortg Den felben nacljt goede 
toaclit gehouden nebben, ^e fabe tn defen llateflaem 
De binnen der boorf5 ftede ban cnb butfen / fo 3ljndet 
baft allengbeng eenige ballingen ingebomen / Dte de 

nc beloften ban Ijulpe en ontfet jegens Den hertog ban 
éciba. 2llë nu defe Peter Buvskens berftaen DaDDe Dat 
©auliig ban 3Loo buiten De poorte toag/ igbpmet 
fommige DieDcmboigbenna buiten gegaen/ enfjeeft 
éauïug ban 3loo te gemoet bomende geb?aegt toat fip 
aldaecteDoenljadde en toaer bp mettebnecntenlieeh 
toilde/d2cigde hem 00b fo bP bp bertt niet toecb en 
maebte inerte boorf3 foïbaten/datbP hem toecb beP 
pen foude/baer en tuffcDen 3tjn een Deel boteren bp 
bet fcljip gebomenen dreigden De foldaten fo fpop’t 
land guamen Dood te fïaen/en fo eenen Corneiig 3ianf5 
25?outoei* een ftub gefebutg Dat daer omrentïacbtp 
ruimde/ hebbende een brandende lont / totlöe bp on* 
Der de foldaten febteten / tnaer teert bem bp Den iifi->f!(>rtjctnïiaerb002nemengcuecntyvuuui/ «luns*- u^wiuiuuuu iuj««u/ ^ ~ 

tonKaitdefe fabeisboortg gebomentot<£mbdcnin brijbmeejler Der (lad belet/ ’t toelb bp $auUtg ban 
S Sfland onder de ballingen en geblucljte^^ [ £00 mette booif?. foldaten bertlaen jpnde/ 3tjn upt 
San»’! »ec doordattet MM***™% \tS ■?u>rt£inni?rö aiaact 0002 oatter ucMcyeuwu ijtivsq* ukukiumi v 
?Sn Sengereet bobben gemaebt om Dertoaertgte jbevjlonden Dat peter 3Luptgeg25upffteng Ccmmif gg 

ff» ^nnniMti nm ho fobie do itahïio urm don ©2tnte ban <©2annicn / en uenDc rctfen/ enbaerltjf en leben te abonturen om Defelbe 
^tad boo2tjsgebeel teljelpen ö?engen aen Den pnnee 
ban €>rangien / Dacr toad eenen ^2edtcant tot €mte 

I ftc badde ban Den $2tnte ban ^2annien / en fiendc ülffrae, 
Dat lip groten acnbang badde en Dat De burgerd baer cn bnc= 
Daer op feer bertrouden / fo Ijebben ?p mette burgerd iian<©mnnten/ Dacrujap eenenivi vutw- uueeut,?KK». y ; <2n 

Denaenaemt 5!an HIrentf3 ban 2Clbmaer / Defe beeft i eenaccoo?t gemaebt / Datmen alle De ftbepen engoe^ fen. 
1 •Sfttioinfottoroiittno; 1 hi'Mfiti donftrftottilefrnende foudelaten baren: maec ven neutiKim jja** -tv’u.1 

D002 lalt banfonber ^iedettcb^onopfebcremtge 
toebeneban €nbbuifen gefolliciteert om Derteaertd te 
treeben/ Dan alfo Defelbe begeerden Dat eeneni^and 
Colterman ban l^aerïem/ mede uit Nederland 
bluebt en gebannen / en tot $o?ben tn <©oft-©?teflattd 
tooonacbttg/ De toelbe commilfie fjadde (benemend 
«Sercit ban 23erbentoDe en Jpetcr fóped) om De ^tad 
ban ©aerlem aen De spde banden ^incete teengen 
met ben-Iuiden foude treeben / fo id De boo2f3 3jan 
Sfirentf? tót J502den bp Den felben Colterman gebo^ 
menenfjem acngedient uiten naem ban 51acob^ircf3 
De 25ob/©olbertSanf5 Eeplmaber en ^pmon JBepn 
fmrgcrd ban €nböuifen/ Dat De fabe fulje bereifcljte Dat 
fip met ben-Iuiden na €nbljuifen moeite retfen/ om 
Defelbe^teDe onder De obediëntie banden ^nncete 
helpen ïnengén/ alfoDc€>2abe banDerlBarbalrede 
Den25?iel geinbadeert Ijadde. €>ber fulbd3ünfplp 
Den met ben bieren Den elfften JBep / fo D’ander fonder 
fiem niet en toilden retfen / op toege gelagen en mede 
tot €nbljuifen gebomen / al toaer fp luiden mede öaec 
belle deden / om De ^tad te b?engen aen den^tnee 
rntedoenopltaen tegen den hertog ban^llba: mtd- 
Delretndfotead ^jonher ^iedecicb ^onop / dtecom? 
miffie badde ban den ©?tnce om te toefen <®oubee* 
neur ban «Enbljuifen cn ’t gebele ^oo?der-guartier 

Sonfi* met Saterland / fo tot ^ambo?g ald tot 232emen / al 
lieer mact liu en ftepmer Cant handelde ban toegen den 
5?b£,. ©2tnce ban <0rangten / metEa3arud JBullcr om een 
rnlm> regunent<©uitfe bnccïjtenban tien^aendelenacnte 
smhot uemen/ 00b om Pompeus Ufkens mette geb2oederd 
iïïmm ban Ripperda tedocn bo?decen ïjaer bolb/ te toeten 
sBjcmcn 300 mannen gereet te maben / beeft 00b aldacr gebam 
taolftren jjeitmct EduwaertLeogner €ngclfman/eu Ancho- 
han'ben nio de kaarde Frangois Om bOlb en fCljepen ten Dicm 

Ite ban den $2tnce op te ö?engen: 00b mede om ab 
daer feber geld te toege te b?engen onder dc JSeder 

^?(nre 
Van O’ 
ranglen 

KUIÖllUUlfl- 
den Op den Itroom leggende foude laten baren: maec 
alle de fcljepen ban oo2logé/ amonitie/ brupt enge^ 
fcljutinde ^tad en baben leggende /foude men bou* 
den. ^tem3P bedden bier Capitcinen geboren en ge* 
O2donneert die de burgert in b2edcnfoudenljouden/ 
namentliib ^tebert ^anff5 Crommcdüb / oude fre; 
derib ^mnonfT3/^eter i^epnf3 en ©2crtb peterfToon/ 
aliagimeeltec jBaebfcboen: daer3tjn oobttoaelf do?^ 
nero grfteld alö baer adjuncten/ men foude oob de 
toacbt diegetooonlijb t’felttg man toaö berduddelen 
en goede toacbt bouöen / en de ^§tad detoaren ban €o^ 
ninbo toegen/fonder eenige bnecbtenof foldaten ban 
beide 3Pde in te nemen/ menende onder ’t deyel ban dit 
accoo2t de burgeren in flacp te toiegen/ enjtstjjaec 
boo2nemen te bomen / toant fp lieten oob toe dat men 
de ^tad foude openen en dat een pegelpbb?p fonder 
berdeuren fijn goeden moebt febepen daer ’t b*n geliefd 
de/ onder dit dejcel 3ijnöet bele g?epnen en goederen 
uiter ^tad geboert / fttlbë dat daer toeinig rogge en 
g?epnen in der &tad dleben. a©aerom de 23urge^ 
meegeren om de burgeren fïaumoedig te maben boo?? 
hielden en feiden/ fiet toat fullen top maben daer tg 
geen èoo?n of rogge in de ^tad dat te beduiden beeft/ 
boe fullen top die houden t dan de burgeren die den 
feince toegedaentoaren dleben (tantbajtig/ en op fe* 
beren dag daer na bergadert 3tjnde in 3£>trb 25?ou- 
toeré ©outtupn/ op de bunder ^aben dp de grote 
Craen/bedden raed gehouden toat fp Dc(t doenfom 
den/cn bedden €02neltë peter|f5 met jonge ©2ede- 
rib ^pmonifoon / gefonden aen de 25urgemee|terë op 
’t^tadbuife om de' toacbt berduddclt te bedden boP 
gende ’t accoo2t / en fo defe niet ïiacft genoeg toederom 
en guamen/fo 5tm fp geltjbeltjb met eenen gedmifcb 
na Ijet ^tcdeljniö toe gebomen / en bedden denSid- 
mirael ©osljuifen die aldaer gehangen fat daer af 
toillen bedden/ feggende fp toilden hem niet langer hflpr Min* ncld tetoeae te mengen onoer wuuu ytuum/ jtyuwivv ir 

londfe€oopluidcnalDaergcUliicbt3b N aicmnciHinin'in rtoïnnm ficdben fiemdaerafue^ 
alduëtot€nbljutfen Itaende/ hebben de ©urgemee 
lieren alle p?actijben gefoctjtdie fp mochten om bolb 
ban den hertog ban 5tlba binnen der ^tad te brijgen/ 
daer tegen die ban de Religie en de gene die den $?im 
re toegedaen toaren/ toetende dattet ben-luidcrgoet 
en leben bolle / gereet toaren om fulr te beletten. 

3ijnalfona doben gelopen en bedden hem daer af ge 
baelt en gefleept/ alfo dat onder anderen een ban fgn 
dienaerë een gat in’t hooft gebregen beeft. <©e25ur* {|U,|[n 
gemeefterg toaren feer berdae|l en lieten baer degaetr/ turra 
dan een bande 25urgcmeeflerg ^Jan ©e(lermange^"J 
naemt/ fiende datfe SSoëbuifen toat hert aentaHen/ fa B 
ï. . .^ ^.-4. VHdf riHhftn4 TfitlhPII finrft c 
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en leben bofte / gereet toaren om mirte beletten. <^n^ naemt / jieiiuc uumk ^ üm? 
©auini trent defen tijd tg ^autoelg ban Hoo ^?o|l ban |Bup- beeft ben-Iuiden gebeden datfe hem toat facbter fouöen 6«it 
L.fiiitrm fm fintitidert / ten rcfuecte ban fnnen ouderdom. 3Daer Si! den met een Carbeel met foldaten gebomen buiten up bandelen / ten rcjpecte ban fönen ouderdom, ^aer 
betb20uljuiöacnden<©ijbboo2€nbbuifcn/enmcem op een bande dnrgerg feide/gp3i)t met öeteralëbppoone 

m hor ! tg / en bedden bent oob mede genomen/en baer beide 0^ 
op de Écetpoo2tc geb2acljt/ al toaer fp 25ogbuifat 2J 

ban 

£n0fl drdefdbefoidatênméreen'abelheid in der ^tad te 
zmw* i)2engen / dan de durgerg toerden ’t felbe getoaer: de 
ÏZnt 33:ince ban €>tangten badde eenen jpeter Suptgef3 
Stem ©upgfteng ban aènbbuifen den 20 ^pnldcfegjaerg 
baii öm cQmmtfïtc gegcbcn / om Cnbljuifen en de fcljepen ban 
£5 den hertog ban ma in te nemen / totdatbpbcn-ïtiP 
ba in den een ander J^ooft ban autoriteit fendeu foude. ©e^ 
«lEnBöuk fc fiende de fabe nu in defen ilate beeft fijne commt|fte 
Snacn. geopendaert/ met oob fcljjijbeng ban fijn ^rceUentie 

dtoongen te fclj2ijben aen de febeepg Capitepnen ban 55^ 
de febepen die boo? de ©en lagen / dat fp mette febepen mccin 
opteïleefouden bomen boo? de^tad en geben boerrfn 
iu banden ban de durgerg / en boe teelde febeepg €a* 
pttepnen toel bemerbten dattet een afgedrongen fcbnft 
toag/fotg dacr noebtang een febeurtnge doorgebo? 
men/toant de fcljepen ban 3fim|lecdam jtjnnam^ 

fler« 
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fterbam gefeilt/enöe anbere 3pn boo? öe ^taö opte 
©ee gebomen. gjan ©cfterman iö beö abontö toeber? 
om uit fijn gebangcniö ontftagen/ en ise baer na niet 
jegenftaenbe pn belooft pabbe mette burgeröteleben 
en te fterbennalümftetbam getogen/be 25ucgemee? 
tieren pebben oob eenige bagen baer na miöbel gebon? 
öenomS&oöpuifen uitcgebangemfle te berloffen/ en 

"teneV pebben pem met eenbeel ^cputterö boen gelepben tot 
m&e; 3dmfierbam / tot groot mifcontentement ban be gene 
W-JP/' bie pem pabben gehangen: be burgeren 3pnbaetna 
Jlomt ban meninge getoo?ben om alle be fcpepen ban oorloge 
itjfim» inbe^aben te balen en’t gefeput op be j©alteb?en? 
f J?®; gen/ ban oube jpreberib ^pmonffoon een ban be boo?? 
" 7' ftp?eben bier Capitepnen bie bien ttacpt be toacpt 

pabbe alö fp pet bes? mo?genö meenben te toerbe te 
pellen / beeft feer gearbeib bat te beletten en be burge? 
ren ’t feibe af te raben/ boubenbe baer bele ftoacigpe? 
ben boo? bie fp te bettoacpten fouben pebben/fofpbp 
baer boo?nemcnbleben/ ja bat fp nergenö fouben mo? 
gen bomen noep paer booföen buiten bepoo?tenftebcn 
te mater nocb te lanbe/ maer fo berre fp toilben affiaen 
toift befabe biel te befenberen / en foube be fcbulö ban 
be commotie biel ban ber bo?geren balfe beren/ en leg? 
gen be fcljulb cenföeelö op 25oöPuifen/boo? öienpp 
met fijn ©ellebaeröierö in be toacpt toaö gebomen / en 
anbecbeelö boo2 bien hopman (©uitbel Ijabbc gepoogt 
fijn folbaten peimelpb in be ^tab te brengen / pebben? 
bcbaernaoob berfelbe folbaten getocer beimelijbin 
be ^tab boen balen / en bat 25oöpuifen oob ttoe <©og? 
gebootöban (tfnbpuifen bie om baer b?oobtehfonnen 
toaren/genomen pabbe fonber rebcn/ fuïr bat bP öe fa? 
fee ban be bo?geren boel toiïbe aennemen te befenberen/ 
fep biilöe fijn puiöb?outoeenbocpter baer boo? te pan? 
be fetten: met befe en befer gelijbe rebenen fjeeft bp be? 
iebo?gerö toanbcimoebtg gemaebt en baer boo? bele 
bien nacbt en baegö baer na tot fijn meninge ge? 
fe?acpt. ^e 25urgcmeeftetö pebben ooit gearbeib boo? 
fommige anbere/ om be fcbepenban oorloge bie op* 
te Uïee lagen boo? €nbpuifen en albaet t’puiö boo?-' 

5e 60?» ben te laten baren / fuftinerenbe battet niet geraben 
fnuïuïen bJaö bie te pouben om baer niet te bergrijpen 
ntorr* aenöeö Coningö armabe/ fomme baer toerb fo bele 
utaaiv gcbaen met fcpone tooo?ben / beloften en fommige 

b?etgementen bat be meefienbeel ber bo?geren confen? 
acftt / teerben bat men be fcbepen foube laten baren geltjb 
laten oob gefcpieö tg / ban fo baer in ’t uitfeiien een boot ban 
nE 00?toge aenbc grom getaebte/en bonben’tfelbe niet 

:i;ioge banbe gront ferijgen: mibbelcetijb fo betoinb baejl 
eöet» berpief fo 3ijn eenige b?pbuiterö bie in ’t ©lie gearri? 
"'oa” beert toaren en fulr hernomen baöben / albaer aenge? 

bomen na’tboo?f3 boot toe: be Capiteinbantboot 
fulr getoaer too?benbe / peeft met fpn bolb pet boot ge? 

s2fenC ru*mt 1 öanbe b?pbuitetö pacjien paec fulbö batfp 
:rb|an* noep fommige ban ’tbolb btegcn/en pebbenpet boot 
m een berb?anb / toant pet aen be gront toa& ^>c 25urges 
ï![ J?" meeiterö pabben gaerne toeberom een anber boot in 
Qo? öe plaetfe toillen toe maben en fenben / ban fo fp ’t boot 
jnftöuP ban barman 3©inbelf3 burger tot Cnbpuifen leggen? 
n* be in be Euiber ^aben binnen be b?ugge baer toe ge? 

öejiineert pabben / en boo? be b?ugge toilben b?engen / 
fo pebben be burgert / alö be foPmafi baer al boo? 
boaö/ en be grote maft noep binnen toa$/ be b?ug? 
gelaten toeballen / fulr battet boot in noepte uit en 
feonbe geraben en bleef alfo eenige bagen leggen. 3^e 
25urgemeeftersi pebben oob een ©aenbel burgert aen? 
genomen / baer ober fp eenen 25aert Euptgej'3 tot 
hopman geftelb pebben / en ’tfelbe ©aenbel onbet 

3e sur- geb geb?acpt / pier jegen.0 pebben ©ietcr Sfuptgeö 
erèn’ 25«Pf0^n.ö / en <Dirb 25?outoer pen geftelb en grote 
an moepten gepab mette ©utgemeefteten / p?efentcrcn? 
Hnfeöm, been bertonenbe b?ieben ban ben ©?ince ban ©ran? 
ocnem ÖW« bat pp in een beftembe tpbte belbe foube 3tjn/ fo 
^aenüel oob flpcpart <Jtlaef3 anbere b?ieben b?acpt ban fpn 
o?eeren Crcellcntie banfo jongen bate/ bat fp feiben ’tfelbe 
§e onmogeltjb te 3pn / en battet geconterfeite b?tcben toa? 

ren en aepte baer niet op / en meenben met paer boo2? 
nemen boo?tte gaen / toant fp meenben nu almee? 
feer te toefen/ alfo^ijn fp algelpb metten raeö en pet 

I. Deel, 

©aenbel bneepten op eenert mtbbag gegaen na öé 
Eupberpoo?te en ^upber b?ugge om pet boo?fcp?e- 
ben boot boo?bc b?uggetcbrpgen/ altoaer bomenbè 
fp niemant en bonben ban eenen <C:o?nelio§anffooti 
25?outoer / en ttoe ban fijne b2oebciö ^»irb 25?ou? 
toerofonen/ aio ^facob ^irbf3 en gian <©irbf3 alias? 
<3Ian ^llberto: een ban be 25urgemeefteren met na? 
men peter €o?neIiffoon feibe tot pen-iuiben/ toieio 
piet be gene bie ono foube beletten / bat top bat boot 
niet en fouben boo?beb?uggeb2engen* <©aerop€o?? 
nelio ^anftoon pebbenbe een ftacpftoeert op fpn fepou? 
beren (énfpnnebenelreenroer) anttooo?öebatful? 
len top beletten of baer boo? fterben / terftont 5ftn baer 
bele bo?gerO ban allen banten bp gebomen om ’t felbe 
te beletten / en aïOeen ban be aengenomen bneepten 
fnnroer toilbeaen leggen om na Co?neliO gianffoott 
tefepieten/ foftonb baer een anber bo?ger met namen 
2friOBirbf3 bp/ betoelbe feibe/ fcpietftu een banbe 
burgerO ibftebe bp terftont met een opfteber inbpn 
ribben / baer mebe belette pp bie ftpcot/ en fobaec 
meeren meer burgerO bergaberben/ fo 3pnbe25ur? 
gemeefteren/ fienbepacr boo?ncmen belet / toeberom 
niet uitgereept pebbenbena pet ^tabpuiogebeerten 
pebbenbe ^cputtero met paer getoeer boo? petste* 
öepuio ontboben / be toelbe b?agenbe toaer toe fp al? 
baetfopaefteüjb ontboben toaren/ toerb tot pen-lut? 
bengefeib/ gp fult onööefe *0eufen/ befe fcpelmen/ 
en befe rebellen pclpen boobfmptcn/ toaer uitfogro? 
te commotie onbet be ^cputterO gebomen iO öatfe 
meeft na puio liepen / bpfonber aio fp poo?ben bat ee? 
nen gjacob jploriffoon be ©iffdjerö en ^cpipperö op 
maebte om tegen pen-Iuiben te treeben / fo batter toei? 
nig anbere ban peel ^paeno-gefinbe CatPolpbeble? 
ben/ be bo?geren toaren aen alle banten opte been/ 
en b’een b?oeber en bo?ft pem nautoelpbo opten an? 
beren betroutoen/baer na pebben bie ban be Sleligie 
eenige burgeren aen be 25urgemceftcren gefonben/ 
en begeert bat fppet gefeput bat boo? pet ^tabpuuS 
lacp moepten op ben toal b?engen/ ban be 25urge? 
meeftero gaben boo? anttooo?be ten bomt pier niet 
op aen / ban laet onfe (©ebeputeerbe ban 3Cmfter? 
bam bomen fofullen top ban befabe fp?eben/enpeb? 
benfe baer mebe boo? befe reife afgefet / en alfo be 
«©ebeputeerbe bie tot ^Imfterbam bp ben <©?abe batt 
25offu getoeeft toaren noep bien feiben bag t’puio gua? 
men / fotoerben bie banbe geref02meerbe fïeligiege? 
toaerfepout poe bat fp fulb befepeib mebeb?acpten/ 
en bat be j©agiftraet oob gepeel gerefolbeert toao/ 
bat men foube boen ftraffen alle bic panbbabig ge? 
toeeft toaren om25oöpuifente bangen en fpn bolb uit 
öe ^tab te feerenen pouben/ en batfe ’tfelbe toilben 
boen baer quam af batter af toilbe. lijier boo? toarert 
fommige feer berftagen / anbere baer tegen pabben 
goeben moet battet anbero ballen foube. ^angCol? 
terman baer top boren ban pebben bermaent toass 
omfebere rebente befer tpb gacnlogerenutter «^tab 
eben buiten be poo?te/ baer toerb pem befe boo?fcp?e? 
benrefolutieban eenige acngcfetb/ betoelbe feiben be 
fabeftonb nu gepeel periculeuss / Colterman tercon? 
trarie feibe bat pet be befte tpbinge toasS bier moept 
toefen en batter noopt beter pope en toao getoeeft 
ban boen / en fcp?eef in ber paeft een beel billenen/ 
inpoubenbe alö bat be iBagïftraten fobanigen refo? 
lutie pabben genomen / bat baerom een pber op5ijn 
poebe moept 3pn/ en in tpbö tegeno fobanigen ton? 
cept en’t gunt baer uit bolgcn foube / paer feiben ftel? 
len fouben eer te laet toaer. <©efe billettentocrbenin 
öenacptaen alleplaetfen gcplabt/ fulr batbeömo?? 
genö pier boo? een groote mo?ringe onber ’t gemeen 
bolb guam / bie haft pier en baer bp ben anberen 
bergaberben/ en pebbenmetmalbanberen gefp?oben 
en paer (©ebeputeerbe aen be 25urgemcefterö gefon? 
öenomoppetboo?gaenbeberfoeb aen te pouben / ban 
pet gefeput om be toallente b?engen/ maerbe^Sur? 
gemeefterö fp?aben nu uit ben monb en feiben plat 
uit / fiet ten bomt baer niet op aen: maer onfe Com? 
miffariffen b2engen alfulb befepeib mebe ban3Cm? 
feerbam bat öe <©?abe bankop toiltoetentoiefpn 
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b?unben of fijn bpanbcn 3yn / en totl bofe bobcn bien 
plat uit ïjt'tJüen bat top ai t’famen ben J|ettoo ban 
ba fineren boo?een <0oubcrneur/enben<0?abeban 
ggpflU boo? een «gtabljouber / enfo pemanb bat niet 
begeert te boen / btc foube mogen uit be ^tab bertrec* 
feen/en futo fal moeten gefcljteben: fict bit iS’ttoit 
baer top na fcfjtcten/of top t beel lange toouben opbom 
ben t bier op feiben en riepen be burgert / bat fp nocb 
ben hertog ban nm / nocb 2öoffu en toilben fineren/ 
mepte bacfe 00b niet ban meninge en toaren uitbe 
^tabte bertrcdicn/toant baer toaren fommigc on* 
bcr ben-lutben bie ontrent bijf jaren lang bare ^tab 
sm ©aberlanb berlaten / en in b?eembe3lanbenbab* 
ben moeten ftoerben. ^efe toiften boe’tfmaebte/en 
tobben niet meet lopen / toilt gp lopen (feibenfe tegen 
be iBagtftraten) gp moogt lopen / macr top en toillen 
niet toeer lopen / gp en fult ensuietiebenbig uit’er 
^tab brijgen. ©c 25urgemee|teren bie nu meenben 
gefterbt te toefen 10 met pet ©acnbel bat fpaengeno* 
men babbm / als boo? be toefegginge ban fjulpe bic fp 
ban ben <©2abc ban 2öoflu babben/ en batfp boben 
bien meenben nu bele burgeren oen baer fpbc geftregen 
te bebben en in allen gcballe berrebe (terl»ftete3ijn/ 
feiben tegen be <6ebcputeerbebanbe twgeren batfp 
begeerben ban bet acce nt met ben-lmöen gemaebt 
ontjagen te 3ijn/ toant pet toas maer bpn?obifiege* 
maeïtt / fp babben nu anber bebel ban ben <0jabe ban 
25o jïu / baer moeiten fp baer nu na reguleren / bet toa* 

met b2imtf£ijap of met bebtonnb. ^e burgeren 
SSSufc toaren beo te b?ebcn / en feiben top ontftaen u ban ntoe 
tuffen beloften/ toant gp Hebt bocb genoeg tegen ube-often 
tuffen ^öacn/ elb macb ban nu fijn beft boen / en3bn alfo 
afftrS ban malbanberen gefebeiben; be boo?f3«©ebeputeer* 
en be be ber bucgerpe Hebben bit aüeS aen be bare bertdt / 
burgen cn nefeib j,et mare nu ttjb bat fp toefagen/ betoaeb 
ZVL toas baer bcbolen / bet geib baer nu al t’famen lüf en 
öaen. leben / inbien fp nu berfuimig toaren fp moften nu te 

boren gereet 3bn/ eer bet te laet toare. Pjerer Buyskens 
moft nu fijn commijTte te tocrb (tellen bie bp ban ben 
éunce babbe cm be^tab intenenteneninb2Pbeib 
teftcllen. <©002 befe bermaninge toerben fpfo moe* 
big /bat fp baer lieten bebunben al mee|ter te 3ün/ en 
bcfiotcnbat een peber toat foube gaen eten / toant bet 
toas elf uiren/en ban met eenmoebig bertegelijbec 
banö be fabe aenbangm en uitboeren. nu ben 
inibbag boo: bn toas / beeft 3B>irb San(lfoon3&?ou* 
toer / be ^taös (Crommeftager genoemt Huöett 
3Bperf5 ontboben en bent uit ben naem ber burgeren 
geb2aegt / of bp toübe omjlacn bat alle be gene bie ben 
Comnbban^pangien en ben #?incc ban ©rannten 
lief babben / baer fouben binben laten met baer ge* 
toeer on ’r 3uib :r ennoo?ber^pop: be(€?ommef!a* 
gcr toas bes re b?eben en öeloofbe alfo te boen. ^e 
purgeren babben o- oer baer te boren geo?bonneert 
bat Piecer Buiskcns bem foube laten binfcen ais een 
<9b?rjïe op ’t nooeb ^jpop / en Siacob <Dubf3 a?S ©* 
berfte op ’t 5uib bp be poo:t / en <©irb kontoer bp be 
blautoe poo?t/ altoaer ttoe itucben gefebuts lagen/ 
toelben bolaenbc bent nu clr op fijn plaetfe boegbe: 
mtbbjdrctijb beeft cenen^Jacob ^trbfametfommige 
burgeren bc 3uibcc (Coicn ingenomen. <©c 2i5urge* 
meesteren btt al t’famen bernemenbe bebben be febut* 
ters ontboben terltonb met baer getoeer boo? bet 
^ètabbuiS te bomen. 3£>e €?ommcl|tager baer bo* 
ren af gefeib is / bie isoobboo?bet^tabbuiSgcbo* 
men / en beeft omgcfïagen en geroepen als bem bebo* 
ïen toas. <De 25urgcrmee|ier ^lan Ï3cinertf3 borenbe 
be Coning ban ^pannien noemen/fctbe ’t fal nu toel 

Cf 272) lijn cn gelueben bat is onfc (€?omme|tager. Jïöaer 
een ban bc fcbutterS b2aegbe bemofljptoclberltonb 
toat bp riep / te toeten bat alle bie bc Coninb ban 
^nangten en ben f>2inteban<0?angien lief bebben/ 
fouben on ’t 3uib en noo?b ^pop bomen: baer op be 
boo2f3 25urgemce|ter berbaelt to02bcnbe/ feibc toat 
toti bat toefen. <£e burgeren bie balt |terbgetoo?ben 
toaren quanten met ttoe Iturben gefebuts baer fp een 
aBagenlmrg beo: babben gemaebt na bet ^tabljutS 
toe / macr be fcljiutcrS getoaer too?benbe bat niet al* 

leen <Dtrb 25?otitoer tmte bootfj ttoe itucben ge* 
febuts acn guam: maer bat 00b be burgeren en bif* 
jebers ban allen banten fo ban 3uiben ais noo?ben met 
groter ern|i tegen baer aen quanten/ 3tjn tocggelo* 
pen / latenbe be |Bagi|iraten alleen op’t^tabbuis 
biijben/betoelbetjierboo? fo berbaelt 3tjn getoo?ben/ 
bat 3P alle be beuren ban bet j§tcbebuiS gefloten beb* 
ben/at 5bn in ’t opper|te ban bet ^tebebuis geblurljt/ 
maer be burgeren bebben boo? bebel ban ^irb 25?ou* ©e 
toer be beuren ban bet ^tebebuiS met een etnbe balr Map 
opgelopen en 3ijn baer in gebaüen en bebben bc JiBa* £et 1 
giltraet gehangen genomen / en bebbenfeop beÉeet* «enssu^ 
poo2tegeb?atbt/ en baer albaer boen betoaren. ftn toec^ 

! benbe boo?ts ban fronben aen bet ©aenbei en te* 
ben ban ben 3B?ince ban ©?angien op bemuureban mi uan 
bcr <§tab uitgelteben/ en baer aen be 3ijbe ban ben pnfeöuf» 

j p?ince ban <Ö?angien en tegen ben Hertog ban fiiba Le“ft 
berblaert. #it gebaen toefenbe bielben 3? goebe onnet bc 
toacbt / ban lieten be gehangen É9agi|traten bes 
abonbs toeberom elb na buis gaen. jpaer Hans Col* 
terman nu mebe in be^tabgebomen toefenbe/ en ru* ^ 
fre ben gebelen narljt niet een pegclpb te hermanen/ 
bat bet periculeus toasen 00b ban qiiaber confequen* 

| tte/bat 3P bejiï§agi|iratetttoeberomloSgclatenbab* 
I ben/en bebe fo bele bat 3P bes anberen baegs toeberom 

op t^tebebuis toerben ontboben / bet gemene bolb 
i mebe bolgenbe / altoaer Colterman b?aegbe ban 
I toienS toenen en uit toiens naem bejiBagiitratenop 

gilteren toaren gcapp?ebenbeertgetoee|i/ toaer op 3P 
gelijberbanö riepen ban ’S finten toegen: baer op 
Colterman toeberom feibeen p;ote|teerbe battet ais* 

- ban in niemanbs bermogen entoas/ befelbefonbec 
boojgaenbe abbijs en boo?toetcn ban ben $?ince te 

J entflaen / maer bat men ben JD?ince terltonb baer hart 
be toetc foube mogen boen/ en mibbelrettjb befelbe 
JIBagiftraten alfo bet rutöen ban qualitc toaren / bin* 
nen baer buifen boen bcrfefecren of in een buis bp mal* 
feanberen boen betoaren / op batter niemanb boo? ee* 
nen onrijpen pber of in een furie 3ijn banbeu aen en 
febenbe t toelben racb goeb gebonben toerb / en 3iin al* 
fo befelbe in’t^a|toc?s buiSgenaemtCaipbas buis 
bp be 3©dterpoo?f geb2acbt / en albaer feberen tijb 
lang berfebert gebouben. 

5©aer na bebben 3p terftenb eenen bobe tntgefonben me ban 
na ben 25?id aen ben <©?abtbanbcr3!Barb/ena|Ti* «nfeönfc 
Itentie aen ben feiben berforfj / fo 3P 00b eenen bobe jfn ftn' 
iiitgefonben bebben aen ^e bipbuiters en toater-geufen SflS 
bie in ’t ©lie lagen / en bde <02eincn bp baer babben/ tic uit, 
ten einbe 3P mette<6?einett in be^tab bomen fouben. 
©oo?ts is ^onbljeer ^iberieb <^>onop baer ban ter* 
|tonb tot kernen neabberteert/ boo? Kijbcr Claef5 ett 

i anbere/betoeibe ’tfelbe terltonb aen 3ön Cjccdl. beeft 
gefcb?eben/enficb beerbig gcmacïn bertoaersterei* 
fen: baer en tulTcbcn bebben bc burgeren boo? raeb 
ban ben boo?f5 Coltet man en anber e Pieter Buiskens 

} gernben bat bp op 3iin ccmmi|Tiemibbdrctöbfoube 
acnnemen ontrent 350 folbaten uit be bo?gerpe/ bie 
baer in bc £Stab toaren / ober be todfce tot Capiteinen 
gepelt toerben Co?ndts peterf? EutS en ^facob 
5plcrtf3 / en tot Stct'tcnantgiafobCo?ndif3in’tHof ©ctn» 

i en <6c?rit Cbertf3. <©’ect|tc bulpe bie 3P ïn feregen |«>9n» 
toaren be b?pbniters / baer ober Capiteinen toaren 
<0illis Steltman/ (CicteHem'nga/31Dilem5liebenf5/ tinnen 

I i^idaeS Holbedi/ cn Capitein Wybe. ^>efe in be 
(§tabgcbomen3ünbc/ beeft Pieter Buiskes be aenge* “u 'ta' 
nomen legeren toeberom afgebanfet: be <©?abe ban 
ber jjsarïf beeft 00b utten 23?ide benluibcn tebdpc 
gefonben 2fonï?er Slacob Caöbdiau /ClaeSIUudja* 
ber/ Co?ndisloefjcon cn ïtobof / met een bed b?cme 
folbaten. €ot 25urgemee|tcren jyn ge|tdt in plaetfe 
ban b’oube bie nocb gehangen faten peterluit* 
gcnf3/ 2ïntboniS ^pmonf3/ ^acob Crijbfj/ en gieter 
Heinf3. <Defc bebben ben 28 jtJep eeb gebaen / ben 
Coninb ban ^pangien/ ben #?inceban€>rangten/ 
en be (tab ban Cnbljuifen pcbou en getrou te 3tjn: <Dcn 53urgf- 
Hertog ban 2Mba met fijnen acnbang mitsgabers n'rf,lr 

ben tienben en ttointigflen penning en tpranntfc l^Jan 
13jnquifme te toeberftaen/ cn een pber teonberbeu* {,«!,>«. 

ben 
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Ben ut b?pDetb/ oofc Bes? «gtabssoojüacr entodBaert 
ban Be gemeenten altijd aen te (ten en te foeefeen / 3©e; 
butoen / a©efen en mtferable pennen in cecBtBaerBt; 
ge faben booj te (iaën en OcfcBecmen/ fonder aenfcfjou; 
BJtnge der perfonen/ fecreten te beien/ nocb om giften/ 
gaben of eenigetbanöe faften / doo? Beenden of magen 
begeerte eentg onrecht te boen/ en be boo?f3 ^Jacob 

« t dplortfj & gecommitteert getoeefi tot .gtBout ber feL 
wraó ber^tebe. <Den 28 jDep tb ^onbbeer ^tbertb «§o; 
Secfft nop ban 25?emen metter Baeft op Cmbben gereifi / en 
g&onop ober nacbt en bag teifenbeben 2 3funp boo? jBeden* 
SüenC blib gebomen binnen €nbb«ifen/ niet fonber groot ge; 
Sn ' baer enperöbei/ toant bP bp na geraebt toaö in Ijam 
»joo?i0 ben ban febere HBalen / be tnelbe gefonben toaren om 
SS6' ö*nnen JBebenblib te leggen / ban ben tnganb toajS 
aitoacc getoeigert getoeed: niettemin ^onop ontguamt 
öp ont» met roepen binnen jBebenbbb / en geraeebte alfo 
Eö aiö b002tb tot Cnbbuifen/ baer bp bertonenbe fijne com; 
%uitv miflïe en bdeben ban ben jMnce ban <©rangien/ in be 
nant hjel&e bp bem feer recommanbeert en p?ijft ban fijne 
mScban^omigbeib en troubJigbeib/ met groter blijbfcbap 
oen aiSÈ luitenant <0ouberneur ban ben Jb?ince ontfam 
mnte gentoerb. ^e commiffie bte bP ban ben $?ince Bad; 
eanaSi te/toajSüiUwnbeaWboïgt: 

Cent» UT IIhelm by der gratie Gods Prince van Orangien, 
mtffle Grave van Naffau , van Catzenellebogen, van 
©nife Vyanden>van DieKjVan Buren, van Leerdam me,Sec. 
tmn ©* Heere en Baron van Breda, van Dieft, van Grimber- 
ranjicn gen, van Arlay, van Nozeroy, Sec. Burg-grave van 
ftew ©f/ Antwerpen, en van Befangon, Stadhouder en Capitein 
Bertft ' Generael over Holland, Zeeland, Weft-vrieflanden 
£>onop. Utrecht. Allen den genen die defen jegenwoordige 

fien fullen faluic. Alfo na vele grote en fware moeiten, 
arbeid en onkoften die wy binnen ettelijke jarenher- 
waers fonder ophouden gedaen en genomen hebben, 
tot verloffinge van den Nederlanden met allen den 
goeden inwoonderen der felver, uiter tirannye, ver- 
druckinge, en flavernye daer de Hertog van Alva de 
felvenueenen tijd lankin-gehouden heeften als noch 
houd, en de felve te ftellen in hare oudevryheden, 
rechten en privilegiën, het God Almachtig ten leften 
belieft heeft in onfen handen te ftellen de Steden van 
Enkhuifen, Medenblik, Hoorne, en ander in het Wa¬ 
terland leggende, van de welke mitsgaders van de in¬ 
woonderen der felver wy begerende de bewarenifle in 
goede eenigheid, rufte en vrede, en ook die te befcher- 
men voor alle overval en geweld der vreemdelingen, 
d’welk hen foude mogen gefchieden, hebben wy om 
diverfe refpeeften notelijk gevonden aldaer te fenden en 
te committeren eenigen perfoon van qualiteit en auto- 
toriteit, en ook wel vertrout, om in onfen nameen 
van onfent wegen te hebben het Gouvernement der 
felver Steden en des gehelen Waterlands voorfz: 
Waerom fo is ’t dat wy defen aengemerkt en om de 
grote experientie die wy hebben van de goede en fon- 
derlinge affectie, die tot vorderinge en welvaren van 
de gemene Chriftelijke fake en onfen dienfte van allen 
tijden is dragende de Edele onfe lieve befondcreJon¬ 
ker Diderik Sonoy, hebben wy hem geftelt, geordon- 
neert en gecommitteert, ftellen, ordonneren en com¬ 
mitteren by defen onfen Lieutenant en Gouverneur 
van den voornoemden Steden Enkhuifen, Medenblik, 
en Hoorn, met voorts den anderen Steden en Vlecken 
in Waterland gelegen , en met het gene des daer aen 
kleeft, hem gevende volkomen macht, autoriteiten 
fpeciael bevel by defen den felven ftaet te hanteren en 
te bedienen, fich te gebruiken ter diredtie en regeringe 
van den affairen en faken der felver Steden en Water- 
lande aengaende, de hand daer aen te houden ter be- 
fchermeniffe, fekerheid en goede bewarenifle der fel¬ 
ver Steden en Landen met allen den inwoonderen van 
dier, en de felve te behoeden voor alle geweld en over- 
laft, in adminiftratie van goede juftitie en politie, fo 
vele mogelijk word en hy aldaer notelijk bevinden fal. 
Den krijgfluiden aldaer in onfe name zijnde of den ge¬ 
nen die wy aldaer noch fullen mogen fenden, te hou¬ 
den in goede ordene en krijgs-difcipline, fonder te ge¬ 

dogen dat by henluiden ofeenigevan hen den in«*efe- 
tenen der voornoemder Steden ccnig geweld of over- 
laft gefchiede, dat by den voornoemden krijgiluiden 
gedaen en gehouden worde fo goede wachte als ter fel¬ 
ver Steden en Lands verfekertheid fal bevonden wor¬ 
den te behoren. Gevende hem daer-en-boven noch 
macht en autoriteit om in elke der voorfz Steden tc 
ftellen een Luitenant gelijke macht hebbende als hy, 
en voorts noch te lichten alfulken getal van krijgfluiden 
als hy tot verfekeringe der felver Steden fal nodig be¬ 
vinden boven de gene die alrede daer in fullen mogen 
zijn, en generalijken temogen doen al’tgenedatee- 
nen goeden en getrouwen Luitenant en Gouverneur 
van Waterland en den Steden voorfz toeftaet en be¬ 
hoort te doen, tot bewaerniffe en goede verfekertheid 
der felver en volgens de inftruftie die hy van ons heeft, 
houdende met ons goede correfpondentie van alle 
nootfakelijkheden en fwarigheden die buiten of bin¬ 
nen den Waterlande foude mogen vallen en overko¬ 
men , om des te eer goeds tijds daer in te mogen ver¬ 
ben. Waer op en van hem wel en deugdelijk te quij- 
ten in den voorfz ftaet van Lieutenant en Gouverneur 
der felver Steden en Waterland, hy fchuldig en gehou¬ 
den fal zijn den behoorlijken eed te doen in onfen han¬ 
den of van den genen die wy daer toe committeren en 
ftellen fullen : verfoekende daerom aen den Burge- 
meefteren, Schepenen, RegeerdersBorgeren en alle 
den anderen inwoonderen der voorfz Steden, ordon¬ 

nerende en bevelende allen en yegelijken onfen Over- 
ften, Capiteinen, foldaten en allen anderen in de 
voorfz Steden in onfen eed zijnde, dat fy aennemen en 
erkennen den voorfz Jonker Diderik Sonoy voor on¬ 

fen Luitenanten Gouverneur der felver, en voor fuik 
hem alle gehoorfaemheid bewijfen, hulp en byftand 
doen in alle’t gene hy volgens’tinhouden defer onfer 
commiflie , en de voor-genoemde inftruftie henlui¬ 

den bevelen fal, gelijk onfen eigenen perfone. En ful¬ 
len daer in onfe belieften doen. Des t’oorkonde heb¬ 
ben wy defen met onfen name getekent, en onfefe- 
creet-zegel daer beneffens doen drucken in Placcare, 
Gegeven tot Dillenburg !op den twintigften dag der 
maend van April, in den jare 1572. 

©oo^ts? Beeft Bp Bertoont fijn mfïrum'e Bem Bp Ben 
P?mce gegeten/ luidende alg Bolgt: 

2Pnfïrume Ban toegen mijns? ^ecccn&cs?D2tnccn 
Ban <D?angien / <©?aBe Ban $afifau / $c. Bolgcns? Be* 
toellte Be €öde gionfeec ^iöerifc^onopfcBuI&igfal (F-273} 
5ijn Bern te reguleren / tnöien <0oö Be J^eere Be gena&c 
geeft / Bat Be^teBen €nBBuifen/|BeBenBü&/^oo?ne 
en anBere ^teBen en DIecBcn in JBaterlanB gelegen/ 
ingenomen Bio?Ben/ toaer oBer 5ijne Jpurfïelijhc Ce; 
naBe Bem ^onop als? luitenant en <iBouBcrncur ge; 
(lelt Beeft. 

E Erftelijk fal de voorfz Jonker Diederich Sonoy na Sin* 
luid fijner Commiflie fijn beft doen om allen en je- 

gelijken den ingeletenen der fteden Enkhuifen, Me- 
denblik, Hoorne, en anderen Steden en Vlecken in Ban©* 
Waterland gelegen te verloiïen van de flavernye en ty- candcn 
rannye, daer fy jegenwoordelijk in fijn, om die*veder- 
om te brengen en te reftitueren tot haren ouden vryhc- 0cto«n 
den, rechten, herkomen, en privilegiën. 

Item fal van ftonden aen met alle neerftigheid de 
hand daer aen houden, op dat het woord Gods aldaer 
verkondigt en gepredikt worde. Mits ook toelatende 
het exercitie van Religie den felven woorde Gods con¬ 
form , indien de ingefetenen voorfz of eenige van dien 
’t felve begeren, fonder nochtans te gedogen dat die 
vandeRoomfe Kerke eenig overlaft gedaen worde, 
of ook dat fy belet worden in d’exercitie van haerlie- 
den Religie ter tijd en wijlen wy anders daer op fullen 
geordonneert hebben, of dat «Jenoodwendigheid en 
fnelligheid anderfins mochte vorderen,na het ad vijs des 
Gouverneurs en Raed aldaer, doende de voorfz Sonoy 
midlertijd fijn devoir op dat alle de voorfz ingefetenen 
t’famen in goede rufte en vrede leven, fo na als moge¬ 
lijk word, niet lijdende eenige heimelijke vergaderin- 
ge ’t fy by dage of nachte te gefchieden. 

Ten 
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Ten welken fijne hyvan ftondenaen fal doen ver¬ 
gaderen die van der Weten Raed aldaer,hen te kennen 
gevende tot welken einde hy aldaer van onfent wegen 
gekomen is, en dien volgens met die van der Wet en 
Raed voorfz t’famen adviferen al’t gene fytotrufte, 
welvaerten verfekertheid der voorfz fteden fuilen be¬ 
vinden te behoren, makende tot dien fijne alfiilke Edi- 
dlen en ordonnantiën als daer toe nodig fuilen fijn, 
doende defelve ordonantien wel fcherpelijk onderhou¬ 
den by executien van der poenen daer in verhaelt. 

Sal neerftelijk toefien dat by fijne krijgsluiden goede 
fcherpe wacht en wake gehouden, op dat hy van de 
vyanden niet verrafcht en worde, of dat by den inge- 
fetenen felts egene oproerigheid en gefchiede. 

Hy fal ook van ftonden aen en alle dage met eenige 
hen des verilaende befichtigen en doen befichtigen alle 
de fterkten van de voorfz Steden en Vlecken, en met 
allen vlijt en neerftigheid die verfterken, en daer aen 
doen bouwen al’t gene dat tot verfekertheid der fel ver 
werd dienende, fo wy hem breder ’t felve mondelinge 
verklaert hebben, waer toe hy de ingefetenen voor- 
fchrevenen den Landluiden daer ontrent op vorderen 

fal. 
Aengaende den genen die ter caufen van de Religie, 

confederatie van den Edelluiden , prefentatie van de 
requeften hier voortijden inden Nederlanden gefchiet, 
of om eenige fake daer van dependerende uit der voor- 
fchreven fteden mogen vertrocken of ook gebannen 
fijn, fal hy laten wederom komen, ftellende defelve 
in alle hare goeden, aften en gerechtigheid, hoe wel 
henluiden defelve mochten genomen ofgeconfifqueert 
en aen anderen gealieneert fijn. 

En fal geenfins gedogen dat by fijne foldaten ofande- 
re eenige fchade of overlaft gedaen werdeeenigen van 
de Ingefetenen voorfz,’t fy van d’eeneof d’andere Re¬ 
ligie , of dat fy van de foldaten voorfz, of anderen fou- 
den geplundert of berooft worden, en willen wy fulke 
overtreders aen den lijve geftaft te worden, waer van 
de voorfz Jonker Sonoy fijne foldaten en allen ande¬ 
ren goede kondfchap fal doen hebben. 

En op dien hy te beter onfe goede meninge mach 
volbrengen, fal hy allen den genen die inden voorfz 
fteden in Wet of Raed fitten of eenige ander Staten of 
Ofïicien hebben aldaer, daer in continueren, indien 
hy de felve tot defer fake gunftig en toegedaen vind, of 
anderfins de felve afletten en andere in hare plaetfe 
ftellen, fo hy tot beter verfekertheid der felver fteden 
fal bevinden behorende. 

Ten welken fijne hy van ftonden aen de voorfz van 
de Wet, anderen Officiers, mitfgaders die van de Am¬ 
bachten , Gilden en Boederfchappen elk befonder, en 
voorts allen den anderen ingefetenen der voorfz fteden 
fal doen doen den eed hier na volgende, wel verftaende 
dat hy voor wederfpannige rebellen en vyanden hou¬ 
den fal allen den genen die’t felve weigeren fuilen, en 
voor fulx metten felven handelen, en fien dat fijns per- 
foons verfekert fy; gelij k ook dien over de welke de ge¬ 
meente klagende fijn dat zy haer trouweloos, bitter 
en quaedwillig getoont hebben regens haren Vaderlan- 
de, de ®ryheden,privilegiën en ingefetenen van dien en 
fulke yan haren Staten en Officien af ftellen. 

Dit fuilen fy (-weren : 

DAt fy den Conink onder mijnen Heere den Prin- 
cetrou en hult fijn fuilen, voorts fijne Excellentie 

gehoorfaem in alle ’t gene hy henluiden ordonneren en 
bevelen fal, dat tot vorderinge van den woorde Gods, 
dienfte fijns Maj. tot welvaert, verloffinge envryheid 
van den Landen, hare fteden en van elk hunder in’t 
particulier word dienende, dat fy de vryheid en privile¬ 
giën van de fteden voorftaen fuilen en ’t welvaren van 
dien beneerftigen,dat fy in egeender manieren toelaten 
of gedogen fuilen dat in ’t prediken of de exercitie van 
’t warachtige woord Gods navolgende het Euangilium 
iemand hinder, letfel of ftoringe gedaen fal worden, fo 
dat iemand in fijne confcientie onderfocht of ter cau¬ 
fen van dien by Inquifitie of Placcaten vervolgt fal 
worden. En en fuilen defgelijx die van de Religie der 

Roomfer Kerken geen hinder of letfel doen. En dat fy 
geen accoort of appoinftement maken fuilen metten 
genen die daer van fouden mogen feggen laft te heb¬ 
ben van den Conink, in wat maniere of onder wat con¬ 
ditie het fy, al waert ookfodatmen hen privilegiën en 
'vryheden van den fteden vermeerderen en de voorfz 
Religie permitteren en toelaten wilde, fonder expres 
confent van mijnen Heereden Prince van Orangienof 
dengenen van lijnen adherenten die van hem daertoe 
geautorifeert fal wefen. Als mijn Heere de Prince 
voorfz noch fijne adherenten van hunder fyden ook 
niet doen en fuilen fonder confent van de fteden. 

Wantfy hen verfekert houden mogen dat gelijke 
geloften hen geenfins gehouden en fuilen wórden, als 
voortijds wel gebleken is by d’accoord van de predica- 
tien en voorts by ’t verbond, d’welk de Conink met¬ 
ten Paus jegens de Religie gemaekt heeft. 

Item den voorfz eed in der manieren boven verhaelt 
gedaen fijnde, fal hy Sonoy aen den Magiftraet verfoe- 
ken dat fy van ftonden aen aen den anderen naeftleg- 
gende fteden fchrijven om hem hier ook toe te verwec¬ 
ken. 

Sal van gelijken aen die vande Wet voorfz verfoeken 
dat fy ook aen fyne Excell. fchrijven, als te weten dat ly 
al dit van fijn Excell felfs fijn begerende. 

Infgelijksfal hy hem infófmeren wat vreemdelingen 
in den voorfz fteden fijn, en of daer eenige onwillige of 
wederfpannige fijn ’t fy geeftelijke of weerlijke, van de 
welke hy alle hare goeden fal doen arrefteren, en feque- 
ftreren, fonder voorts die te roeren tot dat hy breder 
ordonnantie daer af heeft van fijne Excell. 

Sal voorts by die van de Wet Recht en Jufticie doen 
adminiftreren in den voorfz fteden na oude coftume 
en volgens den rechten en privilegiën van dier. 

Sal ook geen Predicant ’t fy van wat Religie hy fy tot 
het ampt der predicatie provifioneljk mogen komen of 
eenige Sermoen voorts aen doen, het waer ook dat hy 
voormaels gepredikt en het ampt bedient hadde of 
niet, fonder hem eerftelijk de Overigheid en die vande 
Wet te vertonen. 

Sal ook de voorfz Jonker Sonoy terftond als hy inde 
fteden gekomen fal fijn alle hulp en affiftentie doen on- 
fen gecommitteerden, dien wy fchicken fuilen om te 
inventarifen en doen bewaren met Notaris en getuigen 
die van den rechte aldaer genomen fuilen worden alle 
meublen ;’t fy geld, goud, filver gemaekt, ongmaekt» 
gewijt ofgefacreert ofongefacreert van Kerken, Cloo- 
fteren of diergelijke andere Capellen,gelijk ook ter pre¬ 
fentatie van alfulke getuigen hulp en affiftentie doen 
onfen gecommitteerden, die alle inkomften van accy- 
fen, tollen, domeinen, tienden en alle andere dierge¬ 
lijke gerechtigheden der Coninklijke Maj. toeftaende 
Inventarifen, de Boeken van de Rentmeefters of ont- 
fangersnahen nemen, met alle het goed datterisont- 
fangen ofontfangen fal mogen worden; en totten.ont- 
fanger van dien ftellen alfulken perfoon of perfonen , 
als hy by advyfe van die van der Wet en andere daer toe 
nut en bequaem vinden fal. Ter tijd en wijlen mijn 
Heere de Prince anderfins daer in fal hebben verfien. 
Aldus gedaen by fijne Furftelijke Genade en onder fij¬ 
ne Furftelijke Genade hand en fecreet fcgel daer be- 
neffens gedrukt Tot Dillenburg opten 20 dach der 
maend van April in den jareons Heeren 1^72, Onder¬ 
tekent met fijne Furftelijke Genade hand Guilliaume cle 
Najfau, hebbende een opgedrukt root Waffen Segel. 

DC boorfctoeben lotion nu ontfangentoefende/ 
toeft beginnen alle tongen Dei* felber ^tad m 

goeder ordonnantie te toengen. toeft de ^tad 
in nier «©uartieren gcordineert / ’t eccfle guartier ban 
tot ^tedeluiptf af nae’t^oort toe/ ende ban daer 
om ban’t^ttnetotde&ertolrate toe/ d’anderguar> 
tier ban’t ^tedeïmioafnaden Euidcntoe/ dat cm 
langs de lege ^abendtjb tot de §iert«flrate toe/ tot 
derde guartier de ^uid-3ijde ban de 3Bcfïcr ftrate 
met dat daer Euidtoaert aenbleeft / en ’t bierde guac' 
tierdej5oo?d3tjde ban deJBeftetlïtate met dat daer 
$00?db?ae?£ aenbleeft.^? toeft fee? goede toacto doen 
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botibèn boo?tO Den #?ince ban ©rangten ban al lep 
geaDberteert/ en om bo?Der fjuïpe gefcb?eben/ ton 
einbe lp bent boo?tO mecfter mocht maften ban ’t ge? 
hele jgoo?Der quartier: eenige Dagen Daer na toerD 
tgbinge geflropt Dat De bpanb eenige molens buiten 
Der ftaD ftaenDé meenDe aen b?anb te Heften / en 
Datter eenige be2caDerpefcbuilDe/ toaerom Dcboo?f5 
l^anö ©oltetman gem Deo nacljto DeDe uitlaten om 
t’onDerfoeben toattet fouDe mogen fcfiuilen/ in toelb 
onDerfoeb bP ban De fcDilttoacfjt Doo? 5pn a?m ge; 
fcDoten toerDe: De fteDe nu loei berfehert 3ijnDe / fo be; 
gon De ©ouberneur 00b te Dertben (joe ljp De anDere 
fteDen ban ’t jloorDec quartier innemen fouDe mogen, 
©ber fuljc beeft bp De Capiteinen Cabbeljau en Huig; 
fjabec met 3Mrb 25?outoer en eenige anDere bo?gerp 
ban €nbt)uifen gefonDen na jBeDenbltb om mette 
©berljeiD alDaer te banDelen Dat 3pluiDen baer rneDe 
begeben fouDen onDer ’t gebieb ban Den ©?ince en tot 
uitfïuitinge Der ^pangiaerDen / Dan Den Caftelcin 
ban jBeDenblib/ Jonkef Cornelis van Rijswijk en toil- 
Defe niet boo?bp bet <glot laten pafferen / Docb De fahe 
toerD eenige Dagen Döcr nafobeleiDDat Klaes Kroes 
en Jacob in *t Hooft Capiteinen Der burgeren ban 
Cnbbuifen/ en Cabeijau bp ’t toefïen/ en Ruichaver bp 
’tooflen in Der fieDc IfêcDcnblib 3ijn ingebomen: De 
burgeren Dit getoaer too?Denbe namen beet en meefï 
al baer toebluebt op ’t &lot / rnaer De boo?f3 Capiteft 
nen hebben Der burgeren b?outocn en binberen geno? 

©? fte- men/ en De felbe boo? baer tegen bet ^lot aengefielt: 
öe ban toaer boo? 3P geDtoongen 3ijn getoeefl bet ^lot ober te 
3Kcbcn> geben. ©p Den 11 gjunp bo?tp Daer na / beeft De 
’tKei ^fubémeur00bDefiebebanïgoo?nniet fonber g?ote 
toerü tn* moeiten en penjbel ingebregen / toant De burgeren aft 

Daer in toapen tegen Den anDeren ftonDcn/ en fo Uoo2tp 
bo?tp Daer na alle De anDere fïeDen ban ’t felbe quar; 
tier / en ban SDaterlanb / aio 2Hlhmaer/ ©bant / f!I3o; 
niebebam en Jdurmereinbe / ober alle toelbeplaetfen 
ÖP particuliere ©oubetneuro geflelt beeft / a!0 tot 
JBeDenblib / Jonker Jacob Cabeijau, tOt l|00?n / Jon¬ 
ker Jofue d’Alveringen, Heere van Hofwegen , tOt 
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jfno* 
men. 

©an 
flrlljöen 
$00211/ 
SBIfft 
Maer/ 
CöaiiU 
5H2ont= - 0 . - ..- o - - - - 
Itenbain/ 4!lfimaer/Guilliame Moftert, en tOt ©Dam/ Jonkheer 
Sn WilJem dc Grave. <©e ©ouberneur ^onop (Detoelbe 
öj. te 00b berfebe bulpe breeg/ namentltjb Den ©berften 

Lazarus Muller, met eenHegimentfraepefclDaten) 
moefl haft alle Dagen met 3ijne bpanb fcbermtttferen / 
toant De SCbmirael 25oöbuifen boo? De flab gebomen 
toao met 3tjn fcbepcn/cn beeftfe boo? bet juiber gat ge; 
fonDen/ Dan en beeft alDaer niet bele bonnen uitreclft 
ten/ Doo? Dien Den a2 31unp tocl b?ie Capiteinen met 
baer bolb aen De (tab ober quamen en Den $2ince ban 
<©?angien eeD DeDen. ^ulr Dat DeanDerreftcbanDe 
febepen bebben moeten blucljten. 5ib bebbe toat lange 
en b?eeDDefen banbei ban Cnbbuifen toillen herbalen 
Doo? De g?ote impo2tantie Der felber ftab / en om Dat ib 
ban D’inneminge Der anDeren fïeDcn Deo felben quar? 
tierO maer in ’t bo?t en toilbe aenroeren. 

bincie ban ^enegott / Daer Den $?obnmaIen ïJaeb tt* 
fiDeert / bet iO een feer bafïe (lab/ met fefjone boge mu^ 
ren / too2nen/ boltoerben / en met D2ie Diepe b?ebe 
g?acijten omcingelt / en beeft ban binnen een j§iot / iO 
g2ootenfdjoon/ met ffbone bnifcncngebcutoenbcr; 
tiert / leit 7 mijlen ban ©alencpn/ en 10 ban 2$2Uf= 
fel: Defe inneminge io alDuo toegegaen: <©2abe io 
Detoijb ban Jêaffau io met 500 lichte jf?anfe peer 
Den en ontrent 1000 febutten tegen DenabcnD bei 
mciijb gebomen op eenmtjle na bp2$crgeninertie 
goutoe/ en ljreft3ön bolb Doen herbergen in De bof; 

ïoöe-’ 
toph bmt 
ilfïafftm 
nn-mr 

febagie Die gelegen io tuffeben Bergen en IKabuge/ aouTn. 
en boo?to 3ün öen felben abonD re toeten Den z ? USep 
binnen Bergen gebomen ttoaelf J^obeiingen gebleeD 
aio bocpluiDen en 3ijn in een berberge gegaen/ben-^ 
luiben uitgebenbe boo? 3BpnboperO/ feggenDe Datfe 
De toijnen bp nacbtemoefïenboeren/ ombatDefon^ 
ne baer bracht niet en fouDe benemen .* Deo abonDO 
aen tafel fittenbe hebben fpDen 31Decrtgeb2acgttoat 
ure Dat men De poc?te Der ^§tab Deo mo?genö open Des 
De/ Den JBeert beeft geanttooo?D ontrent 4 uren / en 
fo 3p eer toilDen uitreifen Datfe Den $c?ticr eenen 
D?inbpenning fouDen geben / bp fouDe ben De poo?te 
toel open Doen: Defe toaeg-balfen 3ijn Deo mo?genO 
feer b?oeg op gefïaen/ en hebben Den $o?tier eenen 
D?inbpenning belooft Dat bP De poo?te toilDe open 
Doen / gelphljpDeDe/ maerfo baeffaIODepoo?topen 
toaö/ hebben 3? Dcn^o?tieromgeb20cbten Defïctues 
ien genomen. 21110nu Depoo?t open toao/ io C?aef 
iloDetoijb in De «^taD gebomen met ontrent ^opaer* 
Den / en beeft Die alom in De boeben Der ftraten geftelt/ 
en fo pernanD Deuren of benjiero toilDen open Doen 
Daer hebben jp met baer ptffolettcn na gefeboten. ^cs 
fe en DeDen niet anDero Dan roepen met UiiDerjïenft 
me / liberteit of b?pboibiOugegcben/ Dep?inoban 
<©?angien bomt u helpen/ en fult b2p 3ijn ban Den 
tienDen penning en alle anbere iajten/ Daer u ^uc 
D’SClba meDe toil beftoaren/ Dit roepen beeft eenige 
uren geDuurt/ en maebten fo g2otcn rumoer aio of 
Daer toel 1000 foJDaten in Der^taDtoarengetoeefï. 
<©?acf HtoDetoijb nu lange rpD getoachtljebbenDeDe 
bomfte ban 3ün bolb / iö felfo in perfoon uitgercDcn 
om te toeten toaer 3P fo lange tocfDen om te bomen/ 
en toaer Die peerD-ruiteren bleben: maer fp toarert 
berDoolt getoeefl in een bofcb/ en De <©?aef beeft ben 
DoenleiDen ban Daer na De flaD ban Bergen tot 500 in 
’t getal/ bebbenbeelbacbterop3ijn pcert eenen boeft 
bneebt / Detoelbe fo baeft 3p in De^taD gebomen toa- 
ren bet ^taDhuiP hebben ingenomen / en baer boo?tp 
meefler ban De ^taD gemaebt. «6?aef HfoDetoijb bebs 
benDe De poo?tcn Doen fluiten en DeJgtaD ronDfom bes 
fet / beeft De l^eeren en jpagiflraten Der ^taD bp hem 
ontboDen / boo? De toelbe bp felbe in perfoon bet tooo?ö 
beeft gcDaen/ en berblaert boe Dat bp De^taD niet 

; ingenomen en baDDc alp bpanD o m baer te befcbaDft 
gen / maer aio b?unD/ en Dat bP en 3üncn b?ocDer/ 
ban toienp toegen bP fulp DeDe/ quamenomDeeDele IM bebbe bier boren berbaeït / boe Dat De $?ince ban 

<©?angien Doo? <©2abe EoDctoijb fijnen b?oeDerin 
©?anbnjb nieutoe berbonDen en aliamien gemaebt 
baDDe / fo metten Coninb Doo? onDerbanDclinge 
ban De finten en anDere l^eercn ban De ïteligie om 
^eDerlanD te berloffen ban De tirannpe Der ^pan= 
giaerDen / alp met eenige Jp2incen ban De föeligie. ^e 
l|ertog ban 3£lba toao bier ban toel getoaerfebout / en 
bp en b?eefDe geen Dinb meer Dan ’tgene hem ban 
Dier 3ijDe mocht oberbomen/ toant DerefleacbtebP 
luttel / menenDe Dat bp ’t felbe toel licbtelijb toeDer re; 
meDieren fouDe / Derbalbcn bP 3i)tie befpieDerpgefla- 
Dfg in ©?anbrtjb baDDe om te toeten toatmenalDaer 
maebte/ enboetoelmenban geen liebtinge ban bolb 
en berboo?De: fo p?actifeerDe <©2abe JJoDetojjb Diep 
niet-te-min boe Dat bp Den hertog ban 2llba fouDe 
mogen afb?eeb Doen / en maebte 3ünen aenflag om De 
flaD ban Bergen in l^enegou in te nemen / fa bp 
maebte 3tjn aenflag fo bcimelijhen Dat IjP De fïaD in 
baDDe genomen / alp men meenDe Dat lp nocb binnen 
parpo toao. ^efe fiaD io De booftflab ban De p?o; 

I. Deel. 

HeDerlanDen ban Den ®pran te berloffen/ met meer 
anDere betoeeglijbe reDen/ alfo Dat De Ifeeren fienDe 
Datfe met gctoelD en 00b Doo? loffelijbc bermanïnge 
ban Den<©?abeoberteonnentoaren/ ijem Deflcutelgf 
en alle getoelD obergaben / en DitgefcbieD jijnDe/ beeft 
»©?aef JLoDetopb De burgeren Die men tóantrouDen 
baer getoeer benomen / en Die hem begeerDcntebie; 
nen beeft bP aengenomen / en Doo? C?ompetten om De 
^taD laten af blafen/ Dat een pegcüjb burger bem 
boo?taen fouDe febieben/ tot 3ijn banDtoerb enboep* 
manfebap alp te boren/ en Daer boben 3pnbolb her; 
böDen Den burgeren gene fcbaDe te Doen / bp hoger 
flraffe. <Dtt io gefcbieD op pnrftcr abonD. ^n Der 
^taD bonDen 3P getoeer en teapenen genoeg / 00b g:o; 
te febat ban gelDe/ Docb niet hele p?obtanDe / Daer toa; 
ren in Der ^taD heel guIDcn en filbere ©aten / Cibo; 
rien/ felben ban gouD en filber/ .UDarien-beelDen/ fift 
bere 2Cpcfïeien/en anDere ftlbere 25celDcn en kanten/ 
Detoelbe Daer in De <j§taD betoaert toerDen ban alle 
De rijbe ClooflcrO en ‘Hbbten Die Daer ronDfom leg; 
gen/ Die ’t binnen bergen aio in gocDcr betoarinne ge; 

% i 3 b>cbt 
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toödjt fiaböm / alSfp beften batbe%'ereban3lti; 
m? in Den B2iel toas / en Die ban ©liflingen baer feer 
Uertfccbten ban bolk en fdjepen tenoo2logc. Ontrent 
D?ie Dagen Daer na guamen nodj toet tot geta! ban 
2000 boetbolb meeft baebfcbutten binnen Bergen/ 

(F. 17/0 Die 40>?acf 3toDetoijb mettcr baeft niet cnbaDDebom 
tien meDc nemen/ meeftal jfrantopfcn. <©en ao^unp 
guamen binnen Bergen 1200 paecDcn/ noo boet; 
bolr ai jfrancopfcn / Daer ©berrie af toas Monfieur 
Lorge ofanberö geijeten Monfieur de Montgomeri, 
en toas De gene Die in Den €o?nop Den ©oninb^enrt; 
rus rnet De fpere binnen parijs in ’t oog renDe / een et; 
baren ïmjgöfjeer/ Die <©?aef EoDetoijb itoog efri; 
meerbe/en tóerben feer triumpljclijb na ferijgS geb^mb 
tngeljaelt* 

Jaer-dicht op ’t innemen van Bergen. 

I* Mf H CreeCh GraVe LodeVVllC Van NafoVVVen 

De reVVeLdlge fterCke 6tad Van Bergen ln HenogoV- 

VVen. 

De fdbe tijD beeft De ^ecreban Fama Dcffab 
Sn®? ^ban Vaiencijn 00b ingenomen/ Dan toerö toet; 
lenrrjn nig Dagen Daer na tocberom ban De ,§pangtaerts bcr; 
<n gen o brcgen/ toant aio ijet <$lot/ Dat toelbc met &pan; 
teZfom giaertStoel tscfet baaö / niet enftonDe mette^taDrit; 
üniutcn. genomen toerDcn: fo is De ©apitctn Johande Men- 

doza tot ijutpc ban Dte ban bet ©afteel met fijne ruiter 
ren Daer in gebomen / D002 todben banbei Detgcne Die 
De ^taD ingenomen IjaDDenfo berfcbribt 3ijngcto02; 
Den / Datfe buiten elr meninge uit De^taD getroeben 
3pn en Die bcrlaten bebben. 

t©e hertog ban 2tiba en beeft fjem ectri ban De tp; 
Dtnge geenfins beroert / toant bp niet en ftonbegeioben 
bat C&abeEoöctoijb ban 3$afTau De^taD inijaDDe/ 
Debrijle bp meenDe Dat bp nodj in ©?anbrijb toas / ge; 
lijbbp uit bde buebcnberftaenbaDDebanbegenebte 
bent binnen ©anjS rit’t ©aetfpel geften baDDen/ maer 
ais bem ’tfdbe boo: getots berbiaert tocrD/ fo feiD 
men: bat bP fa ban gramfdjapontfiab/ Dat bP fijnen 
bocDop DeaerDe toerpcnOe / mette boeten traD. 2MS 

«'««B.mi ober af’t boib tegen |jem opjtonD/ en ban Dage te 
öa too?' Dage meer ^ssteben aen De fpDc ban Den Jj^rince ban ©; 
n« om rangten bieien / beeft bp gebacbt ftjnè anDere bpon; 
*>ct Den eenen ttjD te laten ruften / en al fijn gctoclb te beren 
Svscu. tegen <©2aef SoDetoyb / Den todben bP De bloebjle en 

frrtjDbaerfre acijte te toefen / toant fo bP bent obertoan 
aebte ïjp Dattet ïjem meer ceren / en anDere ^teDen te 
meer b?efe föuöe tnbtcngcn. 

^ctoijle öefe Dingen baft tt^ Bergen gefdjicDen / fo 
bieien Dageltjï meer en meer^teDenin^olianbbcn 

?rtog ban HJiba af/en bebben genoegfaem bare poo?; 
ten ban feifS geopent en garnifoen ban Den fÊbihce in; 
genomen. 3®an? Den baetDer 5^cDer!anDcrS toao fo 
groot tegen Den ]| .rtogban55ibaenDen iopennitjg/ 
Dat fo tod Dc Catbolaben ais De anDere niet anDerS en 
tocnfrljten Dan miDDel te bebben om af te ballen, 
^’eerfïe ^teDe tnEupbboüanb Die bemaenDe^De 
ban Den |§2incc begaf na bet innemen ban Den Btieie/ 
toas De jicDe ban ^uDctoatcr gelegen opte f jfcl / Defe 

©ube; ingenomen Den 18/ of fofommige feggenDen 
feürt o 19 3IlibP/ D002 Jonker Adriaen Heere van Swieten 
ma met toeinig boir / beböcnDegocDe co?refponDenttc ban 

binnen / De J|eeee ban Swieten bertoefDebieceenige 
Dagen en nam nocb een Deel bolr aen. €*n IjebbenDe ce; 
nige correfponDentie binnen Der ftaD ban Der CouDe / 

n?t»e c# iffer een bttefben uitcr <0ouDe gebomen ban cencn 
binnen ^erman &tzm aen ^pbert 3£ertfT5 munter tot 
^•c eoii. jïetoater/ aïtoaer De l^ecreban Swieten toas gclogeert/ 

lutöenöe alDuS: 3®eet «^pbert 2Hcrtf3 Dat bier alle 
” Dingen gerectiS/ entoilttt mo2gcntooegDebiob bier 
5J uren booi De CleptoegS poo2t boegen / toant fouD fael; 
” geren fo 3ünfe al op een blepsbanb / niet meer Dan 
5> DU) "t gefont / OnDer flont/ bp mp Herman Sterre uDie; 
35 nner. 3©it mette Jgeere ban Swieten gcrommunireert 

„ 3i)uDeuam:n fp boo2 De fabe te toagen. € enige Dagen 
te boren boaffer een gcrudit geftroit Datter een groot 
l^eer litt ^toeDen <n De ^taD bomen fouDe met truitc- 
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renbneebten / om baer te bedelfen ban Den tienDen 
penntnb en ban De tprannpe Der^pangiaerDen/ De 
Burgcmeejieren öefe geruebten IjorenDeenfienDeDat 
Defabentot bcranDeringe frbenen te firetben / toaren 
feerperpïer / toiflen niet toat Doen / De ^djutterpe te 
bcrgaöcren Dodjt Oen niet raeDfacm/ toant feberen tijD 
teborcntoiüenDeDe gemoeDen Dcc b02gerpe onDerfoe; 
bep / baDDen een guartier ban baer ^cbuiterpen op ’t 
KacDOws ontboDen/ aitoaerfp om te meerDer auto; 
ritcitte bebben 00b bp Oacr-IuiDen OaDDen^jonbbcec 
Co’ndis ban Der JIBijle Caftelepn alDaer/Defe ^djut; ; 
ters bebben fp aengefciö Dat Des Coninr toiile toas Dat ; 
men Den tienben penninb fouDe moeten geben/ cn beb¬ 
ben ficn-luii&n Daerom afgeb?aegt / oft modjt gebeu; 
ren Datter eentg rumoer gerefen uitfabclMnroberpe 
banfïromen/ ’t oefenen ban Den tienDen penninb/of 
anbers/ of fn Dan bare agijlraten 00b fouDcn aff'iftc- 
ren/ Daer Die om fuir te ftillen fouDen boojgaen: ^?aec 
op eenige ban De ^dmtterS boo? anttooó?Degaben/ 
neen/ Datfe om Den tienDen en ttointigfien penninb niet 
•’en boet en toilDen berfetten: onbet Defelbe ^djutterS 
toas eenen gebpnaemt ïiiebit / Die tot een i|uiSb?oubJ 
baDDe een BurgemeefïcrS Dodjter / Defe als OP toat te 

int fp2sben toas/ toerD ban De Burgemeester fpri 
•eb 'on'*tiDer belaft te fteijgen / feggenDc Dat bp te jong 
toas fo bed toootben te maben. i^n niet Danteb?p> 
morDin-'r toerDenDe/feiDe: baDer inDicn tb cuD genoeg 
ben bp u öocbtrr te flapen/ fo beboo? ib 00bouD genoeg 
te toefen om te fp2eben / tn faben Die mijn leben aen; 
gaen. ^ian ©lab De <0uDe/ feiDe uit eenen tongen pber/ 
neen / neen / mijn igeeren / ten is niet te gcloben Dat De 
<!toninb ban ^pangten/Dic een goeDertieren ©2ince 
is/ met fuïfee ftoare en onD2aeglijbe fcOattinge fijne 
€rf-neDerlanDen fouDe toilien beftoarcn/ maec ’tis 
bet tocrb ban’t ^paenfe sl|of/ Die ober onsfoebente 
tpranniferen/Die moeten top tegenflaen/ foniemant 
en begint / fobentb gefloten fote beginnen Dattet bo; 
me Daer ’t boo2t: Daer op ^onbbeet Comehsban Der 
IPijle Caftelepn alDacr / meDe in De bergaDeringe p?e- 
fent 3ünDe feiDe / maer of bet Des Coninr toiile toare * 
<Darr op gan ©lab toeDer feiDe / fo fat men ’t ebentoel 
toeDerftaen / De Caftelepn b2.agenDe toaer raeDe i mets 
te toapenen feiDe ©lab / Dit toerDe ban alle De pjefente 
^eburters bebeftigt/ en beroo2faef?te Datfe geen guats 
tieren meer en Do2ften ontbieDen: alleenlijb benuaen; 
Den fp De fdbe tot ftilltgljotD en bjeDe. <©efe p2oebe te 
boren alfo geDaen 3ijnDe/ toaren mi temeer beb?eefi 
cn beangft / niet toetenDe toatfe Doen fouDen. ^DeS 
morgens b2oeg bcrtoonDcOen boo2 De^taD een Deel 
folDaten/ te toeten Dc boo2noemDe ^eere ban Swieten, 
Dc todbc latenDe tot CuDetoater toeinig bolr / toas 
met beerden b2embdtngcn cn eenige Bo?geren ban 
CuDetoater feer gualijbgetoapent/ alDaergebomen/ 
tfamen fterb omtrent 50 of 60 mannen / De Co- 
rentoacbter toacncltouDe bier ban Dc JBadjt op ’t 
^taDbuiS/ Die ban binnen Die£0?refponbentiemette 
anDere baDDen begonnen Defeleitoegs-poo2teopcnte 
fmijten/’t todb eenen San bdlcbarDier of Dtmtaer 
banbc Bnrgemecfter toilDe beletten/ maer bp toerö 
gegnetft/ alfo guant De boo2f5 ©cere3CD?taen ^eere 
ban Swieten, opten 21 Suupi'aer binnen /en trob 
ftrarna De iBadtt / een ban De ^rbntterS fienDe Dat; ©oune 
fe niet fierber en toaren meenDe men beboo2Denfe te re; <n0cna« 
ftfterctt / en tttet gctodD toeDcrom uit te flaen / en mcn- 
maebte bem gereet ais of bP Daer onDer baöDc brillen 
febieten: maer anDere Dat belettenDc/ fo toerö De 
flaDbanDer «©ouöefonDer eenige berber, tegenfianri 
ingenomen/ betere ban Swieten,.toogboo2 axn 
als'©berrie en Capitctn bp bem beblrenöcxetr CDel;; 
man ban Utredit genaemt uiten Cng/cneen joirg C; 
Deiman uiten ©age genaemt Sonbbeer 3BcncdariS 
CfcrdaeS/ 00b een eentg ruiter genaerat Sab©teterf3 
3©atergraef ban ©uöetoater ftttenDeop een ongefa";' 
DeltpacrD/ fp togen al ombct^taDbuiten toefenDe 
in’t inbomen maer ontrent 50 of 60 man/boegDeti 
baer in b02tcn tijD bp baer fo bele Datfe rit bojten 7 00 
mannen flerfe Waren / in Dit inbomen is gebeurt Das 
een ban De Burgcmeefïers / «it berbaedbétöblieben* 
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be/ getacfetetn een 3©ebutoen putO/ pa?c bibbenbe 
pem te toillen bergen / 3P toeeo pcm een ^ptnbe baet 
5P pem in floot / en pp bjagenbc of f)p baet fefeer toao/ 
amtoooebe fp / oep ia ^eec Burgcmeefïer: mijn man 
iObaecfoDifitn berbo2gengétocefï/ alegpcn anbere 
pent quanten foeïten en beCafielein baet boo2 ponb. 
<©aer na toerbe be ©ujetfepap beegabert / bien be 
boo2f3 ïjeere ban ^toieteri boo?picl bat 3P ben ©ontnli 
ban ïjnfpanten aio <8:abe ban ©olianb en ben ©2tnce 
ban ©tangien aio fpne ^tabpoübcr ban ^ollanb fou; 
ben ftoeten gepott en getrou te toefen / met noclj eenige 
anbecetcac2oque beloften bie aen toebet3pbentoet; 
bcngebaen. Cnaifo een <©ienaecban Jonker Come- 
lis van der Mille., ÓTafrelctn ban’t ,§lot of ©afteel al; 
baet/ boo? lap ban fijn ïgeet aeptet ban ’t ©afteel af# 
gelaten / en gehangen binnen bet ,§tebe gebjaept fijn- 
be/bebenbc/ batppboo2 laft aio boren pem met alle 
paeft na Streept fonbe pebben begeben / om albaet ab; 
bertentteteboen ban’t innemen banbe boo?fcp?cben 
&tebe. &o pebben bie banbe ©?octfcpap ttoe ban 
paté bUtgcten/ namentlljb Gerrit Franfz. Regeling 
en Comeiis van Reynegom gecommitteett / om pen 
aenbe boö2f3 ©aftclein te abbteffeten/ aio toefenbe 
ban fpnen toelbelienbe / om fjem be nelegentpetb en ge; 
fialtemffebanbet ^tabte bennen te geben/ en Hem 
te betoegen / ’t boo?f? <§Iot of ©afteel met bmnbffpap 
op te geben/ of ten minfien fo beel bolt ban toegen 
ben boo2fcp:eben ^toieten baet op te laten / aio be 
felbe ©afteléitt tot betoatinge ban ’t boö2f5 puio / boo2 
lap en bebet ban ’t % of ban Bniffel pabben aengeno; 
men/ toefenbe ontrent 15 in getale / ofÖp toeigcrin; 
ge ban bien bat ben boo2ftp2eben ©cere ban Atomen/ 
gmootfaefet foube toefen anbeto baet in te bcc?ften. 
<©en boo?f3 ©apelein ’t felbe banbe b002f5 ©erom; 
mitteerbe beEpaen pebbenbe/ en pent baet in beftoactt 
binöcnbe peeft alle mibbelcn gefoept banbilap/ m^r 
becpaenbe baf fptten ^ienaet ben toeg benomen toa o 
om naet Streept'te gaen/ enbatmen alle appaten; 
tien toao mabenbe om ’t Ifuio of <§iot te oberbatfen/ 
iöpptenleften te b?eben getoeep / bat’t bocrcfë ©uiö 
met gelijb getal aen toebet 5tjbcn fonbe toerben be; 
töaert/ en bat ben^eece ban ^toieten enalleanöete 
Burgeren baet op fouben mogen pebben b2p acceo 
ban op en af te gaen tot bctfePeringe bet boo?f5 ^te; 
be/ maet alfoeenige ban ’t gtatt tetpottt baet op toet; 
ben mutrnntètenbe/ met totllcnbe gebogenbat ben 

!etca> boo2f3 ©apélein op’t ^uiOblyben foube/ pebben 50 
;een)3n niibbelen gefoept / pent anbeto aio naet bepóren te 
er©°u; tcaftereT1 y foöatpp gettootfac&t io getoeep pcm met 

fpn puiOb?ou en familie ban ’t ©apecl binnen be 
^tab te begeben / altoaer pp notp een ttjb lang fpn re; 
fibentie gepouben peeft. 

Jaerdicht op ’t innemen van der Goude: 

Die Heer Vait SNWieten CLoeCk naM. die jiad Van 
der Gooide In 

Voor den PrïnCe Van Oranglen ’t WeLCk Was 
geVVln. 

cc na' pebben be Ji©agffïcaten boen bilïteten al; 
lebe purgeren putfen om te toeten toat 
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peert/ altoaer bie ban bet <£5oubc’t felbe oP^toagenen 
pebbenboen iaben en boo2tO binnen bebo02f3<^tebe St 
pebbenboen b2engen. 3,©ibbelretpD peeft benboo?f5 Cboetoei 
Hecrc ban ^toicten met be Ifêagiftraten ban bet 
<©oube op aüeO goebe o?b?e gepelt / enbefcputtetO al rrarb 
t’famen ben eebban getroutorgpeib afgenomen/ en 
boo2to miööclen gefotpt om eenige etbaten folbaten 
te mogen bebomen tot berfebetinge ban be boo?f3 öe me: 
^tebe. <©aer na peeft bo?ber gepoogt om Leiden in &ot:ca 
tebttjgen/ altoaer pp 00b goebe co^tefponbentiepab; 
bc met M. Pauwels Buys Penfionaris albaet/ Meus gejb. 
Havikfz en eenige anbere: be panbelinge toetb fo ge; 
b?eben batfe te bjeben toaten een ©aenbelbnecpten Slcra 
in te nemen / alfo peeft pp albaet gefpnben eenen -oen 
Meefter jan Eylof ban doeningen/ aio €apitein 
met een ©aenbel bneepten. ï©e <©oubetnetit ban 
J^OO?b pOllanb Jonkheer Diederich Sonoy paobe te 
boten aen biebanLeidengcfonbenJonkerWillemde 
Gnve van Gent, ban 3p pabbenpcmniettoillenat; 
ceptecen/becmito pp een b2ccmbeling toao* pinnen 
<Dü2b2Ccpt pabbe be ©pnee ban Otangien oobbele 

©e flfiöi 

ic fncie^ 
inmen 

penbaert/ maetöoo? bien fpfagen bat eenige faben fo 
qnalppen cn fonbec ^oo2ficpttgpcib toaten acngeleit 
getoeep/ baet boo? bc felbe mcep al toaten mt’ftubt/ fo 
pabben3ppaerte tugge gepouben. ^efénu pórenb^ 
ban pet innemen ban fo beel pebeny en baf ben JMnce 
in ^uitPanb beel bolt bp ben anberen bcéeg en <©ja* 
be Eobetoijb uit ©eanbtijb/ fo batpte pet pact goeb en 
nu ttjb te 3tjn/ batfe mebe toonbe ’tgene fo lange in 
pact petfe berbo?gen pabbe gelegen/ alfo pebben 3p nu 
begonnen uit ben monbé te fp2ePen / eri niet tegen/ 
Paenbe bat be ^pangiaeeben noep lagen binnenrot; 
terbamV fo pebben 3P fo bele te toege gebearpt bat 3p 
met Barthok Entes van Metheda(Öbei'pcIfUUCnant umi 
ban ben <0?abe ban bet fBarb/bie albaet ontrent met 
eenige ^epepen en <0afepen ten anbec lag / geatco?; 
beert 3pn ben ay ^uup/ bat3ppaet mebe onbet pet on# 
<©otibemement ban ben JtMnce ban<ötangien peb; öertjet 
ben begeben / ben hertog ban ?ïlba boo? bpanb bet; 
biaett en eert beef bolt ingenomen. ^2ince ban ba» ben 
©tangfen peeft albaet gefonben i^eete Maximiliaen g?inre 
de Hornes , Heete ban "Bottel tot eenen <0cuberneur / 
be toelbe 00b tommt'Pïe pabbe aio ^upertntenbent 3 e 
ban ben <©2aeffcpappe bét Buren / Jfcetöam cn ban 
ben HanbCban Breda cnYfelftein. 

ïjet accoöeb mette boo2nocmbc Bappolr €nteo ge; 
maebt / toao luibenbe albtio: 

<©tc balt <©02b2ecpt gefien en gebifiteett pebben; 
be febet p2öpofitic in gefcfjnfte obcrgcgcbcn op ben 
23 5!unp 1572 bp Ba2tel <èntco ban IlSentpeba/ 
gjonöpecr tot ^ jlÉ'bbelpeen / ^o?nema en Cngel; 
booet / <©bérpe 31 uf tenant ban mijn l^eere be <02abc 
ban bet J©atli/©2p-peete totHumc/ $r. en ’t felbe 
bertoortt etf til fbmmumtatiegeleib pcbbenbe metten 
gemene feputtero en <©ïïbcn banbe gemene neringen 
bntncn öcfet «^tebe/ pebben gerefolbeert en 3tjn te 
b?ebeh ben boo2fcp2eben Capitein Bartpplt €ntcO 
binnen ben bobeff ^§tebe te omfangen bp pjobifieen 
tot bat anbeto baet in böötpen en geo?bonneett fal 
3tjny en bit onbet be conbitien / boo2toaeröen en ma - 
nieten pier na bolgenbcr tetoefen/bat bc boo?fcp2cbcn 
Capttctn btnrten be boo2f3 ^tebe bomen fal met ttoe 
poriberb folbaten ban fpn ©aenbel / en niet meet/ 
bat bte ban ^>02b2ecpt genen ©eet en bennen of en 
bégerén té Debbcti ban alieenlpbcn be Conmftltjbe 
jïSajefïcit ban ^pangten aio paren reepten geboren 
üanböpecr aio <a?abe ban ï^ollanb / eubenfelben 
begeren gepotf en geftott té bltiben in aio/ bolgenbe 
bencebbö^^héjpaiefl'cttbenSanben ban ïtcllanb/ 
ert bén oÏÏgétfaten toebee jijnejjaajéfleit gebactt / en 
bit onbet 't <0oubérnement ban ben ©eittee ban©; 
rangien aio ^tabpoubet ban 5pne ,i©ajcpcit obec 
Dollanb/ of bie fijne !©ajéfrètt gelieft/ bp abbpo ban 
ce ^tateit ban ben felbén^anbe te fielten / en onbet 

goebe afléttie na gebomen/ èPéeH goebe gitantitéif Po;' ’t tégtmept bbn ’t gemene 5lanb bp abbtjo ban be ge; 
reno met p«n fepepett tót óp Crm^cti aen cit aénboen tnéne ^tafen beo Sanbp t’02bonneren fonber pettlui; 
boeten/ en'tf^be metpaco Ob^og^feïjepen geêónbO; beti eo geben onüet eenige anbere ©eeten/©oeften/ 

nïc 

©rS meente eendtjb ban aept bagen fóube pebben bonnen 
ian bcc onbeepoubett enmebefppfen/ togetin borflagentoe; 
Se fenbe / pebbenterfïont eet baébmeetgeb?ebO biel C2b2e 
ten ban geflelt/ cnobetfult éenigePöopïiubcn aenbe ^ecren 
toten. " . 

toüben affiliëren en ompaetgelb eenig boten laten 
bolgen. €n alfo be^pangfaétto binnen ïtoftcr'bam 
ieggenbe in bc mOnb ban be’ tiötété ban bet gffél beel 
fepêpenpabben boenfinben / eribefelbefult öefet bat 
jnbert pao baet mebe pabben belet / fo pebben bie batt 

m ©2jp; 
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knieën of Capitetnen ban ban 3tjncmai- ofb’Crc* 
ban ben boo?f3 i^eecc p?incc ïaft en commiffic hebben* 
be als? boo?en* 3£at mebe boo? al be boo?f3 ftab ban 
soo?b?ecbt en baren bo?geren en ingefetenen fullen ge* 
boubenengemainteneert toorben in alle bare p?ibile* 
rjten en rechten fonber eenige beranberinge of hermin* 
bertnge ber [eiber / maer bóo?gcdaen toerben bolgen* 
bebeneebbanbe Coninklijke majedeit / en batfp- 
ïuibenblijbcn fullen bn ben eeb bie fp-luiben beCo* 
ninklijke majedcit gebaenbcbbcn/ en bat alle ,^ta* 
ten ’t 3P religieufe mannen/ en b?outoen / en p?iederg/ 
mitfgaberg alle toeer lijke Staten cnCfficictg/lBa* 
gtfiraten/ «égeerberg/ ©berften groot en klein ful* 
ien3i)nenblijken in bare (laten/regimenten enbien* 
ilenb2P en onberkinkeet/ en bat baer in altijb gebaen 
fal toerben fulr aio binnen ber (lebc ban <Do2b?eckt tot 
nocb toegebaenen geobferbcert io bolgenbebep?ibi* 
legien en rechten befer (lab / bat mebe alle be ingefete* 
ite befer flebe en onberfaten te lanbetoaert in Euit- 
jollanb fullen in faubegarbe gebonben toerben mitf* 
gaberg baer goeberen ’t fp gec(leltjb of toeerlijk / in 
èuit-i^ollanbenbaer buiten toaer bie gelegen fouben 
mogen 3bn of bebonben fouben mogen toerben/ en niet 
kefdjabtgt en fullen tooeben baatogboo2f3 Capttetno 
tjolk: bat gene Kerken / CloojlerO / Capellen / Ijuifen 
sf plaetfcn ofeenigc toebehoo?ten ban cenige gec(lelt> 
fee perfonen binnen befe ^tebc en Euit - J^ollanb in 
geenber manieren befcljabicöt / gebroken / hermin* 
Uertof te ko?t gebaen fil toerben/en baer op feperp 
regarb genomen fal toerben: en alfo be ^tebeigeen 
gep?ebïligeerbc (lapel-^tab leggenbe op biberfe re-' 
Bieren fo ter Eee aio ter berfdjer toater/ batbefelbe 
rebieren b?p en onbekommert bebaren fullen mogen 
toerben’t3pbp ingefetenen of uitlanbero/ en bat al* 
Ie booplttibcn goeb / ’t fp uitbeemfe of binnenlanbfe 
top en onbebommert binnen befer (lebe fal berboept 
of teiecb gebocrö mogen toerben/bat alle ingefetenen 
’t3P borger en of uitïjeemfen / geefrelijken of toeerlij* 
feen fullen top en onbefebabiebt met baer perfonen en 
mettblegoeben uit befe (lebe mogen reifen enbertrec* 
feenbaert benbelieben fal/fonber bat ben-luiben ee* 
mek empefTcbemcnt baer in gebaen fal toerben. 
ïe toelbe boo jfetoeben articulcn be boo?fctoeben Capi* 
tein 25artljoit Cnteg in ber boegen en manieren boo?f3 
geacceptecrtbeeftcnbelcoftbp 3tjne Cbelkeib cnb?o* 
migbeibenbeneebbp tombe Coninklijkemajedeit 
en ben p?ince ban €>?angten gebaen / bat alle be felbe 
fonbitien en articlen boben gementioncert bit ban 
^o?toecbtba(len ongetockelijk onberbouben en bob 
toacktfuUentoo?ben/totoo?konbe en bebedingeban 
bten beeft bcfenb?iebc metftjn 3egelbefegelt opten 27 

^flunp $nno 1572. entoaoonbertebent/ 
Bartholt Entes van Mentheda. 

pinnen ïfaerlem 3ijn gekomen herrit ban 25et* 
feenroebe (getoeed3ijnbeCanonik) en=8|angColtec* 
man met toieben ban ben <0ottoernetir Jonker Diede- 
rich Sonoy, en pcbbctlbe albaer gebonben Pieter Janfz 
Kies bie albaer ban ülciben gekomen toag baego te 
bo?en / fo hebben 30 baer commiffie bic 3p ban ben 
p2inee ban <©?angien babben/in bate ben leden 3flp?il 
1572. tetoerbgedclt/ en bare toieben banben<Oou* 
berneut ^onop obergelebert acnbe magidraten/ber*' 
foebenbe baer op anttooo?bc / ban en kregen boo? cerd 
geenanttooo2bena baren fin/niettemin 3p klebenal* 
baer in ber dab / en na cenige moeiten batmen henlui* 
ben totïbe uit ber ftebe boen bertrccken/fo 3ün be j&a* 
gidraten gctoaer geto02ben bat fp fo bele aenbango 
binnen ber (lab babben/bat fpluiben betoeed toefenbe/ 
ben berben ^ulp be ©?oebfcbappe bebeh torgaberen. 
Intoelkebcrgaberinge <6errit ban 23erket>roebe en 
%ano Coltcrman gttamen / en bekken albaer bare | 
cóminidte boojgebouben / berfoebten baer op een ko?t 
en goeb anttooo2b te öebbeu. <©te ban be Jtooetftljap- 
pe metten anberen gefp?oken en be fake obergeleib 
fjcötonöe/babben gcerneuitdel genomen om teber^ 
nemen Ijocbattet in alle b’anbere (lebendonb/maec 
Colterman en toilbefe niet langer uitdel geben ban tot 

O anberen baego boo?mibbagO.€intelpk 5pn 3p geac- 
co?beert op befe conbitie: bat fp fouben bcrplicbtkUj* ©tebaa 
ben in ben eeb bie fp ben Conink ban «^pangicnalss Jaer>en* 
<©2abe ban i^ollanb gebaen babben/ en ben §p?incc tEn°£ 
ban «toangien geï)00?facm fijn alö 3tjne jBaj. <^tab^ recom» 
bottber en o3ouberneuc / batter geen beranberingein "gtof* 
belletenïSabeenfoube geftbieben bannaouberge^ kn08" 
tooonte/immer!? in allen geballe niet boo? en al eer be e>?(nce 
P?ince ban <0?angien felfss perfoonkjk in’tlanbfoiu 
be toefen / bat ben hertog ban 2tiba en fijnen acnbang 3 1 
foube toerben boo? bpanb berklaert / bat niemanb bin¬ 
nen ber dab of baer ontrent geedelijk nocb toeerltjk en 
foube bcrko?t too?ben in goeb nocb in bïoeb / buiten 
trein ban juditiebiemen o?bentkjk nakebo?enonber= 
boubenfoube/alle ïleltgicufe perfonen fouben kinnen 
bareconbenten b?p onkefebabigt klijben in bare 
ligie/menfoubegecn folbateninbe ^tab leggen ban 
mctketoilliginge ban bc iKagidraten/ boel) fo men 
med eenige knecljten bekken batmen ben-luiben alf- 
ban Suicbabcr met 3ijn ©enbel foube fenben /en toam 
neer benoob fulrbereifcbte/foubemcn ben bolje ge^ 
noeg tot bare kefcljerminge boen bekken. 

<De fake ban be <8crefo?meerbe albuo met boo?* 
fpoettoenemenbe/ljekkenspookben 26 ^umjbede* 
beban <0c?tum ingekregen/fBarinuss 25?anb toaiS 
Capitein ober be gene bic baer inguamen / bP trok ba* <b0?cuw 
telijk opte markt / en bebe met bet luiben banbe kloc* mgsno» 
ke be kmgertje bergaberen / ben boo?boubenbe / bat fp renu 
ben Conink fouben f toeren getto u te toefen en ben 
p?incebanc?angen alg fijn jlöaj. ^tabbouberban 
^oilanbenEeclanb. iBaerbcn hertog ban 2Ilba en 
en alle 3tjne aenljang alg bpanben ban ben Conink en 
’t lanb tegen te daen en helpen bcrb?ijben / toelken eeb 
met tot opfttken ban be bceben geconfirmeert toerb / 
en baer naer rtepmen met luiber donimen vive les 
Geux. ^e<©ceddöktoiï>/ papen en jKonicken met 
bele Catbolijkc ko?geren toaren op ’t Cadcel getoe* 
kenmenenbe baer keter berfekert te toefen /en bat fp 
ten minden *t felbe fo lange toel fouben konnen bouben 
tot bat 3p ontfet fouben toerben / bocb 3P toerben fo 
aengetad kat 3? t’felbe kebouben t lijf (anbere feg* 
genopgenabeenongenabe) obergaben/ben 27 5;u* (f. *77»] 
nij in ben bageraeb / na batfe gcb?ongen toaren ge* ^a(ln, 
toeedfomet gefebut en kedo?men bet eerde enttoebeban 
plein keibe met k?ebe grachten en k?uggengafgefon* 
bert te berlaten / en baer opte kinnendc plaetfe ge* b(a. 
naemt benklautoen (Coo?nte bertrecken bie ook niet 
een b?ebegratljtc on tougge afgefonberttoag: alg 3? 
nubetCadeel in’tgetoelt bakbenbekton 3P «tot al= 
leen <©afper (Curk ben <Ztoo(Taert met fijn topf tn 
boebter gehangen genomen (be fone toag om bnlpe 
uitgetogen eenige bagen te bo?cn eer be dabingeno* 
men toag) maer ook alle bie in ben Cadde toaren / bo 
ko?geren 3ijn allenrken ontflaacn en gerantfoeneert/ 
uitgenomen eenen^iirk dommer en ttrnoutbeCo* 
ning bie 3p op be markt bekken boen bangen. <©e gee* 
delpke en kpfonbere be jE!inne-k?oeberen tokken 3P 
feer onkermbertieb getracteert / be toelke baer naer 
ben bijf ben ^Julij ’g abonbg boo? !3oban <®mal Com* 
mifTarigban ben <0?abe ban ber |Bark naer ben 
25?iel getoatbt / en niet jegcndaenbe bot fcb?ijben 
ban ben p?ince ban C2angien aen allen (Officieren , 
ban be doke ban üollanb / kannen gene gcedelüko 
perfonen en fouke mifljankelen/ maer kcfelbefotoef 
alg alle anbere perfonen laten genieten b?pbeib en 
faubegarbe/3ijnfealbaer na berfctoiöen guellagien/ 
febamperbeben en mifijanbelmge tuffebenbenfeben* 
ben en negenben ^ulij / boo? kebel ban ben <0?abe ban 
ber mark / gehangen in een ^cbupre ban bot Cloo- 
derban^intClifakctb kuiten be frebe boo:fcb?obcn/ 
uitgenomen een of ttoc / be toelke ben paug en ’t ~ b 
Koomfe gelobe berfakenbe’tlcbenkcboubentobkciv ftnnban 
geUik btor bo?en eenfbeelg berbaelt ig: omtrent be De^rcr* 
felbe njb bekken 3p ook bet buig te Soebedeiningeno* 
men / bet garnifoen albaer leggenbe berliep ban b?efe. nomEn / 
<Oen feben en ttointigden ^iunp bekken 3P mebe bet ooft 
buig te 2üefbelt ingekregen kp nacbto. Nomina 3P 
fcerbolgb|n bare bicto?te ful* en bot liep baer fo mobe / brU, 
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tiat fp alle öe ^teüen ban ïjollanö fonöet grote moep* 
ten inftregen ö’een toat tooeget ban b’anöer / uitgeno* 
ttten Amfterdam, Woerden en Schoonhoven, bet* 
tjalben öe <®?abe ban öer fBarft öe fteöe ban Schoon¬ 
hoven ficrftelijftbeeft belegert en met ttoeftueften ge* 
fcDuto Defcboten / öaer binnen lach een ©aenöel <©ui t* 
fe folöaten öaer hopman af toaö eenen gebpnaemt 
$ofetoot / befe beroembe bem bie ^tcöe toel te fullen 
bouöen/ mder een ft?effe gefefjoten toefenöe ban on* 
trent ttoe roeben toijte alleenltjft / ig ftem be moet ont* 
fonften/bpfonber ooft boo? btenbpbebonb öatöebo?* 
geren niet feer gefïnt en toaren / baer leben te peridite* 

Be fio ren /fulr bat bP ben eerften <©ctob?ig met fijn folbaten 
t Dan öaer uit getroeften ief/en bebben be bo?geren ben boo?tg 
o£°n'onöet: fS»ce conbitien opgegeben onber be geboot 
eefc faembeib ban ben $?incc ban ©rangien / bier bebben 
«nop. fp be Sleligieufen ban bet Clooftcr ban RegulierO baer 

buiten gelegen / bie binnen be ^teöe gebluebt toaren / 
ooft qualijften getracteert/ een banbe felbegenaemt 
B?oeöet ^irb ban ber <©ouöe öoo?fteften/ ttoe anöe* 
re aen een f^oteboom tegen ober bet ^tebefjuië ftaen* 
öe gehangen, «©ieban Woerden bebben baer 00b ee* 
nigetijbbierna mebemette anöere^teöenbani^ol- 
ianöbcreenigt: maer bie ban Amfterdam niet jegen* 
ftaenöeöeco?refponöentie bie met eenige baer binnen 
gebouben toerö en bebben baer niet toillen conform 
maften met öe anbere ^ollanöfe ^teöen / fulr bat om 
baer baer toe te bebtoingen grote moeptenboo?geno* 
men ia getoeefï /en 5ijn öaer ober ban öe <©?abe ban 
öer jjKarft belegert getooeben/ fo bier na toeöerber* 
baelt fal toeröen. (Certoijle öe <®zabe ban öer JlBarft 
öutföoenöe toaain l^ollanö/ en öe ^teben öer felber 
ba|t innam in ben name ban ben $?ince ban<©ran* 

ffihatoe gien: fO ia ooft Willem Grave van den Berge Öe ^toa* 
Srn ban öcn ©?ince ban ©rangietv eenen boop boïr bp 
me ben anöeren bergaöert bebbenbe/ in ’t <ü5?aeffcftap ban 
’emc ^utpben geballen / en beeft alöaer berfcbeiöen ^te* 
;e‘m ben ingenomen/toantbpöefelbe ,&teöenbanftrijg3* 
ipiaet* bolft onberfien bant/alfo beeft bP alöaeringeftregen 
n in / be ^teöen ban Zutphen, Deutecum en Doesburch. 
ÏÏS ’f ^ertogöom ban «Belber beeft bP boo? Zacharias 
m ban Giifenberg fijn bcflelöe «©berfte be fïeöe ban Har- 
ieiört deawijk ingenomen ben febenben Snip öeö miööaegs/ 
hap' burgeren riepen tot fijnen inftomfie Vive lesGeux, 
in gut. en toonden grote ölpfcftap/ booet beeft bpingeftregen 
ien/ai^ ’g ^eerenberge en ï|attum / in öe i3Etoente/ ©löemcel 

en <öoo2. 3£e <0?abe ban ben Berge ftenöeenmer* 
lutpften «enöe bat bem ’t geluft meöe liep / en bat ö’intooonöe* 
)tutc ren beo ELanöö geneigt toaren om ban ben hertog ban 
& Stoa afballen / beeft ijp fijn bictorie toillen berbol* 
m / gen / en iö opten negenben ?Cugufti boo? Campen in 
?«Der. <©betpffel geftomen/ al toaer be <0ouberneur ban 
JÖR' ^oo?b-^ollanb ^lonfter ^ieberieb ^onop bem ge^ 

fonben beeft eenig jecourö ban bolft en feben <0alepen. 
Sta" bat bP öe ^tab beeft belegert en opgeeifdjt. 
nopje. ^Jince ban «©rangien babbe binnen ber felber ^tab 
»be«. bele goeögunftige / be toelfte fieb berbonbenbaöben 

metSCnb^ban^rler be^taöop tegeben/fobaeft 
men berboo^be bat öe felbe $?ince met bolft ban 00^ 
loge te belbefoube3iju/ befe fjebben nu fulr baer befte 
gebaen batbe ^taöopgegebcniögetoo?öen/öenelf 

3IuIP öe^fabontö te feben uren/ öcfgelijft bebben 
Jen fteben ban ^tool/ gaffelt en ^teentoijft baer ober 
s>tooi/ gegeben : ooft meöe <0eeimupöen en ©ollenboben: 
IK/ ban gelö&en beeft eenen ijopman JBillem 3leutoenfT3 
mfjfi/ albaer gefonben ban ^ieberieb ^onop bet buib te 

(€outenbo?cb ingenomen en befet/ be boo2f3 ^onop 
ÏÏ3[J“/ beeft eenige bagen baer na albaer gefonben eenen 
jüüeu. ^anb ban €ctljuifcn/ om ’t felbe ban ftjnent toegen 
@tt 5u(^ tn te bouöen / te betoaren / en be goeberen baer op fijn- 
Sofr’hte öoen inbentariferen / toant bP babbe gefebiftt 
ngmb. ^frtoe boo? Ijem te bouben/ banbe <tf52abe ban ben 
nenban Berge fuftincrenbe bat bP alleen commiffie babbe in’t 

boo2f3 guartier ban toegen ben ^?incc ban «arangien / 
©2 öcboot ben-luiben öaer ban te bertcecften / en fo fp lui= 
ie ban ben öaer toe niet en toilöen berftaen beeft bP ’t felbe 
le'bSr öocn belegeren/ fonber öe üelegerben tijb te bergunnen 
mwï felbe aen ^onop fouben mogen laten toeten/ 

maer beeft alle bie opten felben Duffe toaren / geb^eigtte ®°a* 
te boen Dangen / inbien fp ’t felbe met op en ga ben/ niet IS? 
teminfp be&bent bier bagen in gebouben/en niet je* «i, 
genftaenbe be boo?f3 J^amS ban €rtbuifen bet buia 
toilbe bouöen en ben-luiben baren eeö betmacnbe te 
betrachten/ fciöen gelbftelijftgenen anöeren eeö gebaen 
te bebben ban bare bpanöen tefulfcnftrenften/ enen 
bielben ben <©?abeban ben Berge boo? baren bpanb 
niet / en en begeerben tegen bdn niet te bedjten* 
’t3Belft öe boo?f3 €rtbuifen bcrfïaenöe / beeft ber* 
foebt aenbe gene bie öaer boo? lagen top geletbeom 
aen ben <ü5?abe totCampen temogenreifen/enbem 
felbe te fp?eften en ooft te beranttooo?ben ban öatbP 
’tljufö tegen bem gebouben babbe / ’ttoeift bem ber* 
gunt 3ijnöe beeft bP belaft / öatfe fcljerpe toacbt fouben 
bouöen en niemant boo? föne toeöerftomfle inlaten/ 
’t toelft fp bem belooft bebben / ban bebben ebentoel 
een ure of ttoe na fijn bertreft be ftneebten ban ben mi 
<6?ae ban ben Berge öaer opgelaten ent’fjuiiSober* \lS:h 
gelebert. <©c <©?abe beeft b’ercufé ban ben boo?f3 opgcgV. 
ï^amsban€rtbuifen eintlijft boo? goeb genomen/na otn am 
bat bp ooft fetoijben bien aengaenbe ban ben «©berflen 
^onop ontfangen babbe / baer na beeft be <0?abe ooft ben 
3tmeriafoo?t in Ijet ^tidit ban ötreebt gelegen boen se 
nemen/en guam fijn bolft öagelijftö alom in bet^ticljt fn^elrrf/ 
enb?acbtallcöe<Do?penin bcröing/ enquamenboo? £0/ 
be poo?ten öer (tabdftrctbt/namen öo?geren en Coop* men. 
luiöen gehangen enbeöen grote febabeen beelmoet* 
toiia. 

<3Jn befe felfbe maent ban Salto guam pautoefö bart 
3loote bier tgb Bailjou ban <©oplanö binnen j&aer* 
öen/boo?gebenbcbatter 3 ©aenbelen folbaten quanten 
bie ober <ö5oplanö fouben marcheren na ?Cmf!eröam/ 
begerenöe bat men be felbe paffagic fouben bergunnen 
buiten be ftcöc ben cingel om na öe 3eeöjjft/ en bat* 
fe een bat bieres of ttoe boo? öepoo?te fouben leggen/ 
tot behoef ban öe folbaten / menenöe öe felbe of eert 
geöeelte ban bien alfo met fiilfjeiö öaerinteb?engen 
en öe ftebe te berfefteren/ toant bp alreöe babbe ge* 
roften bat öe <6?abe ban ben Berge baer binnen ber* 
ttanöbabbe: maer bie ban|5aeröenbaööenöoo?ee* 
nen jiambert ZDobe San.ö / bieberacbtelüft genoemt 
toerö Capitein 3tuiö/ eenige folbaten uit SCmersf* 
foo?t ontboben/ be toelfte met tien toageng op Ijeb* 
benöe tfefiig 3©alfe folöaten aenguamen / boo? uit ge* 
fonben bebbenbe omtrent tfeflig paeröen/ be toelfte 
paffeerben aen ö’eene 3ijöe ban bet öo?p banl^ilber* 
fum/ aia öe b?ie ©aenbelen folbaten aen ö’anöec5ij* 
öe ban ’t felbe ^o?p meöe na paeröen togen / en 
malftanberen ficnöe en topten niet offe ban öe bare 
toaren ban niet/öocb öetéalfequameneerft binnen ben fn. 
paeröen en begaben ben terftonö op öe beften/ en F'°Pcti 
feboten feer / fo batb’anöereöe paffagie toerö belet/ 
en toeröen geleiö boo? ben hoeft ban’t j^aeröer-mcer/ 
en tg alfo öe (tab ban paeröen ingenomen en inge* 
bouöen ban öe <0cufen / beöJijbcnöe bagclijr baer 
binnen en ten platten Hanöebeel mocttoilligbeiögf/' 
alfo baer aiss boen noch geen o?ö?enocDöifciplijn en 
toeröeonöerbouöen. 

n € <0erefo?meeröe öuö goeben fpocö aen allen 3i> 
•^öen ftrpgenöe/ bebben ooft boo2 fjaer genomen 
3©eft-b?iefïanb te befoeften/ bier toe toaren boo? be ge* 
bluebte en gebannen €öelen uit ©?ief!pnb ooft al ober 
lange eenige fecretc intellegentien metten genen bic int 
lanb tooonöon gebouben en gep?attifeert: toant Doco 
Martina babbe met eenige ©?ieffe J^eerfcbappen in* 
telligentie gebouben om Eeeutoacröen öe booftftab 
ban ©?ieftanb in te nemen/ öaer toe fjP ooft ban ben 
$?ince ban ©?angien commiffie babbe/ ban en babbe 
’t felbe noch niet bonnen te toege b?engen: maer la* menb« 
tenöe bem öunften ’t felbe nu tijö te 5ijn: fcb?eefaen 
Sonftcr <©ieöericb ^onop Sicutenam<3oubcrneut jb?kp " 
ban 3$oQ?ö-ftollanö om 4 of y ©aenbelen folbaten / laucr. 
ban bermitss bP gene folbaten meer enftonöeontbe* 
ren / boo? bien bP eenige gefonben babbe / tot bulpe 
ban öen<6?abe ban ben Berge / en öatbP bele plaet* 
fen babbe te befetten/ fonö lip baer maer alleen een 
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booitdgaf de«@iabe laan öert jonkheer 3£ie; 
öericï) ban 2$jonkboift én batenburg Igeere ban ^ 
öcrtooimter bebel en tommiflfie als «©berfle en ^tad' 
houder ober ©lieflanden <02oeninget-5landbppio; 
bifte/ defelbe beeft terflont tien of ttoaelf ^opluiden 
of Capttetnen gefïelt en nieu bolk acngcnomen / en 
ficcft in koiten tijde d|ie of bier ©aenOelcngereetge. 

©ctëcu; Hd / fo boeren ald andere/ en bobben terflont de Cuin; 
fm iic^ der aengeballen / altoaer eenige 3©alen in een flerlte 
miiinte fcfjanfe tot befettinge lagen/detoelhc terflont berlie; 
££*“' pen / bier dooi IjebOen 3P noch beter moet gekregen en 

5ijn booatd in ©liefland gcballcn. 5De l^eere ban 
ifrergeddefone banden J|eereban ©arlaimont (de 
toelke tot Stadhouder ban ©liefland toad goflclt bp 
den hertog ban 3Clba in plaetfe ban den gefloten 
<©2abc ban iBcgen) toefende binnen SCernbem/ en 
koude in liefland niet komen infüngoubernement/ 
dooi dien de Piince ban Ciangien ook met grote 
macht ban bolke in’t land ban <ö5elder gekomen toad 
cn ettelijke (leden aïdaer ingenomen badde/gekjk na 
fal toerden berbaclt/toacr dooi die ban den ï^obe ban 
©liefland binnen Sccutoacrden / berfiaende den in* 

(F- i?8.) bal der <*Beufen ontboden bobben ^Jafper bobled ^ee* 
ceban25iIJp/Co|onel ban een regiment 3©alenleg; 
gende binnen doeningen / ten einde bP terfïont al* 
öaerkomen foude met^ijn bolk/ en bon-luiden met 
raed en daed affineren / en id bppiobifie ^ubflituit 

w>t m> Stadhouder ban ©liefland gcflclt. 5£cfe id binnen 
rc ban g.ceutoaerdcn met 5ijn ïfuifbioutoe en familie gekö; 

men / en beeft 3ijne tooninge op ’tSïot of 25lokljuid 
genomen. <©c buitje foldaten aldaer lange in garni; 

linft foen gelegen hebbende / beeft bP laten daer ban gaen / 
en 3©alen inde plaetfe neleid/docb beeft bP ben JBaer; 
ftbalk Caflcïein <©02iït 2Slok3i)i met d|ie bujTcbutten 

mbv daer op laten blijben / booitd beeft bP eenige ban 3ijn 
ïaiiö. J50JIJ gefonden tot befettinge op ’t Cafleel ban ï|arlim 

gen en Stabctcn en op andere plaetfen. Sneeft ook de 
ftad ban Hfeeutoaerdcn doen berfien en fo?tifieren / da; 
gdtjr met die ban den Kade ban ©liefland befoinge; 
rende en racdflagcnde toat middelen men aentoenden 
foude om de <©eufcn te reftfleren / beeft ook die banden 
Kade boo2geflaaen / dat alfo J^crtog Slldolpk ban l^oi^ 
flcin aen kem gcfrbicbcn badde dat bP met 3i)n ruite; 
ren en knechten / die fm tot behoef en dooi bebcl ban 
den ïfertog ban 28lba badde aengenomen tot WH* 
tumfen toad gekomen / dat lm begeerde datmen hem 
aldaer foude fenden de penningen die bp den hertog 
ban 3lïba gcdcflinecrt toaren tot 3öncn bebocbc/en 
alfo Ijet lange foude moeten aenlopen eer men den 
i^ertog ban Hllba foude koutten detoetedoen/toaer 
dooi gefebapen toad dat den boo2fcbieben J^ertog ban 
^oifretn/ tot grote febadeett achterdeel ban ’t land / 
fo bp geen geld en kreeg niet en foude konnen booit ko; 
men. Cn na dien op’tSölokljuid onder den fjÈaer; 
fcbalk toaren bcrutlendc eenige penningen toekomen; 
de den <®iabe baniBegen / of niet nodig en raedfaem 
rntoareomd!eboo2f3 redenen en om meerderitteon; 
beniententefeboutoen/ datmen ban defelbcpemtin; 
gen dede tellen 9000 gulden/ en die den boo?f5 hertog 
tog ban J^olflcin befebikte om bom daer mede bp pio; 
bific te behelpen / ten einde bp mocht booitrucken. 
3©elkc piobifie bp die ban den Kade goed gebon; 
den toerde / doo2 dien men defelbe penningen doch 

toan nieten koude boo2t bcfïdlen/endat dettfelben<©2abe 
swef* met minder perijkel defelbe penningen toedcrom ban 
jnnö öcn hertog ban ?Slba kondc bekomen tiïttcpenningen 
Saln gedejïinecrtboo2deni^ertogbanJ^olftcin/en iöober; 
toen igcr- fair* belaft den <©2tffier ban den l^obe ban ©liefland 
tan ban omtfcibe Veffectueren/ dan en toerden egcen meer 
tot opne* penningen gebonden dan 4807 CaroluO gulden/dan 
niinge 3ütt boo’tö om de rcfoltïtic te boldoen middelen gebon; 
b.ni rut» jjcii om dc booif5 9000 guldens te furneren en den l^cr; 
f^rrBmx tog ban ^oïjtein te febicken. 
bao’öcn jBidddrctijd naderden de <©eref02mecrdcn balt 
tilff'og alle dage en toerd baren hoop baft meerder / cn alfo 

öieban^neekden <©!ietman ban <©eefterland met 
eenige gebangen^eufen met bier afftftentie daer on; 

der ttoe a©alfe foldaten toóren getoeeft / getoefgert 
hadden dooi bare frad na üccutoaerdcn te laten paffe; 
ren / (eggende geen üBalen in te toiSicn hebben / fo 
bleef den j'p datdieban^tteek metten «©eufett tod ee? 
ntg heimelijk berftand mochten hebben / fo td daerom 
nodig bebonden dat de booif5 l^eere ban 25iJlp felfd 
inperfone (fottder hem noefjtandin eenig perijkelté 
ttdlcn) bent foude laten hindert boo| Sneek enfien of 
bp daer binnen foude komen met foetigbeid/enido- 
ber flllr met vJDOCtO! Pierer van Fritema Kacd<0|dt; 
naridbanden i^obc ban ©liegand daernatoegeto; 
gen/en komende ten balben toege/ beeft dcnKaedd- 
J^eer Fritema booi benen gefonden om te hernemen 
boe ficl) de faken begaben en ofter hope foude 3tjn ban 
in te komen. <©e booif3 Fritema daer binnen geko; 
men 3tjndc/hebben die ban ^neek bertfaendedatde 
l^ecre ban ©tllp bolgde / tetfïond bare pooitchgefïo; 
ten en de biuggen opgetrocken/ en hebben de burgeren 
tcrflonö baer in ’t getoeer begeben opte atollen / fttlr 
dat25illp dacrboien komende en biagendeofbpbin; 
tien foude mogen komen alleen met 3tjn familie/ 
’t felbe ontfeid toerde/eenige riepen/ febiet/ febiet: an; 
dere herder fiende beletten bat. ^e Kaeddkeere Fri- m bon 
tema badde genoeg te doen dat bp metfcboonfpieken 
daertoederom uit quant. *©e i^eerc ban 25illp beeft 
optenfelben tijd ook toillen bepiocben de gefintbetö ban soa» 
ban die ban 23olf toaert maer id daer felfd niet geretjf/ Jp fa 
rnaer Ijeeft aldaer gefonden fekeren gratieufen blief en jaatJnrL, 
begeert te toeten/of 3p eenig fecourd ban kern begeer; men. 

den om de <©eufente toederftaen en bare ftedetebe; 
toaren cnberfekeren/ tot bact-luider eigen toelbaert ®‘e,öan 
en dienfl ban den Conink. ^p hebben hem beleef de; 
lijkgeamtoooit en bedankt bande foige die hPbooi entoti* 
baerlttidcn toad diagende/ feggende geen gamifoen Ira 8«a 
ban doen te hebben noch te begeren/ en datfe baer flad 
toel hoopten te betoaren / daer uit bP biel merkte toaet öebbca 
baerluider gefintbeid toe flrekte. 5de booif5 25illp toe; 
derom binnen HeeutoaerOen gekomen 5öndeden jcb. 
3llugufii/beeft rappoit gedaen ban fijn toedeibaten/en 
booitdbooigeflagen ofmen geen Commiffariffen en 
foude fenden binnen franiker of aen de felbe fcblöben. 
5daer id gerefolbeert getooiden datmen in geendec 
manieren aen de felbe en foude febibden noch Com; 
miffarifTen dertoaerd fenden /hooien al eer fptoifien 
de gefintbeid der burgerpe aldaer/ of jp de Conink ge; 
bouengetrou fouden toillen fijnen de tfad ban £eeu; 
toaerden helpen betoaren hooi den Confnk/ en dat; 
men goede oidonnantie en regel binnen detfelberfou; 
de maken / en de fïad met koom / bictualte en munitie 
ban ooiloge berfien en Jt felbe gedaen 3ijndefoudemen 
aen die ban tfraniker fcblöben/ fo dan bebonden foude 
toerden befï te 3ijn / toant de biefe toad feer groot/ doo? 
dien men niet en toift toie datmen foude mogen be; 
troutoen. 5Hlfo hoeft men terfiond begonnen binnen ame 
derfelbet flad oidie te fïellen/ men hoeft aen alle de t»efe 
Cliotfïuiden bpfonderdieban beide ^tellirtgtoerben 
en^cboterland gefcbioben/ dat fp geftadig ban ure Stm 
totureoptalderfpoedigfle aen ’t^of fouden laten toe; entcat 
ten al dat 3P konden hernemen ban der <©eufenaem J®?"* 
dagen/en toaet 3pt’elkend bot hooft keerden/en dat c?boJ 
fp daer toe geen kofien noch moeiten en fouden fpa» ncm. 
ren / men foude fjon fulr alled in rekeningen pafferen. 
25oben dien hoeft men een toel erbaren perfoon met 
eenpaertgeoidonnccrt om aen en afterpden zeikend 
kundfebap te biengentoaerde <©eufen fouden 3öncn 
’t hooft feilden keren, ©an gelijken hoeft men ge; 
fcbiobenaen diberfe C»|ietenpen enClooflerdrontd; 
om SIccutoaerdcn gelegen / dat alfo de bpanden en 
rebellen met groter macht booihanden toaren en men 
bieefldefelbedagelijrbooi de deuce tefullenbobben/ 
dat de booif3 Cloofïeren binnen 8 dagen na de receptie 
ban bon biieben en d’ingefctene der <©|ietenpen bm 
nen acht dagen na de infinuatie binnen der flad Hlceu; 
toaerden fouden biengen tot alfulkehnifenafd3P ded 
bectroutocn / alle hun granen / butter / k*aed/ fpok en 
bleid/ en booitd alled daer mede de <©euj'en fouden 
mogen toerden gcftcckr. €n datfe alle hun granen die 
noch in’tflro mochten toefen fouden afdoifcfjon/ of 
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foube anberg Daer in feiteüjft boo?ften toerDen: boo?tSf 
iö Den 23ui*gemecflercn belafl/ Dat 3P een billet maften 
enobcrgebenfouben ban De genen Die 3P bcrmoeben 
be <0eufen toegeDaen te toefen/ en ften te berblijben 
in De boo?fpoeD Der felber / men Heeft ooft De burgeren 
op nieu0 laten eeb ban gctroutoigfteiD Doen/en Den om 
toilligen geannoteert/ooft bebu?gerpe gemonfterten 
op gctoeer gefet/ftebben boo2tO noeft D2te of bier ©aen# 
Delen <©uitfe ftnecftten aengenomen/ en ftetCollegic 
ban Den KaDe en De rijrfte ^eerfcljappen gcfleit op ee# 
ne leninge ban 6000 gulDensf/om De 3©alen en <©uitfe 
ftnecftten meDe te betalen / Dan De bolmacfttigfre ban 
Den SanDfcftapbergaDert jijnDeom mtDDelen tebin# 
Den om De felbe boo?tsf te onDerftouDen / en ftebben 
gantfcfteltift niet met allen totlien confenteren/ fufline# 
renDc Datje boben De Domeinen eno2Dinariffe inftom# 
(len / toaer boo2 Den Coninft belooft ftaDDe De Eanben 
te befcftermen/ftaDben opgeb?acftt ertrao2Dinari.ö eenö 
joooenceng 6000 gtoDcnsS/ en boben Dien noclj ge# 

fifo-v tonfenteett een peopftn ban 128 ntilDenO / en niet je; 
genftaenDe Dat ftenltuDen bcrtoont toerDc De nooD ban 
benünnöe / nebben fp nocfttcuiö gcperfifleertenmet 
totlien confenteren/ feggenDe ooft-fuljt inftun macftt 
niet te 3ijn cm te confenteren / maer mofl fulfte p2opo# 
fitte gebaen toerDen op eenen bollen EanDDag. ^ocft 
toilDen ftutt beft Doen Dat De lanDen in b?eDen geb^acïjt 
3tjnDe/omDe tngefetenen te tnDuceren/ Datfe fouDen 
ronfcnteren Dat tot betaltnge ban De bijf nicutoe aen# 
genomen ©aenDelen De fomme ban 14000 gniDen op# 
geb2acfttfouDetoo2Den/ftebben ooft 50 perfonen Die? 
men fufpect ftielt uit De (iaD geboDen te bertrecften / en 
berboDenmettoeDer Daer in teftomen fonDer confent 
banDen^obe op Itjffiraffe. 

5^ie ban Sneeft toel toetenDe Dat 3P ’t qualijften ge# 
maeftt ftaDDen mettet buiten fluiten ban De ^ubflituit 
^taDftouDec / ftebben Die ff eDe met ftoo?n totlien boo?# 
fien/Derftalben ftebben fpDe Conbenten/I^ofpttael/ 
<52eunDtjft en (€ftabo? Daer bp leggente gefpolieert 

^ ban alle peobpanDe en bictualteen ftaer aengeflcltof 
tefoi' ' fp openbare <©eufen toaren. ga ftebben ooft fco?t$ Daer 

.meecDe na / namentip Den 18 ^luguflt De «©eufen ingelaten/ 
toelr erempel Die ban 2&olftoaert bolgenbe/ ftebben 

tnauöp Den rrbti SUuguflibe i^eere ban ^eDerto02mtermet 
te lieben jijn bolft ingelatcn. <©ie ban fr anifter ftebben ban ge# 
tanbaió iftften öcn Sflugufïi De ©eufen in gelaten/ De 
seojp ©eufen ftrcgen beel bolr tot ftaer ban De tngefetenen 
temmen DeolanDö/enftaren ftoop toerDalle Dagefterfter/en 
|“nl’ met ftulpe Der felber ftebben fp ^ocftnm aengeballen / 
©ocfsurn Daer lagen cetnge 3©al n in/Detoelfte De ©eufen tod 
tan be fouDen ftebben afrr 'flagcn / ten toare Dat eenige ban De 
SeU£ burgeren De toegeDaen/De 3© alen felfobnn 

acfttccen meDe aengebocftten ftaDDen/ toaer Doo? De 
b?efc in ftaerluiDen quant / fulr Datfe acftterlatenDc ee# 
nige DoDen ftaer metter blucftt focftten te beftelpen. <0# 
berfulr namen De ©eufen Die flebe in/ DanDcqttaDe 
o?b?e en fïappc toacftt Dtefe ftielDen/ Doo? Dien 30 b’00?# 
log niet getooon en toaren te ftanteren / en ftare bpan# 
Den niet en acftten/ toaö 002fafte Dat De 3©alen ftaer 
berfterftenDe mette gene Die binnen 3Lccutoaerben la# 
gen/Deönacfttfiï tuffcften Den 29 en ?o acuguflitoe# 
Deromboo? «©ocftum 3ftn geftomcn/en ftebbenDe De 
toacftt oberballen en D00D geflagen/ ftebben be flebe 
toeDetom in geftregen. 3£e ©eufen falbeerDen ftaer 
beleDoo2 De nacftt/DocftblebenDet ontrent *o perfonen 
DooD/Daet na ftebben De 3©alen De ^taD geplonDert en 
berooft/fulr Dat De burgeren De moettoille DerfolDa# 
ten aen beiDe 3pDen toel Dapperltjft ftebben moeten ont# 

am@oc> OdDenenp2oeben. ©oo2të ftebben Defelbe 3©alen De 
feum tor flebe ooft in b2anD gefteften/ Docft ftet befte Der fïcDc 
J't“m ‘n ato De ï^ooft-firate en De (irate bp De 3©agc io onge# 
bnenüs tJ?anö O^öleben / Defelbe JBalen ftebben ooft beel ^0?# 
fteöc. pen in D’©ngetDeel gefpolieert en beel ^tufïuiDcn 

D00D geflagen / betmito 3? De fteDc ban <©ocHiim niet 
en ftaDDen totlien ba(l ftelpen maften en bcfcïjanfen te# 
gen De <0eufen / alfo ftebbenDe ftuiflUuDen bp De folDa# 

ft 27s tenbanD’eeneenD’anDer 3pDe balt grote fcftaDe gele# 

mm. 

©ie 
JBalett 
ban ben 
Hcccc 
ban 23(l> 
tp ÖCpa 

Den / toant De <0eufen uit jpranifter ftebben De ftuiflul 
Den in De Do2pen ban Jöelftum / j5öp /«^toein.0 ©eingf 

en meer anDcre plaetfen/ in goeD/ heeften en anbetftn$ 
feer befcftaDigt: Daer toaren bp De <0eufen beel ©?ief# 
fefte <eDeïluiDcn alei Doco Martina 3 Syds , Botnia * 
Thiete Hettinga, Seerp G alama, Pieter Camminga * 
Meefter Auguftinus Óedtfma, Grietman van Dantu- 
madeel,Sippe Scheltema, Edo Abbema, ttoe fonctt 
ban Haring Haerfma, Wybe van Groveftins, Griec- 
man van Menaldumadeel, Sicke Tyeffens en meet an# 
DeretDefeftenDen alle De gelegentfteiD Deo flanDoen 
ftaDDen alom beel intelligentie. <©e ftcDe ban ^rabe# 
ren tegen ober €nftftuifen aen De *See gelegen / ftebben 
De<0eufenooft in geftregen Den rriiij. Hluguitij maer 
De a©alen ban 25t!lp leggenDe op ftet flor ofCafteel al# ©e lïeöé 
Daer / en ftebben’t felbe niet toillenopgeben/ Derftal# 
ben fp ftet felbe ftuiO belegert ftebben / en b2acftten Daer 
grofgefcftutboo? uit 25olftoaert/ Sneeft en iprani# öen«!3eu> 
fter/fulr Dat Die ban’t^lot feer benaut toaren. ponft# ftnmge# 
fteer <©ieDericft ^ouop fonD ooft ftulpe en afftfientte uomeï!’ 
aen De <ö5eufen: maer De J^eere ban 25illp / op Dèfe tijD 
ftranft te beDDe leggenDe op ’t Bloftftuio te ïeeutoaer? 
Den/fteeftDtebanDenöaDeban ©2iefïanD boo2ftem 
ontboDen/ en fteeft ftaer boo?geftouDen Dat gemetftt 
Defierftte ban ^taberen een toftle belcgerb toaoge# 
toeejt/en Dat ftp toel toifte Dat De belegerDe qualijft 
toaren berfien ban bufftrutt/bietenanDereDingen/ 
fulrDattetftoognoDig toao De felbe te ontfetten/ Daer 
toe ftp ftaer meenbe fecouro te Doen / Dan fomen De (tab 
^eeutoaerDen gefteel ban ftrftgo-bolft fouDe moeten 
ontbloten / fteeft ftp begeert Datter o?b2e fouDe toerDen 
gcitelt/Dat in 3ftn af toefen geen Defo?D2e en fouDe ge# 
beuren: begeerbe ooft te toeten toat toeeft men oo?baer# 
lijrt fouDe reifen om ftet minite pcrtjftel boo?tftrpgO- 
bolft. *©aer op gerefolbeert io Dat De ftnecftten binnen 
’OIanDO te toater fouDen toerDen geboert na ^tabe# 
ren/en Datmenfe fouDe Doen aenfetten te SSolft of€ou# 
Dom/maer en bonDen niet raeDfaem Dat ftp feifoin 
perfoon meDe fouDe treeften/ eenfDedo bermit03»jn 
ftranftftetD/enanDerDeelo Dat in geballe banongeluft 
De HanDen Daer D002 noeft in beel meerDer nooD en pe#= 
rijftel fouDen ftomen/begercnDc D-nerom Dat ftp fuift er* 
ploict Doo? 3ftti Captteinen fouDe Doen Doen. «©berfulr 
fo 3ijn Den 9 ^eptemb?i.0 ontrent miDDag / btjf©aem 
Delen 3©alen en ttoe ©aenDelen ^uitfc ftnecftten te 
feftepe meeft in fCurffcftuiten/uititeeutoaerDen gercilt 
na^taberen/en3ijn alDaer onberftnö aengeftomen/ 
fulr Dat De b2efe onDcr De <£5eufen qttam/ menenDe 
Datfe noeft beel lietfter toaren/ De todfte ftaer ftaeflenDe 
berltepen en lieten ftet gefeftut mee|i al ftaerfV alfo 
toerD ftet b002f3 ^lot ban ^taberen ontfet/ en De flebe n\d bap 
berlaten. 25p<ï5aleDam bergaDerDenDc^6eufentoe# ^tabeo 
Derorn bp een^* Dan De 3©alen ftebbenfeDen 12 ^ep#rcn- 
tember tocDerom berflron en Daer bleben ontrent 1 y o 
DoDen. 3|et Do?p ban <touDom Daer De <0cufen in 
blueftten/ftebben De 3©alen Daer na geplunbertmet 
ooft De flebe ban ^taberen / ’t todft 3p ooft ftebben ge# 
fted berb?anD / ftet genomen gefeftut ftebben 3P op 
’t Cafled ban ^taberen geb2acftt / en 3tjn Daer na met 
grote buit en bed roof gelaben 3ftnDe/ toeberomtot 
UreutoaerDen geftomen 

^ie ban HeeutoacrDcn toaren in DefctnDfcerbe# 
naut ban graen/toant De<©eufen bdetten Detoeboe# 
rtngeban>tftoo?nfobdC3n morftten/en DtoongenDe 
ftuifluiDen ’tfelbein De fhben Die fp in ftabbente b^n# 
gen. ^erftalben fteeft 2diP;j boo? ftem genoitieneen 
aenflag op ^raniftcr te Doen on.tefieucf fip Dat met# 
ter ftaeft fouDeftonnen ober-romr den / en ingebaUe De 
aenfïagfaelgeerbe/fouDen te rugge treeften op 23cr# 
licum’t felbe D02P tod befeftantfen en met bolft befet# 
ten / en b002tsf treeften op ’t 25tlt en alle De granen Die 
fp Daer bonDen binnen SleeutoacrDen Doen b?engen. 
5tlf03ftnbcn 16 ^epeembno Deö naclito ontren bijf 
©aetibden ftnecftten uit EecutoaerDcn te feftepe geto# 
gennafranifter toe/ ban gadingen 3ijn ooft eenige Matj 
folbaten uitgetogen/Dctodfte op bc bcfiemDe ure ai# 
arm fouDen maften op ’t 3©cff ban De flaD / om ’t bolft fafi3mia 
inDeflaD3ijnDc alDacrtc loeften/ teneinbeDeanberc 
aen De «8ofl-3ijDc te beter ften aenflag fouDen mogen 
bolbjengen / ban Die ban Eceutoaerben bebonben Dat 

Die 
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Be <ü5eufen fiét toater op becfcBeiben plaetfen toege^ 
Bamt en toegepaelt BaBBen / fuljc Batfe niet boort en 
mochten om Baren aenjlag te bolbrengen. ©bet fuljc 
3tjn fp toeberom te rugge getogen en hebben Baer gele; 
gert binnen 31engum / 25erlïcum en UiBlum / en Befc 
ben Baer alBaer Beginnen te befchanfen: Be Igeere ban 
SSillp Beeft oob om Bie banf ramhcrtc benoutoen/ 
Boen toeBammenBe baertenop dframber cefponbe* 
renbe / oob meBe Be baert tuffchen ^neeb en 

_ u nibet. 
Ontrent Befen tijB ts ©rabe gtooft Ban &cBom 

ifaa toenburgin 3D2iefTanB gcbomen met 7 of 8 ©aenBelen 
^cfjou^ ^tutfe folBaten / IjcbbenBe tommiffte ban Ben $rim 
fijjK? te Ban ©rangienomtetoefcn^tabBouBer en gene* 

rael ©berfle ban 30ne|TanB/ doeningen en ©roe* 
lam». ningerianB. ©cfe Beeft 3ijn tefiBentie genomen bin* 

nenjpraniliec/ en Beeft bcifcBciBeorBtrtantienberan* 
a. f Beet Bie bp Be Igecrcn ban j5eBettoormtcr ingeflelt 

üooifer toaren. l%p Beeft 00b een probtnciael l$ofban ©rieS; 
ban ïanB binnen 5franibcc opgeflclt gelöb Üet igofban 

EeeutoaerBcn. S» ’t felbe HofBeeft BP eenen genaemt 
Stem Haring Gliiis tot#?efiBentgemaebt/ en tot RaeBS- 
stieui|of Beecen/ Dodfor Bartho Idferda, Meefter Eko Ifai en 
<n. menige anBere/ en procureur ©cnetael Meefter Feiko 

Innama. €n toorben Be gehangene ban Sneeft en 
25olftoaert en anBere plaetfen BieBc©eufenmBaB* 
Ben tot cfpramber gebracht. 

©02bccS Bebben Be ©eufen uit ^neeb / 25olf toaert 
on 5praniber Bagciijjc tegen Be 3©alen en ©uttfen 
BoenBe en fcBermutfercnBe gctoecfl / met7 of 8 ©aen* 
Beien ingenomen ifêunnebebapum / JBinfum/ Wip 

ïtmv en anBere omleggenBeplaetfen/ Bebben 00b tn* 
genomen Bet Borp Rijp of ©2omïjp genaemt/ en Be 
ButflutBcn ban Be omteggenBe ©rietenpen bebotert/ 
om Ben alBaer tebefcBanfen / op pene ban Ben b?anB: 
en alBaec befchanfl 3ijnBe/ Bebben in Bibetfe piaet* 
fen geBemt Bet BieplopenBe ban Ritfummer^rjl na 
SSerlicum en boorts na jflSinnettfga/ liBlum/ @c. 
om Gillijs bolb Be bictualie Bic hen ban 3lecutoerBen 

Sacfen toeebe toeacfonben te benemen. 3©aer Boor Bet boorf5 
an De bolb ban 23iilp op eenen morgen breeg gebomen 3tjn / 
aspp. en Bebben Bet boorf5 Borp aengebaïlen / en Be ©eüfen 

uit Baer fcBanfen geB?eben en geflagen / fuljcöatfe Bun 
opte blticBt begaben / na Batfe nochtans bad ttoc uren 
Baer b?omeli)ben getoeerc BaBBen. <©aer 3yn aen bci= 
Be 3i)Ben-ontrent 7 o BoBen gctocc|t en beet geguefïen / 
toant Baer bjerBen tod 20 ttointig geguejle 3©aïcn 

©e w binnen UeeutoaerBen gebeacBt. <De €apiteinen ban 
imurte öc <£5cufen toaren Baegö te boren Baer uit getogen/ 
te*, fulr Batfe geen #berigBeiB bp Baer en BaBBcn/ anBersf 
Sus- meent men fouBefe Be plaetfe tod geBouBen Bebben. 

<De 3©alen Bebben t felbe Bo?p gepilleertengeplun^ 
Bert / en Baer na Be gebuurte met Betpafeooesdjurê 
en Be Ijuifcn Bie ober Be bntgge fïonBen af getonnö. 

pmn; <©aer tegen Bebben Be <0eufcn toeBerom getoanB 
«d5CJ 5tCloostcr|Bunncbebapum. ODntrent Befen tijB toasï 
Sec^1” binnen EecutoaerBen grote Bierte en bcnautBeiB / 
tjanij. toant Be ïiogge golB alBaer 100 gouBgulBenö ban 

jcrbiij. fttubcrö ’tjtub/ en B’anBere granen naaBbe^ 
nant. <©aer tocrB beet garften b>ooB alBertoegen in 

tiimi°en öc Plattc lanBen-gegeten in plaetfe ban aogge/ Baer 
bmaut» on toaö geen bier Ban 3P felfö Baer binnen en toouBen. 
ïjctö <©oïi en toast ’cr geen toijn/ fout/ boter/ 3ecp / en anBer 

Biberfc Bingcn toast ’cr fecr Bier / en naulpjc om gelB te 
toacJ bebomen / toant Be €>.eufen beletten Battêr niet mocht 
tica. tnfiomen/ toaer Boo? Be gemene man Bie niet bed en 

hofi toinnen / fcer grote bcnautBeiB IcBen/ toefenBe bo> 
ben Bicn noch met folBaten fcer bef toaert. 

2BIBU.S Bebben Be oBeufen en JBalen Bagelnr maF 
BanBeten in ©neflanB befocht/ en 3ijn bed <Do?pen 
en Cloofteren berb2anbgcto02BcnbpBe <©eufen/alst 

dtS)?c €>lBcMoof!er / ©egdiloofler / (€ljab02 / ^leubloojler / 
ren en 3ïclfum / 3Ccïjlum en bccfcBciBcn molcnsf/ alst Be mo^ 
nioiensj }cn te25erlicum / (Cfpmarum en anBere meer / allest 
laSS om Be ïDalen te benautoen: boo?tö BebbenfcBage^ 
bjanö. Bjr tegen malftanBcrctt gefcBermutfeert / Ban B’een 

Ban B’anBer bictorie BcbbcnBe/tot Bat ten lefïcn Be fabe 
ijed beranBerBe en ^aefloofl ban ^ckoptoenbutg 

uit©?teflanB hertoog en bluchtegeisb nageBoo?tfal 
toerBen. 

D€ hertog ban 5tlba Be fpBinge Bagdijjc bnjgénBe 
baaalle 3?Ben ban Ben afBai ban fo bde «gteBen/ 

toajsfeer perplejc/ niettoetenBe aen toat 3PBehP Bern 
berboegen fouBe om Bit toenemcnBe guaeB in 3ijn ogen 
tegen te (iaën/ nochtans en liet BP in ’t nunfie geen bep 
faegtheiB blpben/ maer Bat Bern meefï guelBe toas 
BathpBagelijbS toas bertoacBtenBc Bat een anBer in 
fijn plaetfe en <ö5oubernement fouBe bomen / emBat Bp 
fijn <0óuberncment niet en fouBe bermogen ober te le- 
beren in fulben (iate alSBPbem noch onlanjc beroemt 
BaBBetefnllen Boen. ^pbeblaegBe hem 00b feer ober 
Ben Coninb ban ©?anbrgb en Bes Coninjc moeBer om 
Bat BP <©?aef EoBetoijb ban j^affau affifientie ges 
Baen / of ten minfien toegdaten BaBBe / Bat Be i^uge* 
noten Bern BaBBen ïmlpc geBaen/ en 3ön principale 
b?efe toss Bat uit Bicn ijoebe BemBemeefieafbreuft 
fouBe gefcbieBen. <Derl)alben BP boo? hem genomen 
Beeft Be felbe plaetfe terfiont te buegeren eer Btm 
mecrBer Bulpe toebomen mocBte/ en eer Be $?ince 
banOrangienmet fijn bolbin’tïanBfouBe bomen/ 
Bie hem op anBere plaetfen 00b te meer te Boen mocht 
geben. 3Ê>aecom Ijeeft Bp Baer toe terfiont alle gereed 
fchappe en p2cparatie gemaebt/ en Boen aennemen 
B2té nieutoe Regimenten 3Balen/en Beeft fijnen fone 
^on 5preBerico met omrent 4000 fo^pangtacrBen/gp 
analen ais ^nitfen met 400 pecrBen Ban Be 25enBen boet 
ban <©2Bonnantien boo? Benen gefonBen om bergen persen 
in 3§ehegoutoctt te belegeren / en te beletten Batter geen ‘n 
meer bolb nochte bictualie inbomen en fouBe /tertoö-gciege* 
lenfouBcBpgereetfcBap maben om met meerBer bolb ten. 
en machtVe bolgen/ na Bat Bp op anBeere faben 00b o?- 
BregefrelB fouBe hebben. <£on jfteBetico isin’tlefïe 
ban Spiinio na bergen getroeben / en Beeft ten eerfïeit 
eenCloofier genaemt ©etldjem ontrent Be^taBge* 
legen ingenomert fortBer eenige tegenkant / en Beeft 
Bern boöjtS alBaer befchanfi/ en ontrent Be felbe ^ta& 
neecgegagen en gdegett. '©ie ban binnenenhebben 
Baer Baer niet ban ontfct/mact BaBBen goeBen moet 
en couragie en hebben alles tot tegentoeer toegeru(i/ en 
Bageïijhsuitgeballen en gefcBermutfeert / nuB’esnen 
Ban B’anBer bictorie DebbcnOe. 

©e hertog ban mibatoas in Befen tijBnietgeheel 
tod ban gelB boorfien / toant Be ^pangiaerBen toaren 
bele ten achteren en mo(t Bie nu noch te belBe brengen / 
en Baer toe bed uien boïbs op nemen / en Be collectatie 
ban'Ben tienBcn en ttointigfien penning en fach ÖP ttf rt 
tetoegeteb2engen/Berhalben BP ban meningc 3ijnBe 
te fimuleren boor eenen tijB met Be Staten ban Be piz* 
BerlanBen / Betoijle Baer luiBen <ü3eBeputeerBe noch in 
-^pangien toaren aen Ben Coninb folIiciterenBe om 
afBoeninge ban Be felbe tienBen en ttointigfien pem 
ning. ^§0 Beeft BP om Be Staten te beter genoegen te 
geben / bcrblaert tebreBen te3ijn Be fchatthtge ban Ben (*. l8o.j 
tienBen en ttointigfien penning af te (lellen / mits Bat¬ 
fe anBer miBBden fouBe boorflaen om gelB tefurne- 
ren / Beeft 00b fulbe fijne meningc gefchreben in ütinto 
aen Ben <0rabe ban 23offu ais ^taBBouBerbanï^ob 
lanB ten einbehpBe Staten BeS felben <©raeffcBapS 
’t felbe boor-BouBenfouBe/ berhopenBc Baer meBe Be 
herten ecnfBeelS toeberom te toinnen/geitjb fulbsiS 
blijbenBebp Be felbe mififibe Bier ban tooorbetetooo^ 
BebolgenBe. 

DOn Fernando Alvares de Toledo, Hertog van Al- ^EffjïÖP 
va, &c. Stadhouder Gouverneur en Capitcin Ge- ^ro*n 

nerael. Edele wel geboren. Alfo wy by’t rapport van banaii 
eenige van deConinklijke Majefteits Raden van Scate, baE0E' 
fecreten enfinantien particulierlijken verltaen hebben affteüm 
fo vvel’t generael mishagen op’tftuk van den tienden ban beis 
en twintigften penning, als de fwarigheid op de execu- uenben 
tie van dien, en dat ons ook voor gehouden is geweeft rmften11* 
dat by’tconfentenaccoort van den voorfz. tienden en pemuna. 
twintigften penning expreflelijk gefeid is, dat den fei- 
ven maer dueren foude totter tijd en wijlen datter ande^ 
re middelen bequaem endentreyn yaa de koopman- 

fchap-. 
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fchappë, negociatie enrieringe min hinderlijk en pre- 
judiciabel geadvifeert en geraemt foude wefen, gelijk 
wy ook in effeófce bevonden hebben dat ’t voorfz ac- 
coord fulx luid en mede brengt, en want wy voorts ver¬ 
iaën dat de Scaten wel begeren fouden hen t’famen te 
voegen om generalijken met malkanderen te adviferen 
op de voorfz andere middelen , na de hope die hen 
deshajven by de propolitie van den voorfz tienden en 
twintigften penning gegeven is geweeft. So ift, dat wy 
in den naem en van wegen fijne Majefteit te vreden 
Zijn den voorfz tienden en twintigften penning gam 
fcfjeijjb te qiitjtcn / aboleren cn affteüsn om de voorfz 
Stateneen Generael genoegen en contentement te ge¬ 
ven, mits by den felven elk in ’t fijne en byfondere con¬ 
tinuerende voor dit lopende jaer totten' 14 dag van Au- 
gufto naeft-komende de betalinge van hun quote, ful- 
ke als fy de twe voorgaende jaren in plaetfe van den 
voorfz tienden en twintigften penning opgebracht 
hebben. En dat om fijne voorfz Majefteit in defen 
nood voor dit voorfz lopende jaer promptelijk te mo¬ 
gen byftaen en fucurreren, ’t fy met gereden gelde of 
met obligatien, hen confenterende daer en boven daer- 
om na den voorfz 14 dag van Augufto fijne voorfz Ma¬ 
jefteit voorts temogen fuccurreren, fy hen t’famen en 
byeen fullcn mogen voegen by 3 of 4 Gedeputeerde 
of m eer voor elk van de felve Staten daer toe geautori- 
feert en gemachtigt zijnde na de coftume en nature van 
elk Land, om met den anderen ook daer toe befchre- 
ven en geconvoceert wefende, de voorfz generale mid 
delen of fulke andere als fy op’t welbehagen van fijne 
voorfz Majefteit t’famentlijken ramen en accorderen 
fullen te adviferen, fluiten en refolveren, om daer me¬ 
de totte noodlijkheden van den Lande te verfien, 
en fumeren ten mtnftsn tot ttoe mtltoemn guïbemn 
’$? jaStS? gelijk fy geprefenteert hebben , verhopende 
dat na dien wy ons fulks tot hun verfbek en meninge 
geconformeert hebben , fy deshalven goed genoegen 
en contentement hebben fullen en hen als goede ge¬ 
trouwe onderfaten ten dienftevan haren natuerlijken 
Prince voegen en employeren, en dat met fulker liefde 
en affectie als fy tot nu toe altoos gedaen hebben, ge¬ 
lijk fijne Majefteit en wy den felven ganfehelijk toe 
betrouwen , niet tv/ijffelende fijne Majefteit en fal 
’t felve voor goed en aengenaem houden, alfb wy de 
felve van dele refolutie geadverteert hebben. Alle 
’t welk wy begeren en verfoeken den Staten van Hoi- 
land van onfen’t wegen te willen voorhouden en ver¬ 
klaren , ten einde dat fy eenige van hen deputeren en 
autoriferen om met fijne Majefteits Commiffarifren, 
en de Gedeputeerde van de Staten van de andere Lan¬ 
den te verftaen tot ’t gene des voorfz is, en daer op ee- 
ne goede refolutie nemen. Tot welken efïeótewyde 
voorfz Staten van Holland jegenwoordelijk doen be- 
fchrijven en vergaderen inden Hage jegens den vijf¬ 
tienden dag van der maend van Julionaeftkomende, 
na uitwijfen van andere onfe brieven hier by gevoegt. 
Begerende voorts dat gy metten eerften onsfchriftelijk 
wilt berechten wat genoegen en'contentement de voor¬ 
noemde Staten van Holland van ’t gene des yoorfz is 
gehad fullen hebben. Edele welgebore onfe Heere 
Godzymetu, gefchreven tot Brufiel den 26 dag van 
Jnnioi572. Onderftondgefchreven,Voftreamy, en 
getekent FtA.Ducd’Ahe. En noch lager d’OvER- 
L o p e. De fuperfcriptie was defe. Den Edelen wel¬ 
geboren Heere Maximiliaen van Henin, Ridder Gra- 
ve van Bofïu, Stadhouder Generael van den Landen 
en Graeffchappe van Holland. 

©oems? ftseft bp bffebim gefclftebeti aen be ^ta; 
ten ban Igollanb / batfe fouben bergaberen jegens 
ben 15 bet maenb <3|ulp ten fijne booffefbeben/ macc 
fce fafcen ffonben in J^oltanb nu in fobanigen fta; 
te batfe niet meet en paften op ’t fcffnjben ban ben 
hertog ban Stlba. Rebben niettemintegenoöenfeL 
ben bage op een anberc plaetfe bergaberinge gelett/ 
naittentlijb binnen <Do?b?ccljt om banbe regmnge 
bes? Eanbs? metten anberen te beraetftagen / baer ban 
bie ban ^o?b?ccl)tben $?tnce abbecteecben enfcljje; 

I. Deel. 

ben bat fp begeetben batbp albaermebeeenetuutfij; 
nen name foube feïneben. 

<Dnti*ent ben feiben tijb fctegen be <6ebeputeetbo 
ban be Staten ban 25?abanb ©laenberen / mtljop# / 
J^enegoutoe/ Jftijffsl/ <Doutoap en <D?cf)ters? in ;gpan; 
gienbJefenbebaer affcïjeib ban ben Coninb/ fptoer* 
ben ontboben bp ben §3:eftbent Hopperus, b’toelbe 
Daer commumteerbe be antb)oo?be en refolutie ban 
ben Coninb / nopenbe be rollectatic ban ben tienben en 
tbJintigften penniub / bp ben Coninfe met fijneigen 
ijanb onbertebent/ en ben Secretaris? Amouitd’Ar- 
m entieros. ©oo?tsf berïflaerbe en fjteïb fjp befelbe <©e; 
beputeerbe boo? / boo? iafte ban ben Contnö / befe b?ie 
nabolgenbe puntten. 

1. 3£at fijne jBajeftett tot befe^eberlanbenb?oeg 
fo oprecljte en boibomen affectie / bat ai ’tgene fjp 
gebaen fjabbe / niet en gabbe geftrebt toteenig par; 
ticulier profijt / maet alieenïijb tot goebe tufte en 
berlicgtinge ban be onberbanen / aröeibenbe bic in 
goeben b?ebe te blijben gcuben / en te continueren 
in get Catgolpbe geiobe en üeltgie / als? een goeb 
$ffnce en toaerargtig J^ooft toe ftaet en begoo?b te 
boen. 

2. ^at fijne |Ba jefteit gem berfebert fjielö bat fijne 
Staten fjabben gep^ocebeert in ber felbee fabe met een 
goebe / fuibere en troubse affectie/ en batfe niet en focD; 
ten ban b’ecrc <6obs? en ten bionft ban fgne jBajefteit / 
metbe bjeibaert ban ben ilanben/bjaerbangpgem 
banbe goebe gctroubjiggctb fijner Staten toelgecon; 
tenteert gielb. 

3. igoe toet bp be acte banbe amtooajbe ban fijne 
IBajeft. niet abfofutelrjb bp crp?effetooo?benentoa^ 
becblaert/ bat fijne JlDajcft. be collectatie ban ben tien= 
ben en tbJintigften penninb gegeel liet baren, ^at 
noegtans? bies? niet jegenftaenbe eenenpegebjbengem 
moegt berfebert gouben/batfulbs? toas? b’intentieen 
meninge ban fijne iBajefteit/ ban bat nobig enoo?^ 
baer toas? fulbe termen en tooo^ben in be acte te ge; 
bmiben / om te gantgouben b’autoriteit ban fyneiDa; 
jefteit en ban fijnen <0ouberneur <0enerael ten re; 
fpecte banbe onberbanen. 3©elbenbolgenbebeboo?; 
fcg?eben <©ebeputeerbe b’acte/ingoubenbe be refolutie 
bes? Coninr na gen namen / en bebanbten fijne |iDa je; 
fteit ban fijn goebe affectie / en ben pber bie gptoasS 
bjagenbetotte befegermingeban föne Hfanben/ baer 
banfp rappojt fouben boen aenbe Staten ber boo?; 
fcg?eben rcfpectibei)?obincien. ^e acte ban refolutie 
toasiluibenbeal^bolgt. 

By den Conink.’ 
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tmbe 
ban betl 
JÜebcr* 
lanbfe 
(Staten 
fn^pans 
gfen ge? 
aeben in 
ïïunf» 
1f7t* 
cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

«c 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

<£ 
cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

jT\ E Conink gefien en verftaen hebbende alle ’t gene 
*-^van wegen den Staten van Braband, Vlaenderen, ffebejS 
Arthoys, Henegouw, Rijffel, Douway en Orchiers, ^onaiiC 
refpectivelijkdoor middel van hunne Gedeputeerde te 
dien einde gefonden en jegenwoordig geremonftreert aien op 
is, fo mondeling als by gefchrifte, nopende de collecfta- 
tie en executie van den tienden en twintigften penning ö/iSta” 
die den Hertog van Alva, Gouverneur en Capitein ten /na? 
Generael van fijne Nederlanden by fijnen laft daer had-1,cnöe 
de geordonneert, en d’inconvenienten,fwarigheden en ftefleu 
andere confideratien die derhalven hen reprefenteer- ban ben 
den door ’t gene fy vertoonden, verfochten en baden, ntmöc™ 
ftellende niet te min als goede getrouwe vaffalen alles 
in den goeden wille en ordonnantie van fijne Majefteit, peumiig, 
en tonende hen willig enbereetom dien na te komen 
en tot fijnen dienfte lijf en goed ’t employeren totten 
leften penning en druppel haers bloeds. Gefien ook 
’tgene de Hertog van Alva hemfchreef, verfochteen 
fuppliceerde in dier gelijkformigheid, hebbende die 
van den Raed aldaer gehandeld en gecommuniceert 
yan’t felve met fijne Maj. Sijne Maj.na dien hy alles 
in ’t lange gevifiteert, overfien en rijpelijk gedelibereert 
heeft ,feid: dat hoewel ’t refpedt dat hy en den Hertog 
van Alva hebben gehad in d’executie van den 10 en 20 
penning, is geweeft tot d’eigen welyaert en beneficie 
van de Staten en Landen van herwaers-over, eftimeer- 
de dat tot hare confervatie , befcherminge en verfe- 

m '< kert- 
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kortheid, en otó hen te mogen mainteneren in de wa¬ 

re Cathoiijke oude Religie, paix en gerechtigheden (al- 
fo hy begeert eh hen toeftaet) notelijk was eemg ordre 
te ftellen, by dewelke hy hadde, ja in het Landde 
faculteit en middelen daer toe nodig zijnde, en dat fy 
dier in by haer eigen felve mochten onderftaen en ge- 
hoipen worden. Ten felven einde hebbende gedocht 

dat het middel van eenen tienden 
ningjV/as het bequaemfte, rechtvaerdigfte, gelijkfte 
ei leneraelfte, hadde hy belaft den felven foude ge- 
pradifeert en ter executie geftelt worden. Nochtans 
willende hy gebruiken van fijne goedertierenheid en 
gewoonlijke iachtmoedigheid, door de g^^Me di 
hy tor fijn voorfx Staten, goede vaffalen en onderdanen 
was dragende, en dien volgende begerende dat (ko¬ 
mende de faketot eenen effecte) ’txy by’t voorfx mid¬ 

del of by andere die bequaemlijkfte mogenfchijnen, 
’t felve gedaen worde tot meefte oeneficie, voldoenin 
en gemak van den Lande, vaffalen en onderdanen als 
doenlijk fal wefen, heeft gehad en heeft als noch voor 

aenoenaem, dat met perfonen enCommiffanffendie 
vanlijnent wegen fullen genomineert worden hen voe¬ 
gen lullen de Gedeputeerde van de voorfx Staten en 
vm andere dewelke dele materie raekt, om te tradleren 
en communiceren op ’t voorfx middel en andere ge - 
rale en particuliere daer toe dienende. Om daer na - 
les gefien en by fijne Majefteit verftaen xynde, geor- 

donneert te worden ’t gene meeft dienen fal t fijnen 
dienfte en beneficie of welvaert van den Lande, weten¬ 
de fijne Intentie dat dewijle men befig falxijn daer m 
ordre te ftellen datter fal ftilftand welen van de colle- 
dlatie van den voorfx tienden en twinugften penning, 
furnerende middelertijd en tot anders lal geordonneert 
worden, de voorfx Remonftranten en andere Staten , 
welken dit ftuk raekt,tot onderhoud en confervatie van 
de voorfx Nederlanden twe millioenen guldens sjaers 
fo vervallen als te vervallen, yegehjk voor fijne quote 
als tot nu toe gedaen is. Furnerende van gelijken in ge¬ 
valle van invafie noch een honderften penning, alfo ge¬ 
looft en geconfenteert is. In defe conformiteit ,fij 
Majefteit ordonneert en belaft den Gouverneur Gene- 
rael van de voorfx Landen dat fulx al gedaen en vol o- 
men werde, met fulke kortigheid als de quahteit van de 
fake vereifcht, en tot meefte voldoemnge van den La 
den dat mogelijk xy. En alfo van wegen eemge der 
voorfx Staten xijn vertoont de grieven en fchaden die 
st volk van oorloge fouden gedaen hebben , in de fteden 
landen daer fy gelegen hebben, eenfamentlijk van t ge¬ 
ne gefchied by de Officiers geftelt totte colleóhe van 
den hondertften penning, de betaunge en fufpenfie 
dilay die fy verklaren te xijn van de renten en inkom- 
ften, en anderfins die eemge Kerken, Cloofteren, W - 
duwen , Wefen , en andere particuliere perfonen heb¬ 
ben op de geconfifqueerdegoederen Sijne Majefteit 
beveelt, dat fijn Lieutenant en Gouverneur Genei ael 
daer op terftond doen nemen behoorlijke informatie 
en verificatie op alle ’t gene derhalyen gepaffeert is, 
doende aengaende de grieven en mifdaden exemplare 

iuftitie over de gene die men fchuldig vinden fal,en 
ftellen de ordre aengaende de voorfx renten en inko¬ 
men , dat ’t verloop verfchenen als te verfchijnen wer¬ 
de gefurneert en betaelt fonder eenig uitftel, aen de ge¬ 
ne dien ’t rechtelijk toekomt. En hier beneffens be¬ 
veelt fijne Majefteit aen yegelijk der voorfx Gedepu¬ 
teerde die hen jegenwoordelijk hier vinden, dat fy by 
fijne goede gratie en oorlof terftond yertrecken met 
defe refolutie, haer-luider ordonnerende en belaftende 
infgelijk en aen haer-luider principalen wel ernftelijk, 
dat fy ook als goede en getrouwe vallalen (abiyxijn ) 
toe ftaet, en alfo hy op haer-luiden en van haer-lui- 
der ganfehelijk vertrouwt fpecialijk forge dragen te 
procureren en vorderen over al ’t gene raekt de vie- 
de , rufte en tranquilliteit van de voodchreven Lan¬ 
den, en particulierlijk ’t gene roert de bewaerniffe en 
vermeerderinge van’t heilig Gelove en de Cathoiijke 
RoomfeReligie, en in d’een en d'ander fullen fy fijne 
Majefteit aengename dienftdoen. Gedaen te ivladri 
in ’t Coninkrijk van Caftille, onder den naem en figna- 

ture van fijne voorfx Majefteit, den 26 Juny 1572. On* 
dergefchreven Philippe. En noch lager 

d’A rmentieros. 
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rRaec m bete «©ebeputeetbe mette felbe «folutié 
ober guamen ftonben beo jlanöö fahen in eenen 
ren ftaet ban 3p bie gelaten pabben t paren bettutPe / 
geïpP eenf öeelss berpaelt Ifr 
D<e ©2ince ban ©nngien en toasin öefetüöntct 

lettier / macr befig om imiteren en Pnctptcn aen te | Miniem 

nemen /en toa^ metten ©bcrfïen/ Kitmeefteren en ^ 
£apitcinen beratco2becct en obertomen batfe feuten tocru, 
menen na batfegemontfert fcubenApn j / of mngc 
fo lange fp be felbe ban toen pebben / en bctopl m fyn l0Q^ 
bermogenniet en toag bat pp be felbe ganffp en gepeel boiuoi 
op be montler-plaetfe foube bonnen betalen/fo foubcw* 
pp penluiben berfePeringe en panöfcp?tfte boen pebben 
op cttelijbe ftcbenin$eberlanbbacrfemebcteb?ebcn 
fouben toefen. <£>ber ftüjc bgacïjt pp te toe ge ontrent 
7000 boel gerufte rnitcren/ en 15000 boctbolr/m me- 

ne ban Der dDouoe/ 31*11 
ftet ^ebafliaenban &ofen ©enfionarté / en ^erbae^ 
icb2taenf3 ^epepen en <©ebeputeerbe ban <6o?cpum/ 
qjacob ban ^©aerbcnbcel 25urgcmeefier/ en Ciaes 
Ï^crbf3 ©2oeöfcpap <©cbeputeerbc ban Hlbmaer/ 
Cojnclto 3©ülemf3 bcEange 25urgemee(lct / en ^ 
©icterf3 ban Cattemeet / oBebeputeerbe ban <©ube/ 

ten aio be gelegentpeib foubc geben. €n beipaen 
Pcbbenbe uit pet fcpujbm ban tuc ban <©02b2ecljt aio 
bat be Staten ban ^ollanb ben bpfttenben atóaer fom 
ben bergaberen om ban be regermge bess 3ianw te tcnüan 
fp2cPen / fo peeft pp gecommitteert ^jonfepecr pptlipsi goiianö 
ban jBarntr ^cere ban $Sibcgonbe omalbaetm&umen 
fpnen name te berfeppnen / bebacllte albaer met fePere ö?fC&t 
uiftructie gcPcmcn 3önbe ben 18 Sluip / isunbe felbe mgiuho 
bergaöeringc berfepenen benncgcimcnben^^e^e. ^ 

bcputcerbe bie boeit bact berfepenen / hiaten Cje * naltlc!1 
^ïonPer lacob ^eer ban 3©pngaerbcn utt pet Rtm dcc jbs» 
mrfrpap ban goiianö / gonfeer Wtm ban ^uben^ Jcg» 
booibe aio gecommmeerbe ban ben <02abe ban ber [,1 öe 
imarP / ?Cb2iacn ban 25ipenbutg 3tb2iacnf3 / eegne- bitgaDc* 
Ito föcnb2iPf5 #utrabcn/^acob JEmiO $teterf3 ïtaeb/ « 
en jBeciler ^lacob ©auli ^ecretanó en <©ebeputecr^ ncn<ö 
ben ber ftebe ban ^o?b?ecpt / ^onPpeer Slopan ban 
moerben ban ©liet ^urgemeetfcr/enfBeefter<©e* 
raerb ban oer 5taen / ^eccetatio en <©ebeputeerbe 
ban ©aerlem / ^an ban 252oepoben jöurgemecper/ 
en IBeeitec ©auluO 23ui0 ©enfionariO en^ebepm 
teerbe ban Bf eiben/ E^ceftcr <$an ^acobf3 22>urge- 

öe 3ijn bjieben ban crebentte/ en bc felbe ge 
peeft totte bergaberinge gefp?oPen albuO: 

N Adieu nuU L. den goeden wille fijner. Vorftelij- 
lijker Genade aengaende defe vergadennge hier öcnlSêC, * iijKeroenauc ucugduiuw *=>- oen 

uic hebt konnen bemerken, en de commiffie aenge- re ban 
hoort die my fijne Vorftelijke Genade belaft heeft. So albe» 

wil ik U L. fijner Vorftelijker Genaden meninge ü 
een weinig breder verhalen , als namentlijk dat fijne 
Vorftelijke Genade genoegfaem bericht is geweeft, 
en ook metter daed klaerlijk gefien en gemerkt 
heeft de goede gecrouwigheid en goedwilligheid die 
de Steden in Holland fijne Vorftelijke Genade dra¬ 
gende xijn , daer in dat fy haer te defer tijd fo vry- 
moedelijken oprechtelijk verklaert hebben tegen den 
Hertog van Alvaen fijnen aenhang, met fijner yor- 
ftelijke Genade als met haren wettelijken en rechten 
Gouverneur onder den Conink van Spangien te wnlen 

nou- 
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houdeh,enmethem goéd en bloed opfetten totver- 
loffingehares Vaderlands uk defe wrede en grouwelij- 
ke tyrannye der vreemde Spaenfe knechten , die dit 
Land nu ettelijke jaren jammerlijk onderdrukt en ge- 
fpolieert hebben, en noch dagelijx Toeken van alle ha¬ 
re welvaert te beroven en te bloten. So heeft fijne Vor¬ 
ftelijke Genade niet willen nalaten my alhier te fchic- 
ken en in fijnen Name, en van fijnent wegen U. L. en 
de voorfchreven Steden vriendelijk d?er over te be¬ 
danken, en gunftichlijk bidden datgy en de felve Ste¬ 
den wiltdaerin volherden en altijd voortgaen. Daer- 
en-tegen ook U. L. aen te dienen de grote getrou- 
heid die fijne Vorftelijke Genade tot alle defe Neder¬ 
landen en infonderheid tot Holland en andere Pro¬ 
vinciën, onder zijn gouvernement reforterende, al¬ 
tijd gedragen heeft en noch draget. Begerende ook 
U. L. aen te dienen dat gy-luiden fulx fijner Vorfte¬ 
lijke Genade van gantfeher herten wilt toe vertrou¬ 
wen, dat hem in fijn herte leed ge weeft is, en noch 
leed is den groten moedwil, onrecht en geweld die den 
Hertog van Al va en fijnen aenhank den voorfchre¬ 
ven Landen en Steden heeft aengedaen , om defelve 
van alle hare Privilegten, rechten en gerechtigheden te 
beroven en te fpolieren, van alle hare welvaert teja- 
gen, en te brengen in eene fchandelijke en jammer¬ 
lijke flavernye onderfijne Spaenfe knechten, die doch 
van manieren en conditiën altijd vyanden defer Ne¬ 
derlanden geweeftfijn,en defelve altijd gefocht heb¬ 
ben onder hare tyrannelijke fubjedtiete brengen. En 
foude fijne Vorftelijke Genade niet bevers in defe we- 
reltfien dan den dach dat defe Nederlanden wederom 
in haren ouden fleur en voorfpoedigheid en tot hare 
oude vryheid, daerfe onfe Voorvaders door hare vro¬ 
me loflijke daden ingebracht en onderhouden hebben, 
mochten wederkeren. Tot defen einde heeft fijne Vor- 
ftelijke Genade van der eerfter ure dat den Hertog van 
Alva in de voorfchreven Landen met fijne Spaenfe 
knechten in gevallen is, alle middelen, onkoften, ar¬ 
beid en moeite met groter neerftigheid en aller getrou- 
wigheid aengewent,om defelve Landen van defe grou- 
welijke tyrannye en gewéldige moetwilligheid temo¬ 
gen ontflaen en bevryen. Waer toe fijne Vorftelijke 
Genade over driejaren herwaers met grote fware on¬ 
koften eenen fchonen hoop ruiterén en knechten op¬ 
gebracht heeft, en is daer mede in’t Land gevallen, 
doch overmits daer gene alfulke correfpondentie en 
was van de Steden als fijne Vorfteijke Genade wel ge¬ 
hoopt hadde, en daer billick foude geweeft fijn, en is 
daer mede niet vele uitgerecht geweeft,alleen heeft fijn 
Vorftelijke Genade alle ’tgene dat hem noch overge¬ 
bleven was daer aen gehangen, en hem felven gantfche- 
lijk uitgeput enfontbloot van allen middelen die hem 
noch waren overgebleven. 

Niet-te-min fo heeft fijne Vorftelijke Genade daer- 
omden moet niet verloren gegeven, noch en is ook 
fijne getrouwe goedwilligheid tot de ingefetenen des 
Lands , diefhalven niet vermindert geweeft ,'maer 
heeft alle middelen nacht en dach gepraélifeert om fijn 
eerfte voornemen, ftreckende tot verloflinge des lands, 
te wege te mogen brengen. En na dien het God al¬ 
machtig nu gelieft heeft, na vele fware verdruckin- 
ge en onverdragelijke befwaringe de oogen der inge¬ 
fetenen te openen, en haer een hert te geven dat vele 
onder hare Steden , fich opentlijk hebben verklaert 
fijner Vorftelijke Genade toegedaen, en den tyran vy- 
and te wefen waer toe fy hulpe en byftand byftjnder 
Vorftelijke Genade in alle onderdanigheid feer vly- 
tich verfocht hebben. So is fijn Vorftelijke Genade 
meteenhertgrondelijk medelijden over haer beweegt 
geweeft. Doch na dien hy van allen middelen berooft 
was en derhalven de macht niet en hadde om eenW 
krijg tegen den Hertog en fijnen aenhank te voereji, 
heeft hy menichmael verklaert hem fulx ónmogelijk 
te wefen , waer op fi/feer ernftiglijk en op verfchei- 
dentyden ootmoedelijk gebeden en verfocht hebben, 
dat fijne Vorftelijke Genade hun in eenen alfulken 
nood niet en wilde verlaten, met gewiffe toefegginge 
en belofte , dat fo wanneer fijne Vorftelijke Genade 
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met ruitéren én knechtén op den tocht wafe, daél" géért 
geld en foude ontbreken. Waer op fijne Vorftelijke 
Genade in fijn hert beweegt wefende, over haer aen- 
ftaende perijkél, heeft wederom op een nieuw alle dili- 
gentie, moeice, arbeid en vlytigheid aengeleid ,en alle 
fijne vrienden en magen aengefproken, en tén laet- 
ften met grote fwarigheid fo vele te wege gebracht, dae 
hynuter tijd eenen fchoonen hoop van uitgelefenej 
ruiters en knechten heeft in ’t veld gebracht, en al ge-6 
noeg bereid is om daer mede in het Land te vallen, ed 
dit aengevangene werk Gods der gewenfchte verlof- 
finge des Lands ganfehelijk te volbrengen en uit te 
rechten. Maer dewyle het nu gantfehelijk van noden 
is, datmen defelve ruiteren en knechten monfteferi 
fal en in den eed brengen én te doen hun hare behoor¬ 
lijke betalinge. So is fijne Vorftelijke Genade ern- 
ftich begeren en gunftich bidden aen u luiden, gy wil¬ 
let doch , aenfien de grote getrouwigheid en goéde (F. ag£.j 
genegencheid die fijne Vorftelijke Genade hierin tot 
u luiden bewefen heeft, en in ftede van de felve te ver- 
fchulden met verftreckinge der voorgenoemder be- 
talingeen willet fijnen Vorftelijke Genadein eene eeu¬ 
wige fchande en u felven met het gantfche Vadeflandi 
in een eeuwich verderf, jammer ellende niet bren¬ 
gen : maer u felven en uwe Steden meteen vrymoe- 
digheid des herten daer toe verwecken , dat zy alle din¬ 
gen te rugge ftellende, een yeder na fijn vermogen 
fijne goedwilligheid bewijle, om fijne Vorftelijke Ge¬ 
nade uit defe nood te helpen: gewis wefende dat gy lui¬ 
den het niet en doet, en dat door gêbfek van gelde fij¬ 
ner Vorftelijke Genade ruiteren ert knechten tot den 
vyand wijken , of immers fijne Vorftelijke Genade 
verlaten: fo fult gy dat gantfche Land en u felven in 
die aller jammerlijkfte katyvigheid en ellende bren¬ 
gen , die nooit gefien noch gehoort en is geweeft. 
Daer-en-tegen fo gyluiden u hier in gewillich toont 
en fijnder Vorftelijke Genade de middelen uit-rechtet ,> 
dat hy voort in het Land vallen mach eer den vyand 
hem meer fterke,foisonfe verloflinge voorhanden, 
en wy ftaen in gewifle hope, dat het Land in korteii 
tijden in groter voorfpoed, fleur en welvaren komen 
fal,dan het oit geweeft is. En op dat gy moget béter we¬ 
ten waer op dat gy luiden u te fchicken hebt, fo is fijner 
Vorftelijke Genade verhandelinge met den ruiteren eö 
knechten aldus geweeft , dat hy hun op de monfter- 
plaetfeeerfy fouden voort trecken, foude, of dé gant¬ 
fche betalinge van drie maenden op de hand géven, öf 
neven de betalinge van een maend eenige verfchrijvin- 
ge en verfekeringe van vreemde Potentaten in de Chri- 
ftenheid, of immers eenige Steden des Nederlands toé 
borge ftellen. Aengaende het eerfte poindt dat is nu on- 

, mogelijk, alfo gy gehoort hebt: het andere, en is op 
dit pas noch oorbaerlijk noch doenlijk. Want fouden 
wy by vreemde Potentaten als den Conink van Vrank- 
rijk of Engeland fulks verfoeken , fo foude het Land in 
groot en opentlijk perijkel ftaen onder vreemdeHee- 
ren te komen, dewijle fy dat geld niet en fouden willen 
tellen, of fy moeften wel verfekert fijn op eenige fte- 
den, dat fy der niet en fouden aen verliefen: waer door 
fy eenen voet in ’t Land fouden krijgen en namaels niet 
daer uit te brengen fijn, alfo by menige exempelen 
foude konnen bewefen worden. Beneven dat fijne Vor¬ 
ftelijke Genade genoeg verfocht heeft, dat fulx op die 
pas niet doenlijk en is. Derhalven en blijfter anders géén 
middel dan dat de fteden haer verbinden en veroblige- 
renvoorde betalinge van de drie eerfte maenden aen 
denOverften en Ritmeefteren fijner Vorftelijke Ge¬ 
nade , en hierentuflehen alle middelen aenwenden van 
promtelijken fonder vertrek op te brengen een iomme 
van loooooCronen,tot betalinge des eerfte maends. 
Dit is het gene dat fijne Vorftelijke Genade op u luiden 
feer ernftejijk verfoekten begeert, verhopende dat gy¬ 
luiden in aenmerkinge fijner getrouwigheid en goede 
genegentheid tot welvaert cn ook uwer eigen faligheid 
en welvarens , hem dat felve geenfins en fullet wil¬ 
len afflaen ,noch weigeren. Hier op begeer ik dat de 
Heerenhaer beraed nemen en mijn hare antwoorde 
willen verklaren. 
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Het fefte Boek I$7& 
H irf Du Dm <Êcöeputeeröen gerefolbeert /1 ’tfcit bande oódog-fchcpenbanden p?iuce/ hebben ©«» 

ï^T^mh^tifttdnhbeiöenctefleUeniffeDecfahen/ geaöbifeert omDes&abigatie cn wcebarcnöcnetingc ^i^iötrt 

sSffiafci» ss»sss»ssss* s. s?ïs:srr.»ï-s;.'ss: saraaBssnsssase'SP’ 
cnanoct u 1 . •'•ntierÊ iutoden / Die een pc* nemen / ötc onder Den 2lömirad Dienen en ban De 
ningen / filbec / sout en ^ itrüf-on tu> fcïpcïjare öefleUinge hebben/ en Dat men Den Capt* 

teinen enbaerbolh aennemen fouöe op folöpe of an- 
3mochthebben/ en fouöemen mogen lichten De 
Senninaen Dan De 4mpo(len en lopende beden ban 
DeüIanDe onderDe Collecteur* beruflenDe: fouöen 
Doo2tö De fdbe Minpollen boent* loop hebben / en Dui 
ontoiiliflen Dacr toe beötoongen toerden / bolgenDe 
SSiittoi Daec Dan 3ijnDe. Cn Datmcn boo?t* 

jjcnnmgcn ton te m 
homflcn ban üerhen/Cloofler*/ClilDen en 252oeöec* 
noiiMun u» ** fiohtnDcn / en boo2tö 

Sc tontèt nooötanft / mïntotet fuif Dn genet,iele» 
§ Sewlenfcute tosten/ Dat alfete towMpten 
S/tiK en Clootfram en Uetgcitjde gocten als toten 
SteBtfouBcnteajSemonDet teWagtftatcncn©» 
berigheöen ban Den steden onder Bepoodijfte ünbem 
tariss en föecimffc / DoenDe altijd* De hoepen p fel* 
De goeden in hare öeD2ijbe b?cngen tnöenaefl gelegen 
flcDen/om öc*te Beter berfehert tc 3ïjn/enbanöen 
rob er si en bagaBonDen niet geplonöcrt / maer ten ge? 
mene oo?baer in Den nood geemplopeert te mogen 

^£ belangende öe gep2öponeeröe en berfochte ber* 
fenelinne / DatDefclbc bp Den Staten tcrböO?ffl)2e* 
benfomme bp öeflcöen tot Defe bergaöenngegcho* 
menboü2 ’t ecrjle geDaen fouDc toerden / optc Beloften 
en conditiën ban indemniteit inöep20pofttie bertjaelt. 
bjdberflaenöe Dat’t gunt toa* geacco2öecrt/ gecon* 
fentccrt of opgcb2acïjt fouDe toerden elh tn Den w 
sten / namaelö toeöerom genieten en p20fiteren fouDe 
inalfulhcfo generale of particuliere contrtBiitte/Die 
oberWollanDof Den gemene lande ban öertoaergo* 
ber foïiDc mogen ballen / en fonDer De ^Landen ban 
bolland in De qualiteit tot hoger quote of po?ttc te 
blengen Dan Die ban out* hebben gejaen/ en öat ooh 
ober De ^tcDen en hoepen ban Mand geen regarö 
on fouöe to02öen genomen op DeouDe ^cljiltalen en 
Sap / rotte feite mm1 wetsen feten te 

©e 
laten 

ban ejob 
laiiD ci^ 
it in nen 
ben 
JDptifc 
ban 
rnnöicn 
boot 
«öouIkd 
ncne a> 
ïjrr Ujol^ 
ianö/Se^ 
lanö / 
H&cft; 
lö.ief* 
lanö cn 
lïtrccljt- 

Dicnfcer ongelijhtefnn/ 
maefe bnbcrfcBeiöe lichamen ban ^teöen en Doppen 
neremonflreert en geïtiaegt te toefen. <öe boo2f3 ïgee* 
re ban ^IDegonDe heeft öe <0cDeputceröen oohboo?^ 
aehouöen engcopem felierc fijne in|iructte / inbouDem 
öe berfcheiDen poinctenenarticulen/ öaerop berjoe; 
ftenöe Der Staten aDbijë en refolutie. 

Dafier op öe booefemeben <0eöeputeeröen eenfa^ 
mentüjlten cn gdtjherhanö gefloten hebben: 

€erft Dat 3b erftennen Den ^?ince ban ©rangien boo? 
hen neneralen «©ouberneuc cn ffieutenant öcö <JTo; 
ninr / ober ©ollanö / pedant en l©cfï-©2tehanö/ en 
^tirfit ban Utrecht/ alfoftjne oèrcdlentie tc boren ge? 
toecftcnöacr toeban De ConinïiiiihejBajcfleit toet# 
teiiih cn Behooelijh is gccommttteert getoeefl / fmb 
Der Dat naöcrijanö cenigc toettdpe en öer conftm 
menen Den rechten Deë lanöë gdijhfamige afjteïltrtï 
gcofbcranöeringe 3pna gcboïrtit. Rebben meöcgc^ 
floten öart beneffené Dat 3P-luiDen hen metten am 
D'Tcn EanDcn en $2oDincien fouöen bergdijlten cn 
ober een öeaaen / fo bed hen-luiöen belangt om Den 
Bnnce/alëboo2cenbpo2naemfle EiDmaet Degcne= 
ralc Staten Deë ISeöerlanDë en miföien recljt hete 
BenDeop’tfdüe J^eDerlanD ban alle inbafien en om 
DerD2uchmgcn Der b?ecmöen te bcfcljermcn/ aio Da er 
toe bn ecre cn ccD bccbonDcn toefenöe / boo2 bcftherni; 
m?t cn hooft öcë felben %am in aftoefen Der €o= 
mnhihhcr p>ajeflett te hennen / aenfien en Dacr boo? te 

menm met De bcquaenpe nuDDdcn tc berfien op 

öcrë/ fo bat fgnc €rcellenue beft fouDc öunhen/ en 
Dat Den SfJDmirael DeCapiteinen fouDe mogen aenne? 
mennaboo2gtaenöeinh32matte enaöbijë banöe 3Ba^ 
terfïeöen/en Dat fijne €rcdlcnttc fouDe mogen ftellcn 
Ccmmiffariffen / Die henniffe nemen fouDen op De fa* 
hentcrEccballenöc. ^ rr . 

©oo2të 3ün Die ban ^o?D?echt/Eeiöen en <Cnhhm* 
fengeöeputeert om metten <©2abe ban Der Jtëarhte 
hanöelen om goeöe 02öeninge en politic tc (lellen o* 
bcröc partieufier (©ouberneurë/Capiteineu / bebel* 
hebberen en anbere gecommitteerDen / ooh bpfonDec 
ober het hrijgëbolh en anbere Die Den $2toce ten Dien* 
fïe flonöen tot befcherminge Der 5!ngefetenen De^ 
gf anD0 / en tot De aiDerminfle oberlaflinge Der 5fn* 
geferenen en 2502gcrcn. 3# lïieDc boo? bcfl en geraDen 
gebonbeu / Datmcn fouDe hrijgen openinge ban De 
Chartreë ban Rolland / beruflenDe op ’t flot ter <6ou* 
DcDacrmcnboo2Dieti)Dmettoe en IjaDDe honnenge* 
raften / en datmcn albaer fouDe bifitercnalle öep?t* 
biiegten / fluchen en munimenten Den ïanbe ban 
Rolland aengaende / aldaer beruflenDe / en ban öe feu 
bemahen^nbentartoenöacrna copicnbanöep?in* 
cipalc 5p?ibilegtcn en fahen ban ’t gemene $anö / om 
öie geiebert en gefien 3pnöc in öe ^teöen ban pollanö 
öacr na boo2öer gcöaen te toeröen / fo namaelë beft te 
Öiencn bcbonöcn foube too?Detu <£n om’tfelbegeef* 
fectueerttc toeröen / 3ijn gco2öonneert en gecommit* 
teert uit öe fiiööerfchappe / öe ï£eere ban |^oo?t* 
toijh/enboo2tëuit elhe J>teöe <©eöeputeeröen: öess 
(uilen öe <0eöeputeeröen Dit felbe Den P2tnce aendte* 
nenen Dacr toe berfoehen 3P tonfent. 3©erDe ntede 
gerefolbeert Datmen öen<©?abe banöerJBarh aen* 
Dienen en ernflelph berfoehen fouDe öat 3pne <©enaöe 
gdieben fouDe o?D?e te flellen cn te Doen berften fo 
bcfl Dienen fouöe/ Dat öe hamer banöefteheninge/ 
öc ïtcgifler-hamer/ en öe <©?iffie Binnen’t^ofim 
Den ^age in’t geheel onbefchaöigt blijben mochten/ 
mitfgaöcrë öe hamer ban öe Staten ban J|oilanö 
flaenöc aen ’t Cloofler banöe ^?eöicaren inüen ï|age/ 
op öat alle rcgiflcrë / memo2ialcn / reheningen / fluc* 
hen en pampicrcn öacr Den Htanöcn grotelijr aengde* 
gentoaë/ingoeöcr toefen behouöen en tod betoaert 
blijben mochten. 

©oo2të hebben De boo2fch?eben <6cöeputeeröen 
gcfnmenDcrhanö cn eenö2achtelijh hen felben bero* 
bligcert/ cn berbonöen in geen accoo2t / appotnete* 
ment of bergdijhinge te treöen/ het 3p metten Co* 
ninh felbe of met eenigc Die bebd of commifTte ban 3ö* 
ne^ajeflcit fouöe mogen hebben of bertoerben/noch rF . v 
ooh iet anöerë tc Doen ofte beffutteir/het toclhe öe ge* t\ • ^ 
ncraliteit Der Staten mochtc aengaen / fonöet öeö <£ 
finten aöbijo confcnt en bertoillighigeöaer op te <c 
hebben/ cn Den felben öacr in te begrijpen/ fo berre hP « 
boo2gocöaenfage Datmcn ftiljc öeöe. ce 

Cnöe tot Dien cinöe hebben öe Cleöeputeeröe hant- 
tafliitge gcöaen aenöc boo?fch?cben^ecreban2tlöe* 
gonöc / met betoftemffe en berhlaringe bp elhë ban 
hen-luiöen gcöaen / Den $2tnccboo2fch?ebcngetrou* 
todijb bp te flaen/ enniettcberlatcntotten einDctoe/ 
maer te helpen BP alle miDöelen Die hen mogdijft fou* 
Den 3ijn. 38lfo ooh De boo2fch?ebcn l^eerè ban3Clbe* 
gonDc bantoegenöen f)?incc banCrangicnmeteeöe 
fich berplicht / berbonöen en berobligeert heeft / geltjh 
accoo2t/ appóinctemcnt of bcrlijhinge niet te Doen noch 
tc laten Doen fonDer aöbijö en confcnt Der Staten of 
immerë Deo mecflcnöcdë Der felber/ en fonDer Der fel* 
ber Staten en 3lanDcn öacr in te begrijpen/ wDicn 
enbp alfo Dat fpfulhë begeren. «©e boo2fch?ebcnce* 
Deputeerde fouöen ooh haer öeboir en nacrfligljctb 

Doen 
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boeti &p befcBujbfage tn bcrmamngc acnbcn anbc; 
rcnftebcnfo buiten alë binnen J^ollanb gelegen/ en 
actiBoubcn bat 5plutbcn be bjpBetb en toclbacrtbeg 
©abcrlanbö mebe fouben toillen bcnaerfltgcn / en 
Ben mebe in’t geméne beebonb begeben / en anbete 
mibbelen baec toe gebnuben naec gelegentljeib bet 
faben. Cn obermitö bie ban «©elft noclj in geb?e; 
fee maren Baet met Ijen-luiben te bercentgen/toerbe 
gcrefólbeert batmen mebe aenbe anbere 3tjbe belets 
ten foube Ijaet uitbaert op 3©aterlanb om Ben-lui; 
ben te benautoen / en bie ban Heiben / aio baer toe be 
bcquaemfte mibbelen Bebbenbe/ Bebben aengenomen 
’tfeibetepzocurecenen beftenen / en boo?to eenpegc; 
Ujfe in ben 3ijmn na be occurentten. Cn beroerenbe 
Émiterbam / berfocBten en begeetben bat be ^tnce 
foube fcB?tjben en fenben in ^enemarfeen enb’anbet 
<©oflerfe fleben en boen ernftig betfoefe ban toegen 
ben Staten en ^teben ban ï^ollanb / bat bie ban 
SCmfterbam / obermïto Baer bpanbfcBap en tegen; 
ftanb bet bmljetb cn toclbacrt beo gentenen Baber; 
lanbö/geen tocbacrt ban Ben -luibcngebaen en toet; 
be/maerbat 30 toilben arriberen en Barebaertma* 
feen op Cn&Buïfen/ J|oom en be ^teben baer on? 
trent penluiben toegebacn 3ijnbe/ of inbe jBa3ecn 
op <©o?b?ecl)t altoaer 3p-luiben be plaetfcnenanbe; 
re gelegentpeib fo beguaem foubenbinben aio tot 2lm; 
flerbam. 

,, <©ofe Beeft be bootfefpeben ï|eete ban Sllbcgonbe 
betfelaett b’imentiebanben ^incc te toefen bat ge; 
Bouben foube too?ben bjppeib bet Keligie / fo toel 
bet <0etefo?meetbe aio bet ftoomfec / en bat een pc; 
geltjfe in ’t3tjne in ’t openbaar en in Ikerfeen of Ca; 
pellen fo bat geboecBlühfte bp be Cbetfeeib foube g?; 
o^bonneetttoo^ben/ fouben geb’uifan b?pe exercitie 
betfelbet/fonbetbat baer pemanb empeffcBcment/ 
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Binbetofmoefcniifegebaen foube tootöen / en. batbe 
» dee(telijfee perfonen in ijaerluiben (laten b?p en onbe; 
„ tommertbitjben fouben/ten toate3p-Juiben0enbet; 
„ toonben bpanben of Hen miföanbelben jegens* pet 
„ guntboojfepteben io/ en bit al ter tijb entotjlentoe 
„ bat bp abbijO ban be gemene generale Staten bet 
„ Eanben ban pectoaero-obet anbero foube mogen 
„ toetben geo?bonneert / met tocifee intentie ban ben 
„ $?incebe boo?fcD?eben <6ebeputeerbe in aio Henlui; 
„ benconfo?meetbem 

3©erbe mebe gcrefólbeert bat b’onfeoften bienenbe 
fo tot befenfie ban’t gemene Eanb aio totbe bebjtj; 
binge ban be tibieren entoegen/ beonberpoubeniiTe 
bet folbaten en ferijgfïuiben / en biergelijfee / alrebe 
gebaenenbie noep gebacn fouben toetben /eenpaer; 
lp en in ’t gemeen gebjagen fouben toetben obetbe 
^teben en platten Slanbc ban ïgollanb/ bp alfulfee 
conttibutien aio namaelo baer toe gebonben fouben 
to02ben. cn fouben be ^teben ban ï^ollanb ban 
boen boo?taen goebe cojrefponbentie Bouben met ben 
©pee / en onbet malfeanbeten / met fefeete obet; 
jcDJptnge aller gelegentfjeib en geflelteniffe ban el; 
fee plaetfe / en Ijebbcn be <©ebeputeecben aengeno; 
menclr in ben Baten baer toe te beputcren petfonen 
baer toe bequaemtoefenbe een ofttoe om’tfelbeteef; 
fectucren. 

Cipitein Generael over Holland, Zeeland,Weft-vrief- 

landen Ucrecht. Alle die defe fien of getoont fullen ^,an jjes 

worden faluit. Alfo eenen yegelijken kennelijk en o- |T 

penbaer is, dat de Hertog van Alva metten Spangiaer¬ 

den en haren mede-hulperen, voorgenomen heeft des 

ConinklijkeMaj. Nederlanden te brengen, dwingen 

en t’onderdrucken tot de uiterfte flavernye, ellende en 

vernielinge, geen acht of regard nemende opeenige 

remonftrantien der Staten of Gedeputeerden der felve'r 

Landen, gene privilegiën, rechten of goeden ufantien, 

fijnevoornemingetegen lijnde,eenige plaets ofefredt 

vergunnende, gene welvaren der ingefetenen noch aeri 

lijf of ziel ter herten nemende, klein en van niet ach¬ 

tende de verbreidinge der glorie Gods en fijnen hei¬ 

ligen woorde, voorder inftellende nieuwe ongehoor¬ 

de en verderflijke fchattingen en exadtien en tot een 

gehele verdelgingeen verdervinge alder welvaren on¬ 

der Edel en onedel, en befonder van alle Coopman- 

fchap, handel en wandel, niet alleen der felver Ne¬ 

derlanden , dan ook allen anderen vreemde Natiën 

inden felven Landen haren handel en traffijkedoen¬ 

de, noch is opftellende en met geweld aendringende 

den tienden, twintigften en hondertften penningen, 

en dit boven alle tyrannye en overlafl: aen alle vrome 

engehoorfame Onderfaten des Majefteits fo uitgewe¬ 

ken alsinden felven Nederlanden gebleven fijndebe- 

wefen, met die te doen vangen, pijnigen, hangen, uit¬ 

roepen, bannen , hare goederen t’annoteren, confif- 

queren, en tot een roof te flellen anderen haren doch- 

teren en vrouwen te fchenden, met Spangiaerden en 

krijgsvolk t’overvallen. En alfulken moord en woe- 

dery doende over dien, die volgende hare vryheden en 

andere accoorden onbefwaert van krijgsvolk behoor¬ 

den te wefen, dat nimmermeer diergelijken gehoorc 

en is. Sulx dat des Majefteits getrouwe en gehoorfame 

onderfaten tot verbiedinge van Gods glorie en dien- 

fle fijns Majefteits, tot bewaringe aller vryheden en tot 

haerslijfs en welvaren verfekeringe, gedrongen en ge¬ 

dwongen worden tegens alfulke onchriftelijke,onrech- 

tigeenonmenfchelijke voornemen tot eenen noodlij» 

ken en rechtigen tegenweer en defenfion, verfoekende 

ten dien einde aen ons. Wilhelm Prince van Orangien, 

Grave van Naflau,&c. als mede een principael lid- 

maet en Gouverneur in den felven Nederlanden van 

Holland, Zeeland, Weft-Vrieflanden Utrecht zijn¬ 

de , hulpe en byftand door ons hen-luiden gedaen en 

gefchikt te worden, volgende welke bevindende met 

der daed des Hertogen van Alva, der Spangiaerden en 

haren medehulperen voornemen alfulk te wefen , heb¬ 

ben wy beholden onfe eere en plicht niet mogen na¬ 

laten alle mogelijke en vorderlijke middelen te foeken. 

om den ingefetenen der felver Nederlanden hulpen, 

byftand te doen, om van alfulken flavernye en tyran¬ 

nye bevrijd te mogen worden, tot welken einde, wy 

Wilhelm Prince van Orangien , Grave van Naf- 

C<mv 
mifTic bp 
beu 

ban 
rangfen 
Bcjjrtfn 

DSlec na iö inbe beegaberinge geliomen be 452a; 
bc ban bcc jBarfe S^ecre ban Eume / altoacr alf; 

boen geopent cn gelcfen toerbe bc commijT^ öp bc 
^tneeban ©mgten Bcm betleem totten gouberne; 
tnente cn alö betleibe Ctocrfle obet Igollanb / met bet; 
fepetben poinctenenarttculcnban fcfecrc tn(lructtcn/ 
baer beneffeno bet regednge bcö Eanbss cn bet fetijgf; 
bolfe aengacnbcnab?eben tnBoubbetfclbet comintf; 
fic cn mfltucne Biet nabolgcnbc: 

Wilhelm door de gratie^Gods, Prince vanOran- 

! gien, Grave van Naffau, van Catzenellenboge, 

van Vyanden, van Dietz, van Bueren, van Leerdam- 

me,&c. Heereen Baron van Breda, van Dieft,van 

Grimbergen, van Arlay, van Noferoy, &cc. Burg-gra- 

ve van Antwerpen en van Befan^on, Stadhouder en 

L Deel. 

fau, &c. nu wederom een krijgsruftinge in den name 

Godes almachtig aenvangendeen ons felfste velde ge¬ 

vende , aenmerkende den ftaet der ingefetenen van 

Hollanden defelve fonderlinge ter herten nemende, 

hebben wy niet willen nalaten de felve met fonderlinge 

onfen Overften Bevelhebberen en krijgsvolk op het 

vorderlijxfte te voorlien en te hulpe te komen, om te 

beter en gereder voor alle geweld des Hertogen van 

Alve en der Spangiaerden befchermt te mogen wer¬ 

den. En want wy verfekert zijn van de goede en ge¬ 

trouwe affedtie die tot defe faken is dragende de Edele 

welgeborene onfe lieve en wel beminde neve Wil¬ 

helm Grave van der Mark, Heere van Lume , &c. 

En dat ook de felve onfe lieve Neve tot d’ontreddinge 

der Nederlanden, noch lijf noch goed of bloed daer 

voren t’employeren hem is befwarende, en in ’t fai<£t 

van oorloge ervaren is. So ontbieden wy eenen yegelijk 

dat wy den felven onfen lieven Neve tot defen , in ma¬ 

nieren navolgende , als onfen beftelden Overften in 

Holland hebben aengenomen en aennemen mitfde- 

fen, verlenende hem tot defen einde defe onfe commif- 

fie om ons of in onfe abfentie onfen generalen Lieute- 

nant gehoorfaemheid alle t^den bewijfende, de felve in 
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Het fc: 
alle fijne punciren en articulen t’exequeren , hem macht 
en bevel mitfdefen verlenende om allo veel krijgfvolk 
en foldaten aen te nemen, als hy tot de meefte verfe- 
keringe van den Landen en de minfte befwaringe der 
felver, by goede en rijpe advijs oorbaerlijken bevinden 
fal te wefen, daer over Overften, Hopluiden en Bevel- 
hebberen te ftellen om met den felven totdesMajeft. 
dienfte onder onfen gouvernemente te verfekeren de 
Steden, Sterkten, en ’t Land van Holland , bedwin¬ 
gende met alle mogelijke en behoorlijke middelen 
daer toe den onwiiligen en rebellen, befchuttende al¬ 
le die hem goedwillig onder onfen bevel en gouver¬ 
nemente fijn begevende. Ook d’ingenomen Steden, 
Sterkten of platte Landen te mogen fortifieren en 
Verfterken daer fulx nodig fal fijn , om te beter be- 
waert en befchermt te mogen worden, doende d’inge- 
fetenen en onderdanen over al Iweren den Majefteit 
als haren Conink en ons als haren Gouverneur alle ge- 
hoorfaemheid en byftand te willen doen tegen den 
Hertog van Alva, den Spangiaerden en alle anderen 
haren medehulperen, tot ontreddinge der Nederlan¬ 
den , en vorderinge van Godes glorie, houdende on¬ 
fen lieven Nevena fijn uitterfte en befte vermogen on¬ 
der den krijgfluiden goed regiment , ordre en difci- 
pline, ten einde de goedwilligen niet befchadigt en 
anderen tot eenen afkeer en wederftand getogen en 
worden. En fal onfen lieven Neve en Overfte als Ra¬ 
den en CommiirariUen van onfent wegen by hem heb¬ 
ben en daer voor hoüden, de gene die wy daer toe ver¬ 
ordineert hebben of noch verordineren en committe¬ 
ren fullen mogen , op dat onfen lieven Neve en Over¬ 
fte met raed en advijs van den felven,fijne Commif- 
fie in alle voorvallende faken exequeren. En dien na¬ 
volgende by advijfe van den felven (gelijk in allen an¬ 
deren faken) te mainteneren, den Overigheden in ha¬ 
re autoriteiten in fteden of Vlecken, diehengoedwil- 
iiglijk tot onfen gouvernemente fullen begeven , op 
dat de Juftitie aldaer haren trein en voortgang tegen 
eenyegelijken, fo geeftelijke als weerlijke perfonen, 
volgende de rechten, vryheden, coftuimen en privi- 

(F. i?4.) legien mach hebben en gehouden worden. Sal ook 
mede fo wel de Catholijken en Geeftelijken in hare 
Religie als d’andere goede Euangelife , in fchut en 
fcherm nemen/onder dat d’een d’andere fal mogen in- 
jurieren, overlaft of hindernis aen doen, verbiedende 
fulx op hoge ftraffe. En fal mede onfen lieven Neve 
en Overfte met advijs als voren goede toeficht en re- 
gard nemen dat des Majefteits Excyfen , Impoften, 
tollen , domeinen , en alle andere inkomften by goede 
en getrouwe perfonen ontfangen worden. En de felve 
in goede bewaringe ftellen om by ons ter gelegentheid 
tot des Majefteits dienfte geemployeert te worden,inf- 
gelijks mede te laten doen en gefchien van den inkom¬ 
ften der Seden, Sterkten, Dorpen, Landen, ofgemeen- 
ten om tot den meeften nut der Landen door ons, of 
van ons daer toe commiflie hebbende, geconverteert 
of uitgegeven te worden. Verbiedende ook alle fijne 
krijgfluiden, bevelhebberen en anderen van watqua- 
lité of conditie die binnen de Landen fijn fullen, dat 
hem niemand en vervordere, eenige brieven, regifte- 
ren, boeken, inftrumenten, privilegiën of andere pa¬ 
pieren hoedanig die wefen fullen mogen, te verdui- 
ftcren , verleggen, verworpen, wech nemen, vervoe¬ 
ren, verfcheuren of te verderven en verdonkeren in ee¬ 
nige manieren, en fich derhalven t’onthouden van te 
plonderen eenige Sccretaryen,of andere Rentmeefters, 
Accijsmeefters , Comrolleurs, Notarifen, en dierge¬ 
lijke Ontfangeren, of Schrijveren boeken, papieren 
ofdateenigfins daer aen kleven foude mogen, en dien 
navolgende geen kiften of kaften met brieven, papie¬ 
ren , of reken-boeken, geladen aen te taften of in eeni- 
ger manieren te verderven : dan fal onfen lieven Neve 
terftond goede bequame perfonen (’t fy van defelve die 

' de bewaringe tot noch toe gehad hebben, of anderen, 
na hy die perfonen by advijs als boven gequalificeert be¬ 
vinden fal) ordineren die fonderlinge regard en bewa¬ 
ringe van defen op publijke verfekerde plaetfen fijn 
doende om gevificeert en gebruikt te worden als fuiks 
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notelijk bevonden fal worden. En of het ware dat wy 
eenige Steden, Dorpen, gemeenten of privé perfonen 
verlenen mochten eenige onfe fauvegarde , willen 
wydat onfen Neve bewarende en voorftaende onfer 
Hoogheid daer in naer krijgs-gebruik rigoreufelijken 
ftraffe alle de gene die eenige overlaft waren doende. 
Gelijk ook onfen lieven Neve hem wachten fal, en 
ook allen anderen op hoge ftraffe verbieden, dat nie¬ 
mand hem en onderwinde eenige goedwillige Catho- 
lijke of Geeftelijken te befchadigen,’tfy aen hare per¬ 
fonen of goed. Noch ook niet te plonderen of te fchen- 
den eenige Kerken, Cloofteren of Cappellen tot gro¬ 
te onordentlijkheid en blamatie van alfulken onfen 
Heiligen voornemen en onfe krijghandelinge. En by 
alfo verre eenige Cloofteren of andere plaetfen verlo¬ 
pen werden van den geeftelijke perfonen, fal hy by ad¬ 
vijs als voren goede luiden doen ftellen, die alles goede 
acht flaende in bewaringe nemen , om daer voren 
te refponderen: na dien ook eenige fpeciale commifi- 
fie van ons fijn hebbende op fekere plaetfen . Steden, 
Landen , Dorpen in Holland gelegen, als tot Enks 
huifen, daer ontrent en elders daer wy om de Zee- 
handelinge t’avanceren en te bewaren, onfen Over¬ 
ften al'rede gefonden hebben , ofnochnamaelsfouden 
mogen fenden of ftellen. So verklaren wy dat onfe me- 
ningenieten fyal lulke fpeciale commiflien door defe 
commiftïe te verminderen, veranderen of ergens ia 
te verergeren, dan willen en gebieden dat fyalletefa- 
men d’een den anderen hulpe en byftand des noodsof 
verfocht lijnde, doen fullen , om by een ieder geexecu- 
teert te worden ’t geen hen belaft is, en ook tot conver- 
fatie daer fuiks fal nodich bevonden werden. Willende 
en ordonnerende daerom dat onfen lieven Neve met¬ 
ten felven onfen geftelden particuliere Overften of be- 
vélhebberen, en die wederom met onfen lieven Neve 
in Holland of Zeeland lijnde, goede correlpondentie 
fullen houden. Adverterende een yder den anderen 
dagelijks van den ftaet,nood en voorderinge der Quar- 
tieren daer een yder hem geftelt heeft en tegen woor- 
dichis,om alfo in tijden d’een d’ander alleinconveni- 
enten helpen te voorkomen, en dat een iedef lijn din¬ 
gen daer na des te beter hebbe te reguleren. En want 
wy defe onfe commiflie nagekomen en geefteótueert te 
worden gantlchelijken van meninge fijn: fo bevelen 
wy eenen iederen ernftelijk hem achter-volgende dele 
commiflie met fijn aenkleven te gehorfamen en on¬ 
derwerpen onfen Lieven Neve voorfchreven,dieons 
en in onfe abfentie onfen Lieutenant Generael gehoor- 
famig lijnde te geven defe commiflie en fijnen aenkle» 
ven, hem wachten fal iet t’attenteren of ymand eeni¬ 
ge hinder of overlaft te doen of te laten gelchieden in 
eeniger manieren. Des t’oorkonden hebben wydele 
met onfen name geteikend, en ons Secreet-fegel daer 
beneffens doen drucken in Placcate. Gegeven tot Dil¬ 
lenburg, optenN. dach der maend van N.indenjarc 
onsHeeren 1572. 

^einfïrumeöjpöcn^mtcban <©?angmt aenbctt 
^abebanbcriBarfc gegeben/ toas mhonöenöe 18 
articulcnfctebpbJti&e geacht en geljouïien tetoeröen 
alsof öte mcöe in ftjn commiffte toacen gefielö/ en 
toas ban tooo?öc te tooo?öe als bolgt: 

Erftelijk verklaren wy Wilhelm by der gratiën 3fnflrur# 
Gods Prince van Orangien, Grave van Naffau,&c. 

Dat wy des goede vertrouwen hebbende dat onfelie- ban#> 
ven Neve en Veld-overftein Holland geen onnutte of ranot'cu 
onlijdelijke koften fal doen, door dien wy hem vry ge- 
laten hebben alfo veel krijgs-volk aen te nemen als hy Dan öct 
oirbaerlyk fal bevinden op de executie van lijnder com- Uföarft 
miflion,mits doende grote onnodige nombre van peer- 
den , of foldaten verfamelende tot grote koften van den 
landen en tot kleine afliftentie van onfen groten krijgs- 
leger,’t welk van allen wegen en quartieren van geld en 
andere nooddruftigheid geholpen fal moeten worden, 
het welke wy onfen lieven Neve infonderlinge achtte 
willen nemen, ernftelijk willen ontboden hebben, &c. 

2. Sal ook onfen lieven Neve de fteden en fterkten 
terftond niet voor rebel en wederfpannig houden, die 
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1. Öoripronk der Nederlandfè Beroerten, 
onfen garnifoenen gehelijken refufererl, of die de felve I 
lïiet dan tot fekere nombrefouden willen ontfangen,: 
als geen vyand voorhanden of anders nood fulx vorde- 
xen foude mogen, mits dat fy anderfins met geld en ' 
proviande ons of den onfen zijn affifterende, en ons 
den behoorlijken eed fweren en in andere faken ge- 
hoorfaemheid bewijfen. 

3. Voorts fal onfen lieven Neve na fijn befte ver¬ 
mogen de landen, fteden of gemeenten wederom Hel¬ 
len en brengen tot hare oude vryheden, rechten en pri¬ 
vilegiën , en dien on vermindert der Overigheid in den 
landen, fteden, vlecken of gemeenten, in haren auto¬ 
rité mainteneren en een yegelijk in fijn ampt ftant en 
plaets laten blijven: ten fy dan met behoorlijke infor¬ 
matie bevonden werde dat yemant van dien hem re¬ 
gens ’t gemene lands welvaren of onfen voornemen 
wrevelich ware oppoferende. 

4. En want in de commifliegeinfereert is dat onfen 1 
lieven Neveinfchuten fcherm fal nemen de Catholij- | 
kenenGeeftelijkeninhare Religie fonder yemant den J 
anderen overlaft te doen, op lijfs ftraffe, derhalven ver¬ 
klarende en amplierende, defe is onfe meninge, dat in 
fuiken plaetfen of Kerken daer d’exercitie van fuiken 
Religiën veriocht wordehfal, dat onfen lieven Neve 
terftont beide dien goed williglijk fal doen accorderen 
van cyden, plaetfen of Kerken, als een yeder d’exercitie 1 
van fijne Religie fal doen, op dat d’een den anderen 
geen hinder of eenige verftoringe of rumoer en make, 
daer toe onfen lieven Neve goede en fcherpe toeficht 
en ftraffe fal op hebben en doen gefchien, op dat alles in 
f ufte en vrede gelecht moge worden. Daerom ook nie- 
mant hem het Predicatie-ampt onder de Euangelifen 
aennemert fal, fonder eerft den Overheid of onfen O- 
verften vertoont te hebben. Omdatgeneonbequame 
perfonen van ielfs tót fuiken ampt geadmitteert en mo¬ 
gen werden j en en fal niemant by de Overigheid tot 
fuiken ampt van der gemeente of eenige van dien ge¬ 
roepen zijnde gerefufeert worden, ’t fy dan door mer¬ 
kelijke redenen en oorfaken tegens fijnen perfoon geal- 
legeert en bevonden werden. 

5. Sal ook mede de Overigheid over al gefteld zijn¬ 
de als voren, belaften en bevelen gelijke toeficht en re- 
gard te nemen > fchut en fcherm recht en billikheid te 
doen een yegelijken fo van d’eene als van d’andere Re- 
ligion zijnde. r 

6. Sal ook onfen voorfz lieven Neve met advijs van 
onfen Commiflariffen macht hebben t’ordineren en 
ilatueren provifionelijken, en met vermmderinge van 
eenige vryheden en privilegiën alles wat tot nut, welva¬ 
ren en fecurité der Landen fal mogen dienftigwefen, 
en hier toe nemen advijs van de Overigheid en princi- J 
palen der felver plaetfen, om te beter en bequamer met j 
goede kuntfchap der Landen alle ding geftatueert te 
worden. 

7. En want fonderlingefchadelijkenenfufpeéfczijn I 
in defen tyden alle onbehoorlijke verbodene heimelij- 1 
ke vergaderingen by dage of by nachte, om welke oor- I 
faken die te gefchien gepretendeert foude mogen wor- j 
den, fal daer om goede toeficht nemen dat de felve niet i 
en gefchien, doende de felve op hoge ftraffe verbieden 
alle plaetfen. 

8. Item den ingefetenen eerft en voor al doen fwe- 
fen den navolgende eed in forma, en voor rebellen en 
wederfpannigen houden die de felve niet en fullen wil- ' 
len doen in forma, of anderfins d’efteét van dien met I 
hare belofte by eede gefterkt zijnde volbrengen of fo- . 
lemnelijken prefteren. 

Den Eed. 
9. f~NAt fy den Conink onder mijnHeeredenPrin- 

.L/ce van Orangien Gravevan Naffouwen, &c. 
trou en hold zijn fullen, en voorts Gjne Excellentie ge- 
hoorfaem in alle ’t hy hen-luiden ordineren en bevelen 
fal dat tot vorderinge van der eere Gods, dienfte fijns 
Majefteits, tot welvaren, verloffinge en vryheid van 
den Landen, hare Steden of gemeente werd dienende, 
dat fy de vryheid en privilegiën van de Landen en hare 
Stad, vlecke of gemeente lullen voorftaen, en ’c wel va» 

ren van dien beneerftigen. En dit alles in fuiken ver- 
ftand, dat fy geen accoort of appoindlement maken of 
in eenige handelinge treden lullen, metten genen die 
daer van fouden mogen feggen laft te hebben van de 
Coninklijke Majefteit, of anderen fijne confoorten, 
dienaren of overften Gouverneurs, in wat maniete of 
conditie het fy, al waert ook fo dat men hen privilegiën 
en vryheden van der Stad vermeerderen en de vryheid 
der Euangelifer Religie permitteren en toelaten wilde, 
fonder voorgaende expres confent van mijn Heefede 
Prince van Orangien, of den genen die van fijne Excell. 
daer toe geautorifeert fal wefen, daer toe te hebben. 

10. Alfo wederom ter contrarie zijne Excellentie 
belooft haer in fchut en fcherm te nemen tegen alle ge¬ 
weld derSpangiaerden en hare mede-hulperen, en geen 
accoort met fijne Majefteit of yemantanders van des 
Majefteits wegen te maken fonder den felven daer in te ^ ' 
begrijpen, en confent van haer daer toe te hebben, wel¬ 
ker belofte fijne Vorftelijke Genade haer mits defen is 
doende, endesnood zijndeautoriferen en committe¬ 
ren wy daer toe fpecialijken onfen heven neve den Gra- 
ve van der Mark Heere van Lumey, &c. om fulks van 
onfent wegen haer te repromitteren en te beloven. 

11. Sal ook onfen lieven Neve terftont na defen eed 
doen fweren die van beide Religiën d’een d’ander niet 
te turberen, inj urieren, of overlaft te doen, noch ook 
nimmermeer tegens den anderen yet te confpireren oft 
attenteren , door eenige onbehoorlijke middelen, fon¬ 
der weten en confent van d’andere, dan een yegelijk 
den anderen in goede ruft, vrede en verfekertheid der 
Religions hal ven te laten blijven en hare Overheid ge- 
hoorfamen. 

ii. Sal ook mede in alle platte landen, fteden, dor¬ 
pen of vlecken neerftelijk laten onderfoeken of ook ye¬ 
mant die als noch op dier tyde levende den Hertog van 
Alva met fijn adherentenis dienende, faveur of fup- 
port doende in de felve plaetfen, fteden, landen of dor¬ 
pen eenig goed of penningen hadde en fulx bevinden 
de felve terftont doen inventarifen en bewaren, ten 
einde de vyand daer medeniet verfterkt en worde, toE 
dat by ons anderfins geordonneert fal wefen- 

13. Willen en ordineren ook wy Wilhelm Prince 
van Orangien, Grave vanNaffau,Scc. dat onfen lie¬ 
ven Neve, by advijs van onfe Commiffariffen fonder 
eenige forme van Proces terftont defaiïo verbiedende 
alle private autorité en geweld, reftituere alle uitgewe¬ 
kene federtden jare 1565. ter caufe van de Religie ,con- 
federatien, prefentatien van requefte of het aenkleven 
van dien (als van faken tegen alle recht en billikheid 
gedaen zijnde) fufpeét en gebannen zijnde alle hare 
exterende of noch voor de hand fijnde meubleenim- 
meuble goederen, famt de profijten en emolumenten 
daer van voorts aenkomende, die haer van wegen Co- 
ninklijke Majeft. ontbruikig doorconfifcatiegemaekc 
zijn: ’tzy dan dat defelveverhuertofookgealieneerc 
ofnochin bewaringe van wegen Coninklijke Majeft. 
mochten wefen, fonder den befitcer of bewaerder ee¬ 
nige reftitutie te doen van fijne verfchotene pachten, 
kopinge, bewaringe of anderfins. Sonder dat ook de 
uitgewekene of gebannenen voor defen tijd defalio fou¬ 
den mogen eiffchen eenige renten, pachten, of profij¬ 
ten van de left-ledenen jaren van fes, feven 68 totten 
jegenwoordige reftitutie toe. En fal ook onfen lieven 
Nevealfulke provifie op eenige andere perfonele aétieri 
vervallende, erven, legaten, of andere diergelijke ge¬ 
rechtigheden defalio niemant toelaten of confenteren 
danpartyen op behoorlijken tyden aen haren compe- 
tenten Rechter renvoyeren, om by dien daer in gedif- 
poneert en gedetermineert te werden na behoren. So 
nochtans dat onfen lieven Neve niemant defalio ad 

extantia bona mobilia vel immobilia , vel ad frttlius . 
commoda & emolumenta eorundem fal reftitueren en re» 
dintegreren, het fy dan dat genoegfaem gebleken fy, 
dat alfulke goederen den eiflcher ten tijde voorfz toe¬ 
behoort hebben, en eigen geweeft zijn, en dat hy die 
door faken voorfz en confilcatie federt den jare voor- 
genoemr verloren heeft, referverende een yegelijk zijn 
gerechtigheid van hypoteken, renten of andere fervitu» 
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ten die yemand op alfuike goederen foude mogen pre¬ 
tenderen hem te competeren. 

14. En want boven al notelijk zijn fal tot onder¬ 
houd van het krijgsvolk fo by onfen lieven Neve als by 
onsen anderen onfen Overilen zijnde, dat penningen 
uitten gemeente gefurneert werden, daer mede de felve 
betalinge fal mogen gelchieden, om te beter regiment 
onder dien te mogen houden , en de minfbe fchadeen 
plunderinge d’onderdanen te doen, en dat tot fulke fur- 
nififement van penningen notelijk werd zijn in elkefte- 
de,vlecke of gemeente fonderlinge receveurs te hebben, 
voorts een of twe generale dien de particuliere haie 
penningen overleveren, om voorts aen onfen lieven 
Neve en ons bedelt te worden tot betalingen der fol-, 
daten of-krijgfluiden. So willen wy dat onfen lieven 
Neve alfuike fpeciale receveurs by goeden advijfe van 
onfe Commiffariffen en die van de gemeenteordine- 
re, die alfuike penningen beftellen lullen in handen 
van onfe receveurs generaels, die wy daer toe geordon- 
neert hebben. En lal onfen lieven Neve de felve rece¬ 
veurs gelijk onfe Commiffariiren befchutten, befcher- 
men , voorftaen, en om alfulx t’exequeren alle hulp en 
byftand en verfekeringe doen hebben. 

15. Sal mede onfen lieven Neve goede toefichtne- 
men op de wacht in alle lieden en den gehelen lande, 
en die wel neerftelijk laten befichtigen, en op andere 
krijgs-faken en aenllagen goed regard nemen. 

16. En fal alle vlijt en naerftigheid doen om met alle 
mogelijke fachtmoedigheiden mildigheid, de herten 
fo van de Catholijken als anderen te winnen. 

17. Sal onfen lieven Neve hem mede wachten van 
yemand te befchadigen van den Roomfen Rijke, van 
de onderfaten des Majefteits van Vrankrijk, Engeland, 
Denemarken of Sweden zijnde, fo lange hy onfe com- 
miffieisexequerende, en hem als onfen Velt-overllen 
ïsdragende, ontbiedende ookfulx allen anderen Capi- 
teinen te water en te lande. 

18. Dit alles hebben wy Wilhelm Prince van Oran- 
gien, Gravc van NalTau voorfz, öcc. geordonneert flad 
en effedt by provifie te fullen hebben en zijn voortgan¬ 
gen onverbrekelijken behouden tot dat daer in ander- 
iinsgeordineert en gedifponeertfal worden, dest’oir- 
konden hebben wydefe met onfen namegetekent, en 
ons fecreet Zegel daer beneffens doen drucken tot Dil¬ 
lenburg opten 20 dag der maend van Junio, inden jare 
ons Heeren 1572. en was onder getekent, Guillaume 

de Najfau > en v/at leger, by bevele van lijn Excellentie, 
onder getekent, Bruynink > hebbende een opgedrukt 
Zegel van roden Walle. 

EB alfo na be böojfiepenmgccnïemircbe^nbe 
be <0ebeputecrbcn öebe boo?bouben / om bp bacr- 

ïmöcn op bei* fcïföct* commïfific ontfangen en gebent 
tc tooien / mits bat i)p tc b2cbcn toas en becblaerbe 
ter p?cfcmie ban bc boo2f3 dlommiffaris/ bc $eere 
ban &mt ‘Hllbegonbe fijn uitcrlijbe meninge tc3ijn/ 
bc boo?f5 rommifjfie in ber boo?f5 fo?mc raenbacr^ 
ben en te bolbomcn: fo bebben befelbe *6eöeputeer# 
ben berfïacn en gcrcfolbccit/bat 3Plutbe»benboo?f3 
«0?abcopbcboo2f5commijyieen inflructtc/ mits 3t> 
ne <£5enabe toefegginge ban in aistfelfbe tc toilien 
scbterbolgen/ ais ©berde in ^olïanö fouöen oith 
fangen / potiöcn en aenfien met alöer reberentie/ 
bienfttoiüigljeiö en bcboo?li)be obebientie / boenbe 
ober fuljc 3ijnc <©cnabe ober 3ijnber3iibeöaeropaen 
ïjanben öcr boo2fcfj2ebcn Commijfaris ban toegen 
ben Dnnce ban <©?angien / en ber <0cöepntecrbcn 
ban i©02ö?edjt/ ban boegen be anberc deben en ’t lanb 
banitollanb / fcberljcib en bcrplicbttnge bpbanbta; 
fftnaeV als toeberom ter anbere 3nbcbcboo?f3<{I5ebe; 
pntêerben alle te famcngcbaen bebben beljanbtadnh 
ge en beloften aen ben boo?f3 <45?abe ban ber ffêarb. 

fjebbe bier boren bcrDaelt/fjoe bat bie ban Dïif= 
1 fingen in Écelanb / Ijaer aenbc3pbeban ben 3p?in* 
re ban Cbangien babben begeben/ en bat3pboo?be 
bomde ban (fonbbcec ^jeronimuS’t^eraetSen bet 
finjg.QboUi/ feciiilocbmoebiögetoo?ben toaren; Ju 

is ’t tijb bat ib oob baer alljier geben&e. 3ÏIS nu ’t ^ 
ractS albaer ontfangen toas ais 430ubcrneur/ fo is 
dgiotibbeer 3©iilem ban (Crcflongeenigcntybbacrna 
toeberom gertroeben/ en bc <02abe ban ber jBarh 
Ijceft op Dem commiffic gepafleert ben 20 f|uip ais j©at 
OBouberneuc en ^uperintenbent ban ben 2ö?iele en uaa 
bet crplanb ban Doo?nc. ^e uitljeemfe Daenbelen mm> 
iui tot Dliffingen gekomen 3tjnbe / fo 3ijn fp bcel moe; 
big gcteo?ben en met open Daenbeis boo2 jBibbeh 
burg getogen / om bare bpanben uit te locbcn / ban ah 
fo bie ban binnen niet uit en guamen en bat baer niet 
raebfaem en boebte albaer belegreingc te maben/ fo 
3ön 3pluiben fonber pet befonbers uit te retljten/ toe* 
berom ban baer gefebeiben / beilenbe bacr ten platten 
lanbe in be bo?pen / en befettenbe 00b feber buis of bas 
fleel Ontrent Dltffingen gelegen Souburg genaemt. 
m>ie ban jDibbclburg op batfe niet en fouben febunen 
te b?efen / 3ün bes nacljts ben 23 ^junp fubijtelijb met 
bliegenbc ©acnbels en ben ganfeb getoelb uit ber 
^tab getogen met eenig g?of geftljut en 5Ün boo? 
Souburg gebomem ^Be francoife of üBalfe folba^ 
ten bie baer op tg garnifoen lagen 3ijn uitgeballen/ 
maer be ^pangiaerben omfingenfe fo / batfe baer 
bluebt bjeberom namen op ’t buis of bafïeel. 35e 
^pangiaerben bebben bet 02of gefcfjutgejMtenfeer 
barb op be muren gcfeljoten, ^ie ban ©liffingen 
bebben baer jegens een bed boljr mtgefonben tot onh 
fet ban ben fclbentjuife/ cnïjebbcntbjcfïrengefcber# 
mutfelinncn geljonben tegen ben anberen/ eenboojs 
miööag en een namibbag / bocb $tjn geb2ongen te bu> 
ben / en milten in als ontrent 40 folbaten/ maer aen 
be 3iiben ber ^pangtaerben bleber ongclijb mcer^ 
ber. ^Bie op Souburg lagen / nujtroutoenbe ’t felbe 
te mogen bouben tegen baerber bpanben getoelb (ah 
fo ’t 00b ban ïjen felfs niet tod lionbeïpb en toaS) 
bebben ’t fcibe berlaten/ en jjjtt na DUffingeit getogen / 
ontfrbulbigenbe baer batfe niet bufpoebers genoeg 5Jnïw 
en babben gebab / noebte oob anbere noobfabelijibe laten 
bingen om een beleg te toeberftacn. ^ic ban ©li|fin-' 
gen met bie ban ber Deere bielen öageiyr uit/ en * 
febermutfeerben met baer bpanben / ban en is inbe 
felbe febermutfinge niet hertellens toeerbig uitgerccbt/ 
anbers ban bat bet brijgSbolb ban bie ban ©lijfingcn 
alle bage bermeerberben/ toaer boo? baer ben möeb 
oobgrociben/ fuï]cbat3pbacbtenbetberIorenbuiS of 
bafteel toeberom te berbrijgen / en gereetfebap baer 
toe gemaebt Ijebbenbe om baer boo? te bomen / fobeN 
ben be ^pangiaerts merbenbe be plaetfe niet fterb te acn 
3tjn/ bacrluiben niet bo?ben bertoacbten / maenijn 
najDibbdburgbertrocbcn/ ober fulr namen bie ban 
©liffingcn Souburg toeberom in. tCIS bie ban Dlifc ’ 
ftngcn nu bacr ge|tcrbt bonbcnbanbrijgsbolb/beb? 
ben 3P baer oob te toatectoegerud / en alfo onlanjc bacr 
na een fcboneDlotefrbepcnnitpo2tugael albaer aen? @{e ban 
guam/ bie niet en tóiftenbanbefeberanberinge/ en 
gelaben toaren met alle bo|telijbe fpecerpe/ en baer {JJJJ 
oob niet toeiniggelbSbp en toas / fo bebben 3Pbe felbe fen gw 
©lotc genomen en aenge|Tagcn/befcbepen ontlaben/ «fimi 
be goeberen berboefjt en tot baerber befebuttingege? 
b2uibt / toant be goeberen toaren een feer groten ftbat 
toaerbig. ^>ict boo? en bregen 3p niet alleen groten nati 
moeb / maer oob grote toeloop ban €oopluiben mcnbc- 
en anbere uit €ngelanb en eibers / bie albaer aem 
guamen om be goeberen tebopen en fjaer profijt mebe 
te boen. 

<®ie ban Dïiffingen boo2 befe rijbe buit beter mlb« 
bel gcbrcgcnbebbcnbe/ en toel toctcnbe boebeelaen 
ben jcebaertgelegen toas/ bebbenecnigcfcbcpen ten 
oo?logetoegeru|t/ om te beletten bat bie ban jDtbbeh 
burg geen biftualie en foube toegeboert too?ben / toant 
fp gcerne befelbe (ïab in baerluiben getoelb babben ge; /f. 
Dab/ ombat 3p ban’tgebelcaèilanbban 3©alebcren 
mcefier 3i)n fouben: maer be fïab toas te toel met bolb 
befet / fuir bat bc gocbtoillige/ bie toel genegen toaren 
met benluibcn acn te ballen / baer niet en bonbenuih 
rechten / noebte en bo?|icn baer niet eens openbar 
ren: niettemin fp bebbenfe feer benaut / fo te toater ais 
te lanbe/ toant fp in bo?ten iijb toel 15o fepepenop 
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ïpiü aen 
beiden 
fpDett- 

2BceI&? 
ftoirne* 
rye bln» 
ncn öcc 
©ccce. 

^ee paDbert/ meed al Ïïlcine fcpepen Die mei tersepl 
toarcn en niet Diep en gingen, <©ntrent befen tijö toet; 
De De oo?Ioge feer m?eDelpPen geD?eben / mant fo luie 
Dan Den <tf5erefo?meerDen gehangen toeröe / al en toa? 
cent fepoon geen PrtjgduiDen maec b02gctö of Coop? 
luiDen/Die ÖeDe Den hertog Dan SdlbaterdontfonDer 
genaDe al0 rebellen oppangen en ter DooD b?engen. 
3©aee Doo? De ©liffïngerö (Die nu De ^tebe Dan 2iic? 
cift5ee in’t ianD Dan ^epoumen met pet geljele €p? 
lanD meDein paer-luiDen DerbonD paDDen mette mee? 
(te platte lanDen) refolbeerben ooft alle ^pangiaetDen 
Diefe Pregen Dan geltjben te Doen/ fulc Dat fp luiDen alle 
De^pangiaecDen Diefp Dcquamenterdontbebenop? 
pangen / fonber eenige te toillen cantfoeneren Dan mat 
gualiteit Die maren / en aio fpber te Dele tejfenö gehate 
gen pabben / bonben fp tme en tme te famen en (tieten 
Die tot ©liffingen leDenDig Dan ’t ©oimerd tn De ^ee / 
en berb?onPenfe / fuIPö batter feec Dele Dan beiDen 3p? 
Den om ’t leben gcPomen 3pn* 

^acramenö aDont gaDen De n&agidraten ban 
"Det©eere een maeltpD / aimact De <©ouberncur 
SleconimuO De ^eraetó meDe maö eten. ï©e folöaten 
albaec in <£5acmfoen toefenDe/ Dielen Deo namiDDaego 
aiöaec in De herben/ en fmeten De 25celDen en Altaren 
aen ducPen/toant Duo lange maren Die nocpalDaer 
blpDcn (taen/en fo De moettoilligpeiD groot maö/fo 
begonben eenige Die in ’t Cpoo? maren/ albjaer De ma? 
penen Dan alle De l^eeren Dan Der <©?b?e pingen/ De fel? 
De mapenen meDe aen (tucPen te (taen. 3£it felbe aen? 
geDient 3pnDe Den Doo2f3 ’t ^eraetö/töbanbe tafel cp? 
(taen / temltjPer mpfe befeponpen 3pnDe/ en io alfo met 
een furie in De ïfcerPe gelopen en troP fijn rappier uit / 
en eer men pem feonbegetoaermo?ben of fpnboo?ne? 
men beletten / fo peeft pp Der een of tme Doo?(tePen / en 

©en fouDe meer gebaen pebben / ten mare ’t felbe Doo? eeni? 
<©°ubn:> gC öeiet mare gemee(t. tllO Defe Daet ban De anDere 
Xcrané folDaten alDaet in <0amlfoen leggenbe gcpoo?D en Der? 
imaj» (taen mao / quam Daet een feer groot rumoer en be? 
ftceht 2 roerte onber / en liepen met paer gemeer Doo? fpn loge? 
ftÏÏraeré ment en milben pem DooDpaen / fcpelbenbcpemboo? 

een moo?ber en $api(t / Dan De faPe merb Doo? Den 
25alliu Rollc, De l^eere Dan Reepten eenige anDere 
geftilten DerD?agen: DieO niet te min fo quam pp ban 
Defe ure af in oenen geburigen en groten paet onber 
alle pet PrpgObolP onber fpngebieD (taenbe. 

Cocüte 3Me Dan©liffingenpebbenDe nu feerbeel uitlanbtg ^ 
finS’ PrpgODolP/milDen eenObefoePen matfpin©laenbe? | meed to / Dat een Pleine Dictocie Den DictorieufcnDe 
in ©iaën ren foubett Ponnen uitreepten / en 3tjn ober fulr met ‘ 
twen- eenen groten poop Dole in ©laenberen ober gebaren 

en pebben Doo? pet eerft ingenomen <©o(tburcp en 3Cer? 
Denburcp/ en alDaer met eenige bo?geren Dan 25?ugge/ 
goebe intelligentie gemaePt pebbenDe/ 3ijn Doo? 25?ug? 
ge gepomen/ en pebben ’t felbe uiten name ban Den 
P?inte Dan ©rangien opgeeifept/ Dan niet jegenftaen? 
fee De goebe intelligentie Diefp Dacr paDDenenPonDen 
niet uitretpten/ mant De meefte menigte maren Dan 
opinie Datfe De faPe notp mat fouDen aen fien/ op abon? 
ture of De $?inte Dan ©rangten eenige tegenfpoet 
motpt Prpgen / Datfe alö Dan paet fclben niet in De uit? 
ter(ïe beberffeniffé en fouDe b?engen: ’t ^eraetö Dan 
fienbe Dat pp niet en PonDe uitreepten / en mei metenbe 
Dat pp met gemelD tegenö foDanigen populeufen ^tab 
niet én PonDe beö2pben / io mcDer Dan Dacr bertroc? 
feen: maerpjn folDaten pebben eerft alle De JiecPenen 
Cloofteren Daer ontrent / berooft en gefpolieert / en op 
ten puifUiiben Dele moetmilO beb?eben. ©an Daer 
3tjnfe bo02tO gettoePen Doo? De (teDe ban <0ent / Daer 
fpmifien Datfe 00P belegoetmilïigein paDDen: maer 
Die ban binnen fonbeneen Deel PrpgObolP tegen paer 
uit / Die tegen pen-luiDen ftpermutfeerDen / fonber 
grote fepabeban D’een of D’anDer 3Pöc. ’t^eraeto 
merPenDe Dat pp niet met gemaP en fouDe Ponnen uit? 
recpren/cn b?cfenbe Dat De anDere ^teDen Dan ©laen? 
Deren pare maepten ’t famen moepten b?engen / en 
pem Den meg om ’t meDcrPeren na ^edanD befet? 
ten en beletten/ peeft raeDfaem gcbouDen meber? 
om te Peren Daer pp Dan Daen gepomen ma.o/ alfo peeft 

pp fpn DoIP ’t fepeep Doen gaen/ en fonber eeiltg ptnöcr 
meberorn in JBalcperen geb?aept. 

5JP paDDepierbpua Dergetcn tcDerpaletteetteban 
De p?ineipael(te feiten Dan Die ban EeelanO: nament? 
lijp Den hertog de Medina Cceli commifï'ie ban Den 
ConiuP ban ^pangien emfangen pebbenDe / om in 
plactfe ban Den hertog Dan ?C!ba pet <©onbernement 
Der ^eDerlanDcn te aenbaerDen: iö uit ^pangien ge? 
baren met ontrent 2000 nieumeof Derfe^pangiaer? ^ 
Den/ en met ontrent 26 CoopbacrDcrO/ gclaDen met toie*e 
alDerpanDe Poopmanfcpappe / aio JBollcenberfcpei? 
Den PojtelpPe «SpDe maren en ^pecerpen. tDie Dan fcomt i« 
©lipfingen en De ÉeelanDerO Die De partpe pielDen ban 
Den ^?ince Dan €>rangien/ Pontfcpap PebbenDe Dat KS 
Den hertog op meg mao óm na l^eDerlanD te Ponten / fe ban 
pebben meep alle pare maeptban ftpepen bp Den an? fEn^cr' 
Deren geboegt en onber ’rgeleiD Dan 25ouDehJijn €? 
motttf3 9üDmirael Dan EeelanD/ en anDere erbaren ooute- 
fepeepo Captteinen pebbenfe paermaergenornen/ in nacn‘ 
meningcom paer abonture aen pen-luiDen teberfoe? 
Pen / 3pn fp Den anDeren ontmoet ontrent De ©laemfe 
Pufïe. hertog en ^pangiaerDen en maren pier 
op niet DerDacpt/ mant fp noep niet en paDDen gepoo?D 
Dat De 3D?inceban <©rangien foDanigemacpttemater 
paDDe/ Derpalben fp te min op paer pocDe maren. <©ie 
Dan EeelanD pebbenfe met paer geftput DapperlpPen 
melPoorn gepeten/ niet geltjp men De D2tcnDen plarp te 
meibomen / maer geïpp men De DpanDen gemoon io te 
tractoren / mant fp pebbenfe met fulpen gcmciD aenge? 
ballen/ Dat fp luiDen fommige Der felbcr in Den gronD 
geftpoten pebben / De meepenDeel paer opgebcnDe/ 
pebben fp in paer gemelD gePregen / Dan De 2 6 <£oop? 
baerDerO feiD men /Daer maer D?ieontfeomcn te 3ün/ _ 
D’anDer 3ün al tot ©liflingen geb?atpt. leerton 
Dan Medina Cceli io niet fonDer groot pcrpPel en fepa? gen én 
De met eenige Pleine 25ifcapfe fepepen met folDaten ter ^danö 
<§lupo in ©lacnDcren aengePomen / en eenige anDere 
folDaten falDccrDen paer op ïtammePeno en lEPDDel? lyu & 
burrp. <©ie Dan ©liffingen Pregenpier een Dappere ocn t>e 
cnPofielijPebuit/ mant bepalben Dat men fctDc Datfe SKS 
mcl ontrent 200000 tronen in gemunten gdDe Pregen/ tog &e 
fo feiD men De Poopmanfcpap en maren mei gcefli? webu ' 
meert te 3pn gcmee(ïmeerDigte mefen/ 4 of 500000 
tronen / pocmel ’t felbe niet fo Deel en (irePte/ notp té 
p?ofpte en guam ,ban De gemene faPe. l©cn Derf pier 
niet D?agenofDe moet Der ©liffingero Pier Doo? mieo 
en DermeerDerDe/ naDemael pet pan allen tpDen fo ge? 

moet Doet maffen / enbpfonDer mannecr mcnfogöe? 
De en rijpe buitenbePomtfonDer felf eenige befonDere 
ftpaDetelpDcn. 5^e hertog Dan Medina Coeli bltjD? 
3ÜuDc Dat pp’t notp fo ontPomen maó / iö ban Der 
^lupöop B?ugge gereid en ban Daer Doo?tóbpDen 
hertog Dan 3ClDa/geen goet tontentement pebbenDe 
Dan fijne eerde ommoetinge. 3§p iö fePeretijD lange 
bpDcn hertog Dan Sfllba geblebcn/ en ooPmetpem 
Doo? Bergen in ï^cncgcu gemeed / Dan lm en peeft De 
regeringc Dcö EanDö niet bullen aenbaerDen / aepten? 
De Doo? DmaeöpeiD Dat pp D’oneere Die pp op Den lier? 
tog Dan 2Mba facp Pomen / Daer pp felbe po?(aPeaf 
maö/op pem laDcn fouDe. ?(!lDuö peeft pp Den ConinP 
Dan alleó geaDDcrteert/ en DcrPregen Dat pn mcDcrorn 
in ^pangien fonDc mogen Peren / latcnDc Den ©ertog 
fe’fö ontmerten Dat pp bermert paDDe. 

<Dieban ©liffingen meenDcn binnen Der dab ban 
Der <©ocö in ^uptbebelanD pet nacdc €nlanD Deel 
goebe en getroumeb?ienDcn te pebben/en op Dat pet 
PrijgöbolPnict metonp?ofyt bp pen enfouDcblijbcn/ 
pebben’t^eractöbciad Doo? Der ^iBocötctrecPenom 
’t felbe in te nemen. ^Clfo peeft pp fpn DolP mcDcrorn >t 
te fepeep Doen gaen / en met pem genomen PebbenDe nrrf 
tme duclten gefeputö iöpp in’t €plauD gcPomen entcrlK 
getrotPen na Der <©oeö/ en Doo: gcfonDcn PebbenDe SSL 
een goeD Deel ^prantopfe JBtputtcn/ pebben in een Do?p t.cr 
bp Der ^tab leggenDe De ^tpiltmatpt DooD gcflagcn/ 
cn menenDe De folDaten die alDaer lagen t’obcrrballen/ 
f03pn De felbe paer getoacr g to^DmenDooiDeDui? 
fterljeiD Dcö nacpuïomPomen Dokteraoeö/ Daerfe 

Pin? 



Met fefte Boek. 

öimtert geimcutoerfeem 3t «^craeté té metïjet bollige; 
tool’attot boo?öc «taö/ enj&eéft öoo? ccnen (Croim 
netto: öe«taö ’mi\ op eiflï&èrt/uu öen name ban 
öen Coninh Dart «pangten en öen $?ince Dan «©tarn 
mm até fünen«taöfjöuöers <©ieban Binnen gaben 
imi amtooo?öcöat fnöe «taö boo? öen Comnöbc^ 
tóaatien en fcfiotcn na öen «Trompetter/ ’t toelb ’t «e- 
raetö Derjlacnöe Deeft öe ttoe ©elö-flurbcn^ öie Dp 
met Ocm geb?acDt Daööc / na öe pootte Boen toengen 
tnöcn naefMeggenöen (Coren öaer nteöe öefetjoten. 
^ie ban binnen frtjoten met mtv$ en iBufguetten 
tutter «tab en fjeböenöcr fomsmgc getoonö en ge; 
rntctji /ma öoo? fp niet natsec en üö?ften bomen. 
jBnct* até öe toierigDeiö ban bic ban öer «taötoat 
beefiout toaö / té lp tocöerom naöcr gebomen tot aen 
be ©etlen ban öer «tab / op öat Ijp bc goeötotUtgc öte 
in öer «tab mocljten toefen / moet fottöe geben Daer te 
openbaren en net te beflaen tot baren boo?bceï / maer 
fienöe bat fiem niemanb en repte noefjte en openbaer; 
bc/ftcefit lp fiin ItrtjgOboïb te tugge boen treefeen/toam 

lS7b 

gelegen ïjaööen / en Öte ban binnen niet toel ban até en 
toarenboo?ften/ fo beeft men tot ^nttoerpen beract* 
flaegt poe men öe belcgevDe be(l fouöe mogen ontfet; 
ten/ maer bebonöen 3ijnöc öat men ’t guaïpcn mettec 
ïjacft te toarer fottöe bonnen boen / betmité Det ^êuanö 
meejï al romfomme met cojlog-fdtepen toaö befet / en 
beefcnöc tnöien men lange bertocföc/ bat öte ban öe 
«tab gehangenen genootfaeftt foubentoefen ïjaerte 
tnoetenobergeben. «o beeft «©on Chriftoffel Monc- 
dragon, <©bcr(le ban io Baenöelen 3Balen / fïcfj met 
eentge öeraetflacgt of men op een laeg toatcr niet en 
fouöe mogen bomen ober ’t beröeonïten ïanti in ’t ©s; 
lanö ban Etiptbebelanö/ en bebonöen jtjnöe ’tfelbe 
( boen niet fonöer perijbel) öoenltjb te 3ijn / en öe P?oe; 
be öoo? eentge ban öe flanöfaten fclfs geöaen 3ijnöe/fö 
beeft Dp met een hlocbcn manlijfegcmoetbcfeongc^ 
loofïübe faïte beflaen/ en beeft fijn Dolf? langs’ öe 2Sggec 
en’t©aö boo?té ober’t berbionnen lanö in’t ©ilanö 
getuacDt/ gaenöe ontrembijf uren meeft tot öe miööel 
toe öoo? ’t toater. SÜIÖuS in 't €üanö geftemen 3ijnöe 

moeft maften om ben 2o©ctoöotDeeftDP fijn boïbteat boen tuffen. 9U* mn<t 
i;psagrouüa.yp«»^ H j -> jL 5t!,miWl.srn; ,t d?nt «*/ m öe anöere öte b002 ter te «tab met gëtoeïö teftnjgen. «©e «pangtaeröen 
öaer binnen icggenöe ftcnöe ben aftoefn/, 3P uttge^ 
ballen om in öe acBtcrfïete flaen/ öanfn bonöenfetn 
flag-02öen treeften / fuljr batfe Ijaer geen fcïjctbe en feon* 
ben boen. . ^ ^ 

<©c mentnge ban ’t «ctaetss btaet öe «tebebatt ber^ 
re te beleggen/ tot bat ÖP alle öat fjemnoötg toagom 
be bclegeribgc te continueren / fouöe fjebben geftregen/ 
ban fiorenöe een gerueftte öat «©on f reöerico öe €ole? 
boöefone banöen hertog ban anibaban^mtoerpen 
aen buant stiet ccnen groten Hoop «paenfcB 
bolffi/fo iö’ fjn bjeöerom na ©ItU'tngen getogen jonöer 

©feban ccnmc bpanöen tc ftett. «Die ban ©liffingen toaren 
fgualp te bieöen/ööt lp fonöer pet uit te redjten of ben 
te» bpmtö ’t poft tc bteöen toeöcrom geftomen toao/öaer^ 
’f om fcer ge(lo02t 3pöe / Dcböen gem met fijn bolft öe 
g„ pootte boo2t Dooft gegoten/ ftem öe fcDulö gcbenöc öat 

lin niet met allen imgcrecDt en Daötie j ober fulr fijn 
be folbaten op’t platte lanö geblebenen Debbenbaer 
bed mocttoüö bcö2cben / aïtemet jcgcnjS be «pan^ 
giaerben fcDermutferetiöe. ^Daer na is öe falie terne 
öer gcleiö op öatter geen bo2öer commotie uit en fouöe 

üKorr* Domen / en men beeftfe toeöerom binnen öer «taö ge* 
om ww ïatm en betadt/en anöermad beraeögacgt om öte ban 
nrniDiiP öcr ^oesj tc beötoingeii/ en op öattet niet bjeöerom 
fllI3cn' toucfttbacdpen en fouöe aflopen/ té Ijet bed crnjligcr 

boo2óenomcn/toant tnen Deeft meeröer affitientie ber< 
IV. 2S7) fotbtacn ben €i?ab? ban öer |Barft öe todfie tot Dulpe 

gcfonöen fjebbenöc fijnen ©bedien Eteutenant 25ar^ 
tijolt €ntcsS ban |Kcnt&eba met een öcdbolr/foté 
’t igeraeto mette felbe en mette ^rancotfen en €ngd> 

fllIöcr‘’ feu en met negen flucDen gefcDuté / en alle notclpc oe; 
reetfcDappe rotte bdegcringe bienenbe int ©ilanö ober 
gebaren en boo2 öe flaö ban öer ©ocs getogen/en Deb= 
ben Daer öaer boren begrabenen befcDanft/en’tge? 
fdjut geplant 3ijnöe/ befcDcten öe «taö tod jlrengdtjï 
ften. ©innen öer «taö toaren bdjalben öc bo2geven 
omrent 7 of 800 mannen / (o «pangiacröen até 3©a= 
len/ ober öe todfie commanöeeröe aio ©ouberncur en 
«uperintenbent ban öer plactfen / ccnen «pangiaert 

’t 

feamt 
tocöfr* 

toerföci» 
iccjan 

t «eraet^ / ©ertfjolt ërm/ en be anöere öte boo? ter b?a5tm 
<0oeo lagen bit bcrfjoojöen/fpotten fp öaer eerft mcöe/ ontfet 
maer berfïaenöc öat fp af in ’t €ilanö gebemen toaren gwjg 
en niet meer öan omrent bier mijlen ban Daer en la* öattjtju. 
gen/ fo té öe biefe onöer Denluiöcn fo feer gebomen/öat 
fp baren bpanöen nieten öo2ftcn bertoacljten/maec 
ïön ban fjet beleg opgebtoben / en öat met foöamgen • 
Ijacffe öat fp naulpr tijö en Dabben DetgefcDut meöe 
t’fdjeep te brügen / fulröatfpin’tlefie met foöamgen 
onotöeninge t’fcfjeep liepen / öatter bdebcrö20nben/ 
acDterlatenöe 00b bele bagagie. ^Dacr 3pn cob eentge 
ban öe acfitcrflc/ eer fp in öefe onotöeninge t’fcyecp 
bonöengeraben/gejlagcngcteo?öen. Monfdragonbe* 
Daelöe Dier öoo? eert grote c’crc / en ter contrarie ’t «c* 
raeté om öat DP ben bcrmoeiöcnbpanö nietenDaööe 
öotben bertoacDtcn / toerö niet alleen ban öe gene öte 
öegdegentDetööerfabe metentotflen nocDtebanöen 
ootloge geen berflanö en Dabben / maer 00b ban 3pn 
eigen brögobolb (öaeronöer DPOantftbmctentoag 
berntnö) groflijb befcljulbigt/ niet alleen ban bleuM «ft* 
moebtgljetb/ maer 00b até of DP mette bpanöen 
(lanö geïjaö Daööe / téaer 0002 DP feer ongeöulötg toe^ mV& 
fenöe tot öiberfe reifen fo bp gefcD?ifte até anöerfmö *w» je», 
berfoefjt Deeft tegen fijne bettcDterg en befcDulöigerO jJJJJ 
in recDtc gefjootö te toeröen/ öan öaer en té niemanb 
getoecfl öte Dcm boo? ’t Dooft befcDuIötgöe / maer fiem 
öc öat DP öaer alfo geDact toajO öat Dp öaer geen öienfi 
meer en bonöe boen/ fotéfjp ban öaergetroebenna 
ben pttttce ban ©rangien/ aen ben todben DP Dcni 
niet alleen en ontfcDulöigöe ban fpne Danöeünge/maec 
ptefcmccröc Demoobte berbeöigen tegen ccnen pege- 
lijften / Det toare in recDte of oobmetcenenbampe. 

löuö té DP bp ben $?tnte gebleben / en fo öaer me* 
manöenguamöteficm opcntlijb befcfnilöigöe/ maer 
öat öieo niet jegenjlaenöc nieten ccffeeröenöeacDtet* 
blapptngc totfpnöcr groter oneere/ fo Deeft Dpraeö^ 
faem gebonöen in jfrancopö en «©uitéfebcrbilletitt 
onenbaren ö?ub uit te laten gaen / onöertebenenöe 
’i'felbe met fijnen eigen naern / en cacDetterenöe ’t felbe 
met fijn CacDet / öocnöc ’t felbe opcnbaerltjben publt^ «uuermtenocneuan oei juuuiui/ umu 1 * h 

nenaemt Hydro Pacieco, öe toelbe Doe tod öc «taö cercn en placben / met alleen m 
3Fcro^ 

niet feer fterf; en toasS / até Debbenöc gene toijöe nocDte 
Diepe gracDten / nocDte 00b eentge ©oltocrben en 
«trijbtoeringen/ Doe tod anöerfinö öe gdcgemUciö 
feer bcnuaem toao/ feer todgemocttoaOöe «taö te 
Dühöhi / Dem 00b bcrtroutoenöe öat Dp tod ontfet fou* 
öc toeröen/ toont DP Daööe alle öe gdcgentDdö aen öen 
©ertog ban tfilDa obcrgefcD?ebcn. <©ic ban buiten ba 
fchoten öe «taö en maebten een b2effc bp belooft? 
puo2tc öie groot genoeg toaö/ öc todfie ter mtööei^ 
nacDt bcflo?mt tocröc/ öan öie ban binnen toecröen 
Daer biomdtjb/ fulr batfe mollen aftoijben. ‘fien ö an* 
öer 3Pöc ban öer «taö mecnöen fpöe«taötcober^ 
ballen öctoijïemen aen ö’cene 3Pöe flomtöc/ öan öc 
leren öie tot öicneinöe opgcrecDt toaren/ toeröen te 
feo?t bebonöen/fuljr batfe öaer mcöe nieten bonöcnutd 
recL'tcn. té fp nu ontrent feben toeben boo? öc «taö 

OM* 
fcfiulöi'gt 
ficf) fcltic 

cercn en piainui/ mu ausm njmu. 
plactfen in Eedanö/maer oob mallen «teöcnban 
i^ouanö / ’t inDouöen öer fdber acte toag ban tooo?öe rang 
tctooo?öesté bolgt: n 

AEngcfien datter geen fake onder den menfehen ticoj 
meer gerecommandeert en is, merkeljk onder den 

genen die van edelder afkomfte zijn, dan de eere en tcn / cn 
goede fame, in den welken den perfoon hem vindende pjefen» 
t’onrecht geintreflèert en beklapt,mach en behoort met 
alle bequame oprechte en redelijke middelen Toeken re- ^en te 

paratie derfelver. So ift dat ik Jeronimusvan ’t Seraets, berant* 
Edelman van den huifedes doorluchtigenen hoog-ge- 
boren Prince mijnen Heere, den Prince van Orangien, rrt^t te 

GravevanNaflau, &c. my hebbende fichtent 18 ja- fïaen te* 

ren herwaerts met alle getrouwigheid en neerftigheid 8f« oU 

daer toe behorende geemployeert in den dienft van 
mtjnen 
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mijnen voorfz Heere, Tonder oitin minfte poindt ter 
Werelt geiaelheert te hebben, in ’t devoir van een Edel¬ 
man met eeren,fonderlinge m’tregard vandenleften 
laft van het gouvernement der ftede van Vliffingenen 
lande van Walcheren, waer in fijne Excellentie mitlga- 
ders den Heere, Grave Lodewijk van Naflfau belieft 
heeft my te committeren, in den welken fonder jadtan- 
tie te fpreken hebbe my wel en getrouwelijk gequeten, 
in fulker voegen, dat ik van ’t goed devoir in dit ref- 
pect gedaen, wel behoor te blijven fonder eenige re- 
procheof verwijt. Als hebbende noit anders gefocht 
dan de vorderinge van ’t oprechte woord Gods, ’t ge¬ 
mene welvaren,en den dienft van fijne Excellentie, 
allo genoeg getuigeniffe mogen geven alle mijne voor¬ 
leden werken, hadde ik altijds gehoopt dat mijne voor- 
fchreven getrouwen dienft lbude fuik contentement 
eenen yegelijk gegeven hebben , dat’tfelve foude ge¬ 
komen en geredondeert hebben tot vermeerderinge 
van den goede fele, en wel gedelibereerde aflfedtie die 
ik altijds gehad hebbe, van hier in niet te fparenlijf, 
goed, noch eenigerhande dingen wefende in mijnder 
macht, om de deugt en welyaren van defer fake, maer 
hebtercontrarien bevonden, dat de boosheid desje- 
genwoordigen tijd fo veel macht heeft gehad dat eeni¬ 
ge quaed willige, benydende mijn eere, en luttel gene¬ 
gen op de goede vorderinge vande gemene fake,hebben 
valfchelijk verfiert diverfe dingen jegens en in prejudi- 
tie van mijnder eeren,menende eenige daer door my te 
brengen in den haet van een yegelijk,en andere daer 
mede decken haerluider vuile en lelijke adtien. En hoe 
weldefeaentichters my noit en hebben konnen ach¬ 
terhalen , nqch ook mij ne adtien in ’t minfte dat het fy, 
als egeen fondament of apparentie fijndc in haerluider 
feggen en uitgeven, en dat fy luiden hen noit en hebben 
derven vinden in mijne jegenWoordigheid,nochtans 
en hebben niet opgehouden bedektelijken, by haerlui¬ 
der on waerachtige verfierde en finiftre gefchriften en 
propooften mijn eere te violeren en verfcheuren, ja fo 
verre dat ’t felve niet alleenlijk en is gekomen ter ooren 
van fijne Excellentie maer ook van alle Princen,Poten¬ 
taten fovan Duitfland, Engeland, Vrankrijk en ande¬ 
re, d’welk ik niet en heb konnen laten grotelijk te ge¬ 
voelen , en my bevindende voor den loon van mijn ge- 
trouwigheid in mijn goede reputatie geintereffeert en 
t’onrecht geblameert. En al ift fo dat gedurende mijn 
wefen in ’t eiland van Walcheren, ik diverfe reifen, lo 
by gefchrifte als anderfins, verfocht hebbe in rechte je¬ 
gens mijne aentichters gehoort te worden , en heeft 
nochtans nooit yemand hem opentlijk geopenbaerd. 
Des niet jegenftaende en hoewel fy luiden daer door ge¬ 
noeg waren verwonnen in hun ongelijk , en hebben 
nochtans niet opgehouden van haer-lieder quade klap- 
pernien en leugenen: fulx dat hoewel ik reden genoeg 
hadde my in der confcientie geruft te houden en ook 
in mijn werken: vrefen de nochtans dat die q ualijk ge- ' 
informeerde en die verre gefeten zijn ,fouden mogen 
in mijn regard eenige impreffie hebben, anders dan in 
’t goede, hebbe voor my genomen, by rade en advijfe 
van Capiteinen en andere luiden van qualiteit my te 
tranfporteren in defe quartieren, en aldaer my te ftel- 
len in handen van den voorfz mijnen Heere den Prin- 
ce mijnen meefter, op hope dat mijne aentichters my 
daer fiende (achtervolgende den groten y ver waer af 
fy hen-luiden hun vermeten gedreven te wefen tot fij¬ 
nen dienfte) niet en fouden gelaten hebben hen-luiden 
infgelijx aldaer terftond te vinden en in mijn jegen¬ 
Woordigheid verklaren, waer in j egen ’t devoir en offi¬ 
cie van een goed vroom Edelman ik my foude qualijk fgedragen of my felven fo grotelijk (in’t devoir) ver- 
eten hebben, ten einde haer-luidcr reden gehoord, en 
e rechtveerdigheid of onrechtveerdigheid van mijn¬ 

der faken by fijn Excellentie bekend zijnde, foude na- 
maels, volgende haer grote wijsheid, op de gelegent- 
fieid van der fake vermogen te difponeren. Maeralfo 
fichtent mijne komfte by fijne Excellentie inde ftad 
van Medenblik, fich noch niemand van mijne aen¬ 
tichters en heeft gevordert, niet jegenftaende ik my 
Van den perfoon van fijn Excellentie niet en heb ver- I 

trocken : en aenfiende datter diverfe goede oorfaken 
voorby gaen * waer in ik my lbude mogen begeven ten 
dienfte vande gemene fake en van mijn voorfz Heere 
de Prince mijnen meefter. En vrelende datiank ver¬ 
beiden van mijne aentichters, niet en foude mogelijk 
konnen gehelijk doden en doen vergeten uytde herteri 
der menfchen, de flinke opinien, die men döorhen 
quade klappemyen tegens my ontfaen en geconpieert 
hebben, indien ik niet klaerlijk en dede blyken van 
mijne onnofelheyd, heb wel willen verkondigen en 
laten uyt-gaen dit gelchrift. Ten eynde dat byfo verre 
yemand weteeenige fauteofquade handelinge bymy 
gecommitteert, in 'ftukvari mijnen laft voorfz en dat 
daer door de gemene fake enden dienft van zijne Ex¬ 
cellentie een igfins fouden fijn verachten:, compareren 
voor fijne Excellentie ter plaetfen daer de felve wefen 
fal, binnen drie weken of een maend na publicatie van 
defen, al-waer ik hen fonder van daer tefcheyden fal 
verwachten, om te hooren en antwoorden op’t gene 
fy fullen willen feggen tegen mijne voorleden werken , 
daer op wachten het vonnis van fijne voorfz Excellen¬ 
tie en in gevalle van ongelijk, gepunieert te werden fb 
na recht behoren fal, tot exempel van al d’ andere, die 
fchier of morgen fullen bekommert werden in faken 
vanfo groten confequentien, met expreffe proteftatie 
dat den tijd van drie weken of een maend over-ftreken 
fijnde, niemand ten voorfz fijne en comparerc, ik ont- (F. 288.) 

laft blijven fal van alle accufatien, de welke menmy 
met fo groten ongelijk hier voortijds t’ onrecht opgeleit 
heeft, of als noch fouden mogen op leggen. En datter 
contrarien mijne aentichters en partijen, verklaert ful¬ 
len wefen logenaers in allen’t gene fy fouden willen 
feggen jegens en in prejuditie van mijne eere, en ver¬ 
vallen te zijn in de felve poenen die my toeftonden, fo 
verre ik volgende haer-luider valfche accufatien daer 
in befchuldigt bevonden ware geweeft: den 6 Decem¬ 
ber anno 1*71. En was ondertekent, Jherofme de ’r Se- 

raets, wefende gefignetteert met een opgedrukt Signet 
in roden Wafle. 

Slunio aio be <0erefo?meerbe baf! allebc 
aben in Hollanbin pabben/ fo lagen be^pangiaer? s*®"* 
bennotb binnen ïSotterbam/ maeralfofp rontomin ben mt 
bate bpanben lagen fo toaten fp binnen bet felber setter* 
^taöfeeebenautbanboo?ne/ toantboetoelSfmfter? 
bam neep aen paer-lniben 3pbe toao / fo Hiaten be bam om 
^teöen tuffepen beiöen leggenbeaen bc3pbcber<£5e; teen te 
refo?meernc/ betoelbe alle ’tboept en btmialie op-' 
pielben/ toaerom fp boo2 fiaet namen boo?ne te balen ren. 
ban ^mfïetöam fo fplttiben bat beft foubenbrpgen. 
2Mfo iffet een ©aenbeï ^pangiaerben / berfïerbt30n? 
beboo? eenige banbe anbere ©aenbelen/ fo batfein 
aio ftetb toaten ontrent 300 mannen / uit jftotteröam 
getogen/ boo? bp 3£elft (alfo men albaet bepoo?te 
boo2 fjen-Iuiüen gefloten pielb na ben $3age en boo^to 
op ^tpebelinge en fo be 3ecfiranb lanr/boojtO boo?bp 
ï^aerlem op^parenbam batfe innamen en beraam 
ben / en btegen albaet gehangen hopman Hobo! en 
floegen eenige ban fijn folbaten boob / boef) toeinig al? 
fo fp paet mette bluept falbeetben / en tot ^mfletbam 
(€ertoe gelabenpebbenbe/ 30n toeberom be felbe toeg 
na Hötterbam getroeben. ^itberflaen 3ijnbe bpbe 
<0etefo?meetbe pebben Ijaet ben boeg toilïen beletten / 
tot bien einbe 3önber eenbeel ongeoeffenbe folbaten 
met eenige puijïuiben te Cattopb op Ece gcïiomen/en 
pebben albaet opte fïranb een bleine Eoopfcpanffe ge? 
maebt en een of ttoe bleine fïurbeng gefebutö gefielb / 
en aio fp be ^pangiaerben ban berbe fagen aenbomen 
fepoten fp öaet gefcljut af fonber be felbe eenig letfel te 
boen. <De ^pangiaetben en lieten baerom niet baten 
toeg te bobberen na fjen-luiben toe / ’t toelb eenige fien? 
bebienocb niet bele bp benbrijg en toaten getoeefï/ 
feiben tegen b’anbere bat be ^pangiaerben fdjeut-b?p 
toaten/boo? btenfpfo ftomelijb tegen bcn-luiben ge? 
febut aenguamen. ïDerfialben fp-lsauen betfcljaibten 
betbaefï too?benbe/fïdben ’t aen ’t lopen en lieten ’t ge? 
febut ftaen. SDe ^pangiaerto boïgben baten toeg/ 
toant Daetnïet getaben en toao batfebaetfoisbenfe? 

patés 
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pareren/ cn ö?atBteu ’tgeBadbe Boren alle De fdben 
toeg boo? bpanDcn BLanïi cn becbp De bpanblijBe 
Den tot binnen Rotterbam onbefcBabtgt/ ’t todB bood 
toaer een floiiD en BloeB bcflaen toaë. 

*r*<s*n lertog banSïiba berfïaenbe Den groten af* 
•^bal Die Bem Boe langer Boe meer gcbeucbe/ nam 
booe Bent Bergen in Sencgcutoen Deel nautoc? te gaen 
beleggen en met ïtracljt De ^taDte minnen/ aleer De 
©jtnre Dan ©rangien tn ’t lanD quam en Bent bp 3B; 
nen 25?ocbet foitDe mogen boegen* <©aerom Beeft Bp 
alle fijn macljt bp Den anDeren omboDen en Beeft me? 
De berfcïueben De ^pangtaerDen ïeggenDe binnen 
Rotterbam en <©dfë-Daben/ Datfp boo? een tijD De 
felbe plaetfen Derlaten en bp Dc»n Bomen fouDen/ toant 
Sip meenDe Dat fo toanneer Bp <©?acf ÈobetoijB be* 
Dtoongen BaDDe/Dat BP alle D’anDere ingenomen &te* 
Den telicBtelijBer toebcromBrijgcnfouDe. 9ClDuë3tjn 
Die ban fiïotterDam buiten Bope Den 21 SuïpbanDe 
mocttöiUige^pangiaerDen berloft. ©an geltjfeen 00B 

«&patt< Die ban ©clfjs-Oabcn en anDerc plaetfen Daer ontrent/ 
cn trecBenDe boo2 bp Wt Daer fp niet in mocBten/ 

sorteiv DleDett ccnige Dagen in Den lage* JenmjndekRyve 
bat ni ^èerretarid’ (fo tB mette) Dan Rotterbam / Beeft Den 
fe'ftna* 23 gulp Dit gcabbectcert aen ben leece ban ^toieten 
anbfre <©oubecneur ban Der €>ouDe / cn De ftaD Dan Rotter-' 
plaetfen. Dam fecr gcrccommauDcert / ten einbe De goeDe25öd 

nero Die fo Dele ban Den ^pangiaerDen telpenBab* 
Den geBaD / niet mtcDclüBen cn fouDen teerben getcad 

©co?a> tem. ©eleccc ban ^toteten Beeft in BaerluiDecfa* 
üan beur aen Den <0?abe ban Der jBarft gefcBteben / ten 

SSarR einDc Bern geUebcn fouDc alDaec goeDe 02b?c te fldlen/ 
neemt De meute een Dag of ttoe Daer ttacr De Jdebc innam. 
tTX ontrent Defen tijD BaDDe ^Ddaen ganf3*ban t©od 

iScBout bon laerlem tot 3iinen Bupfc een madtijD op 
ccttcn^onbag ’s abottDO/ namcntlijBDen 20 Defer 
ffiacnD/ altoaer bc gantfcBe 3©et te gaf! toaë/ ert 
bang Colterman CommifTariëbanben ©dnceban 
Crangldi alDacr onDer meet anDere meDe gencoD 
toao / Dan Bp ercttfeerDe Bern te Bomen / niettemin Bp 
tocrD gebjongen alDactte gaen / Dan ontrentte tien 
uren in Den abonb iffer een ^tebe bobe gcBomen/ feg* 
genbcDatterboo? De^tjlpoo?teeenen CDelmangeBo^ 
men toaëmct cenen 2S?abantfen 3©agen/ genaemt 
l^onficur De <©?abc/ De todBc binnen begeerDe te toe; 
(en / een ban De 25urgcmecflcrënamentlijB jBeefter 
t©trB Raam feitte tegen De 25obe Dat Bp foube gaen op 
d^tebe Buk onöcr feBer Suffen / Daer foube BP De 
fïcutden tomben en DatBp bc©002te fouDe openenen 
Den Cbriman inlaten* ^aer op ColtermanfeiDeDat 
Bp De ©code niet en toüöc geopent Bcbbcn Dan in 3ijne 
pkfemte / cn io alfo (niet jcgenjtaenDe men Bern toid 
De btingen te biijbcn) opgeflaen en met De ^tcDe bo* 
Degegacn/ enDcflciudcngebonbcn BebbenDeDaerDe 
!25urgemecfler gcfdD liaDDe / Beeft Bp De boodddeben 
De <6?abcgcb?acBt in De Icrbcrgc ban Den lollanDfen 

^ïnppc (Cuin* €n ïjpië boodë gaen Doen De ronDcn en De 
taacfic toadit bifiteren/ en BomcnDe aen ^pertoouDcc ©002-' 
büinm tc en Beeft geen anDer toacBt alDacr gcbonDen Dan een 
yacticm c|0nQmau / m DoojtO gacnDe na De ^rBalBbiijBer 

5Doo2tc bonD alDacr 00B maer een man genaemt (€ijO 
5pïortfT5*/ Die met open $oo?tc ontrent ttiffcBen ttoaelf 
en een uren op De ©albmgge ftonD / BebbenDe Bet oog 
naer Den ^parcnDamfen 3>ijB toe / en Bern beagenDe 
macrDcanDer bjaditmaë/ fciDc niette toeten / Dan 
Dat Bp Daer gcBomen toaoombe .fBdïiflerO uit te fa* 
ten. €nDeboo2f5 Colterman bemcrBenbe Dat Defen 
man Bet oog gefïabigna Den Bogen <©ijB BaDDe / fo 
Beeft Sip mcDcna Den fdben ^ijB toegefien/ en alfo 
Bem DÓcftt Dat Ijp fc liepen fag 3dlcn / toaegbe toat Dat 
toaoDat DefcOepenfona aen Den t^ijB 3dlDen: Daer 
ot»Bn amtooo2De Dat Bet ©aenbclen toaren ban Den 

sjenftoB bnanD. Colterman Dat BorcnDc berfcBdBte/ cn fciDc: 
toantjen fdjclmen bcrrabcc tocetgp ban fobanigen aen^ 
bafilSop fïag / en meent gn ono fo op De bleiö-banB te brengen / 
fu om cn toilDeBcm Doodïdtcn/ rnaerBp ontliept. Colter^ 
stacriem man l)cm Daer alleen binDcnDe Blopte Dcgebtijcn op 
neuten öte Bem De ©alb?ugge ban De ^oo?tc Bolpen opBalen 

en De poo?te fïm'ten / en Bp Debe De 25 urgerenDaer on* 
trent alom lopen om RuprBabcr met fijn BnecBten in- 
De toapenen te brengen en 00B De burgmjc in’t getoeer. 
<&c bpanDcn quamen al bood aentrccBen menenDe De 
^oodenopentebinDen/ DanRupcBaber^ bolB (Die 
tot Dier tijD toenietenttaDDen mogen acnDefdooden 
toaBen) in toapenen 3önDe/ fijn uitgebalien en met 
fcBcrtmutferen inDe3BepDcn en omrent ^jan ^ieta^ 
men lof-fieDe/beletten fp Dat De bpanDcn fïerB toefen^ 
De bijf ©aenDelen BnecBten Die bp Den <©?abe ban 
25offu om Defen aenflag te Doen alDaer gefonDentoa^ 
ren/ niet te R uilenburgen mocBten Bomen/ alfo 30= 
ItiiDen Bare Bourö DertoaertsS namen om D002 be 
^cBalBtoijBer poode inDe ^taD te Bomen/Dan ficnDe 
DenanfiagonDeBt/ togen toeDerna^parenDamtoe. 
©ntrent te negen uren Des felben baegö bergaberbe De 
©detfrDap binnen laerlem / altoaer De boo?f3 Com= 
miffario Colterman mette ttoe anDere Commiffari^ 
fen 25erBenroDe en Spcs meDe berfcBenen/ om De 
burgertje Die fecr bcrbaetï toaren / toeberom in o?Dte 
tefldlenengoeD contentement te Doen. 3©antterfei^ 
ber tijD Bet ©aenbd ^pangiacrDcnban ^onRoD2i? 
goDe^appaba meDe uitten lage gcBomen toag in 
Den lome of Bet 25ofcB aen De Euit3ijDebanlaecï 
lem* 

^aertoert gerefolbeert Dat Colterman met bdes 
benban creDentie en fuppïicatie tecfïont foube reifen 
aen Den «Bouberneuc en Staten ban Bet |^oo?Der^ 
quartter/ om tot ontfettingc Der ^tab fo bedBnecB* 
ten en bolBef te bcBomen ak BP BonDe* 

2ilfo ië Bp bergcfelfcliapt met San Robert^ieute-' ®<c{5atl 
nant ban lopman Cabbdjau / en San jBirBteIf5 
fpdbicant ban Den felben Cabbdjau/terfionD/De Éijl' ucn tjuu 
poodemet cenen €iuibe uitgetrebe/ Doo? De duinen w 
boo2 bp Bet Buïtf te 25?eöeroDc/ en BomenDe ontrent 
©elfen / Bebben fp opten toecB gebonben cenen fiateli> aan 
Ben bo?gec ban SCIBmaer gaenDe fonDer mantel en fom 
Der fcBoenen / en Bern gebjaegt 5önbe toaet BP^an 
Daen quam fciöe ban ^parenbam / en Dat Bp alDaec 
Dien nacBt gehangen BaDDe gefeten/ en Dat Bem De 
BnecBten 3ijn mantel met een paer nieutoetrijpe toffee 
len BaDDen genomen maer Dat BP’t nocB ontBomett 
toasi/ cn Bem gebjaegt 3ijnDe of BP niet en Bab geBood 
toatfe in Den fin BaDDen/ anttooojDe DatBaer ©berfle 
genoemt toaei CDdfloffel ^’aifonbtlle/ en Datfe alDaer 
gcBomen toaren om TnatBtö te ttoadf uren in Der flaït 
te Bomen/en Dat De ^cBout ban Saerlem Sfibd'aen 
Sanf3ban ^odBen bdooft BaDDe Datfe Depoode o- 
pen binben fouDen / maer Dattet Ben gefadgeert toass / 
toacr D002 3P feer bloeBtcn opten fdben è^cBout. 
’tJBdB bpDcn boo?f5 Colterman geBood 3iinDe liet 
Bem DtinBen’t felbe toaeracBtig te toefen / en Dat De 
boo?f5 ^cBout tot Dien einbe Defe boo?f3 madtpD BaD^ 
bcgcBouben. ^otB toat Daer ban toagofmet/foifl 
altijb feBer fo De bpanb een Baïf up?e bjoeger gcBomen 
toarc/ te toeten rccfit op 3ijn befle up2c Dat Den aenflag 
nieten foube gefadgeert Bebben. <lie ban laerlem 
Bcbbcn naïjetbertreB ban Colterman Doo?25etBen* 
robe 00B Doen fcBdjben aen Den leerc ban ^toieten 
douberneur ban Der <£SouDe/om een ©aenbel BnecB^ 
ten of ttoe te Bcbbcn. Colterman k boodsi na CnB^ 
Buifen gereiji aen Den <©oubcrncur ^onop en Staten/ 
en Beeft alDaer bertootoen Dat Den Cbcrfle Safarus? 
jBuiler met ttoe ©aenDden dr ban 1 jo man/en lop? 
man Comdië Souff3 ban CbcrDingen met een ©aem 
Del ban 300 man Die ban laerlem te Bulpe fouDen 
gaen / Daer meDe 3p!möcn terflonD met eenige 25urge^ 
ren ban loodt en JïlBmaer / Die uit eenen gocDcn pbee 
met Bacr lopman Claeë Rop meDe trocBen/ na De 
©ebcrtoijB 3tjn getogen / altoaer gcBomen 3ijnDe Bcb^ ~ n 
benbernomen Boe Dat alle De ^pangiaerDen uitben ^0 
lagemeDcboojDeflaDgdtomen toaren/ met Den ge* jojoMi» 
Beien RacD ^20bitmad of lof ban lolIanD en reBen# J**1. 
Barnet met alle De Rcgiflcren en ^otBocollen/en 00B cn 
Baer ntcubde goeberen en 25agagie/en Datfe in Den fien na» 
loute lagen/Daerom fpluiöen terflonD om meer bolBë J* 
fcBdbcn aen Den C5ouberneut ban J5002D - lollanD enk)tr 
bood5/öd»dBecenig berfcB bolBgeBregen BebbenDe renjgofr 

banlauö» 
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batt mt Zee uit ©berpfel / bic Eacfjariaë ban <©li> 
fenbérg Doen ?üncn iafi aldaer opgenomen DaDDe/Dem 
te bulpe fonb / en alic De Iguifïuiben Daer ontrent De; 
ïa|te Det Èeger ban Den $?mce te bictualieren en fpi> 
jen. ’$ ^aego baer nacc is* 3lafarus* Kruller met 3ün 

(F.a8?o bolb in De ^antpoo?tegeöomen metten Dageraet/Die 
ban èaedem eerft ban 3ijn bomfte en boo?nemen bet; 
abberteertbebbenbe/ teneinbejpooh Daer befte Doen 
fouDen/altoaet3pfagcn 5 ©aenDeien bnecDten Daer; 
Derbpanöen ban’t ^utëteCleef Domen treeften/ en 
fijngebomenop Den toeg tuffepen j§pacenDam enfjet 

muttinge <£apelleben in De ^antpoo?te/altoaer fp malbanDeren 
Smv al fcljermutfetenbe gemoeteben/ en ten leften De boo?f3 
vao;te bijf ©aenbelen op De bluefjt fïoegen / fo Dat fp moeften 

o* op ^parenbam toijben / met berlies* ban ober De 100 
Sfle mannen / Diebaer Dic&t onbet Den bijft D00D bieben/ 
trouw» met toeinfg be?lieo bart Hafarus* IBuIlers* bolb.JBae? 
jjanoöe^ gcjp öe fo?tttne Der oopogen niet altijDgeben alleens* 
jjtuiocH- fg öe j-a|je tetj^onjj pccanDert/toant alle De ^pam 

giaecDen met alle Daer gefèlftbap ban^eberlanbers* 
Die in Den Houte gelegen Dabben/ 3ijn ftrar Daer op 
gebolgt / fulbs* Datmen Daer op een nieu toeberom 
feetfurieufeltjbbeftontte becDten/ altoaerDekpan; 
giaerben alle oube en toel geoeffenbe folbaten toefenDe/ 

©ec jBuïlerS* bolftinDe blucptfloegen en ber; 
Sm flropDen/fobattecbjel 6 of 700 man/opDeplaetfe 
bfctorie in ©elfer-tooeb en in ’t blucfjten D00D bieben/ Ijeb; 
men öe öenbe Daer blucDt na SClbmaet genomen, «©en<©ber; 
<nöTn ftenEafaruO guller Deeft Dem toomebjben gebou; 
^ant. ben / maer fo toanneec Bet bolb op De blucDt taebte/ en 
vuoite- beeft DP De feïbe / toat moeiten Dp DeDe / geenfinö bon; 

penopDouDert/ fobatDP bp naerfelfö mebegebleben 
DaDDe/ Daer bieben ttoe ban fijne ©aenb2agers* boob/ 

», bit is* gefcDieb op Den 27 Sluip* <©e ^pangiaerben 
j&pan» fijn boo?ts* met alle Daer macDt/ en met Daer Den ïtaeb 
gtaeröm en ïSebenbamer ban Rolland berttoeben uit f^ollanb/ 
^l“t,en en togen na atrecDt toe / Dan Die ban atrecDt (Duitss 
«odant». (©arnifoeninDebbenbe) DebbenDe ^pangiaertoben 

inganb getoeigert / toantfp lange genoeg be onberb?a; 
gcltjbe moet-bJille ber felber ^êpangiaerben Dabben 
pepjoeft. 3tlfo bcrlieten be ^pangiaerben banfelfs* 
geljeel Rolland fonber noob en ongebtoongen / baer af 
tb bit SacrbicDt Ijeb gemaebt. 
De Spangiaerden Verhaten VanJehfs beeh HoLLandj, 

fCboon} 
En VVUCken Met grote JKZband,, en boon. 

3£e ^pangiaerben feergeftco?t3ijnbe om bat Daer 
Den inganb t’atrecDt getoeigert toas* / beben ben 
ï^uifTuiDen alom opten platten JCanbc feer grooten 
obcrlaft / en bpfonber in be ©002-ftedcn ban atrecDt/ 
Daerfp buiten be b?ie$oo?ten b?anbflicDteben en De 
goebe luiDen Det Dare benamen / foegen / ftietenen 
jammerlijb tuiöljanbelben / Dan atfó fp op moeften 
metten hertog bairilba na Bergen in J^enegoutoen/ 
fpn 30-luiben naer eenige Dagen hertogen* «©en ïtaeb 
ban ^ollanb en be panter ban be Kcbeninge ban 

Jtegf» Rolland guamen binnen atrecDt en Dielden albaer 
!2fS5 Daer refibentie. $et f^of ban Rolland too?be ge; 
«eest. Douben ontrent «^inte jBaertens* ^am/ en be ïteben- 

bamec toerbe geDouben in «^inte $outoeté Cloofter / 
Dan en DaDDenfo beleniet te Doen / toant onDer Dd 

* ©20binciael ^of toarenmaer obergcbleben Dieniet 
entoaren onDer ’tgebieD ban Den 3p?inceban<©ran; 
gien / Dan De (teDe ban 9CmfterDam / UBupDen/ JBeefp 
en ü^cufDen mette «©o?pen en geDucDten Daer ontrent/ 
maer Die banDe Sebemnge DaDDcn nocD meer te Doen/ 
toant bebalben Datfe De boo?f5 plaetfen in ï^ollanD 
DaDDen/fo ftonDen 00b De ^obincien ban atrecDt/ 
©peftanD/ doeningen en ©berpffel/ ^?entDenen 
(CtoentenmeDe onDer Den-IuiDen. €enige Dageneer 
Dat De ^pangiaerDen boo? ^aerlem guamen / fo DaD; 
De SIonbDeer ^ieDericD ^onop een©?ies*Capitein 
3©ijbe ^up?f3gefonDenna ^arDamom Dat in te ne; 
men en De ftuifen te befetten/ toant Die ban 1S002DD0I; 
lanDen 3©aterlanD Daerbeel acn gelegen toast / maer 
Bp Deeft eenige Dagen opten Dutëman bltjben leggen 
teren / en ts*toeDcromboo?^lbmaecDebomen, 
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liatime lOSoftert DiealDaergejteïb toaiöbobenc^ber; 
ften^onop om te commanderen / Deeft Dem feer Dart 
aengefpjobcn toaerom DP niet en trocb Daer fjem be; 
lafl toao. feiDe Dat fjp toel toillig baer toe toas*/ 
maer bat 3ijn bolb baer toe niet en toiïdcn bergaen / fo 
Deeft DP Dem en fijn bolb be ^tab getoeigert en atö 
nocD belaft na bardam te treeben. ^ijn folbaten bit 
Dorenbe fijn Dem meeft afgetoeben met 00b fijnen 
©endpcD genamt Sloarijim / en en toilden niet na 
bardam / maer DPtë niet fgnbolb die bp Dem bic; 
ben na Jtëedenblib getogen / in meninge om ober te 
fcDepen na ©?ief!anb / ’t toelb berftaen 3ijnbc bp i$op; 
man Siacob Cabbeljau Deeft Dem bp ben ©?obooft 
boen aentafien / maer alfo Dp beloofde als* nocD3ün 
belofte na te bomen / fo Deeft men Dem bes* anderen 
baegö met fijn bolb / noclj ontrent bgf of 46 mannen 
fterb 3pnbe uitgelaten. jBaerinplactfcbannajêar; 
dam te treeben Deeft DP tot €ertf tooube en Eambcrt; 
fcDage ttoe fcljepenmet onbanb ber lieden genomen/ 
en is* t’frijeep gegaen om ober te baren na ©liefland ; 
’t toelb bp be boo2fcljieben Cabeljau berftaen 3ünj 
be/ Deeft terftonb bier ï^cutoen afgefcljtbt met on; 
trent t’fefticD ©aeb-fcDuttcn / be toelbe Dem aengc; 
Daelb en gcbanticlp tot .ïBebcnblib gcbioclit Ijcbben. 
«©e boo?noembe «©otiberneur ^onop baer ban ber; «api* 
abberteert 3ijnbe / Deeft Dem baer ober toillen ge; 
ftraft fjebben / cpndriijbcn fo is* Dp ben ttoaelfden Si 
Snip geDangen met fijn dforier/ fyn bjoeberenben tnem 
flieutenant ftonben onder be <©algc/ ban bctoijle 3©ij- fön 
bedefclbefeer onfcfjuldigdc/ fo 3ijnbefclbeberbeben 
enbe refte geparbonneert/ acDtenbe battet b?efe ge^ gen dooi 
noeg foube maben batter ttoe metter bood gcflraft 'aft bQn 
toerden / en alfo ^§onop een ander ©aendel mibbelre; Suuec-* 
tijd na bardam fond om bat te befetten foguamenfp neue 
te late / toant be <©?abe ban 26offu Dabde bat baeg^ te 
boren boen innemen en befetten» 

IK Debbé boren berDaelt Doe Dat «©on ^reDerico De ©e 
(CoIeDoDefiaDban Bergen in ^enegoutoen D««öDe senooti* 

belegert / ’t toelb bp De pnneipaelfte ©ugcnootfeJiice; rye,:en 
ren in ©lanbrijb berftaen 3tjnDc/ fo liebben fp luiDen ©janfs» 
Doo? toelatinge en confentDeö Coninliö een Deel bolr r^h "e' 

bpeen bergaDertom <©?abe EoDetoijben De beleger; 5ÏÏJJ1" 
Den in 95ergen te Dulpe te fenDen. <5?abe Sobctopb 
bememenDeDatDet bolb op toegetoas*enDat Deï|ee; 
ren ban Slenlis* en Snmelles* Den-luiber «öberften en JJJ/fe 
Conducteurs* toaren/ fcD?eef {jen-luidcn datfe Daren bomen» 
toeg fouben nemen na€amb?efis*/enbatfemetalbec 
neerftigDeibfoubentrecöen bp Den ©litice ban<©ran; 
gienfönen b?oeDer/ aengefien fp luiDen Dem booiDie 
tijD geen bate en fouDen bonnen Doen / maer te meer 
Dierte fouDen tnb?engen/ Detoplcfjp bolr genoeg bin; 
nen ©ergen DaDDe/ en Dat Det eer acn bictualie Dan 
aen bolb fouDe onttoeben |©aer De ©ccre ban Senlis* 
Dem berlatenDe op fyne macDt De toelbe toas* ban on; 
trent «rooo mannen/ en Deeft Den racD ban <©iabe Êö; 
Detopb niet gcbolgt/maer Deeft obftinatciijb fijn begon; 
nenreife toillen bolgen/opDat Dp De ecre banD’ont; 
fettinge Der felber <&tebe alleen fouDe mogen Ijebbcn en 
niet en fouDe geacfjt toerDen Dc bpanDen te toefen/ 
toant DP toas* feer DoogmoeDig. ÉïöDpntigebomcn 
toas* boo2 bp asoffuitop ttoe of anDer-Dalbe mijiena 
bp ©ergen / DebbenDe geen bebenbc leiDs*mannen/fo 
Deeft DP een DonDerD paerDen boo? uit gefonDen Die 
Den toeg befpieben fouDen om toat febers* ban Den 
bpanD te hernemen. ï©e 23aron ban ïïentp DaDDe een 
Regiment ban acDt of negen ©aenbdcn / Defe boïgben 
boo? aen / Daer na boIgDe De l^eere ban Slumelfeë mc; 
De met een Regiment ban acDt ©aenodcn/Senlisi/ 
De ïtljbn-grabe en anbere bieben bpDc acljter-DoeDe. 
^on clpreDerico De (ColeDo toel te boien ban DaerluiDec 
bomftc gcabberteert 3tjnDe / toadbecrDig om Den-lui; 
Den te ontfangen en DaDDe bp Dem owboDcnbeDalbcn 
Det btijgs*bolh / ontrent D?ie DuifenD boeren. ?C10 nu 
De ^rancopfe paerDen uit eenen engen toeggebomen 
toaren/ en alDaer De paerDen ban <©on 5freDerico 
getoaer toerDen / Debben fpDe^cereban ïlcntpDaer 
ban terftonb beraDberteert/ De toelbe eenen Deel ban 
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fFratn 
roffcn 
torröcn 
ontrent 
JSrrgcn 

3tjtt ftriigetoolf? bóö? uit gefonöen Beeft/ om ben eer; 
jtenaeniloot bet bpanöcn te toebet ftaen/ maetin’t 
blah comenbe en ftenbe ben bpanb in fo groter menig; 
ten uit pet bofclj bomen ai gereet om fjenlutben te ont; 
fangen/fijn foberbaeft getoo?ben/ batfe Bem allenje; 
Beng tot Baren groten Boop begeben fjebben. <©e^ee; 
re ban J^oojcarmeg met be ruiteren bit ftenbe / biclen 
Baer terftonb op ’t lijf. «©cfgelij* bebe oob pet ^paenss 
boctbolb op bet regiment ban Kemp / bie oob bet; 
baeft fijnbe boo? be blucBt baerber paerben / be blucpt 
ntebe namen fonber bcel toecrO tebieben en trachten 
ober fulligialle ben boop opterbluebt / latenbe ben 
^pangiaerben een to?ebe btcto?te / toant fp ai boob 
flocgcnbatfpbonben. «Enato b’ontblucBte meenben 
batfe bp na top toaren fo btelen fp onber be ongenabige 
boeren/betoelbc boo? eenen ouben bate bie fptnbat 
quarttertotte dfrancotfen toagen / boo? b’ontfangen 
infurien / al boob ffoegen en plonberben batfe bon; 
ben en mochten fonber eenige barmbertigbeib. S^aec 
blebcnberoberbettoaclfOonbert boob / genlis* toerb 
gehangen en naer Sïnttocrpen geboert en op ’t Cafïeel 
gebangen gefet / altoaer bP feberen tp baer na op ee; 

SS nenmo?gen boob gebonben toerb/ fonbet batmen ban 
' eenige booigacnbe fiebte babbe gel)00?t. ^jumelleö 
tocrb mebe gebangen en naer <©oo?nlït geboert en 
tocrb naermaelo iegenss eenen gebangen ^pangiaert 
bcrtotffelt en berlojï. <©e ijeere ban ^cBonctoalle 
tocrb ooit gebangen / en onbebenb tot ©ubenaerbe ge; 
boert / altoaer bp namaeto berloft toerb / alss be &tab 
ban toegen ben $?tncc ban <©?angicn ingenomen 
tocrb. ©eelanbere toerben gebangen fo dprancotfen 
a$ ^eberlanberg/betoelbe terftonb opgebangen toet; 
ben. <©c ï^eere ban <©olBatn toerb feer gequetff/maec 
ontquamtnocB binnen ©ergen altoaer bPbojtgbaer 
nafterf. <©e geblucBte liepen ellt baergtoeggen fal; 
beerben baer fofp beft feonfïen / baer raebtenbernocb 
een goeb beel binnen ©ergen. 

9#lsP nu bet franfe bnjggbolb ban ben ^pangiaec; 
ben aïfo tn be bluebt geflagen toaö / fo beeft <©on 5?re; 
bertco eenen trompetter aen <©?acf üHobetoijb bin; 
nen©ergen gefonben/ cnbte^tab ban nieugopge; 
etfcljt / p?efenterenbe bat bP ben rebeljjfte tonbttien 
liat lbc bergunnen/maer <©?abe Eobetotjb alg een ftout 
enerbaren brtjg-oberfte en toiïbe nergeng naboten/ 
bertoacljtenbe 3ijnen tooeber bie grote maebt ban bolft 
br* ben anberen babbe/ bie bp Boopte batbem toel foit; 

m »ce, bc ontfetten. ter-en-tuffcDen tg be J|ettog ban $lba 
jog üan bernemenbebeftanbbafligbetb ban bie ban be ^tab 
®,üa felfg in perfoon boo? ©etgen in ben leger geïtomen/ en 
ff Heeft be ^tab ban allen banten belegert en begoten, 
bon? Hfp toag feer flerb ban bolb fo ^pangiaerben / 5©a; 

len/ ijoogbttitfe en ^eberlanbfe folbaten/ bebbenbe 
JiT oob bpbem beel gefebutg. 1p beeft bemalbaerfïer; 

' belijb befebanft / fo toel tegen be gene bie bent ban bui; 
ten fottben bomen befp?ingen/ alg tegen bie ban bim 
nen. t)e hertog ban Medina Coeli bolgbe bem albaer 
mebe in’t leger en biel bem albaer febere tijb gefel; 
febap. t»e hertog merbenbe bat be abbpe ban €fpin; 
len buiten ©ergen gelegen bebelegerbe beel gemab en 
bate bp D?acBt / nam boo? bem bie in te toillen nemen 
met braebt. 

^Daerom baer boo? geb?acbt bebbenbe b?ieflucben 
ff, 19o.) gefebutg beeft bet gebou bert befeboten / fulbg bat; 

menmeenbebattet felfbeom berbe foube bebbenge? 
raeltt/ toaer boo? be Capttein bie baer in lag met 
3?o folbaten /fienbe bat bp’tnietenmocbt bouben/ 
mibbcl gebonben beeft 3tjn bolb fonber febabe in be 
^tab te b?engen en bie plaetfe te berlaten. <©e j§pan; 
giaerben hebbent terftonb ingenomen en garnifoen 
baer in geïetb/ en hebben alle gereetfebap gemaebt om 
febanfen te boen maften/ en bie ban binnen tebren; 
ben/toant beg hertogen meninge toag niet ban ber 
^tabtefcbeibenofbpenfoube bie in 3tjngetoelbbeb;, 
ben/ bet toare boo? gctoelbof boo? accoo?t. ^aer- i 
cn-tegen toaren bie ban binnen neèrfteltjb toabenbe 
en poogben met alber blijt bet boo?nemen ban ben 
hertog ban 5iiba bracbteloog te mahen / en baer fel; 
ben te befebeemen» 

<©epince ban <^?angien ig bter-en-tuffebenben 
Sijn gepaffeert bp t©uif burg met 3ijnbnjggbolb / en 
beeft eenige bagen flille gelegen in be boogbpe ban 
«©eiber / tot SClberberben / «Effen en baer ontrent ber; 
toacbtenbe be «©ebeputeerbe ban be Staten ban mol; 
lanb/meteen goebefomme gelbg en boo?tg b?ieben 
ban berfebertbeib / geltjb bo?en berbaelt ig* 

$IP babbe eenen febonen boop toel gemonteert bolft 
bp bem / te toeten 7000 ^uitfe ruiteren/14000 boet; 
bolren3ooo3©alen. ^Ittbefen tijb toerben alom be; 
le geb?ufete fcb?iften geftroit opten name ban ben 
^?ince ban <©?angien/baer bp bP b’oo?fafte ban befe 
fijne toerufiinge en oo?loge berbaelbe / baer in boo?ne/ 
melijb bit begrepen toag» 

DAt hem van gantfeher herten leed was de me- 
nigvuldige overwrede gewelden, laften, forfen , 

dodingen , vangingen , banningen, rovingen, verja- rangfen 
gingen, confifcatien, executien en andere ontallijke seb?u&t*i 
ongehoorde en onverdragelijke befwaringen, afdrei- 
gingen en verdruckinge,die de algemene vyand met öenöe 
fijn Spangiaerden, Biffchoppen, Inquifiteuren, en an- t>’oo?fa* 
dere aenhang, dagelijks en fo lanks fo meer, ja met on- 
gehoorde nieuwigheid , ongenadelijk over d’Ingefe- rulUnge 
tenen van Nederland en hare huifvrouwen en doch-jen oo?< 
teren, perfoneft, zielen, lijf en goed alrede fo veel ja- 
ren onder den naem, maer buiten weten, van der Co- hertog 
ninklijkerMajefteit tegen fijnen eed en contrarie des banstf# 
Lands vryheden en privilegiën (maer in der waerheid ®a*J 
ten opruiden van den Cardinael Granvelle, metten 
Spaenfen Inquifiteur, om ter executie te Hellen ’t Con¬ 
cilie van Trenten en d’Inquilitie van Spangien) waren 
voortftellende. Dattet ook haerluiden en alle de werelt 
kennelijk was met wat vlijt, onkoft, moeite en forge 
hy van over driejaren continuelijk altijd gearbeid had- 
dcjom tot ruftefijnder confeientie en tot volvoerin- 
ge van fijnen eed (daer mede hy hem ten waerachtigen 
dienfte des Coninx, vryheden des Lands en verloffing 
der verdrukten verbonden en verplicht hield)fij n uiter- 
ftegedaenhaddeom haer-luiden en elksvan hemby- 
fonder, metten lieven Vaderlande in fijn oude vryheid, 
voorfpoed en rijkdom weder te brengen , en van de 
vreemde tyrannen en verdmekers te verloffen, mitfga- 
ders om haer onder behoorlijke gehoorfaemheid en 
ten waerachtigen gedurigen dienfl: van den Coninklij- 
ken Maj. te doen genieten de vryheid haerder confcien- 
tien en vanden woorde Gods,fonder metter vrefen,be- 
nautheden, vervolgingen, dodingen, berovingen, en 
overlaften van tyrannen, uitlandfen Spangiaerden, In¬ 
quifiteuren j Biffchoppen, en Placcaten meer beladen 
te derven wefen. Waertoehy als een lidmaet der Ne¬ 
derlanden haer van over lange foude met Godes gena¬ 
de geholpen en gebrocht hebben, indien fyluiden door 
ongefchikte vrefe, ydele hope en valfe verleidinge haer¬ 
der beider vyanden gefielde Regeerders, en des Vader¬ 
lands waerachtigen verraders, en des tyransaengefwo- 
ren dienaers, verblind en verdooft fijnde, tot noch 
toe fo lange tijd niet verfuimig en hadden geweefl, 
hem tot haerluider eigen welvaert en verloffinge behul- 
pich en onderflandich te wefen , verhopende dat fy 
luiden ’t felve nu beter verftaen en haer daerom bet 
quyten, en meer daer toe helpen fullen, byfönder daer- 
fe nu fien voor handen de grote bequaemheden daer 
toe lockende, en dat hy noch niet verflaut fijnde, maer 
alle tijd alle bequame middelen daer toe gefocht heb¬ 
bende, als nudoorhulpe én byftand van diverfeHee- 
ren en vrienden hem weder te water en te lande op* 
maekte:ja alrede door fijne medehulpers in’tlandge- 
vallen, den vyand merkelijk afbrék gedaen, en fom- 
mige havenen , Steden, Plaetfen en Vlecken bekomen 
hadde, die hen alrede tot haerder verloffinge in handen 
van wegen der Coninklijker Maj. overgeven hadden , 
en haerluiden den weg gewefen dien fy behoren alle- 
gaderte volgen, indienfyluidennieteeuwelijkfehande 
en wilden behalen van door haer eigen fchuld haer fel¬ 
ve met haer nakomersin een eeuwigeflavernyeenge- 
vaer van ziele, lijf en goed gebrocht te hebben. Prote- 
fleert voor God en allen menfehen dat fijn voornemen 

uiet. 
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niet en ftrekt tot eenig byfonder eigen gewin , bate 
ofprofijte,fo hy ook eenen yegelijk verfekertdat de 
Princen, Heeren, Hooft-luiden , Edel-luiden en an¬ 
dere by hem zijnde om hem te helpen in fijnrecht- 
veerdig en pryfelijk voornemen, om geen andere oor- 
fake haer en hebben op gemaekt, dan door mede-ly- 
dentheid der wrede ellendigheid , dewelke de ellen¬ 
dige Nederlanden gedwongen werden te verdragen. 
Daerombiden vërfoekt hy aen alle en elk byfonder, 
dat fy hem ft iet en laten voorftaen dat hy iet heeft voor¬ 
genomen om yemand eenig ongelijk te doen, maer 
na fijne uiterfte macht, vlijd en neerftigheid hen¬ 
luiden te helpen en verloflèn, ert tot hare oude vry- 
heid te brengen: dat daerom eenen yegelijken na 
fijne manlijke vromigheid hem te hulpe wilde ko¬ 
men , daerentuffehen fal hy forgvuldelijk beneerfti- 
gen dat God geeert, de tyrannige verdruckers verjaegt, 
de welvaert des vaderlands beforgt werde, en d’onder- 
faten in vfyheid haerder confcientien geruft leven 
mogen onder de behoorlijke gehoorfaemheid des Co- 
flinx, biddende God dat hy hem met fijne alderhoogfte 
macht wil byftaen, en dit goede en begonnen werk 
brengen tot eenen geluckigen uitgank. 

9i> nu itt öat «fèuarttët ëëth'ge öagert gelegen 
fjabbe/en baer niet Heel meer bictualie entoaö te befeo* 
menomaf teleben met fobele boifeg/ fotss öpopg e* 
togen naerDe|Bae£ toe en beeft 3ijn leger gefïagen 
tot^ellenraöefip Keuremonöe/en aen tne ban Kern 
remonbeontbobenbatfe fijnen leger fouben fpijfen en 
bimialieren. jBaer alö fp fulftö niet en beben / fo 
beeft fjp be^tabopten beertienben mugufltgenocg^ 

B faemmet getoelb ingehregen/ altoaer fijne folbaten 
monöe fecr ongefcöifitelijfe geleeft / en eenige <0eeflelijben 
6p ben feet bJ?ebcliiben getratteert Hebben/ ató namentlijb 
hLnl^e be f^ocurato? en ^acuft ban be Cartnnfeig / met 
rangfen nocï) tbje oube grieftere? / en ^eer pautoeltf ban 
(nae«o> a®aeltoijb be?s 25tfTcfiopeJ Cappellaen fijntn ’t boo?^ 
ra?n> fclj^eben Cloofler beetlijb omgeb?acf)t: nocl) i.ö in be 

&er&e eenen <Dtaben met eenen f^ongjaert öoo?fie* 
; Iten / ooit iffer eenen jBinne&joebër genoemt 25?oec 

jJSetmer Sinter boo? bet ^acramentg-Hutë öoo?fte* 
feen/ en fijn meer anbere feet gualtj&cn getratteert. 
«©e^Mice io alfjiet eenige bagenblijben leggen/en 
fijn bë <©ebeputeerben banbe Staten ban l^ollanb 
alfiier Dn ben $jince ban <©2angten geïtomen met gelb 
enbcrfeheringebooifiet brijgobolfe / altoaer ooft Her* 
fepeiben faften onber pen-luiben geljanbelt fijn / en 
riem te bennen gegeben fijnbe bat Het brijgöbolb in 
^ollanb feergualijben mette <0eeflelij6peib leefben 
enbeel ongeregeltbeib bp ’tfelbe ftrijgobolft gepleegt 
tooïbe / beeft baet in toillenboo?fienenben 24 
gufti bit naerbolgenbe paccaet baec iegensS uitge- 
geben. 

pjarcaet t jnllhelni by der gratiën Gods, Prince van Oran- 
bp öen, W gien , Scc. Alfo tot onfer kenniffè gekomen is 
b£m<0> ^at ket kriJgsvolk> *cwelk wy nu in het Graeffchap- 
jangttn pe van Holland tot defenfie van den felven Lande heb- 
tritgege* ben, ook eenige andere grote infolentien dagelijx ple- 
gen be gen Jen grote overdaed en roverye doen, plonderen- 
ongere» de en fpolierende de Kerken, Cloofteren, Cappel- 
Btltf)f<b len, en private luiden» huifen en goeden onder ’t dek- 
Sfttal*1 fel dat de eigenaers van dien abfent, of dat diegoe- 
bolf met den gevlucht fijn van de eene plaetfe tot de andere. 
(F. iji.) Dat ook eenige hen vervorderen der huisluiden paer- 
ban bc ^en eil beeften te bekomen, door dien fy Pachteren 
geeftdip bJn van Geeftelijke huifen of perfonen, ofdatfyfijn 
ben niet vandeRoomfe Kerke en Religie ’t welk is tegens on- 
temtf* fen wille en intentie, gemerkt wy willen een yegelijk 
top&cib w‘e by fy der Roomfe of der Euangelife Religie toe- 
btröe# gedaen,fo verre hyhem vredelijk draegt, achtervol- 
Itjjfe. gende den eed die de ondeirfaten der Coninklijker 

Majefteit en ons gedaen hebben , in fijn geheel blij¬ 
ven fal onbefchadigt. So ift, dat wy daer in willende 
voorfien interdiceren en verbieden allen en yegelijkert 
onfen Overften , Ritmeefteren , Capiteinen, Bevel- 
hebbenen gemene krijgfluiden te water of te lande en 

1. Deel. - 

allen anderen , niemand vah wat conditie offlatehy 
fy geeftelijk of weerlijk te mifdoen , befchadigen of 
verkorten ingoede noeh in bloede, op poene van ge- 
ftraft te worden aen den lijve, als wederfpannige en 
perturbateurs van de gemene rufte en welvaert. Or¬ 
donnerende voorts en willende dat de vryheid in der 
Religie fo wel van de Roomfe als van den Euangelife 
gehoudeft , fonder dat yemand daer in eenig em- 
pefchement of letfel gedaen fal worden, op poene als 
voren. En om voorts alle goede ordre en krijgs-difci- 
pline te oftderhouden onder onfen krijgsvolke: wil¬ 
len en ordineren wy, dat fy hen reguleren en dragen 
fullen na de articulen daerfy-luidenalrede opgemon- 
ftertfijnof gemonftert fullen worden, op poene in de 
felve articulen begrepen, henluiden expreflelijk inter- 
dicerende eenige Kerken, Cloofteren of andere geefte- 
lijke plaetfen te beroven ofplonderen,of ook te in vade¬ 
ren yemands huifen en na hem te nemen de goeden 
daer in bevonden, onder dekfel dat fyluiden hen abfen- 
teren of vyandly ken dragen tegen ons of den Staten van 
den lande • maer willen indien iemand bevonden word 
hem vyandelijk tegensons en den Staten vaft den lande 
te dragen, dat des felfs goederen geannoteert, en in be- 
waerder hand genomen fullen worden, by den Magi- 
ftraet van den fteden daer onder defelve bevonden ful¬ 
len worden te leggen, en die ten platten lande bevon¬ 
den’ fullen worden , fullen by die van den Rade in 
Holland iri bewaerderhand genomen werden, en dat 
ter tijd en wijlen toe dat daer op gedifponeert fal fijn, 
of die voor prijs eft verbeurt gehouden fullen wefen 
dan niet, daer van die van den Rade de kenniffe en 
judicature hebben fullen , mitfgaders Van allen an¬ 
deren queftien diegemoveert fullen worden , of ee¬ 
nige genomen goeden te water of te lande te pryfe 
fullen gaen dan niet. Willen en ordineren daerom al¬ 
len den genen die eenige goeden uit yemands huifen 
genomen en vervoert hebben , defelve of de jufte 
eftimatie van dien te reftitueren , wederom te leve¬ 
ren in handen van de Magiftraet van der Steden, 
en de goeden die ly op de platten lande gehaelt en 
genomen hebben , in handen van den Rade voorfz 
onder behoorlijke Inventaris, daer toe wy willen dat: 
defelve realijken en by feiten bedwongen en gecon- 
ftringeert fullen worden, en dat ten fijne met kenniffe 
van faken verklaert worde of defelve voor prys tot vor- 
deringe van de gemene faken behoren gehouden te 
worden dan niet. En alfo wy eenen yegelijken bege¬ 
ren te houden in fijn gerechtigheid en goeden, die hem 
tegens de Staten van den Lande niet en is dragende, 
fo willen en ordineren wy by defen, dat de gene die 
om de tegenwoordige beroerten fonder anders moet- 
williglijk en vyandelijk tegens onsen de gemene wel- 
Vaert gehandelt te hebben, uit haerlüider woonplaet-* 
fe vertrocken fijn, ’tfy geeftelijk of weerlijk binnen 
den tijd van veertien dagen naer de publicatie van 
defen weder in hare goeden komen fullen, die fy ten 
tijde van haer vertrek hadden en befaten, die hen¬ 
luiden wederom volgen fullen, fo verre die niet ver¬ 
klaert worden voor prijs ten behoeve van de gemen® 
fake vervallen te fijn, op poene fo verre de felve bin¬ 
nen de voorfchreven gefetten tijde niet en komen , 
dat de vruchten van haer-luider goeden hoedanig die 
ook fijn , aengeflagen en geappliceert fullen worden 
tot voorderinge der gemene fake , ter tijd en wijlen 
zy-luiden wederom gekomen fullen fijn : wel-ver- 
ftaende dat uit de voorfchreven goederen betalinge 
met kenniffe van faken gedaen lal worden ’t gene fy 
anderen deugdelijken fchuldig fullen wefen. En ge¬ 
merkt by den toevoer van de vieftualie de vyanden gro¬ 
telijks gefterkt worden, fo interdiceren wy eenen ve¬ 
gelijk onder onfen gébiede ftaende, den vyandofdie 
Steden die hen als nóch niet en hebben met ons gecon- 
formeert j eeftige toevoeringe van vieftualie of eenige 
andere goeden en koopman Ichappen te fenden, bren¬ 
gen of doen brengen, op pcene van te verbeuren defel¬ 
ve goeden. Bevelende|allen Officieren, Tollenaren en 
Wachthouders van dien, daer toe goede toelicht te dra- 

j gen,en allen den genen die fy bevinden fullen contrarie 
%\ z yas 
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vsn defe ordonnantie te doenj aente halen en regens 
den fel ven te procederen ror verbeurte van de ielve goe¬ 
den. En op dar alles wes voorlz is volkomelijk vol¬ 
bracht worde, en daer van niemand en pretenderete 
hebben ignorantie. Ordonneren wy die van den Rade 
in Holland dat fy op defe onfe ordonnantie en placcate 
terftond alom daer men gewoonlijk is publicatien te 
doen, doen publiceren en verkondigenden doen proce¬ 
deren tot executie van defen fonder enige diffimulatie: 
auto r lieren de den voorfe deurwaerder van den Hove 
de voorfz publicatie fonder vertrek over al na ouder ge¬ 
woonten te doen, Des t’oorkonden hebben wy defen 
met onfen name getekenten onfen groten zegel daer 
onder aen laten hangen. Gegeven in onfen veldleger 
tor Hellenrade by Ruermonde op den 13 dag der 
maend van Augufto in den jare ons Heeren 157 J- 
Ondergetekent , Guihaume de Nafau. Op de phjke 
ftond gefchreven : By bevele van fijne Excellentie. 

Ondergetekent, 
Bruynink. 

(Ctoeöagcn na öct uitgcbcn üeg booif? pacractsf / 
ïteeft bc uoo?f3 ptnce nodj gemacfct fefterc o?öonnan; 
dccn tnjlmate / opöattct ianö ban ïtüUanU tod po- 
ütüMraï foubc toerden gcrcgecrt/ toam öc ongeregeld 
ïicib ban net ïfctigetooïïi toaöfcer groot/ bpfonöertoan 
bc nene bic t'ftljccp op typfout Dabben gebaren/ toe 
fo feet bertoüdcrt toaren batfc fonder onöcrfcDcttJ/ 
fo <óeeficlijben aio toereltïpe cn op ben gutötnan / 
roofben cn plcmbecben niet anberO ban ofc openbare 
bpan&en getoeetf toaren / cn of fp geen anber tooo?* 
nemen en Dabben gepd Dan mand cn luiden te bc* 
berben. ^e jtyncipaclfïe ban befen toaren de bood 
femeben ïto&oi/^teiman/ ^oibccb/ 
€cot / cn meer andere bic mette <8?abc ban ber 
ï^arbin’t flandgefemcn toaren/ fair dar beïegoe; 
bcluibcn toe de (abc tod toegedaentoaren / endteld 
beralpen gecontttbueert Dabben / fienbe defe grote 
onac’^geltDctb cn bc guade öclejdtnge ber fahen / cn 
dattet fotoeinige fttaffe ober gebacn toerdc/ toedet; 
om uitten ionbc togen cn toilden defafcc toatban 
berbe aenfien / toant Dcn-ïiubcn docDte bat fobann 
ge ono2demnge niet cn foude bonnen lange bejtacn. 
bactomfo beeft bc boo2fcD?eben$?tnce bamDram 
«ten om Dier in te boo?fien en boopomen/ bat fijne 
noebe jonftigc bnmben niet en fottben tot fijne bpanden 
toöiben gemaebt / befe nabolgcnbe infiructte en o?; 
bonnanttegemaebt. 

tiantle 
sa in> 
ftïucne 
bg Dm 
fbince 
ban 
tan gi.cn 
gemacHt 
fcao? Mc 
Sjanlgob 
ïanb/om 
bgjjiDM' 
fic Öaec 
na’r \d* 
toe HanD 
gere* 
geert tc 
fejOjDCM- 

\T rllhelm by der gratie Gods , Prince van Orangien; 
W Grave van Naffau ,&c. / WT Alfowymetter daedbe 

vinden dattet Land van Holland in defe bevrydmge des 
Vaderlands uit der Albanifer en Spaenfer tyrannye, en 
’tfelve in fijn oude vryheiden welvarentheid terefti- 
tueren’t welk wy metter hulpeGodes voor-genomen 
hebben te volkomen, ons principahjken by-geftaen 
heeft, fo met eene grote merkelijke fomme van ge¬ 
rede penningen , als met brieven van verbande t’onier 
ernfthjke verfoek en bede,gegeven voor debetalinge 
van den Overftcn Ritmeefteren, Capitemen en Hop¬ 
luiden van den ruiteren en knechten, om den felven te 
beter en te williger te doen opfitten, monfteren en on¬ 
der eede te komen. Om welke voorfz en beloofde 
penningen op te brengen, en te furneren, fal nodig 
ziin ’t voorfz Land in fijn geheel en welvarentheid te 
conferveren, en den ingefetenen van dien alle conten- 
tement te geven , en van allefoule en overdaedvan 
knechten fo wel in Steden als ten platten Lande tebe- 
v ryen , op dat fy middelen daer toe mogen hebben en, 
hare goede wille en affediegecontinueert werden, en 
gene afteer van faken en krijgen. So ift dat wymet 
Ween rijpe deliberatien hier op gelet hebbende, be¬ 
vinden daer toe voor al nodig te zijn tfelve Land in 
fijn oude coftumen, privilegiën en vryhedent onder¬ 
houden , fo ons voornemen in’tgenerael daer toe is 
ftreckende , en ook den Staten deffelfs Lands een goed 
genoegen te geven, dattet Land ordentelijk geregeert 
mach worden. Hebben tot dien einde voorgenomen 

daer in niet te doen of tordonneren dan by advijfe van 
de ielve Staten, fo dien de gelegentheid des Lands en 
humeuren van den ingeletenen van dien beft kenne» 
lijkzijn. Willende tot dien fijne defe onfe ordonnan¬ 
tie en inftruótie byeenen yegelijken en over al in den 
Lande van Holland met fijnen appendentie onverbre¬ 
kelijk by pro vifie onderhouden en achtervolgt te wor¬ 
den. Eerft en al voren om kLand in fijn oudevry- 
heid te brengen fullende Staten by hare Gedeputeer¬ 
de doen inventariferen en copye maken van alle des 
Lands privilegiën , gerechtigheden en chartres, be- 
ruftende op den huife en Caftele van der Goüde, laten-' 
de d’originalen aldaer, daer toewy hen-lüiden autori- 
feren by defen om de felve gefien wefende, weder ge^ 
obferveert en onderhouden te mogen werdem 

En op dat des Lands Domeynen en inkomen ge» 
conferveert en behoorlijk ten gemenen profijte van 
den Lande geemployeert mogen worden. Ordineren 
wy dat voor al de Camer van de Rekeninge geredinte- 
greert worde , en dat de Staten andere perfonen be* 
quaem wefende tot Rekenmeefteren, Auditeuren en 
Clerken in de plaetfe van den genen die vertrocken 
zijn , nomineren fullen, om by provifie geconfirnneerc 
en gefurrogeert te worden, die met den genen die ge¬ 
bleven zijn goede toefichte fullen nemen dat de Do- 
meynen niet vermindert en de penningen van dien 
wel en na behoren , tot vorderinge van de gemene fa¬ 
ke , en alfo tot dienfte van de Coninklijke MajefteiC 
t’onfer ordonnantiën hefteed worden, tot welken fijne 
fy boven den gewoonlijken eed, mutatis mutandis, ook 
fweren fullen defe onfe ordonnantie te gehoorfamen eri 
alle devoir te doen om ’t land van d’Albanife en Spaen- 
fe tyrannye te bevrijden, en ’tfelve weder in fijn oude 
vryheid gefteld te mogen worden. 

Dat iy ook in plaetfe van particuliere Rentmeefters 
en Öncfangers van den voorfz. Domeynen en inkomen 
die vertogen zijn, andere perfonen daer toefuffifanc 
en bequaem wefende fullen nomineren, om ook by 
ons by provifie geconfirmeert en gefurrogeert te wor¬ 
den. in de plaetfe van de gene die vertrocken zijn. 
Wel verftaende dat de Rentmeefters die gebleven en (F. 191.) 
niet vertrocken en zijn, gehouden fullen zijn (alfo 
de Rekenmeefteren in hen vertrecken de Regifteren 
van de Camer met hen genomen hebben) mitfgaders 
den ftate van hare ongefloten en lopende rekenin¬ 
gen terftond ter Camere over te leveren, om die al¬ 
daer te regiftreren ift nood, en dat de gefurrogeerde 
voor alle cautie voor haren ontfange ter Camere ful¬ 
len ftellen en den behoorlijken eed doen, den welken 
als dan by den Rekenmeefteren den ftate van haren 
ontfange uit voorgaende rekeninge (by fo verre die 
te bekomen zijn) of by andere wegen en middelen 
gegeven fal worden , om hen in haren ontfang daer 
na te mogen reguleren, en in uitgeven niet brengen 
dan ’tgene hen by ons of die van den rekeninge ge- 
ordonneert fal zijn, die hare rekeninge ter Camere 
ter prefentie van een Gecommitteerde van den Staten 

doen fal. 
Sullen mede de voornoemde Staten in plaetfe van 

meefter Jacob Bol die vertrocken is, eenen anderen of 
meer indient hen goed dunkt, daer toe bequaem en ge- 
qualificeert zijnde nomineren totten ontfange van alle 
des gemenen Lands ommeflagen, om by ons gecon¬ 
firmeert te worden, de welke na dat fy behoorlijke cau¬ 
tie gefteld fullen hebben, terftond in haren ontfang ful¬ 
len treden en gene penningen in uitgeven mogen bren¬ 
gen dan ter ordonnantie van de Staten die hen reke¬ 
ningen ook doen fullen voor den Staten en een Ge¬ 
committeerde uiter Camere. 

En op dat de Staten te beter contentement van aL 
mogen hebben, willen wy dat fy ook een fullen nomi¬ 
neren totten ontfang en uitgeve van den penningen tot 
de krijgshandelmge binnen den Lande van Holland 
behoevende, om by ons onder behoorlijke cautie en 
eed geconfirmeert te worden , die gehouden fal zijn 
hem in fijnen uitgeven te reguleren na’tgene hem by 
den Superintendenten twe CommiflarifFen (die de 
Staten mede nomineren fullen om by ons geconfir- 
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meert te worden ] om hem by de mónfteringe te vin¬ 
den ) geordönneert Tal worden, en gehouden fal we- 
fen fijne rekeninge voor die van de rekeninge en den 
Staten te doen. Item fuilen ook alle Capiteinen en 
Hopluiden fweren óns als Stadhouder van Holland, 
Zeeland en Weft-Vriefland en Sticht van Utrecht, 
en den Staten des lands van Holland gehou en getrouw 
te wefert om de Landen te bevrijden van de Albanife 
en Spaenfe tyrannye, ten dienfte van den Coninklij- 
ken Majefteit als Grave van Holland, en voorts den 
artijkel-brief die wy den Staten óver geföndert hebben. 
Voorts is onfe meninge en intentie dat de goeden van 
dengenen die hen openbaerlijken voor vyanden dra¬ 
gen , terftont by de Magiftraten daer ónder die ge¬ 
legen zijn geannoteert , en de vruchten van dien 
ontfangen Tullen worden by de Rentmeefters van 
den Domeynen, elk in fijn quartier, om tot vorderin- 
ge van de gemene fake ter ordonnantie als voren, ge- 
employeert te worden , die daer van rekeninge apart 
Tullen doen ten overftaen van eenige Gecommitteerde 
van deStaten. Dat van gelijken gefchiede van goeden 
toebehorende perfonen hen onthoudende inde Steden, 
die hen noch met ons niet gecontormcerten hebben, 
en ook van den genen die hen om defe beroerten uit 
hare woonfteden getranfporteert hebben, en na open¬ 
bare inroepinge niet wederom komen, en dit ter tijd 
toe de Steden hen met ons conformeren, ofdatfy we¬ 
der ter plaetfe van hare refidentie gekomen fuilen we- 
fen. Wel verftaende dat uitde voorfchreven goeden 
betalinge met kenniffe van faken gedaen fal worden 
’tgene fy anderen deugdelijken fchuldigzijn. Danfo 
wy begeren alle vrundfchap en vrede t’onderhouden 
metten nagebuiren buiten de Nederlanden gefeten : 
To willen en ordonneren wy dat hen-luiden hare goe¬ 
den volgen mits deugdelijken verifierende hen-luiden 
die en genen anderen inparteof dele toe te behoren. 
En op dat alle faken by betere ordre uitgerecht mogen 
worden, fo willen wy ook dat fo wanneer daer eenig 
officie of ampt vaceren fal, dat die van de Camere van 
de rekeninge daer in difponeren en defelve confereren 
na ouder gewoonte by verpachtinge, mits eerft en al 
voren daer op gehad hebbende t’advijs van den Wet¬ 
houders en Raden der Steden daer ’tfelve officie of 
ampt vaceren fal, en van anderen by ad vijs van particu¬ 
liere Rentmeefters daer ’tfelve onder forteert, dan in 
den Bailiufchappen van Rijnland , Kennemerland, 
Delfland, Schieland , Zuid-Holland, Waterland met 
Zeevank , en alle andere diergelijke, met advijsvati 
den Staten, om in ’t exerceren van hare officien beter 
ordre gefteld te mogen worden. En fuilen alle Officie¬ 
ren ons als Stadhouder van Holland boven den ouden 
cn gewoonlijken eed, mutatis mutandis, ook fweren 
defe onfe ordonnantiën in alles te volkomen, cn met 
alle vlijt ’t Land vande Albanife en Spaenfe tyrannye te 
helpen bevrijden,om weder in fijn oude vryheid te mo¬ 
gen komen. Verlatende en deporterende by defen allen 
dengenen die contrarie defe hare commiffien verkre¬ 
gen hebben, fo wy ook by defen doen alle andere ge¬ 
nerale commiffien over den Lande van Holland ftrec- 
kende voor defe tijd geexperieert. Is mede onfen wille 
en meninge dat niemant eenige omflagen vah pennin¬ 
gen of anders over den lande van Holland óf onder Hol 
land forterende’ in ’t geheel of deel fal doen, dan alleen 
den Staten van den fel ven lande, die wy daer toe by de¬ 
fen autoriferen, om te vinden de penningen by hen¬ 
luiden t’onfen begeerte opgebracht en verfegelt. Eri dat 
by fodanige middelen als hen-luiden dunken fal den 
Lande oorbaerlijkfte en draeglijkfte te wefen. Wil¬ 
lende daerom de penningen die by eenige particulire 
Gouverneurs omgeflagen en ontfangen zijn, dat die 
terftond komen en over-gelevert fuilen worden aen 
gelde of behoorlijke acquyten in handen Van den Ortt- 
fangers, die by de Staten gefteld fuilen worden, om 
daer van mede behoorlijke rekeninge gedaen te mogen 
worden, en op dat egalité over ’t gehele Land gebruikt 
mach worden hen-luiden dat afflag fal mogen ftrec- 
ken. Als wy ook willen dat alle andere doen fuilen in 
den Rade van Holland of onder Holland forterende 

; I. Deel, 

Oor/pronk der Nederlandfè Beroerten, 40 i 
die by ons $ onfert lieven rieve den Grave van der 
Mark, of yemand anders particuliere commiffie van 
ons hébbende, tot eenigen ontfang oi Rentmeeitèf- 
fchap gefteld en gecommitteert zijn: fowy allen dén 
felven by deièn van hare commiffien deporteren cn 
verlaten. Itemopdatdejuftitiewefende’t fondament 
van de confervatie van een Republijc, wederom iri effe 
gefteld mach worden , fo is ons ernftig verfoek dat de 
Staten ons in alder diligentie willen over fchickende 
namen van den Raedsheeren die noch te bekomen en 
niet vertrocken zijn, en daer toe noch eenige andere 
gequalificeerde perfonen om Raden re zijn nomineren, 
om daer uit by ons by provifie eenen Raed geconfti- 
tueert te worden die de Juftitie in den landen van Hol¬ 
land fuilen adminiftreren, tuflehen partyen, en de ken¬ 
niffe van alle de aengehaelde en aengeflagen goéden óf 
defelve gehouden fouden worden voor prijs dan niet. 
Voortscafferen wy alle commiffiendiewyofonfeGe- 
committeerde tot noch toe ter Zee gegeven hebben , 
ten fijne de negotiatie te beter en vryer op den Lande 
van Holland geexerceert mach worden, willende dat 
voortaen eenen yegelijken van onfe Capiteinen en an¬ 
deren hen reguleren fuilen na de ordonnantie diewy 
daer op met advijfè van de Staten maken fuilen. 

En fo onfe uiterlijkfte meninge, begeerte en inten¬ 
tie is, dat de gemene tufte en vrede binnen den Lan¬ 
de van Holland en daer onder forterende volkome^ 
lijken en onverbrekelijken onderhouden mach wor¬ 
den. So willen en ordonneren wy by defen dat alle 
onfe Capiteinen, Overften, Hooft-Officieren en Weé- 
houderen gehouden fuilen wefen eed té doen den Plac- 
cate daer op by ons gegeven in onfert heyrleger tot 
Hellenradeby Ruermonde, op den 23 Augufti 1572;' 
in alle fijne poinéten te achtervolgen en te volkomen. 
En alfo wy voor defe tijd felVer in perfoon als nóch 
niet mogen komen , fo is onfe intentie en meininge 
dat alle d’andere faken concernerende het Gouverne¬ 
ment van den Lande van Holland en daer ónder 
foterende , geadminiftreert en gevorderc fuilen wor¬ 
den by onfen lieven en beminden neve den Grave 
van der Mark , by advijs van den genen die wy ter 
nominatie van den Staten als Raden by hen gevoegt 
hebben en noch voegen fuilen wel verftaende dat fy 
in faken beroerende de politie en welvaren van den 
voorfchreven Lande niet en fuilen difponeren Tonder 
voorgaende advyfe van de Staren. Willende en ordon¬ 
nerende yoorts om de Steden in goede politie enrege- 
ringe t’onderhouden, de felve in alle politijke en bor- 
gerlijke faken fuilen geregeert worden by de Wet-höU- 
ders en Regeerders der felver: wel verftaende dat wy 
inden felven dat ons goet dunken fal eenen Gouver¬ 
neur tot meerder bewaerniffd van dien fuilen ftellen , 
ftellen, by advyfe van de Staten. Des t’oorconde heb¬ 
ben wy defen met onfen name getekent en ons groten 
fecreet zegel daer beneffens laten drucken in Placcate. 
Gegevep in onfen Veld-leger tot Hellenrade by Ruer¬ 
monde , op den 25 dag der maend van Augufto in den 
jare ons Heeren , 1572. Ondertekent GuiUaume de 
Na ff au, met een zegel in roden waffe daer beneffens 
gedrukt, en beneden getekent, 

Brvvnink. 

AHO nu bc $?ince ban ®rangten in bttfciidbm 
^fa&ftt o?b?e gefïdb / en bed tmeben gino en toe^ 
bet gefonöen Dabbe/ fo io f)p DejjBnfe met aüt3ijtt 
bolfe gepaffeert / en ben ecrfïen of ttoeben ^ep; 
tember boo: üfoben gebomen/ en ’tfdbcopgeetfdff/ 
en be J|ooft-poo?tc albaertn InanD gefïehcn tjeh* 
benbe/ fo 3ijn eenige <0ebeputcn:Oe ban bet *§tab/ 
onbet be toelfic toao iDOCtO? Elbertus Leoninus_,t)Ub 
ten bp ben $?ince gdiomen / en Ijcübcn met fjem am? 
geatto?beert bat bp be «§tab metbffben fottbc toib öfcrc 
len laten / mits? batfe een feta fomme gdbofom 
ben geben / gdpfe gcfcOicb io/ baet mebefp af ge-' San ë* 
togen 3pn. Cerfdbettnböecft 3|onftïjeet2ttemban randm, 
^02pbe (lab ban iiDerpelen uit ben name beo pin; 
ten ban arangien ingenomen. €cnige anbcte^te= mmS* 
ben öotenbe be aenbomfle beo finten met fo beie 
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©t!öe* 
Jiaciöe 
iijcno^ 
men. 

Het fèile Boek. 

(F. 293.) 

©fjS 
pjfncm 
Ban 
Eanglcn 
necrftfcj* 
fjeiö om 
23crgcu 
sn dene; 
SOUtDEH 
te ont> 
feuen. 

^riier) 

gc tuf* 
frijcnfjct 
fcolh ban 
ben dcc* 
togban 
SUba en 
ben 
P?mce. 

©en 
jpunce 
bui (Tag 
leberen 
niaei'Dcn 
Ücuiog 
ban2Uj 
ba niet. 

boir / bebben bem meöe eeö gcöaen / fommige uit b?e* 
fe ban fijn t)ep?-hratbt/ en anbere uit goeöc taille* Cu* 
öenaeröc in ©laenöeten toerö boo? iifiigbeiöïngcno* 
men boo? een Sataö Blottutiactt / altoaer niet alleen 
öc Cfjïder ban bet ^taö ^loofl ban Co?tebille /maer 
00b bed Catöolpe/ en bpfonöer öc <0ceflel|ih0eib feer 
guaïtjh getratteert toeröen/ taant fp i^eece 31an tl po* 
fid#0jtóö?tct$amelett (bieïjiectnöe fïaögebïucljt 
toao') met notfi beertienofbijftien ^?icfïcrogeban* 
genbebbenöeöefelbe fianöen en boeten gebonöen/en 
tnöe dbicre getoo?pen/ enalfo berö?onhen Ijebben/ 
uitgenomen eenen ouöcn en onfïerhen man genaemt 
Hcer§acoü tdmbainuo/ befe aenben Ocbergcö?e* 
ben 3ijnbe io uitgehomen en te lijbe gcblebcn. Boo?tO 
bebben 3P bc Herbenen Clooficren berooftengefpo- 
lieert/öc Beeïöcn en Altaren aen fïuchen gefme> 
ten/en feer ongefdjtbtelijb albaet geïeeft. <©efe on* 
gefdjtöte Danöelinge beeft anbere ^teben eenfebnb 
getocefi/ fo batfe baer poodcn gefloten btdöcn/ 
bie fp mogelijb anöcrfino ban felfo geopent fou* 
ben bebben / baant genoegfaem bet gebelc Sanö ben 
Hertog ban tllba bpanö toao / en ben $?ince ban C* 
rangten tocgebaen tuaren/ban beo §B?incen ban <0? 
rangien boogtenten en toao niet om bed ^tcöcn in 
te nemen / ’ttoelh DP tod iicljtelijh baböe bonnen 
boenfobP baer nacr gepoogt babbe/ maer bP Idbe 
alle 5ijn blijt en ncerfïigbeiö aen om fijnen b?oeöerte 
bttlpe te bomen en t’omfetten. dommige ^tcöen 
bie bent tocgebaen toaren/ Ijebben bem met gelöge* 
affilieert: bie ban Uibelle toerben gcötoongcn bic* 
malie en gdb te geben / om bat fp bent babben getoei* 
gert paffagie/ menenbe batfe retftonö ban ben 
togbatt tllba fouben toeröen ontfet/toant fp bem in 
tijöO Dabben getoaerftbotit: maer öe H^wog en toil* 
begijn boïh niet öeilen/nergeno anöcroopacbtenöe 
ban om Bergen in3ijn getociö te hrijgen. tllODpnu 
berflonö bat be ïJtonce nafcenöê toao/ beeft bP 3ip 
nen leger met alber necrfiigbeiö gefïcrht/ en bet ge* 
iefjut in beguame plaetfen geftelb / in meninge om op 
3tjn boo?öecl te bltjben leggen en niet te fïaen tegen 
ben 13,’Uitc / beeft niet ec min bijf bonbert paerben 
«itgefonben / om fehcdijh te hernemen alle begelc- 
gentbdb/getal en t boojnemen banben ©?tnce/ ’ttoelh 
bp ben $)?ince ban C?angien berflaen 5ijnbe / beeft 
bp fijnen b?oeöer <©?abe 3§enö?ib ban kaffan met 
bier'bonbert paerben tegen baer gefonöen / be toelbe 
fijne bpanben terflonb en oberfteniS aenballenbe/ öc 
felbe geb?eben beeft tot aen bare fïerbten/be gene bie 
in ben leger maren aen bier 3ijöett fulben b?efeaenja* 
genbe / bat fp bp na öc blucfit babben genomen / toant 
fp meenben boo?eerfibatbe fpdnte met3ijnengebe* 
Icn leger aïbaertoa^ <0?abe ^cnrib beefter fefiien 
ban öe fijne berlo?cn / öc toelbe meejt gefeboten fijn 
getoccfi itite fcljamfen ban ben bpanb. <©?abe ï^enrib 
tocöcrgdieertdjnöcbjao ban aöbtjfe bat fp ben 3|er* 
tog totten fladj fouben uttlochen / toant bp liet bem 
öunben batfe met b?efe behangen toaren. t©e f^dnee 
bolgenöeöenïtacbban fijnen beoeöcr/beeftalle3ijn 
bolbbpeenünberljacr ©aenbelo geb?acbt engetroc* 
hen tot bp be £soo?n-molcn/ altoaer bp 3ön bolh op een 
boogte in fiatb-oo?bcn beeft geftelb en bp bier uren 
beeft in 02ö?e blijben ftaen / bertoacbtenöe öc.ö J|erto* 
gen ban ?llba homfte/ toaer toe fp bem toaren poeren* 
öe /fcbietenöe altemet met ctlijh gefebut in fijn leger: 
maer öe Hertog ban 3$iba en beeft bem niet beroert/ 
anöersöan bat ijp ban gdijhen met grof gefebut toe* 
öerom gefeboten beeft / en en lietebentoel niet af öe 
muren öcr ftaö ban 25crgcn te bcftbictcn/feggenöe 
batbp aïbaer niet en toa^ gehomen om bess finten 
ban é^angien toil te boen / maer om fijnen eigen fin te 
bolgen. Cen leften beeft bP eenen Ijoop fcljuttersfuit 
gefonöen om te febermutferen. <De pdnee fiopenbe 
bat bp ban finne fouben mogen bcranöeren/Deeft baer 
tegen een bed ruitere uitgcfonöcn / befe bebben baer fo 
bopper aengeballen/öat fp bie toeöerom in baer feban* 
fen bebben geiaegt/fnlicöatter ban uittefebanfenbeel 
paerben en ruiter $ gegueft en fommige öooö gebleben 
3ü«- 

i$7i> 

D€ tpdnceban ©dingien / merfeer.be bat bp ben 
Hertog niet totten fïag en honöe uitlochen/en toe* 

tcnöebattetïepericuloo^ toaes bemih3ijnfterhtenen 
boo?beel aen te taften / iö eerlijh afgetogen ontrent 
^inte (©pfiain op een plaetfe altoaer bP niet bed te 
eten noefi te bdnhen en banö/toant be^pangiaer* 
ben baböent baer al te bo?en opgeteert / en boo?m ber* 
melt/öcnnacbtgcpafTeertfpnöeöacbt bP eenb?ugge 
te mahenoberbe rebiere iopenöe na ^inte <©pfïain 
en bic te paffeeën / maer öe H^tog ban 2llba bab* 
öe beöehtdijb noo folbaten uit fijnen leger gefonöen / 
öetodhe trectenöe lanbb ö’anöec fijbe ban ber rebie* 
re / bem ben pag belette en 3ijn boo?nemen beranöer* 
ben. i€er felbec tijö foigs ^alentinusS Keurfucften %>emp 
25iffdjop ban geulen met ttoe öutfent ruitereninöe^ 
Hertogen ban 2Elba leger gehomen / fullps bat öeg SS 
Hertogenleger feer geftecht too?be. ^e?S 25iffcbopsi opöen 
aöbijo toag/öatmen ben pnnee fïag leberenfoube/ 
maeröe Hertog ban SClba bermijbe ben fïag/en en 
toilöe geenfinö ben fïag abonturen/ tod boo?fïenöe bat 2000. 
ben Pdnce fo bp niet en fïoeg/ bem in fijn boojöeel niet mïïtn* 
en fouöe herben aengriipen / en bat bp ’t tegen bem al* 
fo niet lange albaer en fouöe honnen berben/maer fou* 
be moeten öoo? gcb?eh ban gelöe of ban bittualie (fon* 
ber 3ijnen belcgeröen D?oeöer nu genoegfaem in öe ui* 
terfie benautbeiö geb?acbt 3Önbe te honnen ontfetten) 
bertrechen. ^tlbubiffer toeinig uitgerecht ban bat fp 
maïhanöeren altemet met febermutferen befoebt beb* 

ben / toant boetoel be ^?ince tot meermael om ben 
Hertog tot fïaen te lochenfpn bolfein fïago?öengefïelt 
babbe / fo beeft öe Hertog bem niet toillen befoehen. 

E€c öe p?ince nocb boo? Bergen guam / ber* 
boo2öe bp öefcb?ichdijhe moo?ö öet Hugenoten 

bie binnen fparijg gebeurb toagf ben 24 SCugufïi/ 
baer ban top fommarie Dier toatfuilen herbalen/ 
aio toefcnöe niet gebeel buiten p^opoofle/ öetoijfeöefc 
fahen grote beranöeringe in be ^eberlanöfe fahen 
en beo finten boo?nemen beroo?faehte. ^6 Deb bier 
bo?enaengeroertboebat be Hugenoten in ©?anferijh mon m 
nacr grote oo?loge in 5Cugufïo Slnno 15:70. bp ben Co* & nel üan 
ninh hergunt toao bet beröe ©?ebe-ebict/ feberttoel* sffa' 
hen tijöe berfcbeiöen butoelphen in B?anhcph gebeur* moo?& 
ben. Cinödtjh io ooh naer bele anbere banöeiingen anno 
een Hubjeltjh befïoten tuffeben ben B?ïnce banM* '57L' 
barre en beo Coninr fufïet iBargareta. ^ft boo?f3 
butodijh mttfgaöerobegrote bzunbfcbap bie öeCo* 
ning enöeoube Coninginne3öne moeöergebeinföe* 
lijhtoonben aenben SCbmirael ban ©?anhcijh /ben 
Bdncenban iSabarre en Conbe/ en anbere ban ben 
P2incipaelfïe Hugenootfe Heeren en Cöelen / ooh me* 
be öe f^cöcrlanöfe oorloge bie met beo Coninr betoil* 
gingebp <©?abe Eoöetoijh aengebangen toaofo ge* 
boo?t io/beroo?faehte/ bat bet toantroutoe bat fo lange 
tuffebenbeibe partijen toao getoeefïmeefï toeggeno* 
mentoeröe/ fulr öatöe Hugenoten in fïapegetotegt 
fijnöe/nergcno anbero min om enpeinföenbanom 
’tgene tegen ben toeröe gep?actifeect/ namentlijhen 
bare alber bernidinge en öooö / eer öe boo?f3 ödtilofte 
banbenConinh ban^abarre met beo ConinhOfu* 
fïer toccb boltoacïjt/ flerf öe Coninginne ban ^abar* 
re binnen ^arijo / eenige toilben feggen boo? bergifti* 
ge fpijfe / anbere boo? bergtfttge banöfcboenen / en 
anbere feggen boo? natup?lijhe fiehteeneengeb?ehin 
öc Song. ^ieo niettemin be b?uiloft babbe 3bn boo?t* 
ganh ben febentienöe of acbtienöen Sugufïi/ en be 
$?ince ban ^abarre / boo? 3Ü11O moeöero affïerben / 
babbe nu ben tijtel ban Coninhban^abarregehre* 
gen. b?uilofte toerö met groter p?acbt en p?ad ge> 
bonben. <Dc ^incen/ <©?aben / Baroenen en anbere 
Hecrcnen Cödluiben/ Hugenoten fijnöe/ toaren bp 
naer bier altefamen tegcntooo?big. 3&en 19/20/ 
en 21/Slugiifïi toafmen al onleöig met (Co?nop-fpden 
en alle b?cugöe fonöcr öatmen eenig guaeö bermoeöe/ 
noebtane toao ben Sbmirad ban berfcbeiöen plaetfen 
getoaerfcboutöatbP fieb toacbten fouöe / en ben Co* 
ninh niet te bafï betroutoen/ ban bp anttooo?be een pe* 
gelgh bat bp ben Coninh ten bollen betcoutoöe/ailege* 

1 ‘ senb« 
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gerente hele getoiebtige «tenen en befonter tit Butoe? 
lijk / baer mete bP feite bat aïie mifiroutocn be0oo?be 
boeg genomen te toettenen 21Sïugufli toefente b?p? 
tagtes mo?genS / toect op Lou vre tact geïjouten/ te 
Sfibmtrael baer in 00b toefente/en aifo bP baer na toiite 
na Ijutó gaen is te Coninb uit een Capelle recht boo? 
Louvrc bem te gemoet gekomen/ toaerom bp bem ge? 
ieite tot in te Caetsbane/ altoaer ten 2Cbmitael een 
toeinig bebbente ften fpeien / is uit en na ijuisgcgaen 
tot fijn mittagmael/ bergcfelfcbapt fijnte metbijf? 
tien ctelluiben/en geenpontect trebenban Louvre 
3ijnte/ toert ten SEtmirael gaenbe langs befttaten/ 
een requefte iefente/ uit een bcnffcec met pfece traliën 

©en gefcöoten met een roet taec b?ie loten in toaim Bet 
stbnu'j eene loot beeft bem ten boo?ften binger fijntee teef); 
tan uan tec bant toeg genomen / met pet antec loot toect bp in 
rh& ten flinker acm getoont bp te muis ban ter bant tat 
Befcfia; bet loot aen ten elleboog uitginb. <De Cbeüutben tie 
«“• bP öp bem batte toaren alle ’t famen bier ban bet? 

baeft. ^©en Htmirael toert in fijn butogeleitet/ en 
fijn toonten berbonten/ te teure ban’t buis taer be 
feboot uit quant toert opgelopen/ tantefebuttee te? 
toelbe genaemt toas iBomrebel te 25?ie / toas al toeg. 
^e Coninb tefe tijtinge in bet baetsfpel ontfangen 
bebbente/ geliet bem feer b?oebe / toerp bet raquet ter 
aerten/ en hertoog in fijn barnet/ te Coninb ban 
Rabatte/te©?inteban Conté/ te <©?abe ban ïïo? 
ebeforault en meer antere Zeereu en^ugenootfe C? 
telluiten quanten ten SCSmiraei befoeben/ enteten 
Raer blacbten aen ten Coninb / bertonenbefijnjBa? 
lefteit tat bet boo? ben niet feber en toas binnen pa? 
rijO langer te bltjben/ en batenomberlofom temo? 
gen bertreeben. m Coninb bettrooflefe en blaegte 
immer fo fee r/ beloof te en ftooer tat lip tat feit fulr 
foute to?eben en taer ober fotanige ffcraffe laten toen / 
tat ten 3lltmirael en fijne btunben fouten reten heb? 
ben ban ben te genoegen. <Be Coninginne fijne moe? 
ter feite bangelijken / en gaf eenen febijn ban feer gro? 
te ttoefljeit/ en fp?ab tat te Coninbtoo? tefetaet 
een groot getoelt gefebiet toa?S/ liet men tat / feite bP/ 
beten ongeftraft/ mo?gen foutenfe te fïoutbeib toel ne? 
men om’t felbe te boen mbeSComnr Bof/ en op een 
anöectnb in fijn bette/ ja feboot en armen. <©oo?be? 
fe gebeinfte tobbelbeit toetten te Coninb ban Ba? 
baere/te ^>tnce ban Conté en antere Beeren nocb ten 
Bobe gebouten/en bermits fommige goct bonten tat 
men ten actmirael op fijn buis tot Cbaftiüon foute 
brengen ttoe tag reifen ban parijs/fo geliet bem te 
Coninb tat bP bem een bamer in fijn Bof toiite aen? 
bieten/ en fo bejrebpomtetoetomtertoontenniet 
en boft berbuifen / fo foute fijn jBajefieit in fijnen bui? 
fe een bente ban fijne toacbt fenten / om fijnen perfoon 
te beter te berfcbccen / gelijk 00b getaen toerbe / toant 
te Coninb font altaer 100 foltaten boo2 fün buts. 
Ontrent ttoee uren na noen is te Coninb met te Co? 
ninginne fijn moetec/ fijnb?octerS/ te UBaerfcbal? 
ben ban ©?anbtijk/ te Bectog ban BeberS enbeel 
antere Beeren en Capiteinen / ten Sfltmirael gaen be? 
foeben/ en bectroolien / belobentc ’t felbe feit fo te 
toen ftraffen / tat men bes ceutotg getenben foute. 
jBaer ’t boo?nemen toas anterS / fo men rnetter taet 
bebant/toant te Coninb bete alle te Bugenootfe Bee? 
ren en Ctelluiten forieren ontrent bes 'MSömiraels 
buis / om tat fp bom te nabet en getebet fouten 3ijn. 

atimif "®es ^atertags te ttoe uren na mitteenaebt / toert 
mfê te blOtbe geklept ban Sint Germain Auxerroys,’t toelb 
|u<s5 gefioojt 3ijnte bebben te foltaten tie te toacbt boo? 
JSjJf tes SEtmiraelS buis bielten / te teure tes buts opge? 
ban öe lopen. 3B>e Bortog ban <0uife is taer terftont te paec? 
B^nepee te ingebomen / bergefelfcbapt met belc ban fijn aen? 

hangers / eenen Boogtuits genaemt 25eme / een tie? 
tot fön naer tes buis banten Bectog ban Cuife/tie met meer 
jfotoa: antere in bes 2Cbmïraels barnet gebomen toaren 

©en too?llab ten 'Jütmirael/ taer na toert niet een menfeb 
abmu lebente in tes 5Ctmiraels buis gefpaert/ maec alle 
«ei boot gefïagen en bermoojt tiemen bonte binten / bes 
“tSfe, IftmiraelS tote licljacm toert tooj eenen ^arïabour 

ter benftmn «itgetoo?pen; te Bectog ban <0uife en 
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aiumale toilten bem toot ften/gelijb fp beten en toen 
bettroebenfp. Betlicbaem ban ten ?Etmiracl toert 
too? te Eabepen naebt langs terflraten gefleept en 
lebjb mtsbantelt. <Be C»?abe ban Bocljefocault toert 
in fijn bamecbermoo2t en fijn boffers geplontert. ^e m 
IBarb-grabe ban Bebel toert in fijn bembbe tot in te aenootfe 
^eine gejaegt/ en in een fcijuitgen gebomen 3ijnte/ JEcm 
toert ban BttfTp fpnen eigen Bebeboo2lïebcn. (Ce? moozis. 
lignp tes ^tmiraels^toager toert 00b too? een on? 
bebentc too?fteben. Cien of ttoaelf Ctelluiten in bes 
Coninr ban Baba?rebo#2-bamcr gefïapen bebbente/ 
toerten eerfï ban baer géteeer geblotet / en ban tefol? 
baten ban bes Coninr toacbt too?fleben in tes Co? 
ning tegentooo?tigbeit tie in een benfïec lag. tBe Co? 
ninb ban Baba?re en te B?ittce ban Conté toerten 
gehangen boo? ten Coninb geb?ocbt/ tot te toelbe te 
Coninb feite tat bp ban tie tijb aen niet meer tan een 
Beligie in fijn ïtijb en toiite Iijten/taerom toiite bp 
bebben tatfe jBiffe boren ennabaerterboo?bateren 
topfe fouten leben/ intien fp baer lebenengoeteren 
lief batten / en gaf baer taer op t?ietagen baer be? 
raeb. Cerfiont taer na toect te grote blocbe tes Bal? 
leis geblept / en toe toerten in befïabalJebeBugeno? ySamt 
ten gefoebt tie taer toaren/ en man/ toijf/ bint al toot ten m> 
gefmeten en bermoo?t/ fommige naebt/ fommige balf 
en btel flapente in betten/op taben/onter banben/ nwfa 
en toaer men tie bonte binten, ^e B?efitent la Pace 
een feer geleert man toert too2fteben en in te^eino 
gefmeten/ tefgelijr ten bermaerten Petrus Ramus. 
3^e Commiffarifen en ^uartier-meefïers ban Ba? 
rjjs gingen met baer bolb ban buis tot buis taerfe 
Bugenoten meenten te binten / en teten ben alle teu? 
ren ban bes ConingSteegen open toen / enfïoegemeit 
ftabent al toot / te ba?ren gelaten met tote lichamen 
ban jonge jonbb?outoen en toebteren/ mans en bint e? 
ren toerten na te rebiere get?eben. ^omma tefen 
tag toefente fonbagben2+miguffi/ en'^tnte25ar? 
tbolomeus tag toert gebeel met moo?ten/ b?outoen 
febenten en plontecenobergeb2acbt. ^IBen aebt tat 
bet getal ter gene tie tien tag fo binnen parijs als in 
te boo?-fteten omgeb?acbt 3ijn getoeeft / ober te 
10000 perfonen toas belopente / te flraten toaren met 
tote lichamen bebebt/ te rebiere toas metbloebge? 
bettoet/ ja 00b te poo?ten en ingangen ban tes Co? 
ninr Bof / en noch en toaren te moo?ters ban ten 
bloete niet berfact/ toant te naboïgente tagen gingen 
fp noch foeben te gene tie obergeblebentoaren/ tic 
noch al toerten boo?fteben/ tegeblucbteberbolgten 
omgeb?acbt taer menfe bonte bebomen/ tiergelijbc 
moo?ten gefebieten 00b in antere fleten enplaetfen 
too2 heel ©?anbrijb taerfe bonte meefïer too?tcn/futo 
tatmenacbtbatinbo?tentijte in ©eanbnjb ober be 
TOOOOO perfonen geboot 3jjn getoeeft / en tat alles on? 
ter bejeel ban een berfierte confpiratic tic ten SEtmi? 
rael en te Bugenoten tegen ten perfoon ban ten Co? 
ninb/fijne b2oeberS en te Coninginne fijne moeter fou? 
ten gemaebt bebben/taec ban niet en toas.^e Coninb 
batte geerne eerft gebat tat ten Bortog ban <©uifc 
befe taet op bem batte genomen / onter tejreltatbP 
fulc getaen batte om bem te to2eben ober ten Ébmi? 
rael en Bugenoten ban te toot tes outen Bectog ham 
<0uife / betoelbe too? eenen Bugenoot in te eerfre 
3francoife beroerte boo? C?leans boo?fcboten toas 
too? tes Itmicaels bebeï/fo fommige toilten feggen: 
maer te Bertoge ban C»uife infiente tat bP too? tefc 
ongeboo?be to?eetbeit en bolb20cbtemoo?ten/ alter 
menfeben too?ne ober bem en a!le3ijnenabomeltngett 
foute b?engen/ feboof te fcbult tefer lelijker onge? 
boo?ter moo2t op ten Coninb / toant bP batte 00b in 
te moo?t felfs cenige Bugenoten bctoacrt en ben leben 
gefalbeert op fijn buis ban <6uife. ^eComnb beeft 
00b te fcbult taer na op bem genomen en te fabc toil? 
len bertetigen/ tan op tefc/ tan op tie maniere/maec 
toant tit alles in te jfranfe Bbïötten in ’t lang en 
b?eet befcb2eben is/ fo toil ib tit laten beruften/ en tic 
luft beeft ban tefe tragette meer te toeten / tie bon? 
nent altaer lefen / ’t iS mp genoeg ’t felbe bo?teli)b 
aengeroert te hebben, 

EU ï©c? 
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Het feftè Boek» 

a^eïjcctotttie featt óp be ^ebeclanbfe fa^^c: 
fonUeöc ©rtnce bajt ontrent SSergen tn^enégoïttoen 
lacU menün leger om batte ontfetten/foeftenbealie 

** Sten hertog Oag‘rlela^en/öaerftPmet 

b®?™toe ententetemen/ fo'“5™ *fSSanenlto 
beiijaöej lanh öett tienben / elf óen / en naboigettbe oagcntuu 
mie bet ÏÏnkacïïm betnaimt om te beraetigagen ban be fa* 
& tol! !?SS„ -tloto ton 

““SSSK"^ ^aecïem ^ ^mfletóam te boen beleggen / öaecbe <0?gbePan 
ïipi* ïiraarfo tot on aengielb / alfoeen goctbeelborgetS 

Sn Se (fa men meente) ocïjeel op te 3* 
hflii hon ©2tnce toaten / en niet anbetS en foegten 

ban bat men baer boren bomen foube en bat fp tKnalO 
irtubctt opentoten. l^u eifepte toet toe ton be 

Sómff/ooo Bttoens /te Staten beloofben pen tc 
flffiftenttó totte belegertngeban 

_ _ 15 7^ 

gebaen geeft / b2anbenbe ooft get bo^p ban ^lote^ 
TL^L. Lr 3iiatrrn> dTrofe leaacnbc te-' niI. bijb meeft af. hopman Jfêtcgtei C«b leggcnüe t^ 0„. 

gen ober SSmfïerüam met ö?te gonöerö mannen om 
ben btjït albaer te betoaren/ btt 
io foberbaert getoorben bat gp 
ften of getoaer te toorben beo natgtS tttoi na 
purmetenbe to getroeben. <©c <©?abe tï 
beblaegbe fitï) obet be Staten batfe gaer beloofbe 
penningen en amonitie gem met en Ö^bben gefotv 
ben / en bat gp baet boo? bte ^tab gabbe moeten 
berlaten / anberegaben gem en 
fetijgsboift be fcgulb / obetmttO fpUuben fom^ebe^ 
Ujben ganbelben tegen be Catgolgben enionberlnv 
ge tegen be Regeren / ©apen / 
boo?fpluiben beb?eefttoaren genonberfpnematgttc 
begeben. 

lenigen tnb te boren toaë boo? eenen genaemt »(nge om 
l.-ï. dftrnrtmpn acngebtent / öen SSt» 

ban fouben openoumi. m* «öeniaen tiib te boren toaë boo? eenen gemum «nge om 
Staten 40000 gulbenS / be ^taten ga»rb (Hater ben ©linee ban «©rangien acngebient/ &en sst» 
Sm allesö2lJ0-SteSSSfeSe goebatben mrntrael 25oSguifen ban meninge toaS ™J nebonben bat men geiue ^ alte .. m })cm op öc 3pöc pan ben felbe f£n [* 

ïiHiite te beaebert/ mitogebbeube cenige commifite fcrtjgen 
/ rnnrr a!fn bC MbC ©littCC fulb^ 

nobe Snbe» flirt gebonben bat menrt felbe 
teaanbefoube beleggen en befegietm» ^e^miber' 

fïptotóSttTcnacfgcto 
duimen onbet ben Staten altijb geobferbcert / batfe 

ntemanb bp pjotnratici^^tSSfS^ö^Sïc^tclïcS ttt tjerfoon en be <©ebeputeerbe bet etsen 
enbec procuratie / maerbjüben gcerne aeaOorentoat 
lm iian rnegen ben boo?f3 ^onop foube toillen propo- 
5?^®* SKJS 4cnnn tóaö bat men om bt 

gualgben bonbe geïoben/immers onbeftenbtoao tut ^?(nre 

=;:ïS?rJSKS=-- 
fobaniae commtiTie nictfenben/ ban fcg?eef ben 10 
metenoe mat meiuie oacr nou? muun nV...«v — 
fobanige commiffte nictfenben / ban 
gulp uit Sfliberfcerfee acn ben <©ouberneur ^onop öat 
giïöefabe foube ften te onbertajlen / en metten jetom 
film tc BatocIcnfccïCtcüjft/fonPootocnpsKf amte» 
fclbcn ©opfiuifen / teelten bjtcf Pebtog JOTW tojj 
smi emtrófttrirm oberfottb / tnet eenen brief bart 

fcliicben om oe fegepen ban ^mgerbam te gaenen 
ban benEuiber3ee te goubén: btt toertie ooft ban ben 
3©aterfieben feer gebreben / en toerbe brei goeb gebom 
ben / ban begrote onboften baer toe ban nobe 3unbe 
boerbett gefcgróomten bebe fulbS aegter bigben/ban 
bet beleggen ban2ümfïerbam bjcrb geborbert / fulbS 
bat be 4Brabe ban ber JBatfe metget regiment batt 
ten«metton ftafanwIBullet cn ontere " 

felben25oonutjen/ roemen u^j ^ 
ben felben 25ooguifen oberfonb/ met eenen b?tef ban 
gem felfS / baer in gem beel fcgoonS ^benbe en toe^ 
feggenbe als te toeten / conttnuatte ban funengate/ 
betaltngc ban 3ijn aegtertoefen / enmeec^r ebre en be. 
loninnealogp totbter ttjbtoe gabbegegab. Refter 
Willem Bardéfius fcbrecf ban flelijben aengembefeti 

nabolgenbenbjtef. 

f7Dele, vrome, kloekmoedige Heere p ^ gebiede 
F mv dienftliikinuE. goede gratie: de fonderlinge 

my aiemrnjK. iu h a iijke pemeenfaem- l©ilf,riw 
familiare oude en meer als Droeueuiji t & , 2gath£, 
heid die uE. met mijn vader fo lange jaren heeft ge d ^ 
en altijd gecontinueert, dewelke haer ook eenfdeels op 6 ^ 

«B<Fasr^SSSS7S I b=s;b“ï:"(sbS” gs. 
'JSSSSJSSSSSS^ issSKSESiSS: 
tegaas ggSiss; 
SESSSSa&-= ElS»SSSlf. 

hm_c ffll verfchulden , doet mijn 

beüau ' tn ^ci bolt baer boo? is getogen en get catgutfers 

as, SSSStSSSssSs simftep ticrltelgg befeganft. <©te ban WJS52?mhSS 
öani. ïii'it 

ban bc Staten ban Kollanb/ baer bpfpgaer-nuocn 
t^miriüïi bermaenben batfpgaer mebe fouben toillen 
in3t gcnetacl berbonb met bie ban l^ollanb begeben/ 

’»nnt bdnctt beïtertigen tot gactengaet' 
ber burgeren en intooonberen eigen toelbarcn / ^ tot 
ïiaer eigen berloffinge uit be gabernpe ber ^pam 
«iaerbc?t / $c. J^aer fp en gebben bc brteben met totE 
fen ontfangen fcgietenbe na ben (Ccompetter. <©e 
Staten ban l^ollanb gebben ben ^0?abe ^an^e^ ^ 
\2 ftuchen grof gefcgutS gefonben om 3Cmgerbam 
baer mebe tc befegieteu. <©an be <©?abe ban 26>offu 
geeft albaer bier ©aenbelenfolbaten binnengefonben 
ben 20 mugufli. m boorfcg?eben bter Baenbelen 
folbatennu binnen ^mfterbantgebomen 3önbe/3nn 
ben 21 tegen ben abonb uit be reguliers of &tirecgt- 

Jllft,al ?c poorte uitgcballen/ en gebben bapperlgb tot beS 
bïbÜ «ffintol» cn «gctontfen Mcc' 
banrtn^ nu,tfinaen gegouben/ maerboo? bten bte banbutten 
neröa.u. ,ÏÏK ©acnbelen leggenbe buiten be &tnt (CgontS 

baer affifteerben / fo 3gnfe toeberom tn be 
§?ab gebreben / acgterlatenbc fegien gehangenen, 
lm 22 InfebcS mtbbaegS te ttoaelfuren toeber* 
Sfuitbe^tab geballen en toel anbergalfutege^ 

©c fcltcrmutfecrt. <©e <6rabe ban ber iBarb toel met. 
bc uaii fJJtbe nu alle fpne moeite bcrgeefS te3tjn / geeft beS 

nacbto fijnen leger buiten ^tnt (CgomS poorteen 
S« iiegultcrs poorte opgebrolten en fijn ^eganfena^ 
ban be öact- berbranb / fo gp ooft öes anberen öacgS btm 

ten be ^aerlemfe peojte en boo?tS op ^lotccbpu bclcgeo 
ïiiifie 

met een danKDaer gemueu ^ o «? 
lijke of meerdere faken fal verfchulden , doet m j 
fchrijven, dat my geheel en van herten verwondert dat 
uwe Ed. met een fo diepfmng verftand, ook met gro 
verfochtheid begaeft,ten lactften toch niet eensm en 
kan fien, waer toe die jegenwoordige ftaet des gehiden 
Nederlands oogenfchijnehjk en fonder eemD twlJ 

fchijnt te ftrecken,maer meer alsfiende ^ 
en met eenen verharden fin rot fterkmge der laftermge 
Codes, uitroeyinge der lere Chrifti, ondienftjï des Co 
ninks, bederffenis des lands, ongenade van alle treflfelj- 
kePrincen, Furften en Heeren defes lands, uwe en den 
uwen gehele bederffeniffeaen 2,iel, eer, lijf en goe , 
voortijds begeven hebbende met ergernifle van ve e 
vromen en tot meerder fchade en fchande van vi f , 
dacr in als noch fijt continuerende, « <*« ƒ«tegens 
petuiseniffe uws felfs gemoed en confcientie, lo ïkie 
kerlijk weet als die uit u felfs monde ugcfintheidtegens 
’c Paufdom wel hebbe verftaen. Nu hoe t den wed ^ 
ftryderen Gods altijd ten laetften is gegaen, is de achri - 
ture'enallegeloofweerdigeHiftonen vol,alsaenP a- 
Zl Saul, Antiocho den Edelen, Nercne, Deao.Lu- 
cio Iuliano,en andre is gebleken,waerom mijn waerde 
Heer fou dit niet en betreft, fo denkt tochomueere, 
behoudeniffe voor u en den uwen van lijfen go . - 
we Ed. is kennelijk hoe de Hertog van Alva en de fj- 
nc, Inquifitie, nieuwe Biflchoppen, &c. de 
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bederffeniffe van die onlangs noch fo feer florerende 
Nederland u vaderland heeft gefocht, met dodinge, 
banninge,verjaginge,berovinge enverdruckinge van 
meeft alle Princen,Heeren,Edelen, Staten, vrome bur¬ 
geren en inwoonderen , haerluiden privilegiën en vry- 
heden. Dit weet ik bekend u Ed. felfs wel, hier toe heeft 
nochtans uwe Ed.eylacy,tot noch toe hem laten gebrui¬ 
ken, wat eere nu fulx voor God en der werelt zy, die 
tot eere Godes, dienfteuws vaderlands en naeften zijt 
geboren, daer gy als Edelman de laetfte druppel bloeds 
voor behoorde te employeren, kan uwe Ed. felfs oor¬ 
delen. So nu fchande zy fulx te hebben gedaen, fo is ’t 
hoch vele fchandelijker (beter wetende) in ’t felvete 
Willen continueren, komt toch eenmaelin uwe herte, 
daer legt over, ho.egy met God , uweconfcientie, ook 
eere voor der werelt flaet, keert weder tot uwe voorle- 
defle vroomheid, houd op uwe vaderland te bevech¬ 
ten, den vromen en ontfchuldigen te helpen verbannen 
en verjagen, foekt u en den uwen faligheid en welvaert, 
want fo u God niet gehelijk van u verledene wijsheid 
en voorfichtigheid en heeft berooft, fo fiet gy immers 
als de fonne kl'aerlijk, waer toe hem de faken nu zijn 
ftreckende. gy fiet ookfonderlingin dees veranderin- 
ge, niet der menfehen maer Godes werk, in een fo kor¬ 
ten tijd en door fo weinig en ongeordineert volk ge¬ 
heel Holland, Amfterdam alleen uitgefondert, fonder 
floot of flag den Tyran afgewend en afgevallen te zijn, 
de felve van Zeeland, een deel van Gelderland, en fo 
treffelijken ftad als Bergen in Henegouwen is, ook van 
alle zee-havenen en ftromen gehelijk en al berooft 
Zijndedit is u wel bekend, en foud ontwijfFelijk noch 
vele andere en meerdere dingen verhoren, fo men een 
vry acces en toegank tot uwe Ed. mocht hebben, en de 
tyrannie van die van AIva en den fijnen, met fijn ge- 
fworene flaven de regeerders van Amftelredamme, uit 
defïèlve van Alva aenheflfen , en haer felfs aengeboorne 
wreetheid (als uwe Ed. dikwils heeft beleden) fulx niet 
en belette, wiens gevangene ja eigen, u ftrengheid 
nu meer is haren wille genoeg onderworpen, dan een 
vry Admirael of Overfte: fulx dat tot uwe Ed. niet dan 
’t gene haer wel gelieft, en kan komen,en daerom mif- 
fchien van de aenkomfte des Furftelijke Genade des 
Princen van Orangien, met een fo treflijke armee, die 
ook over 4 dagen met 29 muurbrekers voor Nimme- 
gen heefr gelegen, noch ook van ’t beleg van Aernhem 
by de Grave van den Berge fult hebben verftaen, als 
ook hoe flerk de Grave Lodewijk van Naffau in en on¬ 
langs uit Vrankrijk is geworden, nochte ook van de re¬ 
volte die tegens die van Alva nu in Vlaenderen, Bra- 
band, en Vriefland bejegent, als ook niet van het refor- 
fement van den Grave van der Mark in den Briel, en de 
aenkomfte van den Francoifen en Engelfen tot Vliffin- 
gen, het welke alles ik u Ed verfekere waerachtig te 
zijn. Den felven daerom ernftelijk vermanende om 
u en den uwen behoudeniffe aen eer, lijf en goed toch 
eerftdaegs te willen denken, en uwe vaderland en den 
vromen die gy tot noch toe mifleiddoor inexcufabele 
vrefe, ja gedwongen tegens uwe herte hebt bevochten, 
en de goddelofe Albanife tyrannie behandhaeft, u be¬ 
kerende tegens den felven, nu begint te befchermen en 
voor te ftaen, deffelfs u vaderland en andere, uit de on¬ 
verdraeglijke Spaenfe dienftbaerheid te vendiceren, 
daer toe gy en alle vrome dan met lijf en goed zijt ge¬ 
houden, en u eere en eed, totbefchermingedes Lands 
in fijne vryheid en privilegiën, daer in gy zijt geboren, 
beter als tot noch toe wilt betreffen, gedenkt des ver- 
bondsdesConings onderling tegens fijne onderfaten, 
het welk fuik een contradl is dat met uitgedrukte ftipu- 
latie, partyen reciproce of aen wederzijden verbind, 
als de Coning faveur, gunft, befcherminge en voor- 
ftand, &c. den fijnen belovende, en der onderfaten 
hier tegens gehoorfaembeid, dienft, afliftentie, &c het 
welk van d’eene zijde gebroken zijnde, als nu fo vele 
jaren door de woedende van Alva is gefchied, d’andere 
partye ook geenfins vorder is gehouden, maer van eed, 
dienft, &c. ontflagen, fo’t laetfte artijkel des blijden 
inkomftevan Braband vandenConinklijke Majefteit 
ons geduldigenHeereinJulio 1549 tot Loyen befwo* 

ren, het welk andere eeden in 2ennemen des Landsge- 
daen conform is, uitdruckelijk mede brengt; als dat by 
contreventie van privilegiën envryheden, alle onder¬ 
faten van eed, eer en dienft geheelijk fijn ontflagen, ja 
fo’t vorder leid, gehouden hem yegelijkinfijn qualité 
daer tegen te ftellen, tot dat fuik een mifleiden en hem 
abuferende Coning en Prins,fijn behoorlijke devoir 
en officie weder doe, van defen hebben wy een geheel 
gelijkexempel 1. Regum 12. door onbehoorlijke be- 
fwaerniffe den volke by Rehabeam den fone Salomo- 
nis alleen gedreigt tien geflachten van twaelfvanhem 
afvallende, door wille ja verordeninge Godes fo die 
text aldaer feid: dus en kan u en u gelijke voor God 
noch voor de werelt die pretenfe gehoorfaemheid die- 
men den Conink fchuldig is, ook den eed aen den Maj. 
gedaen, geenfins ontfchuldigen, want fulx alle t’fijnen 
dienfte en welvaren des Lands, en niet daer tegens (als 
die dadige Albanife bewyfen ) beftrekt. Dit hebben 
van ouds die vrome Capiteinen van Lacedëmbhien 
Lyfander, tegens den Conink Agefilao die hy tegens 
die Oracula Delphica felfs om hadde gevoert, hem Hel¬ 
lende Socratus den geluckigen en vidtorieufen Veld- 
heere tegens d’andere potentaten van Romen, Silla te¬ 
gens Mario, Marcus Brutus tegensjulio den Keifer die 
fijn natuurlijk vader werd geholden , en vele andere 
hoogberoemde Capiteinen tot voorfland des gemene 
nuts dadig bewefen fijn den tyrannen afgevallen en 
hebben haer met lijfen goed tegens haer gefield. Dit 
heeft die vrome Keifer Ulpius Trajanus fulks verftaen, 
fijn Veld-heere de Scepter en het fwaert gevende: Hoe» 
ineyuit > gladio pro me ut erts dumjuïïa facio>Jin mtnm ion- 

tra me. en op dat ik met oude on tallijke exempelen u 

niet befware in defen felfs feer ervaren, gedenkt die on¬ 
langs gefchiedeexempelen van Vrankrijk,als vahden 
Maerfchalk Montmoranci, Conté de Mon-gornèry en 
noch wel 100 diergelijke alle den Guife afvallende, en 
’tgene nu hiervan de Hertog van Aerfchot en andere 
Edelen, Officieren, ookfo vele treffelijke fteden da¬ 
gelijks gefchied , en wil God, feer haeft noch meer ge- 
fchieden fal. Denkt ook dat voor God en de Werelt 
een eed tot onbehoorlijke faken gedaen niet en geld , 
het is quaed darmen fulks onbedacht doet: maer noch 
quader onbedacht of uit vrefe gedaen hebbende, dien 
nochte willen houden en in quaed volherden: deswy 
een duidelijk exempel int boek der Rechteren hebben, 
die anders vrome Jephta door onbehoorlijke beloften 
fijn eenigedochter offerde: fo fulks ook mochtever- 
fchonen foude een moorder of dief in fijn dikwils ge- 
fworen boosheid, ook alle Monicken , Papen en Non¬ 
nen by haer gefworen godlofe fuperftitien moeten 
blyven. Och waerde Heere wiens faligheid en wel¬ 
vaert ik van herten beminne, de Heere opene u de 
oogen des herten en verftand om dit te mogen beken¬ 
nen en verftaen, wijkt af van’t verbond dergödlofen, 
woedenden en bloeddorftigen, datgy der plagen haer 
feer haeft overhangende niet deelachtig en werd,laet 
afu Vaderland, den vromen ja u felfs welvaren te be¬ 
vechten , vervolgen en krenken, maer hier tegen u ee¬ 
re en eed tot dienfte des Coninx, welvaren des Lands, 
befcherminge der vromen, contrarie als gy tot noch 
toe hebt gedaen, gedenkende , field u tegen dees ver- 
dervers des Lands en helpt fo menig vroom Heere en 
Vorften alle vromen, den gemene vyanden des Co¬ 
ninx en des Lands die nu alrede Gode loffere gekrenkt 
fijn, vorder geheel verjagen en verdryven,u Vader¬ 
land tot fijn oude vryheid onder gehoorfaemheid des 
Coninx helpende brengen daer toe uwe Ed: dan gro¬ 
te middelen heeft, en den felven ja haer gehele kracht 9 
immers ter Zeenu alleen by ufijndegrootafbrekkond 
doen, ja gehele ruine in brengen , mits uwe macht 
en al ’t gene gy van dien tot u kunt krijgen in han¬ 
den van fijn Furftelijke Genade ofte den fijnen Hel¬ 
lende, en eerftdaegs tot vorderinge der fake en des 
tijds overleverende 3 daer toe men (fo gy tot dees fa¬ 
ke en uws felfs faligheid kund verftaen ) welbequam§ 
middelen vinden fal, het welke fijn Furftelijke Ge¬ 
nade dan een fo grote en aengename dienft fal fijn, dat 
niet alleen’tgene voorleden is en alles by u en den u- 
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wen gedaen gehelijk en al vergeveh en vergeten fal zijn 
fonder des immermeer te gedenken, daer af ik u dan 
alle verfekeringe van fijne Vorftelijke Genade onder 
zegel en hand voor u en den uwen belove) maer gro¬ 
telijks ook geremunereert en u alleu achterwefen aen 
den Conink ten vollen betaelt, en gy in uwe ftaet en 
eeregepreferveert, voor alle het welk ik my met fom- 
mige andere van genen kleinen aenfien dan fterk ma- 
ke, en in manne waerheid gelove. Dit foudetoteere 
Godes , oprechte dienft des Coninx, befcherminge 
der vromen en ons gemene Vaderlands, behoorlijke 
quytinge van uw eer en eed, prefervatie van uw felfs 
en den uwen lijf en goed zijn, die anders haeft in groot 
lijden ja geheel bederven komen fult, het welk u God 
dan geve fulks te verftaen , en of gy fchoon hier toe 
niet haeft foud willen verftaen door opiniatrite en t on¬ 
recht in defe gevreefdc fchande , fo weet dat gy door 
fulx wel eenig empefchement kond doen, en eenen 
tijd de fake vertoeven, maer ten laetften toch niet be¬ 
letten , welk retardement dan tot u, den uwen en ve¬ 
le andere geheel bederf fal zijn, en in plaetsvan alle 
genade en gunft , daer voor ik nu mijn ziele (waert 
behoorlijk) te pande wil ftellen , allen ongenade en 
vyandfchap , als ik verfta , hebt te verwachten, dat 
ook behoren foude , waer door ik u Edele nu voor 
’tlaetfte vermane dewijle dat het tijd is , inylle, om 
ubehoudenifle te denken, anders feer haeft telaetfal 
Zijn, het welk uwe Ed. dan de Heere geve fulx van 
herten te verftaen, biddende de fel ve mijn ongefchikt 
Jank fchrijven ten goeden houden wil, de Heere weet 
uit wat hertehet gefchied is die uwe Ed, behoede3 uit 
Alkmaer den 15 July 1572. 

CF. *s>o <©p bit fcbttjton/ tiocO cto M fcb2ijben ban ben 
Pnncc / noch ooft ban ^onop/ en be beloften bem ge? 
baen/ en beeft Dp niet een tooo2b toeb-’rom gcfcfncben: 
toacrom nocb anber bjtebcntottbjeofbjtetetfenaen 
bem gcfonbcn 3ijn gctoèeft/fonbeteenige fcb?tfte!ijfti> 
ènttooo2be bact op te gcbcn / ban fcijecntoelbatbp 
baet toe toel foube hebben toillcnbcrfiaen/ mttsbeb? 
bcitbe berfeftertnge en tocfeggingc ban ben Staten beef 
lanbs ban Ufollanb en bat fp Ijem fouben eboceren/ als? 
btcn f)p noch eentgftns btenbe en meteebeberplicbt 
toas/ban be fafte toerbfo lange flepenbegebouöen/ 
bat jöobfuitfcn baci* na mettc fcpepen binnen ‘JCmftec- 
bam getrachte / en fijn boojnemcn / al toilbe öp/ niet en 
foube hebben bonnen te toctft ftellen/en fjoetnel Dp bact 
na mette feijepen toeberom uit guam: fo toas be falie 
booz bet innemen ban 25ergen/ peebeien en anbers fo 
beeanbert bat lip ooft ban opinie beranbetbe. 

sDe j^cere ban ^toieten <©oubcrncur bet ftebc ban 
bet <©oubc en CHibctoatct / Ijabbc feftere tijbfecre? 
tefo?refponbcntic geljouben met ‘jjjonftbeet 2üb?iaen 

ücffetc ïDupft Caftelepn ban JDoerbcnfijncn Jlebe/ entoa? 
jiauDc» ren tuffdien Ijcn-ltuben eenige b?ieben obet en toebet 
ban beu obet gcfdj2ebcn / nopenbc beobcrleberinge ban bet 
5?fcre Cafieel en ftebc ban JDocrben / in Danben en tot bien? 

flc ban ben $2tnce ban Crangien / maer ais be boo?f5 
Caftelepn b2cc)'bc bat boo2 ftet fc02tjben/en obet en 

trn Ca* toeber obet b?agen bet Inieben be fafte foube mogen 
ficicyn m 5t licDt ftomen/ en Dp bact boo? in perieul ban lijf 
«J-, en goeb / fo Deeft Dp aen ben J|eete ban «^toieten ge? 
&cn. fc02ebcn / en bem bact Dp gebeben bat Dp niet meet aen 

Dem fcbJijben en foube / bP foube bebeftteltjften Dp bent 
fenben dfrancops ban Éeeutoen fbnen ^êtoager om 
metten felben te ttacteten banben-luibetp?opooften 
enfcb2ijbenö tuffebett Den-luiben geftouben / ben toel? 
ftenbien bolgenbe Dpben boo2f5 %ere ban ^bJieten 
geftomen ftjnbe Dinnen bet Cfoubc/Deeft be felbe 3leeu? 
toen be fafte een feer goeb Deginfel gegebenenaenben 
^ccre ban ^toteten belooft bat DPbenCaftclepnfü* 
«en ^toaget baet toe b2cngcn foube / bat lip Ijem aen 
be 3pbc ban ben J^ince ban Crangien Degeben foube / 
tn recompenfe bah ’t toclftc ben J|eere ban ^toieten 
ban tocgcit ban ben Staten ban ïfotlanb ben felben 
dfrancops ban Jfeeutoen tot een banftDacrbeib beloof? 
be jaerlijfts te boen betalen een tente ban 150 gulben 
geöuicenbe jyn leben en ’t leben ban paria Co?neliS 
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boebtet fijn bufStoouto lange / mitfgabers 200 gui- 
bensi in geteben gelbe om bem ter eeten ban fijn €jccels 
lentic te ftleben als een Denb2icb (toelfte flaet bP goet^ 
toillig acnnam) toe beboo?be / ban toelfte toefegginge 
en belofte / bP ben boo?f5 5ptartcopS ban Eeeutom 
ben 28 ^ugufti baet na/ais btt bó02f5 Cafleel en ^§te* 
beal obergegaen toas en Ijp 3ijn beboit aen 3ijn boo2f3 
^toagetgebaen babbe/ 3yn eigen obligatiegegeben 
beeft gebab/ cnbet belofte ban bem eet jï-baegs baet 
ban te boen Dcbbengoebe betfeftettbeib/ban Dele¬ 
ten Staten ban ^ollanb boo?noemt / bit alfouitge? 
recljt bebbenbe/ tsalfotoebetomna 3©oerbengeretjl 
bp fijnen ^toagcr / en be fafte fo bette gebjaebt/ bat bé 
boo?f3 3tb?taen ^upft Caftelepn te b?eben is getoeefl / 
bat be l^eete ban ^bjieten albaet pemanben foube fen? 
ben om finalijften bet accoo?t te befluiten / en bien tooi? 
genbe beeft bP albaet gefonben ^an Coenen30ön met 
eenb2iefbanctebentieinbateben 2 3Cugufl( 1572. in? 
Doubenbe onbet anbeten bat bpgeftant foube boen en cC 
beloof be bpeete/ eebe en mannen toaetbeibteonber^ « 
boubenenboenonbetbouben alle alfulfte contracten en « 
beloften/ ais be felbe ^jan Coenenf5 met bem fluiten re 
foube/ $c. en toasonbetfeb^ebenugoebtoilligenebe/ « 
onbettehent/A.deSwieten. ^e boo2f3 3Ian €oenenf5 « 
albaet geftomen 3ijnbe beeft eerft metten boo?f3 Cafles 
Icpn alleen gebanbelt/ en baet na ooft met afbfïentto 
ban 9lan^acobf3 ban iSofenbael^Burgemeefïetban 
bet <©oube/ metten pagtjitaten / ^ebutterpe en ge^ 
ntene burgeren bet boo?f3<^tebe, petten boo?f3€a* arcoojf 
ftelepn gionftbeer 25b?iaen ^upft iSbP optenfebem 
ben nugufït onber anbeten albuSgeacco?beect/ bat \u 
Dp foube toerben gecontiuueertinfijn officie/ en bact trrrbe 
beneffens genieten alie alfulfte gagie/ profijten en in- ^anös 
ftomflen/ ais fijn p?ebecefifeurs Dabben gebab/ bes j£re 
foubebpbe «^tab en C^fieie banJDoetben (tellen in 
banben ban ben $2ince ban «©rangien of lijnen ge> :JLnen 
committeetben / mits bat bP ooft gebjpt foube 3ijn 
ban alfulfte 2oougulbenenalSbPinJtontfangenban 
3ijn officie ten onberpanbe babbe moeten ftellen / toaet 
boten bojgcgebleben toaten 3ttentbam€ol/en3ian SetL 
ban 2öcrcnb2ecljt/ en bat men benboo?fcb?eben Ca- &voet> 
fielepu eerftbaegsfoube opleggenen betalen/ alfulfte be«* 
buifent balets ais bP aen ben boo?lucbtigen boog? ‘c 
geboren ©02fi €rico ^ertogetot 25?unftoijften3lu?tc 
nenbo2cb/ <?c, ten achteren toas / en bit aifonber c 
P2ejubicie ban ben eeb / bie be booffc&eben Cafte? ‘ 
lepn fijne©o?ftclijfte <6enabe gebaen babbe/ enfou? 
be bobenbien noebsenieten in recompenfe ban fbne 
fincete bienften en oprechte affectie / bie bp fijne €jtcel? 
lentie en ©aberlanb toas toagenbe/ ’tgene bem bp 
ben <©2abe ban bet parft als <©oubetneut banmol? 
lanb / bp toieben en berfegeltbeib foube toegeboegt 
toerben. 

petten Schout/SSurgemeefteren/Schepenen eit 
ïlabcn/nntfgabets be gemene ^cbutterpe engente? 
ne b02geten/ isboo^be boo2f3 31an Coenenf3 en mee? 
fter 2jjan3Iacobf5 23urgcmeeftet ban bct<©oube«6e? 
committeerbe/en boo? ’tbeleit ban ben boo?fcb?ebeit 
Caftelepn be fafte fulje geacco?beert / bat fp ben me? 
be fouben begeben onbet bet accoo?tenume/ bpben 
ï^eeten Staten ban ï|ollanb binnen ^o?b?ecbt met? 
ten anbeten gefloten / baet ban eenen erp?effen b?ief 
ban accoo?t gemaeftt is/luibenbe ban tooo?be te tooo?? 
bealSbolgt: 

WY Schout,Burgemeefteren, Schepenen en Raden 
der ftede van Woerden, mitfgaders de gemene j|f8ce 

Schutterye en gemene borgeren deler voorfz Stede, boa 
doen kont en kennelij k allen luiden die defe tegenwoor- 
dige letteren lullen fien of horen lefen Saluit, dat wy öi"ba» 
overkomen en geaccordeertzijn met Jan Coenenlzals !Docr«' 
Commiiraris,enmeelterjanJacobfzBurgemeefterder 
ftede van der Goude,Gecommitteerde van den Edelen niat ' 
en erentfeften Jonker Adriaen Heere tot Swieten,Gou¬ 
verneur en Capitein Generael der ftede vander Goude, 
van wegen den doorl. hoog-geboren Vorft en Heere 
den Prince van Orangien,&c. als Stadhouder Generael 
over HoJand3 Zeeland, Weft-Vrieihnd en Utrecht, 
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beroerende alfulke voorhoudinge en accoord generael, 
als by de gemene Staten van Holland binnen der ftad 
Dordrecht eendrachtelijken overkomen en gerefol- 
veert is, en ons by de voornoemde Commiffaris en 
Gecommitteerde overgelevert is, om den Hertog van 
Al va, &c. met fijnen aenhank te refifteren van fijne ty- 
rannelijke daden en voornemen die hy met fijnen 
knechten als erf-vyanden defer landen tot noch toe ge¬ 
bruikt heeft, en noch dagelijx poogt te gebruiken met¬ 
ier daed, om defe Nederlanden te brengen in groter 
miferie, ellendigheid en eeuwige flavernye. Welk ac¬ 
coord of refolutie by ons luiden wel en in ’t lange gevi- 
fiteert en met rijpen rade overgeleid zijnde, bevinden 
in als anders niet dan dat wy om redenen boven ver- 
klaert ons niet en behoren te fepaferen van den Landen 
van Holland, fo wy mede een lidmaet der felver Lan¬ 
den altijds geweeft zijn, en noch verhopen te blijven 
fonder eenige twijffel: en tot dien einde dat wy daerom 
volhardelijkwillen voorftaen onfen vaders land, en te 
refifteren den voorfz van Alva met fijnen aenhang, als 
een vyand der welvaert defer Landen, fo is’t daerom 
dat wy beloven by den eed die wy eertijds gedaen heb¬ 
ben , den Coninklijke Majefteit yan Spangien als onfen 
fouveraine Heere hou en troit te wefen, en de ftede van 
Woerden te bewaren tot fijnre Majefteits behoef, en 
en dat wy ook houden en volkomen fullen in allen fij¬ 
nen poinéten en artijkelenalfulkéncontraiSt en refolu¬ 
tie als binnen der ftad van Dordrecht by den gemenen 
Staten van Holland gefloten, overkomen en geaccor- 
deert is, en dat wy mitsdefen ons in ’t felve conrraót 
verbinden, verobligeren en over fulx mede contribue¬ 
ren fullen in de onkoften van der oorloge, die onfen 
genadigen Heere den Prince van Orangien, als Stad¬ 
houder defer Landen voerende is, tegens den Hertog 
van Alva en fijnen aenhang als onfen vyanden, en dit al 
na rate, quote en portie als de penningen deler Stede 
in den omflagen des gemeen Lands van Holland fou- 
den mogen monteren, mitsdien fo hebben de voor¬ 
noemde Commiffaris en Gecommitteerde ons be¬ 
looft , en fullen ons ook daer van doen hebben goede 
verplichtinge en verfegeltheid van den voorfz Heere 
van Swieten, fulx wy ook ontfangen hebben, dat men 
ons gene ruiteren noch knechten binnen defer Stede 
leggen noch de borgeren alhier niet mede befwaren en 
fal, ten ware dat wyluiden fulx goed williglijk verfoch- 
ten en anders niet En by fo verre dat fulx foude mo 
gen gebeuren, dat wy eenige knechten van node had¬ 
den en begeerdenj ’t ware door nood ol anderfins note- 
lijk, dat men ons dan fenden fal, fo veel gefchikte en 
verfochte knechten uitten hoop van onfen genadigen 
Heere den Grave van der Mark', of Grave van den 
Berge als wy fullen begeren, fonder dat men ons fen¬ 
den fal eenige knechten die hier uitter ftede van Woer- 
den zijn, of andere ongerufte of ongewapende knech’ 
ten, op dat wy de ftede van Woerden te beter mogen 
bewaren. Item ook mede fo verde wy eenige knechten 
begeerden, dat als dan de felve knechten fullen teren 
op hare foldye fonder laft of kofte van den borgeren 
der voorfchreven Stede, behoudelij ken dat men hen 
fal doen huisveftinge en flapinge na behoren. Item 
mede dat indien eenige knechten geleid fouden wor¬ 
den op ’t Huis tot Woerden tot bewaerniffe van den 
Huife, dat alfdan de felve knechten den borgeren van 
Woerden ook geen overlaft doen en fullen in eeniger 
manieren, maer fullenhaerproviandeennotelijkheid 
in der ftede mogen halen, fonder vorder of eenige ko¬ 
ffen van den borgeren, Item dat men ook den huiflui- 
den gefeten onder de poortye yan Woerden, niet en 
fal befwaren of belaften met eenige ruiteren of knech¬ 
ten,aengefien fyluiden onder de ftede van Woerden ge¬ 
feten zijn, en metter felver ftede moeten coniribueren 
in allen laften,beden en fubventien,als of fyluiden mede 
in der ftede woonachtig waren, fulx dat fylieden in re- 
fpedt van dien fo wel behoren befchertnt te worden 
metter ftede, als wy die in derftedezijn. En heeft de 
voorfz Heere van Swieten ook belooft alle naerftig- 
heid en devoir te doen, dat de felve huifluiden dagelijx 
niet en fullen worden gefchat ofgedwongen hier en 

daer te rijden, en dat van de foldaten die dagelijx doof 
’tland lopende zijn op den voorfchreven huifluiden, 
confidererende dat indien in fulx niet geremedieert 
foude worden, de voorfz huifluiden de macht niet en 
fouden hebben hare quote in de ommeflagen te beta¬ 
len. Ook mede dat wy van Woerden dagelijks en tot 
alre tijd'gedurende{defen oorloge buiten de poorten de¬ 
fer Stede fullen mogen keFen, alle foldaten ,fofy dik- 
WilsVoorde poorten komen dronken wefende,en dat 
om d’erreur in der Stede te fchuwen of ten ware by (F. *97.) 
goetdunken van den Schutters opter wacht, dat de fol- 
daet niet dronken en ware en dat hy yet in der Stede 
hadde te halen, en weder uit wilde gaen of fijn pafpoort 
hadde om te mogen blijven. Item dat ook van nu 
voorts aen, en fonder prejuditie van den Hertog van 
Brunfwijk, 8cc. als Pantheer van Woerden de juftitie 
binnen der Stede en Poorterye van Woerden fal gead- 
miniftreert worden, fulx die tot noch toe geadmini- 
ftreert is geweeft. En dat ook fijne Vorftelijke Genade 
Rentmeefter ’sLands van Woerden, tot allen tijden 
vry en onbelet fal mogen komen tot Woerden en in 
den Lande van Woerden om te ontfangen alfulke land¬ 
pachten, tienden, cijnfen en anders als fijne Vorftelij¬ 
ke Genade inden landen van Woerden en elders als 
Pantheer toekomen, en dit al fonder eenig empefche- 
ment, daer toe hem verlenende een vry en vaft geleide. 
Item ook noch dat indien van node ware door oorfaek 
van belech en refiftentie aen de ftede van Woerden be¬ 
vonden worde van node te zijn noch eenige fterkheid 
te maken ’t ware van bolwerken of anders, dat de felve 
koften van dien gedragen en mede omgeflagen fullen. 
worden, mette koften van den gemenen Lande van. 
Holland,gelijk meer andere onkoften gedaen fullen 
worden. Vorders noch alfo de ftede van Woerden niet 
wel voorfien en is , noch geprovideert van gefchut $ 

kruit en loot om ons te befchermen in’t nood ware je¬ 
gens onfen vyanden, fofal’t gemeen Land van Hol¬ 
land ons eerftdaegs daer van doen verfien t’onfer pre- 
fervatie dat wy dies goed genoegen fullen hebben. En 
want wy allen poindten van den inhouden van defera- 
vaft en ftaende houden willen fonder eenige argelift’, 
fo hebben wy Burgemeefteren, Schepenen en Raden 
der voorfz Stede in den name als boven der Stede grote 
zegel aen defen brief doen hangen opten 8 Augufti an¬ 
no 157a. In kenniffe van my opteplijke ftondgetekent 
D. van Heeffel, wefende befegelt met een groen Wat 
fen zegel beneden aen dubbelen fteerteuithangende. 

2Clfo i# Ijeth002f3 Cafteel en ftebe laan JBoetben ge* 
feomen in be macht ban ben JB?mce ban Crangten en 
geannereert aen Jlollanb / en gebao?ben frontter tegen 
Utrecht. <©cn aa 2Jugufti i#iieboo?f3 Caftelepn ban 
ben <tö?abe banber fBarfe gefonben tommtffie/ om 
ten bienfle ban ben $?ïnceban Orangien te lichten 
een©enbelfolbatenban ioohoppen/ en baerobertc 
commanbeten al# Capttein / b’een feeïfte baer ban tc 
leggen op’t Cafteel en b’anber fjelftein be^tab/bte 
folbaten binnen Utrecht leggenbe berftaen hebbenbe 
bat 3©oerben ober haag gegaen / 3tjn op eenen mo?gen 
ontrent 3©oerben gefeomen en hebben alle be heeften 
bie fbfeonben hefeomen taaech geboert/ banbeCafte* 
lepn heeft tecftont ftjntebenfie gefetegen enbaeberom 
boen halen alle be offen en heeften toebehorenbe be 
$achtet£ en <tf5eefteltjhe igeeren ban ben <Dom en am 
bete Capituien en Cloofteren binnen utrecht / be haeL 
fee be felbe berbolgenbe om haéberonue fertjgen een 
baijle tegen ben anberenfchutgebecrt gehouben heb' 
ben / tot bat be heeften genoeg fn behouben banben om 
bec be &tab geb?eben baaren / boen heeft be Caftelepn 
ban be# Caftelepn# too?nemet baeftujcfien# gefchut 
be folbaten ban Utrecht gefeomen boen bertreefeen / en 
hp heeft be gehaelbe heeften laten bolgcn begenebte 
befefeabigten hare heeften genomen baaren gebaeeft/ 
mtt# fijne folbaten boenbe eene goebc bereertnge. <Den 
zo <©ctofe?iö heeft be <©?abe ban ber IBarfe / leggenbe 
boo? ^choonhoiacn en bcrftaenbe batbe <6?abcban 
23offu een aenftag op IDocrüen feabbe om hem alfo 
ban *§>choonhobenteboen opb?efecn/ baer binnen ge? 
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fouten cjonfepeet Satöb ban <©upbenboo?be l^cere 
banHBarmont/om met abbijs ban ben Caddcinte 
02bonncren al ’t gene fp-luiten bcbtnten fouten tot 
3fo?tifitaticter Jjtab en ben ©adele notdijfeenoo?* 
baer te toefen / en om te felbe te p?obianbcren en boo?* 
ften ban alles battet nobig mocljt fijn / en font oob ttoe 
bagenbaernabaer binnen Sonber uitent ban 3£ui* 
benboo?be met noclj ten ©enbel folöaten / en is ’t felbe 
Cafteelen^ètab alfo onter pet commanbement ban 
benboo2f3 <©uife neblcbcn tot in 3Cp?il 1573* öatpp 
acn ben è?ince betfoept baer ban ontfïagcn te fijn / bie 
baer alf boe fonb gjonbDeer Koelof ban ^tafcenb?ocb 
om in bes felfS plaetfe te commanberen:. macr alfo be 
folbaten onber ben boo?f3 Sonfepcer 2flb?iaeh ^uilt 
ïeggenbc / ben felben «§tatenb?oee boo? geen Capitein 
en toilben bennen / en biel tete toeten oppofeerben en 
tnuitfnccrten. ^0 toérb albaer gefonben be i^eer ban 
ijtoieten boó?hoemt met 3tb?iaen ban 25Ipen* 
bo?g/ IÉ'. San Sacobf5 banKofenbael en <0errit 
Co?nelif5 ©loof toijb / betodte met affifientte ban ben 
boo?f3 i©uifc be folbaten inbuceerben batfe ben boo?f$ 
^tabenb?oeb accepteerben/ cniSbc boo?f5 2Cb?iaen 
<©ui& baer na Kefienmecfter ban ïtollanb getoo?ben. 

Dot-$?inteban ©?angten merbenbe bat pp boo? 
Bergen tegen ben hertog ban 3€lba niet en bom 

beuitreepten/ boo? bien pptc bad befepand lag/en 
bent tot flaen niet en bonbe uitlocben/ bat fjet oob 
in ffjrtSQLegerfeerbier/en batte moo?b ban©?anb* 
rijb fijn boomemen feer pinbcrlijb toas/ fo peeftpp 
mibbel gebonben ftjnen b?octer ©>?abe Hobetoijb ban 
alles te abberteren bat pp foube ften fo ben hertog ob* 
dinactblcefin’tbdegeren met eetlijte conbiticnficp 
felben tcfalbcren/toant pp geen mibbel enpabbcom 
pem teontfetten. jgp Ijeeft fijn bolb baren toeg boen 

. nemen na Niveiie : bes anberen nacbts bobben be 
êS81' ^pangtaerts in bes ©?incen leger gefloten en baer 
banen eene grote berfcq?ictonge in geb?acpt / en ontrent 
impiin> 4QO ^uitfc folbaten berfïagen / en macr 60 banbe 
ïenieace. gare gelaten pcbtenbc/fpu toeter in baren leger ge* 

beert. 

©e 
JOjincr 
lj:eeht 
fijn leger 
op cn 
öanht 
fïjiibolft 

af. 

©?abe 
3toöe» 
totjli 153 
feranft. 

D€n bag opgacnbe beeft ben ©?tnce ban baer fijn 
leger opgeb20ten en iS na jBecpelcn getroeften / 

baerbp ttoc of b?ie bagen gebleben beeft / latente al* 
baer een teel bolbS in garnifoen. <©acr na is bP met 
fijn bolb boo? jBecpelen gepaffeert en ’t felbe gcteacfjt 
bebbenbe aen ben Kfiijn / beeft albaer bet meeftenbeel 
ban fijn bolb afgebanbt en ppiS boo?tS na Campen 
gereid / ban baer bP oberboer na Cnbpuifen / ftjn 
brijgsbolb toaren feer qualijten te b?eben / bermits fp 
niet en toerben bctaelt / fulbS bat ben ©?ince bp na in 
groot perptel foube bebben gebomen / ten toare be ©* 
berfien en Capitcincn bie ban bare betalinge feberbeib 
babben boo? be berfcp?ijbingc ban bic ban ïgollanb/be 
oproerte babben boo?bomen. 5§et beeft becl luiten 
feer b?eemt gebotbt en in grote bcrtoonberïngc ge* 
b?atptbotte©?mteban ©?angten met fo groten en 
febonen boop bolr in’tEanb gebomen fünbe fonber 
baer iet anberS mcbe uit te reepten/ bie toeter te Ham 
be uit bebe bertreeben / maer be gene bie bem be fabe 
beter berftonben cn tod totften bat be boden ban foba^ 
nigen leger te bouten fo liept niet en bonten opge^ 
b?ad}t toerben / en gaffulr geen toonber. 

<©?abe Hobebnjb lacb befer tijb feer branb te öebbe 
ban bete boo?tfe. <©c p?incipaelde Capiteinen binnen 
bergen leggenbe/berftaenbe batfe geen ontfet cn bate 
ben te bertoacbten bebben beraebflaegt om bedabo^ 
ber te geben / fo berre fp eenige eerlijbe conbitièn bom 
ben behingen / baer 3tjn eenige gecommitteert bie 
metten Hertog fouben tracteren: be hertog en begeem 
be fulic niet toeiniger als fpluiben/ toant bet botljt bem 
eerlijbeu genoeg te toefen fobanigen baden frab/befet 
met fobanige erbaren en bappere brijgduiben / tot bet 
ebergeben gebtoongen tebebben/baerom baed bp bem 
bier toe fo feer ais bP moepte om bat ban bage te bage 
meer deben ban bem af bielen. ©ber fuljt iffer ben 19 
^cptcmb?is ijrrij tuffeben ben ^eere ban Noircarmes 

met be3|eerenban Vaulx, Liques en ban Goinges ban 
toegen ben J^artog ban 2Clba: en be ^eeren ban Soye- 
cour:, La Noue, D’elcourt, en Courmont ban toe* 
gen<02abeHobetoijfc met fijn Capiteinen cn bie ban 
ber ^tab ober bomen op befe nabolgenbe conbitièn: rF .. 
eerddüb bae be boo2f3 dab ban bergen toeber gege> conbu 
ben fal toerben in banben ban 3tjne ï©aj. of ben 3^er* ««»öaec 
togban 2flba fpnen Hieutenant en Capitein <©ene* 
rad in befe ^eberlanben. ssergm 

2. ïBatallebe Compagnien/fotoelte5pranfe€* 
beien ais folbaten te bóet ofte paerbe met baer bie* JJfgjj 
naerS enjongers/ uitter^tabfullenmogen bertrec* jge«o3 
ben met baer toapenen/ paetben en goeben / meublen ?ai?58,i 
sn mimculjlcti. SJSSÏ, 

3. <©at <©2abe Hobetoijb en alle bie ban fijn gebolg/ b«t 
fo bienaers ais geallieerbe ban ftjnen buife / al toarent c‘ 
baffalen ban fijne ffêajed. ban gdijben fullen mogen<c 
bmrechen niette boo?f3 Compagnicnjfrancoifen/entc 
op gelijbe conbitièn. ‘c 

4. <©at te ebden/baffalen onterbanen ban fijnecc 
Catbolijbe IBaj. cn anbere boebanig fp ttiögen toefen/K 
ban gdijben fullen mogen uïtgaen met bun toapenen /cc 
paerben / blcberen en anbere toerudingen. <c 

5. i©at alle folbaten 3©alen / ^eberlanberS en an*tc 
tere onterbanen ban 3ijne |Baj. op gelijbe manieren “ 
fullen mogen uittreeben/ mits batfe geenanbertoa*cc 
penen en fullen mogen mebe nemen of bebben bancc 
Kappiercnpoingjaert/ fonber meer bleberen ban fp cc 
aen bebben of op bun paerben/ bebalben be Capitei^ “ 
nen bic alle baer toapenen fullen mogen mebe nemen.<e 

6. 3£at alle be intooonberS ban be boo?f3 dab / bie<c 
te 3© ap en en geb?agen bebben / ter toijlen bat <0?aefcc 
Hobctoijb baer binnen beeft getoeed / fo geburenbe be<c 
bdegeringe ais ban te bo?en / fullen uïtgaen fonbercc 
toapenen: maft fullen alle bare goeberen/ meublen<e 
en bleberen mogen mebe nemen als be folbaten geïijfi<c 
in bet boo?gaenbc arttcui is berfclaett. ie 

7. ^at alle b’anbere intooonberS en ’t gemeen “ 
bolb/ fo bet b^n goeb bunbt in be ^tab mogen blpben/<e 
fonber batmenfe fal mogen molcderen of onberfoeben/<£ 
in baer perfonen/ nocb en fullen ben baer goeberen niette 
afgenomen toerben / uitgenomen b’©fficierSban3i><c 
nejBai.en alle begene bie/in toat manierebetfp/<e 
benniffe bebben gebab of bulpe bebben gebaen tot bet<£ 
innemen ban be boo?f3 ^tab en toilliglijb be toapenencc 
bebben genomen ten biende ban be bpanben. ‘c 

8. 3£at alle be gene bie ban een anbere p?ofbffic bancc 
Keligie 3pn ban ban Catbolijfce/betodfee bie is ban “ 
3ijnef©a jed. enoberal3ijngebieb geobferbcerttoerb/<c 
fullen ben uit be ^tab bertreeben/op befdbeconbi* ‘c 
tien gelpb bier boben berfelaert iS/ fonber bat fp baer K 
in mogen blijben. * te 

9. <©at alle be gene bie uit be boo?f3 ^tab gaen bantc 
toat qualiteit batfe mogen 3ijn/ niet en fullen mogen<c 
aengebouben toerben / om ’t gene fp febert be inne*<e 
minge ber boo?f3 ^tab gebaen bebben / maer fullencc 
in’t gebed genieten be conbitièn banbefen contracte /cc 
opconbitie bat als fp inb?pbeib fullen geddt fönin ‘e 
berfdicrteplaetfebolgens bit contract / en fp bier na “ 
guamen te ballen in banben batt fijne maaf offpnea 
©fficiers/fo faltnen bun boo?gaenbe guabe baben mo*ce 
gen onberfoeben. “ 

i o. 3©at alle be gene bie nu tegentooo?big uit be dabcc 
gaen/’tfpCteUuiben/ folbaten ofb’intooonberSbercc 
fdber of anberen / fullen bdoben cn f toeren / bat fp bect 
toapenen tegens fbne Catbolij&e USajedeitnocbben{£ 
alber Cbddelöbden Coninb niet en fullen aennemen / ‘c 
macr tod boo? fpne j©aj. uitgefonbert <©?aef Hobe# ‘£ 
toijb/be ^Duitfen en Cngelfen bie acn befe beloften nietcc 
berobligeert en fullen fpn. 

?{ilc befe poincten / articulen capitulatien boo?f3 /iC 
3iin gefloten bpbe perfonen bie ban b’een en b’anberec£ 
fijben baer ober getoeed 3ijn/ in be boo?f5 fo?meen “ 
maniere/enDebben gdooftengcftoo?en op geloof en££ 
cete/ befdbe onberb?ebdüb te onberponben / fonber££ 
tegen te boen /birectdyB noep inbirectelijb. <©aeren 
boben is noefj geconbitioneert bat alle be gene bie uittec£ 
boo?f3^tab fullen bertreeben/ ban toat qualiteit en 

rom,£ 
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éonbittc tifê mogen toefen/ geen fcfjaöe en fal mogen 
>, geöaen toerden / Dan ’t gene 3p bp ïjen (ïellen en me; 
j, öe nemen / acBterbolgenöe ’t gene Ijen Op öefen com 
3, tracte ist geacco?öeert, Cn tot meerder berfelteringe 
3, öat öit contract bolBomentïijBen fal onöerïjouöen 

en geobferbeett toerden Op öen hertog ban 2CIba/ 
3, fo fa! öe felbe ï^eere hertog Ben geben fuffifant 
j> gelet ban Onjgftiuöen / en bier Cöelluiöen / te toe; 
>3 ten / öe J|eere ban ©ertin / öen 25aron 3gfeiibtg; 
3, nu/ öen ï^eere ban 2&ertecoutót/ en öen ©eere ban 
3, ©otelles?. <©ie meöe fulten marcheren in öemacBte 
3, en ötfcretïe ban öeCöelen ert-anöeren öieuitteboo?; 
3, fcB2cben &taö ftillen bertreCBcn / en fulïen Op Bun 
3> ölijbeh tot öatfe fullen 3ijtt geBomen in berfeBeröer 
3, plaetfe/ als* te toeten <02aef2LoöetoijB en alle öie Bern 
s, gebolgt 3tjn / binnen föeuremonöe / en ö’Cöele en 
3, anöere 5franfe en ïDalfe folöaten öie toeöerom in 
3, ©janBrijB totïlengaen op ’tgebieö ban <©uifeof in 
3, anöere plaetfen ban©?anBrijB naefiaen öe tfaöban 
3, 3fbennesL gelegen/ en tot berfeBeringebanöe bier 
33 Cöeïen en ’tBrijgobolB öie Ben fullen gclepen/ ,§o 
33 fullen in öe macBt ban öen J§eere ban Noircarmes 
3, Olijben/ bijf Cöellieöen/ opeenige plaetfe/ öaer Bp 
33 Bet in fijn gonbernementban Igenegoutoen goeöbin; 
33 öenfouöe/ aio te toeten: ^en^eereban Soyecourr, 
33 delaNouejdeHelcourt, deCourmont, enöett3|ce; 
33 re ban Bergen, totter tijd toe/ öat öe boo?f3 bier €öel> 
3> luiden en ’tconbop toeöerom opBunne geaffebereer= 
33 öe plaetfen geBomen en geftelt fullen 3tjrt/ enalööan 
33 fo fullen öe bijf Cöelluiöen toeöerom omflagen of 
33 berloft ?ijn/ om te gaen öaet’t Bun Oelieben fal/ of 
33 öaerfe in alle berfeBertBeiö fullen geconbopeert toer; 
33 öen: en inöien 3P niet te bteöen en 3ijn met Bet conbop 
33ÖatmenBenfouöegeben/ ban b?efe öatfe ban Ben ge; 
33 offenceert fouöen mogen toeröen fo bermogen 3P te 
33 gaen öaer ’tBengoeö öunBt. (fngetuigeniffe encom 
33 firmatie ban öefe berö?agö articulen/ ban’t gene Op 
33 öit contract ban ö’eenecnö’anöere partpio geacco?* 
33 öeert/fo Beeft öe^eere ban Noircarmes öitaccoo?ö 
,3 onöerteBent/en belooft öat Bet felbe öoo?öe Hertogen 
33 van Alva en Medina Coeli, mitfgaöersf öen J§eere 
33 FrederieodeToledo Ctoerfteban Bet boetboIBen öen 
3>j£eereban Bariaimont Booftbanöe^pinantie/ fouöe 
33 onöerteBent en geconfirmeert too?öen: 5ClöuO geöaen 
33 en geacco?öeertin’t Segerboo? Bergen op öen jrijr. 
33 ^eptemOno anno 157 2. 

©olgenöe toelfte conditiën öe boo?f3^taö oberge; 
lebertio/ öeï^eereban 3£iqucsüroB öaer in met bijf 
ban fijne Compagnien/ en<02abe EoöetoijB en alle 
öe fijne togen öaer uit/ en <3Joan l^eere ban jtëourbeec; 
queo met biet Compagnien getoapenöe mannen gim 
gen öe felbe conboieren. C>en hertog öepefcBeeröe 
öenfelben öag <Don Femandode Toledo, 25?oeöet 
ban öen fBarquté öe ©cllaöe Cöelman ban öe (Cafel 
ban fijne JiBaj. en Capitein ban een Compagnie Kuis 
terO/ om in «gpangien aen öen Coning öefe tijöinge te 
B?engen.3£cn Jgertog quant öenrrj. ^eptemöpo bim 
nenöer <6taö/ feertoel te bjeöen toefenöe öat Bp fo 
fïerBen^taötoeöer in Banden geBregen Baööe/ öaer 
öoo?Bem fijnmoet feertoieo / öaer ter contrarie öe 
Berten ban öe <©eref02meeröe feer berflauöen Ö002 
’t berlico öer felber.Hlö Bp nu eenige öagen alöaer fiiU 
legetoeejl Baööeen o?ö2e gefïelt op’t gunt Bern noöig 
öocljte / fo Beeft Bp fijn leger öoen opb2eBcn / en om öe 
grote Boften te fcljoutoen fijnen leger geminöert en een 
öeel bolr afgeöanBt/ toantOp meenöe nu algenoeg- 
faemö meefter ban ’t fpel te fijn/ toant ban öe 3tjöe ban 
©2anBrijB/ ban toaer Bp öe meefte b2efe geBaö Baööe/ 
BieltBpBemnu toclberfeBcrt. ï^p Beeft binnen 25er; 
genreöclijBertoijfe metten bojgerengeleeft/ toant Bp 
toeltoilt öatfe Baeröonöanr onöcr<02abe 3loöetoijr 
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folöaten öaer binnen in garnifcen gelaten / eem'g ge^ , 
fcljutloö gefcljoten naer BetbolB ban öen boo2fcB?e* BA 
ben hertog / toaerom öe J^ertog feer op Benluiöen öe ^-tao 
geftoo?t toaö / en ontbooö Bet gefcBut in meningc 
’t felbe öacrboo? te planten / enöe^taö tebefcljie^ > 
ten: maer Bet garnifoen öaer binnen leggenöe geen ' 
Bopeljebbenbe op öer burgeren bpftant/ engeenBul^ 
pc nocBte ontfet bertoacljtenöe ban öen ©pnee ban 
Crangien en Baer felbcn te ontfterB Bennenöe/ Beb= 
ben boo2 goeö acngefien öe ^taö te berlaten en öe 
to2eetfjeiö ban Baer bictorieufe bpanöen te onttoijBen: 
3Clfo 3ijnfe öeö nacBtO fecretelijBen uitter ^taö ber* 
trocBen en Bebben Baer felben uit Bet perijBel ber= 
loft. 5©en öag geBomen 3ijnöe fo Bebben Baer öe 
<0eeftelijBe met Crutcen en ©anen gereet gemaebt 
om Buiten öer ^taö öen hertog te gemoet te gaen 
en te boet te ballen om boo2 öe bo?geren en im 
tooonöers bergiffeniffe te biööen / maer Bet toast 
te bergeefst / toant öe ïgertege ban 2flba te boren 
Ö002 fijne grote gefiooitBeiö öe ^taö tot eenen roof 
en Buit gegeben Baööe / ober fulr 3ijnfe met een 
grote furie in öer ^taö geraeBt/ fommige 0002 öe 
©oo2ten / fommige ober öe itëuuren / en Bebben 
beel bolBO in ’t eerfle inBomen öcerlijB bermoo?ö / 
ballenöe boo2tO inöer25urgeren Buifen/ fonöer ee? 
nig onöerfcBeiö of Bet <©ceflelijBBeiö of 3©ereltlijBe 
perfonentoaren/ en of 3p inöcrfaBe fcBulö Baööen 
öaivniet / en berooföcnt en plonöeröent allest öat« 
fe feinöen en mocBten. J|aer moettoille en rafer* 
npe toast feer groot/ beel jonge öccBteriS enooB ge^ 
Bouöéb?outoen toeröen gefcljoffiert cnberBracBt/ ja 
öe forttmige ten aenfien ban Bare cuöeren en mam 
nen. ’t <©eroep/ ’t geBrijt en gebarm toast feer er* 
barmlijB te Boren / ban mannen / b2outoen en Binbe* 
ren / maer 3p en lieten öaerom niet Baer imceöBeiö/ 
gierigBeiö en bleefcBelijbe toellufien te geb?uiben: 
^en roof öie uit öe ^taögeboert toeröe/ 13S op et; 
lijBe milioenen in toeeröe gefcBat / tot eeutoige ge; 
öacBïeniffe ban öeferfaBeist öefe incarnatiebpeemge 
gemaeBtgetoeefl/ öaer ban De getalletteren Bet jaec 
beöuiöen. 

MeCbeLe» faL. ten eéVMlgen Jagen 

Den tVWeeden daQh OCtobrls 6eCLagen. 

En noch een ander in ’t Latijn : 

Ulfpanls Behglt j VkQh\An\abeLLa feCNndo 

HeV doLor OCtobrh afpera prada fVlt. 

En noch een ander: 

SlCClne VlCta ïaCes I\AeCblAnla Vlrgo sVperba ? 

3£en 4 Cctober gaf öe ï^ertog in ö2tiB uit öit naer; m i?cr< 
bolgenöe gefclj2ifte/ geintituleert: ©crBlaringe öer^a 
recBtbeeröige faBcn ban öe plonöeringe gefcljieö in S in 
öeflaö ijBecBelen. <©it gefcB?ifte toast luiöenöe alstö?us uit 
bolgt: sonoor 

fafte ban 
öe pion? ECnen pegelijB istBonöig/ Boe öie ban Mecheien öEringe 

ober eenige maenöen aengenomen Bebben uit öe ^ ita& 
boteren en intooonöeren alöaer eenige ©acnöelen Ser5c' 
BnecBten / tot betoacrniffe en befcBermemffe öer boo2?« * 
fcB2eben ^taö (fo men öoen ter tijö uitgaf) maer Bet« 
toecB öaer na gebolgt / Beeft genoeg onöebt öe berbo?;« 
gene meininge / en öattet toast om Bet ©arnifoen öe^ « 
ConinrBaer natuerltjBe^eer en©2inceuit öe«^taö« 
te fluiten enBouöcn / en te beter mogen öaer in roe;« 
pen / ontfangen en onöerliouöcn Bet BrijgstbolB öest« 
©2tncen ban ©rangien/ gelijB fp toerBelijB geöaen « 
en öen felben bcBulpelijB getoeef: Bebben / om alle<‘ 
bpanöfcBap te beö^tjbcn en te erecuteren/ en tegen « 

getoelö geBomen toaren/ en öatfe altijd öen ConinB j anöere goede engetroutocCnöcrfaten3ijneConinB;« 
lijBe jïSajellettst Baer naburen / ja 00b tot berraf « 
fcBtnge cn inneminge öer ftaö Denremonde. ^aer « 
na tö gebeurt / öat öe boo2fc02cbcn ©jince ban 
rangten perfoonltjB binnen öe boo2fcl)?eben faö Mee-« 
helen gcBomcniö/ en alöaer eenige öagen gcbleben « 
Beeft/ en öat öie ban öer ^tnöDem goed en bli>‘e 

J© m 

feer getrouto toaren getoccft / cn öe CatBolijBe Keligie 
boben maten toegeöaen. 

®eï?cr* t^enöe fïaöban jiDecBelen en Beeft Bbfo 
aibaatt -^-VXbeleeföeltjB niet geljanöelt / toant alet Bp met 
somt fiju ïegec öaer boo? öe ^taö quant / fo Bebben öe 

I. Deel, 



ÏO 
Het fèfte Boek. 57i« 

„ öêomljfld/ feefieringe en ceb gebaen en öcm een met# 
feclnfee grote fommegelbg baer tut boeren laten beb# 
ben. 3Sl0nu befêertog ban ma/ Uteutenont <0u# 

„ bernato? en Capitein «©enerael ban toegen Contnb# 
„ liihe »jefieit ober öefen Jleberianben (be ^tab 
, ban25ergentn ï^enegou getoonnen/ en be felbe toe# 

„ öerom gebroebt en gefielt Öebbenöetn be geboo?# 
faemheib bet felbet fijne Coninhlijhe IBajefleit) 

35 met 3ijnej[Baiefieit0 hrijgöbolh afgebomen 10/beeft 
,5 toeltoiUen nafeenbe befiab ban M echel en, met ben 
„ nanfclien boon ttoebagen fitl leggen / om bie ban be 

felbe fiab/ tijb / toijle en mibbel te geben / om tothen# 
mffÊ/ ontmoeten anberefcbulbigbetbte bomen/ge 

3 irib fo mei bonöen boen / fonber bes* belet of berijm# 
” IjtueWoÏÏVtpbmteliaSMIte öcö boo/fefeetoen 
u ban (örangten baet binnen Icggenbe / bte onfterbec 

maren banfp/ gelijbbtebanber £tabte boren^ toel 
, betoefen Dabben/ benfiellenbe tegen ïboorfjhnjgss# 

3, boib atë fp boomnamen baer uit te totllenber treeft en 
l metbaet goeb/enbmfuir belettenbe. iBaetbieban 
33 bec^tab niet alleenlijb bergetenbe tgene t toelb fp. 
j) beboojben gebaen te ïjebben/ ter contrarie / alg be 
33 ïjertog ban^Wbametben Doop brtjgobolbö perfone 
33 lub boor be ^tabgebomen tb om be felbe te beftebtt* 
33 gen / bebben Ijem met grof enblctn <©efcbutontfan# 
3> gen / en eenige boob gefeboten / met fonber merbeliib 
»3 pernbel 3ijner perfoon / be toelhe ftcnbe be betbbnb-- 
33 heib en bartnecbigDeib banbiebanber boojf^^tab/ 
33 babbe ben ttoeben bag befcb maenbb alrebe bebolen 
j3 bet dBefebut aen be ^tab te boeren tn meimnge be 
33 felbcte laten öefcïjieten/ alssbp bertoittigt too?bbat 
33 ’tboorfebreben hrrjgöbolh beö boorfs ban ©rangten 
33 ’ö natbté uit be ^tab getoeben en gebloben toaö/ 
33 bjaeraf nochtans bie ban be boo?fcö?eben ^tabben 
5) boorfebreben ©ertog gcentoete nocb anber bebotr ter 
33 me°relb gebaemjebben / fo bat 3önet ©oninblijbc J©a# 
,3 iefleitö brijgöbolb baer in geraebt/ en om allercbe# 
33 nen boojf&enbe^tab geplonbert ïjebben / boben 
33 toeihe pionbetinge nocb tegen be felbe gepjoeebeert 
33 fai tooien met alle fïrengïjetb / al£ ban gelpben 
33 gcffbteben/ en gebaen fal toOJben tegen aUe anbere 
33 afgeballene ^teben/bie be aenfcomfie ban bc^ontn^ 
33 lühe JBai'cfteitö lieirltracln bertoacljten fullen. 9lc# 
33 turn tn *t ©elb-lcgcr te i^uifen Op IBecljelcn ben bter# 
33 ben bag ©ctobrtë 157^ 

tó / Oebinbcnbe ficljftoab! «ebenben hopman Oetaemt/ en betere bani&to e#‘£ 
mmboliie en Oc ^paitsiaettoen nacr ojjtcit Iials/ toet- ren tn tott toan 6tt (©outoe fulltn t gene fp t,00;®'e- 
nimtot batbcffiton »en @ctge tod tenig toolR ; tierig toan J&cutoel fittobtn boen totfeggen Ijaet tonfo?» f 

i*" foube Hon.cn omberen/ Heeft ben feltoenbooj tenen | meten/jn Sentobm MJgngmgOniirtan m „ 

berom geben / alfo öp’ttut gcotelijfeS ban nobefjabbe/ 
fnlr bat ÖP fijn ringen ban jijn öanb pabbe moeten 
berfetten/$c. 3ijnbolb lag té 3©abbinjcbeen / beben 
bén öuifman groten oberlafl/en onber anbeten fmeten 
fn albaer be 3©ee0-Oifl op/fip fonb eenige 3t)nre folba^ 
ten Dier en baer inbebo?pen/ met fijn pafpoo?ten bte 
feeraöfurb gefcD?ebenbjaren/ inDoubenbe batmenfe 
foube laten pafTeren enboo?fien met eten en b?inben/ 
en fo baer eenige göeberen toarenbiebe ^eereppnee 
ban <©rangien herballen toaren/ batmen bie be felbe 
folbaten foube laten bolgen / totbefioef ban mijn ge- 
nabigeèeere ben^pnee. t©e boo?fclj?eben l|opman 
lïSaerten ^cfietb/ bagdpö fierber toerbenbe ban 
bolfc/ en ben ^uifïuibcn beel oberbafl boenbe / en 
bebinbenbe bat fijne pafpoojten fonber eenige fiijle/ 
plomp en ongefonbeert toaren / iffer guabe fufpitie op 
Demgeballen. 3©aerboo? DP binnen ber <0oubeont= 
boben 3tjnbe / io albaer ban be 3Bacbt in be poo?te ge.' ©op, 
bangen genomen / en Dem geb?aegt fünbe na fijn cotm man 
miffieDeeft Dpöe felbe bertoont/ gefcD?ebenin obec^ ^aec' 
lanbfe tale/bie ib goeb gebonben pebbe in j^eberlanbfe 
albier bp te boegen/* en befe fabe toat b?eber te ber# hjcrn tec 
blaren/ toant ib bie feer berfcDcibenlijb binnen bet JgJJ 
<0onbe Debbe Doren berfialen / eer ib be tétDte benniffe gen> 
en alle befcfieib Debbe bebomen/ fpne cómmtffteban 
toaö luibenbe m bolgt.J©p 3BilDelnt €>?abe ban ben jpan* 
25erge/ ©tnDeer ban 25ojcmeer en opland/ ^eereg1 
ban ©ebel/ hornet/ ^apsf/ 3Bifclj en &palbeb/2&aen# «nuntf- 
ner^eerbesS Jpurfienöomo <©elre / Cóninblijbc liBa# fie- 
iefteits Slieutenant <6enerael/ en <6ouberneur ber‘‘ 

I <©2aefftDap EutpDen opte ©elutoen en €toent / boen 
bont en bebennen / nabienbe l^eereban «§toietenbp‘ 
onö beeft aengebonbenom een©aenbelbnecDten tot‘ 
btenft ber Coninbltjbe JBajeficit en toelbaert ber pol# “ 
lanbfe «Steben baer DP in i$ metten eerfïen te befiellen/ ‘ 
bet toelbe DP baer oobtoil befolben en onberbouben 
laten/ bat topbienbolgenbe ben manhaften JBaer#c 
ten ^cbetsi tot eenen pooftman befleit en aengeno# ‘ 
menbebben/ befiellen en aennemenin €raft befeö/ ‘c 
alfo en ber gefialt batbP met 3ön ©aenbel altoegen ‘ 
betfp in bet nacbt of bag in fiaefiten / fio?men / toclj# ‘ 
ten/ofboebetfieb toelagen toert/ onferenbeg^ee#c 
ren ban ^toietenö befieö te bebo?beren/ en argfie^ af# 

i toenben en beren fal na al3ünm uiterfienbermogen. ‘ 
cïnfonberbeib batbP firlj ter <6ouöe fal laten gebuit# ‘ 

1 ben / en Dem met fijn©aenbel onber ben Heere ban ‘ 
^toietenbegeben/ en laten getouiben gelijb Detboo? ‘ 

tfrpr? 

1 fodit 
ifttn 
Dan 

Ih acti 

te mitberen / beeft ben felbcn boo? eenen meren / en Denluiben 00b bet gene geben / boen en 
neiaemtStotoón ©cutocUoetiacngetoentiatl)pS;it I tocmtlitcn/ toattoe tjeeceJSdnccjtjne Wlietoenm; 

1,1 !f „„ e?,rriTirten üehocücn foutje / fo tot ücftlietmtn- Capitcinen geeft entoetricljt/ tn met toaet toan af- 
<- ï / ais om toettoet! trecSen/ toatbitalfotp tntoe igeete toanigtoteten en % Jet pfeTtog SSSt» / OTSSS SXtoa/toraff enbrèem^m.eten n- 

ö?a' nicu / berfoebenbe bcmoebelijben Dem bic te toillen 
,au laten bolgen uit fijnen Kegimente/baer op Dp aen ben 
esc- ©eere ban ^toicten fcb?öft uit^utpben benberben 

lulij / batbP Dembe felbegeerne toil fibteben/ ban 
bat Dp be felbe baer toe niettoillig en foube bonnen 
maben fonber gclb / alles? fo Dem Meubel b?eber foube 
te bennen geben / ’ttoelbbe peereban ^totetenber# 
fiaen Debbenbe/ beeft fobele te toegegeb?acbt bp be 
mjanifiraten ban ber <0oube/bat be felbe baer toe 400 
ftnrbalerö berfirebt bebben / banbitgelbi0bponge# 
bal of bn finifire manieren batmen niet en toeet / met 
ter Danb gebomen / ebentoel fo iö feberen tijb baer na 
eenen genaemt ipaerten ^cbet0 / Dem tutgebenbe 

me nan uei: fuiju mu vw c 
toefeggen laten / fo bebben top bit t’oo?bonbe felfo on# \ 
becfib?eben en opt fpatium baer onbet on0 fecreet Ze# 
gel b?utben laten / batum Ztitpljen ben 6 aiugiifii 
ic 71. onberfionb met grote letteren Willem Grave 
zu den Berge, en befcgelt met eenen opgeb?ubten gro# 
ten Zegel op papier in robenaBaficbe. 

©cmaengefeib3ünbeuitbermoebenbatbPembet# (F< 3°° ) 
raber toaö/ beleeb batelijben batbP ban ben <a?abe 
ban ©offu bebel babbe om be ^tab ban ber <©oube te 
incorporeren tot beboef ban ben hertog ban 3flba/ DP 
bebenbe bat be commifiïe bie bp babbe balg toa0 / bat 
bet 3egeltoa0 nagefneben en geconterfeit/ entoerbe 
betoaert binnen 2Cmfierbam/ bp een man toonenbe 

r ._... 3i. Vrmaemt 3©aerten ^cbet0 / Ijem uitgebenbe betoaert binnen ^nifieroam/ bp een man reemuu* 
virin3 ern beftelbe hopman ban ben boornoembe<©?a# albernaefibdgulben ©erften op’taBater/ bat eenen 
n? binben ©erge met een beel folbaten ontrent ber genaemt ^malebelt ban ^tuffen een^aep gebjeefi 
IrRfmbeaeftomen/febrijbenbeben 9 ^ugufit acnben 3önbeineencommanberpein een2Bo0bcnbp|erber, 
CoemteT^ toanweten/ toottog toaet Was ; togSjonbetjpn ©aertjel temen (toto/W öefetoe 

saco aebomen bantoegen ben <©2abc ban ben ©erge/ en 
*« toat lm altctoc beel gclös Batotoe toetfcliotcn (ot acnne. 
Sn mtime toan een toaenöel foJöatett ’t toelh (jp Ijaeft (Joop 
nu ou* / fiPi*»i*pphp hiïPïïiiii ïlö ficitl uÉ£ 

©aep onber bem babbe 500 <©aelber0/ en bat bie 
toifi ban een bifi buiten feber Cloofier begraben / baer 
tnbeelgout0toa0 ban oubefiucben/ baggen/ ringen 

nt öct 
ne tc iioi te bebben/beaeerbebacrom batbP Dem een beel en anber0/ batter in ber ^tab 40 of 50 Pcr!ot’c£ 
;* gdb tobbe fcnüen bp foube ïj^m bat metten eeïfien toe# j toaren bic ban Dénaenfiag toifien/ m toaren geb 
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<57 i? ' Oor/pronk der Nederlaiidfè Beroerten, 4 i t 
$apiff / bat hp ttóadf hbnbect dalers? ontfangen 
jjabbe ban cerrigc ban bec ©oube totte boo?f$ aenflag/ 
en öatfe hem gelooft habben goebe betaiinge / feggenbe 
beCloofto toacen rijb genoeg bie fouben hem bèta; 
ïen/ battec ttoee hupfen toacen ftaenbeop be^aben 
bie ban 5tjn confeberatie toacen / en aen fjerti berfocht 
habben batfip’t al bermoo?ben en om galb brengen 
foube/ben eenen man habbe eengrautoenbaert/öen 
anbecen een b?outoe fp?aeft / fp Ijabben elr een faube; 
gacbe en fjaer fjiüfen fïonben bp ben anbecen / ben bag 
ban ben aenflag feibe hp toab boo? eenig inconbenient 
al boo2bp/’t foube getoeeft 3tjn op ^fnt 5anb ónt; 
boofbtnge ben 28 SEugufti ’bnachtb / be 2&o?geren 
bie men foube fparcn/ fouben Ijaec belbtebenjS ge-' 
toeeft fijn toot en toit / en be leufe ©ob etbetmt u om 
fee/en befeine ban be b20tttoen foube getoeeft 3ijneen 
roubocb boo? ’tboo?hooftcn boo? be beure te fitten/ 
metcenUanne in be fjanb/ en alle bie geen licht boo? 
be beuren habben foube men hebben betmoo?t/ fcf- 
be bat ben aenflag foube bernieut hebben getoo?ben/ 
battec noch ter ©oube fouben bomen ttoe ©apitei; 
nen uit het lanb ban ©eiber / ben eenen genaemt 5!an 
iDanen/ en ben anbecen <fan€laef3 bie oohbalfche 
beftcUingc habben/hP befchulbigbe p?incipalyti b?ie 
peefonen binnen bec ©oube bie befen aenflag habben 
fjelpen maben / feggenbe ben eenen te toefen een 25uc- 
gemeeftec / b’anbec een Semmeeftec / en noch een 
üub bucgec / feibe in ber felbec huifen getoeeft te 3tjn / 
bat hpfe niet toift te noemen maec toel itenbe ban aen; 
fïen/ hP heeft bele meet anbece faben behent bie ban 
toeinig apparentte toacen / baegb baec nacc alö hp tec 
©oube toass gehangen genomen / namentlpben ben 

©fetfoi-6 ^Ptemb?iö3Cnno 15-72* fo toeeben 00b totmttec; 
daten bam gehangen ban be $?oboofi ban ’b ©ouberneut0 
|an regiment albaec bier folbaten- toel gemonteect / bie 

albaec binnen gebomen toacen / genaemt JBillem 
ten ' ^acttotjb ban 5©efel/ 2flnb?ieg fêerhout ban %r\t; 

tbccpen / en 3©illem ©errneec en 51 an ©cuitman ban 
mSt» <Êffenin’t3tanbbanben25ecg/ befe habben een telle 
tenant guelle pafpoo?te ban ben boo?f3 hopman/ bie be 25ur; 
ueban* gemeeftecen ban Sotterbam in abfentieban ben felben 
ietu ©oubeeneur obeefonben / ten einbe batmen ben hop¬ 

man baec fp hem op beciepen/baec op onbetb?agen 
foube met alle ciccumftantien om hen baec na te tegm 
teren / en om alle mibbelen ban beccaeb en inbafien te 
betboeben. ijler boo? be boo?f3 hopman onbec b?aegt 
toeebenbe / heeft hP ben boo?fch?eben ©oubeeneue 
ban Sotterbam mebe befchulbigt / feggenbe bat befel; 
be b?ieben habbe gefch?eben aen eenen hopman 
^toectgenban^teilcntoecf/ leggenbe binnen at* 
recht/ en aen beel anbece ©apiteinen bie binnenbeen 
fepeibe fteben in ijollanb moo?b fouben helpen ftohen / 
bat befelbe foube ©beefte fijn ban tien ©acnbel hneclj; 
ten/enbathetalleëbeleib toerbebanben ©2abeban 
25offu/bie gefch?eben habbe aen eenen ©o?ndib 5anf5 
bp’tgulben ©erhen tot 2Bmfterbam/ bie hem ’t feibe 
habbe aengefeib en beetoont/ met noch tenen mart met 
eenen groten neuö bartber ©oube/ bie gefeib habbe een 
geert be J&inte nu top toillen 00b eenb regecen / top 
en be ©lobftecb hebben gelbb genoeg / feibe mebe bat 
ben 25iffchop ban atcecht (bit toab buiten alle appan 
rentie/ alfo hem befelbe ban geen bcijg en beeftont / 
noch hempeefoonlijb noitinbe oosloge begeben noch 
geoffent habbe) foube ©beefie toefen ober alle het Se; 
giment/bele anbece faben feibe bp bie geen apparem 
tte en fchenen te hebben / ebentoel toeebenbee noch ö?ie 
purgeren ban bec <©oube mebe gehangen bie hp be-' 
fchulbïgbe/ baec boo? en ’t gene boo?fch?eben ib / toab 
baec feec grote ontftelteniffe onbec be jEagiftcaten 
en 25o?gecen binnen bec ©oube / db toaö beb2eeft / en 
hetfeheenofmen ben hopman ’b anbecen baegbtoel 
foube hebben mogen bpfeherpe ecaminatie nabecom 
berb?agen/ alfo hp allle befe boo?becpaelbe bebente; 
niffe openbaeclijb buiten pijne beleben habbe / tec p?e; 
fentie ban 5an $teterf3 Schout / ©ecrit ^uigenf3 
enjBr.5fan5[acobf3 25ucgemeeftecen/ peter ©ec; 
ritf3©?uitec/ ©o?nelib 3©outerf3/ ©ercit fcanf3/ 
gjan ©ocnenf3 en meer anbere/ban beb anbecen baegb 

ftoo?genbbebonbmen hem boob tube gebanbehtffe/ hopman 
hem felben herhangen Ijebbenbc/ toaec boo? be anbece f^act' 
gehangenen tjaecpoceb feboon maebten en befabe 
gefmolten toerbe / ib foube 00b niet toel bonnen toeten ü«öfln3« 
toatib hier ban foube boo? toaerachtighouben/toant SS. 
mijn bunbthP beel faben oberhoop haelbe bie toeinig geban, 
fchijn.ö habben/befcfjulbigenbe 00b cenige bantoienb 
getcoutoigheib noit en iö gettoiiffeit/ latenbe baetom 
’t feibe in 3ijn toaecben/hebbe ebentoel ’t feibe niet bon; 
nen boo? bp gaen bermttö be fabe bp beien beel anbece 
enb?ebec ib berpaelt/alb ib het witte gefch?iftenfel; 
be heb bonnen bebinben* <©e t|eece ban ^toieten &cm> 
heeft ben febenben ^eptemb?{b befen naecbolgcnben »E11«Ert 
b?ief gefbnben naec ï©aöbinc-©een aen 3ijn folöa-' 
ten. Cecfame goebe b?ienben/mp ib ban herten leet 
batgp met fo eeclofen fcheim en bercabec/ albutoen fctinEtt 
hopman ^chetb bebonben ib te toefen/fo cntoetenï 
be beb?ogen3ijt/ toant hP u Uitben totmoo?benbec; igopmap 
caberije ban be toegebane b?unbe banbe ©ccellentie 
ban ben ptnee ban ©?angien / boo? een balfcpe com;£C 
mtfTieaengenomen heeft/bat ib getoiffelijb utoeb?o; ‘ 
migheibtöebetroutoeniet getoeten te hebben/ en alfo 
ib u luiben niet ban beberf/ (bat ib) ban nobe en hebbe/cc 
en men bie platte lanben alfo nieten mach laten bebec;cc 
ben/fait befi toefen/om geen onrecht onbec een bet;cc 
tabee ben onnofelen huifman fonbec befïelltnge tec< 
boen / bat hem pegeiijb bectcecbe tot 5ijnen beffen / oftc 
mocht met malbanberentcecben na’t leger ban mijncc 
©enabige S^cere bie ©?abe ban bec USacb / om tc be;<c 
fienof5ijnbecgenabeuban beberf habbe / of bp toet; “ 
geringe ban bien/ fullen be gemeehe Staten / bie be 
platteEanben nieten toillen bebo?ben hebbengcoo?;<c 
faebt toefen mitten eerfien baec irt te beefien / toaecom<c 
het beffe toefen fal mijnen caeb fonber bertrchteach; cC 
tecbolgen / toaec in mijne goebe fjjienben toel boen<c 
fullen / bat benne©ob bie u altefamen totl betoacen‘e 
boo? fchabe / gefch?eben uit bec ©oube befen febenben 
,&eptemb?ib 3Cnno 1572. en toaö onbertchent A. decc 
Swieten. 3©elUenb?ief ontfangen hebbenbc fpluibencc 
caebfaem gebonben hebben te bectcecUen / b?efénbe 
batmenfe anberb fouben mogen obecballen en guali> 
ben tcacteren/ baec toacen eenige bie bco?gaben en lie; 
ten luiben bat hopman ^chetb fijn felbenietenhab' 
be herhangen /ban bat fuljc feccetelijhen toabtetoege 
geb?acht boo? be gene bie ban ben aenflag henniffo 
habben/opbathacebercabecije niet aen ben bag Uo; 
men en foube: ban bit en toaö niet toaecfchijnlijh/ alfa 
niemanb accebtothem enljabbe gehabbanihgdobc 
eerbathpbpftch felben obcrlcggcnbc ’t gene Ijp al ge; 
feib habbe/en bat fulc mecfl al becfiecttoab/hptoel 
geboelbe bathp beto?tuce niet en foube bonnen ont; 
gaen / en alrebeooUfo bele gefeib en fo bele peefonen 
befchulbigthabbe/ bat hp eintelijhen tod boelbebat 
hpftchfelfb infobanigcniafl habbe gedacht/ bat hP 
be boob foube moeten fteeben / al en toace baec anbecb 
niet getoeeft ban bat hP hem met een balfche commif; 
fie habbe beholpen / be hanb ban ben ©?abc ban ben 
23erge en 3egcl habbe boen of laten na contcefdten/gc* 
lijUiUmencbatbuitenalle ttoijffd ib/ en ilt 006 heb* 
benbebcb©?aben hanb en 3egel bibtoilb baec bpbe; 
fien / en baec op gelet niet anbcrb en heb bonnen mee; 
ben/toaec boo? hP in bifperatic gccaebt 3ijnbe/ hem 
felben omgeb?acht heeft. 

5^en 6 ©ctobec heeft <©ucb’2Wba 00b bit nabol; 
genbe paccaet laten uitgaen. 

By den Conink. $[arfa«t 
Nfen lieveti en getrouwe die Stadhouder , Pre- 
fident ert luiden van onfen Rade in Holland fa- ban 3iU 

luiten diledtie. Alfo veel Sreden, Caftelen > Sloten, ba om te 
Dorpen en quartieren van eenige Provintien van on- 
fen Lande van herwaers-over en diverfe particulie- goeöeras 
reperfonen, doen de jegens’tdevoir dat fy onsfchul- bergeend 
digfijn, binnen de Steden ontfangen en gevoigt heb- 
ben de voorvluehtige ballingen , rovers , rebellen, jouönt 
en wederfpannige, die als dieven , plonderaers en o-baubns 
penbare vyanden de wapenen aengenomen hebben te- 
gens ons en hun eigen Vaderland, hebbende defelve alie tanaj?^ 

|Km 2 gunft? 
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gunft , byftant en affiftentie gedaen en bewefen, fo 
ook gedaen hebben vele particuliere perfonen, hou¬ 
dende onfe tegenpartye mette voorfchreven openbare 
en gemene vyanden, committerende daer door cri- 

men van Rebellie en Lafa Majejiatts , en mitfdien 
confequentelijk tegens ons verbeurt hebben lijf, koop- 
manfchap, roerende en onroerende goeden,roitfgaders 
hun fchulden en adïien, en hoewel dar wy de felve over 
lange hadden mogen toeflaen en confifqueren t’onfen 
profijte, niettemin aenmerkende de grote menigte van 
den genen die mifdaen en misbruikt hebben in ’t gene 
des voorfchreven is, en dat eenige van dien hen hebben 
laten verleiden door bedrog en argelift van den alder- 
booften, en medelijden hebbende mette menigte der 
felver, op hope dat zy bekennende hun erreur en faute 
tot hare eerfte gehoorfaemheid wederkeren fouden, en 
hebben wy tot noch toe geenfins tegens hen noch hare 
goeden doen procederen, hebben defelve verwacht tot 
berou, penitentie, genade en pardon, maer alfo fy daer 

• toe geen devoirendoen , fonderlinge gemerkt dat de 
Hoofden van den voorfchreven Rebellen en weder- 
fpannige gebruikende van hare gewoon lijke ontrou¬ 
we, niet jegenftaende hare fchone en valfchebeloften 
( daer mede zy vele fimpele luiden bedrogen hebben) 
bedorven, geruyneerten gedeftrueert hebben de Ker¬ 
ken , Cloofters en Godshuifen, brekende de Beelden 
en gewijde Altaren, en ook prophanerende de heilige 
Sacramenten by onfe Heere God ingeftelt en geordon- 
neert, hebbende ook wredelijken vermoorden dood 
gellagen veel Puftoren , Cureiten, Religieufen en an¬ 
dere Geeftelijke perfonen, en ook andere eerlijke lui¬ 
den onfe Officiers , en andere waerlijke Catholijke ferfonen , occuperende, plonderende en rovende de 

leiligdommen , Kerken en Ornamenten van der 
Kerken , Cloofters, Godshuifen en Gafthuifen, mitf- 
gaders de roerende en onroerende goeden hen compe- 
terende, om daer van te misbruiken na hun fantafie, 
en daer mede betalinge te doen hare aenhangeren en 
hun partye, volgende de welke zy opgelicht hebben 
onder beloften datzy betaelt fouden werden van den 
roof en plonderinge van de Kerken en van onfe goede 

(F. 301.) Onderfaten gelijk zy begonft hebben. En want al ’t 
felve niet tegenftaende de arme Gemeente als noch tot 
kennifle niet gekomen en is, fo is ’r dat wy ’t felve aen- 
gemerkt, en dat de voorfchreven Rebellen en weder- 
fpannige Vyanden van God, van de Chriftelijke Reli¬ 
gie , van ons en van onfen goeden en getrouwen On¬ 
dereten, nieten cefTeren te nemen, roven, ftelen en 
weg dragen alle de goeden van de voorfchreven Gee¬ 
ftelijke perfonen , en ook van Wereldlijke die conftant 
en ftandvaftig blijven in hun gelove en getrouwig- 
hcid, niet willende lijden dat de voorfchreven Re¬ 
bellen en wederfpannige hen metter voorfz goeden te¬ 
gens ons langer fouden behelpen en dienen, hebben 
by deliberatie van onfe feer lieve en beminde Neve 
Ridder van onfer Ordre, Stadhouder Gouverneur en 
Capitein Generael in onfe voorfz landen van herwaers 
over de Hertog van Alva, Marquis van Coria, &c. 
geordonneert en ordonneren by defen allen onfen Offi¬ 
ciers, Baillius, Droflaers, Ammans, Schouten, Provoo- 
ften, Ontfangers en Rentmeefters van onfen Domei¬ 
nen en confifcatien en allen anderen die ’t behoren fal, 
dat fy de roerende en onroerende goederen mitfgaders 
de fchulden en actiën den voorfz Rebellen en weder- 
fpannigen en haren aenhangeren competerende fo wel 
de gene toe behorende Steden, Dorpen en Gemeinte 
als particuliere perfonen , op-fchrijven , annoteren 
en toe-ftaen , om tot behoef, profijte enoorbaer van 
den genen dient behoren fal, bewaert en geconferveert, 
enanderiïns daer mede gedaen te worden, fonamaels 
deshaiven by ons geordonneert fal wefen Ordonne¬ 
rende en bevelende voorts allen den genen, die hou¬ 
den , befitten , in bewaerniiïe hebben, fchuldig fijn of 
weren eenige dingen toe-behorende dengenen, hou¬ 
dende onfe tegenpartye, wie dat defelve zijn, datzy 
terftond en binnen drie dagen ten aldcr langden naer 
de publicatie van delen komen feggen, verklaren en 
aen-brengen den principalen Officier van den plaetfen 

van haren refidentien, mitfgaders den Ontfanger en 
Rentmeefter aldaer, al ’t gene dat zyin hun handen 
macht of gebruik hebben, of dat fy den felven fchuldig 
zijn, uit wat fake dat het zy , of yemand weten die den 
genen onfe voorfchreven tegenpartye houdende,fchul- 
dig mag wefen , verbiedende en interdicerende al¬ 
len onfen Onderfaten wie zy zijn of andere in onfe 
voorfchreven Landen refiderende , eenige betalinge 
of leveringen te doen aen fulke Rebellen, wederfpan¬ 
nige of hun aenhangeren, ’t zy Steden, Gemeenten 
of particuliere perfonen, refiderende in plaetfen die 
van onfe onderdanigheid gefcheiden en gefepareert 
zijn, op pene, amende en boete van ’t felve andermael 
te moeten betalen, en tegens de gene die ’t felve ver- 
fwegen foude hebben of in gebreke waren de voor¬ 
fchreven denunciatie te doen, fo vele te betalen voor 
boete en amende, als de fchuld of de waerde van de 
voorfz verfwegen goederen of aéïie bedragen fal, alles 
tot profijt van onfe Fifque, van welke penen , boeten 
en amende wy willen dat den Officier die d'executie 
daer van doen fal een derden deel fal hebben, en de ge¬ 
ne die de voorfchreven overtredinge of verfwijginge 
aen-brengen fal ook een derden deel, blijvende ’tfur- 
plus t’onfen profijte. En ten einde dat van defe onfe te¬ 
genwoordige Ordonnantie niemant ignorantie en fou¬ 
de mogen pretenderen Ontbieden en bevelen wy u 
datgy terftont enfonder vertrek defe jegenwoerdige 
doet kondigen, uitroepen en publiceren alom binnen 
de Steden en Vlecken van onfen Landen en Graef- 
fchappe, daer men gewoonlijk is publicatien te doen,en 
tot onderhoudenifle, obfervatie van dien procedeert en 
doet procederen tegens den overtreders by executie 
van de poene voorfz, fónder een ige gunfte, diffimulatie 
of verdrag, des te doen met deflèr aenkleeft geven wy 
u volkomen macht en autoriteit en fonderlinge bevel: 
Ontbiedende en bevelen allen en eenen yegelijken dat 
zy u ’t felve doende ernftelijken verftaen en obedie- 
ren , want ons alfo gelieft. Gegeven in onfen Veld¬ 
leger voor Mechelen onder onfen contra-Segel hier op 
gedrukt in Placcate den feften dag vanOdtober in’t 
faer 1771 Onderftond , by den Conink in fijnen Ra¬ 
de, ondertekent D’overlope. 

paerbat bepïonberingeen öerobinge tot iBecSe* 
Rn gefebieb toao / beeft ben hertog ban 2Mba een boel 
bolr en paerben gefonben naer 3&eft / maer alfo ’t 
Crrntfoen ban ben pjince baer uit berlopen toaov 
en bat liet een feer ftoarbe ^tab toao/ bie beo Punten 
bolb niet en babben bonnen uitbeeren / fo en is be felbc 
i§tab niet ten robe gegeben getoeeft / maer be&fccn Je" 
baer met eenfommegelbö b?p geboebten boouen et Jrdröra 
Xegcr moeten boo? eenige bagen bictuaiicren / ’t toelb <n0eno> 
niet fonber grote ftoarigbeib en bcnautbeibber&o?ge; mctu 
rpe en gefebiebe. 

3£et <8arnifoen binnen <Dermonbe berftacnbe be Qar, 
aenbomfïe ber ^pangiaerben / bebben be ^tebe bew mfocn te 
laten/ bie ban be ^tab bochten baer oob b?p met eenb 
ge 1000 gulben/ toant fp boo? berrafifinge in beo p?im JSJJL 
een maebt gebomen toaren/ en niet bp goeben toilfe; 

^efgeliibö bebe oob bet <©arnifoen tot «Dubenaer* ©efge* 
be/ betoclbefonberbe^pangiaerbente bertoarbten Ufr we 
baer uit bewogen/ feer lelijb binnen berfelber^tab 
mette <©eeftelijbc gebanbeit beööenbe/ bete ber fch 
ber berlopen folbaten toerben bier en baer gebam 
gen en terftont op-gebaiigen. gjacob JBloemacit en 
eenige anbere toerben in feber buio baer5pgeblucbt 
toaren befet en betingeit / maer baer niet tmllenbe 
opaeben / toetb bet bper baer in gefteben / fulbo 
baffe baer in bcrb?anben/ onber be toelbe men oob 
feib getoceft te 3ijn aSuillame be <02abe ban <£5ent/ 
be toelbe <tf5oubcrneur tot <£bam getoecfttoao/maec 
fienbe bat bp in J^ollanb niet fo bele en toaö geacht 
gctoceft aiobpgaerncljabbe gctotlt/ toant booj bien 
bp in poo?b-3£ollanb in ’t quawier ban €bam en ah 
le be omleggcnbc <Bo?pen bw boper uitte herben 
en Jguifen gcrooft babbein meninge bat teberboe* 
ren (maer toao boo? «gonop belet en gcarrcfïecrt) 
fo toao bP meergeljaet ban bemint/oobtoaobpom 
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ftjné gtüté éjcattien tn §uIto / al# be Staten tot ©aer*, 
leitt toacen bergabert / albaec felf# gehangen bp ben 
getoclbtgen ©robooft/ maec toecb toeberom loöge* 
laten/ toaerom Ijp ï^ollanb berlaten/en fjem tn ©lacn* 
bcccn begeben fjeeft geljab/ menenbe albaec betec 5fo2- 
tuineen meergeacljt te fijn onbeeftjn lanbjlicbenban 
embee be breembé/banljeti# Ijem mifïufet/eni#gé* 
ïijtt boorfcDrébeh i# / tn ’t boorfefj^bén ljui# mebe bec* 
branbgetoorben. 

D<ê hertog ban 9CIba t# boort# getogen op 3©a* 
fïricljt al toaec flp fijne ©tutfe ruttecen meed 

aföanöte / albaec 3tjn berfcljetben ©ebeputeerben 
ban <§teben bp fjem gekomen om Oen te ejteuferen 
enontfcbniötgen en bergiffeniffe te btööcn ban batfp 
gebtoongen toacen getoeeft (fofpfetbcn) ben©rinee 
ban ©cangtcn eenfge bpftanb te boen en btmtaltete 
fenben. <Bc J%ettog beeft alle# gefintuleect / toant fjet 
cn öocfjte fjem al# noefjgeen ttjb om alle# op’tflraf* 
de te fjanbelen / ban baec t# Ijp na Jltmmegengé* 
tcotften / bebelenbe Don Frederieo fijnen fone met 
Ijst legcc ben^tneeban ©rangtenen<©eceformeer* 
bemet albec neerfïtgfjeibteberbolgen. |jpi# baec en i 
tuffetjen tot ©tmmegen feïtere ttjb lang geüleben/ baec 1 
tb Ijem een totjie toti laten cuden ban ben arbetben j 
tcabaltebteljpbooj ©ergenen eiber# gelebenfjabbe/1 
beröalenbe baec en tuiïcljcn eentge anbece faken op 
berfcljetben plaetfen gebetirb. 

©cn«b> ©en atbmtrael Francoys Boshuifen toa# met fijn 
fcljepen bageltjk# boor ©nWjutfen / enbenaubebte 

& Horman €nkfjuifen feec / beeft oob op eenen ttjb eentge 
nrnre fmtfen buiten be $oorbec-poo2t afgebranb fonbec pet 

anberö meer uit te reefjten. ©ie ban be ^tab foclj* 
fter&am'ten alk bage mtbbelen om fijn fcljepen te oberbal* 
boo? len / en toacen een# gecefolbccct met getoelb uit be i 
J®n^nfa <^tab te ballen / banbomenbe opfjetpotnetom uit te i 
knn&eejtcecben / fofetbe eenen genaemt gjacob Jplorifj tot | 
m3e tiut. Öen-lutben tn effecte befe tooo2ben: gftebe burger# i 
S hUJ' btenen eecd toel te bebenben of top uit togen en bat j 
«sano?* bte guaebtotlltgen bte tn be &tab bltjben on# felf# 
oetpoo?-' buiten floten / toacen top ban al t’famen niet bebor* 
tc‘ ben-J bu# foube mijnen caeb 3ijn bat top binnen blij- 

benen nocljeen toeinig tijö# patiëntie nemen en onfe 
<^tab tod betoacen/ be fcljepen en bonnen onöbocl) 
nu niet beftbabigen / en fjp en ban altijb niet Ijiec biij= 
ben / en aio fjp fal bectcocben 3ijn mogen top oob fefje^ 
pentoemaben/enbaccbpontbiebenbteutt3tjn. ^en 
caeb toecb goeb gebonben en alfo bleef bit uitballen 
acljtec toegen. <©e DtffcljecOljebben oobbibtotlOge' 
p?efonteect beo boo^fdpeben 23oöl)uifenO met ^raele* 
becöaen te ballen/ tpaec be «©oubccneur^onopbe* 
meebenbe bet groot penjbel baectrt gelegen / en bant 
fulbo niet goeb. JDibbelretijb fjabbebè boojnoembe 
^onop Lafarus Muller gefonben om ^arbam in té 
nemen enbe fïutfen albaecte befettenen befcljanfen/ 
gelijb bp gebaen beeft. l§ceft oob be 3©ateclanbfe bp= 
ben tegen obec 3Cmfïerbam boen betoacen bp folba- 
ten / en op ben nteutocn 55am een 23lobfmiöofdec^ 
be ,$cbanfe boen maben / bebbenbe albaec eentge 
galepen ban J|oo?n/ €bam/iBontcbebam gefom 
ben inbe ï|aben om ’tfelbe te befebeemen totbattet 
toel gemaebt foube 3ijn. 5^ic ban Sümfterbam beb= 
ben ben beectienben DctobeiO albaec gefonben tien 
gcote fcljepen met feo booto om be galepen te ne* 
men en be^ebanfe te totnnen / baec quainen beel 
fcljuiten met bolr ban 5Cmflecbam om ’t felbe ban 
becceteften / en meenben bat fjare fcljepen fjaedbe 
btetocie fouben geljab fjebben: maec boé toel fp met 

jfecfiet^ een feec gcote furie aen quanten en feec getoelbtg febo- 
K?e ten battet febeen onmogelijb toao te bouben/ fo be^ 
oaiien oenfp nöcbtano bleinc fcijabe/ tcc contrarie toerben 
bauöm fp fo biel ontfangen batfe felfo gcote fcbabc leben/ 
Same” toant öc f°I!ïatm Vian be 3Soo?b-l|ollanbfe galepen 

bobben eenfbeelö baec gefcljut te Hfanbc gebiocbt / en 
baecfo bappec onber gefeboten / batfe met fcljanöe 
bebben moeten ruimen. <&eo baego baec na 3ijnfe 
toebecaengeltomen en bebben negen fcljepen in b2anb 
gedeben en meenben baec mebe be galepen tn b?anb 

I. Ded. 

te beengen/maec fpbeacljten be galepen acbtecinbe 
l^aben boben betotnb onbecljaccgcof gefcljut malle 
febeebetb / liooito febeemutfeetben fp toeberom feec 
drengeitjlt tegen ben anbecen / ban boeren baec noclj 
erger al.0 te boren/ toant baec toerben eentge fdjepen 
in ben gconb gefeboten / cenige moften baec gefebut 
enanbecöfelfö obec boo2tfmijten/ totlben fp baec af 
bomen. <Defe bictocie/ Ijoctoel bie bletntoao/ gaf 
nocljtanö ben ^oo?bbollanberO grote moet/ fo batfe 
befebepenbeebpanben te min begonben te acljtenen 
niet fo feec te ontfien/ en beben booetO fcljepen en ga^- 
Iepen fo tot€nbljuifcn/ ^oo?n/ jDebenblib/ tebam 
en i^ontcltebam geceet tnaben en ten oo2loge toc^ 
cuden / om baecfelben rneedcr banbe ^upbec-Eec 
te maben en met eenen te beletten be ©ofterfe baert op 
2Cmdecbam. 

Ontrent befen tijb begonben be fabert ber <©ere^ 
formeerden toeberom niet feec toet te ftaen/ en bat bcc* 
mitst be btctocien ban be SClbanife en Ijet afbanben 
ban bet bolb ban ben Prtnce ban <©rangten/ en beel 
anbece onbeeboopte opgebomene tegenfpoeben/’t toclb 
be becten en gemoeben ban beien feec beedagen maeb^ 
te/ bpfondec oob om be gcote ongcregcltljeid en ’t groot 
getoeld bec folbaten / en bele der Captteinen bte fp 
ai om gc&rutbten fonbec battec draffe obec gebaen 
toecb / ’t toclb bét gemeen bolb / bte eecd omljaer- 
ïutden getoenft en geroepen babben nu feec ban baec 
beben becb?eemben / latende baec dunben bat fp’t 
te boren onder be ^paenfe niet beel erger en bab¬ 
ben geljab ban fpt nu en babben/ en lieten baecooh 
dunben bat fulb regiment niet lange en foube bon* 
nen bedaen / fo bet beleid en be orb?e titet goeb en 
toa& ^>e Staten ban Rolland ftenbeoobbatbetce* 
gtment ban ben <02abe ban bec jjBarb niet lange en 
foube bonnen bedaen / boorde blagten dageljjb# bo* 
mende obec fijn feec ongeregeld brtjgöbolb enbpfon* 
bec fijne3©alfefolbaten/ bebben ben $2ince ban<D* 
cangten ontboden om in Rolland te bonten / toant 
bet grotelpb ban nodetoa# bat bp op alleë goede or* 
dre foube déllen / fo tod in be cegcctnge bc$s Eanbo 
alö bec oorloge, ©orbcrö bebben be felbe Staten ban 
Rolland gecefolbeert bat pegelijbc ^tebe be dor¬ 
pen onder baec ceforterenbe fouben ontbieden cn neer* 
ftelyben af-bragen toat pegclijb tn’t 3bne / ’t 3p be* 
be / leninge / morgen geld ett ander# federt jDep 
opgebrodjt babben / oöft toaec baec ^ecbelijbe ju* 
toelen toacen gebleben/ en aen toten bie toacen obec- 
gelebect/ toat eractten eentge «©oubeeneur# / ©op¬ 
luiden/ Capitetnen/ en anbece tn’t particulierljad= 
ben gebaen / en ten laetdcn toat boden en laden 
pegelijb bp be folbaten badde geleden / in t onder* 
foeben bant toelbe beel fdjclmcrpe i# ontbebt ge* 
toorben. 

<Dob bebben Oefdbc ©cercn Staten ban Rolland 
na ’t 5aoo2öec-quactiec gefonben gionbljeec Soban 
ban ©liet en depnter Cant om op alle# ordre te dellen 
bie ban node foube mogen toefen / en batfe be fabe ban 
oorloge metten ©beeden^onop t’famen fonbenmo* 
gen bdeiden fo fp oorbaec fouben binden: be commtffté 
toa#luibenöcal#bolgt. 

AL fo in allen voorvallende faken des krijgs-handels 
en aenflagen tot afbreuk en krenkinge der vyanden 

voorkomende, niet gelegen isaltijds lange raedflagen 
te gebruiken, en dikwils in’t verfoeken van fonderlin- 
ge bevel of autoriteit omyet goeds aen te richten ,dc 
goede oorfaken, middelen en ’t voordeel van de felfde 
aenflagen veranderen , verlopen of verloren blijven 
tot groten nadeel van alfulken handel. So ifl: dat die 
Staten ’sLandsvan Holland hen vertrouwende op de 
goedegetrouwigheid, ervarenrheid en vromigheid van 
den Edelen erentfeflen Jonkheer Diederich Sonoy § 

Gouverneur en Capitein van Enkhuifen ^enjohan van 
Vliet, mitfgaders van Reynier Cant, hebben den felven 
bydefen Gecommitteert hen-luiden gefamentlijk, of 
die twe van hen byfonder 5 gevende volkomen macht 9 
laften bevel om de fake des krijgsen oorloge, inden 
Noofder-quartierc van Holland, en eldersdaer’t van 

|Bin 3 " nod^ 

(F. joi.) 

©e^ra^ 
ten ban 
(golfanö 
berfoe» 
ften bat 
be 
jpdnre 
ban 
rangiEU 
foube (u 
HoIIanö 
homeni 
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node weien fal van wegen , en opten naem der voorfz. 
Staten na haren goeden raed en gevoelen te beleiden en 
uit te rechten, fuiks fy luiden als voren op alle voorko¬ 
mende gelegentheden en geftelteniiïe van faken of oor- 
faken bevinden lullen, fo tot befcherminge der Landen, 
als tot afbreuk en krenkinge des jegenwoordigen vyan- 
dcn des gemenen Vaderlands te dienen. Sonderdaer 
op te behoeven ofverwachten ecnig vorder advijs, ver- 
khringe, nochte bevel van den felven Staten. Gedaen 
tot Leiden den nOótobris 1572. In kennifle der Sta¬ 
ten fignet onder defen gedrukt, en ter ordonnantie der 
iel ver Staten onder getekent. 

Ëy my. P. iUYS. 

df'mu'oie befe maenb Dctoker is* een toonberbaerlijke nieu* 
^tcrcc gcfïcn / be toclkc nocfj Planeet tlOCfl Stella 

fixa cn iS getoeeft / De Aftronomijnsfciben bat biergc* 
lijkenietenisgefien getoeeft fint bentijbbat beb:ie 
3Bijfen uitten «Doften be ^terre fngen / bie gen luiken 
tot BetlcDem kp Clmfrum leiben / fp tef gcftcn getoeeft 
532 Dagen lank/bele geleerbc Aftronomijns pekken 
pier nan gefcp?cben/ en onber ankeren ook ben ber* 
maerben 550tt0? Cornelius Gemma. 

<Den 11 Dctok2is kebben bie ban be 3Det tot t§oo?n 
alle papen en J5?ieftcrS boo: kaer ontboben / begeren* 
be batfe foitbcn beuklaren De paufeltjke lereenbienft 
nfgoberpe tejijn: inaec toerben alleene ttoc gebonben 
biefulkö toillig fjebben berklaert/ b’anbere pact be* 
raeb / erenfe cn uitftel nemenbe. 

55e ppnee ban Drangien opten toegtoefenbeom 
na i^ollanb te konten / en beeft boo?eenige berpinbe* 
ringe pem fo niet konnen fpoebigen ais kp toel begeer* 
be / niettemin ppbeeft ben ió Detob?is gcfrp?eben 
aen ben <0oubcrneur ban pooeb-^ollanb bat pp in 
koeten bagen poopte in ï^ollanb te toefen en ober 
Campenop Dnkpuifen meenbe ober te fepepen/ bat 
pp kier cn tuffe Den alle ben ^teben in l$ollanb goeben 
moet geben en felbe ook alle be lifiigen aenflagen 
blijtig en manlpk fouben toekerftanb Dóen/ en bat kp 
nieten ttoijffelbe of bic faken en fonben in ko2ten tijö 
alfotoegaen/ batfe grotelijks fouben beroo?faekt 3i)n 
<ü5ok te banken. ïjp beeft ook aen ben Staten gefcp?e* 
ben bat fn kaer t’3ijnber oberkomfte terflont fouben 
toillen önpem laten binben. 55en 20 is Pp met fijn 
Igofgefirt cn ontrem 60 peerben tot Dampen gekomen/ 
DiebanDnkpuifcn Daerban berabberteert 3ünbe/ fo 
kebben fp eenige galenen / toner ober be boo:f3 pieter 
BupSkenS Dberfte toas geftelb / gefonben om Ijem te 
kalen cn is fonber eenige tegenfpoet tot Dnkpuifen ge* 
komen cn met groter b?euepb cn blpfcbappe albaer in 

Eö" oekaelb en ontfangen/niet alleen ban ben <0ouberncur 
ransien cn jjBngiftraetDer boo?f3 ^tebe/ maer ook ban ben 
fcumfte kohieren en intooonberen/ bie fo grote tekenen ban 
}" blpbfcljap toonben ais of fp nu t’ecnemael ban alle 
ban fijne nooD cn pcrijkcl berloft toarcn gctoceft: kP keeft pier 
Santin eenige bagen bertoeft / en goet gebonben bat men eeni* 
ïbrn/? oe fcljepen foube toemaken ten oo2loge niet alleen om 
ai5o« be ^upber-Eee mebe te mogen gek?uiken / maer ook 

om bes bpankS fcljepen gepeel ban ber ^upker-Ece te 
bcrbpjben. pp keeft ook goet gebonben en geo?bon* 
neert bat men kutten be cf>upber-poo?te tot Dnkpuifen 
een Boltoerk foube maken / toaer toebe koigerpe fo 
toillig en neerfng is getoeeji batfe ’t felbe Boltocrk 
kinnen x 7 Dagen in ’t koutfïe ban ben JDtnter ten bol* 
len opgemaekt pekken / baer boo? ket ben name ban 
3BiUigenkecg keeft gekregen en na bat kP allen ben 
^teben ban bat gaarder gebifiteert en op bele faken 
o?b2e geftelb pakbe is Pp na paerlem getogen/ altoacc 
be Staten bergabert toaren bie fijn Dccellentie kom* 
ff e albaer bcrtoacpten: pp toerb albaer gelijk pp in alle 
ankere ^teben baer kp getoeeft toas met groter blijk* 
fepdp ontfangen. 55 e Staten piclbenpemboo? eer|i 
boren pact* geneigt gemoet/ goetperteengetroutoig* 
peib tegen fijn 15o?ftclijkcD!>enabc/ en in toat pcrijkcl 
fp kaer Dcöpalbcn kabben gek?atpt/ en alfo bieban 
poüanb alleen niet cn bermoepten eenen fo bermogen* 
ben en nu bictorienfen bnanb te bcrk?ijben/ fo berfoep* 
ten fp bat fyn popïeljjkc <®enake tot pacten ken pa? 

rentrooff foube berklaren be oogfcpijnlijke en geloof* 
tocerbige mibbelen toaer mebe men fuïkö foube mo* 
gen kefïaen cn met <6obeS pulpe geluckelpken tiitböe* 
ren: pppeeftpaerop alles fobanigegoebepopegege* 
ben en fo gccontenteert / batfe berklaerben te toeken te 
3ijnkpen met pem alles te abonturen batfe ter toerelt 
kakken/en boopnaerke komff e ban ben pdnee toas 
in befe tijk feer noobfakelpken boo? be <0erefo?meerbe/ 
toant be kerten en gemoeben toaren fo becflagen en 
berflaut / bat mcefï al be ppncipaclff c bic kaer metten 
fakemeeff gemoeib pakken / in kerabe toaren om met 
kaer te nemen batfe fouben mogen / en ten blanke toe* 
ber uit te blucpten/maer met be kom|ïe ban ben boo?f3 
Itoince toaren be fïaupcrttge nufo gemoet batfe niet 
meer opbe perpkelenen backten, ^p peeft terffont 
goebe o:bonnantien gemaekt op pet krpgSbolk fotc 
toateralSfe lanbe en be felbe boen keftoerenfekercar* 
tijkels-toief / bie ik pier toel foube ff ellen ten toare bie 
fogepeel gemeen is en altemets toat bermeerberten 
beranbert / bat ik ’t felbe onnobig aepte / fo pp ook ge* 
maekt peeft goebe ojbonnantie op be monfteringe ber 
folbaten/ committerenbe baer toe CommiffarifTen/ 
o?bonnerenbe ook be ©aenbelS op eenen eenparigen 
boet gemaekt te toerben/ en poe beel bukkel folbenaerS 
men paperen foube/ en beet ankere o?Dcninge ben krtjg 
aengaenbe bie men pier te boren al ongetooon toas cn 
be koffen ban b’oo?log feer berlicptcn/ be tocïke metter 
tpb nocfj al berketert toerben. 3|pgaf ookeenpac* 
caet uit bat niemank geen cojrefponbentie en foube 
peuken metten ^pangiaerken noepte paren aenpank/ 
ban gelijken ook een JMaccaet op ’t uitboeren ban alle 
bictualie / baer na peeft pp op bele ankere faken goebe 
ojtoegeffclbbe politie en ^fuffitickeroerenbe/ toant 
tot befe tpb toe lagen kp na alle goebe ojkeningen onber 
beboet/ toant pet toilt en ongetoemt krijgsboik bat 
ccrff in ’t Hanb oekomen toas metten <©?abe ban bet 
IBark fo rutoeiijk ïeefben in allen faken en kp na tegen 
een pegelijk fonber onberfcpcib/ bat kp na niemank pet 
goets en b02|f p?oponeren / ik ftoijge in ’t toerk ff ellen. 
^P o?bonneerke en reepte op met abbijs ber Staten 
een nieu ^2obinciaeI 3^of ban ïjollanb / toant be 
itackspeeren banben ©?obincialen Rake toaren meeff tan goi. 
alnaötrecpt bertrocken/gelijk pier boren berpaelb 
is/ beeerffe ïïaebspccren 3ijngetoeefrbefe/ MeeftergSS 
AdriaenvanderHouf, alleen ban be OUbC KacbSpee* öan(©^ 
ren Ober gebleben/ MeefterNiclaes van Valkeftein, £an®|CB 

1 Meefter Peter van der Meren, Meefter Dirk van der 
Nieuburg, Meefter Gerard van Wijngaerden, Meefter 
Cornelis van Bronkhorft, befepckkeu albaer eetff pa* 
ren eek gebacn / en foube ’t Jgof gepouben 3ijn getoeeft 
inbenj^agc/ ten toare gctoceff batbe^pangiaerben 
boo? Jfcaerlem quamen/gelijk pier na fal berpaclb toer* 
ben / toaer Doo?’t3£of getranffereert toerbe tot ^©elf / 
altoaer be cerfte Kecptbag gepouben is getoeeft ben 
13 5pek?uarp anno 157?. J^aberpanb fijn ook tot ^©elf 
itackspeeren getoeeft / Meefter Leonard Kafenbroot, 
Meefter Pelgrum van Loon, Meefter Adriaen BralTer, 
MeefterNiclaes Camerlijn. 55e5CbbOCact5pifcael iS 
getoeeft MeefterJoos de Mennin, Ctt P?OClireur <£5e* 
nerael Pouwels van Hoove, bie naberpanb tot 55elf 
ennofelijk berb?onken is / en alfo be ïjeeren ban be re* 
keningemebe na Streept toaren bertrocken / fo peeft 
pp toeber ankere meefferS banbe rekeningegeftelb: 
nameritlijk Niclaes vanderLaen, Jan van Broekho¬ 
ven, Jacob Copier üccrc ban Calfïagen/ Jan Han- 
neman getoeeft fpnbe Sentmeefter <©enerael bmt 
^oo?b-^ollanb/ en baer na ook Adriaen Duyk ge* 
toeeft fpnbe Caftelepn op ’tpuiste JBoerben/ Dirk 
Jorift.deBye, bocp befe5iju niet al gelpkop eenen tijk 
getoeeft fo ik kebinbe. J|p peeft ook na Eeelanbas* 
fonben be Ljeere ban Batenburg om albaer mebe op 
als goebe o?b?e te ftellen. 

^p€rtoijlen be Jj2ince ban ©rangien alDuS boenbc ®ln3' 
x toasinJIollanb/ fo is ^bonjfrcbericobetiEoIebOdriröm. 

bes hertogen ban 3£!ba foon met fijn leger baft na ™ Jorat 
<©elberlanb gekomen 
^obcmk?is boo; be ftab 

en peeft fiep ben feftienben 2,urröfn 
^utppen / leggenbe op be m nernat 

ppöatm. 
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ff (fel oclcnccrt/ metöcttien grote (ïuclien gcfcbutO: 
öefïaö toaö temmelnö tod boo?fien met garnifocn/ 
maer alfo fpluiöcn en öe bojgeten niet tod te famcn en 
bonöcn acco?öeren/ fo fijn öe foiöaten met een öed bo?s 
geren op eenen nacpt fcet ftilleben.0 in (Iagoo?öen Daer 
uit getogen en hebben öe blucbt genomen cnöe^taö 
berlaten. ©ie öacr in gebleben toaren hebben öe poo2* 
ten geopent en toiiöen haer obergcbcn / maer öe 
^pangiaeröen fijn ober öe begonnen b?e(fe en elöerë 
ober öe muren gehomen in öer ^taö / al öooö (ïaenöc 
öat fp op öer (traten bonöen / (latten öe ^taö aen acht 
boetten aen beanö/ hingen een öed boegeren op aen 

ijcto act bomen en beröjonbenöer in öe ff (fel toet tot 500 perfos 
nentoe/ öeanöcretoeröcn foöanige rantfocncn uitgc= 

22U öeubt met pijnigen en alle manieren ban to?ectt)eiö en 
zuv tormenten aen te öoen / öatfe öe genen öie in öe furie en 
pben. fcrfte inbomen öooö gcbleben toaren bed gelucfitgcr 

bielöen al$ öie ’t leben bdpelöen/ bed b?outoen en jon# 
ge öocbteren toe?öen be?ö?acbt en ban pacr eer berooft/ 
fp hebben een ban öe ©apitcing bp ’t toijnbuté aen een 
been gepangen/ öie ontrent 4 öagen leeföe/fpö?eben 
bele hongeren moeöer nacbt ter (ïaö uit öer toelber bde 
in bet belt öooö b?o?en / eenigen quanten naebt binnen 
©ebenter en biet en öaer bp öe boeren / fomma öe 
toiecöbeöcn alöacr geplccgt / fijn meer te berfebdeben 
ban te hertellen/5ijnbobenöienöe obergcbleben bo?; 
geren 00b nocb naöerbanö gcfo?ceert getoo?öen onöer 
ben ©bcrfïcn ChriHoffel Vafquez^pangiaert/ öe 
^pangtaeröen met bofï / gdö en leninge lange ereeflï* 
bdijbJtbrijgObolbteberfo?gen/ en felfjS gctoebtelm 
ben / ban todbe contributie / leninge en foderinge öer 
foiöaten öe 45ee(ielijfce meöe met btp en fpngetoeefï/ 
mae’ bebben alle laften fo tod moeten ö2agen a&anöe- 
re/geltjb’t bljjbt bp febere mifftbenin gjunio en 3!ulio 
begf nabolgenöen jaer.0 bp Gillis van Barlaymont t^ces 
re ban Hierges,&c. ^taöbouöer in<0elöerlanöges 
fcb?eben aen öen <©döerfcn ïFiaeö luiöenöe alöu.ö: 

En nademael de Geeflelijkheid willen fuHineren in 
geen contributie gehouden te fijn, lullenfy lydendat 
het krijgsvolk haren Bouhoven en Pachters lullen gaen 
befoeken en bederven. Item, en belangende die óee- 
ftelijkheid de wijle d’intentie van den doorluchtigen 
FurH en Heere den Hertog van Al va is, dat fy gelijk 
ander borgers en huilluiden contribueren moeten ( o- 
vermits delen krijg haer meer betreffende is als andere) 
fult daer in verfien dat fy die vergangene termynen be¬ 
talen , als die anderen gedaen hebben, en voor den fel- 
ven tijd, fonder des in gebreke te lijn, &c. 

D© $?tnce ban ©2angicn öefe tijöingcn ban bet 
innemen ban Zutphen berlïacn bebbcnöc/ en bet 

fclmcbclijb banöclen metten b02gercn alöaer / mitf* 
gaöerö bdflecbt bcrlopen öeg garnifoeno fonöer eenis 
gerefiftentie/ toao öaer in gebed qualijh te bjeöen/ 
toantbp boo?fag boe fcer öat fulboöe berten ban fijne 
toegeöane b2ienöen fouöe berfcb?icben en berflaen/ 
öaerom beeft l)p alom b?icben gefonöen en gefcb?eben/ 
ben-luiöen goeöc mocö gebenöe. Heeft 00b terftonö 
met alöet neerfiigljdö öag en nacljt gearbeiö / om ban 
bet brijgObolb in Hollanö fijnöe fo gocöen boop te ber^ 
gaöeren / al£ mogdijb fouöe 3ijn om öie ban ©ber- 
ffffel/^toöl/Rampenen anöcre plaetfen teaffitfes 
ren / en bebbenöc ontrent 40 ©aenöelen goeöefolöa= 
ten gercet/inmeninge om öacr meöe binnen biet of 
bijf öagen reept na öen bpanö te treeben / om bem alfo 
’t hooft te bieöen/bcbbenöe in Hoüanö op alleö 0202e 
gefïdt/fobreegïjp öe tijöingcl)oeöatöen<©?abeban 

bföan öen25erge (öie nochtans tóeinig öagen te bo?engcj 
JfirfF fcljreben baööeuit Campen öatljp todgemoeötoao 
nu <&ci> om öen bpanö te refifleren) met öe <0?abinne en baen 
beriauö / Uiiöen binöcrcn met alle bare gocö en bagagie ge^ 
SSeT bluchttonö: toaer 0002 öe bacfe alfo onöer bet brtjgö- 
ïliTci/ cn bolb quam öatfe dr om een goeö been bomen fagen/ en 
bciiaet öe ingenomen ^teöcn cn plaetfen ruimöcn cn ber^ 
{jij* liepen / al eer ©on 5freöerico öaer boo2 guam / en öat 
niutfte* metfulben bacfïigljeiö en öefo2ö?e/ öat bp alöienöe 
ben ca ^pangiaeröen öaer achter ijaööen getoeefl fp öefelbe 

mcefl al omgeb2acbt fouöcn bebben / fulr bat ©on 
5freöerico öe f€oleöo alpier in bo2tcntijö fonöer grote 
moeiten (lag of doot/ toeöcrom in fpn getoelö breeg 
alle öcdeöen en plaetfen öie öe«ö?abe ban öen ^3erge 
fo in ’t Hertogöom ban <©döer-Ianö/ <©?aeffcbap ban 
Eutpbcn / en ’t lanö ban ©ber-f (fel tngenomen baö^ 
öe. ©c dcöen fonöen baer ©eöeputeeröen aen ©on 
jfrcöericö / p2efentecröenbcm öe (ïeutdeh en berföcb- 
ten genaöe / ’t todb benluiöen gegunt toeröe / mitp bes 
talcnöc febere fommen ban penningen tot amenöe / 
öan öie ben met öefaben iet baööen gemoeit/berlies 
pent al / en toeröcn öe goeöeren öer felber terhonö ge« 
confifqueert / en öe gene öie men bonöe behomen moe# 
dent bebopen en toeröen alle opgeljangen. 

©e 25urgemeederen / Schepenen en ïïaöen Öer 
«^taö Campen in ©ber-§(fd nu aen ©on jfreöerico 
obergaenfpnöe/ hebben öen Hertog ban 2Clba meer> 
öer öiend toillen öoen / en aen öe 25urgemeederen 
Schepenen en ïtaöen öer daö ban ©nbbuifcnöefcn 
nabolgenöen b?ief gefonöen. 

WY mogen uit goeder nabuerfchap niet onderlaten pSfffïtie 
u goeder meninge te vermanen en voor oogen te öan öen 

Hellen, den ellendigen verderf en grote ellende daer in 
de Had Zutphen en haer burgeren en ingefeten met Ban 
wijf en kinderen neffens den rebellen aldacr bevonden, «ffampfil 
geraekt lijn, die fo groot is geweeft datmen diergelij- 
ke niet vele gehoort noch vernomen en heeft. En alfo Ban 
balde de Grave van den Berge Coninklijk Maj. onfen 
aldergenadigften Heeren rebelle met fijn volk defe Had iCM* 
verlaten hadde, hebben wy van Honden aen onfe Ge¬ 
deputeerden aen den doorluchtigen FurHen Don Fre- 
derico des Hertogen van AlvaSoon, Coninklijke Maj. 
onfen alre genadigHen Heeren Generael Veld-O verHe 
in ’t leger voor Zutphen afgeveerdigt , biddende de¬ 
moedelijk defe Had wederom in genade te ontfangen : 
des dan ook lijn doorluchtigheid defelve Had in genade 
aengenomen , doch met drie Vaendelen Overlandfe 
Duitfe knechten doen befetten , dewelke civilijk en 
goedlijk met den burgeren converferen in garttfehen 
vertrooHingen, dat die verlopen faken met genadigen 
oogen aengefien fullen worden. En alfo wy uit eenen 
goeden Heere vermerken, dat gy ook defelve genade 
genieten folden indien gy die intijds verfochten, heb¬ 
ben wy u in alder yl daer van wel willen verwittigen, 
vermanende datgy u in dien niet verfuimtdatgy die 
genade in tijds verfoeket en waer nemet verhopende 
gantfehelijkgy werden ook in genade ontfangen, en 
met geen ander garnifoen dan van Duitfe knechten be¬ 
legt worden, fo vero verft gy die genade in tijd niet ver¬ 
fochten ,beforgen wydat uniet weiniger ellende dan 
dien van Zutphen in korts overkomen mochte,fofijn 
MajeHeits macht fo groot voor handen is, doendeu 
hier met den Heere bevelen. Datum ylentz den xf 

Novembris 15 72. Onder Hond: BurgemeeHeren,Sche¬ 
penen en Rade der Had Campen. De fuperfcriptie was 
aldus: Aen BurgemeeHeren, Schepenen en Raden der 
HadEnkhuifen. 

©efgclijï hebben fp aen ccntge anöcre ^teöen ht 
JBateclanö ban gelijhen geöacn/öocb hebben öaer niet 
anöer.3 meöe getoonnen/öan öat öe boöen gcö?ctgt fijn 
inöienfe meer met foöanige bneben quamen/öatmenfe 
aen een galge fouöe hangen. 

I3& öefe maenö namentlijh öen fetfienöc ^obcmönö/ / 
öe<0ouberneur^onb-Heer ©icöericb ^onoptocs ^cöcn> 

fenöe alsr SCömtrael ban öen Jloo2ö-Hollanöfe blote uim. 
op öe febepen / en leggcnöc ontrent boo2 3lm(tcröam / 
fo io in fijn goubernement öetoijle bp noch abfent toag CF* w-) 

binnen öer fïcöe ban ^cöenblilt eenen groten ops 
loopgetoeeft tu(Tcbenöeburgcren/cn Capitein gjas 
cobCabbeljau en 3ijne foiöaten / in toclhen oproer öe 
burgeren mec(tcr fijn gctoo?öen ban öen foiöaten / 
fulr öat öe mecftenöeel ter poo?ten uitgelopen 3tjn/ 
ö’anöcre bebben fp haer getoeer afgenomen. ©eCas 
pitein lalbecröc hém op bet ^teöeljuisf/ en 3ijncn ^?es 
Dicam 3Ean jHichieifs q«am in een bui.0 öaer öe(ïjöcn 

3JBm 4 tot 
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toteenen aDtlfêm Cornetif3. 35aec na pebben fp den 
Capitein oob bedtoongen bat pp 3ijn folbaten ban ’t 
fïoc moge boen gaen en bc bo?getcn baer op laten, ^p 
hebben ooit bed Capiteind ïtamec öpgepagen en eeni; 
ge fijnbcr dingen baec uit genomen: defeoprocrteges 
fcpiebc boo2 een Itleine oorfabc en mifbergant/ ban 
men b?eefde boo? erger / baerom 5i)n €rc. aldacr ter- 
JÏOUt Mr. Herman van der Meer CUlJopman Niclaes 
Ruichaverfonbom’tfcibete gillenen ter neder te leg; 
gen. 35e boo?f3 $ielaed Duicljabcr paddc fijn Baen* 
bel folbaten ontrent een ure gaend ban ber gab leggen: 
menbcbontdeoorfabe gcfp?oten te 3ün door dien een 
jongman een burgcrd foon ban ber ,§tab/ ober be toal 
toaö ge&lommen / toaer ober ben Capitein pent pad* 
be gehangen genomcn/en gebeden (ijnbc ban bed jong? 
mand oom bat pp pcm foube laten gaen / en Ijeeft fttlr 
niet toillen boen /en baerom (eer gctnpo?tunecrt3ijm 
be • beeft ben felben mebe gehangen genomen / ’t toclb 
b»*be burgerd gefien 3Önbc pebben totten Capitetn 
(die be gebangend op ’t fïot toilde brengen) gefeib bat 
bp be bttcgerd foube lod laten / Ijp moeptefe terecht 
geilen / mant be boete en toad maer 20 fïutberd / maer 
pnbleefeben obftinaet en en toübcnfc niet lod laten/ 
dreigende eenige te gaen/enfeibe Ijp toilde degebans 
gendtoeJdocnpangcn (toant bermitd bet een 3prom 
tier ^tad toad liet ppfieb bebunbcn’tlijfberbeurtte 
fïin.) ^iec boor id teeftonb bet rumoer getoaflfen/ en fp 
pebben pcm omciugclt/en de gebangend onttoelbigt. 
Uithebben be folbaten totllen beren enid alarmege; 
gagen getoorden / bacr tegen bebben be burgerd be 
Ploït gepiept en 00b be trom gcjlagcn/ en bet burger 

©etioa> ©aendel opte fïrate gebraept / fomma bat bet feer 
ïorr Hm-- gualijben gcfcbapen toad af te lopen/ban bet id in tijtd 

alled beguamelijlt ter neber geleib getooaben en tocdecs 
ter ncöcr om brede enbrundfepap tuffepen ben Capiteinen/bur^ 
geietö. geren en folbaten gemaebt. Cn bebben belooft ben 

aen beibenfjjben te reguleren naec be ordonnantie bie 
Dp ben Drince fouben toerben getnaebt / cn batfe mids 
bclrctijb fullen pouden brede/bruntfepap en eendraept/ 
fonber b’cenben anberente injurieren in tooordenof 
feiten in eeniger manieren op lijf braffe / baer bon 
fclmfteiph tooort id gemaebt en getebentopten 21 
bemtoid 3ünno 1572. 

»t ®ev 35e ttjdinge ban pet innemen ban Eutppcn / en bet 
loop brr pecioop ban den emibe ban ben Berge / beeft ban ge* 
dsmfyu jpen ^ pcrfcpribf be Cterefo?meerbe in a©eflbpef# 
SSff- lanb 3i)nbe / toant C5rabc ^ooft bau^epoutoenberg 
b?fEjtanb berfracn ijebbenbe ban ben aenbomfte bed hertogen 

ban 2®lba leger / id met febere Baendelen bneebten 
benacbticnbe j$obembrtd uit Franiker getogen naer 
Maekum aen ben Eeebant / en beeft albaer begonnen 
eenfebantfeen (lerbte te maben/ om bed nood 3ijnde 
nïttjt ban baer op Rolland ober te mogen fcïjepen/ 
maecalcerbpficb albaer toel befebanfï babbe/beeft 
Öe Colonel Öe Heerevan Billy bem albaer bei'bOlgt / 
toaer boo? bp be blticbt genomen en met fijn bolb na be 
Drente en fo boo2td toeg getogen en gebloben id/’ttoclb 
bn bie ban Boifwaert berfïaen 3önbc/ 3tjn fp ben 21 
bed nacbtd mebe geblucbt/boetoel ben niemanben 
jaegbe. 35cn b2ie cn bier en ttointigfie ^obemö2id 
JtJnfC OOb Uit Sneek en Franiker geblUCbt / met fllF 
ben ono2beningc en b?efc ald of baer berten gebeel 
toeg toaren getoeeft. Dele ban benluiben iffer geban= 
gengetoo?ben/onberanberen bebben be Catbolpben 
binnen Sneek gehangen genomen / Jonkheer Diede- 
rich van Bronkhorft , en Batenburg Heer van Ne- 
derwormter, bie boer binnen ald <Dber|ïe bab ge^ 
commanbeert/ en ideinbelijbtotSeeutoaerbenop’t 
©lohbuid gebanbeltjben gcflelt. 35e üBurgemeelïeren 
ban Boifwaert, Franiker en Sneek guamcn tOt 
toaerben enp2efenteerbenbe betitelen ber boo?fcb?e; 
ben ^teben aen ben Colonel en ’t ij of ban ©pefïanb. 
35e Colnel id in be boo2fcb2eben ^tebe getogen cn 
be Burgerd en Burgerinnen 3jjn ben Colonel in gro^ 
te getale te boet gehalten en bebben met geboutoen 
banben genabe begeert. 35e Colonel beeft b002td 3ijn 
3©alfe ©aenbelen geleit in be boo?fcb?cben ^teben 
cnöe <©uitfe berbeilt mbe ^ietenien/ met lalt om 

neerfieiijben te berfoeben/ berbofgen/ber jagen / ’t om 
berb?engen en fapp2ebenbcren be <0erefO2meccbe 
biefpfouben ergend mogen bebomen/en befelbege^ 
app2ebenbeerbe / ober te fenben tot Elèentoaerben: 
bebe 00b feer fcljcrpltjben beebieben bat niemanb ee^ 
nigeberfelberen foube mogen buifen noebte boben/ 
enfo pemanb eenige alrehe gebuijl/ gepooft of ber- 
boegen babben / batfe befelbe fouben terftonb moer 
ten bomenbertumieren/op pene bat befelbe terfionb 
bangoeb en paben fouben toerben gefpoïieert/ pare 
putfen bertoanb en fpluiben felfd geapp?epenbeertof 
boobgeflagen. 35e ï|crtog ban ^!Iba peeft aen ben 
Colonel bei^eereban Billp gefcp2cben bat ppbebes 
(ten en muren ber boo2fCp2ebcn b?ie ^teben bie ger 
rebelleert pabben/ fou boen aftoerpenenbegracptctt 
bullen / ’t toetb bp bie ban ^§tteeb berfïaen 3tjnbe bas 
ben bemoebelpben aen ben Colonel baer mebetetoils 
len fuperfeberen/ en berfoepten 3ijne b2ieben banres 
commanbatien/ om baec mebe te reifen bp ben ijertog 
ban Jtlba en te fien of fp ’t felbe fouben mogen berbibs 
ben/ maer bp beeft pen be boo?f5 berfoepte cecoms 
manbatie afgegagen/id niettemin baecnateb?eben 

. getoeclïpenluibenmebetegeben 3öneb?iebenteneins 
befp fouben mogen berfoeben tebepouben btjf boeten 
nuntrd Hoge/om buiten te mogen guiten be ïtnebes 
iaerd/bïcbcnen graetfepenberd/ en batmenbeeege 
foube af toerpen. — 

35ctoijlc öefe btngen nlbud berliepen in be 35?obim ®e<stu> 
eten ban Belbedanb/ ^utppen / Cberijgel en ©pefs f 
lanb/ fo 3tjn 00b be folbaten binnen 2Cmerffoo?tins ametf' 
ben gefiepte ban ötreept leggenbe/ onderkopman p>o«. 
Gijfberc van Broekhuifen en Andries Putman , ge* 
mutineert en pebben bie ^tab toillen berlaten of pas 
ren^opluibcn geb^etgt bat fo pacg ^ort jpreberico 
baer omrent bomen fouben / fpluibeu be pookten ope* 
nenen benluiben gebanbelpb oberleberen fouben / o«= 
berfulbdfofijnfpiuiben mette boo?fcp?eben z Daen= 
beien folbaten en ontrent bijftig paeeben uit3Cmerfs 
foo2t getogen en ontrent paeeben gebomen baerfe 
berfoepten binnen te bomen / ban be jDagigraten 
ban paeeben bebben paec ben inganb getoeigert/en 
tergonbaen ben Cbergen ^onop gefcp?eben’tgunt 
toeberboer/ 00b mebe paren <©cbepüteerbe gefonben 
tot Cnbpuifen om bruit en amonitie te bopen om ben 
bpanb te refigeren. 35ie ban 3£merffoo2t fpn bpben 
<0?abebanBogu tot Streept getogen en pebben pem 
be geutelen ban ber gab geb?aept en genabe berfoept. 
35e^abebanBoffu id ben 21 35obemb2id binnen 
5Cmcrffoo2t gebomen met ttoe Baenbelen bneepten/ 
en beeft alfo be gab toeberom ingenomen. 

35e 45?abe ban Bogu / bemerbenbe battet mette 
<0erefO2meerbe begonbe acptertoaertd te gaen en bats 
ter grote bergagentpeib onber benluiber toad / en toils 
be fulbe gelegentpeib niet laten boo? bp gaen. 35erpals 
ben pp ben 27 j5obemb2id berfepeiben b?ieben ges 
fonben peeft/aen eenige ^teben onber 3pn <Doubers 
nement / baer pp in piaetfe ban ben D?ince ban <©?am 
gten ober gegclt toad/menende befelbe fometfepone 
tooo?benaldb?eigementen/ baec toe te toengen batfe 
pen mebe fouben obejgeben/aleer 35on jprebmco baec 
boo? bomen foube/ op bat pp alfo be eere baer ban b?as 
gen foube mogen / onber anderen peeft pp aen be Burs 
gemeegeren/ itegeerderd en gemeenten ban ^aecs 
lem gefcp?ebcn ben nabolgenbe toief / baer ban ife be 
principale in panben pebbe/ en eopien aen andere ijols 
lanbfegebenbppem gefcp?eben genoeg ban eenenins 
pouben toefenbe/ gefien pebbe/ Öie meegenbeel geinte cs 
cipecrt3pngetoeeg. 

Dc Grave van BoHu, Heere van Beuvry} Camme- 

raiges , Blangy, Jeumont, Villers, &c. Stadhou¬ 

der en Capitein Generael over Holland, Weft- 

Vriefland en Utrecht. bEn^o* 
beban 

Erfame, lieve, feer byfondere goede vninden, hoe 
wel ik my laet dunken voor God en der wereld ge- 

noeg en te yollen gedaen te hebben »in U. L. t’ad- Oerjs ban 
verteren 
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verteren van de armoede, ellende en bederffeniffe daer 
in gy u vinden foud, wijkende van den eed en onderda¬ 
nigheid diegyde Coninklijke Majefteit fchuldig zijt, 
na uitwijfen van allen rechten fo Godlijke als wereltlij- 
ke, by den welken bevolen word den onderfaten haren 
Prince en natuerlijken Heere in als onderdanig te we- 
fen. En hoe wel ik wel verhoopt hadde dat gy luiden u 
daer in gequeten foud hebben fo ’t behoord, met belij- 
dinge en berou van u lieden misbruik: fo ift nochtans 
dat gy u verlatende op fekeren fotten en ydelen hope 
tot noch toe niet en hebt willen wijken van den quaden 
Weg die gy eensgekofen hebt. Niet jegenftaende noch¬ 
tans dat uwe bederffeniffe van dage te dage nader gena¬ 
kende is, om ’t welk te verhoeden en hebbe niet willen 
laten (overmits de goede affeótie die ik altijds tot Hol¬ 
land en namentlijk die ftede van Haerlem gedragen 
hebbe en noch drage, gelijk ik in verfcheiden faken 
en tijdens des occafie hebbende naer mijn vermogen 
bewefen hebbe)' u luiden andermael te adverteren van 
de evidente ruine en bederffeniffe die u isaenftaende, 
fo verre gy perfifteert in uwe voorgaendedwaling, en 
biddende u luiden feer vrundlijken te willen overleg¬ 
gen en pondereren in watten labirmth of dolinge daer 
niet uit te raken en is gy u felven in geileken hebt, en 
watten quaden mangelinge gy gedaen hebt, te verla¬ 
ten uwen natuerlijken Heere en Prince, en in de plaets 
van dien aen te hangen eenen vaffal en onderfaet ver¬ 
dreven teroorfake van fijne rebellie, én inde plaetfe 
van eenen machtigen Prince, te volgen eenen die gy- 
luiden felfs moet onderhouden tot uwe grondelijke be¬ 
derffeniffe en exceffyf verlies van uwe goeden : te ver¬ 
laten eenen fachtmoedigen en barmhertigen Prince, 
om aen te hangen eenen die hem felven van te voren 
bedorven hebbende, niet anders en foekt dan met leu • 
gentalen, en onder een pretext ongefondeert, u luiden 
ffcudeert te abuferen, gebruikende daer toe jegens allé 
apparentie den name van den dienfle van fijne Majeft. 
niet anders arbeidende dan om ute ftellen in defelve 
calamiteit, verdriet en ellende, daer hy hem felven in 
gebracht heeft, gelijk hy ook gedaen heeft diefleden 
van Mechelen,Dermonde,en Zutphenffonder vele an¬ 
dere die hy felfs gepilleert, berooft en vernielt heeft, ge¬ 
lijk hy ten uit-eindeu luiden ook doen fal anders geen 

(F. 30J.) remedie fiende , dan hem felven te talveren mettet 
’t gunt hy u en een andere benomen fal hebben, u al t’fa- 
men abandonnerende in de meefte tempeefte. En alfo 
ik niet jegenftaende al’t gunt voorfz is, my verfekert 
houde van de gewonelijke fachtmoedigheid van de 
Con.Maj.onfengenadigen Heere, dat fo verre gy lui¬ 
den wilt komen tot kenniffe en berou al eer fijne macht 
ü nader komt, dat gy luiden allegader fult worden ont- 
fangen in genade, waer toe ik my prefentere tot eenen 
Interceffeur, door welk middel gy luiden fult mogen 
blijven wonen en fitten in u luider huifen en goeden 
met uwe huisvrouwen en kinderen, daer ter contra- 
rieii, fo verre gy de machte die u opkomende is, en gy 
luiden niet machtigen zijt eenen dag tewederftaen, 
wilt verwachten , gefchapen zijt te varen als die van 
Zutphen gevaren hebben, door indu&ie en veel fcho- 
ne beloften van den Prince van Orangien fo verre ge¬ 
bracht zijnde , dat fy ’tuitterfte hebben willen ver¬ 
wachten , fulks dat daer door de voorfz Stede en huifen 
van dien niet alleen ganfchelijk geruineert, terneder 
gefchoten en bedorven en zijn, maer ook alle de gene 
die daer binnen waren deerlijken haer leven daer gela¬ 
ten hebben, eenige mettet fcherp van den fwaerde, en 
eenige metter koorde, waer aen gy U. L. wel behoord 
te fpiegelen, want ’tfelve u luiden mede is genakende 
cn genoeg althans voor de poorte is, en hoe wel eenige 
van u luiden by avonturen fouden mogen te verftaen 
geven dat fy te vreden waren te fteryen en de dood niet 
en vreefden, de felve nochtans komende’tperijkei na¬ 
der en voor handen , fouden lichtelijken van andere 
opinien werden, te meer alfo de fake daeromgy lieden 
u foud laten bederven en fterven fodanig is dat nie¬ 
mand met recht daerom eenigperijkel en foude willen 
lijden. Want ik en gelove niet dat gy lieden fo verblind 
zijt ofgy en verftaet wel dattet’t gunt dat gy doet, is je¬ 

gens God , jegens uwen natuerlijken Prince en 9t ge¬ 
meen welvaren. En dat daer uit anders niet en kan vol¬ 
gen dan een grote confufie van de Religie, Juftitie en 
de gehele Politie, en dat de faken in dier°manieren niet 
en mogen beleid werden noch blijven ftaen, en dat gy 
luiden foud willen gelijken uwe macht by de macht 
van de Coninklijke Majefteit, u fonderende op eenen 
Prince van Orangien of eenige andere fijne Geconfe¬ 
dereerde , foude ’t felve een geheel ongelijke gelijkenif- 
fe zijn, alfo gy luiden (fo verre daer eenig verftand en 
reden in gebleven is) wel kunt bemerken de ongelijk¬ 
heid van dien. Gyfiet mede althans voor uwe oogen 
de grote defolatieen uitterfte armoede daer in’t ge¬ 
meen volk althans gekomen is door’t failleren van de 
handneringe en traffijke van koopmanfchap, daer op 
’t land van Holland gehelijken confifteert, daer toe gy 
ook niet weder en kond geraken fonder weder te keren 
in de gehoorfaemheid van uwen natuerlijken Heere, 
en blij vende ’t voorfz gemeen volk fonder neringe, zijt 
anders van hen-luiden niet verwachtende, dan dat fy 
by gebreke van onderhoud en door den nood daer toe 
gedrukt zijnde, uluiden felven op fullen komen, en 
van ’tgunt gy luiden noch behouden hebt beroven. 
Dit is eerfame, lieve, feer byfondere vrunden de vruch- 
te die gy luiden zijt verwachtende van defe uwe rebel¬ 
lie en wederfpannigheid , ’twelk gy nochtans tegen- 
woordelijken foud mogen verhoeden, doende als noch 
’t gunt ik u van te voren gefchreven hebbe, ’t welk ik u 
vriendlijken bidde te willen doen, belovende fo verre 
gy ’t felve op my verfoekt, fulx voor u luiden te interce¬ 
deren dat gy bevinden fulc mijne interceffie eenige 
kracht gehad te hebben, en alfo defe fake geen langer 
deliberatie toe en laet, maer promptelijken moet wer¬ 
den gerefölveert, overmitsde heirkracht van den gehe¬ 
len leger althans fijnen weg op Holland neemt en der- 
waerts gefchikt werd, fultdaeiom maken my fonder 
eenig vertrek antwoord te laten weten, van welk ant¬ 
woord dependeert uwe behoudeniffe of eeuwige be¬ 
derffeniffe, want na defe mijne advertentie ik u luiden 
egeen meer doen en fal. Eerfame, lieve, onfe feer by¬ 
fondere vrunden onfen Heere God verlene u luiden 
oprechte kenniffe op dat gy lieden moogt verfoend 
werden met uwen Prince en natuerlijken Heere. Uit- 
ter ftede van Utrecht den 25 van Novembre 1571. 
En was onderfchreven u luiden goeden vrund, onder¬ 
tekent. 

Maximiliaen de Bossu. 
Het oplchrift was, eerfamen, lieven byfonderen de 

Burgemeefters en gemeente der ftede van Haerlem. 

mj. $obmtfmO fo 3Ü11 ontrent jjonöcrt peer; 
ben gebomen boo? öe fïcöe ban $acrben en bobben bp 0p Bï» 
be trompet be ftebe ban dSaerben opgeeïfrijt tutten na^ eifcut. 
me ban be Coninbïijbcn |®a jefïett ban ^pangten / en 
ben <*&abe ban 23ofTu / opter baeb anttooojbc bege* 
renbe of men beo <©?abcn ban 25offutocn fenecfjtcn 
innemen toilbe of niet- bobben boo? anttoooibe 
gegeben batfe be ^tebetot befioef en pjofgtebanbo 
(ffoninblijbo IBatefieit tot norlj toe bctoaect pabben/ 
enöpfjulpeban <£3ob almachtig noch tod fjooptente 
betoaron/ en fo eenige feggen/ beeft eenen b’pïmitec 
met nocf) een branb-boofbtg menfcb toefenbe^tebe 
(timmerman / genaemt Sflbeiacn Cranbljooft / uit 
ïjaer eigen motijf tegen bul ban ben burgeren/ met 
eenpalbe^langna Ijen-Iutben gefcbotcn. ^Debooffj 
peerbcn tocbor af gotooben jtjnbc / bobbon bie ban 
$aerben terfïonb gefonben eenige <*3cbcputcerbe om 
bruit te bopen boo? be ^tab op ’t crcbijt ban ben <§ta* 
ten ban ©ollanb / bolgenbe b’actie ban be Staten ban 
©ollanbbon-Imben berleent/ bie ’tfelbebruttbeloof* 
ben te betalen op bofte ban be gemene lafïen / bebben 
00b torftont gefclpebcn aen ^Jonbbccr SMeöettcb ^o* 
nop leggenbe mette fcbepen opte ^upbei-^ee / om 
mibbelretijb een ton brtut of ttoe te leen te bebben / en 
00b om te toeten of fpoobfeberüjb omfetfoubentoo?* 
ben / befgelnr bebben fpoob gcfc&oben aenSSertbolt 
€ntenö iÉlicutenant ban ben €teabe ban ber JBarfe 
leggenbe inbe ©enen / batbPÜJen-Uabcn ttoe©aem 

beien 
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beien hneflftcn tot affiffentie fottöc fcnïjen cn boojto 
ben Jp?mcc cn <S5?abe ban der jBarb adbettcrenten 
einde men pen-luiden in ttjdöapïpentie doenenont# 
fetten foude/alfo fp luiden geen groot beleg en fouden 
mogen refiperen / geben ooft boo2 abbijss bp b?ieben 
ban den 24. j5obcmb?iö ondcctchent ï©. Ciaef3 Haer^ 
den / uiten naem ban 25urgcmeeperen/ ^epepenen 
cn ï?aden dcc pede ban poerden / dat men metten 
fcljcpcn ban <^onop foude fien iBupden tc oberballen/ 
cn mettet bolb ban 23artpoIt €ntess3©eefptnteneï 
men. <©cfgelpr fonden fp 00b paer gedeputeerde aen 
Lafarus Muller leggende OP Schellinkwoude OtttpuF 
pe/ dan cn pebben opallcö niet andcref gebcegendan 
grote en fepone tooo?den met belofteniffc ban dat mem 
fe metten ccrftcn omfetten foude / macr fo middelretpd 
paer <6cdeputecrde toedetom gebomen toaren die bp 
^afaruö jpullcc toaren getoeep/ fondcr eenig boïb 
mede tc b?engen / cn dat fp ban alle plaetfen adbertem 
nebïcgcndat pctgepelc leger mettetgefeputna pen- 
luïden toeguam / fo fijn fp luiden / ficndepacrfelben 
bcrlatcn / geped bcb2cep gctoQ?dcn / pebbende 00b 
niet meer in boojraet dan ontrent d?ic tonnen fertiitö / 
bjaerom fp ban beraet getoo?den 3tjn te fenden aen 
Don Fi-ederico om gratie en genade boo? de burgeren 
tc bidden: <©ber fuïjc 3»jn defoldaten / daer binnen 
3pndc/daer uit getogen/ cnfppebbengcfonden Mee- 
iter Macrten Laurenfz 25urgemeejïer/ en Gerrit Pie- 
terfz ^epepenom Don Frederico te bcrbiddcn: defe 
3i)n tot 2fimerffoo?t gebomen/ dan cn moeptenpem 
niette fp?ebcn bomen / macr pen-luiden té bclaptot 
BuiFem (’t toelb een palf ure gactté ban Jgaetden té) 
tc bomen/daer men pen beppeid geben fondc. iBaer 
MecfteriMaerten gcficn pebbende de p?eparatten die 
gerect toaren / té in ’t toederberen tuflfepen toegen ban 
de pede gegaen / reept of pp fijn geboeg toildc doen / en 
latende fijn mantel op de jlede leggen/feidc adieu ib bo* 
me niet toeder binnen ^aerden boo? dit pao. Gerrit 
Pieterfz pier ban bcd?oeft fpnde/ hullende noeptatté 
fijn putétoontoc noepte binderen/ noep 00b de burgen 
ren (om toientftoiUc pp uitgetogen toag) niet berla; 
ten/té Don Frederico tot Buffem geboïgt/altoacc 
pp bp den Gravevan BoflU gcb2acpt3pnde/toerd pem 
gcb?acgtof de foldatenuitter ^§tad hertogen toaren/ 
daer op pp feidc ja / ober fulr té pcm aengefetd dat ee^ 
nige andere gedeputeerde tn competentcn getale deo’ 
mo?gcité in den leger tot Buffem bomen fouden/ om te 
pandden : aïduo’té pp toeder inde ^tadgebomen/ 
b?cngende fijne mcdebnrgeren een d2oebc tpdinge. <©p 
ten centen <©ctemb?té fmojgctté b?ocg 3pn aio <0ede-' 
pateer de uit J3,acrbcn na den leger getogen/ Meefter 
Lambert Hortenfius Reótor, Gerrit Pieterfz. Jacob 
Anthonifzjoos Lubbertfz. Rijkert Adriaenfz. en Hen- 
rik Wou ban 5£mflerdam de toelbe een tpd lang fpn 
refidentie binnen Daciöcn padde gepad fonder burger 
of poo?tcrtc toefen/ macr ban die ban j®acrdcndaer 
toe berfotpt / om de goede benniffe die pp padde met= 
ten Capeicpn ban jDupden/ popende daer doo? tot een 
beter atcoo2tte bomen. <©efc in ’t leger gebomen 3ijm 
de/ pebben berfotpt om met Don Frederico te fp2Cben/ 
macr pacr toerd boo2 anttooo?dc gegeben dat Don Ju- 
üano de Romero laft padde om met pen-luiden te pan? 
delen / cn5pndeboo2f3 «gedeputeerde met denboo?f3 
Don juliano de Romero geaftÖ?deCtt Ctt ObCtbOttien 

aiccoojtin defer boegen: dat men Don Frederico de^tede 
6? bie obergeben/ openen en inlaten foude/onder erp?effe ton^ 

ditien / dat alle de burgcro fouden bepouden paer leben 
f eu ge- en goederen / deo fouden de burgeren den Coninb op 
oo’fL nieuo eed doen / en foude men alleen ontrent pondecd 
bfrkbg* ^pangiaerden fo bcle goedö uit de ^tede laten ne? 
reti fjacp men alofp fouden bonnen d?agen. <9p toelbe condi^ 
öer^co tien de b002f3 Don Juliano de Romero den bOO?^ 

noemden Fiortenfmm tot dpemael de pand gegeben/ 
cn tegen den boo?f5 l^enrib 3©ou in ^pacnogefeid 
peeft dat de bojgeren in’tminite aen lijf notp aen le^ 
beben cn fouden toerden befepadigt/ enio alfo mette 
boo2f3 «gedeputeerde bergefelfcpapt met ontrent nc; 
gentien of ttoimta ^pangiaerden in de ^tadgebo- 
men. &aet toerd tcrfïont omgefiagen / dat alle de 

burgeren fouden bomen fonder getoeer m de <6afïpui« 
ï$erbe/ toefende ’t^tedepui^ om de Coninblpbe 
jefleitban^pangieneedte doen: middelretpdalfode 
burgeren nu de beften bcrlatcn padden / en bafï in pet 
^tedepuijs bergaderden om den boo?f3 eed te doen / fo 
tsf de ^tedc met ^pangiaerden berbult getoo?den / de 
toelbe ober pet p£ / ober de graepten / met leren en am 
derss ober de muren toaten geballen / toant de €urf- 
poo2te toe geboltoerbt toajs met mejï / en doo2 de Mm* 
poo?t moft men in bomen ober een planbe. <©cbur^ 
geren nu meeft al in pet^tedepufO boo?f5 bergadert 
3pndc (uitgenomen ccnigc die pet fpeï niet toel aen 
en fïond en pen op ’t bertoelffel ban de fóerbe/ en ande^ 
re fecrete plaetfen gingen herbergen) en paerput.sk 
tooiitoenbaft befiep 3pndemetbobenenfmobcn/om 
des' Coninbo foldaten napaer-Iuiden bermegen toel 
te tracteren / fo ging een $2tcftec met fommigc «^pam 
giaerden een tpd lang aldaet boo? pet ^tedepuigf fpa^ 
ceren/ en eindelpben pcm tot de burgerpe berende / 505 ^ 
peeft gefcid / datfp pen fouden bereiden tefterben: 
mitfdien too?den de grote deuren open gedaen/dacr aSr 
een groot getal ^pangiaerden paerroersi gebeltpeb? moc?& 
bende/ bereid ponden / cn pebben feec moo?dadelpjbknm 
ben onder de boo?feidc burgeren (die een afgrpfelpb-|f„etCci< 
gefcp2epen gebrpfep machten) ban acpterengefcpo? gen öe^ 
ten / en 5pn boon.o onder dat ongetoapende bolb in ge* i»f« « 
ballen / doodflaendc en bermoojöenöe met fulbeon^Sgé. 
genadige to?ecdpetd dat onnofel bolb fonder eenig om getjuitt. 
derfepeid ober de 500 pefonen / dateim menfepmet 
reden begaeft daer af moet berfcp’tebena$ ppdaer^ 
omdenbt/ pebbenboö?tg pct^tedeputgünb?andgei 
peben/ en de gene die noep niet gepeel dood en toa* 
ren / booitsi berb?and. ©oo?t.o 3pnfe ato bertooede 
dutbel.0 doo? de frraten gelopen en aldiefpnocpbom 
den/Doo?peben en jammerlpben bermoo?d /de^te^ 
de tot hele plaetfen tnb?andpebcnde/ op dat de gene 
diepen stoep herborgen en berfteben padden te boo?^ 
feppn fouden bomen / de toelbe alfo doo? roob en 
frnocb of gctoeld ban den b?and genootfaebt toaren 
pen op der praten tebegeben/ daer fp terpontmede 
bermoo?d toerden. Comis Gysbertfz eertydO ^tpout 
en25urgemecperderboo?f3 ^tede/ out toefende om* 
trent Irrp.jaren en lange tpd branbtebeddegelcgen 
pebbende / en noep eenen linnen 3©ebcr genaemt 
2CrentHlambertf3 oud ontrent bpftig jaren/ enfebe^ 
ren tpd aen pet toater gelegen pebbende / toerden in 
paer bedden bermoo?d / ja dat meer itf alle de oude 
luiden die in’t JB?obcnpm.s toaren (bepalben ttoe) 
fommige ban tachtig / tnegentig/ enpondert jaren/ 
toerden feer tprannelpben becmoo?d / met eenen inno* 
centen bedeiaer genaemt Clac.0 de l|ontpager / en 00b 
ttoe geboren pommen / en toao’ de moo?derpc fo groot 
dat jBeepec Eambertuö ï|02tenfuiö 00b in dutfend 
perpbelen 3pnde / naulpbo doo? den <©?abe ban 25opu 
en bonde beftpermt toerden / ten toare de ^pangtaer^ 
denaengefeid padde gctoo?dcn dat pp pieper toaö. 
3£ie0 niettemin peeft pp boo?fpnoogen moeten ften 
dat tCugupinujS fpnen foon <D?ganip toefende/ feec 
decrlpb op fpn plaetfe bcrmoo?d en ’tperte uit fpn 
liepaemgerubt toerde: tbgebepiecdcnonpartpdigen 
leferte oo?delenof defen goeden ï^eere dit niet meer* 
derppn cn bcrd?ieto cn ig getoeep dan of fp pcm felfjS 
mede bermoo?d padden, ©ele burgeren die op pet 
toelffel der ïierbe en den €oo?n gebluept toaren en 
defe moo?derpe acnfagenen pebben ’tfelbcnocptanst 
mede niet ontgaen poetoel fp pen nocptan-Sitcptclpb 
fouden pebbenbonnendefenöeren/ fofp de moet pad¬ 
den gepad om een Plein deurben (daer doo? men ban 
de trappen des* Jüerb-torctio mop treden op’ttoelf^ 
fel / daer naulpr een menfepe moept doo? d?tngcn/ 
daer ’t 00b feer duiper toao) te betoaren / fo dat dui^ 
fend mannen pen nieten padden mogen deren / offp 
mopendc öerbe pebben berb?and: macr pen perten 
al bepo?ben toefende / lieten fp penale pacprfcpacps 
benjSbp eenen teffengs ter pacptbanb leiden. SUdu^do 
mannen bermoo?d 3tjnde / pebben fp 00b de b?om 
toen alfo gcto?mentccrt/ gepangen en gepijmgt dat he¬ 
le onder paren panden dood gebieden 3ü»t ecnftoam 
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geteb?ÖUtoe0mamtt Lambergen Claefdochter ïjelri 
0cn fp bertourgt m in een put getoo?pen / cenliraerm 
b?0UbJC genaemt Margriete Claefdochter f)ui#b?0m 
toe ban Pieter Aertfz bie een Dag en nacpt in De 
firaem paDDe gelegen / peBBen fp fonöer fiofcn en 
fcpoenen ter <§teDe uit Doen gaen/ met eenïrniDban 
een nacpt / en een ban anDerïjaif jaer / (Dit toa# noclj 
een grote gratie/) opeenDo?p Buflèmgenaemt: een 
anDet ftoanger bioutoe / na Dat fp paer fcfjanDeltp 
fee toellujïen Daer meDe BeD?eben BaBDen/peBBenfp 
bermoo?D en pet feinb uit paren licpaemgetrocfeen: 
«©afgrpfelijfee fafeen/ fomma fp leefDen mette b?om 
toen fo afgrijfelpfe Dattet met geen pennen enfouDe 
feonnen Befcp?ebert toetDen/ ia peBBen maecBBepens 
ban ttoaelf en Dectien jaren onteert/ en tot bare bofe 
luften miöbjuifet: üfe fcp?ome Daer meer af te berpa* 
len / en Dat nocb een ban De fcp?ic&elijfefïe fafeen / en 
bp De 25arbarife en J^eiDenfe natiën een afgrijfen placb 
te toefen/f0 5pn De DoDe enbermoo?De iicbamenalfo 
naefet lanr Der fïraten BItjben leggen/ en men beeft uit= 
geroepen op grote penen Dat men De DoDe lichamen 

*Xaö niet enfouDe begraben nocb Doenbegraben / tot Dat 
toom Daer in anDerö fouDe toerDen geo?Donneert/ en 5tjn De 

DoDen alfo onbegraben BItjben leggen totten 21 <©e* 
ccmbnö toe. 3De ^taD ie? gepionDerten fo berooft/ 
Dat De fcbamele b2outocn en feinDeren Die Daer oberge^ 
bleben mochten 3ijn / niet en hebben bebouben om af te 
leben : Dat meer i# bet ongeDo?fte boren beeft men 
Doen af Do?fcpen en opten bnife ban ftëupben B?engen. 
«gen burger genaemt J^enrife £amppef5 baDDebcm 
tegen De ^pangiaerDengerantfoeneertboo? zoo gom 
Den bronen Die bP al betaelD paDDe/bie# niet tegem 
flaenDe/ i# pp op ben buife ban IBupDen gebanfeelpfe 
gebracht / en naDerbanD in fijn eigen Deure opgepan* 
gen / boo?t# gebierenDeelt en ter poo?ten uitgehangen. 
«DnDer aiiDere burgeren Die ben berfïefeen IjaDDen 3tjn 
getoeeft lan gieter tCertf? en gieter 2Eertf3 De toelbe 
ben niet betroutoenbe op ’tgemaebte accoo?t motten 
^pangiaerDen aengegaen/ hebben ben herborgen in 
De# boo?f3 gieter# ^cbupre/Detoelbe Doo? Den ^pam 
giaerDen in B?apb geftefeen 3ijnDe/ en DentoanD ben 
feer na bp feomenbe 3tjn genootfaebt getoeefi uit De 
febuire te lopen na’tboo?pui#/ altoaerniemantbim 
DenDe / hebben ben begeben in De feelber/ en pieter 
3Certf3 opte bamer gegaen 3tjnDe om te fien na fijn 
pui#b?ou Die een Dag en nacht in De feraem gelegen 
baDDe/ al# boren gefeiD i# / en De felbe niet binDenDe / 
beeft bet buir in De bebfïebe gebracht en fijn eigen pui# 
alfo fclfss in B?anbgeftefeen/ enBpDeboo?f3‘Ian$ie* 
ter ‘Hlertf5inDebelDer gegaen/altoaet fpfeer bah De 
ftanb en roob geguelt 3tjn getoo?ben / Datfe alDaer ber- 
fmoo2b fouDen hebben bp al Dien Daer niet eenboeb 
ban ’t getoulffel ban De belDer ingeballen en baDDe / fp 
3ijn alfo ban fmibbaeg# af totmibbernaebt in De beL 
Der gebleben en Daer na 3ijnfe Doo? Defcbilttoacbten 
gelucfeelp Doo? <0ob# fcpic&tnge toecb geraebt en 
boo?t# Doo? De grachten ontfeomen/ Deel anDeren baeg# 
3ijn Die ban fjBupben en 3©eefp mette omleggenDe 
<Do?pen gebomen en hebben boo?t# ’t gene bp Den 
^pangiaerDen obergelaten toaö/gerooft engepelpfe 
geplonDert. <Dit i# in fomma De Deerlijbe bertooeflim 
ge ban De armeftebe ban^aerben/ Die tb benïefer# 
albu# bebbe toillen naebtelijb en oprecptelijBen Be* 
fcp?pben / en Daer Beneffen# alljier nocb toillen bp boe* 
gen De fententie Die De hertog ban miba ober Defe ,&te* 
Deen D’intooonDeren ban Dien beeft Doen p?onuntieren 
ontrent een jaer Daer na / recht oft fp nocb niet genoeg 
sn toaren gefttaft getoeefi / toelbe fententie tea# lui- 
DenDe alDusS: 

genten» T^On Fernando de Toledo, Hertog van Alva, Mar- 
ben^cr' dcCöria, Stadhouder, Gouverneur en Capi- 
tog ban tein Generael uitten naem en van wegen fijne Conink- 
ailbage* lijke Majefteit in den Landen van herwaers over: Al- 
BCbentc^ jen den genen die defe jegenwoordige fullenfien faluit. 
Peöeüan Alfo het eenen yegelijken kennelijk en notoor is, dat de 
4jïaEC> burgers en inwoonders van der ftad en gemeente van 
Den. Naerden in ’t quartier van Goyland iu’t Graeffchap 

Oor^ronk der Necferianclfè Beroerten. 
van Hollandjin’t voorleden jaer van 1^71. inde maend 
van Ougft gerebelleert hebben tegen den Coning haren 
fouvereinen en natuerlijken Prince,hen voegende met¬ 
ten rebellen, endefelve ontfangendebinnen defelve 
Stede, dewelke fyook hebben gehouden indeonge- 
hoorfaemheid tegen fijne Majefteit fo lange de heyr- 
kracht fijnre voorfz. Majefteit daer voren gekomen is 
geweeft, ja dat meer isgefommeert zijnde, ten einde fy 
luiden hen onder de obediëntie van fijne Majefteit fou- 
den begeven, en hadden ’t felve niet willen doen, maer 
ter contrarie hadden gefchoten fo met harquebuflen als 
met grof gefchut, tegens de heyrkracht voorfz. En dat 
erger is, na dien eenige vreemde foldaten in getalle on¬ 
trent 150 of daer ontrent, te vreden waren te gaen uitte 
voorfz Stede, en hadden de voorfz noit daer in willen (F. 307, ) 
confentcren of accorderen ^ met vele andere enorme 
aften van rebellie of Lafa Majeftatis by hen-luiden 
geperpetreert, en niet behoorlijk is dat fodanige feiten 
blijven ongeftraft, in exempel van allen anderen, laten 
wy weten dat na dien wy hebben doorfien alle’t gene 
ter materie diende , mitfgaders d’informatie op de 
voorfz notoriteit genomen. Seggen, verklaren en fen- 
tentieren diffinitivelijk het lichaem en gemeente der 
voorfz ftede van Naerden vervallen en culpabel te zijn 
Criminis van ongetrouwigheid , ongehoorfaemheid, 
rebellie en Lafs Majeftatis, en de felve daerom ver¬ 
beurd te hebben alle haer privilegiën, rechten, en vry- 
heden, coftumen en ufantien, kracht van privilegiën 
hebbende , jurifdiftie, autoriteit, indien hen-luiden 
totte voorfz gemeente eenige competeert, en hebben 
daer van hen-luiden gepri veer ten pri veren mitfdefen 
in eeuwigen dagen. En dien achtervolgende fullen alle 
de voorfz privilegiën gefteld worden in onfen handen, 
om daer mede gedaen en geordonneert te worden na 
onle geliefte. Verklarende ook geconfifqueert te zijn 
alle hare goeden die het voorfz lichaem en gemeente 
der voorfz Stede hebben gemeen. Verklarende ook , 
dat de poorte, wallen, en muren der voorfz Stede afge¬ 
broken en gedemolieert fullen worden, fonder de felve 
(fonder expres oorlof van fijne Majefteit wederom te 
mogen optimmeren. En daer en boven referveren wy 
aen fijne Majefteit) te ftellen fuiken regel, politie en 
beleidinge fo wel opte faek van de Juftitie, als van het 
Gouvernement van defelve Stede, fo fijne Majefteit 
bevinden fal te behoren. Gedaen en gepronuntieert 
by fijne Excellentie in prefentie van Diego de Alvara . 
en Melchior de Olas getuigen daer toe geroepen binnen 
de ftad van Grave den feften Novembris 137a. En was 
ondertekent aldus: Fa. Duc d'Alve, wat leger ftond 
gefchreven: ter ordonnantie van fijne Excellentie, en 
getekent, 

Be r ti. 

Haaet jfreDmco De r^oIcDo / <©Derfle ©efc 
fjeet/ toefenDete feer berblttertop Dteban J^aecDen/ 
en fieeft na De fententie niet getoacljt om De muren ban 
d^aerben te Doen aftoerpen en raferen: maer menenDe 
Doo? fijn to?eeDf)eib ficljmeerontfien temafeen/fjeeft 
Doo? Den <©?abe ban 23offu al# ^tabpouDer ban l^oï* 
lanD Doen fcf)?ijben aen Den <D?ofl of Caflelein ban 
IBupDen Defe nabolgenDe b?ief. 

|~\E Grave van BofluHeere van Beuvry Stadhouder 
•*-^en Capitein Generael over Holland, Weftvrief-Denban 

land, Utrecht, &c. Eerfame, lieve, befondere,wybeban911 
ordineren ugefiens briefs teontbieden en bevelen, van 23offu / 
wegen fijne Coninklijke Maj. alle de boeren en land- nopraög 
luiden van Goyland ten einde fy luiden hun terftont rfngcte 
vinden binnen Naerden en de muren rontfom mette fteöebatS 

| poorten der felver Stede geheel nederwerpen, flechten Ji5aet* 
en raferen, en de grachten of veften daer mede vullen,ÖEn’ 

I fonder deshal ven te blijven in gebreke, want fulxisde 
/ refolutie en meninge van Sr. Don Frederico, of ander- 
finsfouden ’t felve op u verhalen. Eerfame, lieve, be¬ 
fondere, onfe Heere God fy met u, uit Amftelredam 
den 4 Dec. 1572. Onderftond u goede vriend, en was 
ondertekent Maximiliaen de Boffu. En de fuperfcriptie 
was, eerfamen, onfen lieven , befunderen, Paulus Van 
Loo, Cafteleyn tot Muiden en Bailliu van Goyland. 
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Het fefte Boek. 

tón alfo bte3 met legenftaenbe ’t felbe mfionb 3ijn om be fc0epenen0et gefcljut tefalberen/ fo Oeeft 
ïtieF entoetbe nceffcctuecrt/ foljeeftbe boo?fcO?ebcn <0ob eenen fïetben $oo?ben toinb gefonben/ fobat 
Sïabe notfl D?te anöeÈe 252teljcn gefcD?eben/ utttet IjctpS ban malbanberen fogcfpletencngefc0curtt<S/ 
l&cgetboo? ï^aetlem een op ben 16 / en ttoee op ben 
27 <©ecemb?iss/ belafïenbeiteratibelgbentoel fcOec* 
pelnben fonbet eenig uitftel of btlaep be to^?fc02c* 
pen taferinge ban ben J^ooeten / JBucen en ©efïen 
bet boo?fc0?eben ^tebe te boen effectuecen Joo? be 
boo?fcö?eben <©o?pen ban csoplanb / toel bettoonbert 
3ijubebat*t felbefo lange aenltep / to fcöieef tn ben 
eenen 25?ief ban ben febenenttointigflen ^ecejnb2t§s 
laft gegeben te fjebben eenige Compagnien fblbaten 
barfe alle be <Do?pcn ban C5oplanb foubenterfïontaf* 
b?anben / fo bette fp ontoilltg toaten be boo?fc0pbeu 
^tebe alfo te tafctch alö OP boen iafi: ban 3Mnyn^*:* 
nco bebolen Oabben I toelben boigenbe be tkojpeii 
ban (©oplanb be boo?fc0?eben ^tebe alfo Oebben ge- 
tafeert/ batfe naulijx ben eenen fïeen op ben anbeten 
Oebben gelaten» 

Jaerdicht. 

Tot Naerdon gefChlede defChrlCkeLllCXJle Moort> 
Daer o\lt Ie afgefChreWen of gehoort. 

<©c to?eeb0eib ban befe baebOeeft ben^oUanbet^ 
en EeelanbetjS fo feec berfc0?ibt / batfe baet boo2 boo2 
OaetOebben genomen 0et albet uittcrfïe tetoagen/ja 
ïiebet Oaet onbet ’t job bet (Curben te begeben / fo 
’t mogelijb toate/ ban bat be ^pangtaetben ober Oen- 
luiben meeflet toetben fouben / of bat fp Oaet onbet be 
^pangtaetben toebet fouben Oebben toillen begeben / 
ja bat meerit/ be CatOoltjbecn (©cefielgbepetfoneu 
in l^oilanb toefenbe / baet ban befommige bespan* 
giaerbennocljfonjtigtoaten/ meet boo? bienfpOaer 
ban ben eerefoemeerbe acOten berongelijbtte 3£>n / 
boo?be onbtlitgóetb bie Oen-Iutben ban beg<0?aben 
ban bet fBarbjS bolhtoao betoefen/ atóanbetb/ljo* 
renbe befe to?ebe bacb en 0oe bat be ^pangtaerben 
fonbet eenig onberfcljeib fo toet Catljoüjbcn al£ be €>e* 
tefo?meerben om Ijalö b2ac0ten / en bat b’eene met 
meet bö02beel# cnOabbeban b’anbere/Öebbeneenen 
gtoten Ijaetopbe ^pangtaetben genomen / uitb?efe 
batfe oob alfo geOanbelb fouben toetben/fobat men 
toel maclj feggen bat befe to?ebe moo?b toel meet 
Oeeft gejfreOt tot acOtetbeel ban beo i^cttogen ban 
Élba begonnen bictorie/ ban tot boo?bcclfo b’erpe* 
rientie toel geleetb Oeeft / baetom motljt Procopins 
toe! feggen: 

bat befcOepenbaet boo? gebomert en gepaffeert 3tjn/ 
aio boo? een bijté tn goebe beOoubeh ^aben / toant 0et 
toatet 10 fo Ooge getoo?ben in Oet Eupbetgat boo? 
€ttO0uifen / bat be fcljepen bie bp na nocO eeno fo beel 
cllenö biep gingen aio men o?binatiO boeten toateto 
aïbaec Oeeft / boo? O^t boo?f5 gat 3ijn gebomenmet 
gtoot bertoonbeten enblpfcljap ban bie ban $oo?b- 
feollahb/ toant men nooit boo?nocö na ban bictge^ 
Ujfce en Oeeft geljoo?b nocOgefien/ en bat ooft te bet* 
toohberen toaie io bat / bat Oet tetflont baet na toe* 
beróm toegefloten 

jiabat <Dottftebettto jtjn tptanneltjOemacOtal* 
fogeioontöabbe obet bie ban J^aetbcn / 30 Oeeft 0p r(co 
fit® begeben na ^mfletbam / altoaet OP eenige ba* bomt tot 
gen Oeeft fïille getoeelï/ Oemtufienbeen ftcO betaeb* 
Oagenbe öoe bat 0p’tbo?bet aenlcggen foube. tDie 
ban Émfïetbam Oebben fectetelijli b?ieben gefcO?e* 
ben aen bie ban ^aetlem / Oaet toaetfcOoutocnbe Ijoe 
battet Coninje leger albaet onttent bet &tab gebomen 
toao / en bat be meninge toasf Ijen-luiben te bomen 
belegeren / maer fo berbe fp bp ttjbb guamen al eet Oet 
leger boo? Oaet ^tab guam/ genabe betfoeben / fo 
ftonb be genabe boo2 Oen-luiben open/ en fp luiben 
toilben uit goebe nabuerfcljap intcrccffeurss toefen/ 
ten etnbe fp luiben tot een goeb baften fefter atcoo?t 
fouben mogen bomen / rieben Oaet baetom bat 3? 
baet felben niet en fouben berfuimen. 5^e JBagt* ©tebara 
fftaetban i|aetlem toaööiet feet mebe beiaben/en 
toiften niet toat3P beginnen fouben/ fp Oebben ben bet* }fn ^ 
ben december be ©?oetfrOap bpben anbeten gcroe> tuese' 
pen/om te betaebffagen toatmenin bet fabenboen jyto 
foube. ïropinien 3Ön feet btberO öetoecO / eenigeraeDfïa 

Als gy u vyand heb t’ondergebracht, 
Bruikt dan reden en foetheid, ftelt toorn befyen, 
Maer wilt gy dan tyranniferen met macht 
Het fal u tot eygen verderf gedyen. 

©e 

^uKaut^ 
fcooilosj 
fcljepen 
jtjn (n 
groot pe; 
rijftel/ en 
fjoe fp 
Daer uit 
ftomen. 

(Ontrent befe tijb toaten be ^oo?bOollanbfe 00?* 
logftOcpen ttocl) te toatet en beletten bat be2imftet* 
bamfe oo?logfcOcpcn niet en mochten uitbomen / öeb* 
benbe 00b eenige oube fcöepen met ballaft ontrent 
boo? 3Cmftetbam in ’t |3 gefonben / om be uitbom* 
f!e te beter te beletten: maer alfo Oet ontrent beesi 
tijb feet b?ooss / fo föbeb02fl acOtctnafo Octtcnfncl* 
lijben aengegaen / bat be boo2fc0?eben fcDepen be* 
b20fcn en in ’t pö blcben fleben in feet groot petij* 
bel / toant beljalben batfe in gtoot perijbel lagen ban 
genomen te tooeben ban Oaet bpanben obet Oet p£/ 
fo toaffet 00b toeinig bictualie meetop bcfcOcpen/ 
baet boot Oet brijgöbolb en bootögefcllen baet op toe* 
fenbe / begonben te mutmuteren en toilben befclie* 
penbetlaten/ ban baet toerb mibbel gebonben om 

iguuir* ï’ ■ * ' ■ • — Qtïl 

meenben men foube ben $?ince terftonb abberteren öacc te 
bat Op Oen-luiben affifientie 3oubefenben/ anbere fei* 
ben bat Oet beter toate bat3e patbon en genabe bet* 
foaten / toant men Oabbe gefien bat be $?tnce ban 
(©rangien geen ^teben en Oabbe ontfet / maer toaten 
allesS in beo bpanbO Oanb en getoelb gebomen / en fet* 
ben beo Coninjc -macOt toae te gtoot om tegen te 
ffaen $c. anbete tet contratie feiben battet beo Conto* 
toetb niet en toao/ maer beo hertogen ban Sfiiba tegen 
beo Conto* toille / en al toaett fcOoon batfe befe gena* 
be betfogten / bat ebentoel met Oen-luiben foube toet* 
ben geOanbelt aio met bie ban lÊecOelen/ ^utpOen en 
5Saerben/anbete feiben toeberom bat men toel gena* 
be en patbon foube berbrijgen / inbien men ’t felbe tet* 
ftonb betfocljte al eer be ^tab belegen toerbe/ om toel* 
Oeljare meninge te fierOcn boo? geb?agt toerb eenen 
b?ief ban ben ïSegeerberO ban 2Cmflerbam boo?f3/ 
mitfgaberO eenen anbeten b2ief gcfclneben bpIKee* 
fïet gacob 3©p / $afto? ban Ijet grote 25agijn0of ban ^cS?8i 
èaetlem/toefenbe binnen Sïmfïcrbam aen fijnen b?oe* bm ban 
bet gefclnebcn. ^nljoubenbe in effecte betfeOeringe 
ban beö Conto* grote goebettierenljeibengenabe/ bp no?aE„ 
aibien fp Oen ban felfO quamen p2efentercn en oberge* bit ban 
ben aen ben hertog ban 3Clba/ bat aio ban niet en fou* ^aeriera 
be gebacOt toetben ban alle ’tgene toao gepaffeert: » 
maer alleO foube bergeben en bergeten 3ijn/ fonbet bat 5» 
men een eenig bo?ger baet obet foube flrafien/ reppen » 
of toeten / 50 gebleOen toao aen be ^teben bie Oen » 
noebtoillig Oabben bomen obergeben/ en toao alleen » 
tiacut getomOt tegen be gene bie Ijcrtnecltelijb toaten » 
neperfifïeert in Oaet rebellie / en beo Conin* Oep?* » 
OracOt Oabben toillen tegcnflaen en toeet bieben / Ijcn « 
rabenbe obet ful* befe occafte niet te laten boo?bp gaen/ » 
maet Ijate <0ebeputeetbe te fenben en Oaet feiben te » 

penbetlaten / ban baet toerb mtooei genonoen om , "^ ober tcnetoen/alfo fPbocObeOConto* » 

alle be ^>02pen opgeboben/ om te fienof menfeobet 
^ampoö foube bonnen Otijgen/en Oet po alfo op bijt* 
ten / ’ttoelbfeer quaeb ia fcfjiet onmogelijb toao om 
te bolb2engen. ^act toetb feet grote moeiten en bo* 
(ten te bergeefo gebaen / altemeto toao men in be* 
taeb om Oet gefcljut te finben / op battet be bpatt* 
ben niet en fouben bebomen: maet alffet nautoelij* 

macOt nietenbonben tegenflaen / en bonbentoelcon* » 
ftbetetenOoe gualtjben Oet Oen bergaen foube / inbien » 
fnliertnecbig bieben en be felbe macOt fouben toillen « 
betfoeben en experimenteren. ïBelbe b?icf gelefcn « 
3ünbe / fo toetb bp be meefte fiemmen omgeb?aegt (f. jcso 
toatmen beflboen foube. Cintelijben iO Defïoten bat 
men aen C>on freberico beCoïebo gefanten foube fen* 

ben meten ouoen benomen: maet aipet nuuweiy^ tmmtnffen te betfoeben uittfeï 
eenige menfcijclijbe Dulpc cn fcDcen boo? fjanben te ben om te Oanbelen/ tenmwften te benomen mum 
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nan bier of biif bagen / om ban beeg faBe mibbclretijb (fp. en bo?fïen Bare Banen niet centen/ bjcfcnbe 

tm 
fcnöcii 
Orfans 
ten na 
amftet* 
öam- 

teric ban 

fep Dot 
««beren. 

©ratte 
ban ben 
ofeerftnt 
Stippec# 
èa- 

mette Staten te fp?eBen. ï|iet toe 3ijn gecommitteert 
getoeelï Jonkheer Chriftóffel van Schagen, Dirk de 

©te ban yrjes m'Mëefter Adriaen van Aflendelft Penfionaris 
öec boo2f3 ftebe ban ©aerlem / be toellte fecceteUjBna 
SCmtf erbain gereift 5«« ten einbeboo?f5: maer ’t feiue 
hernomen 3tjnöe bp hopman Wybout Ripperda we 
öaer binnen commanbeetbe/ Beeft best feiben baeggs na 
mibbagö tegen tbe uren alle befcButterg en burgeres 
boen berbaabaerben enbergaberen in be nieutoe <©oe* 
len binnen i^aerlem/ altoaer mebe geBomen 3ön be 

. „„„ b002f3 Jonkheer Wybout Ripperda, Jonkheer Lance- 
©aeilcm dot van Brederode, Adriaen Janfz. Schout van Haer- 
hamen ]em, en Gerrit Stuvert * mette Capttcinen ban be 

fcButterpe/ en na bat Ripperda Babbe getoenBt batfe 
fouben geBoo? geben/ fo Beeft Bp tot Bdi-lutben gefp?o; 
ben in effecte bit nabolgenbe. 

GY vrome mannen en burgeren d’oorfake waer- 
om gy alhier geroepen zijt3isom u te kennen te 

geven, hoe dat Don Frederico Sone van den Hertog 
van Alva gekomen is ontrent Amfterdam,in menin- 
ge om defe Stede te komen belegeren, nu ift fo dat wy 
verftaen hebben als dat hier fekere brieven gekomen 
fijn aen de Wet, inhoudende als datter noch genadé by 
Don Frederico te verkrijken is, by aldien men die ter- 
ftond doet verfoeken ,waerom die van de Wet contra¬ 
rie haren eed, als die gefworen fonder onfen weten , 
en fonder weten der felven Hooft Capiteinen niette 
handelen, fecretelijk fonder ook u luiden weten naer 
Amfterdam gefonden hebben Dirk de Vries en ande¬ 
re , om genade en pardon te verfoeken , maer by fo 
verre lieve Burgeren gy wilt bedenken die genade die 
wy van hen te verwachten hebben, fo moogt gy over¬ 
leggen en u fpiegelen aen die van Mechelen, Zutphen, 
en Naerden , die ook genade en pardon toegefeid is 
geweeft, wat genade hen gebeurt is; wilt ook beden¬ 
ken met wat eede gy den Prince van Orangien uwen 
Stadhouder fijt verbonden,ik en twijffele niet of gy lui¬ 
den dit voor oogen nemende, en fult u luider eed en 
eere (gelijk als ik) foekente betrachten, want ik van 
wille én meninge ben om den laetften druppel van 
mijnen bloede voor de Burgers en Vryheiddefer Ste¬ 
de te wagen, fo gy luiden ook fulks yan mcuiugcGjt 
tedoenof niet, dat wilr nn vrymoedig fonderfchro- 
men feggen en verklaren , want wy hopen dan met- 
hulpe des Almachtigen fuiken ordre te ftellen, dat on- 
fe vyanden die ons willen komen krenken aen ons al- 

... . hier geen eere en fullen behalen. Daer mede lweeg hy 
««’ ’ ftille. 

*ad°Tu* <0p hjdbe rebenen be Burgert meefïenbed niét 
Ïfe ban lupbet fiemmen geroepen Bobben / batfe lijf / goeb en 

lanirat Bloeb met Bern boo? begenteene toelbaertenbeftab 
öe toilben toagen / en 3ijn met fobantgen refolutie en naer 

■ eentge goebe en bjuntlijBe bermaninge ban ben anbe* 
ren gefcBctben. 

€n betoijle befe f tab b’eerfle getoeefï té bie ben 
hertog ban 2Elba Beeft bo:ben bertoacBten en tegen* 
fiaen até Bp in 3ijne pjincipaelfte bictojten toass / fo fal 
tb be fake ter eeren ber b2ome Sjaerlemmerë fonber 
partijfcBap toatbjeebe BefcBrijben. ^te boo?f5 Ktp^ 
perba en anbere Bebben terflont Bjteben gefonbenaen 

©attne ben^nnteban <©2angtcn / Bemte Bennen gebenbebe 
jgaedcm 0elegentBett en ftaet banbe boo?f3^tab. ©an gelijk 
t>o*«. Ben fijn ooB fecretdijB b?teben gefonben aenben <©ber^ 

flen Hafarité jBuller leggenbe op ben nteutoen ^am/ 
ten etnbe Bp Benlupben terlïont eentge ©aenbelen 
BnecBten foube fenbentot Benlupber afTiflentte gelijB 
Bpgebaen Beeft/ toantben bterben ^ecembjtébaer 
binnen geBomen 3ijn biet ban 3ijne©aenbelen/ nas 
mentlijb Bet©aenbel ban hopman lacob^teenbaB 
3önen Hlieutenant / CBiifïoffei ©aber / Eambert ban 
3©trtenbcrg en jlBaerten ©2tinö/ alt’famen fraepe 
BlocBe folbaten / baer bo02 bte ban l^aerlem goebën 
moetBregen/ Bopenbe batfe Ben iijbenengoeberenen 
bie ftebe toet fouben betoaren en ÓcfcBermen / nocB^ 
taité bleef onber beeienocB aleengrooteb^eefe/ maer 

I. Deel. 

Souörn/ 
en öe 
btianöeii 
tegen te 
ftaen. 

boo ? fufpect geBouben en guahjBen getracteert te iuer* 
ben, 3libitétócrb bajl ban binnen alle gerecÖfcBap 
gemaebt/ en alleneenltgljcibgebaen om be ^tab te 
befcBermen en <©on ^prcbcrico tegen te fiaen/ inbien 
Bu met 3ijn BepjBracBt baer boo? qitame. i^ter ftaet 
mebe te boeten bat ^arussjDullec mette refte ban 
fijn bolB/ toefenbenofB fté baenbelen/ boo2tss ber* 
bn l^aerlem/ na^epben getogen té/ berlaténbe be 
^cBantfebanben nteutoen ^©am en anbere plactfen 
baer ontrent / ’ttoelcBbpbieban3£mfierbambcrno* 
men 3ijnbe/ Bebben fp befelbc ^cBanfen en oocB ^ar* 
bam toeberom tngenomen, 

^eboo2f5.<0ebeputeerbe banl|acrïeniboo?^Ort ®nri 
frebenWgeb?atBt3ünbe/ toonbe BcmBa« 
miffiebie fpban be ©joetfcBap Babben / en berfocB * JpreörrL 
tenparbon boo? be (lebe en alïebcn boencren en in-« 
gefetenen ban bien / toaer op BP amteootbe bat BP SZ, 
blijbe toa.0/ batfe Baer fcïjulb OeBenben en rcmiiTtc teeiöere 
berforBten/ BP foube terftonbaen ben hertog fijnen nan 
©aber fCBujben / en be faBe fo bp ben feiben retbm* 
manberen/ batfe in genabe en g2aticontfangenfou> 
ben toerben/ fp fouben toeberom trccBcn / en terjlonö 
be folbaten baer uit boen bcrtrccBcn, 

^cn bijfben 5ijn toeberom ban SCmfJcrbam geBo* f.e®ea 
men ttoee ber^oerlemfcr <©ebeputeerbc/ nament* 
ïijB3IonBBeer€f5?iBotTd ban Dagen / eniiBecjlcr. uan 
$Cb2iaen ban auffenbelf be ©enfionart^/ acljtetlatenbe 
<DtrtB be ©2ie.o Baf on mebe <©ebeputcerbe / betodlte toeöEe 
tot 5£mfrerbam geblcben teaoom nacrber befdjeib te ha» m* 
bcrtoacBten / of om batBP ftenbeBetgereetfcBapbat 
albaer tegen Bacrluiben gemadtt tocrb / b?eefbc baer t,en ge; 
toeber binnen te Bomen, <©e bootf3 <©cbeputcerbc iiangm 
toerben terfïonbgehangen genomen/ en met fcB?t> 
ben ban ©ipperba gefonben / boo? IBecftcr gillen 5fBn, 
25arbefiuss en fcBcrc anbere <©efanten op ÏÏcpöcn en om. ; 
fo boo?tö naer ïDdft aen ben ©2tnre. f€ct Eepbm 
3ijnbe fo foube bc boo?f3 ban ^cBagen tod Bebben 
Bonnen cntBomen / toant Bp toefenbe gcb?adjt ten 
Bupfe ban HBeejlerCotodiöban ©een atBter^tnt 
©tcteris ÉerBe/(altoacr boe toconbc ïDillcm ban <Du* 
bebïiet) albaer gegaen toaö op een fcrrect fonber eent* 
ge betoacrbcr# (Ijebbcnbe öefelbe genoctB te boen met 
t^gnhctt hitnbért/) fulp bat BP feer licBtelijB foube 
toecB geBomen Bebben/ ban friniw bat Bp niet en Beeft 
getoilt/ fteunenbe op fijn onfdnilt/ betoijle Bp meenbe 
bat Bp ’t gum Bern bp be Bede ©joetfrBap toass te lafi 
geleïb/ niet en Babbe beBooren nodj mogen toepgeren/ 
maer be ©’tnee Beeft befe faBe feer cuUdgenomen/ 
bermité (p befen Banbd boo^genomen Babben fonbec 
toeten ban Bipperba en be ^ooft-Capitcpncn bet 
fcButterpe / fulr bat naer ernfïige p20tcburen baee 
jegenö geBouben / bc boo2f3 JiBeeftcr ^b/tacn ban ‘Hlf* 
fenbdftben 24. december binnen iDdftiögecrecu* 
teert getoojben/ en beboo2f3 ban f cBagcn té tnbe 
gebanfientffe gejlotoen / eentge feggen ban gjoote 
tormenten. 

q^en feiben bijfben ^etcmbjté té’er een jBjtefban 
ben 25urgemce{ïercn/ f cljcpcnen en Ciaeb ban l^acrs 
lemtnbe f tab getoacBt / bie bp<DtrcBbe©jiesfae* 
fouben/ bocBbpberfcBeiben uitgetocBeneban^aer* 
lem toass gcteBent / nnmentltjBen albuö/ S’efïannicr/ 
% f parctooube / ^irB ^|afobf3. (bat i.0 öe ©jiefc) 
^|acob CIaef3.3©p / 3©amelen / jp. ban Heffe. <De jnffn>c 
fomma beöj©2tefötoaë eenabbertemicbanbegjoo* ^nn^m 
te macBt ban’tSege? besfdtoninBsf/ bat bafl naer* Sï; 
berbe/en bat fp b’eerfïe fouben toefen bicmcn foube be* Den. , 
nautoen/ batfefebcrliB totfïen batfe nocB genabe ber*<c 
Brijgen fouben/fofp Baer Baefïen om Baer feiben en bicce 
fïebe metten intooonberen ban bten/ ban een onuit*cc 
fpjeBdijBeberbcrffeniffc te beb2tibcn/ in raöban toep*cc 
geringe en fïaet Benlupben niet betert te bcrtoacBten K 
atébtebanHaerbenen toaötoeöcrbaren/ batfe Baercc 
bacrom ban ben rebellen fouben ficn te bmbtccren metce 
gemoebeof met toapenen/benlicnbc beter te toefen Baerce 
perfonen te Bafarbercn boö2 ben ConinB/be Religie en ce 
’t©aberlanb/ ban met ben rebellen até mebeplcgcrs <c 
en complicen obertompdt en bermoo^t te toer*« 

H n bcn/« 
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öcrt / en bare butfen metten irnboet tóttenbjanöeep i boen tcc tijb hjoonïté 3©tHem ban <0uöebliet $otarïë/ 

*17» 

ten om 
bie ban 
5?nec. 
leut. 

ban 
ïfaer. 
tem. 

<&cle’ 

pilgcrmge obèrgegeben te toerben / $c. öefen Ojief 
ftaböe gen cgat&cöjager aengenomcn te Deflellen/ en 
boctoel bP öen fclben niet en fjeeft herben b?engen/ 
moer öoo? een 25oet boen binnen Inengen / fo ië 
bP notJjtanë baer ober mette<ü5alge geerccuteertge* 
tooeöen. 

fccfiap ©einee ban <£)rangien en öe Staten ban ©ol* 
btn ban lanö bertoittigt 5jjnöe banbe gcfleltenifTebanï|aer* 
jljfnce icm / on toel merbenöe niet mogelp te fijn om bie 
£n &ta> ^tab genoegfaem (toefenbe be branbjïe ban gebeel 

©ollanö) tegen öen bpanö te Rouöen en befcbermen / 
ten toare batter menicfjte ban folbaten binnen blaren / 
öaer beneffenë bjefenbe öatbe burgeren ongaernefo 
grote menicfjte ban folbaten foubeninbcgeren tene* 
men / fjebben acnbie ban ©aerïemgefcb?ebenöatfp 
ijaer b?omeip fouben fjoubcn/ fjaer eer en eeö betracb* 

©dofte ten en bare getroubeiö laten blpen / bie fp öen anöe* 
aen &ie ren inmaten tot ^o?ö?ccbt belooft fjaööcn / fp en fou* 

ben aen bare 3pöe in geen gebjcbe 3p om fjaer-luiöen 
met alle mibbelen te affifl eren en t’ontfetten / beloben* 
be oob bat alle be boften bie bc^tab en burgeren ban 
öt'cn tijöe afban be folbaten en brijgëbolff gefjaö en ge* 
ïeben fjaööcn/ cnnocb fjebben en lijöenfouöen/bon- 
luiöctt bp ’t gemene Sanö toeöer betaelb engoetgc* 
geöaen foube toerben. 

<De <§taö ban ©aerlem toaë tot befer ttjö toel be 
aèncsjê^ grootfte / rnaer baer beneffenë bp na be ftoabfle ^tab 
»al1 bangefjeel©ollanö. ©etiëbelooft (tabban©enne* 
ifacc' merlanb en ië ban binnen temmelpen en toel ge- 

bout / fjebbenöe een fecr fefjone en berfjeben ©erbe / 
.gtcöebuië en fefjoon iBerfitbelt. Ontrent een ure 
banöer «^taö ïeib öe èee / baer bie banöer «gtaö 
feer groot gerijf af bobben ban bifclj. 2toiötoaertë 
ban ©aerlem ïeib be ©aerlemer USeer / en reebt bui? 
ten öcpooete 3uiötoaertë baer men naileiöenreifi/ 
toaë een feerfraepe en genoegelpeboffcbagic/ ront* 

Anirw om be ^tab leggen feer b2uclitbare Eanben: boo?të 
öam. ontrent een mijle ban öer «^taö leib een öo?p ge* 

naemt ^parenöam/ altoaer öoo? fefeere fluifcn een 
grote öoojbaert ië ban fefjepen / öetoelftena©aer* 
ïem / öer <öouöc/ en anöcre ©ollanöfe^teöenroet 
alöcrfjanbe hoopmanfefjap pafferen/altoaer een fterb* 
te toaë gemaebt om te Ijouöen tegen be ^oangiac»:* 
ben / toant men en moebte i^aerlem niet toel be* 
leggen fonöer öefelbe fterhte ban ^parenöameerft 
tebebomen. ^>ooj öe ^tab loopt een fclioontoatec 
Sparen genaemt/ bomenbeboo? ^parenöamboo?* 
fefpeben üitr)et€pe/lopcnöc toeberom inöe^aerle* 
merj^cer. 

3fiisüm<®on 3Preöerico berftonboat bie ban l^aer* 
Iemgcfinttoarcn öcbciegcringc tebertoacljten/ foisf 
bpfeergeftoojt getoeeft/ en beeft eenige^pangiaet* 

(F.3o9.)bcn gefonöcn bie paer bertoont pebben opten feften 
<©ec emb’isf ontrent ^parctooube/altoaer eenige blei* 
ne fcöermutfinge gcballen iö tegen bie ban sparen* 
bam. ^Dieban ï^aerlem toel toetenbe boe beele pen 

renüam aen be booifcluebcn fterïite ban ^parenöam gelegen 
{SS* bJaö/ fjebben aïöaerben febenben gefonöen totaffi* 

ftentie en ontfet Gerrit van der Laen met ö?ie ponöert 
fcljuttcrö/met hopman Marren Pruys. <©ob fjobben 
bieban^aerlcmbcnacötfïcn öag uitgefonöengefjab 
eenige folbaten cnbojgeren metgraben/ boutoclen/ 
fepuppen / fpaöen en anöere inftrumenten om ben 

©cnho.bogen öijïi tuffefjen ^parenöam en ^paretoouöe 
am Dijn öoo? te fteben en op te öelben/ ten epnbe bet 3lanö 
»a"h®ÏÏ'toan ï,ct 3®aÊC,: onberlopcn foube/ ban alfo ’tfelbe 
Eg™ niet biep noefjte toijt genoeg entoaögebolben / fjebben 
(tefeen be ^pangiaerben ’t felbc licljtelijb op öen fclben bag 
ban öe pjeÖCC ÖOCn ftOppCto 
SSe -moet bier tuffefjen beiben berfialen ö’ellenöige 
ié'p.ïn» öoob ban l^eer Comdius Mufius ^ater ban Sinte 

Agatha Conbcnt binnen ^?clft/ een fecr gcleertman 
cnfracp Poeec, bie fecr liefgctallig toaö. «©efe toil* 
lenbe reifen na ben f^age iö geraebt in fjanben ban fjet 
fnijg{ÉboIlibanöen<!3jabc banber iBarb/ be toelbe 
fjem tegen ben abonb binnen Eepöcn gebjatljt fjeb* 
en ten fjuife ban |©cefier Cojnelip ban ©een / altoaer 

bfefian 
iJflCE. 
ictn. 

BiacrrjS 
Bdtopc. 

baerjpn ttoee Commiffarifen ban ben <©?abe ban 
öer !©ar& met öesf <©jaben ©jebicant/ en een ©20* 
booft mette 23eul ingebomen/en fjebben alöaer plaetst 
toillen fjebben óm öefen^eere/ oub3ijnöe 72 jaren/ 
te pijnigen. <©e fjnpfbjoutoe ban <©ubebfiet beeft 
baer jegenö gepjotefïeert en gefeiö batmen fulje in 
geen burgeren fjuifen en befjoojbe te boen / bat baer 
öe# ^taötf gebanbeniffe toetoasi/ enen toilbe baer 
toe geen plaetfe toijfen / maerjp-Uuben toel befcfjom 
ben toefenöe/ljebbenfe gebjongen om plaetfe te maben. f3atöa 
©berfulr fjebben fp fjem alöaer feer ongenabcltiben 
JJ^PÖnigen / gietenbopem öoo? eenentrecfjterbeel 

l 1 Pömgenöe fjem feer afgrijfelijben aen gen en 
3ijnpuöenöa/ en 00b een teen ban 3ijn boeten, ©et ö°°? ,al* 

1?ec Wart «o een boob bpanb Scen 
toa^ ban alle «©eeftelijbe perfonen / opten felbcn eenen ban öec 
groten paet gabbe/toant öefe fabe toetö fo berfjaefi bat J®arf* 
fjp öesS abonöp ontrent bijf uren eerfr binnen éepöen 
gebjacfjt fijnbe/ öen felben abonb gepjjnigt en boo?t ter 3 
öoob gebjaegt toerö boo? negen uren. ^n op bat baer 
fabctoatfcfjrjnëfoube bobben/ foginb befameöatfp 
bem befcbulöigöen/ bat bpöen©?tnce baböe toillen 
bergeben/öan baer en ië nooit niet ban gebleben/ noch 
en bebben bem met öe onmatelijbe pijne baer toe niet 
bonnen bjengen bat bat fjp fulr of pet öeë boobë toeer* 
big 3ijnöe beeft geconfcfTeert. ©p toerb fonöer eenige 
bermbertigbeiö ter öoob geleiö/ gefloten en genoeg* 
faem geffeept / öoo? öienbp banbe grote pjjne niet en 
bonöefo baefl gaen alëöefe ongenabige 23eulë bien* 
berë toel toilben. ©p toerb fonöer eenige fo?me ban 
p?oeeë gehangen / ontrent öe blautoe been / niet gefjeef 
Dooögetoo?gt3önöe/ lietmen bem alfo flerben. 3&e 
©?ince ban ©?angien/fo baefl bp ban fijne gebanbenif* 
fe gebcojt baöbe/en bat bP toifl bat bp na 31 eiöen toaë 
geb?otbtnaeröen<©?abe banber |Barb/ b?eeföebP 
boo? ’t gene baer gefcfjieöe / öaerom bP terfionb eenen 
erpjcfTen boöe fonb aen ben <©?abe ban öer ffêarfe bat 
bem foube relajceren/ rnaer öe <©?abe op bemgebe* 
ten toefenbe/ en bo?enöe batter een boöe ban öen#?in* 
ceboo? öepoo?tetoaë/ öeöe te meer baeflen met3ijn 
öoob/en en toilbe öe pco?te nietgeopent bebben booi 
en al eer bp öoob toaë / en boe guamen be b?ieben te 
latc. fóöt i»erb ban ben ©?ince en be Staten gebed 
gualpnengenomen/ en alle menfirtjen ban berflanöe 
baöbeneengrootmtfbagen ban fobanigeafgröfelijfw 
banöelinge: bp ië baer na ban be galge genomen en be* 
gcabengetoo?öen. 

3©eöerberenöe tot bie ban ©aerlem/ fo ië5[on6*®f yeu 
beet Philips van Marnix ©eere ban S.Aldegonde tOt *"e laan 
©acrlem met commifTie ban öen ©2ince ban <©?an* 
giengcfiomen/en fjeeft öe toet alöaer bernieutoten ber* Somt 
anöert / en fijn eenige ban ben ouöen toet (bie inöe rei* Binnen 
fe om aen 35on Jpreöerico te treeften geconfenteert baö* K1/"* 
benjinljareljmfen betoaert en toerben bannieuëtotErt 
3©etljouberë bp ben boo?noemöcn ©eere ban ^t.5Ci* ne ©et, 
öegonbe geflclt tot 25urgemecflerë Jonkheer jan van 
Vliet, Claes van der Laen, Gerrit Stuver, en Pieter 
Kies, en tOt Schepenen Willem Adriaenfzjacob van 
Heulen, Cornelis Rijken, Pieter Bal, Claes Matheufz, 
Adriaen van Berkenroede, en Matheus Auguftijnfz,ett 
bit al onberminbert be pjibilegien ban ©aerlem/ fo bp 
erpjefrelpb berftlaerbe / rnaer om in öe jegentooo?öige 
nooö öe fleöe boo? bien tijö te beter te boo?fïen. 

5©en tienöen ^ecembjië ’ë nacbtë toaë bot fo ftou* 
öennacbt bat bet Sparen /’t ge/toefenbe toateren 
aenöenEuib en jSoodHijöe ban ^parenbam / öe* 
toelbe öoo? bet openen ban be fïutfen in ben anberen lo* 
pen/ feer bert toegeb?o?en toaren/in fulber boegen/ bat 
öeCapitein JuliaendeRomero, öetoelbe befo?gebe* 
bolen toaë om te befien ofmen ban op bet pë be fterfete 
ban^parenbamnieten foube mogen befcbabigenenfï,are*,fc 
toinnen/ bebinbenbe bet pë flerft genoeg te 3f?n / öe 
^pangiaerben ban acljteren en bo?en aen allen ban* 
ten beeft boen aenballenen baer op gcfto?mt/’ttoelb 
bie ban ©aerlemuitteflebe ban berrefienöe/bebben 
een ©aenöel ^cljutterë en een ©aenöel folbaten tot 
ontfet ban bie ban ^parenbam uitter fiab gefonöen/ 

' ban 
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ban be felbe en honben fo oertnge niet ftomen/cfbe 
^pangiaetben en hebben fo DappedijfcaengebaUen / 
Dat Die albaer in garnifoen toaren / na Datfe ben hloec* 
feelijft bertoeert babben / baer op De bluebt hebben 
moeten begeben/ gaenDe of iopenDe ober ïjet p# na 3df* 
ffcnfcelft/ 23cbertoijli en elbertoaert# / maer Weinig 

ienomen 3ün befjouben obergehomen / fommige 3ijn in bet p# 
berb?onhen en berfmoo?t/en anbere 3ijn banDe ^pan* 
giaerbenboob gefmeten. hopman fiBarten©?ui#i# 
albaer meDe gebleben/ Dan Capitein Hfêicbiel en ©er* 
ïaen met eenige anbere 3ijn ’t onthomen. ©e gene Die 
uitter^tabtotbulpe ban Die ban ^parenbam geto* 
gen toaren/ 3ijn al febermutferenbe toeberom binnen 
Üaedem gefcomen. 

%ma, 3W# nu «^parenbam ingenomen toa# / fjeeft ©on 
fcnöms 5freDerico Den Capitein ©on ©iego De Carbaial met 
ingeno^ 5oo ^paenfe l|arquebufier# gefonben om bet 3ie* 
ma- p?oofbui#intenemcn/ en’t felbe met garnifoen te be* 

fetten/ toant bP aebte ’t felbe noDig te toefen om De 
^taD te benautoen / toaer tegen Die ban l^aerlem uit* 
getogen 5ijn en febut gebacrt gebouDen bebbert / maer 
en toerD metanber# uitgerecht Dan Dat be^pangi* 
aerben’t felbe innamen. ©acr naer i# ©on jprebe* 
rico fdf# in perfoon boo2 ï|aedem gehomen en met 
bem Den ©?abe ban 25ofTu ©ouberneur ban De ©?o* 
bincie ban S^oüanD/ bp babbe boo?eer(t bpbem 41 
©aenbelen ^paenfe boetbneebten / 22 ©aenbelen 
3©alen/ Daec Colonel# aftoaren De J^eeren ban Noir- 

^ae carmes , Capres, en Liques , 16 ©aenbelen J|OOg* 
■pern Duitfen / baer ober Dat commanbeerbe De ©?abe ban 
©on (Dbecfiein en eenige onber ’tgebieD ban Den 25aron 
to'uooj ©efpergu / ttoe Compagnien ïgarquebufier#^pan* 
fêaedèm giaerben te paerbe/en ttoe Compagnien aantier# 
auam. bandon 5Ioban De ©acbeco en ©on antbonio De 

(Colebo/ennocbontrent 200 of 300 anbere ruiter#: 
aiöDefelbenu rontombe^tab toaren‘gelogeert naer 
3ijnfin/fobeeft ©on jpreb erica De^tab Doen opeif* 
feben / maer fp-luiben (fufpert bebbenbe bet ^paenfe 

©acriftn öefobe) hebben pnjfelbbet geadjt boo? be befcher* 
brrr op. mingebau baer&tab/ lijf / leben/ b:outoen enfcin* 
seeifcpt. beren/bet atDer-uitterjle te bertoacbten/ja DeDooD 

te berb?agcn / ban baer op te geben in banben ban De 
to?ebe bpanben. 2Mfo bebben fpbaer niet begeren op 
te geben / maer 3ijn met eenbtacbtiget (temmen bejïo* 
ten De ,§tab na baer befte bermogen ban alle pertj^ 
belteDefenberen/en De bpanben met madjt en (trtjb 
ban bare muren te toeren /’ttoelb bp 3^ort 5Freberi; 
toberftaenbe 3ijrtbe/ fo i#bP niet 3ijn bolfe naerDet 
geftomenom bem rontom te befebantfen/ ’ttoelfe3p 
mit#betmiftigtoeber toa#/feer beguamelijbenbon^ 
Den uitrechten/ niet jegenftaenbe De neerftigbeibban 
Die ban l^aerlem baer tegen# / Daerom bebben Die ban 
ï|aerlcm merbenbc Dat bet baer nu toilbe gelDen / alle 

(F- 310.) ncer^tg|)CiJ3 öetiacn om baer ban binnen te (ierben en 
boo2fien. 

^©e <©2abe ban Der H&arb i# opten n <©ecem* 
tot# / naer Dat De ^angiaerDen ^parenbam bero^ 
bert babben / beörtaer noen# uit Xeibert getogen met 
eenbeelbrijg#boïïiomin ï|aedemte treeften/en om 
bet 25ofcb in te nemen / eet be bpanb bet boo?beel 
baer ban in nam: maer bp guam te la et/ toant bet 
firijg#bolft ban '©on freDerico Daer ban geabberteert 
fijnbe babben bet booibcel al in/en quamen boben Dien 
ben»62abeonberfien# opten 13 befp?ingen/ met om 
trent 600 paerben ett3oooboetbolr /metful&erfnel* 
beibbat be <6?abe qualijben ttjb babbe 3tjn bolbin 
02b2e te (tellen / fulr bat De <©2abe ban Der jBarft toij; 
ben moftemetbedie# en fefjabe ban De 3ijnen/toant 
Daer toel 500 of 600 dood bleben / Die meer in ’t blucfc 

be baif’tcn öan beebtenbe berbagen toerDen / De refte toer^ 
bec öen toeberom bp ben anberen bergabért / bocb maeb^ 
aitaarh te ’t felbe een grote betflagentbeib. ©e bpanben 
Lj 'cöa' ftregen bier eenige ©aenbclen en 00b gefebut. 

©on 5Preberico / bebbenbe nu 3ijn fdjantfen en 
(terbtenboen maften boo2 be ^tab/ beeft baerboo? 
Doen beengen beertien (iueften grof gefebut / mette 
toelftcbpben 18/19/ 20 / ©ecembii# feerbjefelöft 
De ,§tab beeft Doenbefcbieten/ opte binnen-poo2te 
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ban Den Crupfpoo2te en aen betbe 3tjben. ©aer tegert 
Die ban Der ^tab met ftloeften moet feer bapperlbb pe 
gearbeib bebben / om be muren en beften bie bp 
be ^pangiaerben met fcljietcn befdjabigt toerben/ £«0 fa 
met tooifaeften/ bout / aerbe/ (teen / en alle artbere fröoten* 
fubjtantien toeber te (teelten en bermaben / maer bie 
ban buiten baer gereet gemaeftt bebbenbe ömtefto?? 
men / bebben ben 20 ’# namibbag# ttoe getoelbige 
(to?men opter^tab gebaen/ ben bolft# t’elften ber; 
berffdjenbe/maer bie ban binnen bebben metfoba* “ 
nigen couragie en bjomigfjeib ben getoeert/ bat 3P 
bare bpanben t’elften irt be bluebt gelagen bebben/ 
boenbe baer onber grote febabe met baer groot gei 
fcljut en ooft met baer roer#/ fulr bat De ^pangi* 
aerbenentBalen Die befen ftoim beben/ totljaerber 
grote febabe en oneere in bare ftbanfen bebben moe* 
ten topben/ latcnbe De grachten en fingelen bol bo= 
ben en gequeftc ^pangiaerben leggen/ 00b beet roer#/ 
(pieffen/ Ijellebaerben/ helmetten/rappieren enan^ 
Der getoeer/ ban ’ttoelb Die ban Der ^taD belebre^ J» 
gen. ^pbebbenoob De# abonb# naer Denftojmon# 
Der De boben gebonben renen folbaet / Dien 3? ge-' aften* 
bangen namen / ban Den toelben 3P berftonben Dat3m< 
©on ipreberieo felf# in perfoon boo? De^tabtoa#/ 
gelogecrt op’tbui# te Cleef. ©e <f3?abe ban25offu 
op be ï|of(teDc ban Clae# ©erlaen / en ^oojtcar# 
me# met anbere grote lieren tot peter Cfae# Eong^ 
fen. J|p 3eibe ooft bat ©on ^frebcrico in al# (terft 
toa# 74 ©aenbclen folbaten: te toeten 3 6 ©aenbe* 
len^pangiaert#/ 22 ©aenbelenJBalen/ i6©aen^ 
beien f^oogbuitfen Daer De <0?abe ban ©ber(ïetn 
berfïe af toa#/ De toelbe mette boo2fcb2ebcn ©uit* 
fen lach in ’t 25ofdj en ontrent ^eemffebe. ©en boo?* 
ftb?eben gehangen bebben 3p baeg# baer naer opge* 
bangen. 5[n Defe (ïo?m 3ijn niet alleen Doob geble* 
ben/getoonb en geqtied bele fecljte folbaten / maer 
baer 3tjn 00b eenige Capiteinen / ©aenb?ager# en 
p?incipale25ebelbebber# en©onnen boobgebleben/ 
en fommige gegueften getoonb/ onber anbere bleef 
Daer D00D Capitcin ELuca# ^opnag met 3ön ©en* 
b?icb / en 3Cnb?e De 25?o / en ©on francifco De# ©er* 
ga# toa# feer gequeft/ befgelijr ©on ©eb?o De ©e* 
nabiDe#©enb?i£bban ©on De Carbaial/Den ©en* 
D?icb ban ©on dafperDe ©?ea/ Den ©enb?icbban 
be Sergeant fltëajo?/ ©on ifrancifco De ©albe3 ert 
ben Sergeant <0alea#/ en meer anbere Officier#/ 
fulb# batter grote b?oef fjeib buiten in ben leger toa# / 
baer tegen toaren bie binnen ^aerlent féer toel ge* 
moeb en te b?eben batfe alfo bie (to?m af gefïagert 
enbicto?ie beböuben babben / babbenoobgeen grote 
febabe ban boift gefeben ban ontrent tien of ttoaeif 
boben / maer meer getoonbe. hopman ^teenbacb / 
be toelbe een ^paenfen ©aenb?ager boo?deben bab* 
be/feggenbe: buen bift bier niet befebeiben/ maet 
ibben bier befebeiben / toerb boo? 3ijn banbgefebo* 
ten/maer baerorn eniiet bP niet 3ijne folbaten en De 
bo?geren bp bem toefenbe moet te geben/feggenDe: 
hebt goebe moet al ben ib boo? De banD gefdjoten / 
fo lange mijn berteniet en i# boo?fcboten fo enfalift 
u niet begeben. ©00? Defe neberlage lagen bespan* 
giaerben nu lange fonber iet uit te rechten of tegert 
be muren of ^tab te beftaen / ( ban batfe groeben 
na’t 25oltoerb ban be Crupfpoo?te) noch met grof 
gefebut te febieten totten achten januari) toe / bet 
toa#ben^pangiaerben ongetooon fobanigen tegen* 
tfantte binben/al# fp alhier bonben/ toaerom fpte 
beter op baer (tub moften letten: mibbelretijb na* 
mentUjbben 29 ©eeemb?i#/bregenbieban^aedem bata 
totontfet 550 3©alfe ï^aebfcbutten/ baer ban Capi* 
teinert toaren Capitein Michid, Capitein Couzijn, mfcC 
en Vimi. ©ie bart i^aedem bielen altemet# uit/ooijt^ 
om baer te oeffenert en babben goebé couragie / bo* 
penbe batfe ten leften boo? bulpe ban ben ©?ineeban 
<©?angien foubenontfet toerben. ©teter 3fanf3 traet 
5fab?ijbmee(fet Der (tebe toerb op ’t ©lobbui# aen ben 
Crtipfpoo2te in 3pn hooft gefeboten baer bp ban (to?f< 

<3In befe maenb ban ©ecemb.bcbben be ©?ince-ban - 
#?angienenbe Staten banlgoUanDenEeelanb/ge* 
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committeert ^onïtfieer <§opaa ban ber <g5oe0$eere 
ban jHotnttüijk / ^onbpeer ïSSiilem ban jspbeit I^ee; 
re ban 2lircnt6’berge/<©oct02 ^iuniug/jBr. Eicbcn 
föcerfmaficr ©urgemeedcr ban Ziende / cn jfêr. 
<©trb ban 25’onbijo2(ï/om tc trecPen aenbc Conim 
ginncbancïêngclanb/ en pare jiiaajcflcu tc bennen tc 
geben met mat ellcnbige tprannpe be ^e&edanöcn nu 
ettdijPejarcnboo?ben ï^ertogban Hlba en^pangu 
acrben maren gcplacgt cn gctp?annifecrt jegeng alle 
billiMjcib / en jegené be reepten cn p?ibilcgien beg 
lanbgbpbenConinliban ^pangien felfgbeftooren/ 
en bat fp uit b?tngcnbe noob pabben moeten acnne= 
men betoapenen tegen ben hertog ban 2filba en fijne 
^pangiaerben/ berb?ncPer0 en berberberg ban ben 
jleberlanbcn/ ten btcnfïe ban ben Coninbentotbe^ 
fcpermmge ban pare reepten cn pdbtlegtcn/ nutfga; 
berg ber tngefetenen Itjben cn leben / etc. bat fp baerom 
feer bemoebelnben fouben berfoeben bat pare JBajc? 
ficit mebelpbcn pcbbcnbe mette arme cn bctb?uPte 
jScbcrlanbcn / foube gelieben befelbe in paren utter* 
den noob tc aflïderen met gclb cn bolP ban €>o?lo^ 
ge/etc. 

IBetbefc cn meer anbere <Do?Ioogfe panbeltngen/ 
nam pet jacr 1*72. een eiubc / mefenbe be matcrcn aP 
om boo? be boo?f5 Bo?d fecr pert gefloten. 

H€t jacr 1572. nu ten etnbe gebomen 3ijnbe gc; 
pjp gepookt tg/ fo cn Pet pet pep in’t begin beg 

jaerg 1*73. niet beter acnften boo?bebclcgcrbeI$act* 
lemerg ban pet lepe beg boojleben jaerg gebaen pafc 
be/niettemin paercouragtecn teag niet ber mtnbert/ 
toant be bape pope ban batfe ontfet fouben merben 
boo2 ben fuincc ban <0?angten/ bic nam alle b?efe ban 
pacr. «©berfiilPö folag ^3Don f reberieo met alle fijn 
inaept boo? ^aerlem / alle mibbelen p?actiferenbe om 
bcpabtePrenPen/cnin3ün gemclb te brpgen: bacc 
tegen bic ban ^aerïem ban binnen alle neerfïigpeib 
beben om paer te befepermen. i©e $?ince ban <©?am 
gien p2actifeerbc bad ban buitnn poe pp bie ban igaer; 
lem foube mogen ontfetten en ben bpanb3ijntoeboec 
en bictualie affnpben / tot melPen einbe pp tot ^affem 
een leger bebe dacn/ befgelpr fcp?cef pp aen ‘üJjonh; 
peer <©icbcricp ^onop «©ouberneur ban 3£oo?b- 
ilollanb/ bat pp albaer alle 3pn maept bp ben anberen 
bergaberen en aen be j$üö?b3tjbe ben bpanb alle af? 
b2cuP boen foube/boep niet lieptbeerbiggattenteren/ 
om te fcpoubjcn be grote inconbenienten bier uit te 
bermaepten ponben/fo pet moepte mipucPen. <©e^ 
mijlebe faltcn albug ponben/ fo peeft be p?obiant~ 
meeper ban jöartel €nteg Eieutenant ban ben <©?a- 
be ban ber iBarP binnen ^elft gePlaegt alg bat be 
foïbaten geen gclb en ïiregen / en bat boben btenbe 
Staten pacr geen p20bianbeen fonben/fcpelbenbebe 
felbe boo? berrabetg beo lanbg: en mammen berponb 
bit fcpelbenuit ben boo2ftï??cben 25ertpolt€nte0ge* 
bomen te 3pn / en bat pier boo2 meer guaetg foube mo; 
gen bomen/ pecftmen’t felbe ben $?ince ban<©?am 
gien aengegeben / be bjelbe goeb bonb batmen ben 
<02abe ban ber jBarlt mitfgaberjS 3tjncn Eicutenant/ 
binnnen^elftontbieben foube/ en pem boo?pouben 
bat Pp fiep boo2taen foube maepten ban alfo optc ^ta^ 
ten ban ben Eanbe te ppelben en gualtjP te fpjeben. 
7Bit goeb gebonben3ijnbe fo merben be boo?fcp2eben 
<£5?abe cn 3pnen Eieutenant ontboben / maer in plaet^ 
fe ban bat 3P pen ter neber fouben fetten/ peeft pp fiep 
noep bele onmanierlpber aengepelb fonber eenigrep 
peet aen be Staten te b2agen / maerorn be Staten ben 
boo2fcp2eben®ertpolt entend pebben millen binnen 
ber Pab TDelft in berfeberinge pouben/ maer be boo2f3 
<02abebanbcr JBarb/ aennemcnbe be guerele ban 
3imcn Eieutenant / peeft Pem met gebjelb en tegen bet 
Staten banb millen uit ^elft b2engen. ®e f>?:nce 
ban (örangien pabbegeerne be falie met alle geboeg^ 
liiltpctbternebergdeib/ bermit^pp pem lietbebun^ 
Pen bat in befc gdcgempcib beö tijbO / btc tmeb’acpt 
fecr bele quaebo moepte beroo2faben/ maer be <02a; 
be ban bcriBarbcn peeft pem met gene goeberebe^ 
nen millen laten gefeggen/en pebben be Staten 00P 

lStb 
Paer autoriteit niet millen laten onber be boet merpen/ ®c 
fulPsf batmen met Piofegepag boo? be^tputterpeban 
<©dfr be panb aen ben «6?abe ban ber IBarP en 25ar* 4ssarfe 
tpolt Cntenö Peeft gepagen en befelbe gehangen ge* 
nomen en berfePert. ^itisigcfcpicbbcnbufbenoffe? ^fcn 
Pen^januarij 1573.^? 10baernaoptcmenigbulbige meute» 
lilacpten bp ben Staten ober pem gebaen gebepo?teert "anttft, 
ban 3ijne Staten en <0ouberncment en 3pne commip ^ntCn^ 
fie iö gereboceert / cn nacr bat pp eenen tijb binnen ber toerDe» 
fdber c^tab alfo berfePert maö gemeep / pceftmen ‘°‘f cJrï 
pemop5tpni.öter<0oube gefonben bpben 3|ecreban ^en. 
Amicten / albaer <0ouberneur 3ünbe. <©e ^?ince 
ban <0?angxen peeft 00P boben bien uitgegeben bit na= 
bolgenbe#lactaet/baer mebe ppaUcbecommtflïcn 
en bepellingen bp ben <©?abe ban ber JIKarP gegeben/ 
gereboceert peeft. ’i ©oo?fcp?eben placcaet manlui* 
benbealbu0: 

Plat» 
caet bat? 

Wilhelm by der gratiën Gods, Prince vanOran- 
gien ,Gravevan Naffau, &c. van Catzenellen- 

bogen, van Vyanden, van Dietz, van Bueren,van Leer- jpgfnce 
damme, Scc. Heere en Baron van Breda, van Dieft,van ban 
Grimbergen, van Arlay, van Nozeroy, &c. Burggrave ^ 
van Antwerpen en van Befancon, Stadhouder en Capi- rcnöe 
tein Generael over Holland, Zeeland, Weftvriefland toe» 
en Utrecht. Allen den genen die defen jegenwoordi- 
ge fien bullen faluit. Doen te weten, dat allo de Grave rom» 
van der Mark Heere van Luny, Scc. fich onderftaen mtjTtetï 
heeft vele en verfcheiden beftelbrieven, commiflien, 
pafpoorten en Saulveconduiten uit te geven indifferen- ^an Dfc 
telijken, aen vele Capiteinen, koopluiden en andere jearb 
perfonen,onder dekfel en als hem beroemende ’tgeme- SfSfbcn. 
ne befte door middel van dien te vorderen, den Hertog 
van Alva met fijnen aenhangeren te krenken, en de 
vrienden voor te ftaen ,en dat die felvegantfch contra- ^ ^II>) 
rie van haren eed en gelofte doen, fomen dagelij ks fiet, 
door dien by hen-luiden de vrienden en geallieerden 
werden berovet en de vyanden gefpijlet, Scc. Daer be- 
neffens gemerkt dat den Grave voornoemt by zijne 
cpmmiflïeniet geautorifeert en is geweeft omalfulke 
beftel-brieven , commiflien , pafpoorten, en faulve- 
conduiten uit te geven, doch nu de felve commiflie cef- 
ferende, wy willende de voorfchreven abufen remedie- 
ren , hebben wederroepen , gecafleert en te niet ge- 
da'en, cafleren en doen te niete mitfdefen alle beftel- 
lingen, commiflien, pafpoorten,en faulveconduicen 
by den voornoemden Grave vander Mark uitgegeven: 
behoudelijken nochtans indiender eenige vrybuiters 
fich op des fels Graven commiflien ter date van de pu¬ 
blicatie van defen buiten den lande in zee begeven heb¬ 
benen over fulks hem van defe revocatie met ignoran¬ 
tie mochten excuferen , dat alfulke even verre fyluiden 
gefint fijn onfe goede intentie te baten te komen, ver¬ 
krijgende teftimoniael van den Admirael daerfeonder 
fullen willen dienen forteren en havenen, van hare be- 
quaemheid en goede converfatie, binnen een maend na 
de pnblicatie van defen,fullen defelve aengenomen en 
hen te dien einde verleent worden commiflie of beftel¬ 
brieven in behoorlijker forme. Dus anders en by gebre¬ 
ke van dien, fo laten wy toe en willen wel gedogen dat- 
men defelve aenhaelt en tratftere na gelegentheid van 
hen mif-bruik , en fo men na rechte en coftume plach 
te doen den genen die fich ter Zee begeven fonder fpe- 
ciale commiflie daer toe te hebben. Des t’oorkonden 
hebben wy defen met onfen name getekent enonsfe- 
creet zegel daer beneffèns laten drucken in Placcate, 
Gegeven tot Delfopten 24'Jannarij Anno 1573. En 
was ondertekent, Guiliaume de Naffau , wefende befe- 
gelt met een groot opgedrukt zegel van den Prince van 
Orangien. YVat lager ftond gefchreven, By bevele van 
fijne Excell. En was ondertekent: 

Nicolaes Bruynink. 

(€er felbcc tpö pebben bezaten ban Rolland / aen 
ben <©2abc ban ber jfêarP / bic berfoept pabbe pem bp 
gefcp?ifte gelebert tetoerben ’t gene men pem toilbe te 
lafle leggen / ’t felbe obergefonben/ fonber noeptang 
legeng ben felben eenige criminele condufie te nemen. 
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«Dtia* op ïji) titici* na fijne fcDftfulij»: öefcnjïe Decfe 
fcacn / in béfer manieren. 

Wilhelm , Graef 211 der Marke, Vryheere tot Lu- 
mey , Serain , Borflet, Minderleid, Erfvoogt tot 

Franchimont •> &c. Hoe wel wy voorgenomen hadden 
(om diverfe oorfaken ons gemoveert hebbende) de 
articuleufe antwoorde op den naem van den Staten 
van Holland den 24 Januari]' lacfl leden fchriftelijk 
ons cvergeidnden, noch ter tijd niet te beantwoorden, 
maer ’t felve tot gelegen der en bequamer tijd uit te Bel¬ 
len, fo fijn wy nochtans uit faken van den valfcheen 
onwaerachtigerumoeren, die dagelijks geftrooitwor¬ 
den, onder den gemeinen volke (door inftigatievan 
den vereerders en vrienden des tyrans, den Hertog van 
Alva , fijnen bloeddorftigen aenhank, harer fedlen, 
en der Spaenler Inquifiticn en toeftanders) niet alleen¬ 
lijk veroorfaekt , maer ook gedrongen , onfes Edel-* 
doms en eerens-halven,onfe voorfchreven meiningc te 
veranderen, en de voorfchreven articulen, ook Arti-* 
culatim (nualleene in dele) byforme van replykete 

eigen vaderland van onfer Vrouwe IMoeder fijderi we¬ 
gen )fo vele te wege gebracht hebben, dat het krijgs¬ 
volk van grote merkelijke fommen quijt-fcheldinge 
(door onfe verwillinge) geprefenteert hebben. 

D’welk wy den Staten terflond , fo fchriftelijk als 
mondelinge hebben doen aendienen en adverteren, 
dan wat naerftigheid, arbeid of follicitatie, wy dien 
aengaende gedaen hebben, fo en hebben wy nochtans 
den Staten noit totten effeefte van dien konnen bren¬ 
gen,d’welk al onder den Capiteinen en gemenen krijg- 
volk fo inlanders als vremdelingen,eenen groten afkeer 
gemaekt heeft, en ons gedrongen dien aengaende te 
protefteren, fo wy te dien tyden gedaen hebben gehad. 

Daerenbo ven hebben wy tot Dordrecht wefende,be¬ 
geert alleeenlijk affiftentie van 6000 daelders eens, om 
daer mede het krijgsvolk in monfleringe eed en ge- 
hoorfaemhcid te brengen, ten welken tyde de Staten in 
baren gelde by hen hadden over de 24000 guldens, en 
hoewel die van Dordrecht voorfz daer in confenteer- 
den , dan eermen ’t felve by de gemeine Staten refolve- 
ren konde, fo is een uitten Staten met allen den felven 

beantwoorden , ten einde iommierlijken in’t open- j gelde gevlucht, en den vyand toegetrocken d’welk ge- 
T   1. ... — _ I I-       J ^ /a /A ry m o n t-* c* ii cni • omot, f t» öv 1+., * . 1 . ,—. Ti . Tl   _ baer kennelijk gemaekt worde d’onrecht datmenons 
doet in recompenfie van den trouwen oprechten han¬ 
del, goed hert en meninge, diewyin menige pericu- 
Ien onfes lijfs altijd gehad en aengewend hebben, om 
dele Nederlanden uitter fiavern-ije en tyrannye des 
doods vyands voorgenoemtte verlofien, endewraek 
roepende bloedilortingen der Heeren, (ook onfer ver¬ 
wanten en den Edeldom defes gantfehes Nederlands 
(fo overvloedelijk met moorden vergoten lijnde) te 
helpen Billen en wreken, waer in wy ook befloten heb¬ 
ben te continueren na alle onfen vermogen, ook totten 
leften droppel onfes bloeds toe, altijd tot voorderinge 
der gemeiner faken, niet twijfelende de almogende en 
fal ons daer in fegenen en vorderen , aengefien wy daer 
in nieten hebben gefocht (noch als noqh enfoeken) 
onfe particulire eere noch profijt, maer alleen Gods 
eere, en welvaren des gehelen bedrukten Nederlands, 1 

So en fullen ook daer tegens geen oprechte onparty- 
dige perfonen,ons met redenen (die voor God en rech¬ 
te beitaen ) na feggen , of ook befchuldigen konnen 
(voor fo vele den rechten krijgshandel belangt) wy en 
hebben in alles den Heeren Prince van Orangien, &c. 
geobedieert en gehouden voor onfen Overften, ook 
alle (leden, den felven (naeftdcn Conink vanSpan- 
gien ) doen fweren, blykende eenfdeels by den articu¬ 
len des verbonds by ons met die van Schoonhoven en 
andere gemaekt, totten welken wy ons refereren. 

Nopende de gepretendeerde verderffenifïe defes 
lands en af keer der Gemeinten, in den eerften en twe- 
den articulen der antwoorden voorfz verhaelt , &c. 
konnen de Scaten noch geene verftandige menfehen 
ons dat imputeren, die daer af meer hertfweer en leet- 
wefen, dan de Staten mogen , hebben. 

So is ook allen menfehen kenbaer dat in Braband, 
Vlaenderen , Gelderland, Vriefland en daer ontrent 
over al, den krijg niet en is gevoerd geweeft, fonder 
fchade of grote verderffenifle, dat wel te beklagen is, 
ja met duifentmael meer verwoeftinge,dan in defe lan¬ 
den van Holland, daer nochtans fijn Excell. ook de 
Grave van den Berge, &c. felver perfoonlijk en veel 
meerandere Heeren en perfonagien geweeft fijn, en 
nieten vermochten in als te remedieren, fulks weten 
alle die van krijgshandel verftand hebben. 

Begeren derhalvcn dat de gene die , fuik als voorfz 
is, uitten Staten voorwenden , hem felven wel willen 
nader bedenken of de rechte fchuld van dien niet en is 
veel meer hen, dan onst’imputeren (de goede en ont- 
fchuldige altijd uirgefondert) die noit fo vele te wege 
hebben gebrocht,als darmen het generael krijgsvolk 
in eed , monfleringe , cn gchoorfaemheid gebrocht 
hadde,d’welk lichtelijk (en met feer weinig geldsop 
dc hand te geven ) gedaen hadde konnen geworden, 
waer toe wy altijd van den eerften aenvank af, ons uit¬ 
ter ftc befte en de voor gedaen hebben. 

Gelijk ook fai bevonden worden, dat wy daerenbo- 

nen J leinen af keer onder den yerflandigen Proteftan- 
ten gegenercert en heeft. 

Sal ook bevonden worden (eri is openbaer) dat ee- 
nen groten af keer gemaekt heeft onder de vrome en 
Godfalige,datmen tot noch toe de oude Wethouderen, 
Officieren, en blocd-vergietcrs over al in ftate en Offi¬ 
cium gehouden en geflelt heeft, die doch al t’famen 
(feer weinige uitgefondert) hertneckige Papillen en 
vervolgers fijn der oprechter, enden Euangelio toege- 
dane, gelijkt notooris, dat den tyran fulx opentlijk 
heeft moeten blijken,eer hy defelvein Officium en fta¬ 
te , of gefield of gecontinueert heeft. 

Ter contrarien en fal tot genen tijden konnen bewe- 
fen worden (fo by den derden articule der voorfz ant¬ 
woorde gededuceert word) datter eenige perfonen 
van qualiteit, den Heere Prince van Orangien,&c. 
en der oprechter Religie toegedaen uitten Lande ver- 
trocken fijn,federt onfe tockomfte, maer wel dat eeni¬ 
ge hertneckige Papillen goed gunners des tyrans (als o- 
penevyanden Godesen fijnes heiligen woords ook ha- 
reseigen vaderlands) met hun fchatten en gereed gelJ 
gevlucht fijn, fomen noch dagelijx fiet en toelaet dat 
die met hare goeden vertreckcn. 

So en konnen de Staten hen daer mede ook niet ex- 
euferen, want het was haer ampt, goede toeficht geno ¬ 
men te hebben dat niemand vertrecken of fijne goede¬ 
ren, fchatten en gereed geld uitten lande gevlucht foude 
hebben. 

Dan daer ishaeft genoeg af gefeid aengefien dat van 
hacrder ccllegie de principaellle wefende (na dien fy a! 
den handel wetende) met hare goederen gevlucht, en. 
den vyand ook toegetrocken fijn, fo wy dit breder by 
onfe febriftelijke declaratie den 9 Januarij leflleden 
verklaert hebben , en alleenlijk met een ililwijgcn’tfel- 
ve beantwoord word. 

En aengaende ’t gene dat by den 4 artieul van wegen 
den Staten gefeid word,dat d’inftrudlie des Heere Prin¬ 
ce van Orangien ,6cc. haerderwaersfterktedatwy in- 
differentehjk eiken in Staten fouden hebben laten blij¬ 
ven, fonder te reipecteren de diverfiteic van der Reli¬ 
giën, &c. 

Dit was al eer het valfch yerradelijkfenijn der Papi¬ 
llen hem in Vrankrijk geopenbaert hadde, van welken 
brand tot Bergen Henegou en Mechelen de geifteren 
dat is, vonken gefpeurt fijn, waerom daer al nader noot- 
fakelijk diende in ver fien, gelijk tot dien einde fijnder 
Exc. ook eenige notable perfonen uitgefonden hebben¬ 
de , klein of geen gehoor en credijt gegeven werd. 

Tot Dordrecht, Haerlem, Viiffingen , ter Verc, in 
gantfeh Zeeland , Waterland , en veel meer andere 
plaetfen daer wy niet geweeft en fijn, wie heeft daer de 
Papen en Monnicken uitgefeid ? niet dat wy fulks mif- 
prijfen, maer veel meer van herten wenfehen ( door de 
affedtie die wy totten verfloten uitgemergelden Prote- 
flanten, en der onderdrukten Nederlanden dragen) dat 

ven tot ontlaftingc van d.efen Lande (ook wefende ons , eens de gantfche wortel des sbominabelen Pausdoms 
I. Deel. ‘ Ji5n 3 met 

\ 
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met alle hare pernicieufe, afgrijfelijke fuperftitien en 
tyrannyefo waren uitgeroit, alft is in Engeland, Schot¬ 
land , Sweden , Denemarken, en veel meer Gerefor¬ 
meerde Coninkrijken en Landen, want het is te be¬ 
duchten dattec eer niet en fal wel gaen. 

Geven ook den Staten en eiken een te bedenken, of 
(F. 311.) de voorfzftad van Haerlemfo heerlijk (tot haren eeu¬ 

wigen lof en prijs) foude hebben konnen wederltaen, 
’t gantfch gewald, fterke belegeringe, en fo menige 
bloedige aüauten des tyrans, hadden de Papillen en 
hen confoorten, hare macht, autoriteit en voornemen 
aldaer niet belet geworden. Blij kt genoeg neen, uitter 
confeffien der gener die (in de Wet aldaer fittende) 
rechts voor de belegeringe op haerder verraderyen be¬ 
vonden en gevangen zijngeweell, die nochtans den 
PrincevanOrangien, &c. van te voren alle gelijk ge- 

fworen hadden. 
Die van Loven (na overweldinge en den Prince in 

eede gekomen zijnde) hoe lange dat fy fijnder Excel¬ 
lentie haren eed hebben gehouden, isopenbaer, niet 
langer, te weten, dan tot dat fy vernamen hun fecours 
van den Tyran toe te komen, als doen tonende dat by 
haer d’Antichriftife decreten ( Hareticis non effe adhj- 

bendam fidem) meer golden, dan den eed, die fy God 
en den Prince gefworen hadden. 

Ten dunkt ons ook niet te behoren (fonder de vro¬ 
me en oprechte Proteftanten te verkorten) toegelaten 
te worden datmen den ouden Wethouders en Officie¬ 
ren , in tijden des Hertogen van Alva gedient hebben¬ 
de, ook Papillen, Papen en haren aenhank, die als 
noch de handen vol onfchuldig bloeds hebben, in au¬ 
toriteit en gelijke officien foude continueren, ten ware 
men opentlijk: van den felven verwachten wilde fuiken 
exploidten alsfygecoflumeertzijnte doen. 

Het llrijd ookgantfchelijktegens Gods Wet, fo dat 
defe en diergelijke faken meer gefpeurt werdende, heb¬ 
ben eeneonuitfprekelijke droefheid en af keer, onder 
alle vrome gecaufeert. 

En hoewel wy, door voorgaende redenen, wettelijk 
genoeg geoorfaekt waren, om naer allen onfen vermo¬ 
gen , den Antichrillen aenhang geheel uitgeroeit te 
hebben ; fo en fal nochtans metter waerheid niet be¬ 
vonden worden, dat wy Kerken, Cloofteren offugi- 
tiver goederen aenveert en in onfen fingulieren oor¬ 
boor geemployeert hebben. 

Waer af de Borgemeellers en eenige van den Re¬ 
geerders tot Delf, het recht befcheid nu wel weten, die 
in alle plaetfenonfe Coffersen Killen hebben aenge- 
flagen, opgedaen, doorfocht en daer uitgelangt al na 
haer belieften : ook onfe fchriften (daer ons niet luttel 
aen gelegen en is) doorfien, mede gedragen, laten ver¬ 
woeden , en ons t’ongebruike maken. 

Van gelijke zijn ook inden Brieleonfe CofFers en 
Killen by eenige aengeveert, open gedaen en vervoert, 
hoewel overal fy-lieden (gelijk fy tegen de waerheid 
ons na geven) noch koftelijk Trefoor, nochgroote 
fommen van penningen, gevonden en hebben, gelijk 
ook noyt onfe intentie geweell en is om eenige fchatten 
te vergaderen, dan alles wat in onfen handen gekomen 
is, in de gemene fake geexpendeert. 

Ten fal ook niet bevonden worden , datwy oyt ee¬ 
nige Chartres gemene Inllrumenten, in fecrete Ka- 
meren , Griffien, of Rentmeellers huifen doen ver¬ 
woeden hebben, fcheuren of verdonkeren, in eeniger 
manieren. Maertercontrarienfulksop lijfdraffe ver¬ 
boden , in dier voegen, dat indien eenige difordre ge¬ 
beurt fy (gelijk in tijden van oorloge altijds gefchied) 
men’t felve niet ons, dan den genen diefulx ons niet 
en hebben te kennen gegeven, kan imputeren. 

En dat van wegen der Staten gefegt word van ver- 
meerderinge van Godes eere, &c. laten wy tot oordeel 
van alle verdandige en godfalige menfehen , ofte Go¬ 
des eere vermeerdert en gevordert word , daer men 
openbaerlijken Afgodendiendtoelaet, en den Afgodi- 
den in eere, daet, en autoriteit houd en delt, men weet 
immers datmen geen twe Heeren, God en den Duivel 
tTarnen dienen en mag. 

So dan des Antichrids van Romen lere recht E, 

waerom foude men contrarie lere admitteren? Is ook 
de lere der Euangelifer (die men Protedanten noemt) 
de rechte, fodoet men hun louter gewalt, denAfgo- 
diden haer tot overhoofden te laten, die langer de rech¬ 
te lere niet tollereren en dillen, dan tot dat fy met ge¬ 
weld die konnen verdempen , dit weet immers alle de 
wereld, en waertnoot met exempelen te bewijfen. 

Decrudeleen noit diergelijke gehoorde moord van 
Vrankrijk, voren verhaelt, is verfch in alle mans me¬ 
morie, gelijk ook te Mechelen gefpeurt is, wat fenijn 
de Papillen baerdenals haren Protedteur Duc d’Alve 
maer gereetfehap en maekte om de Stad te belegeren, 
hoe fy hare hoornen opdaken, en opentlijk riepen, 
totten vromen Protedanten : Nu willen wy onfen 
Heere (den Tyran denoterende ) in laten, gelijk gy 
den uwen (fijne Excellentie nominerende ) in gela¬ 
ten hebt. 

In dier voegen dat des Doorluchtiges Heeren Prince 
van Orangien, &cc. en der Euangelifer toegedaene, 
door de binnen wefende vyanden aldaer , moeden 
vluchten , alle hare goed en kinderen den Spaenfen 
moorders en des Antichrids dienaers ten roof laten. 

Defgelijken heeitmen den gefchieden al onlangs 
herwaers tot Zutphen, Naerden, en veel meer andere 
plaetfen, al waertindifferentelijk al vermoord en niet 
gefpaert is. 

Van welker en hondert diergelijker exempelen 
meer, ( daer of’tonnofel bloed, en tranen der Wedu¬ 
wen en Wefen, al noch voor den hogen Throon Gods, 
en de wereld,wrake roepen,die om prolixiteit te fchou- 
wen geomitteert worden ) fijnder noch fo vele en vers, 
dattet een verfchricken is, fulx t’overdenken, boven 
dat alhier verfwegen word hoe menig duifend vrome 
en gedadige perfonen als noch als landlopers moeten 
haer Vaderland derven. 

Boven defen hoe veel Steden in Holland, Zeeland, 
Vlaenderen, Vriefland, Gelderland of Braband fijnder 
doch daer deMagidraet haer goedwilliglijk de Prince 
hebben toegevoegt dan door de inwoonderen, borge- 
ren, of door vrefe van oproer, of met louter gewalt 
daer roe geport zijnde, en namaels weder al afgevallen, 
als by den voor-verhaelden exempelen tot Loven, 
Mechelen en elders gebleken heeft. 

’t Is ook niet beter te hopen, immers niet toe te be¬ 
trouwen (God willet verfien) dat de oude Overheid 
(algeconfijte Alviften, Libertijnen, of Papillen we¬ 
fende ) immers feer weinig uitgefondert, hen fullen 
langer getrouwelijk regens fijnder Excellentie houden, 
dan tot dat ly beter (verhopende) vermogen. 

Uit allen welken voor gededuceerde redenen en 
exempelen wy wettelijk genoeg geoorfaekt werden, 
om de bloed - vergieters, als Papen, Monicken, en ha¬ 
ren moorddadigen bloeddorlligen aenhank gantfch en 
gcheelijkfo voorfchreven is, omgebrochtoftcn min- 
llen ten lande uitgejaegt, ook haer fpelonken, moord¬ 
kuilen en Afgoden tempels, met alle hare Afgoderyen, 
ten gronde gerafeert te hebben, fo en hebben wy noch¬ 
tans fulx in ’t generael niet gedaen, gelijk nader ten pro- 
poolle hier achter fal verhaelt worden. 

Dan nochtans fo en llaen wy niet vry, om het ver¬ 
nielen der Afgodife Beelden, yemand Godfaligs aen 
leven te hebben laten ftraffen , als llrijdende notoorlijk 
tegens Gods gebod, hoewel wy, van herten dikmael 
gewenfcht hebben, dattet fomtijdsin vele faken , met 
meerdere gefchiktheid toegegaen hadde. 

Boven defen fal ook bevonden worden, dat d’afwor- 
pen der Afgodife Beelden, daer fo veel af vermaent 
word, meelt of byden inwoondersen burgers, over 
al gebeurt is, of dat de felve den foldaten daer toe ver- 
willigt hebben, en dat door den yver die fy tot Godes 
eeredroegen. 

So en fal ook gantfehelijk niet blijken , datwy oyt 
toegelaten hebben, yemanden eenig gewald in hare 
huifen aengedaen te worden, noch ook met onfe we¬ 
tenheid gefchied. 

Maer ter contrarien , dat wy over fuiken gewalt- 
doenders over al Juftitie hebben doen doen, als tot 
Schoonhoven , Leyden , Haerlem en meer andere 

plaet- 

/ 
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plaetfen geleken heeft, daerwy aen lijf en leven, de 
felve hebben laten ftraffen, ook gene mifdaed (die met 
kenniffe van faken by klachte aen ons gekomen is) 
ongepunieert gelaten. 

Hebbende ook om fulx te gevoeglijker te doen, ee* 
neRode-roedegeftelt (fulks als de nood en krijgshan¬ 
del vereifchte) om fcherpe toelicht over al te nemen, 
ten einde ook den Huifluiden ten platten lande genen 
overlaft, gewald, of hinderlijke fchade aengedaen en 
foude worden,’t fy van den vagabonden,moeskoppers, 
afwijkende foldaten, haren hoeren of jongers. 

Defenen hebben die uitten Staten, alleen niet ge- 
vordert (fulks als nochtans haer Ampt wel toeftont) 
maer dat meer is, d’exercitie van fijne Officie belet, en 
doen verbieden, den felven t’obedieren, ook geboden 
hem gene affiftentie te doen in’t exerceren fijns Ampts, 
ja gantfchelijken (in verachtinge vanonfer commif- 
fie en bevelen) den felven willen affetten. 

En op het gene van wegen den Staten geantwoord 
word op ’t point van de kleine, ja by na gene affiftentie, 
ons voor Amfterdam en Schoonhoven bewefen, &c. 
Sal bevonden worden, dat indien de Staten (volgen¬ 
de hare belofteniffe op de welke wy ons betrouden) 
haer gequeten hadden int fenden van Amonitie, groot 
Gefchut, en des dien aenkleeft, ’tisnotoor datwyde 
felve ftad van Amfterdam fouden viétorieufelijk beko¬ 
men hebben, dewelke wy door gebrek van dien heb¬ 
ben moeten verlaten. 

Ten kan ook tothaerderverfchoninge niet dienen, 
dat by den zelven verhaelt word, datter anderen voor- 
raet van noodewas, om de voorfz ftad van Amfter¬ 
dam en Schonhovente hebben mogen over-komen, 
Hademael zy lieden zulken voor-raet en middel ons 
verfwegen , en niet kenbaer gemaekt en hebben : 
d’welkeyntelyk hun (naer hare fchuldige plicht ) toe¬ 
ftont te doen. 

Ook fo befchuldigen ïy haer felven, die fulx ons ver¬ 
fwegen , hebben even wel ons inden noot gelaten, fo 
genoeg openbaer is. 

Dan is wel te prefumeren dat alfdoen in de vergade- 
ringeder Staten eenige waren, die der Stede van Am¬ 
fterdam en den Tyran, Papen en Monicken meer toe- 
ftonden, danfeonsfochten te vorderen, gelijktnaer- 
maels tot Delf aen Hugojanfz. (doen Burgemeefter 
lijnde) en fijnsgefins, methareaenflagenenfugiewel 
gebleken heeft, en noch dagelijks meer en meer blij¬ 
kende is. 

In dier voegen dat fo de ftad van Dordrecht, Rot¬ 
terdam , en Goude, ons niet meer fecours gefonden en 
hadden, voor Schoonhoven, dan de Generale Staten, 
wy fouden gedwongen geweeft hebben tot groter na¬ 
deel van de gemene fake, metfehandenen onerende 
felve Stad te hebben moeten verlaten. Dewelke wy 
( met Gods hulpe , naer veel periculen en ook niet 
fonder verlies van veel goede foldaten) overkomen 
hebben. 

So en konnen ook die van Schoonhoven geenfins 
beklagen (gelijk fy ook niet en fullen konnen bewijfen) 
van eenig ongeluk of geweld ( door onfe toelatinge ) 
haer aengedaen, na dat fy in eede aengenomen en hare 
Articulen by ons ondertekent geweeft fijn. 

Maer ter contrarien , hebben de gemene foldaten, 
hen meer met goede redenen te beklagen , aengefien 
dat door 't groot verlies haerder medegefellen, lang¬ 
durige belegeringe, en grote armoede, doordehert- 

(jt j ) neckigewederftandvandie van Schoonhoven gedaen, 
; den voorfchreven foldaten, de plonderinge der felver 

Stad genoeg toegefeit was, dwelk nochtans wy met 
groten arbeid hebben befchut, alleenlijk om defe Lan¬ 
den niet te verarmen, hebbende daer en boven ook ee¬ 
nige binnen der fei ver Stede (die den borgers geweld 
aengedaen hadden ) aen lijf en leven laten ftraffen. 

En belangende’t geneby den zo Articul van we¬ 
gen der Staten gefeit word, dat ly verftaen louden 
hebben, datwy’t gouvernement van Holland, ver¬ 
laten hadden, t’onfer begeerte, &c. en dat overmits 
dequeftietuffehen den Staten en Jonkheer Bertel En- 
tesgerefen, men doet ons daer in tekort, fulx tegen 

de waerheid naer te geven , gelijk men ook doet 
( buiten de waerheid ) naer-fchrijvende eenige kracht 
of macht te hebben willen gebruiken, om met den 
felven Bertel Entes uitter ftad Delf, te hebben wil¬ 
len trecken , infpijtvan alle dc wereld, daer niet en 
was dat ons daer toe veroorfaekce, aengefien ons als 
doen verborgen was, allen heimelijken haet en ver¬ 
dachte aenilagen , naermaels eerft aen den dag ge¬ 
komen. t. 

’tlsook onwaerachtig, en word ons tegen de waer¬ 
heid naer-gegeven, metten felven Bertel Entens, van 
d’eene Poorte van der ftad totter andere gegaen te 
hebben, om uitter felver ftad met forfente geraken, 
is ook open logentael, dat de Gemeente in de wape¬ 
nen , ten dien tyde haer geftelt heeft, ter oorfaken 
van dien. 

Want ter contrarien fal blyken , en getoont worden, 
den oorfpronkder commotien als doen gebeurd, toe¬ 
gekomen geweeft te fijn, door den overlaft, die eeni¬ 
ge foldaten (die ons niet fubjed en waren) fommi- 
ge borgeren aen deden , waer door dat de klachte 
op het Stad-huys komende , een geruchte oprees als 
dat de borgeren de kloeke trocken, en hun alfo (niet 
wetende waerom ) in wapen ftclden, welke oorfake 
wel voor den gemenen man verborgen is gehouden 
geweeft, en by eenige quaedjonftige, dé contrarie 
voorgewend, die de fchuld van dien ons geerne louden 
toe dringen, om ons by den gemenen man, in haet te 
brengen, lb namaels genoeg gebleken heeft. 

So dat de gene die uitten Staten, of andere die dé 
voorfchreven gefpreyde rumoeren ons opdringen wil¬ 
len, de faken wel infiende, fullen bevinden, dat zy 
veel meer gehouden waren hen naerder en neerftely- 
ker geinfor meert ende verfint te hebben (al eer fo lich- 
t el ij ken alle mans rumoer gelovende) ons de fchulden 
hadden vervordert naer te fchrijven, dan fo en vragen 
wy daer niet naer, ofal fchoon eenigevan onsqua- 
lijkfpreken, en door nyd en onverftand ons verach¬ 
ten, die den Tyran meer goeds wenfehen, dan hun 
eygen Vaderland, maer is ons genoeg, dat wy in onfen 
gemoed vryftaen , en alle vrome Heeren en Proteftan- 
ten bekent is, de gemeene fake tot Godes eere, ge- 
meyne welvaert, vertrooftinge der armer verdreve¬ 
nen, (naer onfen uytterften vermogen) altijd tegen 
den bloed-gierigen Tyran, en fijnen aenhank, getrou¬ 
welijk gemeent en gevordertte hebben, daer in ook 
noyt koft, of perykel ons levens aen gefien. 

In recompenfievan welken men ons heeft fienaen 
doen, allen fmaed, hoochmoet, en kleynicheyd, ja 
ter contemplatien van vier of vyf Hoofden alleen, die 
de generale Staren in fulks pretenderen te vervangen, 
en vermomboren : ons fo fchandelijken als gevangen 
doen vervoeren, en tra&eren alfmen den meeften 
landverrader en vilein der wereld foude doen, fodat 
den Tyran met ons qualijker noch incivilijker nauw en 
foude konnen handelen 

Daer en boven heeftmen in ’t pijnigen van fommwe 
gevangenen tot vele ftonden , den felven gevraegt, wat 
en hoe vele zy van ons ontfangen fouden hebben voor 
haren loon, om den brand ter Goude in ’tCloofterte 
hebben doen ftichten ,’t felve hen fchier met torturen 
doen bekennen, daer af wy niet en weten, hoe den fel¬ 
ven toe gekomen is, wy meenden ook gantfehelijk dac 
den felven brand was op verraderye te werke geleid, 
by onfen en der gemene faken vyanden , als Monic¬ 
ken, Papen, en haren aenhank, fuik alfmen totdi- 
verfetijden,en in verfcheiden plaetfen ,wel meerheeft 
weten gefchieden , om den Proteftanten , en haren 
voorftanders en befchermers, in haet en verachtinge 
der Gemeenten te brengen. 

’tlsook notoor, datwy de voorfchreven gevange¬ 
nen felver hebben doen apprehenderen, en dikmael 
gefchreven, datrnen hen voor recht ftellen foude, en 
expeditie van Juftitie adminiftreren laten, hoe fouden 
wy dan fulkshebben doen doen. 

Daerom foen twijffelen wy niet, ten fal al eerlankin 
't openbaer en aen den dag gebroebt worden, wie de 
gene en de principaelfte fijn,ook wat fy daer mede voor 
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gehad hebben , die ons al fuiken hoogmoed, forfe en 
injurien over ons verdacht, en te werke gefield te wor¬ 
den , geraden hebben. 

Gelijk haer daer in niet verfchonen en kan, noch 
ons ter contrarien tot geender fchande of laiter ftrec- 
ken , voor allen vromen, den Monik , Pater van Sint 
Aechten, te hebben laten ophangen , aengefien dat de 
ielve als een meineediger was betrapt op de vlucht, met 
fijnen fchat den vyand toetreckende, om zijn verrade- 
rye (die hy tegens den Heere Prince, ons, en den Euan- 
geliien, ja den ganfehen Lande verdacht hadde) te wer- 
ke te flellen, boven dat de ielve by eede gefworen hadde 
uitter ftad van Delf niet te trecken. 

Ten konde den voorfz Pater ook niet onfchuldigen, 
eenige contributie te hebben helpen doen totter ge- 
meender faken, die daer na wel getoont heeft met wat 
affedtie ’tfelve toegegaenis , te weten, niet dan door 
vrefe, en tegen fijnen goeden wille, is ook te prefume- 
ren, dat de ielve (gelijk alle fijne complicen) vooree- 
ne krone die fy in maniere voorfz totter gemeender 
faken hebben moeten contribueren , daer tegens wel 
twintig den vyand hebben toegefonden , gelijk fulks 
metter waerheid dagelijks by experientie bevonden 

word. 
Is alfo de voorfz Pater door fijn eigen delidt, by hem 

(in ’t violeren fijns ceds, en anderfins naderhand geper- 
petreert) niet als een Monik, of om der Roomfer Re¬ 
ligie wille gcexecuteert, maer als een quaeddoender, 
(die fijn eigen fententie mede brocht) opgehangen. 

Gelijkerwijs ook van gelijken, de Monicken binnen 
Schoonhoven alleenlijk daerom zijn gcexecuteertge¬ 
weeft, om dies wille fy valfch gefenynigt buskruit en 
koegels gemaekt hebben , tot vernielinge der folda- 
ten, den gemenen faken toegedaen , al buiten oor- 
logs gebruik, ook met de felve valfe gefenynigde koe¬ 
gels en poeder ( over hun in ’t apprehenderen) zijn be¬ 
vonden geweeft, welke mifdaed by allen Rechten is 
dood-weerdig geacht, en alfo zijn defelve (ookniet 
dan met goeden rechten , als overtreders en malefa- 
dteurs) opgehangen. 

Tegens den welken men na alle krijgfe Rechten, 
ongehouden is, formeel proces te maken, aengefien 
fy haer eigen vonnifle 'als op ’t ftuk betrapt zijnde) me¬ 
de brochten. 

So en hebben die haerder fedten toegedaen, bloed- 
vergieters metten armen Chriftenen, ook altijds geen 
formeel proces gemaekt, gelijk ’t blijkt en opentlijk 
met exempelen kan bewefen worden, in’t executeren 
van den Heeren Grave vanEgmont , en den Grave 
van Hoorne, onfe verwanten, en voorts veel duiken¬ 
den meer, fo van den beften Adel der Nederlanden, 
als andere vele goede oprechte perfonen, diefe lom al¬ 
fo mishandeld hebben in ’t uittreckcn haerder tongen, 
al levende, breidelende als honden , metten benen op- 
waerts hangende , en alfo van langer hand vermoor¬ 
dende , als met duifenderleye manieren van tormenten 
meer, fo wel in defe Landen van Holland, als in alle de 
Nederlanden, dattet afgrijfelijk is, ook nodeloos om 
te verhalen. 

Dit cefierende, word niet ons felver buiten alle for- 
mevan rechten,en ibnderformeel proces temaken, 
alle fmaed en injurie aengedaen? fulks geven wyalle 
verftandige te bedenken. 

Waer door ’tgene van wegen de Staten verklaerd 
word, in’t 24 artijkel haerder overgegeven antwoor¬ 
den , dat fy noch quade impreftïe, of vermoeden, noch 
hactof nijd tegens onsgeconcipieert en hebben : efti- 
meren wy hier ganfeh nodeloos op te antwoorden, aen¬ 
gefien fy metter daed, dagelijks meer en meer, de Con- 
frarie bewijfen en betonen , waer af wy hier geen gene¬ 
rale exprefiïe doen en willen om genen vorderen hact, 
twift offeditie te ftichten. 

Hoewel nochtans wy niet voorby en Ponnen, tot 
onfer nootwendiger verfchoninge , een weinig daer 
van te verhalen, gelijk wy inden voorfz artijkelen dc- 
fer fommarie gedaen hebben, d’vvelk wy alhier hou¬ 
den voor gerepeteert. 

Daer toe alleenlijk voegende, dat d’onredelijk cn 

onbehoorlijk traclement, d’welk ons, en allen onfen 
dienaren gedaen word, ook d’afnemen van alle onfe 
bagagien , peerden , papieren, gelde, en generalijk 
al wat bevonden is geweeft om ons toe te behoren fo 
vele ook niet onsvan onfen gelde gelaten te hebben, 
daer mede wy ons van wijn tot onfer tafelen andere 
nootfakelijkheid mochten provideren , jadatarger is, 
fulks vereifchr geweeft zijnde, heeft men ons ter ant¬ 
woord doen geven (fonder refpedl op onfen perfoon of 
qualiceit te nemen) fowy wijn wilden drinken, moch¬ 
ten onfe keten verkopen, al d’welk wy niet verftaen en 
konnen te gefchieden fonder eenigen haet, nijd of qua- 
den vermoeden , fulks geven wy eenen yegelijken te 
oordelen. 

Tot confirmatie van den welken , dient hier ook 
ten propoofte kortelijk verhaeld te worden , dat hoe 
wel de Staten by denleften artijkel haerder woorfzant- 
woorde, prefenteren en beloofden ons mctdankbaer- 
heid van allen den dienften by ons of den onfen, haer- 
lieden of den Lande van Holland gedaen, behoorlij¬ 
ken te verfchulden: begerende dat wy om fulks te ver¬ 
gelijken fouden willen confenteren eenige Heeren van 
beide zydengekoren te worden, &c. Gelijk wy dien 
achtervolgende , daer toe verwilligt hebben de Edele 
en Wel-geboorne Heeren , Heer Albrecht Grave zu 
Barby , Scc. En Heer Johan de Hoorne , Vryheere 
van Boxele, Scc. Den welken wy den twintigften Ja- 
nuary left leden overgeleyert hebben behoorlijke auto- 
rifatie, Scc. 

Dan fo en hebben die van den Staten felver haer daer 
niet alleenlijk niet gereguleerc, maer ter contrarien (ge¬ 
ne achte op haer voorfz fchriften en beloften genomen 
hebbende) is ten tijde van der geftemder by een ko- 
minge opentlijk van haren wegen verklaerd, niet te wil¬ 
len gedogen in der faken vorder gehandeld ofgeproce- 
deert te worden, voor en ter tijd toe wy eerft uitter ftad 
van Delf vertrocken fouden wefen, en daer en boven 
ons vertrek in allen manieren verhindert. 

Gelijk klaerlijken gebleken heeft, doen wy hun de¬ 
den aenfeggen van intentie te wefen volgende haer 
voorfz verfoek, na Rotterdam te reifen, enaldaertc 
blijven , donec & quoufque > fy lieden eenige derrewaers 
voorgefonden hebben genoeg metlaftom teprocure- (L 3M-) 
ren, dat die van Rotterdam onfe inkomft en herberge 
fouden refuferen, waer mede betonende (gelijk na- 
maels wel gebleken heeft) dat fulks ai niet en gefchiede 
fonder eenigen haet enquade impreftïe tegens onsge¬ 
concipieert te hebben gehad. 

Hebben ookfulx namaels opentlijk metter daed be¬ 
wefen, als korts daer na eenen Elugo Janfz. doen Bur- 
gemeefter zijnde, fijn dienderby fchonen dage op de 
volle ftrate, en ten aenfien van eenen yegelijken, recht 
tegen over de deure van ons logiment,onsabordeer- 
de met eenen vrolijken gelate, en feitelijk den ingank 
van onie logyfe belettende, wat de voorfz Hugo Janfz. 
daer mede voor hadde , heeft fijnen onrechten val- 
fchen handel (die naderhand aen den dag gekomen 
is, om den welken hy ook van officio fijn gefield, en 
uitter Stad geleid is, fo wy verftaen) opentlijk gemani- 
fefteert. 

Alen heeft ook gefien ten voorfz tijde, dat men die 
van onfe familie, fo wel die van Adel, als andere, heeft 
gefloten, gellagen, en fommige gevankelijk gefield, ja 
onfen eigen perfoon ook niet verfchoont , maer van 
doen af tot noch toe met ons enden onfen, alfo doen 
en laten handelen en tradleren, dat wy ons felver ver¬ 
mijden (om der quader confequentien wille) fulks al¬ 
hier t’exprefleren, fomma enifler over al niet achter 
gehouden, waer mede men ons kleinigheid of injurie 
heeft weten aen te doen. 

Dan nochtans fo en geloven wy geenfins dat fijne 
Excellentie of de Staten in ’t Generael, in fulks al ge- 
flemt of geconfenteert hebben, waerom wy ook over 
al alhier de Staten in ’t generael niet en willen befcbul- 
digen , maer altijd met onderfcheid de oprechte en on¬ 
fchuldigen uitfonderen. 

Finalijken aengefien de Staten en voorts eenen ye¬ 
gelijken opentlijken bekendis , dat wy geweeft zijn 
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(naeft God) den eerften middel en beginfeJ, daer door 
defc Landen van Holland uit den gewald desTyrans, 
tyrannye en flavernye derSpaenfer Inquifitien verloft 
zijn, alles metten krijgsvolk, fchcpen van oorlogen, 
amonitie, groot en klein gefchut, en andere oorlogs 
toeruftinge op onfe eigene koften en credit binnen dele 
Landen van Holland (fonder des felfs Lands toedoen) 
ingebrocht, waeraf wyals noch niet alleenlijk geheel 
ongerecompenfeert zijn, maer daer en boven buiten al¬ 
len rechten en manieren van procederen gevankelijk 
gehouden worden, fonder dat ons eenige redenen van 
dien gedeclareert worden. 

Derhalven fijn wy niet alleen gedrongen op de voorfz 
antwoorde van wegen den Staten ons overgefonden 
jegenwoordelijk te repliceren, maer ook tegens onfe 
partye, fo verre ons eenig vorder onrecht,gewald en in- 
jurie gebeurt, of vorder belet gedaen word, om op on¬ 
fen gelove en behoorlijke hand-taftinge, die wy bereid 
zijn,en mitfdefen prefentcren te doen,los te gaen. Waer 
mede wy concluderende fuftineren (achtervolgende 
de oude ordonnantiën altijd geobferveert, onder allen 
Chriftelijke Princenen Heeren) behoren te geftaen, 
open dij ken in gevalle van weigeringe ofdilaye, en an- 
derfins als boven te protefteren, gelijk wy by defen voor 
God en alle de wereld protefteren, dat men ons doet 
buiten alle redelijkheid enkel onrecht, gewald en inju- 
rie, daer af ons te beklagen tot gelegender en bequamer 
tijd, aen onfen vrienden, verwanten, en voort aen al¬ 
len Coningen, Princen, Potentaten, Heeren en Pro- 
teftantendesganfehen Chriftendoms. Enalfoditonfe 
uitterfte meninge, aefte en intentie is>, hebhen wy Wil¬ 

helm Graef van der Marke, &c. de felve met onfer ei- 
genderhandonderfchreven, en onfen zegel onderop 
doen drucken , in’t Cafteel ter Goude defen 20 Fe¬ 
bruari 573 ,ftylo communi. 

En was ondertekent. 
Wilhelm Gr ave zu der Mark. 

Wefende befegelt met een groot opgedrukt zegel 
in roden wafle beneden op ’t fpatium gedrukt. 

HQBat lager fïonb gcfcD?cben: 
Door ordonnantie enbevele van fijnder Genade 

ondertekent: 
En was ondertekent. 

S. HüYB RECHTS Z. 

gin jBapü baer na/ be <0?abe ban bet jDarb toeber 
tnb2»öeib3tjnbe/ toerb bpbe Staten bcrnomcnais 
öatïjpmeenbe boo? fijne ïDalfe fotbaten pettep2acti* 
feren tot nabeel ban ben boo2f3 Staten/ toacromfp 
Öem op eenen mo?gen b?ocg toeberom bebett berfebe* 
ren en gehangen nemen / boenbe bem brengen op 
’tbutöte Woningen buiten Kotterbam/ ban öp beeft 
rntbbel gebonben om baeruitte Domen/eniöbinnen 
Kottcrbam gekomen. ^eStaten IjeDDen ’t felbe boo? 
een tijb gefimulcect: baer na beeft bp ben 24 gulp om 
bet fijn banb en 3>egel gebaen febere bctblactnge en 
p?ote|ïatte/ betnelbeljpbooj eenen i^otario' beeft on¬ 
trent bet ^tcbebutó / aio be ^ebutteepe (en baec beel 
bolr bergabert bjao) fottbe te toacbt treeben/ boen 
opentltjben lefen/ en boo?tObe|Dagbtcaten banbec 
dab ban Kottcrbam boen infinueren / boenbe 00b fe* 
feerecoppen banbien plecbenaenbe Ketb-bcuren en 
eibers: bejBagiitratenbanKotterbnmberklaerben 
partpe te dellen jegeno partpe en bat baer be fabe niet 
en Deroetbe / maer fp bebben ban al ’t felbe ben $?htce 
en Staten berabberteert. ’t ©002f3 pjoteji toaO in* 
boubenbebitnabolgenbe/tctoeten: 

^?ordt T TOe dat hy op fijn eigen koften met krijgsvolk, 
banöen L .Lfchepen en andere amonitie van oorloge in Hol- 

baiföcr *anc^ Stomen was, den Briel ingenomen hadde, en 
d’eerfte oorfake (naeftGod) was geweeft. Ook fon¬ 
dament geleid hadde waerdoor diverfe andere Steden 
fo in Holland als in Zeeland van den Hertog van Alva 
geweken en den Prince van Orangien en hen fubjeót 
geworden waren, fo dat door dien hem geen kleine ee- 
re en recompenfe voor fijne getrouwe dienften behoor- 

4** 
den bewefen en aengedaen te worden, fowaft nochtans 
dat hy daer af niet alleenlijk niet gerecompenfeen,maer 
ter contrarie buiten alle maniere van procederen lange 
gevankelijk gehouden was geweeft tot inde 7 maen- 
den , en van d’een plaetfe tot d’ander gevoert, en hem 
feer fmadelijk getradleert fonder eenig refpetft op fijn 
perfoon noch ftamme te nemen, noch dat ook eenig 
behoorlijk proces by eenige accufateur of accufateurs 
judicialiter geinftitueert, vervolgt of geprofequeert was 
geweeft, behalven dat by den Staten van Holland feke- 
re gedichte feiten by forme van accufatie fonder eenige 
conclufic (als na rechte) waren Overgegeven , die hy 
over lange met waerachtige redenen feide gedebateert 
te hebben, en hoe wel fijne accufateurs en aenklagers 
wel behoord hadden met hun faken en begonnen pro¬ 
ces voort te varen, opdathy tot expeditie van juftitie 
hadde mogen geraken , fo hebben die van den voor¬ 
noemden Staten nochtans het voorfz mutilaet proces 
gelaten onvervclgt,fulks dat hy om fijne eere, ftamme, 
goede name en fame te defenderen : ook om van der 
onfchuldlger detentien en onredelijk tradlementont- 
flagen te worden, ook om dat hy het groot ongelijk niet 
langer en kofte verdragen, en boven al om niet te ko¬ 
men of gelevert te werden in handen van den vyan- 
den, fo was hy bedwongen geweeft van het voorfz Huis 
inderftad van Rotterdam , onder des Princen van O- 
rangien regiment wefende, te komen, om hem tegens 
alle aenklagers ter juftitie te prefenteren, en hoe wel hy 
op fulker meninge hem menige dagen aldaer hadde 
geprefenteert en als noch prefenteerde voor de Raden 
der felver ftede van Rotterdam , jegens eenen yegelijk 
hem partye makende, en geen accufateurs tot dier tijd 
toe verfchenen en waren, fo protefteerde hy, &c. 

«©* ^inceban ©rangien bemerbenbe batfulbe 
maniere ban boen ban ben <8?abe ban ber JBatb fou* 
be (treeften om cproec en mupterpe teontjteftenonbcc 
bet bolft/beeft aen be 25urgemee|teren ban Kotter* 
bam gefebjeben / bat fp baer fcuben boegen bp ben fel* 
ben v0:abe en bem aenfeggen ban 3ijnen boegen bat tjp 
3tjncbjapenenen Dienaerö banbem foubefebiebep/ en 
bem al.tf eenen gehangen bp eenige ^cbutterg ban 
Kotterbam laten betoaren. <Op ’t toelb bp ben boo?f3 
25urgemecftcren ben 18 Ulugujtt bp monbe beeft ge* 
ambo002b ’t felbe niet ban meninge te 3ijn te boen nocb* 
te te gebogen / gebenbc baer na jijne antbJ00?öe ober 
bp gefcb?ifte in befer manieren. 

Ilhelm Graef zuder Mark , Vryhecr totLum- flttf* 
me, Sec. Heere tot Serrain, Borflet en Minder- tooajbÉ 

leyt, Erfvoocht tot Franchimont, &c. Alfo de Burge- 
meefteren en Schepenen van Rotterdam op den 18 de- ban öec 
fer maend Augufti ten bevele van den Prince van O- Jfêarfe 
rangien, hun aen ons hebben getranfporteert, ten huife 
daer wy gelogeert zijn, ons van zijnder Excellentie we- 
gen aenleggende dat wy onfe wapenen en dienaers, tot ban fijn 
bewaernilïe van onfen perfoon behorende, fouden af- 
leggen en van ons fchicken en ons als een gevangene s?n en 
by eenige Schutters van Rotterdam te laten bewaren, fijn bic? 

’t welke wy gehoord hebbende hebben voor antwoor- 
de gegeven en geven mitfdefen, dat wy niet en konnen Ee latei» 
geloven den Prince van Orangien aldus rigoreufelijken aam* 
tegen ons geaffe&ioneert te zijn, uit dien dat wy geen 
fchriftelijke bevelen enfien: en fijn Excellentie altijd 
verklaerd heeft ons fijnen gevangen niette wefen, niet 
te min defen aengaende geloof gevende den Regeer¬ 
ders defer Stede, en des Princen meninge alfo te zijn , 
feggen wy dat fchandelijk genoeg met ons dus lange ge¬ 
keft is, dewijle wy in Januario left-leden , fonder co¬ 
gnitie van faken, en dat eenige onfer defenfie ter con¬ 
trarie in recht is toegelaten , wy feer confufelijken voor 
alle onfe weldaden van onfen Gouvernemente zijn ge- 
priveert, geapprehendeert, en van der eender gevanke-* 
nifle totter anderen als een abjeften mifdadig perfoon 
vervoert en getogen , in welken allen wy tot nu toe den 
Prince van Orangien, indien hy onfe partye wil zijn, 
dus lange hebben geobedieert, door welke obediëntie 
wy dus lange zijn gefrufteert, hoe wel wy als wefende 
een Grave des Rijx, alle nedere j uftitie en de judicatuer 
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des Princen vanOrangien niet zijn of waren fubjed, 
fo de Prince hem niet wijder uit en geeft dan voor een 
Gouverneur en Stadhouder der Coninklijke Majefteit 
over de Landen van Holland met zijn aenkleef, fulks 
dat fijn Excellentie ten refpede van dien , ons niet wy- 
der heeft te gebieden dan na vermogen fijner Gouver¬ 
nemen te-te weten voor foveel de commiffie aengaet 
onsby fijn Excellentie gepalfeert, en als voorfzgere- 
voceert zijnde: hierom heeft fijn Excellentieyet jegens 
onfen perfoon aengaende eenige pretenfe delide * ons 
onbekend zijnde te feggen , en ter refpede van dien ons 
de wapenen tot verfekeringe van onfen perfoon die¬ 
nende, geboden afteleggen : geven wy voor antwoord 
ft felfde buiten des Princen commiffie te zijn, en al¬ 
leenlijken teconcerneren de Hoogheid des Coninklij- 
ken Majefteits. Welke Majefteit enfo per confequens 

■3’/•) den Prince in alfulken voorfz gevalle, wy niet fubjed 
en zijn, dan alleenlijken den Roomfen Rijke : fo Gra¬ 
ven by geen Guberneurs,als niet hebbende merum<& 
vnixtum Imperium mogen werden geincarcereert veel 
min gepunieert , en is niet nieuws dat Graven des 
Rijks" voor fo vele hunnen perfoon aengaet nietzijn 
fubjedeenige Gouverneurs, fo de Hertog van Alva, 
hem feggende Generael Gouverneur van alle defe Ne¬ 
derlanden geen Graven of Baroenen ,hoe wel wefende 
vafiTallen der Coninklijke Majeft. fonder exprefie com- 
miflïe,en bevel van fijnder Majefteit heeft derren be- 
ftaen te apprehenderen, en fonder rechts-vorderinge 
te punieren, en defen afgeflagen zijnde,adderen wy 
dat de Prince ons lange genoeg in bewarenifle heeft 
gehad en wy daer en boven ons als noch begeven heb¬ 
ben in der ftad Rotterdam, onder des Princen Gou- 
vernemente zijnde, ons aldaer jegens eenen yeder, die 
ons foude willen befchuldigen ter juftitiengeprefen- 
teert hebbende, en mochte derhalven fijn Excellentie 
middeler tijd indien yemand wat jegens ons te preten¬ 
deren hadde gehad, recht en Juftitie hebben laten ge- 
fchien, fonder ons fo fchandelijken te laten priveren 
van onfen Gouvernemente, en allen onfen goeden en 
haven, ft welk den Hertog van Alva, fonder train van 
Juftitie tot geender plaetfen en heeft gedaen. Hierom 
fo dikwils gefrufteert zijnde, zijn wy niet van meninge 
onfen dienaefs met hen wapenen van ons te ftellen , en 
ons als een gevangene by niemanden te laten bewaren. 
Enfo verre wy ter caufe van dien byyemandenmet 
forfigheden fouden werden geinfefteert, fo feggen wy 
ft felve uit krachte van onfen goeden recht te willen re- 
fifteeren na ons vermogen,en 1b verre in’t felvige doen 

'57b 
Excellentie aen hem al fulks bevonden heeft, of bevin¬ 
den fal,hoe wel fommigeperfonen (alsboven) eeni¬ 
ge woorden by den Grave uit paiïie en halve defperatie, 
door fijnder groter benautheid van verlcheidcn en lan¬ 
ge gevankeniflen, gefproken, ten quaedften geinterpre- 
teert, en fijnder Excellentieaengebrocht hebben. 

Hoopt door dien de voorfz Grave, lulx aen fijnder 
Excellentie niet verdien heeft, dat hy hemtegens alle 
redenen partydig foude vallen. 

En voorfo vele dat fijnder Excellentiefoudewillen 
allegeren, de Staten ’sLands van Holland des Graven 
partye en accufateurs te zijn, denkt den Grave ft felvige 
niet met wille enconfente van de Ridderfchap en Ge¬ 
nerale Staten, maer alleenlijk door particulire perfonen 
den name der Staten, tot des Graven verdruckinge mis¬ 
bruikende gefchied te zijn, enalfoden Grave tot fijn¬ 
der defenfien, tegens haer-luiden onwaerachtige ver- 
fierde feiten, niet hebben willen toelaten, van den wel¬ 
ken fommigetotten vyanden gevlucht zijnde, hebben 
alrede hunnen onrcchten handel metter daed ^enoeg 
verklaerd. 

Niet twijfelende fijnder Excellentie foude ook fulx 
door eene generale vergaderinge der Ridderfchap, 
Adeldöms, grote en kleine Steden defes Lands, metter 
Waerheid bevinden; 

Dat men den Grave e enig dink van Zeeroverie (als 
fommige doen) meint op te leggen, denkt de Grave 
fijnder Excellentie wel beter te weten. 

En aengaende het forcement van een dochter in 
den Briele, is den Graef ’t felve alleenlijk by mali- 
cieufe en heimelijke benijders , onwaerachtelijken na 
gefeid, wilt ook alfulks rechtelijk, fo hy alrede begoft 
heeft, vindiceren, en hem gantfehelijk des voorfz feits 
verdedigen. 

En na dien de Edele en gemene Staten, left tot Lei¬ 
den met malkanderen geconcludeert hadden, den Gra¬ 
ve uit den Lande te laten vertrecken, is ’t felve des Gra¬ 
ven begeerte over lange geweeft, begeert en wenfcht 
ook al noch niet anders, dan met vriendfehap van fijn¬ 
der Excellentie, en den Staten uit defen Landen te ver¬ 
trecken , hopende ft felve hem niet en fal geweigerd 
worden, tot Rotterdam defen xix. Augufti 157 3. 

Wilhelm Grae f zu der Mark. 

pftnte ban <©rangien beeft Defe memorie ge* 
fonöen inöe Staten banï|oilanö op ben-iuiöerber* 
gaöertnge/ en öebnjle lp bem pmctpalijb febeen te be* 
roepen opte ftiööerfcbap en €öelen/fo bebben öe €De* 

de yemand by ons of den onfen fouden mogen werden , len alöaer p?efent/namentlijb öe Jgeeren / <©ttO bat» 
geledeert: protefteren wy mitfdefen expreffelijk ft fel¬ 
ve niet te gefchieden dan tot defenfie onfesperfoons, 
Graeflijker eereen gerechtigheid, waer toe wy van al¬ 
len onfen goeden gepriveert en dus lange in hechteniffe 
geweeft zijnde, noit hebben konnen geraken, verfoe¬ 
iende defe onfe beantwoordinge op des Princen pre¬ 
tenfe gebied, als voren verhaeld, by de Burgemeefteren 
en Schepenen voorfz, den Prince overgefchreven te 
werden, overmits eenige Notaris ons dienende uit 
kracht fijnder officien, met gevankeniflfe werd gedreigt, 
en derhalven refufeert ons proteft te doen. Waerom 
hebben wy defen met onfe hand beveiligt en onfen gro¬ 
ten zegel hier op doen drucken, defen 18 Augufti 1573. 
binnen der ftede Rotterdam , en was ondertekent: 
Wilhelm Graef zu der Mark, wefende befegeld met des 
Graven groten zegel daer beneden opgedrukt in roden 
waflTe. 

<©eo öaegö öaer na beeft bP aen ben Pn'nce ban 
rangien feher memorie gefonöen onöcr 3fin banö öoo? 
3lonbbeer ^[oaebim <D?tei inbouöenöe aio bolgt: 

IN den eerften feid de Grave hem feer te verwonde¬ 
ren , dat fijnder Excellentie (vergeten hebbende alle 

de weldaden en getrouwen dienften , fo in Vrankrijk, 
Holland, en elders by den Grave fijnder Excellentie 
bewefen) hem vanfommige malicieufe en des Graefs 
heimelijke benijders, tot alle vyandfehap laet inciteren. 

Aengemerkt de Grave nooit quaed herte tot fijnder 
Excellentie gedragen, noch pit to t eeniger tijd lijnder 

€gmont / ban 3©armont / 3£oe0 / 25cntfjuifen en 
fenöelft geaöbifeert ben 14 ,^eptemb?io anno 1573. 
öat men Den <©?abe ban öec jBarfi fouöc boen aenfeg* 
gen / öatfp öe gueftientuffeben ben-ïuiöentoefenöe/ 
en boo? fo bele ’t imereft ban ’t gemeen Sanö aengaet / 
te b?eöen 3ijn terftonö in juftitie te Doen termincren / 
ten toare mijn l^cereöe <©?abcliebcr ïuilöeberftaen 
totfubmifTie/oföe fabe in’tbmntlijböoen banöclen. 
<Dit io booste? aifo feberen tijö blfibcn (iaën/ fonöet 
öatter pet bosberg? in geöaen io getoeefr. 

3£’oo?fabe toaerombpniet en toeröeboo? recht be* 
blaegt notbte ter juftitie geftelö/ en toa-ef niet om öat- 
tec geen (toffe en toao tegen bem / toant öe infojmatien 
öie öe Staten baööen Doen nemen ban 3ijne hanöelim 
gen geöurenöe 3ijn «©oubernement / b?atbten feer bete 
lelijbeactenmeöe/maerfp bonöcn nietraeöfaemom 
berfcbeiöen oojfaben öaec ober foöanige firaffe te Doen/ 
aio fp mcenöen öat bP toel beröienö baööe. ï*p toerö 
onöer anöere befcbulöigt en obertuigt bem hermeten 
tebebben öatbptoelgooofoiöatenen Sofcbepenban 
oojiogetot 3ijnentoiilenbaööeönetbp öe Staten me- 
öe fouöe bonnen na 3ünpijpe boen öanfen/öatfipöe ban ore 
Staten aio fp in3ijnonbiiiibboojnemennieten bom J}“* 
ben confenteren / boo? berraöero en fcbelmen baööe Sfgc 
gefcbolöen/öat bP feer tpranneiijben metten intooom torn, 
Deren beo Sanöo baööe gebanöelt tegen 3üne com* 
miffic en eeöe/ öat bP fonöer fo?me ban pjoceo bete 
ïleligieufe en <©eeftclnbe perfonen / en anöere om 
fcbulöige goeöe iutöen baööe omgeb^aebt en boen om* 
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b?engen / jegens 3ijn eeb en commtflïe / baer boo? ooh 
bde 'goebe lutöen / goebe patriotten sijnöe / Bet 3lanb 
Babben moeten berlaten. *©at BP be pater ban ^inte 
SBecfjtcn fo lelijhen Babbe boen omb?engen fonber eem# 
ne teben of fo?me ban 31uflttie te gcb?uihen / en ooh ee# 
nen ©eerroof! €oltot Éeibcn/ bateengoebb?oom 
man en goeb patriot toas/ Babbe boenljangen/ en 
meer anöerefjaööe boen fierben. <©at BP bele erto?(ïen 
gebaen/en öe 3ijne ongeftraft Babbelatenboen/ bit 
3itn toe! be p?tnctpadBe befcBulbigingen bie ih Beb 
bonnen hernemen, beheren ttjb Bier na Beeft BP Bent 
Bilftmjgenbe uit notterbam berfleben/fonber bat men 
tarifttoaerBPBem Babbe begeben/ baer toert uitge# 
Broit bat Bp in meninge toas / be afgebanbte en anbe# 
re b2pbuiters bie nocB Bp be ^ee mocBten 3ijn aen Bern 
te trcchen / en mette felbe te befcBabigen en aen te bal# 
Jen / fo hiel be Hollanbfe en Eeelanbfe fchepen alsf an# 
bete / be p?ince ban ©rangten en be Staten hiaten 
baer in feer behommert / b?cfenbe bat be Eanben baer 
boo? in grote fcBabe en hommer mogten homen/ biaer 
om be é?ince fulr alom baer 5P meenben fulhs bo?ber# 
lijh te mogen gefcljieben gefch?eben hebben/ beladen# 
be öatfe ober al goebe biacBt Boubenfouben/ en hiel 
fcljerpdijh na tracBten/ ooh met eenige fchepen ben 
boo?ft <®iabe met 3ijne complicen en abBercnten bol# 
gen en foehen/ en fo berre boenlijh hiare om Bern te be# 
homen / Bem in goebe berfehertBeib te Bcubcn/ en fon# 
berltnge mebe Capitein €Iop/ biegefeib hierbe ben 
<6jabe gehiacBt en beel ongeregeltBetb.0 boo?ge fielb te 
Bebben / befe b?ieben/ baer ban th eenige pjincipael ge# 
fïen fjcbbe / hiaten gebateert ben 16 <©ctob?isanno 
i c 7 2. en bp ben p?ince onbertehent en lager Bruning, 
bocBbit geruchte is baer nabalfcB bebonben/ foben 
<®iabe hiebetom te boo?fcDön guam. <€en leden is 
Bern in jfêep anno im- geconfenteett met alle fijn 
goeberente mogen bertrechen/ enigs loss gelaten boo? 
tuffcfjen-fp?ehen ban ben pjittce/ en bit in aenfcBou 
ban ben ïuife baer afhpgefP?oten biass / 3ÜhbeBet 
langbuirig aenBouben 3tjnS perfoonss Bern gerehent in 
flebe ban flraffe / bie BP mocBt Bobben berbienb / bocB 

©e4B?a*tgbe henniffeen jubicature ban ben fahe enbifferen# 
ten tuffcBen Bern en ben Staten gerefen/tot 5ijnen heu# 

San* re geftelb aen be Catmren ban ben fcepfernjh / ban en 
ttrefet utt Bebbe niet gehoo?t batter eenige ptoceburen na gebolgt 
noiianD. a{|-0 ig pectrochen uit ^ollanb met alle 50a 

bagagieengoeberen. 

A EIS be <0:abe ban bet ifêarh eerfl tot^elftge# 
xi bangen biass en battetfelbebp be bpanben berdaen 
toas jenbet batfe be recBte oo?fahe banbien biiften / 
Bebben fp nocBtanss gefocBtbaer mebe Baer profijt te 

-,flfttt,boen/ biantbe <0?abe ban ®offu Bebbenbe feheren 
feTban folbaet gehangen/bie menfoube boen Bangen/ Beeft 
om 45?a> jjeti felben Bet leben gefcBonhen/ mitss bat BP beloof be 
SS eenen blief te b?engen aen eenen ïjugo Sanf3 ©utge# 

meefter tot ®dft/ ban be felbe folbaet b?acht ben blief 
aen ben l^eere ban 25atenbo?cB/bie be felbe geopent 
en gelefen Beeft / fenbenbe be felbe boo?tS met alber bi# 
ligentie aen ben pitnee ban ©rangien binnen ^elft 
bp ben felben bobe. h’^nBouben bess b?iefss biass in 

sjfubjtantie: l^oe bat BP berftaen Babbe batter grote 
j> tbiebiacBt in <©elft biass/ hiaer ober be <0?abe ban bet 
5) jBath gearreflecrt foube 3jjn / ’t hielh Bem boben ma# 
»ten aengenaem biass gehiceft te Boren / berfoehenbe 

booitss bat be boo?f3 25urgemee|ter (continuerenbe in 
55 3ijnen gctroubien bienfie tot ben Coninh) foube fien 
35 ben P2ince mebe te berfeheten en te fenben in Bet leger 
33 boo? I^aerlcm/ aenbiebenbe baer toe alleafTifïentie/ 
33 men foube Bem en alle bie baer toe foubenbeBuïpig 
33 3ijn liberalijhen recompenferen/ en alle boo?gaenbe 
33 belicten en mifbaben fouben geheel bergeben en berge# 
33 ten 3ijn. piince befen blief gelefen Bebbenbe hierb 

baer ban eerfl berfchliht/ niettemin Bp Beeft ben boo?f5 
25urgemeefler metter baebbp Bem boen homen en 
Bem ben boo2f3 blief booigelefen/feggenbe: 2Surge# 
meefter ih en Babbe u fulr niet toe bettout / hiaer op BP 

(F.316.) antbiooibe: <©enabige^cereihenhannietgebetcren 
batbe <0?abebau 25otfn aenmp fchiijft/maec <©ob 

hieet bat mijn Bert oprecht en goet i??/omu €rtetlen# 
tie en be gemene fahe bienfl te boen. <Dc p?incc feibe t 
Bet geeft mp nochtans geen hlein na-benhen bat BP 
meer aen u ban aen anberen fcljiijft/ niet te min inbiert 
u hort goet iS/fo anthiooib befe mifftbe alfo batbip 
25offu boo? u fcljiijben mogen al febanige lagen leggen 
bat hip Bem in Banben hrijgen mogen/gelijhihu tod 
feggen fal: maer Bp gaf boo? antbioo?be bat fijn con# 
fcientie fulhss niet en bermcchte/baer op be p?ince toe# 
berom feibe bat be confcientie ban Judith hiclber# 
mocht Babbe lijf en leben te Bafacberen om ben tnran 3 
^oloferness enOobcö bpanben te bernielen/ en fobe 
boo?f3 ©urgemeefler nietenamtooo?bena bes boo?f5 
©?incen finne/ Beeft Bp Bem boen berfeheren en in 3ijn 
BuiSbetoaren. 

gn bes <©?aben ban ber H§arhS plaetfe Beeft bc 
^2ince ban <©cangien tot 3ijn luitenant <©onbecneur 
en <©berfre ©eltljcer gehofen en commtffie gegeben Dmg 
Willem van Bronkhorft en ban Batenborch, ül'PBeere hrö3t 
tot Batenborch en Steyn, &c. 5^efe Beeft Bem teefionb 
toeberom bp Bet hrijgsbolh en in ’t leger ban ben ©?in# piaetr* 
ce geboegt. gj}}" 

DÖS lange geftoegen Bebbenbe ban bie baiU|aer# 5K! 
lem bunht mp nu tijb ben lefer boo?tS te herhalen 

’t gunt albaer uitgerecht is getocefl. 3Ne ban J^acr# Jf 
lem hebben bagelijhs uitgeballen om te betonen be ,garr|t.m 
couragie biefphabbenenbatfe boo? Baerber bpanben oocn. 

to?eebheib geen berfcB?ichinge en Babben/ baer jegens 
be ^pangiaerben Baer be(!e beben om be ^»tab en 
bo?geren te hrenhen. ^en 16 ^anuarp ijabben be 
^pangiaerts een hooft uit Bare ^cfjantfen ober ïjet 
25lohBuiS gctoo?pen altoaer fpluibcn eenen b?iefop 
gefcB?eben Babben : ^tt is Bet hooft ban Capitein 
^DUipS Coninh bie timet zooo ruiters of mannen jiEIbaéi5 
foube ontfet hebben / toelhe fcBamperhcib bic ban bin# faEiöm 
nen toeberom met groter bilapniebctaclben/omb?en# ^Dcn- 
genbe ttoaelf gebangens / te toeten: b?ie ^octelactS 
ban9Cm(ierbam/ecn 3©aelen acfjt ^oogbuttfen bie 
fp beben Bangenen ’S nachts baer na/ be bobeltcïja# 
men afgelaten 3ijnbe / Bebben elf ban ben felfben hoof# 
ben in eentonne gepaht/ftap? en baertop5ijn <8cus 
afgefneben 3ünbe / en bat ban ’t25oItocch af na bes 
^pangiaerts ^cfjanfe gefmeten/en eenen b?ief op Bet 
bat geplaht/baec in gefch?eben flonb: ï©?aegt befe 
Boofben ben hertog ban^ciba boo? ben tienbenpen# 
ninh/ toaerom BP befe belegecinge boo2be^tabbe# 
gonnen Beeft / en alfo Bp terjionb niet en bias betaelb / 
fo fenben top Bem Bet elfbe boo? intcrejl of fret / fo bat 
Bp Bern niet ch Beeft te behlagen. 31>efe moettoilügBcib 
aen beiben 3ijben Beeft beien niet bcljacgt. 30de fcljer # 
mutjïngen en uitballen gefcBiebcnbec bagelijr/ baer 
fomtijbS eenige ban b’eene en fomtijbsbanb’anbere 
3ijbe boob bleben en bele geguerfl. <©ie ban l^aerlem 
Boegen altemet ooh eenige ^rhantfen op ban be bpan# 
ben. 3HïS onbec anbece ben 17 ^lanuarp bc ^chantfe 
buiten ^chalhtoijhcr-poo?te te fiufienburclj / altoaer 
fp een baenbel metb?ie trommelen mebe in bekrab 
b?achten en be ^uttfe albaer leggenbe mec(lenbeel 
boob Boegen metten ©aenb?agcr. <©e gehangenen bie 
aen beibe 5ijben toerben gehregen/ toerben meed al ge# 
Bangen/ ban gelijhen toerbenber ooh bele mijnen bp Kforfe* 

ben ^pangiaerben gegraben / maer bie ban fèacrlem Bc'^bat1 
blaren fo boo?ficBtig bat fp Bare bpanben baer in meeft 
boo? guamen / en bihtoils bc ^pangiaerben beben folDatfB 
fp?ingen bat be Boofben/ armen/ benen en anbere leben 
m be lucht blogen / hielh erbermlijh om fien toas. 3tun' 
hiarenooh feer Bout om ben bpanben aen te ballen en 
te befcBabigen / fp liepen bihtoils uit in b?anbe Behcn# 
bebe tenten en hutten Baerber bpanben / fo BaeBbe 
30cBen en 25oltoerhen ban be^tab boo? Bet grof ge# 
fchut of mineren toerben gerafeert/ fo toerben bc felbe 
terjionb met fulhe ncerBigheib en bltjt toeberom gere# 
pareert en herbeten battet meer ban toonber toas/ ooh 
ais be ^pangtaerben Bet 25ïohljuis aen be Crups# 
poo?te in Babben en albaer genoegfaern meeBer ban be 
©eBen toaren / hebben fp lutben albaer eenen metitoen 
binnen-toal gemaeht in be mantere ban een Balbé 

Dlaen/ 



43 Het 
>Mtt ^gcn / bed Fjogrt/bteöet en ftcrftct* ban bc bootgc 

Sn toast 1 foctoelbe met bcitsc bc cinbcn rcfponöecrbe in bc 
ccn jjau oubc 3©ul / ben bc tocg3iibc ontrent ©rapncg / en aen 
bT* be ooftsijbe ontrent Bal’f toegcnfjanst f3oo?tc / óp 
b0a^ öe élDe 5i)bc met een gecD/ poog 23oitocrD/ toefenbe ’tfd# 
gersten Hebt* na ioo paffen lang ban ben ecncncinbe totten 
öc ©e- anöcre / ’t todb met fulbcn blijt en gocbtoilirgDdb Bc# 

gonnen tocrb / fo mei ban ben 25urgcmeefict\ö / Capi# 
teinen/ ©cbdBeböcrst/^cButtcrst/ burgers*/ folbaten/ 
b20utoen/ jongerst / oub en jonft/ vijlt en atm / bat Bern 
nïemanb be meclïe of mtnfle en abfentccvbc/ en Babbe 
fobantgen boottganb / battet te bevtoonbeven toast bat 
fobanigenftoarcntocrD info Dotten ttjbe mocljte ge# 
maeltt toerben/toant pet toast tod ttoc babemen b?eeb/ 
fulDst batmen Ijiev bebonb ’t fp?eeDtooo?b toaev te 3ijn. 

firn 

Dat veel handen en eendrachtige finnen vroet 
Maken groot en fwaer werk licht en goed. 

initiaal 
bau De 

kinfe 

Hf cc enbicmooD niet beeftoegen ïjoe bat bic ban 
Oer /§jcah ben z <? ijBactij ontccnt fest ©aenbel foï# 

baten met bed botgecen be 3Batcc-poo?te uttgetogen 
3ijn / en ontrent zoo mannen be E?jl-poo?tc uit / en té 
ooit ccn ?adjt met fcDcrc fdjutten ben boom uttgeba# 
ren en Hebben alfo ïjave bpanben tot Dtie of bier bec# 
fcljeibcn plactfen oberballen en ban bcfclbe ontrent 7 
of 800 berflagen / bcDaiben bat fpber bdc quetften / en 
berbtanben ober be 300 tenten/ Hebben ooD bic ban bec 
^tab ban bc bpanben gdtregen 3cben fludten belt-ge# 
fdjtust / te toeten: bijf Dubbclbe haffen en ttoe metalen 

S'Sïï rutcben / met bed bufpoeber en nocB negen baenbden/ 
ten. en omrent bertig paerben/ bed hoepen en Dalberen/ 

ïtleberen / manteté / fitbeccn fc Dalen / ringen / bcrgul# 
be mo?lioenst / en ontallijfte bde rufïingett / roers* / ra# 
pieren / fulDst batfe een fcec grote buite in ber ^tab 
btacBten/ en bedoren in befe bictorie niet meer ban 
adjt of negen mannen/ onber be todbc mebe gefcBoten 
toast een Dloeb en bermaerb 3©até Capitein genaemt 
Derdeyn 3^c£ genomen gejebut mette beroberbe baen# 
öeté / gelben fp tot een tdten ban fo gdudugcn bictorie 
opbe ©ejien/toantljet niet bed gdjoo?b nocBgefien 
té bat ben uitbai in eenige bdegednge fo tod gdubt té/ 
bat bcMcgcrbcn fludtcn gefdjutst ban Dunne bpanben 
Ildjben bcDomen en in ber ^tab gcb?acljt / be ^Duitfen 
boot befe onboo?fiene oberballinge berbacft 3tjnbe/ 
bcrfocDten aen '€>on f rebedco bat Dp \jm eenige 
^pangiaeeben tot affifientie in Daec qnarticr toilbe 
geben/ bie Den / opbatfe Daerguartiecnietenfouben 
bcrïatcn / fonb be Compagnie ban Capitein partjjn 
be ïlafon. 

e ban ber/Stabtoetenbe battet Da« lijf/ oocb en 
^leben Dofie / en lieten niet adjtec al bat bienen 
tnocDte tot Denluiber befeDcrminge en Drenhtnge Daer# 
ber bpanben / fo bat be ^pangiaerben een fcljjïli Dab# 
bett om pet opbe muren en tegen bie ban bec ,§tab te 
öcflaen/ nocDtatté ift gcfcljieb ben leflen f anuarp/ 
boo2 onacDtfaemDeib ber geenre bic be fcïjtlttoacDt 
Didben en gaperig toaren / bat bie ban buiten Daec 
boot ben bageraetalle gcrcct Dabben gemaehtinflil# 
ten/ en toaren Daerbcr bdc in bc Half afgcfcDoten ^in# 
te fanö poo2tc en anbere plaetfen gchomen / al eer bie 
ban binnen ber ^taö ’t fdbe onttoaer toerben / en toa^ 
ren ooübeel ban bie ban buiten gehomenban onbec 
’t 25!obluuö en bc afgcfcDoten 25oltoerïien ban be 
Ctupfpoo?te / onber be Daegbocen lanDö bc Dejïen 
ban be Crupfpooite tot ^int flanst pootte toe alfo pet 
pö boen gdjcel ftcrb toast / en Dabben Daer bc anbere 
tod in otben geildb met 18 of 19 Daenbdcn/fo ^pan# 

g>tantt gtaerben / ^uitfen en 3©alen om bie fïotm te boen om 
opytarPöe^tab t’obertoinncn/ en Dabben’tboo?bedbanbc 

pootten en toalien al ingenomen / eer be folbaten of 
fdmttcrë baer ontrent jijnbc/ bat getoacr toerben/ 
maer até nu ben bag begontl aen te Domen / fo 5ijn bic 
banbe toacDte baer omrent getoacr getootben batbe 
bpanben be poottenen toalien in Dabben/baeromfp 
niet meer ban in t ccrfte btjftig of t’fsfligfferD met ful# 
Den moet en coutagie tot ben bpanben ingcballcn 3ijn / 
fcfjietenöe feec bappedyD onbec be bpanben en alarm 
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roepenbe/ bat fp ben bpanben belet Debbenboo2této 
gaen en Dare bictorie te bcrboïgctt/ baer boo? bc geljeie 
^tab tot beroerte bertoeDt 3pnbe/ fo té dïtmct5ijn 
toapenen na bc toalien gelopen baer pet pcrtj&d toast / 
baer té feer geboepten/ bie ban binnen om bemuren 
en beflen te befcljermen en Dare bpanben tc berbtijben/ 
en bie ban bulten om be btctoricbiefp nabpaeptente 
3im/ tc bertoetben: maer bie ban ber ^tabBebben 
mctfobanigebiengDetb best gcmoctst gebodjtenbatfe. 
Darcn bpanb gebtoongenBebbente toijDen met Bare* 
Deben grote fcBabe/ ptincipad aen be Crupfpoo?tc al# 
toaer be ^pangiaertst Bet23oltoccD ingenomen Bab# 
ben / en met open Dacnbdo ingagotbenftonbenom 
aen te ballen/ maer bie ban bec ,§tab Babben’tfelbe 
23oltoerD te boren onbergraben / en fommtge tonnen 
buipceber baer in gefieïb / berBalbcn fp luiben in befen fiotoer& 
noob 3ijnbe ’tbier baer in getoo?pen enaengeftefeen 
Bebben / fulr bat Bet 25oltoerB met groter DracDt boo? ?cn p 
’tgctoelb best bufpoeberst tnbc IttcBt geblogcn enge# ^pang^ 
fmetenté/ met alle be gene bie baer opfronben/ baer acïöeni? 
ontalitjD bed bolDo ban be folbaten bah buiten bleben/ miom'el fp.nngt 
en armen / benen / ja gdjele licBamen en tfucDen in be mét &c 
lucBt blogen / Bet todD feer berfcBpchelijb om fien 
toast/ en bc bpanben foberbaerten berfcljtiDt maeft# 
te / batfe niet bo?bcr en bo?jlen Domen, fn befe |ïo?m loc&t. 
tocrb ban bic ban binnen gcfcBoten hopman Éam* 
btedit ban a©iertcnburcB/ baer Bp Do?té ban frotf. €n 
aenbe 3itée ban ben bpanb bleef boob een Sergeant 
ban ben ^eereban 25tl(p met meer ban 300 banbe 
befïe folbaten / <Don ütobtigo be (Colebo Dreeg een 
mufguetfcBote inBetbirte ban fijn been/en onber fijn 
bpc ttoe fteben en een in fpnaengcficBt metpn&en/be 
Capiteinen <Don &iego gerest / ^teben f ilabest/ 
l.orcnco ^erea ^ottugijfen/cn .t©on tUlonfc JBugnoö 
naturel be Itëuctia bieben baer al boob. ®ettoijlen bie 
ban buiten albno (!o?mbenaenbe Crup^pootte/ en 
t^int f aité pootte/ fo 3tjn be ^djalDtoyDec pootte i\U 
geDomen ontrent 170 geben met ïtogge en anbere 
bictualie / bie geconbopeert toerben uit best ^tincen 
leger met 300 BaefefcButten en t’febendg paerben Bet 
ïgacrlemcr jiBeer ober / fulr bat be blijbfcBap ban bie 
bambinnen bubbdfout toast. 3§oe tod baer een €o?net 
ban té ^tinten bolD toerbe gehangen en eenige ban be 
folbaten bie Bet conbopeerben boob bleben. 

&e ^pangiaerben befe neberlage boot ^aerlem 
geleben Bebbcnbe / en fienbe batfe niet en Donben belet# 
ten batter bageltjDst bolD en geben met bictualie in ber 
jfjtabguamcntot Ben-lutber bergerDtnge en berber# saera# 
fcBinge/ fotoarenbec bdebanabbjjst bat men’t leger b,n|c 
beBootbc op te b?ehtn / feggenbe bat até Bet leger nochS 
op 3ijn bege toast / fp be ^Stab feer toetnig Babben Don# too? 
nen befcBabigen/ batter nu beel min apparentte toe 
toast / nu Bet leger fo geftoaBt toast/ en bat be bpanben Kn, 
feer bergerDt toaren / en batfe fo bdeDlocDe eebaren 
folbaten Babben/ betoelDe Baregoebecouragiebage# 
lijDsS toonben en obginaet bleben ombe ^tab tebe# 
fcBermcn / bat Bet boben bten fo Barben enDoubett 
tointer toast / bat Bet onmogdijDen toa^ boot be folba# 
ten te mogen albaer in ’t belt Barben/ baer bie ban btn# 
nen in be ijuifen tod toaren geaccommobccrt / en boo? 
beBareganfclj geencommobtteit en toast / ^onfre# 
bertco oppofeerbe Bier tegen / até fulhen lag ban fijnen 
Daöec niet Bebbcnbe/ fugineerbe batbemccgeftoa# 
rigBetbbanbe bdegevïnge ober toast / bat Bp alle ure 
toast bertoacBtcnbe bcrberfcBinge ban bolD fo tod ban 
^pangtaerben / 3Dalcn até ^uttfen en ^eberlan# 
berst /gdijb 00D onlange baer na gefcBiebe/ toant be 
hertog merDcnbe bat Bier aen toa# Bangenbe fnne ge# 
Bde reputatie en cere / licljte aen allen 3ijbcn be <©ar# 
nifoenen op bie DpeenigfntéelbcrjS bonbemififen/ en 
fonbfealnaben leger boot l|acrlcm / fulr batbe bde# 
geringe gccontinuccrt toerbe met gemene betotïliginge 
ban alle be ©berge albaer toefenbe/ be hertog ban betb ac» 
fSlba fonb 00D crptegdijDen ^Don 2Sernarbino beronttniv 
jBcnboga ban ^tmmegen aen 3T>on dprebcrico fijnen(txt' 
foneinben leger boot ï^aerlcm/ bat BP Bet leger niet 
enfoubc opbtcDcn boot Dc^tabcn toast getoonnen/ 
of Bpcnfoube Bern boot fijnen foon met Dennen nocijte 
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Doubén / en of mocfjt gebeuren bat Ilp albaet fto?be fo 
fouöe lm fclfsf in perfoon bomen / en De belegeringe 
continueren, <®e hertog DaDDe Dem oob belaft goeDe 
tnfomtatie op aio te nemen / gelijb DP DeDe / Dacr Dart 
Dp Den ©ertog bolbomen rappojt DeDe/ ooit nteDe Dat; 
fe gerefolbeert maren De belegeringe te continueren/ 
en alle armoeDe en moeiten goebtoilliglijben te berv 
Dragen / op Dope ban recompenfteaio De^taDfouDe 
ingenomen 3ijn / Daec na Deeft DP Den boo?f5 ^on 
25ernarDino na ^pangien gefonDen om Den Coninb 
ban alle De geïegentDeiD en Den ftaet ban ’t legeren 
ban ’t glanb te informeren / Detoelbe De felbe reifetoel 
boo?fpoeDeIijften DeDe en maet feö toeben uit toao / en 
tot 3&immigen met goeDep?obifie ban penningen ar^ 
ribeerDe/ fo DP felfO fcljuift/ De Coninb DaDDe oob 
belaft aen Den <©200t CommanDeur ban Cafte 
lien / Doen ter tijD «©ouberneur ban iBilanen / Dat Dp 
inJt ©eberïanb fouDe fettoen z? ©aenDelen^pam 
giaerDen. 

we®» n <©on ^teöerico boo2 ©aerlem lag/fo heb* 
ztciauö Den Die ban ^eelanb niet gefïapen om Den hertog 
oufn. ban 3®iba mie nfbtcub te Doen. fjebben De £ee met 

bare fcUepen ingeDouDen en bele hloebe feiten beDje^ 
ben/ onDer anDere hebben fp op eenett nacht getoeeft 
boot SCnttoerpen/ en DcbDen Daer eenigefcDepenDie 
bacr aen De baepe bafl lagen De betenen aen ftueben 
geffagen en fcDepen in ^eelanD getoaclit/ fpDeDben 
oobmetDarefcDepenDe fïaD ban JBiDDelburg en bet 
feafteelbait eammebenoof Zeeburg fterbelpben be> 
legert en feer benam. <©e hertog ban 2Clba Deeft tot 
öiberfe ttjöen gefotDt De felbe te ontfetten en bictualie; 
een. Monfdragon na Dat DP De fteDe ban Der Ctoeo 
DaDDe ontfet in ©ctobet 1572. toao binnen |©ibDel> 
burg getogen en Deeft De ftebe gefierbt enDoenboo?? 
fien. Sanchio d’Avila, Ctoubetneut ban Den baftele 
ban Sümtoerpen DaDDe laft om een ©loot fcDepen toe 
te maben en jBtDDelburg tebictualieren. <©efe Deeft 
febere otöonnamie gemaebt om te onDerDouDen ober 
alle De fcDepen ban oo?ïoge toegeruft om na EeelanD 
te 3eilen/tot affiftemte ban Die ban jBiDDelburg en am 
Dere plaetfen in JBalcljeren / 3ijnDe nocD onDer De futo 
jectie ban Den hertog ban 3Clba. mo DP nugereeD 
toao fo iohP met t 6 fcDepen ontrent Den 15» of 20 |*e# 
fottarp i <r 73. na Eeelanb toe gebaren / maer fp toet? 
Den ban De ÉfcelanDerO fo omhaeltbat meeftenDeel De 
bleine fcDepen Daer bleben. <©e ü;eclanberö toarenfo 

telTèé, óp De ^pangiaeröen berbittert Dat fpfeal ober boo?D 
beesten fmctett Die fp bregen/fonDer te rantfoenen en aen te 
bictorie ften ban toat ftaet en qualttett Die toaren/ De grote 
lEsm6 feftepen quanten met groot perijbel toeDerom tot %nu 
^>an. toerpen. ©an Defe bicto2ic toao Den ©?ince ban 

rangten feerberblpD/ en ftD2eef Den 235Peb2uarpDe 
o ftDt.» öen jjacö ban / mct iaj| orn 

tijöingc boo2t aen allen (leDen en plaetfen in l^ollanD 
ober te frbrtjben/ ten einDe Det bolbbermaent fouDe 
toerDen <©oD almacfttig groteltjb te loben entcDan? 
ben / en boo?t0 Dertelijb te biDDen Dat <©oD Date faben 
tot een goeben einDe toüDe b2engen/ op Dat fp eenó na 
fo bele afflictiert tot eengoeDeenbaflebjeDemocDtcn 
geraben. 

^en ïaetlïen 5Feb2uarpiT73.D^cftSanchiod’Avi- 
la meer fcDepen toegeruft DebbcnDe en onDer anDere 
een groot «üngeté fcDip / Dat Daer ban De ^aben-blote 
aengeDouDen toa^/ De fabertótDeenmaeltoillentoa* 
gen om Die ban fBibbelburg te bictualieren / en i# 
met een noo?D-ooften toinD tuffcDen 2502ffele en Det 
?CerDen 25oltoerb ban HBalcDerengcbomcn/ altoaer 
DeïS Coninr en öeö ©2incen fcDepen Dapperlgb tegen 
DenanDerenfcDoten/ een ban Deo Coninr fcDepen ge? 
noemt Den €UpDant/ Daer Dci^eereban 23lichi/ een 

Beften treffebjb €Deïman uit l^encgou opcommanDeerDe/ 
be^ ca» toerD ban Capitein <62oeneben en Capitein €bcrbitï 

en te/ en nocD een oo2log-fcDip aengeblamt/ beiDc De felbe 
Sncen Capitcincn met bed ban Daer bolb bleben Daer D00D / 
&cFic» aio 00b mcDe Capitein Cloot / DocD Det fcDip ben Cli# 
Pfn- pDant toerD nocD bccDtenDerDanD ban De ©liffingcrO 

ingcnomen/Die D00D ftoegen al Datter op toap/ De Éee# 
I. Deel. 
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ï^ecre ban ©liebt met al frjn bolb bleben Daer DoóD/een 
anDer fcDip genaemt Det =Hanbban23e!often/ 5eilDe 
tegen Det herben ©oltoerb/ Daer Dcö Coninr folDaten 
in lagen / aen ïanD / Dieo niet tegenftaenDe Deeft ‘gjooft 
De j©002 ’t felbe met een grote couragieaengeblamt 
en ’t fcDip bermeeftert / Det ©oltoecb toerD berlaten / 
Döö2 Dien eenig bolb uit ©liffingen ober lanD na’tfeli 
be marcDeerDe / nocD bier anDere fcDepen Deo Coninr 
geraebteopeenplateof fanD/ genaemt Det jlat-gat/ 
aen De gronD/ en toerDen alle bier ban Deo ©tinten 
bolb berobert/Daer onDer toao Det g?ote Cngeife fcDip/ 
en nocD een groot fcDoon fcDip genaemt De ^eube-bar* 
be ban CtofenDael / een Deel ban Det bolb ban Defe bier 
fcDepen meenben Det te ontbomenblucDtcnbcmetDe 
roep-bootO na Det |[anD toe/ maer fp toerDen ban Deo 
©tinten fmab3etlen ober3eilt / en berbtonben alle t’fa^ 
men / fttlr Datter feo grote fcDepen toei met gefcDut en &eê 
btetualie bootfienberobert/ en na ©liflfingen geboert 3l'«E 
toerDen/ De anDere toerDen gebergt onDer ’t bafteel JSJïS 
ïüammebeno/ beDalben een Dat aen De gronD 3eilDe beg Co»» 
tuffcDen Det DerDeboItoerb en Det bafteel/ D’toelb ban , 
De ^pangiaerDcn felfo berb?anD toerD op Datter De SB 
©liffingero geen genot af fouDen Debbcn/m Dit gebecDt fcDepen 
3tjn ban Deo Coninr bolb ontrent 8o©manDooDge* oei]o' 
bleben / CDarleO De <02enet Deo ©cere ban IBcrpö S 
btoeDer toerD gehangen tot ©lifïingengebtacbtebem fnisftj 
tocl Deeft Sanchio d’Avila De fteDe ban ,f©iDDelbura en setpag*. 
SrnemuiDcn met Det bafteel Kammcbeno boo2 Die 
reife eenoDeelo geptobianDeert / Doetoel met feer grote 
ftDabeen berlteo. 

<©e ©2ince ban ©tnngien feer belaft enbeitoaerc 
toefenbe mette belegeringe Der ftaD ©aerlem/Dcbe aen 
allen 3pDen fijn befte om De bpanben alle afb?eubte 
Doen en De toeboer ban bictualie te beletten / DebbenDe 
tot Dien einDe een leger geftagen tuffcDen ©acrlem en 
gleiDen in een Do?p^affem genaemt / Daer fbD^be? 
fcDanft Dcbben/en aen D’anDer 3öDe DaDDe De <©ouber>' 
neut ban ©oo?b-bolIanb ^onop een Dcelbrngöbolb 
bp Den anDeren bergaDert/ enDefelbegelegertineen 
Do2p buiten UlbmaerCgmontgenoemt/ maer fofp 
alDaer geen of ïmmero feer toeinig paerDen DaDDen/fo 
guamen De bpanDen met Daer ruiterpe Dagebjr boo2 
De fcDanfen en D02pen Daer ontrent/fonDer Dat fpluf Den J|r'®baï5 
’t felbe toiften te beletten. 3&en 16 ^[anuarp fo hebben jpceöcrü, 
De felbe ruiterengetoeeft tot Mitgecft en hebben’t felbe c°^» 
D02P toel half berb?anD en toet omrent 60 of 7 o boeren 
bermoo?D en D00D geftagen/ 00b hebben fp De Do?pen ^rcrc 
ban Caftricum / glimmen en ©aebum geplunDcrt en icijaoe. 
Dagelpr Den DuiftuiDen grote fthaDe geDaem 

©et toao DitfaereenenfeerDarDenenbouDentotm (R3t8-> 
ter / DteO niet jegenftóenbe Deeft <Bon 5p?eDerico De 
belegeringe b002 ©aerlem al gecontinueert/ toaer D002 
Dat feer grote armoeDe geleDen toerD en bele fleben en 
branben in ’t leger toaren D002 boube en ongein ab. 
CnDer anDeren <©on ^iego De Carbaial geguctft 
3ijnDe/ fto?f alDaer/ban gelijbe De ©eereDelaCreft 
fonnerc / Die glieutenant oBenerael toao ban ’t ge? 
fchut / in toteno plaetfe guam ©alentijn ©erDieu ©ee? 
re ban la JBote. <©e ©2ince ban ©2angien berhoopte 
Dat fo toanneer Det fouDe tuffcDen b2iefen en Dopen 
3ijn/ Dat 3P ’t aio Dan noef) guaöer fouDen hebben) fa 
alle of meeftenDeel ban Daer bictualie ban $Jmfter= 
Dam moeft bomen lanr Den DijbDiemenDangualtjb 
fouDen bonnen geb?uiben/ gelijbmen men ’t toatcr Dan 
00b niet en fouDe bonnen gebjuiben: maer <©onfre= 
Derico Deeft alle Defe armoeDe 3ijnö bolr niet geacht/ 
Dp toilDe meefter ober ©aerlem toefen al fouDen fp alle 
Daer boo2 fterben. ©et fpcet Dem feer Dat een fo 3toac; 
be ftaD/ Dem fo beel te Doen gaf/ Daer Dp ftcD hermeten 
DaDDe Dat DP Defelbe in acht Dagen in 3ün getoclD fouDe 
Debben/maerftenDenuDatUem3ün Ijopetoao gefael^ 
geert/ fo achte Ijp ’t een eeutoige fchanDc Dat Dp öaer af 
ftheiDen fouDe/Derhalben gerefolbeert 3tinDe ten uitten 
ften te bolherDen/ focht Dp allemiDDelenomDieban 
©aerlem te brenben. ©p DeDe tot ‘Jlmfteröam gerceh 
maben bele fcDepen/ fcDuiten en galepbenö/ om aio De 
bo?ftober fouDe toefen Daer nicDc De ©aerlemer -peer 
in te nemen/ om alfo Die ban ©aerlem alle toeboer 

©a ban 



45 4 Het fefle Boek* 1*5/7 ^ 
ban bictualie te benemen. <De #rmte ban <®rangmi 
baet tegen DeDc bangelijken tot Eeiöen/ «Delft/ Dcc 
<£5ouDc en clDetg / om be boorf3 lïSccc in te mogen be# 
gouDen om öte ban ^aerïem ban biet 3gDe alttjD te 
mogen ontj'etten en bictualieten. üp fclj?eef niettemin 
aen ben <®ouberneut ban ^oo?ö-^ollant ben z 8 ^[a# 
nuatp / aengefien be faken ban oorloge lja3atDeut 3tjn 
en bat gp noeg onfeket toaiSgoc Damt met 3|aericm 
fonbe mogen bergacn / bat ^onop baeromofgetan# 
berg motfjt ballen alg tocl / gp gem in tgbg foube 
betfeketen ban eenen feketeiungankentoebïutktmet 
3ijne ïmeegten binnen 2Hlktnact/ gemerkt appacen# 
telljfj be felbe ^tab ben eerfren floot foubeljebbente 
ïijben. ^cïjjeef gein ban gelijken om te Dcncecfïi# 
gen tegen Ijet eerfte open toatet / fegepen gereeb te 
boen maken om ben bpanb alle afbreuk ban probian# 
bete boen: be meninge ban ^onop toag Dat De #rim 
ce foude fien met get eerfte open toatermet alle maegt 
een botoetk in bet Dae|l te maken op ben kogen Dijk/ 
tuffegen l^acrlem en 3£mftcrDam ontcent get Ijutg 
ter ï§erty baet kot % en be Igaerlemer jBeer Door fe# 
kere giufen in ben anbeten lopen / en meende’t felbe 
tod Doenlijk te 3ijn / mug ben Dijk in bet gaeften op 
fekete piaetfen Doorftekende / macr ben tijli betoeeg 
’t felbe niet boenlijk te3ijn/ anbergenfoubemenben 
bpanb geen meetbet afbreuk kebben konnen boen. 
ï|et ktijggbolk ban ,;fjsnop tot €gmont en eiberg leg# 
genbe/ tosten feet moebtoillig en gpgabDe genoeg te 
boen om be felbe in bebtoank te kouöen: be Prince 
ban (©tangien fegreef ookaenbcn€apiteinenen23e# 
belkebberen / bat fp gaec bolk totk in goebet bifciplijn 
fouben kouben/ op batter geen inconbcnienten Door 
en fouben gefekieben / maet be ^opluiden toaren felfg 
fo tot loberie getoent (alfo be mecftcnbeeel SEce-ro^ 
bergtoaten getoeefï) batfe gualijken eenigenbtoang 
konben lijden. bje boo?noembe ^onop gadbe i§op# 
man HSidjiel €rok bie bele moebtoilligkeib gabde 
bedreden fo inbe fteden alg in De Dorpen Daer gp gele# 
gen gabde/ bermaent bat kp foube fult moeten laten 
of bat Ijp baet in anberfing foube moeten betfien en 
kern boen ftraffen: kP beloofde grote beterniffe/ ban 
beljielt sijne beloften niet lange / toant komenbe ïjiec 
na op EangeDijk/ cn koel blonken toefenbekeeftkP 

5[OT?? aldaer eenen =pape fckenbelijk $ijn neug en ooren af 
Sfe gefneben / cn acn 3ün paettg fteerte gebonben en boortg 
ter# boojfïeken / toact obet be Eieutenant / ©aendricg en 
nioo^t 25ebelkebbetg felfg klaegben acn ben bcorf5 «§onop / 
ZH protegerende bat fp niet cn toilben langer onbet ful# 

ken hopman bienen/ toactom bc üoorf3 ^onop kern 
bebe bangen en informatie nemen ban ’t boorfeide 
feit / cn ig baet na felbe tot ^egagen gekomen en 
keeft fjet ©aenbel boen bergaderen/ en in ben Ring 
3ijnbe/ bcrkaelbcljp bele feiten Degboorf3€rokg bie 
kP lange op kope ban betetinge gebnlb kabbe/ koe# 
tod kp kent btktoilg kabbe gctoaccfckoutot bat kp 
kern baet ober foube moeten fltaffen fogpnictafen 
liet/ bat kP bob en bien nock onlant fo fcgenbelgken 
moord kabbe begaen/ be toelke kpnietongcflraften 
fionbe laten / cn bat kp ban meninge toagbe fdbe ba# 
bdijkcn albact in ben Ring te boen boen / ingaeriui# 
bet albet prefentie cn tot erempelc ban anbete. <De 
Eieutenant / ©aendricg/ 25ebdgebberg/ Ebelbor# 
ften en gemene foïöatcn bekenben tod bat be fake niet 
ongefltaft en beljoo?be te blijden / fa bcgccrbcn ook bat 
deftraffe foube gefekieben / maetbaben dcn<0berfïen 
alleenlijk bat ïjp de ftraffe toilbe boen ftillekeng buiten 

.55 gaerluiden prefentie/ alfo kp kaetluibet ïjopman toag 
Ccots getoccfi/ ’ttoelk alfo gedaen tocrb/ toantbemienben 
fccïi» of dfben 3feb?uarp bebe kP kern ontgoofden / in ben 
Sfr boorkof ban ben ïittifc ban kagen. 

<©e ï|crtog ban 2ülba fienbe be ©acrlcmfebclcgc# 
tinge fo lange butenbe en bat be felbe fo kofïdijken 
bid / keeft toilïen befoeken of kp boor anbete mibbe# 
len cn pjamjkcn niet cn foube konnen eenigc flebcn in 
3ijn getodb krijgen / keeft baerom aen bie ban 3tm# 
iictöam gefcljreben feketen brief bp ferme ban pat# 
tnn/ om boortggefonben te toorben aen be anbete fl e# 
ben ban foliant gelijk bic ban ^mjietbam gebaen 

kebben/ fuljt Dat De ^rince ban ©rangien baet ban ee# 
nigecopieninkanDen gekregen fieeft: De boorf3 mif# 
fibe/ toag luiDenDc alDug: 

|~\ On Ferdinando AlvaresdeToledo, Hertog van 
Alva, Marquis van Coria, Stadhouder3 Gouver- jg^toa 

neur en Capitein Generad. Lieve befondere, eenen Oan 
yegelijken is kennelijk, dat de Coninkonfegenadige 
Lief heer de goedercierentfte en genadigfte Prince ispartfon' 
die men foude mogen vinden, nochtans hebben de re- Dfn fte* 
bellen hen befte gedaen metleugenen en valfeperfua- (Janftff 
ficn, vele Steden van herwaers-over een twijffel daer af fjacr Ua 
te maken en in ’t hooft tefteken, om die tot hen en uit men 
de gehoorfaemheid fijnder Coninklijke Majefteit 
trecken, alsfy gedaen hebben, dies men nochtans de 
waerheid (fo die gemeenlijk haer altijd ontdekt) gefien 
heeft in ’t gene men gedaen en gehandelt heeft metten 
Steden in den Landen van Gelre, Vrieflant, Overyfel 
en Utrecht, die af gevallen waren en van felfs, en on¬ 
bedwongen wederom hen begeven en geftelt hebben 
in de gehoorfaemheid fijner Majefteit, de welke noch 
eenige borger of inwoonder derfelver niet geroert en 
heeft, maer laet die in haren wefen en ftaet, genieten¬ 
de en gebruikende haer goeden en andere dingen ge¬ 
lijk als fy waren voor haer af vallen, en is alleenlijk ri- 
geur gebruikt geweeft tegens de Steden die demonftra- 
tie gedaen hebben van defenfie en weer te bieden en 
doen, en gelijke gratie als boven zijn \vy ganfeh ge- 
meint te bewijfen alle andere Steden vanHollantdie 
ook alfo felfs fullen komen hen wederom geven en 
ftellen in de gehoorfaemheid fijner Coninklijke Ma¬ 
jefteit fonder te verwachten de komfte der fel ver heyr» 
kracht: ’t welk in naem en van wegen fijner Conink¬ 
lijke Majefteit wy hen allen vafteljjk geloven entoe- 
feggen by defen. En hebben u daer af wel willen ad¬ 
verteren, ten einde gy fulx voorts te kennen geeft den 
Steden daer uwes bedunkens hope foude zijn, datfy 
hen fouden reduceren, hen daer-en-boven vermanen¬ 
de en exhorterende de Tegenwoordige occafie waer te 
nemen , fonder die te laten voorby gaen en verliefen 
en weder te keren inde gehoorfaemheid diefyfchul- 
dig zijn fijner Coninklijke Majefteit haren natuurlij¬ 
ken Prince en Heere, wiens genade en gratie zy met 
alle burgers en inwoonders der felver, hen komende 
prefenteren binnen 15: dagen naontfang van uwe infi- 
nuatie ontfangen fullen werden, fonder der dingen die 
gepaffeert zijn tot genen dagen te gedenken of verma¬ 
nen: ’twelk gy hen wel m oogt vaftelijktoefeggen, cn 
hen des verfekeren van onfen wegen, nadien wy u ge¬ 
loven en verfekeren by defen brief by ons onderte¬ 
kent , dat fulx 'alfo fal gefchien en gehouden werden 
fonder eenige faute of contraventie, hem daer-en-bo¬ 
ven remonftrerende hoe grotelijx fy dolen in dien fy 
vermeinen des Coninklijken Majefteits macht te mo¬ 
gen wederftaen, en hoe qualijk het hen fal vergaen, 
fo verre fy hartneckig blijven en de felve macht ful¬ 
len willen verfoeken en experimenteren. Lieve be- 
fondere, God zy met u. Gefchreven tot Nimme- 
gen den 10 dag February 1573. Stilocuria. Onderte¬ 
kent Fernando Alvares, Duc d’ Alva. Noch lager Berty. 
De fuperfcriptie was defe: onfen lieven befonderen, 
Burgemeefters, Schepenen en Regeerders der Stede 
Amftelredamme. 

<De topïe ban Deboorf? ttitfiïbc gieten baet in ber# 
ftfjeiDcn ^teben gefonDen Op Die ban EinjletDam nef# 
fen$? gare Oriebcn in Dcfet forme. 

EErfame difcrete en voorfichtige onfen naburen, 
wy hebben ontfangen van de Excellentie van de 

Hertog van Alva Gouverneur van defe fijne Majefteits Slufter# 
Nederlanden opten veertienden defer maend miffive ®r's 
in date den tienden der felver, byden welkenhyonsöenftf- 
fchrijft, dat allen den Steden ,foinden Lande van Gel-öen. 
re, Vrieflant, Overyflelen Sticht van Utrecht gelegen, 
gerebelleert hebbende gehad tegens fijne Coninklijke 
Majeft., cn weder gekeert zijnde, van haerluider fchuld 
en mifdaed, fonder yerwacht te hebben fijne Majefteits 



ïJ-73'* Oorfprónk der Nederlands Beroerten. 
heerkracht henluiden haerluider mifdaed en rebellie 
vergeven is. en den borgeren en inwoonderen van dien 
niet mifdaen is, maer worden toegelaten vry en onbe- 
hindert haerluider goederen, en anderen dingen te ge¬ 
bruiken in fuiken fchiijn als fy deden en gebruikten 
voor haerluider rebellie. En is alleenlijk rigeur ge¬ 
bruikt tegens den fteden die geweer geboden hebben 
en fijne Majefteits leger van heyrkracht verwacht, 
welke gratie fijne Majefteit genegen is te gebruiken 
tegens allen fteden in Hollant, die hen felfs fullen ko¬ 
men en weder geven in de obediëntie van de Conink- 
lijke Majefteit, fonder te verwachten de komft van fij¬ 
ne Majefteits heyrkracht, binnen den tijd van iy da¬ 
gen na de receptie van defen onfe miflive en waer- 
fchouwinge, welke fijne Excellentie in den nameen 
van wegen fijne Coninklijke Majefteit haerluiden be¬ 
looft vaft en onverbrekelijk te onderhouden fonder 
eenige faulte, en fonder eenige der voorgaende din¬ 
gen die gepaffeertzijn , tot genen dagen te gedenken, 
als uwer E. breder fal mogen bemerken, uit copie au- 
tentijk by eenen van onfen Secretariffen ondertekent 
hier by gevoegt. En alfo uwerE. meer dan kennelijk 
is dat u-luiden niet mogelijken en is te refifteren den 
macht van de Coninklijke Majefteit uwen natuurlij¬ 
ken LandsheereenPrince, die fonder twijffel om den 
laetften man te verliefen de overhand van.fijnen ei¬ 
gen patrimomele Landen weer hebben fal. En ook 
dat den gene die fijne heyrkracht verwachter! (die 
groot en fterk is) niet in genade genomen fullen wor¬ 
den , als geen gratie waerdig zijnde, maer geacht als 
de gene die de felve verimaed hebben, &c. Is daer- 

-ia.) om ons vriendelijken begeren uit ganfcher herten en 
3 ' nabuurfchap dat uwer E. de voorfchreven gratie niet 

en wilt klein achten ofverfmaden, maer u felven wilt 
komenprefenteren binnen de 15 dagen nade receptie 
van defen voor fijne Excellentie als t’hans tot Nimme- 
gen wefende, of Oon Frederico fijnen Sone , of den 
Grave van Boflu Stadhouder van Hollant tegen woor¬ 
delijk zijnde in’t leger voorHaerlem. En prefenteren 
wy u Eerwaerdigheid daer toe alle adrciïe en hulpete 
doen na onfen vermogen En van des re doen en wilt 
in gene gebreken wefen op dat uwe borgeren en in¬ 
woonderen haer lijf en goed niet heel en verliefen, 
maer ter contrarie’t felfde doende van haerluider lijf 
cn goederen gevrijd fullen blijven. En fullen ook uwe 
borgeren en inwoonderen haerluider neringe en hand¬ 
werk mogen doen onbehindert, en haren wijf en kin¬ 
deren den koft winnen, en de felfde onderhouden en 
opbrengen in den dien ft en vrefe van God almach¬ 
tig, daer fy-luiden ter contrarie als nu eenfdeelsvan 
honger en kommer vergaen en opwaflen fonder eeni¬ 
ge vrefe van God Almachtig als Heidenen en woefte 
menfchen. En onfe Heere God zy met uwer E. be¬ 
hoeder dien wy bidden uwe herten te willen wederke¬ 
ren tot fijnder Coninklijke Majefteit Gefchreven de¬ 
fen 16 February 1573. Stylo commuvi* Onderftond ge¬ 
fchreven aldus, Bnrgemeefteren en Rade der ftede van 
Amftelredamme, ondertekent 

W. Pi ete rsz. 

T_j op té efttödtjli ut önifc geanttooo2t> / cintier 
banö"3e name ban cetitgc liefhebbers ban Het gemeen 
beloofde ©aöerïanö/ öteottöecöcgepoo2faemlietööeö€onmjc 
Bcnade pan Spangien in alle eerbaerpctö en gcpoo2fae!m 
ïertoa" Ödö na öeouöe reepten en pjehtlegten öeö Eantté bes 
ban ai# geren te Iepen / Daer Pan pet fotnmarte tnïjouö ah 
ha. pier Polgt/ te Pieten t Sy feggen dat het vertrouwen 

datfe altijd gehad hebben en noch hebben op des Co- 
rsinks goedertierenheid veroorfaekt heeft datfe het on- 
billig en tyrannig regiment met openbare vernielin- 
ge van alle goedecoftumen, Wetten, Rechten, ufan- 
tien, privilegen en vryheden der Steden en des gan- 
fchen Lands, van eenige vreemde natiën, onlankste- 
gen des Coninks beloften, brieven en eed met geweld 
ingevoert, noit en hebben willen toefchrijven de Co¬ 
ninklijke Majefteit, nademael fy hem altijd voor een 
Voorftander der gerechtigheid en Befchermer fijnder 
onderdanen bekent hebben, en niet en konnen gelo- 

I. Deel. 

ven dat hy foude toelaten, veel min gebieden, dat fij¬ 
ne Erf-Nederlanden met vreemde natiën in ellenden 
en verderf gebrocht fullen worden, fo de felve niec 
metten fwaerde gewonnen , maer met vrundlijke al¬ 
liantie aen den Koninkrijke van Spangien zijn geko¬ 
men. En hare fonderlinge aftedrie en trouwe altijd te¬ 
gen fijne Majefteit en fijne Majefteits Voorvaderen 
hebben bewefen , ’tweik in den laetften krijg tegen 
Vrankrijk genoeg bewefen is ge weeft , aldaerfy geen 
onkoften nochte moeiten geipaert, maer tot onder- 
houdinge van dien tot in de 400 tonnen gouds opge¬ 
bracht hebben, en voorts in alle andere faken fijn Ma¬ 
jefteit goedwillige gehoorfaemheid hebben bewefen, 
fulks dat fy niet cn geloven des Coninx wiJlete zijn, 
’t gene by den Albanifen met tyrannie werd gehandelt, 
maer dat de felve des Conings name misbruiken. Sy 
ontkennen ook met vele reden datfy metleugenen en 
valfe perfuafien foeken den Coning een quaed geruch¬ 
te te maken by den fteden en gemeenten des Lands, 
om alfo fijn onderdanen van fijn gehoorfaemheid aen 
haer te trecken, want in alle de fteden die van dees 
vreemde Tyrannen (feggen fy) afgeweken zijn, en is 
niet een menfche of hy en bekent den Conink voor 
fijnen Heere, en wil hem niet alleenlijk in alles gedien- 
ftig wefen, maer ook fijn goed en bloed in fijnen dien- 
fte opfetten, maer tegen den moedwille des Hertogen 
van Alva en der Spangiaerden „ hebben fy haer geftelt, 
en willen fy haer ftellen fo lange als fy een droppel 
bloeds in ’t lijf fullen hebben behouden, verhalen ver- 
fcheide adten en wrede handelingen die by den Spaen- 
giaerden in veel fteden zijn bedreven, die nochtans te¬ 
gen de felve niet en hadden mifdaen , daer uit beflui- 
tende datfe geen gratie noch genade van hun en heb¬ 
ben te verwachten, daerom en is niet dan bedrog en 
enkel liftigheid (feggen fy) al watfe van haer genade en 
gratie voorgeven. So dat niemant defe belofte en be¬ 
hoort eenig gelove toe te ftellen, maer veel eer de vry- 
heid en’t welvaren fijns Vaderlands met goed en bloed 
en met alle mogelijke middelen tot den uitterften te 
helpen voorftaen en befchermen : want (feggen fy) de 
Hertog van Alva en de Spangiaerds en houden haer fel¬ 
ven niet anders dan als Heeren en eygenaren van het 
lijf en goed der ingefetenen van den fteden , gelijk fy 
haer voor het afvallen der fteden, dikmael beroemt 
hebben: fy fpotten ookmetteverfekeringediehaerin 
defen brief belooft werd, te weten : dat den Hertog 
van Alva zeid aen die van Amfterdam dat hy in den 
name en van wegen fijner Coninklijke Majefteit, hen 
vaftelijk gelooft en toefegt en henluiden fulks heeft wii- 
len adverteren, ten einde fy-luiden fulks voorts te ken¬ 
nen fouden geven, dat (feggen fy) is fuik een fijne ver- 
fekeringe daer op een flecht koopman den anderen 
niet eenen ftui ver en foude willen lenen, hoe foude dan 
gehele Steden en Landen daer lijf en goed op betrou¬ 
wen ^ want fy hebben veel in den name van de Co¬ 
ninklijke Majefteit belooft, maer daer na openbaer¬ 
lijk gebroken, niet anders dan of fy met de Conink¬ 
lijke Majefteit haren fpot dreven. Sy hebben de 
Landen dikmael belooft datfe met geen Spaenfe Gar- 
nifoenen befwaert , en dat de Spaenfe Inquifitie in 
defe Landen niet en fouden werden ingevoert. Sy 
hebben den Edelen dataccoord ’t welk in Augufto fes 
en tfeftig met de Hertoginne van Parmagemaekt en 
gefloten was, met groter ftatigheid belooft te houden, 
en in defen laetften krijg hebben fy veel beloften ge- 
daen maer niet veel gehouden , namentlijk aen die van 
Rotterdam ,<lie van Bergen in Henegouwen, de Gra¬ 
ve van Egmont en Hoorne, de Heere van Montigny 
en Berges, die als Ambafladen in Spangien waren ge- 
fonden, de foldaten van den Grave Ladron,defe alle en 
hebben fy geen beloften (feggen fy) gehouden, en men 
fiet aen hare eygene woorden wel dat fy geen gedachte 
en hebben om fulx te doen, want fy en bieden felve 
geen verfekeringe noch beveftinge haerder beloften 
te doen, maer alleen dat die van Amfterdam de fteden 
fulks te kennen fouden geven , en van haren wegen va¬ 
ftelijk toefeggen : nadien, fpreekt de Hertog van Alva, 
dat wy u geloven en verfekeren by defen brief by ons 

z onder- 
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ondertekent, dat fulx alfo Tal gefchien. So dattet die 
van Amfterdam gantfehelijk ophaer nemen louden, 
daerom fo die fteden hier namaels (feggenfe) haer be¬ 
klagen mochten datmen haer geen gelofte en hadde ge¬ 
houden , men fal hen keggen, waerom fy fo fot fijn ge- 
weelt datfe hare vyanden die van Amfterdam geloof 
hebben gegeven, de wij le de Hertog felve hen niet be¬ 
looft en heeft, en al waert fchoon dat alle manieren van 
eeden en verbindingen v/aren gefchied, fo fouden fy 
niet achten daer in eenigfins verbonden te fijn, door 
dien in het Concilie van Conftantien befloten isge- 
weeft, datmen den ketters geen gelove behoeft te hon¬ 
den. En fo veel belangt het inhoud van het laetftedes 
briefs, datfe grotelijk dolen die de Coninklijke Maje- 
fteits macht meinen weder te ftaen , en dat hun qualijk 
fal vero-aen fo fy hertneckig blijven, en de felve macht 
fullen willen verfoeken, daer op feggenfe datfe altijd 
^eproteftccrt hebben en noch protefteren 5 datfe des 
Coninx macht noit en hebben willen , noch als noch 
en willen wederftaen. Ook houden fy hem wel verfe- 
kertdat den Conink fijne eigene en getrouwe onderda¬ 
nen niet en begeert te vernielen, maer defe vreemde ty- 
rannen (feggenfe) die onder des Coninks name hen va¬ 
derland in haer fubjectie willen brengen, die willen fy 
rotten leften man toe wederftand doen, en en fijn ook 
van hare grote macht niet verfchrikt: cintelijken , ver¬ 
manen fy allen borgeren,ingefetenen datfe haervrou- 
wen en kinderen van defe bloeddorftige vyanden haer- 
dereere, verdervers van haerder gantfcher welvaert, 
vrymoedig befchermen en verdedigen, en ten felven 
einde in alle eendracht hen leven eerlijken en vrymoe¬ 
dig opfetten. Op datfe de felve vryheid diefe van hare 
voorlaten ontfangen hebben, ook hare kinderen en 
kinds kinderen t’famen met eenen eerlijken naem en 
loflijken roem by alle naburen, en alle vreemde natiën 
mogen achterlaten. 

IHt teil mi tocberftcren totbe DdegeringebanJ|act# 
tem. <Don freberico fienbe batljp met ftoptienop 

^aedem niet heel en bo?berbc/ öetoijle be bojgeren 
metblocDe folbaten bermengt 5ijnbe/ Daer feerb20# 
mcïpen befdjermben/beeft mibbel gcfoclit om be be# 
iegcrbenodiftoacrbcrte beleggen / en te benemen al# 
lc hope ban bictuaïic meet in te brijgen / bie 3P anberg 
nod)bagclijrboo25tS|aedcmer meer in bregen/ ge# 
burenbe' be ©02ft met «^icöcn/ en fo baeft bet open 
toatertoaoge'mo2bcnmctfcï)uiten en (diepen / toant 
bejlMnccban^angicn babbeOet hoojbeelbaerhan 
in / fulbg bat boe teel bie ban 2Hmftccbam eenige 
(diepen en galeibcng op be peer öaööcn / bc (clbe 
niet bed bdetö en bonben boen of baer en teetben nocD 
bagdijr mmialic en munitie ban oo?loge in gcb?adit / 
bie ban Jgacricm (clbe Dabben oob ttoc of teie galeien 
toegeruft/ baer uicbe w bagcliioc op te peer boe# 
ren en bare bpanben fdjabc beben. 3Hon freberi# 
co ïjabbe om bic ban ^aerlcm te meer te gtidlen/ op 
ïjet rabeUjn ban be Crupfpoo# {’t todb bic ban ber 
^tab Dabben geabanbonneert) een groote Doogte 
ban aerbe en Dalton boben met platte fopne/b’todft 
een Cattcgcnaemt toerbe/ baer OP ttee ftueben grof 
gefcDnt op bebe brengen/ baer Dn mebe inbe ^tab 
fcDoot en bed fcDabe bebe / maer bie ban bc ^tab tjeb# 
benber tegen gearbeib en met febet gefdjut baer te# 
gen gcfcDoten / en be (clbe onbmihbaet gemaebt / 
enfeboten bie ttee ftudien bie baer op ftonben batfe 
ban Doben neber bidcn/baer Sloljan Cuningam Sieu# 
tenant ban bc ^ebotten bem b2omdijbcn in gegue# 
ten beeft/ fo bat bem baer banbc eerc toerbe toege# 
jdueben. <Don f reberieo fienbe en bemerbenbe bat 
Dn éaetlem niet en fotibc bonnen in brijgen / ten toaer 
Dn meeftertoare banbc peer/beeft opten 29par# 
tü ben btjb bp ’t Duig ter %it boo2 boen bclbcn / en ig 
met 33 Imfterbamfe (diepen enfeben galenen bp3ijn 
anber (diepen opte peer gebomen / en boe teel be 
puiteen fdjepen’tfdbe foditen te beletten / gdi|b3P 
eenige bagen te boien gcbacn Dabben / fo Ijcbben fp nu 
moeten gebogen/ batbebpanben albaer meeftcr 3ijn 
getoepen/ fulr bat bie ban ^aeclem alfo Det peer 
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berïoien Debben. <E>e Sïmfterbamfe bebben terftonb 
cenfcbantfecpaeto02pen om Daer fcDepen baeronber 
beiligteieggen. ^e$?inceban <$?angien Dabbeen# 
trent ioo fcDepen op te peer/en beeft opten 9 3ïp?il 
fcDermutfinge gebonben mette (diepen ban 3ïmfter# 
bam/ maer en bonben bp ben anberen niet bomen/ber# 
rnttg Det eenenj&oo^booften toinb toaeibe: fo nu bie 
ban Igaerlcm te lanbe (eer Dert belegert toaren / fo be# 
gofï nu 00b b’ooftogc opten ïgaerlemfe peer te toater/ 
al toaer men 00b bagdijt febermutferenbe teag / b’een 
tijb ben een / b’anbere tijb b’anbere boo?bed Debbenbe. 
^oen nu bet peer onheilig toerb/en bregenbieban 
i^aedem niet bde bictalie meer/ maer alle bing begoft 
Den te ontb?eben / fulbg tg opten 18 pepaf-gdefen (*.3*°.) 
bat een pber man moe$ toebomen met een ponb ter# fêarriem 
toen b200b ’g baegg / be b?outoen en maegben met een 
(jalf ponb/ Doerett enjongeng met motuboeben/enuc ÖUU 
totemet3ijnponb tnoobg nieten boft toebomen / bie 
mocDt met moutboeben 3tjnen buib bullen, 
25?outoctg en moditen geen bier Doger b20utoen ban 
ban ttoïntig ftuiberg be ton. «§omma Det begoft 
Deel betiaut in ber ^tab te toerben/ nict-te-minbte 
ban ^aerlem Dabben nocD ebentoel goebe couragie/ 
maer eintdijben be frDepen ban 35cn jpreberico / 
3ijnbe 63 fterb in getale / Debbcnben 28 pep tegen 
beg ^2incen (diepen geflagen op3t peer/ altoaer iJ/Jan 
beg §è?tncen fcDcpen be blucDt moeften nemen aeD# M 
terlatcnbe 21 fcDepen / ban todbe bictode bie ban func/nn 
buiten getriumpDeert/ maer bie ban binnen feerbe# ,CBe*en' 
b?oeft getoeeft Debben. <©p ten felbcn bag tg be frDant# 
febiebp bie ban ï^aerlem op te peer-bame geDcu# 
ben toerbe / bdernad beft02mt / baer ?p be bpan# 
benmanndijb afgeftagen Debben / maer boe bie ban 
ben fd)ant3e merbten bat3e ban be fcDepen berlaten 
toerben / en öpbang gebomen 3ünbe tot getoeb ban 
benbittuaïie en bugpoeber/ Debben Dun beDouben 
lijf en goeb opgegeben / fulbg bat bie ban J^aerlem 
Dier boo?geen bictualie meer bonnenbe brtjgcn / feec 
benaut toaren/ niet anberg toenfcDenbe ban batbe 
bpanben be beften fouben bomen befto?men / en om be 
bpanben baer toe te bertoeeben/rtepen 3Pfe met fmaet- 
tooo?benaen ober bemuren: fp toaren nu 00b fo feec 
benaut batfe geen tpbinge meer en bonben brijgen 
toat gerectfdjao bpben pdnee om Dnec te omfetten 
toerbe gemaebt. Niettemin fp toerben altemetmet 
bltegcnbe boben (te toeten bupben bie be bdeben aen 
Darc boeten toaren gebonben) getrooft iiatfe moet fou# 
ben ïjouben/ be ^ince foube Daer baeft bomen ont# 
fetten/ toaer ban fp fomtrjbg (Daer baer op berlaten# tfrore 
be) toat berguibten / tonenbe Dare boojgaenbc toura# 
gie gcltjb of 3P nocD alle binb oberbloebig Dabben/ baer „en 
3p noefttang niet ban ban alg geb?cb toaren Debbenbe/ igawieni 
ja tot fulbe benautbcib gebomen toaren batfe met goe# 
befmabe feer gieriglijben batten / Donben en anbere 
onreine en ongebmibeliibe bieren bleefcD aten/en met 
Itjnfaet en Dennipfaet boeben Dare Dongerige buibett 
moften berfaben / en alg bie niet te brpgenen toa# 
ren / Debben fp offen en bocpen-Duiben gegeten/ en 
Doe tod bie Daer belegert Dabben 00b gene goebe 
conbitien en Dabben / toant 3P roebe alle binb ge# 
b?eb Dabben / en bde ftotoen boo? ongemab/ Don# 
geren fmettclijbe fiebten / fo en toag bebenautDetD 
noebtang niet te gelpben bp be benautDeib binnen 
=^aedem. 

<©nbemiffcben beben ban bie banbc ^tab en ban 
be bnanben altemet eenige mijnen fp2ingen/ en boe 
tod be fdbe bedtijbg tocinig operatie beben/ fo leben 
bcbnanbcnbacrnocbtang bemeefte fdjabebp/ toant 
fp bedoren baer mebe ben dTapitefn^on^tepbano 
be dSuefabe / en longbegno Sergeant pajo? ban 
^>on <6onfalo be 23?acomente/ en ben Ingenieur en 
Capitein ©artljolomeo Canoi/ biemeteenmufguet 
gefeboten toerbe/ baer bc ^pangiaerbenfeer om bc# 
b?ocft toaren / en Ijidbcnt boo? een groot bedieg / fo 
boo? be bdegcringealg boo?benConinb/ alfo bp ge# 
adjt toag te toefen bcnejrperften ingenieur en pee# 

| ftec in patDematica / bier in bie tpb mocDt toefen. 
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fBecrtoCtb/ fbljeeft OJonbijeet Diederich Sonoy 
*?rften booj lafl banben ©2ince ban ©rangien (hem bp cenen 
Sum Johan d’Ledufe met bJtebcn ban ctcbcnttc aen hem 
öen ï&iw gcfonben ontboben) ftcf) met eentge fcïjepen brtjgS- 
mcïHöft p0lb en puomccS of fcljanfgrabets tc toater begeben! 
in* on is gebaren aen ben 3^icmecbijb / bet todbe een 

is iegaenöe tuffeben $Cmderbam en jjBmöen 
on beeft befdbe fubijtdijben in genomen / en eene 
fluier baer in icggenöe / gebeel on|iucben gejlagen/ 
en een (iub tocegS ban öaer een (lub ban ben <Dijb 
b2pbtep en bnjbboo2ge(ieben/ en tuffeben bet boo?* 
geileken gat en be geb?oben fiuife tod aebt bonbert 
goebe foïbaten opgetoo?pen / met bele belhors bie 
bacrinberbacfialbacc bobben begonnen tcbefcbanf* 
fen/ ’ttoeld alfo tod gelubt 3ünbe / is DP (latenbe 
öaer ontrent bijf galepen / b?ie boots ert eentge an* 
bere febuiten en fcïjepen ) naer <£bam gereid / om 
bcnltuöen terdonb meetber fccourS ban fcïjepen en 
ban bolde/ bdbcrS en btmialie te bcdellen / baer 
in ljp arote nacrdigbeib bebe/banen bonbefobaed 
niet gefebieben of bic ban Stmdcrbam / toel toeten* 
be toat bier aen gelegen toas/ alfo bier boo?ljetle* 
ger be toebocr ban bictualie genoegfaem foube beb 
ben benomen getoeed / 3ijn ben beertienben jBartij 
naermibbag met meer ban ttomtig IBaterfcbepen/ 
met 25a(fen en «©otelingen boo?fien / uitgebomen / 
on bebben be boo2fcfj?ebcn bijf galepen / b?ie boots 
en anbere febuiten en febepen fo getoelbig oberbal* 
lenbat 3pgenootfacdt toaren/bie ttoe galepen/b?ie 
boots en een fcljuitete berlaten/ biebe Sllmderbam* 

bam ho- merS drogen / b’anbere toeden onber ben 3Mjd/ en 
men met faibeerben baer onber’t<£5efcbut banbe gene bie op* 
teriche^ten <Diemcrbijd lagen. <Dc todfie baer ood feer be? 
pen uit naut toerben / alfo 3p ban be 5pbe ban Smderbam 
en nrmé \Wt b2te ©enbelen dneebten en grof <*3efcfjut / ban 
SjV be jDuibenfe 3ijbc met een ©enbel ban buiten-bijr 
igoïianfe ban be Sümflerbamfe febepen / en ban binnen bijr 
feflepen. pan febere febuiten / bp bie ban SCmderbam dertt 

toegerud / toerben aengeboebten. <De boo?fcïj?eben 
^onop bit berdaenbc / beeft fulfte neerdigbeib ge? 
ba en met fcbnjben / bibben en b2eigementen / bat 
bp ontrent 40 febepen in ber bacd gereet gedregen 
beeft /en is baer mebc met fo beel boldS ais bp don* 
be in ber baedbebomen/ ’t3eilgcgaen/ombefolba* 
tenoptcntDiemerbijb leggenbetc ontfetten/ en iS bet 
begin fo toel gelubt bat be febepen ban 3Cmderbam 
feer te rugge gcb?eben 3tjn getoo?ben: maer alfo bie 
ban SCmdcrbam/ bie be bare febere grote febepen te 
bulpefonben/ betoelbe boo?’tgat bat in be toefebon* 
ben plaetfc in ’t §c in be tointer toas berlopen / aen 

©e quamen/ fo is ben $oo2b-^ollanbers be moet ont* 
tKS fonïten / en namen be bluebt/ latenbe ben <0ouber; 
fetoiucp’ neur^onop bie met een dijbe Poeper b002 aen en in’t 
ten. mibben3ünberbpanbentoastn 1000 perpbelen/ban 

bPontquambetnocbten leden/ fulp batbebietorie/ 
bie genoeg febet toas aen be |Soo?tboIlanbfe / (b3p 
be moet niet en babben betl02en / baer beerbe aen 
be ?ümdcrbamfe 3ijbe. ^e b002fclj2ebcn ^onop feer 
gualpben te b:ebcn 3ijnbe/ bat alfo bie öetoonnenfas 
be berl02en toas gegaen / en beeft nochtans niet ge* 
rud / maer toeberom 3ijne nacrdigbetb gebaen aen 
be |^oo2b-ï|3llanbfe en 3©aterdeben / met berma* 
tien/ bibben en toeigen ban te ballen in b’ongenabeban 
ben$2ince/bat bP te toege b2acbt/ boe toel met gro* 
ter moeiten / bat alle öe SDatecdebeneentreffelijben 
armee inalberple Hebben toegerud ban elf grote en 
toeltoegetude febepen beel boots met ©oebenetten / 
bele Roepersen anbere JfcarbeelS en JDaterfcbepen / 
batbefelbealletefamen ober be tachtig febepen dorb 
hiaten/ en bat onberbe conbuitebanbcn ©ice-^lb* 
mirael ©ieter dpranben / en toefenbe al in 2!cc om 
naer oSbam tc bomen/ en baer teberfamclenbpbcn 
boo?fcf)2ebcn^onop/fo bregen 30 tiibinge boe bat be 
boo2fcf)2eben belegen bnecljten / tnffcljen ben x 8 en 19 
IBartij bes nachts (menenbe albaer berlaten te 3ijn 
rnbattergeenontfetboo2 ftcn-luiben meer boo2ban* 
ben en toas / naer batfe Dabben berdaen bat be $oo?ö- 

I. Deel. 
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Jlollanbfefrbepen gebluebt toaren) ben^iemerbtjb 
berlaten babben / en met febere Crabfcbutten en an* _^ett 
bere bie 3P bp baer babben/ ais 00b be grote <0a* SS 
lepban^ootoöcbloben toaren ban ben boo?fcb?eben hiaten. 
ïDtjb/ toaer af een beel gebleben en in ber bpanben - 
banben geballen / en een beel met groot pertjbel ont* 
bomen toaren / fulr bat be boo?fcb?ebcn ?trmee te laet « 
quant / boe toel nochtans 3Pluiben tegen bc^mdeci: 
bamfe febepen treebenbe/ befelbe berbtebentotbin* 
ncn be palen ban SUmdtrbam. <Dp befen tocht en 
aendagiSvircafmus ban 25?eberobe ?llbelb02d onbec 
hopman 3©illemiliebenf3 gefeboten boben boo? 3ijn (F- 
(linber boet/baer ban bP ter aerben biel en toeberom 
opbomenbe/ begaf b^m naer bd ge toe/ tnmenins 
geomlieberindtoater te lopen en teberb?inbenban 
gehangen tot ?Cmdrrbam geb2acbt en albaer gebam 
gen te toerben / toantbrt boe alfo beet ban ben roodoc 
ging (fomen feib:) onbertuffeben geraebte bp met 3pn 
(lagf toaert te ballen in be (ïote beneben aen ben bij& / 
mettet hooft in ben gronb/fonberhemtebonnenbe* 
helpen / en bacbtc niet anbers ban alfo te derben/ 
bocb quam albaer een Co?porael ban ’t felbe ©aenbel 
bie in be toanbeltnge genaemt toerbe Dalf toafifen/met 
ttoe of b?ie 3ijne mebcgefellen/befe bebbenbe een fpieffe 
enfienbe bont in’ttoater leggen mette benen om bo* 
ge / en menenbe bat bet een ban be bpanben toas / totl* 
be bomboom boondoden mette boo2fcb2ebenfpieffe/ 
ban dad bom boo? be tauonge ban 3tjn boren / bic met 
paertS-bap? gebult toas / en quede bom een toeintg 
trt 3tjn fltnder liefe/ en toillenbe be fpieffe toeberom 
naer bom treeden/ hooft bom (alfo bie badgobeebt 
bleef) opgetogen metten boófbe boben ’ttoater / en 
25?eberobc boelenbe bom gequed / foibe / toat 3ijt gp roont>f|* 
boo? een jBartelaer/ bat gp een lufiig bo?d niet ru* 
dig en donb boo?t boo? bolpen i ^00? teelde tooo?ben B5« 
bp bom toerb dennenbe / feggenbe ’t is 25?eberobe / la* öooö^ j 
ten top bom uit bolpen / gelijft 3P beben on delben bom 
op ben bi)d / en mits bP in ’t toater bab gelegen en bat 
ben bal ban 5ijn boet niet en toasboo?fcbotcn/ fo en 
toas ben b?anb en betten bie bP te bo?engeboeltbab* 
be nu fo groot niet / en marebeerbe metben luiben 
boo?tS tot abam/ altoaer bP boo? bebe geraebte in 
een febutte ban be bïucbtenbe buifluiben / bie bont 
b?acbtcn tot jBonicdebam / on is alfo toonberbaet^ 
lijd baer ban gedomen/bocb beeft bP feer lange tijö 
aen be quetfure gelegen 1 en is baer ban eintelpden 
genefen. <Defen aenflag / boetoel bie toel aengeleiö 
toas bp ben boo?fcb?eben <§onop en 00b in’t begin 
toel toas gelubt / ais bebbenbe ben boo?fcb?ebenbijö 
fonberberlieSban bolbingebregen/ boo?gedeben en 
3ijn boib befcljand / hoeft ben boo?fcb?eben ^onop £0nog 
nochtans geb2acbt in groter bleinaebtinge en bet* fionu ta 
fmaebbeib/ en bobben bom niet alleen be boo?fcb?e* Sneatft< 
ben foïbaten bie ban ben ^iemerbtjb ontbomèntoa* tenge om 
ren/feer geblameert en 00b naer gefeib/ bat bpöen öetonge^. 
boo?fcb?eben aenflag fonber eenigen raeb en boo?* !"“|SL 
fiebtigbeib alleen boo? 3iin eigen goebbunben babbe raeCö3^ 
aengebangen / ia baer-luiben albaer op te bleeS-banb 
gcb?acbt / maer 00b be foïbaten bie mette febepen 
fcbanbeltjb fonber noobbe bluebt babben genomen/ 
hebben om baer felfS te berfebonen bare febuib ge* 
foebt op bom te febuiben / fp?edenbe en hem nage* 
benbebele faben tot 3bnber oneeren/ en be j§tcben 
ban |Soo?b-^oIlanb en 3©aterlanb bobben hem ooft 
naergefeib als bat bP ben boo?fcb?eben aendag fon* 
ber baer-luiber toete babbe begonnen / ’t toelb 5P bont 
lieten bebunben bat bP niet en bermoebte / of immers 
bat bp fulr niet beboo?be te boen/nabicn3Pluiben be 
bodonen laden moden furncren en b?agon/fulr bat 
bpboo? befe mtffucbingc bed ban 3ijne autoriteit dl** 
baer berloo?. aBaerom bp al ’tfelbe fcb?eef aen ben 
©?ince ban <D?angien / befgdpr fo bebe 00b Jan de 
Leclufe (op toiettStooo2b bp ben felben aenflag bab* 
be aengebangen) 00b fo babbe liBeehec ïötllem 25ar* 
befius ben ©?ince alle be gdegentbeib befeefabege* 
fcb?eben / baer beneffens berfocljt ^§onop bat be $?in* - 
cepemanb ban qualité albaer foube toillen fenben/ 
Det toaer bo ^eer ban 5tlbegonbe of temanben anborS 
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bie ftem op be booef? facit fotiöc tnfo?mccrcn. T>c 
pincctonb fccr guaïijftcn tc becben bat ben boo2f3. 
aenftacft alfo gefalgccrt toab/ enniebe bat beboo2; 
noembe ^onóg in fobamgc laftcringc en moepte 
guam inbcfctftb/ toant ftg aeftte bat ftet g200tdijftcn 
ban nobc toab Dat’er goebe eenigftcib tn bat geftedc 
guartier toab. <Berftalben fclftec'fftp aen ^onop bat 
lig l)cm tod bcrfeftertftidt en gccontenteert ban fijn 
bebottv en bat ftp ftem tod moeftte berfeftert ftouben 
bat ftp ban fijnen perfoon alle goet contentement en 
todfteftagen toab ftdibenbe / alfo fjem ten bolle bdtent 
toab met'toat necrfttgftcib en goeben pber/ ftg altijbb 
be gemeene falte geforftt ftabbe te bobberen / batljg 
baeront ftegeerbe bat Dg nu irt befen noob (om alle in* 
fonbementen te feftoutoen / alfo bg be continuatie ban 
fullte onecnigfteib/ gefeftapen toab/ bat be bpanb baer 
uit gtoot boü2bed foube mogen treeften / tot gjoot aeft; 
'tcrbcci en beberffeniffe ban ben lahbejalle particuliere 
aftertien foube aen b’ccn 3ijbe ftellen / en allccnlfift foe; 
ftenbe b02beringe ban ’t gemeen todbaren. €n of 
ftem al cenige t’onrccljt toilben bcfcftulbigcn/fo 3ftt 
gmfcfmift be pince aen ^onopjbeb berfeftert bat tóg 
nietfo licfttbcerbig en 3ijn/ battogfonber tocttigcen 
biUijftc oo2fafte gemanben fouben toillcnleeb gebaen 
toerben. ijBacr alfo befen ttoift en oneenigftcib noclj 
meer en meer toenam / ja bat’er een balfcft gerueftt 
quamboo2 ben pinre/ aïbbat be $5oo2b-l$oIlanb; 
fe fteben ^onog ftabben gehangen geftdt (baer 
noefttanb in ’t alberminfre niet aen en toab/ toant ftoe; 
tod ftg tod toab bg lien-iuibcn in cenige beraefttinge 
geftomen/ fo ftabbe lig noefttanb fijne autoriteit al; 
tijbbfo beftouben/ bat ftp alle bcblanbb faften ftabbe 
geftanbdt/) fo Heeft be pince albacr gefonben ^fonft; 
Heer Charles de Boyfot, om ftem te inf02meercn op 
be boo2f5 faften en ben ttoift ter neber te leggen/ ooft 
mebe naer be gdegentfteib ban alle faften te ftelpen 
beraebflagen tot boo2beel ban ftet gemeene befte al; 
baer. <Dcfc albacr geftomen 3ijnbc/ en fteeft niet al; 
leen ftem beginnen te inpmeren op ben booftf.ftan; 
bel ban ben ipemerbiift / ntaer fteeft ooft bclelanbb- 
faften met ben <0cbcputcerbcn ban ben fteben in 
bien guartier beginnen te ftanbdcn/ fonber befdbe te 
communiceren met ben boo2f3 e^onog / ja ftg fteeft 
folteren gebangen bic bo02laft ban ^onog binnen €; 
bam gebannen laeft boen ontflaen / gcnoccft tegen 
toilleban ^onon. per t*002 ib ben ttoift niet alleen 
bcrmccrbcrt/ macr ib ooft be boo2f3. ^onogbg bie 
ban ben fteben in bien guarticrc in meerber ftleinacft; 
tinne geftomen: en ftg fclfb fteeft op ben boo2f3 2£>og; 
fotfobanigcnjaloufic genomen/ alb of befdbe niet 
anberö en foefttban metmibbelen te capteren be be; 
nebolcntic ban bie Itigben ban bien guartiere/ om 
ficli fdben aibaer te b2ingcn in liet <©oubernement en 
ftem baer upt te ftrijgen / toaerom ftg aen ben pince 
(eer ernftig nefclpebcn fteeft en ftem beftlacgt bat ftg 
ban fijne goebe bienften geen anbcrerccompcnfe en 
ftabbe te lïcrtontftten / en bat alrebe anbere €bden 
en b/omen bcroojfacftt toaren fieft ban gdijfte en an; 
berc bienften tc ontreeften / upt tocefe of ftaer boo2 re; 
compenfe ftaerber lange bienften en getroutoigfteib 
gelijften loon / te toeten perijftel ban eer moeftt ge; 
toerben / boo2 licfttgdobigfteib en topbingc ban cenige 
bic miffcftien Hen felfjS foeften in telingen. Ijp fclpcef 
ooft aen ben perc ban ,§int SUlbcgonbe en anbere 
fijne b2icnben en goctjonftigc bg ben pinre 3ftnbe/ 
ïïen-liüben fijne falie rcrommanbcrcnbc / op batfij; 
neeere moeftte blijben ongebiolcert / bat ftg niet tc 
min bercib toab ftem tcfcfticftennaer al t gene ftem 
ftin^urftelijftc^cnabe ban gunnen foube/ al foube 
eenanber (fcib ftp) bcb2ticftten ftomen genieten ban , 
’t gene lm met g200tc moeite en perijftel boo2 fijn 
3piirftelijfie <0enabc ftabbe berftregen / en bat ftet 
ftem foube gacn naer ftet oubc fptecft-tooojb / te 
toeten: 

’t Loon dat de Pocken ende Heeren geven, 
Is kreupel, lam 3 ofte uit ’t Land verdreven. 

! t TDdii ftn noefttanb ban fo bcttgbelijften 5pttrfl en 
Cftfijlen Piince niet en toap bertoacfttenbc, 

€ $fincc b2cfcnbe bat uit befe ftleine bonrftens? 
een g200t bier ban ttoeebtacftt moeftte ontfteften/ 

en bat baer boo? be bganben in bien guartier eenig 
boojbed moeftten geftrijgen/fteeft baer in bg tijbö toil; 
len boo2ficn / toaerom ftg albacr in alber ftacfi gefon; 
ben fteeft Jfèecftcr gieter be Kijfteombc geftdteniffe 
ban bien (©uartierc te bernemen/enooft ^onog aen tc <£öatl 
feggen bat om ’ttodbaren ban ben lanbc cnb’eigen 
rufie ban^onog ftggcrabcn en boo? beft bebonb bat jus 
^onog ftet <0oubernêment ban bar guartier bcrlatcn . 
foube / en bat ftg ftem toeberom met ftet <0oubernc; 
ment ban ber ©ccrc foube boo?fien, t^efe albacr ge; igoïiam 
ftomen 3ijnbe/fteeft be geftdteniffe ban ftct^oc2bcr; 
guartier hernomen / en ^onogaengefeibbe meenin; 
ge ban ben $?ince. ^onoggaf boo2anttooo2bebat 
ftg niet begeneft en toao na eenig Coubcrnemcnt ter 
toerdt/ en foube ben lafi bie ftg buo langc-gcftab ftabbe 
todftebben mogen berben/ tentoarebeg'tncgcntftcib 
bie ftg altijb ftabbe geb2agen tot bcn|B2incc~cm ben 
feibebienftte boen/ en tot beïtdigie/ om befdbete 
b02bcren en befeftermen/ ftg foube ooft toel geerne ober 
lange upt ftet fdbe <©ouberncmcnt gefeftepben fteft; 
ben / fo ftg ben $?ince tot meermadö gefcft?eben en 
omgebeben ftabbe: macr en ftabbe gcenbcrloffton; 
ncn ftrijgen / macr bat ftg baer nu uit foube fefteiben 
totberminberingeenberftleininge3ijnber eeren/ bat 
en ftabbe lig niet bertoacftt bat be $2ince ftem foube te 
boren ftebben boen ftouben/ ban ftabbe altijb berftoopt 
bat be Pfince ftem nu in befe gdegentfteib in fijne au; 
toriteit foube ftebben boen ftijben en fterften. ^ijn <iêr; 
cellentic ftonbe ooft tod berftaen toat autoriteit ftg 
ftebben foube ter ©cerc inbienftp in fulftcr manieren 
ftier ban baen fcfteibc: begerenbe baerom aen jBceftec 
peter be Rijfte bat ftg fijn €jrtdlentie bit fdbe en alle 
be gdegentfteib ban ’tfelbe guartier ten beften fou; 
berappo2teren/ enbenfelben ban fijnen toegen bib; 
ben bat ftp foube toillen infiefit nemen / bat ftg fijne 
ecre enbe reputatie moeftt blijben beftouben/ en fo ber; 
rcffin€jtcellentieimmcrg toilbe bat ftp ftet <©ouber; 
nement albacr berlatenfoube/ foentóaoftgnietban 
meeningc eenigen laft oft <©oubernemcnt toeberom 
aen te nemen. iBeefter peter be Rijfte regf be terftont 
toeberom bg ben Pinre en bebe ban allesi fijn rappo?t: 
be pince alle be gdegentfteib berftaen ftcbbcnbc fonb 
ftem albacr toeberom / contimierenbe ^onog in fijnen 
ftate en o?bonnecrbc Cftartob 25ogfot Commiftaris 
<©enerad ban ’t gefteci Soo2bcrguartier en 3©ater; 
lanb/ en boegbe tot ^onog noeft b2ie perfonen met ab; 
bijsf ban ben fteben ban ^ood-^ollanb/betocllie bg en 
tegentooo?big fouben toefen in allebergaberingcn en 
raebftagenbicmenfoubcbeftoebcn tc ftouben in faften 
ban ’t boo2f3 lanb/menenbc bat baer boo? ben ttoift en 
oneenigftcib gefted rcffccren foube/ ban ento’tfdbe 
niet gebolgt/maer tb ben ttoift en enbie/bat toV bertoij; 
beringe bagdijftö tuffeften ben boo2f3 ^onop en 25og; 
fot bermeerbert boo? bien jegdijft tn allen fteben fijn 
goet gunnerb ftabbe. 

3Dcfe bingen baft ontrent 3|aerlem / ooft Pienter; ©oo& 
bijft en Boo2b-ijollanb gefcftiebenbe/ fo toaren be ^an J"c 
^edanberb boenbe ont be fteben en plaetfen bie öc^ouf. 
noeft in beb hertogen ban 3Jlba getodb toaren te De; ctomgieit 
noutoen/ toant fg toaren feerfterrft ter 5ee / boenbe 2"^ 
bagdiiftb be ^cftdJenbanbenprtogban?lllbag2o; zce> 
ten afö’cft. ?Cntonib ban 25ourgoingicn Ribbcr/ Janu. 
<©ouberncur ban Eedanb nu geftomen 3ftnbe tot goe; 
ben ouberbom / en toefenbe gcmaeftt ^tbmirad ober 
öeiSeberlanbfcfcftepen/ aenbe3ijbebanbenprtog (F , * 
ban 3tiba / tb op ben ir. gjunij ftoorenbe bat be 
Sedanbfe ^diepen aenguamen / ugt iBibbdtiurg 
gegaenongetoapent/ allcenlrjft met fijn Rapier / om 
teftefienbe gdegentfteib ber ^eftepen/ en geftomen 
3ijnbe op ben i©üft tuffeften iBibbdfturg en Eee; 
burg of Rammcftenb/ en albacr fteficnbc b’2tr; 
mabe ban ben Ecdanberb / tb met een gfer ban 
acftt ponben nuböett boo? ’t lijf gefeftooten/ fuijr 
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bat bp fottücr een tooo2b tc fp?eben boob ter aerben 
lid / óp iö een toelfp?ebenb man getoecjt. 

©Sn p\<S $2incc Dan <©2angien enbe Staten banmol; 
nferftig» U lattb toaren feet Debommert en Dabben groot me; 
Sciöorn ödpben met bie ban^acrlem: maer en toiftcn niet 
^ümfc™ toatmtbbelen fpluiben ge&juiben fouben/om b’felbe 
tm. te mogen berloffen ban befc bcïegeringecnftoarebc; 

nautbeib/ fp troo|ïen bte ban J^aerlem bagdtjr met 
b?ieben en beloof benfe te ontfetten / ban en toiften niet 
Doe batfp ’t beft beginnen fouben/ toant be bpanben te 
fïcrb befcfjanft lagen in Daer boo?beel/ baerom focljt be 
30’ince allemtbbden om Den-Iuiben bebictualieaftc 
fnijben/ om fjenluiben alfo boo? noob / geb?eb en Don; 
ger/teboen opb2eben banber belegeringe/ en toant 
Dem bocDt bat bet innemen ban ben ^iemerbpfe Dier 
toe boomemelp feer bienftig foubcfijn/fofcb^eefDp 
acn ^onop / bat DP alle mibbclen fottbe foeben om ben 
<©icmerbijb toeberom in te nemen/en Dem albaer tod 
te Befcljanfen. (€en anberen fonb Dp be ^eere ban 2Ba; 
tenburg met een beet bolr / om Det 3£o?p ban Putoer; 
Derft leggenbe een mijle ban 3Cmfterbam / baer be 
fe Duiten / ftomenbe ban Htrccbtna SCmflerbam / boo? 
bp moeten pafferen/ in te nemen/en Den-luiben alfo 
ben toeboer ban bictualiete beletten. <©cb002f5^0; 
nop / beeft op ben 2 gjunp/ ben boo?f3 <©icmerbijb beef 
nacfjtö te ttoaelf uren met bcrlieö ban toeinig bolr ten 
ttoebenmad ingeïtregen / en beeft ficb albaer terfïonb/ 

©icmrc» en met alber Daefte befebanft met feö fcfianfen/toie aen 
tra be 5pbe na jBuiben/ beeft oob befdbe plaetfe ingefjou; 

rmcuti> öen tegen beö bpanbö getoelb / maer bermttö bte ban 
aeijomen SEmfterbam terftonb febere bijf galepenfonbcnopbe 

<©iemermeer met anbere febepen/ fo beletten befelbe 
bat be febepen ban ^onop / betmitö ontoilligbeib 
bant fcbccpöbolb geen meefter op befelbe meer en bon; 
ben toerben / ober fulr bobben fp be bictualie ebentoel 
bonnen bebomen / fo bat bet boo2f3 innemen beö ^ie; 
merbtjr benïuiben toeinig beletö bebe / noebtanö beeft 
Dp bic plaetfe fo lange ingebouben tot bat J^aerlem in; 
genomen toaö / toner na fp ban fdfö (bonnenbe albaer 
geen b?ucDt boen) toeberom ban baer iö bertroeben 
ben 17 Sulp/öoo? lafte ban ben $2ince ban ©jangien/ 
cn bet follicitcren ban ben sS002ber fteben. 

3De l§ccre ban batenburg / iö 00b met 3jjn bolb tot 
«©utoerberh gebomen / en beeft na ettelijbe blcine 
fcbermutfelingen/ ’t felbe <©02p aen b’een 3ijbc ban bet 
toater ingenomen en fitb albaer befebanft. <Dan alfo be 
bpanben ben op bet berbbof eninbe berbe feer ftcrb 
beftbanft Dabbcn/fo bonbe bp baer 00b toeinig b2utbtö 
boen of benïuiben btnberen / niettemin bp beeft albaer 
een toijlc tijbö bertoeft / en ^onop ban fijn bomfte ber; 
abberteert/en baer na een anber aenflag boo2geno; 
men / en bet Duiö te Meubelen ingenomen / maer toe; 
ber berlaten. ï^eeft 00b gefotbt fitb tot ^teutoerfïuiö 
te befcljanfen / maer albaer bomenbe begonben be 
<Duttfc bnctfjten te muiteneren: fulbö bat ben gebden 
boopbaerbanontfeten berbacft iö getoojben/ enbe 
blutfjt genomen bebben / ban 3ijn toeberom berfaemt 
gctoo2ben / en men beeftfe eenig tontentement gebaen. 
lIBen beeft 00b toeberom bie ban ^aerïetn berfebeiben 
trooftb’iebcn gefonben/ en belooft te ontfetten / enbe 
benïuiben grote moet gegeben en recompenfe boo? fja; 
re getroubdb toegefetb / beö bpanbö folbaten beben 
grote naerfttgbeib ornnabe buiben te fcljieten bie na 
be ^tabblogen/en bebbenbe eenige gefebotcn/baer 
nit3pberftonbenbatbe J3aincc en Staten bed bolbö 
bpeen bergaberben om bê ^tab te ontfetten/ toact 
boo? 3>on jfreberico aen ben hertog ban 3Elba fefpeef 
om meer bolbö en fetourö / be toelbe bem fonb ben 
2Baron ban Cbeureaur met 1000 ï^oog 25ourgoirt; 
jonnen / item iz ©aenbelö uit bet Regiment ban 
Eombarbijen/en 13 bandon üopeöbefigueroa/ 
en notb bier Compagnicn paerben / befe zi ©aen; 
beien noemben 3P b’eene ’t Regiment ban ^fjilipö 
en b’anber ban gjatob. ^efe toaren in ’t leger ge; 
Domen /om Det ontfet tc beletten en bet leger te fier; 
Den / be bpanben Dregen berfebeiben b2iebenboo2be 
buiben bie fp fcöoten / ’t todD baer een groot boo2beel 

toaö,- toant fp baer boo2 alle be gdegentbeibfoban 
be^tabalöban bet boo?nemen nopenbeb’ontfettin; 
ge toiflen en te baer baer na Donben reguleren. 3?e fa; 
De nu in buöbanigen fiate flacnbe met bie ban l^aer; 
lem / fo toaren niet alleen be $2ince ban <©?angien en 
be Staten ban l^ollanb feer beDommcrt om befe fabc / 
maer be gemene man en intooonbecen ban l|ollanb 
Dabben groot mebeltjben mette felbe / en riepen bat; 
men niet genoeg on bebe boo? be getroutoe burgeren 
en folbaten binnen Igaerlem / ja bcle boteren uit ber; 
fcljeiben c^teben ban l^ollanb / pjefentecrb'en fdfö 
inperfoon mebe te trecDen/ en barr eigen leben niet 
teberfebonen om bie ban^aerlem tc ontfetten /fulr 
batbe^ince ban (©?angien enbe Staten banmol; 
lanb / bebbenbe boen bergaberen alle bet Drijgöbolft 
batfpbp ben anberen Donben Drijgen/ en op anbere 
plaetfen miffen/in bd *©o?p ban ^affem/en baer 
toe omtrent bier of btjf Donbert toagenen met alle 
noobb2uft ban boter / Daeö/ bioob/ gêfouten bleefcb 
en alle anber P20bifie en grote meniebte banamoni; 
tie gelaben / bebel gaben om be fabe te toagen en 
ï^aerlem te ontfetten/ be $2tnce ban <02angien P2C; r 
fenteerbe fdfö mebe te trecDen: maer be Staten en 
toilben ’t felbe/ om berfebeiben refpecten niet gebogen/ 
alfo iö bc ï|eere ban ^Batenburg bet beleib bebolen/ 
en be oberfle macljt gegeben. v©efe iö ben acbflen 
SJulij tegen ben abonb ban ^affem opgetrocDen met 
alle bet DnjgöbolD / baer ottber feer belc 2502gcren amftas 
ban ^elft/ üeiben / Rottcrbam/ en anbere plaet; 
fen toaren/ biegoebtoiUiglijDcn/ enfonber eenige be; oSut* 
folbinge tc berbienen / mebe trocDen uiteenen goc; ten. 

ben pber: ban befe optrecDinge/ boe tod bie in alre 
flilte gefebieben / toaren be bpanben boo2 ^aerlem 
leggenbe terflonb bertoittigt / toaerom fpluiben/ben 
in bare boo?bed begeben bebbenbe/ be felbe toaren 
bertoacbtenbe/be §eere ban batenburg iö omtrent 
mibbernacbc met 3ön bolb na bet 3Mtfe leger getroc; 
Den / ’t todD in ’t ©ofeb lag boo? be ^tab / in be eer; 
fïe befebanfinge bomenbe / bonben fp niemanb ban 
een ^cbilttoacbt bie fp om b?acbten/ en togen baer 
op tefloutebjber boo?t/ menenbe be bpanb gcbluclit 
te 3tjn / maer bomenbe baer fp baer in lagen en in 
Daer boo?beel bertroeben Dabben / (toant fpttoeba; 
gen te bo?en naebt en bagin toapenen en o?b?e toa; 
rengetoeefl om bit fecourö te beletten) fofcbotenbe 
«^pacnfe op baer loö/ en bielen fogetodbigopbacc 
in / batfe be felbe in toeinig tijbö in ono?beninge en 
opte blitcfit b?acbtcn / toant bot toaö meeft al onerba; 
ren bolb / bie fobantgen aenjlagen niet getooon en 
toaren. <©e ^pangiaerben berboïcljbenfe fndltjb/ 
fotepaerbealötcboet /enfïoegent al boobbatfebon; 
ben/be 25aron ban ^Batenburg bleef baer fdfö boob 
in bebluebt/met meer anbere Capiteinen en <ëtoer? ©aten* 
flen. (€ferraetöontguamt geguefl jijnbcbinnenvet; öurg öcri 
ben /bebuifïerbeib bernacljt falbeerbcn nocb belebet 
leben / ban be naebt en toaö niet lange in becö ttjb 
’ö jaerö/ be toagenen met al batter op toaö toerben ge; 
nomen met 00b negen ©acnbelen / bie 3p beö anberen 
baegö bic ban l|aerlem bertoonben/ Dregen 00b aebt 
beltfïurbenö / bic 3P op ’t Duiö te Cleef b?acbtcn / baer 
blebcnontrent 7ooboben (boe tod men eerft riep ban 
ontrent 2000 of 1600 } toant baer quamenber noefj 
beietebooifcbtjnbiemen ecrfl al toaenbcboobte3ijn. 
oBnbcrbefelbe boben toaren bele goebtoillige Do?ge; 
ren meetl ban <Ddft / bie goebtoillig mebe getogen 
toaren / en Dior baer leben lieten / toienö namen tb 
bier tot een gebacbtcnifTe ban baren pber/bie 3P Dab; 
ben om baer 2Bonbgenotcn te belpen berloflfon / Dobbe 
toillcn fïdlcn na ben 3B.2B.C €cr(ilBc- 2Cb?abam jfóantm 
Cbirurgpn / 5Eb2iacn HBinter ^cnrirf5/3l!b2iaen l§en; t»c 
ribf32Bocbp2inter/ ?Clbert Sanf3inbe Cloot/3Cb?i; Ja^crca 
aen 5CntboniflT3 l^oebcbacDer / 3Cb?iaen <©crritf3 ©C(ft 
2Bacber aen be l|aeg-lDoo2tc / 9Cb?iaen ^tomptotjb ^ uoo? 
23obe / tHinb2ieölïBertei5T5/ ?£lb:ecl)t B?umebaert / &‘aï1 
5dnb2ieö^uigenbe ^oon inben€ngd/ 9Cnb?ieöin qmittu 
ben2Burg/3Eriacn3©illemf3/2Eriaen E^opboper/ %\v öcn. 
tboniö^enb2trf3/ ?Clb?ccbt€laetToonCuiper/ 2Bar; 
tbolomeuö'Daenfoon/ ©aertbout Co?ndiö/ Ciaeö 

©o $ Willem 
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Willem Wancftertf5. Cö?neiis?2lirentfê. en fijn D:oc' 
Der/ öefoonbnn Denrijche ^mit/ Co2ndiet,^cnten 
Spoelman / Cojneust 3facobf3. pjnacchen/Claest 
Co?nelif5. ^toelDiaeper / Cojmltö Wülemf3. Coo; 
per/Comeüst Seperf3. intWefeIhen/ClaestWirrf3. 
Cct/ Co?giaenClaef3. Co2nelis üijchertf3. fïijch/ 
Co2neïfst Wsrcrf3. met fijn b?oeDer/ Comdist Bar; 
telf3.C02nelistden Boet Cupper/ OTiac^ J^upgenfi. 
WcubichfnijDer / Co^ndts peterf3. Clutst / Co?neIist 
peterf?. öeCofieiv Cojndtö ban ^toeDen/ Claest 
(Cou/ Ctoneiist 3id2iaenf3. fiKanbemaher/ Co?nelist 
Becbterf3. Cupper;/ C02ndist HD?iaenf5. ,^toelD?ae; 
pee / Co2ndietCo?neIif5. Clipper / Wupge CtPOiitf3 / 
Wirch Ctaef3* B?outoer in Den Pincher / Wirch Koe; 
len Clipper/ bantel De gantcernmaher/ Wirch C02' 
ndtf3. in Den CSooö met fijn InoeDer / Wirch Comelifj. 
^cï)2abdaer cêdioenmaber/ Waem ^pmonf5. op 
^cïjie/Wirch W02P/Wtrch SJanf5- Wlpflager/Wirch 
2502fldman in De D?ie ^pnherboren / Clleger Den op; 
per B?outoer/3Franst Wupg jpranft. jpranst Claefoon 
3©aert in Den Üaetstbaen/ jpranst 3Ti/?bertf3. Snijder/ 
«jeronimuet^pmonffoon / Cerrit piffcbiec / <©ijst; 
b2edjt ï|enD2irf3* ^cïjout / ^cboenmahet/ Werrit 
Wammiffoon/ l|upg De Weber ©arman 3anf5. 3m 
(ïager/ïgepman Clae/5. ^enD?ib Wamiffen Waert in 
Den töofebocm / pïieb2and De ^nijDer / 3fan 5pranf5* 
ban Der ^obebochd / 3acob ban EieDraburcb / 3an 
peterfe. ïiigemaher/ 3an (Cimmcrman/ 3orist 
jftomboutfoon Igopmeeter/ ^Jan Bmpnffoon Defoon 
inDcn gulden p>t/3oog Bost/ 3acob fapoiituf?. 3Jan 
peterf? ©erbijch/ 3ürist Co2ndif5. Cupper in De 
IBacn/ 3an©erbep 3anf5. giacob 3o2if3.pjner/ 
SmSCrentfj. en fijn li2oeDet/3an5pranf5.Clipper/ 

?Criaenf3. ©ost/ 3an petcrf3. jBolenaer/Sioof! 
§jacobf5. B?outoerst hnecbt/ 31 an Co2ndif3. ücrch 
Cnnper/ 3an 3anf5. Bacher / 3an peterf5.Bac; 
feer/ Itatoogcn en jfoist/ $curist Coeman Weber/ 
Üamb2ccbt fóochebacher / peter 3anf5. Cttppec/ 
peter De ©2iest/ gieter 3anf5.Befemmaher/ gieter 
^armenf3. ^nijDcr / gieter op De Watermolen/ pe= 
ter Wirhf5. Wttetonoch/ peter in Den föoostaenbe 
fcoo2nmerht/ ïtener ©enb?icrf3- met fijn b?oeber/ 
mon Cngcb2ed)tf3 <écboenmaher / Co?te^pmont- 
gicn ban ©oo2burg/^pmon C!aef3. ^prnon C>erritf3 
©ertebïudjt/Cboniaö 3Jan Bo2gcrtf5. ©?anbbanDer 
€Pb met fijn b2oeDer/ Wouter B2iipn Den Wecber/ 
Willem 3orif5. Cromfiager / Wouter in 3!oriei ( 
3©oüeb2edït De Speelman / Wouter De Cupper in 
merffoo2t / Wouter peter Wouterf3. en Willem <f o- 

(f-3»3 ) rif3. Wepm/ en meer anbere uit Den anDere^teDen 
toicnö namen mp onbcbent gebleben 3ijn. 

Wefe ncDerlage berfcfj2ibtebpna get)eelï|ollanD/ 
en bpfonDer Die ban ^libmaer / Die norlj geen bnectjten 
inentiaöbennocljenbJilDenïicbben. WeBaroenbM 
BatenburgenbjerDnietfeerbeblaegt/ Doo?Dien ÏKm 
fommige nagabcnDat fjpfijn commiffie (Doo?Dion# 
fcenfcbap) niet tod en baDDegeacbterbolgt/ enDaïbp 
gcnoegfaem 002fabe toasiban DefeneDerlage/anDere 
ter contrarie oufdlulDigDcn ïjem / feggenDe: Dat fjp 
ïjem tod en b?omelijfi gcgueten fjaDDe/ Dan Dat Den 
aenflaa Doo? eenige ongetroutoe berraDeriSbanbaer 
cpgen ©aDerïanD acn De ^pangiaerDen ontDebt toast. 
j|et geblucfjte bolb tocrD toeDerom bergaDert en in 
garnifoen geleiD / en pet Segcr tot ^aflTem toerD bet? 
ïaten. We pincc ban Crangicn en De Staten bau 
i^ollanD berloren genoegfaem De moet ban ï^aerlem 
te ontfetten / en Ijoetod Deo pincen meninge toast / De 
fabenoclj eenstte toagen en feberDer te berbatten/fo 
en iffer niet na gebolgt/ D002 Dien Dep?eparatienjo 
Ijacfl nieten bonDen gcmaebt toerDen / alöDefaben 
toel bereifcbten. 3b bebbc een miffibe gefien en ge; 
ïcfcn ban Den fcjticnDen 3uip Defcö jaerst/infjouDen^ 
DeonDeranDereDat Defcnaenflag tegen D’erp2e(ïetoil 
en meninge ban Den pince ban Crangicn toast be^ 
gonnen / en onDer crpieffe/ p20teflatie/ Dat ïjp fulr 
toelict om te bolDocn allen guaDen roeperst en bn> 

>terst: maerDatpp beeefDe Dattct nietgelurbcn enfou^ 
De Dat men l|aerlem metfulbenbangeceufen aenjïag 

ontfetten fouDe/ en Dat bet geen bojgeren toerb en 
toast. Wie ban l^aerlem De tijDinge gebregen bebbetu 
De Dat Dest pincen bolb De neDerlage en De gag berlo# 
ren baDDe in ’t|Banne-paD/ toaren gebed mibroo^ &e^ ban 
gig / men baDDe alss Doe aenDetreurigbeiDban Der oicuaa 
dlenDigen hongeren aengefïcbten / De intoenDige tretu 
rigbeiD en beD?ubtbeiD ban benlupDer berten toel mo? * 
genfpeuren: mannen/b?outoen/ouDe en jonge/ toa^ 
ren eben feer bebjoeft en fagen geen uitbomge meer 
totbenluiDerberloffinge/ Den nooD en bonger toast fa 
g200t Datfeniet langer enbonDe berD?agen toerDen/ 
toant Daer toaren bele bo?geren ban bonger gcb02ben/ 
fulbstDataen benluiDen toast te fieneen merblijbers 
empel Dest onbeganDigen toefenet Defer tpDdtjbe fa« 
ben. Want naer Dat 3Pbenfob2omelijtbbaDbenbe* 
febermt / Den alDer-uitterften nooD baDDen bcrDja^ 
gen / bele ban bonger en hommer toaren geftotoen/ en 
bp na De ^aguntijnfe bolftanDigbeiD baDDen getoont/ 
fo 3tjnfp einDelijb infulben gaet gehcmcnDatfe (ge= 
Ujb gefeiD ist) geen uithomftc meer en toigen / femmn 
geCapiteinenbermaenDen De gemeente/ Datfpbaec 
Dien abonD gereeD fouDenmaben / om uit DergaDto 
treeben/ fp toilDen baerbege Doen om Daer Doo?te 
gaen om alfo te mogen omhomen/ maer De b?ou# 
toen en binDeren baDDen fp gaerne in Der gaD ge^ ©«rig# 
laten/ Dan en ist Defelbe uittocht tot geen perfectie 
gehomen/ Doo? Dien De bjoutoen/ bergaenDe Dat-fcbm» 
men baer met bare binDeren in De gaD toilDen laten /»»»» 
tergont met fulben ono2Deninge/ ellenDig gehrijten 
geberm opter graten gelopen 31JP onDer Den anDes 
ren/ Dat men Daer niet en honbe Doo? bomen/ brt 
toelb boojtoaer feer erbarmelijb toast te fien en te 
ïjooren/ fulr Dat’er nieten hogeboo? Dien nachtuil 
gereept toerDen. WestanDeren Dacgst/stabontO/ nas 
mentlijb Den Den 10.3ulp bebben Die ban Der gaö 
toeDerom gereetfebapgemaebt om uit te treeben/ en 
toast geo2bonneert Dat’er feben baenbelcn mceg al 
^aeb-febutten fouDen boo? aen treeben om De pafs 
fagie te maben en te betopDen. / DaernaDenKaeD/ 
febutterst en bo?gerst met baer totjben enDe binDeren / 
Die meDe toilDen: en totten binDertocbt toaren geo?s me bat» 
Donneert negen baenDelen bneebten/ maer Dit boo?s 
nemen ginh toeDerom niet boojt / mitst Datter ge; gJJJ" 
feiDtoerDe/ Dat De bpanDen in De toapenen toaren f)a«i9p 
en op benluiDen toacbten/ 00b toast een toief ban 
Den W?abe ban Cbergepn/ Cberge ober DeWuit; fIam‘ 
fe Die in ’t Wofcb lagen / in Der gaD gefonDen / inbous 
DenDe Dat alle Die in Der gaD toaren / genaDe fouDen 
bebben inDien fp baer nocb toilDen opgeben. waer ©uftfent 
op De Wuitfe ^opluiDen en ^olDaren fienDe geen 
Hitbomffe/ tergonDbegonDentebetroutoenenafbal; arnfIac6 
lig te toerDen / fulhst Dat ban bet uittreeben niet en ge; om uit te 
febiebe/ boetoel bet nocb tot ttoee ofD?ie mael bpee; jjggi 
nigemet g?ooteono?Deninge/ b?eefe en berbaegbeiD xe 
tebergeefstbefocbttoert. We^taD in Defe Deerbjbe 
gcgelteniffe tocfenDe / fo beeft men cinteUjh met boo?* 
gaenDe betoilligingc ban Den pince ban Crangien 
fpjaebmette bpanDen gebouDen/ en ist Den ttoaelfben 
3ulij Dest abontst bet accoo?D begoten / Datfe Dtgad 
fouDen obergeben/ op genaDe en ongenabe ban Den 
hertog ban 2Clba en Won ^preDertco fijnen ^one. igaetifm 
Waegst Daer naer bebben Die ban Der gaD baer trom; 
melen laten gaen en De bo?gerpeDoen bergaberenop gEn alJe 
een oo?t/ en De foIDaten op een anDet oo?t/ en baer obera» 
boojgcbouDen 3ijnDe of fp op genaDe en ongenade toils 
Den in De gaD blpben / Dan offp fonDer getoeer en toas 
penen toilDen uit De gaD treeben/ bebben berhlaer* 
lieber opbopeban genaDe in De gaD teblpben/ Dan 
fonDer getoeer baer felben in bpanbst banDen te geben/ 
toant Die om bd 9£ccoo?t te maben uit getoeeg toas 
ren / bertroogen benluiDen feggenDe / Dat Won ^re; 
Derico benluiDen meer genaDe fouDe betonen Dan 3P 
bem toebertrouDen. Cen ^francoist CDelman ge; ^0» 
haernt Monfieur Bordet, toel toetende Dot bP geen £cöft 
genaDe en fouDe bebben / Doo? Dien bP te Bergen in leet bcn 
^cnegcu in De bclegeringc getoeeg / en belooft baDDe !bcn 
Den pince niet toeDerom te Dienen / en beeft Den 
bpanD nfet toillen brrtoacbten / maer beeft fijn 

Wienaec 
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ötenaer een geïaöen roer gelangt/ feggenöe in effect 
te öefe tooo?öen: nu toet mijn b?tent naöïen gpmp 
beele öienfïen gebaen öebt / fo telt mijn nu ooit öefe 
laetfle öoen / en neemt bit Koer en öoo^fcfjiet mp. 
<©e ftnecht beröaefl 3ijnöe ban öefe tooo2öen toep? 
geröe fulfte? te boen / maer ten lefïen öaer toe ge? 
noeg geöjongen 3ynbc/ geeft fulfts?noch bolb?acgt / 
eenige feggen bat niet öe ötenaer/ maer bat öoo? toei? 
geringe ban fijn ötenaer / hp fich felben öoo2fcboten 
geeft: of bit een b?oomgetöof öefperactheit getoeefl 
3p/ laetiftöen ileferoo?öeelen. v©enboo2f5 öertien? 
ben bes? mo?gens? te negen tturen toert get accoo?ö 
Debefiigt/ en bp ben 25urgemeefteren geaccoiöeect 
batfe be 2Bo?geren (boo? öe plonöeringc) fouöen af 

©e enb?pöopenmet 240000. gulben/ biefe fouöen be? 
pionöe# talen op ö?ie termijnen/ baet ban ö’eerfle iooooo. 
baT gulben binnen i2öagen moefïen opgeb?acgt3gn/ en 

m öe refte binnen ttoeemael fes? toeften öaer na/goe ftoaec 
toertaf; tiic uitgeputte b02geren bit gehalten is?/ ftanmentoel 

beöcnhen. 3Möus? te? öefe «§tab na fo lange belegerin? 
240000. ge/ fo bele ellcnöe en fo ftoare gcleöcn benauthe? 
fluiben.5. ben/b?cefelijb beflo?men/berfch?icftelijft befegieten/ 

g20tttoelijften gongec / en bergeeffe hope ban om? 
fet/ in gaeröer bpanben ganben ten felben öage 
gccaebt / met fulbe benautgeib als? een iegelyften 
tocl ban bp ficg 3elben oberleggen. ^©aer is? terfiont 
met öe g:oote bloche afgelefen bat alle öe burgeren 
en foïbaten terlïonb al gaer getoecr afleggen en op 
get ^taöguis? brengen fouöen / en bat alle burgeren/ 
mans? perfonen te «^ijl in ’t&loofler / öe bjoutoen 
in öe g200te&erfte/ en öe foïbaten inbe 25aftcniffer 
ïierftegaen fouöen. 3^en beertienöen 3tjnöe <§pan? 
giaerben in öe fïab geftomen. <©aer naer 3ijn op 
ben felben öacg Don Frederico en öe <©2abe ban 
Boffn, met bele €belen bergefelfcgapt 00b in be 
ftaö gebomen / öe foïbaten (feiö men) toaren ontrent 
5000. in be ^§taö getoeefl / ban toaren nu niet 
jlerfter ban ontrent 1800/ öe Capiteinen en ©acn? 
ö2agerö toeröen gehangen genomen en buiten be 
(lab op ’t huid te Clebe geb?acgt / öaer fp-luiöen 
meeft eentge öagenbaer naergeboob 5ijn gehwöcn. 

öeCngclfe/ Schotten / ïDalcn en 5francoifcn 
2atei, 3pnber ontrent 900. fo gehangen aio met ben f toeer? 
tncrDen öe omgeb2atgt getooeöen / bie biechten toilben bie 

toeröen onthalfl/ ö’anöere gehangen/ öaer toaren 
iaiftea btjf 2Seuld bie bit beben / öctoelfteniet meer bonnen? 
berbjon^ be ban bermoeögeiö hare armen gebeuiften/ f03gn? 
6en. öer omtrent 300. in be rnonb ban be jDeer berö2on? 
1 3H° ben/ ttoee en ttoee rugne tegen rugge gebonöen en 

oberbooibgefmeten. ^ebban hier niet boo?bpgaen 
te herhalen bat eenen Keper ^pmonf3 (€urfö?agec 
mp eertijös?als? ib tot Haerlem tooonöe hertelt geeft 
gem felben gebeurt te toefen / öefe een burger tot 
ftacrlcm 3tjnöe/ haöbe in ’t beleg öemuit armoebe 
onöer be foïbaten in öienfï begeben / en toert mebe 
uitgeleib om berö2onben of onthooft te toeröen / 
gaenöeöiie of bier ingelebc t’famen tujfchen getoa? 
penöe^pangtaeröen/ en bomenbe inbe <©amflra? 
tefachbebeureopenflaen ban ïfacs?3!an©ertoers?/ 
öaer gp öifttotïd om loon eenig tocrh habbe gel? 
pen boen/ gp trab tuffegen öe ^pangiacröen boo?/ 
on ging fonöer belet ofberfjinöcringe öcr ^pangtaet? 
ben alöaet in guts?/ en ban niemanö geboïgt noch 
geroepen 3tjnöe/ 00b niemanö albaer in’tboo?guis? 
toefenöe / liep gem herbergen in öe belber / öe 
ffêaegtöaerna in öe belber bomenbe om te tappen 
en gem albaer ficnöe/ begon uit berbaertgetö feer 
luitie tc roepen/ gpfehoot toe en g2eepfe/ feggen? 
be inbien gp roept ib tosinge u ben fjald af/ öuö 
ftoeeg fp b2agenöc hoe gp albaer gttam / ’t toelb 
gpgaerbertelöe/ fpbabgem bat gp uit toilbegaen/ 
feggenöe geeft u iemanö gefien fo 3ijn top alle om 
ben hals?/ boel) hp toeigeröe uit tc gacn/ feggenöe 
bat hp bes? nachts? 0002 be 25ecb uitgaen fctibe/ 
’t toelb fo gefchieöe en quant alfo miraculcufelijben 
uit öer jieöe. <S?n anber toefenöe neffend bele anbe? 
re gebracht buiten öe ^partooutocr §Boo?te (al? 
toaec.een g?oote buile gegjaben toas?/ op öebant 

ban betoelcbe fp naebt bmelben en onthooft / enfo 
booét in be Jniile öoob gefrooten toeröen) toadoob 
naebt uitgetogen / en fienbe fijn flaclj is? ’t rnoeber 
naebt ontfp2ongen ober een floot te lanöe of beïbe 
toaerö in ïopenöe/ een ^pangiaert toilienöe gem naer 
ftningen/ fp2ong inbe floot/ öaer tocrb feer naer 
hem gefegoten/ ban niet gcraebt/ en is? ’talfo ont? 
bomen met een blepn iDelcb-fcfjuptgen en fo naecbt 
binnen Scpöen gebomen / Ijet toas? boottoaer een feer 
ellenbigc fabe en fpectabel/ bat fo beele b20mc en bloc? 
be foïbaten / bie foftoaren en langen beleg Ijaööcn 
tegengeflaen/ fobeerlgbenom baer leben quanten/ 
ib gelobefo fp-luiöen te boren fulbs? gaböen getoe? 
ten/ batfe noch eerfl menig ^pangiaert fouöen om 
hals? hebben gcb2acfjt/ en gefiett of 3Pbcr habbett 
bonnen boo2 fïaen / tttaer öe J^oogbuitfen ontrent 
btjf ofte fes? t’half honöert fïerb toefenöe / öe toelbe op 
öetoefeggingeen beloftengen gebaen/ ban bier mee? 
ningc afgeballen toaren / is? genabe hergunt / ten re? 
fpecte ban batfe haer binnen öer hebe tegen ben btir? 
geren fïraffer en te2ceber gaböen geö2agett ban be an? 
öcre/ en batfe geen ïterben noch Élofteren berooft 
noch gcplonöert en Dabben / fp3tjn fonöer getoeerter 
fïab uitgeleib/ te boren geftooren gebbenbc batfe tot 
genigen tijben ben ©atnee ban Drangicnnochtefyn 
gcallieeröemeer en 30ubcn öienen/ en is? gen-luiben 
het leben gcfchonben/ fp 3ijn geconbopeert en geleib 
getoeefï met ontrent 160 ,<§paenfe ruiteren naer 45cl? 
öerlanb toe/ ’t toelb berfïaen 3ünöe bp ben <0ouber? 
netir «^onop leggenöc op ben tDiemerbyb / heeft 
ö2ie<©alepcn metfehutten afgebecröigt met ben <JIa? 
pitcitt HBouter ï|egeman / betoelbe ben elfben Sïti? [enïan 
gufti in ber nacht gebomen is? tot Sicutoer-berb/al? iiafricm 
toaeröe^pangiaerben/ metbe boo2f3 ^uitfentoa? ^crö£» 
ren gebomen / fp 3ön met een furie op be ^pan? L°0°La„ 
giaerben geballen / betoelbe gier op niet bcrbacljt toe? 
fcnöe/ feer berbaefï toaren/ öaer3ünöer becieöooi? «ïan 
fchoten en öoo2fïebcn eer fp eenige toccrebonöenbie? 
ben / öe refïe hebben gaer met be bluchte in ben nacljt ^pan» 
gefalbeert: be gehangene ^©uitre alöus?bcrlofï 3ijnöe/ 8<aerh'“ 
3tjn met eenige genomen ^paenfe peeröen gcb2acl)t 
bp ^§onop op ben TDiemcrbjjb. ^onop fch?eefterfiont 
aenöcfïcbenban’t|^oo2öer-quartier om getoecr om 
befelbe toeöeromin ötcnfï tegeb2uiben/ bacr toe fp 
gen eerfl feer getoillig toonben/ feggenöe batfe hen 
toilben to2cbcn ober öe ^pangiacröcn / bie hare me? 
öebrtjge?-iuiöenalfo tegen alle brtjgs?-02b2e geboob 
gaböen: ban alfo hareCapiteincn ofte J^op-luiöen 
met be 25ebel-hebberen bp ben ^pangiaerben bui? 
ten ïjaerlem noch gehangen faten/ enbatöetijöinge 
tei^aerlem gebomen toas? / bat be boo2f5l|oogöt!it? 
fe foïbaten alfo bcrlofl en in het $002öer-quartier ge? 
U?acï)t toaren/ en batfe albaer tocöerom bicnfltoit? 
ben nemen acn be 3ijöe ban ben ©2incc ban ©ran? 
gten/fo geeft Don Frederico be b002f5 5^op-lutöen 
öaerom met’erboobtoillenflraffen/ epnöebjb hebben 
fp-luiöen met g20te moeiten berto02ben batfe eenige juinen 
ban haer mebe-gebangens? 3ouben mogen albaer acn 
befelbe fenben / ober fulr fo hebben hopmannen 5üa? 
cob ^teenbach/ Clmflcffei ©attetv ^ch^arn banpanom# 
252uinftoijh/ en€h?iftcfTcl<©unter/ aen Ijen-luibcn s£&?a£öc 
afgebeerbigt ülohan Bebekoth Hlteutenant en 9illejc? JCE„ 'c* 
anber JD02öian jpelttoepffcl met b2iebcn onber hen? * J 
luiberhanben/inbateben 14 ^lugufli ben cenen aen 
öen©berflen/ ^opluiöen/ ©enb2ichs?en25cbclhcb? 
beren ober bes? finten ban «©rangien hrijgd bolh in 
ïDaterlanb/ ben anberen aen lochum J^iefing ge? 
toelöige ©joboojï albaer / en ben herben aen ben 
^oogöuitfe ^rtjgsi-luiöcn bie onöer henluiöen gele? 
genen geöienthaböen/ inhoubenbe fommierlijhbat 
eenpegelpb hcnlyhtoas?/ poe bat fp uit hoogözingcn? 
ben hongers?-nooö en mangel ban tocgefeiöe ontfet? 
tinge / öe flab ï|acr!cm Dabben moeten opgeben aen 
Don Frederico, ^onc ban ben ©crtoge ban 5Clba/ ©tiitfe 
betoelbe om haeröcr iSation / $)2ibilcgien en alle ^!uf# 
fórüas?-geb2wli toillen/ hacrlutbch het leben genabtg? fcfjitjbcr» 
lijft habbe gefchonftcn en gefriflet/ cp bie conöitic bat? «n öaec 
fegeöttrenöe befeftrpg ben^ince ban (Drangten tot 

geenen 



4 4 2 Het fêfbe 
bar, 6e ? genen tilöen «t fouticn ötcnen / ’t toeift fce btmfcfpeben 
toicnfi^af^njgfTiatien/ al m $ ban haerlem bmrocïien/ gc^ 
te üojDe* ftooren f)aööcn / cn alfo f» nu berfïaen battben bat be 
rc» boo2f3 fcnjgfïiuben öen toeberom in tiienft ban ben 

ï^tncc toilbcn begeben/ fo Ijabben fnlutbcn in groot 
pcrii&d ban fjacr lebcn Qetoccft en aiö noclj toaren / 
ten toarc fpïmöen boo? boo2bibben ban eenige 3|cc; 
ren cn bjienben eenige toetnigebagenuitffetë&abben 
bcbomen / om mibbeirctijb be boosfcïneben ferrjgcL 
Uitben baren eeb tcbocncrtgcrcncntocbcromafbo^ 
beren mochten/ berlialben fnUubcn ben boo?noenm 
benban Bebekoth Eieutcnam/en ^leyanber M$P 
biaen dPelttoepffcI fiabben afgebeerbigt om ijenluiben 
pare gelegentbeib te bcrmelbcn/ en biienbeiijb/ en 
ernflig te bibben/ batfe be boo?fcö?eben Urtjgfluiben 
terlionb ban fjcnlutbcn fouben laten bertrccUen een 
pber ftjtto toeego/ baer ’t ben goeb bocbte / op bat 
fpïuiben baer boo? niet onfcbuibig opte bleeöbanfe en 
tocrben geb2acbt/ bet toelbe bp gene Natiën foube 
bonnen boo? goeb gebouben nocb gep?efen toerden / 
üaben ooit batfe bare <©efanten doch niet lange cn 
fouben opbouben / maer met goeb befcljcib bim 
nen d2te bagen toedcrom bp baer laten bomen/ 
baer acn fp een eerlijfc billiclj enroemelij&toerbfom 
ben boen / $c. ï^ier boo2 3ijn bele ber boo2fcb2eben 
^oogbuitfen betoeegt geto02dcn om niet te bienen/ 
begerenbe geen oo?fabe te toefen / bat baregebange? 
ne ^opluiden en 25ebelbebberen / om baren toille 
fouben onfcbuibig (ïerben / en alfo ocb bet mecrbeel 
ontotllig toaö/ benluiben oob boo2 fclpijben ban 
be $2inte aen ^onop / geoo’loft getoeefï bie niet 
bienen en toilbe te mogen bertreeben. j^ocb 3ijntot 
Haerlem gebangen een P2cdicant ban ^teenbab/ 
en ^pmon ^pmonf3 $2cdtcant tb onthooft / ïjtee 
na namentlijb ben z\ 5tuguftiiötot^aerlemeen ge= 
nerael parbon boo2 ben bo?gerenafgelefen/ toeljrim 
boub alhier ban tooo?be te tooo^be ib bolgenbe: 

$ar&cm ^T7 Y Ferdinandus Alvares van Toledo, Hertoch van 
boo2öe Alva, Markgraef van Corien, Graef van Salva- 
Inufe terre, Ridder van der Oorden van den Gulden Vlies, 
buc;}cr$ Stadhouder , Gouverneur, en Capitein Generael, 

van wegen des Coninx onsgenadigen liefs Heeren, in¬ 
den Landen van herwaertsover, &c. Alle den genen 
die defen tegenwoordigen fullen fien faluyt. 

Hoe wel die van Haerlem uitten Landen enGraef- 
fchapvan Holland hem fo verre en wijd verlopen en 
vergeten hebben , dat zy den Prince van Orangien (re¬ 
bel lijnder Coninklyke Majefteyt) aengehangen ook 
henluiden gantfchelijk begeven hebben tot rebellie, en 
Crimen l.afa Majeftatis tegen den Conink voorfz ha¬ 
ren natuerlijken Prince , Souverein en Heere; niet 
achtende, ja verfmadende die naetuerlijkeFideliteit 
en getrouheid, eedt, plicht, en verbontenifte, die 
zy fijne Coninklijke Majefteyt, als delfelven vaffalen 
fchuldich waren , en gedaen hadden , makende fe- 
crete verbomeniffen en confpiratien tegen fijne Co- 
ninklijke Majefteitj, hen gelijk wapenende en trecken- 
de uitderfelver onderdanigheid en gehoorfaemheid, 
en andere tot haer krygen en verbonteniffen anime¬ 
rende ook om van gelijken te doen, tot dien einde aen- 
nemende de wapenen , en niet willende binnen de 
voorfz Stad in laten des Coninklijke Majefteyts, maer 
ter contrarie daer in ontfangende des voorfz van Oran- 
giens krijgfvolk, in feer groten getale, van verfcheyden 
vreemde Natiën, en ook onderdanen rebellen, met 
de welke zy hen hebben geftelt, gehouden en getoont 
tegen den voorfz Capitein Generael fijnder Conink- 
lij ke Majefteyt, en des zelven Overften en krijgfvolk, 
een goed deel van dien en onder den felven fommige 
fijner Coninklijke Majefteyts notable Dienaers omge¬ 
bracht, en voort anderfins aldcrley vyandfehap aenge- 
rechten geexerceert hebbende, in fulker voegen,dat- 
men genodicht isgeweeft van wegen Coninklijke Ma¬ 
jefteyt , hen te beleggen ,te beiluyten ,en met wapenen 
te bedwingen, als ookgefchied is omtrentfeven maen- 
den lank, fodatzy ten laetften ( met Gods hulpe) fo 
verre gebracht fijn geweeft, dat zy hen in der felver 

Boek. *575- 
fijner Coninklijke Majefteits genade en Ongenade 
hebben moeten opgeven, en hoewel die voorfchre- 
ven burgers en in woonders, vrouwen en kinderen van 
Haerlem by alle ’t gene voorfz is, wel verdient hebben 
alle uitterfte ftrengigheid en ftraffe, nochtans wel 
kennende en wetende den wille en nature van de Co¬ 
ninklijke Majefteit, en dat defelve gewoon lijk is in ge¬ 
lijken faken ,fijn eigen particulier niet aen te fien, maer 
teruggete ftellen, en als een oprecht goet Vader, en 
goedertieren en genadige Prince , fijne verdwaelde 
en verloren Onderfaten wederkerende tot kennifife 
en fchuldige gehoorfaemheid , wederom aen te ne¬ 
men, ontfangen, en hen gratie voorrigeur te prefe¬ 
reren , en willende den felven zijnder Coninklijke 
Majefteits" wille ennatuer, tot die voorfz van Haer¬ 
lem (hoewel fy tot die voorfz kennifife en gehoorfaem¬ 
heid van zelfs niet gekomen en zijn) die ganfcheWe- 
relt openbaren , verkondigen , en in krachte des be- 
vele dien wy van fijnder Con. Maj. over de voorfz Bur¬ 
geren en Inwoonderen van Haerlem, fo wel vrouwen 
en mannen,als kinderen ontfangen hebben,remitteren 
en vergeven wy generalijken en volkomelijken, uit 
fonderlingegratiën by defen, alle offenfien, fauten, 
mifdaden , crimen en delidfen, diefy uit faken vante- 
gens defelve Coninklijke Majefteyt gerebelleert,en den 
voorfz Prince van Orangien gevolgt , aengehangen 
en die Wapenen tegen die Coninklijke Majefteit aen- 
genomen en gevoert te hebben, gecommitteert heb¬ 
ben , mitfgaders alle penen , boeten en amenden, cor¬ 
porele , criminele en civile, daer in fy ter caufe van den 
voorfz offenfien , fauten, mifdaden, crimen, delidfen, 
rebellien, navolginge en aenhanginge aen de voorfz 
Prince van Orangien , armeringe en voeringe van. 
Wapenen gevallen mogen zijn, in wat manieren dat- 
’t zy tegen fijne Coninklijke Majefteit off der Juftitien. 
En uit meerder gratie, hebben wy den voorfz. van 
Haerlem en een iegelijk van hen, weder geftelt en ge- 
reftitueert, ftellen weder en reftitueren by defen , tot 
haren goeden name, fame, en goederen roerende en 
onroerende in alder voegen en manieren, als fy waren 
voor de toekomft van den dingen en faken voor-ge- 
roert, ontlaftende daer-en-boven de voorfz van Haer¬ 
lem by defen, en elk van hen byfondere, van alle infa- 
mie vlecke of notte, daer in fy ter caufe voorfz ge¬ 
vallenzijn. En imponerende voorts hier op een eeu¬ 
wig fwijgen den Procureur Generael, en allen ande¬ 
ren Rechteren, Jufticiren en Officiren wie die zijn : 
behoudelijk datfe fchuldig en gehouden fullen zijn , op 
te brengen, te forneren en betalen, de fomme van Pen¬ 
ningen by hen gelooft tot redemptie en af kopinge van 
de plonderinge der voorfz Stad: behoudelijk en wel 
verftaende dat in defe gratie niet begrepen fullen we- 
fen 57. burgeren en inwoonderen der voorfz Stad ,die 
wy fullen doen uitkiefen, en in gevangeniffe bewaren , 
om te befien hoe hen die van de voorfz Stad voortaen 
fullen regeren. Ontbiedende daeromen bevelendein 
naem en van wegen fijner voorfz Coninklijke Maje¬ 
fteit allen Prefidenten en luiden van den fecreten en 
grooten Raden mitfgaders Prefidenten en Raden des 
Coninx in Holland , en allen anderen Conincklijkea 
Majefteits Rechteren, Jufticiren, Officiren en Onder¬ 
faten hen Stadhouderen , en iegelijk van hen byfonde¬ 
re fo hen toebehoren fal, dat fy den voorfz burgeren en 
inwoonderen van Haerlem, mannen, vrouwen en 
kinderen, van defe tegenwoordige gratie, remiffie en 
pardon, en van allen den inhouden van dien, na fijne 
forme, en in voegen en manieren voorfeid, doen laten 
engehengen, en volkomelijk vredelijk en eeuwiglijk 
te genieten en te gebruiken fonder hen te doen of la¬ 
ten gefchien nu of in toekomenden tijden eenig hin¬ 
der, letfel of raoejenifle ter contrarien, aen lijf of goed, 
in eeniger manieren. Dat is alfo zijnder Coninklijke 
Majefteits wille en meninge. Des t’oirconden hebben 
wy onfen naem hier onder geftelt en derfelver fijnder 
Coriinklij ke Majefteits fecreet Segel, by afwefen ande¬ 
re Segelen, hieronder aen doen hangen. Gegeven in (p. }*ƒ.) 
de Stad Utrecht, den 27. Julij 1773. Ondertekent 
F. A, Duc d' Aha * noch leger Bert). 
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namen ban öe *7.2$o?gercn ötc in ftet parbon 
niet en toaren öegjepen m befe getoceft / $rent 
6janf5. ban ^o?b?ec0t(gcDöut/ 3an ^ael m ;§ub? 

fter / ©ieter ©al 3©etftouber / ffb?ant ^taefft. ©a? 
nernan 3©etftoubet / ^acob <©erruf3. be potige 3©et? 
Uoutscc / gieter ban paenberen a©etftouber / Hoef 
25aetf3.3©etDouber/ 3an be 3©ael 3Betljouöeiv gjan 
aEeftf? JBetftouber / ©artftout ban bet $ieuburcD 
3Bett)ouber/§antCIbectf5. Hlaeb e§etrearté/ 3onft? 
Deer Éan ban <©ubenboo?be Coronel/ 3acob ©ar? 
telmeuft. fetlecaen Capttetn/^an <Dirft jBattbeuf?. 
©acnbfich/ gieter ©affelaer ©aenb?tcft/ 3acob ©a? 
renben €apttein/^an 3Crentf?. be 3onge Euitenant/ 
38rcnt be <©o?ter/ ?Eb?iaen ©ogaert <0elepbacfter / 
qjan fóie.ö ban 3!mfterbam/ Jplorté©epn Hocben / 
irent 3Mrcftf3 op be©eeft/ €o?nelté <0errit 31a»1 
Ceftfoon/Eourté J©pnantf3. fIBaerten be SCpteecber/ 
<©trcft 3pranf3/©Ioftemafter/ Claeg pieterf5/C5?oen/ 
3an ban &aenen/ SMrcft Wrentf3/3an©epmenf3/ 
©ieter <0obcrf3 ©oocftgeboren/ 3an ban ben©ofcft/ 
èpmon 3anf3 ^cbootgen / 2©etftouber / gieter ff? 
biantf? ©lp/ 3©etDouber / Claeë f£fb?ant£ 3©etftou? 
ber/ CtaejS Cfteeufj ^cftepen/ Jfêicfticl be 3©aeï Ca? 
pitem/Co?nelif5 €öeeuf3kapitein/ ftebertb Co?? 
nelt3 Couffebant ©aenb2tclj / <©errit ftupcftaber 
©aontoicft / 3acob CIaef5 (Ctmmerman 3©acftter 
ban ben €002rt/ fDeefter (Cabine Chirurgijn / 3lle? 
toiinbelager / <DienaerbanHantftot ban ©?eebe? 
robe/ 3an Cïaef5 .gefteepmafter / ÏBtllem 3©iggerf3 
ban ©aenbeten/ ©aerthout ©enb?tftf3 ^cftilber/ 
Cft?iftiaen #fb?antf3/ s©omimcité 3anf3/ 2Crem 
IBcpnertf3/ ©cpman 3anf3 ^epï-mafter/Birft3oo? 
Iten ©Upper / C02tielté $ieterf3 timmerman / Co?? 
ralté ©an ^toager ban mrent <0o?ter / Claeg ©er# 
Iaënfyn&oon. 8it befe77-30» ö^boob getoo?ben/ 
Claess peterf5. <0?oen/ 3an ban^aenen/ SBicft 
0Ccentf3/3an©epmenf3/ peter <0obertf3 / en 3an 
banben©ofcft/ in be gebanbeniffe 3tjn gcfto?ben 
rertt3anf3^cljout/ 3acob ©arenben / enEaurenö 
a©iinantf5 / be ^oon ban Claeö ©erlaen iö uttge= 
naen tegeflsS be ttoee bocbterltensS ban ^ebaftiaen 
Craenbalö / ^onbpeet 3o0an ban ©liet ig met fub^ 
tijUjeib uit ber fïab geholpen / boo? eenen»ejt 
Ctaef5 ÜÜoIenaer/ in be Meeheren ban beffeïfs? 
focebto bneept/ met feer g?oot penjbel / b’anbere 
gehangene (alle uuren be boob bertoacljtenbe) 3ijn 
ontrent ^liberDeiligen aen malfeanberen gefcetent / bp 
natljt ban laerïem naer 2Cmfterbamgeboert / met 
een Doop Mgë-luiben bie 0aer betoaerben. 2Cltoaer 
batfc bolgenbe Bet bonniffeban ben hertog ban MU 
ba / fouben geboob hebben gctoo?ben/ ten toare be 
bjienbenen€o3ijnöban ben<©?abe ban ©off« (bic 
tot ©oom gehangen toa$) gelplt hier na fal toerben 
berïjaclt / fulbö Dabben belet / alfo be <©?abe aen 
Den-Iuibcn babbe ontboben/ bat foliefalbfp fpnle^ 
ben Dabben / fouben maften batfetoeber tot©aerlem 
merben gebracht / en toel getratteert ’tbjelftalfo ge? 
fcDiebe / en 3pn einblijft baer boo? nocD b?p geftomen/ 
naer5tfp?ceftbjoo?t* 

Door des eenen ongeluk, 
Komt d’ander uit den druk. 
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ten 102^6. feftoten/ ’ttoa^ooft tn bie tijb tebertoon? »§oe be!> 
beren/ (betoijiemenboeter tijb Bet gcfrUnt niet feer JrenflJ®' 
getooon en toag) Doe feltfaem femmige fcïjoten fDnop^aec* 
gegaen/ Mant be fommige baerfe meenben alber tem sijn 
beiltgft en boo? ’tgefcDutbeb?Dbtctoefen/ 3ijn5e on? £rüa* 
beiltgfi en onbtpfi getoeeft / fo metter baet bleeft/ £eit« 
toant fommige 3tjn aen tafel fittenbe boob gefcDoten j farm 
anbere gaenbe lanr ber flraten : ooft iö een ionge SS 
bocDtermcteen roer ben boeft ban Daer Dooft gefcDo? fcijcu. 
ten/ fonbergequetftte 3ijn: ben 27.3anuarpguam 
boo? Det Dupssin ’t©ert£-Dooft binnenbefteuften een 
ftfteute en nam Det Dooft ban Det iongtoijf baer fp 
(ïonb en bebe be Doenberen ban ben fpeete. <©set 
boert ooft een bmutoe genaemt Co?neleojc Coltcr? 
manef/ toefenbe tot Döet fuflet aen be tochten be 
folber / met een gjoote pferen Bloot tuffcDen Daer bee? 
nen boo? gefcDoten / be ftleberen ontflueften fonber 
Daer teraften. Cenman genaemt Co?nc!té3accbf5 
toert beibe fpne beenen afgefeftoten/ fo DP na Duis^ 
ging op be lange b?ugge/ en meet anbere feltfamc en 
abontuerIöftefcDeuten3Dnber gefcDoten getoeeft / Det 
té ooftteberbjonberen/ bat niet tegenftaenbeftet be? 
leg / bie ban ©aeclem Daer beefïcn buiten beflab Ite? 
ten gaen téeiben in ’t fppt ber bpanben / en Doetocl fp 
bifttoité om bie te nemen uit toaren / fo ftebben fp toei? 
nig uitgerecht: en 3ijn baer ober meer menfeftert 
boob gebleben atéfp heeften ftregen. <De (©iffcDop 
ban©aerlem/ ©eer Ctobefroep ban ijlierlo/ Dee^: 
op ben 15. Sugufii baer na be toften getoftb/ en 
felté jBiffe in be g?oote ISerfte gefongen: bie ban 
©acrlem hebben ober eemgeiaren nabatfetoeberom 
onber ben ©?inte ban Orangien geftomen toaren/ ge? 
lijft tot fynber plaetfegefeibfaltoo?ben/ in beBerfte 
boen (tellen tot een eeutoige gebachteniffe ban befe 
fafte/ befe naerbolgenbe Jtijmen/ baer in in’tfto?t 
beleg/ obergebinge en betloflïnge berDalenbe* 

Alroaer al de Wetelt op ons verhit * 
Sofierktfo fel alfmen mocht bedenken > 
Is God met ons iVerJlaet roei dtt, 
Niemand fal ons dan mogen krenken, 

Geen vyanden hoe bitter ver hert * 
Al hebbenfe luft te doen verdriet > 
God kanfe veranderen, ja hoe ver-wert * 
*t Exempel is klaer aen ons gefchiet. 

DEn negenden December 1572. men las, 
Doen diefchanst’Sparendam wert genomen, 

Den elfden daer na op dat felfde pas, 
Is Don Frederico voor Haerlem gekomen 
Met al fijn macht, en fonderfch romen 
Den achtienden befchoten fterk en krachtig, 
Den twintigften beftormt met ftout beroemen, 
Maer is afgeflagen wel hert en onfachtig. 
Den laetftenjanuarii, daer na waerachcig, 
Is de tweede ftorm op die Stad gedaen. 
Dievyand week weer onverdachtig, 
En moeft met fchanden ruimen die baen , 
Alle fijn aenflagen om ons te verraen. 
Zijn te niet gegaen fo menwelfag. 
Al was fijn mening om ons te belacn, 
Met villen en braen, fonder verdrag, 
God befchermde ons wonderlijk op dien dag 

ii. ^cptcmb?té/ nicttcgen(tambcD«par? 
bon / ftebben 3? be ©oprnang ban be ^cftutterg boen 
bergaberen/ en atéboen 3ijnuit elfte^cftutterpege? 
ftorén ttoaelf mannen bie boo? Silftmaer moeften pio? 
nieren. 

^obanigen uitganft Beeft geftab befe (trenge en 
langburige bclegeringe boo? be ftoaftjie ©ollanbfe 
ftebe ©aerlem / be toclftc naer ftet geboeïen ban een 
iegeïnft / toelfoube getoeeft 3tjn tot feftabe en fcftanbe 
ban ben genen biefe belegert Dabben / fofe bie niet tot 
be alberuitterfte benautfteib en geb?cft ber fpijfe en 
Dabben gebracht. 3n ’t geftcele beleg ban ftet begin tot 
ben einbe té op ©aerlern bp be ^pangiaerben gefcfto? 

Dit fwarebeleg, dit feer grootontrieven, 
Duerden een-en-dertig weken alfo ick fchat, 
Duyfkens waren doe Poften , die brochten ons 

brieven, 
Want men doe feer qualijk móchte komen in de 

Stad. 
Een deerlijke honger die vele maekte mat, 
Overviel den Burger, en heeft veel volx verlieten, 
Paerden, Mout-koeken, Raep-koeken men hier at. 
Ja Honden en Katten, waren wiltbraed geheten, 
Kennip-koeken, gefouten huiden’t is niet vergeten, 
Koolftronken, Wijngaerts-blaen waren een prefent. 
En behalven dat noch men over al riepen en kreten. 

Niet 
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Niet dan alarm, alarm, verd’ ende ontrent. 
Sware fchermutfmge voor ons noch onbekent 
Moften wy aengaen tegens ons herde vyand, 
In dees grote nood in ons uitterfte ellcnd, 
Gaven wy de Stad op, door hongers verband , 
Niet dat hyfe in kreeg met ftormender-hand. 

Doe nu de Stad was opgegeven , 
In ’s vyands handen, fo voor is vertelt, 
Om fo te bergen ons lijf en ons leven 
Doe quam ons noch op al meer gewelt. 
Geen burger, fo flecht ook hoe ontftelt , 
Of hy moft houden twe of drie foldaten, 
Die ’t voort verteerden, ja inboei en geit. 
Nochtans genadiger dan fom vermaten. 
Dit dede veel borgers wat befaten , 
Hoe wel fy deerlijk Waren befwaert. 
Anno 77 doen werde gelaten, 
5t Garnifoen uit de Stad op d’eerfte Maert* 
En onder den Prins van vromer aert, 
Qua men wy doe weer op defelve tijd. 
Ais ons Stadhouder lief en waert. 
Die ons tot noch toe heeft bevrijd 
Door Gods fterke hand gebenedijd. 

<©CÏp <0Cb Daniël fcSlIOfïm Uit bet tojebcn %$CÜ" 

toen mom/ 
CnSufanna&efcömuöc Doo3 öte ttoeoubeqnaepboc; 

toen/ 
^crnfaiem beboebe tooo? Antiochus ongoblijto toet- 

bom/ 
€n bie b/te btnbcccn uit pet pijnlijto bebjoeberi. 

^§o beeft ton oofe beeö ^tab fonber eemgtoertoetoen / 
3Bonöetlt)to betoaert tooo? fo toeel topanbë bantien / 
$P toao bic noot-buïper / top ginto onë bep?oetoen / 
<©icë moet ÖP gelooft 3ijn in flcben en lanben. 

JAER-DICHT: 

Die StadVan HaerheM sïlnde eLLendICh hena\t 

NaerfWaer belieg geeft haer den Want oWer 

Want zll door groten honger Was VerfL.aVt 

Die borgers grof getraCteert > de foLdatengroVef. 

©oebceï 
bo's 
iJOO? 
S^arrlftn 
f£ acb!e> 
ben. 

fetb battet toan ben beginne befet belegettnge 
iVi.'otteneinbetoe/fonufoban omrent 12000 mem 
fttocn beo: gcblctocn 3tjn/ fo bc gene bic toan bie ban 
binnen 3ijn omgcb2acl}t / alë bic boo? fietote / tooube en 
ongemato gepjtoen 5P- ^ult bat bet een gemeen 
fP2cc?ttooo2b getoo?ben ië / bat aïffer eenig toerfcb toolto 
gefonben toerbe/ bat men ban feibe/fp trectoen na Haei- 
meer. 

Het innemen toan befe Jitab maetote een grote ber* 
baefitoeito en toerfïagcmtocib ober gebeel ^oUanb/De 
©?incc toan €a*angien toabbe al lange tooo? toet oberge* 
toen bet tooo?f3 d^tab tót bcrfcbeibcntptocngefcb?eben 
aen ben oberjïen ^oitop / en be Staten toan ben Mop 
bet-fpiattiete/ batfe toaer ^tcbcnfiedicnen boo?fien 
fouben: bebbenbe tot bien einbe albaet gefonbett 
gonlilicer pjilipo toan bet 2Sa / om bc^tebentc 
boen fortificeren / enbefonberbe^tabban SBltomaec 
na be o2bonnamte en befleto gemaetot bp ‘fontoïjeer 
Carcl toan 23opfot / maer beö al niet jegcnfïacnbe / fo 
ging betooo2f3f02tificatic toeel fïappelijtoen tooo2t/ fult 
bat be tptoinge toan toet otoetgaen toan Hacriem tot 
2Cltomacr toomcnöc/ bc burgerpe albaet fo feertoer* 
bacil toerben/ battet fcet toclc tocttogcn na Jpo?n en 

. eibers. vDe $2ittcc tornt «örangten toabbe commiffie 
gefonben aen <fontobcer ^acob Cabbcljati / om toet 
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niet en toilbe leggen boe? ben topanb / toebbenbe een 
,§tab aepter toen / biefc niet en toiften of to?ienb ban of 
bpanbtoaë: topljeeftben $?inceban baer-Iuiben on* 
toilligbcib inbaefte toerabtoerteert/ be toeiftc terfïont 
anbere b?feben aen bie toan SCltomaer en 00b aen €ab' ff ban 
beljau gefclpeben beeft / mette toeitoe bp ben 17 Sïulp 
binnen Éitomacr getoomen 3tjnbe / toeeft be fdtoe be SarnC’ 
fiBagïfïtaet toettoont/ ten einbe fp terftom enfonbet font ban 
toertrdt fp Benbd fouben innemen / maet’tfelbein SncfttJ 
communicatie geleib toebbenbe mette D?oetfctoap/ljeb? te nemen 
ben fult getoeigect/ fufitnerenbe bat men be ^tab niet 
en Itonbe toouben / boo? bien be fdtoe niet en toao tooo2- 
ften met p20toianbe/ munitie en anbersi: feggenbe och/ 
toeeft be #?ince beto?ome flab toan ^aerlem niet toom 
nenontfetten/ toatfaltoponsi boeni en meet bierge* 
hjtoe tebenen / fulp battec een gtote toecfiagenljcib en 
toetbae|10eib onbet be burgeren toass / be gene bic geet^ 
ne<8atntfoen in be ^tab toaöben getoab/ toidbenalle 
ben nacftt toacljt/ fo?genbe tooo2 toerraberien/niet te 
min be25utgemeefieten toan 2Citomaetfcö?etoennocto 
benfelbenbag eenen b?ief biefe fonbenaenben <©ou- ff Sa" 
toetneut ^onop/ leggenbe nocDopben^iemetbpto/ mmate 
luiöenbe alss toolgt. 0^ 

nop. 

EDele, v/yfe, voorfienige Heer, wy gebieden ons 
f ~ ' ‘ ' " ‘ ' feertot uwer E. Adverterende uwer E. datdety- 

dinge dat Haerlqm in is, niet alleen continueeert, maer 
ook hoe langer hoe meer vermeerdert. En dewijle wy 
hier den vyand aldernaeft fijn gefeten, en 5t fpits eerft 
fullen moeten voor af byten, fo dunkt ons geraden ge¬ 
lijk wy u ook vrundlijk bidden dat uwe perfoon met de 
foldatenvanden Dijken elders, terftond onder nacht 
en dag herwaers komt, en ’t leger tot Hylo en Egmont 
wilt verfterken, op dat de vyand geen inval en doe in’c 
Noorderland, en mifdien ons van vidtualie en contri¬ 
butie van vorder penningen berove. So veel onfe Stad 
aengaet,fijn wy doende om met alder haeft de fortifi¬ 
catie te volmaken, ten einde wy tegens een fubyte loop 
der vyanden konnen ontftaen. Biddende derhalven , u- 
wer E. wilt tog hier in met u foldaten in genen gebreke 
fijn,opdatwyaen weder fijden onfe beroepingevol¬ 
doende , een goede confcientie voor God mochten be¬ 
houden , en hem de refte bevelen, willen ook uwer E. 
gebeden hebben, feer ernftelijk dat gy tog in, haeft die 
vanEnkhuifen,Hoorn,en Medenblik, wilt belaften 
dat fy-luiden die van Alkmaer terftond provianderen 
vankoornen mout, op datwy door gebrek van dien 
niet genootfaekt worden die goede fake te verlaten, die 
wy anders met lijf en goed begeren voor te ftaen , daer- 
omfal uwe E. ons by de voorfz fteden weder hier in 
dienftig fijn,bidden ook daerom uwe E. fo verre die fte¬ 
den voorfz ons niet weten of willen provideren, dat gy 
ons fonder vertrek’t fel ve wilt veradverteren, op dat 
wy weten waer op, naeft God wy ons hebben te verla¬ 
ten. Edele Erentfefte voorfieninge Heeronfe God fy 
met uvverE. in voorfpoedigen gouvernemente. Uit 
Alkmaer den 15 Julij i?73- Onder ftond aldus uwer E. 
goedwillige Burgemeefteren der ftede van Alkmaer. 

g«r 3!a _ . _ 
«rtCa* <®oubcmement ber feltoec ^tcbetc aentoaerben / en fetbc batfe al toertoocfjt en becrabcn toas’ / boo? t&c 
forltau ‘ ‘ ~ ‘ ~ 

p|€ssanbercttbaegg ben id^iulp beefnamibbaegei (F. 5ï7.) 
*-'f0 3p ontrent 300 paerben en 2000 tooetftneclE ©« 
ten toan Iperlcm getoomen boo? 5Cllimaav toeintg sgL 
tp;S te boren toao Cabbeliau met ö’anberCapiteb c«ne 
nenen toolto tot oêgmont en opte ^oeff en tot i^eplo ftomfte 
leggenbe opgeb?otoen / en na ^Cltomacr gefiomen om JJ 
moe ^tab te trectoen/ban be poo?ten toaren geflo^ 
ten / en be geljele ^tab toao in roerc. <De iDagifïra^ 
ten en burgerpe toaren in groter to/efen en toerfla^ 
genttoeib / niet toetenbe toatfc toilben boen / b’ccn 

<ö3ouber< 
«fiir tot 

met fijn Denbel en ecnigcanberc ©acnbelcnbacrinte 
trectoen. <Dan be HBagiftraten maetoten grote ftoarig^ 
toeib om foldaten in te nemen/ baer en tegen bebe €ab^ 
beljau grote mftantie om ten minfïen met fijn löenbel 
baer in te 3p/ bteigenbcinbienmentoemnictentoiE 
be inlaten / bat top met alle be bneebten / fo bic tot Igcp; 
lo aio tot sSrgmont lagen op be anbere 3Pbe banbe 
^tab toilbegaen leggen / feggenbe bat top mettet toolto 

perfonen bie ten tpbe aio bc <ö5crcfo?mecrbc eerft.m 
ber ^§tebe quamen ^cfiepenen getoeeft toaren / en 
bp <Don 5prebcrico tooo? jperlem ’t leger pabben 
getoeefl om parbon tooo? bc Cattoolptoen toan 2$ïb* 
maer te folliciteren/ anbere fetöcn men foubc befoE 
baten toan ben p>?mce terftont inlaten / foentoaerbee 
geen ftoarigpeib. ^n befe toerbaeftijetb 3ijnber toeel 
b02geren te feljepe uitter ^tetoe getolucDt na b’anbcc 
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foen 
feamtin 

maer. 

^tcöcnuan pet$oo?bi>r-quat:mc/ pebbenbepetflot 
ban Den boom opgeb?ohcn / mtDDelcetpD trocben De 
©aenDelen Dan giaqueë ^ennebaert en ©trb<©ut; 
Del Dutten ^tnt $tetct# poo?te. €npet anbec DolD 
Dienen ober De <0eeft leggen. Cabbepau en ïïupcpa* 
Der quanten Doo? DeouDe 3Uermerpoo?te en Derfocp* 
ten met paet petfonen Dtnnen te Domen om De 
gtflratente fp?e&en/ D’een totlDenfem pebben/b’an' 
Decntet. €en laetflen toetDenfp nocp mgelatenmet 
eentge 23eDd0eDbecö / maer gaenDe na pet ^teDepuië 
toecD De CommtffanO <0utlltaem Ifêoftaect uit pet 
<©ulDe ©Iteë Doo? fijn Deen gefcpoten (Daetr pp alle 
fijn leefDage af manD gtnD) Dit maeDten terflont een 
gtoot rumoer in Der ^taD onDer De burgeren: Daer en 
tuflïpen quamen De ^pangtaerDen Doo? De fermer? 
poo?te/ Dit DterD Den 25urgemee(lerö en jBagiftra* 
ten op pet ^teDeljutó aengefeiD/ DeDjelDe in groten 
tDJijjfel toaren of fp Ijet DrtjgöDolD Dan Den ï&tnce 
DjiiDen inlaten Dan niet / toant fp maren foberbaeft 
Datfenieten DonDenrefolDeren/ Debo?gerpe liepen in 
groter memcpte Doo? pet j§teDeputë/ DjacptenDe na 
De refolutie Dan De jBagiflraet / alë Dit lange DuirDen 
fctbe ïlupcpaDer met een ber|too?t gemoeO / ten të nu 
geen tijD langer te DeraDen / fegt Do?t af Dtat gp Doen 

&ti of laten Drilt. ©aer op tflortë Dan€eplingen25ur= 
joiiiiccn gmieefter feiDe/ iD DtilDpDen pinteen De burgeren 
oami* tCüen m fterDen / en të metten hopman terjïonD Dan 

pet ^tebeputë gegaen / Daer liepen Deel Doggeren Doo? 
en na met jBeerten peterfen ban Der Jfêep Deë 
^tabë timmerman / met bijlen en Doo?pamcrë en 
fïoegen De ©?iefe-poo?t open en lieten pet bolbban 
Den $?ince Dan©rangien binnen/ en terfïonDDjerb 
De &crmerpoo?te geopent Daer fp luiDen DjeDerom 
uit Dielen tegen De j^pangiaerDen/ en fcpermutfeer? 
Den Daer tegenë / en D?eDenfe uit De ©oo?(taDen(ia- 
Ben Die terfionb in D?anD. ©en 18 gluip pebbenbe 
^pangtaccDenljaer leger / ’t toelb fp tot J|eplo en 
Daer ontrent pabDen gemaebt opgeb?oben / en fijn 
toebetom na ^aerlem getrocben bp De anbetetegc 
menten albaer nocp leggenDe/ al Diaer fp luiDen ge* 
Iqherpanb gemuitineert Ijebben om pare betalinge / 
fp namen met Ijaer ontrent D?ie of 400 beefien Die 
fp gcrooft Dabben / pebbenbe 00b doo? pen-luiDen 
bcrtreb pet bo?p Dan «êgmont binnen aen b?anbge* 
fïeben. ©e hertog ban 3Clba bebinDenbe De grote 
Bo(ïcn Die pppaDDe moeten Doen om Haerlemtebe* 
Bomen / infulber boegen Dat pp alfo Deracptert toaë 
Dat Pp geen miDDel enpaDDe om fijn Drpgobolb/pet 
Djelbe boel acpt-en-tbrintig maenDen ten acpteren 
toaë / te mogen betalen / toant uit ^pangien in 
lange tpD geen gelD en toaë gebomen/ en’t geen De 
p?obtncten pabDen opgeb?acpt en paD niet belemo* 
gen peipen / D?efenbe 00B inbien pp De $?obintien 
in befen tijD meer gelbë hrilbe affcpatten/Datfe liep- 
telpb boo?të Dan pem afballen/ en Den fb?ince Dan 
«Orannicn toe ballen fouben mogen / 00B toaë pp 
Dertoacptenbe fijn affepeib Dan Den €oninb om uit» 
te ^ebedanben te DertrerPenen fpn <0oubernement 
af te leggen / D?efenbe ober fulbë Dat pp met pet 
gemuptineert Dolb niet Deel mtreepten en fouDe / 
peeftmibbelretijD toillenbefoe&entoat pp fonDergelD 
foube bonnen boiberen / peeft ober fulje alom gefom 
Den in l^ollanD en ^eelanb / en in De plaetfen on* 
Der fijn gepoo?faempeib noep DjefenDe/ DanDe^te^ 
De puifenDoen aflelen en publiceren / Defe nabolgem 
De milTibe. 

p)On Fernando Alvares van Toledo Hertog van 
ban^ A1 va, Marquis van Coria, &c. Lieutenant, Gou- 
bapu'iU-' verneur en Capitein Generael. Aen den Steden hen 
tatu'om hebbende laten verleiden en afcrecken van de gehoor- 

BoHanti l"aern^cic^ desConinks onfes genadigs liefs Heere: wy 
«1 en twijfelen niet dat gy wel en breet berecht zijtge- 
lanö toe# weell van de goede en genadige vermaninge en on- 
öEcftcni derfoekinge die u lieden hierbevoren te meermalen 
te fcrij; gedaen zijn geweeft van wegen Coninklijke Maje- 
uen. fteit (de welke navolgende de voetftappen fijn re Pre- 

decefforen en voorvaderen (uwen Prince en Overfte 
X. Deel. 

Heere, en gelijk een goed vader, de welke fijn kind 
wederom ontfankt en aenneemt , hoe feer hy ver¬ 
dorven en verloren zy als hy weder komt tot ken- 
nifie, heeft geprocureert u wederom te brengen in 
de gehobrfaemheid die men hem fchuldig is, en uit 
de welke gy afgeweken en gevallen waert in rebel¬ 
lie , u vètfekerende dat het gene deshalven by u mif- 
daen is geweeft ,’ fonder aen te fien de qualiteit of 
grootheid der felver fonde, van der felver fijnder 
Coninklijke Majefteits wegen u worden vergeven en 
vergeten , de welke fijne Coninklijke Majefteit, bo¬ 
ven dien dat hy altijd gebruikt en bewefen heeft de 
genade die een jegelijk kennelijk is , hem gewilli¬ 
ger geneigt heeft totte jegenwoordige vergiffeniffè 
uwes misbruix , dewijle hy weet ’tfelve gèfchied te 
weien , meer door quade függeftie en ingeven van 
quaedwïHigen , dan u luider eigen nature en bewe- 
ginge , niet konnende eenigfins hem laten dunken 
dat gy fo gedegenereert en veraert foud' zijn , fo 

Verre ’t gene voorfchreven is niet en ware geweeft 9 
of gy en fbud hebben gecontinueert de getrouwig- 
heid en bereide willigheid die gy en alle de gene die 
voor u fijn geweeft altijd bewefen hebt, welkeoor- 
fake is (als gy oogenfehijnlijk hebt konnen fien en 
merken) dat men van wegen fijne Majefteit geen 
rigeur noch ftrafheid gebruikt, ja gene menfehen 
aengeroert en heeft van den anderen Steden, dewel¬ 
ke onbedachtelijken en door de felve wegen en mid¬ 
delen ook gevallen zijn geweeft in den°felven on- 
wech en dwalinge , namaels van hen felven hen we¬ 
der gekeert en gefteld hebben in de fchuldige ge- 
hoorfaemheid fijnder Coninklijke Majefteit, fonder 
der felver macht of aenkomfte des legers te verwach¬ 
ten of daer toe by heyrkracht gedrongen te worden, 
gy weet ook wel dat men tot noch toe gene bitter¬ 
heid , yyandfehap oft wteetheid in krijgs-faken ge¬ 
woonlijk , als met fchickinge van krijgsvolk in den 
afgevallen quartieren , met roven en branden , o£ 
anderfins qualijk te handelen , gebruikt en heeft, al 
om u tot kennifife te verwecken: maer de boosheid 
des tijds en der quaedwilliger en oproeriger men¬ 
fehen heeft tot noch toe by u luiden fo veel vermocht, 
dat fy niet alleen geen ftad en plaetfe gegeven heeft, 
dat die voorlchreven goede en genadige vermanin¬ 
ge en traólement u foude hebben beweegt tot ken- 
niffe tot uwer eigener deyoir en deugd , maer gy 
zijt tot noch toe gebleven in den felven ftaet als te 
voren, hoe wel boven alle ’t gene voorfchreven is gy 
metter daed fiet en gy niet en kond ontkennen dac 
de gene die hem vermeet u te willen befchutten en 
in vryheid ftellen, niet alleenlijk uwe huifen afbrand 
maer ook fulke exadtien u opleid, dat elk van u des 
een fwaer gevoelen heeft: niettemin fijne Conink¬ 
lijke Majefteit fulx alles onaengefien , en noch te¬ 
gen woordelijk niet anders foekende noch pretende¬ 
rende dan gelijk eenhinne haer jongen ute roepen, 
verfamelen , en ftellen onder fijne vleugelen , pro- 
tedie en fauvegarde , heeft ons belaft noch defe rei- 
fe voor de lefte u te vermanen en verfoeken ten ein¬ 
de dat gy uw devoir beter bedenkende, dan tot noch 
toe gefchied is geweeft , en ook uwer aller deugd 
en welvaert, gy wederkeert tot kennifife en komt wil¬ 
liglijk en van ftonden aen u ftellen in fijnre Conink¬ 
lijke Majefteits handen , fonder der felver toorn, 
gramfehap en fureur of de aenkomfte fijnre Conink¬ 
lijke Majefteits leger te verwachten , u toefeggende 
dat gy onefangen fult werden in gratie en genade, 
ja indien gy uwe Gedeputeerde wilt fchicken aen 
ons om fulx uit onfen eigen mond te horen en ver- 
ftaen , wy geven, accorderen en oótroyeren hen by 
defen goed , vry , vaft en feker geleide en veilig¬ 
heid , af en aen , en dat van we^en de Coninklij¬ 
ke Majefteit wy als dan fo goedlijk en genadelijk 
met hen fullen handelen, op alle ’t gunt daer in gy 
u ontgaen hebt door navolginge des Princen van 
Orangien , en wapenen tegens Coninklijke Maje¬ 
fteit aengenomen , gedragen en gebruikt te heb¬ 
ben , dat gy en de ganfche Wereld fult bekennen' 
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en oordelen, dat men niet meer en hadde konnen 
doen, en datfonder twijfel gy alle des volkomentlijk 
revredenfult lijn, behalven eemge dewelke hebben 

Lnilj rflt -dat hv anderen tot hem gebroent neett 
doof inleven del beien geefts , altijd wakende «* 
v«Ues d8er zielen , tnaer indien gv defe vermanm- 
een pratien en genadenfteld in onachtfaemheid, en 
fe fdv? ontfankf met getopte 
beid als tot noch toe gnfthtedia,wy *^0 0*0 
nu met eenen gewaerfchout hebben , datter geen ri 
"Uu”nÓeh wreetheid is hoedanig die ztjn mach, die 
fy niet en zijt verwachtende , fo aen uwepertonen 
als met verwoeftinge, hongersdood en ook metten 
itvaeide , in fulker voegen , datter over al geen reli¬ 
giën blijven en fullen. van’t gene tegenwoord.glrjk 
Soch geheel is , rmerfal, fijne Majefteit t Land doen 
vervallen en bewonen met;andere vreemde luiden, 
Tok foen foude f.jne.Majèfteit haer niet kunnen la¬ 
ten bedunken den wille G.ods en haer elven vpldaen 
te hebben , fo verre, narfo vele gedrjlts., reprefenta- 

tien , vermaningen en-ei£em-Pe^n ’ £Y naj 
Sr hartneckig blijft, aengefien da, de ftve® Ma- 
iefteit door den. Goddelijk^ Wille gefteld is,tot uwen 
Prince en Overfte ■, den welken gy alle gehoorfaem- 
heid fchuldig zijt , als' den minften van u wel ken- 
ne dk is , daerby gevoegt dat hy fogoedertieren en 
een genadig Prince is als oy t geboren is gewjft, niet 
twijfelende of gy hebt wel verftaen de middelen te¬ 
gen woordelij ken voor handen en gereed wefende van 
de fterkinge fijnre Coninklijke Majefteits legeren , 
fo met menigte van volke als gro gefchuten muni- 

F. 318.) tie onianxgcarriveert en rtQch dagelijks aenkomende. 
wmS -ly aen u verhoeken dat gy d.t alle vlyt.ger 
overleggende en overdenkende in trjds , voor komt 

verderffenifle, als wy willen verhopen in 
God darhy ufal bewegen te doen, en fijne Godhjke 
eenade verlenen om te eonfidereren en aenmerken dat 
!„“ efte fi ne Coninklijke Majefteit doch de meefter 
Z b tofn Gegeven tot Nimmegen onder onfe naem 
en ëSlijkeSMajefteits.fetreet zegel toenonderop- 

gedrukt, den 16 dagdesmaendsju y, ijqJr VWef 

rekent F A Duc d’Ahe , en wat lager. I er ordon- 
nande van fijne Excellepti^. Benty: en bezegelt ter 
OTdlh van den fignature van den Hertog metdes Co- 
nïnklijken Majefteits feeree, zege , «rekruten ro- 
den waffche, tuffehen wit pampier. hier na itonct ge 
fchreveo, fijn Excellentie heeft geordonneert dat men 
geen copyen van defe brieven geloof geven fal, dan 
dief ecop eert, gecollationeer,, geauftentifeert en ge- 

teklnt fullen wefen, by den 
den hier onder gementioneert, als namenthjk U trecht, 

Amfterdam, Nimmegen,’s Hertogen-boffche, Ant¬ 
werpen,Breda, en Middelburg den 26 }uly, anno 1573. 

Ondertekent3 A vanderBuRCH. 

ftcnöc en merkend tic M’flagcntïjeiti cn per= 
piotitett ban Ijet boll? in tnen quartterc/acn öen p?tRCC 
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DÓorluchtige, Hoog-geboorne Heere en Vorft , 
wy gebieden ons onderdaniglijk aen uwe Vorfrelij- 

ke Genade enen kunnen den felven niet laten alle de 
geftelteniffe yandefen quartiere vrymoedelijk ( fo wy ^,ryj3g; 
behoren) over te fchrijven, hoe dat federthet bekla- ben ban 
gelijk ongeluk van die van Haerlem meeft op alle men- 5' 
fchen (ook ons fake meeft toegedaen) een fuiken ver- 
fchricking en vrefe is gevallen, dat een yeder Hechtstjeg^c» 
.om fiet hoe hy uit de Landen beft mach geraken, haer 
goed-fofy beft mogen wech makendedoor verfchei- flJcuöen 
den middelen by dage en nacht, niet tegenftaende al- j^tnre 
le ordonnantie en opücht, ’twelk wy te water en te ban 
lande daer op hebben, want de algemene roep is, fo bcjan;, 
Haerlem in fo langen tijd niet na behoren geviclua-Centic , 
lieert,(.fo men , fo fy feggen, te winter wel hadden Joikact 
mogen doen) en ontfet heeft mogen werden , wat 
hebben wy dan fulks te verwachten ? die niet en zijn tjcc- 
na behoren voorfien, en of de fortificatiën alom al tjuartftt 
behoorlijk waren gedaen, daer toe wy geftadigarbei- jnneraelj 
den., fo gebreken ons noch meeft alle andere midde- 
lenvan proviande, poeder, gefchut en andere amu-^aet# 
nitie, ook vrome Capiteinen en Gouverneurs van bte- 
den, want die van Alkmaer aengaende, met die Ca¬ 
piteinen en foldaten daer in zijnde, en weten wy voor- 
waer niet of men hem daer fulks op mach betrouwen, 
dat fy (als de vrome van Haerlem hebben gedaen , 
en daer over de fleur van onfe knechten verloren ) de 
uitterfte nood foude willen verwachten, daer op uwe 
Vorftelijke Genade dan verdacht mach zijn : uwe 
Vorftelijke Genade heeft my Sonoy ettelijke dagen 
geleden gefchreVen van fekere commiflie onder een 
blaak voor een Gouverneur tot Medenbhk, dan hoe 
wel fulks wel van node waer , fo en verneme ik die 
commiflie niet, ook dien al hebbende en hebbe nie¬ 
mand bequaem om tot fulks te committeren, Hofwe¬ 
gen nu ook overleden zijnde, behalven defen en heb¬ 
ben wy alhier de middelen niet langer om de knechten 
met leninge te onderhouden ,~de huifluiden door vo¬ 
rige pilgeringe en geftadige contributie geen middel 
hebbende om langer geld te furneren , en deStelui- 
den ook door armoed de knechten niet langer kun¬ 
nende onderhouden- Sulx dat alle dees dingen, fulx 
als voorfz gefteld zijnde, na menfehen oordeel niet 
mooglij ken is die fake tot eenen goeden einde tebren- 
gen, of langer te verduren, ten ware uwe Vorftelijke 
Genade dan eenig vaft verbond met eenige grote en 
mogende Potentaten , en treffelijk ontfet VO(^5 han¬ 
den hadde, het welke fo ’t alfo zy, op t hoogfte van 
node is uwe Vorftelijke Genade lulx aen alle de Ste¬ 
den fchrijve om de vlucht te ftutten en de luiden te 
trooften, die anders geheel verlopen fullen, en wy 
van alle, behalven ons vyanden, verlaten, ons alleen 
vinden, en den vyanden te buite werden: en vermeer¬ 
dert dees vrefe dat men hier opentlijk feid dat uwer 
Vorftelijke Genade fijn veldleger op heeft gebroken, 
de Steden alleen befet en daer op alleen wil laten aen- 
komen, het welke die gemene man dan voor een fake 
van uitterfte nood, ja defperatie acht: leggen daerom 
fouwe Vorftel. Gen. geen andere middelen en heeft, 
dat het beft is dat ons getrouwe vrienden entoegedane 
mee wijf, kinderen en haer armoetken, dat fy wech 
kunnen krijgen te fchepe hem wech maekten liever 
dan dat fy luiden buiten alle menfehelijke middelen, 
d’een Stad voor d’ander na lieten nemen, en als moed¬ 
willig en opftinaet allé om hals quamen , of dat de 
vyand haer alle middel van ontkomen bename, hen 
meefter van der Zee makende, daer toe geen kleine 
apparentien en zijn, fo door dien dat wyvele Capi- 
teins van den fchepen niet genoeg kunnen *3e^ro^Yen 1 
fo fy alrede dikwils hebben gcfaillieert, en fo haelt haer 
betalinge ten befetten dageniet komt, terftondmuy- 
terye aenrechten, fo door dien dat de vyand hem te 
water nu fterk toe ruft ,daer af wy noch huiden van den 
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Bailliu van Waterland ’feker fchrijven af hebben ont- 
fangen, dat. fy behalven de fchepen die fy op de Meyr 
hebben gehad, noch vele Kerviels en Koggefchepen in 
yle toeruften , ook een gat in Diemerdijk (’t welk 
fchijnt om daer door te brengen) open houden, en fo fy 
fulx onfer fchepen meefter werden (daer toe wy on- 
twijffelijk vermoeden dat fy trachten, en dat onfefo 
Voorfz al rwijffelachtigftaen) fo waertniet alleen van 
der zee, maer geheel van alle fteden gedaen, fo alle 
’t gefchut daer op is, en fulx alle die hier waren, of 
door honger ot door fwaerd om moeften komen, 
doch fo doen wy alle ons vermogen ook in defen. En 
is fulx tot een Vice-Admirael geftelt Cornelis Dirkfz 
Burgemeefter tot Monickendam, en hem bygevoegt 
andere Gedeputeerden van Steden, en fo uweFurfte- 
lijke Genade tot een verbond en ontfet als voren raed 
weet, is geheel nodig dat uwe Furftelijke Genade Heer 
broeder Graef Lodewijk met den eerften hem hier 
vinde, alwaert maer voor fijn Genade perfoon alleen, 

‘fo alle herten over hem hangen, dat ook eenige Capi- 
teins en fecours hier metten eerften werde gefchikt, 
met middel om die te onderhouden, uwe Furftelijke 
Genade fchrijfc my Sonoy wel om den vyand het hooft 
te bieden, dan hebbe gene middelen om waer mede, 
Want de ftad Alkmaer tot redelijke verfekcringe feven 
of acht Vendelen knechten behoeft, fo hebbe ik ’er 
nodelijk vier op den Waterlandfen dijk , nu blijven 
noch de fchepen onverfien , daer ten minften wel 
iooo foldaten toe behoeven: dan is Edam en Monic¬ 
kendam ook noch onverfien, moeten ook noch diver- 
fe Schanfen inhouden en befetten (derwaers ik Sonoy 
nu rijde om alles te voorfien, van daer op Alkmaer en 
na de fchepen) of den vyand loopt ons hier alle ’t platte 
land af, en foude fulx alle contributie, ja dagelijkfe 
nodelijke vi&ualie, de beeften weg gedreven zijnde, 
ophouden, hier uit kan uwer Furftelijke Genade wel 
verftaen hoe nodelijk wy in yle hier fecours, Capitei- 
nen, en onderhoud der felvef behoeven: fo alhier ook 
het poeder in fobere quantiteit is , en de koopluiden 
hier qualijk betaelt werden, en fulx by haer weinig fal 
werden gebracht, is op ’t hoogfte nodig dat by uwe 
Furftelijke Genade den Staten een expreffelijk tot 
Hamborg daer ontrent werde gefonden met brieven 
van credentie aen de uitgewekene van defen Landen, 
om hen met verfprekinge ook leninge en anders be- 
hulpfaem te zijn, en dat men den voorfz Gedeputeer¬ 
den ook eenige waren van hier mede doe, tot welk 
Werk ons Frederik Ottefz niet on bequaem foude dun¬ 
ken , ook verhopen hy ’t felve tot gemene nut niet fou¬ 
de weigeren, en fo fulks niet en gefchied fullen wy feer 
haeft in gebrek van kruit geraken, ’c welk wy anders tot 
ongelijk minderen prijs als nu fullen gekrijgen, foons 
aen Enkhuifen vele is gelegen en fyluiden obftinateli jk 
niét meer knechten in willen nemen als ’t gene van 
300 koppen is geaccordeert, is nodig uwe Furftelijke 
Genade haer ernftelijk bevele dat fy ten minfte de re- 
fte van’t Vaendeldattcrnuinleid ontfangen, wefen- 
de noch ontrent 50 mannen, doch waer meer nodig 
noch boven de voorfchreven refte een geheel Vaendel 
daer in, om de moedwilligheid van ’t volk daer op ook 
by vele al groot nadenken is, op dat ons niet gefchied 
als byna onlangs tot Alkmaer is gebeurt, als men in 
nood de knechten (tegens haer beloften) niet en wifte 
te krijgen, ook met veranderinge van de fleutelsvan 
de poorte yan der Stad niet fonder grote fufpitie. Is 
ook geheel nodig dat een Gouverneur op’t eiland van 
Texel werde geftelt met ontrent 100 foldaten, om 
aldaer een Schanfe op bëquame plaetfe ftaende van 
’t felve verfekert te zijn, fo daer aen grotelijks is gele¬ 
gen, en de vyand (tot welk fy feer genegen zijn) het fel¬ 
ve occuperende (als hy uit Vriefland lichtelijk kan) fou¬ 
de ons alle middel van toevoer, en de paffagie van hier 
op de Maes en van daer hier, geheel benomen zijn, en 
wy van alle kundfchap en correfpondentie verfteken. 
Is ook nodig dat daer beneffens 2 of 3 boots werd en 
geordonneertom deftrand (die de vyand numeeftin 
heeft) te bevryen: waer ook nodig fo die van Enk¬ 
huifen geheel flap zijn , dat uwe Furftelijke Genade 
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een fcherpe commiffie fende op Cornelis Boom dat 
der fugitiven en vyandlijke goederen geannoteert, de 
vruchten by hem ontfangen, en ten gemene nut wer¬ 
den geemployeert, fo die van Enkhuifen daer geheel 
niet toe doen , als ook niet van de aengehaelde goede¬ 
ren, dat ook de voorfz Boom tot fulks werde geautori- 
feert, alsook om bequame adjunóten totfulkste mo¬ 
gennemen, alle het welke wy uwe Furftelijke Genade 
wel hebben willen by defen expreffelijk adverteren, op 
dat alles na behoren werde verfien,want haeftig fecours 
hebbende fien wy met Gods hulpe de fchepen en het 
Land noch te houden, dat fonder dien in gevaer ftaet, 
met het welke wy dan verfchoont begeren te zijn, en 
antwoord by defen verfoeken om ons daer na te regule¬ 
ren. TotMedenblikdeni4July, 1573. 

5©e Pffnce ban <©rangtm öefen B?fef ontfangen (f. j»<.) 
ÖeBbentre/ beeft Henluiden öaet op gefonden öefe na* 
bolgendeanttooojde: 

E Prince van Orangien, Grave van Naffau , &c- 3Cne< 
^ Heere en Baron van Breda, van Dieft, &c. Edele, tooo?öe 
vrome, lieve, befondere, hoewel wy tot noch toe aen 
de affeótie en goede genegentheid diegyluiden van al- ban 
len tijden tot vorderinge en welvaren van den woorde rangien 
Gods en onfe rechtveerdige gemene fake hebt gedra- 
gen, noit en hebben getwijffelt, en daer door wel ver- n,orf 
hoopt hadden dat de ervarenheid en experientie van de benöe. 
faken van defer werelt u lieden ten minften fo vele fou¬ 
de geleert hebben, datgyluiden om eenige accidenten 
of ongeluk (fo als de menfehen gewoon zijn fulks te . 
noemen, den welken nochtans een yegelijk in wat ftate 
hyzyalle ftonden is onderworpen, ja geenfins ook en 
kan ontvlien wat liften en arbeid hy daer toe voor¬ 
wend) u lieden fo lichtelijk niet en foudet hebben laten 
verfchricken, en byna alle manlijke kloekheid te neder 
leggen, gelijk als wy uit uwen brievengefchreven tot 
Medenblik op den 14 der voorleder maendjuly heb- . 
ben gefpeurt: by den inhouden van den welken wy an¬ 
ders niet en hebben kunnen merken dan dat gy lieden 
de gehele welvaertofqualijkvaert van defen Lande der 
ftede van Haerlem wilt alleen toevoegen: wy nemen 
God almachtig tot getuige wat bedroeffeniffe en herts¬ 
weer dat wy (overmits het beklagelijk ongeluk der fel- 
ver ftede over gekomen) gehad hebben, en ware fulx in 
perieul van ons lijf en leven te verhoeden geweeft, wy 
hebben menigmael genoeg geprefenteert ’t felve daer 
toe te wagen, fo wy ook gene middelen of wegen ach¬ 
ter gelaten en hebben, die ons eenigfins tot hulpe en by- 
ftand derj felver ftede dochten te dienen, ’t welke im¬ 
mers by de dood, fo van den Heere van Batenborg, als 
van fo menig ander vroom Capitein en foldaet genoeg 
gecomprobeert is, en of al defen niet jegen ftaende God 
Almachtig belieft heeft van der ftede van Haerlem na 
fijn Goddelijke wille te difponeren, en de felve uit on- 
fen handen te nemen, fullen wy hem, en fijn Goddelijk 
woorddaerom verlochenen en verlaten ? is daerom de 
fterke hand Gods eenigfins verkort? en fijn kerke en ge- 
meinte te niet gebrocht ? het is waerachtig dat ons de 
Chriftelijke liefde een medelijden doet hebben op ’t ge¬ 
ne onfen broederen aldaer overkomen is, maer alfo van 
allen tijden het bloed der Martelaren is geweeft het zaed 
der Kerken Gods, fo behoren wy nu ook, fiende opent¬ 
lijk waer onfe vyand toe tendeert, hoe dat hy violeren- 
de alle geloften, en verbonden Gode noch den men» 
fchen geen gelove en foekt te houden, maer de waer- 
heid na fijn uitterfte vermogen pretendeert geheel t’on- 
der te drucken, des te meer geanimeert te zijn om onfe 
rechtveerdige fake defenderende, hem tot den alderuit- 
terften toe te wederftaen, niet twijffelende God Al¬ 
machtig hem ten leften tot confufie en fpot fal laten 
vallen, fonder dat gy, door het ingeven van eenige 
quaedwillige blode of onverftandige menfehen, fo ligt- 
veerdelijk om het verlies van eene ftede fuiken goeden 
en rechtveerdige fake behoort te verlaten, te meer aen- 
gefien de vyand met alle fijn kracht en geweld de felve 
niet en heeft kunnen overweldigen, en noch vele min 
fal kunnen bekomen fo vele andere fteden ongelijk 
fterker, die ons (God hebbe lof) noch refteren om fijn 
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Goddelijk woort aldaer te verkondigen,en fijnen naem 
te eeren, en de welke nu noch meer als te voren ge- 
hertengeanimeertfijnom alle vyandlijk gewalt tewe- 
derftaen, waer door wy des te meer verwondert fijn, 
dat in dien quartirefo vele luiden door grote verfchric- 
kino-e hen lijf en goed focken te fal veren,fonder van ye- 
mand gejaegt te worden,daer mede buiten lande te ver- 
trecken, niet wetende wat opinie wy van alfulken men- 
fchen fullen hebben : willen fy excufatie nemen dat die 
fteden aldaer niet genoeg gefterkt or van proyiande, 
bufpoeder, munitie van oorloge,en ander nootfakehjk- 
heden verfienenfijn.U Lis genoeg ujctejtoeae. 
nigmael datwy U L. en den fteden, , J ... 
anderfins hebben vermaent,datmen alle mogelijke vlijt 
aenwenden foudeten einde fulx by tijde en met goede 
moeitenen gelegentheid mochte gefchieden, om alfo 
alle ongeluk des te beter te voorkomen: wy hebben ook 
te meeFreifen den Överften en CapiteinenaHaerlaten 
verfoeken , dat fy overdenkende de fake die fy voor- 
ftaen, hare knechten in alle goede ordre, regele en dif- 
cipline fouden houden, op dat den Huifman ten platten 
lande beter voor alle gewalt en fchade gepreferveert 
hadde mogen fijn. Wilden daerom wel,datmen hen de 
middelen hadde gegeven om fulx te mogen doen Gy 
fchrijftons datmenufoude laten weten of wy ook met 

„ eenigen groten machtigen Potentaet in vaften verbon¬ 
den Iaën , om alfo door eenig treffelijk ontfet die grote 

’ geweldige macht van den vyand te mogen wederltaen, 
waer op wy niet laten en willen u lieden voor antwoor- 

’ de te geven, dat al eer wy oit defe fake en de befcherm e 
niffe der Chriftenen en andere verdrukten in defen lan- 

„ deaengevangen hebben,wy metten alderopperften Po- 
! tentaet der Potentaten alfulken vaften verbond hebben 
„ gemaekt, datwy geheel verfekert fijn dat wy en alle de 

©c£ pene die vaftelijk daer op betrouwen, door fijne gewel- 
P*1''"» dige en machtige hand ten leften noch ontfet fullen 
Ktorn worden , fpijt alle fijne en onfe vyanden , fonder noch- 
op >i3oD. tansdat wy middelertijd eemge andere middelen, 1 

ons de Heere der Heerfcharen toegefchikt heeft, heb¬ 
ben of als noch willen laten voorby gaen Gy klaegt dat 
gy gene middelen en hebt om den vyand te wederftaen 
en ’thooft te bieden,’twelk ons voorwaerniet weinigen 

verwondert , alfo immers de vyan m .... 
hem fo fterk niet en begeeft hy en ware wel hchtehj te 
weren,alfo wy ons ook op uwe vromigheid gehelyk be¬ 
trouwen dat gy doen fult. Dat de'Capiteinen en folda- 
ten henluiden fo hooglijk beklagen als fy terftond (hare 
maend gcexpireert fijnde) hare betalmge niet en ont- 
fangen fvervreemt ons grotelijk wie henluiden m fulke 

gewoonte heeft gebracht, aengefien wy met M » 
oit Keifer of Coning fulx gedaen heeft, en ofjege 
woordelijk by den Hertog van Alva tfdve gefchied , 
machmen by experientie bevinden by tgene de Span- 
piaerts tot Haerlem aenrichten die met meer a iS 

herten nemen: verfoekende daerom aen U L. wel ern- 
ftelijk dat gyluiden alle fulke ydele vrefeaf leggende en 
der onverftandige perfuafien verwerpende altijd het 
mannelijk hert, ’t welk gy voortyden bewefen hebt, be- 
houdet en een yegelijk fijn beroep en in ’t gene wy hem 
bevolen hebben met alle goeden vlijt, en neerftig- 
heid foekt tc voldoen en te quijten, en ook alle anderen 
tot gelijken ernft en volftandigheid te verwecken , wel 
verfekert fijnde dat in dien gevalle den fegen Gods in 
als by u lieden fijn fal. Aengefien indien wy den vyand 
de zpe,fo hier in Holland als in Zeeland benemen kon- 
nen niet en is te twijffelen, hy fijnen hoogmoed wel fal 
laten finken en van onfen wegen en fullen wy niet laten 
naonfen vermogen in alsteverfien ,en u lieden alle be- 
vorderinge ,hulpe en byftand te doen , des ons immer¬ 
meer mogelijk word,fonder ons ergens in te willen fpa- 
ren eenige arbeid, perykel of dangier te ontfien: dat gy 
fegt dat wy onfen leger opgebroken hebben , en die 
knechten in den fteden geleid, is’t fel ve wel tegen on¬ 
fen wille geweeft, aengefien de felve fo ten dele vanderi 
vyand, als ook van hen felven opgebroken fijn, en wy 
defelvejegenwoordelijk buiten platten lande met alle 
mogelijke middelen foeken te krijgen, fo verfoeken 
wy daerom andermael dat gy lieden in alle yrymoedig- 
heid tot het welvaren van den lande altijd wilt voort va¬ 
ren. En of ons onderruflehen wat ongelux overkomt, 
daerom den moet niet verliefende, maer eer bedenken¬ 
de wat onfe fonden wel verdient hebben, en dat het in 
krijgshandel niet altijd voorfpoed en kan fijn. Wy en 
willen van onfen wegen niet laten al te doen, des ons 
immermeer mogelijk en is, noch lijf, nóch goed, bloed 
daer aen te fparen. Edele, vrome, lieve, byfondere,on¬ 
fe Heere God fy met u. Gefchreven tot Dordrecht op- 
ten 9 dag Augufti Anno 1573- Onderftond gefchre¬ 
ven, UL. goede Vriend, en was ondertekent, Gutl- 

liaume de Nafau. Noch lager ftond getekent, N. Brut- 
nink. Defupfcriptie was- Den Edelen vromen, omen 
Heven ,befonderen Jonkheren DiederikSonoy,Phi- 
Jips van der Aa, Frederik van Sevendcr, FrederikUt- 

tefz, en Mr. W illem Bardefius. 

^pangtaeröen ban SClKmact toeöerom jjfejjg 
trochen 3ijnöc als gcï)002ö / fo tjebtjen ïne ban ftfl}en 

ailKmact baten aöem berfialenöe/ beginnen o?ö?etc o?b?eon» 
(lellen om öiefteöe te fjouöen jegens te bpanöen. 
j^jince ban <D?angten beeft feer etnflige b?teben ge- 
fcij?eben aen öe Staten ban bet s&oo^et-ijuartter/en 
aen öen <0ouberneur «§onop / bat fp öe fteöe ban 2tiiKs 
tnaec/aie toefenöe een 5po?f reffe boo? ijet gebele J&oo?s 
öerguartiet / met btctualte en alle munitie ban ocjloge 
terflonö en in tijöS berfien fouöen: bP bteft ook aen öe 
|Bagifïraetöerboojf5 (leöe gefcbzebetT/öat 3Pbjer- 
luiöen tod ban allcgi fouöen boo?ften en öat alle ö om 
Kollen öie spluiöen öoen fouöen bp’t gemeen lanöge* 

gherts ter Haerlcr, «„richten die nic| I 

maenden foitz, en eiffchen, wat fijn . . 1 niet tegenfiaetiöe btÖbenöe 25urgeme(leten ban 
dc^n'fidlèn ’t felve fal ons den tijd leren,wy kontien wel 
denken dat fy egene betere betalmge ontfangen en heb¬ 
ben , maer eer wel erger: belangende de P'‘ov‘ 
buffepoeder die gv begeert dat wy tot Hamborg, en in 
dien quartire fouden doen doen, houden wy u ind _ 
tig dat wyu eertijds, en meer als eens hebben gefchre¬ 
ven , gy wel doen foudet en eenige derwaers afveerdi- 
pen ten einde om provifie van bufpoeder te krijgen, 
»t welk den Staten alhier ook te meer reifen voorgehou¬ 
den hebben, maer hebben aen beide lyden even vele 
verkregen, wy en twijffelen niet aen de toeruftmge van 
denfehependiede vyand is makende om inden Zui- 
der-zee te komen: maer verhopen dat gy heden daer in 
fo voorfien fult, en u fo vromeljk enkioekehjk weren 
dat hy niet dan verlies, fchade en fchande aldaer halen 
en fal. So ook die van Zeeland jegenwoordelijk met al¬ 
le vrymoedigheid en kloekheid, alle ftonden den vyan(J 
komende, met gewalt verwachten, en hem met Gods 
hulpehet üot Rammekens op den 5 dag defer maend 
nfgenomen hebben, en aldaer goede provifie vanj?e- 
f hut, wijn en koorn gevonden , met twijffelende G 
Almachtig henluiden vorder geluk en yijftorie velenen 
fal. Te meer aengefien fy fo vrymoedehjk de fake ter 

ö?agen(ouöerberocn/cn rjen-uuueu yeitniuwwi-itm. 
niet jcgenjlaenöe bcöbcn öe 2Surgeme(lerenban 

SlKmaec inöe gemene betgaöednge öec 3§oo2öbol= 
lanöfe Staten / fcec qualijKen Konnen bertoerbenöat 
fpluiöen boo?öe betalmge ban’tKoo?nen mout / öat 
öie ban SClKmaet boo? p?obifie begeetöen «Kopen/ 
toilöen fp?eKenen beloben te betalen: öen Kaeöbatt 
oniKmaec Ijebben ooK / op öatfe terflonö geen btctualte 
en fouöen geb?eK ijebben/een pöec burger elK naj&n 
nualitégefleltop feKér rogge / Om öte te Kopen en te 
Ijouöen Uileggen / öe <Dberigïjeöen ijebben ooKgoeöe 
p?obifie en boo?raeö ban bufpoeöer en öe anöere note- 
iiiKe oo2loogfe beijouften geöaen/ öe fortificatie öer (le^ 
öe na ïjet befleK en o?öonnantie ban ^onKtjeer Caerie 
Kan ssopfot (’ttoeiK niet feer en toag gebo?öert getoeeft) 
toerö nu met alöernaerfligïjetö boo?t-geö?eben/ fulc 
öat niet alleen öe burgeren öaer aen bp ijooftmam 
fcljappen feer neetflelijK toerKten: maer ooK alle öe 
omleggenöe öo?penen Kuifïuiöen toeröen geö?ongeit 
öaer aen te moeten toerKen. __.. 

<©elp öie ban aciKmaer neerflig toaren om uaer te 
fterften /fociiI|cM)cnSicMii Stelt.cn 
op Kenluiöcn fcuöe mogen gelöen (alfo l^aeriem tuF ÖEtl 
fcöen %mm m miKmaec gelegen W genoegfaem ban DOen. 
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beiden eben berre) ooft niet ffapecicb noch berfutmig 

(F. 330.) gctocefi/maer hebben terffond een Ijalbe mjjle in’t ton# 
• De buiten Der ^étad afgeb?andbet meeffendeel ban alle 

Butfen / floten /do?pen/ Cloofferg/ cnallegtoatdaer 
ban geboomte ff ond om gehouden / en dit om baer fel# 
ben baer boo? te ffecften / en bare bpanben te ftrenften / 
ten einde befelbe henluiden niet te na bomen en fouben 
mogen» vDeJP?inceban <©?angien babbe totÈeiden 
in befetttnge gelaten ontrents of 900 mannen onbet 
ben ï^eere ban $opet/ en toag gettocften om ben ande# 
ren ffeden ban Rolland te biffteren en ban alleg te 
boo?ffenëntefferften. 

a&ntfc jBtOOelcetijd mutineerben be ^pangiaerdenbin# 
^"e ö'e nen en buiten i^aerlem noch eben feer / en en toilden 
mooi n*ct optrecften fonder betaelt te toefen / 'ttoelft bie ban 

SCiftmaer ent ,$oo?derquartter feer toel te paffe quam/ 
toant fpluiben baer boo? tijd Dabben baer te berfïen en 
feffantfen te maften/biet en baer op be plaetfen baer 
be bpanben fouben mogen acnftomen/ooft toerden de 
ffeden ban <£dam/ llBonincftcndam en fpurmereinde 
geffetftt. cCer contrarie quam bet den armen befola# 
ten burgeren ban l&aetlem qualijften / toant 3P binnen 
der ffad moeff en houden tuffeben 3 en4000 folbaten/ 
geburenbe befelbe mutinatie / op ber burgeren boffen / 
ben tijb ban feben toeben lang: ban een fabelt te bet# 
toonberen / bat niet jegenffaenbe bet groot geb?eft ban 
gelbe en be boo?f3 mutinatie/dte ban ^aerlemniet 
en ig afgeeiffbtgetoeeff bie reffe ban be penningen bp 
benlutben boo? be rebemfie banbe plonberinge belooft/ 
toant 3p-luiben op be beloofbe 240000 guldeng/niet 
meer en badd'en opgepacht ban 968 j6 gulben / fo aen 
geld/jutoetën alg toaren/ fulftg dat betffbeendatde 
^pangtaerben( boe toel 30 noefttang beie moettoil in# 
detffedebed?eben) mcdelyden Dabben niette ertreme 
armoebeenbefolatie/baer be burgeren befet ffebein 
geballen toaren» m hertog ban 9Clba bebe grote 
neerffigbeibombefen ttotff en mutinatie bergpan# 
giaerbente ffillen. 3©ant bp boo’genomen babbede 
<©erefo?meerde aen allen banten met getoelb aen te 
grijpen / fo te toater alg te lanbe / b» fonb albaer Cia# 
pijn be ©ittello/jBarftgrabe ban Cetona om met ben# 
iuiben te acco?deten / geltjft bpetnteltjft gebaenfjeeft/ 
ontrent ben 14 of 13 ‘Jtuguffi. t©an betengeffbtede 
fo Itcfjt niet of bie ban l^olianb en babbert baer bp 
groot boo?dèel» 3Pe §B?ince ban <©:angien ben moet 
niet berlo?engebcnbe boo? bet berlieg ban ï^aerlem / 
beeft be ffeben onber 3ijn gebied alom feer geammeert 
en bermacnb met b?ïebcn en gefanten/ baerluiben ooft 
dagelijftg toaerffboutoenbe ban alle be aenffagenber 
bpanben / toant bP babbe in bele plaetfen ber bpanben 
bele goede btienben bie bent bepmeltjftejonffe d?oegen/ 
en bie niet anberg en toenfebten ban bat bp btcto?ie te# 
gen ben hertog ban Stlba moebte beftomett / toant ge< 
nocgfaemalle be jf&ederlanderg fotocl Catholtjftealg 
andere/ eenen dodeUjften baet tegeng ben hertog d?oe# 
genom3ijntp?annpeen ongetoone ffbattinge/diebp 
toilbeinboeren/om ben-lutben tneeutoigeffabernije 
te Ijouben. «De hertog ban ^Blba toag ontrent befe tijb 
tot mfferbam en bebe baer beel febepengereetma# 
ben in mentnge 3ijnbc om bem meeffet te maften ban 
be^uiber-5ee en ban j2oo?t-J!tölland/ toaer toe be 
<©?abe ban 23offu gecommitteert toag / befgelijr fo 
babbe de i^eere ban 25illp <£o2nel ban©2ieffand/in 
Süuguff o defeg Jaerg een aenff ag op €nftbuifen met ee# 

stengaa nige febepenboben met turf gelaben /onber met ffbut# 
op ten / ban &onop toag baer ban getoaerfebout/ boo? ee# 

nen bie beo nacljt tot Sneeft ober be muren geballen 
3 r?* toag/fulr bat tegen ber bomffe fodantg gerectfcbap 

gemaebt toerbe / batmen berboopte alle be felbe te be# 
bomen: ban alfo 3? boo? ffilte niet boo?t en mochten / 
fobebben biebanCnbbuifenboo? onboo?ficbtigebae# 
ffigbeib baer te bo?en geopenbaert / toaer boo? befelbe 
be lagen en bet penjbel bat Ijen bereib toao geluebelijb 
ontquamen» 

^e<©2abeban©offu beeft ontrent befe tijb b2ie# 
bengefcb?ebenaen€o?neliö ban HijftotjD Caffelepn 
totlBebenblib inljoubenbe / bat in bten bp brt buiö en 

« be ^tab toilbe leberen in 3ijnen banben / men bem 
I. Deel. 

groteltjrfoube begifte/ en bat bem alleg batbP mif#©c<©?a^ 
baen babbe foube bergeben toefen/baer bo?enljP3ön 
eigen perfoon te panbe toao ffelfenbe/fcb?eef boo?tO 
batfulrinbaeff moffe gefcljieben/ toant Eeibcntoao aens'pff 
befet/en toaren fp nu gefint tnt|goo?ber-lanb te bomen toö,ü 
na iBebenbltb / bat bP bem baerom terff onb anttooo?. San* 
be foube fcb?öben / $t. Bijftojjb toog alg bcnb?ief 
guam binnen €nbbuifen/ en ben bobebiefegeb?acbt 
babbe toag toecb / bP foube Ijem anberfing bp ’t booft 
bebben boen nemen /bp ontboot be ^Surgcmeeftcrcn 
ban ber ,§tab en 3ijn Eieutenant bie bp ben boo?è 
b?ief bebe lefen/ en fcb?eef ooft fuljcterffonb ober aen 
ben<6ouberneur ^onop om alle fufpim ban bem te 
toeren» 

<Die ban ^elanb babben met een ongelooffyfte ffou# 
tigbeibenonnoemelöftc onftoffen be ffeben ban |Bib# 
belburg / Slrmuiben / en bet ffot Bammefteng feer ge# 
toclbig met ffbepen befet: baer jegeng ben hertog bele 
febepen babbe boen toeruff en binnen Sfnttoerpen/ en 
beeft be felbe met grote macftt bertoaertg gefonben / in 
mentnge om be ffab ban iiBibbelburg te ontfetten en 
p?obtanberen / ’t toelft tot biberfc reifen befoebt toerb / 
ban fp toerben ’t elfteng ban ben Eeelanberg alfo ont# 
baelb/batfe nieten bebbenftonnen uitreebten/maer 
Ijebben t’elfteng grote ffbabe geleben/ ja ooft tot btberfe 
tpben eenige ffbepen bedoren/be ^eere ban 25eauboig 
bie ben laff babbe om be oo?log ter ^ee te bcfo?gen tg 
ben iy SHuguffi met ontrent 80 ffbepen fo groot alg 
ftleine/ op nieugban 2Cnttoerpen afgebaren/ tn me# 
ninge om jlBibbelburg te p?obianberen / maer bic ban 
^eelanb onber ’tbeleib ban ben i^eere Cljarieg be 
25opfot/ <0ouberneur ban toegen beu 3p?ince ban <D# 
rangien in ^eelanb/en Eopg 25opfot 3tbmiracl fijnen 
b?oeberbebbenten felbenbage bet ffot Bammefecng/ 
anberg Zeeburg genaemt/ tnabfenticbanbenCapi# dammen 
tetn bie met een beel ban3ijnboiöte boren uitgetogen Seb/' 
toag binnen 3Crmutben / na bat fp t felbe befcljóten en iffu fm» 
aen be eene 3pbegemineert babben/ingeftregen met ap# {*0l"cn 
poinctement/bit beeft ben moet banben «0erefo?iueec# ,öc” 
be toeberom boen toaffen en toenemen» 

^e J^eere ban 25eaubopg bit berffaen bebbenbe/ en 
bemerftenbe bat bP ban bier 3pbe niet en ftonbeuit# 
rechten / ig banljetguartier ban ©Itfftngenafgetoe# 
ften / en beeft fijnen toeg genomen na iDeffcapel / om 
albaer eenig bolfttelanbete (tellen/geljjftijpgebaen 
beeft: maer niet ftonnenbe albaer ooft uitrechten/ig 
ben Sïoompot inge3etlt/ baerbe Eeelanberg niet op 
en toaren öebacbt/ en lanbe fijn bolft op onfer b?outoen 
poibet / met ftleine ffbepen/ en boerben baer bictualie 
met groter Daeff ban acljter ober lanb binnen jBibbel# 
burg / bocb niet fo beel alg toelnobig toag/bermitg 
be b?efe bie fp boo? be Eeelanbecg babben bie baff 
aen quanten / fp lieten baer aen lanb Don Chriftoffei 
ban Monfdragon boo? «3ouberneur / een oub erbaren tooTuae# 
^paeng Capttein met 15 ©aenbelen ^alen / bic Ijen tolt» 
feer ftloeft en b?oom binnen be boo?f3belegerbe^tab 
gebouben en geb?agen brbben/ bit iggeffbiebopten 
19 Sfiugufti/ anno 1573. 

J^et oo?log toag in befe tijb feer heftig aen allen 3p# 
ben/ toant be hertog ban 2Ciba bertoacljtenbe bagelbP 
bat bP toeberom in^pangien geroepen / en batter 
toeberom een anber <©ouberneur in fijn plaetfe ban 
ben Contnft gefonben foube toerben / berfjoopteecrff 
pet merfteltjftg uit te rechten tegen ben $2ince ban <©# 
rangien boo? fijn bertreft / toaerombp grote neerffig# 
beib aentoenbe om aen allen 3pben bie ban Rolland 
en Zeeland te benautoen / en te oberballen / fo met ge# 
toeld alg met beb?og / liff / b?eigementen en ffffone 
beloften / geen mibbeien acbterlatenbc te onberfoe# 
ften en boen onberfoeften aen allen 3Pben/ boebpbe 
<0erefo?meerbe foube mogen ftrenften: be p?ince 
ban «©rangien baer tegen en liet niet achter alle fij¬ 
ne naerffigbeib en blijt aen te toenben om be fijne aen 
allen 3Pden te beffljcrmen / en moettegeben / ban 
be mibbeien bielen feer laffig/ fulr batmen aen al# 
len 3Pben be «©eeffelijfte en jfugttibe goeberen tnoff 
aentaffen/ licenten en ccnbcp-gclben opffellen/ met 
anbere ffbattingen / bic ben noob tot befenfie ban 

fp P ? ben 



45ö 
Het léde Boek. 

m? ban 
-Ijaiianö 
en Ece* 
lanö 
ft ellen 
ernen 
ttaeö 
Lcncft 
feu 3 Den 
jpjfncc 
ban 
rangten/ 
en öc 
snarfjt 
öec fel# 
toef. 

«Eoeru» 
ftinge 
ban 'oc 
ooftcg- 
fcljepen 
rot Sim* 
ftcïtsain. 

(F-33'-) 

Den EanDc leDe/ Detoelhe hoetoel 3p fjet toolEi3toncc 
biden/mitë De ongctooonteenfübercncringe/ noch* 
tanst aoctJtoiütaüjhcn opgcfoacfjt toerDen cm nact 
bMjeiD/ Religie enlebentebdjouDen. 35acr të oen 
noDig bebonDen gctoceft tet todbaert en onDetbouD 
ban Den ^tate ban DenSanDcoptcftdlcnenoiDon* 
neren / eenen RaeD neffenë Den 3B?ïucc ban ©ran* 
nien/ om alle fahen en affairen ban Dcn^anDcmct 
noeDe opficljte te Ijelpen Ijcletoen / Ijter toe 5pn bpaD* 
büë ban Den Staten gedtgeert en oscommutcert ge* 
bjeeiï Defe perfonen/ namemUjh: ^onhljcer gjacob 
ban Der J©oeë/ lilöeeftcr ©auluë ©uië/ IRccftcr ©te* 
tcr3©afteel/ ^jacob j©uië/ i^enbjih <©utft / 3©tllcm 
San öeoerf? / HSccftcr ^an ^acobf3 / TOccfter ^e* 
Siat^^iïofm/en.?^cefïetEebDn^aiif5Öacrjma, 
her/ De Secretarieën ban Den boo?f5 RaDe/toarcn 
ofntoniëlfecnitë / en $|cnb?ih ban pr3tjn: Defcn 
ïiaeDtoerDncgcbcnbolhomcnmacljt/ laft/cn auto* 
ritett om op alle boo?homenbe fahen te Dtfponercn/ 
Daer in en ober al te gcbiiuhen Den name ban Den 
33>tncc ban ©rangien ban toegen De Comnhlphe 
jiDaieftc»/ onbcrminDert en DiijbenDe De henmffe ban 
’tëof ban éolianb in’tgehcd: fouDen oohDeboojfë 
iSaben hebben bolhomcn macht ober alle <©oubcr* 
neurë/Capiteincn/<ObcrfrenenfcïDatcn/ om De feu 
be te corrigeren ban ïjaeriwöer Delicten / mefufen en 
ongereoeltheDcn: fouDen och hebben boihomen macht 
om te Difponeren op alle g.cannotcerDe en gcconfif* 
ïjueerDc gocDcten / Daer ban te compofcren / trattftgc- 
ren / en boodë aUeë te Doen toeë Daer aen fouDe mo* 
nen DcpcnDeren. <©e booef3 RaDcn hiaten gchouDcu 
alle Dagen uitgenomen Den fonncnDag en DonDecDag 
te bcrgaDercn/ en c:Dinarie te befoingeren boo? Den 
noenen ban acljt uren tot elben/ en nanoenbanDdc 
uren tot feffen / en bcoitö ejttrao?Dinarië tot allen 
uren en tijDen aio henlutDen het felbe bp 3hn €rcd* 
lentie gcDenuntieert fouDe toerDen / of De fahe fulr 
fouDe berciffchcn. 2tïle haerluiDcr fententten/ com* 
mimen / bebelen/ en o?Donnantien fouDen effect fo?* 
teren in allen fcijijn of Die bp süne Cjccdlentiegcge* 
ben biaren. 

r\ € <6?abc ban ©offu lafi en bcbcl ontfangen heb* 
benDc ban Den i^ertog ban 2tlba om een ©loot 

oo?log-fcljepen toe te ruften/Daer mcbcbpfidjmcc* 
fier ban De 3uiDcr-5ce mecnDe te mahen/të tot 3tm* 
ffcrDam gehomen / en heeft alDacr etltjhe fcljcpru 
tot achtten toe Doen toerttffen / het ^Dmirael-fclnp 
Daer op hP felbe fouDe gaen / toaë een groot meu 
fchoon ercclïent fcljip biel berfien mctgefchut/ Daer 
op gcoiDonneeit toaren te gaen iSo perfonen/ het 
fcljip toerö genoemt ^tntc ©outodë / Dan toerDDacr 
nagegeben Dc name ban D’^nqutfme/ om tgcfcljut 
te regeren toaren alDaer 38 biiffcfjtcterë totten meta* 
len/ en fegs totten pfere ftuchen/ De folDpen Daer ban 
beliepen ter maenh mette monDhoficn bdjaiben het 
tractemcnt ban Den peefoon ban Den <©?abe/ alsê 
miraelbanDe gcljcle ©loot / iSyzgulDen. 3£ct ttoc* 
De fchip genoemt Den ©eiligen <©ceft / haDDe op 

c perfonen/ Daer Capucinoptoaë^onher tfram 
coiiS ban ©ootjiufcn ^icutenant en ©icc-?llDmirael 
ban Den >a?abe ban ©offu. ^aer ban De geo?Dom 
ncerDe folDpe mette monDhofi bcD?oeg ter maenD 
I9i2 gulDcno. m DecDe fcljip genoemt De tottte 
©alh/ Daer Capttein op toasi ©autoelö 3loot het 
bierDe fcljip / Daer Capitein op toao5;an(^pmonf3 
ïtol/ DefeïjaDDendrop 100perfonen / en toast Debe^ 
foiDutge ter maenD gemacht met het hoftgdD drop 
, c z c gulDenst: Ijet btjfDe fcljip toao genoemt De ©cm 
te i£oc / Daer Capttein op toast ^jonhljeer ?Crent ban 
©acmffcDe: ’t feite fcljip genoemt De Kofc/ Daer op 
toast Capttein gioljan Beil: het fcbcnDc fchip oc^ 
noemt Den <j32autoen ©alh / Daer <JTapitein op toa^ 
giacob €laef3: het achtftc fcljip genoemt Den torn 
ten Bacil/ Daer Capitein op toast frcDcnh ®ljomaf3: 
het tugcnöc fchip genoemt Den ©liegcnDe 5£rcnö / 
toast Schipper op ©ouDctoijn De Schone ^trhf3: 
Defe buf fdjepen fjaöDen elhst op 90 perfonen/ De 

H75* 
maenDIjjhe folDpe mette hofi ban elh fchip beD?ccg 
1318 gulDenst 10 ftuiberst: op het ticnDc fchip ge^ 
noemt Dat ©liegenDe ï^ert / toast Capitein ^pmon 
Cc?nclif3 Den CuDen/ Daer op toaren 60 perfonen/ 
Daer ban De maenDelpe folDpe betoocg mette monto 
hoft 1242 gulDenst en 10 ftuiberst: op ’t elf De fchip 
genoemt Den ^toarten Ruiter ban 60 perfonen/ 
Daer Capitein op toajS2HntoniiS^acobf3/ beD?oegbe 
macnbeiijhe folDpe mette monDhoft 929 gulDenst en 
10 ftuiberst: op ’t ttoadfDe fchip genoemt Den Ra* 
ben / toajs Capitein potige ^ohan <Deil ober 48 per ¬ 
fonen/ en bcDjoeg De maenDItjhe folDpe mette hoft 
759 gulDenst; noch toarenDer fest Jachten of grote 
oo?ioggbóötst clh ban 30 perfonen / ’t eene genaemt 
Den ftoarten bltegenDen 2CcenD / Daer Capitein op 
toast jjBatheust De sjonge ©liet / het ttoeDe genaemt 
Den^lep/ Daer Capitein op toast SCrtust ban ^cbup* 
lenburg / hst DecDe ooffogëboot genaemt Den Cr5 
fter/ toast Capitein op 2tnD?ico'ïmobbonD/ hst bier* 
DeDcn^acn/ toais Capitein op RSichid bandage* 
nault/ hstbijfDe genoemt Den bliegenDcn ^?ach/ 
Daer op Capitein toast StDziaenCrad/ en op’t jacht 
of ooffogssboot genoemt De ï|acst / toast Capitein gian 
5IJubenf3/ De folDpe mette monDhoft beD?ocgen ter 
maenD clhst 487 guïDen^ 10 ftuiberst. ^uihst Dat op 
Defe achtten feijepen ban oodoge toaren gcojDonncert 
1312 hoofDcn / Daer boo? De maenDdtjhe folDpe en 
en monDhoft beliep 20692 ponDen loftuibero. i©efe 
folDpe en monDhoft ist alfo metten Capiteinengeac* 
co?DeertDen2^ugufli3lrrii>terp?cfentie ban |©ee* 
fter ©ouDctoijn ban Der ©oe / RaeD en Rehenmeeficc 
Dcst Coninhst in CidDerlanD/ alst Commtffarist ban 
De fdbc toeruftinge bp Den hertog Daer toe gecommit* 
teert. tDefe gehele toeruftinge heeft Den Coninh ge* 
hoft/ fo ih De reheninge Daer banfjebgefien 112152 
hronen 25 ftuiberst / De hroon gerehent tegen 39 (tui* 
berst en een haibe ten DientijDe. ^efgelijhst toerDen 
in ©jiefïanD ooh eenige fchcpen toegeruft bp Den 
ï^eere ban ©illp / en tot <©joeningen*toerDen ge* 
maeht bier galepen Die 3p meDe op De 3uiDer 3ee meen* 
Den te brengen/Dan hctenhonDefoïjeimelijhmetge* 
fchieDen/ of Den ©?tnce ban Crangien en toerD Daer 
Dan terftonD toel getoaerfchout / Detoelhe het felbe ter* 
ftonD aDberteerDe aen Den Ctouberneur ^onop en De 
Staten ban het jioo?ber-quartter/ ten einDe 3P op 
haer hosDe fouDen toefen / en ooh fcïjepen bp tijDst 
Daeriegenst fouDen toerufien/ gelijh geDaen toerDe/ 
Danin’teerfte feer ffappelijhen. Ontrent Den felben 
tijD/ lag <©oco ban jfeartina een ©?ies? CDelman/ 
hebbenDc commiffie ban Den fidnte ban Crangien 
om te toefen SCDmirael ban geheel ©deffanD / met 
bier fchepen ban oojloge op De Cemst / om Die ban 
<02oeningen en <©elf3iel tebdetten/DatfemetDega* 
Iepen niet en fouDen hunnen uithomen en fdjaDe Doen/ 
hP haDDe tod in fineenigejcploict te Doen / fo hP Dolhst 
genoeg haDDe gcïjaD/ Dan bermitst hP nietboihstge* 
noeg en honDe behomen/ en Dat ooh De topbuiterst 
Die hP haDDe feer ontoillig toaren/ fo moeft hP 3Ö« 
boojnemen laten. ï©en 19 / 20 en 21 SCugufti/ toast 
hst een feer ongeftuur toeDcr ban fto?mtoinDen en 
ooh ban regen / en Daer gefcfjieDe grote getoelDt* fto?m cn 
ge fdjaDe in ©ffefïanD / <©?oemngerlanD / Cemb* gg*® 
DerlanD/ Cberpffd en clDersf/ fo tod nen menfcljen lanbm 
alst aen heeften/ en ooh fo toel aen hop alst aen geep* eins^. 
nen / Die berD?onhen / Doo? hst inb?shen ban De 
Dijhen. 

^©aer tosrD ooh uit ©ffsffanD gcfch?sbsn Dat alle 
De grote fchepen bcrDjonhen toaren / fulhsf Dattcc 
macr een boperfcïjip ban 28 lafien cn toast ober ge* 
blcben/ cn een ban De C^ocninger galepen ist met 
bolh en met alle het gcrecDfcljap om Den halst geho* 
men / en De ttoce anDece 3ijn bp J^oltoecrt op hst 
lanD geDjeben feer ontrampeneert 3jjnDe. <De j5oo?D- 
J^ollanDfe oodog-fcljspsn Die in ’t ©lie en (Cejrel la* 
gen / cn 3ijn ooh niet b?p gegaen / toant Daer bijf 
bootsten ttoeefchepen ban oorloge / De maften en Dc 
hoofttoutoen geho?ben 3Ön / en Daer ist ooh meDe 
op hst fdbs past een toatec-fcljtp berD?onhen / met 
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©es? 
Igmo* 
gen ban 
Stllöa 
Jjoajne? 
men am 
4^0020* 
Ijollahö 
inrene* 
men. 

tiocD ent poeper opBetlanDgeb?eben 3ijnbc/ is? tiet 
gefclmt en (jet DolB geöergt / Doet) fpbjaren in groot 
pettjBel / De ©laccaet-fcljepen fieöDenöer oofe grote 
fcfjaDe geteDen/ in EeetanD 3ön D?ie banöegrootfte 
oo?loa-fcljepen Dan Den hertog Dan 2ClDa geftrant/ 
en De'^eelanbers? Bebben eenoo?log-fcljipmet 8ofol> 
Daten bcBomen / en alle De anDere toaren in groten 
nooö en perijBel om te Dlijben. 

D<£rt oproer en muiterpe Der ^pangiaerDcn / Doo? 
Chiapijn deVicello , tot en Doo? ï|aerlem getiilt 

3ijnöe/ cngelbontfangcn BebbenbeDen 14en 1? 9lu? 
gufti/ elb ^pangiaert Breeg Dertig Bronen: fotjeeft 
Den hertog Dan 2tlba Doo? tjem genomen om $oo?D- 
IJollanti / 3©aterlanD en De EuiDer-3ee met ge? 
toelb in te nemen, ©e <©?abe Dan 25offu Beeft Den 
laft geBaD om Die Dan |^oo?D-J|ollanD te Djater en 
in 3©atecIanD te oDerDallen/ en DonFrederico Beeft 
lag getjaD te Hanbe. <©e <©?abe Dan ©ogïi Djas? 
Doen ter tijD tot 2CmfterDam / om alle Bet gereetftBap 
te Doen maften/ Dat Bern tot3ijn Doornemen Dienclyb 
fouDc3ijn. 

m ®isx, iiBiDDelrettjD nam hopman (CamBergen Des? <©?a? 
be ban ben ©bergen üieutenant Bet bo?p Dan Den 2S?oeB in 

3©aterlanb in / Den 27 ^Cuöufti / en DeDen niet Dan 
Dat fp fcBermutfeerDen bagclyBö tegen Bet Bctjgö? 
bolB ban Den ©bergen £onop/ Bp maeBte ficB alle 
Dagen fteröct/ fulBs? Datfe Daer in Bregen SlanDfmecr/ 
’t DjelB Derlatcn DjerD / ^anDerDojp / ©?ouB en %uU 

DerhjouDe/ en lagen Dan ^aenreDam af tot J&teu? 
DjenDamtoe/ alfoDat De ïBaterlanDcrö genoegfaem 
DanDenanDeren gegoten Djaren/ en Bonben gualtjB 
teïanDebpDenanDeren Bomen en Dictualie aenDoe 
ren / Dan ober De EuiDer-3ee/ DocB BaDDenDe 3©a 
terlanDers? alDaer nocB in ïftaefbo?p / (£peoo?bicBer? 
Dam/ en ^cbellinBbJouDe/ albiaerfpeenfeergebjel? 
Dige ^cBantfe gcmaeBt BaDDen / fcBermutfcrenDe Da? 
gelgr tegen DenanDeren/ De J^eereban 25illp maeBte 
in ©?ieganD DjeDerom DerfcljeiDen fcBepen toe / in 
mentnge om Bet ©ipetnte nemen / DerBalDcn jDoco 
3!©artina IDmirael Dan ©?teganb met fijn fcïjepen 
Bern Dertoacrtö DoegDe om ’t felDe te betoaren / fulr 
bat De Brijg te Djater en te lanDe in Dat guactier leer 
Deftig bjerb. 

DonFrederico de Toledo , De föne Dan Den ï^et? 
tog Dan 2CiDa en Beeft 00B niet gelaten 3ijns? Daberss 

(*-3ïa-)bebeltebolb?engen: maer Beeft opten 21 2lugugiet? 
telijBe benben ruiters? en Doet-Dolr gefonben na 5CIB? 

©ricge* maer / en Bebben Die ^tebe metter Baeft aen allen 
5Pben befet / Bebben 00B Doo?teerde ingenomen De 

SXflpttae ïiinBuifen / Die buiten Der ^§taD aen ben uiter? 

brijgg? 
boiU rn 
^>pan* 
Oiaccöen 
bomen 
fn 
tteJanö. 
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De Bomen: nocBtans? Bebben Die ban ^IBmacrmib? 
DelgebonDen Den 23 ^Cugiifli bobenmet b?ieDen uit *[enba “ 
Der <§tab tefenben aen Den (©ouberneur^onop/ en auhmacc 
De <0eDeputeerDeDanDen ^tebenbanben jj!oo?ber- 
guarticre: Latende hen-luiden weten de geftekenif- noi?' 
fe van der Stad , en dat fy luiden niet jegenftaende fy 
de Schanfe aen den ton verloren hadden , in meninge 
waren haer eere voor God en alle de werelt te bei 
trachten , en den aen val van den vyand met Gods 
hulpe te wederftaen: dan alfo fy niet genoeg en wa¬ 
ren voorden van knechten, poeder en andere nood¬ 
lij kheden totter oorloge dienende, verdochten dat men 
hen-luiden in defen uitterften nood fonder eenig ver¬ 
trek foude willen fuccurreren, en hen-luiden by den 
brenger te adverteren van de middelen en tijd of ure 
hares uitterfte fecours , om haer daer na te mogen 
reguleren , en dat haer bedenkens goet foude wefen 
om alle verder invafie van den vyand te beletten, dat 
men de Zeedijken foude doordeken , ook dat onder 
’t fchrijven van defen haer-luiden vertoont waren, et¬ 
telijk getal van kloten by den vyand in de Stad gefcho- 
ten wegende 24 ponden. Datfe ook verwittigt wa¬ 
sen datter 24 ftuckcn gefchuts voor de Stad waren ge¬ 
komen , &c. 

maer. fïen boom Dan De ©aert ttonben / op Datfe Ben-Iui? 
Den De ©aect benomen BebbenDe / De paffagie om 
Dictualie te bcBomcn fobjel te bjatec aio te lanDe be? 
letten fouben / De folbaten en bucgecen togen Daec te? 
gen uit / en Bebben Daer tegen fcBut gebeert geBou? 
Den / en Bebben BeteenljuiO mette tbje fötnmolenö 
aen b2anb gefteBen / maec B^t anbee en Bebben fp 
niet bonnen beBomen/ Doo? Dien De Dpanb met groot 
gebjelD guam om De Bare teontfetten/ Djaec Doo? De 
folbaten Die aen De ^cljermer bp be ton lagen om De 
©aect te bebjaren Ijare^cliantfe uit D?efe DanfelfO 
Declieten/ en Derliepen ettelijB in fcBuiten en anbece 
tot Den BalO toe in’t Djater / latenbe alfo De ©aett 
in ’t gebjelb Der ^pangiaerben/ DiealDaec Doo? Den 
uittergen boom een fclnp fonBen/ om alfo Bet uit en 
inbaten te beter te beletten. ^efgelijBO 3ijn Die Dan 
binnen De ©?iefe pookte uitgeballen al fcBermutfe? 
renDe: maer De ^pangiaerben Bebben Ben-iuiDen 
met gebjelb DjeDerom in De ^tab geb?eben : Den 
©berge ^onop Beeft hopman s^tclaeet HupcBabet 
bebolen tergonb met 3ijn ©aenbel DjeDer tetrecBen 

fclïna? öinnen SCIBmaer / maer alfo De ^eljantfe bpDeton 
bjiegett. al eer BpDaer Bonbe Bomen DjaODerlaten/ foenBon? 

De \p Daer niet binnen Bomen. jKibbelretijD is? al 
DeO bpanDO gebjelb geBomen / en Ijebben De ^§tebe 
en De pagagien aen allen 3pben fo befet Datter nie? 
manD Danmetfeer groot pergBeluit nocB in en Bon? 

D€n (©ouberneur ^onop Beeft Ben-iuiDen Den 
26 geantbJÜO?D: Dat hem feer hertgrondelijken 

leec was datfe fo hart en fwaerlijk belegert waren: en 
dathy fo haeft hy verftaen hadde van des vyands aen- nop acn 
komfte, hy Hopman NiclaesRuychaver verfchreven ^tj{laan 
hadde hem met fijn Vaendel wederom binnen der Ste- niac'ïe 
de te begeven, dan dat aleer hydaer konde komende 
Schantfe by de ton geinvadeert en den toegang hem 
gefloten was, dathy niette min geen moeiten , ja le¬ 
ven noch bloed en foude fparen om hen-luiden met 
alle mogelijke middelen ontfet te doen , tot welken 
einde hy ook alrede aen den Prince van Orangien ge- 
fchreven hadde om afliftentie en hulpe, en dathy niet 
en twijfelde of fy luiden en fouden met een manlijk 
gemoed en vromigheid ’t felve verwachten, en aen-4 
gaendehaer fchrijven van den Zeedijk doortefteken 
hadden ’t felve by rade van den Staten alle gepreve- 
nieert, en laft gedaen om de fluifen te doen openen : 
willende ook verder indien fulx nodig is haer-luider 
fchrijven volkomen, en den Zeedijk doen doorftekert 
en alle middelen foeken en geen arbeid fparen om hen¬ 
luiden ontfet te doen, fo haeft hem mogelijk fal zijn , 
hy en hadde ook door fijne kondfehappersnietkonnen 
vernemen, datter 24 ftucken grof gefchuts (gelijk fy 
fchrijven) voor de Stad waren gekomen, dan dathy 
wel konde bemerken dat hen-luiden benautheidfeer 
groot was, ’twelk hem ook hertelijken leet was, dat 
hy niet geringer en konde beteren, doch foude hy alle 
middelen foeken en genen arbeid fparen om hemlui¬ 
den ontfet te doen, fo haeft hem mogelijk zijn foude. 

<©cfgsIijBs? Beeft BP 00B gcfcB?eben aen Den <6ou? 
bentcur ban HUBmaer ^jonBBecc ^Jacob €abeljau/ 
Dat BP niet en foube laten alle mibbclen te foeben fo ge? 
ruige DoenlijB fouDc bjefen/om Bem en De ^teDete 
ontfetten/ $c. ©an gelijBcn BebbcnbejDagigraten 
Dan ben $oo?ber-guarttereooB aen Die Dan3ïlBinaer 
gefcBieben/ De felbe moet gebenbe/ en Datfe nieten 
fouben bergagen 3ijn ban Bcrten om Dat J^aerlcm Dan 
DenDpanD mgenomenDjaö/ maer Datfe lieber opbe 
gerecBttgBetb BaerDer faBen fouben betroutoen / en 
Baer mannelijB en D?omelijB fouben BouDen om Baer 
©aDerlanbfe D?pBctb Doo?tegacn/ fcBcrlijB Dcrtrou? 
Djenbe Datfe een mael Dan De ^pacnfc tprannie en ga? 
Dernte ganfcBelijb omlag fouben bJ0?ben/ baer toe fp 
goeDeBope BaDDen Doo? BetfcB?ijDen Dan ^lonbljeec 
©Biltpö Dan Der &a / Die Ben-iuiDen Babbe Derabber? 
teert Dan De grote macljt Daer «öiaef EobeDjijB Baeg 
mebe ober Bomen fouDe/ om ben ^ertog Dan'HUba 
metten ^pangiaerben gcBeelijB tutte j^cDcrlanDen te 
berDnjben. 

^»oo2 Dit fcB?tjDens! Djaren DeDo?geren en gemene 
folbaten Binnen ÉlBuiaer eerngfino getroog / en Ijab? 

©p 4 m 



45 1 Het fèfle Boek. 1573* 
Pen goeöe moet óm Pen ppanö mót <SoPg puipe toePer 
teflaen/ PoenPe jecjclijti nacpt en Pag fijn beflemet 
fc panfen / toacpt pouPen en anPerg/ Paer Pielen Pages 
Iijpgpdefcpcrmutfïngen tuffcpen Pie Pan PeflaPen 
Pc ^pangiaecöen / niet te min al toag ’t ftpoon Pat Pe 
gcmeene foIPaten en bo?gercn rePdp tod gemoet toas 
ten / fonocptangbp eenige l^opluiöen en een Hlieutes 
tenant Poo?geflagen of ’tnict betet en toare Patmen 
alle ’tgelö/ PlepnoPien en rijPöom ban Per flaP 
fotiPen bp Pen anPeren PetgaPeren / Pe flePe te Perla- 
ten en Pact mePe uit te Pallen / om alle ’t felPe en paer* 
ïuiöet eigen Iepen te bepouPen: ’t todö geftomen 3pns 
Pe tet ooten Pan Pen «ïBouPerneur €abeljau/J|opman 
Coenraet Pan ^teentoijp en Pe 25urgemeef!eren/pebs 
ben Pit Poo?gePomen en pielPen ’t fect flille / Pan bom 
Pen taetfaem Patmen iemanPen fouPc3enPen aen Pen 
«0ouPetncur^onop en Pe Staten Panpet3Boo?Per- 
quairier/om PefclPe alle Pe gelegentljeiP Pan Per fles 
Pe tc laten toeten / en pebben oberfulr bcrtoilligt 

_ h jBacrtenpctergPan Per |Bep /fstcöe (Cimmerman 
lihmaa- om Pe reïfeaen tc nemen / Pen todPenfpttoeePieine 
fcöJijttcn b2iefpen.é mePe gapen / eenPanCabeijaueneenPan 
Sfom fcen 55ttrgemee(lercn/ PetodPe gegoten toerPen in 
ontfcr- fijn Polg of (lolt Paee een gat in geboot toerP en toes 

Perom met een bouten ^agcl tocmaePt / fulp Pat pet 
eenen gcpelen ftoP ftpeen te toefen, ’t ginpouP Pan Pen 
b?tef Pan Pe23urgcmecfleren toag / Patfe jDacrtcn 
peterf3 fonPen om bp monPe paren flaet en gdegent- 
ïjciP te Pennen tc gepen / en fo men paer luiden metten 
eeiflen niet cnPonPc ontfetten/ Patmen algPan alle 
^luifen fouPe open fetten / om Peg bpanPg acnflagen 
PaermcPc te beletten / fp PaPPen tod Pcrflacn Patfc 
Pan meninge toaren een aenflag te nemen op <£ocs 
Prjö/ Pan en paPPen Pacr Pan noep niet pernomen/ ba* 
Pen Patmenfe metten ectflcn alle pulp enontfetPoen 
fouPe/toantfe pacfl alle inonttt e Pan oo?loge en anPere 
notclijpe Pingen fouPen geb?eP pebben / en Patfe Pen 
b?cngerPegb?iefgf0EiPcn gdoPe gepen Pan’t gene pp 
bp monPe fouPe tc Pennen gepen/ Pen b?ief toag gePa ^ 
tecitPena^eptcmlnië^nno 1573. €nonPertdtent 
bp Pe 2Burgcmcefleren kloris Pan eenlingen / en 
Ciaeg I^erbf5. 3Bcn b?ief Pan gionbpeer (f acob £a* 
bep'au/ Pienöe ten fdPen einPe om ontfet te pebben fo 
paefl PoenlijP toarc/ ten einPe Pe flap (Pie Pan alle 
noöige faPen fo niet en toag Poo?fien / alfmen toel 
meinPe) en pet ,®oo?öcr-lanP niet inPmdteenfouPe 
geraben/ aPPerteerPe mePe toaer Pat Pie ^pangtaer* 
PenljengcfcputbegonPente Poeren en te planten om 
PeflcDc te befdjïetcn. <DePoo?f3 HBaertcn peterfj 
Benncp/ quani niet fonPer gjoot perpPd uitter flePe/ 
en citudijp bp ^onïtpeer üBtcPericp^onop tot «^epa* 
gen gcPomen 3ijnPe/ gaf fijn bePd te Pennen en les 
PerPe fijn bdePen ober/ «^onop gaf Poo? anttooo?P Pat 
Pp fijn befl paPPe gcPacn / ten einPe pet toatcr ober 
pet ïanö fouPe toerPen getoacpt/ Pan Pat Pe gemees 
nc lanPen Paer tegeng toaren / en fonPpcmPoo?tg 
naer ï^oom bp Pe <èePcpmecrPc Pan Pen ^tePen/ al^ 
toaer pp Pan gdijpen fijn bcPdte Pennen gaf / uitge? 
nomen alleen Pen Poojflag Pan eenigc j|op!uiPen/ 
jttodP pen bdafl toaö aen niemanPte feggen/ Pan 
alleen aen^onPpeer^iePericp^onop/ en alfo Pen 
(Cimmcrman fecr parPe aenpiclt / ten einPe men om 
Pe ,§tePe te ontfetten pet toatcr ober lanP fouPe la= 
ten lopen/fo toao’er eenen Pie feiPe tot pem: poeffaet 
gp öuö en racfl / toaerom fouöen top Pat fepoon <0?a.ö 
en B?ncpten op ’tlanP PerPerPeni 3©at fouPen te 
Pointer onfe beeflente eten pebben i <J5pluiPen en 3ijt 
noep geen ö?ic toePcn belegert getoeefl/ gpIuiPen PonP 
pet todPouPen tot ^IPerpeilsgcn/ Pie Pan^aerlem 
pebben fo lange gepotiPen: Pen fCimmerman pier 
Poot gefïooit toerPcnPe feiPe: tocct gp niet poe Peel 
PoiP öacr binnen l^aerlem toao/ Pie Pe flo?mch PonPe 
tegenflaen'l en poe ftoaP top binnen?ïlPmacr 3ijn/Pat; 
fc 00P tot ^acrlem maer aen eenen Pant en flounPen/ 
Paerfe SIPmacr aen alle Panten mogen beflojmen/ 
ten mare men pet toatcr inliet: maer gp ïioe-per* 
Pcrtoacrt gpmcPe binnen 'Hlllmiaer fo en fout gp fo 
fcecnietfo?gen Poo?beroepen en 25ee(ientoatPiete 

3Bïntec eten fouPen gdijp gp nu Poet: Ö002 Pefe peftt- 
ge tooo?Pen toerP Pen timmerman geP?eigt Pat men 
pem aepter af fouPe leiPen/ fo pp meer foPanige 
tooo?Pen fp?aP: maerjprePeritp <©ttenf5. Commif 
farto toilPe penluipenaen beiPe 3ijPen teP?ePenfiels 
len/fcggenPe: Pat Pen ^Timmerman Poo? paffie en 
mePdyPenfp?aP/cmPebo?gerenen goePe foIPaten/ 
met toppen en PinPeren Pie Paer binnen toaren / tod* 
Per bepouPingepp beneerfïigPe/ ennampemmePe 
in fpn ^erberge en PePepem goePe cierc aen: Pacr 
naeriO’ermiPPel gebonPen/ Pat men eenige b?ieben 
in Pe flap fcpiPte Poo? anPete/ bp petodPe men PefdPe 
beloofPe toePer te ontfetten. g^en Poo?f3 €immeiv 
man toert met eenige <0ePeputeerPen aen Pen ^?inre 
PanODrangieu tct^MftgefonPenom Pe gefrdteniffe 
Pan ?ClPmaer en pet ^oo?Per-quactiere te Pennen te 
gepen / en pulp enontfettinge tepetfoepm. 

[ <0nPpeer ^iePertdj ^ottop toaé in Pefe njPfeer 
1 Pefo?gt/ cttPePeg?oote neerfligpeiP ompet^oo?^ 
uer-guartier en JBaterlanP te befepermen / pp pielt 
pem op PefcntyP meeflenPed tot ^tpagen/ enber>- 
miP^ Pe PpanP fo flerP toasf P002 2lïPmaet / peeft pp 
om PerPer inb?ePPerPpanPente beletten PicrflerPe 
^epanfen Poen maPen / een op Pe ^upgenPyP tot 
üluflenburg/ P’anPer op ÏÏangcPijP in 25?oeP/ Pe Per* 
Pe op ^epordPam/ en Pe PierPc op CrabbenPam. 
^ntoelPe ^cpanfenppnacptenPagPePetoaPen/ in 
fommigeioo/ en anPere ontrent 300 en meer 
luiPen/ bepalPen Pe KrygelluiPen/PoenPe pen ^pam 
giaerPen PagdijPé g?oten afb?eup. ^p peeft 00P pet 
<©02p Pan (©tcrlinP Poenberb?anPen/ Poo?Pienfp- 
ïuiPen befdjulPigt toerPen/ Patfe Pe ^pangiaerPen ,F 1 
eenige affiflentie en pulp paPPen gePaen / alffeeerft^ 
Poo? 3ilbmaer quamen. ^De $?ince Pan<©rangien _ B 
peeft in ’t begin Pan September Pe ïgeer De la Garde n l¥%a 
Colond met aept ©aenPelen foIPaten / fo 5prancop? <©arDe 
fen a$ «©uitfen in pet Jloo?Per-qactier tot berfler? 
Pinge Pan Pien gefonPen/ Paer Pie Pan pet 5^oo?Per- 
Quamerfeerin PcrblyP toaren / toant 3?IuiPen PolP ucrquat» 
geb?eP PaPPen/ om alle pare plaetfen te befetten/1‘«* 
Poo? Pien fpluiPen aen allen 3pPen aengePocpten teers 
Pen/ fo toel te toater alg te lanPe. 3£e Poo?f5 ^onop 
peeft 00P Pageliir fpne Pontfcpapperg en befpiePerg 
in pet^paeng SegergepaP/ fuïjc Pat pp alle Pe ges 
IcgentpeiP Pan Pien fo eigentlijp Pernomen peeft / Pat <&t\u 
pp op Pen ttoaelfflen ^eptemb?ig aen Pen ^?tnce gemodo 
Pan «Drnngien ober frp?eef alle Pe gdegentpeiP Pan SracnAtl 
Pien: (Ce toeten/ Pat tot <DutPo?p (benepen Don Fre- boo? 
derico, en bede J^ecren en bonnen: alg Pe igeere 
Pan Noorcarme6, Don Juliano de Romero, Gon- ntaw' 
falvus de Brackemonte Colonelj Don Pedrode Va- 
lafco, DonPedro de Toledo, de Heer van Goigny, 
Stephanus Dynara Major, deHeere vanLamote O- 
verfte van ’tGcfchut,) toog gelegen pet Kegiment 
Pan Hapdg en Pe Munitie ban <D?log en petPruit in 
PePerPealPaer/metpeerPentot Pe 3©arpt Pan Don 
Frederico: aepter ’t fdbe <©o?p aen 25upeg puig/Pdec 
Pen^upgenPpP begint bp Pen €>Pertoom/ petKegis 
ment pan Cicilien: tot ^ancrag/’t Kegiment Pan 
poltopler toefenPe ^uttfen / fietP feg PaenPelen: en 5 
PaenPelf n UB alen Pan Pen l|eere pan ©illp.tCe i^mgs 
toacrt ’t Kegiment ban SlonibarPien en De ia Ligue, 
toefenPe arpt ©aenPelen nientoe ^pangiaerPen/ 3ijns 
Peonlany gdiomen uit ^taliën: tot CoePpP Pe^eere 
Pan Liques ^©ouPerneurPan^aerlem/metpet Ke«> 
giment Pan Pe 2Sourgongiong met ttoaelf ©aenPe? 
len: tot Bergen Pe Kuiterpe/ en Pe%cee ban Ca- 
pres met eenige ©aenPclen HBalen: op Pe fmalle 
toeg Poo? Pe ©?i effe poo?te elf g?ote flut Pen gefe putg: 
bpPe Fialli-oPeng tuffepen OutPo?p en Pe KjaPen 4 

flutfien gefeputg: bp PetConne ober Pei|aben ttoee 
flucPen gefdiutgnn Pe j3icupoo?te 7 paenöden^pam 
giaertg/en <fl5eo?gic5p?ongbergen en <©?abe <©tto ban 
(ÊPerflein met Pe Puitfe ruiteren: en in Pc 23ePertoijP/ 
altoaerallePictualiete toater aengeboert tocrPe/ 30 
ofte 40 ruiterg: frp?ijPenPePaerbeneffeng/ fobers 
re fpn €pceüemie pem PonPe in aiPerpaefl en ferre* 

telpcP 
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tdyPoberfenbeneenig getodt ban goebe .gcputten/ 
bat pp becpoopte pet 3£o?p ban <©utbo?p fo te om* 
ringden en ban alle Panten te oberballen / bat pp 
Don Frederico felfg met aUe b’SCmonitie ban <©o?log 
in panben foube Prpgen/ ban baer en teniet anbecg 
naergebolgt/ banpbeletooo?ben. 

<Die ban SMPmaer bleien bagclyr uitfepermutfe* 
renbe tegen be ©panben / en betoonben pare goebe 

©aae> couragie: op ben 1? ^eptemb?ig pebben fp een 
}of =2.oop-fcganfe onbcrPropen aen be ^uib-3pbe ban 
niutfto (tab/ altoaer fp eenen ^pangtaert met namen 
se en 3Jan 5Jet'ontmo geinregen en met bele buitg in bec 
uubnr (tabgeb?acpt pebben. 3£en fdben^pangiaert fopp 
belegeer 0êb?eigt toerbe bat men pem foube pangen / peeft be* 
t>e tot looft alle be fecretcn ban pet Éeger te openbaren / fo* 

men pem pet leben toilbe fcpenPen 3 ’t toelP pem 
niafr' toegefeib 3i)nbe / berPtaerben penluiben bele faPen 

bic fpluiben baer naer toaeratptig bebonben / boep en 
pebben fp pem geen gdobegepouben / toant ben bpf 
en ttointigften ber felber rnaenb pebben fp pem boen 
pangen / in pet toelPe bele een migpagen pabben / be* 
todPe meenbc bat men be bpanben 00P gelobe bepoo?* 
beteljouben/ boepen bo?fïen fulrniet opentlpft feg* 
gen/ uit b?efe bat pet bp ben quaebtoiHigen ten guaeb* 
pen foube toerben gebuibet/ algofbefelbe bespan* 
giaerüen fonftig en toegebaen toaren. giP pebbe eeni* 
ge poren hertellen bat pp pem feer qualppen toag pou* 
benbe alg pp ter boob toerbe geleib / en gePomen 3pn* 
beterplaetfebaerppfotibe fïerben/ en fienbebatpet 
ernptoag/ toant pp pooptenoep alpenen batfe paer 
tooo2b fouben pouben/ fo foube pp noep om fpn ïe* 
ben gebeben en gefeibpebben/ fo fpluiben pem pet 
ieben toilben laten pouben / bat pp mebe toilbe ge* 
ïoben in ben <©uibel gelgp als? 3Pluiben beben. &’<©o?* 
faPe bat pp gepangen toerïr/ toag om batter eenen 
3Prancoigbie binnen ïfaerlem gelegen pabbe / en be 
be bpanben mebe gehangen hoo? be pab ban$i!Pmaer 
geb?acpt pabben / in ber pab gePomen toag / geipP of 
Pp be ^pangiaerben ontlopen pabbe / betoelPe opent* 
IpP bePenbe uitgemaePt te 5pn / om alle be gelegent* 
peibbanberpebeban binnen te hernemen en ’tfelbe 
boo? eenige mtbbel penluiben te Pennen tegeben/ en 
opkoperen bag bp penluiben toeberom te Pomen/baer 
boren pp eenige te bo?ge bepelt pabbe in ’gbpanbg 
leger / betoelPe bacrom in pecpPel foube pebben ge* 
feomen / fo men boo? gaf/ ten toare befen «gpangiaert 
opbe beften inbePleberen ban benboo?f5 iprancoig 
opgepangen pabbe getoo?ben / op bat be ^pangiaec* 
ben fulr fienbe fouben meenen bat ben jftancoigge* 
pangen toag/ en bat oberfulr be bo?gen ontpagen 
toerben. 

Mgibbeleetpb pabbe 31>on frebertto fpn beg?a* 
binge en fepanfen gemaept en fpn gefeputge* 

2Bo?gc^ plant/pier toegeb?uiPtc pp bepalben be gepuerbepo* 
©aciicm wertf ontrent i of 3 oó' bo?geren banl|aerlem bie me* 
til O Cf CU be pionieren mopen/ betodPe bp lotinge uit be ï|ooft* 
pw*>‘e' manfepappen genomen toerben / en mop ’t felbe ge* 
aijt?00? tal pabig bol blpbert / en fo fp pen bieg bePlaegben alg 
»dEc. öat pen genabetoag toegefeib en hergunt/ en batfe 

paer leben en goet b?p gepoept pabben/ men gaffe 
boo? anttooo?be bat menfe niet en geb?uiPte om te 
pcaffen of boen perben/ maer om batfe paren fconinP 
fouben bienp boen / boo? ben todPenfpfcpulbigtoa* 
ren Paer lijf en goet te toagen. 

<Dcn 18 September in ben mo?genponb/ pebben 
be ^pangiaerben met zo pucPen g?of gefeput feer 
b?efeigpen begop te fepieten / eenige met Ploten ban 

Koren 40 PMüM/en fepoten tod zo? 6. fepoten op eenen bag/ 
mbt* fulr bat fp een g?ote fepabe beben ontrent be roben 
ftojrnt. Coo?n en be D?iefe $oo?t / altoaer fpluiben met pet 

gefeput een beguame po?m-plaetfe gemaePt pebben* 
be/ feerb?eefdpPcn met getoelbiger maept/ontrent 
b?ie uren naer mibbag begonnen te po?men / met feer 
bde ^paenfe folbatenen biden aen be©?iefe poo2te 
feer bapperlppaen/ toant bie pet tebeurtc gehalten 
toag om eerp te po?men / na batfe boben op be poo?* 
tegePomentoaren/ beben paer tutterpe bepe om bie 

ban binnen ban be toal teb?pben en be pab te ober* 
toelbïgen/ baer tegen bie ban binnen pen feer b?ome* 
Ipp pidben en met paerïioerg/ ©errefagerg/ <©a* 
belpnen/happieren en peenen fo PloePdpPe toeerben/ 
en met b?anbenbe peP-poepen / bie fp be ^pangiaer* «eritert 
ben om ben palg too?pen / en bernenbe CacPe-bopen/ 
Pro/ peet PalP-toater en anber gereetfepap 3engben 
en barnben / bat fp be eerpe met paerber g?oter ftpa* 
be afpoegen: be bo?geren en fotbaten toaren feer Ploe* 
PeipP gemoet/b’een liep boo? ben anber ten prijbe/ 
elPtoeerbepemb?omelpP baerppponb/ niemanben 
facpmen ban fpn piaetfe toppen boo? ’t oberballen ber 
bpanben/ ten toare pp boo?pePen of bapperlpp ge* 
toonb toare: be©?outoen/ ^Jonpergen jDepgPeng 
facpmen feer bierig inbenpo?m/ toant fp b?acpten 
gepabelpp geteerbe en gefmeerbe poepen/bie fp al ber* 
nenbe na be bpanben toe too?pen / fp b?aepten 00P 3ie* 
benb peet KalP-toater en Éefel-penen aen / fulpg 
bat alle binP en gereetfepap bp bec panb toag / om be 
aenballenben bpanben af te b?pben: alg bie eerpe 
moebe afgefïagen toaren / guamen terponb toeber* 
om anbere berfe aen op befelbe piaetfe / betodPe mebe 
alg bie eerpe met fepanbe en g?oot berlieg ban öo 
pare / en bele feer getoonb mebe afgetoePen 3pn: maer £ 
terponb 3pnbec toeberom anbere bed meerbet en gefiagéri, 
perPer in getale aengePomen/ betoelPe met fulpen fu* 
rie en getoelt aenbiden / reept of fp ten eerpen aenloop 
be pab in pen getoelb fouben pebben gePregen/roepen* 
bealgetoonnenenbictorie/ maecfp en 3pn met geen 
beleef ber manieren ban pare mebegefdlen ontfan* 
gen getoeep/fulr bat fp mebe ten laetpen met fepanbe/ STaI 
fepabe en g?oot berlieg ban be pare afgepagen 3pn. gtn. _ j 

ben roben €oo?n gefepiebe pterentuffepenooft 
een feerbloebige en getoelbige po?m/ altoaer be 

^pangiaertg ober een po?m-b?ugge ober be ©epen 
en fo op be 3©allen 3pn gePlommen / pier pabben bie 
ban StlPmaec een feer ongelegen piaetfe om te heep* 
ten / toant ban boren mopen fp met ben bpanben 
prpben om pen ban be ©epen te Peren/ ban aepteren 
toerben fp ban ttoe g?obe pucPen gefeputg bie be bpan* 
ben ober be ^out-Peeten gepelt pabben / feer befepa* 
bigt: niettemin fp bleben onbertfaegt/ en b?eben pa* 
re bpanben teruggemet fepanben en g?oot berlieg/ 
betoelPe terponb toeberom op een nieu met berfep 
bolP aenguamen/ toerben getraeteert alg be eerpe/ 
toant be©20utoen toaren foneerpig in ’taenb?engen 
ban geteerbe poepen / fiebenb PalP-toater/ Pefd-pe* 
nen/ en alle anberegereebfepap baermen bespan* 
gtaerben mebe te Peet ginP / batfe 00P met fepanben 
moepen toppen / maer Peerben terponb be berbe rei* 
fe toeber met heel meerber en berfep bolP/ ban en 
pebben geen minber fepabe en fepanbe bepaeit ban al* 
le be anbere / be p02tn buerbe tot fabontg te feben uren 
bat ben bonPeren nacpt aenguam. <©p anbere plaet* 
fen bec pab alg aen be Pontpeten en bp be &ennemer- 
poo?te toilben fp mebe toat uitreepten/maer ’t en peeft 
niet heel te bebuiben gepab. Su befepo?m feibmen 
bat ban ben ^pangiaertg boob gebleben 3pn ober be 
1000 mannen / en binnen ber pab 3pn boob gebleben 
z+ folbaten / en 13 bo?gerg / bepalben batter bele 
getoonb en gequetp toerben / ban be ttoee po?m- 
b?uggen bie Don Frederico pabbe boen maPen en 
met g?oter moeiten ontrent ben roben (€oo?n boen 
b?engert/ pebben bie ban binnen b’eenein bonPeren 
naept in ber pab gepaelt/ be ttoebe te Po?t 3P»be 
ig ben ^pangiaerben 00P nergeng toe nut ge* 
toeep. J|iet bient mebe berpaelt/ poe bat be firn* 
pele©ifltperg ban ben €planbc ban ^epermer en 
^epermerpo?n / boo? eenen fonberlingenpber/ met 
alle pun maept ban fepuiten en p?amen boo? be 
€onne gcPomen 3pn / met g?oot geroep en ge* 
Pept in gelpPec pemmen/ bal aen / bal aen/ paet 
boob be ^pangiaertg / ’t todP een g?oote fcp?icP 
maePte en be po?minge beel belette / en na bat be 
^pangiaert ben ttointigpen September toeber 
tod feben ponbert fepoten op bepab gebaen pab* 
be / en alle binP tot ben po?m beceib / gdpP bie 



4j 4 Het felle 
ban Duinen fiaetbaer tegen bloebelijb toebetom ge* 
fterbt/ en (jen bpanben met bjomct herten getoacht 
hebben/ roepenbebatfeaenbomenfouben toantfpnu 
alle toeefe aen b’een3ijbe Dabben gefteltna’t fpjeeb- 
tooo#: 

Wanneer de eerfte vrefe is vergaen 
So is die vreefe meeft al gedaen. 

Boek, *5 

©e 
,g>Iutfcn 
toeiöcn 
gcopenr 
tn De bij 

jjiner te 
untfec- 
ren. 

d§s*5 en lef baet met fonberlt'ngö geb?eben getoeeft / an* 
berö ban bat’er eentge aen bcpben3ijöen3tjnomben 
Dalei gebomen 3tjn/ maer be ^pangtaetben en Deb* 
Den ntet toebetom bticben aenbomen. 

/F. 334.) r\€n<0berfïen^onop habbe^onbheerfreberib 
ban ^ebenber bebel gegeben / om be ^lupfen te 

boen openen en eentge bijben boo2 te fteben om bie 
ban SClbmaermet bet toatet ontfet te boen/ befe beeft 
befïuifen op Crabbenbam boen openen boo2 eenen 
hopman Santo / fo batter met een ^oojbtoeften 

. toinb Peel toateref tn guam / ban eentge butflutben 
SS ban CSeeftmer-ambacht hebben mtbbelgebonbenbte 
oni aift- fecretelijb toebetom te floppen / befgelijr beeft l^op* 

man ^ebettet be ^liufe totCertëtooubcgeopent/ 
op bat het toatet boo? be lange repoober beJDaert 
boo? be geopenbe dSltufe tot jjoo2bfer tooube en be 
boo2gefleben gaten banben<©ofterenbijb <©eeftmer* 
nmbatbtbol30ttbeloopen/ ban iö bp ben Igutflieben 
albaet ooft toebet gefloten geto02ben/ niettemin be 
boo2f5 ^ebenbet beeft be boo2f3 Crabbenbammer 
bluffen toebetom met getoelbboen openen en etteltj* 
be ïïotten febutten tot toacbtgeflelt/ om te beletten 
bat bp ben buifluiben bte niet toebetom en foube toet* 
ben geflooten/ fuljt battet feet beletoatetjSin’tlanb 
guam/ bpfonbetnaetbatbpmet een |$oo?ben toinb 
bp bulpe ban ttoe tot fmeebten be ^luifebanbe %\y 
pebabbe boen openen / baet toonberlpen feerbeel 
toatersf boo2 in bloepbe/ fo bat bet toatet fo hoog en 
alle ’tlanb ban ben tüebet onbertoasi/ bat men niet 
anbetei ban ben top ban benïleberbp/ tuffebenbe 
^cbanfen ban Crabbenbam en ^cbcorelbam ge' 
b2Utbenenftonbe/ fo ooft eenige gaten in ben (Dofte* 
renbijbgemaebttoerben/ fo batmen cpbeelpfaetfen 
met ben ^cbupten obet ’t lanb boer/en alfo bet fp2ing= 
bloettoaö / ben %6 September / guam bet toatet fo 
boog / bat op be Reber beibebe polber£metC5eeft* 
metambacfit bp na bol / en tot geltjft toatet fïonben / 
fuitbattot ontfettingc ban be ^|oo?t 3tjbe ban Slib* 
maet niet en geb2aft ban ben ïgebenbtjb tttffcben ©er* 
gen en Cocbijher-fluife te boen boo2flebcn/ mitfga* 
berd ben »©algbijb acbter©utbo?p/ ban bc^uiflui^ 
bentoaten biet boo? feet guaettotlltg/ fo batfebeele 
bettroeften / feggenbe men fotbtfe op be bleeö-banb te 
brengen/ en men gaf be ©panb mibbel om ben-lutben 
met ftbttptcn aen allen 3tjben te mogen oberballen/ 
mibbeltetiib guam fHQaerten ©icterft ©etmep besS 
ftab ban ‘Hühmaertf timmerman toeberom ban 
<©elf met ©neben ban ben ©2inee ban ©rangien 
aen^onop/ en ooft aen bic ban Sdlbmaer/ benbpef 
aen botton hielt inne/ boe bat bp aen ben Cfouber* 
neut / Capiteinen en Slegeerberen bet ftebe ban Slib* 
maetgefdueben babbe / benluiben ban baet bloehbetb 
en toomigbeib bebanbenbe / met bermaninge baet in 

aenStc iJOlbetben en bat bpniet en foube laten benluiben 
nop en alle mogelijbe ontfet en bpflanb te boen / ^cfi2ij* 
acnDic benbe boo?tsf aen ^onopfo bpbebonbbatfetn noob 
mm. fouben 3ijn / bat bet nobtg toate be Ctoben boo2 tefle* 

ben: aengefien Ijet betet tö ’t platte lanb boo2 een tijb 
onbettoatettelatengaen/ ban bc^tab te bctliefen 
om be confegttemie toille/$c. «Den b?ief aen ben <®ou* 
berneur/ Capiteinen en ïlegeetbetcn ban 3£lbmaet 
toaö ïuibcnbealiSbolgt: 

”P\ E Prince van Orangien, Grave van NaiTau, Hee- 
re en Baron van Breda, van Dieft &c. Edele vro¬ 

me, lieve,befondere, wy hebben U L. binnenfeke- 
ren tijd hervvaers twee ofte drie diverfe brieven 
gefchreven, niet wetende nochtans of U L. defelye 
ter handen gekomen zijn, overmits het beleg der ftad 

beu uan 
Èrn 

Ban 
ratigim 

van Alkmaer, daerin ( alswy tot noch toe verftaen 
hebben) gy U L fo vromelijk zijt dragende, dat u ’t fel- 
veby alle natiën tot grote eere, prijs enlofwortgere- 
kent, en hoewel wy door dien nodeloos achten u vor¬ 
der tot volftandigheid te vermanen, als hebbende lui¬ 
ken mannelijk herte en gemoed tegen des vyands ra- 
fende geweld bewefen, fo en hebben wy nochtans niet 
willen laten U L. noch defe jegenwoordige te fchrij- 
ven, fo om U L. van aifulken vrymoedigen y ver en- 
kloekheid te bedanken, als ook te verklaren den je- 
genwoordigen ftaet van den faken van herwaers-over, 
dewelke ( God hebbelof) fulx is, dat ons Vyand in 
defequalité niet vele voor defe tijd hinderen en lal, 
maer ook, daer-en-boven vaftelijkeverhope door hec 
ontfet ’twelk wydagelijxzijn verwachtende, hem fo 
veel te doen te geven dat hy eer lange niet alleen de 
ftad Alkmaer, maer ook ’t geheele land fal moeten 
verlaten. Alfowy desgewiflelijk onderricht zijn dat 
door de mattigheid van fijne knechten hy langer 
’t veld niet fal konnen houden , des wy alleen u dit wil¬ 
len waerlchouwen en vriendelijk vermanen dat gy- 
luiden volherdet ,U L. vromelijk noch eenen kleinen 
tijd den vyand wederftaet: verfekert zijnde dat hy fal 
moeten ontwijken, waer door gy-luiden niet alleen 
de ftad Alkmaer, en u lelven, maer ook uwen nabu¬ 
ren , ja ’t geheele Land van alle vordere overlaft en 
tirannye ten eeuwigen dagen fult bevrijden. En mid- 
delretijd en willen wy ook geen tijd verliefen : maer 
met alle mogelijke vlijt, arbeid en naerftigheid alom 
den Vyand fo veel moeite en arbeids op den hals drin¬ 
gen , dat hem te eer alle vordere beleg verdrieten fal, 
en willen wy in toekomende tijden ’t felve fo tegens de 
ftad Alkmaer en U. L. elkin'tbyfonder verfchulden, 
dat gy-luiden oorfake hebben fult des van ons te vre- 
dente zijn, wy begeeren wel indien ’tfelvemogelijk 
fy, dat gy ons fchriftelijk of met mannen by monde 
laet weten de geftelteniffe van uwer faken, en hoe 
dikmaels de Vyand geftormt heeft, en hoe gy van 
binnen zijt arbeydende, ten einde wy ons daer na mo¬ 
gen rechten, en U L. in als des mogelijk wort te fe- 
coureren, daer wy lijf noch goed om fparen willen, en 
daer zy ons God getuige van, den welken wy bidden, 
Edele, vrome, byfondere, dathy U L. lankfomeer 
verfterken en tegens fijnen, uwe, en ons algemeine 
Vyanden tot haerder eeuwige confufie verlene vifto- 
rie, geluk en voorfpoed Gefchreven tot Delft op den 
2i. dag van September Anno 1573 en wasonder- 

, tekent U L- goede vxient GuilliaumecleNaJJau. Befy- 
i den af op de marge ftond gefchreven, indien gy-luiden 
I bemerkt onmogelijk te zijn U L. eenig ontfet in der 
i ftede te fenden, en daer door in der lengde niet en fou- 
det mogen tegen houden, fo fult gy een teken doen 
met vier tot drie diverfe plaetfen opgaende, laten ’t fel¬ 
ve branden van negen uren des avonds tot na midder¬ 
nacht , en fullen wy in dien gevalle alfdan de dijken 
doorfteken, om het geheele Land ontrent Alkmaer in 
’t water te ftellen, en of gy het felve teken niet en doet, 
en dat wy nochtans bemerken dat gy-luyden in nood 
zijt, fo fullen wy evenwel de dijken doorfteken. 

<©cfen 25?icf fonö öp met «nCopte Dalban aen 
ben «©oubeeneue ^onop/ ten embeöpbtefoubeficn 
baet binnen te ftellen. ^aet bp hem belaflenbe/ fo cc 
bte ban Sllfemaet bte tellenen ban bieten mochten « 
boen/ bathPbanbie^ijbenbaet onttent boo?fleben « 
foube/ en (fdphftÖP) of fpfcljoon betefcenennieten « 
boen/ en gp nochtans bebinb bat fptn noob fouben « 
3tjn/ fo toerb beef niettemin nobtg befelbe <Djjlicn boo? « 
tefleben/ fullen baetombe hutfïuibcn in bien guat* « 
tiere toonenbe / goeb tijbg hare heeften en anbere« 
goeben mogen falberen/ aengefien beter iö ’t platte« 
lanb boo? eenen ttjb onbet te laten gacn / ban be ftab te « 
berliefcn/ ombeconfeguentie alogplichtelpbe honb « 
bemerben. *< 

IHSetbefen 25?ief en eentge anbete fo toan^onop 
alss ban be Staten ban’t j|oo?ber-guartter/ iet ben 
boo?f3(Ctmmerman na SCibmaet gerepft ben acht¬ 

en 



Cintieti 
Bdöge» 
fïagen 
irtmiE» 
8lfi> 
mare. 

©Otl 
Sprebfti* 
to b?eefet 
Jet TLv 
0ce op 
boo?2filft» 
matt¬ 

en ttotmlgffcn September des nacpts/ ban gebo* 
men ?ijnöc doo? des bpands toacpt tot dieptonderde 
taal / fo ftond baer noef) toacpt ban ben bpanb/ De toel* 
pe terflonb begoftenfeer paeftig te roepen/ baer doo? 
fjpfo berbaefi toerb bat ppftstttliep/ toerpenbe 3pn 
toieben ban pem/die terflonb Don Frederico geb?acpt 
toerden/ baer ^onopfeet d?oebigomtoas/niet-te- 
min pp fcp?eef terflonb andere b?ieben aen Cabeijau/ 
baer in Op fommtetlp pet.ftp?pben ban ben ©?ince 
berljaddc / mitfgaders bat ben (Cimmerman doo? 
nood frjn b?teden. pabde moeten berlaten/ enboegbe 
baer bp befe tooo?ben: 

Verder hebt gy hi vryelijk te verlaten eer gyinden 
üitterften npod kotneh louddat wy alle dijken door- 
fteken en het land.in ’t water fetten fullen om u te ver¬ 
tollen, en omdatwydaer van ge.waerfchout fouden 
weferi, fait in fuiken gevalle van de extreme nood drie 
nachten lang op verfcheiden oorden tot vier plaeifen 
toe een vier opfteken, &c. 

3© elften b?iefin de (tab geftomen 3ijnde/ pet Prijgs* 
bolïi en bo?gers goeden moet encouragie gaf/ móet 
laetfte ban September Oebben bte ban der (tab €tm 
nen <0eld geflagen tot tien dutfent guldens toe / te toe* 
tenftucPen ban dertig ftuibers / bte ben folbaten om* 
gedetlt 3ijn getoeeft/ en belaft bat mendefelbemoft 
ontfangen onder belofte batmen naer öet beleg befelbe 
in goct geld bertotffeïen foube. 

Don Frederico baer tegens fienbe alle fijne moep* 
tentebergeefs en geen popepebbende/ alfo fijn bóót 
ooP ontoillig toaren om toederom te (toornen/ en niet 
geraden bindende met fijn bolh baer langer te blijden/ 
alfo pet geftadig feerregenacpttg en buil nattoeder 
toas / en batter fo beel toaters in Det land rjuam boo? 
Ret openen ban befïuifen/ en öet boo?ftePen der bij* 
een/ bpfonbet be g?ote nood ban ’ttoater tuffepen 
fèoeötjper ^luiS en <©utbo?p / en bebinbenbe ooft 
boo? beb?iebenbte pppaööebeïtomen ban öcrefolu* 
tte batmen eer alle be bijben foube öoo?ftePen/ eer 
men die ban Blhmaet in ben uitterften nood foube la* 
ten bomen / b?efende foo pp daer langer bleef bat pp 
niet en foube bonnen toeep bomen/ noep pet gefeput 
ban baer brpgen / fa bat pp baer felfs foube berd?in* 
feen mogen (poetoel^ebaftiaen Craenpals en eenen 
(€pomaf325artöolomeuf3 pemtoilden perfuaberen/ 
batpettoaterpemnietenbonbe beren) peeftgerefol* 
beert pet Eeger op te tneben / op bat pp geen fepabe 
noep oneeremeer en foude ontfangen/ alfo peeft pp 
metg?ooten arbeid en moeite pet gefeput toeep boen 
boeren/ en bande beiegeringeopgeb?oben/ en ppis 
felfs bp fpn Dader / die tot SUmfterdam toasf geto* 
gen ben acöften©ctob?is/latendeOetleger onder pet 
bebel ban jprancifcinef 25alde5* <©te ban auömaer 
fïenbebatpaerbpanben bertroeben/ 3ijn altemetuit 
geballen en pebben de ^pangtaerdeng?ote fepabe en 
afb?cuP gebaen/ bpfonber aen be laetfte. <©e <§pan* 
giaeröen pebben ban geltjben eet fp hertogen g?ote 
fepabe gebaen/ fo met b?anden aen fommige puifen 
ban ben ^mflutben/ fo tot Coedjjb alss elders / oob 
pebben be Soldaten die uit mibmaet togen / pet do?p 
ban <©utdo?p / en baer naer J^uiötoaert bertoand. 
2llfo peeft befe belegeringe / naer batfe feben toeben 
gebuert paödeeen einde genomen/en 3ijn die ban 2üib* 
maer alleen boo? <©obes genadige fepiebinge uit bit 
g?ooteperpbclbetlo(l/ en niet boo? getoeld ban men* 
fcpelpbe macpty toant ib gelode fo pet beel langer ge* 
buert paööe / bat fp ’t ten laetften te guaet gepab fou* 
ben pebben / toant poetoel 3p diPtoilsmet pope ban 
ontfet te toerden bertrooft toierben/ fo toas’et toeinig 
pulpe en ontfetboo? panden: fo bat alleenlijk be boo?* 
ftefeinge der bpben pcnluiden bonöe te paffe bomen/ 
baer toe be meefiendeel bande $oo?der Steden niet 
en toilden beeftaen. peter Co?nelif3. pebibant tot 
SClbmaer peeft pier ban gemaeebt befe incarnatie: 

OCtober aCht, hoVt In gec/aCbt, 

Gil Stad stfLC&Maer, CLaer : 

ALs V Gods hand, fontfetten Want t 

Wan ’t Spaens gehaer, naer. 

Oor/pronk der Nederland/e Beroerten. 

Ander Incarnatie van een ander gedaen. 

45 <■ 

Don FrederllC WIL de In AWgWjlo ALCMaer Ver- (F ) 
nlel^en door geWWel^t. 

DanWeel dVIlj'enden zllnder Wanden zllnen dletnlet 
hebben Voort Vertelet. 

Noch een ander by my gemaekt. 

De Spangaerts foCbten Vergeefs te VeruIeLen feL, 
De ft ad ALCkMaer en aLLe d’InVVoonders zleLe» 

fneh. 

peb pier bo?en berpaelt ban be fepeepg tocruflin* 
gebiebe<©?abe ban 25offu tot 2lm(Ierbam gereet 

maebteombe ^utber-3eein te nemen :ald pp nu ge- 
reettoaë fo to pp ben 12 ^eptemb?to t’fcpepe gegaen/ hè en 
banbermitei be grote toinb en moepte niet boo? be fin* ^ctopc 
bingen die «§onop pabbe boen boen/besi anderen daegsi J®a’ 
ben i ? m pp met 1 ? grote oo?log0-fcpepen / tegen be 
meninge ban be jBagtjïraten ban pet $oo?ber-tjuar» 
tier (die geen meerder boften aen die finbingen en pad* 
bentoillen pangett) boo? be finbinge itt’t^e gepaf* 
feert fonber eenig beletfel/ men meinbe bat mette fio?m 
in aCugufto te bo?en eenige fepepen uittefinbingen ber* 
ö?eben toaren. ^e $oo?b-^oiIanbfe fepepen bit ge* 
toaertoo?benöe3pngetoeben tot aenpmpusf. ^>en 
14 guamenbe23ofTufe boo? be fcpantfete^cpellinb* 
tooudeina©aterland /öaerfpfeer bapperlyb op peb* 
ben gefepoten en be felbe bcfto?mt / en eintelijb ge* 
toonnen. hopman l|enb?ib ban 25?onbpuifen die baer 
binnenlag/piclt pcm met 3ijn bolb feer bloecbelijb/ 
maer alfo be ,$oo?ö-l$ollanöfe fepepen getoeben toa* 
ren ban de fepantfe/en bat be bpanöen fo gctoelöig ban 
allen banten aen quamen / pebben 3? de fcpanfeUerla* 
tenen3pn getoeben op iBonicbenöam / fut# bat be 
<0?abe ban 25offu ben felben dag meefïet toerb ban 
meeftallebe flerbten bande ïDaterlandfc bpben/en 
peeft alfo eenige ©aendelen/ bnf’cpten /fo ^pangiaer* 
ben alss ^uitfen/ in BBaterland geb?aept. <S>tt onder* 
toaeptjboo?bomen boo? de finbinge / bie met fo groten 
boften toaö gedaen / en ’t innemen ban be fepanfen in 
3®aterlanb/ maebteeen groot berfep?icbcnin’t jèoo?* 
ber-guatier/ boep detorjle be ^oo?b-t|ollanbfefcpe* 
pen noep bepouben toaren / fo en pebben be Staten en 
iBagiftraten ban pet felbe quartier be moet niet ber* 
Io?engegeben/toant 3p terflonb en met ongeloofïpbe 
paeftigpeib fo rot t|oo?n alsi tot (Snbpuifen eenige 00?* 
iogsi-fcpepen toegeruft pebben tot 24 in’t getale/ban 
en bonden befelbe niet alfo berfien met gefeput als tocl 
nobigtoas/boo? dien 3? dele gefeputsinbefepanfert 
berlo?en pabben / bcrpalben 3p-luiden aen ben ©?inee 
ban <D?angien pulpe berfoept pebben ban eenige grote 
oo?logs-fcpepen en bpfonber gefeput. 

]^€ oB?abe ban 25offu befe flerbten en fepanfen in 
^pebbende / peeftfe bes anderen baegs gaen beften/ 
en peeft ben Colonel ©erdugo aen ben hertog gefon* 
ben enpemalle begelegempcid laten toeten /en 3pn 
abbps nopende be (terbte ban be JDaterlandfe dp* 
ben/maerbermits pet eenige dagen quacd en toin* 
big toeer toas / en bonden be ^pangïaerden niet 
t’fepeep baren / fulr bat bie ban pet Hoo?öer-guartter 
toattijöS pabben pen-luiben te boo?fienentefterben. 
3&en 24 c§eptemb?is quant be <©?abe ban 25offu felfs 
toederom tot Sdmfïerdem bp ben hertog ban Slllba/ 
en peeft pcm boo?tS gearmeert in meiningc om be 00?* 
log-fePepen ban pet ^oo?ber-quartier te oberballen 
enbe^uiber-3ee in te nemen, ^en derben ©etob?iS 
ginb be <H5?abeban25ofTu t’fepepe in 3pn ^Cbmirael- 
fepip be gjnquifitie/met 3pnen 2fdel en metten ^pan* 
giaerben / en toaren gerefolbeert den bierden ober 
’t ©ampus te baren/ ban en moepten niet om pet tem* ©0^?^ 
peeft/ben 5 gingen 5p ontrent elf uren boo? middags ba» 
t’5eil en quanten met groot getoeld op de $oo?b-^ol* 
lanbfe fepepen / en pebben ban’saeptcrnoens ted?ie &e zut> 
uren af totten abond toe tegen den anderen gefepoten: fer-jee, 
befgelprden 6 begenften 3P ban’Smotgens af tegen 
ben anderen te fepieten ben gepelen Dag boo?/ en liepen 
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4Sf Het iêfte Boek. 

\ 
btoersi boo? tien anDeren Renen/ De fcRepen pan ïKt 
^ooiöet-rjttartter feer toel gemoeb 3ijnbe/ focRten al 
te enteren ofmalbanDerenacnBoo?t te blampen/ Dan 
tie 23o|ïufe beter als De anDere met gefcRut berfien/ 
en ooft beter bejetlt 3tjnbe / toeigeeben fulbs? / niet foe* 
benbe Dan De felbe met gefcRut te quellen en te ober* 
toelDigen/ De ©offufe bnecRten Die te lanbetoaren/ 
en Hebben Den felben Dag ooft niet fiilgebjeeflnocH ge¬ 
ruit/ maer Hebben alle De ^oo2öer-Do?pen in alarme 
geRouben / en Daet is? oob aen De Duinbam feer ge* 
b?anD. Niettemin een .ban De Capiteinen ban Den 
saoojD-tóollanDfe fcRepen met namen SJacob mi 
Heeft een ban De fcHepen ban 25oflii Daer eenen ge* 
naemt .gcRuplenburg/ ^toager ban Den mmitael 
25oöfiuifen Capitein op toaö / tot D?ie mael aen boo?D 
neleiD/ fulbö Dat Rp ’t felbe ten lellen obertoelDigt 
Heeft / en Den boo?f3 &cRuplenButg metnocR feben 
anDere gehangen binnen loo?ngefonben/ enberefte 
tot ontrent bijftig toe alle foDoo?|teben als? ober boojb 
nefmeten/ Dan Het boot of fcljip toerD Rem ban Den 
25offufeafgenomen; Daer 5ijnopRetBootbanSacoB 
tbjee DooD geblebcn en ontrent tbJintig getoonD en Rp 
felbe meDe/ Daer toae? nocR een anDer genaemt Capi* 
tetn (Caemss ©eldfah banftëeDenblib betoelbemebe 
een anDer aenboo?D leiDe/ Dan en bonden niet Rpfon* 
berjSuitcecRten. 
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D€ Colonel ban ©2te|tanD De leere ban 25illp 
toas? mede beerbïg ter 3ee/ metD?ie galepen een 

boot en febere brabfcRuiten tot tien in’t getal (toaet 
Doo? 3!onbHeec ^oco ban iBartina Die bp Den ©?ince 
ban <©?angien SCDmirael ban ©?ie(ïanD toatfgeftelt 
enRet©lieBetoaerDen/ De j^d-lollanbfe fcRepen 
geen afiïftemie bonde Doen/ Defe Rebben Den 6 <©cto* 
b^isf genomen bijf boepers en ttoee boots? banmollen 
bomende met 300 la|tenllogge/en RaDDen Rp na Ret 
3Hoo?d-lolïandfe Conbop-boot meDe Befeomem 

D 

®ic ban 
'i 
öeiquao 
ticr&e' 
bccljten 
bictorle 
op de 
Sutöcr- 
3et‘ en 
nemen 
benO^a» 
öe fcflii 
2Öoffa 
geban? 
gen. 

Cn ii <©ctob?i0 3ijn De 5Soo2D-lollandfe fcRe* 
^ pen Des? namiddags? t’3eil gegaen tegen De fcRe* 
pen ban Den Ctèabe ban ©offu / en Rebben fcer b?efe* 
lub tegen Den anDeren gefcRoten met Raet grof gefcRut 
Dattet fclntcRdtjRomfienbjasf. ^n’tecrltefcReenRet 
al of De bictorie aen De 3ijDe ban Den <©?abe ban 2&offu 
fouDe Rebben geballen fo getoelbig fcRoten 3p/ Dte^f 
niet te min De 3jtoo?b loïlartDfefcRepen/ toel gemoed 
3ünDe en focRten niet anders? Dan te enteren of aen 
öoo?D te blampen gelijb fp ten Dele beden / Dan raebten 
toederom ban Den anDeren / Dan einblijb fo Reeft Den 
mmtrael ban’t^co?Dct quartier geblamt óf geen* 
tert aen Ret SCDmiraclfcRipban Den bpanD/ Daet De 
<8?abe ban 25offu mtoaö/ Daer in toerpenDe potten 
met ongelejte ftalft/ bufpoeDer/ en anDere Dingen/ en 
becRtenDemetfulben furie Dattet ongclooftijb fcReen/ 
peter ©ab een ban De Capiteinen ban loom/ guam 
opb’anbcr3|jbcaenboo?b/ en na Rem nocR een anDer 
Capiteinban cn&Ruifenüacob (Cruptgens? genaemt 
ban boren / en eenen Capitein 25oer / Die ban &cRel> 
linbRout toas?/ banacRteren: maer alfo Defen le|ten 
een blein fcRip RaDDe en De 25offufe Dapper met bper- 
potten en anDer tuicR op Rem toieepen/ molt Rp noots?* 
Ralben af toRhcn. ^e <©?abeban2&ofluDus?toelBe* 
fet3önDe/ toeerbe Rem bloebelijb ten belten RpmocR* 
te/ en D?eef baft al bccRtenbemette aenge-enterDefcRe* 
pen neet / en taebte ten laetjten acRter De j^eb / niet 
toijDbanïBnnesSaen Den gronD. jBiDDelertRD fcRo* 
ten D’anDet fcRepen Dapper totten anDeren in / en 
fommige raebten metten anDeren oob aen boo?D/ DocR 
iüctDen toeDetom gefcReiDen/ toant De ^paenfcRet 
enteren niet en focRten / alleenlp een fcRip Daer 3©il- 
ïem ©elt ban CnbRuifen gebieD op RaDDe aen De 
^paenfe 3tjDe groot ontrent 1 io la(ten / toerD ban Den 
%JcaDecquartierfe fcRepen mgenomen.metrgjtodji/ 
Dan Ret toerD fo Doo?boo?D/ Dat men gualRb tijD RaDDe 
om ’t gefcRut en bolb Daeruittcbrpgen/ ofRetfonb 
in Den gronD / Daettoaren op bier metalen itucbenten 
bier nferen / met eenige gotelingen en baffen Dtc al Be* 
RouDen toerDen: oob toerD een ban De 2Cm|tcrDamfe 

toaterfcRepen/ in ’t Begin ban Den ffag/ Bp De toater* 
fcRepen ban loom ingenomen / Daer-en-tuffcRen en 
Riet Ret Be|to?men tegen Ret fcRip ban 25ojfu niet op / 
fcRietenDe Dat niemanD Ret Rooft buiten Iteben en 
mocRt/ en 3P toeerDen Ren manlijb enbloebelyb / en 
bleben al Den nacRt aen Den anDeren / Deg mo?gensrin 
De ttoee-licRt/ eenen ^|an larinb ban loo2n blom 
Itoutelijb op Deg <5?aben fcRip / en RaelDe De blag Daec 
af/ en DaelDe Daer meDe in ’t fcRip neer / Dantoerb 
Doo? een luibin fijn bo?|t gefcRoten/ Daer Rp af (teef/ 
Ret fcRip toasffeer jierb en men fouD quaeD genoeg ge* 
RaD Rebben om in te btijgen/ fo De fcRepen ban Ret 
j5oo?ber-quartiec niet altemetsi berberfTinge ban 
’tHlanD en RaDDen gebregen/ toant Daec boeren ge* 
ftaDig eenige toaterfcRepen af en aen / met alDat3P 
noDigRaDDen/enb?acRtenoobbecfcRbolb / en boer* 
DenDeDoDen en geguetiten toeDeromaf/ bele bo?ge* 
ren ban loom togen uit lief Den Daer natoe/fo Dat 
Den C5mbe ban 25offu / fienDe geen beter uitbomlte/ 
Rem ten lelten ontrent tegen Den miDDag aen Den 2£D* 
micael ban Ret $002bec-guartier Comeli.ö ^irbfj 
obergegeben Reeft / op Defe conDitien: 

Dat de voorfchreven Grave van Boflu met fijn Fa¬ 
milie, delgelijks ook fijne krijgfluiden, hem aen den 
voorfz Admirael, Hopman Ruychaver en den gewel¬ 
digen Provooft Joachim Nieuvink gevangen fouden 
geven, onder belofte, dat fyluiden van hen lijven of 
leven verfekert fouden zijn : dat de voorfz Grave fou- 
de gehouden en getradleert werden als een gevangen 
Grave toebehoort. En aengaende de andere foldaten, 
Duitfen, Walen en Spangiaerden, dat men daer mede 
foude handelen, na oud krijgsgebruik, den eenen te¬ 
gen den anderen te rantfoeneren, fo verre’tfelveee- 
nigfins doenlijk ware, waer toe de voornoemde Grave 
fijn uirterftedevoir foude doen, en indien niet fouden 
de felve mogen uitgaen mits betalende voor haer rant- 
foen een maend-folds. 
^it appoinctcmemalDu$ gemaebt 3Rnbe/fi> en Reb* (*■ 33«J 

Bert nocRtanjS ttoe ^paenfc Capiteinen / namentfijb 
Capiteitt Dorquera en Ferdinando Lopes met ettelRbe 

1 anDere iSpangiaecDen onDer in Den SCDmirael 3ijnDe 
Raerritettoillenobergeben/ b?efenDe Dat menfe geen 
gelobe en fbuDe RouDen. 3£an alfo Den <©ouberneuc 
^§onop met ettelpb berfcR bolb/foomDebpanDente 
berbolgen/ als* om op aile.ó o?D?e te (tellen/ bolgDe / en 
Dat Rp’tboo?f3 accoo?D meDe bebeftigDe/ Dat oob De 
Staten ban ’t ^oo?Der-guartier ’t felbe appmBeer* 
Den / fo Rebben 3P RenluiDen meDe obergegeben / De* 
toijle 3pluiDen DocR geen anDer uitbomlte en fagen/ 
óengeften De anDere oo?lógfcRepen opfettenDe fo beel 
3eiljS als? 3P mocRtenfcRanbelijb De biucRt RaDDen ge* 
nomen na 9Cm|terDam/ latenDe RenluiDen in Den 
nooD. ö§p Rebben Daer op gebregen meer Dan 30 me* 
talen ftueben/ te toeten/ ttoee Ralbebartoutoen/ een 
mettet toapen ban 23iffcRop ^abiD ban 2öourgon* 
Dien 25i|fcRop ban ötrecRt/en’t anDer mettet toapen 
ban i&aflTau. Cen ^lang mettet toapen ban <ö5elDer* 
lanD/ttoe Ralbe ^langen mettet toapen ban 25iffcRop 
^abtD boo?f3/ een Ralbe £>lang mettet toapen ban 
^o?D?ecRt/ en berfcReiDen anDere (tueben fo Ralbe 
^langen / quartier ^langen / DubbelDe en enbele 
©albonetten / eenige mette toapenen ban Den fóeifec 
en Coninb ban ^pangien / en eenige mette toapenen 
ban ^o?D?ecRt/ KotterDam / 5Cm|terDam/3leiDen/ 
3&elf/ en 5Cmers?foo?t/ en bele ammonitie ban oo?* 
log en rijbe Buit. <©e gehangenen toaren in als? on* 
trent 300/ een Deel ^pangtaerben / een Deel JBalen/ 
en een Deel ^uitfbn/ ban Den toelbe tot loom gebjacRt 
toerDen ontrent 200/en tot CnbRuifen ontrent 100/ 
onDer toelbe gehangenen De boomacmltetoaren: De 
<©mbe ban ©offu / De leere ban Cruningen/ 3ionb* 
Reeren Jieben ban a©elbam / «©erarD ©ijnfen / Ier* 
DenBmeb/ jSuman/ §oo(t ban Der JBcrbe/ <0arB?anD 
ban JBartoRb / Komerp <©uefnop/ 25IoemenDael/ 
Blpenb02g ban <©02D2ecRt/ San ban Der jBolen / oob 
De ttoe ^paenfe Capiteinen / ƒerDinanDo Sopes? ett 
De ^o?guera/ met meer anDere. 3Be meninge ban 
i§onop toas? De bpanDen te berbolgen Detople De fcR2ib 
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baer onber toa$/ öefgeïijftss fijn tót ^nBljuifen Dele 
Bo?geren b2ptoillig uitgetogen onber Bieb kontoer 
om ijen-luiben bolB te fecouteren en berberfen/ Dan 
tie bnanben toarenfobetfiagen batfemet eenen boo?* 
toinb tot boo2 Slimfierbam gctocBen stjn fonbet be am 
öere te bo?beit üertoacbten. Befe bictorie beeft niet al* 
leen bie ban bet Jloo?bet-guartieegrote Blpfcbapim 
geDiacöt/ alfoljaer-luiber Beboubeniffe biet aen toas? 
gelegen: maet ïs?oofioo2faBegetoeefi batbcBenaube 
gehangen Burgeren banJgaerlem bet leben Bebouben 
ÖeBBen/ be toelBe anbetfins? al geconbemneert toaten 
te fierben / geltjB boo? berfjaelb tsf / noefitans? biel baer 
grote moepten bat men in lange tot geen refolutieen 
Bonbe Bomen/ booj bienalle bare goeberen gegeben 
bjarenaen Bon jprebetico/ Jïoiccarmeö/ jBarlap; 
mont / 25arti / Bel ïïio / fo €ngelb2ecbt ban ber 
^anbe aenben<£52abeban2Sofiu fcBnjft benbijfbcn 
fleert 1774. Be <ö5ouberneut ,§onop beeft aen alle 
be $oo2b-ï|ollanbfe ^teben en Boepen eenen balt en 
Bebebag geo?bonneert / om <0ob almachtig te bam 
Ben ban be bictorie: bie ban l|oo?n beBBen behing- 
ge ban bet Slbmitael fcfiip b’^Inguifitieboenbangen 
inbe öerfie albaer / en tot een eeutoige gebacbtentf- 
fe ban befe bictorie / befe incarnatie in be üerfie boen 
fiellen: 

DeVr LoVter geVVeLt, Van Ma»IC& fttfL? j 
Der VVIIe VVeJifrleflZhe natie. 

Werd BofiV geVeLtj die hier gejlel^dt 
Tot Lofteken Van Gods gratie. 

pv<g <0?abe ban 25oflTu bjerb met fijnen SCbel gebam 
^gen geb20cbt tot ^oo?n al toaer bem in ’t eerde in- 
Bomen grote fpijtigbeib aengebaen toerb ban bet ge 
meen bolt»/ bent naroepenbe en bertoijtenbe bat bP 
O02faBe toas? getoeefi ban bemoo2t ber Burgeren Bin¬ 
nen Kotterbam/ en bat bP nugcBomentoefenbeom 
benlutben te bermoo2ben fijn loon Brijgen foube/ eeim 
ge bagen baer na beeft bP berftaen bat be gene bie met* 
tenfebepenbe bluebt babben genomen / bem Bp ben 
©ertog ban ?Clba Befcbulbigben als? bat bp oo?faBe 
toas? ban ’t berlies? ban befe 5ee|trijb / ’t toelB bem feer 
bjee bebe in ’t fjerte / en’tfelbe nietBonncnbcberbja* 
gen/fo beeft bP befe nabolgenbe miflibe gefonben aen 
ben <èouberneur en Staten ban $oo?b-ljQllanb. 

TT"' Rentfefte,vrome,lieve, byfortdere, alfo ik in ’t feker 
1^verwittigt ben dat boven het ongeluk dat my ge- 

bc üaitmoet is,van alhier gevankelijk te zijn,noch eenige mijn 
SSoffu quaedgunftig en principalijken de gene die de meefte 
aen *?flt fchuld hebben,en met goede redenen daer vari behoren 
nmm befchuldigt tezijn, niet op en houden met luider ftem 
te &ta> me mijn 't felve te lafte te leggen , my verwijtende 
ten ban >t verijes datter gefchied is, waer in boven ’t voorfz on- 

geluk grotelijx mijn eer word te kort gedaen , die ik ko- 
iierqüar* ftelijker en in meerder weerden houde dan mijn leven, 
fieriilt en al ’t gunt in der werelt is. En gemerkt dien roep en 
banttè** fame niet alleen en lal verfpreid werden in defe Neder- 
Rfffir. landen : maer ook in Spangien, Duitflahd, Vrankrijk, 

en Italien, aengelien niemand en is ter plaetfe daer ’t fel¬ 
ve foude mogen geftraft worden, als contrarie de waer- 
heid en openbaer leugentael, infgelijx mede dattet veel 
lichtelijker is’t vyer te bluffen eer ’t wel ontfteken is, fo 
is’t ook beter intijds te precaveren diergelijke lafterin- 
ge al eer de felve in’t hart van den menfehen wel ge¬ 
drukt is, heeft my daerom goed gedocht: nadien ik je- 
genwoordelijken u gevangen ben, en u luiden geen 
profijt mach volgen door de verminderinge van mijn 
eere, my te willen toelaten dat ik fal mogen uitfenden 
een van den genen die ik by my hebbe, die den Hertog 
en mijne vrienden van de waerheid fal mogen infor¬ 
meren , om alle quaedwilligen den mond te floppen en 
haer befchaerat te maken. En om voorts in eenen we- 
ge te mogen folliciteren’t goed tradlement van de ge¬ 
vangens die aldaer fitten, en den Hertog te induceren 
datter eenige wiffelingefoude mogen gedaen worden, 
tot ontlaftinge van ’t grote getal van den gevangens die 
alhier zijn, en fo verre’t felve mijn word by u luiden 

geaccordeert, fal U L. verfekeringe doen op mijn lé¬ 
ven , dat de gene die ik fende fal hier weder komen bin¬ 
nen alfulken tijd als by u luiden geraemt fal werden. 
Erentfefte, vrome, lieve, befondere, orlfen Hcere God 
zymetU L Tot Hoorn den 28 Odtobris 1573. On- 
derftond gefchreven u luiden vriend wes ik vermach, 
en was ondertekent, 

Maximiliaen dc Bossu. 

Be <0oubetneur en ^tatert ban ’t boojfy $öo?ber- 
guartierfynberfoeB beifiaen beBBenbe/ beBBen bem 
geconfenteert bat pemanben Bp ben l^ertog foube ttite 
gen fenben ten fijne boo2(5 / nuts* bat bp geen Biteben 
albaec en foube mogen fenben ten toarebefelbe al bo* 
ten gebtfiteerttoacen. 

<^aet toaten eenige ban opinie bat men tetfionü 
foube na gadingen baren/en bcfcbepenalbaet in be 
ïgaben leggenbe becB?anben of be ^aben toefinBen/tot 
bet toelBe ben SCbmicael ban Biiefianb gjonBbeet 
^oco ban iBactina goebe mocb babbe / mitö niet een 
©aenbel Bnecbten betfierBttoerbenbe/banbaeteniiS 
niet ban geballen. 

Boojbefen tbb/namentlijBbett i8 ^luguili tr 7?* 
beeft be ^eere ban popet Sieut. ban ben ^ince ban 
^angien/metboo?toetenban benfelben ^2ince/ ee* numw 
nigberfianb beBBenbe Btnnen €»eertrutbenBerge/be ^rrae 
felbe^tebe in groter fitlligbeibljeel bioeg in be rno?* «JJ?' 
genfionb BeBlommen Bp be 252ebaefe poo?te / en be fel- oan 
be <§tebe ingenomen / met fulBen fiilligbeib/ goebe o?; stn tm 
b2e en Beljenbigljeib / bat al eer behalen bie baer in 
garnifocn lagen toifienbatter eenige bpanben ontrent rangtra 
toaten / fo toasi be l^eere ban ^opet met al fijn bolB al ü»b«w* 
Binnai ber ^tab / en eer be JBalen baer Bonben ter men‘ 
toere fielten/ fo 3ijnfe beel alboobgefiagen/ berefie 
ontlopenbe en fieb berfieBenbe fo fn Befi Bonben en 
mocljten/ Capitein ^?aeB fp?ong acljtcruitbebem 
fieren fijns? logements?/ ’ttoelB aen be ^tabs? nracb^ 
ten toao firecBenbe/ latenbe albaer opte tafel leggen/ (f.337.) 
bermit.s? ben groten fiaefi/ be leninge bie Ijp ’s? baegs? te 
boren babbe ontfangen / in meninge 3ijnbe om bic be;S 
felben baegs? als? bP Befp?ongen toerb uit te beilen/toelB 
gelb bes? ^?incen folbaten ongctelt en fonber toegen na 
baer namen/ be Bo?geren en intooonberen toerben niet 
miobaen / bocb een p?iefier genaemt l^ecr ïDillem 
ban <©alen is? albaer ban be folbaten in be furie boob 
gefiagen/ en eenen 25?ocber 3©ilïcmbanberCoube 
|BinreB?oeber toerb albaer gehangen. ^>aer toerb 
Binnen <6eerttuibenBcrge tot <©ouberneur ban toegen 
ben $?infe ban ©rangien gefieitS!ónBbeer$leronii 
mus? €ferraets?/b(e bier na ban fijn eigen bolB is? boo?-' 
fieBen in een tumulte/bermits? bp benluiben Ijet B?eBcn 
ber Beelben in be J^erBe Belette. <Die bet beben 3ijn aeft 
bet leben gefiraft / en bet ©aenbel ban Capitein (<£tiU 
lo is? baer gecaffeert getoo?ben. Ben hertog ban 9ïlba 
berborenbe bit innemen ban <ü5eertruibenBerge beeft 
terfionb Bon ^arnarbijn be|Benbofa met fijn ruite- 
rpe ont&oben binnen 25?eba te trecBen / en ’t garnifoen 
albaer te berfierBen en feberpe toacfit te bouben / en 
’t uitlopen ban bie ban <©certruibcnüerge te beletten. 

30B bebbe biet boren 00B berbaelt / batf er bp eenige jftjotl- 

^opluiben en een Üieutenant binnen SCJBmaet int ö/n 
beleg 3finbeboo?gefiagentoerbe om befiebc ban 3CIB^ | 
maer te berlaten en baer eigen leben te falberen. Befe bami 
Igüpluibenfoubengetoecfi 3ijn ^Bagues? Igennebaert/ ^ 
en Birfi Butbel / met fBirtjiel Rampion 3lieute- gjfg, 
nam ban ^agues? l^ennebacrt / befe 3ijn na be beïege-' 6rn cu 
ringe gehangen genomen en baer ober is? opten 2 Be* ^IctjfcI 
cemb2is? |jBalefit3 recljt gebouben/ altoaer 3pluiben J®™' 
boo?^ocbumban|^icubinBgetoelbige^20boofi 3ijn %uüe> 
aengeBiaegt/ bat 3P baer eet en eeb bergeten baö; «*»«■ 
ben en fieb in be belegeringe als eer-bergeten fcljel- 
men babben geb?agen / in meninge be ^tab en bo?^ Eiam 
geren te berlaten/ baer felben te falberen en ben 
gemenen folbaten op te rocBencn tot muiterpe en 9 
Bleinmoebigfieib / concluberenbe baerom bat 3P iiiacrjte. 
baer ober aen baer lijf / eer en goeb gefiraft fom ©« 
ben toerben anberen tot een erempel. Baer tegeno ®[enget3 
beBBen be gehangene en aengeBlaegbe ^opluiben Jcfenfis. 

eg en 



I Het fèfte Boek. 
en Eteuicnam gebaen Raeriuiben befenfte beo? ï>ano 
ban i^aerft Raet-Iuibcr boo:fp?ahe/ fufïinerenbe bat 
begetoclbigc|I)2Qbooft3ijn aenhlacRren nunocRnim? 
«termeer en foube bonnen goeb boen nocR toacrma? 
ben / maer bat 3? ter contrarie Ren Rabben in be boo?f5 
belcgeringegeb?agen/gelijhalö eeriijfte btomeenon? 
bcrfaegbc Jgopluiben beRoo?bcn te boen/Rcbbenbe Ren? 
iutöen aen ben beften tegen ben bpanben fo in be befïo?? 
tningc aio anberfino fo hlochelijh bertoont / aio pc* 
manben ja ban be b?oom(te folbaten/ toncluberenöe 
ober fuljr batfe uitte RecRteniffe ontjagen en ban be 
gebane acnhlaegt geb?iit fouben toerben. <&acr op 
Rebben partnen ten beiben 3tjben te b:eben getoeefï bat 
menbenarttjhelOb?ief en be genomen conbfcRappen 
foube booelefen en eramincren en ban Ret 002beeluit? 
fpjcbcn / bod) io ben bag nitgefet totten bierben^c? 
cembjief / om eintelyh oo?bcel te geben. fBibbdre? 
ti)b Rebben be gemene folbaten ban beibe be boö?fcR2c? 
ben Compaingnien regttflc aen ben brijgfraeb ober? 
gegeben / baer in te hennen gebenbe bat Rcn-luiber 
IgoplnibenenbenEuitenant ïien ban begin batfe ben 
bienft ban ben $?ince ban ©?angien Dabben aengeno? 
men/Ren-Iuiben ccrlijh en b?omelijh geb2agen Rab? 
ben / in geen plactfcn ƒ tocljten / fcRcrmutfingcn fo toel 
tn Eeelanb aï^ in l^olïanb Ren t’foeh en Rabbcn ge? 
macht: maer aitijbboltoacRt en Ren totilig laten bin? 
ben aio b?ome en eerlijhc I^cpïuiben fcljnlbig toaren 
te boen / batfe ooh in be belegcringe ban Sflhmacc 
en in beltonnen tegeno ben bpanben Renfccrb?ome? 
lijft / manltjhcn eerlpen gelagen en gcguetenRab? 
ben/fo alle ben folbaten en burgeren henlRhtoao/cn 
batfe in ’t minüe nooit en Dabben geRoo?t bat Renluiber 
^opluiben of ben 31 ten tenant cenige tonfpiratieRab? 
ben gemacht / om met Ren-luiben ©aenbden in ’t ge? 
Recl of beel uit be ,§tab te bertrechen om befelbe mette 
burgertje te berlaten / ooh baftdijh bertrotitoenbe bat 
befelbe j|opluibcn en Eieutenant totten lactfïen b?up? 
pclbloebotoc Rcnluiben fouben guijten abt beRoo?t/ 
berfocRten ober fulr bat op be fahe Reïjoo?lrjft foube 
toerben gelet / batmen be felbe niet en foube p2ecipite? 
ren/enbatmenallen gecfïcn / benijberO enbcfcRulbi? 
geroniet en foube gcloben/ alfomen foube Debinben 
batfe Renluiöcn nergenO in ontgaen en Rabben. 

<©cn 4 J©ecemb?tO 3ijnfc toeberom openbaerltjh 
boo: recRt geb?acRt/ altoaer ben $?obooft 3ünaen? 
aenhlacRte bermeut Reeft / en berfocRt batmen ben ar> 
tijhelO-b?iefen honbfcRappen bp Rem obcrgeleiblefen 
en bifiteren fouben / gelijh gebacn toerbe / bp ben $?o? 
boeit toerbe obergeleib be getuigeniffe ban ^ioRan 
ïSobacrt Hieutenant ban ^onhReer ^acob ©abbel? 
jan Capitem en «©oubcrncut binnen SWhmaer/ in? 
Roubenbe bcrhlaringe bat topman giagueö Jgenne? 
baertopten 23 2£ugufri toefenbe ben berbenbagban 
be belegcringe bp Rem toao gehomen en Rem alleen 
genomen Rabbe/ feggenbe battet niet mogelph en toao 
om be ^tab te Rouben/ bat Ret gcraben toao be (tab 
tc berlaten / bat 3Pluiben aio babero ban Raer folbaten 
fcRulbigtoarcnfc2ge boo? Raer te b2agen /batfpmet 
toilic niet om Raio en quanten / betoijlc 3P nu nocR ge? 
ïcgcntReibRabbcn Raer leben te bergen/ttoelh3p na? 
maelO niet fouben honnen boen. <£>aer op Rp boo? ant? 
tooo?be foube Rebben gegeben / bat Rp tod toift bat ben 
Conbcrncttr Cabbdjau fijnen topman baer toe nim? 
«termeer berfiaen en foube / en batmen ooh met eeren 
be ^tab niet en mocRt berlaten / bat Ret beter toare 
met eeren te fterben ban be ftab alfo te berlaten / batfe 
«erft beRoo?ben eenige fto?mcn af te ffaen en aio 3P 
hruit of bictualie fouben gcb?ch Rebben / mocRtenalf? 
ban metten ©urgemeefTcrcn en JOagiflraten gelijhen 
fp2ühen en Ranbelen / toaer op tcnnebaeit toeber ge? 
feiü Rabbe/toilb gp-lutben baer na beiben 3p-luiben 
foubenbjelperbonhriigen/maec top fouben alle om 
ben Raio Romen gelijh tot tacrlem iO gefcRicb / baer 
be folbaten 3ijnomgeb?acRt enbe burgero RebbenRet 
leben beRouben. ©erhlaerbe boo2tO bat be boo?f3 
t cnnebacrt / <®uibcl / en ^cRamplon baer na toaren 
gegaen t*p ben (©ouberneurCabbeljau/ en Rent ban be 
fahe gefp?ohen Rabben/ maer fo Rp baer bp geballe bp 

guam/ftoegen fïil en bertrothen / en Rp bepofact tij? 
nen topman en <0ouberneur geb?aegt Rebbenbeteat 

, 3p baer Rabben gebaen/ gaf boo? anttooo?b batfe Rem 
| ’t Rooft en Rerte Rabben geb?ohen/Rrm niet met b?ebcu 

latenbe/toiiben perfo?o be (lab berlaten/ p?efenteren? 
beljent fcR?ift ban Raer Ranb te geben batfe Rem ban 
alleo beb?ijben fouben / en alle fcliult op Raer nemen 
aio bie ban Raer baer toe geb?ongen toarc / maer bat? 
tet niet gcfcRieben en foube/bat Rp lieber toilbe (terben/ 

/ berhlarenbe boo?bero bat Rp etteinhe bagen baer na 
i mct^jagueOt^nebaerteu ^irh^uibeltopluiben 
| gegaen toao lanr be ftrate / en bat be boo?fcR?eben 

topman ^utbel tegen Remfeibc/ bat Rp uitte ^tab 
homen foube al foube Rp alleen baer uit gacn/ en bat 
3iagtieo t^nebaert boen gefeib Rabbe toilRp (noe? 
menbe ben «©ouberncur) fterben / Rp macR alleen 
fterben/ top en toillen Rierniet (terben. <©aer toerb 
nocRgelefenfeher interrogato?ie gebacn bp^onhRect 
t f nrih ban 55?oehRttifen / baer op geanttooo?t en uit? 
gcfp?ohentoaObp ccnigehrtjgOerbarcncluiben. ^0 
baer pemanb ban be ©aenbelo getoeeft fouben Reb? 
ben /bie boe? in of na be belegcringe buiten confent of 
toeten ban Raren ©berfien gemein gcRcubcnfouben 
Rebben/om uitbe ^tabte trechen/ batmen befelbe 
foubc(traffcnaenben lijbc fonber eenige genaebe/ na 

j uittoijfen beo artpel b?icfO/ bie 3P beftoo?en Rabben. 
tier tegen 3ijn ban toegen b’acngchlaegbe gdjoo?t 
^o?iO ainb?ief3 ban <©utfRoo2n / Co?neliO <©eterlinh 
en^pmon <0crritf3 Capitemen ban be burgertje/ 
©lof ïtoeloff3 en tBtllem Birhf3 en ©errit 25arentf3 
25achcr üieutenanten / 3Celbert iSolleman ©aen? 
b?icR/terhc^anf3 ©cnb?icRO Euitenant/3©iïlem 
25?cutoet p>?obocft/ ©auluO SCuguftini/ 5lan ©o?ne? 
iif3 ban ber ^ieuburg/ 5^oebe 3ianf3 $poteher/<0ar* 
b2anb5Ianf3 5llbelbo?(t/en (CRonto JDillemfe^onh 
mebe ©aenb2icR / bctoelhc gcfamentlRh berhlaert 
Rabben bat be boo?fcR?eben gehangenen en befelaegben 
Ren altijb fo boo2/ na/ aio inbe betegertnge geb?a? 
genen getoont Rabben aIOb?ome en getroutoetop? 
luiben en Xieutenant toeRonb / fonber bp nacRteof 
bpbageRencrgenO int’foeh te mahen/ batfe 006 nott 
en Rabben gehoo?t nocR berftaen batbe boo?fcR?ebett 
topluibcn of 3lieutenant pet gep?oponeert of boo?ge? 
geben fouben Rebben/ oniuit ber ^êtab alleen of met 
Raren fenecRten te toillen bertrechen en be ^tabmet? 
te 2$o?gcren te toillen berlaten/ noch och nooit ge? 

i Roo?t en Rebben ban eenige Reimelijhe confpiratie 
baer boo? eenige muitcrijeof op?oer onbec befolba? 
ten of bo?gertje foube Rebben mogen ontfiacn: maer 
toel ter contrarie fo in ’t uittrechen aen be Bpnu 
molen / aio be (to?m baer na gefcRicb / Ren manlijh e« 
b?omelRh Rabben gegueten/ om be bpanben te hren? 
hen en tocbcrftacn / ooh bp bage en nacRte alle Raer be? 
boir gebaen cm be^tabte Relpen berfierhen/befol? 
baten mette burgeren in eenb?acRt geRouben/ befelbe 
te animeren en ben moet aen te fp?chcnen aio b?oeberO 
ben anberen bpge(laen/en in ’t fïo?men Renluiben b20? 
melijh gcb?agcn Rabben / batfe nott en Rabben geRoo?t 
ban eenig boo?fïag om Ren in ben uiterfien noob te 
falbcren/ boo2 batfe baer mebe aengchlacgt toerben/en 
ofbiergeltjhetooo?benbp RenlnibenalmocRtengefeib 
fpn getoeejt/bat befelbe Renluiben niet en beRoo?ben tot 
la(ïegeieibtetoerben/na bien 3? bieO niettemin alle 
Raeruiterlïc beboir gebaen Rabbenenbaec niet bate? 
Itjho nocR eenig op2oer uit en toaöontflaen/batfulic 
altoacrt toacracRtig nu na be bcrloffinge niet enbe? 
Roo?be gebacRt nocR tot lafte gerehent te toerben/ Ren? 
luibenbanRaec getrouReib inbcbelegeringemetgoe? 
benraeb en baet/ enin’t(lo?men met Raerbetoonbe 
b?omigRcib bebanhenbe. Rebben mebe boen Ro?en 
3©illem ban ,§onneberg be toelhe in be bclegeringe 
bermito be fichte ban be <0ouberneur in3tjnplaetfe 
toao gefurrogeect/bic mebe berhlaerbe bat 3Plupben 
Ren eerlRh / b?omelijh en getroulijh in alleo Rabben ge? 
gueten en geb?agen/ in boegen bat Rp 'befelbe boo? 
alle ©o?fïen en ijceren foube moeten p?Rfcn en be? 
banhen. ^efgelRhO 3Ön oohgeRoo?tbe 25ebeIRebbe? 
ren ban be boo?fcR?eben ï|opiutben / betoelhe ban ge - 

Iphcn 



nerben 
i!? fen> 
enne 
M 06' 
nrfcti. 

i$7b 

Ujhen beftlaerten m gmiïgöen öatfé lum-luiöcn fo 
eerlijk en lofïijfc fjaööen gelagen alö fn befloeren / 

©e&e* fjaet-lmöcn en be gemene folöaten ammerenöe en 
cojtagtecenbe öaer’tuan nobe toaö / tot lietjoubemffe 

[ufben öec^tab. ÓÊtntelijhtében 4<©ecemb?i$ i?73* boo? 
m %uu> fememtè enoo^beel uitgefp?obenen boo?cecljt erkent 
cnant bat be U002I5 ^oplutïseit en 3L teutenant Ijaeu genoeg* 

faem omfcljulöigt en beranttöoo?ö tjabben ban ’t gene 
fjen-luibentelafle gelcit bJasJ/.enbaeefplutbenobec 
gehangen on aengeblaegt toacen / en batfe in Ijaer eere 
onbcfcDabigt fouben blijken en b?n en iebig uit beef 

” f^oDooftë öanben fouben bjeeben ontflagen/ gelijk 
” ook bateliibgcbaenbjecbe/ tot blijbftfjap engoeöge* 
” noegen fo ban be folbaten ais ban bc burgerpe/ bes 

niet tegenjïaenbe ben <©betjïen Cabbetjau jjeeftöaec 
na noeïj b?ie attefiatien boen beleiben tot ben-Iuiben 
lafie / baec in bepofanten 3ijn getoeeft gian ïBaeltoijk 
©elttoepfel ban <31agueS i^ennebaect / <0tiliS ban 
<©o?com a^elttoepfcl ban Cabbeljau / en ^erman 
^jupffelaec 3Bacfjtmeefier ober ’t <0arnifoen bec (le? 
öeban^ilhmaec/ be bjelbebecblaetbenbatfpbpben 
Uoo?fcb?eben <©oukerneur aengefjouben bobben om 
be ^tab t; berlaten / en bat ben <0ouberneur öacr 
toe niet Oabbe tmüen berftaen / boclj öaer is geen aclit 
op geflagen / bpfonbee öetoijl fp ïRn ebentoei toomeüjk 
enmaniijhenbabben gegueten. ©ele bielbentbatbet 
bcn-Iuiben uit partpbigbeib fonbec groot funöament 
na gegeben toeebe/ infonbeebeib om bat men fjcn-ïui- 
ben nocb na be fententte toilbe beftoaren. 

■pi € l^ectoö ban 2ï!ba na bat be muiterie bet ,§pan* 
J-^giaetbcn gefïtlt toaS boo2 ï^aedem baet boren ban 
berbaelbis gctoeefï/fjaööeöe generale Staten ban 
ben ^obincten ban J^eberïanb laten bergaberen in 
be maenb ban September / om aen be felbe te berfoe* 
feen bpfïanb en bülpe ban gelbe tot bolboeringe bet 
oorloge/ ’t toclk betjïacn 3ijnbe bp be Staten ban ï£oL 
ianb/fol)ebbenfptaebfaem gebonben aen be Staten 
<0enetaeltefcl)2yben befennabolgenben b?ief/ bie op 
fjen-lutbet name ontrent befen tyb in b?uk uitgeko* 
men is» 

©feban T TO»e 
ï^allaiib Hl 
ftjj^oen 'a“ 

> Edele, feer Weerdige, Eerfame, Wijfe, 
Voorfienige, goede Heeren, vrienden en mede 

acn Dc broeders, &c. Alfo wy vernomen hebben dat den Her- 
^rate» tog van Alva de Generale Staten nu wederom laet ver- 
raelban gieren, orri aendefelvebyftand en hulpe van geld en 

andere noodfakelijkheden , tot volvoeringe defes te- 
Jaaö. genwoordigen krijgs te verfoeken: fo en kunnen wy 

niet nalaten van wegen des fchuldigen plichts , daer 
mede wy van onfen gemeinen Vaderland verbonden 
zijn, U L.alsonfe medebroeders defen onfen briefte 
fchrijven, voor gewis en ongetwijffelt achtende, dat 
U L. noch lief en aengenaem wefen fal, onfe ad vijs en 
trouwen raed te horen, in het gene daer wy door de 
ervarentheid der faken die ons dagelijks voorvallen, 
eénigfins onderricht zijn : want al ift fake dat wy door 
de boosheid des tijds, en infonderheid door den bit¬ 
teren haet, milgonftigheid, en quaedwilligheid eeni- 
ger vremden van elkanderen voor defen tijdafgefon- 
dert zijn, en door haer argheid enfchalkepraktijken 
in krijgen en oorloge tegens onfen wille'en dankge- 
raekt: desniettemin verhopen wy op u lieden difcre- 
tie, en op de natuerlijke genegentheid des Vaderlands, 
die ons allen van moeders lijve aengeboren eninge- 
wortelt is, dat gy luiden nimmermeer en fultkonnen 
vergeten, de goedwillige en vriéndelijke trouhertig- 
heid, die wy d’een den anderen hier voortijds altijds 
hebben toegedragen, en noch toe dragen, voor God 
en voor alle menfehen fchuldig en van onfent wegen 
noch bereid en veerdig zijn : fullen derhalven ook 
vèn uwent wegen dat felve vermoeden van ons heb¬ 
bende, onfe trouwe vermaninge fonder eenige par- 
tyfehap opnemen, en inde weegfcliale der waerheid 
overwegende , bedenken, gelijk als de waerheid is, 
dat wy genen krijg en voeren d’een tegens den ande¬ 
ren , want wy elkanderen nooit in ’t kleine, noch in ’t 
grote mifdaen en hebben, maeronfe twiften enk rijg 
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is alleen, enenkelijlctegen de regeringe van de vreetri- 
de natie, welke wy al te famen hier voortijden een¬ 
drachtelijk uit defe Nederlanden hebben geweert,en 
elkanderen belooft, en altijdsverftaen hebben te wee^- 
ren, als te feer fchadeiijk endeuitterfte verderffenif- 
ie van den ftaet der gemene Nederlanden wefende, 
daer aen fijne Majefteit fo grotelijks gelegen is. Nu 
ift alfo dat zy met vele valfche en verbloemde aen- 
geven , mifbruikende tot haer voornemen den Na¬ 
me der Coninklijke Majefteit en der Religie, diezy 
veinfen voor te willen ftaen : hebben u luiden te¬ 
gens ons fo verre gebracht , dat zy uwe goederen , 
u geld , ja u lijf en leven genoeg gebruiken , tot on- 
fer verniehnge en verdervinge , om haer felven daer 
door meefters te maken, niet alleen over ons ,maer 
ook over u luiden, en alle uwe nakomelingen in al¬ 
le eeuwigheid. Men leeft in de Roomle Hiftorien 
dat doen het volk binnen der Stad van Romen door 
eenen fwaren twift verdeeld was, enden Adel tegen 
het gemein volk alfo gefpannen , dat d’eene partye 
buiten der Stad op eenen Berg geweken was,efi wil¬ 
den liever den gemeinen vyand laten invallen , dan 
zymet malkanderen eenige gemeenfaemheid fouden 
voortaen meer hebben willen houden: fo ifler eenen 
geweeft genaemt Menenius Agrippa, die hen een al- 
fulken exempel of gelijkenifle voorhiel, als dat hier 
voortyden eenmael gefchied was , dat die leden des 
menfehelijken Lichaems , in eenen mifverftand en 
fwaren twift tegens malkanderen geraekt waren , fo 
dat die handen en die voeten , mitfgaders alle d’an- 
dere uitterfte ledeti, befloten en gerefolveert waren , 
den ledigen buik, met fwaren furen arbeid niet lan¬ 
ger te fpyfen, waer doordat het gefchiede dat den buik 
geen voedfel meer krijgende , heel verflaut en ver¬ 
legen werde, en daer naer het gantfche Lichaemver- 
fwakte, fo dat noch handen noch voeten geen werk 
meer en konden doen, waer door zy al t’famen van. 
noods wegen wederom gedwongen werden, haer on¬ 
der elkanderen te verfoenen , op dat zy al t’famen ver- 
eenigt wefende het gehele lichaem mochte gelijk als 
te voren gevoed werden , en in het leven onderhou¬ 
den : defe gelijkenifle van het Roomfe volk gehoort 
wefende, hebben zy van ftonden aen, fonder langer 
beraed haer laten gefeggen , en met den Adel ver- 
foent wefende , zijn wederom in de Stad gekeert, 
en gelijkerhand die Wapenen tegens haren gemei¬ 
nen vyand aentreckende , hebben hen niet alleen 
van hare Frontieren verdreven, maer ook hare Stad 
metter tijd gebracht, tot die grootheid , macht en 
voorfpoedigheid , daer in Zy meninge hondert jaren 
boven alle andere Steden van der wereld gefloreert 
heeft. , 

Voorwaer, alder-lieffte Mede-broeders, hebben dit 
volk van Romen goede redenen en recht gehad, en 
ift hen wel gegaen, dat zy door dit Exempel of fabel 
vanMenenio Agrippa, haer met malkanderen in een 
fterk verbond vereenigt hebben, hoe veel meer rede¬ 
nen hebben wy, dat wy ons nu met elkanderen verbin¬ 
den , en d’een den anderen de hand bieden, om ons alle 
gemene vyanden en mifgonners met geweld te weder- 
ftaen, defelve ook uit onfe landen te verdrijven, en den 
landen helpen weder brengen tot haer oude fleur, voor¬ 
fpoedigheid en macht, daer die van te voren door onie 
goede eendracht fo lange in geftaen hebben: wantwy 
en hebben d’een den anderen niet mifdaen, noch en 
dragen (God heb lof) genen haet noch vyandfehap te¬ 
gens malkanderen, daerom dat wy ons van malkande¬ 
ren fouden mogen af willen fcheiden of affonderen , 
gelijk als die van Romen deden : wy en weten geen fa¬ 
ke van eenigen twedracht tuflehen ons te wefen: maer 
van allen den beroerten, onruftigheid en onfer aenge- 
nomen wapeningen, fijn de Spangiaerden, die van bui¬ 
ten in defe Lande komende, en veel al van fobre, vile, 
en kleine conditie wefende,hen in defe landen willende 
doen revereren, hem metten rijkdommen defer landen 
groot maken, en voorts met eenen hovaerdigen moet¬ 
wil en brooddronkenheid ons in armoede te ftelleri 
en regeeren, cn al fulx willen, alleen onfe goederen ? 

^ ~ 7. «n 



4^o Het ièfleBoeh *575 
en het fvtfeet onfes aenfichts, mét al *tgene dat wyen 
onfe voor-vaderen met bitteren arbeid vergadert heb¬ 
ben , tot haren welluften en onnuttigheid belleden: 
ja ons, onfe vrouwen en kinderen , en alles wat wy lief 
en weert in de werelt hebben, tot haren lijfeigenen, en 
flavoenen maken : en dat noch het alderfwaerfte is, 
willen dat wy hen lullen rekeninge van onfe Zielen 
en Confcientien geven, omdaer over na haren goed¬ 
dunken te heerfchen, en daer eenige onder hen nau¬ 
welijks en weten oft ’er een God in den hemel is, noch 
en hebben nauwelijks een enkel woord van den Sone 

335 ’ GodsjefusChriftusonfeneenigenSaligmakergehoort 
noch gelefen, daer willen fy ons Geloof en Religie 
ftraffen, en onder het dexel van dien ons onder 
Haer fnquifitie brengen , die tegen de Maranen en 
verloochende Chnllenen in Spangien gebruikt 
word, &c. Om onder alfulken eenen dekmantel, 
ons van allen onfe Privilegiën, Vryheden en ouder her¬ 
komen die onfe Voorvaders ons niet arbeid en met 
haren trouwen dienlt, ja met haer goed en bloed heb¬ 
ben verworven en nagelaten , ganfchelijk te bero- 

ven. 
En om dat wy niet gefint en zijn fulks te lijden, 

maer willen liever den laetften man wagen , dan dat 
wy fouden van onfe oude rcgeringe onder onfen al- 
dergenadigften Konink van Spangien onfen natuerlij- 
ken Grave van Holland, die ons de voornoemde Pri¬ 
vilegiën, vryheden en herkomen, feerlolemnelijken 
befworen heeft, willen afftaen , fowil u nu de Her¬ 
tog van Alvamet fijnen aenhank wijs maken, datwy 
tegen onfen Konink gerebelleert hebben , en u over¬ 
reden , dat gy u luiden van uwe natuerlijke lands¬ 
luiden en mede-broeders affeheidende, fult werden 
dienaers van haren moetwil, fcherp-rechters van ha¬ 
re wreedheid, en voorftanders van hare onkuisheit en 
on behoorlij ke begeerlikheden. 

Daerornwilt doch lieve medebroeders de fakeem- 
ftelijk en rijpelijk bedenken, eer datgy 1. u. ohder 
fijn tyrannie noch dieper begevet, of hem iet toe- 
ftaet, vanal’t gene dat hy u 1. in defe vergaderinge 
wemeint is voor te houden, en laet u doch met geen 
ydele woorden de oogen verblinden en het verftand 
benemen : Gy zijc de Staten des Lands, dat is te leg¬ 
gen de voorftanders en befchermers van hare Vry 
heid en van hare Privilegiën, welke gy-luiden fchul- 
di^zijt, voor God en vooralle tfienfchen te verdedi¬ 
gen en te handhouden, fo gyniet en wilt meineedig 
worden , want fulks gyluiden de landen gefwóren 
hebt, en daerom zijt gy uit allen fteden uitgekoren, 
op dat een iegelijk fijne ftad, en gy al t’famen het gantfe 
land helpt voorftaen en verantwoorden , tegens alle 
diegene, die het fouden willen eenigfins verkorten of 

verongelijken. 
Daerom heeft ook onfe genadigfteHeere den Cü- 

nink,als Hertog van Braband en vanGeldre,Grave van 
Vlaenderen , van Holland, Zeeland, Henegouwen , 
Artoys, in uwen handen in Godes des Almach- 
ti<ren tegenwoordigheid gefwóren, dat hy onfePrivi* 
legien ,"Vryheden , Rechten , en herkomen fal on- 
verminderten onverkeert laten blijven, endefelvein 
alle hier pundlen onderhouden : op defelve conditie 
en voorwaerden, hebt gylieden hem in den name van 
de fteden , en der ganfeher gemeente, tot onfen na- 
tuerlijken Heere en genadige Befchermer en Voor- 
ftander aengenomen : fo dat gy ’tvolk niet machtig 
enzijt, den Coninkfelve, fo verre als hy (het welk wy 
geenCins en verhoopen ) tegens fijnen Eed wilde doen, 
de hand te houden ofte lijden, ja hy ontftaet u al te fa- 
men en iegelijk byzonder, van alle plicht des gedien- 
ftwheids, fo verre als hy tegens onfe befworene privi¬ 
legiën iet foude willen begaen of attenteren , en heeft 
eensvooral, Ipfo Fado, en dadelijk gecaffeert en te 
niete aemaekt alle Overheden en Officieren , dewelke 
tot prejudicie en nadeel der felver Privilegiën fouden 
ins-eftelt of aengenomen wefen. 

Hoe zoudet gy nu dan konnen toeftaen, dat een 
Hertog van Alva of ander Spangiaert, die van onfen 
natuerlijken Heeren, Bloed, noch afkomfte nieten 

is, noch met defe Landen eenige gemeenfehap heb¬ 
ben kan, hem foude vorderen niet alleenlijk alle lands- 
rechten, privilegiën en vryheden na lijnen moetwil- 
le te niet te doen, maer eer uwen name en autori¬ 
teit, die hier voortijds by allen onfen Vorften en na¬ 
tuerlijke Heeren, den Hertogen van Bourgongien, 
Braband , Graven van Vlaenderen , en van Hol¬ 
land, in groter eerbiedinge gehouden is geweeft, 
tot fijne onmenfehelijke tyrannie en moetwilligheid 
te misbruiken. De hoogloffelijke voorfaten onfes 
aldergenadigften Heeren des Conings , en hebben 
noit krijg gevoert , noch vrede gemaekt , ja ook 
geen munte geflagen , noch felve fo vele als eenen 
ftuiver exadtie den yolke opgeleid, fonder den Sta¬ 
ten raed en advijs, ja fonder haer confent en ver- 
willinge daer in te gebruiken , en hebben felve 
gefwóren alfulks niet te doen : het welke ook by 
Hoogloffelijker gedachteniffe Keifer Carolus en on¬ 
fen Coning felve, met haren eed in uwe handen 
is beveiligt, en metter daed feer vlijtig onderhou¬ 
den: En nu fiet gyluiden dat defen vreemden Tiran* 
die u noch in ’t minfte noch in meefte niet aen ert 
gaet, u luiden en uwen volke fuiken laften vanim- 
pofitien en exadtien van krijg en krijg-luiden, en 
van alderley maniere van tyrannie en verdruckinge 
op den hals leggen fal , als ’t hem luft en gelieft: 
hoe foud gyluiden immermeer fulx voor God en 
voor eenige redelijke menfehen konnen verant¬ 
woorden ? het zoude meer dan te verwonderen en 
te beklagen zijn, dat onder den uwen en door het 
ganfcheland, onder fo vele Heeren, en groten Adel 
die van fb eerlijken ftamme gefproten zijn, niet een 
alleen en foude zijn, die een mannelijk herte in *tlijf 
hebbende, defesSpaenfen tyrans wreedheid en moet¬ 
willigheid zoudederven wederftaen : en al te famen 
fijne dienaers en lijf-eigen alfo geworden ook ha¬ 
re tongen en lippen hen fulks onderworpen fou¬ 
de zijn , dat fy niet en fouden derven fpreken 
dan het gene dat hem lief-getal en aengenaem 
zy , &c. 

Byfonder, alfo door fijne al te ftoute opgeblafent- 
heid, en onmenfehelijke wreedheid, de Edele Hoog¬ 
loffelijke Heeren van Egmond, en van Hoorn omge¬ 
bracht, en het edele bloed ’t welk fy tot dienftedes 
Gonings en haers Vaderlands, ja tot bewarenifle en 
welvaren van u allen, altijd gewilliglijken en milde¬ 
lijk regens den vyand hadden gewaegt, noch vergo¬ 
ten heeft: enhemnietgefchroomt voor uwe oogen, 
en in uwe tegenwoordigheid met fijnen bloetdorfti- 
gen fwaerde te fuipen , en op een fchavot te ftorten : 
En daer toe fo veel onfchuldig en vromer bloeds van 
fomeenigevan den beften Adel des lands, envanfo 
treffelijke borgers en inwoonders van alderley ftaet 
en conditie : beneven dat hy die andere vrome en 
edele Princen, Graven en Heeren, Edelen en Borge- 
ren, met ontallijke menigte uit den lande verdre¬ 
ven heeft om diefwille dat fyluiden, gelijk gyluiden , 
en wy luiden , gepoogt hadden en gefind waren ge¬ 
weeft, de landen van de Spaenfe Inquifitie te bevry- 
den, en te behouden in hare oude gerechtigheden, 
loffelijke privilegiën en gebruiken, tot eereen dien- 
ftevan onfen Conink: door welke rigeur en crudelite, 
hoewel desHertoge vanAlvas hope en meningewel 
is geweeft, fuiken ontfag en fchrik onder alle men¬ 
fehen te maken, dat hy voortaen naer fijnen luft al¬ 
leen met den fijnen foude regeren, en den ftaet en 
faken van den landen tot fijnen welgevallen en mee- 
ften profijcete verftellen en te verkeeren. 

So en denken wy nochtans niet, de herten en het 
gemoed van allen anderen fo veel overgebleve¬ 
nen, fulxverflouweten verkeert tezijn, dattergeen 
Heeren, Edelen, Overigheden, of Burgeren én zou¬ 
den zijn, die het Vaderland liefhebbende, hetfelf- 
de en den armen ingefetenen van dien fouden helpen 
voorftaen en befchermen, van alfulke wreede me- 
ninge en regeringe , fonderlinge als ntt ter tijd dat 
het felfde met goeden fucces by ons is aengege- 
ven: mijn Heeren gy fiet hoe dat defe kleine Pro- 
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vincie van Holland is houdende , hoe dat God de 
Heere ons tegen de verwoedheid defestirans, die ons 
alle te famen in een oogenblik geerne foude vernie¬ 
len, fo hy konde, fo wonderlijk heeft bewaert en 
befchuttet, gelijk ais hy ( fijnen naem fy gelooft in der 
eewigheid) noch tegen woordelijk doet, hoewel den 
Hertog van Al va, met alle fijn Spangiaerden en Italia¬ 
nen, (dewelke in der waerheid nietfofeerte vreefenen 
Zijn, als zy over den verwonnen en beangften ftraf to¬ 
nen ) forfe en geweld op Holland heeft aengewend en 
gekeert. 

Indien de ftad van Amftelredam die datSpaehfe 
garnifoen van den Hertog van Alva altijds hebben ge- 
yefufeert, en ook met groot gek moeten uitkopen * 
die ook op der exaótie van den tienden pennink de 
meefte fwarigheid hebben gemoveert , en jegens 
d’executie van dien metterdaetgeoppofeert, in haer 
voornemen , daer toe fy anderen ook hebben ver¬ 
weckt , ftandvaftig hadden gebleven , en henluiden 
tfiet hadden laten mifleiden, om den vyanden van haer 
vaderland niet alleen in te laten, maer ook alle bul- 
pe en byftand te doen, voorwaer den Hertog met fijn 
krijgs-volk fouden hem gewacht hebben Holland aen 
te grijpen. 

Defgelijx, hadden die van Middelburg tot noch 
toe haer niet laten bedriegen , en met valfe voorwen¬ 
dingen des Hertogen en fijns aenhangs, in het net 
brengen , hy en foude voorwaer niet een van fij¬ 
nen Spangiaerden levendig uit Walcheren oit hebben 
gebracht : Eindelijk hadden eenige Gouverneurs, 
veel Hecren, edelen, en onedelen gebleven by hare 
gefintheid en propoften, die fy voor den gemeenen 
man wel hebben laten fchijnen en luiden, om andere 
tot wederftand van des Hertogen regeeringe te ani¬ 
meren : voorwaer den Hertoge foude van fijnen quaed 
opfet hebben moeten afftaen : want van waer heeft 
die van Alva doch alle fijne macht en geweld daerhy 
hem fo trotfich op beroemt, anders dan van u luiden, 
envahden fteden des Nederlands ? van waer alle be¬ 
hoeften van fchepen en de fcheeps-ruftingen ? van 
waer het geld en Wapenen ? ja van waer komenhem 
fo groten hopen van Soldaten ? dan uit defe Neder¬ 
landen felve: is dan niet wel beklaechelijk en erbarm- 
]ijk, dat dit arme land fijn eigen goed en bloed eenen 
vreemden Tyran by kelt ? ten einde dattet in eene 
fchendige eeuwige flavernye en dienftbaerheid van 
vreemde natiën mach gebrocht worden , ja fijne ei¬ 
gene landfaten en inwoonders vermoord en ver¬ 
nielt. 

Hoe is nu dat arme Nederland fo feer veraert en 
verbaftaert ? waer is het edel gemoed' van onfe vro¬ 
men voor-vaderen ? die nooit en hebben willen ge¬ 
dogen , dat eenige vremde natiën heerfchappie hier 

•3+°0 in ’tland fouden voeren , ja gene'officie nochftaten 
bedienen : ’t welk altijds met alder neerftigheid , en 
niet fonder moeite en pijne immers noch in fo kor¬ 
ten jaren is wederftaen en afgeweert , door dien het 
felvealtijds verftaen is geweeft, deruine van de Ne¬ 
derlanden, als voorfien en gefeid is geweeft, en nu 
God betert blijkt, watuitter regeringe des Hertogen 
van Alva is gevolgt, als on vriendfehap met de omleg¬ 
gende Coninkrijken en nageburen , verachteringe van 
koopmanfehap en handwerken daer by het Neder¬ 
land en de rijkdommen van dien zijn ftaende: en ten 
laetften, vernielinge , het verjagen en vermoorden 
van den inwoonderen der felver landen , metfulke af- 
feftie als vremde landen dragende zijn , fonder aen- 
fchou van het welvaren van dien , noch van den dien ft 
van fijne Majefteit. 

Niettemin, dit overgeflagen lieve medebroeders, 
en de fake in de tegenwoordige geftalt aen merkende 
fo mocht gy-luiden fien dat God de Heere fijn hand 
fterkt, en laet ons onfen Vyanden niet tot eenen roof 
noch te fchande worden : Waerom en grijpt gy 
als noch dan niet een mannelijke moet? en voegt 
ute famen met ons , om gelijkerhand dit onrecht- 
veerdig en onverdraeglijk jok van onfer aller hal- 
fen in st gemeen eens af te werpen ? Want fo den 

Hertoge tot noch toefo weinig heeft konnen uitrich¬ 
ten , daer wy tegen malkanderen opgefet zijn geweeft, 
cn daer het meeftendeel des lands hem heeft bygc- 
ftaen, wat fal hy doch konnen doen , indien wy met 
eendracht en eenwilligheid, ons houdende onder de 
wettelijke gehoorfaemheid des Coninklijke Maje- 
fteits , onfes genadigften Heere, defe vreemde do¬ 
minerende Tyrannen en heerfchers , uit den lande 
verjagen, en onfe oude Rechten en Privilegiën met 
alle ernftigheid gelamenderhand voorftaen en be- 
fchermen ? En lo hy dat kleine landeken van Hol¬ 
land, met een deel van Zeeland, niet en heeft kon¬ 
nen onder hem brengen in fo langen tijd, en met 
al dat geweld dat hy uit Italien , Spangien, Duitfland, 
Vrankrijk, als uit defe Nederlanden heeft konnen 
te famen rapen, wat fal hy dan connen uitrichten, 
fo verre hem Brahand , VJacnderen, Geldre, Vrief- 
land , Over-yflfel , Artoys , Henegouwe , Luxem¬ 
burg , en andere Provinciën des Nederlands of een 
deel der felver, by Holland enZeelandin eendrach- 
heid willen vougen , en hem gefamenderhand we¬ 
derftand doen? Voorwaer wy en twijffelen niet, of 
wy fouden wel haeft met Gods hulpe der fake meefter 
wefen, en onfe verdrukte vaderland wederom in fijn 
oude fleur en welvaren gebracht hebben , want als 
het Wel ingefien word, fo gy-luiden flechsuwtfhulpe 
wildet te rugge houden, ja al en wilde gy ook nim¬ 
mermeer fweerd tegens hem uittrecken, wat foude 
hy konnen uitrichten , nademael het openbaer is, 
dat alle fijne faken anders niet en zijn dan een ydel 
hovaerdig uitwendigheid en gelaet , daer mede hy 
u-liedcn vervaertmaekt, en met valfe verfierde aen- 
dieninge fo verre brengt, en met fubtiligheid door 
eenige fijne Inftrumenren of medehulpers fo verre 
doet brengen , dat gy hem uwe geweld in handen 
geeft, waer mede hy fijnen moetwil en tyrannie ook 
tegensii luider advijs, en als wy niet en twijffelen te¬ 
gens de goede meeninge van onfen Conink, tewege 
brengt. 

Gymogetnoch in verfcher gedachteniffe houden, 
hoe dat hy in ’t voorleden jaer, in de vergaderinge 
van de Staten, des maents Augufti, u luiden al te fa¬ 
men proponeerde: als dat de Coninklijke Majefteit 
uit Spangien hadde afgefonden de fbmme van. 
ioooooo. gulden, en dat het felfde was het alder- 
uitterfte dat hy uit Spangien hadde te verwachten : 
En daer op maekte hy u luiden wijs , dar hy foude 
iz regimententen Duitfe knechten , yo vaeudelen 
Spangiaerts 150 vaendelen Walen en Nederlanders, 
en daer boven noch 10000 Duitfe ruiters en 3000 
paerden van de benden, en noch 2000 lichte paer- 

; den, behalven noch eenen groten hoop Oorlog-fche¬ 
pen, en fonder die ordinans garnifoenen hebben op¬ 
gebracht, vermetende hem feer ftoutelijk, en u lui¬ 
den vaft toefeggende, dat hyralle fijne vyanden binnen 
twemaendenuit alle defe Nederlanden foude verdre¬ 
ven hebben: Begeerende alleen dat gy luiden foud 
toefien geld op te brengen , om het volk daer na te 
betalen, op dat fy u luiden niet en fouden op den 
hals blijven léggen, en het ganfe land te gronde op 
eten en verderven: waer op den Hertoge van Me¬ 
dina Coeli , die aen fijnen flinker-hand gefeten 
was i u luiden ook toefeide , dat hy van fijnent 
wegen niet en foude na laten , den Hertog van 
Alva met lijf cn goed tot het uitterfte toe by te 
ftaen , om het felfde dat hy belooft hadde na te 
komen, &c. 

Nu laten wy u felve rechten , of hy alfulks in het 
minftevolbracht heeft,wy laten ftaen dat hy fuiken 
getal van volkby feer veel na, nooit en heeft konnen 
op de been brengen, maer dat meer is, immers fo 
men openbaerlijk fien kan, dat niet alleen die fes we¬ 
ken, maer die twee maenden al lange voorbyzijn, 
ja dat alrede het twede jaer voor handen is , eri 
noch is hy alfo vefre van fijne rekeninge als hy ooit te 
voren geweeft is : waer uit men merkelijk kan af¬ 
meten , dat hy anders niet en foekt dan met 
fo een yalfche voorwending en periüafie het weid 
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van uluideii af te dringen j omdekrijg in de lengte te 
flepen: en maekt hier-en-tufïchen den Conink veel 
dingen wijs, waer mede hy fijne Majefteit in grote fwa- 
re koften brengt, omeenen fchadelijken krijgtegens 
fijne eigene onderfaten , fonder eenigen nood te voe¬ 
ren , hoewel het genoeg kennelijk is, dat hy hetfelffte 
geld welk hy ontfangt, geen finsaen en leid tot betalin- 
ge fijner knechten: gemerkt dat hy de Spaenfen knech¬ 
ten o vér 28, en de Duitfe over de 13 en 14 maenden 
befoldingefchuldig is gebleven. So dat het niet te ver¬ 
geefs en is, fohyfelve in de voorgemelde vergaderinge 
der Staten verklaerde, dat den Conirtk hem ontboden 
hadde, dathy geen geld meer uitSpangienenhaddete 
verwachten , behalven de 1000000 guldens, die hy als 
doen verklaerde ontfangen te hebben. En daerom, 
fiende dat hun nu allen trooft van elders ontbreekt, fo 
neemt hy fijnen uitterften toevlucht tot uwer 1. en heeft 
u luiden daerom tegen woordelijk doen vergaderen, 
om u luiden boven alle de ontallijke en onverdraeglij- 
koften , daer mede het Land tot noch toe befwaert en 
tot de benen, |a tot het merg van de benen toe heeft 
uitgefogen , noch met de fomme van 2000000 gul¬ 
dens ’sjaers te belaften. *■ 

Maer lieve mede-broeders, fiet dothweltoe, wat 
dat u lieden te doen ftaet, en denkt niet anders of de 
Coninklijke Majefteit en fijnen Raed vanSpangien, 
of immers fijner Coninklijke Majefteits Erfgenamen 
of nakomelingen, fullen ten laetften eenmael defe gan- 
fche fake na der waerheid willen verftaen, en goede 
rekeninge van alles horen, fonder haer meer te laten 
benoegen met de verbloemde advertiftèmenten, die 
fy tot noch toe van den Hertog en van fijnen aenhank 
alleen ontfangen hebben, en als men dan in der waer¬ 
heid bevinden fal, dat defen krijg beneven fo grote on- 
koften, die den Conink en den Landen ontwijffelijk 
over de 20 millioenen alrede komen te ftaen, noch tot 
fulke onverhaellijke fchade en verlies vanvolke, van 
fteden , dorpen, en vlecken, fijne Coninklijke Maje- 
fteit toegedaen, gevoert word, alleen uit een enkele 
moedwille des Hertogen, die alle getrouwe onderfa¬ 
ten des Conings tegen alle recht en reden, geerne fou- 
de ganfchelijk onderdrucken: fo en twijffelt niet, of 
het fal den Conink grotelijk verdrieten, en hyfalalful- 
kc grote fchade en verderf fijner Erf-landen willen ver¬ 
halen , op de gene die oorfake daer van geweeftzijn, 
of hulpeofbyftand daer toe gegeven hebben, want fo 
gy-luiden noch voortaen metten Spaenfen Tyran te- 
gens u eigene Landfaten en uwe eigene Vaderland 
aenfpannet,en hem by ftant doet met geld en andere ge- 
lijke middelen , voorwaer daer moet noodfakelijk van 
drie punéten het eene volgen, of dat defen krijg noch 
eenen tijd lang alfo blij veftaende tuflchen beiden, ge- 
lij k als hy tot noch toe over anderhalf jaer tijds geftaen 
heeft, of dat God ons de overhand en volle vitftorie 
over on fe vyanden geeft, of eindelijk dat hy de vidtorie 
over ons krijgt. 

Nu is ’t gewis, dat in allen defe drie puntften het ver¬ 
derf en ondergank des Lands noodwendig gelegen is, 
want by alfo, dat de faken noch eenen tijd lank aldus 
blijven ftaende, fo moet gy bedenken dat hier-en-tuf¬ 
fchen , durende defen grimmigen krijg , de neringe 
ganfchelijk vergaet,dekoopvaert ftilleftaet, de hand¬ 
werken ophouden , en daer door het ganfche Land 
alfo verarmt en verbijftert word, dat het ontwijffelijk 
gefchapenis, in eenen fwaren hongers nood en dierte 
te vallen, waer uit anders niet dan oproerten en fedi- 
tien, fware krankheden en peftilentien , mits welke 
het Land ganfchelijk fal verwoeft werden, te verwach¬ 
ten ftaen. 

Beneven dat hier-en tuffchen het Land van Hol¬ 
land en Zeeland, en alle omleggende Landen, van het 
krijgsvolk opgeteert en uit den gronde verdorven fal 
worden , waer door dat noch Braband noch Vlaende- 
ren eenig botter noch kafe, noch ander gewoonlijke 
proviande, noch fout enfalkonnen bekomen, welke 
Landen, ook voor haer deel van ruiters en knechten 
uitgetecrr wefende, in eenen uitterften jammer en el¬ 
lende, noodfakelijk fullen vallen, en daer-en-boven, 

fal alderley plonderinge en berovinge, ja af branding© 
van fteden, dorpen en vlecken, fijne Coninklijke Ma. 
jefteittoegedaen, gepleegcworden, nademael dat de¬ 
fen inheemfen krijg al fulks noodfakelijk mede brengt: 
en dat noch het alderargfte is, by alfo, dat gedurende 
defen krijg de dijken door ftorm en onweder komen 
in Zeeland of Holland in te breken, of dat eenige van 
den partyen door defperatie van in haerder vyanden. 
handen niet te komen, defelve doorfteken, fo en kan 
men niet anders daer uit verwachten, dan beneven de 
jammerlijke dood van fo menig 1000 mael 1000 men- 
fchen en beeften, een eeuwig en onverhalijk onder¬ 
gank der felver Landen, waerom dat fijne Coninklij¬ 
ke Majefteit en alle fijne nakomelingen in een eeuwige 
fchade fullen geraken. 

Ten anderen, by alfo dat ons God de overhand en 
vidtorie over onfe vyanden geeft, fo en kan dat even¬ 
wel niet gefchieden , fonder eenen jammerlijken 
moord en vernielinge van eenen ontallijken hoop der 
goede inwoonderen, die den Hertog van Alva tot fij- ,F , s 
nen dienfte gebruikt, want het wel verfekert is, dat fo ' 
lange als hy geld en volk fal konnen bekomen, fo en fal 
hy nimmermeer af houden alle middelen te foeken, 
om ons ganfeh en geheel uit te roeyen en te vermelen: 
fo dat hy nim mermeer en fal werden t’onder gebracht, 
fonder eenige afgrijfelijke grote bloedftortinge, bene¬ 
ven allen anderen inconvenienten, die noch hier-eü- 
tuflehen gedurende den krijg, lö wy boven verhaelc 
hebben, den Landen fullen wedervaren. Maerbyfo 
verre dat hy de overhand over ons krijget,(dewelk God 
door fijn barmhertigheid verhoeden wil) fo zijt gyal 
t’famen wel gewis, dat u lieden anders niet te verwach¬ 
ten en ftaet, dan een eeuwige en fchendige flavernye , 
overmits hy u luiden alle te famen, en alle de fteden 
voor rebel en wederfpannig fal houden, overmits de 
weigeringe des tienden pennings: waer uit dat hy hem 
laet dunken dat defen laetften krijg aldermeeft gerefen 
is: daerom fal hy ontwijffelijk achten, dat alle de gene, 
die haer daer in ge weigert hebben, al is’tfake datfy 
niet opentlijk de wapenen tegens hem gevoert en heb¬ 
ben , nochtans fijne openbare vyanden en wederfpan- 
nigezijn, als de gene die hem dit fpel gerokt hebben: 
falfe daerom metten fwaerde en metten viere niet an¬ 
ders trakteren, dan ons die hem opentlijk wederftand 
met wapenen gedaen hebben, niet twijfelende of de 
andere fouden wel het felffte hebben gedaen, fo fy den 
moed, of de gelegen theid, of de macht hadden gehad: 
hoewel dat wy wel verhopen, dat hy’tfogoeden koop 
niet hebben en fal, als hy wel meent, want wy ganfche¬ 
lijk gerefolveert zijn, d’eene Stad voor, en d’andere na, 
ja den leften man te wagen, eer dat wy in eens alfulken 
vreemden en wreden Tyrans handen ons fouden wil¬ 
len overgeven: fo dat hy nimmermeer daer toe komen 
en fal, fonder het Land in de felve inconvenienten die 
wy verhaelt hebben merkelijk te brengen. 

Waer uit het klaerlijk blijkt, dat in allen gevalle, by 
alfo verre als gy-lieden hem noch langer in defen krijg 
helpt en met geld byftaet, indien gy hem nieten ver¬ 
hindert en opentlijk in fijn voornemen wederftaet, fo 
en kan ons arme vaderland haer uitterfte verderf en 
verwoeftinge geenfins ontgaen, want opdatgy wetet 
wat hy in den fin heeft, en hoe hy met des Coninx Lan¬ 
den, en met ons allen voorgenomen heeft te handelen: 
fo bemerkt het gene dathy ons in fijn pardon-brieven, 
met uitgedrukte woorden, dreiget, feggende fo wy ons 
nieten willen onder fijne gehoorfaemheid mede bege¬ 
ven , fo fal hy dit ganfche Land alfo verwoeften en ver¬ 
derven, datter gene Reliquen en fullen over blijven, en f£ 
dat het gene dat nu noch eenigfins geheel is, ganfchelijk <e 
fal worden vernielt, en tot aen de wortel toe uitgeroeit, {£ 
ja dat hy dit Land fo verre als ’er noch eenig Land fal tt 
over blijven, met vreemde Natiën fal doen bewonen, c4 
met andere diergelijke dreigementen , waer mede hy <c 
opentlijk te kennen geeft dat fijne uitterfte meninge 

i is, dit ganfche Land uit den gronde te verderven en 
vernielen, &c. 

Nu vragen wy uluiden, indien datfulx gefchiede» 
(daer van ons God almachtig verhoeden wil) wie foude 
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anders die fchuld hebben dan gy lieden alleen, die hem 
tot fijnen bofen moetwil ten uiterften verderve van u 
eigen Vaderland, met geld, met volk, met fchepen, 
met munitie met pro viande,fo lange hebt bygeftaen, 
en noch by ftaet,hoe foud gy dan fulx hier namaels voor 
de Coninklijke Maj. of immers voor fijne nakomelin¬ 
gen konnen verdedigen , of meent gy om dat u den 
Hertog fomwijlen een blank Signet met des Coninx 
handgetekent laet fien, fchrijvende daer in wat hem ge¬ 
lui! en gelieft,en feggende dat het al verfch uit Spangien 
komt, datgy daer mede des Coninx of fijner nakome- 
melingen rechtveerdigen toorne en wrake foud konnen 
onrgaen ,neengy voorwaer, want alfaegtgy felve des 
Coninx brieven met fijn eigen hand gefchreven , en 
waertwel verfekert dattet van fijne Maj. gekomen wa¬ 
re , nochtans, nademale u luiden genoeg bekent is, dat 
fijne Maj. van der fake nader waerheid geenfins genoeg 
berecht en is,en niet vorder en weet vanden tegen woor- 
digen ftaet des lands, dan voor fo vele als hy van den 
Hertog en fijne toegedane geinformeert word, foen 
foud gy in eeuwigheid, nimmermeer konnen verant¬ 
woorden , dat gy aldus des Conings befte erflanden, en 
fijne getrouwe onderfaten, fo jammerlijk laet verloren 
en verdorven gaen, dewijlegy als Staten des lands , be¬ 
hoorden na uwen eed en belofte opficht daer op te heb¬ 
ben , en den Coning felve (die in uwen handen gefwo- 
ren heeft het land te befchermen, en te befchudden, en 
in alle fijne previlegien te handhouden) beter te berich¬ 
tenof ander fijt gy wel verfekert, dat of fchoonnoch 
fijne Coninklijke Maj. noch fijne nakomelingen ,alfulx 
niet en ftrafteden, gy fulc nochtans in eeuwigheid , die 
alderhoogfte ftrafte des Almachtigen God, en Conings 
aller Coningen.nimmermeer ontgaen: dewijlc hyuge- 
ftelt heeft tot befchermers en befchutters uwes armen 
Vaderlands d’welk nu voortaen roept uwe hulpeaen, 
met groten gefchrey desgantfchen volx, want gy fijt in 
afwefen des Coninx, de gene die des Coninx plaetfe be¬ 
hoort te houden : en geen Gouverneur noch Stadhou¬ 
der,en magalfulken krijg niet voeren fonder uwen wil¬ 
le en confent,want fo den Conink fel ve gcfworen heeft, 
geen oorloge tegens vreemde te voeren fonder uwe 
verwilliginge: hoe vele te min foude dan een , die felve 
vreemdeling is en noch den Conink, noch den lande 
in’t minfte beftaet, onder ’t dekfel dat hy hem voor een 
Stadhouder des Conink uit geeft, eenen alfulken fcha- 
delij ken krijg mogen voeren, tegens die eigen onder- 

,, danen fijnre Majeft. om de felve metten vyre , metten 
„ fwaerdeen methongers nood foals hy onsmetuitge- 
„ drukten woorden dreigt, na fijnen moetwille tever- 
„ woeften en te verderven. 

Tot dien einde, vordert hy nu van u luiden defe twe 
millioerten, nu ftaet de fake in uwen handen en in uwe 
keure, fo gy hem te wille ftaet, en hem fijne hoge woor¬ 
den en dreigementen ontfiet, fo fult gy dit ganfche land 
in een eeuwige flavernye, ja in eenen jammerlijken en 
nooit gehoorde verwoeftinge binnen korten tijd on- 
twijfeli|k brengen, en u fal men voor Goden allen men- 
fchen fchuldig maken, van alle dat bloed datter noch 
vergoten fal worden, en van allen den jammer, ellende 
en uitterfte armoede, daer fo menige weduwen en wee- 
fen, fo menige bejaerde oude vaderen, fo menige arme 
bedrukte kinderkens , tot haren uitterften verderf in 
fullen komen, en alle dit gefchrei, dat klagen en huilen, 
fal over u luiden wrake roepen voor Gods aenfehijn: 
gemerkt, gy luiden die behoorden voorftanders des 
volx en befchermers des Lands te wefen, den Tyran in 
fijne verwoede ty rannye fult hebben voort geholpen. 

Ook fullen op u vallen alle de vervloekingen en ver- 
maledijdingen, van onfe en uwe nakomelingen, die in 
eeuwigheid fullen den dag vervloeken, dat den Spaen- 
fen Tyran hier int Land fijnen eerften voet gefet heeft, 
om ons en haer altefamen ineene fo jammerlijke en 
fchandelijke flavernie te brengen, ik laet ftaen de onee- 
renen fchande, die gy luiden dan fult behalven byalle 
vreemde Natiën, Volken, Steden, Coningen, Vor¬ 

en behoudenifle uwes Vaderlands, ert tot vefdedinge 
haerder vryheid en privilegiën, int werk ftellen : ja ter 
contranen, hebt de felve misbruikt, om u eigen volk , 
’t welk gy behoorden in fijne Landrechten, vryheden , 
en privilegiën, befchut en befchermt te hebben, in een 
eeuwige flavernie en ellendige cativigheid, dielwaer- 
derfal wefen daneenigen dood, uit enkel Happigheid 
van herten en kleinmoedigheid te brengen. g 

Daer en tegen fo gy luiden defen Tyran fijnen, on- 
redelijken eifchniet alleenlijk afflaet, maerookfelvé 
de faken ter herten neemt, en uwe officie, naem, ampt, 
en autoriteit na uwen eed en fchuldigen plicht be¬ 
trachtende, u eigen Vaderland in fijne rechten, vryhe¬ 
den , en privilegiën voorftaet: en in de ftede dat hy nu 
twe millioenen gouts jaerlijx eifcht om het Land te 
verwoeften en te verderven, flechts een millioen, ja 
een half millioen op eenmacl wilt hefteden, om het 
Land te bewaren en de vreemde tyrannen Uit te helpen 
drijven, om het Land in eene goede vrede en eendrach¬ 
tigheid , en tot fij n oude fleur, voorfpoet, en welvaert 
weder te brengen, fofult gy luiden voorwaer God al¬ 
machtig, de Coninklijke Maj en uwen Vaderlandee- 
nen groten aengenamen dienftdoen, en u felven by al¬ 
len natiën en volken, en by alle veemde Heeren en Po¬ 
tentaten , eenen loflijken roem en heerlijken naem ge¬ 
winnen : als dat gy luiden als goede getrouwe vaders des 
Vaderlands, den aenftaenden jammer en ellende des 
felfs ge weert, den krijg geftilt,de vrede weder gebracht, 
de neringen en koopmanfehappe weder opgerecht, alle 
handwerken in gehaeld, den rijkdom en alle voorfpoe- 
digheid geprocureert hebt: en moget wel voor feker en 
gewis houden, datbyalfo verre Ü L.hierin verftaen 
willen, dat alle andere fwarigheden en beroerten die in 
den Landen mogen gerefen zijn, met goede gemeen 
advijs en raed na ouden herkomen,lichtelijk fullen wer¬ 
den beflecht,mits wy ons t’famen als getrouwe naburen 
en medebroeders,in alle billigheid en redelijkheid d’een 
tegens den anderen, tot vorderinge van ’t gemene befte* 
eere en dienfte van fijne Maj.fulïen dragen : fulx dat gy 
luiden in de waerheid bevinden fult, dattet alle valfche 
en verfierde logenen zijn,die onfe gemene vyanden ons 
nageven, om ons van u luiden, en u luiden van ons, af te 
fcheiden, als dat wy rebellen en afvallige vatl den ChrL 
ftelijken gelove, of van degehoorfaemheid des Coninx 
ooitfouden geweeft zijn : want wy noit yet anders ge- 
fochten hebben, dan onfe wettelijke vryheid, en on¬ 
fe Landrechten die ons van onfen Conink befworen 
zijn, tegens alle vreemde tyrannen te handhaven, (ge¬ 
lijk als onfe Voor-vaders ons geleerden met haer eigen 
exempel hebben voorgegaen,) en onfe confcientien na 
Gods bevel te reguleren: ftellende onfe vertrouwen op 
God, en op fijnen fonejefum Chriftum,en foekends 
hem na onfen kranke vermogen te dienen, gelijk alshy 
felve in fijn heilig Woord is eifchende: en voorts de O- 
verigheid in alle eerbiedinge en reverentie na Gods be¬ 
vel houdende, de felve alle gehoorfaemheid biedende, 
en onfen naeften in alle ’t gene ons mogelijk is, dienen¬ 
de : het welke gy luiden felve (fo wy ons genoeg tot u 
verfien) alfo fult bekennen, als men de fake in de recht- 
veerdigheid lal examineren, kennen en oordelen, en 
wy tegens alle valfe befchuldinge by onpartydige Rech- 
teren mogen worden verhoort. 

*t Soude voorwaer wefen tegens de nature en condi¬ 
tie van die van Holland, dat fy luiden hen vergrepen of 
mifgaen hebbende, hare mifdaed niet en fouden beken¬ 
nen, en daer van in alder oormoet gratie en genade ver- 
foeken, men heeft ons noit geacht of gefien fo obfti- 
naet of hartneckig in onfen voornemen ofvoorftel, 
maerin allen fa ken, daer in wy fijne Maj. hebben kon¬ 
nen gelieven, lichtelijk laten beleiden : wat natie of 
Provintie iffer geweeft die in alle beden en fubventien 
te confenteren, ter petitie van fijnder Coninklijke Maj. 
goed williglijker is geweeft, dan die van Holland ? ja fo 
facht en goed willig dikmaels zijn geweeft, dat zy by an¬ 
der Provinciën om ’t exempels wille, des verwijf en 

ften, en Potentaten : als dat gy de autoriteit en macht, j ondank hebben gehad: wat onderfaten hebben in allen 
die God en het Landrecht gegeven heeft, nooit en hebt 
dorven tegens eenen Spaenfen tyran, tot befcherminge 

voorgaenden oorlogen meerder getrouwigheid bevve- 
fen dan die van Holland in haer refped ? als u luiden en 
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voort alle dc wereld kennelijk is, en wy wel veriekert 
dunken ce zijn , dat wy van gene ongeboorfaemheid , 
rebellie, of ongetrouwigheid fchuldig bevonden Tul¬ 
len worden, ten ware byden Hertoge en fijnen bloet- 
raed, die alle orden van juftitie altijds geinverteert, 
allen Overigheid , P,echters, Officieren en Wethou¬ 
ders verfmaed ,en alle Taken naer haie afFedtie hebben 
uitgericht, des hen diegoedeen vrome dik tnael heb¬ 

ben b?klaegt en beTchreit. 
Derhalven goede Heercn en lieve mede-broeders, 

(F. 564.,) wilt doch de Take ernftlijk overleggen, wilt alle klein¬ 
moedigheid en wijviTche Tlappigheid van^u werpen, 
en eenen martnelijken moet grijpen, wilt t Tarnen met 
ons luiden als met uwen lands-luiden , ja met broeders 
en eken vleeTch en bloed de hand houden, dat onie ar¬ 
me verdrukte vaderland van tyrannie verlcft wefende, 
na fijne oude rechten herkomen en Privilegiën , onder 
de eehoorfaemheid des Coninx onTes aldergenadig- 
ften Heere, in eene gewenfte vrede en eenigheit, en 
rot haer oude fleur en voorTpoedigheid mach gebracht 
worden. Deer toe wy met en twijfelen, God almach¬ 
tig Tal u luiden en ons allen, fijne Goddelijke hulpe en 
hand reiken, tot vermeerderinge fijnes rijks en glorie. 

Hoge, Edele, Teer weerdige, eerTame, wijTe en voor- 
fienwe goede Heeren, vrienden, en medc-biocders, 
Godalmachtig neme u in fijn heilige beTcherminge, 
geTchreven totDelf, den 1 2. Sept. Anno 1573. Onder 
fiond geTchreven uwe goedwillige vrienden cn mede¬ 
broeders , de Ridderfchap, Edelen, en lieden van Hol¬ 
land reprefenterende de Staten van den Tclven lande. 
Stond onder-gefchreven. Ter ordonnantie der Staten. 
Ondergetekent. H. Perchija, 

<06fefbooi kul ban bm $2incc ban ©rangten cn 
bc Staten ban i^olianö/ in ö?uït gegeben getoccjl 

ccn 23oor&cn geinrituïccrtt fo?meban 
fuppücaticaenöe ComnltlpcfBajcjïeit bankpan* 
nfen / ban boegen öejs p-incen ban ©rangten öcc 
«raten ban ©ollanti cn ^edanö/ nm^gaöei# alle 
anbece fijne gctcoutoe onöcifatcnbanbcfej^cöeclan^ 
öcn / bic haer ban bei? imogen ban 3Uba (Cnrannnc 
cn nebjcib tegen alle recht berb?ufttcn berbolgt bitP 
ben/ boace in fn Oen onfcöult boen banbatfebe toa= 
nenen hebben aangenomen niet tegeng ben hertog 
ban 3Mba/ botend (üprannpeberDaclt inert/ todfó m 
OounnngoetgebocDt Beeft flte mebc ban tooo?be tot 

toooj&etejtcUen. 

GEnadbfteHeere, uwe onderdanige en bedrukte 
onderlaten deTer Nederlanden, To memgmael als 

Tv by haer Telven overleid en bedacht hebben , deaen- 
geboorne goedertierenheid en goede vaderlijke gene- 
gentheit, die uwe Maj. tot defe hare ernanden , cn al¬ 
le inwoonders der zelven, van den tijd aen, dal uwe 
Majeft. de heerfchappye en regeeringe derfelver van 
God almachtig ontfink, altijds en geduiiglijk heeft be- 

Alfo menigmael hebben zy eene vatte en ge- 
vviffehope en ongetwij fielt vertrouwen gehad, als dat 
uwe Maj, To uit haer dageljx dagen en kermen, als uit 
het medelijdig aengeven, cn vertonen van Tommige 
Vorften cn Potentaten in de Ciiriftenheid 3 foude haer 
hebben genadelijk laten onderrichten van onTe jam¬ 
merlijke encativige onderdrukkingen, daerwy over¬ 
mits die grote en onverdraaglijkegewelden, moetwil 
godloTe regeringe des Hertoge van Alva, in gekomen 
lijn,en melde met een barmhertig en vaderlijk oog heb¬ 
ben aensreTien, die erbarmlijke verwoeftinge en ver- 
derffeniffe, daer deTe uwcErf-nederlamlen, die uwe 
Maj.en uwe Maj. voorvaderen altijds To giotc>-nge¬ 
trouwe dienften beweTen hebben, dooi de zelven Her¬ 
tog van Alva onrnenTchelijke wreedheid en verwoede 

tyrannie ingevallen zijn. • 
Niet twijfelende, ofhetfou.de uwe Majefteit gio- 

relijk verdroten hebben dat hy onder het dekfel van dc 
Roomfe Religie voor te ftaen,-en onder den naem 
van uwe Majefteit hem aldus vervordert alle de rech¬ 
ten en Previlegien des lands, die uwe Majefteit en fijn 
voorfeten Hoogloflijker gedachteniffe bcTwórcn heb¬ 
ben te niet te maken, cn als niet voeten te vertreden. 
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vervolgende uwe getrouwe ondfirfaten in lijf en goet, 
en verwoeflende hetganfche land, niet andersdan of 
hy hem voor een openbaer vyandvanuwe Maj. en u- 
wer Maj. onderfaten,haddeuitgegeven. 

En derhalven hebben Ty altijds met een hertgronde- 
lijk verlangen gewacht, dat uwe Maj. Tulx niet langer 
willende gedogen, foude met goede bequafne midde¬ 
len hebben yoorfien, tot bewaerniffe van den landen, 
cn verloffinge van uwe arme bedrukte onderfaten, ne¬ 
mende daer in voor ooge den fchuldigen plicht eens 
Coninx, die van Godalmachtig den groten Conink 
alder Coningen gefield wefende tot een Stadhouder 
fijner gerechtigheid, en een herderen vader des vplx, 
’t welke hem onderworpen is, dat felve van alle onregt 
en gewelt behoort te bevryen en te befchutten, en me¬ 
de indachtig wefende de menigvuldige getrouwe dien¬ 
ften , die uwe voornoemde landen en onderfaten Pal¬ 
len tijden, den voorfaten uwer Majefteit, en uwer 
Maj. felve met alle gewilligheid en trouhertigheid be¬ 
weTen hebben. 

Maer alfo fy nu tot haer uitterfte verdriet genoeg be¬ 
merken, dat alle haer voorgaende Tupplicatien als in 
den wind geflagen zijn, en dat cok der ander vorften 
en potentaten vertoog geen vruchten heeft konnen 
fchaffen, of hen eenige vertroftinge by brengen, en 
fijn nochtans in haer confidentie vaft verfekert,dat uwe 
Maj. gene redelijke oorfake en heeft, om door ongunft 
en ongenade hem Telven van fijne arme en bedrukte 
onderfaten alfo af te keeren en te vervreemden, To ver¬ 
moeden fy genoeg alfulx ontwijffelijkte gefchieden, 
door den argelift en het quade aengeven van Tommige, 
die geen acht nemende op den dienft van uwe Maj. 
maer alleenlijk op haer eigen luften en begeerlijkheden 
altijds gearbeid hebben , om defe uwe landen in uwer 
Majefteits ongenade te brengen. 

Het welke fy van mcenigen tijd berwaertsgenoe» 
opentlijk en ongeveinfdelijk hebben gepoogt en gear¬ 
beid , niet alleen belettende dat onfe ootmoedige fup- 
plicatien en getrouwe waerfchouwingen tot uwer Ma¬ 
jefteits ooren niet en fouden mogen komen , maer 
ook defelve met al ’t gene in defe uwe landen konde 
gefchieden, ten argften duidende, en by uwe Maj. ver¬ 
keerdelijk aenbrengende, om alfo den ftaet van den 
lande in oneenigheid en tot beroerte gebracht hebben¬ 
de, defelve onder uwe name met gewelt te mogen' 
overvallenen alfdan met uwer onderfaten goet en bloec 
haren moet te mogen koelen,en haer begeerlijkheid en 
gierigheid te verfaden. 

Dit is ó aldergenadigfte Conink het gene dat uwe 
voornoemde onderfaten met groten rechte geacht en 
gehouden hebben (alfo fy noch doen) voor den alder- 
grootften en uitterften jammer en ellende die hen fou¬ 
de konnen wedervaren , als dat fy vermerken dat hen 
ook den weg des klagens tot hare wetrelijke en natuer¬ 
lijke Overigheid,die fy tot eenen toevlucht in haren ui- 
terften noot van God ontfangen hadden,alsnamentlijk 
uwe Maj. overmits de groote onbillikheid haerder 
vyanden en mifgonners, alfo befloten was , dat felve 
ook het gene datmen den onredelijken heeften en wil¬ 
de dieren genoeg placht te gonnen, als namentlijk ha¬ 
ren noot en kommer te beklagen, hen met verfchei- 
den bofe praótijken en met een onmenfehelijke wreet- 
heid werde verboden en ganfehelijk ontnomen. 

Daerom hoewel fy eenen tijd Iank by haer felven be¬ 
floten en gcrefolveert hadden, met gedult en lankmoe¬ 
digheid den dag te verwachten, dat uwe Maj. eenmael 
felve foude hare ogen en oren opgedaen hebben om te 
fien en te horen , ’t gene fy door haere voorgenoemde 
mifgonners bitteren haet en nijd te fien en te horen 
verhindert werde. 

Nochtans, aenmerkende nu ten laetften dat hare Yer- 
druckinge hoe langer hoe fwacrder en onverdraeglij¬ 
ker wort, en niet alleenlijk tot hare fchande en verderf 
is rijkende, maer ook uwer Maj. Erflanden, die voor¬ 
tijds in alle voorTpoedigheid waren florerende, tot een 
uiterfte verderf en ondergank brengt, fo en konnen fy 
niet nalaten van wegen degetrouheid, diefy ter dood 
toe begeeren uwe Maj. en haer Vaderland te betogen, 

weder- 



*575 Oorfpronk der Nederlands Beroerten. 
wederom op nieuws met dit fchrifc uwe Majefteit te 
bewilligen, als dat haer eenige begeerte is te volherden 
in de rechte gehoorfaemheid en dienft van uwe Ma- 
jefteic, biddende dat uwe Majefteit de waerachtige 
oorfakevan dendefolatiefijnder Landen, by wien en 
hoe die toegekomen is, wil verftaen, en alfo achtervol¬ 
gende uwe aengeboorne goedertierenheid, en doende 
’c officie van eenenwaerachtigen Conink , de gerech¬ 
tigheid voorftaen, en uwen Landen van dufdanig ge¬ 
weld en oppreffie te verloffen. 

Al voren verfoeken wy ootmoedelijk uwe Majefteit 
indachtig te wefen en te confidereren , dat defeuwe 
Landen wefende eertijdsonder verfcheiden Landshee- 
ren, namaels by Huwelijkfe voorwaerden en onder¬ 
linge tradlaten, en alfo by recht van wettelijke fucceffie 
en conventien onder een hooft des Huis van Bour- 
gongien gekomen zijn , en daer na ook by middel 
van huwelijken metten hoogloflijke Huife van Oo- 
ftenrijke, en ten laetften metten groocmachtigcn Co- 
ninkrijke van Spangien geallieert. 

Doch altijds by uitgedrukte befpreke en voorwaer- 
de, dat de felve Landen en elke Provincie byfonder, 
foude blijven en onderhouden werden in fijn eigen Po- 
litien, Rechten en Vryheden,daer in fy van allen ouden 
herkomen waren: Tonder dat den eenen Lande of Rij¬ 
ke foude toekomen eenig recht van heerfchappie, over 
het ander, om ’t felve eenigfins af handig te maken van 
fijn Rechten en Vryheden, maer fouden onder elkan- 
deren verbonden z,ijn in eendrachtigheid en gelijken 
graed, onder eenen Prince en hooft, als Vele kinderen 
eenen vader hebbende, om alfo gefamelijk de hoog¬ 
heid van haren Prince, en het welvaren van den Lan¬ 
de, tegen vreemdelingen en uiterlijk ge weid, voorge- 
ftaen en befchut te werden. 

Gelijkerwijs ook de Prince van den Lande, om als 
een vader fijn liefde en affectie te bewijfen, tegen een 
yder gelijkelijk, hem te zijnder aenkomfte eninhul- 
dinge met eenen folemnelen eed verplicht en belooft, 
elk Land byfonder, dat hy dat regeren en bewaren fal 
in hare Rechten en Vryheden , fonder te gedogen, dat 
die eenigfins ingebroken of vermindert fullen worden, 
of dat d’eene Provincie over deander eenige heerfchap¬ 
pie of dominatie fal mogen voeren, gefwijge dat fy al te 
famen eeniger vreemden regeringe en gerechtshande- 
linge fouden onderworpen mogen worden: en word 
op die conditie aengenomen en bekent als Overheer 
van den Landen, ontfangende alfo van den onderlaten 
den eed van getrouwigheid en gehoorfaemheid. 

Waer van onnodig is eenig breder verhael te doen, 
dewijle fonder twijffel uwe Majefteit genoeg indachtig 
is, hoe dat hoogloflij ker gedachteniffe Keifer Carolus, 
volgende de voetftappen fijner Edele Voorfaten, en 
bekennende dat den voornoemden eed van inhuldin- 
ge, is het eenig en recht fondament, daer op alfo wel 
het vermogen en autoriteit van den Prince , als de 
trouwe en gehoorfaemheid der onderfaten gegrond 
ftaet, heeft felfs noch binnen fijn leven en in fijn by- 
wefen, uwer Majefteit onder den felven eed doen ont- 
fangen, en fijne blyde inkomfte doen befweren in alle 
den Landen, en den meeftendeel van alledefteden, 
eerftmael als toekomende en eenige erfgenaem fijner 
Keiferlijke Majefteit, en daer na de felve Keiferlijke 
Majefteit vertreckende, en uwe Majefteit aennemende 
de volle heerfchappie en adminiftratie van den Lan¬ 
den , heeft wederom den felven eed in de vergaderinge 
van den Gedeputeerde van allen den Landen verhaelt 
en fterker beveiligt, fodat van allen ouden tijden uwe 
voornoemde Landen by hare voornoemde Rechten , 
Privilegiën en Vryheden altijd geregeert zijn geweeft. 

Daer uit gevolgt is, alfulke gehoorfaemheid en ge¬ 
trouwigheid , van wegen der onderfaten tegen haren 
Prince , en alfulke eendrachtigheid en liefde onder 
elkanderen, dat men de Landen door genade Gods in 
allen voorfpoed heeft fien voortgaen en floreren , en de 
Princen van dien , in alder eere en hoogheid verdere, 

van alle hare vyanden bedachtet en bevreeft wer¬ 
den de 

En om ons niet ouds uit der Hiftorien, daer af noch¬ 

tans vol wefende, alhier byte brengen , heeft de felve 
getrouwigheid uwer onderfaten klaerlijk gebleken, in 
alle de oorlogen by de Keiferlijke Majefteit uitgevoert, 
fo dat hy alle de goede rulle en befchuttinge van den 
felven Landen, altijds in fonderlinge recommandatie 
gehouden heeft : fo ook uwe Majefteit wel mach ge¬ 
denken , dat hy fijnen affeheid nemende van den Lan¬ 
den , defelve uwe Majefteit boven allen anderen met 
alder ernft en goedhertigheid gerecommandeert en be¬ 
volen heeft, ja ook uwe Majefteit felve wefende te fij¬ 
ner aenkomfte in fterker oorloge en fware lallen, ter 
oorfake van vorige krijgen, heeft felfs metter daed be¬ 
vonden , dat alle fijne onderfaten groot en klein, elk 
na fijn Hand en vermogen bereed zijn geweeft, lijf en foed op te fetten in fijnen dienft, in de welke fo wel de 
ieeren en Edelen, als ’t gemene Land fich alfo geque- 

ten en vertoont hebben , dat uwe Majefteit fijn vyan¬ 
den genoeg te boven komende, met groter eerlijkheid 
en prijs en lof by alle Coningen en Potentaten een ein¬ 
de gemaekt heeft van alle oorlogen en twiften , daer 
mede fo menige jaren te voren uwe Voorfaten en Lan¬ 
den gequelt waren. 

Nu indien het uwe Majefteit fal believen (het welke 
uwe bedrukte en getrouwe onderfaten ootmoedelijk 
bidden) wel te onderfoeken en bemerken den oor¬ 
fpronk en oorfaken der veranderinge van fo goeden 
rulle en voorfpoed in eenen fuiken jammer, beroerten 
en ellenden, daer mede nu ter tijd uwe Landen over¬ 
vallen worden : fult bevinden, die niet te fpruiten , dan 
uit den haet en nijd, die fommige ontrent uwe Maje¬ 
fteit wefende, opgenomen hebben en dragende zijn , 
tegen de welvaert en voorfpoed , daer mede God 
Almachtig uwe Landen en onderfaten was begavende. 

Welken haet en wangunll, wefende voort met on- 
verfadelijke eergierigheid en andere bofe begeerlijk¬ 
heden ontfteken, heeftfe tot allen moedwil en wreed¬ 
heid alfo gedreven, dat fy ganfchelijk vergetende al le 
affectie en dienft , die fy den Landen (daer van fyfo 
grote eere en weldaden hadden ontfangen) fchuldig 
waren , hebben tot groten achterdeel van den dienfte 
uwes Majefteits en welvaren der voorfz Landen , den 
fchadelijken brand defer beroerten geprocureert, om 
alfo totter hoogheid diefy niet alleen boven alle de Sta¬ 
ten van den Lande, maer ook boven uwer Majefteit 
felfs willen befitten, te mogen geraken. 

En wel wetende dat fulks niet doenlijk en was,ftaende 
de rechten en vryheden van den lande, die haren bofen 
voornemen ganfchelijk waren tegenftrijdende , be¬ 
merkende ook daer beneven, hoe neerftig en getrouwe 
die van den voornoemden Landen elk in fijn ftaet en 
beroepinge waren, om achtervolgende haren eed de 
felve voor te ftaen , fonder te gedogen datfe fouden in¬ 
gebroken worden, fo hebben fy infonderheid gepoogt 
alle de daden van den Heeren, Gouverneurs en Staten 
van den Landen, tenderende tot onderhoud van den 
felven Rechten en Vryheden, in fulker wijfe by uwer 
Majefteit aen te brengen en uit te leggen , als of de fel¬ 
ve tot onwilligheid of rebelligheden tegen uwe Maje¬ 
fteit geftrekt hadden. 

Onder dewelke , infonderheid wefende fommige 
geeftelijke perfonen, hebben met allen middelen haer 
gepoogt en beneerftigt, om onder den mantel van Re¬ 
ligie , met andere vreemde en ook meeft geeftelijke 
perfonen, eenen aenhank te maken, en fo allenskens 
heimelijke aenflagen en praólijken op te richten, waer 
door fy defe Landen in ongenade by uwe Majefteit 
fouden brengen, om alfo haer en haer met-genoten 
(die noch niet aen uwe Majefteit, maer aen vreemde 
Heeren en Landen in Italien en elders, en infonder¬ 
heid aen den Paus van Romen met eed-plicht waren 
verbonden ) heerfchappie en dominatie alhier te mo¬ 
gen oprichten , dcc. na haer befte gelegentheid defelve 
verbreiden en verfterken. 

Want alfo fy begonden te merken dat in alle de om¬ 
leggende Landen, ja over de ganfche Chriftenheid, 
de grove taftelijke abuifen, dwalingen en misbruiken 
die door lankheid des tijds, overmits de ongcleertheid, 
onachtfaeruheid en gierigheid der Prielteren, waren 

in 
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in gerefen, begonnen nu ren leften uit te breken en aen 
den dach te komen, en inibnderheid dat het allen vro¬ 
men grotelijk beftond te verdrieten, datfy die haer 
hadden enkelijk en alleen behoren te moeyen, met het 
volk in Gods woord en in alle goede keringen en ze¬ 
den te onderrichten, en den dienft Gods in alle ge- 
trouwigheid, naer het exempel der Propheten en Apo- 
ftelen te plegen, in ftede van dien niet alleenlijk te- 
gens Gods opentlijk gebod, maer ook tegen alle de¬ 
creten der voorgaende Paufen, en tegen alle ordon¬ 
nantie der oude Conciliën, ja ook tegen alle keuren en 
ftatuten der Princen en landen haer felven in alle 
weretllijke en borgerlijke gerechts-handekn, ja ook in 
krijgs-en land-faken , boven alle lege en hoge ove- __ __ _ ^ j 
righeden wilden inftellen en defelve na haren goet- ken mach, by de ontallijke menigte der genen die in 
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wendingevan de Religie, niet anders en was danee- 
nen geleenden dek-mantel, om onder alfulken fchijn 
uwe Majefteit te abuferen, en voort om te brengen 
alle die gene, die de openbare abuifen en mishande¬ 
lingen der voorgenoemde geeftelijken wilden ftraffen 
of weder-fpreken, of van hare notoire en merkelijke 
misbruiken , die fy felve niet en konnen verfwijgen 
afftaen : waer van het getal in defe landen fo groot en 
menigvuldig was, en noch dagelijks fo feer toe ner 
mende, dat fo uwe Majefteit hadde willen na de voor¬ 
genoemde aengevers perfuafien, in deaengevangene 
ftrengigheid en rigeur voortvaren, fy ten leften een 
Conink tonder volk, en een overfte fonder onderfa- 
ten, hadde moeten blijven , als het merkelijk blij- 

dünken regeren: So hebben fy feer bitterlijk veel val 
fche ranken verdacht, en met menigerleyperfuafien 
en toegemaekte befchuldingen, gefocht alle getrouwe 
onderlaten, fo wel van uwe Majefteit, als van andere 
Coningen en Potentaten by haren Overheden enCo- 
ningen te befwaren, denfelven met verbloemde en 
valfchecalomnien van feditie en rebelligbeid belchul- 
digende: waer door fy in alle landen , twiften en twe- 
dracht, ja krijgen en oorlogen hebben aengefticht, en 
de onderdanen regen hai'e overheden, en wederom de 
overheden tegen den onderdanen opgehitfet, inlom- 
ma het onderfte boven gewend , en alles in eene afgry- 
felijke confufie en werringt gebracht, niet veel vra¬ 
gende wie daer in fchade quam , by dien hechts datfy 
hare aengevangene heerlchappye en dominatie voort 
mochten drijven , omme alles onder haer gebieden 
geweld te brengen. 

En hier toe hebben fy de Inquifitie, welke alleen 
en enkelijk tegen dejoden en verlochende Chrifte- 
nen in Spangien was ingeftelt, in defe landen met ge- 
welt willen invoeren, om door het middel der felver 
alle land-rechten, Privilegiën en oude herkomen, ja 
alle gefworen contra&en , voorwaerden en con- 
ventien, ganfeheiijk om te floten en te niet te ma¬ 
ken , en alfo een volkomene macht en heerlchappye 
te voeren over alle uwe Majefteits getrouwe diena¬ 
ren , die haer aen den eed die fy uwe Majefteit ge- 

defe landen onder het pretext van de Religie , fo 
metten viere, als met den fweerde en water , zijn 
jammerlijk om hals gebracht, fonder den genen die 
noch uit den lande zijn geweken, dragende alle hand¬ 
werken en konften van neringen in andere landen, 
tot onuitfprekelijk nadeel der felver landen, en uwe 
Coninklijke Majefteit. 

Hier door is uwe Majefteit eindelinge veroorfaekt 
geweeft, om met fachtmoedigheid en moderatie 
van Placcaten daer in te voorfien , doende exprelle 
verklaringe hare meninge met te wefen, d’Inquifitie 
in te voeren, het welk ook van de Herroginne van 
Parma, en den Heeren en Gouverneurs des lands, 
van wegen uwer Majefteit, den fteden en gemeen¬ 
ten met folemnelen Ede is toegeleid en gelooft ge¬ 
weeft, en in allen fteden feer folemndijk metuitge- 
drukten bevele der hoger Overigheid uitgeroepen en 
gepubliceert. 

Maer korts daer naer, werde ’t felve wederom ge¬ 
floten by defelve voornoemde perfonen , die uwe 
Majefteit febijnen ingebeeld en geperfuadeert te heb¬ 
ben, als of fulxtegens uwer Majefteits Hoogheid en 
reputatie eeniglins Ware geweeft, gevende tegen alle 
waerheid en billikheid voor , dat uwe onderfa- 
ten fich wilden daer mede ontrecken van de ge- 
hoorfaemheid , die fy uwe Majefteit fchuldig wa- (F. 344.) 

ren: So dat het fchijnt dat uwe Majefteit door fuik 
daen hebben , alleen en getrouwelijk wilden hou- 1 haer aen-geven ten laeften beweegt is geworden, den 
den fonder eenige vreemde Heeren geeftelijke ofwe- 
reltlijke meer aen te nemen, om defelve met valfche 
befchuldingen van ketcerye en rebelligheid te onder- 
drucken, en des te beter, tot hare voornemen te mo¬ 
gen geraken. 

Tot welken einde, fy ook hare nieuwe Biffchop- 
pen in defe landen, opentlijk tegen alle land-rech¬ 
ten en gefwoorne Privilegiën, en ook tot vermin- 
deringe van uwe Majefteits autoriteit, hebben met 
geweld ingedrongen, defelve niet kiefende na deugt, 
vromigheid of geleerdheid (want fy meeftendeeldie 
ongeleerdfte en ontuchtigfte hebben daer toe ge¬ 
nomen) maer alleenlijk daer opfiendedat fy getrou¬ 
we dienaers en hand-houders mochten hebben, die 
haren moetwil en wreedheid in alles en overal fon¬ 
der eenig ontfach fouden achter-volgen en uitrich¬ 
ten. 

Nu defe hare bofe aenflagen, en de confequentie 
van dien, meer en meer aen den dag komende, heb¬ 
ben die voornaemfte Heeren, Gouverneurs , Edel- 
luiden , en ook de fteden van den lande, uwe Maje¬ 
fteit met continuele fupplicatien en vertogen, en alle 
andere mogelijke middelen te kennen gegeven, hoe 
grootelijk dat de hoogheid en jurifdidtie van uwe 
Majefteit daer by foude verkort en vermindert wor¬ 
den, en onder de voeten gebrocht van den felven In- 
quifiteuren en Biflchoppen , die meeftendeel vrem- I 
de en uitlanders waren , en alle gelijk aen vremden j 
Heeren meteedeverbonden, en (fozy voor-geven) , 
van uwejurifdiófieontflagen. en geexemteert, en in- 
fonderheid hebben uwe Majefteit voor oogen ge- 1 
fteltdat het ganfeh onmogelijk was alfulke nieuwig¬ 
heden in te voeren, fonder het ganfche land in een 
eeuwige verwoeftinge en uftterfte verderf te brengen, i 
overmits men merkelijk koode fpeuren 3 dat die voor- 

Hertog van Alva alhier uyt Spangien te fenden, om 
met geweld en gewapender hand, devoof-genoemde 
Onderfaten van uwe Majefteit te dringen tot het gene 
daer toe zy haer zelven met alle Onderdanigheyd en 
ootmoedigheid, altijds gewillichlijk en bereid hadden 
laten vinden 

Enhoe-wel dat die voornoemde Heeren en Steden 
van den Landen, wel oorfake hadden om te beduch¬ 
ten, van grotelijks verongelijkt te worden, door’t ge¬ 
weld van vreemde Soldaten en regeringe van eenen 
Gouverneur niet wefende van haren Lande , noch ook 
van uwer Majefteits bloed of afkomfte, ja ook tegen 
haer eenen ouden ingewortelden haet voerende, en 
daerbeneven ook wel middelen hadden van hem uit 
te houften en fijne inkomfte te belenen, nochtans om 
dat hy quam uyt den name van uwer Majefteyt om 
opentlijk te doen blijken datzy niet rebel, noch af-ge- 
weken en waren van de gehoorfaemheid uwer Maje¬ 
fteyt, en derhalven betrouwende op haer goede Con- 
fcientie en recht, hebben hem, en alle de gene die uwe 
Majefteit belieft heeft met hem re zenden, gewillich¬ 
lijk en eerlijk ontfangen, hem de poorten van den Ste¬ 
den open gedaen, diefterke plaetfen over-geleverten 
in handen geftelt, Garnifoenen ontfangen alleenlijk 
om dathy verklaerde fulks de begeerte en wille van 
uwe Maj. te wefen, om daer door verfekert temogen 
zijn van de getrouwigheid en onderdanigheid uwer 
Onderfaten, die als wederfpannige en rebellen aen u 
bedragen waren : daerom is het voorwaeralfo, dat de 
voornoemde Hertog van Alva in aller wegen behoorde 
van alfulke trouwe gehoorfaemheid en genegemheid 
uwer onderfaten, uwe Majefteit met vlijd onderricht, 
en al eer hy eenig geweld voor de hand genomen had- 
de, voor alles goede kenniffeen volle bericht van hare 
klagten genomen te hebben: en voornam elijk van’t ge- 
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nefyhaer overmits het invoeren der voorgenoemder 
Biiïchoppen en Inquifitie, tegen God en alle rechten, 
befwaerd vonden , om daer af goed en waerachtig rap¬ 
port aen uwe Maj. gedaen wefende, in alles na recht en 
behoren geremedieert te werden, maer nu geheel ter 
contrarien, fo haeft als hy ontfangen was, en het geweld 
van den Lande in handen gekregen hadde, fo heelt hy 
fönderte houden eenigeordre van rechte, of aenfchou 
te nemen op de oude Landrechten en vryheden, by u- 
we Maj. befworen , niet alleenlijk ter dood gefleept en 
verjaegt, den meeftendeel van den Heeren en Gouver¬ 
neurs van den Lande, byuwe Maj.daer toe verkoren 
en gefteld : maer ook generalijken verklaerd alle de pri¬ 
vilegiën en vryheden verbeurd te wefen, en dat het 
Land te houden was, als een Land van nieuws gecon- 
quefteert met wapenen, tot fijn enfijnes aenhanks be¬ 
hoef, om alfovryelijk en ongebonden te mogen han¬ 
delen , met uwer ondcrfaten lijf en goed na haer luft en 
goed dunken. 

En fohet mogelijk ware uwe Majeft. voor oogen te 
ftellen de onredelijkheden, gewelden, en ongehoorde 
wreedheden , die alhier van den beginne zijns regi- 
ments omgegaen zijn, in’tplonderen, roven en rui¬ 
ten , verjagen en verwoeften, in ’t vangen en fpannen , 
in’t bannen, verdrijven en goederen confifqueren,ja 
in’t branden en blaken , hangen, koppen, hacken, 
raeybraken, en metfeer afgrijfelijke en noit gehoorde 
tormenten pijnigen en vermoorden deonderfaten u- 
wer Maj. fo wel Edele als Onedele, arme als rijke, jonk 
als oud, weduwen en weefen, mannen, vrouwen en 
jonge maegden, vanwatftate, qualiteit, of conditiën 
fy mochten wefen; wy en twijffelen nieteens, of uwe 
Maj. foude een fchrik en grouwel hebben van fulks 
te horen vermanen, ja fy foude haer laten verdrieten , 
dat onder haren name alfulken onmenfchelijke wreed¬ 
heden , als ooit Phalaris noch Nero, noch eenige Pha- 
ro, Herodes of andereHeidenfe Tyranheeft konnen 
bedenken, worden gepleegt tegens uwe getrouwe on- 
derfaten, die met haer goed en bloed voor alle de we- 
relt, hebben uwe Majeft.de kroon op’t hooft helpen 
houden tegen hare vyanden. 

Sy foude ook haer hebben laten erbarmen over fo 
menige arme onnofele kinderkens van hare vaderlijke 
erve, in vreemde Landen verdreven, fo menige arme 
bedrukte weduwen en weefen, en het jammerlijke ge- 
fchreydesganfchen Lands, die onderden laftvanee- 
nenfogroufamenTyran, moeften ganfchelijkbefwij- 
ken en t’ondergaen: want daer en was niemand die fijn 
goederen voor hare gierigheid, fijne vrouwen en doch- 
teren voor hare onkuisheid, fijn leven voor hare bloed- 
dorftigheid kondebevryen of verfchonen, daer en was 
noch Edeldom , noch rijkdom , noch vromigheid, 
noch eenige voorgaende dienften, noch yet ter werelt, 
dat yemand konde helpen, fo verre hy eenmaels in ha¬ 
ren haet geraekt was: ook fonder aenfchou te ne¬ 
men op de jurifdidtien en ordinaire reforten van den 
Lande, heeft hy doen fluiten de hand van alle rechte- 
ren, beide in criminele en civile faken, die eenigfins 
mochten roeren de confifcatien in fijnen Bloed-raed ge- 
wefen: fulx dat noch Geeftelijke noch wereltlijke per- 
fonen, weduwen noch weefen, arme Gafthuifen, Le- 
prooshuifen, Weeshuifen, noch H. Geefthuifen, die 
deugdelijke en gehypotekeerde fchulden op der geban¬ 
nen, en geexecuteerden goederen hadden, geen beta- 
linge en hebben konnen krijgen: maer heeft de Hertog 
van Alva getrocken, fonder eenige laften te willen be¬ 
talen , niet tegcnftaende diverfe en gedurige follicita- 
tien by den Staten des Lands gedaen, interveniërende 
voor de fchamele verdrukte ingefetenen, die men ge¬ 
geven heeft vele ongefundeerde dilatorie apoftillen, 
ftrijdende merkelijk d’eene tegens d’andere , fonder de 
kennifle van der voorfz faken te willen renvoyeren aen 
den Provincialen Raden of ordinaris Rechters, om de 
fchamele onderfaten alfo te doen verlaten hare fchul¬ 
den door defperatie van betalinge te Hove te mogen 
krijgen, daer men elk particulier Crediteur heeft doen 
incenteren formeel proces tegens de fifcalen, tot haren 
fwaerder koftenenlafte, dan de principale fchuld be¬ 

dragen mochre,ook van chinfen van eenen ftniver, 
drie, vier of vijve, en daer ontrent ’s jaers, die meeft al 
arme Godshuifen toekomen, fonder ook dat den ee¬ 
nen heeft mogen fijne deugdelijke fchuld cederen of 
tranfporteeren op den anderen: hoe menige eerbare 
vrouwe, en jonge dochteren , hebben fy met kracht en 
geweld tot fchande gebracht ? en de felve, de een voor, 
d’ander na, ja fommige tot den dood toe feer oneerlijk 
en onmanierlijk misbruikt: hoe menigmael hebben fy 
de mans by haer vrouwen, en vaders by hare dochteren 
gedwongen te blij ven,om met hare oogen aen te fchou- 
wen en betuigen, ja dienaers en helpers te wefen van 
hare .grouwelijke en fchendelijke onkuisheid , die fy 
metalfulke ontuchtige en vuile beeftelijke manieren 
gepleegt en gedreven hebben, dat wy het fouden fchro- 
men fchier te denken, fwijgen met eeren uitfpreken in 
de tegenwoordigheid van uweMajefteit? hoe menig¬ 
mael ift gebeurd als een man fijne huifvrouwe of doch¬ 
ter van hare verkrachtinge wilde bevryen, dat fy al t’fa- 
men als verwoede honden uitgelopen zijn, roepende j, 
Spangien,Spangien ,en hébben daer op een deel bor- 
geren jammerlijk vermoord , hoe menige fwangere 
vrouwen hebben fy de buiken opgefcheurd , en de 
vruchten in hare lyven vermoord, ja hebben eenige 
mans al levende gevilt, en de huit over hare trom melen 

- gefpannen,en andere met kleinen viere verbrand, met 
gloeyende tangen ter dood toe genepen, en met ande¬ 
re onuitfprekelijke en ongehoorde tormenten, al le¬ 
vende, honderd doden, de een naden anderen doen 
fterven, hoe vele vrouwen heeft hy van hare mans ver¬ 
jaegt, en kinderen van hare ouders? ja maer watiflfer 
onder den Hemel fo eerlijk en fo heilig, d’welk hy niet 
en heeft gefchent, en als met voeten vertreden : Voor- 
waer onder alle natiën is altijds de begraeflfenifle der 
doder lichamen in fulker eeren gehouden geweeft, dat 
ook de aldergroffte en alderwreedfte Volken van der 
werelt, de felve niet en hebben willen verachten noch 
verkorten, maer defen Tyran, als God endermen- 
fchelijke nature te trots en fpijte, heeft menige licha¬ 
men na datfe ettelijke dagen onder de aerde geruft wa¬ 
ren , uit den graven doen trecken, en onder degalge 
gefleept, voorwendende dat de eene fonder biechten 
waren geftorven, d’andere hadden dat Sacrament voor 
haren dood niet ontfangen : maer in der waerheid was 
het alleen ter oorfaken op dat de nageblevene goederen 
mochten geconfifqueert blijven. Maer wat ifler onder 
den menfehen eerlijker en heiliger dan den houwelij- 
kenftaet- het recht eneenig fondament van alle bor- 
gerlijke gemeenfehap, den oorfpronk van alle liefde , 
den band van alle vrede, en den rechten graed van alle 
eerbaerheid , die onder den menfehen gepleegt word , 
en noch en heeft dit by defen Tyran niet konnen gel¬ 
den , of hy en heeft de vróuwen van hare mans, en de 
mans van hare vrouwen, de welke opentlijk in een gan- 
fche gemeente voor Goden fijnen Engelen tefamen 
gegeven waren, en met den Heiligen band des Hou- 
welijks by een ander gebonden, tegen het gebod en in- 
ftellinge Gods, en tegen alle rechten gefcheiden, on¬ 
der de verbloemde voorwendinge datfe van ketters wa¬ 
ren t’famen gegeven: maer inder waerheid nergens an¬ 
ders om, dan op dat hy de rijke of fchone vrouwen 9 
fijne foldaten en trauwanten tot eenen roof mochte he¬ 
fteden : in fum ma hy heeft alle de liefde en eerbiedingc 
die d’een menfche den anderen fchuldig is te niet ge¬ 
daen en opentlijk gebroken, vermoordende en om¬ 
brengende de vrouwen die haren mans, en de kinderen 
die haren ouders in haren uitterften nood met eenen 
penning te hulpe waren gekomen , ja diefe felfs met ee¬ 
nen briefgetrooftet hadden : ten laetften op datter niet 
heiligs noch Goddelijks en foude van hen ongefchen- 
det blijven , fo heeft hyhet alderheiligfte Sacrament 
desDoops daer mede wyinde gemeenfehap der Ker¬ 
ken Gods, ja in het lichaem Chrifti Jefu worden inge- 
lijvet, als met voeten onder de voeten getreden, wil* 
endeen bevelende datmen die kinderen die te voren 
opentlijk naer de Ordonnantie des Soons Gods, in den 
name des Vaders des Soons en des Heyligen Geefts, ge¬ 
doopt waren, van nieuws aen weder doopen foudej 
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het welke opentlijk; tegen alle Goddelijke en menfche- 
lijke rechten, en tegen alle geboden der Kerken en de¬ 
creten der Conciliën is ftrijdendc. 

(■£. 34T-) Daer na wat is ’t van node uwe Majefteit te verhalen 
de oneindelijke en ongehoorde exadtien, diehyd’eene 
op d’ander verdacht en den armen volke (onder mate 
noch einde, heeft opgeleid den honderften, den twin- 
tigften, ja den tienden pennink van allegoederen leg¬ 
gende en roerende, ja van alle gekochteen verkochte 
waren , eiiïchende en ook willende met der daed doen 
executeren tegens advijs van allen Raden en Staten van 
herwaers-over, niet van ’t fuiver, komende van den 
voorfz verkopinge of’t gewin van dien, maer den tien¬ 
den en twintigften pennink van de capitale fommen 
van alle verkopingen, waer door niet alleenlijk alle ne- 
gotiatien en koopmanfehappen uit de Landen verjaegt 
Zijn, maer ook d’ingefetenen van dien benomen wor- 
öet ’t middel van haren koft voor wijf en kinderen te 
mogen winnen, ’t welk de Staten tot vele verfcheiden 
reifen in ’t lange hebben vertoont,prefenterende meer¬ 
der penningen op te brengen dan fy wel vermochten : 
en hoewel de Staten gedaen hebben feer neerftelijk 
haer devoir tot verlcheiden reifen, om den voorfz Her¬ 
tog te bewijfen d’inconvenienten, die uit fijn precijs 
voornemen fouden moeten volgen, en gefuppliceert 
dat hy tot haerder onfchuld daer van foude doen rap¬ 
port aen uwe Majefteit, en heeft nochtans daer toe niet 
willen verftaen, maer heeftfe fonder voeder audiëntie 
afgewefen, fonder hem eenigfms te laten gefeggen, 
watinterceffiedatdeGeeftelijkheid, Raden of Staten 
des Lands hebben kennen doen, fulx dat hy daer door 
gehelijk de traffijkeen koophandel uit den Lande ver¬ 
dreven heeft, de arme inwoonderen door kommeren 
armoede in vreemde Landen gejaegt, en nochtans is ’t 
openbaer, dat fo wanneer daereenige nood voorhan¬ 
den was, om de knechten te betalen, dat hy nimmer¬ 
meer geld en heeft konnen vinden, in fulker voegen 
dat hy de Spaenfe foldaten tot in de 28 maenden befol- 
dinge fchuldig gebleven is, en de Duitfen heeft fom- 
migevandeuretedeure laten bedelen, fommige van 
armoede cn bitteren honger verfmachten: niet jegen- 
ftaende dat de Staten opgebracht en betaelt hebben de 
beden totte betalinge van den voorfz krijgfluiden ge- 
deftineert, en des niet-te-min heeft het meeftendeel 
van den Steden laten uitmergelen met fijne garnifoe- 
nen, de felve verdmekende met het fervitie, dat de goe¬ 
de luiden den Spaenfen foldaten hebben moeten ge- 
yen, en de gene die het meefte geld gegeven hebben, 
fo aen hem, als aen Don Frederico, of aen den haren, 
hebben de eerfte van den voorfz flavernye van het fer- 
vitio ontüagen geweeft, met welke garnifoenen hy 
ook meeft gevexeert heeft de binnenlandfe Steden, la¬ 
tende daer-en-tuffehen de Frontier-fteden en andere 
plaetfen van gewichte fonder garnifoen , waer door 
in fommige plaetfen de faken tot veranderinge des te 
lichter gekomen zijn : hier bygevoegt dat overmits ge¬ 
brek van betalinge, hy fijne Spaenfe foldaten heeft la¬ 
ten vallen in alle licentie en ongeregeltheden, die men 
foude konnen bedenken, van de goede luiden te drei¬ 
gen ,fmijten, roven, plonderen, en alle manieren van 
exadtien en uitteringe voor te wenden, waer uit dat het 
meer dan openbaer is, dat alle de verwen die hy voor¬ 
wend van uwer Majefteits dienft of van de Religie, an¬ 
ders niet en zijn dan gefochte pretexten, waer mede hy 
fijne onverfadelijke gierigheid en bloeddorftige wreed¬ 
heid eenen fchijn wil geven, daer men het contrarie 
met handen tarten mach, en met oogen fien, als dat hy 
uwer Majefteits dienft even fo weinig verforgt, als het 
welvaren defer Nederlanden, die hy uit den gronde 
ganfehelijk laet vergacn cn verderven. 

Maer wat is’t van node dit met woorden te willen 
bewijfen, als of hy noch niet genoeggeopenbaert en 
hadde, waer op dat alle fijne werken en aenfiagen zijn 
ftrcckcnde, daer hy hem door fijne onverfadelijke eer¬ 
gierigheid en opgeblafenc vermetenheid, alfo heeft la¬ 
ten verblinden, dat hy als tot een tropheum en vidto- 
rie-teken , van de fchone eerlijke daden die wy hier vo- 
t en verhaelc hebben, hem felyen binnen het Slot van 

Antwerpen een metalen Beeld heeft laten oprichten, 
hebbende onder de voeten den Adel en de Staten des 
Lands: wy laten nu onverhaelt wat fijne meninge daer 
mede geweeft is : maer waer of wanneer is’t ooit ge- 
fien geweeft dat eenig Tyran hemfelven in fijn leven 
alfulken Beeld heeft laten oprechten ? voorwaer de 
Roomfe Keifers en Coningen die fchier de ganfche 
Werelt onder haer geweld hadden, hebben haer wel 
fomwijlen ftenen of metalen Beelden laten oprichten, 
gelijk noch hedensdaegs de Paufen van Romen die 
haer feggen Gods plaetfe te repreienteren , ook wel 
doen : doch dat is altijd by ordonnantie en keurevan 
den Raed of van het volk, of immers by haren advijfe 
en verwillinge gefchied: maer dat fy felve by haren le¬ 
ven fouden hebben fulks beftelt, en vind men bygene 
exempelen noch kronijken, overmits dat fulks ook een 
al te openbaer teken van ontfinnige dwaesheid en on¬ 
verdragelijke hovaerdye foude geweeft zijn, men vind 
alleen dat Nabuchodonozor, die hem felven al; een 
God het aen bidden, een fuiken metalen Beeld heeft 
opgericht, gebiedende dat een yegelijk daer voor fou¬ 
de knielen, maer felve heeft hy dat niet derven, noch 
willen doen, fonder de raedspleginge der voornaemfter 
H eeren en Landvorften. 

Maer defen Tyran, om fo welindwafevermeten¬ 
heid als in grouwelijke wreedheid, alle andere Tyran- 
nentebovente gaen, als woude hy hem felven niet al¬ 
leen in des Coninks, maer ook in Godes plaetfe opwer¬ 
pen, heeft fich felven fonder yemandsraed, advijs, o£ 
ordonnantie, by fijnen leven, tot grote verkleninge 
en verachtinge van uwe Majefteits autoriteit en hoog¬ 
heid, en als eenen roem van alle fijn tyrannifche feiten 
en moedwillige gewelden , daer mede hy defe uwe 
Nederlanden als onder fijne voeten heeft gebracht, dit 
trotfige Beeld opgerichtet. 

Gelijkerwijs als hy hem ook niet ontfien heeft na het 
exempel des Tyrans Herodis, tot Antwerpen op de 
Yolle Merkt uwe Coninklijke Majefteits Stoel, die 
nooit van eenige Stadhouders en is aengeroert geweeft, 
felve te beflaen, en op het goude Laken, daer mede den. 
Stoel ganfeh verdekt was , om het afwefen van uwe 
Majefteit te reprefenteren, als een Afgod te fitten , on¬ 
der dekfel van een pardon te publiceren, d’welk nooit 
Hertog, noch Coninginne, noch andere Potentaten, 
Gouverneur of Gouvernante defer Landen, op fulker 
voegen gedaen heeft, alles tot openbare verachtinge en 
grote verminderinge van uwer Coninklijke Majefteits 
eere en reputatie. 

Defe dingen, aldergenadigfte Conink, zijn nu voor- 
taen fo openbaer en kennelijk over de ganfche wijde 
Werelt geworden, dat alle vreemde Natiën en Poten¬ 
taten. eenen grouwel en fchrik van alfulken hoogmoed, 
opgeblafentheid en tyrannie beginnen te krijgen , ja 
dat des Hertogen van Alva dienaren en foldaten felve 
genoeg protefteren dat fy fulks niet konnen voorgoed 
noch eerlijk aenfien, veel weiniger dat uwe Majefteits 
dienft en het welvaren des Lands daer in foude gele¬ 
gen zijn. 

Derhalven en konnen wy ons geenfins laten bedun¬ 
ken dat uwe Majefteit alfulken grouwelijke ongerech¬ 
tigheden , grote gewelden en moedwillige dertelheid 
eenigfins foude willen toeftaen, fo verre als fy van der 
faken na de waerheid eenigfins waren onderricht: want 
waer is ooit Conink of Potentaet geweeft die aldus on¬ 
manierlijk met fijn onderdanen heeft gehandelt ? uwer 
Majefteits Voorfaten hoogloflijker gedachtenifie, heb¬ 
ben haer tegen haer onderdanen in aller fachtmoedig- 
heid, goedertierenheid, en Vorfteiijke matigheid alfo 
gedragen, dat fy niet alleenlijk hare nakomelingen, 
maer ook alle Vorften en Potentaten der Chriftenheid, 
een loffelijk exempel der felver deugden hebben na¬ 
gelaten, en fo wanneer daer eenig misverftand tuflehen 
hare Hoogheid en onderdanen gerefen was, ja dat ook 
de onderdanen opentlijk, overmits eenige mishande- 
linge van den Officieren of andere dufdanigeoorfaken, 
de wapenen in handen gegrepen hadden, en wederom 
van haren Heeren en Vorften tot gehoorfaemheid ge¬ 
bracht werden, foishetnochtansfoyerredatfy aldus- 
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danige exempelen van wreedheid en moedwilligheid 
fouden hebben willen plegen, 'dat fy ook in alle capitu- 
latien met hare onderdanen feer vlijtig voorfien en 
voorforgt hebben, dat van artijkel tot artijkel merkelij- 
ken foude werden gerpecificeert, dat hen alle hare pri- 
yilegien en vryheden fouden werden onderhouden en 
onverbrekelijk wel bewaert. 

So dat wy voorwaer uwe Coninklijke Majefteit al te 
groot onrecht en geweld fouden doen, by dien dat wy 
ons lieten overreden, dat uwe Maj. van uwer voor-va- 
deren loflijker exempel, ja van den behoorlij ken plicht 
aller vromer Coningen en Vorften, fo wijt foude afge¬ 
treden zijn, dat in ftede van fijne getrouwe onderda¬ 
nen recht en juftitie te dóen, gehoor en audiëntie te 

het welke alleen luid aen de fteden, die haer hebben la¬ 
ten verleiden en aftrecken van de gehoorfaemheid des 
Coninks , maer wy fïen feer wel wat hy daer mede 
meind, hy foude hem felvengeernetotonfenConink 
opwerpen, of immers, dat wy door de aenlockinge van 
fijne liftige pardonnen, tegen onsfelven het vonniffe 
en fententie foude willen geven : want nemen wy fijne 
pardonnen aen, fo moeten wy ons voorwaer fchuldig 
maken van rebellie en wederfpannigheid tegen onfen 
Conink, van oproer en feditie,ja ook van kctterye en 
afval van den Chriften Gelove, en in fommavanver- 
kleninge der Goddelijker en Coninklijke Majefteits, 
dat wiï hy dat wy met de aenveerdinge lijnder geveinf- 
de en valfche pardonnen, fullen als met onfe eigene 

geven , om hare erbarmelijke klachten genadiglijk handteken, onderfchrijven en verzegelen, op dathy 
r ' r ' ' j r- 1 hiernamaelsby uwe Majefteit, en by andere Vorften 

en Potentaten, hem felven mach daer medeveront- 
fchuldigen , en fijne grouwelijke tyrannie bedecken : 
feggende , dat fo wy in alfulke mishandelinge die al- 
dufdanige wrede ftraffen en tormenten wel verdienc 
hebben niet en waren vervallen, wy en fouden nim¬ 
mermeer pardon en vergevinge hebben Sengenomen : 

aen te horen ,fy haereenen Tyran foude fchicken diefe 
alle gelijk foude wredelijk vermoorden, verwoeften en 
in eeuwiger flavernye en diénftbaerheid brengen. 

Derhalvcn, dat ons nu den Hertog fo dikmael fijne 
pardonnen voorftelt , als of hy uit name uwer Con. 
Maj., ons, onfe voorgaende mishandelinge en rebellie 
(gelijk als hyfe noemt) wilt genadiglijk vergeven, en 
konnen wy ons geenfins aennemen fonder uwe Maje-( hier nemen wy God den kenner aller herten en uwe 
fteits hoogheid al tegrotelijx daer in te verkorten 

Wantwy menen immers wel dat uwe Maj, ons van 
gene mishandelinge noch rebellie en fal willen verwij- 
fen noch condemneren eer fy ons gehoort heeft, en on¬ 
fe fake te rechte kent: nu, waer is doch de gene die uwe 
Maj. hier van ooit eenig bericht gedaen heeft ? of wan¬ 
neer heeft ooit uwe Maj. yemand verhoort die niet en 
was onfe openbare partye en vy and? men weet immers 
genoeg dat men beide de party en horen moét eer men 
het vonniffe ftrijken kan, en daerom word in de Chro- 
nijken feer geprefen Alexander Magnus, welkefo wan¬ 
neer hy eene van de party en verhoorde, altijd dat hooft 
op den arm ruftende, de eene oore gefloten en geftopt 
hield, en gevraegt zijnde waerom hy fulx dede.gaf voor 
antwoord op dat de andere partye ook een volle gehoor 
fo wel mochte hebben als de eerfte gedaen hadde, het 
welke by alle natiën en volken altijds voor recht en bil¬ 
lik is bekend geweeft, en is den natuurlijken rechten 
ganfeh gelijkformig, fo dat men genen mifdader al had- 
de hy alle de argfte fchelmftucken bedreven die men 
kan bedenken, nimmermeer en fal verwijfen fonder 
hem op fijne verantwoordinge gehoort te hebben. 

Nu vallen wy aldergenadigften Conink tot uwer 
Majefteits voeten , en bidden in alle ootmoenigheid, 
wilt ons doch ook een oore verlenen , en onfe fake 

(F. 54.fi.) in de waegfchale der gerechtigheid laten wegen , uwe 
Majefteit heeft tot noch toe des Hertogen van Al va en 
fijnes aenhanks poften, brieven en advertiffementen 
ontfangen, en van den felven alleen bericht geweeft, 
hoe dat de faken hier zijn toegegaeh , onfe monden 
zijn tot noch toe geftopt,onfe tongen met gloeyen- 
deyfëren doorfteken, onfe lippen met brandende tan¬ 
gen toegeklemt, op dat wy onfen nood niet fouden te 
kennen geven, de wegen zijn tot noch toe beüoten ge¬ 
weeft, fo dat ons fchrijven noch ons gefchrey tot uwer 
Majefteits ooren niet en heeft konnen doorbreken. 

Hoe foude dan nu uwe Majefteit ons van eenig mis- 
daed veel minder van rebellie en wederfpannigheid 
(daer wy onfe leefdage lankeenengrouwel van gehad 
hebben) konnen verdoemen en verwijfen, daerom als 
nu den Hertog met fijne pardon-brieven voortkomt, 
en foekt ons daer mede onder fijne fubjetftie weder te 
brengen, dewijle hy liet dat hy met geweld (mits Gods 
wonderlijke genade en barmhertigheid) fijnen moed¬ 
wil niet en kan uitrechten: hoe foude wyonsdesee- 
nigfins konnen aentrecken, of de felve brieven aen- 
veerden al of fy aen ons waren addrefiferende, diewy 
nimmermeer van uwer Coninklijke Majefteits ge¬ 
hoorfaemheid ons en hebben willen laten verleiden 
noch af trecken , het en ware dat wy den Hertoge van 
Alva in ftede van onfen Conink wilden aennemen en 
bekennen,want hem alleen hebbben wy wederftaen,en 
niet uwe Majefteit, die wy met goed en bloed, fo lange 
als ons God het leven gunnen fal, getrouwelijk willen 
dienen, daerom en gaet ons fijn pardon geenfins aen, I juftitie tegen aifulkcn geweld te bedienen 
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Coninklijke Majefteit tot getuigen , dat fo wy fulke 
mifdaden begaen hebben als ons met defe pardon-bne- 
ven opgelegt word, dat wy geen pardon en begeren, 
maer willen geerne als d’alderfnoodfte en alderargfte 
creaturen die op der aerden leven , onfe mifdaden mep¬ 
ten halfe betalen, en weigeren geenfins, ö genadig- 
ften Conink, datmen onsden eenen voorden ande¬ 
ren naer, met alle uitgelefene tormenten van lid tot 
lid verfcheure, fo verre als men ons bevind in alfulke 
grouwelijke mifdaden vervallen te wefen , ja wy bid¬ 
den den Hertog van Alva (fo verre als eenig gebed 
by hem plaetfe grijpen kan) dat alle de gene die tot 
hem komen fullen om het pardon, bekennende in de 
voorfz deliéten gevallen te zijn , dat hyfe fonder ee- 
nige genade alfo traeftere , als alfulke mifdaden na 
recht en reden vereifchende zijn , geven hem ook 
recht daer in dat hy den felven gene trouwe noch ge¬ 
love en houdet, want waerom foude men eenen gelo¬ 
ve houden die God en fijnen Conink fo trouweloos 
geweeft is, dat hy hem niet en heeft ontfien fijne Maje- 
fteiten en Hoogheden fo fchandelijk te mishandelen en 
verfmaden. 

Maer wat is ’t, men fal in eeuwigheid niet bevinden 
datwyyetfulxin’tminfte hebben bedacht, veel min 
met werken hebben begaen,wy hebben van den aenbe- 
ginne altijd onfen Coninlt alle gehoorfaemheid en ge- 
dienftigheid bewefen , en hebben ook den almachtigen 
Godt en Vader Jefu Chrifti,in den.geeft en inder waer- 
heid na fijn heilig Gebod en na fijn Woord gefocht te 
dienen, fo vele als onfe kranke vermogen heeft toege¬ 
laten , en willen noch het felve doen tot de laetfte drup¬ 
pelen onfes bloeds. Maerals wy gefien hebben dat den 
Hertog van Alva in ftede van recht en juftitie te doen, 
van onfe klachten en befwaringe aen te horen , en uwe 
Con. Majefteits beloften en toefeggingenatekomen, 
heeft ons tegen alle recht en redelijkheid, tegen allen 
onfe privilegiën en vryheden met ongehoorde grou¬ 
welijke tyrannien willen onderdrucken, ’t ganfche land 
verderven, en veel wredelijker met ons handelen, dan 
ooit Turken of Joden met haren overwonnen vyanden 
gehandelt hebben, en daerentuffen heeft hy ons by uwe 
Maj. en by alle Chriftelijke Potentaten en volken, met 
valfe befchuldingen van afvalligheid, rebellie en kette- 
ry e befwaert, fonder dat wy mochten ergens tot gehoor 
komen of eenige trooft en verquickinge in de wijde 
Wereld ontfangen : fo hebben wy van noodswegen ge¬ 
drongen geweeft om de wapenen in de hand te nemen, 
en met alle mogelijke middelen te pogen,dat wy ons ar¬ 
me bedrukte Vaderland uit een alfo grouwelijke tyran¬ 
nie verloffen fouden : en liever den eenen op den ande¬ 
ren fterven, dan ons in handen van eenen alfulken Ty- 
ran overgeven, ’t welk wy noch gefint zijn te doen , fo 
verre als het uwe Maj. niet en gelieft hare genadige oo¬ 
ren open te doen tot onfe klachten, om ons recht en 

, want wy 
en 
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en zijn Godlof, niet fo qualijk' in Godes Woord on¬ 
derrecht, of wy weten fcer wel dat onfe leven en onfe 
dood, in Godes handen ftaen, en dat defe dood, wel¬ 
ke geen menfeh ter wereld en kan ontgaen,Hechts maer 
eenen doorgank en is tot eeuwig leven. 

Daerom , nademael dat men met onfe dood ver- 
maekt en beholpen is, hebben wy veel liever eenen eer¬ 
lijken dood voor de vryheid en voor het welvaren on- 
fes Vaderlands te fterven , dan in eenealdufdanigefla- 
vernye te komen, dat wy fouden moeten de voet-folen 
wefen van eenige moedwillige vreemdelingen, die ons 
eerjen eeuwigen haeten misgunftigheid altijd gedragen 
hebben, wy fullen immers nu onfe nakomelingen ee¬ 
nen eerlijken roem nalaten, als dat hare voor-vaderen 
niet en hebben willen flavoenen van den Spaenfen In- 
quifiteurs wefen, en niet en hebbenhaergefchroomt 
een fchandelijk leven met een eerlijke dood af te ko¬ 
pen. 

Wyftrijden voorde vryheid van onfe confcientien, 
van onfe vrouwen en kinderen,van onfe goed en bloed, 
re weten, of den Hertog van Al va met fijnen aenhank, 
over defelve een geweldig Heere wefen fal,om daer van 
na fijn goeddunken en moedwil te difponeren, of dat 
wy defelve met den fwaerde tot den dienffc van God 
den Heere,en van uwer Majefteit, aldergenadigfte Co- 
nink, fullen totten leften adem toe bewaren en befcher- 
men: wy weten dat onfen leven fekere palen geftelt zijn, 
die wy door ’t middel van pardonneri des Hertogen van 
Alva niet en lullen konnen overtreden: daerom bidden 
wy en verdoeken alleen aen uwe Majefteit dat fy haer 
vernedere om onfen klachten aen te horen en onfe fa¬ 
ken te verftacn , fonder dat wy gedrongen werden met 
alfulken pardonnen, over ons en onfe nakomelingen 
eene alfo lelijke fchandvlecke van rebelligheid tegen 
God, en onfen Conink te halen, die ons nooit en heeft 
aengekleeft. 

Hoewel dat wy ons wel verfekert houden dat of wy 
fchoon defe pardonnen wilden aennemen, fo en foude 
den Hertog van Alva ons daerom geenfins het leven 
verfchonen, ja hy foude veel beter recht hebben om 
ons met alle uitterfte ftrengigheid te ftraflfen, dan hy nu 
meint te hebben. 

En foude het ook veel beter konnen by alle menfehen 
verdedigen, want fo wy onsfelven fchuldig bekenden 
van rebellien, beide tegen Goddelijke en Coninklijke 
Majefteit, fo en foude ons niemant behoren te bekla¬ 
gen , dat men ons als gemene vyanden en verftoorders 
desgemenen vredes, om foude brengen , want of men 
ons al fchoon anders hadde toegefeid, nochtans foude 
een yegelijk genoeg konnen bemerken, dat men alfulke 
rnifdaders niet fchuldig en is eenige beloften te houden, 
overmits dat het tegen God en den gemenen welvaren 
is ftrijdende, dat men alfulke verftoorders desgemenen 
vredes, en verachters der Goddelijke en Coninklijke 
Majefteits foude laten leven, al hadde men hun fchoon 
fulx met alle de fwaerfte eeden toegefeid, dies mogelijk 
is te verdenken, want het is openbaer, dat men fich met 
genen eed en kan verbinden , om te doen het gene God 
verboden heeft, of te laten dat hy bevolen heeft. 

En of fchoon fulx niet en ware, fo is nochtans uit alle 
des Hertogen van Alva werken en aenflagen genoeg 
openbaer dat hy ons geenfins en is gefint eenig gelove te 
houden. Want beneven,dat hy voortijden openbaerlijk 
overtreden heeft den eed die deHertoginnevanPar- 
ma, met alle de Heeren en Gouverneurs des Lands van 
wege uwer Majeft. den Steden fo folemnelijken gedaen 
hadde, fo heeft hy in alle Steden,die hy in defen laetften 
krijg heeft overkomen fijne meineedigheid genoeg be- 
wefen.Te Bergen in Henegouwen heeft hy,tegen fijnen 
eed en contract, eenen groten hoop borgeren opgehan- 
gemtot Naerden heeft hy ook tegen fijne duidelijke be¬ 
loften, eenen fo grouwelijken moord begaen, als in een 
fo kleine Stad immermeer isgehoort geweeft, en nu tot 
Haerlem hadde hy ot immers Don Frederico in fijnen 
naem,den foldaten het leven toegefeid,en daer toe had¬ 
den haer eenige Heeren als borgen verbonden en ver¬ 
plichten nochtans heeft hyfealJed’een naden anderen 
tot aen de jonge pagien toe, jammerlijk doen vermoor- 
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den, en heeftfe hare lichamen heel tnoedernaekt tot 
groten fchandale van alle vrouwen en jonge dochteren, 
op’tfchavot eenen dagen nacht laten leggen,en degene 
onder hen, die hem de Stad hadden overgelevert en die 
van hem waren opgelchreven, en in den dienft weder¬ 
om aengenomen, heeft hy op de galeyen doen voeren, 
ja op de fuike voor Haerlem , doen hy de foldaten het 
leven hadde belooft, fo liet hyfe van honger verfmach- 
ten, feggende,dat hy hen wel het leven hadde toegefeid, 
maer niet het eeten, en ook den borgeren van Haerlem 
die hy het leven toegefeid hadde, heeft hy gedwongen 
om Pioniers te worden tegens de ftad van Alkmaer,om 
aldaer van de inwoonderen der ftad jammerlijke ver¬ 
moord te worden, het welke alle Barbarifetyrannig- 
heid en wreedheid te boven gaet, en is een merkelijke 
cavillatie en uitvlucht, waer mede hy fijne meineedig¬ 
heid foekt een verwe aen te trecken. 

So dat het merkelijk is en openbaer dathy gene belof¬ 
ten noch eeds-verbonden gefint en is te houdenden wa¬ 
re voor eenen kleinen tijd, op dat hy des te beter fijnen 
wille van den anderen mochte krijgen : en op dat hy dit 
hier namaels foude mogen verdedigen, fo by uwe Con. (F. 347 
Maj. als by andere Vorften en Potentaten, daerom is ’t 
dat hy ons dit pardon nu voorhoud, want fo wy dat aen¬ 
nemen , fo bekennen wy in alfulke mishandelinge ver¬ 
vallen te zijn als hy ons oplegt, en derhalven en is hy 
niet fchuldig eenige beloften of eed te houden : infon- 
derheid, nademael dat het in ’t Concilie van Conftance 
voor 100 jaren herwaers beflotenis, datmen Ketters 
geen gelove noch belofte en behoeft te houden. 

Want dat hy in fijn pardon feer liftelijk voorwend , 
dat fuik misbruik als hy ons oplegt, meer gefchied is 
door quade fuggeftie en ingeven van quaedwilligen , 
dan uit haerluider eigen nature en beweginge , en is 
Hechts maer eenen lofen trek, waer mede hy den on- 
verftandigen foekt te bedriegen, en onder fijn jokte 
brengen en voorts hem fel ven volmachtigt, om alle 
de gene die hy wil te mogen ombrengen, fonder dat 
men hem fal konnen verwijten, dat hy tegen fijne be¬ 
loften gegaen zy, overmits dat fulx altijd in fijn gerecht 
en kennilïè fal ftaen , wie defe quaedwillige geweeft: 
fullen zijn, en wie niet. 

Maer wilt doch aldergenadigfte Conink eenmael 
aenmerken, hoe dat den rechtveerdigen God, defen 
fchalk in fijnefchalkheid heeft verfchalkt, want in dit 
felve pardon, daer hy ons op het alderfwaerfte wilt be- 
fchuldigen, daer bekend hy felve met duidelijke woor¬ 
den , feggende, dat hy hem geenfins en kan laten dun¬ 
ken , dat wy fo gedegenereert en veraerd fouden zijn, 
ten ware dat wy door quade fuggeftie van quaedwilli- 
gen, beweegt waren, of wy en fouden hebben geconti- 
nueert in de getrouwigheid en bereidwilligheid, die wy 
en alle de genen die voor ons zijn geweeft, uwer Co¬ 
ninklijke "Majefteit altijd hebben bewefen, &c. 

Want is dit alfo, dat wy voor defen laetften mis- 
bruike (alfo hy die noemt) uwe Majefteit alle getrou¬ 
wigheid en willigheid altijd bewefen hebben , ge¬ 
lijk als hy felve hier bekent ftaet, waerom heeft hy 
ons dan al lange te voren met alle wreedheid en on- 
menfchelijkheid alfo hard vervolgt ? waerom heeft 
hy de Steden alfo verwoeft ? de Dorpen en Vlecken 
verbrand ? de inwoonders vermoord ? en van alle ha¬ 
re goederen berooft ? heeft hy niet door fijne folda¬ 
ten ,Catwijk op Zee, Sandvoort, en Alphen met noch 
veel meer andere verfcheiden fchone Dorpen, fchier 
totaflehengemaekt, al lange te voren eer delen mis¬ 
bruik, die hy nu alleen beklaegt, begaen was: heb¬ 
ben fy niet willen de ftad van Utrecht die hen alder- 
meeft toegedacn was, ganfehelijk plonderen en roven ? 
hebben fy niet in de ftad van Rotterdam, daer fy als 
vrienden ontfangen werden , eenen groten hoop bor¬ 
geren tegen alle haer beloften wredelijk vermoord? 
is niet by Pacieco bevonden geweeft het Billet van 
ontallijke, fo van den Adel, als van den voornaem- 
fte borgeren, die men uit des Hertogen bevel foude in 
verfcheiden Steden hebben vermoord , ten ware dat 
de faken door Gods barmhertigheid verandert wa¬ 
ren geweeft : en waer toe diende den eifch des tien- 
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den Pennings: anders dan dat hy wilde dat wy daer me¬ 
de fouden onfe goederen, die na fijn feggen alle ver¬ 
beurd waren, wederom vart hem afkopen: fomoet 
hy dan voorwaer met allen den fijnen wel een gefwo- 
ren vyand uwer Majefteit wefen , dewijl hy alfulke 
getrouwe onderdanen uwet Majefteit, als hy felven 
ons bekend geweeft te fijn, met alfulke fware tyran- 
nye, moorden en brandftichtinge, en met alfodani- 
ge overlaft en llavernye , van der eerfter ure fijnder 
aenkomfte heeft befwaerd, fo dat wy van noodswe- 
gen gedrongen fijn geweeft, de wapenen aentetrec- 
ken, en fijnen moetwil en overl ft wederftand te doen: 
het welke fijne dienaers felve niet en fouden konnen 
verlaken , nademael fy dikwils en opentlijk haer be¬ 
roemt hebben, dat fy dit Land en de in woonders des 
fèlven fo lange en fo vele fouden plagen en tergen, 
datfe noch ten laetften gedrongen fouden werden te 
rebelleren , om alfo oorsake te hebben het gamfche 
Land in fubjedfie te brengen, en van alle hare rijk¬ 
dom teplonderen en te beroven, bet welke men ook 
Wel uit fommiger brieven foude konnen bewijfen , 
welke fchrijven datfe hier na lange te voren hadden 
verlanget: het is wel waer alder-genadigfte Conink, 
5t gene dat den Hertog alhier fegt,alsdat uwe onder¬ 
danen nimmermeer en fouden gedegenereert en ver- 
aerd fijn gewevft , tert ware dat die quaed-willige 
fulks hadden te wege gebracht, maer defe quaedwilli- 
ge fijn anders gene dan den Hertog van Alva felve, 
met fijnen Bloed-raed en Bloed-dorftigen aenhank , 
die uit enkele quaedwilligheid , en onverfadelijke 
gierigheid , al over lange tijd , uwer Onderdanen 
fweet en bloed hebben gefogen, en de felve met al¬ 
le wreeteid fo lange vervolcht, en op het uitterfte al- 

' fo befwaerd , dat zy tot befcherminge van haer fel¬ 
ven , en hare vrouwen en kinderen , en van al ’t ge¬ 
ne zv in de wereld lief en weerd hebben , gedwon¬ 
gen fijn geweeft geweer te bieden : daerom dat hy 
hem feer beroemen wil , datmen fo genadeliik met 
andere Steden gehandeld heeft , dat word genoech- 
faem weder-leid , met de exempelen van Door¬ 
nik , van Valenciene, van Rijfel, van Yperen, van 
Maeftricht , van Deventer , en daer na van Meche- 
len , Oudenaerde , Dermonde , en van Naerden, 
daer zy gene maniere van plond^ren en roven , moor¬ 
den , ophangen , vrouwen verkrachten , en alderley 
moetwilligheden en overlaften en hebben Vergeten, 
noch nagelaten, 

Want het gene dat totBruffel over de honderd en 
dertich Borgeren van den Spangiaerden op verfchei- 
den tijden , uit enkel moet-wil vermoord zijn ge¬ 
weeft , al eer oit defen krijg aengeheven was , dat 
óok tot Gent in een en oploop van Spangiaerden, 
’tfeftich of ’tfeventich Borgeren teflfens , cn noch 
ontallijke daer naer op verfcheiden tijden beide mans 
en vrouwen om gebracht zijn , en willen wy hier 
niet verhalen , na-dernael dat fulks van haer noch 
voor grote genade gerekent word , buiten ’t gene 
dat zy in de voorgenoemde Steden met alle uitter- 
fte wreedheid en moet-willigheid bedreven heb¬ 
ben. 

Daerom behoeft hy ons voorwaer alhier niet te 
dreigen, by alfo verre als wy zijn pardon niet aen en 
nemen, darter geenrigeur noch wreedheid en is hoe¬ 
danig die fijn mach, die wy van hem niet en fijn ver¬ 
wachtende , fo aen onfe perfonen , als met verwoe- 
ftinge,hongers-nood en ook metten fweerde, in ful- 
ker voegen datter over al geen Reliquien blijven en 
fullen , van ’c gene tegen woordelijk noch geheel 
is , &c. want wy weten feer wel, dat hy fulks al o- 
ver lank gefocht en gearbeid en ook in ’t werk ge¬ 
bracht heeft, fovele als hem immers mogelijk is ge¬ 
weeft : en foude ontwijffelijk noch al vorder fijne 
wreetheid , daer hy hem fo feer op beroemt , heb¬ 
ben laten uitbreken , ten ware de vrefe die hy had- 
de van’t gene dat hem noch overkomen is , als na¬ 
melijk , dat de Landen eenen alfulken moetwil niet 
en fouden willen langer lijden Ook is hem vcor- 
waer den dienft van uwe Coninkiijke Majefteit fo 
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weerd , noch de Erf-Nederlanden , uwer Majefteit 
fö lief niet, dat hy hem foude fchromen defelveuic 
den gronde te bederven en vernielen , ja alle de Reli¬ 
quien en overblijffelen der felver ganfehelijk uit te 
roeyen : in fo verre als ’t hem eenigfins mogelijk wa¬ 
re, gelijk als menige brandftichtingen en land verwoe- 
ftingen,die hy al voren dat defen krijg aengevangen 
was, feer wredelijk gepleegt heeft genceglaem kon¬ 
nen beruigen : maer wy verhopen dat God almachtig 
nimmermeer fulks toelaten en fal , en dat uwe Co- 
mnkiijke Majefteit haer Vaderlijke erve nimmermeer 
en fal laten vallen in her geweld van alfulk eenen ver- 
woefter en verderver. 

Want dat hy ons hier cplegt , dat Wv fouden de 
wapenen tegen uwe Coninkiijke Majefteit aenge- 
nomen en gevoert hebben , dat ontkennen wy , en 
prorefteren voor uwe Coninkiijke Majefteit, ja voor 
God en fijnen Engelen , dat fulks nooit onietnenin- 
ge noch voornemen geweeft en is: want wy ons fel¬ 
ven, met al’tgene wy in der wereld hebben, onder 
uwe Majefteits gehoorfaemheid en onderdanigheid 
geerne ftellen, en zijn bereid , gelijk wytotnoebtoe 
alrijds geweeft zijn, en als onfe voervaders uwer Ma¬ 
jefteits voorlaten ook altijd metter daed bevi’efen heb¬ 
ben, om uwe Coninkiijke Majefteit met lijf en leven 
alle goede eb getrouwe dienften te doen, tegen alle fij¬ 
ne vyanden en quaedwilligen. 

M ,er dat willen wy voor alle de wereld o-errne be¬ 
kent ftaen , dat wy de wapenen hebben aengetrocken 
en de felve gevoert, als wy noch van noods wegen 
doen moeten, tegen de tyrannie en misbruiken des 
Hertogen van Alva enfijnes aenhanks,om ons, onfe 
vrouwen en kinderen , ons goed en ons bloed, van 
fijne en fijner dienaers bloeddorftige handen te ver- 
loflen , of fo hy ons te machtig valt, liever eenen 
eerlijken dood te fterven , en eenen loffelijken roem 
onfen navclgeren achter te laten , dan dat wy onfe 
hals onder eenen alfulken tyran fouden buigen, en 
onfe lieve Vaderland in eene alfulke fchendige fk- 
vernye laten komen. Waer door niet alleenlijk wy 
hier namaels in geene Landen en fouden het aen fiche 
met eeren derven tonen, maer uwe Majefteit dienft 
dienft en der gemenen Landen gehele welvaert ver¬ 
achten: foude zijn , en daer toe zijn alle de Steden 
gefamentlijk en elk in ’t byfonder gerefolveert en be- 
floten , de eene voor en de ander naer , alle beleg 
te verwachten fo het nood is , en het uitterfte re wa¬ 
gen en ook allen uitterfte nood en kommer te lij¬ 
den , met verlies ook van haer goed en bloed , ja 
liever den brand in haer eigen huifen te fteken, dan 
dat fy haer in het geweld en fubjedtie defes Tyrans 
fouden begeven > want wy doch wel verfekert zijn, 
dat by eenen allulken Wreden Tyran , die ons eer¬ 
tijds fo grouwelijk gedreigt , en meermael heeft 
mifleid , en fijne beloften en eeds-plicht als met 
voeten vertreden heeft, gene genade noch barm- 
hertigheid te verwachten en ftaet , maer hy foud<*_ 
liever de beeken en ftromen met onfen bloede ver¬ 
wen , en alle de bomen en galgen , die in ’t Land 
Zijn met onfe lichamen behangen , dan dat hy fij¬ 
nen bloedgierigen moet aen ons niet en foude ver- 
faden. 

Daerom vallen wy aen de voeten uwer Conink- 
lijke Majefteit, en bidden u in den naeme Gods, 
die uwe Majefteit de Kroon op het hooft , en den 
Scepter in de hand gegeven heeft, wilt doch een- 
mael onfe faken aenfien , wilt uwe ooren neigen tot 
onfe billijke en beweeglijke klachten : wy en ver» 
foeken van uwe gehoorfaemheid niet ontflagen te we- (F- 348.) 
fen, maer alleen dat onfe confcientien voor God den 
Heere mogen bevrijd blijven , dat wy fijn heilig 
Woord mogen horen, en dat felve navolgcn, om re- 
keninge van onfe zielen den alderoppcrften Rechter 
ten jongften dage te mogen geven , en op dat wy fulks 
mogen genieten , fo wilt doch eenmael ons arme 
Vaderland , d’welk tot uwer Majefteit getrouwe 
dienft altijd bereid en willig geweeft is , als het noch 
is , eenmael omflaen van het jok der vreemder Natiën,. 
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en der Spaenfer krijgfluiden, latende het Land genie-1 
ten alfulke Privilegiën, Vry heden en Herkomen, als 
uwe Majefteit en als den grootmachtiger» Keiler Ka- 
rolus uwe Majefteits Heer- vader hoogloflijker gedach- 
rcmH'e, en alle uwe voorlaten, folemnelijk belworen 
hebben. 

So willen wy niet alleen de wapenen afleggen tot 
uwer Majefteits bevel, maer ons felven met al’t gene 
wy in de Wereld hebben, te water en te lande laten 
gebruiken, daer toe ons de felve fal willen fehickcn, 
en verhopen dat uwe Majefteit met der daed bevinden 
fal, dat wy geenfms veraert noch verbaftaerten zijn, 
maer veel eer alle onfe voorvaderen getrouwigheid, en 
gewillige gedienftigheid, tot uwe Majefteit willen te 
boven gaen : het welke wy hier mede uwe Majefteit 
voor God almachtig beloven en fweren, willende dat 
God onfer zielen alfo genadig zy, alswy dit van gan- 

fcher herten meinen. 
Begerende dat defe onfe verklaringe en eed by alle 

Coningem, Potentaten, Vorften, en Natiën verkon¬ 
diger ep gepubliceert werde, op dateenyegelijk wete 
dat wy onfen Conink geenfms rebel noch wederfpan- 
nig zijn : het welke wy ook van onfe voorvaderen 
nok geleert en hebbep, maer dat wy uit enkel nood, 
die ons op hetalderuftterfte wasdruckende, bedwon¬ 
gen zijn geweeft de wapenen tegen de vyanden en 
misbruikers des Comnklijken naemsaentenemenen 
te gebruiken. 

Biddende derhalven alle Chriftelijke Potentaten en 
Vorften, dat fy haer met een Chriftelijkmedelijden 
over onfen nood en jammer laten bewegen , ennade - 
mael wy genoeg bedacht zijn, dat defe onfefupplica- 
tie en verklaringe, even alfo verdrukt en achterhou¬ 
den fal worden, gelijk alle de voorgaende, fo dat fyin 
onfer Coninks handen niet en fal konnen komen, dat 
fy doch willen het felve fijner Majefteit aengevenen 
hem den felven beftellen, op dat onfe recht eenmael 
in ’t licht mach komen, en dat fijne Majefteit van fo 
veel onfchuldig bloed, dat mits defe AlbanifeTyran- 
nie vergoten word, voor God almachtig mach ont- 
fchuldigtwerden. Dat willen wyaen allen eenen yege- 
lijkcn met ootmoedige gebeden aen God almachtig 
voor hare voorfpodigheid en welvaert tallentijden in 
alie onderdanigheid verdienen. 

gertog 5&trcnt öefe felbe tijb ïi^cft tien ïfertog ban 
s?an# \jf 3üba ccnigc toageno met 50000 ponb bufpoc* 
<£ciimb 5jCr 0C{apen uit ^Hinfianïj omboben / betoeïbe ge* 
ijjai*. bomen 3i1nöc boo: beo palOgraben Sanb/ fo fjeeft 
statie hertog i^ano ©afimirnó/ (Die metten p?ince ban 

©rangien en ©ftabc ilobctoijfc in berbonb toagÊ) ’t fel* 
öcjïgeco bc buohruit op een 3$etbe boen ontlaöen en met een 
togen ïopcnbc bpcr met eigenber Danb berb?anb en in De 
HaI? lucht boen Wiegen. 
jsmit. <©* Machten bier ober gehomen 3ijnbc aen ben 

keifer / beeft bP ’t felbe behent 3ijn toeih te toefen boo? 
een gefeïnift gegeben binnen ï|cibelDerg ben 12 ©c* 
tober Slnno 1573. en geeft baer in boo? rebcntoact* 
om bP ’t felbe beeft gcbaen/ te toeten om te beletten 
meerbec bïoebjïojtïnge ban beïe onnoeflemenfcben/ 
bic tegen alle reebt ên rebene ban ben hertog ban 
5ülba ( bie cob een gc3tooren bpanb toao ban be 
SDuitfc natie/ en bpfonber ban ben pjotcfïantcn) in 
^eberlanb / bagcipho toerben omgelpatbt en beo* 
moojb / niet jcgenjtaenbe be tntcrccffte ban bc &ci* 
fcrltjbe JiBaiefïcit en bele jfurfïcn beo Bijfté boo?De 
felbe gcbaen. 

pacr bet opb?chen bejef legert boo2 9ïlbmaerfoté 
ben ©cuerad ban bc ^üpangiaerDen Don Francifco 
Baldeo , met ben ^pangiac’rbcn en anber hnjgo* 

en ge bolb gebomen opten nacfïlcfïcn ©ctob^iö boo? be 
bricae» ftebe ban Seibcn/ bic ban bictualie niet feertoelcn 
bmiLch toao boojfien/ en beeft bc felbe feer nautoe belegert/ 
tien. berbopenbe bic fonber groot berlieo ban bolb baefï 

in 3ijn gctoclb te Inrijgen / D002 honger en gcb?efc ban 
bictualie /maer ten gefebieb niet altijhODatDemen* 
fclicn toel ben fcïbcn inbeclben en laten boo2fïacn / 
toant baer boo? gelegen Ijebbenöe meer ban bier 

maenben/ namentlijb totten 21 iBartpbeonaerbol* 
genben jaero 1574. en bebbenbe alle ben tointergro* 
te armoebe baer boo? geleben/ fo beeft Dp baer ban 
moeten opb?eben/ bob? be ftomfïe ban ©?abe3lobe* 
toijb ban .paflfau beo p?incen ban ©rangien b?ocbcr 
in 5Sebcrlanb / gelp te3ijnreplaetfeoobfaibebbaelt 
toerben. 

©e i^eere ban “JClbegonbe ©ouberneur ban <©df / 
Botterham en^cbiebamljaDbeben^age toillen be* 
fcljanfcn en ftcrïi maben met toallcn en grachten/ 
maer be ^pangiaerben onber ’tgebieb ban fran* ©c„ 
cifco 25albeobomenbenaerSeiben/ hebben ben 3£a* Hagen»* 
ge licbtelp ingenomen / be burgeren meefï baer uitBfno’ 
geblucöt 3ünbe naer «Delf/ ban gelpen hebben be 5XL 
^pangiaerben be ^cljanfeop Jpaefïanbfe-fïuifebie lanöfe- 
feer fïerb toao ingenomen/ altoacrbe^eereban 
begonbe/ met ©apitein gian pettin bie ben meen* 
ben in ’t riet enruicliteteontbomenenfalberen/ ge* 
bangen toerben / en naberljanb tot ötreebt op bet 
fcafleel ©?ebenbnrg geb?acljt / altoacr bP lange tpb 
gefeten beeft. 3De §3?tnce ban ©rangien toao feer 
b?oebig om fijn gebanheniffe en fclj?eef aen^onop / 
bat Op ben <©?abe ban ©offu en ben gehangenen tot ™ 
^oo?n/fulbtractementfonbeboen/ alobPfoubeber* reS 
boren bat be l§cere ban tClbegonbe gcbaen toerbe/ stiue* 
fulbO bat bier boo? be boo?fcb?cben^eereban5l!lbe* 
gonbe beter toerbgetracteert/ m bP mogeltjbanbersi S. 
foube gctoeejl bebben / boo? ben groten baet bie be 
^pangiaerben bem toeb?oegcn: be ^pangiaerben 
befeplaetfeninbebbenbe/ Ijebbenben alfo boo?t ber* 
fp?eibtotboo?bepoo?ten ban <©elf/ Botterham / en 
«^ebiebam/ fulbiS bat bic ^teben genoegfaem ban 
ben anberen gefloten toaren / en men ban be eene 
,§tab totte; anbere/ niet en benbe bomen ban met 
feer groot perpbel. 

i^ier boren té berbacït be bittorie bie bie ban bet 
3Soo?ber-guartier tegen ben <0?abe ban 23cffu opte 
Euiber-3ee baöbcn gebab / bie ban bet ^oo?ber- 
guartiermenenbeljaer bictoriete berbolgen/ namen 
becfcljeibeaenflagen boo? om baerbpanben te feren*1 
ben/ toilben 00b be i^abenban gadingen inB?iesf* 
lanb toefinben met febepen/ cm te Beletten bat be 
S^eere ban 25illp ban baer niet en foube meer opte 
Euiber-3ee bomen mogen / maer allesi toat3pboo?* 
namen en bonben 3P met te toegc B?engen boo? be om 
toilligbeib ban bet fcbccpobolb / be toelbe nergens be* 
nen en toilben of 3p toilben eerfl betaelt 3ijn. ^e 
©oubeeneur ^onop toasS in befetijb feer branb ban 
een pcriculofe boo?tfe/ en in fuïbc branbbeib beo li* ban De 
cbaenté bat be jBebecpno geen hope en babben ban ^oopfe. 
3tjn leben (botb té ten laetfïcn toeberom genefen:) 
bier boo? toerben be boo?f5 aenfiagen 00b boo?té te 
ruggegebouben/ geburenbe 3ijne fiebtebabbe IBee* 
lier 3©tllem 23arbefttté bet Beleib ban meefï alle fa* 
ben in bet ^oo?ber-guartier/ ban bet brygobolben 
toilbe bem niet feer oBebiercn. 2Cté nu bet fcbeepO* 
bolb baflBegonflen oproerig te toerben/ fo 3ijn |Bee< 
fier peter ban ber JBeer/ jjBcefïcrïfenrib jBepfïer/ 
IBeefïer ^iacoB €apaert / en 5p?eberib ©ttef3 gecom* 
mitteert om benluiben te monfleren / en te fienbat 
menfe foube te b?cbenfïellen/ mité benluiben geben* 
be een macnb betalinge / mité belofte bat men ben* 
luibcn eerfïbaego nocb anbere bijf maenben / Diefe ten 
acljtercn toaren/ foube boen Betalen / maer 3penbeb* 
Ben baer na niet toillen boren / maer bebben baren 
5Cbmirael en be ©ommiffarifen toillen boo?fïeben en 
boo?fcljieten/ en beBBen eenige ’t felbe met uitgeto* ^tSS 

gen 3toaerben pogen te boen /ban toerben boo? anbe* ber- 
re ban be bare baer in Belet:tenJacfïenboo?bibben/ 
fmehen en intercefTie ban anbere / té DefabeBpp?o* St ra 
bific gcacto?beert / bat ban elh oo^logfcbip ttoe fou* mera 
ben toerben gco?bonncert/ bie ben Ébmirael en ©om*tocöfr;’ 
miffarifen fouben nacht en bag betoaren / en op fy 
gemeen SanbO bofïcn tccrcn / tot bat menfe D?ie 
maenben in gelbe foube hebben betaelt / en boo?té 
berfebertbeib en berfegelinge ban ben Staten cm 
noch anbere b?ie maenben te betalen/ in be maenb 
ban ^Januario beo toebomenbc iaero: en boetoei 

pet 
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fjet feer be3toaedD& bid boo? Det felbe guartier/ bat 
alle De latten ban Der ooftoge aïöacr (fonöec eenige 
Dulpe ban D’anDere ^teDen/ Die ooft felf genoeg te 
boen Dabben) nu fo langen tijb alleen Dabbe geD?a* 
gen / fo Debben 3P noefjtano raeb gefebibt / batfe/ 
om alletnconberttententefcDoutoen / befelbe gccom 
tenteert en te b?eben gefielt / en be eerfte penningen 
opgepacht Dfö&en Ijoetoel niet fonber grotr 3&a* 
rigtjeib. 

Cntrcnt be felbe njb Beeft <©arb?ant ©ccDupn 
<0nrb2nntf3 toefenDe tot SCmfierDam gefcD?eben aen 
trmfi Clbertf? Cbam / 25urgcmee(ïer ban J^ooni / 
boo? Inft ban be ^eeren ban 25adapmonb en ban 
.^oircarme# / befen naerbolgenbe 25?tef. 

Anno 1573. "Lans Deo den 17 Novembrii. 

EErfamen welgunftigen goeden vriend , na wen- 
fchinge alles goeds, voegen uwer E. te wetenby 

defen, als dat ik tot verfcheiden reifen gerequireert ben 
vandeHeeren vanBarlaymonden byfonderlinge van 
deHeerevanNoircarmes,die tegenwoordig alhier is 
refiderende, en heeft geproponeert hoe dat hy is een 
Vaffil vanConinklijkeMajefteit, en aenmerkendede 
grote faccageringen en ellendige verwoeftingen van 
den Lande en luiden van defen quartiere door het 
krijgsvolk aen beiden zijden, ’t welk gefchapen is, in 
meerder bederfFenifle en defolaetheit te komen, ten 
ware fake daer in by aile goede middelen gereme- 
dieert werden , en alfo hy is een ingeboren Heere 
defer Nederlanden , ook infonderheid geaffe&io- 
neert totten welvaren , vreden en tranquilliteit der 
voornoemden Landen , en te beletten de totale mi¬ 
ne der felver , voor fo velen eenigfins mogelijk en 
doenelijken wefen fal, heeft voorgenomen in alder 
manieren en deligentie om ’t felve te procureren j 
verfoekende van wegen de Coninklijke Majefteit dat 
gy of eenige van u luiden daer toe gecommitteert, 
gelieven te komen alhier of op alfulken anderen 
plaetfe daer ’t U L. goed en oirboor dunkt te we¬ 
ien , en dat op vry en veilig geleide te mogen gaen 
en komen by trouw , eere , eed en fekerheid , om 
met malkanderen te parlementeren en elk andere 
met alle redenen te inftrueren , en fo daer eenige 
difficulteiten vallen , de felve artijkelen aen weder¬ 
zijden metten zijnen te communiceren , verhopen¬ 
de metter hulpen Gods dat allen twift enonverftand 
met vreden en redenen uitgericht, en’,tot goeden ein¬ 
den gebracht fullen werden , daer niet aen tetwijffe- 
len en is, waer op ik jegens den voornoemden Heere 
yan Noircarmes gefeid hebbe, dat ik beduchte dat fy- 
luiden ganfehelijken niet en fullen willen verftaen 
om yets te contraheren metten Hertog of fijnen Ge¬ 
committeerden , noch ook alfo lange hy ’t Gouver¬ 
nement van defe Nederlanden is hebbende of in den 
Lande is , fo heeft hy gerepliceert by den eed in ’t 
ftuk zijnder officie gedaen , dat de Hertog van Al- 
va met fijnen Soon en alle fijn Familie moetvetrec- 
ken uit defe Nederlanden binnen korten dagen , en 
dat gy-lieden niet en fult traöeren metten Hertog, 
fijnen Rade of eenige Spangiaerden , maer fult te 
doen hebben , met hem , de Heere van Barlay mond, 
den Raed van de Financie , metten fecreten Rade, 
en voorts met alfulke Heeren van Coninklijke Ma- 
jefteits wegen als gy fult proponeren , en alles wes 
by hem en u luiden aen wederzijden getradlreert en 
veraccordeert fal worden, ’t felve te onderhouden en 
te volkomen onverbrekelijken , onder ’t verband 
der voornoemde Heeren goeden , eeren , eed, hul¬ 
den , namen en famen , mitsgaders ’t felve contradt 
als intercelïbor by de eigen hand van den Conink 
in Spangien getekent te werden par poften binnen den 
tijd van 27 of 28 dagen, en’t felve alfo getekent te le¬ 
veren in u luiden handen, in behoorlijken formen, en 
nader gevraegt hebbende op de particulariteit van ver¬ 
fcheiden articulen en pundten, dewelke alhier by der 
penne te lank fouden vallen tc verhalen, heeft tegens 
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my gefeid la etfe maer komen, en elks ander woorden 
en redenen horen, ik verhope dat zy luiden dies aen- 
gaende een goed vernoegen fullen vinden, fonder ee¬ 
nige exceptien van perfonen of referven te gebruiken, 
door welke pregnante woorden en redenen , ik gein- 
ftigeertzijnde, en hebbe niet konnen na-iaten uwer 
luiden hier al te verwittigen, op dat fogyuberaed- 
flaegtomiet in defen te willen befongneren, ben be¬ 
reid , my als een inftrument in ’t goede, te laten em- 
ployeren , en eenig dienft vermogen , en wilt niet 
laten over my te gebieden , ’t kenne God Almach- 
tich, die u en ons al t’famen wilfparen tot faligheid „ 
en alle verdoolde, verdwaelde geeften verlichten met 
verftand, datfy mochten komen tot rechtekenniffe, 
opdatwy alfo doch eens mochten krijgen peis, vre¬ 
de , en eendrachtigheid in onfen dagen. Gefchre- 
ven metfonderlinge loyale affedtie met haeft binnen 
Utrecht , in date als voren , verwachtende hier op 
een toeverlatige antwoord : Onder ftond, die uwe 
goedwillige: en was ondertekent , Garbrant Ferduyn 
Garbrantfz : die fuperfcriptie was , Eerfamen , dif- 
creten , Dirk Elbettfz, Edam Burgemeefter tot 
Hoorn. 

T\<£ boo?fcD?eben 2Surgemeefïec De felbe miffïbe 
^gecommitteert DebbenDe mct3tjne|I&eDe-25?oe* 
berss ( Decftfe boo?t gefonDcn aen Den pnnee ban c* 
rangien/om bp fa berre Dem gacD DocDt Daer op te 
mogen anttooo?ben/ 3P Debben De felbe getoontaen 
Den gehangen <0?abe ban 25offu / De toelbe eenige 
Dagen Daer naer fcDnjbenbc aen Den ^eere ban $oir* 
carmeg/ban Den fafee ban 3ffne en De anDere gehan¬ 
gen / berDadt Daer in onDer anDere / Dat Dem bp 
Den 25urgemce|ïcrcn ban l|oo?n De felbe lliffibe 
toag getoont / Den toclben (fciD Dp ) 3P Debben ge* 
fonDen aen De f&ince ban Ojangien / buiten toien 
3PltiiDen niet met allen snbefabe cnfouDen boen/Doe 
toelbe naemban De toebc Daer gecrnegeboo?btoerb/ 
en Dat DP ficD liet Dunben bonDe men maer eengbp 
Den anDeren bomen / Dattertoel miDDelfouDetoctDcn 
gebonben om Den becDe tc treffen / De mceffe ftoa* 
rigffeib/ feiD DP / gelegen te 3ffn in De berfeberingc/ 
toamffet exempel ban Den pepo ban B?anbrjjbftact 
Den-luiDen nocD fo berfcD in memorie/ Dat Doe tocï 
Daer groot berfcDil en onberfcDeiD tuffcljen io / men 
DenlutDcn Det contrarie niet en fal bonnen Doengelo* 
ben/beDalben Dat De gantfcDe tocrclD DenluiDcnmet 
en fal bonnen topss maben/ Dat Det gene3P metten 
^pangiaerben tractcren en Danöelcn / DcnUiiDen foa* 
DetoerDengeDouDcn. 

^e hertog ban 3llba / aenmerbenbe Dat Dem bp fic* 
naer alle De faben begoriDen tegen te lopen / en Dat aÜa11 
alle De ^eDerlanDersS in ’t gemeen / een feer groten tocht 
en DoDebjben Daet jegensf Dem Droegen om 3tjn groti; ontna- 
fame tprannpc / en nieutoe ongeDoo?De fcDattin. ^'1'^ 
ge / en b?efenbe Dat Dp meerber fcDanbe en onccrc Let Sou» 
fouDc bcDalen / fo Dp langer in De rcgcringc bleef / 
fo Dceft Dp aen Den Coninb berfoefjt om ontffagen 
te toefen ban Det <0oubernement ban sSeDerlanb / tua& 
eccuferenbe Dem eenfDeeljOmet 3ijn ouDerDom / fieb* 
teen onbcquaemDeiD/ en Dat BP Die laffen niet lan* 
ger en bonDe D?agen / en Dat ober fulbö De Coninb 
een anber in 3pn plaetfe fouDc toilien committeren 
enfïellen/’t toelbDP licDtelpb berbregcnDceft/toant 
De Staten ban De ^eDerlanben in ’t gemeen en ette* 
hjbe ^obincien in ’t particulier / Dabben tot berfcDet* 
DentijDen aen Den Coninb ober De rcgcringc ban Den 
hertog feer geblaegt / bpfonDer De graten ban Den 
SlanDeban ötrecDt Dabben cjrp?cffclijb aen Den Co* 
ninb gefcD?ebcn Dat Den hertog allleenltjb om Ijcn- 
luiDen tegen alle recDt/ reben/ en billigljciD tequel* 
len / De ^teDen ban Den 23:iele en anDere 5prontie* 
ren en ^ollanbfe EeeffeDen / Daerfe noDig moefj* 
ten toefen / ban garnifoenen DaDDe ontbloot / om Die 
binnen atrccDt/ Daerfe niet ban Doen en toaren/te 
leggen/en Dat Daer Doo? aüc Defo^D^e in Den Efanbe 
toaogebemen en De felbe Steden bedoren / fo DocDt 
De Coninb Dattet beter toae Dat Den ^ertog toeber 
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geroepen en Dat een anber / Die De Staten en Den bol* 
bcacngenamcr motbtctoefen/ infyne piactfe gcjtdt 
toeröe. 

er hom> ?tlfo beeft De Coninb in fijn plnetfe gefonben <Don 
fir uaa gr outoijë De ïtcguefenö / Cftoot-commanDeut ban 

IBilanen/ tocfenDc een ^pangiaert/ en obcrfuiböDen 
Staten nocb Den gentenen boilse ban jücDcrlanD niet 
fcec aengenacm : Dcfc io Den 17 3£obcmb2tO Dcfcp 
jacrö met groter cercn tot puffel ingcïjaelt en ont* 
fangen. 

<Dc hertog ban^ïba/ boo? [jenen gefonDcn beb^ 
bcnDe meer Dan bp in |5cDcrlanD gebjadjt IjaDDe / 
toont ïjpfijn bijten toel gebult bebbenDc mettet fle= 
DeilanDö’ gelD / en mitOöien Den btijgberljongerten 
bet brijgObolb onbctaelt iatcnDe/ en in fjanDen ban 
Dennieutoen <©oubcrneur gerefigneert bcbbenDe [jet 
goubernement/ en bem gegeben IjebbcnDe injirnctie 
op bcrfdiciDc faben / ie Den ttoeben <Deccmb2iö 1^73 
met fijnen fone DonFrcderico uit^ujTelgefcDcïDen 
en bertroeben op ^taliën / en boo?t na ^pangien/ al* 
fo nam fijn regiment een cinDc met Ijct einDe ban Den 
fdbenjarc. 

Het fèfle Boek. 

ïfritO’ 
gni ban 
Stlba 
brrtvrft 
iiif Jfie; 
bedawb 

Jaerdicht op fijn vertrek: 

DVC d* AUha hoos,, treCkt VII# ’t NeerUand, 
Sllw V ertreQkUoos,, hefQhreU.tnllM.and. 

Iï 
^pangiengebomen 3ijnDe io bem alDaer tegen 

_beier meninge / grote ccrc geDaen en groot gocD toe* 
geboegt gcbwDcn / en to alDaer fep Den Coninb in 
groot aenfien geblcben totter tijb toe Dat bP 3önen fone 
ïDonjfreDericobolp en b02bcrDe ten boutodijbe met 
een ban fijne nichten / om te bcrïaten De gene Die Ijp De* 
D2ogcn baDöc / onDer bet Dcbfel ban een bolbjadjt bo»s 
todijb / Daer D002 bp gebcel en al uit De gratie geraeb* 
te/cningebanbeni|Te gcfêdttoerD/ totDatbptoeDer* 
om loO gelaten 3ijnDe / <0berjte gemaebt tocrb ban bet 
Ïjep2 Des’ Coninbö ban ^pang’ien Dat in ^ojtugael 
gefonDcn tocrb om ’t felbe njbein te nemen / fulbö Dat 
bp gebjeejt IjebbcnDe een geeffel ban|fieberlanb/oob 
getootben iö De roeDe ban De poetngefen. %iiObin* 
nen Hifbona gejt02bcn ban een langDurige boo?tfe/Den 
n^ecembnosilnno 1^82/in'f74. jaer3i)nsfouDer> 

|r" Jan Dom#/ Selnecerus fcljdjftbatbpbcn 25 5CP2Ü 1490 

tieoiJ. 

ïgrrto-' 

(F. ^o.) 

iö geboren in «0?anaDe/ ober ftifr mofi fjp (inDien bet 
foiO) gefto?ben 3ijnin’t 92 jaer fijnö ouDerDomo: 
bp fouDe toel grote eere in De jSeDerlanDen bebaelt 
Ijebbcn/ toaert fabe Dat bP te b?eDen getoeeft toare i©atö? 
mette bictoric/ Diebp tegen fijn bpanDcn berbregrn $moa 
baDDe: maer D002 De boo?fpoeD te boogmoeDig ge* J™**' 
toojDcn fijnDe/ en bonDe bp geen mate bouDen/ bp toao een Be> 
anbero een febarpfinnig en toelfp?cbenD man/ toel toeft té. 
berfoebtter oorloge/ maer Daer beneffensö fo toaobP 
ban foDanigenljobaerDigen gemoeD/ bol onrtific en 
eergierige acnflagen/ en bouDenDe aljl bem gceD Doclj^ 
te troutoe/ ecDnoeb geloof / bp baDDe Den &cpfcren 
00b Den Coninb geDient in bacr principale ootlogen 
ban 3Italien/©?anbrijb/^ongaricn/Bnptf[anD/ 5^c* 
Dcrianbenportugael/bptoaöecn lanb mager man/ 
fïreng en fmir ban gefiebte/ bp biclt fo bed ban fijn cp* 
gentoijObeiD/ DatbpongaernepmanDë anDero'boo?* 
ficljtigljeiD boo?De prijfen / Daer beneffenö toaö bP feer 
toteeD / en onbarmljertig en 00b feer gierig / fo bet toel 
gebleben beeft in Den tijD ban 3ijne regcTtngeinDefe 
l^eDerlanDcn / toant bp De %anben met een ongcljoo2* 
De en onDragebjbe fcljattinge beeft gefoebt te onDer ^ 
Drucben/ en uit te putten / op Datfe geen miDDclen 
fottDen bebben ben eenigfind tegen De ^pacnfe rege* 
ringe te (tellen / latenDe ebentocl De folDaten onbetaelt. 
3gp fouDe bem gl02ierenDe beroemt [jebben boo? 3ijn 
bertreb uit Den HlanDe / Dat Ijp in De i^eDerlanDen/ 
Doo?’gi55euIiSbanDcnbaDDe Doen fterben en omb?en* 
gen / toel 18600 menfeben t bebalben alle De anDere Die 
D002 D’oo2loge en in Den brijg om gebomen en bernielt/ 
en ban De ^pangiaerDen / in De (teDen Daerfe in gar* 
nifoen lagen/ fonDcr reebt of reDcn omgeb^acljt en ber* 
moo2b toarett. ïDerbalben fal ib Dit boeb met bet einDe 
(ijnDerrcgeringceinDcn/ en totlDit beffuiten met Den 
fcfjpjber Die Der tprannen aert Duo uitgebcelD beeft. 

Gelijk de bloedgierige Wolven fel 
Eens beproeft hebbende ’s menfeben vleis 
Hen daer van niet konnen onthouden, maer felke reis 
De felve vervolgen : alfo ook veel Heeren fnel 
Haeft in Wolven veranderen tot elx gequel, 
So wanneer fy den luffc om heerfchen eens hebben inge¬ 

nomen, 
Dies fy dan tot onverfadelijke wreedheid komen. 

Einde des feilen Boeks. 
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OORSPRONG 
Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN. 
en Beroerten,gedurende ’tgouvernement 

van Louys de Requefens Groot-Cotnmandeur 
van Caftilien in de Nederlanden, 

TTaer achtige en Hijlorifche befchrijvinge, 
Door 

Pi eter Bor Ch ristiaensen. 
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Summarie of korten inhoutvan ’t Sevende Boel 

E komfte van den Groot Commandeur van Caftilien tot Bruflel. Het gevoelen en de 

goede hope die de Nederlanders vanjiem hadden. Des Conings en fijne brieven aen de 

Staten vande refpedtive Provintien. Den aenvank van fijn regeringe: ftaet en gelegent- 

heid des Lands in ’t begin fijnder regeringe. Belegeringe van Middelburg en Armuyden 

door den Prince van Orangien. Slag te water omtrent Rommeiswael, daer des Princen 

^ fchepen de vidtorie behouden. Gelegentheid en benautheid van de belegerde binnen 

Middelburg. Overleveringe van Middelburgen Armuyden aen den Prince van Orangien , en op wac 

conditiën. Den Ruygenhil vande Spangiaerden overvallen. Joan Alonfo Spaens foldaet op ’t Cafteel van 

Antwerpen, komt by den Prince van Orangien in onbekende kleederen. De Commiftaris Jan de Vos en 

Pieter Torqueau werden door den Prince van Orangien binnen Antwerpen gefonden , en tot wat einde. 

450. Soldaten van den Prince van Orangien binnen Antwerpen, kennen malkanderen. Jan de Vos 

Commiftaris beraed hem met vijf Spangiaerden , op’t overleveren van het Cafteel van Antwerpen. Joan 

Alonfo en Pedro Maldonada Spangiaerden werden gevangen, en met eenige van hare complicen gequar- 

tiert. Aenflag van de Heere van Noircarmes om der Goude in te nemen. Pardon by de Heere van Noir- 

carmes gegeven ten behoeve van die van det Goude. Ontdeckinge van den aenflag, door een brief ken, 

'twelk in een klouwen garen was gevonden: Inhoud van’t fel ve brief ken, en d’interpretatie van’cfelve 

door den auteur. Eed van de Confpirateurs, ftrafte over de felve en de complicen. De Baron van Chevre- 

aux werd van den Groot Commandeur in ’t Noorder-quartier gefonden, metten tytel van Gouverneur van 

’t Noorderland en Waterland. Hy neemt Crommene, Crommenerdijk en Weftfanen in. Den Overften 

Lieutenant van Sonoy, Jonkheer Henrik van Broukhuyfen werd van de Burgeren van Hoorn gequetft. 

Perplexiteit van die van ’t Noorder-quartier. Heymelijk beleid en pradtijke, om den gevangen Grave 

van Boflu te verloflen. Grave Lodewijk van Naflou ruft hem ten oorloge tegen den Groot-Comman ¬ 

deur: foook den Groot-Commandeur hem wederom toeruft tegen Grave Lodewijk. Placcaet dat de 

Leenmannen hen fullen wapenen , toeruften en opfitten ten dienfte van den Coning. Grave Lodewijk 

komt in Nederland met 6000 voetknechten en 3000 paerden. De Groot-Commandeur verfekert de 

Stad van Maeftricht. Schermutfinge tuflehen het oorlogs-volk ten beiden zijden. De Prince van Oran¬ 

gien brengt fijn Leger in Bommelerwaert, tothulpevan fijn Broeder. De Heere van Hierges komt mee 

het krijgsvolk van Gelderland en uit Holland in ’t Leger van den Groot-Commandeur. De flag op Moo- 

kerheyde tuflehen Grave Lodewijk van Naflou en Sanchio d’Avila. Don Francifco Montefdocq Gou¬ 

verneur van Maeftricht verflagen. De Graven Lodewijk en Henrik van Naflou met Chriftoftel Palfgrave 

verflagen. Verfchrickelijke krijgs-flagh in de lucht gefien. Het Cafteel van Carpen ingenomen. Des 

Heeren van Noorcarmes overlijden binnen Utrecht. Schrijven uit Vriefland aen Jonkheer Cornelis van 

Rijfwijk , dat hy het Cafteel en Stad van Medenblick foude willen overgeven , tot behoef van den Co¬ 

ning. Mutinatie der Spangiaerden na de vidtorie tegen Grave Lodewijk. De Commandeur komt bin¬ 

nen Antwerpen met een atfchrickelijk getier en rumoer. Champagny trekt mette Walen in de nieu 

Stad. De Spangiaerden nemen het Stadhuys cn Merkt in. Champagny vertrekt mette Walen uit Ant- 

ïtC 4 werpen. 



47é Het fcvencie Boek. 1575. 

werpen, De muytcrie der S pangiaerden binnen Antwerpen geftilt, mits dat deBorgeren op brengen 

400000 guldens, die de Groot-Commandeur belooft te reftitueren met intereft tegen de penning feftien. 

Mutinatie der Spangiaerden op ’t Cafteel van Antwerpen.Den Spaenfe Ele&o en Sergeant Major op ’t Ca¬ 

fteel doorfteken. Nieu oproer binnen Antwerpen, dan werd weder geflilt. Verfcheiden aenflagen van den 

Groot-Commandeur , tot onderdruckinge van die van Holland en Zeeland. Die van Zeeland, voornemen 

de Antwerpfe Vlote te nemen. Den Admirael Adolph van Haemftede gevangen , en by den Prince van 

Orangien tot Delft gebracht, jonkheer Diederich Sonoy doet de Schanfen in ’t Noorder-quartier verfien 

en fterken.Ilpendam van des Groot-Commandeurs volk ingenomen. Hoorn en Enkhuyfen vande foldaten 

ontbloot. Viflorie in Waterland tegen de Spangiaerden, Walen en Duitfen. ’t Schryven van den Groot- 

Commandeur aen den Grave van la Roche,daer by de Staten van Utrecht by provifie in haer geheel geftek 

werden , om haer gerechtigheden en privilegiën te gebruiken, gelijk fy die gedaen hadden voor date van de 

fententie, die by den Hertog van AIva tegen defelve was gegeven. Verfcheiden Placcaten opten name des 

Konings, fo wel by den Prince van Orangien, als Groot-Commandeur uitgegeven. Hertog Erichvan 
Bruynlwijks fchryven, daerbyhyde Steden van Hoorn en Enkhuyfen was opeifchende. Requeftebyde 

Staten van Utrecht overgegeven aen den Grave van la Roche, nopende den deerlijken ftaet van den lande 

van Utrecht. Beginfel vande twede belegeringe der ftad Leyden in ’t kort.Francifco Baldeez heeft den laft 

om Leyden te belegeren.De overlaft der Spangiaerden in den Geftichte van Utrecht.Baldeez wil de Span¬ 

giaerden binnen Utrecht hebben, die fulx weigeren. Baldei trotfigheyt en hoogmoed tegen den Grave van 

la Roche en de Magiftraet van der Stad. De belegeringe van Leyden , met vele particuliere faken in der 

felver belegeringe voor gevallen.Ook het innemen van 's Graven-Hage, Maeflantfe Sluyfe, Vlaerdingen; 

Vergaderinge der Staten van Holland in Junio 1574. binnen Rotterdam. Pardongepubliceert in Junio tot 

Brulfel. Gedrukte waerfchouvvinge tegen het Pardon. Propofitieby den Groot-Commandeur gedaen aen 

de Staten Generael, na de verkondmge van het Pardon.Remonflrantie vande Staten der Provinciën aenden 

Groot-Commandeur,ook particulierlijk aen die van Brabanden hare nader vertoninge. Arreft in Spangien 

vande HolIandfe,Zeeufe,Oofterfe en andere fchepen.Toeruftinge vande machtige Vlote in Spangien tegen 

die van Holland en Zeeland. De Heer Caerle Boyfot van wegen den Prince van Orangien in Engelandi 

gefonden aen de Coninginne. Don Bernadijn de Mendoffa, van wegen den Groot-Commandeur in 

Engeland gefonden. Don Henriqnes de Gufman Grave van Olivares aen de Coninginne van Engeland 

gefonden door den Koning van Spangien. De Groot-Commandeur neemt 50, Nederlandfche Piloten 

aen , die hy naer Spangien wil fenden, doch verlopen al. Sijn advys aen den Coning, en nopende ’t feil¬ 

den vande Spaenfe Vloot in’t Nederland, enopEmbden, om den Grave te ftraffen. Thomas Eftuquel 

Engelfmanintituleerthem felven Hertog vanYerlant. Het advys van den Provifoor Joan Difunca, be¬ 

roerende de Oorloge die de Koning van Spangien te water en te lande foude voeren , als de Spaenfe Vlote 

in Nederland foude wefcn gearriveert. De ordre by den Prince van Orangien en die van Holland en Zee¬ 

land geftelt, tegen de komfte van de Spaenfe Vlote. Generale Proceffie in Spangien gehouden eer fy 

t’fchepe gingen. Don Pedro de Maldonado, Admirael van de Spaenfe Vlote, fchielijken aen de Peft mee 

wel 6 of 7000 man geftorven, daer de Vlote om achter blijft. De Gouverneur van Vriefland meent mee 

eenige Turffchepen , onder met krijgsvolk geladen , eenaenflag op het Noorder-quartier te doen, dat 

werden ontdekt en genomen. Dood van den Coning. Caerle de IX.van Vrankrijk. Henrik Coning van 

Polen vcrlaet Polen en komt in Vrankrijk, alwaerhy ’t Rijke aenvaert. Worcumby den Groot-Com- 

mandeur ingenomen. Defgelijx Leerdam en Afperen. Wat voorts inde belegeringe van Leyden gefchie- 

dc. Baldei aenflag op Delft. Voorflag van Vrede by den Heere van Aldegonde gedaen. De handelinge 

van den Heere van Champagny, nopende defelve Vredehandelinge. De Heere van Matenes en Mr. Jan 

van Treflong komen in Holland om den Vredehandel te vorderen. Der Heeren Staten van Holland en 

(Fol. 1.) Zeeland antwoorde op het voorhouden der vredehandelinge. De Heere van Aldegonde reifl uit fijn ge- 

vankeniflê in Holland, mits gijfelaers in fijn plaetfe gefonden zijnde. Requefte van die van Holland en 

Zeeland aenden Conink, nopende de vredehandelinge en hen verfoek. Brief vanden Heere van Cbampan- 

gy aen Junius, Gouverneur vander Veer, met het wederom fenden van de Requefte. D’antwoorde van 

Junius daer op, en der Staten refolutie enproteftatie. Een geheel difcours opten brief van den Heere van 

Champangy: Synodus der Gereformeerde Kerke gehouden binnen Dordrecht, Beradinge en voorflag om 

Leyden te ontfetten, en refolutie om alle dijken door te fteken, de fluifen te openen, cn 't water in 't Land 

te laten,’t welk dien volgende in ’t werk geftelt werd. Den groten nood binnen Leyden.De brieven aen die 

van Leyden gefonden by den beleggers, en der felver favoriten by den Prince van Orangien, en den Staten; 

en wederom uit Leiden aenden Prince en Staten. De grote en gevaerlijke fie&e vanden Prince van Oran- 

gieninAug. 1574. D’aenkomfte van Jonkheer Loys Boyfot uit Zeland met 800. Zeeufchebootfgefellen. 

De dood vanden Commiflaris Bronkhorft binnen Leiden. Het fchryven van Don Fernando de la Noy,Gra¬ 

ve van la Roche,en eenige uitgeweken borgeren aen die van Leyden,en haer antwoorde. Het advijs van Ju- 

liaen Romero. De vorderinge van het ontfet door des Princen volk. De verhinderinge daer tuffen vallen¬ 

de, de vlucht van de Spangacrden, Duitfen en Walen uit fommige fchanfen. Leytfe koft in hare benautheid. 

Grote fterfte binnen Leyden , kloekheid der Zeeuweniin ’t ontfetten betoont. Baldei hoogmoed en fijn 

vlucht, gelegentheid van de fterke fchanfe van Lammen. De w’affinge van het water, en de inkomfte van 

Boyfot met het krijgfvolk en vidlualie binnen Leyden , doden aen beide zyden gebleven. Dc groote bly- 

fchap en vreugde binnen Leyden. Des Princen komfte binnen Leyden. De gemene handreikinge aen 

den armen binnen Leyden. Vreugdetekenen in alle den Steden van Holland en Zeeland, over de verlof- 

fmge en ontfet van Leyden. De belegeringe en ontfettinge van Leyden in’t korte op rijm. Remonftrantie 

vande Staten van Braband aenden Groot-Commandeur. D’antwoorde of Apoftille vanden Groot-Com¬ 

mandeur daer op. Andere Remonftrantie van deStaten van Braband aen den Groot-Commandeur, k!a- 
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gende over’t groot ongelijk, geweld en fchade, die hen door haer eigen ooi logs volk aengedaen werd. 
Derde Remonftrantie vande Staten van Braband aen den Groot-Commandeur. Refcriptie van den groot 
Commandeur acn de Staten van Braband. Nader Remonftrantie van de Staten van Braband , en d’ ApoftiR 
le van de Groot-Commandeur. Seker boexken in Holland uitgegeven , onder den titel van Vriendelijke 
vermaninge aen de Staten van Braband, Vlaenderen, &c. Hinlopen in Vriefland ingenomen door He- 
geman, en wederom verlaten. Uitval van die van Monickedam tegen de Amfterdamfe fchuyten.Eeretitels, 
en merceden by denKonink van Spangien aeneenigeNederlandfeHeeren gegeven. Twilt in ’t Noorder- 
quartier tulTchen de Gedeputeerde vande Steden en den Gouverneur Sonoy. ’t Schrijven van de Prince van 
Orangien aen de Steden van het Noorder-quartier, en hoe de lelve twift geflift is geworden. Klachte der 
Edelen van Holland aen den Prince van Orangien. wat de Prince daer op antwoord. Ade by den Prince den 
Edelen van Holland gegeven. Verbond tulTchen den Paus, Konink van Spangien en Venetianen, tegen 
den Turk. Het innemen van la Goletta en Thunes by den Turk gedaen. Wat die van Bruflel tegen des 
Groot-Commandeurs eifch overgeven, met haer naerder antwoorde. D’antwoorde van de goede mannerf 
vande Po orteryen tot Antwerpen op den voorfchreven eifch. D’antwoorde van die van Gelderland op derf 
voornoemden eifch. Repartitie van de twee milioenen ’s jaers over de patrimoniale Landen. Wat die van 
Utrecht fuflineren tegens de quote in de geeifchte twee milioenen ’s jaers, en t weden hondertften pennink. 
Hare prefentatie onder fekere 16. conditiën. D’antwoorde van die van Vriefland aen den Heere van Bil- 
ly haren Stadhouder , op fijne Propofitie. Des Heeren van Billy eifch van die van Groeningen. Mutinatic 
der Spangiaerden in Holland, 't Scheiden der gemuitineerde uyt Holland, en haer komen in’t Sticht van 
Utrecht, doen een aenval opte bemuirde Waerten voorftedevan Utrecht. Werden afgeflagen. Sy be¬ 
klimmen Utrecht aen S. Catrijnen-poorteby hetKafteel. Den Spaenfen Eledlo JanBianco by die van 
Utrecht dood geflagen met veel Spangiaerden. De Spangiaerden trecken met fchade, fchande, en ver¬ 
lies van volkeaï Die van Utrecht fchrijven aen den Groot-Commandeur, verfoeken ftraf over de Span¬ 
giaerden. Excufe vanden felven. Docftor EIbertus Leoninus komt tot Middelburg by den Prince van 
Orangien, doet openingevan vrede. De Heere van Billy Stadhouder van Vriefland fchrijft aen die van 
Enkhuyfen, Hoorn en Medcnblik. De Groot-Commandeur komt onverfiens binnen Antwerpen met 
twintig vaendelen Walen. Marten Neyen Greffier, en gefworen Klerk vande Rekenkamer en Finantie 
der flad Antwerpen, vader van Jan Neyen Commififaris, houd correfpondentie met den Prince van O- 
rangien , om de flad van Antwerpen over re geven. 2000 foldaten van den Prince van Orangien heyme-* 
Jijk binnen Antwerpen. Andries Kopier verforgt de foldaten vanden Prince van Orangien binnen Antwer¬ 
pen van koft en drank. De Groot-Commandeur doét fcherp onderfoek opten aenflag * die den Prince van 
Orangien binnen Antwerpen hadde. Vier foldaten van den Prince van Orangien gevangen binnen 
Antwerpen en gehangen. Michiel van der Wiele I Deken van de Schippers met fijn Mede-Deken 
gevangen. Op t lijf van Marten Neyen werd 2000 guldens gefteld. Marten Neyen in een Backers 
huys verborgen; daer hy als des Backers knecht ftaet en werkt, als hy gefocht werd. Ontkomt eindelijk» 
en begeeft hem by den Prince van Orangien. Michiel vander Weleen fijn mede-gevangen werden onge- 
Ihadelijk gepijnigt, en ontdecken den aenflag. Andries Kopier gevangen, en feer flraffelijk gepijnigt, 
fterft in de gevangenifle. Den Spaenfen Provooft Comargo komt inde vergaderinge vande Magiftraet van 
Antwerpen, eneifcht haren Griffier Mr. Willem Martini gevangen. De Wethouderen van Antwerpen 
protefleren tegen Comargo. De Griffier Mr. Willem Martini werd gevangen op’t Kafteel gebracht* 
Werd tegen Michiel vander Wiele geconfronteert. Werd door eenige Commiflarifen van den Bloedraed 
ondervraegt. Werd uyt tegevankeniYTeomflagen. Drie vande Magiftraet van Antwerpen door den Pro- 
vooft Comargo gevangen. Mr. Niclaes de Voogt Oud-fchepen van Antwerpen werd mette pijnbank 
gedreigt. De Pocureur Matthei word gevangen en onthalft. Michiel vander Wiele werd gequartiert. Zyn 
Mede-Deken moft de Juftitieaenfchouwen , en werd in een eeuwige gevankenifle gecondemneert. Dc 
Provooft Comargo werd in Spangien geexecuteert. 

Het Serende ïBoeL 
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<£ hertog ban 3MBa tóeberóm geroepen 
toefenbe in Spangien / fo is ban ben Co? 
ninbban Spangien tri fijne plaetfe ge? 
fonben <©on Eoupsf öc Sfequefeno en Cu? 
m'nga / ban ben fjuife en familie bei*, 

hertogen ban Ccefa, jDeefïcc bet Sibberlijber Czbcn j 
ban ^.^acob/bebjelfeentennoembe <©?oot-Com?! 
manbeut ban Caftilfen/ befetö ben 17 $obemb?ii$ 
2Cnno 1573. binnen puffel gehomen/ en igf albacr; 
met groter trtumpben / eeren / en alle tebenen ban blo?. 
fcfiap enbjoUUjctb ontfangen- a©ant be jgeberlan? 
beröberljoopten/ batfe onber fijne Segeringeinbeel 
meerbergeruiHjeib/ b?cbeen fe&crïjeib leben fonben/ 
banfp onber be regeringe ban ben hertog banSlIba 
gebaen flabben / toicnö ffrengbeib/ hj?eetf)cib en boog? 
tnoebige regeringe fo groot en fel toaö getoeeff / bat fip 
fo toef ban 3tjneb4enbcn alg ban 3ijne bpanbenop’t 
fjoogffgeriaettoag. giaoob bpbc buiten-lanbfe $o? 
tematen en Heeren aenbe ^eberïanben palenbe/ge? 
bjb genoeg uit be boo^gaenbe boeben is berftaen. I^oe 
toelnocljtangeenige menen/ batfjp Dier nocD Beleef? 

ber en goebertterlijber banbelbe / ban 3ijne tnffructte 
Dem in spangien gegeben / toaö mebc b?engenbe. 

^efe ban Ijebbenbc ban ben hertog ban $MBa ber? 
ff aen be gelegentljeib ban be faben in be iSeberlanben/ 
enbien aengaenbe / 00b fijne inffructie otufangen/ 
beeft terftonb aen alle be f&obtnnen fijn bomfïe gcab? 
berteert / fenbenbe aen be fdbe eir in ’t particulier beg 
Coninrtoiebett Bpljem mebe getoacbt aenelbepjo? 
btntiein’tbtfónbcr/enbacr Bcneffenö 00b ?ijneb?ie? 
ben. <Debriebenban ben Coninb toaren ban ben in? 
Ijoubenaföbolgt: 

BY DEN CONINK. 

Dele en Eerfame , lieve , getrouwe en beminde, 
Alfo ter oorfake van de grote en notelijke faken van mnjtaeni 

onfen Coninkrijken en Landen niet mogelijken en is 
ons nu tegen woordelij ken in perfoon te vinden in onfe 
Landen van derwaers-over, ’twelk wy nochtans be- rcfpcctO 
forgente doen, met Gods hulpe, als de affairen dat 
toelaten fullen, als wefende een dinkdat wy fonderlin- 
ge begeren. En dat ter groten bede en begeerte van on- 

fera 

E 
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fen feer lieven en beminden Neve de Hertog van Alva, 
Ridder van onfer Orden , tegenwoordelijken onfen 
Stadhouder en Capitein Generael van de voorfz onfen 
Landen aldaer, om fekere bewegelijke redenen hem 
daer toe porrende, te vreden fy geweeft, hem te ontla- 

(Fol. 3.) ften van den voorfz State. Hebbende ook wederom by 
ons doen komen onfen feer lieven en beminden Neve 
de Hertog van Medina Coeli, fijnen gedefigneerden 
Succefleur, om eenige faken onfen dienfte aengaende, 
wy hebben u wel willen laten weten mits defen,dat aen- 
gelien degrote gétrouwigheid, wijfheid enexperien- 
tie, die wy altijd gekent hebben in den perfoon van on¬ 
fen ook feer lieven en beminden Neve Don Louys van 
Requefens en Cuninga , Commandador Mayor van 
Caftilien, Ridder van der Qrdre van S. Jacob., Gouver¬ 
neur vanMilanen, Capitein Generael van Lombar- 
dyen , en van onfen Raed van State, en de grote liefde 
en affedtie,'die hy draegt tot ons en onfen dienfte, en 
fonderlinge tot alle ’t gene dat wy ter herten hebben,ge¬ 
lijk boven al is’t welvaren, tranquilliteit, rufteen voor- 
fpoed van onfen voorfz Nederlanden, vaiallen en on- 
derfaten aldaer, wy den felfden Coramadador Mayor, 
by andere onfeopene brieven van coramiflie hebben 
genoemt, gecommitteert en geordonneert Stadhou¬ 
der , Gouverneur en Capitein Generael van onfe voor- 
fchreven Nederlanden, en Graeffchap van Bourgonge, 
inde plaetfe van onfen Neve de Hertog van Alva. En u 
biddende daerom, verfoekende en ordonnerende wél 
expreifelijk, dat gy van nu voortaen houd en reputeert 
onlèn voorfz Neve de Commandador Mayor van Ca- 
ftilien,voor onfen voorfz Stadhouder van onfen voorfz 
Landen, en voor fulks, als reprefenterende onfen per- 
lbon,hem draegt entoont alle eere, reverentie en ge- 
hoorfaemheid, gelijk als ons feifs, en in allen faken, 
roerende’t voorfz gouvernement, helpt en affifteerc<j> 
hem gevende raed , confort en addreffe, na allen uwen> 
vermogen, fo dikwils van fijnent wegen gy des verfocht 
fult wefen, en fal’tfelve ons aengenaem fijn,en voor 
dankbaren dienft gehouden werden. Edele, Eerfarriè, 
lieve, getrouwe en beminde, onfe Heere God fy met u. 
Gefchreven tot Madrid den xix van Odtober 1773 
Ondertekent Philippus. En noch lager A Dene- 

mentiers. De fuperforiptie was, Den Edelen en Eerfa- 
men onfen lieven, getrouwen en beminden Ridder- 
fchap, Edelen en fes grote fteden van onfen Lande en 
Graeffchap van Holland, reprefenterende de Staten 
vah den fel ven Lande, of haren Gedeputeerden. 

SSjfeben 
banö en 
«Bjoüc 
Com- 
snaniïatc 
acn De 
refyectn 
bc .©ta» 
ten. 

’t fefoij* 
ben ban 
tgoppe» 
ru£ aen 
Den 
«tëpffier 
Jltëttltec 

r\€$ boojfd CommanbeurO bjicuen aen hé p?o? 
^-Auntien fjielben fommarie in: batfe uit beo Co? 
nfnjc toieben mocHtcn beeftaen bc ootfaftc/toacrom 
fijne jBajcfteit belieft Hahhe Hem alfiier te fenben 
Ü002 ^ucccffeur beo hertogen 38lba/ aio üfteutenant/ 
CSouberncur en Capitein generael / toaer in Hp <£5ob 
Stlmacljtia toao btbbenbe / Hem fo te toillen begenabi? 
Oen aio dij’nc <0obbdijfte en Coninftlijftc |Baj. bienfl: 
en he toelbaert befer Êanben en Der pocher onherfaten 
ban hien mteifcljtcn / ’ttodft acn 3ijncn goehen toille 
nieten fouhe mangelen/ tonnt On Oem haer toe met 
alleen blijt toilbe Hellen en laten gcb?tnben/ enber? 
Hoopte / hat fulje te licHteltjfter fouhe gerahen/foberre 
Hp in Henluthen en anheren Staten ban hefe janhen 
fouhe binhenhe grote intelligentie / tmefponhentte/ 
Hulpeenbplïanb/ bic fp fijne p?ebecc(fcur in hefe re? 
geringe Hahhen betoefen en gehacn / ’t todft Ijn Henlui? 
hen gantfcH inniglijft toao btbbenbe / öcO fouöen fp 
Hem toeberom met allen toelgeneigben en goehen toille 
tot Haer fpo?encn Hebben. €n toaren hefelbe toieben 
gebateert hen leflen .pobember 1573. «Onbcrtcftcnt 
Don Louys de Requefens, en Jager Berty. 

<©at he ^eherlanhfe Hoeren en Staten banhe p?o? 
hintten fo goehen Hope en geboden ban hen boozfetoe? 
ben CHoot-Commanbeur Hahhen / haer toe Heeft ooft 
feer geholpen Het fcHdjben ban hen 3$cere p^efibent 
i^opperuo uit «^pangien / aen hen dSdfficr banhe 
Staten ban Btabanh Co?ndip IBdlemano/uit 
,p5ah?il ban hen jrjc <©ctob?!0 1573. hathenroot* 

«3?oot 
Cons» 
man» 
Oase. 

P* 

Commanheur mehe foacIjt/tnHoubenbe fottmiiérlpH/ 
hatHpnictenHonhe laten Hem te ahberteren/hatliP j‘4X 
hen Cüoot-Commanbeur / hic aio «gottberncur en 
Capitein <©enerad ban hen Coning toao afgefonhen / rEn&e De 
bebonh te toefen (fo ooft alle hie Hem Henhen / toaren Jan ito 
berftlarenbe) een feer eerlij!? eet/ booeftditig en naet? 
fïig / en hie alleo hoen fouhe boo? lief he / goebertieren? 
Heih en bdeeftHeih / betoarenhe h’ouhe retljten / coflu? 
men en gebziuHen heo lanho / en ptotcherenhe na he 
o?h?e her rehen / met ftenniffe her jBagiftraten / in her 
boegen / hat een peujlten retijt fouhe g^fcbichen/ en 
hat Hp niet anhero en toao foeftenhe / han he eere 
öeo/henhienfïheo Coranjt/ en toelbarenheOlanho/ 
haer ban Hp Hem Hahhe toillen ahberteren / op hat HP 
fouhe toeten mogen he goehe toeberficHt hie he Coning 
Hahhe genomen / na fijn grote lief he hie HP tot hen 
booif5 Eanhe toao hjcgenhe / en hat Hp ’t felbe fouhe 
mooen getuigen aen anhere/ enteberfïaengebenhen 
bolHe/toaeroraHP tod mocht berfdtertsijn/hat 3ijn 
IBaj. groten hienfïen aetigenaemHeih fouhe gefcHt^ 
hen/ $c. Cnherfïonö utoen hienaer en geheel oprechte 
©?ienh Joachim Hopperus. 

^n Het begfnfd en aenbanH jijnher regeringe Heeft am» 
Hp naertelijb allefaben onhcrfccHt / Heeft bele berga? 
beringen ncHtmhen / fo in’t fteimdijH aio in’t open? ecgemv 
baer/ beinfheHemfeet genegen te toefen tot fdeiOen ae dc# 
©eehe / en feihe heo Coningo toille te aijn/hat he ^an? 
hen tot Haer ouhc rulleen toelbaert fouhetoerhenge? ,„3™' 
beacijt. bebanb hen ^tact ban he ^eherlanhen 
bed anhero han Hp Hahhe gctoaem / toant hen hertog 
ban 3ilba Hahhe heo Comngo gacnifoenen meefl al 
onbetadt gelaten/ fo hatfe feer bele maenhen folhpe ten 
achteren toaren / haer hooe Hp feer b?eefhe boo? muiti? 
natte her felber/Hebbenhe oofe toeiniggelhOmehemt 
^pangiengeb?acfjt/hoo2 hienhe KahenheOConinjc 
meenhen/hat men Hier geen gdh enbehoojbetefen? 
hen: maechat hefe ^eherlanhfe pjobintten henlafl 
banh’oodoge fdfo alleen behoo2hcn te h?agcn/ fo cent? 
ge hom in ’t beginfel Hahhen b?oct toillen mafeen / hat ©fn 
he Coning mette tonfifcatie hergoeheren banheber? fta«e» 
lopene / gebannene en geerecutceröe / h’oojloge alleen 
tod fouhe bonnen Houhen/ maer’ttoerh bp Hem haer Sü 9 
na tod anhero bebonhen v^en ^?ince ban cDjangien iianDsi 
Hahhe bed (ïchen in ^oïïanh en &ïanh in dijn macht 
en getoelh / Hoe tod^oilanh g^noegfaern aen ttoebe? dc ccg" 
len ban hen anheren toao gefcheihen/ fohat hie ban rfnae 
^uit-J|oJIanh geen oT toeinig afTifïentie en Hulp en jjf e 
Honben hoen acn hie ban’t|^oo?her-quartier : noch com» 
hie ban Het ^ooeoer-guaiitier aen hie ban Ütoit-^ol? man* 
ïanh/ obrrmiio he inneminge ban ^aerlem. 23d)al?ÖEur^ 
ben hat fo toao he flab 3[dben feer hart belegerh* 
^en ^fage/ jBaefTanhfe ^luio en anhere plaetfen 
met ^panmaerhen / JDalen / Snitfe en ^eherlanhfe 
folhaten befet/toaer hoo^ coH heifehe ban ^elftge? 
noegfaem bejegert ficHcen/ ja he ^oïïanherO en bonheit 
in ’t Ewher-guartrer nacnlpo ban h’een ^tehe in 
h’anher Homcn / han met Het alher grootfle perijbel/ 
macr in Het ^oo?her-guartier cn 3Baterlanh toao Het 
toat heiliger/ hoo? hco lanho gdegentheih/ en oofe hooe 
hien he<0ouberneur 5!onHHeer ^ieheriH «gonopal? 
haerfebenfcHanifen Hahhe hoen maHen/ hie alle met 
hrijgobolb tod befet toaren/ alonamentlpH 1. tot pet? 
ten/ 2. optenSlaper / 3. Crabbcnbam/4.^cHo?eL 
ham 4 7. op he ïtcbelhijb/ 6. op he CalghijH/ en 7. op’t 
Calf. ^c Eanhen blebcnooHbpfonhec in’tEuiher- 
guarticr tot bele plaetfen lehig en ongebout leggen / fo 
hat niet alleen he ï^uïoman en Sanhliehen / maer ooft 
he KcntierO en ftoopluihen in groter benautHeih toa? 
ren lebenhe/ nocHtano toaren hie ban l|ollanh en Eee? 
lanh gerefolbeert / Het urtterfïe/ goeb / lijf en leben boo? 
Hare toplldb cn Gciigie te toagen en op te fetten bp heit 
Pdnce ban <©?angten (hie bp Henluihen in "t generael 
en particulier feer groot geacïjt entodbeminhtoaO) 
tegen hen ^pangiaerhen en Haren acnljangercn. Cn 
Hcctod hie ban ï^ollanh cn SEcclauh in hefe Denaut? 
Heih toaren / fo Hahhe nocHtano hen pjince ban <Oean? 
gien mer&aer-luiher Ijtiipe/ met een ongelooffdijHc 

ftloeft? 
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fcloeïmtéeötgDeib / «1 ttiet uimementre grote fioflen 

sBcicae' ^ belegert be fieben ban jDibbelburg en 
ia™ 2tttmuibcn in ^eelanb / in Oet €planb ban ïDalcbc* 
lïöiböci' ven. <©e toelfte feer bloehelijft en b?omeltjï» gebefen* 
Snnuü beert en befcbermt toerben ban ben ©berfien en €o* 
mi. ioneI€D?ifioffelban |Bontb?agon met 15 ©enbelen 

3©aïfefolbatenban fijnen regimente/befe Ji©ontb?a* ! 
gontoasS een feer liloeb erbarcn ïmjgoberfie. <©ebe' 
Iegertnge babbe nu al omtrent bijf maenben gebucrt / 
toaer boo? baer binnen feer grote benautbeibtoaoban 
bictualie en alle noobb?uft/’t toelb bpben boo?noem* 
ben ©ouberneuc ©enerael berfiaen 3tjnbe / en b?efen* 

joi ) öcbat 3iBontb?agonnootfbaïbengcb?ongenfoubemo* 
gen toerben/bcfiab ban fDibbelburg ober te moeten 
geben in banben ban ben ©?incc ban ©?angien / beeft 
l)p een feer gctoelbige fcbeepo-armabc boen toerufiert / 

cBctrin fo tot éfnttoerpcn até tot 25ergen op ten Eoom/ en 
desö feer beel bolïté baer toe bergabcrt bebbenbe/ nam boo? 
iaers hem / om met alle gctoelb tot ttoe of b?ie plactfen boo? 
157+. te b?ehen / en bc ^tab t’ontfetten / of ten minfien met 

p?obianbe genoeg te berfien. ^c©ouhccneurtéfeï* 
beopten 24 ^anuacij beofacrss 1*74. tot 22ntb)erpen 
gebomen / en ^ancljio b^tula ©berfieobcc b’arma* 
be gefielt bebbenbe: beeft bP ben felben bebolcn na 
jéergen opten loomte baren / omb’armabebieal* 
baer toegerufi toerbe / booetö mebe af te boeren. b’3C* 
bilatoaö feer begerig om befe faire tcbcfiaen/enber* 
boopte baer grote eere/ lof en p?ij£ te behalen / bP toao 
bp na onberbulbig / bat bet fo lange aen liep / eer men 
albacrbigbonbe toefen/ toant bP bp tijben/ bat ben 
hertog ban Sfllbanocb bier te lanbe toaoï/baer mebe 
al beficï) en boenbe toa$ getoeefi. 28té fjp nu ban baer* 
big toao / i£ bP tegen toinb en firoom in be ribiere ban 
be ^cbelbe t’jeil gegaen / boo? toienö licfitboerbig* 
beib ttoe febepen fijn bergaen / een fcöip op be ^anb- 
plate geb?eben 3ijnbe/ té boo?’tgetoelb gefebeurt en 
berb?onben / en bp föommerftoael témebeëenfcbip 
bergaen mettemenfcljen/en al batter op toa& 3©el* 
be onbcbacbt berlieg fommige boo? een ongeluchig 
teben bielben: maer b’SUbila onberfclmbt 3önbe / 
beeft fijn reife berbolgt/ en gebomen 3ijnbe omtrent 
©liflïngen / beeft be SUnberen boen uittoerpen / in me* 
ninge 3ijnbe/ om puimen bc Komero/ bie met bet 
p?incipaelfiegctoelbboïgcn foube ban Bergen opten 
Eoom / albaer te bertoacbten / om alfo met gebeelbcr 
maebt be^eeufe febepen aen tc ballen / maibbelburg 
teontfetten en fppfen / mibbelretijb bebben fpttoeof 
bnemael tegen be ^eeufe gefebermutfeert. <De©2in* 
ce ban ©?angientoao bier tijb binnen ©lififingen/en 
ban bes bpanbö boomemen toel getoaerfebout 3ijnbe / 
cngocbebonbfcbap bebbenbe/ babbe met bulpeban 
bie ban ï|ollanben ^eelanb een grote menicljteban 
febepen toegerufi:/en befelbe ban até boo?fien/met 
’t gunt bat tot fulben fahe ban nobe toag. ©p bare 
febepen toaren feer bloebe en erbaren bootfgefellen/ 
bctoelbe niet anberO en begeerben/ ban bennebracb' 
ten tegen be ^pangiaerben te Pté^ben. <©cn 3!bmi- 
rael 5[onbb^tiloupsf25opfot/ met alle be Capttei* 
nen ober be ^eeufe blote bpbemfijnbe/ btbbenboo? 
goeb in gefien / baer op be ^cbelbe te begeben/ op bat 
^uliaen be ïïomero met fpn febepen uit be J^aben 
ban ©ergenfoube mogen bomen/ omiiembeterte* 
gen befelbe te mogen gebjuibem 5!uüaen be ïicmcro 
mebe ban até toel boozfien 3ijnbe batljem ban nobe 

Riante toa$/témet3ijnbolb ffcljcpe gegaen / bpbabbeuit* 
fajatet genomen bolb / 3©alen en ©lamingen / en 1 o ©aen* 

öclen ^pangiaerté / bp totté ficrb omtrent 60 felje* 
toaci. '* pen / be ©20bpanbfcljepen baer in begrepen. €nalfo 

ben <©onberneur ^on Sop.ö be iteguefené albaer tot 
25ergen toaiS gebomen/ bebben 3p-luiben/ omfiem 
toillebom te bieten / en gelub te toenfeben in 3ön nieu 
goubenement / tot 3ijnber eeren elr ben gefebut gelofi / 

«en t,an gebeurt / bat bp ongelub bet bier in bet bufpoe* 
rf[°p3' her ban een ban be febepen té gehomen/fulbg bat ’t fel* 
aan ben be met een groot en fcbpebelijb gebmi.o en getoelb met 
^oni’ bolb met al aen fiucben inbe loebt gcblogen en bergaen 
öèucbec; té. Site Jgabcn ban bergen gebomen 3ijnbe/ in me* 
ongciuiu ninge boe? te bomen/3fin be ÜTeeufe terfionbberaben 

getoeefi benne bpanben aen te grijpen / en 3ijn met een 
rouragieufen moeb baer na toe gejetlt/ op ben 29 ^a* 
nuarij op een ©?pbag na noene/altoaer ben aiibmirael 
^lonbbeerHloupö 25opfot metten 3ijnen ben feer toel 
gequeten bebben / aenblampenbe omtrent oomerf* 
toale aiber eerfi be;0 bpanbef Sllbmiraeté fcfiip/ ’t toelb 
met xo metalen en anbere fiucben gefcljuté/ en met 
150 fo fclbaten até bootfgefellen boo?fien toaö/ en beb* 
ben ’t felbe na eenen bloebigen finjt obertoonnen. ^en 
SCbmirael 25opfot beeft baer een febeute boo? 3tjn ba* mftaci 
ben gebregen / en be meefie ban 3fin bolb bebben baer ©opfot 
baneentebengeb?acbt/ b’anbere ^eeufe Capiteinen suft¬ 
en bootébolb bebben 00b feer couragieufelijben en b?o* 
melpben geboebten / en baer bpanben aengeballen / 
en i0 ben fo toel gelubt / bat fp niet alleen 00b bejs ©i* 
ce-3tbmiraeté fcfiip obertoelbigb / maer boben bien 
9 of 10 anbere ban bebefie gerufiefibepenobertoon* 
nen / genomen en gebregen bebben / art bolb baer op 
toefenbe/tot 10 of 1200 mannen/omb?engenbe/en 
fonber genabe ober boozt toerpenbe / fonber pemanben 
te fparen/ ’t toelb eenfbeeté gefebiebe/ obermité be 
quetfure ban ben Hbmirael boo? fijn baben/ baer boo? 
fp te meer toaren berbittert.<©aer 3ijn beel ^panjaer* 
ben en 00b perfonen ban qualitcit op getoeefi / en men 
pielt eerfi boo? getoté / bat ^luliaen be ftomero albaer 
mebe gebleben toaei / ban men beeft na öebonben / bat 
bp met groot perpbel toonberbaerltjben ontbomen 
toaë/ en fpn felben met toeinigen gefalbeert babbe. 
«©aertéoobfcerfiatelijb gefebut opte genomen febe* 
pen / en bie bergaen 3ijn getoeefi / fulr bat be blote be& 
Commanbcuité met toeinig gefebut boo?fien bleef / be 
refie ban beg Coninr febepen bebben met een grote (foi. f.) 
befo?b?e be bluebt genomen tn be baben ban Bergen / 
baer fp ban baen gebomen toaren. d’ Aviia (fo berbaelt 
té)bieficb baegöte bo?cnboo?be fiebe ban ©liffin* 
gen geanbert babbe / fulb berliejS en febabe hernemen* 
be / en b2efenbe bat be <0?angife blote/ bie toeinig felja* 
be / in regarb ban fulben bicto?ie / babbe geleben/ bem 
oberballen foube /té te rugge getroeben/ eerfi in al* 
berbaefie na ber <©oesS / [en boo?té na ?ïnttoerpen met 

1 groter bcrbaefibetb en b?efe. 
_ <E^efe boo?fcb?cben bicto?ic beeft ben 3$filïanbcrg en 
^eelanberö eenen groten moet en courante gegeben / 
en men beeft grote tebenen ban bipfebap al baer ge* 
toont / en <©ob Almachtig ban fijne genabe gebanbt. 
T©aer jegens fijn be belegcrbc in uiöibbdlïurg en 3ir* ^cïw 
muibengefieel berfiout/ fienbegeen Dope om ontfet te gem&cnr 
bonnen toerben: en boetoel ben bonger feer groot toaes/ J30'1 tc 
bat bet niet langer en toass te berb?agen / ja bat fo toel 
bebo?geren atébefolbaten totte uiterfie öenautbeib tun ‘ 
toaren gebomen /bebbenbe in langen niet ban mout* 
boeben/ Ipnfaet-b?oot en anbere niet geb?uibelijbeon*öclbul3- 
gefonbe fpijfe genuttigt / baer boo? batter bageïtjr feer 
belefio?ben/ fo en beeft bc ï|eere ban |Bontb?agon 
nocb tot geen accoo?t of obergeben ber pïaetfen toillen 
berfiaen / fonber boo?toeten en abbijss ban ben boo?f5 
<©ouberneur<©enerael. <©aer toerben 00b beleloge* 
nen gefirooit binnen jBibbcIburg/ eenigc feibenbat 
be^eeufebeneberlage babben gefiab/ enbatbe lr* 
mepe ban 25ergen maer b?ic febepen en babben bcrlo* 
ren/ bat baer en tegen 9 of 10 febepen ban be^eeufc 
toaren genomen: bat be ^eeufe feer beb?eefi toaren: 
batter beel boben en geguefien binnen ©ïifiingen toa* 
ren geb?ocbt / en bat be blote ban 25ergen en ?ïmtoer* 
pen ben fouben t’famen boegen / en benluiben fcfterUjb 
ontfetten. ^analfofp gene fcbcrbcib en bc-nöcn linj* 
gen/fo beeft jBontb?agon een ban 3ün Capitctnen/ge* <taVu 
naemt Capitein (Crencbant uitgefenben met fiberc1™1 
infiructie beo? ben nieutoen <0cuberneur/ betoelfte 
tneinenbe bebectelijben boo? te bomen: toerbbanbebar.Gtn. 
^eeufe gehangen op ten 4 dFeb?uarij/ en tot ©liffin* 
gen geb?aeljt / baer boo? be ©?inee ban <©?angicn alle 
be gelegentbeib ban binnen ber ,g>tab quam tc toeten: 
’t toelb bem feer toel te paffe quant. T©e poineten bie 
be boo?f3 kapitein aen ben nieutoen <0cuberneur (fo 
bP b*to noemt) fouben bertonen / toaren befe: 

i. Dat alle nachten opten toren van Middelburg 
van 
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van tienen totten elf uren een vier foude werden ge- 
maekt, beginnende des Manendaegs den 7 c welk be¬ 
dreden foude, dat Middelburg en Armuyen noch wa¬ 
ren houdende voor den Conink : en by aldien men het 
vieren op hielde, fo en foud van genen node fijn at te 
komen om de fteden te ontfetten : maer om he,.£yland 

°Pi12De krankheid van den foldaten die dagelijx ftor- 
ven , meer dan io alle dage, en de kleine hope, bende 
darde Armeye terugge was gekeert, endatieliever in 
eenig exploict wilden in ftucken fijn gehouden,dan 
lijnt Jet brood te eeten,overmits iy bevonden,datfc voor 
fier moften fterven, en darter ook ten hoogften met 
en was, dan voor 10 of 11 dagen. 

, Darmen om de felve redenen met en fouden fael- 
geren ren lanxften fondag of maendag(dat was den ö 
of 7 Februarij) by fo verde dat haer Armeye of vlote 
nie?t en konde komen, als defperate te haferderen, door 
wat middel dat foude mogen wefen te verkrijgen eem- 

ve fchuitkens met koren. 
g 4. By aldien het Eyland foude moeten verloren 
o-aen , by faute van fecours, hoe fijn Excell. ( dat is den 
Gouverneur) verftond, wat en hoemengebruiken fou¬ 
de den rijkdom, fo wel van den koopmanfehap als van 
andere goeden, want die te verfinken , op darter de 
vyand geen profijt af en foude hebben, fo waert van no¬ 
de dat men ’t volk mede foude moeten verfinken, 

’t welk p-een redenen en foude fijn 
C So verde hy (te weten Capitein Trenchant) felver 

niet in perfoon en foude mogen voort gaen, door hae- 
ftigheid of ander belet dar hy in alder diligentie Zijn m- 
ftru&ie foude fenden aen den Gouverneur, en defelve 

fchrijven ’t gene boven verhaeld is. ,. , 
6. Dat hy ook foude feggen , aar de fchepen, die de 

paffagie willen beletren, niet wel toegeruft en zijn , en 
datfefeer vrefen voor de Armee of Vlote des Comnx, 
en dat rot Vhffingen feer vele doden en gequetften wa¬ 
ren ingebrocht, en ook onder andere den Admirael 

L°7Uy'DKde>Colonel feer verwondert was van’t gepaf- 
feerde,en dat hy anders niet en kan begrijpen,of die van 
Vliffingen en moften gekregen hebbend inftruóbe, die 
ziin Excellentie aen J uliaen Romero gegeven hadde. 

'8. Zijn aenkomfte, en als hy door gekomen foude 
Zijn, foude men betonen den 4 dag der maend Februa- 
ry (dat was den dag als hy gekregen werd) mits een vier 
makende binnen der Goes, vanden 8 totten 9 uren. 

9. So daer eenig perijkel van importantie ware, ook 
van’t verlies van 9 of , o fchepen, en van de dood van 

Juliaen Romero : darmen een vier foude maken ter 
Goes, van den elven totten twaelven, t welk indien het 
ged aen werd , foude onnodig zijn, revieren van zijn 
aen komften , aengefien het te kennen konde geven, fo 
wel het een als het ander. _ , . 

10. Sod’Armée van Bergen maer verloren heeft drie 
fchepen , en ter contrarie 9 of 10 fchepen heeft gewon¬ 
nen van de vyanden,foude men ter felver uren en piaet- 
fen maken twe vuiren in de plaetfe van eene. 

11 So d’Armee of Vlote van Bergen noch van tin¬ 
ne foude zijn, haer te voegen en verenigen met die van 
Antwerpen , en darter over fulx hope van ontfet foude 
zijn, dat men dan op Heynkens fant een groot vier iou- 
de maken, van den n tot den eenen na middernacht 
opren fel ven dag te weten, Donderdag den ïnj.alstiy 

WCïa?Sodaer eenigegoede en gewiffe tydinge mocht 
ziin van haer haeftige fecours en ontfet, datie op Heyn¬ 
kens fant op Vrydag fouden maken drie vieren, van 
een uren na middernacht totten twe uren. 

ia. En ter contrarie fo daer geen hope en ware van 

haeftw fecours, dat men op’t felve Heynkens fant op 
Vrydag of Saterdag van den drie uren totten vier uren 

foude maken een groot vier. .. , . a „,n:n 
14. En ten laetften, dat dit foude zijn de leftetydin- 

pen en brievcn,die den Gouverneur foude krijgen vo 
n verlies van dit Eyland, of van haer fecours. S<£> nu öe helencröcn niet niet allen en ftonöen betnc; 

men ban t gene fp bcröoopten / en öe biertcftencn/ 

Het levende Boek. 15 7 4» 

öicöebootö Capitein tot inflruetie gegeben toaren/ 
niet en tiernamen/ ftonöcn fp tod öetracl)ten/batl)P 
gehangen moft 3ijn / en öatfe geen ontfet en ïjaööen te 
berjjopen / en niet ftonnenöe öen fionger iangei* bcröjas 
gen / achten 5pluiöen öattet Ben oo?bacriijftet toao' / öe 
jicöcn ober te geben in Banöcn ban öen p?inte ban <B' 
rangien / öan alle ban Ijcngcr en hommer te bergaen 
en jteiben. <§s öacrom bp Ijenluiöcn raeöfacm gebom 
öen / öat öe Colenel eenige <©eöeputeecöe fcuöe fcnöen 
aen öen ©nnce ban €>?angien / cm metten felbente 
oberftomen op alfulbe conöttien enboojtoaetöen/alSÈ 
öe boo?)3 #?ince Ijenlmöen fcuöe toülen gunnen. <0- 
ber fiujc fijn eenige <0eöcputecröe gefonöen/en ijs eimc- 
ijjfecn na eenige öifftcultetten öe fa Ut bcröjagen en ge* 
atco?öeert op ’t Catfecl ban ïlammeftenö / anöcr0 ge? 
naemt Zeeburg/ op tenebjuanj i574.inbol- 
genöe manieren. 

N den eerften datdeHeere ChriftofFel van Monf- 
i dragon Ridder, Heere van Remerchicourt, &c. Co- m « 
lonel van de Walfe voetknechten , zijnde tegenwoor- bflbutg 
dig in Middelburg en Armuyen, verlatende de Steden 
van Middelburg en Afmuyden , fonder te demolieren »» 
de tegenwoordige fortificatiën, ook allen gefchut, mu- ictoert 
nitien, fchepen, goeden en koopmanfehappen daer 3önaen 
blijvende: fal met het voetvolk van fijnen Regimente, 
die fijn Excell nieten lullen willen dienen, trecken uit uan 
den eylande van Walcheren met haren wapenen, vaen- rangitn 
dels en bagagien , hem en den fijnen in goeder trouwen ^0j0ntj 
toebehorende, londer daer onder te mengen eenige an- 
dere perfonen of goeden, in hoedaniger manieren het ft^agon. 
foude mogen geichieden , en de gene die bevonden 
word ter contrarie yette willen wech voeren, fal ge- 
ftraft worden na difcretie van iijnder Excellentie. 

z. Sal den Heere van Monfdragon op fijn trouwe 
beloven weder te komen in handen van iijnder Excell. 
fo verre hy binnen twe maenden naeftkomende niet en 
doet uit de gevangeniffe verloflen, en^in bewaermfle ' 
wederkeren in eenige plaetlen van Holland of Zee¬ 
land, wefende onder’t gebied en gehoorfaemheid van 
Iijnder Excell. Philippe van Marnix, Heere van Mont 
S. Aldegonde , den Capitein J.acob Sy monfz, een Ita- 
liaen, gevangen in den Hage geheten Citadelle, de Lui¬ 
tenant van Capitein Willeken van Angeren ,en eenen 
vijfden genaemt Peeter. En of den voorfz Montfdra- 
gon nieten wilde doen defe beloften, fo fullen krijgs¬ 
gevangen bly ven drie Capiteincn, en fo veel Luitenan¬ 
ten, Vaenders,Sergeanten en Ccrporaels van fijnen Re¬ 
gimente , ter tijd toe, dat die voornoemde 5 gevangens 
volkomelijk verloft fullen fijn. 

3. Sullen van gelijken uitgacn foetelaers, buflchie- 
ters, mitfgaders de Cornroiffariflen van het equipage 
Jan Lopez en Jacques Padoulle, met haer dienaers, 
pumpieren en bagagien, als ook fullen de Papen en 
Monnicken, fo verre fy willen, alleenlijk met haer ey- 

gen klederen. , 
4. Sal by fijne Excell. gefield worden goede ordre, 

op dat egene die uitten Eylanden trecken fullen met 
haren goeden, als boven, gefcheept en fekerhjkeno- 
vergefet mogen worden aen de Vlaemfche kant. 

5. Belovende de voornoemde Gedeputeerde hier 
ondertekent op haer-luider trouwe en eere, dit tegen¬ 
woordig tracftaet by mijn Heere den Prince en den Co- 
lonel refpecftivelijken, in behoorlijke forme te doen ra- 
tificeren en volbrengen , en dat tot meerder verfekert- tinceren en voioreugcu , vu ‘.- a . 
heid der felvervolkominge, fuffifante Oftagiers geftelt 

fullen worden ,fo wel van d’een tijde als van d’andere. 

p\€ ©urgemccfïcren ban jBtöödbnrg ïjebben ooft 
^ftai*c<0cöcputca:öc gofonöcn acnöcn p?tnccbaa 
(Ojangicn / om boo? ftaet: / fiave bo?geren cn tngefeten: 
mitfgaöcr0öo<©cc(lolpljdö tc acco?öccen cnobccte 
ftomen / on na eenige f toangfteöen / en öat öe p?mce 
ban OMagmen Ben-lieöen onöec anöereooftaf-eifcB' 
tc / tot reöemptte liaeröer goeöeren/ een femme ban 
500000 gulöenö / fiebben fp feftere poimten en atticu^ 
len obci-gegeben / berljalenöc öe eüenötgliaö en ar 
moeöeban Baccöec bo?gcren/ fiaet en gelegentyciö/ 

i 



rPrince van Orangien, Grave van Naflau, Gouver¬ 
neur van Holland, Zeeland, Weft-Vriefland en Ut¬ 
recht, ’c rapport van ’t gene de BurgemeeHers der fel ver 

vanMii' 

*574 
ootmoedelijBen bétfoekende/ dat de Heere p^tnce daer 
op cegacö foube geitenen te nemen / en te boojfien/bat* 
feniet boo2ts? ge&eel en al berdoiben en geruineett fou* 
den toerden/berfoeBende ooft gratie/ nopende be ge* 
eifcöte 300000 guldens?/ eneenige andere articulen. 
<©aet op de boo?f5 ©2ince defe nadolgende berBlarin* 
ge gedaen beefu ' 

l®*8* /"'’Ehoort by ons W i l l e m , by der gratie óóds , 
San beil Prinr-f» vün Oranaien. Orave van l'JafTan. Grvivp^ 
Stfnce 

ti&> 

ap’töer* ftede van Middelburg, voor hun en haren borgeren, 
foeft ban onfen Gedeputeerden als giftèren gecapituleert heb- 
i»e 25uc> bende met den Coloriel Monfdragon, fchriftelijk ver- 

toont en ootmoedelijk aen ons hebbeii gedaen verfoe- 
Uon ken, wy door mededogen van de uitterfté élleride, hon- 
Iglbbel/» ger en armoede, daer in die voorfz Had eriborgèrsin 
*wa' gevallen lijn, op ’t voorfchreven fchriftelijk vertoon en 

verfoek verklaert hebben, en yerklaren by defert, fö 
hierna volgt: 

1. Eerft dat de voorfz borgers die den eed willén 
doen, fo andere lieden ónder ons gebied wefende, ons 
van Coninklijke Maj. wegen gedaen hebben, fullen be¬ 
houden lijf en goed, fonder rcproche van voorgaende 
laken, tot bewaernifle van den welke wy voor d’eerHe 
in de voorfz Hede fullen doen trecken, feker getal van 
borgers üït de Hede Ziericzee, Vlilïingen en der Veer, 
om krijgs én fcheepsvolk daer uit te keren. Gedenken¬ 
de ook met alle gevoeglijke middelen, den haet vanden 
anderen Heden tegen Henluiden te doen celferen. 

2. En fo wie den eed niet en begeert te doen,van den 
felven fullen wy mogen houden in arrefte, binnen het 
Eylant vanWalcheren den nombre van io perfonen by 
oris te verkiefen, ter tijd toe en fo lang, als de felve gear- 
refleerde uit de gevangenilïè fullen hebben doen ver- 
lolTen den Borgermeefters van Haerlem, met andere 
borgers ten gelijke nombre, door wat middel dattet zy. 

3. De goede borgers jegenwoordig en noch toeko¬ 
mende, fullen voorts meer mogen haer koopmanf-hap 
drijven, mede van den llede rechten en privilegiën ge¬ 
nieten en gebruiken,binnen den limiten van haer jurif- 
di&ien , als te voren. Referverende aen ons, om die 
van der Veere, Vlilïingen en Armuiden mede te voor- 
fïen, als wy na verdienlle, niit en meeHe oorbaer van de 
felve Heden en plaetfen, mitsgaders van den gemeneh 
Landen fullen bevinderi te behoren, 

4. Wy verHaen ook,dat aengelien fodanigen gratieu- 
fen appointement,de voorfz borgers (niet tegenHaende 
defomme van 300000guld. by ons propofitiegeeifcht) 
fullen betalen töt.onderHand van de tegenwoordige 
oorlogen,en om dés vaderlands vyand te helpen verder¬ 
ven, fodanige fomme, als wy na Hate en geHaltenilfe 
bevinden fuflen redelijk te wefen, fönder hier in te be¬ 
grijpen den huiduiden of landfaten ons partye contra¬ 
rie gefüHineert en gevolgt hebbende, gémerkt wy met- 
men felven appart fullen doen handelen. 

y. Sullen ook de voorfz borgers fcherpelijk toefien, 
datter van de koopmanfehappen ofgeellelijke goede¬ 
ren niet vermindert, verHeken of begraven, of weg ge¬ 
dragen werde, ook mede te voorfchijn te brengen alle 
de goederen, ju welen die fy weten fullen begraven of 
VerHeken, ja yemanden in bewaernifle gegevenlte zijn, 
toebehorende geeHelijken of andere perfonen, fich bui¬ 
ten den Eylanden onthoudende, op lijf Hraf. 

6. Wat belangt’t verfoek by de voorfz Borgermee* 
Hers gedaen,ten einde dat de borgers voor delè tijd ver- 
trocken wefende, wederom haren goeden fouden mo¬ 
gen heren,defelveprefenterenderequeHe, fullen daer 
opdifponeren fo wy fullen bevinden te behoren. 

7» En aengaende ’t vorder verfoek van de voorfz Bor- 
gemeefteren of Gedeputeerden van Middelborg, ten 
opficht van Papen en Moniken, der Kerken-dienH en 
Kerken-goederen,fchuldcn gecontradlcert,ter fake van 
de oorloge, met meer andere poinden fchriftelijk by 
henluiden vermeit. Den Moniken en Papen is toegela¬ 
ten, met hun klederen te vertrecken,op de reHe geden¬ 
ken wy ter gelegender tijd, en na voorgaende informa- 
tien te difponeren, fo wy in allen redelijkheid, en totten 

I, Deel. 
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meeflen oorbaer van den Haet en gemeinen Lande be¬ 
vinden fullen te behoren. Gedaen binnen Vliflïngen, 
ondpr ons cachet en handteken den February An¬ 
no 1574. 

V<DlgaiÖè Welke oberkominge fd is? |Donfb2anott 
met 5ijn JDalen den 21 feö?uarp uit de boo2f$ 

(leden bertrocken / fptoaten in een feer miferabeleit 
(late ban hongeren kommer/hebbende in d?ie toeken 
niet ban lijn3aet-Boeken gegeten / fp 3ijn alle ter $eusS 
in ©laenberen aen land gefet / en 3ijn defelbe (leden itt 
banden ban ben ©2ince ban ©rangien obergeiebert. 
<Dacr3ijnojpbenz2 jfebjttarp boo? eerft ingefeomen 
300 Doggeren ban be naefl-gelegen (leden/enop ben 
24. ie? ben ©2tnce ban Orangien felfs? in perfoon in bec 
boo?f5 ftaö jjBïDbelburg gekomen / en geeft in bele fa* 
Ben goebe 0202e gefïelt / fulr bat bp bele herten getoon* 
nen beeft. ï|p beeft in plaetfe ban be geeifebte 300000 
gulben/ baer niet ban iooooo gulbénopgeleit. <©e 
Colonel |Dortf b2agon ie? na Sdnttoerpen bp ben <Bou* 
berneur gereijt/ hebbende gelaten fijne tyiebett pan 
obligatie/ baer Bp fip beloofde be eere ban jfêont 2M* . 
begonbe en b’anbere gehangene? té boen feberen in 
Rolland of Zeeland / in eenige plaetfen of (leden fnn 
<£jrcell. toegebaen/ of felfe? perfoonlijB toeberom in ge* 
banBenijfe te Bomen. ï|et ie? een feer faborabel accoojb 
gebJee(lboo2 be belegerde/ alfo fp in be alderutterjle 
noobgeb2atbtbjaren/en niet langer en Bonben tegen 
bouben: ban merBelijBe oo2faBen bebben be éeerc 
P2ince om beters? bjille gemobeert/ in befer boegen 
met bunluiden te bandelen. bictorie beeft ben 
$2ince ban «Drangien feerboo2berltjBgebjeejl/ beb* 
bende baer boo? niet alleen in banben gekregen d2ie 
febone (Êitanben / als? 3©aleberen / 25ebelanb en «©ui* 
beland: maet is? baer boo2 00B meeiter getoo2den ban 
der Zee. IBen beeft alom in be (leden ben boo2f5 ï£ee« 
re ^2tnce toegebaen / gebiert en geluid / en getoont 
grote tekenen ban blijdfebap/ en <0ode gedankt ban 
defe bictorie. 

Incarnatie op ’t innemen van Middelburg. 

MiddeLkVrCb In EeeLant Laet ben Coninct Van 
I|rfpanglen/ 

€n begeeftbem bil ^oLLant aen ben ^ince Van 

EM alboebjel ijBonfb2agon bem fo eerlijk enb?o* 
melijk in defe belegeringe geb2agen beeft / dat niet 

met allen op bem te feggen en biel/fo beeft bp nocktaniS 
geen groten dank beljaelt bp den fijnen/en beeft mee 
feer grote moeiten na lange follicitatïen / pan bet» 
<02oot-Commanöeur Bonnen bertoerben be ontfla* 
ginge ban ben ïjeere ban &Ibegonbe/bocb ten laet* 
(lenboo2interce|Tieban bele fijne goebe b2ïenden/ en 
om de goede dienden / beeft bPJtconfcntbertoo2ben/ 
litaer lange na bat de beloofde en toegefeibe tijd ober* 
dreken hjad/fulr datmen meenbe/datter niet ban bal* 
len en foube/ en bele geloofden badelijken/ dat bp nim* 
merrtteer los? gekomen en foube bebben / bp aldien dert 
<©2abe ban 25offn tot I|öo2n niét gehangen gefetert en 
Öadbe. ^aer toerd ook uitgedrooit/ dat de boo2f5 ëee* 
te ban 5Cidegonde feer gualijken in gebankeniij'e 
mierde gebandelt en getracteert / toaer doo2 Sonkkeec 
^tederieb ^onop/<©oubernetir ban ’t $002derguar* 
tietenJBaterland/ bantoegen den^inceban <©ran* 
gien oö2fake genomen beeft / te fclj2ijben aen ben ©2e* 4Smcy 
fident ban ïjolland €o2nelis?c^uie?/ tot atreckt ten qe» 
geblucbt 3ijnbe/bat bp foube maken/ bat be Jfyeerc ban l?roohft 
^.aBlbegonde beter getracteert bjerbe/ of gelijk trac* “cKe 
tement foube. ben <02abe ban 25offu ook gebeuren/ ban ai, 
daer ober de kolonel 5p?ancois?©crbugo cornmabbe* 
rende binnen Ifaerlem / ban toegen ben <ffon(rtgban ££ 
^pangten/ aen den boo2f3 ^onop^ijft/ bat bem êcnifre 
bertoonbert/bat een fo bifcrcten aêbelmart ais? bt* is?/de r“Ut' 
fcbuldban fulr foube toillen opleggen/be gene die geen J 
machten beeft baer in pet te remebieren/ alfo be©?e* bm 
fibentbem alleen beeft te bemoenen in faken die de ju*tolcröe 
fiitie aengaen/ en niet met faken der oo2logen / ban 

ber* ‘ 
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betftlaert / bat De l|eere ban 3Eïbegonbefecrtoelenü^ 

£>fï>?9' leefDeïijCigctractecct toecbe/ ftebtgp/ fetbftp/tnben 
bri ban «nnc j,cït oSiabe ban 25ofTu alöacc gualijftente tracte* 

rD“ ren ton biillen'tfclbc aU)tec niet bocn/boebJ^lbjp tfeh 
^.anop. toe nm mee^ In rccetb^röx^c ^«ulc 

kibegonbe/ fenö mp Da'toaecö mi man ^ /öan 

niet aen eenige anöete / en tb ^J.öi7£^thtoö”n om 
ftn bent fien tnacl) en fp2eftcn/ f£> fal UP üebtnöwii on- 
taiaacfttia te fijn/ Dat ftp quaiijftén getractcert to / 
toaSt Doen De ^efiDent ban ^ollanb niet aen en 
naet / Die nu anDerö niet beel en Doet / Dan 3nn familie 
betoatenbe/ mits ftem 3i)U Officie / banDeUBangege- 
ben benomen iö. toefen b?ief tö m Date Den io ipnl 
,5 74., ^diöDe 2 maertBen/ Dat IDonfeuagon bc.ooft 
ftaDDe / Den boo?f3 l^eetc ban ^IDegonDe tut De gebam 
ïteniffe te bcrloffen/ en te Doentoebecfteren tn centge 
plaetfe ban l^ollanD en éëelanb / tocfenDc onDet t ge^ 

n ol 7.) bieb ban Bert $2ince ban <©?angten / eben gcpafficrt 
toaten: De boo?noembe cêonop ooft onlange tejócnen 

9<EfchMi'fcl)?iibengeftaD ftcbbenbe ban Den f&tnce ban0?am 
bni ban gten/ banben 3 9tp?il«574» uit<Do?b2ecl)t/ tnftouben' 
»fn. De / Dat Ijp ten felbtn Dage bp fefttoben ban ettelpe ge^ 
ES bangenen tot öttecftt feftedp bertotmgt toaO/ban 
ramjien/ ijetquaeD tractemem / Dat Den l^ccte ban ^egonbe 
noprnbe ^ fijne gehangene aïbaec geDaen toetue, en ftoe 
iact? Datmen Dcfelbe gehangenen niet allcenlp beel ftnfttec 
mmt gehangen fticlt aio te bo?en / macc ooft ban ftongcï bp 
ban aen jj,.. jjetgam / en in feec buüe plact|en Debe leggen / 
& boben heel anDer ftjben / ’t toelft ten aengeDaen toecDe 
öeuonbf- Ojöonnci'enbe ften obecfulï tocl ccpjcff. lijft/ bat ft, 

ban {ïonDcn aen De J^eerc ban ^oOft/mttfgaDcrSaften 
anDerengehangenen inHBatetlanb 3tjnDe/ooftftnft' 
ter ftouDen fouDe / en boo2t$ ttactecen/ alö De 3üuc ge; 
tractcerttoerDen/en fonDerlinge Dat ntemanbbpben 
boo2f3 i^ccreban25offuenftome/noeftDatftemgeem 
fjntö geoo?loft fp / eenige b?ieben meet te fcftttjbcn / in 
toat manieren Dattet 3P / op Dat (fetD ftP)bcPPanDen 
mogen ma ften/ Dat top eben fo toetntg op ftarm ftoog' 
mocD paffen, ^ngeballe De bpanbeneemgeban onfe 
gehangenen (fciD ftp) ban ftonger of anDer geb2eft laten 
ftcrlieiv fo toülcn top Der felben getoacrfcftout hebben/ 
Dat tos* in De plactfe ban eenciv ttoe nan ftarent toegen 
tnfgelür laten flerben en bergaen fullen/$c. l^ceft Daer 
om goeD gebonDen / opte p?cfentatte ban ©i^ugo/a}s 
Daer cencn bo?gcr ban 3tiftmacr/ genaemt ^irft d)o- 
maffi toefenDe alö Doen Cuiper en 3Bijnbcrlater al? 
Daer ftenen te fenOcn/ om De reeftte toaerftetD ban alle^ 
te to/ten/en Ijcm felber te fp^eften. ©crDugo fijn tooo?D 
ïionDcnDe/ reifDefelbe met ftcmt’atrecftt/entoacftt 
ftem bn Den l^ccrcban SMDcgonDc/ ftem Daer bp alleen 
ïatemöe omtrent toat meer Dan een quavtievc ban een 
«re/ in boegen Dat ftp ftem met gemaft fp?eften/ en ban 
fnn tractement onDerb?agenmocftte. €nftpbcbonü/ 
Dat fto fecr tocl en bclecfbcftjften getractecrt tocrDe / 
maer ban fijn berloffinge en topt ftp noeft niet af.^ocft 
Den 6 Jjept. Daer na fdj?ijft ftp eerft aen ^onop/Dat ftp 
ban toegen Den <©toot CommanDcur b?p en lo$ ge^ 
fpjoften / en in iBonfDjagong ftanDcn obergegeben 
toatf/ Die alftaer eenen gefonDen ftaDDe/ oni ftem b2p te 
laten / mits? Datftn moft batoacftten naftetbefcftetD 
ban fijn <êjcc. Dat ftp |Bonf D?agon ban fp belofte gut* 
teerbe ®en 28 ^cpt. Daer na fcftnjft ftp tocDerom aen 
^onon/ Dat De gene Die geftomen toao/ om ftem tn fptt 
bofte b’pfteiD te tïellen/ D002 Den roep DcrftranftfteiD 
ban Den ©nneeban €>rangien/op fufpitieof ftopeban 
Deo felfODoob / eerft toeDerom toaö getogen na Den 
CommanDcur / om nieu befcfteiD te ftalen / Daer op na 
molt toacftten/ leggenDe Daer en tuffen gelogecrt op ftet 
flot ban ©icDcnburg/ int logement De£ Caftelems/bei 
toaertmet toacftte Der folbaten/Docft ober ftet ^lot b?p 
gaenbc / ’t toelft ftp ften niet en ftaDDe toillcn berftelen / 
pp Dat bp anbere albaec geen anDece tpbinge Dtesi aen^ 
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gaenbe en toerben geftrooit en geïooft. ^p ftoopte/Den 
man of fp befefteit ban Dage te Dage te f uilen ftemen/ 
alfo ftet in De ttoeDe toefte al toasS / Dat ftp bertrefe / ift 
ftebbe berfcftciben b?ieben gefien / uit fijn gebanfeeniffe 
geftftjeben/ Daer ftp ftem bebanftt ban fijn goeb tiacte= 
ment ^Be bjoutoe üBoutoagiere ban ‘HffenDelffflBi^ 
ftelminabanl^aeftenfteeftDen 1 <0ttcb. 
recfttaenbenboo?f3^onop gefcft?ebcn/ DatDe^eere 
ban StlbegonDe Dien noene fp fcftepmaci met ftaec 
ftaDDe gegeten/ en Dat ftp beg anDeren Daegsü fmojgeno 
b2oeg fouDe berrreeften/ met ftopc om Deo abento noeft 
binnen <©o?b?ecftt te toefen / gelijft ooft toacratfttig 
toao/toant ift ftemfelbe ftebbe gefien ten fdben Dage 
ban ftet Cafteei ftomen/en ten ftuife banbebjcutoe ban 
9HfTenDclff ingaen. 'SIlDitö io De ^eere ban 3tlDegcnDc/ 
na Dat boben De beloofbe ttoe maenDen noeft gepaffeert Drgonüe 
toarenbijf anbere macnDen/ ban fijn lanfiDuirigege; uit öe 
bnnfteniffe omflagen / en toeDerom in ^ollanB bp ben gjgsj* 
^2inee ban (©rangien geftomen/bie ftem met fecr gro? j0ji. 
te blpfcftap fteeft omfangen. 

^e grote ftoarigfteben banbefe btnncn-lanbfeoo?* 
logen / ’tbertreft cn berloopban meeft Der oubeïïe* 
gcerberO/en b’onetbaremfteib cn toefc ban eenige in be 
regeringe 3pbe/toaO oo?fafte/bat uotft in J^ollanb ge^ 
ne reeftte goebe o?b2een toaotottenonberftoubbanbe 
republpe / of ftaet ban ben üanbfcftappe/ ^teben en 
gemeenten ban Dien / gelijft toel bcretjcftte: toaerom 
bp bie ban l^ollanD goeb gebonben en nobiggeacftttss 
gcto02öen/ bat Daer in boo?fien/ en eenen bericftcn boet 
genomen en geo2bonneert foube too?ben/om alle bcfo?* 
b?etebermpben enboo2ftomen : tot toelften einbebp 
ben €belen / grote en ftlcine «^teben ban ^ollanb / aio 
^O2b2ecftt/^clf/2.eiben/<0oube/ïiotterbam/<$cftie^ 
bam / <0orincftum / ^cftoonftobcn/ <©ubetoater cn 
ïBoerben/in^cpt. 15 73. binnen Der ftebe ban ^Bclf/ 
geraemt cn befloten io getoeefi feftere ojbonnamte/ om 
onberftouben te toerben op alle bergaberingen bec 
<©ebeputecrben ban be €belen en ^teben/ tep2cfcnte* 
renbe bc Staten ban Den lanDc ban ïjolianD: mitfga* 
öerö D^ beieiDinge en uitreefttinge ban Deo gemenen 
TjanbO faften: toelfteo?Donnamien gecommuniceert 
3ijnDe in De ©?oetfcftappen Der boo?f3 fteben / Daer na 
opten eeeften cn nabolgenDe Dagen Deo maenDO fz* 
b?uarp 1574.10 bebefiigt/ en tot meerDerberfterftinge 
befcgelD metten fegele ban De €Delen in ’t particulier ( 
en gemene fecrete fegelen banDefelbe^teDen. 3&e 
poincten Daer in begrepen toaren Defe: 

1. P>At van doe voortaen en by provifie, gedurende 
’ ^d’oorloge ’c Collegie der Staten van Holland ge- £on°nan« — uuuuugv- l ‘ -- o uonnoa 

reprefenteert lbude werden byde Edelen na ouder ge- tieont 
woonte, mette gedeputeerde van de fteden aldaer geno- 
mineertjdoenmaels hen partyehoudende,dewelke or- 
dinaerlijke ver^aderinge houden fouden alle fes weken, tien tnbe 
tot fuiken plaetfe en dag, als in’t fcheiden van de laetft 
voorgaende vergaderinge t elke reife foude werden aen 
geftemt en verklaert, en boven dien t’allen tyden, als fy ban (goh 
by, of van wegen fijn Excell. de Prince van Orangien, lanb im 
fouden befchreven of beroepen werden. kiblnge 

i. Dat uit ’t Collegie van d’Edelen op de voorfz ver- ban be £ 
gaderinge ten minften fouden moeten compareren vier Bemene 
van hen-luiden, en uit elk van de Steden ten minften 
twe gedeputeerde perfonen. 

5 Dat de Steden uiten haren fullen verkiefen drie van 
deprincipaelfteen beft gequalificeerfte perfonen, die 
ordinaris als gedeputeerde, of ten minften twe van dien 
opte vergaderinge fouden moeten compareren, en dat 
voor een jaer lang, en dat in de felve vergaderinge nie¬ 
mand anders dan de felve gedeputeerde van de Edelen 
en fteden en foude compareren,ten ware om redenen. 

4. Dat de voornoemde gedeputeerde,en alle die inde 
vergaderinge der Staten fouden verfchynen, voor al 
fullen beloven en fweren,des lands privilegiën, handfe- 
ften en gerechtigheden, en andere loflijke coftuimen te 
fullen voorftaen,alle des gemenen lands faken met raed 
en daette helpen vorderen, daer in adviferen en beüui- 
ten fulx fy na haer verftand en oprechter confcientie 
tottet gemene belteen welvaren bevinden lullen te die- 
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nen, loncjer affekHe, gunfte óf ongunfte tot eenige fte- 
clen of perfonen int particulier, alle ordonnantiën en re- 
folutien vande Staten , de commiffien en laften hen 
Staetsgewyfe bevolen,na haef vermogen en wcteiifchap 
getrouwlijk te volkomen en doen volkomeri, en vöorts 
fecreet te houden alle faken inde voorfz Vergaderinge 
gehandelt of befloten,fonder die te openbaren,dan daer 
des van node weien, en de faken vereifchen fullen. 

4.. Dat de voorfz Gedeputeerden op alle befchreveri 
dagyaerden fullen gehouden zijn te compareren,op pe¬ 
ne van ’t verliefen haerder ftemmen, en niettemin ’t ge¬ 
trakteerde te moeten achtervolgen , en geftant doen 
’tgunt by de prefenten fal beüoten zijn, en boven dien 
te verbeuren onder de yo gulden fo veel by de prefenten 
fal uitgefproken werden na gelegentheid vander faken. 

y. Dat alle andere kleine Steden en Gedeputeerde in 
de voorfz Vergaderinge haren vryen toegank fullen 
hebben,om haerlieder particuliere faken aen te dienen, 
gelijk fy ook fouden gehouden wefen,hare Gedeputeer¬ 
de te fenden, als fylieden om eenigefonderlingefaken 
fouden mogen befchreven worden. 

6. Dat de Edelen fullen hebben de eerfte ftemmen, 
en daer na van de Steden d’eerfte Dordrecht, en fo 
voorts als van ouds, elx mette redenen van hun ad vijs 
en opinien,fonder d’een d’ander te interrumperen, en 
dat op alle faken befluitfoude worden genomen na de 
meefteftemmen, welke refolutie en befluit in alles fal 
moeten achtervolgt werden, uitgenomen dat niemand 
jegens fijn wille fal werden overftemt in materie van 
'confent te dragen tot beden of fubventien, of van eeni¬ 
ge partyen van contributien onder den anderen te ma¬ 
ken , en fo fy niet en konnen vereenigen of verdragen, 
foude ’t gefchil geftelt werden tot decifie van den Prin - 
ce van Orangien,metten genen die hy uit den Rade van 
Holland daer toe by hem fal willen nemen. 

7. Dat de Edelen en Magiftraten van de fteden groot 
en klein gehouden fullen wefen te volkomen en t’ach- 
tervolgen, elx voor fo veel hen en fijn ingefetenen aen- 

' gaen mag,alle ordonnantiën en refolutien alfo Staetsge- 
wijs genomen, fonder wederftand of wederfeggen, op 
pene van alle koften en intereften daer door eenigfins 
opkomende, fo wel aen hare perfonen en goederen, als 
vanallepoortereneninwoonderenvanhaer fteden re- 
fpedive verhaelt te worden, en niettemin de contra- 
ventie geftraft te worden by fuiken willigen rechten 
parate executie, als met kenhifle van den Heere Prince 
van Orangien, by den Staten of die van den Rade Pro- 
vinciael indien’t nood ware, geadvifeert en verklaerc 
foude worden. 

8. Dat in de voorfz Vergaderinge voor al voorgeno¬ 
men en afgehandelt fouden werden de faken ’t gerrieen 
Land aengaende, daer na de faken van de Steden, Dor¬ 
pen en Collegien, en op ’t left van alle particuliere per¬ 
fonen, ten ware om merkelijke faken , anders in’t ge¬ 
meen geadvifeert werde. 

9. So wes ’t Collegie van de Edelen, of eenige Gede¬ 
puteerde van de Steden in de vergaderinge van de Sta¬ 
ten fouden hebben of begeren voorgehouden te wer¬ 
den, fouden den AdvocaetofGreffier’t gemeen Land 
dienende, in gefchrifte overleveren, om by hem voor¬ 
gebracht te werden d’een na den anderen. 

10. Dat by den Advocaet van’t Land, Griffier ofSe- 
cretaris memorie gehouden foude werden van de over¬ 
gebleven faken, van alle vergaderingen, om’tfelvete 
vermanen op de navolgende vergaderinge, na de acce¬ 
leratie die daer van node fal wefen. 

11. Dat niemand ter dagvaert gekomen zijnde,daer 
uit en foude mogen fcheiden, voor den rijd van fithei¬ 
den geadvifeert foude zijn, ten ware met oorlove. 

12. Dat voor’t fitheiden van de dagvaerden’t geen 
aldaer gehandelt en gerefolveert is, fouden moeten 
werden gerefumeert, gelefen, en by een van de Edelen 
en eenige Steden getekent. 

©en matrem befe tijti toaren alle toateren en fïromen 
JPJ*® v_y toegeb?ofen/fo bat men ober al ober moot/’t toelB 
ge be ^paenfe garnifoenen / Jeggenbe Binnen ^teenbet# 
fepau» gen en üaeromtrent/ toaernemenbe/ bebe uitlopen/ 

1. Deel. 

oberbailenbe Bet €planb ban ben muigenBil / bóer f? 
eenige folbaten en lanbbolBberjïoegen/ beelonmen# ontraad 
felijBe bueebfjeibo Beö?i)benbe tegen ouöe jtoac&e per#Un- 
fonen/b?outoen en Binberen/bie Bet niet en fionben ont# 
lopen / plonberenbeenOerobenbe’tfelbe <£i!anb/ en 
boenbe albaer een uitnemenbe grote fcBabe* 

Omtrent Oefen tijö qttam int licljt feBer aenfTag biè 
be©?inceban<©tahgienBaöbeop’tBafïeelen be fïab 
ban SUnttoerpen/ en téalfotoegegaen: <Dp ’tBafïeel 
ban SCnttoeroen lag een ê§paen0 folbaet / genaemt 
Soan ^flonfo / befe toa0 in onbefienben BaBijte Bp ben 
©?ince ban Orangien geBomen Binnen <©elf/ en gaf 
fijn «©. aen / bat Bp albien/ïjp Bern een goebe beree# 
ringetoilbeboen/ bat BpraebtoitfomBetBafïeelban 
Slnttoerpett ober te leberen in fijnen Danben/ en bat 
boo? be poo?te ban ’t Bafteel na be (lab toe. ^e ©?ince 
Bern berOoojt ijeBBenbe / Beloof be Bern toteenrecom# 
penfe 20000 bucaten / boo? Bern en fijne mebecompli# 
cen/enfeibe/ bat BP ben aenfïag niet en foube berBae# 
(ïen/ maer toel feBer nemen / tot toelBen einbe Bp foübe (fou 8.) 
maBen/ bat BP eenige albaer in be (tab foube fïen te 
toinnen/ baer Bpmebeco?refponbentieBoubenfoiibe. 
<£n om bat San be ©o0/€ommifirari0 banben ©?in> 
ce ban «Drangien Binnen SCnttoerpen goebe Benniffe 
Babbe/ en bat BP eertijb.o in ^pangien in fijn jeugt ge# 
tooont BeBBenbe/be «gpaenfe tale feer biel Bofï/meenbe 
Bp bat Bp baer toe Bequaem foube 3ijn / om befe faBe te 
Beleiben/ toaerom BP ben felben San be ©00 baer toe 
berfocBt en aenfp?aB in p?efentie ban ben felben San 
SClonfo/ Bern b?agenbe/of Bp toel foube bulten na 2ünt# 
toerpengaen/om fulBen faBe te Belpen Beleibcn-San be 
©00/ Boetoel BP tot Sflnttoerpen getooontBeBBenbe/ «on/ 
albaer boo? ben hertog ban 2Mba / om feBere onrecBte «m*# 
fufpitie/ban bat BP beel Bruit en amonitie ban ooftoge SJJJ* 
uit 3ünttoerpen Ijabbe gefonben na Eeelanb/ Berooft ban 
toa0getoo?ben ban alle fijne goeberen/ en in grote pe# ““St**1 
rieul fijn0 lijfö ontBomen/eti boo?t0 gebannen toao/en 
hiel fag/ toat perieul baer in boo? Bern gelegen toa0/10 berooft 
ebentoel teb?ebengetoeeft/ Bern baer toe te laten ge# J?an n|Ié 
b?uiBen/ten toelBen einbe be ©nnceban <©ranjen Bern 
met een/genaemt ©ietcr (Co?gueau / een 3©ale ban ontbomt 
^oo?niB / elB met cómmiffie of fclnijben binnen 2Cnt#raet 
toerpen gefonben Beeft/ Bern gebenbe inftructie/Boe en 
met toien fp be faBe communiceren en beleibenfou# aan dé 
ben/engafBemooBmebe2 0f3 perfonen/ met name 
bcn<6janb©?oboo(lban^enegoubjen/ eenen Cref# gjf* 
feniere/ jBonfeigneur be fueap/ en nocB eenen ge# queau 
naemt Sorio/ om bie te fenben / oberal baer ’t ban no# 
be toao/ om alfo te BebeBterte mogenblijben/ente Inttotp. 
min op (Irate Bomen, ^e cómmiffie bie ben ©?ince pm ge# 
ben boo?f3 San be ©00 gaf/ toa0 een maniereban 
een open crebent0b?ief / bic iB felf0 gefien en geco# jEf* 
picert BeBBe/ en b?a0 luibenbe albu0: San <©# 

rangfeiT. WSUjelm Bp ber gratiën <©ob0 ©?ince ban <©ran# «om# 
gien / <©?abc ban iSaffau / <Jc. l^eere en 25aron "JJjf 

ban 25?eba/ban <©ie|l / ^tabljouber en Capitein |"nce 
<©enerael ober l|ollanb/ ^eelanb / 3©eflb?ieflanb / en ban 
atrectjt / 25o?cBgrabe ban 3Cntbjerpen en ban 25efan# ra^en 
3on/allen en pegelijBen ben goeben Burgeren en anbe# 
ren b?omen CB?t(irnen en intooonberen bet jlebe ban <c 
5tntbierpen / toenfcBcn top geluBfaligBeib en boo?#« 
fpoeb. 3©p acBten nobeloo0uliebenalBiereenigber# « 
Bael te boen ban be billijBen oó?faBen ou0 gepo?ten « 
gemobeert BrBBenbe / om tegen ben hertog ban 38lba « 
en3ijnberabBerententpranniebetoapenen aen te ne#« 
men / alfo u lieben enboo?t0allebetoerelb/ boo?bi#« 
berfe remonjïrantien / ’t felbe genoeg bertoont 10 / al0 « 
3ijnbe alleenlijB gefcBieb/om befe $anben./met <©obe0 « 
Bulpe/ ban alfulBetprannieteberloffen. <2n alfo top « 
ban gelijBen om u lieber toclbaren bagelijr 3ijn arbei#« 
benbe/ en u lieben ooBbanallctprannieenflabernie « 
gaerneberlodfagen/ eben be?rc gpliebenufelbenee#« 
nigfin0baertoetoiltBelpen/ aengefienti lieben jegen#«« 
tooo?belijBbemibbelengenoegopen (taen/ fo BeBBcn « 
top ben B?enger befer San be ©00 gebeben en berfogt/« 
u lieber ban onfen toegen feBere faBen aen te bienen/ en « 
onfe goebe oprccDtc meninge te betblaren. Regeren# 

3> be 
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ipjiiicc 
b.in £>’ 
rangicn 
binnen 
SSnts 
tampen. 

„ d t Daetom / Dat gpïieDen en een pegdijben ban u lieDert 
„ bem Daer op gelooft/ aio onöfdben / en u IteDcn boo?t£ 
„ Daer in reguleert/ bolgenë D’affectieDiegplieDen bobt 
„ tot bot lijdbaren ban u baberlanb/ en banufelber/ 
„ berfebert 3ijnDe/ Dat topuIteöenniet berlatcn tullen. 
„ ©5cfcb?cbcn binnnen Der (ïeDe ban «Delf / opten 27 Dag 
„ ban j2obemb?ig/ in ’t toet 1573. €n toas onoerte# 
5> feent/Guillem de Naffau. %bbenöe een opgeD?ubt ftg# 

net tn roben toaffcbe. 3Icget: fïonD gefcb?oben alDuO/ 
bp bebde ban 3ijnDcr ©rceücntte / en toaO onbertebent 

N. Bruynink. 

«Selijhe fcb?ijben£ en ban cenert inljotiDen IjaDDe De 
boo?f5 peter <©o?gueau rnebe/ en 3ijn fo te famen bet# 
imüjft in 2Emtoerpen gebomen/ logcrenbe DaninDe 
inregel op De ©oremnerbt / Dan toeDerom tn anDere 
butfen ban ijarebemiiffe/ en D?cbcnDcnbanDdtïcrb 
bp D’een en D’anDcr eenigc maenDcn lang / bregcn bele 
burgeren niet baer. ©n tegen Dat Den aenfïag fouDe 
aengaen/’t todb fouöe getoeefi: 3ijn Den 3 IBecrt 15 74. 

^fofoi- ft, paDDe bP Daer boimclijö 4f° folDaten tnDe ^taD 
bm^öcn koen bomen/ meefï op merbtbagen/ en Doo? bcrfcljct# 

Denpoo2ten/ en toaren gebomen cenfDee$ban©ba# 
teau-©bamb?c}t / fonimige ban De gene / Die men 
noemDe 3©ilDe ©eufen / uit bet befeb ban f peren tut 
©laenDeren/ fonimige uit ^olIanö/Eecianö en ’t lanD 
banCïebe/ fecr bïoebc en berfocljte folDaten/ bpfon# 
Der De ïBilDe ©>cufcn. <©cfe / booteei fp aen Den 
mtDeren geen bcnmfife en baDDen/ ia fonimige mal# 
banDcren noit gefien en baDDen / fo benDen fp maiban# 
Deren uit een feber teben Dat fp baDDcn/en toicrDen bui# 
tien 2Enttocrpen boo?fien ban toapenen. mie ban 21ee# 
lanD fouDcn 00b met eenige frfjepen met bolr ben al# 
Daer/ tegen Dat Den acnfïan fouDe aengaen / laten bin# 
Den. ©p eenen feberen Dag/ Dat De boo?f3 San De ©co 
gclogeert toao totte a©aert in De spiegel/ fo guam De 
boo2f3 ^an 2&lonfo bp Bem/feggenDe: Dat bP met notï) 
bier ^pangiaerDcn Die ban Den acnflag toaren / bp 
bem toüDen bomen eeten/ om metfjembanDcrfabe 
in ’t b?ebe te fp?ehcn. <©tt Docbt De boo?f5 ©ommiffa# 
rto San De ©00 fecr b?eemt en periculeuo/Dat bp bem 
geiled en al fouDe (lellen in De niaebt ban bjf^pan# 
giaerDen/Detodbe/al03Pb3tIDcn/ bem niet alleen en 
bonDen omb?engcn / maer 00b gehangen nemen en 
bem oberïeberen. jtodjtang Detoijfe bP öe fabe bc# 
gennen UaöDc/ fo toüDc bp ’t abonturen / en fctDe /Dat 
bp bem ’O anDeren Daegö ’js mojgenO te acht uren fou# 
De laten toeten/ toner 3? bomen fouDen / en bP b^t ban# 
bet fouDe laten baerDig maben/ gelijb bP ^eDc/ fenDen# 
De aen bem eenen ban De gene / Die bem De i^inte Daer 

gnnöe toe mcDc baDDc gegeben. ^p guamen bp Den anDeren 
©os* tn een beröergc/ Daer bet ^BoriaenO-booft lutrjirtg/ bp 

cSint Sano firate/ niet be?re ban bet bafïeel / altoncr 
Smc& De bijf^pangiaerDcn berblaerDen/Dat fp 'er tot 3 3 toe 
ijemmct o •) bet bajlcd / alle ^pangiacrDen / baDDen / Die met 

baer eenOtoaren/ en rfamen getebent baDDen / om bet 
SiSéa bafteel ober te leberen / Doo? De poo?tc Die tegen Dc|ïaD 
op ’t & toaO/ Datfe ficrb genoeg toaren / om ’t felbe te bonnen 
beriep koitoengen / m Jatter maer 80 folDaten op bet batïeei 
ïï£ toaren. 3! 10 mi ajle faben genoeg berciD en belctO toa# 
fted pan ren/fo toerDcn fecr febiebiben De boo?f3 San ‘Jilonfo en 
ïïnttocr^ pejjjo jBaiDottaDo ^pangiacrDen op ’t bafïed/ en SU# 
pC3!an b2taen De 3©ecrt in De fpiegel / met eenen San ©er# 
suonio mnetf gehangen. Commiffarisi San De ©03 Dtt 
MP?*™ berflaenbebbcnDe/ en b2efenDe Dat bet allesHn’tlicbt 
S bomen fouDe/ beeft met peter €o?quean terflonD o?# 
«*pau> D:e gcfïclt / Dat alle De 4?o folDaten fonDet ccntgge# 
o!aer> jv,ecr/ a|{c£rt mct ijarepmigiaerDen/D’een Doo? De eene/ 
Sfa?n D’anDcrD002 een anDere poo?tc fetretelijb uitter fïaD en 
ïioceri toeg Quanten D002 berfcbeiDen toegen / fo Darter geen 

** meer Dan De boo2f3 bier gehangen en toerDen.^ptoer# 
JS iali Den fecr bert en firengelijb gcpijnigt / fo Datfe alle Den 
©rr- ncniTag ontDebten / noemenDe noebtanö niemanD ban 
rnneé tot siner complicen / Dan De Commiffariö San De ©oei en 

Den fCoigueau/ Die ben beimdtjb ontbidDen bp eenige 
batiaen. bcbenDe/ en bare goeDc bertrouDe b?ienDcn. ^ptocr# 

3d,P Den alle bier ter D00D beroo?Dedt/en int openbaer op De 
JfflXo ïBeergeguarticrt/ namentlub Deboo?f3San 2llonfo 
jaoaiöo en ©CD20 iBalDonaDo ^pangiaerDen/ mitfgaDer.o 2fi# 

D?iaen De 3©eert in De fpiegel boo?f5 en San ©er# 
maesf/ toefenDe De boo?(3 San 2llonfofouitermaten 
to?eDelijb gepgnigt/ en ongenaDdijb gebanDelt/ Dat pp 
met bier perfonen op De plaetfe ban De erecutie moeit 
geD?agentoerDen. €n ter felber tpD alö Dat gcfcbieDe/ 
ging De boo?f3 Commiffarté San De ©oei Doo? De roDe 
poojte ter fïaD uit/gdeiD toerDenDe Doo? eenen 2lrnoult 
De Corenmeter/eenen fijnen goeDen b?unD/en geraebte 
alfo toeDerom bp Den pince ban <©rangtenin^ol> 
lanD. jBen baDDe’tbermoeDen/DatDeboerebanDen 
boo?f3 San 2Slonfo De fabe ontDebt en uitgeb?agt baD# 
De/of een folDaet ban ©alencijn. Sb Otbbe uit feberen 
b?ief/ Die €ngdb?ecbt banDer ^anDe ^eccetario ban 
Den<©?abeban25offu/ aenöen felbcn <©2abe / Die aiö# 
Doen tot l£oo?n gehangen fat / gefcb?eben uit 21 mtier# 
Dam Den 7 JBartp 1574. gefien cngdefen/Dat op Defel# 
be tijD De pince ban «©rangien 00b DiergeUjben aen# 
tTag geeft gebaD op’tba(!eelban©cnt/ en Defteben 
ban ©alencijn/JiBaetiricbt/cn5Siemegen/maer Dat De 
beleiDet0 te onboo?fieb«g toaren getoeeft / toaer Doo? 
De faben te b2oeg aen Den Dag toaren gebomen/bocb en 
be&be/ na naerflig onDcrfoeb/gcen toaeracbtigebo?De# 
re onDc’ricbtinge Daer ban bonnen bebomen. 

(€er anDere 3tjDe fltlfen top nu herbalen/ Datter eeni# 
gc uitgetoeben Oo?geren banDer <0ouDe in i^olIanD ge# 
toeefl 3ijn/Die ben binnen atreebt ontbidDen/Defe biel# 
Den fccrete intelligentie binnen Der©ouDe met Die ban 
bare gefintbeib/ p?actiferenDe en oberleggenDe / boe fp 
De fleDe fouDen mogen D?engen aenDen €cninb.<©e fa# 
be iö ten lactfie fo be?re geb?acbt/ Dat Defelbe te bennen 
gegeben i^ aen Den ï|eere ban l^oirbarmesf/te Dier tijD 
<aouberneurbanMtrecfjt/ in plaetfe banDen©?abe 
ban 25otTu / Die nocb binnen l^oo?n gehangen toao fit# 
tenDe. ^e^cere ban Jtoirbarmeg/ bermitsf 3ijnfieb# 
te/ DeDe De fabe DdeiDen Doo? De i^eere ban €5ongnie^/ 
iamotteenio?bejS. 3De p?incipadfle beleiDer^ban 
De fabe toaren eenen San ï|ep / binnen Utrecht ge# 
blucbt/Dcfeljïdb co?refponDentiemct 3ijnfcboonfone/ 
genaemt 2ED?iaen #ieterf3 en Die / met 2ïrent San 
(Seutoenfloomiaber/ (Die fiaDg flootmabettoagige# 
toeefl) en Deffelfdflootmabersi b?oeDer/en eenige anDe# 
rr tot ontrent 20 perfonen fterb.<©efe 2CD?iaen peterfj 
toad getoeetl tot 2Elpben / alDaer bp öe fabe contntuni# 
ceerDe met eenen Claesi^irbf5 ©erboef/ Die tot üt# 
reebt De fabe mette bebenbe alDaer beleiDe. 5^e boo?f3 
tïootmaber baöbe nocb onDer bemDeflctdenbanfe# 
ber poo?tgen / ontrent Den boelen toren / genaemt bet 
©Iamingfpoo2tgen / Daer Doo? fp Deo Coninr folDaten 
meenDcn in te laten tot 600 toe in getale/ alt’famen 
ftbutten/ Daer toe uitgeboren / Die baer b?anDenDe Ion# 
ten in bobero Daer toe bereiD/fouDen herbergen/ fp fou# 
Den met baer complicen in Den boelen toren bebben 
bergaDert/en ter gejlemDer uren uitgebomen/en tot De 
bo?gcrtoacbt/Die opt poottgen toefen fouDe/ bebben ge# 
feiD/ Datfe baer (lil fouDen bouDcn / Dat baer niet miO# 
Daen fouDe tocrDen / of fouDen Defelbe gehangen geno# 
men bebben. €n bp alDien bot alDaer niet en baDDe 
toillen gelueben/fo fouDen fp Doo? een toegemetfdt gat/ 
Dat in Den toren io/ Defelbe folDaten met febuiten/ Die 
Daer toe gereeD fouDen toefen / ober De gracfjt geboert / 
en met toutoen of lijnen ober getroeben bebben / cm 
niet te plaffcn in ’t toater/Dan Dat fp niet en ttotjfelDen/ 
of fouDen Doo? ’t ©laminfpoo?tgen De fabe tod en lieb# 
telijb te toege bebben bonnen b?engen. «Daer fouDen 
mette folDaten ingebomen bebben/fo De boo?f32lD?iaen 
petcrf3 en 2£rcnt en San <€cutoen gehangen 3ijnDe/ 
onDer anDere berblaert bobben / De boo?f3San^ep/ 
©lae0 3£irbf5 ©erboef/ l^enrib Sacobfs / <Dirfe 
2CuD?ief3 en ïBr.©o?ndtë pnD2ibf3Died]C eenljoeb 
ban Dc IBerbt ingenomen fouDen bebben / om te belet# 
en/ Datter geen bloeD gefïo?t / en niemanD befcbaDigt 
ten fouDe toerDcn/ en op ’t ^taDbuiiS bomenDe/ Daer De 
belftbanDetoacbtDibtoitoflapenDe toaren / en’t ge# 
toeer aen Den bant fiacnDefouDe men gefeiD bebben/ 
maebt geen rumoer / u en fal niet mif Daen toerDcn/ 
maer fo 3P baer ter toeer toilDen fiellen/ fouDe menfe 
omgeb?acbt bebben. ^p gaben 00b boo? / Dat ©laes? 
©erboef fouDe gefeiD bebben tegen 28D?iaen peterfs 

Dat 

neöo/ en 
fijne 
compH* 
een ae» 
quat» 
neet- 
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nuffarl^ 
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Ooripronk der Nederkndfè Beroerten, 
fiat be ëeere ban $oirtatme#felbe inperfoon foube; fonbitie bie foube mogen toefen/ nfemanö uftgefon# 
inbeflabgeftomenftebben/ boeft ’tfelbe en ftonbe niet: bett/ alle ’t gunt fpftuben/ en eljc banftunbpfonber/ 
3ön/ttabemaelftpt’ötrecöt&ranftlag:Clae#3Mr&f5! ’t 5P in ’t generael ofte particulier / ban befe laet# 
©erftoef met eenen genaemtWillem/ bieeertijb#in ~ • - 
öeöboo?f52fan^epensf tuin getóoont ftabbe/fouben 
fier folbaten lettfïutöen 3ön getoeeft. ^e laf!/ en ’t gene 

goi. 9.) tot atreeftt gefloten toa# Dien aengaenbe/ toa# bit/ bat 
men in ’t begtnfel / al# be folbaten foiiben binnen gefto# 
men toefen/bp trompette gebieben fcube/bat een pege# 
lijft fijn beur en benfïcten toegefïoten foubc ftouben / en 
fiat memanfi opter ftraten en foube bomen / oppenc 
banbenlijbe/ ter tijbanber#foube3ijn gec?bonneert. 
«Dat niemanb ban be folbaten ftem en foube berb02be# 
ren/pemanb ban ben ingefetenen berfelber flebe/ groot 
of 6lein/a?m of rtjb/int minfïe te befeftabigen of eenine 
oberlaftteboen/ op pene ban begalge: tcrjfonbba’er 
na foube men fteimeüjft abberteren alle be gene bie ben 
Coninft toegebaen toaren/ batfe met ftaer getoeer cpte 
fRetfttofop ’t jêtabfiuisffoubcn bomen / en bat men 
uit be ftuifen ban be <0erefO2meerbeterftonb foube fta# 
ïen alle ftaer getoeer/ en be flab berfebert 3tjnbe/ foube 
men mettè trompette boen berfeonöigen albu#: 

!®at 
èatfeiti 
be flab 
jijiiöe 
nut 

btn« 

|B te bertonen/bat be €ón. naaf. een goebertieren 
^ genabig l^eere i#/cn bat ftpntemaiib in fijn 3Lanb 
en begeert te ftouben tegen# fijnen totlle/ en niet en ber 
foebt / ban obebientie tn alle <f3obbelijfte en eerltjfte fa; 

Set? toojbgeconfentectteenen pegelijften/ bie in 
bunbi’ öefe flebe niet en begeert te blijbën / bat bie baer uit 
ten few macfj treeben met alle fijn goeben/ en menfalljcm 

öaer toe leberen goebe pafpoojt en conbop. 
«Daer na foube gepubltceert toerben bit naboïgenbe 

parbon bp be igeere ban j^otrearme#/ ftem noemenbe 
«©ouberneur ober l|ollanb en atretftt / gegeben / met 
feeiofte ban baer-en-boben fteniuiben tot meerber ba* 
fltgfteib en fecuritett banbien/ te boen ftebben gelijfte 
openeb2ieben/ onber be ftanb en 3egel ban benCcm# 
mcnbabo?banCaflüien/ al# <f5oubernetir<©enerael 
ban befe$eberlanben/ en ban be Ccmnftljjfte $Saje# 
fleit felf# / tnbten ’t ban nobe toare. 

ban 
&oit* 
carmcd 
flegcöen 
tenbe» 
Jjoeoe 
taan bie 
ban tree 
<&>ube- 

\I7WPfttitp#ügeeteban?Clbcgonbe/ j&oirtar# 
bpoe VV me0/m§tngöbal/25ignicourt/ $c. Ribber en 

€ommanbeur ban ber <©?bzeban ailcantuta/ <©ou# 
berneur/ <§rabftouber en Capttein ober l^ollanb en 
öttecftt/ $c. <0enerael en <©pper- ©eltmarfcftalft ban 
fijne fRajefleit# leger/nu tegcntooojbigltjft toefenbein 
l|ollanb. 3Clfo ban toegen be 25urgermecflcr#/ 3©et; 
ftouöer#/burger#/ en gemeente ber flab ban ber 45ott# 
be on# geremonflreert tö getoeefl/ bat be guaebtotllige 

j, boo? be perfuafte en febuctie ban be rebellen enbpan# 
„ ben ban fijne iBaj. / getoefeen 3tjn ban bare cnberba? 
j, nigbetb en oube gcbootfaemljcib / en tjenluiben ge^ 
„ boegt met be ronfeberatte en alltance ban be booj# 
3,noemberebellen/ enbemerbenbenufjun nufbamben 
„ mifbaben/bebben onsi ootmoebelijb gcbebcn/baerlui^ 
„ ber te ontfangen in gratie en genabe ban fijne jïiaje^ 
„ flett/ mits? ooft te remitteren en guijtfcbeiben alle 
j, b?tüften en mifbaben/ bie fplutben mifbaen mogen 
3» ftebben jegeng fijne jEaf. / en jegenjObeneebbange* 
3, troutoigfteib bie fp ftem fcfiulbig 3tjn/ belobenbe bat fp 
a, beboo?nocmbe flab fullen toeber (leliën in fijne IBaje^ 
„ fleitss macftt en ftanben / en te leben boo?t0 aen / ab$ 
„ goebe engetroutoeonberfatenin be oube onberbanig= 
„ fteib en onberftoub ban be 3©etten/ ebicten/ o?bonnan^ 
,j tien en flatuten ban fijne .üBajefleit. <©oen ftonb en la? 
33 ten toeten eenen pegelijften/ bat top begerenbe tebol^ 
33 ö?engen be meninge en totlle ban fijne Jfêajefleit / be# 
3,toelfte iö te gcb2uiften en betoijfen alle goebertterent# 
33 fteib/ bie ftem om gratie en genabe berfoefeen / fteftöcn 
j, wtonfefpectalelajlencommifTte/ in bate ben 21 
„tobjisf 1573. laeflleben/ geabolecrt/ guijt gefcftolben 
„ en geremitteert mitfbefen/ be boo2noembe flab ban 
,3ber<0oube/ met ftacr©utgemeeflerg/3Betftouber3 
„ en negeerberö/ ©2oetfcftappen/^cftutteref/ ^Deftenë/ 
„<0ilben!0i/25urgece? en gemeenten / mitsfgabers? alle 
„ be intooonberjS en tngefetenen banbien / metftenlut# 
»3 ber ftmob2outoen enftinbcccn/ ban toat guaiitett of 

ï. Deel, 

fle troubelen tegens? fijne iBajefleit eenigfinsi mif# 
b?uiöt of mifbaen mogen ftebben/ in toat manieren 
’tfelbe gebeurt of gefrftteb foube mogen 3ijn / geen 
mif b?utft of mif baeb geejccipieert / ’t 3? ban rebel# 
lie/ confeberatïe / fteimelijft berflanb of confpiratie 
en communicatie / ’t 3p metten $?ince ban <2D2angien 
of fijne aenftangerjS en geallieeerben/ in’t fecreet of 
in ’t openbaer geftouben/ ooft ban aenneminge ban 
toapenen/ uitfïuitinge ban be jnaajefleir^ folbaten/ 
eebinge / berplicfttinge en contribntien/ leninge / P20# 
pftanatie / ftalinge en optoeftinge ban geeflelijfte en 
geconfacreerbe goeben / ’t 3p ban ftelften / ctbo?ien / of 
anbere ban goube en filbere/ tot <6obe£ öienfl eer# 
tijbjef gebebiceert of gebeflineert 3(jnbe/en namaeljs 
opgeb20Cftt en toegeboegt foube mogen 3ftn/ tot be# 
ftoef ban ben $2ince ban <&rangien of fijne abfteren# 
ten boo?fcl)2eben / mitsfgabero ban be toclatinge of 
connibentic ban be nieutoe p?ebicatien/ beelbf!o?me# 
rpen/ aenrecfttingebannieutoeilïeligie/ en cjcercitie 
banbien / fonber eenig belet of refiftemie / en genera# 
lijft boo?tg ban allen anberen mifbjuiften tegensÈfij# 
ne ilajcfleit gebaen / ooft alftier geemitteert / niet 
geerpjeffeert 3ftnbe/en bat boo? fo bele be boe?f5 
^tab / of pemanb ban alle be Regenten/ ©joetfeftap# 
pen / burger# of gemeente / en anberen boo2f3 / baer 
ban / of in eenige poincten ban bten/ bebonben foube 
mogen toerben eenigfm# culpabel of accufabel te 5ijn/ 
ooft al toaer tban perbuellie oflefie ban fijne jHaje# 
fleit/ ftebbenbe bienniettegenfraenbeftenluiben inbc 
gratie en genabe ban fijne jRajefleitontfangen/ en 
ontfangen mit#befen/ beftouben ftaerluiber lijbe en 
goeben/ en baer toe noeft alleöarep2ibilegien/ ple# 
bifciten en oube getooonten en cofttiimcn ber felbec 
flebe. ©oo?t# be felbe ,§tebe / met ftaerlmben Regen# 
ten / 3©etftouber# / bo?ger# en ingefetenen boo?f3flel# 
lenbe en refmuerenbe in ftaerlmben eerflen flaet/ al# 
fp-luiben toaren jaer en bag boo? ber toeftomfle en be- 
gin ban be boo?f3 troublen/ of ban ftaer refpectibe nuf# 
b2Uift / baer toe befelbe mebe guijt fcftelb en alle co2po# 
rele en criminele of cibilcpenen/ bie fp-luiben of dje 
ban ftun mtfafteboc2f5jegcn#beConinftiijfte|I9aje# 
fleit cenigfin# berbeurt foube mogen ftebben / fonber 
’tfelbe nimmermeer te gebenften of teuafte baer ban 
te begeren / tmponerenbe baer op ben $>2ütureur <©e# 
nerael ban ^ollanb/ of anberen ïibbocaten of $?o# 
curcur#/ 5Fifcalcn/ en alle anbere fijne fRajeflett# 
•©fficier# en üuflicier#banallefijne<i3enabenHlan# 
ben / een eeutoig ftoijgen en filenttum / belobenbe ben 
felben mebe niet te beiaflen met eenige folbaten gar# 

| mfoenen / ban ban 200 of 300 «©iistfe of JBalfefol# 
: baten / ban be eerfle acftt of beertien bagen en lan# 
j ger niet / ten toare bat om fijne jRajcfleit# bienfl 
! ban nobe toaer bat fp baer langer geftouben en gecon# 
' tinueert beftoo?benfe3ijn/ ’ttoellim bten geballe ge# 
feftieben fal/ ten lajle noefttan# ban fijne jRajcflett 

! ennietbanbeboo2f3 ^tab/ noeft ban be burger# of 
ingefetenen banbien: maer fullen be b002f3folbaten 

I baer toefen en ftenlutben baer ftouben in ber felber 
1 manieren en boegen al# bic nu ter tijb binnen ber 
| flab ban ötrecftt 3tjn/ fonber ’t felbe mebe te tree* 
ftentneonfeguentie/ of bat beboo?f5 ingelaten folba# 
ten binnen be boo?f5 tijb/ of fo lange bie baer fullen 
toefen ben burgeren of gemeenten eenige oultragie 
of obcrlaft fullen mogen boen / noeft ftacrluibcn ec# 
nige ferbice of leninge af nemen / bircctelijft of in# 
birectelijft op lijfflraffinge/ noeft en fal men ooft op 
ftet ftafleel albaer in toeftomenbe ttjöen eenige fol# 
baten mogen ftouben tot lafle ban be burger# of 
tngefetenen ban bien / al# be felbe bpbefen baer ban 
erimerenbe en bcb?ijbenbe / en bacr-en-bobcn ften# 
luiben tot meerber bafltnfteib en fccuriteit ban be# 
fen te boen ftebben gclijftc opene D?teben onber be 
ftanb en 5egel ban ben Ccmmanbabo? URajo? 
ban Cafltlten al# <0ouberncur oBenerael ban be# 
fe Jeöerlanöen / m b«m be Comnftlftfte pajeflett 
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486 
Het ièvende Boek. 

„ feifë tndien ’t ban node toare / op öatdeboo?f3^tede 
„ met Den Baten daer in geruft mogen toefen / oobmet 
„ fwetaie gebod en o?donnamie Dan deBoofdenbande 
55 ^rtnantien/ ©?efidenten/ üaöen / ’t 3P ban Den p?tbe/ 
55 fecrete/ groten en anüercn ©?obinciale paden/ Capt* 
„ tetnen/ Wdeinen/ 25aitmbjen/^cöouten/enalle 
5) andere <©fficieren en ^Jujltcieren ober 30ne IBaje- 

fteitö Wanden/ Bcnluiden ban Defe abolute en gratie 
ren eeSn öagerDoengebnuöen / en de felbe daer 
tn te ïaten aüc bulpe en bpffand / op Dat De boo?f3 ,^te? 
S met ftaerluiDen öUrflers? / en alle anderen Dier boo? 
amm\SSSeengtatfe ban alle De boo?ge? 
KS>MDimten icaenë eenen pegelijben gcfftjft en 
X& mos‘ntertrn / m tan Iimoeteen alle Ictfri 

’ of emoefcfiement ter contracten / t’otrbondenentnte? 
ban De toaerBeid ban De toelben Bebben top Dit al? 

” SS tfmmTwn onfm teoen t»«< onSectctietm. / 
Doen Den igeere ban <©ongnieë/ la jUJïotte / en jj^abeë / 

;; enüë te Doen/ om 
„ onfe grote fiebte en branbBeiö / en metonfcnfecteten 
,5 3egel betegelt / t’ötrecBt Den i^anuarp anno 1574* 
55 boo? $aefcBen: ondertebent Antone Gongmes,j an de 
55 Naves, Valentin de Pardieu ert de la Motte, enbC3e? 
55 geit met een opgebmbt 3egel tn roDentoafTcBe. 

©an Dit pardon BaDDe deboo?f3Hd?iaenpetcrf3 
een copie ontfangen/ Die BP eemgeban3nnecompn^^^^^ 
netoont/ en eenige D infsouD ban Dien berBaelt BaDDe/ 

Dacr en lagen in Defe tijd geen foldaten 
De / toaerom fp Ben boo?ncmen te beter meenden te 
toerbe te Bebben geftelt/ en BaDDen Daer toegeraemt 
©2Pdaa ’ë naclitë Den 5 5?eb2iiarp anno i* 74.|Baer 
^nUiidet aenfla^si bctteiijb en onberfienj te niet ge# 
gaen / doo? Dien deë 3©ocnf dagë te boren albaermet 
patente ban Den ©:ince ban ©rangienktohen de <§te? 
De quam / ^jonber Helb?ecBt ban <£gmont Capttetn 

met een ©aendei cr 
trent 150 man / ter (eiber tijd 
men / toaë De boo?f5 Hert ^amCeubcnnMtmabettn 
Den joelen toren met eenige ban 3Bn ^mplicen Dte 
BP De gelegentDeidban Den aenflag te bennengaf/ 
maer Bern getoaerfcBout en Doo? ö?°eder aenge^ 

ontbet feit! 3iinde Datter folDaten btnnm Der ^taDgebomen 

* n8L„ blaren/ toaëfeer perpler/ 
ÜQnöc p?aetiën« af /en3ijn terfïondb^nbenanDerenge- 

ftbeiDen / b?efende Baren aenflag ontdebt te toefen/ 

nietttemtn Hd?tacnftetecf5 boo?f3 
ren buiten Der ^tede toillen adberteten/en met toetem 
De Boe BP ’t felbe fecreteiijb foude mogen Doen/Beeft een 
landman betoilligt om De boodfcBap te fullen boen. 
g^efe bomende in depoo?teomutt te gaen / (tonden 
trantelde/ niet toetende of BP m of uit 0acb totlDe / ten 
laetfïcn gaende na De ribiere (tonD lange metten eenen 
boet op ’t land metten anderen tn De fcïjmt / t toelb bp 
eenige ban De toacBt gemerbt 3ijnDe / bregen eentge 
fufpitieopBem/ fulr Dat BP aengetaffentn ttoacBt- 
Buië geb?ntBt 3ijnde / onderfotBt toerd / bp Bern toerd 
gebonden een bloutoen garenë/ ’t toelb afgetoonden 
toefende/ bond men Dacr een b?iefgcn tn / Dacr ban Bet 
tnbouden fal bolgcn/ geb?acgt 3ijnde bat Bp fo Bato 
Deftaentrantelen/ feide Dat Bom DocBt Dat De ribiere 
tegen Bern fcBecn op te rijfen alë bloed / toaerom Bpm 
3ün felbcngefeid BaDDe / IQeetc <6oD foude tb toel een 
bloedige boodfcBap D?agen/ DeBandbanBetb?iefben 
toerdbebent / en toaë niet ondertebem/ maer toaë 
luidende alë bolgt: 

1 57.4 

en 00b bp Den genen Die Dat b?iefbenindenHpotecb « 
biengenfouden/ en’tfelfDeDoo?onacBtfacmBeidbe^ «e 
toeft Bebben/ toaer Doo? een ander inconbcniemBaer « 
obergebomenië/ alfo dat 3P met Dien recept niet ge*« 
nefen en ban toerden/ maer De b?ienden Bebben met «= 
eenen anderen jfêedecijn-meejler raed gepleegt/ Die 
BemtluDiobegebenfalomfïenofBP anDere middelen c< 
binden ban/ toaer Doo? onfe 5licBte met <0oDëBulpe« 
mocBte genefen toerden / ’t toelb tb u op 3i)n tijd fal la^«« 
ten toeten, fifeeinë të betaelt/en bid it Co?neliamte c< 
fenden tot ^De ^armenë en «öeertgen ^teterë om na « 
Baer blederen te fien/ en tollt laten toeten of 3^aem « 
norB fiebië/ ib fende metten b?enger 10 bruiëdalerë/« 
en geeft Bern anttooo?D toederom / %, en 25. onfe Jgee*« 
re <©oO 3pmetuluiden/ gefcB?eben den 3 jpeb?uarp.« 
<©nder(ïond bp mp u toel bebent. “ 

4. 

Bengel 
toangen 
aenflag. 

«©e Band bp eenige bebent 3önde / të de fame öaer 
ban terfiond gelopen alle dei$taddoo?/ en të 00b ge^ 
bomen tot benniffe ban de felben / die Bern daerom ter- 
ftond aen d’een 5tjde maebte / en om de fabe te berfcBo* 
nen / fond BP aen de jBagifïraten defen bolgenden 
b?ief/ tot interp?etatiebandedui(ïerBeden/ Die men 
daer in bond/en na 3i)n interpretatie beBoo?De berflaen 
te toerden tot der ^tede toelbaert te (ireeben. 

S€et %. en beminde Boctocl den tpd met ücguaem 
cn feer periculooëtë om pet te ontbieden/fo fjebbe 

ib dat nocBtanë niet mogen laten / tonende bp defen de 
goede affectie die tb t’utoacrtë en t’onfe JJicBte 3P d?a# 

Sbnuen gcnDc / toant alë tb aenmerbe de grote defolatte <n 
iSctfj iranbljeid daer3Pingeballentë/ foenbanibmpban 
’t tociu t^gitcn niet ontbonden / obetdenbende Boe licBtelijben 
Sauln fP tc Helpen ië getoeefl / cn dat Bet recept fo goed om 
gaven beftgett toaë fouder eenig penjbcl / ’t toelb te beblagen 
toass ge. öat Bet (elfde niet te toerb geftelt en të / maer eenë' 
SS deeclë berfuimt ië bp JBr. Ciacë die alëlBedecBn- 

nteefter de btanbBeid te cureren aengenomen Badde / 

Etgrfame toijfe boo?(tenige en feer ötferete Heeren gjnteï< 
25urgermee(leren der ^tede <©ouda. <©m te Pieratie 

binden Bet berfland en intentie ban ’tmBouden Deë ML, 
b?iefë ban mp aen mijnen ©ader gefcB?eben fofulDp banp 
bp defen berflaen dat daer geen be?raderpe tn gepleegt 
en is / maer të gedaen om ’t toelbaert ban de ganfcBe 
(lad en gemeente, ^n den eerden daer (tact Dat onfe »ut«e 
^tcBte të tn grote Defolatie en branbfjetD / Dat ië Dat aeöaetu 
top onë felben alleen binDen en ban memanden genen “ 
troo(lbanontfettinge3ijnbertoarBtende/ enonfengc^ “ 
nadigfle ©eere den Contnb ban ^pangien onë te‘* 
machtig ië om tegenë Brm op te ftaen / fo ië De ^taö ; 
en top allegader in grote defolatie/geiijb top aen ï|aer* 
lem geften Bebben. €n om Dat te berBoeDen Doo? De “ 
grote affectie Die Bp tot 3ön baDerlanD Beeft / fo Beeft “ 
jBeefler Claeë 3Mcrt aengenomen ’t felbe te rente? 
Dieren / BopenDe Dat 3ijn recept toel te toerb fouDe “ 
toerDen geftelt / Dat ië Dat Bp een b?ief gefcB?eben Beeft£* 
aen 3Mrb Sdbf125urgemee(ler / om te bomen £ 
ter plaetfe Daer ’t Bem gelief De/ entracteren/enBP “ 
fouDe Bebben een b?p en baflgelep om te bomen en te 
gaen / en Dat BP Bern fal bertoonDeren ban De gratiën J 
en genaDen bertoo?ben boo? De boo?f3 fleDe en gemeen? 
te/ en’t felbe ië niet te toerb geftelt/obermttë eenige 
oproerige geeiien/ alfo Dat Daer geen b?iefgeninDen 
Hpoteeb/ Datië/ Dat Daer geen anttooo?D op gefcB?e? 
ben ië / toaer Doo? onfe piepte een anDer inconbentent 
aengebomen ië / Dat ië: Dat Daer en tuffcBen bnecBten 
in De ^taD gebomen 30n/ alfo Dat Deb?ienDenraeD 
gepleegt Bebben met een anDer jBeDecpn-meefter Die 
Bern ftuDio begeben fal / Dat ië: Daer 3ün goeDe luiDen 
gctoeeftaenDe Hbdlffe ban De Clare jufferen Diena 
ötrecBt gereift ië / Dat 3P btDDen fouDe Den $eete ban <e 
^oo?carmeë/ te fenben alle De gratiën en genaDen met 
batparbon/ met Contnr 3egel be3egelt aenDe2Bur? 
gemeelteren en ©?oeDfcBap Der boo?f3 ftebe / BopenDe 
Dat gp mijn J&eeren / Dat in Danb ontfangen fult / en 
tranfpo?teren De ftebe onder De obediëntie ban De Co? 
ninbl. jBajeft. onë alDergenaDigften $eere/ tbBopc 
mnn ©eeren berflaen fullen ’t felbe gefcb?eben te 3tjn 
tot boo?Deel en geen acBterDeel Der boo?f3 ftebe/ en toilt 
Bier in doen fulr gp toilt dat u op andere tpdenmacB 
gefcBien / dit doende fult toel doen. 

<©ocB 5tjn de felbe Hd?iaen ©ieterf5 / Hert ^Jan 
(Ccutocn en 30n b?oeder / en eenige andere daer na ge¬ 
hangen getoo?den / ttoe 3i)nder toeg gebomen die nocB 
niet bebent en toaren/ den eenen Badde de dagtoatbt 
in de poo?t / en ië fo gaen toandelen ban defcBtid- 
toacBt ter poo?tenuit/ den anderen iëbpabond ober 
de beffen gebailcn en ober de gracBt geftoommen. 
Hd?iacn ©ietcrf3 gehangen 30ndc bebende terffond 
3pn Band ban Bet boo?f3b?tefben dat bp den landman 

B)9S> 
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toao gebonben / en bat DP boft be interpretatie gefcD2e? 
ben en aen be ïjeeren boen befïellen Dabbe / baec be? 
neffeno bat jp malbanberen bufbanigen eeb gebaen 
dabben. 

<seb ban 35it Concept bat top nu boo? fjanben Rebben / tec 
be con * cecen <©obO en tet lief be ban be Coninblijbe JiBaj'efï. 
Wca' ban ^pangien onfen alregenabfgften ï^eete / en onO 

gemene toelbaren/ beloben top niet te openbaren/ noen 
” man / nocD toijf / nocD binb/ en ban malbanbecen niet 
” tefcöeiben/ boo? bit concept bolb?acbt faï toefen/ fo 
* toaerlybDelptonO <0ob en alle 3tjn heiligen. Cinte? 

Ipb na bat DP en eenige anbece ter fcDecper etamen ge? 
toeeft toaren/ en alle’t gene boo?f5 is* bolbomcntltjb 
geconfeffeett en buiten banbe en pijne baec bp gepeefi? 
fteert Dabben/ fijn be boo?f3 3Cb?iaert ©ietecf5 / * 2Bect 
gjan (Ceutoen en eenige anbece complicen geerecu? 

rabcr”. teert metten ftoaecbe/ en boo?tO gequartiect/ eenige 
gehangenen ionbbeibO Dalben ontfïagen enbe «^tab 
beefefeert. ^e J^eece ban aBijngaecöen boe tec tijb 
<0oubecneucbanbec Cfoube/ Beeft Bier ban tecfïonb 
bp miffibe ban ben i ? febmacij beo felfo faero be toe? 
te gebaen aen 2|onbBeec 3fib?iaen ^eece ban ^toieten 
fijnen $ebe/bie be&tab banbec <0oube/ gelijbge? 
ftoo?t igs / eeeft ingenomen babbe ten begoebe banbe 
P2mcebanC?angien/ fcD?ijbenbe onbec anbece/top 
fijn ailegabec boo? Cfobö boo?fienigBeib ban bec boob 
bercefen / en tb Deb bie ^tab met Det innemen ban be 
bnecbtentoebecom ban nieutoO ingenomen / berDa? 
lenbe boo?tO Det concept gelijb boo?f5 is? / en berfoeben? 
be bat Dp aen be J^eecen Staten ban ï^ollanb foube 
toillen benaecfïigen om meet folbaten albaec te fen? 
ben / of bat ^onbBeec 3Clb?ecBt ban Cgmont commif? 
fie fouben mogen brggen om ?ön ©enbel te betfïecben 
tot 300 Doof ben / acDtenbe ’t felbe ’t befte profijt te toe? 
fen / feggenbe fulr Doognobig te 3ijn inbien men be (tab 
begeerbete beDouben/enbat aen be felbe feec belegen 
legen toa$s/p?efenterenbe in alleo fijnen bienfitotten 
leften b?oppel bloebO toe, 
^efenaengagalbuö te niet gegaenfgnbe/en Deeftben 

groot Commanbeuc Cfouberneur boo?f3 baerom niet 
op geDouben op becfcDeiben anbece plaetfen ben ©?in? 
te toeeft te berocbenen/maec be ©?ince ban C?angtcn/ 
boot Det becobecen ban Bet €planbbana©alcDecen/ 
en bat DP ooft bonbfcDap uit ^uitfïanb Dabbe ontfan? 
gen ban 3ön bjoebec <0?abe Eobetoyb ban $affau 
bat Bp Dem Daeftmet een goeb getal ban ^uitfeeuf 
tecen / en boetbnecDten meenbete Dulpe te bomen / be? 
tec moet gebcegen fjebbenbe om toat gtootO uit tececB? 
ten / en bacDt niet alleen om ’t geen Dp becobect Dabbe 
tebefcDermen cnbetoaren/ maec om ben bpanb felfo 
te befp?ingen en bcenbent albuo p?actifeerben beibe 
pactpen om malbanbecen ’tboo?beel af te fien: Det 
p?incipaelfte/ ’t toelb ben <6?oot-€ommanbeuc 3ijn 
aenfïagen belettebe/ toao bat Dp geen gelb en Dabbe/en 
bat 3pn folbaten boojbe guabe betalingelfeecontoillig 
en tot muiteepe genegen toacen / nocBtano fenb Dp 14* 
benbelen folbaten na Det $oo?berquactiec/ bie baec na 
met 600 ï©alen toeeben beefteebt / Dier ober Dabbe be? 

©e©a» bel ^enep be©penne 25aronban CDeb?eaur bieficD 
^Jan liet noemen <©oubecneuc ban 3©ateclanb/ befeDeeft 
Kf niet fcD?öben boo? ^enep ban iBaffon CommiffacijS 
tu t en $?obiant-meefïec uit €gmont aen becfcDeiben bo?? 
&?at» Pcn öebaen/be jBagifïcaten gefocDt te bectoilligen bat? 
ttecV $ met Dem acco?becen/en be fcDanfen obecleberen fou? 
ton ben ben ©elobenbe befelbe g?atie/genabe en paebon/en bie 
ItttÉi bantc öefcDecmen tegen ben #?ince ban <©?angien / toiensf 
ooubec^ macDtDPfeerblein maebte/ fcDeJbenbebefelbeenfgn 

* Byvoegfel van den Autheur naderhand daar by gedaen. 

hrrkmfï ^ 3n 1629. Binnen Det <©ouöe tocfcnöc / 6en 
pnma ®an Etutoe23o?geren albaet aenaefpjofien/ bat (ft in mijn 7 23oeft 
:„{ZZ Fo,‘1 o. fouöc genoemt ïjebften een en Start 3Janfj. of Start 3(an 
leuano. ®CfUjuen / alg bat be felbe om eenige Uerraberpe foube ontljoofc 

5iijn/betoelfte frtoeii bat fijn Bjoeber gieter 3anf j albaer ontijooft/ 
en ftet fiooft op een ftaaft geilelb toag / maer bat fijn 6?ortJEC uit be 
gebangenffTe tnag gr&?nlttti en geblueftt / en tiorfj eemge jaren baer 
na geleeft ftabbe / en ©oelmeefter 6(nnen ?tmerffoo?t inag getoeeft/ 
(n boegen bat boo? ben naam ban aart 3[an iCeeutóen/moft ftaeu 
gterer 3anfj / of gieter 3an (Ceeuinen; fulftg (ft ooft ftebonben 
fteb&e bjaerarfttig re jijn ober fulftg fal ben goebtoilltgen Heffe to eban Start gan ®ceulnen / lefen gieter 31an iCteutoen / en 

igetnefen fauteboo? berbetert öouDen. 

aenDatigcrst boo? een Doop ballingen/gefputë en Baffe? 
Doeben / bie niet en D*bben| bat fp luiben Den felfs mo? 
(ten oplengen: baec iegenö beo Coninc macDtfeec 
becDeffenbe / om Denluiben te befcDecmen / te Betopen 
en ontlafien banbe becobinge en infolentie banbe rebel? 
len/metbseigementen/tn bien fpluiben be gepiefenteec? 
be genabe niet aen en nemen / bat Dp Denluiben fonbec 
genabe fal flcajfen alfmen getooonlöB lote boen ben 
rebellen en CctminateucO/delaefse Majeftatis,fcD?ös 
benbeoobbatDP eenige gehangen DuifluibenDabbe/ 
bieDpinfulben geballetoilbe boen opljangen. <©ocD 
Deeft met bit fcD?ijben niet uitgececDt/fo fp be ^paenfe 
paebonnen geen gelobe en gaben. 

5^en cic» febiiiacö 137+» Deeft DP Deo mo?gcno crorm 
b?oegomtrentDalffesiucengefonbett4of?00 manna menpe 
Ccommeniecböb/om be fcDanfe albaec in te nemen /»« 
topman mee albaec met 3Dtt ©enbe l&necDten leg? Sïw 
genbe/ Deeftfe teeftonb getoaec getoo?ben/ en alarm bo& en 
geflagen Debbenbe / Deeft 3ijn folbaten in o?b?e geftelt / 
en io Denluiben baec mebe en met een goeb getal Duif? HQmeit 
luiben tegen getogen/en toel b?ie ucen met fcDut-ge? 
baect en fcDacmutfinge tegen geDouben / Deeft 00b aen 
hopman <£oen ban ^teentopb baec mebe omtrent 
leggenbe/gefonben om Dulpe en aflïfïcntie/ bie Dem 
tecfïonb eenige fcDutten met een beel Duifluiben te Dul? 
pe fanb, 3£ocD fo be Duifïuiben of boeren getoaec toec? 
ben / battec nocD feO of 7 00 man quanten ban öicgeeft 
af / acDtec Ccommenpe om / ftelben 3P Den tecfïonb 
op te loop/en be folbaten ban gelrj&en b?efenbe boo? 
omcingelt te toeeben / fulr bat beo Coninr bolft al 
in ’tbo?p toacen eer b’anber/ bie baec Binnen in be Dut? 
fen toacen / ’t felbe getoaec toeeben / en met nautoec 
noot Daer lijf fionben bergen/ baec toeeben eenige in 
’t 3&o?p boo?fïeben / b’anbece beriiepen mecft/Daec ge> 
toeec acDtec latenbe/ na önollenbam / bie ban Ccom? 
menpe Dabben een bierteben op ben toocen gebaen/ 
baec ban ben toocen aen b?anb quam/ befgelör 3Ö« fP? 
luibenboo?tO geru&tnaa©efï-3anett/ baecttoebaen? 
beien lagen / befe becliepent mebe / Det bo?p toeebe m 
plonbect en in b?anb gefïeben. ^e l^oplutöen Deb? 
ben Date blucDt aen ben «©becfïcn ^onopbecbeöigt/ 
bat fp geen bcuit en lonten en Dabben / Doe toel fp baec 
genoeg bp njboom aen be<0ebeputeecbe Staten ban 
Det |Soo?becquactiec Dabben gefcD?eben / en batfe fon? 
beclinge lonten geb?eb Dabben / ’t toelb be gemene 
bnecDten beefaege gemaebt en op te blucDt geb?acDt 
Deeft/en alfo aen 3Bo?meren <©qfP meeft toao gele? 
gen/toacen fp baec na toe getogen / baec fp nu met ? 
baenbel bp ben anbecen lagen. 3£it gefcDiebe in abfen? 
tie ban ^onbfjeec ^encyb ban 25?oubDuifen beo boo?f5 
4©oubecneurO &onop ©berfle Euitenant/ betoelbe 
getogen toaO na ^oo?n toe/ om leninge/bemt en lonten 
tebo?beren: be <©ebeputeerbe ban be Staten fiebben 
ben felben tecfïont bp Denluibe ontboben op Det ^tebe? 
DuiO te bomen/ ban bomenbe omtrent be ftebe-plaetfe 
baec een beel bo?gerO bp een toacen bie be bo?pen Dab? 
ben fien in B?anbe flaen/fo riepen fp ben felben na/Dang 
op ben boojloper / ben olben bief en bercabec / en bier? 
gelijbe tooo?ben / be toelbe boo? bie iniurieufe tooo?ben 
becgcamttoecbenbe/ Deeft ban leer getogen / na een 
ban be bo?geren flaenöe/fulr bat baec een groot op?oec 
gefcDiebe/ en toerb ben boo?f5 25?oebDuifen ban acljtec 
in 30U Dooft een grote toonbe gelagen/ten toace Dem 
be jBagifïcaet ban l|oo?n DoefïeUjbop’tfïabDuOge? ©en 
b?egen Dabben / foube DP baec niet lebenbig afgebo? bcrftca 
men Debben. 3[n’tCollegie ban be Staten bomen> 
be/toerb geb?aegt toaerom DPbaec (aio beltbluclj' %>miu 
tig boo? ben bpanb) gebomen toao. J^eeft baec op ge? suffen 
anttooo?b / om bat DP geen leninge boo? be folbaten en J 
bceeg/ nocD bcuit /'loot nocD lonten/ en fo Dem baec op (,Urgcmi 
geanttooo?b toeebe/ bat Dp boel) leninge geDab Dabbe / t>nn 

fp?ab DP feec berfïoo?belijb / bat fp ’t logen / bloebenbe 
en tierenbe / toilbe 3pn f toaect uit treeben / ban bielen 
baec tuffcDen en namen Dem 3ijn getoeecaf/ enber? 
maenben Dem bat Dp na 5ijn folbaten en ben Doop fou? 
betcecbenom o?b?ete flellen/batbe bpanb geen b02? 
bec inb?eb en bebe, ^ocD DP toonbe Dem ontoillig 
tentoacemenDem gelbgabe/enging in sünDecber^ 

^f 4 ge 
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gé latentent berbitiDen/ en fcgjeef aenDen €>ber* 
flcn ^onop/ leggenDe alle De fcfjult op De «BeDeputeer* 
De ban De Staten / Datfe feem in bijf toefeen geen lenin* 
ne en baDDen geDaen / berfoefeenDe pafpoojt om bp 
3pnCjrcelI. te treefeen/’t toelfe bem boo? bie njö afge* 
dagen toerb.Ben Bberden «^onop toag fo om bet 
bedoopDerfolDaten alg om Dcfe fafee feer fonbjeben/ 
beeft in baefïe eenig feruit / lonten en loot/aen De Ca* 
pitefnen Die tot 3©o?met bp Den anberen genomen toa* 
cengefonDen/met commtffie op topman jSicolaeg 
Kuicbabec / om ober Defelbe te commanDeren. Ban 
Ünicljabee jonD Die Commiffie toeDerom / Ijem ercu* 
fecenDe op fijn jonfebeiD en oncrbaccmbeiD/om te com* 
manDcren ober De anöece Capiteinen/Die ouDer toaren 
Dan fep/bebanfeenbe Ijem feer banDer eereh/bie fep t al* 
len tijDen bp Dage en nacïjte beren toag tebetfcbulDen/ 
en toil Den genen Dié Den<Bbe?den gelieft te dellen in al» 
les geerne obebierm en gefeoo?famen/ft> toaren nu met 
f baenDeïen Dae? bp Den anöe? tot 3Bo?mer/en 2 bflen* 
Delen op ’t Caïf/ fo Datfe nu feben baenDeïen derfe toa* 
ren/ toel gemoet om Den bpanD te redderen/ fp bebben 
nrotcltir geb?efe feruit en lonten/ alg fp Die ferijgen/ ful* 
feu bare ecreberbebigen totten laetdenman: enpeb* 
bent al om rontfom baer Doen bijten / in boegen Dat fp* 
iiuDen en Die ban ’t Calf al in eenen bijt begrepen toa* 
ren. BenCbcrden^onop trofefeïfgbpbenlmDcnen 
flelDt op nllego?D2e / en reifbe feoo?tg op purmerenöe 
baer bpeemge tijb bleef / miöbelcetpD feregen fpnoclj 
eljc toeinig feruit en lonten / fuljc Datfe geen bojbec aen* 
dootböO’DietijD meer en leDen/ maer alfo fpïiuDen 
Den rrb. beraDberteeit toerDen en feonbfchap feregen/ 
Dat bp De bpanDen tot Codsancn nocb gefeomentoa* 
ren 4 BaenDeïen/ en tot 3©efï3anen meDe nocb fo bele/ 
bebben fp Den anDeten getoacrfcbout / goeDe toacbt te 
fiOttDen en op baer Ijoeöe te3ijn/ on Deg mo?geng b2oeg 
in Der naebt te 4 uren een alarme te mafeen op ^aer* 
Dam / oofe op Bedwanen en Crcmmcnije / om Der bp* 
anDenboomemen teniet te mafeen. Bocbfptoerben 
fo fiarfe ban De bpanDen oberballen Dat fp in De blucöt 
gedagen toerDen/ fo Dat De bpanDen oofe meeder toiec* 
Den ban HBomier en <©tjfp/altoaer fp ben Daer na ber* 
derbten: J^oncp frö?bft aen 3ijn Cjcceü. Dat De bpanD 
toel 5 coo tong/en Dat BerDugo Dacrfelfginperfoon 

&npic> toag. Be Staten ban bet J5o0?,öer-guartter toaren 
jjitdi bier Ö002 feer perpier en b?eef Den Dat De bpanDen De 
Sa" Set dfeanfe ban bet Calf 00b aemaden fonDen / ’t toelfe bp 
^oo?br? albicn fpberoberöen een groot berlieg toefen fouDe. 
«•»«««. pirmerenbe lag 00b nocb genoegoperi/baer ^onop 

binnen tong getogen met bet baenbel ban hopman 
Hebber bittert: De anDcre geblticbte folDaten toerDen 
in$)umierlanD te ^Ipcnbamenjicftgeietbombö?* 
Derinbafiete berïjocDcn. %ct berloop toerD bad ber* 
exenfeert / Dat De bpanD Doo? öuipe ban eenigefe uidui* 
Den tot öne of bier plaetfen ober De bijten toerDen ge* 
feolpen / en Dat De Do?pen toel een mijle in begrip lanfe 
3ijn/ en Daer men nutte bo?d aen allen plaetfen aen 
rnotbt / Die ban ïjet 3$oo?Derriuartier mafeen terdonD 
beel fcbuïtett/ febepen en galeifecng acreet om met bet 
open toatcr De ftbanfe ban bet Calf te ontfetten / en De 
bpanDen te berönjben. Botb bebben fp De boo?f3 D02* 
pen Den 7 of 8 iBarnj/met oofe Defcbantfen ban ^teu* 
tocnöam en anDcre ïBaterlanDfe Dtjfeen ban felfg ber* 
laten / Die Daerom toeDerom bp bet ferpgobolfe ban 
bet ^oo2Der-guarticr befet en ingenomen toerDen/ 
Daer D002 Den fclben boefe lanDg boo2 een tijd lanfe 
toeDerom beb2ijt en ban Den bpanD beriod toerD. 

19time» Omtrent Dcfe tijD en oofe toeinig tcbo?en fotocr* 
itjfe be^ Den Die ban ’t J5oo2Derguartier gctoacrfcbout / Datter 
macrSbe ÖdiaiiDelt en gep2acrifeert toerDc/ om Den 
Hm bon C>2abe ban 25o|Tu / tot i|oo?n gebangen leggenDe/ 
pnun uit Der gebanfeenifTe te bcrloffcn / ’t toelfe 006 ter oo* 
trn Sa" ren ban Den pitnce ban Ojangien gefeomen 3önDe/ 
soofTu beeft Daer ban Den <0ouberneur ^§onop / bp 3ijne 
mr bc bpeben getoaerfebout / Dat bp ren gocD opfitbt en 
S>w te toatbte fouDe Doen bebben op Den felbcn <6?abe/alg 
perioden ötc geen occafte en fouDe laten boo2 bp gaen om te mo* 

gen efrbappercn: en alfo eenen Co?nrli$ban€ber* 
Dingen met ayn toeten / en toiüe een goeDe togitijiög 
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co?refponDentie metten fclben C?abe gefiouben öaDDe/ 
fo beeft bP Den fclben CberDtngcn na JBatcrlanD ge* 
fonDen/ Die fonDerttobffel toel ontDecfeen fouDe toat* 
terDefbalben boo?banDen fouDe mogen toefen /bcla* 
denöebem Derbalben mettenfelbe goeDe co^ccfpoit* 
Dentie tebouDen/enoofe bem bp Den <©?abe te laten. 
Baerguamen nocb anDere aDbertentien ban anDcre 
guartieren / Datter bemielpfe binnen Der felber^teDe 
ban 3|oo?n gebjarbt toaren 200 roerg / Die geDidribu* 
eert fcuDen toerDen onDer Dtberfe perfonen ban Den fel^ 
ben aendag / bp Den toelfeen opgetoo?pen fonDen toer* 
Dcrt een beroerte of alarme/ fo toanneer De febepen ban 
5£mdérDam ban buiten eenen aendag Daer jegenss 
fonDen Dpjben. Oofe meDe baDDe Btrfe fêEbomag 
Eoon 3Bijnberlater tot SClfemaer/ Die^onopgefon^ 
Den baDDe tot mreebr om Den ^eere ban 2£lDcgonDe tt 
befttbtigen en fp?eften/ gelijfe boo’berljaeït ig/ber* 
felaert Dat De ï^eece ban SlDegonDe tot bem in fijn af* 
fcïjeiD beimelpfe baDDe gefeiD Dat men Den <tf5?abe ban 
25oduDorb toel fouDe betoaren/ ’t toelfe De gebangen 
2Stirgermeederg/ en burgerg ban ^aerlem bem op De 
rcifc oofe gefeiD baDDen / toant aen Deg <©?abenbe* 
toaernide ben-ltuDer leben toag bangenDe. Bat bem 
oofe cene Die Dagelijr aen DegColonelg BerDugo tafel 
fat/en bp bem at/fectctelijfe gefeiD baDDe/Datfe toel 
acljt meden daen op Den B?abe ban 25offu/naDemael 
tjp maer met een gedeten Deuce en toerDe betoaert/ 
Doo? alle Dcfe aDbertemien toerD feer dberpe aebtop 
Den boo?noemDen C?abe genomen/ De Capiteïnen 
Co?guera en ^erDenb?aefe toerDen ban bem in befon* 
Der gebanfeemjfen gedelD / fijn meffen / pampieren en 
fetoijfboefe/ toaD.ban bein genomen/ fo Dat bp niet 
meer fetopben noebte pet annoteren en mocbte/Dan bp 
beliebcncninpjefcntie ban De 2&urgcmeedcren/mcn 
liet bem een b?ooD-meg om te eeten / Dan gegeten beb* 
benbe toerD ’t feibe toeDerom toecb genomeny Daec 
toerD oofe beraeDdaegt of bP niet beter en fouDe berfe* 
feert toefen tot Cnfebuifen of jBeDenblife / Dan tot 
i^oo?n / Doel) De meede demmen liepen Daer op Dat bP 
tot l|oo?n alDerbed betoaert fouDe toefen/ Dan Dat men 
Daer goeDe aebt op nemen fouDe/ gelijfe geDaen toerDe. 

jBcn IjaDDe in langen tpD ban 0?abe EoDetoijfe ban aexatfyi 
j^adau Deg finten ban Orangien b?oeDer/3eDert bP,,n baa 
gefrfjeiDcntoag uitbergen in ^enegou niet beel ge* ' 
boo2D/ Doo? Dien bP bem eentpD langdil gebouDcn byfiuao 
IjaDDe / alg feer fcljieUjfeen De geruchten alle De ^eDer* j&affau, 
lanDfe ^?otincicn ober liepen ban De aenneminge ban 
bele rtuteren en fenerbten bp bem te toege geb^acbt/cm 
in De jteDcrianDcn tefeomen totadidemie banfünen 
ö’oeDcr Den ^ince: en Detopie bp toerDe gejjcuDen 
boo? eenfelocfe en berdanDig iirijgg-oberde/ fotoag 
Den groot CommanDeur Bouberncur genecael ban 
De^eDerlanDen ban toegenDen Coninfebankpan* Sm/ 
gien fpn feomfre niet feer aengenacm / b?efenDe niet al* manDfne 
leen Dat Dc aendagen bp bem boojgenomen / Daer Doo? Jllft öe“ 
fonDen toerDen becljmDcrt enterugge gedelD/ maer SStSa 
DpbonD bem felbcn oofe gualpfe boo?fienbangelDe/en ®?aef 
fijne folDaten bele ten achteren/ fuijc Datfe tot mutena* 
tie toaren genegen, ^p b?ecfDe meDe feer Dat bp ber* B 
danD mocht bebben met eentge banDe ingefetenen/ alfo 
toeinig tijDg te boren ontDefet toaren getoeed be fecccte 
intelligentien Die Den §B?ince ban Crangien baDDe ge* 
feouDen binnen ^imtoerpen/ Bent/^iemcgen / Ba* 
lencijn / jjBaedricbt en elDerg; fulje Dat bp niet en toifl 
toacrbpbem toacbtenfouDemoeten. ï|p beeft niete* 
min niet laten boo? bp gaen of toillen berfuimen ’t gene 
hem te Doen donö/om ’tboo?nemen fo toel ban Den 
boo?f3 <©?abe HloDctopfe ban ^adau / alg Den $?ince 
ban (Orangien te beletten en berbinDeren/en henlui* 
Den alle afb?efe te Docn/gebenDe Daerom ladacn^an* 
cbio D’^bila in baedalicöe garnifoenen bp Den an> 
Decen te bcrgaDcren / en boo? eerd De boojfclnebett 
plaetfen te berfo?gen/ en mette rejïe <B?abc SoDe* 
topfe te gemoet te treefeen / bem berbinDcring en 
aftoefe te Doen/ en Dat De BeïD-oberde Confalbo 
De 2ö?acamonte fouDe naer ^ollanö gaen om De 
^pangiaerDen alDaer boo? HlcpDcn leggenDe/ met 
eenige 3Dalen in ’t J2oo?Der-guartier te balen en 

bem 
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pem te balgen / peeft ooft in Buitftanb eenige ruiteren 
en fmecptenboenaenmmen/ boo?t$ peeft pp pacca* 
ten laten uttgaen/baer Bp pp alle leenmannen bebeelt 
pen toe te ruften en toapenen opte berbeurte ban pen* 
neEeengoeberenen achterlenen/ gelpft blijftt bp bet 
nabolgenöe paccaet tot 25?eba gepuBliceert. 

By DEN CoNINK. 

$lac< "P\ En Droft van Breda , of fijne Stadhouder fa- 
rart Dat LJ ]uic. Alfo onfe vyanden, rebellige en wedefpan- 
ntanntn' nige, jegenwoordelijken doen verfamelen en by een 
fjen ful> brengen ettelijken hoop van krijgfluiden fo te voete als 
Icntoa* tepeerde,omeénen fubijtenen onvoorfichtigen aen- 
fomi1/ flagen invafie binnen defe Landen te doen, en mits 
ften en dien van node bevinden onfe ruiteren en krijgsvolk te 
opfïrten/ peerde promtelijk te doen verftefken en reforceren 

mettegenedie wy in elk Land gcreet en toegeruft mo- 
Den Co> gen hebben ,terwijlen en middelretijd dat onfe Benden 
ntnfi. van Ordonnantiën, en de ruiteren die wy in Duitfland 

ook hebben doen lichten en beftellen, fullen mogen 
aenkomen en arriveren. Sois’tdatwy ’t felve aenge- 
merkt, en begerende te voorfien tot bewareniffe, ver- 
fekertheid, en befchermenifte, van onfe Landen van 
herwaers-over, u ontbieden en bevelen, dat gy van 
ftonden aen na den ontfank van defen doet kondigen, 
uitroepen, en publiceren binnen der voorfz ftad van 
Breda, en andere plaetfen van uwen ampte en officie 
daer van node wefen fal, en van onfen wegen fcherpe- 
lijk bevelen, dat alle de gene die Leenen of achter-lee- 
nen houden en befitten, terftond en fondereenig ver¬ 
trek of uitftel hen toeruften, equiperen, en voorfien 
van wapenen en peerden, elk na fijnen ftaet, qualiteit 
en nature van fijne Lenen, en achter-lenen, alles vol¬ 
gende de coftuimen, ufantien en gebruik van de ftrlve 
Landen, om tot bewaerniflTe en prefervatievan onfe 
voorfz Landen van herwaers-over om te dienen voor 
den tijd en termijn, dat fy na de qualiteit en nature van 
hare voorfz Lenen achter-lenen gehouden en verbon¬ 
den zijn y en dat fy te dien einde hun vinden binnen 
14 dagen na de publicatie van delen binnen onfe ftad 
van Herentaels, om voorts te reifen en trecken daer en 
fowy hen’tfelfde fullen laten weten en ordineren: op 
pene tegens dengenen die delhalvengabrekelijkfou 
de wefen, van faiffiffement en toeflag van hare voorfz 
Lenen en achter-lenen: en dat men op d’inkomen van 
dien, andere ruiteren en krijgfluiden aannemen en be¬ 
talen fal. En houdende daer van geexcepteertdegene 
die adhielijken in onfen dienftzijn,enanderfinsniet. 
Willende en bevelende, dat hier in geen faute of gebre¬ 
ke valle, en dat men een rollefal maken van de ge¬ 
ne die des in gebreke foude mogen wefen , welkwy 
nochtans verhopen niet gefchieden en fal, en tot onder- 
houdeniffeen obfervatie van defe onfe tegenwoordige 
ordonnantie, procedeert en doet procederen tegens 
den overtreders faiffiffement, toeflag en perceptie, of 
ontfangen van des inkomen der felver Lenen, fonder 
eenige gunfte, diffimulatie of verdrag : des te doen met 
dieferaenkleefc, geven wy u volkomen macht, auto¬ 
riteit en fonderling bevel. Ontbieden en bevelen ee- 
nen yegelijken, dat fy u ’t felve doende ernftelijk ver- 
ftaen en obedieren, u voorts ordinerende onfen lieven 
en getrouwen Cancelier, en lieden van onfe Rade in 
Braband over te fenden behoorlijke certificatien van de 
dagen, en plaetfe daer de voorfz publicatie gedaen fal 
worden. Om daer mede voorts gedaen te werden na 
behoren, want ons allo gelieft. Gegeven in onfe ftad 
van Antwerpen onder onfe contre-zegel hier op ge¬ 
drukt in Placcate den 23 dag van February in ’t jaer 
onsHeeren 157*. onder ftond gefchreven aldus, By 

{I0I.12.) den Conink 3 en ondertekent, Broeke, en was bezegelt 
metten opgedrukte zegel van den Conink. Noch 
ftond onder gefchreven aldus, gepubliceert tot Breda, 
des dijnsdaegs den tweden dag van Meert 157?. fiilo 
turiè, ’t volk na ’t luiden van de kloeke, in groten ge¬ 
tale jegenwoordig, ter prefentie van Meefter Adam 
van Keffel Schoutet, Jan van Barelen Claes Cornelifz 
Schepenen, dcc. 

<©e tijöinge en gerueftten bootf3 ban be fiomfte ban 
<©?aef Eobetoijft ban kaffan na $eberlanb/liepen 
ban Dage te bage meer en meer / en ben roep liep boo? 
cerft/ bat atie be p?otefterenbe ©tuften ban Buitftanb 
befe ooftoge Bp ber panb namen/ totbedofttngebec 
Jlebedanben ntt be ftaberme / en ban be tprannte ban 
ben^pangiaerben. Be <©eref02meerbein^olIanb/ 
Dabben feer grote pope op pem geftdt/ fo ift Htt ’bde 'au 
berfe Biieben/ biefe b’ecn ben anberen toefonben / peB* 
fcc gefien en gdefen: ben groot Commanbcur en toast 
ooft niet toeihig B^labcn mette fafte / Bpfonber cm bat 
Ijp niet tod bau gelbccntoa?5boo?fien/ en bat pp tod 
merftte/batbepertenber Jlcbcdanbcrö generalijden 
een grote afbeeer Dabben ban be ^pacnfe regcringe. 
jHotptan# Dp en ftiep nocD en rufte niet / om al te boen 
Bereibenbarpcmbocptbannobctctoefen/ om be ge* 
Bjoeberen ban jsaffatitoen tegen te ftaen/ en paerlui* 
ben boo?ncmen te beletten, ï$p pabbe fijne ^ppen uit 
allen 002ben en plaetfen / en ftreeg alle bage abberten* 
tien/ toat toeg C52abe Eobetoijft meenbe te nemen/ 
tont 02b?e Dp pielb in fijn reife / poe fterft ban ruiteren/ 
Doe bele boetboir en biergdijfte/ in boegen/ bat DP ban 
ais goeb öefcft^ib pabbe en toifte / en berftonb ober 
fulr / bat <©?aef Eobetoijft ben 2 1 .febfiiarn met fijn 
B?ocberC>2abcl|enrid/ Bp pem mebeDebbenbe^er* feomrte 
toge C02iftoffel be fone ban ben jMfgrabe jpjicberift h 
ban ben itïDijn/ bie <S5encrad toaö ban be ruiterpe/ 
gelyli<ï32öbeaobeto!jlitoa0ban pet bocibolfi/geide* topn ban 
men toaren op ontrent ttoe mijlen na Bp j^aftnept/ 
en pen gdogeert pabben aen geen 3üöcbe|Bafe/ om Züantn 
te bertoacpten eenig bolft bat aepter geBleben toa£ / en en hoe 
batppeenfcponenpoopbolr Bp pem pabbe/ alg na* ös1 
mentlph 6000 boetlmeeljtcn mntfen/ ^antoifen/ 
Eocetnotfenen 43uaffongero/cn ?oco ruiteren/toaer* 
om pp laft gaf Bon ^ernarbino be |©enboffa te ber* 
f02gen/ bat pem be paffe ban be boo2f5 ribiere foube 
mogen belet toerben / en bat lp be garriifoenen albaec 
foube berftecBen/ baer Bon ^prancifco jBontefbob 
pet <6oubernement pabbe/ boot bten bacr niet meer 
ban b2iebenbelen Buitfen in garm'foen toarem en ben 
bpanb fo na op ben palö pabben. €n poetoel <©2abe 
Eobetopd geen artillerpe met pem gcb2aeDt pabbe/ 
om fteben of fterdten te Bcfcpïeten / fo toasi be b?efe besS 
te meerber / bat Dp berftanb en intelligentie in ber 
^tab pabbe / fulr batfe meenben batfe fo toel moeften 
letten opte bpanben / bie fp Binnen / atë bic fp Buiten 
ber ab moepten peBBen. Be boo2f3 JBenbop ftnrfiÊ 
ribeerbe albaer ben 27 5peB2ttarp met fpn Compagnie 
ïanciersi / en mette Compagnieban <ö52acfCurtio 
jBartinengo/ ban Peb20 25ufco / ban jfernanboen 
91ntoniobe(Colebo/ met een Compagnie pargueBu* 
ficrë te peerbe ban jBönfb2sgon/ mettoddfecourjS 
bc boc2f3 iBontef bob berfterdt 31'jnbe / toa£ be plaetfe 
tod berfederf. Betoiile <02abe Sobetoijd baer ber* 
toefbc/ en na meer bolr toadjte / pabbe ?Cbila tyb Pem 
gerceb te malten/ en alle ’t beid Bp ben anberen te brij* 
gen. 252aecamomc toag 00b op toeg met pet bold uit 
^ollanb/ en bat boo? Setben lag: baer beo? %cibcn / 
ben ^age en baer ontrent ban be ^pangiaerben boet 
eenen tijö ontftagen toerben: befgelijrtoerbben23a* e>w> 
ron ban Cpebteattjr mebe uit 3®aterlanb met fijn bjotten. 
boldontBoben. ï|et toaö in befentpb een feer ongele* 
gen toeber boo? <ü52abe SobetoijP / toant Dp boot beo 
pei bdet toerbe/ bat Ijpbe ribiere niet en moept ober* 
domen/ ïfêenbofta betopl pp 2Cbila toaü bertoacp* 
tenöe / fiidb m tóme en Bebtoanb / be gene bie met 
<®2abe Eobetop peimdpd berftanb pabben / batfe 
pen niet en bo?ften openbaren om pet boo? te nemen/ 
fenbenbe ooft altemetg eenige paerben uit / om C^acf 
Eobetoijr bolft te Beficfttïgen / pp beöe ooft bertreeften 
be fepepen bie op be ribiere moepten toefen tot boben 
Euic/ op bat <02abe Eobetoijft bie niet en foube mo* 
gen gdJtuiften tot een b?ugge om baer mebe ober te 
ftomen/ mibbelretijb fo pabbe ^ancljiob’SCbila bed 
bolft Bp ben anberen bergaöert / cn guam mebe tot 
IBaftricpf/ entocrb noep alle bage fterfter en meer* 
ber. Ben 4 iBartp troft fmmeteenbeel paerben ftj* 
neft bpanb Befiicptigen/ bie pem coragteufdyften te ge* 

moet 
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moétquanmt/ m hém senteden met toeinïgo?d?é/ 
toaer uit $!bi!a oo?bedbe bariet meefï ongeoeffent 
bolb toaö/ toaerombp eenige dagen baer na een em* 
Dufcade of Deimelijbe lage o?donneeerde ban berfebei* 
den peerden onder pet beleid ban 3£ort 25ernatdijn de 
jlSendofifa in feber do?p een half mijl ban öer ^taö ge* 
legen/ berfïetbende be plaetfe baer (plagen met bed 
barqiiebufierö te boete: en ban baer fofondbpSoan 
«©alconeta 3lieittenant ban Menboffa / met 3 o 3£an* 
cierö en fo bed barquebufierö te paerbe om teftljer* 
mutferen tegen’t bolb ban<£5?aef3lodetoijb om fjen- 

^>ri)cï« lutDcn oberboop uit te tretben en locben uit 0aet boo?* 
ïjCe{ md’Cmbufcade/danoffpdaeraf beradberteert 

n“sc‘ toarenof niet / of dat fp qnaed bennoeben Ijabben / fp 
bidden fiacr tojjfelijhen/ en bacr blcber aen beiden 3t> 
öcn omtrent eben bele/ banbe ^pangiaerden bleef 
baer dood bc Commiffariö banbe lichte paerben <©on 
5prancifcobe|Bebina<l5iralbo/ en eenige toerdender 
neguctfi ban bc compagnie ban Ifèendoffa / en ban 
Jpernanbobe (Coledo. 3Baet boo? Ijetbolbban^af 
fait Den boetbolb naber gingen logeren / mabende met 
Ijaer-luiber Dutten een fcljerm boo? be guartieren ban 
bc paerben / bacr boo? fp be ^tab meer benauben / en 
berfdierben be gene bie gingen opte bouragie/maer 
Slibila alö een erbaren / boo’ficbtig en onberfaegt fol* 
bact/en lietben-lutden niet bed rufren met bet dage* 
lijr bcfp?ingen ban ijennetrencljeen of tferbten / toant 
fjp ïjabbe feer bloebe en erbaren folbaten / en bp toerde 
bagelir fterber ban bollie/ Dabde00b bp bem gebregen 
ttoe Compagnien paerben bie <©uc d’3Mba tot in 
25ourgongicn geconbopeert Dabben / namentlijb een 
Compagnie^pangiaerben/ baer Capiteinaftoaö 
2Hntboniod’2llbaloö/ en een Compagnie Italianen 
baer ban Capitein toaö jButio pagano. ïfetbolb 
ban<©?abe Slodetoijb ïjabbe ingenomen berfcöeiben 
^02pen/maer niet berre ban ben anberen gelegen/om 
in b02ten tijd ben anberen niette paerbe-ruiteren en 
boetbolb te mogen ontfetten enfccourcrcn/ ebentod 
nam Hbila boo? / Den-luibcn afb?eb te boen: baer la* 
gen 9©aendelfn <©uitfen/ en 200 barquebufieröte 
paerbenabpDetCafleel ban ©albenburg/befe nam 
bp boo? te befp2ingen / ftelïenbc aen allen banten boo?* 
ficbtelijb fobanigen 02b?e battet bem tod gdubte/toant 
ttoijfdcnde of fp mochten gefccourccrt toerden ban een 
gebedte ban baer tuiterpe niet berre ban baer gelegen/ 
fo bdafte bp USendoffa een plaetfe met fijn ruiterpe te 
nemen ter 3pben/ enfteücn fieb tegen betfecouröbat 
ben fottbe mogen oberbomen / en 00b tóaernemen/ bie 
Den opte blucljte foitben mogen Degeben: fp guamen fo 
bele tijbö boo? bag alö bart nobc toaö / om fulb een er- 

«JjJ, pïojct te boen. igaffaufe toac te onboo?ficbtig /en 
mij» oom Dabben geen fent inellen te paerbe uitgeflelt/ baer boo? 
iijöfcsa* ben bpand baer optenbalö toaö eer fp’tgetoacrtocr* 

ben / en fteldem al in b?efe en route/ bat in ben tijb ban 
een ure in ben bagcraet baer omtrent 7 00 op te plaetfe 
ban ’t boetbolb boob bleben/en eenige paerben: ban be 
^pangiaerden enülccffer macr 7 en eenige toerden ge* 
queft/öit berlicö maebte ben bed boo?ficfstigcr/fo bat* 
fe ben beter berfagen en fierbten/ en 00b beter en meer* 
ber toacbt bidben/om niet toederom te herballen in ge* 
lijbc inconbenientcn en periculen. «®c Commanbeur 
bdafte 2$?acamomc inalberbaeftte marcheren met 
Detboihbat DP uit Rolland foube b?engen gdijb bier 
boren iö berbaelt / bie alle arribeerben tot fiemunbc / 
bjeinig tijb^ na bat <6?acf Eobctopb / te bergeefjS ge* 
toacljt Ijebbenbe na mcecber bolb uit ©?anbnjb/tot fijn 
Dulpe en berfterbinge / ban leger-plaetfe babbe beran* 
bcit. ©e bomfte ban be boo?f3 5Fo?ten bebc ^anebio 
b’3übi!a refolberen om <6?aef ïobetoijb tot bertrec* 
ben te btoingen met beletten ban bib?eö/ logcrenbe ter 
plactfen baer bp fulr bcquamelijb bonbe te toege b?en* 
gen / of int befp?ingen ban eenige ban fijn leger-plaet- 
fen/of bem tot fïag uit telocben/baer in bp niet en ttotj* 
felbe bictorie te bebeefiten / ten aenfien bat bp bem be* 
bonö boo?fien met goebe/oube/bselgeocffnbcfolba* 
ten/en «6?acf Hobetoijb alleen bp bem te hebben meeft 
nicu en ongeoeffent bolb: ban befe fijne meningeen 
boo?nemen beeft bp ben Commanbeur bertoittigt 

bie 5t fdbe goeb bonb/ bent bermanenbe metten 
eer jicn in ’t toerfc te fïellen / op bat bem <tf5?aef Hobe* 
bnjfi niet en foube berfamen met ben ©?ince ban 
<8?angien fijnen b?oeber/ of ban anbere nanten geen " 
meerber fecours? enberbrege: en om 2Cbüa noch meer 
te berfterben/ fonb bem noch toe Cb?iftoffd j©onfb?a* 
gonmet 16 CompagnienjBalen/enbet Co?netbar* 
quebufierjSban^cbenb: op ben 3 bag ban 3Cp?il/ fa 
guam bit fecourjs binnen jBaeflricbt / met bet toelb be 
boo?fefbe 2ïbila <©?aef Eobebnjcjc bolb bacberbcr 
aentafie/ en toerb gaf tot onber be muren ban ©alben* 
burg / belettenbe benlupben bare boeragien en bictua* 
lie/bjaer boo? <2B?abe Eobetopb refolbeerbe ban plaet¬ 
fe te beranberen/en bem bp fijn b?oeber ben ©2ince bart 
<©2angien te boegen / bie bp gefcb?eben babbe / bat bP 
toilbeopb?eben/ en bem laten binben ttiffcben 3©aesS 
en abön tot ï|ertoerben / om albaer of bacr omtent be 
rebierc te pafferen / begerenbe baerom bat bP fteb met 
bolb / febepen / fefjuiten en ponten foube te gemoet bo* 
men. <©e^?incebitbernemenbe en toaö ban befe re* 
foïutie niet tod teb?eben/infienbe bet groot perijbe! 
baer in gelegen / en bat bP 00b in fulber bacfï bet Cop 
logö-gereetfcbap baer ban nobe toefenbe niet en bonbe 
op be rebiere febieben/en feibe ter felber tijb tegen cent* 
ge fijne familiare b?ienöen / bat boe tod fijn b?oebetö 
bomfrc bem lief en aengenaem toaö / bat bp nocfjtanö 
tod ipben moebte/ bat bP met fijn llegec op bie tijb 
100 mijlen ban baer toare/niet te min bp B?acbtfijnen 
Bteger in 25ommerlertoaert/ en babbe bem gdegert in 
bet ^o?p ban Cobib / nam betbupöte 3©erbenburg ban 
in/baer eenige ^pangiaerben op lagen/ enberb?an* wnafm 
be bet felbe/ <©?abe Slobetoijb marebeerbe met fijn 
31 ener lanr be UBafe naer l^immegen: ^anebio tetoem. 
b’3Ebila berfebert jijnbe ban be toeg bie bP nam / bebe 
fijrf bolb marcheren aen be fïincber 3tjde met grote 
bagrepfen om bem boo? te bomen / en babbe in albec 
biligentie naer ^immegen afgebaerbtgt 300 ^paen* 
fe bargudmfierö/ en be Compagnie ©urgoignonö 
ban ben 23aron ban Cbebereaujc bie mebe uit J$ol* 
lanb toaö gebomen/ om teberfterbcrf’t garnifonen bat 
baer lag banbe 2Saron be l|iergeö be fone banbe <©?a* 
be ban 25arlapmont. 5€btla alle uren geabberteert 
toefenbe toaer bat<©?abe Eobetoijb gebomen toaö/be* 
bete<©?abe terfïbnteen b?ugge ban fdjuiten enfebe* 
pen maben / en liet fijn bolb baer ober pafferert / logé* 
renbe ’t fdbe tot 2iber 51felt/en anbere <©o?pen naefl 
be rebiere gelegen/’ö anberen bacgö b?oeg eenige pact* 
ben uptgefonben bebbenbe / om <©?abe 3lobetoijr bolb 
te befiebtigen/ berfeberben bat benlupber boo?tocbt 
geen mijle ban henluiden en toaö/toaer ober Sbila ee* 
nige bnrgucbufierö te paerbe boo? uitfonb banbe Com* 
pagnieban ‘Hmijonio b’2lbila/ om nader benniffe te 
nemen banbeisaffaufe/ macr de fdbe toerden mecfl 
alle gehangen of gefïagen ban 400 ftoertctuiterödie 
boo? ben boo?tocbt marcheerden/ om infgelijr benniffe 
te nemen en te befiebtigen/ be toelbe b?eben be gene bie 
’t ontliepen om ben te falberen / fo berre datfe guamen 
baer ^anebio en SHntonio b’tCbila mette r efle ban be 
Compangnic toaren/be toelbe obermitö datfe baer be* 
bonden onberfienö oberballen/geenrefeeninge gemaebt 
bebbenbe/bat ben bpanb Daér fo na toaö/toaren bed na (Foi.13.) 
bp om in defo?ö?e te geraben/toaert bp albien bat defel* 
be ^toerte-Kupteren b?efenbe boo? meerber macht 
ban paerben/ ben in ’t berbolgen niet flapper en trager 
en Dabben gehouden / anberö en gefebiebe baer dien 
bag niet befonderö/toant <0?abe 3lobetoijb bemerhen* 
bc / batbP be^pangiaerben in’taenficljtbabbe/o?* 
dineerde fijn 3lcger te logceren in bét <©o?p ban lEoob 
of |)©ooficrbépbc/ grenfenbe aen Cdberlanb: beö 
anberen bacgö toefenbe ben 14 5ip?iliö’ö mo?gcnö 
b?ocg toaren beide bc 3lcgcrö inroeren / bet eene om 
ficbtébcrrterben/ en bet andere om de paffagiete be* 
letten / beide fiebin o?b?etléllenbenaer gelegentbepb 
banbe plaetfe/en’t bolb bat fp bpbaét Dabben/ toant 
ten beiden 5ijden toaren bloebe en erbaren Capiteinen/ 
bie niet en berfuimben te boen al toat bereifebte tot 
brenbinge ban bén partpe/ en befenfiebaerö felfö: 
Sdbtla bpfonber toaö féér bcfo?gt/toant bP tod bérftonö 
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batbp aibfêtt H» oümti onber te luiert / baer aen ge* 
noegfaemtoasspangenbe«n irreparable rebolteban 
alle öc jleberlanben. I£p en toas? niet berber Dan een 
mijle ban fijn partpe gelegen/en be gelegentpeib banbe 
plaetfe/en liet niet toe om 3pno?bonnantietoijtuitte 
fp?eiben/ ’t toelP pem een gcoot bo?beel toas? / toant be 
©affaufe Caballerp geen mibbel en pabbe/om pem in 
be fpbe te flaen/toant aenbe recpter5ijbe toas? be rebie* 
rebie pem ban alle perpPel ban bie PantberfePerbe: 
Dier om beilbe po be ^pangiaerts? in biet efquab?óns? 
ofpopen ban pijpen / befet met pacquebufiers?/ baer o* 
bee commanbee?be be beltobe?fïe ©onConfalbo 252a* 
camonte/ en ©on f ernanbo be (Colebo/ en Dn liet aen 
be bant ban be rebiecen met 16 baenbelcn|Bonfb?a* 
gon / blijbenbe tujfcpen bepbe be legers? int aenfïcöt pét 
boepban fBoocP/ baer bc©affaufegemaePt pabben 
oengoebetrancpee/ entotbefenftebanbïen iobenbe* 
len boetPnecpten meejï al f cancopfen: aen be flinPec- 
panb ban beboetPnecpten toas? in bier leben gebeelt / 
beCabaUccpc/betoelPe als?eenpalbe|Bane pabben 
ttoegoebe blogels? banjBalfe parquebufiers? ban ben 
Colonel ?llonfo Eopes? <0allo/3ijnbe beanbereber* 
beelt tot betoaringe ban fePere paffagien: aen be flin* 
feetpanb bp be blogel ban be a©alfe parquebufiers? 
jfonb be Co?nette ruiteren ban <§cpenP ban 200 poof 

4 91. 

faPen/bat 00b te bebucpten bias?/ inbien fp <0?abe 
JlobctoijP tijb gaben / of bat pp pen beter foube fo?(t* 
ficercn/ofntetbe commmobiteit ban fcpuiten (bie* 
men feibe / bat pp pabbe) be biepte ban be rebiere fou* 
bepogenteberfocben/ofbat Op foube mogen fenben 
eenige macpt ban boetbolbv om be b?uagete«t52abe 
te bjePen / en pafferen in be Sangflrate/baer be ©2in* 
te ban ©2angien na bet innemen ban J©aerbcnburg / 
en ’t berb?anbenban bien / eenigbolP Ijabbe gefcljibt/ 
en meer nnbers?: cintclijb toerb befïoten / 00b met ab* 
bps? ban be f|eere ban Serges? / batmen be occafie om 
tefïaen nieten bepoo?be te laten obecftrppen/ maer 
in alle manieren foube foeben ben bpanb te berbeij* 
ben. <©?aef EobetoijP babbe infgelijr 3pn bolb met 
geenminber boo?ficptigpeib ingoebe 02b?e berbeilt/ 
latenbe een gebeelte ban bien tot befcnfie ban be tren* 
Cpeeninpetb02p/eneen gebeelte/ bat 25 ©aenbelen 
toaren aenbe recbterbanb ban’tbo?p/ in bicbe po* 
pen offquab2ons? berfaemt / bie befcpermt toaren ban 
be Caballetpe/ pebbenbe geen meerber pleine om al* 
les? bequamelijp te berbcilen / maer befelbe Cabal* 
lerpe berbeilt in bier efquab?ons? / en be compagnie of 
pleine niet groot genoeg jijnbe om meer te laten / fa 
toarenber beel paerben in een Pleine baïepe aenbe flin* 
Per 3tjbe gefleït / fulr bat in be ftleine planure bie gele* 

ben:aen torens?recbtecbanbcommanbeerbe <©ioban 1 gen toas? tufltpen be hoogteen IB00P/ be osbinan* 
25attifla©eI;ï©omemct 160 Eancienbanjpncom* i tie niet bequamelijb en toas? berflerPt/ pebbenbe in 
pagnie/enbanbe Compagnie ban jtjn b?oeberCa* 
ittillo/ en ban Jpreberico ban (Colebo. ©an panbte 
panb fo boigöe na ’tboetbolb toe/ eerjt ©on 25er* 
narbino be iBenboffa commanberenbe 00b ober be 
Compagnie ban Curtio iBartinengo/ enoberbcr* 
fcpeiben paerben ban Hope ^apats?/ een toeinig te 
bo?enbanj^iemegengebomen/baer na 5Hntonio<©* 
libiera nieuto Commiffaris? gemaebt ban be licbte 
paerben in plaetfe ban 3£on 5prancifco be iBebina 
<5arolbo bp ïBaeqdcljt gebleben/ en commanbe* 
renbe be Compagnien ban ©etco 23ufco en ^fintonio 
ban (Colebo: ombe fcliccmutfecingete beginnentoa* 
renberbeeltbJie anberebleine fjopen ban fjarquebm 
fiers? te paerbe/ betoelbe abanceeetben een toeinig boo? 
be Eancien/ en be Compagnien ban U£ofifep/ en 
baniBonftoagon/mitfgabers? ban aintonio b’2fibi* 
Ia / bcfloten in ’t mibben ,fButio ©agano met be 3ijne/ 
toelbeCaballenJemonterenbetoatmeerals?38o lam 
cien / en omtrent fo beel ftarquebufiers?: tertoijlen bat 
be popen albus? in battalie berbeilt toerben / en bat 
trompetten bliefen / en be trommelen floegen / om 
’t bolb moet te geben: fo arribeerben nocp in bit leger 
<©tlliS?ban25arlapmont^eere ban Igiergesi/Cfom 
berneurbanClelberlanb met 300 ^paenfe parque* 
buffers?/en be compagnie25ourgognons? met JUSon- 
fteur be CPeb2eaur / mitfgabecs? b?ie Compagnien 

anyjier, ^paen^^öet6ncitptên/ banbe (Cerfe ban bombar* 
bpen/ bie gemutineert pebbenbe in ^ollanb mebe toa* 
ren gebomen: betoelbe alle gefïelt toerben in ben blo* 
gel ban be ftinberpanb. I|iergea toacpt tpbinge / 
bat nocp uit ©ollanb quamen in alber paejte 2500 
^paenfeboetbnecpten/en 10 baenbelen Sniffen met 
300 paerben onber’tgebieb banben<©berjlen5pcan* 
tifco©albe3of©albej/ betoelbe nocp bien abonbin 
’t leger bonben 3ijn. ^©aer toerb gebifputeertofmen 
bie bertoacpten foube ban niet / eenige toaren ban me* 
ninge batmenfe bepoojbc tc bertoacpten / na bien men 
beclnenmott ombegepeele fabe banbe ©20bincien/ 
toant bp albien pet anbers? afliep aio ten beffen/ fo fou* 
be paer refolutie / becptenbe fonber pet fecours? / bat fp 
toiflen booepanben te 3ijn/ ban pobaerbije en al te gro* 
ten betcoutocn op paer felben befcpulbigt toerben : 
baer toerben tot bien p20poofte bpgeb^acpt/ benfïag 
bie oBiabe Blobetoijb getoonnen pabbe tegen beC??a* 
be ban ‘Hlrenberge / bp faute batfe niet en pabben toil* 
Jen toacpten / als? boe mebe na bp en boo? panben ge* 
toeefl pebbenbe. Cegen befe rebenen / fo toerbe tóe* 
berom gefeib / bat fp paer bonben op een bequame 
plaetfe en gelegentpeib / en bat paer bpanb niet macp* 
tiget ert toas? ban 3P-luiben / betoijlefp pem beel te bo* 
ben gingen in baleuc/ en erpetientie ban biergeljjPe 

©« aen< 
feomfte 
ban De 
l^eere 

’t j^oojbe be poogte of ben peutoel/ en JB00P in ’t <©o* 
ffen. I^et boetbolb tóerbe geacpt te toefen omtrent ©* ftas 
6000 en be paerben omtrent iooo.^o paefl 2ibila ge* % 
belibeceert toas? om te flaen / bebe ppfcpermutferinge 
aenbangen/en be?fle?Pte befelbe te? plaetfe bae2 j©onf* ruffrhen 
b?agontoas?/pen toefenbenbe ©iegoUSontefbob be f?®oc 
toelbleibe 100 ^pangiaerben/ en 200 JBalen/befe Kaan 
accompangerenbe pem met Capitein ï|agen/ en g|an ^siTau/ 
Rolin©enb?icpbanjiBonfb?agon berflerPte niet al* 
leen be begonnenfcpe?mutfïnge/mae?befp?ongenooö aïia. 
be trencpeen baer be ^affaufe uit begonflen te blucp* 
ten/maec too?ben met alber blpt gefecoureert bp’t gro* 
te efquab?on/fulr batfe ffab pielben / maer b’3Cbi* 
la berfïerbte terflee be batalie op een nieu met ioo 
^paenfe parquebufiers? onber ’t beleib ban ©on ©e* 
b?o be25ebaubesi/ en Eo?enfana/ baer bp boegenbe 
100 3©alen gecommanbeert ban ©ctobio ©icpicelle / 
en 100 pijpen gecommanbeert banjfrancifco^ala* 
far : ©on ©iego nebc ban 5ptancifco jflSontefboP _ 
gecouragieert 3tjnbe boo? pet refo?cemcnt/ befp?ong ©S* 
op een nieu be trencpeen ban be ©affaufe met een gro* neoe aan 
te furie / en pp toas? b’eerfïe bie pem baer boben op be* ranf«f> 
gaf/ maer toerb met ttoe fepoten boob gefepoten/ u/S"' 
bie zoo JBalen beben een getoelbigen en furieufen eouoep 
acnbal / fo batmen penluiben b’eeregafbanpetinne* «furoa® 
men ber trencpeen / en bat fp genoegfaem oo?faPe toa* aVuSt 
ren ban be nabolgenbe bict02ie: ben 5llfiec iSolin aerfia# 
Pcceg een ©enbclbanbe ©afTaufe/eneenanber^l* 
fier genaemt ©enitej / becptenbe inbe trenepe met 
een grote objf inaetpeib / toerb met 15 fepoten gequelt/ 
en quam baer nocp lebenbe af. f^ier mebe quam be 
faPe ban be©affaufe in groot perppel/ boep toerben 
ban nieutos? berflerltt met pet efquab2on banbe ©uit* 
fen. Cn b’^ibila b?acpt tot pulpe ban be 3ijnen pet 
gros? ban ’t boetbolP/ toaer boo? be ©affaufe faPen be* . 
gonftenin befo?b?e te Pomcn/ en üegonben te blucp* 
ten: en poetoel be <©eneralen pen bebcic genoeg beben 
om penluiben toeberom in o?b?e te b?engen /fotoafl 
al tebergeefsi/bpfonber boo2 be ruiteren JLanctecs?/ 
bie baer fo onberfaten / batfe paren abemnietenPon* 
ben berpalen / nocp geen tijb en pabben paer afgefepo* 
tenpifiolentoebertelabcn/in boegen bateintelijpbe 
gepelebicto?iebleef aen be ^paenfe jijbe. ©aerble* uenot 
ben boob omtrent 2500 boctPnecpten / Dcpalben bie Öc*“ö& 
in be moraffepen berfmoo?ben / en ontrent ^00 paer* 
ben / aen be jijbc ban <©2abe EobetopP/ bie baer fdfs? ^jqitou* 
ooP mebe bleef/met 3ijn b2oebers? <02aef J§enriP/en 
hertog CP?iflo<Tel bes? ©alfgraben fone / maer om ffSau! 
batmen paer ïicpaem onber be gene bie in ben flag 
gebleben toaren / niet bePennen en Ponbe/ fo pceft*toecf1^ 
meneerftfeerflerP betmoeitbatfe ontPomen toaren /mu 

mm 



43^ 
Het (èvende Boek» M74* 

itianDcnc te fenöen / laccfoclicntic fijnen fone te Debben/ 
EX ergeWbangW mocljt toefen / P?$*téeröe 
boo2 bent een groot rantfoen te genen na bnjgg ge- 
ïX^fe/JSnmen tieeft niet anöec.S bonnen bebtnöen/ 
S™ t.a* mTn S $&«*« 39" 1 Wü**!m Ifc 
tlmmmMe tSeSoSenWnW/en gcflmliemsDnSt 

toft \nm«“""t£»oh fleWucIJt wnöe / toette 

S^hswsssssss 

S^-b«BS,,aï£f", 

SffS»@SS»S!SÏ 

Eiffl«£S>'>.sss5ï 
Mfa aoóö / en acn te anbec 3ijöc gopanna b? Set pa< 
Ho dannö tfontnainne nan $aba?ra alleen / en niette 
anS/om tSfcfiecnien öe 3©et/öe a©ettenen t ©a* 
nXnö/öoebBetto^ fc 
lüauc/aecöen liccgen Ijter toctntg buité/ onöer öe fca* 
nagte toeröen gebonöen n?te ganöaer$/met eeniggelb 
^ranfcmunte /’t toelb beel fufpitte gaf toaeratjttg te 
toefen/ ’t gene öatmcngefeib paööc/até bat öe Contnb 
ï^arel ban ©janbrijb / <ü5?acf óüoöetotjb Dabbeboen 
Sn 200000 bronen/ om bolft telnbten/öaeebanöe 
mibbelaer fouöe getoeeft 3ijn / öe jisarefcbal öeïïet3; 
<E)e ;§pangiacröen Dregen baeu-en-boben / 30 benöe# 
25 tu beltKen^/ fulr bat Bet een feer grote bteto; 
cie toaö boo? ben groot Commanöeur / ^ant men 
fiieltet baer boo? bat bp albien <©?aef ^öö^DD öe 
Hflfr netoonnen Ijabbe / bat genoeg geDeel25?abanb 
fouöe°pebben gerebolteert/ tot een geöenbentffe ban öe* 
fe gag / Deb ib bit ^aerbicljt gemaebt* 

Op UooCkerhelUe Was denfLaCh, 

Daer GraefLodeMVUC onder LaCé. 

Ander Jaer- dicht» 

Lo^WIIC e* BelnrlC 
StorVen te MooC , en ChrlJloffeL ïaLatlln 

ontrent fo lange até öe ftaö lange té/en foïneeöaté 
een gemene barnet / in toelbe blaerbetö fpgeftenDeb# 
betutoe grote Dopen brijgsbolb tegenss ben anberen 
bomenbe/ ben eenen Doop uitten 3uib-ooften / en b an* 
bete uit ben noo2b-toeftcn / toel getoeert met fptefen/ 
en metroersS/ Doubenbe fcDutgebaer jegenö malban* 
beren/met bijftigen teffeno af en aen trecbenöejftem 
öe be roerg aenleggen / afgaen / bier geben en f£Dtnöe* 
ien / fo perfectebjben of ’t tebenöige menfcDen Dabben 
geöaen/en’t felbe ontrent een bierenbeel ban een ure 
geöuert Dei)benbe/fo Deeft ben Doop bie uit ben $oo?ö# 
toeflen op quanten benruggegebeert/ enafgetoeben 
be lengte ban ontrent be Dalbeftab/ en Debben boen 
baer toeberomftanb gegrepen / en een ring gefïagen/ 
en in ben felben ring bobben fp gefien öe fpiefen obec 
einbe gaen alleens? of men in een bo?re toout of bofcg 
gefien Dabbe: en bie ban 5uib-toeften togen acljter# 
toaerss in goeberojbonnantie/enbomenbetoeberter 
plaetfe baer fp ban öaen geftljeiöen toaren/ Debben 00b 
aibaer eenen rinb geflagen / in toelben rinb be fpiefen 
fo menigbulbig toaren/ battet 00b fcDeen een bo?re 
mout te toefen/ toelbe fpiefen ftonöen en toiggelöen 
ober en toeber ober gelijb offe met Danöen ban öe 
ïanöSbnecöten ge3toabt Dabben getoo?ben / en toaren 
00b in meerber getal’/ en beter geruft ban öe gene bte 
in ben noojö-toeften ftonöen. <£n bie ban ben noo?b- 
toeften 3ijn boo2tö met eeti geö?uisS/ enmettecDaefr 
getogen tegen bie ban öen 3uib-ooflen Doubenbe mette 
felbe een tijö lang fcDutgebaert/en ’t felbe fcljutge^ 
baert gebaeh 5ünöe / fo Debben fp gefien \ of \ ftueben 
grof gefcljut / betoelbe bp bic ban ’t noo?ötoeften afge* 
fcDotentoecben op bie ban ben 3uiö-ooflen/ toelb ge# 
fc{jut fp Debben gefien blammcn en roben / gelijb men 
ban anöer gefcDut fouöe mogen fien / en ’t felbe afge* 
gaen 3ünöe/ fagen bat öe fpiefen pan bie ban ben 3utö- 
ooflen ganfcDeltjb getooben iperöen oft benmpfroeben 
getoeeft toaren / mits? ’t toelb bie ban ben noo?b-toe* 
f!cnboo?t aen ballenöe/ bie ban ben 3uiö-ooflen gan# 
fcDelijb bernielt ljebben/en 3tjn beiöe Dopen boo?të bet* 
ötoenen / ban atë bte ban ben 3uiö-ooften bemtelt toa* 
ren / fo 3ün ter plaetfen baer be gag gefcDjeb toa0 ter# 
ftonb berfcDenen toonöerlgbe bloebige ffralen fcDitnen# 
be louter bloeb te toefen / ’t toelb ontrent een guarttec 
uurjS bleef (laen/ en to allenrben bergaen en berötoe# 
nen/in boegen bat fp getuigen fn’t gene berDaeit té feec 
berfrb?ibt/ontroert/en toertoonöert toaren/ fulr bat al 

methernetenen fouben/ 

mat 
Öiatie 
Eobe» 
toÖfe 
looo? 

ge^ 

n Kabe ïobetoüb ban ^affau toa^ecnmantoel 
(j «naren in öe brijgODanöeitnge/ fcDerpftnntg ban 

E£3aS«ïSBSS 

Sr. SBïSTSSHSS 

Scn £uBwo"BfI"c9iB/ »<" 9"1 f9"fotDatcnmeccnn 
nciö/ ban na eerc (lacnöe toaren/ en baerom tnftjtJÖOi 
Se in ben meejlcn Ijanbel até bie op ’t Doogje toasf 
meeft gefaelgeert/’t toelb fogefeiötoerö/tnbefejlag 
Hem öob tocöerbaren te 3ün getoeeft. ^tjnöebpss toa.ö: 
Patience en innocence. <©CöUlö in OttnOfelDetö. Patience en innocence. <ü)cuuiu iu uuuujMys w. 

<©nöer anbere en ban ib Dior niet boojbp gaen te ber^ 
balen een toonber geficïjt/’t toelb ontrent ttoe maenöen 
iinpo hi'fpn flan in öe loclit io’ gefien getoeeft binnen at; 

frScho Dalen een toonoergiiitiji/ i 
We n bfi02 befen gag in öe locfjt to geften getoeeg binnen1 at 
ferggfiag «rht/ ban eenige bö2geren bic öe nacDttoabe Dabben/ 
tic lorfjc* gacnöe langö öer grate/ fulr fp’t felbe ter regutfme 
Befttn. Uan öc ipagigraet ber gab atrecDt / eenMcliteUjb 

Debben berblaett/ en getuigt / be öetutCe^^O|: 
fien / en bcthlacrt Debben 3pn getoeeg/jBooffen 
tooutf3 ^ebuitmaber/ i|ermmr€i 
©et-lntig/ èlacob ban €0/ en ^ub?ecDt ^anfytobet' 
ir,, jïi'tnii.iro / ’ö naclitö ontren Sröen batfe op ben ? 3Fctouarp/ténacDté^ 
ttoe uren/geften Debben in öe locDt een grote blaerljetb/ 

w *■ r 

öert bat pp öe 4 gueben gefebuté niet en y---- 
Cenige francoife folöaten bteDengefalbeertDab;«eti«i 

ben uit ben gag/ troeben na’t bageel ban (JTarpen / en 
namen ’t felbe in/ uit ben name ban öe ©jincc ban <©; inggnw 
rangien/ enmaebtcnDen gerb/ öoenöe grote fepbe nwn. 
aen öe omlcggenöe plaetfen / toaer ober bat eentgen 
tijö baer na / öetotjle bat tot ©öt pageeröen eentge 
^pangiaeröen en Italianen/fpluiöen onboo?ftenp bp 
öe felbe toaren befp?ongen/ en gegagen/ 3pnbanDC 
felbe toel 100 gebanbelijb genomen. . 

<©2abe ©anibal ban €nsf opgenomen Debbenbe ttoe 
regimenten ^uitfen boo?öen <0?oot-Commanbeur/ 
öetotjle batfe Denberfaemöen bp^traeoburg/fouben/ 
fo eentge ftfnijben bp 16 benöelen jfrancctfen metot 
fjulpe ban <a?aef Éobetotjb gefonbentocröen/ gega# 

°eS''+ ffiaftt tc lmrcu / tóaü mm «" 
.fïoirciirmeö binnen Utrccljt DnecleüeniuieureiSeE'at ^ 
Dp bergeben toao / en bat tn t laetge banfijn ieben fo tatntc^ 
gierig toaö geto02ben/öat men Öterge tjbe ntet bee jgt 
gefien en Deeft. Hp té ban toctntg bcblacgt getoeeg/ 
Dp Dabbe feöert be gebanftentffe ban ben <©?abeban 
23ogu/ fpn refiöentie tot atrecljt gcDouben / m albnec 
gecommanöeert. 23p fnnen tpöe Dabbe Dpöeboigcrpe 
toeöerom tocgelaten getoeer te Dopen / en Dabbe bte tn 
baenöelenberbeelt/te toeten inacDtbaenbelenbó?ge# 
ren/beltalben bat alle öe fuppoogen banben Wm\me# 

| be onöer een bpfonöer baenbcl gegelt toaren/ 00D mebc 
be iöeegeltjDDeib / toaer öoo? DP onöer begemeneoo?; 
geren liefgetal toag/fo batfe bele ban öem Dieïben/atD^ 
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tenbe grote brpbom boorpem ber&regen te Hebben/ 
toant te boren bp tijbe banbe hertog ban SClba pabben 
fpalpen getoeec moeten afleggen/en op petCafteel 
bjengen/mogenöe niet anberö in pen puffen bepouben/ 
ban een tappier:pp toaö anberö ban be dereformeer? 
be feet gepaet/om bat ppfe feer berbolgt pabbe bp tijbe 
ban oe j^ertoginne ban $arma / gelijp in ’t boorgaen? 
beboefi berpaelt iö. 

(Ce befen njbe Debben be Cbclen ban ^ollanb/aenbcn 
Staten ban Igollanb/ en be fïaben/neffenö ben $rince 
ban drangien ecnftelijp geblaegt/bat pet bolP ban oor? 
loge (alö be bpanben be borpen en plaetfen berlieten) 
feer grote moettoilligpeibban roberpeenplonberinge 
toaren boenbé ten platten lanbe/ berfoePenbe bat pp 
baer in foube toillen bootten / om ’t toelP te beletten tö 
pen berleent/ be nabolgenbe acte luibenbe aio bolgt: ASfo bagelijr grote roberpe en plonberinge gefcpie? 

benbe iö in be lanbe ban tjoUanb/fo ban be Pnecp? 
ten alö anberen/banben meublen/en heeften toePo? 
menbe ben puifluiben/ gefeten pebbenbe onber ’t ge* 
toelb ban ben bpanb / niet tegenfiaenbe ’t paccaet ter 
contracten geemaneert en gepubliceect / en te bebucp? 
ten flaet/bat ban gelijPen foube mogen gefcpieben ban 
anbere borpen/en plaetfen int bertrecPen banben boorf5 

Bmtebcc bpanb. ,§0 ijl / bat be Staten ’ö lanbö ban ï^ollanb / 
letten oe mitfgaberö be aabcn/beneffenö fijn Crc. ’t felbe bege? 
t/nneten cenöe tc beletten boor fo beel boenlyp fp: geautorifeert 
platten Debben / en autoriferen bp befen allen Cbelluiben / en 
itanöe. jiDagiftraten in iiollanb boorf5 be hoorn roberpe en 

ï> plonberpe banbe meublen en heeften banbe boorf3 puif> 
23 Uitben te beletten mettec baet/ baer toe nemenbe alfuï? 
35 ben affiftentie alö Den goeb bunften fal / ’t fp ban feput? 
33 terö/ hongeren/ folbaten/ ofpuifluiben/en fulPe roberö 
3’ of plonbcraerö toie be felbe fullen mogen 3ijn/ t’appre? 
3> Denberen/op te Dangen/of boob te fïaen/ inbien fp eeni> 
35 gerefifientie boenbe 5ün/fonbecbaec aen pettemif? 
35 boen of te berbeuren/of ter caufe ban Dien eenigfinö be? 
35iaftof acpterpaelt te toeeben. debaen tot^elftben 
35 rij jBaert 157+. na gemein feprijben/onberftonb: (Cec 
35 o/bonnanue ban be boorf3 Staten en fiaben. ©p mp/ 
35 en toaö onbertebent A. Geniets. 

Omtrent befen ttjb fo quam tot jfèebenbliP een brou? 
toe uit Drieflanb/genaemt ©aef derritö boepter ban 
igoorn/en toaö een bienfimaegt getoeeft banbe $afioor 
ban dofttooiit genaemt ï^eer freberiP / en pabbe me? 
begebient bp tDillem Cobbe eertisbö ^ecrctariötot 
^oorn/ befe ti^acïjt een b?tef aen ^JonPpeer Corneliö 
ban ïtpftoijb/ Caftelein ban !BebenbliP/en Comrnif? 
fariö ban be monfieringe in pet oo?ber-quartier/be? 
fen brief toaö onbertebent bp be boorf5 JDillem Cobbe/ 

^petten en Claeö )facobf5 bantgoorn/inpoubenbe in effecte 
©?fef; bat be douberneuc ban ©peflanb/ bc l|eere ban ©iili 
janD aen int fePcronbecricpt/en penluiben 00b benlib toaö poe 
iiehrn Octrou ÖP fëpftoijp be Con. $Baj. in boorleben 002I0? 
banjW gen/ en toepten altijb getoeeft toaö/ en bat pp een groot 
benüiife mtöpagcn en leettoefen ban befe troublen en rebellie 
SS' pabbe / en bat pp pem toel geerne toeberom onber beö 
Dat m Coninr obebientiefoube toillen geben/mitögenietenbe 
De flati I een goeb en baft inbiolabel pa?bon/gcltjb pp toel genoeg 
fouöe O’ Ö^Dlaegt pabbe aen Claeö ^acoöf3 §oppiö enanbe? 
bcciebe- ren. ^cfcn aengemcilit/ betoijle ban fyn memnge/ en 
ren aen ooft be pare toaö bat be fteben / bo?pen / en ïanben fon? 
S. D^reenige bloebjtojtinge/en beftcuctie toeberfouben 
(Foi. is.) mogen bomen onber be obebientie banben Coninb ban 

„ ^pangien / fo Dabben fp in fabeur ban pem/ fijn puif? 
„ b?ou en btnberen bit fecreteltjb te bennen gegeben aen 
„ ben boo?f5 ï^eere ban 25tili / bte baer ban een goeb ge? 
„ noegen pabbe/en pem lief toaö bat be Coninb noep ee? 
„ nige getroutoigpeib in l^ollanb bebonb / en penluiben 
,, belaft /aen pem peimclijbte fcp:pbenbatbe Coninb 

groot gereetfepap maebte / fo te toatcr alö te lanb/ om 
„ Hollanb en Eclanb te bebraepten/en bpfonber j^oo2b- 
„ t|ollanb met maept te oberballemöaerom fo berre pp/ 
5)fotoanneer beftebe ban iBebcnbUPin pertjbel foube 
33 3ijn ban aengeboepten of beboepten te toeeben / of an? 

bere opportuniteit foube boorballen / pem mit ’ö Co? 
, ninr bolb totl boegen / en te toege toeet te brengen / bat 

be ftebe ban pebenbltb/ of ten minften pet Cafieel/in 
I. Deel. 

4? 3 
panben ban fijn jBaj. Capttetnen toerb geïebert / batct 
pp pem parbon berfebert bp ben Coninb felfö gete^« 
bent/baer pp met firn puiftoou en binberenten eeutoi?cc 
genbagen metbetoaert foube toefen / met continuatieiC 
banfpn cfficienren op bat ’t felbe pem foubefuir gepou?« 
ben toecben/fop?efenteertbe^eete ban ©tilt baer boorce 
te {tellen fpn eigen lijf en goeb / ja fijn foon baer boo2 in c‘ 
ofiagïe te fenben: en inbien pp binnen jDebenblib ceni?« 
ge getroutoe brienben peeft/bie fecreet 3pn/bat pp pen- ‘6 
luiben bat macp aenbienen/inbien ’t pem goeb bunbt:ce 
inbien be ftebe JBebenblib/metgemoebcomgaet/’t fal<e 
al bergeben 3tjn batter gefcijieb ig/ fonber eenige réfer?ce 
be of erceptie / en men falfe parbon leberen alö boren /te 
maec fo pp mettefiab niet accorberen en Pan/macp fpncc 
parbon in manieren boorf3 felfö berbienen enobtine? 
ren;fo berre pp baer toe geftnt iö fo foube men pem alletC 
aenfïagen en particulariteiten openbaren/bat pp fecre.t£ 
telphmetten brengfter bdnbien/bie nergenö banen <£ 
totft/anttooo2be foube feprpben/ inbien niet bat pp ben <c 
brief foube berbranben/ en ben brengftec geen molcfta?ce 
tie om boen/bte ban pet inpouben niet en toifir’t gene fp « 
luibenboen/fiomt (feggenfe) uiteen goebeaffectie encC 
goeb perte/en be oube Penntffe bte fp tot penluiben bm?cC 
gen / alfo fp feller toeten / bat ben Coninb felfö bomt / “ 
batter grote en bele getoelbigc aenffagcn booipanben{C 
3pn/niet tegenfiaenbe iBtbbelborg (feggen fp) in iö: fp<c 
abberteren pen 00b/ bat be ganfepe maept en bergabe?cc 
ringe ber geufen bp jBaeftricpt fo te paerbe alö te boet 
ganfepelijb berflagen iö: boortö feggenfe/bat be boorf?cc 
l|eereban©illi /banfo groter autoriteit Pp ben Cc?c£ 
ninb iö / fo bat ’t gene pp pen toefeib en belooft/ bat pp ‘£ 
baer baft op macp fiaen. vDefen brief toaö gebateert ‘e 
totEeeutoerben ben rb JlBartp 1374* en toerb bp be 
boorf5 broutoe aen KpftotjP geïebert ben rbiij. ber fel? 
ber maenb. i?p nam be boorf3 broutoe terftonb geban? 
gen om alle fufpicie ban pem te toeren / en berabbec? 
teeebe baer ban terftonb naeefter ïDillem ©arbefiuö/ 
berfoebenbe bat pp foube toillen baer bomen om be 
brou te eramineren en te boen ftraffen. <Den 21 fonb pp 
be broutoe gehangen aen ben C5ouberneur ^onop/ en 
poetocl pp alle beboir bebe om alle fufpitie ban pem te 
toeren/en bat pp fepreef en beloofbe tot ber boob toe ben 
Prince getrou te toefen/fo pab men noeptanö een groot 
mifiroutoen op pem/ bermitö boo2gaenbe noep anber 
fcp2ijben uit ©ri^Panb aen pem toaö gebomen. Coft 
fepreef be $rince ban Crangien/batmen goebe aeptop 
alle fpn boen en laten foube pebben/oob met toat perfo? 
nenbat pp omging: maec bat men pem niet en foube 
laten mefPen batmen eenige finiftrefufpitieof mifber? 
troutoen op pem pabbe/ en iö ooft nooit anberö bebon? 
ben getoeeft / ban bat pp getrou iö gcbleben. I^oetoei 
pem be bpanben foepten in berbacpt te b2engen: en bot 
beel inf02tnatien tegen pem genomen 3ijn getoeeft ban 
boorgaenbe falten bie pp tegen bie banbe Efcligie mogt 
pebben bebreben/alö be ftebe ban ijBebenbliP nog toaö 
onber be maept ban ben hertog ban 3fiba. %e geban? 
gen b20utoe bte ben brief braept iö ten puife ban ^accb 
jplorif3 ben ^epout in ’t begin ban gjulio gefi02ben. 

$a be bictorie/ bie be ^pangiaecöen op be f^oPer? 
peibe tegen C5rat>c ULobetopP ban j§a0'au gePregen 
pabben / baer boor ban berpaelt iö. ^0 pebben fp toe? 
berom beginnen te mutineren om paer betalinge / (ge 
Ipp fp luiben na pet innemen ban Üaerlem 00P gebaen 
pabben) toant fp fuftineerben 3 3 maenben ten acptcren (öXn £ 
te toefen/en pen toaö boor ben Pag boor ^anepio b’2C?« 1 j7+. 
bila betalinge toegefeib/ inbien fp bictorie boepten/ ™ öc 
maec alfec nu geen fonberlinge gelb boor panbenen “‘"n e 
toaö/pebben fp pare Capiteinen en ©ebelpebberö ban ©?aue 
paer gejaegt/ paer benbelögefcpeurt/ en eenpaerlijPen 
gemutineeert/en bclemoettoilöboorgeftelt: Inefenbe JJjJJjjJ* 
ónber pen eenen Cbcrften of Clecto na pen-luiber nia? op te 
niere bie fp alle f tooeren/fp lieten luiben bat fp na 3£nt? «JoJw 
tocrpentoilben/ombaecparebctaltngetePnjgen. ^eDCI c‘ 
Jl^eereban CPampagnp/ bebroebec ban ben Cacbi? 
nacl ban <ï5ranbellc toaö te bien tijbe <0ouberneur ban 
2tmtoerpen/ befe berftaen pebbenbe bcö ^pangiaertö 
boorftel en boornemen / peeft ben rir 3Cpril ben C5root 
Commanbeur^oubcrneur den, baer ban geabber? 

(C t teert 
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nirtte 
3©alm 
inbe Hint 
^IüÖ 
nltoaer 
ï)P i»cni 
ft crlit. 

g>pan* 
Biacrben 
urmen 
fier 

Het fêvende Boek. J574. 
tceit binnen 23?uffcl / hccfoeBenöe bat ffpftact in boo?* 
fien fonöc totlien / bat befen gemurinecröen Boop ton* 
nen 3Cmtoerpen niet en quanten/ alfo be geBele beöeef* 
fentjfc ber ^tab / ja ban ’t ganfcBe llanb baec aen gc* 
ïegen toatf: betfoebenbe óöB affiflenttc tot befrttermin^ 
gc bet ^tab/ alfo men bermoebe öatöe^pangtaec* 
ben op ’t Cafleel leggenbe/ bie ntebe be mutttnatie toe* 
flonöcn/ Baec ItcBt öoo? ïjet Cafleel in be ,&tab fouben 
laten bomen. ïïieb Bern baetom öet gantifoen ban ’t 
Cafleel te beranberen/ en Bern baec bp ttjbg meeflet af 
te maben: of ten minflen Bern toe te laten een befcBan* 
finge te maben tegen Ijet Cafleel / en be openinge bie 
tuffeBen Bet Cafleel en ^tab toaö. <Dc ©oubemeuc 
©cneracl/ acBte bit boo? ccrfl tocintg / en ftljeen Bet 
niet te toillen geloben. <DocB be ïgeerc ban CBampa* 
gnp / gepoft toerbenbe Ö002 be iBagiflraet bet boo?f3 
fiab / be toelbefeiben ban Bet boo?nemen bet- felbec ges 
noeg gcabbctteei t te toefen/toao op fijn Bocöe/Beböen* 
be in bc ^tab biet benbden 3Ba!en ban fijn Colonel* 
ftBap/ en biet benbden ^uitfen (op be toelBc niet bde 
Betroutocnö en toao te fetten / öchnjlc fp mebe bed fob 
bpe ten arBteren hiaten) toaerom Bp om alle bccfcBert* 
Beib ooB be ^djutterpen/en <0ilben bet (lab Ben Beeft 
boen toapenen/om alle ongdueben te boo?Bomen/baet 
ban Bp ben Commanbeut mebe abbettectbe. 

^en 24 Sp?tl quam be ©?oot Commanbeut felbe 
binnen 2llnttoerpen/ meenbe bat fip boe? fijn autoriteit 
be fafte biel foubc tecBten/ Boctocl Bp bacBte/ bat befen 
mibbel Bern foube bienen om be Staten bejö Sanijg te 
getoilliget tot contributie te brengen, ^p en toilbe niet 
toeflaen/toat bertoninge men bebe/om eenige BefcBan* 
finge met toolfacBen/ enanbetss tegen Bet Cafleel te 
boen/feggenbe bat Bet niet en betaembe/ bat Bp be boeg 
toijfen foube / Boe bat men Bet Cafleel onnut maben 
foube mogen. j|p foube op aïïcgf fo?ge blagen/ fonb tot 
bien dnbe ^ancBio b'Hbila aen Bcn-luiben / om Baer 
met fdjonc tooo?öen te comemercn/batfe nccB een Blei* 
netijbpatiemte fouben toilien nemen / BP foube Baer 
BaeflaengdbBdpcn: maet fpen toiiben nergens na 
Boten (fp toiiben gelb fien. <Den 2 6 2tp?il/ alë CBam* 
pagnpopBet ^tatouuëtoaë/ aenbe ^eerenjBagi* 
frraten betfoebenbe uit ben name ban ben groot Com* 
manbeut om 2 of meet 100000 gul. te leen te Bebben/ 
om befe gemutineetben baer mebe te flillen / en toebet 
banben anöercn te boen fcBeiöen/fo guamen be ,$pan* 
gtaertë aen ’tgat of be openinge tuffen be ^tab/en 
’t Cafleel. <Dc ï^cere ban CBampagnp bit betflaenbe/ 
bebe ter flont fijn bolB toapenett/ en na Bet Cafleel tree# 
Ben/ om bet ^pangiaerben tuBomfle te toeten/ben 
Commanbeut baer ban be tocte boenbe. CBampagnp 
fienbeomtrent 30 of 40 ^pangtacttsSaenBetboo?f3 
open gat / Beeft belaft baer onber tefcBtcten: ban ben 
groot Commanbeut betboob ’t felbe /belaflenbeooB 
CBampagnp met fijn bolB tcbertrecBen/ om meetber 
beroerte/ quanfupë te beletten: ’t todB be <§pangtacr* 
benberfloute öoo? Bet felbe gat of openinge binnente 
Bomen: binnen toefenbc Bebben Ben op’t plein tuffen 
Bet Cafleel en bc «§tab in flag-o?ö?e geftelt / befettenbe 
alle be toegangen, <De groot Commanbeut Belafle 
Benluiben niet berber te Bomen ban tot gjoriöfeet^ 
Be/en eenige uit te maBen/ en aen te geben/fo fp toat te 
Banbden Babben: fp riepen alle fonber eenigrefpect 
gdb/gdb/en be fBaïen uit ter ^tab: fp mocBten flerB 
toefen omtrent 3000/en togen in fïago?b?e nabelBeer* 
bmgge/met fulB fcBdcbelijB getier/geBrijfcB en geroep/ 
toet trommelen / fcBicten en rafen/ bat bebojgeren 
meenben bat menfe al bermoojben toilbe: bde blucB* 
tenboo?b?efe uitbe^tab. «&e <©ouberneur banbe 
^tab be ï^eere ban CBampagnp troB met fijn bolB in 
be nteu &taty nam ’t Coflerfe Buiö in / en fterBte Bern 
albaer/en bebe fijn bagagie blucBten:tegen ben abonb/ 
be^pangiaerben Bonger Brijgenbe/ fo namen fp Bet 
^tabljiuo/en be merBt in/ forierenbe Baer felben in be 
bcfleBuifenbaeromtrentmet 10/ 12/ cnbebenBaet 
tractercn na Baer bdiebenop’tbefleen lecBerfle/alle 
ben nacDt met roepen/tieren/trommelen/fcBieten op te 
beuren te Bloppen/en te bellen/rafenbe niet anbersf ban 
oft Beife buibden getoecfl toaren/in boegen bat be bo^ 

geren meenben batfeal bermoo?b fouben Bebben ge^ 
too?ben. ^aet jijn bele beb?ucBte b2outoen uitbet' 
fcBd'BtBeib ban Binbe gefcDeiben/ eenige bah toefen. 
boo?tsf flerbenbe / bde anbere mans*/ bzoutoen en fein= 
beren / berlatenbeal batfp Babben/3ijnbejS anberen 
baeg$terpo02tenuitgeblucBt. Sin fulBer boegen Beb? crjam* 
ben fp eenige bagen aengeflelt. <©e «©ouberneur met Pa5«p 
fön analen / <©uitfen en alle Bet bootObolB moflen uit “u anf, 
ber flab bertrecBen boo? lafl ban ben groot Commam tBEE^n. 
beur/biefulr bdafle om meerber inconbeniemiente 
fcButoen/fo Bp boo?gaf: ’t toelB gefcBicb 3ijnbe namen 
fp be H9agiflraet be jleutden ban be flab af / en beb?e? 
ben bde moettoilligBeibg / be groot Commanbeut 
etfcBte banbe bo?gerpe 400000 gul. tot leninge/be refle 
foube BP furneren/men meenbe bat fo menfe ten bollen 
foube betalcn/batfe meer ban 1000000 gul. foube moe* 
ten Bebben. ^e bo?geten beben dB Baer bcfl om gelb 
op te b?engen/om ban fulBe gaflen ontflagen te mogen 
toefen/toantfpBoflen alle bage meer ban 6000 gulb. 
men en Bonbefe nocB met b2inBen en eten papen / toil* 
ben toijn Bebben/en banbe bcfle fpijfe/niet baer na b?a* 
genbe of be bojgeren raeb toiflen om te betalen of niet/ 
ten laetflen ié befe getodbige muterpe met grote f toa* 
rigBeiben moeiten geflilt. <©en groot Commanbeut 
mofle Baer parbon geben ban alle Baer mifbaben. ^p Ww* 
ontfingen 1 o maenben in gdbe/en 5 maenben in toare/ SJtf m 
te toeten in $pbe en toollen laBen/ baer toe be bo?gcren netucae* 
moflen boben be Boflcn opb?engen 400000 gul. in gel* *rn 
be / be refle toeröegdicBtopBet crebit ban ben boo?* g/iöeCp# 
noemben groot Commanbeut/ alfo toerben fp ten lae* o^ngca 
fien geflilt / na bat bit gebuert Babbe eenige bagen / en 
Bidben Ben boe boo?tsf flil na bat Bet accoo?t gemaeBt3 ’ 
toasf. ^et liep nocB aleentoijïeaen eet be fommen 
toerben opgeb?acBt. ^Be groot Commanbeut beloofbe 
batfe Bare penningen binnen fee? maenben metten inte - 
reffe ban bien/tegenö ben penn. 16 foubentoeer Brij* 
gen / en gaf Ben baer ban bit nabolgcnbe gefcB?ift. 
A Lfo wy Don Louys de Requefens groot Comman- ©e 

■^*-deur van Caftilien,Gouverneur en Capitein Gene- 
rael van fijne Maj. Nederlanden3nu ter tijd benaut fijn- roanDEat 
de door de Spaenfe foldaten, die tegen onfen dank zijn bElooft 
gekomen in der ftad van Antwerpenjaldaer verfoeken-fiïfc 
de betalinge van hunne foldye en gagien-.en wy ons vin- 
dende onvoorfien van alle ander middel de felfde ce te crflf* 
contenteren, en te furneren de notelijke penningen tureren 
daertoe behoevende, hebben in den name der voorfz 
Maj. verfochtaendievande Magiftraet, en deCamerreai Deo 
van Rekeninge der voorfz Stad. Dat om te beletten de pennlnu 
inconvenienten of ongemacken die daer uit fouden 'c^<fn* 
mogen rijfen,door’t geblijf der foldaten in de Stad, tot 
groten ondienfte van de voorfz Maj. en dangier gene- 
rael van den Lande, fy hen fouden willen employeren 
by deborgeren,Geeftelijke,Coopluiden,en andere in- 
woonderen der felver. Op dat fy hen wilden induceren 
ons in ’t felfde te affifteren , en te hulpe te komen in de- 
fen hoogften nood by leninge van 400000 ponden (Fol.iö.) 
Artois, van veertig groten het pond, op goede en be¬ 
hoorlijke verfekeringe van rembourfement. Endatfy 
luiden willen continueren hare goede affe&ie die fy al- 
tijds hebben bewefen totten dienft van fijne Maj. ons 
hebben liberalijk geprefenteert t’onderftaen, en te affi¬ 
fteren in defen dele met haer-luider uitterlijke macht. 
Ter welke oorfake erkennende den goeden dienft, die 
fijne Maj. ons, en ’t Land in ’t generael door de voorfz 
leninge fal genieten, en begerende reciproquelijk te 
voorfien tot verfekertheid, en indemniteit van de gene 
die de felve leninge fullen doen,in der befter formen en 
manieren als ons eenigfins mogelijken is. Hebben be¬ 
looft en beloven by defen in den naemvande voorfz 
Maj. hen te doen rembourferen, en betalen van al fulke 
fomme alsyegelijk van hen fal lenen, metten intereft 
van fes en den quaert ten honderd in ’t jaer,en dat bin¬ 
nen den tijd van 6 maenden eerft komende. En ten fel- 
ven einde hebben hen verbonden en gehypotequeerc, 
verbinden en hypotequeren by defen jegenwoordige in 
den name van de felve fijne Maj. alledomeynen, en be¬ 
den fo ordinarife als extraordinarife van fijnen Lande, 
en Hertogdomme van Braband, en van fijne andere 

Lan- 
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Het 
fijne Erfgenamen of nakomelingen, fonder eenige uit 

te nemen of verhouden : om door ’t middel van die of 

van de eerftepenningen daer uit te procederen,promp- 

telijk binnen den voorfz tijd van fes maenden te wefen 
gerembourfeert,en voldaen van de voorfz, leninge met¬ 

ten interede als boven : confenterende, en accorderen¬ 

de boven dien, dat in minderinge van ’t felve rem- 

bourfement -fy fullen mogen inhouden alle hare pen¬ 

ningen , die de voorfz van Antwerpen fullen hebben te 

furneren en contribueren in alle beden, akes tot voller 

De/ ten einde kb De Dorpen ontrent Den 25ofcfi/ niet en 
fottDe obcrballen / of eenige andere aenflagen Doen: ïjp Sm 
kaDDe ook ©alDeö met fijn boorgaendc bpkebbenDe öroot 
bolk/ bclad toeDerom te trecken boor SetDen en De be* fDm'' 
legeringe aidaer te continueren: en Den 25aron banÏEm 
©Ijebreaur toeDerom gcfonDcn na 3©atcrlanD/ bec*to£ltaen’ 
derkt met meerDer macht ban 3©alen/<Duitfen en ?aoc,n 
^oog-jSourgounDtonnenal^ te boren / om Die ban 5™* 
3©aterlanD in fijn fubjectie te brengen: bangelijken,|omcn 
IjaöDe kP een ©iote tot Stnttoerpen Doen gereed ma* öecfftot 

betalinge en volkomen rembourfement vander leninge | ken om De J©afe in te nemen. ^Jrt ^pangietl toerD 
ènititerelTe,daervan wy henlieder beloven te verlenen, I 00k een gi'Ote armaDC tOegerufl in De $|abcn ban geban 
cn te doen palieren opene brieven van fijne Maj. in be- 2CnD?ieO in De©atongie/ Oltt Op J^OllanDcn EcelanD jae|ia,1>l 
hoorlijker formengetekent, en bezegelt by ons, en die j te feUÖen / flltJC Dat De gtOOt CommanDCtir beel gi'Otet eTi°2re» 
van deFinantie van fijne voorfz Majeftéit. Boven dien ( faken tejfenObOO?genomcnl)aDDe/OmDcnP?inceban lantt- 
ook tot henluiden meerder verfekertheid, hebben be- j ©raugictt / CU Die ban l^OllailD Clt EcclanD aeil Uilen 
looft,beloven, en obligerenby defenin onfen eigen en 3ijöenf0tebenailtoC-n/ Dat l)P Ijoopte liaefi mee|ïerté 
privaten name en Princelijk woord, in goeder trouwen Daer ban te toerden. l^p mecndcfc 00k Op D’anDCt 3|jD0 
te betalen , contenteren, en rembourferen eenen yege- met fCfjOUC beloften en parDonuen / OOÏI met paiö CU 
lijken van henluiden, van dc voorfz leninge, en intereft l)?eDe tC bebecljteil/ Dan alle Dcfe faken toerden feet 
binnen den voorfz termijn van fes maenden. Ten fel- , becachtert/DOO? DcfeiUUtinatiecnkarigkeiDbangel* 
ven effcöe obligerende onfen perfoon, en alle onfe j be/ Die Daer toaö» 3©p fullen ban alle Defe aenfïagen/ 
goederen,roerendeenonroerende,jegenwoordfgeen [ eljcin’t ÜpfonDer bJat gacn berl)alen/en beften/toat 
toekomende, in confirmatie en vaftigheid van ’t gene tlltkotllfle Die al Ijebbett genomen. 
■yoorfz is, hebben wy defejegenwoordige getekent met Cerjleltjkfullcil top berl)alei1/b)at met De ©lOtC/tOt 
onfen niem , in Antwerpen den 29 April 1574. na SCllttüerpen tOegCtUjï/tUtgcrïCIjtjggetoeefï. fjkIjebbC 
Paeflchen, cn was ondertekent, j boor bcrkaelt/ Dat De igeere ban ©kampagnp tjem ges» 

Don Louys de Requesens' d££ht kakende in De nieutoc dnd/Daer na Door’tbebel 
^ Deb groot ©ommanDcurö bcrtrocken iö mctfijneJBa* 

*C ^TjDebiel De burgeren toctnig geloofd DuDDen ban ien/ 35uitfcn/ en De bootfgefellen uit SCnttocrpen. <©* 
De relïitutie Der fclber: alfo [jen gelijke beloften gc* j oorlogskepen/toefende ontrent ao in getal/toaö belaff/ 

bacn toaren gelneejl ban Den hertog ban SClbaboo? " ‘ " 1 a .. 
gelijke400000 gtilDen bp hen opgebracht tot boutoin 
ge ban Den kafïele / fo toaren fp nocktanö Ijicr toe toil* 

* ligombanDefe gaden ontjagen te mogen toefen/ en 
uit liet groot perijkel Daer fp in toaren ban geplonDert 
te toerDcn betoijb te 3ijn. 

jjtöutt» Defe muitcrie nu fckeen bp na geflilt te toefen/fo 
Det begonDcu De ^pangiaerDen Die op ’t kajlccl lagen ook 

BicferDen Oto Daer betalinge te muiteren: kofen ook eenen €lcc= 
op net to/ cn een ^ergant jBajo? toaö met DenluiDen gemui: 

De rebier neDcrtoaerei te D?ijben bp £illo / op Dat De ge* 
muitineerDe pen Daer rneDe niet en fouDen beljelpcn/eit 

: Den acnflag berljinDeren. <©cDurenDe nu Dcfe mutina* 
tie Der ^pangiaerDen bleef De ©lote Daer leggen: De 
^pangiacrDen gelD en toaren ontfangen DcbbenDe 
binnen Inttoerpen/lagen Daer bad cn Domineerden. 
3Ne ban SeelanD ban ober lange tocl gelnfo?meert 
toefenDc ban Defe toet udinge/kaDDen ftaer ook DUer te- 

1 gen al gereed gemaekt entoegerud / om Die tegen te 
dacn / ken felbe te DefcnDeren: berftaenDe nu/bat Daer 

ftafieci fineert; toilden^ancf)toD’2ibilaenfnn Sicutcnant; tocinig opficktiStoaeioptefcDepen/enDatDcfelbetoa* 
toSn' 5^ u'tin ^bo Dtoingen ban ’t kafleel te gacn / cn 

v ' D’Jtbila om ken De ffeutelen ban’t kadee! ober te ge* 
ben / Doek kb en toilDc Daer toe niet berdaen / feggende 
fb mofkten kern beel lieber DooDdaen/toantkb ge= 
f toaren kaDDe Die niet ober te geben / maer Defelbc tot 
in Der D00D getrontocUjk te betoaren: ’t toelk kórenDe/ 
toaren te tocDen/ Dat alleen Den 3lieut. ban ’t kaffeel 
ging. Ck'apijn ©itello |©arguiö ban «ffcntone/toicrD 
banDen groot CommanDcur ’öanDcrenDaegs op’tka* 
ftee! gefonDen/ om Daer o?D:e te dellen / en De muiterie 
te dillen. 3>en €lecto toerD tertoijlc ©itello op’t ka* 
deel toaö ban eenen 3francoiö ^albaterrc ^pacnö 
©enDjick Doordeken opte b2tiggc Dcffclbcn kadeelö/en 

©cn 
&paen< 
fen 
ircto op 
tftaftcei koo’tö iirt toater getoo?pen/ Defgclijr ook Den gemuiti- 
cn öe nccrDen^crgantlBaioj.Ckisapijn ©itello fciDc Dc ge* 

muitineerDe &p ’t kadeel / uit Den name ban ben groot 
Eon CommanDeur toe/ Datfe fouDen ban kner acktertocfen 
boójtü; toerDcn betaelt/ fo bele alö De anDere Die in De dab toa* 

ren/begerenbe ober fulr/ Datfe fouDen te b?eDen 31311/ en 
geen muiterie maken / fulr Datfe cinbeüjk Defe toefcg* 
ginge geloofDcn / en Defe boomoeniDe ttoc principale 
D00D 3ijnDe/ken lieten gefeggen/ cn in fttltc guamett. 

jBacr Die in Der dab toareit/bcdonDen op een nieti 
te mutrincren / korenbe ban De D00D ban Dc boorfj ttoe 
op ’t kadeel/ eifekten ^albaterre tc kebben in kaer ge* 
toelb/ om Daer rneDe te leben fo fp goeD fouDen binDcn/ 
fulr Dat kp Öcm mod berdeken/en De groot Comman* 
Deur kaDDe genoeg tc Doen om kenluiben boortö te bre* 
Den te dellen/ Daer rneDe beel tijDö bcrliep: en De ^rtn* 
cc ban «©rangten en Die ban ijollanD/ en EecïanD/ Die 
Door ’t berlteö banDen dag op EiaokcrkciDe al toat toa* 
renberbacd/ opineuömocDDeDcn nemen, ©e groot 
«JTommanDeur kaDDe ook beeltcDoenomDeruitercn 
tn fuOiectie te l)ouDcn/Die l)P öclaft ijaDDcn opten Prin* 

I. Deel. 

Itcn. 

SDIeutae 
iprocr 
ian be 
jentuth 
(ICtlbf 
linnen 
ïnttocr* 
pen. 

ren toacljtenDe na ’t bebel/Datfe fouDen krijgen ban Den 
groot ©ommanDeur/Die nu met Defe gcmuitinccrbe fo 
beel te Doen kabbe/namen boo? kcn/Defe oodogfekepen 
tc gaen befoeken. Soupö 25oifot ?tDmiraelban toe* 
gen Den ©?ince ban ©rangien ober De Eceufe fcljepen/ 
iö met een blote ban fmak-3eilen cn eenige raDc-5eilen Sn Si 
gebaren De dêckelDe optoaerö.<De boomaemde ©api* 0<°ot 
teinen tc toater/ Die kp bp Ijem kaDDe/ toaren ©orneliö 
©iaef3 ©ice-aDmirael/ ^ooö De iKoor/jjDerten ©20* toni 
ge/©inccnt25adiaenf5/©bertl|cnD2ikf3en meeran* more tot 
Dere/fp fouDen eenige banbc ïicljtde entoelbe3cildc J",JDep 
boor uit/om Der bpanDen fckepen te beficktigen/fp ont* geruft te 
moetenttoe banDe bpanbfc oorloafcljepen fmak3eilcn/ sam &£; 
Die De toacöt kaDDen/Diefc terdonD aenbielen cn na* ,ochcu‘ 
men/ en b?ocïjtenfc bp Den SCDmirael / Die fjet bolk ter* 
donD eramineerden/ en fetDen / Dat D’$ï nttoerpfc blote 
lag bö02’ttfo?t ban ©orDam/ tuffen Iliilo en ©allo/ 
toacr ober fp rcfolbcerDcn Die te gacn bebcckten/en « « 
liebbcnDe 3cil gemaekt > boeren Daer na toe. *De 9int* Sfe 
toerpfe blote fiendeDcEeeutoen aenkomen/maekten üiore 
terdonD 3eil/ om te bluckten na 38nttoerpcn/ maer Deö üfcn2f 
$2ineen ban ©rangien fckepen feer toe! bc3eilt 3ijnDe/ öt' 
Debbenfc ingeljaelt / en terdonD eenige Derfelbcr feer 
ïiarD en groutoelijk befekoten/fo Datfe Drie fckepen/ttoe Sï 
grote en een kleinDerberobcrden/en kregen Den 5CDm. 
Den ^cerc SCDolf ban Raamde gehangen. 5?2ie bande 
^Cnttoerpfe fckepen 3eilDen aen De grond / aen De 2S?a* Sn Sn 
banDfe3ijDe/eneenaenDe©!aemfe3ijDe / De rede kek* 0«nö 
bende metter kaed een Deel bolr aen land gefet / aen De f 
2S?abanDfe3ijDe/ Deden Dc fcljepen met toutoen boort «f/rad" 
trccken/ en kebbenfc met gctoelD en grote moeiten ge* afoipö 
falbcert. 3£it gefekiede op Den ©inrderDag / alö De S“" 
^pangiaecDen met kacr bede klederen toaren pron* nSUS, 
kende en Dominerende /Ebbende DebeurfebolgclDö. ban2tn, 

€t 2 ^ 
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petbiefelijb fchietm Der ftïjepoi tegen DenanDeren . 
binnen Sïnttoerpen gcfjooit tocrDenDe / moftenfe ham 
terfïonD tnüe toapenen begeben/ en met haer befte Bic# 
Deren uit trecBen op De toaterDijBen / op De SdiabanD# 
(e 3pe / fcbictenDe feet furieufdp met haer mufquets 
ten tegen Dcppiincen fcljepen/en Defelbe toeDeiom met 
groot en hletn gefchut tegen Defelbe* ©e Süeeufe ©oi# 
ïogfcöepen quamen met grote moeiten mette genos 
men fcijepen booibp ïjd $ o|t ban €>0|Dam/ het toelBe 
met bed grof gefCtjutP en mufquetten boojfien toap/ 
en fcijoten getodbdijBen op Deo’ Piincen fcijepen / bic 
Daer ooB niet fcïjulDtg bleben/ maer fo Dapper op ’t fels 
bejpojtfchoten/ Dat De boifïtoeringen ter neDer bies 
ïen/foDatfe Daer uit niet eenen fclieut meer Doen en 
BonDen/ benobigt toefenDe/ om Daer bebeBt te houDen/ 
fuljt* Dat Deo Plinten en De genomen fchepen alle onbe# 
fcïiabigtDaerbooibp/ en tot hooi ©liffingen aenqua# 
men. ^pbonbenfeer fcïjoon gefcöut op De genomen 
fcijepen: Den gehangen IDmirael 2CDolph ban paam# 
flcDepaDDe^nn befte meublen en alle 3ijn filbcrtoerB 
meDe te fdjepe gebacn / op Dat het binnen 2Ênttoerpen 
ban De gemuitineerben Jüpangiaerben niet en foube 
gepjonbert toerDen / Dit quam l)ier nu boel te paffe 

©cniö; booi Den^elanDerO. pp toerD tot ©elf bp Den Piince 
ttidud ban ©jangien gehangen geboert / en alDaer geejeami# 
pboïpf} necct 3jjnDe / peeftmen Deo <©|0ot - CommanDeurp 
Em, booinemenberftaen. ©e <6ioot-€ommanDeur peeft 
ftcöe fich laten bebunBen/bat De EeelanDerO Dit niet en heb# 
toEcö tot ben bonnen te toege biengen / fonDer te hebben intdlis 
bangeit Gentie met pemanben ban De ppncipaelfte ban Defelbc 
sjcbtacfjt blote. €cnige meenben/ Dat Den ^IDmirael 5IDolpfj 
aen ben jjgn ^aatnftcDe feïfO mette ^eelanberO intelligentie 
tamS* mofï geljouben fjebbcn/Dan lip tocrb Daer ban onfchul# 
ïangicn. Dig bebonDen / maer pp en toerD niet geejeeufeert ban 

grote negligentie/ Dooi Dien 3ijnpartien meenben/ fo 
hpgoebctoacfjtgebouben fjaDDe/bat hpbebjeteban 
De Ece tod baDDe Bonnen nemen / aio fp De Sgcdanbfe 
fcijepen bobben getoaer gctoojDen/ fo berre fp bun niet 
flertt genoeg en Benben/ om tegen De ^eelanberöte 
beclitcn. pp beeft lange gehangen gefeten/ en lp na# 
maeio Dooi het obergaen ban EieriBjee hip bebongen/ 
Dat Ijp binnen een maenb Daer na in mpfieiöenliber ' 
teit geflelD foube toerDen / geBjB in D’articulen ban bet 
obergeben ban EtenBjee faï giften toerDen. 

(Foi.,7-) Piefen aenfïag Deö «jjSzoot-CommanbeurO alfo af# 
gelopen 3ijnöe / aio berljaelt io fullen top nu Bomen op 
’t gene lip boo2gcnomen HaDDe opbetpooiber-quar# 

^ono? tier. ©c ©oubernetir ^onBljeer ©irB ^onopber# 
boet de aDbertecrtfiinDebanlietboo2nemcnDeO<è|OOt€oms 
Snöhet matiDeurO/Ueeft terftonD aenbe &tboutcn ban alle 

©oipcn ban betJIooiDcr-quartier gefcbieben/ Datfe 
bciquars |'0üöcn fenbcii / elB fcBere mannen uit Daer <©o?p / 
Sen ö’cen 40/ 30/ 20/ iz / 10 perfonen min en meer/ 
acïfcen. na gclegentOeib en bermogen ban De ^02pen Deo fels 

ben quartierO/ met P2amen / fcljuppen/ graben en 
anDereinfmimentcn/alO fp op gefielttoaren/enbit 
ombefcBanfeban^cljooilDam/en anDere tefo2tifis 
ccren / repareren en fïcrBen / tot conferbatie ban ’t fels 
be quartier. Ifp en De Staten ban ’t felbe quartier 
Dabben 00B Doen toeruflen eenige <©oilogfclicpen tes 
gen Die ban Slmiïerbam/ Die 00B grote toerufïinge 
toarenmaBenbe tegen Bet Jloo2ber-quartier/befges 
ïijr eenige Bleine galleiBenO enfcljuiten toe Doen mas 
Ben/om op te binnen |Bep2en en toateren tegebiuis 
Ben. ^en 30 3®epiODctBnjgObolBbanDen<©root- 
CommanDeur in JBaterlanD gcBomen/ met oms 
trentDuifent mannen / en Hebben De fcfianfe tot^ls 

üigenspenbam/DeO naclito tuffcljen ttoc en b2ie urenacns 
^‘"'grbalien/banboien en ban achteren, ^aerlagbim 
lan bess nen hopman Meinier bittert / Die fiaer eerfl feer 
<©?oot BloeBelijBen ter toercftelben: maer fienbe Datfe ban 
JE b02en en achteren befet toaren/ en Datfe liet getoelD 
beur^ haerDer bpatiDert niet en BonDen tegenfiaen / hebben 
toom. fp De blttcht genomen met fchuiten / en 3ho tot $urs 

merenbe al fcfiermutfercnDe en hacr BloeBelijB toerens 
De / bchouDen geBomen / acliterlatcnDe omtren 27 
mannen/en onDer Defelbe üoB haten Eieutenant. jDan 
^ipenbam fpnfe terfïonb na ^urmerlanb getogen 

altoaer 00B een benbd folbaten lag / Die 00B terfïonD 
bluchte na ^urmerenbe / in ’t aftrecBen berbianDe 
Ijp eenige huifen alDaer na be krab toe. ^©eo DaegO 
Daer na fgnfp omtrent Den miDDag uit ^urmerlanb 
getogen / na De fïebeban ©urmerenbe toe / Dan De 
fchuttenïnber (taDleggenDe hebben haer fo BloeBelijs 
Ben gehouDen / Dat fpfe toeberom in ^urmerlatiD Dies 
ben. ©c <©eDeputeerbe ban De iteDenbanljet^oois 
Derquartier / tot l^ooin bergabert fijnDe / ber|ïaetiDe 
Hetoberballenban ^Jlpenbam/ biefenDe DatDefleDe 
ban parmerenbe foube mogen oberballen toerDen/ 
hebben al De folbaten in Der haeff bp Den anberen Doen 
rticBen / Die fp BonDen/ en DertoerO aen gefonDen. pet 
benbel Dat binnen poo?n lag Daer Capiteinaf toaO ^oo?» 
pop man Uppel / hebben fp Daer uit genomen / en ters to,E?rt 
flonD na purmerenbe Doen bertrecBen. |Br. JBillem 
25arDefiuO teao Daer eerfl tegen/ om Dat Den <0oubers óntMoot 
neut <3|onBheer ©iebcrich ^onop Daer niet ban en 
tot ft / mencnDe Dat hp ’t foube qualpBen nemen / Dat# 
men fobanigen fïab/Daer fo beet aen gelegen toao/batt 
alle haer garnifocn ontbloten foube / Dieö niet tegens 
ftaenbe hebben fijt Daer uit genomen / onDer belofte en 
hanbtaflinge/ bat Die ban pooin Defelbe folbaten of 
anDere terfïonD toeberom innemen foube/ al# purs 
merenbe berfeBerttoare. ©efgelijjc igooB gebaentot 
€nfihuifen: ©arbefmö abberteert hier ban terfïonD 
Den «©ouberncur «^onop/ berfoeBenDe DathP'thrm oo& 
tenbefïen toil afnemen/Dat hP’t heeft geconfenteert: 
feiD Dat het De Staten fonDer 3hnconfem ebentoelfous,(n* 
Den hebben gebaen uit Brachte ban feBere acte ban Dett 
2 7 febiuarij / Die fp ban hem ^onop haDDen. pp bib 
Dat hp geruft Daer in toil 3iin/DenóoD en haefttoa# 
groot/ tot €nBl)upfentoaögeenpertjBel/ baerhaDDe 
hpgoebeo|D|e gefïelt/ Dat het Daer allebtoelbetoaert 
enberfeBert toao. €nbe aengaenDe poo|n/ öaerf)? 
toeber toaë geBomen / hoopte hp met fijn tegentooois 
DighepD engrooten aenhanB tod in berfeBerthepb te 
houDen/ en Den hals’ Daer bp te toagen/ Dan alö het toes 

fen mochte/ tot fijnDer ontlaftinge/ baö hP/ Dat hp Daec 
metten eerfïen toeDerom Bnechtcn in fouDe fenDen / Ï)P 
en toilbe hem in foDanige moeiten en hertftoecr niet 
meer fïeecBcn / ato hP met Dit afgeDióngen confent ges 
Daen höDDe. ppfouDc noch Den fdben Dag 00B ttoee 
galepen naer purmerenDe fchicBen. ©ie ban puts 
merenbe Dit baenbd rncDeingeBregcn liebbenDe/ babs 
Den nu gocDcnmoeD DefïeDe te bdioutoen tegen hare 
bpanben. ©en felbenDag quam popman (€homa# 
^igait met fijn baenbdalDacr/ Danalfoo fpböljc ges 
noeg in haDDen / f# hPöooi tufTchen-fp2ehcn ban De 
25urgermcefïeren / en ?lrent Sanf3.^chanfmaBer al 
Daer/gctogen naer het Doip ban jgeft/ ’t felbe 00B befets 
tenbe/alfo qamen bafï gefïabig meer en meer bolr Daer 
omtrent/fo te boet alptefchecp mette BleinegalepBcnp/ 
fulr Dat fp De ^pangiaerDen / 3Balenen©uptfen/fo ©iftmk 
te toatcr en te lanbe/ met gefchut en anDerp/ alDaer/ en <n 
00B omtrent 3©oimcren 3©oimerbeer fo hebben bes jjjJJ8 
fpiongen en aengeballen / Dat Den meefïenDeel Daer ge# ben 
bleben/ D00D gefmeten en berbionBen 5ijn / tot omtrent 
1600. of 17 00. perfonen / en Bregen omtrent ijo. ge# rn?' 
bangenen / Die fp ecrfï.tot 3Boimer m De BerBe/ en Daer naaien 
naer tot poom betoaerben/ tot naerDer iafïban Den 
«©ouberncur^onop. ©egeDeputeerbebanbe^tcDen 'en* 
ban ’t ^ooiDer-quartier fchiébcn ten laetfïen jBep uit 
poom aen Den ©ouberneur ^onop/Datfe De gehange¬ 
nen ban 3©oimer tot poom haDDen ontboben / begee# * 
rcnDefiinaDbiiP/ toatfe Daer mebc DoenfouDcn/ alfo jJJJ*** 
fp niet ban meeninge en toaren/ fo hele gehangenen op# tccru? 
tcnBofïban’tlanbtc ontfangen en behouDen. ©en 1 £>«{«[ 
5miij fchieben fp toeDerom aen ^onop/ Die alpDöe tot 
purmerenDe toap/Dat fp binnen poom omtrent 250 bet^uar, 
gebangenp haDDen gchregen/ Diefe alDaer met grote 
Bofïen en moeiten onberhouDen mofïen / ’t toelB hm en 1%%^ 
Dcn^urgcrmcefïeren Der fdber fïeDc geenfinp raeb# «op/üats 
facmcn DunBt/ Defelbe lange te houDen / 0lfDbeBo#£J|E 
fïenteftoaercnte lafïig ballen / Die .’t gemeen &anDncn0II(tt 
00B niet en toil Diagen/ Dat hP Daerom in pofïe fouDe m be, 
oberfchlijben fijn aDbijp/ fjoemen mette gehangenen ««JJ® 
IjanDelenfouDe/omDe gemeente Daer in te contente# öfnö k 

ren/ 



btrrorie 
toeten. 

j y7 4. Oorfpronk der Nécterlanclfe Beroerten. 

„ ren / en ’t oroot pmj&d (’t mdb baer «ft foube mogen 
„ gebeuren) te bccDoeben. ^onop anttooorb rjen-tui- 

ben ben berben <3[iuiP/ batfe Dem teeftonb nocD fottben 
ftnben be qrbte ©alepé met gefebut / en batfe baer op 
fouben (tellen 50 mannen banbe fcloeftfïe enfterbfte 
gehangenen In pfersS gefloten/ en bat men baer toe 
boü2tssfo bele noebtoillige opfetten foube / aio baer 
booitjO op beboéfbe/ en bat men een goeb getrouto Ca* 
pttetn baer ober fetten foube/met een Bengelmeefter/ 
bte be gehangenen met (lagen tot roejett enarbetbert 
foube btotngen/bat mette felbe <©alepe baer beel bienft 
foube bonnen gebaen tobben. ©ocl) fo fp bat niet goeb 
en btnben / fo fenb öpfe ttoe $?oböó(ïen met een 
«efjerpreebter/ om te bolb?engen ’t gene ‘üan Claeffe 
bem acngebient/ en bp met bem berfp?oben Ijaböe. 
3>ocb beef anberen baegö ftbuift bP benluiben toeber/ 
batbnintfebetonberriebt mao/battot^aerlern bo> 
ben be •? 00 &cbotten gehangen 3ijn / bte nooblijb ber> 
joft bienen/ batfe baeront metret erecuteten ban bege^ 
bangenö foube opbouben/ ter tijbtoebput po(te fijn 
Crcdl.be $2tnce ban ©rangien baer ban foube ate 
berteren / en fijn Crcell. mille foube berftaen/ bat men 
baer mebe banbelen foube / tottnelbeneïnbe/ertom 

ébam anberefabenbPfonb ^anlDicDielo pjebteant/ met 
feub acn ccn tjjjcf ban crebentie ban ben atbtften 51' >np aen ben 
Sm* é:tnce ban ©rangien om bent be geftelteniffe ban pet 
aan ^oo2ber-guaruer te bennen te geben / en be btetorie / 
rangicni/ öjc a, tegcn be ,§pangi«ietben in ï©aterlanb babben 
Jcm be berbregen / te bertoittigen / en met eenen 00b 

cellentic bertonenbe be bleine autïiorttett/b te Ijp albaer 
babbe/ maer boo2bele goebe gelegentbeben boo? bp 
gingen/bat bP albaer fo goebe bienften nietenbonbe 
boen / aio bP mei gaetne foube mtllen / en baerom fijn 
Crcellentie baer in foube brillen boo2fien / fo bP beft en 
raebfaem binbert foube: en alfo beeft be boo?f3 ^onop 
metbitbeetreb beboo?f3 gehangen folbaten bet leben 
gefrift/bieanberö in groot pergbel maren/ toambe 
burgerpc ban S&oo?n riepen/ bat menfe foube boen/ge^ 
lub baer een balfcb gerutljte toao gebomen/ bat be 
^pangiaerben be Cngelfe / bie tot ©albenburg gele* 
gen babben / gebaen babben / biefe feiben / bat al om 
ben balg geb20tbt maren / ’t mdb fo niet en mao / aio 
ter gelegenberplaetfe gefeibfaimerben. 

Cet mpbo?ber banbelen banbe anbereaenflagen 
beöboo2naemben ©?oot Commanbeuro / (lillen mp 
bier tujfcben beiben herbalen be b2ieben bp ben <©200t 
Commanbeut gefcb?oben/ aen ben <©2nbebaniSo; 
ebe / <0ouberneur ban ben Eanbc ban atreebt / en ee^ 
nigeanbere particuliere faben en $laccaten omtrent 
befen ttjb uitgegeben / op ben name ban ben Coninb / 
fa mei bP ben $?ince ban ©rangien/ aio bp ben ©200t 
©ommanbeur. ^n be boo2gaenbe Bodten io berljadt/ 
bat be Staten ban ben Hanbc ban atreebt / tot baer 
grote boften / geftabig in ^pangien omtrent ben ©o* 
stóft bielben leggen / ben belten ban ^tnte ©ietetO / 
om te berbolgen p?obifieban appel / ban beTententie 
bp ben hertog ban 2tlba tegen ben-Ueben gegeben / of 
anberepjobifte. 

^©an alfobc Coninb berblacrtfjabbe/battergeen 
relief ban appel en bid: maer batfe baer requefte fou* 
ben mogen p2efenteren aen ben hertog ban 5llba/ of 
anbcre/biebcfclbe plaetfe bouben foube /en ben fel* 
ben bibben / ’t gunt ben-lieben foube goet bunben / bie 
ben foube mogen boojfien / ban ’t gene fp Begeren / aio 
na reebt/reben en equitett foube Behoren: en ingebal* 
le ban fmarigbeib / baer ban fijne jBaïefteit te abber^ 
teren / $c. ©an alfo fp md mijten / batfe in be quabe 

45>7 
Commanbeur aen ben Cteabcban ia rtöcbogèfcb?^ 
ben beeft befen nabolgenben b?ief. 

r\On LouysdeRequefensen Cuninga,Groot Com- 
mandeur van Cauilien, Stadhouder, Gouverneur, tten 

en Capitein Generael. Mijn Heerc de Grave, lieve en ©root 
wel beminde. Op ’tgene de Staten, Dekens, en Ca- 
pittelen der vijf Kerken van Utrecht, reprefenterende ^crl 
’teerftelid van den lande van Utrecht, eenfamentlijk ©outicr? 
de Schout, Bomermeefteren en Schepenen, Raeden neu^ 
Cameraers of Untfangers der felver Stad reprefente- jjcrgtwi 
rende ook een lit of deel van den Staet der felver landen $?efï> 
van Utrecht, hen totdiverfe reilen beklaegt hebben *£nien 
aen den Conink, van fekere fehtentie, tegen hen-lui- {j”n 
den t’anderen tijden gegeven , met feer ootmoedige tgotoe 
fupplicatie, dat in confideratie van dé goede en nöta- 5wt# 
bele dienften, die fy, gedurende de jegenwöordige en 1 
de gepafleerde troublen gedaen hadden, en die fy noch 
dagelijx zijn doende, en als noch begeren in toeko- 
mendetedoen, fijneMaj.gelieven foudete voorfien, 
’t waer by wegen van gratie en abolitie, of van juftitie 
en van revifie. Sijne Maj. gehoort hebbende ’t rapport 
van hare requefte, heeft de felve haer-luider weder ge- 
fonden, op dat de felve gefien en geexamineert, en be¬ 
hoorlijke informatie daer öp genomen zijnde, wy hem 
fouden adverteren metten eerften met ons ad vijs, om 
daer op naderhand geordonneert te werden, alshy na: 
recht reden en equiteit bevinden foude te behoren, ons 
adviferende niet te min, dat ten refpe&e van hare ge- 
pafleerde dienften, endatfeint toekomende mochten 
beter middel hebben, om allé goed devoir en officie 
te doen, felfs in den tijd die loopt. Sijne intentie was, (Col.18.) 
dat fy middelretijd fouden doen en gebruiken, gelijk fy 
plachten te doen, en gedaen hadden voor de gegevene 
fententie, en dat by maniere van provifie, fo lange en 
tot dat anderfints daer in ware geordonneert, en dat wy 
daer van hen fouden declaratie doen van fijnent wegen, 
hen vermanende, dat in als en door als, fy fouden doen 
goed devoir en officie, alfo breder'inhielden de brie¬ 
venvan fijne Maj. daer van wybeneffens defen uco- 
pye fenden. So verfoeken wy u lieder en niet te min , 
van wegen fijne Majefteit, ordoneren wel expreftelijk, 
dat terftond na de receptie van defen, fult voor u lieder 
beroepen en verfamelen de voorlz vijf Kerken en den 
Magiftraet van Utrecht, fupplianten, en na dien gy 
haer-lieder fult hebben overgelevert onfe brieven, die 
Wy hen fchrij ven in conformiteit van de copye, die wy 
u overfenden, ook jonktelijk mette originel, dat gy 
haer-lieder fult voordragen den wille van fijne Maje- 
fteit, fulx als boven, hen-lieder vermanende,dat na 
’t goed betrouwen, dat fijne Maj. van hen-lieder heeft, 
fy doch in als en door als alle de devoiren eti officien , 
gerequireertfö tot confervatie van’t heilig Chriftelij- 
kë Catholijke Roomfe Gelove, en dén dienft van fij¬ 
ne Majefteit, als voor ’t welvaren van ’tLand, tegert 
de heretijken en rebellen. En datfy dien volgende hen 
fullcn hebben te reguleren, en döeü verftaen den E- 
delluiden, borgeren, en notable van der Stad, om dien 
volgende hen refpedtive de wete te dragen, en doen de 
nu voortaen en gebruikende van als, gelijk fy plachten 
te doen tert dage voor de pronuntiatie van de fententie 
voorfz, fo lange en tötter tijd toe, dat de voorfz infor¬ 
matie gefondeh en gefien by fijn Maj. de felve daer op 
anders fal geordonneert hebben als gefeid is. En in ful- 
ker gelijkformigheid fult gy u hebben te reguleren, fo 
wel in de beroepinge van de Staten van Utrecht,en an¬ 
dere faken.die den staten fullen concemeren, alfo men 

gratie uan ücn l^ettog fïonüen / öle een groten öaet op / vanouds gewoonlijk is te doen, en hen-iuidèn latende 
Ijen-luitren fiatJÖe / en Ober (Tulr geen juftitie Of pet j vredelijk van alle haren rechten, privilegiën en coftu- 
goeööbanfjem en Ijaööente betmacljten/fo Dabben | men, als voor date van defe fententie,haerlieder verwit- 
(pluibcn/ na föaeb baer op geljouben / be fahe laten tigende,datfyhenfulIenmoetenpogentottewachtvan 
öerufïen/onbcr b002gaenbe P20teftatie/ totte homfie j de Stad, en alle ’t geen totte welvaert der felver aen- 
batt ben <0?oot Commanbeur. èebert melben tpbe l raekt, en van de Staten van den Lande, dat fijne Ma- 
fp meberom/fo aen ben Coninb aio aen ben boo?f3 
<02oot Commanbeut etnfteitjft Dabben boen aenDou; 
ben/om in DaergcDecl geftelt te mcrben/aiss fplui^ 
ben maren gemeefl: boo? bate banbe boo?f3 fententie. 
©acr op eintlühen gebolgt ij$/ batbe boo?f3 <©?oot 

l. Deel. 

jefteic nemende refolutie op haer affairen, meerder 
oorfaek mach hebben, te verftaen totte volkomen abo¬ 
litie en gratie by hen-luiden verfocht. En alfo mijn 
Heere de Grave, lieve en feer beminde onfe God heb 
«in fijn bewaringe, uit Bruflèl den vijfden April 1374=. 

(C t | ' Vöor' 
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Het lévende Boek. 1574* 
voorPaeiïchen. Ondertekent Louys deRetpefens. En 1 
lager, d’Overloope, d’opfchriit» Aen mijn Heere de 
laRoche Gouverneur en ohfelieve en wel beminde, 
de Prefident en luiden van den Rade ’s Coninx tot 
Utrecht. 

©rftra. A€nbe bijf kapittelen / en beïïSagifïcaetfd)?eef 
ïiirS ban gelijben ten Dage en )arcboo?f5 / genoeg 
toerbm conform bdinljottben boo?f5 batfebp p?obificfouben 
*p«ow» genietenengcb?uibenbacc rccbtcn/p?ibiIegienenco. 

fnunen/ en alles* mogen fjanöelen en boen / gelijb fp 
geel sc. boo? bate ban be fentenne geöaen/ genoten/en geb?uibt 
ftciö oinfjaböen/ toelfte b?ieben ©on dpernanöo De Sanop/ 
IS" M' <Ö?abc ban la ïtorije ©üuberneur Den-lteben gelebcrt 
enge» fieeftöen1574*tntgroteCapitteigmoban 
rccijng. ben ©om / ter p?efentic ban ben pefibent enföaben 
moam' ban ben ^obe ban ötcecbt/altoaer lip öc felbe babbe 
geb?ui. boen beroepen metten ^cbout/25urgcrmeefïercnen 
}icn / ge. ^efjepenen ber ftab ütrccfjt. 
rcöacn ®l?incc ban ©rangien beeft opten nacmban 
gaböpn ben Coninfi ben 7 jBartp 17 74. een paccaet uitgegc 
faoo? ba. ben binnen ©elf/ inljoubenbe berbob en interbictie/bat 
fenrenoe nis?manö ban ben onberfaten ban Iplanö en Ecelanb 
tic / bic met fijnen fcljepen of goeben fal mogen bertreeben / of 
bf’.i öcivgiber.ö fijn tooonplaetfe nemen / fonber confent ban 
Sat" unJn eere ben pinceban ©cangien. €n bat ntc. 
rren gm- manb ban be gene bic bertroeben 3ijn / fal mogen ba? 
juit.cn ren / of 5jjn boopmanfebap bmbeit op anberen San. 
ftcgcbcii öcn/ öan binnen ^olïanöen Sedanb/tnbepïaetfen 

iDctbob fijnöcr €rreli. toegebaen/ fonber ronfent als? boben/ op 
bfltnic. berbenrte ban fcljtp en goeberen/ of betoaerbe ban 
ScSb tócn cn örDïtraïe correctie / met bebel en o?bonnantie / 
i.ocïjsr. bat aüe be gene / bie 3ebert ben iare 66 uitbc boo?f3 
ïanö cn Sanben bertroeben 3ijn / met pafpoent of fonber paf. 
Sf poo^t/geijouben fuilcn 5ijn/ binnen |&ep nacftbomen. 
netter öe / te berbiaren be reöenen ban baer bertreb / alles? op 
tooon / os penen ban ben genen / bie int bolbomen ber felber 
ronfent o?bonnantie ontoillig of in geb?ebe bebonben foube 
ban ben too?ben/in bare perfonenen goeben geboubenenge* 
ï)?mce/ banbelt te too?öen aio bpanben Ijaets? babcrlanbs?. 
Saeriïfc ^onbbeer <Ptb ^§onop / Sieutenant en <0oubet. 
getogen neur ober |2oo?bbollanb / ïBaterlanb / <$c. [jabbe op. 
3$«/ to. ten 13 ^anuarp te boren/ Bp na een gelijb paccaet Ia. 
«toefen ten uitgaen / en binnen alle ben ^teben ban bet $00?. 
iniumten ber-quartiec laten berbonbtgen cn uit roepen / uit 

bracljte ban febere apofïille/ bp mantere (feib bP) 
'toan enbonnanue ban fijn f. <0. in bate ben le|ïen 5£u. 

b tngcfe öufli 1373* binnen ©o?b?ecbt gegeben. 
tené Man ©aer fcoaö nocb een Paccaet uitgegaen / inljou. 
«tcfle0 i,cnï3c berbob in interbictie ban be goebe luiben in ^ol. 
ucroücn la«ö gefeten / niet te beroben nocöte befcöabigen/be 
«oef) be gcroof be goeberen niet te mogen bopen / alles? op febe. 
«tcf te tc Pcncn / in bate ben berben jBartp 1374, 
itoopen. b pttB ren anber/ berbtebenbe alle uitboeringen 
bjöiacban boopmanfcljappen en btctualien/ fonber ’t felbe 

ïïXiSf. ceeft aen te btengen / en te betalen ’t reebt ban be licen. 
alk uft. ten cn pafpoo?ten/ac[jterbolgenbc be tijde cn instructie 
fcocrtngé baerop gemaebt/oppeneban bcrlresf ber felber goe. 
«on hoop Deren/fcljcpen/goeben cn toageno/en arbitrale co^ 
flappen / ttt bate ben 3 jBep 1374. 
cn btc* c $ocD een anber ^laccaet op ben name beis Co. 
fmiE1 ben bjelhen allen Coopluiben toegelaten tocrb 
’t veegt op ï^ollanb cn Ecelanb te traffiegueren en Danteren / 
toanöe it. met berbob / bat niemanbban ©oftenof 3©e(ten bo. 
Kfnf mcnöc mct ftn döepen of goeberen en fal mogen arri. 
$c. beren nocl) fijn cours? nemen op ©laenberen / 25?a. 
c banb / pieflanb en anbere pobincien / ben bpanbe. 

ïatenbe" *Öl1en tc0cn ^ollaub en Eeelaiib toncnbe/gegcbcn bin. 
op üjoi* ncn ©o?bjecl)t ben 28 jBep 1374. 
lanü cn 
SrelatiCi 

Soclj ijfer een paccaet uitgegaen in bate ben 
«CnS elften Hugiijtt 1374- betopje Seiben belegert bias?/ 
ïicn/mct öaer top na ban fcbnjben fuilcn / bebelcnbc ben in. 
betbotï tooonberen ban Hijnlanö / ©elflanb / «^cljidanb / en 
anbere Slblaffec-toeerb / fjen-liebcii goeben / tjaben en bec 
ijaerten ften/ binnen acöt bagen na be publicatie/ te tcanf. 
Of j0?O. 
tointxcn fjeu bpanbidiien tegen tjollanb bjancnbe. d j3Iaceaet 6cbe. 
Icnbc be ïutooonberen ban öijnlanb / ©elflanb / ^clnclanb/ en SUlblafTer- 
bjccet / Den-liebeu goeben / gatten en üeelien te ttjeugen inöe naelte 
^teötn of jècfjan fen. 

po?teren in be nacfïe ^teben of ^cbanfen / berbieben. 
bentebe eenige toeboeringe uttbe ^teben in be felbe J-flff- 
Sanbcn. be^joot 

c ©e <0?oot Commanbeur beeft 00b berfebeiben 
paccaten laten uitgaen opten nacm ban ben Coninb/ JJJJJJ® 
berbiebenbe op berbeurte ban ben lijbe / en confifcatte ben/ bec 
ban goeben/ tegens? ben obertrebers? als? committeren' ^ocnDe 
be criem banberraberie en rebellie/ eenige tioopmanf. 
banbei/ communicatie of banteringe te bebben of beu. iioop. 
ben/of eenige toare of eenige anbere bingen/bie in be w»1'' 
Sanöen ban Jgollanb en Eeclanb gegroett/ getoon. Slmf” 
nen / getoaffen of gemaebt 5ijn / te boeren of bjengen / ntcatfe 
bircctdijh of inbtrectelijb / ’tfp bp bjeembelingenof 
onberfaten / of ban albaer in be ianben ban ïplanb of SS’ 
^eelanb te toengen / berhlacenbe alle’t felbe boo? ge g«ianö. 
confifgueert/berbeurt/en ban goeben p?ijfe. Sutortfe. 
renbe alle perfonen/ ’tfp fecijgfïuibenof anbere/bic 
aentafiinge te mogen boen/ opte berfebee baetenop 
’t feit bebonben 3ijnbe. €n op bat men te beter be goe. 
ben foube mogen bennen/ foube men be paeben mogen 
ontpaeben en bifiteren / <ïc. 

©ie ban Snttoecpen baer feer beftoacrtbinbenbe in 
bit ^laccaet / bpfonbec nabien be neringe / boo? ’t ber. 
treb ban bele boopluiben/ feer toas? geminbert/ fonben 
bare<6ebeputeerbe na 25?u|Td aen ben <0?oot Com. 
manbeur/ om reguefte ober te leberen/en te berfoeben/ 
batbe toaren en boopmanfcljappen / eens? op eenige 
plaetfe gebifiteert toefenbe/tot Snttoerpen niet anber- 
mael Ijcrfocljt enfouben toerben/ allegerenbebaerin 
biberfe rebenen fo ban ongemab ban ben Coopman / 
nobdoossfjeiïi ban al fulbe öerfoebinge en anberfints?/be 
boo?f5 0ebeputeerbe aubientie berfocöt en berbregen 
ijebbenbe / begonfïen fommierlijb te openen Set poinct 
ban Den-ïuibec commifTte, ©e <0?oot Commanbeur 
’t felbe fjocenbe / en inbarenbe in ben-lutbec p?opoo(le/ 
toat bat bet bate/ fulbe en 100 biergelijbe paccaten te 
maben en te publiceren / als? fp anbers? niet en toerben 
onbecDouben/banmen tot bier toe enïjabbe gebaen. 
.^eggenbe boo?ts?/ bat tiet nu gebdijb betaembe/bat be ^tc^r- 
öanbeltnge en negotiatte metten rebdlen ban boe boo?. Sme 
taen gepelijb too?be befneben/ en lieber ban be felbe toe ba» nea 
te laten / bat fijn iBajefieit niet alleenlijb Snttoerpen / 
macr 00b ©laenbecen en ^pangien mebe foube laten SSm 
bergaen. aen öe 

©e 2öurgermeefteren.ban 5Cnttoerpen ban befe ant. getiepu^ 
tooo?be / boo? ’t fcfi?ijben ban bare Ctebeputeerbe ïjiec £1. 
ban bertoittigt 3ijnbe/ bebben na communicatie base- towjetu 
luiben belafl/ apofltlle te becbolgen op be felbe bare 
obecgegeben reguefïe / om te boen blijbenban ben be. 
boic/en b’apofiille gefien te refolberen / of fp ’t felbe be 
Staten ban 23?abanb niet en fouben behoren te re. 
monjïreren/alfo ’t felbe ’t gebed lanb ban 25?abanö 
aenging/ bpfonber bermits? be <0ouberneur biberfe 
b?eembdingen confent gaf en pafpoo?t/ om met bie 
ban^oilanbenEedanbte mogen contracteren / bat 
men totUenbe ’t felbe beletten ben bo?geren en ingefete. 
ncn / ’t felbe ben b?eembcn / bp inbirerte mibbelen ban 
pafpoo?te / toas? toelatenbe. 

©en 28 usep anno 1374. guamen 14toaterfebepen h.jb^ 
ban Smdecbam bes? mo?gens? te aebt uren / en bebben 
op be ïSebe boo? ï|oo?n genomen een ©ofier coop. nernam 
baccbcc/met 80 la|tmouts?/en febere laften roggen, nemm 
©cn Sbmirael bit aengebient 3ünbe/ en niet tod te WJg' 
b?ebcn toefenbe ban fobanige floutigbeib/ en banbe K“n 
fïappe toefidit ban fijn fcbecps?bolb/beeft in alber bae. «n km 
fis een bed bolr op bet Sbmiraelfcbtp (baer 25offu op jff 8ü- 
gehangen toas? genomen) boen gaen/baer bPfelf per. 
foonlijb mebcopgegacnis?/ cn 3ijn benterflonbnocb 
ttoe anber rapfeilen/ bacrCapitein JBoberenClaes? 
^cbilpman op toaren / en eenige toaterfebepen nage. 
bolgt/ boenbe fo grote naerfligbeib / bat Ijpfc aebter. Wpf 
badbe/ en fo beb?ang/ batfe ben buit berlieten/ en baer „Sn 
fdfs? alleen fodjten te falberen/fo bat fp’t niet fonber fewp 
perijbd ontQuamen. tocö-r/ 

Cenige bagen na bebictorie/ bie bie ban bet ^oo?. 
ber-guactier en HBatcrlanb berbregen babben / fo 
boren is? berbadt/fo beeft hertog Cricb ban25?unf. 
toijb fo tot J|oo?n als? tot Cnböuifen een (Crom. ban 

pet. 
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S5)jmf» pcttsc gcfmrëcrt / ttttt fijfewn oWKcfijn [janti en 3c-- 
Scfjt bp 0cl / en Debe De ^teDcn op-eifcfjen. 3De bo?gccen ban 
b?:cDen i|oo2ii (alfo Daer noch geen folöaten toeDecom in en 
jeftcben maccn gefcomen) liepen feec t’famen/ en bejaagt' 
loom lïeaten ban Igoom / b?efcnDe booz oproer / Deben ben 
enëuft. (trompetter berfe&eren/ in een ban haetoo?logfche? 
juifcn pert / cn jQflöen Den toiefaen ben <£5ouberneur ^onop 

p‘ tot 5CIhmaer / berfoeitenbe fijn abbtjo / toat fp bacr in 
boen fonben / Die ban tnftfjuifen tjebhen ban gelijken 
ben (trompetter gehangen genomen/ en ben Imef aen 
ben booenoemöcn <0ouberneur gefonDen/toelhen b?ief 
in ^oocböutt# gefcljjeben/ top bier mebein $eber; 
Duit# gejlelb hebben / luibenbe al# bolgt: 

TT7Y van God es genaden Erich Hertoge inBrunf- 
VV wijk en Lunenburg, Ridder des gulden Vlies,Co- 

ninklijker Maj. van Spangien O verfte , voegen u Over¬ 
ig , Krijgs-bevelhebberen, Hopluiden, Lieuten anten, 
Vendrigs, mitlgaders alle Beveelfluiden, en gemene 
krijgfluiden, ook de Eerlame en voorfichtige Burge- 
meefteren en Raden, en ganfeher gemene burgerye tot 
Enkhuilen (of in den anderen brief, Hoorn ) na eer- 
biedinge onfes goedigen groetenüTe, na jegenwoordi- 
ger gelegentheid, te weten, dat wy een goede wijle tijds 
van vele goedhertige en welmenende defer Nederlan¬ 
den onderdanen zijn aengelöcht, na dien de oproerig¬ 
heden in delen des Coninklijke Majeft. Erf-Nederlan- 
den hoe langer hoe meer opftonden, daer door dan al- 
lenthalvende armeonfchuldige onderdanen ten hoog - 
ften befwaert, bedroeft en bedorven werden, datwy 
als de voornoemde Coninklijke Majeft. oudédienaer, 
en ordentlijke O verfte, onder de welke wy ook zijn be- 
goedigt,op middelen fouden bedenken, dat de dwa¬ 
lende wederom op de rechte baen, en tot fchuldige ge- 
hoorfaemheid gebracht, en vordereonrufte, bloedver- 
gietinge, roof en ploqderinge, fo ’t mogelijk ware, ver¬ 
hoed mochte werden* Als wy dan (fonder roemge- 
fproken) uit Chriftelijken en Vorftelijken gemoed 
’t felve ter herten genomen hebben, en niet bevers en 
fouden lien, dan dat de onfchuldige armen voortaen 
onverdorven en onbefchadigt blijven, en de dolende 
wederkeren, en fich noch by tijds wederom aen haer 
natuirlijken , van God verordenden en aengeboren 
Heeren en Overften begeven mochten. So hebben wy 
niet willen laten , u by defen te veribeken, en daer me¬ 
de ons Chriftelijk, Vorftelijken welmenentgemoed te 
ontdecken, gelijk wy dan u hier mede, uit Chriftelijk 
en Vorftelijk medelijden ,erinneren en vermanen, dat 
gy by tijds wederom keert, en u der Coninklijke Maj. 
gehoorfaemiijk (gelijk gy luiden fchuldigzijttedoen) 
overgeeft, en den groten en uiterften toorne nieten 
verwacht, want het nu noch de rechte tijd is, in aenfie- 
ninge van de grote en machtige toeruftinge en krijgs¬ 
macht , die de voornoemde Coninklijke Majeft. jegen- 
woordig heeft, en noch beide te water en te lande daeg 
lijks toeruftende en aenkomende: anders fal, na lang 
verloop , dat einde met u lieden de laft moeten dragen. 
So gy nu daer toe geneigt zijt,fo wilt ons by jegenwoor- 
digen onfen Trompetter u liedereintelijk gemoed en 
meninge ontdecken, of gy luiden u in den voorgemel- 
den Coninklijken Majeft. onderdanigheid enfchuldi- 
tegehoorfaemheid wilt begeven, of niet. Enfogytot 
dien einde yemanden van den uwen tot ons af te veer- 
digen bedacht zijt, fo willen wy den felven hier mede 
vaft, vry en feker gelei geven, om gins en wederom te 
keren tot hen-luider gelieven, en de felve ook ons Vor¬ 
ftelijk oprecht, en gelijk eens Chriftelijken loflijken 
Vorft des Rijx betaemt, bevinden laten, en willen wy 
geen moeite, arbeid nochte vlijt fparen, op dat met de 
felve, met goede vergelijkinge, in dier voegen gehan- 
deit en getraéteert fal werden, dat gy op gewenfchte we¬ 
gen en conditiën wederom tot gehoorfaemheid ge¬ 
bracht , en tot genaden komen moogt. In geval gy lui¬ 
den nochtans ’t lêlve niet en wilt doen, en dat gy tegen 
mijn hope (hoewelik uluiden meerder befcheiden- 
heidtoe vertrouwe ) hertneckig bhjven wilt, fohebt 
gy te bedenken, hoe dat het u, uwe vrouwen, kinde¬ 
ren en nakomelingen, om dat gy, nu u des Coninklijke 
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Maj. genade open ftaet, en de felve niet en hebt willen 
aennemen,vergaen fal,want wy dan ook de hand en ge¬ 
naden , fo veel ons, als eenen loflijken Vorften des Rijx 
betaemt, en veel hoog-gedachter Coninklijke Majeft. 
van Hifpanien verwanten gebeurc, van u fullen afwen¬ 
den . Welke onfe welmenende goede vermaninge wilt 
wel ter herten nemen, en laet my hier op uwer liefde 
eindelijke refolutie en meninge weten, by defen onfen 
tegenwoordigen Trompetter, fonder vertrek, opdat 
wyons daer na verder fullen mogen houden en rege¬ 
ren. Datum in onfen leger tot Beylen den 7 Juny, 
anno 1574. Onderftont gefchreven, Hertzoch Erich 

manu propria fcripfit. Hebbende onder opgedrukt een 
rond wapen in roden wafle. 

H € <0ouberneur &onop Beeft tcrflonb Den JpAnce 
‘"'ban «Drangien ’t felbe ober gefclpeben en laten 
toeten/ toagenbe toat hP mette fCcompcttec# Doen 
fouDe/ op Dat fp fobanige fïourtgfjetD ban ober ^ee te 
geftjuiften / niet meer plegen en fouben. J|p IjaDöe toel 
ban meninge getocefl/Dat Ijpfe fouDe hebben getrac? 
teett/aI#Dieban 28m|lerDam fijnen (Ccompettetgc? 
Daen fjaDDen/ maec ten aenfien/Dat hertog Ccicfj een 
ftijï©02fl toa#/ haDDehP’t felbe na gelaten/tot Dat 
Op fijn ©ojflelijhe <£5enaDe toille en meninge becflaen 
fouDe: DocöDcP’incc lietfjem toeten/ Datmenfeb?p 
en toanfc / Docfj fonDee anttooo?De / toeDecom los? laten 
fouDe. <©ies? niet te min fo fjielDen Die ban ^oome Den 
(€compettee / genaemt ï|anö 3®epmaee / gehangen / 
tot in gjunio 1575. öat öe Piincein fijn fabeuc/Den 
18 gjunp/ gebooD Datfe öem ontjïaen fouDen/en in top^ 
Dom flellen/ alfo ÖP ober’t felbe feit genoeg geleDen 
ÖaöDe / ten toace fp attDeee fouffifantc ccDen IjaDDen. 

281 ftoe toel Die ban Utrecht fcljenen een töeinig con= 
tementent# te hebben / mette p’obifionele reftitutie m 
haer geljeel / Daer hier boren ban berljaelt i# / en Dat 
De Staten nu mochten toeDerom/ al# ban ouD# bets 
gaDeren/foen bonDen fp nochtan# gene berlichtinge 
in gene fahen/toant niet alleen Dcingefetenen enboj? 
geren ban Der ^§taDen ^teDen ban Den EanDe ban 
Utrecht / en toerDen Doo? De ftoare belaftinge Der gar- 
nifoenen / en moettoilligheiD Der folDaten / Die men al 
onbetaclt liet/ fo opgegeten/ en in Den gtonD beDojben/ 
Dattet boot hen onmogelijh toa# / langer te herben. 
<©e <i5ec(ielijlien / €Delen / rentieren en De rijïlte bim 
nen atrecht / Die hare goeberen meeft ten platten lam 
De haDDen IcggenDe / hiaten feer benaut / en cn hregen 
geen betalinge / Doo? Dien Dehuijluiöenban De folDa= 
ten fo gequelt toierDen/ Datfe niet en behielden/ cn qua? 
lijhen haer felben ert hare hinberen bonDen bocDen/fulr 
Dat De Staten genooDfaeht toaren/,Den 15 2Cp?ili# 
i f 74. hefen groten cn onuitfp^e&elhhcn noob haren 
^taDhouber bp requefle in ’t lange te hennen te geben/ 
op hope ban eenige berlichtinge te mogen gehrijgen / 
toelhe requefle/ alfo De felbe alle De gclegenthciD hlacr? 
lijhen i# uitötuchenDe / top alhier ingeboegt hebben / 
entoa#luiDenDealDu#: 

A En mijn Hecre, mijn Heere de Grave van Roche, 
"^•Gouverneur en Capitein Generael over fijne Ma- 
jefteits Landen van Hollanden Utrecht. Geven met 
behoorlij ke reverentie te kennen de drie Staten ’s lands 
van Utrecht, hoe dat de Stad, Steden en platte landen 
van Utrecht, boven de grote koften en laften,diefy 
indetroublen van denjare 1^66 , en federt ter oorfake 
van de garnifoenen van de Spaenfe foldaten den tijd 
van twejaren gedragen, en daer aen fy meer als 300000 
gulden koften gehad hebben, van ’t begin van defe je- 
genwoordige troublen, fo onuitfprekelijkc koften en 
laften gehad, geleden en gedragen hebben, en noch 
dagelijx hebben, lijden, en dragen moeten, dat des on¬ 
mogelijk, en langer niet lijdelijk noch verdraeglijk en 
is, alfo dat indien daer in niet kortelijk geremedieert 
noch voorfien en werde, de voorfz Stad, Steden en 
Landen daer door gefchapen zijn te komen in grote en 
fware inconvenienten, fo van dierte, fterfte als andere, 
die men door grote armoede, en daer uit volgende 
defperatie gewoonlijk is te gevoelen en experimente¬ 

el 4 ren. 
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5 oo Het lovende Boek* 
ren, en om u Genade, die mogelijk van de voorfz ko¬ 
ften en laften, by de Supplianten in defe laetfte troublen 
geleden en gedragen, geen kenniiTe heeft,defelvepar¬ 
ticulierlijk te verklaren. So is eerft, na dat defteden van 
den Briel, Vijflingen en eenige andere van Holland en 
Gelderland van de obediëntie van de Coninklijke Maj. 
geweken waren, en in de landen van Utrecht aengete- 
kent de loopplaetfe van 14 vaendelen Duitfe foldaten, 
daer den Grave van Boflii Overfte van was, en aldaer 
haerluider vergaderinge gemaekt, en boven dien een 
gehele maend of meer ongemonftert op den huiftnan 
en tot koften van defelve gelegen hebben en onderhou¬ 
den fijn ge weeft. En nadat de voorfz 14 vaendelen ge- 
monftert fijngeweeft, heeftmenhet meeftendeel yan 
dien geleid fo indeftad, fteden, als platte landen van 
Utrecht, welke ook by leninge, eenldeels opgebracht 
in’t particulier by privé perfonen,eenfdecls by de geme¬ 
ne Geeftelijkheid,en ’t corpus vande ftad Utrecht, mitf- 
gaders by contributie van de platte landen tot noch toe 
onderhouden fijn geweeft, gelijk die noch jegenwoor¬ 
delijk voor een deel in dier manieren onderhouden 
worden: fionder dat die middelertijd gecefleert hebben, 
van dagelijx op den huifiman te gaen , ftelen, roven en 
plonderen,fio fyluiden aldaer niet allleen haer nooddruft 
gehaelt, maer ook met henluiden genomen hebben alle 
’t gene fiy konden dragen : en dikwils ook by grote me- 
nichte en getale, als by vijftigen, honderden ,150, 
tenemale gehele dorpen uitgeflagen, berooft en ge- 
plondert , behalvennoch, dat fiy luiden de huifluiden 
feerqualijk mishandelt en getradbeert hebben; En als 
de fteden van den Lande van Gelre, en Holland, die 
veel maer omtrent drie mijlen van de ftad Utrechtge- 
legen fijn, gerevolteert, en by den rebellen ingenomen 
waren, als Oudewater, Woerden, Schoonhoven , Bu¬ 
ren, Naerden, en diergelijke, rontfiom devoorfzlan- 
den van Utrecht gelegen, hebben de fielve landen, bo¬ 
ven ’tgene voorfiz is , moeten lijden dedagelijkfeex- 
curfien van de rebellen in de fielve fteden leggende: de¬ 
welke de voorfiz landen berooft, gebrand, gebrandfehat 
en genoeg onder tribuit gehouden hebben, na haer-lui- 
der geliefte,fio die by den foldaten van fijne Maj. niet, of 
immers fieer weinig befchermt werden. En na dat in 
’t laetfte van defomervanden jare i?7$. eenige fteden 
van den Lande van Gelre, Overyflel, en andere om¬ 
trent Utrecht gelegen , hen wederom begeven hadden 
inde obediëntie van fijne Majefteit, hebben de ftad, 
fteden en Landen van Utrecht moeten dragen den 
doortocht van’tgantfie leger van fijne Majefteit dat op 
Holland ging, en eerft voorHaerlem langen tijd gele¬ 
gen heeft: mitfgaders van den foldaten, die fo te paer- 
de als te voet, dagelijx van allen hoeken, fo tot, als van 
’tlegar gaende en wederkerende waren: de welke de 
voorfz Landen ook merkelijken feer befchadicht heb¬ 
ben , fo fy qualijk betaelt worden, en mitfdien caufeer- 
den geen geld te hebben, en onder dexfel van dien alle 
moetwil bedreven, alfo dat d’alderminfte fchade, die 
men van henluiden geleden heeft,geweeft is,datmen 
hen dekoft en onderhoud van haerluider perfonen en 
paerden heeft moeten doen en geven. En boven dat 
de ftad en platte landen van Utrecht belaft waren met 
Pioniers op te moeten brengen tot fortificatie van de 
ftad Utrecht, en deVaert, jegens Vyanen over gele¬ 
gen, dat hen niet weinig gekoft heeft, fo fijndevoor- 
fchreven platte Landen befwaert geweeft met Pioniers 
en wagens in ’t voorfiz leger te beftellen en onderhou¬ 
den : waer aen alleen de voorfchreven platte landen, 
een tijd lang gedurende, alle dagen over 1200 Carolus 
gulden koften gehad hebben. Zijn noch de fteden van 
Amersfort,Reenen, mitfgaders de platte landen van 
Utrecht, gedurende’t leger voor Haerlem en langer, 
belaft geweeft metfes benden ruiteren, die men boven 
haerluider onderhoud , noch heeft moeten leveren , 
hoy,ftroy, en haver, daeer eenige quartieren alle da¬ 
ge wel aen tekoftgehad hebben 50, 60,70, Carolus 
guldens, en meer, overmits de grote dierte, die daer 
was fo in de haver als het voeder. En federt d’innemen 
van Haerlem, en dat het leger aldaer opgebroken is, 
hebben de voorfz landen weder moeten lijden de door- 
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tochten van den ruiteren ën foldaten, die van ’t fielve le¬ 
ger, tot diverfe tijden na Braband gekeert fijn, en fe¬ 
dert dien tijd inde voorfiz landen van Utrecht verfichei- 
den fchanfen geflagen ,als tot Linfichoten, Hermelen, 
aen de Putcuip, Camerik, Segvelt, behalven dat noch 
een vaendel Duitfen, dat binnen Montfort geleid was j 

die elk op en van de platte landen van Utrecht geleef t, 
en hen felven doen onderhouden hebben , in fulker 
voegen, dat alle ’t geheel quartier van Monfort, wefen - 
de een van de vier quartieren van den landen van Ut¬ 
recht, mitfgaders de voorfiz dorpen van Linfichoten, (foUcu) 
Harmelen, Camerik, Segvelt, en meer andere daer 
omtrent gelegen, fogrondelijk bedorven hebben, dat 
daerjegenweordelijk naeuwlijx een huifiman is, die op 
fijnHofftede wonende is, of macht heeft, fijn landen 
met beeften te beflaen: mits dat de huifingen veel ver¬ 
nielt en tot heertbrand defe winter verbrand, en ander- 
fintsfoganfchelijkgeruineert en gedeftrueert fijn,dat 
die niet bewoont mogen werden : en dat hen-luiden 
haerluider have en beeften ontnomen, en by denfolda-’ 
ten geflagen en opgegeten fijn, alfo dat fiy haer-luider 
landen moeten leggen laten,’t welk door benautheid 
van herten gecaufeert heeft den dood van veel huiflui¬ 
den: alfo dat binnen de ftede van Montfort alleen,inden 
tijd van een jaer, wel 400 huifluiden in grote ellende, 
armoede en miferiegeftorven fijn.En boven dien ishec 
Neder-quartier van den lande van Utrecht langen tijd 
belaft geweeft met een vaendel foldaten, dattotLoe- 
nen lach, en noch een ander, dat tot Weefop in Hol¬ 
land lange gelegen heeft. Hier beneffens fijn tot kofte 
van den Staten, langen tijd onderhouden geweeft feke- 
re tvve galeyen, om daer mede den Rhijnftroom te be~ 
vryen,dieook een merkelijke fomme van penningen 
gekoft hebben, namentlijk alle 1 o dagen de fomme van 
omtrent 100 daelders, alfo dat daer door, mitfgaders 
door veel andere extraordinaris onkoften, dewelke dte 
ftad en landen van Utrecht opgeleid fijn, der Staten 
beurfefogantfehelijk uitgeput is, dat daer jegenwoor* 
dignieten refteert: alfo dattet hen-luiden niet langer 
mogelijk en is, de renten, daer de Staten mede belaft 
fijn, te betalen: waer door te beforgen is, dat de inge- 
fetenen van de Landen van Utrecht langer de omleg¬ 
gende landen nieten fulllen mogen frequent eren. Zijn 
ook de beurfen van de Geeftelijkheid van de ftad, fte¬ 
den van den landen Utrecht en ook van de parciculire 
inwoonders vandien,ganfeh ydel en ledig gemaekt: niet 
alleen overmits’tcredijt, dat fy voor den Hertog van 
Alva geftelt, en de generale en particuliere leninge, die 
fy, als voorfz is, gedaen hebben: maer ook en merke¬ 
lijk, dat fy ter oorfaken van de grote koften en laften 5 
die den platten landen opgedrukt fijn geweeft,nu inden 
tijd van driejaren, van haerluider pachten en inkomen 
feer weinig ontfangen hebben, fulx dat die van de Gee¬ 
ftelijkheid en andere inwoonders van den lande van 
Urrecht fo edel als onedel, en fonderlinge die geen 
koopmanfehap en doen, maer op haerluider renten en 
inkomen vanden landen leven,langer geen macht noch 
middel hebben, den dienft Godes,hen felven, haer¬ 
luider wijven en kinderen te onderhouden, veel min 
den armen medeborgers enmiferabele perfonen (die 
geen macht hebben hen felven te onderhouden) eenige 
afliftentie te doen. En hoewel dat alle de voorfz fwarig- 
heden, koften en laften, die tot veel 100000 gulden ful- 
len bevonden worden te bedragen,aengemerkt,mitfea- 
ders de grote getrouwigheid en dienft > die fy fijne Maj. 
gedurende defen trouble, en merkelijken in’caflifte- 
ren van’t leger voor Haerlem, fovan alle viftualie, 
als van brood en koorn gedaen hebben, tot haer fel fs 

en haer-luider borgeren en inwoonders groot onge¬ 
rief , en achterdeel , fy Supplianten wel hadden ver¬ 
hoopt, verdient te hebben, datmen hen-luiden voorts 
aen wat genadelijker cn favorabelijker tradferen foude: 
infönderheid aenfcbou genomen , dat apparentlijk de¬ 
fe oorloge niet fohaeft ten einde en fchijnt te willen 
lopen, alfo dat de landen van Utrecht, behalven’t ge¬ 
ne fy van de vyanden dagelijx verwachtende fijn, nore¬ 
lijk ook vele doortochten van ruiteren en knechten 
fullen moeten lijden, als wefende de naefte frontieren, 

en leg- 
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en leggende optepaflagie van Holland, ’t welk fonder 
grote koften niet en Tal konnen gefchieden, fo fchijnt 
nochtans, dat de voorfchreven Landen, in plaetle van 
verlichting, alle dage meerder en meerder, (fonder dat 
cenigen nood daer toe dringt) belaft en befwaert wer¬ 
den , in alle manieren, of de felve den foldaten van fij¬ 
ne Majeft. tot een rove en plonderinge te voren gege¬ 
ven waren, of darmen opfettelijk de landen van Ut¬ 
recht alleen wilde verderven, en andere omliggende 
Landen voorby gaen en fparen, niet tegenftaende, dat 
daer niet alleen veel ander bequamer plaetfen fijn in de 
Landen,die noch in d’obedientiefijn van fijne Majeft. 
maerooken principalijk inden bedrijve bydenvyan- 
den geoccupeert, daer de foldaten veel bequamelijker, 
dan in de Landen van Utrecht, onderhouden fouden 
konnen werden. Wantbehalven dat leftmael, alffe in 
de maend van Maert in de voorfz Landen gekomen 
waren , en langen tijd bleven leggen omtrent 26 vaen- 
delcn Spaenfe foldaten, die hen niet anders aenftelden 
dan openbare vyanden, gewelders, rovers enftraet- 
fchenders, en fulx den huifluiden berovende van haer- 
luider heeften, geld, koorn, huifraet, imboel en alles 
anders, wat fy by henluiden hebben konnen gevinden, 
of ook in den kerken (van de welke te violeren fy niet 
en abftineerden ) gevlucht hadden, henluiden boven 
dien flaende, ftotende, wondende, quetfende en eeni- 
ge doodftekende, beneffens noch eenige benden lichte 
en fware peerden, en ’t regiment van Fronsbergen, dat 
ter felver tijd mede fo in de ftad als landen van Utrecht 
lag, en’t felve ook niet weinig befchadigden, fofijn 
in’t begin van defe jegenwoordige maend in de felve 
Landen weder gekeert de voorfz Spaenfe foldaten,die 
voor haerluidereerfte aenkomften eenige huifen bui¬ 
ten de 4 poorten in brand geileken, en hen voorts in al¬ 
le manieren alfó gedragen hebben,als breder voren ver- 
haelt is, dwihgende de huifluiden, boven dat fy wel be- 
taelt fijn,dat fy henluiden de koft moften geven, tot dat 
fy nu omtrent 14 dagen geleden,eenfdeels ( hoewel niet 
al) uit de landen van Utrecht vertogen fijn: en federt 
die tijd fijn in defelve Landen gekomen , en hebben al- 
daer eenigen tijd ftil gelegen fekere vaendelen Walen, 
die hen-luiden in de dorpen van Schalkwijk en ande¬ 
re daer omtrent gelegen, fo onredelijk en onrttanier- 
lijk aengcftelt hebben, als van den Spangiaerden voren 
gefeid is, en hebben fuik alle’t gene fy in en omtrent 
defelve dorpen hebben konnen bekomen , genomen, 
en merkelijken de kerken opgebroken, daer uit ne¬ 
mende watt fy vonden , van kelken en andere gewijde 
Vaten totte Godcs dienft behorende, en hebben voorts 
de heeften, als koeyen, ofifen fchapen, verkens in gro¬ 
ten getale uit de weide gedreven, en na haerluider ap- 
petijd geflagen, en haer gerijf daer af genomen, de re- 
fte voorts laten leggen, of voor de honden geworpen, 
alfo dat fy ,foin defe, als andere meer ter onfpoeyen 
fonder profijt vernielen ,dan eten. Gelijk dit felve ook 
doen de andere Walfe foldaten, die nu de vier of vijf 
laetfte voorleden dagen in de Landen van Utrecht ge 
komen fijn, in der voegen, dat de huifluiden haerlui¬ 
der heeften in de weide niet langer en dorven noch 
mogen laten, daer uit apparentelijk komen fal groot 
gebrek en een onuitfprekelijke duirte van boter, kaes, 
vleifch en andere eetbare waren, dat niet alleen komen 
fal tot lafte van de Landen van Utrecht, maer ook 
tot merkelijk ongerief van des Coninklijke Maj. leger, 
datmen feid op Holland te gaen,en dat door middel van 
de Landen Utrecht gefpijft en gevidtalieert moet wer¬ 
den : en boven dien cefferen niet de opre{fien,exacfien 
en concuflïien van de andere foldaten, en haerluider 
Capiteinen, die in de Landen van Utrecht leggen, en 
nu langer dan twe jaren geduert hebben ,waer door 
dat aen de Supplianten dagelijx grote klachten van den 
huifluiden gedaen worden, met expreffe verklaringe, 
dat, ten fy hier in kortelijk by eenige prompte remedie 
verfien , alfo dat het platte land van alle de voor¬ 
fchreven laften, fchattingen, exadtien en concuffien 
gevrijt worde, henluiden niet alleen niet mogelijk we- 
fenfal, haerluiden grontheeren eenige pacht te beta¬ 
len , maer dat fy ook haerluiden huifingen, bouwerijen 

en landen apart en defert fullen moeten laten. En is 
den fupplianten merkelijken geremonftreert, daton- 
lanks , door ordonnantie van u Genade aen ’t Ge¬ 
rechte van’t Hoogland by den Maerfchalk van Eem- 
land uitgefet fouden wefen tot fervice van den folda¬ 
ten tot Bunfchoten leggende,op yder beeft, het zy peer¬ 
den , oflen, koeyen, en verkens, elke maend twe ftui- 
vers , ’t welk een fake is van groter confequentien, eii 
voor defe tijd by geen Stadhouders van defe Landen, 
fonder confent van den fupplianten of het gemeen 
land, meer gepleegt: en fo uit ’t gene voorfz is, meerder 
fwarigheid niet alleen fal mogen,maer nodelijk moeten 
volgen,fo hebben fy fupplianten niet konnen laten u G. 
’t gene voorfz is, te kennen te geven, des te meer dat fy- 
luiden wel verfekertzijn,de wille van fijne Maj. niette 
wefen,dat de landen van Utrecht met eenige onbe¬ 
hoorlijke en onnodelijke garnifoenen befwaert, of ook 
de arme in woonders van der felver ftad, fteden en lan¬ 
den, by den foldaten van fijne Majefteit in fulker ma¬ 
nieren getravalieert, geopprefleert, berooft, gefchat, 
en geaffligeert fullen werden: noch ook dat de voorfz 
foldaten alfulke grote en ongeregelde licentie gege¬ 
ven en toegelaten fal worden , als nu gedaen werd , 
in fulker voegen, dat henluiden alle fchelmerye, hoe¬ 
danig of hoe groot die is, toegelaten word , fonder 
ftrafof eenige corrcdtie daer over te doen, maer wel ter 
contrarie, weten dit de wille van fijne Majefteit te we¬ 
fen , dat de foldaten in ordre en geregeltheid gehouden, 
en de quade geftraft, en de goeden gemainteneert en 
befchermt fullen werden , als fijne Majefteit wel ex- 
preflelijken verklaert heeft by twe verfcheiden fijne 
mifliven, aen den Hertog van Alva gefchreven, opte 
klachten, die de fupplianten fijne Majefteit gedaen had¬ 
den , over de koften en laften, forfen en gewelden, die 
fy hadden moeten dragen, en lijden van den Spaenfen 
foldaten, die aldaer, fo voorfz is, twe jaren gelegen had¬ 
den, gelijk te verftaen is uit de copien van de felve brie¬ 
ven, d’eene in date 1571. den 10 September, end’an- 
der den laetften Martij, anno 17 71. alfulx dat fijne Ma¬ 
jefteit niet weinig vervreemt fal wefen , als hy,’t gene 
voorfz is, verftaen fal, fo fijne Majefteit niet weinig 
daer aen gelegen is, fo alfulke grote ongeregelde licen¬ 
tie lichtelijk feer grote inconvenienten fouden mogen 
cauferen, als men alrede heeft mogen fien. Defen aen- 
gemerkt, verfoeken de fupplianten, dat u Genade ge- 
lieve ordre te ftellen, dat de platte landen van Utrecht ’oeR’ 
voorts aen van alle onnodelijke garnifoenen ontlaft en 
gevrijd mogen werden, en blijven: dat de gene die al¬ 
daer nodelijk pafleren moeten , fulx doen , fonder ye- 
manden aen fijn perfoon of goeden te befchadigen, en 
hun koften betalen, en anderfins hun reguleren, vol¬ 
gende feker Placcate, by den Hertog van Alva daer op 
eertijds gepubliceert. Dat ook u Genade gelieve te ma¬ 
ken, dat de platte landen ontlaft mogen worden, fo van 
de ordinaris als extraordinaris fchattingen, concuflïen, 
plunderingen en roveryen ,die dagelijx gedaen wor¬ 
den door den Capiteinen en foldaten, die aldaer in gar- 
nifoen leggen, doende de gene die fulx handelen, cor¬ 
rigeren en ftraffen na behoren, en dat henluiden beta- 
linge of leninge van wegen fijne Majefteit, buiten laft: 
ofkoft van de landen van Utrecht, gedaen mach wor¬ 
den , en generalij ken tot alle abuifen alfo te verfien, dat 
de huifluiden in den platten landen mogen blijven wo¬ 
nen , en haerluider landen met vrede bouwen en ge¬ 
bruiken , *c felve doende, &c. 

ffèaet toat be Staten klaegben en remonfïreerben/ 
’ttoagaltebergeefg/ kregen geen anbet anttoocn&e/ 
banbatfietbolkeerftbaegsna Rolland betrecken/ett 
fp oberfuljr ontlaft fouben toerben. 

WH totllert nu toeberkcren totte boojgenomen 
aenflagen ban ben <02oot-€ommanbeur / on# 

ber Defe toasï ook bc belegeringe bet flaü $etben/ baec 
ï)P öe ^pangtacröen en anberc folöaten / gelijk boren 
berfiaelttg/ban öaen kabbeboen bertrecken/öefel* 
bé ontbrebenbe/ om tegen <©?abe SJobetoijk te ftrij# 
ben. M bat ïjpbictorie tegen befelbeïmbbegebocJj# 

teil 
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, . ten opte jBokerRcibe / Reeft Rp ben OberRen ©aibc5 

1 2I';bdaR/ toebetom boot SLeiben tc treckcn / toant Rp 
Rabbe Do o? konbfcRapperö berRaen / öatfc Raer met 
cit Rabbcn boo?ficn ban bictualtc/ja ook Datfe eenige 
fcRanfen/Die baer boo2gemackt toaren/ notlj onge> 
RecRt gelaten Rabbcn / ’t toelk Rem beroojfadtte/ om 
bc felbe belegcringe toeber te Rerbatten: en alö men be 

'©tote toacrljetbfoube feggen/fo iö’t ooit een grote fautege# 
£a"rL toeeR / bie niet toet en iö te cjrcufcren / bat befe ^tab / 
mcwz> bic alcebe ban ben lellen ©ctobRö Deö booReben jacrö 
ttei-5 ban tot ben 11 iBactp / cn ober fulr bp na btjf bolle macn# 
atciDcu / ben belegert toaö getoeeR/en baer men alrebe geb?ek 
Sten fp in bele faken Rabbe beginnen gctoacr tc toerben / niet 
iifrfm* ban alleö en Rabbe bootften: toant fp ttoc macnben 

öaer toe tijb genoeg gcïjab Ijabben/ en ban gelijken 
Jtcöctoci bö02 goebc beunben ban beefcljeiben plaetfen getoaer# 
ccboo?.- fdjout toaren/ bat bcö <6?oot Commanbcurö boo?# 
Ë" b?u nemen toaö/ be felbe belegcringe te Rerbatten. hiaten 
ra an‘ tm be ^pangiaerben en anbece folbaten lagen tn t 
oer$/dè ^ttcRtbanateefDt/ ’tfelbe beDerbcnbe/alöRierbo# 
fnr^frth «n genoeg geljoo2t iö / fo liep ben roep alom / bat men 
Santen. 2.eibcn toebetom belegeren foubc / ban Ret ftljeen/ 

bat men ’t felbe tn be toinb Roeg/emuct enacRtety 
’t3P om bc muitetpe Der ^pangiaerben/ baer top ban 
bermacnt Rebben / ofanbere tnbeelbtngen / bie be He# 
gcerberö ban Hletben op bic tijb Robben /alg bat men 
Rcnlutben niet foeften / maec anbere plaetfen aemaRcn 
fotibe. 3Bp fnllctt ccrRcentocinigenin’tkoRebanbe 
gdcgemRcibDcfetRcbeberRalcn/om beter te mogen 
berRaen be kefcRRjbtnge befcr bermaerbe belegerin# 

ssc* ge. ©e Rab jictben iö een fecr cierltjke / fcRone en 
lc,iw toatte?rijke flaö / betoalt en bemuurt met berfcRci# 
ba" De Ö£,n boltoerkcn / Reeft be bterbe Rernrne en plaetfc in 
ftaD De Staten ban ^ollanb/ to gelegen injtooto-lgol# 

lanö / tn Ret befte en bjucRtbaerlte quartter ban ge# 
Red ©ollanö/ ’ttoclk men HRijnlanb noemt/ baer 
Dit be Rcoftftab ban iö / be ,©oo?D-3ee to baer omtrent 

<snf,!ccn anberRalf uren gaenö Daerjban bacn gelegen, 3£at 
Beu tn ik fegge / bat Seiben gelegen iö tn $oo?D-^ollanb / 
«$oo?D- ftiiien eenige acRtcn een faute tc toefen / nabemad 

meelt alle fcR2ijberö feggen / bat Bletben gelegen io 
jjoo'ft' in SSutb-i^oUanb / ban om toecR tc nemen befe bifpm 
itaööan te/fal ik bc boüttge koedijk aentotjfen. ^et<©?aef= 
Sn£n' ban ^ollanbtocrb gcbeelt tn bier beien / nas 

‘ ' memlijk Retu eerfte bed tocrb genoemt |Soo?b-3^o^ 
if°]Znü ïanb/ Ret ttoebe bed iö genoemt Euib-ï^oUanb / Ret 
iciioii/ berbe bed io ’t Sanb ban ©oopte / ’ttoclk cemjbiO 

fijn bpfonbere i^ecren geRab Reeft / en Ret bterbe bed 
?cnocnö10 fldtaemt Éenncmcrlanb en t©e|t - ©aieflanb / 
ijoiiani ’ttoclk bp niiokuuk gemeenlijk |5oo?b-^ollanb ge- 
2.piia- noemt toecb/ om bat Ret tiO gelegen in Ret |5oo?ber|te 
l°K‘ öccl of Qtmvctcc ban i^ollanb. Cbtber 5Soo?b - J^ol- 
nf. ■' ianb 3tjn begrepen be ïèaterfcRappen/ of <Dijkgraef^ 
4.5icn. fcRappen ban tfilnjnlanb / tDdfïanb en ^cRtdanb: 
2, ook mebc Ret <©i)kgracffcRap ban löocrben. <©e |ïe- 

ben 3ijn ïDelf / Eetbcn / ber <©otibe/ ilottecbam/ 
ytics* ^cRtëbam / entbetoater / ïDocrbcn / en fo eenige fm 
ïaiiö. fineren / be oubftc |tebe ban l^ollanb / ©laerbtngen / 

mttfgabcrjS bc fcRone/ lu|?tgc en bermaerbe bletke 
Slö- ’3?<6?abenRage. €>nberEmb-lttollanb3tjnl)cgrepen 
ijoiianö. <©o?b?ecRt/ be oub|ïe en Rooftitab ban ’t felbe guar? 

2• &tei tier/ en Reeft be eer|te ftemme en pteminentte onber be 
suiö- anbere fteben ban C^ollanb tn bc Staten ban be felbe 
ifoiimiD lanbe^otidjum/tBodium/^cRoonRobcn/^eufben/ 
adfsjm. Roetod’t felbe acötfpittccrt tocrb / of Ret l^ollanb of 

25?akanb iö/ban top boegen ’talRter onber l^ollanb/ 
betoijle Ret kutten bifputc iö / bat Ret kp bc tijoUanöerö 
tocrb gepoffiöeert / en <0cerbltet bc Rooftitab ban 

5. &te; ^utten/’t toelk tut ter tijb een open plaetfc f£. ï$ct ber- 
tooome öc fluaittcr ban ï^ollanb Rek tk gefeib tc toefen Ret 

s ’ % attb ban Dootnc / baer ben 25?td be Rooftitab aftoy 
Reeft geen anbere fteben / ban ben ©Rel en <J3ocbe; 

&te, febe/ntaer bed fcRone b02pen/ en tö tod Ret pRttct; 
Den o au padftc en b2iirRtkacr|tc korcnlanb ban gcRcd ^ol^ 
Sictmc’ ianb. i^ct bterbe bed ban l^ollanb tocrb genoemt 

tiennemedanb cn IBeft-Bneflaub/ en to tod ’t groot# 
Re geöedtc ban ïjollanb/ toant baer onber keRoren 

!uuö. Ifennemerlanb / ^mfïerlanb / <6oplanb / JBatcdanb 

en b’epianben ban €erd / 3Btertngen/ ’t Bltc/ e» 
052ijnbe. <0nber bit gttartter 3ijn begrepen k’oubc/ 
bermaerbe en fcRone ftab^aerlem/ be Rooftitab ban 
ïjennemerlanb/ bte bc ttoebe itemme Reeft tn be ^>tas 
tenbanJ^ollanb/ be macRttgc en rijke |ïab2lm(ter# 
bam / toefenbe be Rooftitab ban 2Cmftdlanb / 2Clk# 
maer be eerfte en Rooftitab ban 3Be|t-©Re(ïanb / 
^oopt/ (tênkRuifen/ jBcbenkltk/ €bam/ JBonike- 
bam/ purmerenbe/ en be fteben ban o3oplanb/na' 
mcntlijk iSaerben/ jButbett en 3Beefep. jBtjn me- 
tttnge cn to Rter niet / be bcfcR2ijbmge ban =^oIIanb int 
particulier te boen: maer rocrc bit alRier int ko?t acn/ 
tot betoon bat Ecibcn to gelegen in j)oo?l>-$|oUan&/ 
en niet in Euib-l|ollanb y fo bc gemene beltnge to/ 
’t toelk ik eenige jacengdcben/berRadtRekkenbeje# 
getto ben feer gdcerben / bermaerben en naerftïgen 
©atilimt iBerulam €.©?ofe|To? öer ^tRorten m 
be ömberfiteit tot Setben/ fa. geb. bie in ftnne Rabbe/ 
bekcfcRpjbingeban^ollanbteboen/ente boegen kp 
be ^laccaten en <ö2bonnantien ban be toilberniffe / kp 
Rem in o?b2e geftelt en inb>ukgegeben/kegeerbeop 
mn/ bat ik Rem baer ban een memode toilbe beRan# 
btgen/ gelijk ik gebaen Rekke / ban % of 4 blaberen 
pampierss/en kpfonber ban Rctquartierban^oo?b- 
i^ollanb / maer be felbe gefien Rebbenbe/ RReibeRp 
baer uit / om ^ollanb te kefcR?Rben (’t toelk Rpeerfï 
feer UcRtacRtebejfeggenbe tegen mp/ bat Rp Ret na# 
liet/ boo? bten Rp baer meer toerr in fag/ ban Rp meen# 
be/ b^efenbe ook geen eere baer aen te keRalen / alfo Rp 
be fauten ban alle be kefcRRjbetg toasf merkenbe/ tod# 
ker opinten te toeberlcggcnRpnietgoebenbonb/om 
bat Rp b?ccfbe bat Rp geen bolkomen onbe?ricRtinge 
en foube konnen bekomen / om alkto tod en na ben 
eifcR te befdpijben. |Baer of Rter aen nofRpemanö 
mocRt ttotjffden of Seiben in ^oo?b-?|oïlanb of in 
^utb-ï|ollanbtogdegen/en of ^ollanb in fobanige 
quarticren iö berbedt / ato ik Rter berRadt Rekke / bie 
fotibe/to Rp curieito/baer ban in be €amer ban be He# 
kentnge in ïjollanb konnen toerben onbe^ricRt. IBijn 
boomemen iö maer getoeeR bit fimpdijk te berRalen/ 
en ben Icfer bit onberfcRcib / en be boiinge ban beien te 
ontbecften.SBcberkerenbe ban tot be Rab ban HLeiben/ 
totïlen top Rier ook niet ttoiRen met becurieufeilan# 
benen^tebe-kefcR?ijberöbantoaerbe naem Hetbcn 
Reen komt/ toannecr en kp toien be Rab gekout to / en 
bicrgeltjke faken baer ban men geenfekerReibenkan 
binben/ en alleen raebfelen en giflïngen3ijn/ maer ful# 
len alleen fommige fekere bingen berRalen tot oms 
boontemen / en ketcr berRanb ban ber fake /bie topt 
boojgenomen Rekken te berRalen bienRig 3önbc. 3lci# 
ben ban to gelegen in 5Soo?b-Rollanb/ en tobe Rooft- 
Rab ban Htjnlanb (gelijk top gefeib Rekken) to gelegen 
ban <©df 3 mijlen / ban ’ö <0?abenRagc 2 mijlen/ ban 
Jgaerlem ? mjjlen/ ban ber <©oube 4 muien / ban 
3Boerbenmebebijf/en ban SfimRerbam 8 mijlen ta 
lanbe. <Be boo2tteemRc b02pen omtrent Hleiben gele# 
gen3ijn/ Htjnfkurg/ ©aikenkurg / Cattotjk op ten 
fiijn/ enopEee/(0eRgeeR/ 3©armont/©oo?Rout/ 
^ootbtoijk / €oubekerk / ©oo?RRoten / JBaffenaer/ 
%eiberbo?p/ en «^oetertooube / Roetoel baer nocR bele 
anbere fcRone b02pcn nakp en ronbfomgelcgen3ijn/ 
bie alle Raer JBeekmerkt (toefenbe ^aterbag) kinnen 
Seiben boen / k?cngenbe albaer ter jBcrktallefoo?# 
ten ban greinen/ tertoc/ rogge/ gerRe/ Raber/ertoeten/ 
konen / en bicrgeltjke ronb en plat fact/mttfgabcrö 
alle fuibel alö koter / kaeö/ eperen/ melk/ bleefcR/ bto/ 
cn boo2tö generalijk en fpecialijk alle bat tot menfcRen 
boebfel nootfakdjjkcnkeRoefttgto/fo Rekken top al# 
leen be nacRc Dier toillen noemen, ©an kinnen tobe 
Rab fecr cicrltjken met fcRone berken en Ruifen ke# 
kotitot/ ban kuiten ronbomkecingdunetbdefcRone 
3luR-Robcn of duinen / boo? be ^tab lopen ber# 
fcReibcn fcRone toateren alö ben Hijn / bc «©oeö/ 
bc Etjl/ be ©liet / en be liBaren / «Hetefnmen ke# 
qiiaemmctfcRepettenfcRuitente kebaren. ^De^tab 
Reeft DRefcRone©arocRteperken/ namcmlijk^int 
©cterö üerke / be ^"ooglanbfe of ^tnt pancracö 
Hcrke/ en otto Sicf-b?outoen Sterke. <©e booj# 

neernRe 
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neemfie poo?ten ber ^tab 3ijn be ijaegfe of 3©itte- 
poo?te/beftijnöbutgerof^aerlemet-poo?te/be§joog# 
tooerbfe-poo?te en be ^tjl-poo?te / noch té ’er be |Ba# 
ren-poo?teenbcöoe-poo?te. <©c ^tab i$f gebeelt in 
ttointig gebedten en bonnen / elh bon of gebeelte beeft 
fijn bpfonbere name/ en toeten bp tijbe ban b?anbe/ 
alarme en beroerten / toaer fp aen be ^tab-toallen of 
binnen ber ^tebe baer boefiflagen of loopplaetfen beb# 
ben/ om bie te befcïjermcn en betoaren / be Poo?f5 bon# 
Hen 3ön toeberom gefmalbeelt in gebuurten bie ooh 
baer bpfonbere namen bebben/ en gdijh be bonnen ba# 
re bon-meeff eren bebben/fo bebben ooh be gebuurten 
eib bare l^eeren / bie n effens? fijne 0aben bp bie ban be 
gebuurten baer toe bechofen 3tjnbe / fo?ge blagen / bat 
be geburen in goebe eenigbeib eneenb2aebttefamen 
mogen toonen en Iepen ,/be bobeneeclijhenteracrbcn 
geb?acbt en begraPen toerben/ bolgenbe b’o?bonnan# 
tieen toetten / btcfp baer afhebben /betoelbe elhege# 
buutte baer eertijbo toaren geb?uihenbe / bie nu febert 
alle een.es/en gencralijh bp be USagifïraten 3ijn geo?# 
bonneert/ en alle be particuliere en Perfcbeibeno?bon# 
nantien/bic fp gebuur-haerten noemben/teniet^ijn 
gebaen. €n 3jjn befe gebuurten in alles? 7 7. in getale. 
S©e ftraten en (tegen 5ijn in groter menigte/bie feer net 
en puntig toerben onberbouben. <6uicciarbtjn feib 
bat Sciben in baren omPanh begrijpt 31 eilanben / 
baer men t’allen banten in ban gebaren: bebaiben 19 
anberen bie beuggen bebben. J§p feib batter 3ijn 
i45b?uggen/ fo (tenen als? bouten. <®m ber ^tab 
toallen en beften bebben gelegen 40 torenen/ biedr 
baer bpfonber namen babben / en be ^tab ban buiten 
aen te ften / feer cicrlrjft maehten / maer be noob en be 
opgebomen troublen hebben befelbemeeftal bernielt. 
Stengaenbe ben 2öurcD binnen Seiben/ bateertijbs? 
een fterhte fcfiijnt getoeeft te 3tjn ber Komeinen / fo bet 
ban fommige gebouben toerb / anberen feggen bie ge- 
fttebt te toefen ban eenen Cngiff us? / getoeeft 3ijnbe een 
hertog ban be Engelen en ^ajcen/of (fo fommige feg# 

en) PanbeConinhber ©?iefen/ té een feer oub ge# 
ou/iabanberoubfte baer men af ban bebinben/ en 

ïjoetoel ’t felbe eertijbs? een fterbte febijnt getoeeft te 
3ijn/ en bient nu niet anbers? ban tot bercieringe ban be 
^tab/en betoninge banbe antiguiteit/ bebeneben- 
plaetfe té groot 512 bierbante roeben/be febuinfe boog# 
te met bet fiangpab / om ben afgemuurben richel 
144 roeben / en ben bobenften cirhel mette muur 
68 roeben. ^eopgaenbe febuinfigbeib té ronbom met 
allerlepe gefïacbten ban fruitbomen beplant / toefenbe 
feer luftig en tierlijh in be Senten tijb até bic bloepen te 
acnfcboutoen / boben opten gronb ban ’t gebou binnen 
ben cirhel ban be muragie/ té een getoulfben gangpab 
meteenige trappen opgaenbe/ban toaer men / niet 
alleen be ^tab/ maer ooh be omleggenbe luftige groe# 
ne belben / boomgaerben ai lanboutoen met bare bo2# 
pen / floten en Cbclcoubeïjuifen/ en anbere plaet# 
fen baer omtrent Pe?rc en na bp gelegen/ fien macb tot 
mahingc en berluftinge ber befienbers?/ in bit opperfte 
binnen-perh/ té een feer biepenput/ betoelheombe 
oubbeib niet te laten bergaen/gelrjh ooh bet muur# 
toerhtoel onberbouben toerb. 2filbuesin’tho?teeeni# 
ge ban be bpfonberfte fahen befer bcerlphe oube en ber# 
maerbe ftab Sciben/ bie top tot onfer materie bïen# 
ftig aebten berbaelt bebbenbe/fullen nu berber gaen 

(Foi.11.) totte befcb?ijbingeberttoebe belegeringe/ na bat top 
m ho?telijh fullen óPerïopen bebben ber^pangiaerben 

<5?oot- banbei in ’t fiitbt ban Htrecbt / en Poo? be pooeten ber 
conr- feiber. 3^e <®20ot-€ommanbeur toel berfchert 3tjn# 
ocfftDcn öat öe ftab ban Sciben febert bat bet leger baer 
©dtöecc Poo? gelegen bebbenbc/ opgetogen toajS/niet en toas? 
©on boo2fien banhoo?n/bictualie/ en anbere noobb2ttft/ 
Sr Ö^ft <©on 5?rancifco ©albc3 bebel gegeben / baer toe# 
oes taft öerom boo? te trechen/ betoelhe bet fo met fijn ^§paen# 
s.Etöm fe alö anbere ^uitfen/ en JBalen / fo fcbenbelijhen op# 
u bei" Platte lanben aenficlben/ niet anbersf ban of bet ben# 
Btrcn. luiben al ten robe gegeben toare getoeeft / fo batbc 

©c elenben en hlacbten fo geoot toaren/bat het nauiijr met 
Sbca P^toen enfoubehonnen befcbieben toerben/haer-en# 
boen boben 5ijn (P ronbom tot boo? be poo?tcn / en boo?fte# 

ben ban ber ^tab gehomen/enatoilbenfnbe ,§tabflrote 
toefen/ ’ttoelh ben bp be JBagiftraten boo? laftban oörtlafs 
ben45?abebanSaïtocbei0 getoeigert/ alfo fp geen 
patent baer toe en babben ban ben <©?oot-€omman# fijjj 
beur. ^ier ober té ©albe3 feer geftoo?t getoeeft/ fo oan jjet 
tod opten <0?abe ban Sa fioebe até bie ban be &tab/ 
alfo bp feibe / bie maer boo? eenige bagen baer te laten ï?tnrrcfif 
ruften / ban fienbe be toeigeringe beeft bet anbere ge# a ©aitu j 
poogt te boen / en alfo bp fijn Jogijo in be j§tab babbe/t?'1 ÖE 
beeft fjp fecretdijh bed lange roers? in fun logement Sén 
boen b?engen / in meninge 3ijnbe baer mebe be &pan# Linnen 
giaerben getoeert temnhen/bie alleen met baer 3pb- 
getoeer/ in be ^tab toegdaten toaren te homen tot een yJïtt 
feher getal toe boo? dhepoo?te/ om albaer te balen en be 
te hopen batfe ban boen babben/en até bet getalbot# oiftraet 
bult toast / moeften b’anberetoacbtentotbatbe eerfte San pa- 
ingchomeneofeenigeberfdbertocberom uitguamen. rm 
tDes? abonbs? guamen eenige febutten / bie in fpn loge# 
ment be toacbt babben bien nacfit en bag. #p b eenige jonge* 
ban be felbe bagen / té l)P met fehere ban fijn toacbt «n. 
gehomen uit fijn logement ban binnen be^tab in be ,b®aIJ>CJ 
poo?te bie men noemt /be 3©itteb?outoen-poo2te/al# „f S 
toaer bP öe felbe in be poo?tegeb?acbtbeeft/ een ban loatj? 
bejBagifiraetalbaerbetoacbt banbe burgeren affï# fi'nfae 
fterenbe/gelphinalle b’anbere poo?ten / beeft bp een JKn 
fufletgegeben/ en ben ^paenfen Capitein baer bui# m te 
ten leggenbe / beeft bP belaft bent gereeb te mahen / en „ 
binnen te trechen / en latenbe een gebeelte ban be felbe JSSJS/ 
inbepoo?te/té mette refte toeberom binnengegaen/ enne* 
na fijn logijs? toe / bertoacïjtenbe be homfte ber feiber: 
be ^paenfe Capitein/ ’t 3? bat bp fijn bolh fo baeft niet Ta# 
baerbtg en honbe hrijgen / of toat baer boo? belet toaov pfrau 
toat bertoebenbe/ bebben c be b02nertoacljte/ baer ftagDaer m> 
toaernemenbe/ bepoo?tetot op’thlinhetgefloten / en Km. 
3ijn baer na be hlinhetten ooh fluitenbe/ mette fleute# c 
len binnen gegaen / fluitenbe be^pangïacrben tuffen ^rcec- 
be poo?te en be bameibe/ ban toaer fp baer na/met “„X 
Iabbers?benbanbuitengebanbreihtoberhlommen na De poo?* 
buiten toe. <©e bo?geren ban ber toacbt /b?acl)tenbc tmeattt 
fleutel in beg^tabboubers? logement /ban be felbe en 
toas? albaer niet: 2öalbcus? of ©albc3 bit beeftaen tuffen ne 
bebbenbe/ toast feergefloo2t/ toilbebc burgeren baer f0°Pe 
obergefiraftbebben/en mogten niet uit be^tabficu# 
bers? logfis? gaen. <©it toaö terfionb al be ^étab boo? / hengen 
be anbere poo?ten. toerben befo?gt/ en banbe burgeren 
berfehert.^ejBagijlratentoerbenbcrlegen/guamen 
in bes? ^tabfioubers? logijs?/ altoaer be ^tabljouber ^rab- 
mibbelretpb ooh guam/en ban ben burgeren berflonb/ bonöer# 
be gdegentbeib / boe ©albe3 be^pangiaerbeninbe öailöcn" 
poo?te geb?acbt en geflelt fiabbe/fp leberben ben^tab# 
bouber be jlcutden ban ber poo?te. berhlaerbe bat 
be burgeren toclgebaen babben. ©albe3 guam felfs? ©aibej 
baer/toillenbe be burgeren gefiraft bebben/feer tieren# foii öc 
be en barenbe / bat men bes? Com'nr folbaten alfo trac# 
teeebe. «©e ^tabfiouber en be JBagifiraten berhlaer# getteafe 
ben / bat fpbe burgeren be toacbt bebolen Ijabben/ en öcLben. 
be ^pangiaerben geen laft nodj patent en babben 
Pan ben <0ouperneur <6enerael/ om binnen ötrecljt te ban 
homen: maer bat baren lafi toas? na ï^oilanb te gaen/ ©aiftj 
be c^cljout en 23urgemeefieren behlaegben Ijem ooh/ L%cn 
bat bP Peel roers? in fijn logement IJabbe boen b?en# <©out>er* 
gen / ’ttoelh be burgeren ineenguabefufpitieb?acljt. nrur/m 
j§pfp?ah baer op feer trotfdijhin p?efentie Pan ben ^aat' 
^tabljouber bat Ijp be^paenfe folbaten inbc (lab fou# bT 
be boen homen oPer’thafïeel/ bet toaer be^tabljou# ^»taö 
ber etoljenluibcn lief of leet / en bat be 25urgemcefiers» 
buifen b’eerfle toefen fouben bie aenfïaen fouben / boclj 
téboefoPeelgebaen/obermité ben tocljtop üfoïlanö 
gcbaeft moft toerben/ en boo? affifïentie Pan eenige 
buitje ©aenbelen bie baer lagen/en bp ben^tab# 
fiouber geroepen toaren / bebbenfe moeten buiten blij# 
Pen niet fonber grote b?eigemcnten/ Pan bat fp be aen# 
homenbe tointer albaer in garnifocn homen Pjilben/en 
Ijenluiben alöban Pergdben / batfe bie reife buiten ge# 
blePen toaren. gjn ’t optrechen ijebben fp al mebe ge# 
nomen / batfe honben en mochten/en alfo aengefidt/ 
bat ïjet openbare npanben met erger en mochten ma# 
hen/ (iichtenbe b?anb buiten alle be pier Poo?-fieben. 

m 
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tic? (iomt 
bocu 
Ectöca. 

arrancif' &io nu allcO gereet toaO / bat tot te belegeringe Dan 
co j&ai’ j^o{jc toao» ^0©alDe3tu(fcben <©ynfbagenj©ocnf* 

öagbcnrrbj. IBepbcOnacDtO omtrent i2cn i uren/ 
Dp fjem Dcbcnbe febete regimenten «^paenfe / 5©alfe / 
cn <©uirfc folbaten tod erbaren firöofïutöeh/ fterït tuf* 
fcDen 7 cn 8ooo / ban 2ümfterbam ober Det igaetlem* 
fc meer met fefcere Carbelen/ en anbere fcljepen en 
(cDuitenmct bolb/bictualie/ cnamumtiebanoo?io* 
ge getaben gebomen / boo? bc ,§ylb2uggc en beeft ficD 
gelegert tot Hleiberbo?p in atre (ïilten Ijenlutben eentg* 
ftno mogeIijb3i)nbe/ tctftonbbetocgen enpaffagien/ 
bie bie ban Eeiben moeten gebiuiben met mufguet* 

meeRfc tierdenfcDutten Defettenbe. ’(€todb gebomenfpnbe 
Ü>"W tot ïicnnifTc ban ftëE.$nb?ieo *rtf3 bie Colond of 
caui» Cberfte ban be folbaten en burgeren toao binnen ber 
tetiibtm felber jtebe/iö met omtrent 25 of 30/fo folbaten aio 
«ninn. bojgcrenuugcballcnom ben bpanb te beficDtigcn/cn 
JJföïf1c eenigafb?eltteboen toaert mogelyD. <©an Ijpiomet 
^>taö cn noelj bpe of bier folbaten albaer boob gebleben* 3£eO 
‘“«fc mo?gcnO omtrent byf uren / io <©on 3lopo <©apetan 
KT'met bacnbclen/ fo ^pangiaerben aio anbere 

getrorbcnna^oetcilpou/bat Detbeboigerenbanbc 
beften bonben fien/baer ban yp eenige tot ^oetertoou* 
ben beeft gelaten / en eenige anbere boo?te aen ben 
Sleitfenbam geb?acbt/ altoaernocb een febanfeban 
’tboo?gaenbe beleg gebleben toao/ bie bc ^ollnnöfc 
boo2berfuimeniffe ongeflêcbt/ en onbetoaert gelaten 
babben. <©e boo?f3 «Don &opO <©apetan berftaenbe/ 
battet maer een baenbeï folbaten in ben ^agecnlag/ 
iOboo?tO getroeften na ben l$age. <©an be bojgcren 
en inbjoonbero ban ben ^age / bie niet feer belc cn 
toaren / (bermito 3P ai teltenen meefrenbeel binnen 
SDelfmettertooon maren getogen) bebbenbenopbe 
bliitbt begeben / bacr goeberen in fcfiwiten / cn anberO 

^rïieiv niebe na «Delf foebenbc te mengen cn bergen: Jliclaco 
inuifc. Kunrbaber bic Capitein toao ban bc felbe folbaten / 
lufTcben bc ^angiaerben lange ttjb aen be «©ccfilmtgge 
aapt, met fdjcrmiufertngc b?omelij& op: in boegen bat be 
fnn M- burgeren en mbtoenberen nocD Daermeefie goeberen 
SSria nfl 3Mfb2atDten en bergben., «Dtco niet te min gtiam 
ncc / en Dp noelj ben felben abonb met fijn «^pangiaerben bin* 
tic hen ben ï$age / nam oob ïjet i|of in t todb 9p met een 
jJJJjJL bed ^pangiaerben befette / in meninge om ’t felbe 
aen be boo? eenen loop in te Douben cn Octoaren. «De bo?geren 
^serft.' öie baer gebleben maren/ meefi al Catljolijben 3tjnbe / 
*ÏÏ®®5- maeftten baer aUebictalie/ ombe^pangiaerben mei 
nnuen te rraeteren / tonenbe guantfutO tcbencnbanblpfebap 
oau ban be bomfte ber Jipangtaecben: ten einbe fp oob te 
ïciSe beter getracteert fouben mogen merben ban be felbe. 

J ' ïDe moubjen b?acljten be tèpangiaerben bictualie/ 
bruiten lonten / enaileoöatfe ban boen Dabben. ^>c 
rcfïeban 25albei Deirbracljt mao intme Dopen ber^ 
beelt/ben eenen Doop guam telanbe ban 3|aerlem beo? 
^oottmijb na ©albenburg / belcib boo? be l^eere ban 
grigueO <Souberncur ban ©aerlcsn. ^cn anberen 
Doop guant ober tltrecDt na be <©outfe flmfc / op mel= 
bc beibe plaetfen bc 33dme ban ©rangien elb een fier# 
be ^cljanfe of j?o?t gebout Ijabbe elb befetmet byf 
baenbel €ngelfen tot bcmaringe/bacr ©berfte af mao 
öeColoncl Cbumaert CDefier/be ^cDanfe tot ©al* 
ftenöurg mao groot ban begrip / maer norD niet ten 
bollen gemaebt aio be ^paenfe acnguamen / <©on 
SoupO <0apetan/boo? bc ^eerc ban Hligueo geabber* 
teert 3ijnbe/ guammet alle bc^pangiaerben bie Dp 
bp Dem in ben i^age Dabbe na Dem toe / latenbe ’t ^of 

©e «n - aiicen befet met of 40 ^pangiaerben. ^>e €ngelfe 
St-in ^pangiaerto bomfle bernemenbe / Debbcn be fel* 
bu rgW Ue^cDanfefonber eenige mcre te biebenterfionb ber* 
genbe laten / fyn gebomen ftoo? be ftab ban Seibcn / en b?c* 
bcciopeii jenïie’tgemclb ber bpanben/ berfodjten inber^tab fonöec 
öcn 
In.iauf» 
rciirg 
toert- te 
incücn. 

te mogen bomen / ban bemijle be (tab ban Heibcn niet 
cnmaogep?obianbeert ban boo2n/ cn anbere noobfa* 
bclijbDebcn/ en bat men gefien Dabbe bat int fcDcr* 
mutferen tegen ben ^pangiaerben / niemanben ban 
b’een nocDb’anberfube en mao gebleben / en batter 
ceugcrucDtconberben bo?gerenliep/ batfp’tmetten 
bpaitb eeuö maren / enDeimclpbberfianb baermebe 
Dabben/ meefoen boo? be felbe in noob en berberf te Do* 

1574* 
men / fofp ben €ngelfcn in lieten/ ’tmelb be |©agi* 
ftraetbanbe^tab geerne gefien Dabbe / obermitobe 
^tab met geen uitDeemöbrtjgobolD norD ‘Öarnifoen 
boo?fien maö/ maer be bo?geren baer tegen Ijebben 
boo2 antmoo?be gegeben/ batfe Den boo?eerfï fouben 
millen logeren onber be ^tabO muren/ men foubc Den 
uitbe^tab mooob/bier en bictualie beftellcn/enfo 
Daer ben bpanb te feer Dert aenb?ong fouben fp ter fy* 
ben afmybcn/ alODet benbel bat toteenteften opbe 
poo?te gefïclt mao / afgenomett foube merben / alfo 
men ban alle Det grof gefcDut (bat omtrent bc j^aegfe 
poo?te geftelt mao) opten bpanben foube lofen / maer 
fp Debben bit niet millen boen / ban 3fjn omtrent tuffen 
elfentmaelf uren beo mibbaego/ ben bpanben met ©t«n» 
bliegenbe bacnbclen toegetogen /fo men ban be ^tab* 
bejïen fienmocDt / bie Den opter 3©abbinge bermarD1 öen 
ten en ontfingen/ en albaer ftomenbe Debben fp gelpe* 
lybcnDatebernenbe lonten in b’aerbe of fant gefteben0Ü£C- 
en uitgebaen/en bp ben bpanben obergegaen/biefe 00D 
met eerbiebinge Rebben ontfangen. <©an Det fmaerfte 
bolgbe na / mant <©on EopO «©apetan ben ^age befet 
Debbcnbe aio gefetb io / mao meberom in ’t =K.eger ge* 
Domen fufünerenbe/ bat befe €ngelfe tegeno Daer Co* 
ninginneo bebelenconfent ten bienfte banbe rebellen 
maren gebomen / en alfo Det feftet teaO bat be Conin* 
gtnne geen rebenen en Dabbe / om tegen ben CoDinD 
ban^pangien oo?logete boeren / en ben rebellen bp* 
ftant te boen / fo mao fijn abbyo en mceft alle bie ban 
bentüabe/ batmenfe foubc gehangen nemen / en ter 
öoobb2engen/ bocDb?oegen baer in ober een bat men 
Det abbyo banben <02oot Commanbeur foube bolgen/ 
en bermacDtcn mat men baer mebe boen fbube/of men 
fe foubc boen (ierben/of laten b?p bertreefien. mer* 
ben tcrfïonb ban Daer gemeer gebloot / en ban Daer be* 
(te Dlcbercn berooft / cn baer na meeftenbed na l^aer* 
lem gefonben/eenige moften pioneren/ eenige 3yn öaec 
naboo2boo2bibbingcban ©ernarbyn belBcnboffa/ 
bie na Cngelanb in SCmbaffabe foube gaen/ b?p gebe^ 
ben / cn 3ijn boo2 ©lacnberen in Cngelanb / naebt en 
bloot gemaebt 3ynbe gebomen. «©aer fynber omtrent 
3 2 of 3 3 bie niet en Dabben millen obergaen na be ftab 
gcblucDt en ingelaten/ oob eenige geen mibbel Debben* 
be/ om in be (tab te bomen/ 3Ü« in ’t mater gefp?ongen 
baerfe berb2onben. 

<©en berben Doop ban 2Salbei Eeger toast gebo 
men nabc <©outfe fluife en ?t(pben/ aenbe Coutfe óp'öë 
guife lag een (terbe fcDantfe bie mebe met Cngélfe ©omfe 
banCbutoaert €Dc(tcr befet toaO/ befe toonbenDen 
beter/en beben goeb beboir/om ben bpanb tegen te ^pacnfe 
(taen / (toegen b?ie (t02men af / bocb eintelijben alfo be uwn* 
ruiterengenenanberentoegen Dabben / om ban baer n,EU- 
in ©ollanb te bomen/fo fynfe fo getoeibig aengeballen/ 
batfpbefcDanfc obertoclbigt en ingenomen Debben/ 
nabatfp baer bed boben gelaten babben/befcDanfe 
Debben fn moeten (licDten/om bat bc ruitenje baer an* 
berst met en bonbcpaflfcren. gE>e Cngelfc tot ‘Hüpfjen CFol l3., 
leggenbe/toillenbebeanbere ontfetten: maerbebin* 
benbe be fcDanfe ingenomen / fijn mette anbere ge* 
blucDt / fulr 3ön be ^paenfe mebe boo? Seiben gebo* 
men. Cn alfo io Deiben ban allen fyben ban Oarc bp* 
anbenmet 6 2 fcDanfen feer nautoe belegert en befet 

1e 
fcl'antfp 

jr^ ^e ban Hciben Dabbenban befe flibytc aenbom ©fe ban 
(teber bpanben/ ben ©?ince ban <©?angientot 

<©02b2cd)ttoefenbe/ ter(tonb bertoittigt. =§o fn oob acu öm 
gebaen Debben aen be Staten ban Ijoilanb Dare Jopnce 
25onbaenotcn: best^aterbagoben 29 jlöep/Debben!"^ 
fp booi’5f op ban 2Ö?oebDoben ^cRout ber boo?f5 (iebe 
boenaenfoeben 5)onbDeet Sacob banber^oeO/om 
in plaetfc ban |Bv. 3tnb?ieo 5CUertf3 bie boob gebleben 
toao / geltjb gefeib io / be plaetfe beo felfo / en ’t geöieb 
ober be burgeren / en folbaten te toillcnaennemen; 
ban bermttö fyn ouberbomDeeftDp’t felben afge(la* 
gen / Dem ereuferenbe/ bat DP tegen be moeiten niet en 
foube mogen / fo ban be toacRten beo nacDtO tebifite* èp 
ren / be ronbe te boen / en anbere biergelybe acten ban nmnti» 
biligentiealoin foöamgen (late toerben gereguircert / 
toaerem fp 3!onDDeer 3!oDan banber ^oeO ïfeere obn i>e 

ban 







barctn 
ÏJP ï>cm 
frrr tijb* 
mrip’ 
en ge» 
itoulrjft 
Ijctfcg&* 
qucren 

0e 
JPiiiire 
ban <&* 
rangirn 
fc&Jijft 
flfii tiie 
toaiiütri» 
beu. 
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Burgeren ii£?n j^oo^ötoïjfe fijnen uit bc name banbelEa# 
'"fs£ gtjïraetfecccrnfielpfeenBebben gebeben/befett iaft te 
,k„ %ti. Men aenbaerben: ’ttoelB fjp ter liefbe ban fijn ba* 
»cnnc«/ berlanb/ goebtoilligltjB geaenbacrt Beeft/en Bemin 

ben bienfle geburenbe bc felbe belegeringc feer bjomc# 
lijft / ncerfttg en ernfit'g gegueten Beeft / tot groot com 
tentement ban eenen pegelyften. 

35e $?tnceban <0rangien Babbc al eer BP ben b?tef 
ban bie banSetbcnontftng/acn befelbe gefcB?eben/ 
bat Op en be Staten boo? geraebfaem gebonben/en in# 
gefien Dabben/bat bc ColoUcICljeftermctóQoman# 
nen tot ©alftenburg leggcnbe/fo ’t boenlgB toare/ baer 
tri fouben bomen/ om ben bpanb baer boo? alle oo?fafie 
ch ftope te benemen/ be ^tnb langer te belegeren en be# 
(lommen. 3£nt be .üBagtjfiraten en Hegeetberg met 
ben eerfte uit Baer «^tebe fouben boen bertretften/ak 
fe bcbdaersi en 3toacBe perfonen btejjtm in be noob 
meer lafiig ban bicnftelijft mocljtcn toefen / batfe o?b?e 
fouben (tellen / bat Baer bictualte fo fpaerlijb uttgc# 
beelt toerbe / batfe Bun boo? b?te maenben foube mo* 
gen fïcctften/.Bcnliebcn bermanenbe/batfe Ben b?o# 
melijb fouben toillen b jagen; Bp en be Staten en fou¬ 
ben aen Ben 3ijbe niet nalaten alle nübbelen te foeben 
en gelmufteU / om Ben ban be bpanben te berltcBten en 
omfetten / en fo bc?re Bet fo Baeft niet en bbnbe gefcDïe# 
ben/batfe baerom niet en fouben bctfloutocn/ macs; 
lieber in een fto?tc benaütftetbboIfterben/banBunte 
begeben in een eeutoige clertbe/ en ffabernpe. fouben 
cob metten anberen fp?eften / eh baer op toel letten / of 
fp ter noob ben boo?f5 tijb ban b?te maenben fouben 
mogen berbeiben / om niet te herballen tn ’t kaerlem# 
fe ongclub: fo berbe fp ’t ban b?te maenben boo? <0obg 
genabe fouben mogen Ijouben / fouben ttoe nacBtcn na 
ben anberen (op batbeamtooo?be ntetcnbteletUber 
bpanben Banben) te rij. uren een bier-teften boen. 

«Bte ban üeiben Babben bacgö te boren/eer fp befen 
toen™ b?ief ontfingen/laten publiceren /bat alle bjoutoen/ 
Biiccrcn/ binberen en reifenbc b?eembelingen mocBten treeben: 
pat tojpu- goter/mclb / blecss / b?oob en biergelijbe nobeljjBBeben 

toerben op cenc febere p?ijfegeflelt/ bèben berbiebcn 
bat men geen Boger bier en foube bjoutoen/ ban ban 
25fimber0Betbat. 

«Ben ?o $Bep öebben b'ie ban Eeiben ben$?tnte 
baer op boo? anttooo?be gcfcfi?ebcn/bat fo bele ben 
Colonel CBcfter met fijnen bolbe toaö belangcnbc / be 
fabe in anberen potnete en gelegentfteib toaö. 3^aet 
bimialicfoubefpBuntenbeftenbücnjirecbett/ en niet 

San tarnt Bun ban ben onnutten menfcöen te ontlebigen/ fo 
ï>cn acn berbe ’t boentijft toare: ben gefetten tijb bonben fp niet 
|Le" todangen/bocl) fouben b?ebcr (cB?tjben/ en bertreuben 
m mtbbertijb op Bet ontfet ban <0ob / fijn 3?. «0. en Baer 

3’ mebe libmaten en bontgenoten. iDatfp geen bierte# 
w benert en beben/ toass gelaten / om bat fp befo?gben bat 
35 bc bpanben baer uit eenigen ut'terfïen noob fouben mo# 
3> gen berfiaen of acBten / en Bun baer boo? naber benam 

toenenbefetten. ©erfoeftten poeber / fcB?ebcn tod ge# 
33 bdiberecrt te 3ijn be ^tab te Boubcn / tot todben einbe 
3> fp Baer bo?geren toilben in eeb nemen, bonben fijn 
» 3f. <0. copie ban cenige b?ieben bp ben bpanben ge-' 
33 fonben/ toaer uit fp bemerftten / bat bc bpanb ftclj toet# 
33 nig bcrttotibc pet mctgctodbuitterecBtenreinbdijfi 
33 baben bat fijn $■ <0. ober Bun allé babcclijfte fo?ge toil 
33 b?agcn/fonber nocBtanö be falie te berljaejïcri / gdijB 
5> fpBenallessbetroutocn. 

<Be p?inte ban <©rangicn b?efenbe/bat fijn eerfïc 
b?tcf niet tod ter Banben enmocBt3tjngcBomen/en 
feer bdtommert 3ijnbcmctbefebdegerlnge/toetenbe 
bat fp geen BiijgöboIB in en Babben/batfe ooft balt 
ftöo?n en alle oo?log0 p?obific onboo?fien toaren / boo? 
btenfpfönebermaningcbanBcnin tijbjef ban ailc^ te 
boo?fien/Babben berfuimt: Babbe ben29,ïH5cpnocö 
eenen b?iefacn BcnUuben gefonben genoeg ban eenen 

^ inlKiuben / baer bp boegenbe / bat fo berbe fp tod in# 
Piinrnt fagcu be flcdslictb Baerber ^tebe (niet tcgcnfïcenbe 
rtoeöen fp t>c Cuigclfe niet en Babben mgeftregen) fp Bet tod 
MeSan* ö:ie macnöcn f°ubcn mogen Berben / en cenb?acBtig 
Etibtn. blijbenbe / toaö Bet ben bpanb onmogdijft Bner te 
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©ie ban 
Sritien 

toen/lira; 
üeten en 
tojeetn» 
Ddinacn 
0?putc 
ter ftaö 
mocijfen 
ttc riten. 

Stn t» 
tooojöe 
ban öic 

na beBoren en gueten/ bat niet alleen bejlab&etbenA 
! niaer ooft ’t geDdc 3[anö op bien boet foube mogen<c 
bedoren gaen/ ’ttodft Bun en Bare naliomdmgcncc 
een eeutoige fcBanbe en bertoijt fouben 3ijn. foubencc 
fulrBun baerom tegen ben bpanb refolberen/ehopi# ‘c 
natreren ten uiterfien/ toaer boo? fp niet alleen Ijaec ‘c 
felben maer ooft Bet geBele Sanb fouben bcBcuben / en “ 
eenen eetitoigen name en reputatie beftomen: cm Bier “ 
toe te beter te Bomen / fouben Baer p?obianbe fpaerlijft<c 
uitbeilcn/en erempcl nemen aen bic bankactiën? enc< 
.fijöibbdburg. “ 

«Baer op bie ban leiben ben ec?fïen ^ulp toebe? ge# Zn[i, 
anttooo?bfiebbenineffccte. ^>ataIBoetodBaerftoo?n hjoojbc 
fo lange tijb/ alg in be miffibe ban fijn oêrcdl. toajö ge# ^a» we 
roert niet en foube Bonnen {ïrecBcn/fo Bcopten fp’t J?1' 
nocBtanjs miöbdemjb tegen beet bpanbjo aenflagen te ben nie, 
Bouben / gcrefolbeert 3ijnbe ben uuterflcn Bongerd 
noob lieber te Inben/ban Baerber bpanben flabente La"„cec 
toerben. BcrfocBten bat bic ban «Delft/ üotterbam en«« 
bcc aBoube fouben toerben berbobeneenigebictttalie «c 
ten platten lanbe uit te laten boeren/ toaer bóo? be«« 
bpanb feer bcnctit foube toerben: p?otc(lercnbe tegen « 
Bun / fo fp Bet fdbc beben/ bat fp lieber Baer nerin#« 
ge boo?|tonben : ban fp be fcBabe ber geenre toillen c<= 
berBinberen bie Bare bpanben boo? Bare poo?tcn af#«« 
Beren/$c. «c 

3Clbuo toaren bie ban ^ciben tod gcrefolbeert / Bet ' 
uitterftetebertoacBten/ Bdöcn alle goebco?b?ebin# 
nen ber fiebe/ öic fp acBten bienflig te toefen tot Bare 
befcBerminge tot BccnBinge ber bpanben/ en ombe 
bo?gecen en ingefetenen in goebc eenb?atljt te Ijouben. 

25albeuss of Balbe3/ «Bberfrc BdtBeer/be ^tab nu 
albwjs Bdegerten Befioten/bocB geen grof gefcBut baer 
boo? geplant Bc&Benbe / alfo BP baer mebe tocinig 
meenbe te Bonnen uitrecBten/ bacötbe |lab / fonber be 
fijne te toagen boo? Bongerd noob fobc?re te B?engen/ 
bat fp.Baer fouben moeten opgeben/ mibbdretijb Beeft 
Bp 00B anbere ïifïigBebcngeb?uiBt/omBcntotober# 
gebinge te b?engen boo? fcB?ijben ban eenige uitgetoc# 
Bene bo?gerjS en anbere kollanöero/biemcn boe «01ip^ 
per^noembe/om batfe Baer babctlanb bedatenbe/Ben 
acn bes? Coninjc 3i)öe begeben Babben. benige befer 
uttgetocBene Bebbcn Ben mebe in’t leger boo? bc fïab 
begeben/ p?efentcrenbe Bennen bienfi cm D?icben in be 
(iab te fcB?nben/ baer mebe fp mcenöen groot boo?becl 
te boen ren tnenfte ban ben ConinB/ ’t todB Ben gceon# 
fenteert 3üntie / fo Ijebben boo? ectfl ^lan 2Hb?iacnf3 bc ® 
3Bilbe/ en qftoout 3ïrent <0e?ritf5 ttoe uitgetoeBene bci?oe/ 
bo?gcrs? ban Eeiben ben 28ïlöep aenbcBurgemce# biutDtc 
fleren/^cBepencn/Raeb/ 3DeBen£banbc^cButtc# 
rpc/cn gemene neringc berfïab Seiben uit ï|acdeni DCn kci* 
befen nabolgenbe b?ief gefonben/ bp Bon beiben on# beu. 
bertcBent / bocB met ceng anbere Banb gefrB?eben/ 
baer uit en uit ben flijle men bebinb / bat bie pjjleh Uit 
Baren BoBer niet en guamen. 

M 
Yn Heeren, de {onderlinge affedtie en liefde die 
wy dragen tot onfe vaderlijke Stad, geaccompa- 

gncert met een grote verfchriktheid en leetwefen, is 
oorfake geweeft u luiden te adverteren, te weten dat wy 
voorfien dat mijn Heeren gèfchapen zijn in de extreme 
calamitctc vallen, fo verre uwer E. perle vererende in 
uwen wille, om de ftad van Leiden te houden, regens 
den wille en eeJrc van de Con. Majefteir,onfen alderge- 
nadigften Hèere, en gerechte Erf-Heere en natuurlijke 
Princc,gemerkt wy volkomelijk geinforfneert zijn van /Foi,2+,y 
déf grote quantiteit der garnifoenen, die alredegeaf- 
fembleert zijn en noen vergaderen, fo voet als paerd- 
volk, dewelke haerluider rneninge is op ons arme defo- 
lateland van Holland te vallen,van den welken fommi- 
ge alrede vertrocken zijn nadefen quartieren, en noch 
dagelijx trecken fullen, om principalijk u mijn Hee¬ 
ren te affiliëren en overvallen: daer-en-boven de grote 
quantiteit van Spaenfe fchepen dewelke dagelijx ap- 
procheren , rotter felver eifedte mede geequipeert: 
biddende daerom u mijn Heeren feer hertelijk , dat 
u gelieven wille, wel en rijpelijk met groot regard hier 

Obccbfll’en: fouben OCB gebeuBen fo berbe fp Baer ni?t op te letten, voor oogen keilende, fo lang niet te willen 
1. Deel. '■ 32*1} >’«■ 
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vertoeven met u felven te bedenken, dat u de middel 
door obftinatie niet weg genomen vverde, want ali'o 
mijn Heeren wel kennen de intentie van de foldaten, 
die alleenlijk tot faccagie en plunderinge geinclineert 
zijn, tot haerluider particulier profijt. Biddende ook 
mede regard te willen nemen op uwe arme huisvrou¬ 
wen, kinderkens, en arme oude vaderen en vrienden, 
die u niet helpen en konnen : en wilt niet oorfake zijn 
te fxen mishandelen , en voor u oogen verloren te laten 
gaen ,’tguntgylieden, fo grotelijx gerecommandeert 
behoort te hebben , te weten onder andere het weynig 
goed dat uwer E. overgebleven is, boven de grote dage- 
lijkfe exadien, byumijn Heeren gefupporteert by na 
tweganfche jaren,’t welk ons nacht en dag voor oogen 
is. Hebben daerom ter uwer contemplatie ons felven fo 
ftout gemaekt,en een feker remonftrantie vertoont aen 
mijnHeeredeLiques, wefende Gouverneur derftad 
Haerlem, d’welke een leer beleeft, difcreet en verftan- 
dig Heere is, geboren uit defe der MajefteitsNeder¬ 
landen, alwaer alle fijne goederen gelegen zijn , feer 
geneigt tot eendrachtigheid, pays en vrede, d’welke 
ons ter antwoorde gegevón heeft, dat indien hy verfe- 
kert ware,dat u gelieven foude te komen tot recipifcen- 
ce en gehoorfaemheid van fijne Maj. dat hy raed wifte 
u luiden tc brengen tot fulke aiïeurancie van u behou¬ 
den lijf en goed, als gy felfs foude begeren, fo verde het 
felfs wilde gefchieden al eer gy-luiden van den gar- 
nifoene van fijn Majeft. meer gefloten lult weien, ons 
tot dien einde belaftende u mijn Heeren te fchrijven, 
dat mijn Heeren felfs mogen concipiëren eenige poin- 
ten en articulen op wat conditiën gylieden u pardon 
foud begeren, ’t felve extenterende fo uwen raed ge¬ 
dragen fal, en de folve in alder accelleratieoverfende 
aen den voorfz Monfieur de Liques, die u terftond fal 
doen hebben goed antwoord en addreiïe aen den 
Commandeur Major de Caftille, tegenwoordig Gou¬ 
verneur Generael van fijne Majefteits Nederlanden : 
fulx wy nieten fouden konnen raden van beter adrelfè 
te krijgen dan dóór hem , de welke ook het appointe- 
ment voor Bergen in Henegouwen gemaekt heeft, 
’twelk in alle fijne poinóten volkomelijkgeobferveert 

F0I.24.) is, volgende de bclofteniiïe, ’t welk wy hopen,dat noch 
beter met u luiden gehouden fal worden. Biddende 
God den Heere, dat hem gelieve uwe E. te infpireren 
fijne Godlijke gratie, ten einde gy mocht hebben het 
rechte verftandom alfulken ure, die u totdefer tijd fo 
advantagieus is , niet willen met quade prefeverantie 
laten palferen. 

Het fevende Boek. 1574 

Moeder <é>c?rit ban ^oogdraten befe awtoco?be 
ontfannen Debbenbe boo: eert mnent ban 31 ci= 

Om beeft m&ccffcr <©e?rit ban tgoogfïratcn uit 
3Lciberbo?p op ben293iBepttoeü?iebcngcfcb:e? 

ben. <Dcn eerden aen bie ban ber {lab =£eiben/ en toa# 
eenen open ü?tef fonber opfcfjztft. *®cnanbercneen# 
inDoubö aen fijn ifêcbe <0e?tït ^lanf?. 

<©en ssurgemeedcr# gaf Op te bennen / bat Op boo? 
02bonnantte ban ben <£>ber(lcn/cnJ£opluibenalDaer 
tot I[eiberbo?p leggenbe/ namcmUjb ben 3£?o(facrt 
ban iBebbe/en <0craert ban ^icljem/ Dun abberteert 
öc (bnöerltngc gratie bic men bc (lab Edöcn fal gun¬ 
nen/fo berbe fn Oun metgeboegUjlïDeiötooubcndd? 
len in Danben ban bc Coninfilöfee jBajcfleit/en fouben 
een loffdpfc parbon genieten :fo be?re fp fuljc gefint 
toaren / fouben Dacr <0ebeputeerbe baer fenben / en bc 
boc?f5 hopman en <&?offaert pKfcnteerben nt be (lab 
te bomen / ter tijb cn toijle toe / batfe bp ben ©dt-Dcer 
5Prantifco 25albefio in ben l|agc gcteeefl toaren. 

<©pöcfcb:icb?iebcn Debbenbic ban ber (lab/geen 
anber anttooo?b gcftD?eben/ban befe bo?tc Satijnfc 
tooo?ben: 

Fiftula dulce canit volucrem dum decipit auceps. 

i©at i#: 
Als de vogelaer vogelken vry fet vliegen, 

Hl lij t byJ'eerfoet o?n ‘t vogelken te bedriegen. 

Oh: 

ontfangen Debbenbeboo? een maegt ban %cU 
berbo?p/ en toijl niet toat DP Dier ban benden foube/ 
bermoebenbe of be b?iebcn niet rccDt ter Danben en 
toaren gebomen / f?ecft Dp tcr(lonb en ten feiben bage 
toeberom ttoe anbere b?teben gcfcD?cbcn / om immer# 
fijn beboir tod te betonen / ben eenen toeberom aen odn 
ben feiben fijnen 5lebe / en ben anberen toeberom aen ^«ntr 
be jBagtflract ban SLciben. 2ïen fpn $cbe frD?ijft 
Op/Doe bat DP ben feiben bag beo? mibbag een open goog* 
b?fefben acn Dom Dabbc gefonben: ban bat DPttop? (£««1 
feit of t felbe 00O ter Danben gedomen toa#/ boo? bten «JJ?" 
bcmacgtopdaenbeboetanttoco?bctoeberom b?atDt. gefoa. 
v^efuperfcriptieaenOcmDcubenbe/ ban bat in bien ben. 
b?tef niet anber# en (lonb / ban Fiftula dulce canit, &c. 
fonber onbertebeningc: boo?t# berDaelt DP ben mDouö 
bandjnboo?gaenbcb?ief/ toefenbe boo? eerd een be? 
banbinge ban bat Dp goebe tocfïcDt genomen Dabbe op 
fön en fijn btnberen todbaren / en bat Dp tot bebandin? 
ge ban fulben todbaeb Dcm liet toeten / bat Op fijn 
ftcïsec toa# oberbomen/ en gi(lcr abonb tot £eiber? 
bo?p toa# gebomen/ altoaer Dcmbanbe€>berfteal- 
baer leggenbe toa# bermeut be grote genabebie men 
be (lab ban Htciben foube bergunnen/bpfobe?refp- 
luiben met geboegltjbDeib be (lab totlbe (lellen in Dan* 
ben ban beConinblpbe jBa(e(leitban^pangien/te 
toeten beboubinge ban alle p?ebilegien / parbon / en 
niet meer folbaten ban ttoe benbden Heberbuitfe foï= 
baten/ bie albaer tot Edberbo?p Iagen/namentUjb/be 
bacnbdcn ban ben ^?o(lban3©ebben/enban<£5e?- 
rit ban ^icDem: tentodbcncinbefpIuibenb?plDben 
tot Edberbo?p fouben mogen bomen / om te Danbden 
fonber ban pcmanben beftDabigt te toerben/anberfin# 
Dpbo?berbertrebfoubefDnc|Baic(leit/ ober fijne re? 
bdlen feer grote (Irennigfjeib betonen / Dot todbe te be? 
blagenfoubetoefcn/batDetbogoebe en b?ome mebe 
foube moeten ontgdben/toant feib DP/ten fullen langer 
geen fabnlen toefen / fo bc?re fp be Coninblybe jBaje? 
jleit# genabe en parbon bertoerpen / toant baer fo 
groutoelpb gereebfcDap tegen Seibcn gerceb gemaebt 
tocrb / battet Dem bèrb?iet te Doren / Dp begeert bat DP 
Dcm fijn bocDtcrben fecretdtjb uitter (lab toil fenben 
met al Daer goetgen / toant men fal toaeracDtig bebin? 
ben ’t gene Dp aen Dcm Deeft gefcD?eben. ïüaeb baeront 
tot een befluit / batfe topfclijb boen / en betonen battec 
luiben in ïciben 3Ün/bie be# ConinjrenDaer eigen 
toelbaert beminnen. 

5Cenbe|Bagi(lraetfcD?öfiDp/bat DP een b?ieffeen 
aen Dem Dabbe gefcD?eben/’ttodfe DP Daö bcftdtaen 
fijn Coufin/ (0e?rit3lanf3beaiBan/ baer bp DP Den? 
luiben abberteerbe be gratie / genabe en parbon Den 
open (laenbc boo? be# Coninr gocbDeib / berfebert 
Den al# boren/ enraebDen bie genabe niet te beefma? 
ben/$c. 

TDefgelijr Debben ^jan be Ruiter/ cn ^nn 3©outerf3 anöK 
banjiatene#en3©pbefma/en meer anbere 00b aen 
bie ban EeibengcfcD?eben/inDoubenbe p?efentatiengf"^c(, 
en bde fcDone bdoften/fo fp Den toillen obergeben/ t,en. 
macr alfo Dct ben lefcr berb?ietig mocDt toefen/bie alle 
alDier te (lellen/ gaen top befdbc berbp/alfo bie genoeg 
in b?ub 3ijn/ feggen alleen bat bie ban Eeiben al be fel? 
be niet acDtebcn/ cn bleben baftdijbgefloten/batfp 
toilben tot ben uttterdc toe bolflaribig blyben / ber? 
toacDtenbe bc bdooföe omfettinge. 

tDe ^pacnfc ©bcr(lc en €apitetncnfienbe/bat fp om 

Door ys vogelaer s fluyten goed den vogel werd verdooft' 

Die hem 'i net onver hoed JS trektfijnkens over ’t hooft. 

met alle Daer fcD?ijbcmiietuitgericDt en Dabben/ban me ban 
bie ban ber (lab Dun feiben ontbebtenmoebigerge' aefoen 
maebt/Debben bc (lab ronbfom feerbitDt met fcDan^JJ^ 
fen benaut / te toeten op be ^od-b?uggc / Jïöep?-b?ug; toen. 
ge/en anbere toateringen/ fo bat ban boe boo?tacn 
Qualijbpetinbe(labteb?cngentoa# fonber groot pc? 

| rübcï / Doetod Det metten eerden tod Dabbe mogen ge? 
! fcöïen / cn tocrb 00b opten 6 gjunp uit ber (lab ban ber 
! <0oube bep?oeft op befe tojjfe. 

dommige bo?ger# bic boo? Dct Dae(lige beleg? e# 
! gen / tod tegen Daren toiüe buiten bc (lab gefloten toa? om Die 
ren/ Debben boo? betoülmge ban be p?ince ban <£>ran? ban iuo 

1 gien / met ijuïpe ban ben <©ouberneur en ^urgemee?Un ult 
der# 
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fa kers? ban Der <©cubc/boen laDen Dertig fefuuten fo reu- 
JwJJf toe m rogge/ Defe fcDniten baDDen ttoe HanD-Unben 
feu. mei cenen ^tkmit fnnt hermeten/ boo? cenen fecreten 

toeg ober Éoppierea $ia Die fp Doo? fouöen fiolen / en 
baer na baer DiijUen om ben fefjuiten ben toeg te ton- 
fen/ en in EeiDen te Dingen. ^ie febuiten/ gelijk 
bod2f3 io tod boo?fien met bootfbölk/kebbenbe elk tlöc 
folDaten / bebben Daerreifc Des? nacDtsf gebojbert tot 
acn ftoppierénföa / Diefp tooi opgefeboteü boüDek. 
«fèan Den lanbman. Die De leitfman toefen fonöe toas? 
Baer niet/Doek boeren boo2t/ en inbeplaetfe ban De 
flinfcerbanö op te tfaen bolgben Deretïjte/ en Dtoael? 
Den Dier DoouotaenDcnöag/ toaerom 3pb?efenbc/ 
(DatbénbieHanDman berraben babbe/Die bock be? 
fijben Dien toeg Dö02 bermóetïjeib lag en kiep) 3ijn toe? 
DeröntnaDer<0oube gekeert/ en 10 alDu.öDefenaen? 
gaggefailgeert. 

©ic ban 3Die ban Der flaD ^eiDen Die ban ben bod2f3 aeugag 
JKL getoaerfcDom toaren / Deben nodjtanö barebekcodij? 
ruaiic ' De pltcijt/en bcrtoacDteDen De boo2f3 bictnalie fefjuiten 
*c ber* met Dacr b2pbnitcr0 fcöcpen in Den rbjn / Dodj te ber? 
orml-t neefö in öefe falie / Dan baer uittocDt en toaö niet al? 
uairentte/ leste hergeef#/ toant 3p obertodDigbenbpi§eimait0 
osertoïu' 2$2ugge ttoe Conbop-ftDepen/ D’todke 3p aengebalien 
a liiW' 1 cn ïtf&ödi öe gene Die baer in toaren omgekocht- 
önnifc' <£7 p’obianDe metten fcbeeptf-gereetfcljap/arteïcrpe/ 
conuoy amonitie/bimialie/ bjooD/brer/5!jDe en fjutoele/ lafec? 
tcfjrpcn. ncj}/ gouDen filberen en 5ijöen pajfemcnten/i 3 buffen/ 

&2ie tonnen keur-kruit/met een grote menigte koegele 
kcüben fp m Daer fcfiepen of plempen gdaDen: öc0 
bpnnbcneencfckipinbcgront gebood/ en ketanber 
berlnanD / cn $ijn Dcö möjgen# met Den buit na De 
frab gekeert. tDe^pangiacrDcn totEeiDenDo2Pleg? 
genöc/tjaböenaaiDe ^ijlbtugge gepak Die fcljepen 
cn buit na Dunte grpken/ Dan De bo?gercn gereet in 
toapenen kaenbe bertoacDtenDe Daer fcDepcn en De 
boc2f3 bictnalie/ 3ijn fo gctoclDig D002 De i§oegtooert0 
poo2teuitgebaUcn /maltcnDe eenen alarm jegeuei De 
fekaufeban Heiberbojp/ enfcDernuitfeerDen foDap? 

ê>cijciv prr tegen Dacr bpanDen/ en ook nocD Daer na aio De 
inmf' ftDepen en buit aïreDc b2p toaren / om De becflcn / Die 
ttan öxe öc bpanD fjun Dacr na ontnemen toouDe / Dat fp gdij? 
bau zci> kelp b2p met Dnre buit / en onbefcDaDigt ban beckcn 

n*“ met Meeriten «ödiaetgelaet/ op De boo?f3 fckepen ge? 
auöciK bannen in De ^taD gnamen/ en Debbcn terkonb Den 
«icrcc (SHtaeigdaet ató een berraDcr 5ijnDer baDcrlijkc gaD / 
f in 4 gucken acn De 4 poften gebannen / Daer ban Die 
SS ban %eiDen Den ]i)2ince bp Dacr mtffibcn ban Date Den 
oen/cn 7 fjcbbcn bcrtoittigt. 
oeüjeccu» <^cu 4 toas? binnen SciDen mot aDbijö banDe 
ffiicöan Burgemecgeren en Cominiffariffenban3iin€rcdl. 
nnöcrt goeD gebonDcn / Datmen cenige ruiieren cn pacrDcn 
cent?! aennernen fouDc / embn tijDe ban nooD/ Dcborgeren 
rut'recfu kuiten Der gaD metten bpanDen fcDermurfcrenDe/te 
cu )jKr.- fjulpc te komet\/en tocrD tot tiitmeegcr gekomen cenen 
tien aru. (j^el ban ^>au/ obermtt0.De bpanD ober al tot onDer 
(Eol-i/0 De0^taD0 begen befcDang toaö / en Datmen ’t belt 

nocltte toegen niet geb2uiken mocDte / DcDen3ptoet? 
nig b2ticDt0 / Dcsf nietemin tocrD nocDtanö eenigen 
tito De» nacötiS ntette felbe pacrDcn graet-toatDtö^ 
DouDen 

©c t>?5» ffiïfo in ’t eergc belegge binnen HeiDen bde b2p-üui? 
buucrj terö toaren aengekomen/fo tocrD Oarerommbïiege? 
“cn nl conïinueeit enbernieut/ De felbe b2p-butter$5ünop? 
men Den ten 7 ^unjj met plempen etj ftfjoutoen tod gemott? 
bpanï) teert en bo^fien ban gefdjut in groten getale gereig 
bmuaïic na De j^acrlemec jJ^eer / om te beletten en afljanDig 
fcfjrpca te maken De bictnalie / Die Den leger ober De J£jcer toe? 
met ac, gebocit toevDe / cn Debben een goeDe tijD getroffen / cn 

“oarf bed febmten met bictnalie gdaDen / Die 3p met ge? 
todD genomen / en na De ^tab SeiDen geboertkeb? 
ben / niet tegengaenDe al’tbelet’ttoclk De bpanDen 
ken mockten Doen / toant De boegeren met grote me? 
nieftte uiibaüenDc / Defdbe te Dulpe quanten / fo Dat 3p 
De bictnalie binnen kregen/Daer toaren tod 3 00 Dam? 
men/100 tonnen bierö/Deröalbebaten boter0/DerDal? 
be tonne bifqïipt0 / en meer auDerc bictnalie / 't toelk 
Denb02geren een goeDe woeD maekte, 

I. Ded. 

(ïcn tijDe a!0 ®alDe3 31 eiDen DabDe belegert / toa0 
Dprjembeel tijD.o ontkouDenDe binnen Den ^age/al 
toaer DP anioreu0 getootDen 3ijnbe ban een i^aegfe 
gjoffroutoe / Dien Dp ortDerljidt/ te meer kent alDacr 
liet binDen/ Daer 3ürtDe nam DPboo2Det *po2t ban De 
IlSaeganDfe gui.0 in te kernen / altoaer De p?ince cent? 
ge folDaten in garnifoen firaDDe leggenDe / {jet f oet of 
fcöanfe en toaoniet boojfien met gefrinit / en raaer ge? 
maekt óm een loop / Ijoetoel De plaetfe ban groter i?n? 
po?tantie teaö/alffkeh naDerkanD tod bebonben beeft/ _ rt 
na Dat De ^pangiaerDen ’t felbe ten ttoeDenmad ban 
felfö berlaten DaDDcn. l|p fonD Daer Denen 9 benDelen ©opetart 
c^pangiaerDen eneenige 3Balen/ om’tfelbeintene- ^ 

men/ Daer 3Don 3lop.O «6apetan / Die Den lijageinge; boo/S 
nomen DaDDe/ober commanDeecDc: Die Det bolk ber? ^acf. 
Deelt DebbenDe aen beiDe 3ijDen ban Den Dpk / fonmnge 
inDetoeiDen/ cn eenige in tóegemaekte fcDnitenmet kak7 
nuifguettiero7Debben3PDct jp02t aengebalien. ^5on ban ijp 
3!op0 <6apetan toillenDe een geruineert fjuió innemen Snett 

Daer eenige folDaten tn toaren / tocrD in 5pn leiiDen ge> Dekpan? 
fcDotcn/Daer ban bp cenige Dagen bate na/inben l^age atncvtien 
fï02f. vDe0 nacbtö De folDaten fienbe / Dat 3P 't niet en 
fouDen bonnen bouben / namen fp De blutbt met fefmi? JiU(,e 
ten cn febepen na Den 25?id / alfo kregen fu ’t fdbe Dc£ en ooit 
anöeren Daegto '©aer na togen 3» na ©iaeröntgen/ SJ®"' 
Dat fV meDe ïmtameiu %Stt 

<De botneren ocffenöen btik Dagdijjc meer en meer ban %d> 
in fcOermütferen/fo toel De ionjr|te aio De oUDfle: onDa* ban 
anöeren toas? Daer een jontken ban jrbj. jarenBlceu? ^pan, 
kengenaemt/DetodkeDeö ïeeutoö nacm metreclttoiacr^ 
toel morfjt D2agen: toant bp ficlj alreDe in De eerfie be? 
legeringe niet ató een jonge / macr a!ö een Eccuto ge? 
Dragen DaDDe / ’t toelk Der ^taDö bpönöen tot Hei? sen. 
DerDo?p met baer fcïjaDe/ meer Dan 3p tod toenfcfjten/ 
bep?oeft baDDen. <©tt boo2f3 Hecuken tocrD Daer na 

' (namemlijkDen 3 5Julp/fompDc©eerebati5Soo2t? 
toijk/onDer toien0 baenbel Dp lag / Ddtft bertclt) itt 
eenfcDermtitfdinge banDen^pangiacrt^in bet grasf 
leggenDe berfcDalkt cn gebangen/en Debben bem ceril? 
mael neuö en oo?en afgefneDen/ en Daer naaensü? 
nen teen epgebangen: en alfo bet boben Der maten 
fcer raö toaö iö alDu0 bangenDe langö 3pn been opge? 
klommen/en Dacr na ban Den bpanDen Doo2fcboten / 
uit Dit Heeuken / en een anber Die met kem gehangen 
toa^/ beeft ISaïDeu^ bele ban Der ^tab.o gdcgciuljeiö 
bernemen. 

||ï)ee(ter ^ieDerik ban B?oitkb02|ï / Die ban toe? 
gen3ijn 5r.<ï5enaDetot eenige faken in Der bö02f3ftaö 
ban Heibcn toaö gccommitteert / cn op Defc tijö <©ou? 
berneur ban Der fïaD geftdt toaö/ Die ban Der 3©et 
mitfgaDer0 Den ?l!Dd/ffenDe Dat bare beïegeringe Duc? 
ren toilDe / en tod tot een bongcringe (1 rccken moebte / 
beb&cn in Defc maenD alle 02Dónnatïen gcmackt (be? <9?s^ 
baïben Die ljun DicnDcntot baerDer ^taDO fterkm? ntnoew 

| ge acn toailen en poo2tcn Die gcnoegfaem oitocrtoin? 
lijk gemaekt toaren j Die baer noDigfle toaren/ om 3cmaehc 
bacrbictualielangtt te kreeften/ enljare^taD langk oniöaa- 
te BebouDett. 2Clie bet k02en in De kaD befcl)2eben 3pn? ^““7 
De/ toerD gebonDcn no iafi r bier tegenö toaren op lucchcn. 
Defc tijD in Der ^taD nocb 14000 perfonen. <D’ccr? 
kettoe maenDcn toerD dk menfeb gckdD opeenbalf 
ponD bjocD ’0 Daegö/ ’ttoclk fommtgc aröcitö-UuDen 
DikmaeJ.oop een onbpten opaten: DeHefermakefij? 
ne rekeninge toaer 3p boo2t0 meDe gcbocDct 3ijn: Daer 
tocvD eene o2Donnantic gemaekt op De 3©armcci$- 
b2utbtcn/ ook geen ^oete-mdk te berkopen Dan te 
karnen. 

3BP fullen nu Die ban Hdöcn toatlatenruffen en DfeIal)< 
goeDe 02D2C op a!0 keilen tot Ijacr befcöerminge/ en öci catu' 
toat bo2Der ban anDere aenkagen Deö <£520or-Com? nam 

manDcur0 herbalen / Die fobelein’tfjooftbaDDe/Dat ^füor. 
bpinDit jacr 1574. mecnDe fo Doo? gctoelD/ bcD2og <zom> 

en liftc / meekcr ban ©ollanö en ÈeelanD te tocr? »ian" 
Denrttoelk knook tod tc toege geb2acbtfouDebeb?0fUl^ 
ben / fo (0oD Hlmacbtig D002 3ijne goeDcrticrcnljeiD 
(Die Defe ecre alleen toekomt) bem fijn markt niet 
benomen / cn3ijn boo2nemen belet baDDe. ^IfotoasJ 
fijnmeninge Den ©21r.ee ban <£)2angien/ Dei^ollan? 

©ba Der0 
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dere? en EeclandersS/fo bele toerr aen allen fïjtien te ge* 
ben en te bcrtoccften / bat fp niet fouöen toeten toaer fp 
Hentoacfjten/ en toatfp beginnen fouben :fo om batfe 
geen tnibbel en fouben fjebben/omSeibentebonnen 
ontfetten/aïöoohbat ftpfefo defperaet maften foube/ 
batfe ban fclf^ fouben ftomen genabeberfoeften. <€ot 
todften einde top alrede eenigc banftjne racdenaen* 
(lagen Hebben berftaelt/ nu moeten top ooft toat ban 
de rcfle Handelen/ befe befïaen nucengdeelginiiflig* 
Heden enbed?og/ enanbec beeio’ in gctocib en macljt. 
Nobele de liftigHeden en betoog aengact: ftabbe i)p 
ben Coninft geraden een gcncrael pardon te berlenen 
inftoubenbe abfoiutegratie/ fotoelboo? ben Staten/ 
janhen /Steden/ Communiteiten of <©emeinten/ 
aite particuliere perfonen / mitfgabcrjO ooft ben genen 
die uit defe Nederlanden gebannen toaren/ en onde* 
re die uit fafte ban be boo?ledene en boe jcgentooo?dige 
troublen/ öp2oer en commotien inbc felbe panden 
bertoeftt Hebben : boo’to boo?|ïel ban b?cde-Hande* 
Itnge / om ben i^ollanberen in (lape te toiegen / en 
aifo te cbecbailen. (€en rijde afstoten ben boïfte bit 
parbonaen pjeften foube Hadde Op ooft boo? met een 
getoeidige blote bie ben Coninft ban ^pangien / doo? 
fijnen Rade bebe toerujf en in be Oaben ban «gunt 2ïn* 
ö2ic.ë of MinderesS en anbere plaetfen in l^ifpanien / 
de fjabenö ban Rolland en Zeeland te toatcr in te ne* 
uien / Op tafte beOalben Meiden nocO eenigc anbere 
pïactfen acn / be'ce tot 2Em(ïcrdam en in ©deffanb 
beelfcHepenenfcDuiten toemaften / om in Het.Noo?* 
dcr-guamer/ enepbe Cplanden ban (Ccffel/ 2©ie* 
ringen en anbere te ballen, «^o bat Op meende een 
fto2tcDo?log te maften / ban Oct en gefcOied niet al* 
lesS/dat be menfcöen boo?nemen/en fouten bit toat 
naerber toil tuften / men fal bebinben / bat bc Co* 
ninft ban ^pangien in bit jaer bat Op 3tjn eigen Man* 
den ban Rolland en Zeeland geOeel Oeeft totllen ber* 
Hielen/ nocO d?icmaclmeer fcljade geleden Heeft/ge* 
lijft den Mcfer uit f)et berbolg ban befen falbcrlïaen. 
É)p fullen ban ban allesTteen boo? en pt ander na 
berljaei maften. <De $?ince ban €>?attgien / toefen* 
de een dapper en erbaren man in allen faften/Hebben* 
de alom Oeimeltjft berfïanb niet alleen in be Neder* 
ïandfcf5?obinctenden Coninft ban ^pangtentoege* 
daen: maer ooft in ^pangten/ja tn’tJ&of ban ben 
Coninft ban ^pangien felbe / toasS met befe faften 
feer beladen / bonbgocbbe Staten ban Rolland in 

Len£f Oacflc te boen bergadcren/ om p2omptelijftcn op al* 
jmSan’ Icö te boo?fien / en om met Oen te communiceren / 
«oiianö en tc bertonen ’t gunt tot conferbatie ban ben Man* 
tuaunto en ingefetenen ban bien ban nobe foubetoefenge* 
fetnuên bacn/en bpder Ijanb genomen te toerden; ftpfonbcr 
stamt» ooft’tontfctcn berloffmge Der Steden ban Meiden/ 
öam. >t todft Op feer ter Herten nam/alfo Oeeft ftpfe boen 

BefcHiijben binnen Rotterdam tocl ernlïelpen tegen 
tDijnfdagp ben eerden Snrnj beö abondö met bolfto* 

©eptfonmnlaft/toülenöcooft bat «effent be <8cdcputecrde 
rc toti ban be Steden mede ftomen fouben ten minden bier 
ö0h of meer perfonen ban be p?incipacïflc uit be fcHutterije 
öcc3e; en burgertje ber feiber (leden / niet ban be 3Dei toefen* 
öcj)u> be / bie bp be gemene ^cfjuttersS / Düdeng / of 2502* 
nnoe gcrö jn tser £>cfïcc fo?mc foube mogen ae* 
Si met fcöieden/daer toe fonberlinge fouben toerben berïto* 
ue ae* jen / om te rcp?cfcutcrcn be felbe frftutterö of bc ge* 
cammir- meue fjurger^/eu bat 5t gunt t’liaren obcrdaen/cn met 
me De Oaren abbijfe tJcfloa.cn / of gerefolbeert foube toerden 
fcjjnttc* beter geeffectucert / en bolftomen mocljt toerben / ban 
rpe; bas* tc po2CU toaO gcbactt. 
g[fDVn / ®p befe bagbaert toerbe p2incipalijft geftanbdt ban 
tot öc ’t gene tot befcOerminge ban ’t lanb foube bienen ge* 
ftaabar^t -D3en tc toefen / Oulpccn affidcutie tc begeren ban’t 
tjeJfcfiij* föijft/enandere nitlandfepotentaten/ middelen om 
ncu. gdb tc furneren tot onbcrlioubingc ban b’oo?loge / en 
etoubt' 0m een blicgcnb leger te belbe tc Oouben/en boo2ncme* 

ö"n baa- !»f'« om Meiden te ontfetten / boo2tö om o?ber te dellen 
Vmcrb op tc fcOepen/ en O et afnemen banbe Paften/tefte* 
otnoen nenenmerften ban Oct tnftomen ban ben Mande ter 
ifinVnu* ^ce / Oet dellen ban be toneftten ter Eec / om te belet* 
no ,;7+. ten en redderen bc blote bie uit ^pangten foube fto* 

men / bacr top nacr ban bermaen fullen maften / 
en meer anbere faften: altoaer fulfte gcebtoilligljeib 
getoont toerbe tot refidemie ban be bpanben battet 
toonder toato ^eftcre uitgetoeftene beef Nederlandss 
alfboe toonenbe binnen Rotterdam / Hebben tenfeï^ 
ben tijde aen ben N?ince ban Ctangten obergdebert semon* 
een Remondratie baer in fp fommierltjft berftalen/ bratÉe 
datfp-luidcn fienbe en aeumcrftenbebatboo? gebteft J“St* 
ban ftrijgduiben / gdb en goede otbeninge/ men de getoeiie* 
bpanben beef ©aber-lanb0 fobanige tegendant niet 
en bebe alö tod bereifeftte: baer boo? bc felbe dage* 
lijr pjofpercren / en innemen d’een plaetfe boo? en &aec 
b’anber naer / foeftenbe pen meeder te maften ban to{00Hf 
^<6atbande 25?ide/ en be naede inftomfre bandeSmen 
^ee te (luiten / om ’ttodft en’tberbcrf besO ManbsS öaööen 
tc boo?ftomen/fpte b?eben3ijnte contribueren fefte* rot®*ot* 
re fommoban penntngc na Ijaer bermogen/ op nabol* S$gf 
genbe conditiën. 

1. Elk van henluiden fal furneren en op brengen ter 
maend totonderhoudinge van i.z. ^.of^.foldaten na 
hare qualiteit en vermogen, te weten 8 gulden voor ei¬ 
ken foldaetter maend. 

2. Dat fijne Exc. defe penningen fal employeren tot 
opnemingevan goede vreemde krijgfluiden, om den 
vyand daer mede eenige afbrek te doen/tfy in Braband, 
Vlaenderen , Vriefland of andere contreyen, om alfo 
den vyand uit Holland te doen vertrecken. 

1. Dat fijn Excellentie door fijn Gecommitteerde fal 
doen ontfangen de voorfz Contributien3om die alleen¬ 
lijk en nergens anders toe geemployeert te werden,dan 
tot betalinge van de voorfz krijgfluiden, cndat’tfelve 
alleen gefchieden fal by ordonnantie van fijn Excel!, 
en niemands anders. 

4. En alfo’t gene by defe uitgewekene des Neder- 
Ianc(s goedwillig werd geprefenteert, niet en kan llrec- 
ken tot opneminge van fo veel krijgfvolk alfmentot 
krenkingeen af breuk van den vyand wel is behoeven¬ 
de, fo hebben fy niet willen laten hare affeétie en goed¬ 
willigheid te betonen , op hope dat de borgeren, 
en ingeborene Hollanders , en Zeelanders van ge- (PoI.zö.) 
lijken doen fullen , gemerkt fyluiden haer huifen* 
goederen , hof, land en fant hier hebben , en dat 
fijn Exc. by onwilligheid de felve foude doen taxeren > 
fonder de wefen , en alle andere perfonen, middel heb¬ 
bende te verfchonen , anders foudemen de goedwillige 
verongelijken. 

?. Dat de Heeren Staten ’t Lands fullen continueren 
alle maenden te betalen ’tgene fy fijn Excell. gelooft 
hebben totonderhoudinge van 40 vendelen knechten, 
elk van 150 hoofden, dienende alleen totbewaringe 
van den fteden , en platte landen. 

6. Datfijn Excell. goede ordre en korte juftitiefal 
doen doen over den foldaten, overtredendc de ordon¬ 
nantie op ’t feit van den krijgshandel gemaekt. 

7. Dat de voornoemde contributie fal duren een 
jaer lang, prefenterende daer van promptelijken te fur¬ 
neren de drie eerfte maenden, en continuerenalfdan 
voorts van maende te maende. 

8. En by aldien eenige van de uitgewekene hier nu 
woonachtig , gelegen mochte wefen , elders metter 
woon te vertrecken, datfe evenwel fullen continueren 
te contribueren ter plaetfen daer fy haer eerfte gelofte 
gedaen hebben,ten einde by de Collecteurs daer toe ge- 
ftelt, de contribuanten mogen gevonden werden. 

D<e ptrice ban <D?angien defe Rcgucfïc intom* 
muntratie geleid Hebbende metten Staten ban 

Rolland/iö goed gebonden eenp?ocbc tc doen/ toat* 
men alfo goedtoiïliglpen ban den ingefetenen ban ce* 
nig bermogen sijnde / namentip boo? den tp ban 
een jaer bpmaendgeld foude ftonnen treeften /en dat* 
men boo:to' gerect/ bp lêeninge ober 200 perfonen 
elft genomen op 500 gulden foude fien te beftomen/ 
en doen optoengen 100000 gulden/mitö belofte ban 
tcfïitutte met beHoo?ftjft ïntereffe. Dm dit tc toegc 
teb?cngcn 3tjn ober al Commtffariffen cn gedepu¬ 
teerden gefonden met infïructte/ in date den ry gjunij/ 

in alle 
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in alle Den üefïötott ^teDcn te retfcn / en ren platten 
lauy*-; 'aatt fair geraben en oojbaer fouöe bcbonDen 
toerDen/niDaet fpltnfccn Bacr cottumffie foubenber? 
toncu / en Den Cfficiers?/ llïagiftratcn en Capiteinen 
ban De fcButterpe/en borgetpen te tormanen tot alle 
goeDe officie/Dat een pegelijbe in De gemene fabe ge? 
fjouben iefte Doen/ bolgcnbe Oaec belofte/toefeggin? 
ge/ en folemnelc berblaringe fijn excellentie tot meer? 
mael/en nu lefl Daer af geBaen. igenluiBen erpreffe? 
lijD berblarenBe en toaerfcBoutoenBe/Bat fijn CrcclK 
bp gebeft ban Bare getroutoe BulpecnbpftanDbpcc? 
uen pegelijben tot fijn eigen ?altgfjeiD/alö totten Dc- 
fciierminge ban’t gemeen lanb'/en tocibaert in Defen 
nooD te betoijfen/ gebtoongen fonDe toorDen/ tot fijn 
groot lerbtoefcn opcntlpb te berfoeben ban fijn laft en 
goutontement ontflagen te 3ijn/metprötefte/bat BP 
Bern nltijöö Beeft OeceiB getoont / en metter DaeD / lijf/ 
goeD enblocB opgefet/o'm ’tliebebabeclanbtcBanD? 
Boutoen in fijn topbomme/ en toebec te brengen in 
fijn fleur en toelbaert/geltjb alle DetoerelD meer Dan 
benltjb iel/ban De grote 3toarc boften/laften/moei? 
ten/ fcBaDe/ pericule/ arbeib/ berDeiet en ongemaït/Die 
fijn Crccllentie Daerom geDragert en geleDen BaBDe 
tot Dien Dage toe/ en Dat mitöbien fijn Crcellentte ont? 
fcBuïDig 5p ban De elienDe/ flabernpe / bertooeftinge en 
De uiterfte armoeDe Daer in De lanDen en De ItiiDen ban 
Dien Door Baer onacBtfaemljeiD / ontoilligljeiD/ gierig? 
BeiD of ontroutoigBciD gcfcljanen 5ijn te ballen. 
’t o©elb inDien 5t gebeurDe (Dat <0oD berBocöen moet) 
ten fouöe tot genen tijDe toefen te repareren of recBten/ 
en beel min böor<0oD of DetoerelD te beramtooorben/ 
ban fo bele en ontallijbc menfcBcn te laten bernielen en 
bermooiben / bp alfulben bertooeDen bloebDorftigen 
bpanD/Diemcn nocBtanei totnocBtoetotfijnDergro? 
terfpijttoomeiijbtoeberftaen /en fijn meeftegetoelb/ 
met BulpeDcg ^imogenDen <0oDe0 gebroben enge; 
brenbt Beeft. 

Cn toefenDe aï$ nu ttoemtDDelen of manieren ban 
tontributien boorgeftelt: D’eene bpDetoelbeeenmer? 
fceitjbe fomme ban penningen geteeDgebonbenmacB 
toerDen/ fonDer eenige fcBaDe of bcrlieg / maer beel eer 
met boo?Deel/p?ofijt/ en eere ban Den genen /Die De 
boo?f5 penningen fullen mogen t’famen toengen: en 
D’anDere Daer mebe met een bleinquetfe/grote gevu? 
ftigBeiD / en met febere orbre ’t onDerBouD Der folDaten 
tot betoaerniffe en befcBermtnge Der SanDen fo noDig 
3 ijnDe / bn Der maenD / onDer Den gemenen intooonbe? 
ren Der ^teben/en ingefetenen Der EanDcn/fal mogen 
toerDen gebonDen. 

3Bat Daerom een pegelöBfb boor Defc tijD fijne ge? 
negentbeiD en milDigBciD toft openbaren en betonen 
met een top gemoeD en goeDen toille/ aenmcrbenbc 
De nooD Die Daer toe Dringt/en Dat elli met eenlilcine 
partpe fijner tijbelijbe goeDercn / fnl mogen beljoe? 
Den alle fjjnanDcrgocD/ bloeD/ totjfcnbinDeren/ bc? 
brijben fijne ccnfcientie boor Ctob en De toerdD: en Dat 
boo2 alle toornen op ter tocrclD beeli$/ te bcBonDen/De 
berlircgen nacni / facm en eere Die alle lutBecmfe 
^atien/ met alle De ouDe^topDommcn De£ gemene 
©aDer!anD0/Daer Door ten lactften buiten alle ttoijfeï 
Defe ïanDen meer fullen bomen te profpercren Dan oit 
ban te boren. 

&o aiiDer.ö niet allcenlijb fal berlorcn gaen / ’t gunt 
nu in Defen contributieboorecnbleinDcelbaneenpe? 
gelijr goeD niet berftrebt / en ’t ©aDerlanD in Der nooD 
ontBouDen toorb: maer oob alle De refte / lijf en bloeD/ 
toijf en binDcrcn berbaUcn in Banben ban Den moor? 
DaDigen/ en goDlofen bpanben / De confcicntien be? 
3toacrt / oBoD Den i$ecr almacBtig bertoebt tot meet^ 
DertoomigbeiD/enom’tbloeD DerfcBamclen ban De 
rijben te cifcBen/ en ten laetften al te famen gcjtelt 
toerDen tot ecniiefcljimpiuge en befpotttnge ban allen 
DentocemDen/fonber oob in eenige bjeemDcïanDen 
berDiagen te toerDen immermeer. 

fonDer Dat in De boo?f3 contributic/Den eenen ’t oog 
bcl)oo?t te Bebben op Den anberen / of eenige compara* 
tic ban rijbDommc of bermogen te maücn/ noef) te let? 
ten op eenige ongetoilligc/ alfo men Die bp tayatie oob 

I; Deel. 

tot contributie fal bcDtoingen / en niet-te-min De fom* 
mige aio onnutte ineenftaDofgcmeentemctterDaeD 
Doen bertreeben/ bfijbenDe Baren goeDen niet-te-min 
fubjéct alle contributie. 

»!v fullen De boo?f5 Commitfarifen De namen 
Derontoilligenoptebenen/en berbael maben banBa^ 
regualité/ en Defelbe bpbej|ïöagi|ïratenen€apitet= 
nenboo2f5Docntareren/om op BaerluiDcr contribm 
tie of oobbertreb uit Den HlanDe/ Daer na bp fijne 
tellentie en Den Staten geo?Donneert te tooiben na be- 
Boren. 

©PfonDernopenDe Den genen/Die na Bare faculteit 
niet en toillen contribueren in’tmaenDgelD tot onDer? 
BouD Der folDaten. 

Stem fullen De Commiffarifen eerfl en al borend 
negotiëren/ om bolgenDe ’t boo?f5 aDbtjiS en refolutie/ 
ban eenige principale en goeDtoillige te berbrijgett 
’t capitaei ban De boorf5 500 gulDen. 

gullen in De plaetfe ban tinne of bopcr oob boor eert 
bierDe part mogen aennemen boren / Bcrtoftoeebte 
leberen/ tot prijferinge ban De iDabelaerö/ ^ontgaer? 
Der0 ofanDere Ben Dieö berfïaenDe. <©e boorf5 fomme 
fal moeten toerDen gefurneert binnen 8 of 10 Dagen 
ten lanbften/ in UanDen ban 3©iliem ban 3loo / <©eDe? 
puteerDe ban JlciDen/ en rffrancoté ban ©albettein 
€)ntfanger ban ’t gemeen Hanb / Die t’famen Daer toe 
3ön georDonneert/ en Daer toe fullen baceren/ en Ben 
BouDen binnen üottcrDam. 

^etoelbe gecommittcerDe (Dntfangerö fullen t’fa? 
men/en onDer bciDe BanDtebenen geben beBoorlpbe re? 
cepiffe/ en öeBouDen3ijn binnen 14 Dagen/eenen pe? 
geltjbcn te Doen Bebben fulbe bejegelDe bricbcn/alsï 
een pegelijb/ ’t3pin’tgenerael op ’t gemeen itanb/ 
of ban fpeciael onberpanb/ of ban oberDracpte ban ee? 
nige partpen Der geannoteerDe goeDercn/falberbla? 
ren te begeren / en nopenDe De boorf5 opDracBteban 
eenige partpen in eigenDom met Die ban Der 5f inantie 
fal Bebben geaccorDeert/fonDer Dat temanD om fijne 
briebert te Bebben / pemanD anDere fal Bebben te 
moepen/ Dan De boorf? ©ntfangerö / Die belaft iö ’t fel? 
bc eenen pegelijb te beforgen/ en te Doen erpeDieren 
buiten fijnen bofte / al ’t toelb De Commiffarifen eenett 
pegelijben fullen preaDberteren. 

<9ob Dat alle De gene Die in eene ^teDe Dc boorfj 
<roo gulDen fircueren/onDer malbanDeren eene of meer 
Cntfangerg in Den Baren fullen mogen berbiefen / Die 
alle Dc penningen te famen / en boor al aenDeboor? 
ttocmDe georDonneerDe <©ntfangerö obeebrengen / om 
De meefte boften te fcBoutocn/cffal een pegelijb fijne 
penningen felfss mogen oberbrengen/ enoberlcbcrcit 
binnen Den boorf3 tijD na fijn todgeballen. 

Commiffarifen fullen terftonD De boornoemDe 
Cntfangcr 3too / en ©albcficin aDberteren ban ’t ge? 
tal/ ennamenbanDeperfonen/biebc 500 gulDen fut? 
len Bebben toegefeiD/ten einDe bp De felbe Cntfangcr.ö/ 
fijn€)icellcmiebanalle0rapport geDaen niacB toor? 
Den. €n fullen De genen Die alfulbetoefegginge Doen/ 
opemlijbberblarcn/DatfpDcfcibe binnen Den boorf$ 
tijDemoetenbolDoen/ op pene ban Daer boren gccre? 
cuteert te toorDen metter DaeD/fonDer in alfulben ge? 
balie eenige recompenfe te genieten. 

€n bclangenDe ’t macn-gelD bp obligatie te belo? 
ben / in forme afö De geDrubte obligatien $ijn lui? 
DenDc/ fullen De Commiffarifcn/na Dat op’tboo2f3 
aDbijö en refolutie banDeboorf3 500 gulDen fal toefen 
gcBeel en al bp Ben gebefbingneert/ Daer na De boorfs 
ilBagiftraten/ ©roetfcBappen/en Die ban De^cButte? 
rpe Daer af boorBouDcn / al0 Dat De contributie Deffelfss 
maenD-gelD Dienen en geemplopeert fal toerDen boor 
al tot onDerBouD ban alfulbc garnifoenen/ alg men 
orDinari^ tot bcrfebertBeiD ban De ^teDcn fal ban no? 
Dc Bebben. €n ten einDe De folDaten fulr binnen be? 
floten «gteben gelogecrt in orDre/ en fulbe Difcipline 
gebracljt / en gcljotiDcn mogen toerDen / Dat bcifbtir? 
ger geen onbofte ban ferbice of Dtcrgelgbe fal Bebben 
tebertoacljten. 

^Bat ’t felbe maenb-gelD io’ goeD gebonDen opgeftelt 
te toorDen/eerft om Daer bp te bennen De goeDtoillige 
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m\ öc quaeötofiltge/ om öc Betaïtnge ban öc toiecljten r 
binnen Oen (ïcöcn altijö fchcripöaerbpgcbonöcntc | 
toeröen/fo bat betoecDtenljcntngoebegercgcltöeib 
fulien moeten ijouben/ en onbecbebtoanttsön; enten 
berben / bat men alle anbete nuööeien en tnftomen 
ban ’t gemeen Htanö / mttfgaber.ö ’t gunt ban ’t boo?f5 
maenb-gelb boben be ïioflcn ban o?öinari$ ganufoen 
t’ober toefen faï mogen/berftrec&en fa! om boib te* 
gcnsS ben bpanb te beibe te toengen / en te Ijouben fom 
ber perg&eï ban ben fïeöen triöien ’t felbe ooft centg on* 
geluft mocöte oberbomen. 

©an ’t boo?f5 maenö-geiö en fulien gcenftnsf onge* 
moeit Mjben öteöe boc?f5 5 oogulöensf fuilen fjebben 
opgetoacDt/ gemerkt jpiutben öaec af genieten fuL 
ïcn mtmfij pioffit / cccompenfe en refïttutte / en 
bat ’t boo?f3 maenb-geib fai mn een b?pe gtfte / en com 
tttöutte btenenbe tot noöeltjfee befcDermtnge en germ 

(roi.i7.) 

val baerom ben felfben ban be 500 gulöcnö ooit 
obligatien ban ’t boozfj maenb-geib afgeetfcöt toer* 
ben/ toei berftaenbe/ bat jpiutbenntet-te-nun fulien 
biijbengenietenbebetopboinmeïjenlutbenban te bo^ 
ten belooft / ïjoctoel be getoubce oBligatieninfo?ma 
fo niet en fulien iuiöen / baer af be Commtffartfen ben 
genen/bte baer in fcrupiil maïten naerbetberfehert* 
ïjeib / belofte of bcrhlaringe fuilen boen / tot eenenpe? 
gelijken tontentement. 

gtem fuilen metten jBagiftraten/ en bic ban be 
fcDuttcrpe aöbtferen in toat manieren men eenenpe* 
gelijken ’t boo?fs maenb-geib of obligatie afetftpen 
fai / ’t ju ban ijui.s tot lutiss gaenbe/ eenige banbe |©a* 
gijl raten met eenige ban be fcljutterpe/ of allen ben 
intooonberjOtotbtcneinbe bp quartieren bergaberen* 
beofanbe^. 

^onber bat men eenige perfonenbanbenmeeflen 
tot ben minjïcn ban toat qualtté/ ftaet of toefen bte 
3ijn/ook panbtoerlt of anbere kleine nertnge boenbe/ 
liter in obcrflaen of berbp gaen / maer fai eenen; pege* 
ïjjken bermaent too?ben na fijn betmogen en gefïalte* 
mflfc / iiem milöeip en topmoebig tot fijnen eigen / en 
beo gemene baberlanbo toelbaert/ en bepoebinge als* 
nutetotliengujjten/met erpjeffe berkïaringe/nocp* 
tantf ia ’t noob te boen ben genen / bie na ’t ge? 
meen geboden en oo?beei niet boen na pacr bermo* 
gen / of bie ijem in befen öifficiji of ontotUtgtonen/ 
bat men ben felfben fai boen tateren bpben fiBagL 
ftraten/ Captteinen ban be feimtterpen en eenige / alg 
toie of bier ban öaren nageburen/ en baer na boen 
gclücn. 

<©e Commift'artfcn en fuilen ntemanb ban ’t boo?f5 
abbijö / en refoiutte ban be Staten / nopenbe be 
500 gulben/gcben copte/ maer eenen pegeipen toei 
bifteen lecture. 

fulien ooit befe Daer injtructie ntemanb commtt* 
tuieren: maer tod eenige articuien ban bien in ’t par* 
ttfttïter be jBagifïraten of anbere openbaren / baer 
fuit oojbaer/ en tot bo?bertnge ban ber faite foube mo* 
genbtenip5tjrt. 

€n fuilen boo?të be boomoembe Commiprtfen 
in ’t gencrael in befen al boen /bat jpiutbenna be cir* 
tttmflantien ban ben tp/ piaetfe en perfonen/’t 3P 
met aöbijg ban ben ©fficier/ JBagiftraten / en ben 
Ijoof ben of to^ptio ban be fcijutterpe t’famen of ban ee* 
ntge ban bien bpfonbere of anbere onberltnge geracto 
faent öebtnben fulien / tot gentenen beften gebacn te 
too?ben/ en te bepren. <©efe infirnttic toaiO gebaen bp 
ben <©ebeputeerbeban be Staten/ met abbpban bte 
banbenïtabe/ neffensffp€tcdi,cn be «©eiommit* 
teerbe uit ben Kabc en iite&cningc ban i^oiianb ben 
i9gitinp 1574. Cntoaoonbertcbent/ P.Buis,klager 
ftonb ter ojbonnantte ban be itabe neffenP fijn €ttdl. 
entoasionberteftent/ 

A. Genits. 

parbon <©:oot-Commanbeur peft ben 6 glimp 1574. 
[ütf m-a0/ öoen berhonbtgen een gencrael parbott/ ’ttodft ben 
ite tor actoflcn bag ban jDartio anno 15 74. bp ben Coninb 
552«tTfi t’fpbcr begeerten toap gepaffeert / ’t toetït Ijp ai lange 

gefjab / maer tot noii) toe opgepuben pibbe/cnnu gfput)!i; 
(na bat lip aiie gereebfcpp ijabbe gemaebt / om 5^oi- cccrr/ tn 
ianb en Eeelanb te bdtracljtigen / en bat ijp baft toaö 
bertoacpenbe opte grote blote/ bie in ^pangien toas hrê,ani 
toegemadtt) eerjt bebe publiceren. i§et inpuben ban ben. 
pt boo?fs parbon toast iuibenbe albup: 

PHilips by der gratiën Gods, Conink vanCafti- 35? 
lien, &c. Allen den genen, die defe jegenwoordige roej-rp 

fuilen fien ,faluit. Alfo alle de wereld kennelijk zijn de Ö£U' 
beroerten, troublen, commotien, alteratienen veran¬ 
deringen ,mitfgaders de grote, grouwelijke en lelijke 
feiten,crimenen mifdaden,tfedertden jare 1566. les¬ 
leden in onfe Nederlanden gefchied en gecommitteert, 
daer van ’t beginfel, oorfake, auteurs en hoofden zijn 
geweeft, eenige van onfe onderfaten en vaffallen van 
de felve Landen en Staten, dewelke poftponerende en 
achter rugge ftellende de vrefe Gods, en verlatende 
het oprecht en Catholijk Gelove en Religie, en afwij¬ 
kende van de gehoorfaemheid en fchoot van onfe hei¬ 
lige Moeder de Roomfe Kerke, en daer-en-boven 
verachtende den eed, trouwe, gehoorfaemheid, en 
andere verbonteniffen en obligatien, die fy tot ons, als 
haren natuerlijken enoverftenHeereen Prince,had¬ 
den en fchuldig waren, met onbedachte, verwaende 
en afgrij felij ke ftoutigheid regens ons aengefpannen en 
geconfpireert hebben, doende alle neerftigheid, om 
tot hun boos en quaed voornemen en propooft vele 
andere te brengen en trecken (gelijk fy in effe&e daer 
toe gebrocht en getrocken hebben) by middele van li- 
guen, verbonteniffen, confederatien, compadten en 
vergaderingen, en oproerende ’t gemene volk , (ais 
realijkenenmetterdaedgedaenhebben) daer van ve¬ 
le hen verfamelende en de wapenen in handen ne¬ 
mende, gedaen en gecommitteert hebben de fcha- 
den, roveryen, geweid, doodllagen, Kerkfchendin- 
gen en andere grote en afgrij felij ke aenflagen fo een 
yegelijk weet. Én hoewel al eer de fake infulkerge- 
fteltenifle quam, om te reprimeren en appayferen het 
boos voornemen, propooft en moedwilligheid van de 
gene die defe fake in fulker voegen trakteerden, en om 
der felver eigen ruine en bederffeniffe te verhoeden, 
en principaiijken om te eviteren de miferie, druk en 
ellendigheid die onfe voorfz Landen en ingeboorne 
aldaer (de fake alfo voortgaendeen totte wapenen ko¬ 
mende) te lijden ftond , wy alle diligentien gedaen 
hebben en bevolen gedaen te worden, om ’t felve voor - 
te komen en prevenieren, en daer toe te uferen van al¬ 
le behoorlijke middelen,, die men gebruiken mochte. 
Des nochtans niet tegënftaende gemerkt, dat al’t fel¬ 
ve niet geholpen en hadde, en de faken gekomen wa¬ 
ren in fuiken ftaet, dat wy niet vorder en hebben kun¬ 
nen noch behoren te diffimuleren, en om te voldoen 
der obligatien die wy hebben , om de fake en affairen 
te drefferen en in haren behoorlijken ftaet te ftellen, 
en om voor de eere Gods en van lijnder heiliger Ca- 
tholijkfer Roomfer Kerke (daer van wy ons voor een 
waerachtig kind houden en belijden) te verantwoor¬ 
den , en ook onfe autoriteit te bewaren en voldoen , 
hebben wy gedrongen en benodigt geweeft de voorfz 
Landen te reduceren en in rufte re ftellen metter fter- 
ker hand, met wapenen en krijgsvolk , en de beroer¬ 
ten en commotien van dien te pacificeren en neder te 
leggen , en de gene die aldaer wederfpannig en ge- 
altereert waren , wederom onder defe onderdanig¬ 
heid te brengen en te affubjedteren , gelijk wyinef- 
feöe by der hulpe Gods , en metter fterker hand, met 
wapenen en krijgsvolk gereduceert , geftilt en gepa- 
cificeert hebben. En hoewel wy uit onfer natuurlij¬ 
ker inclinatie en genegentheid tot genade en barmher- 
tigheid, en dat de bloedftorcinge van onfe onderfa¬ 
ten ons fo grotelijks mishaegde, wygeerneopgehou¬ 
den en gefchorft fouden hebben de feveriteit en ri- 
geur van juftitie , en ’t fweerd en executie van die¬ 
re bekort en gefpaert. Nochtans aenmerkende de 
voorfz obligatie en verbonteniffe die wy hadden, om 
voor de eere Gods te verantwoorden,en denlaft die 
wy dies aengaende van hem hebben van der juftitie op 

der 
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der aerden , en op dat onfe autoriteit v oldaen en gere- 
integreert foude worden , mitfgaders om 't weerlijk 
exempel dat in fulke fake behoort gegeven te worden, 
wy nietexciiferen noch onderlaten en mochten, noch 

©an behoorden, onfen Stadhouder Gouverneur en Capi- 
‘t feit tein Generael, die als doen in de voorfz Landen was te 
©mog belaften te doen d’exëcutie en Juftitie die gedaen werd 
ban van eenige rebelle wederfpannige auteurs en hoofden 
ba- van de voorfz troublen, en niet min na de grouwelijke 

en lelijke feiten, crimen en mifdaden, en ’t groot getal 
van de perfonen die in de felve troublen, culpabel, be- 
fchuldigt en medeplichtig waren, is de felve Juftitie en 
executie gedaen geweeft ten refpedte van dien met gro¬ 
te attemperantie, moderatie en genade, die men fon- 
derdelimiten der fel ver te buiten te gaen, hadde mo¬ 
gen extenderen ( gelijk wy vermochten) tot meer per- 
lbnen , en met meerder demonftratie en exempel. En 
isinfgelijx notoir en kennelijk, dat nadien wy onfe 
voorfz Staten en Landen alrede gepacificeert, geftilt en 
gereduceert hadden en voldaen , fo veel alft betaemde 
tot exempel van de Juftitie, en de voorfz obligatien en 
verbonteniflen : en belaft hebbende, dat men orden 
lbude ftellen op’t redreflement en gouvernement van 
de voorfz Landen, eenige van de voorfz rebelle en we¬ 
derfpannige die hen van daer geabfenteert hadden,con¬ 
tinuerende en groeyende in hun wederfpannigheid en 
voorts gaende in hare boosheid en moetwilligheid, 
hebben de wapenen eneenarmée ofheyrkracht yerfa- 
melt en onfe voorfz Landen geinvadeert, ’t welk ons 
verobligeert heeft de wapenen ook aen te nemen, mit- 
te welke wy de felve metter fterker hand uit ten Lande 
verj aegt en verdreven hebben, en ’t felve anderwerf van 
de voorfz rebelle en vyanden gefuivert en gepacificeert. 
En daer na ons bedunkende als doen tijd te wefen, om 

(Pol.28.) de herten van onfe onderfaten in de felve Landen ge¬ 
boren fo wel prefent als abfent, te verfekeren en in rufte 
te ftellen, dewelke door dien fy van de voorfz rebel- 
lien, commotien, beroerten en crimen befchuldigt,en 
medeplichtig waren, en hen daer mede onderwonden 
hadden, uit vrefeder Juftitie, die men na de qualiteit 
van hun mifdaed tegens hen hadden mogen executeren, 
in anxfte en onrufte waren: wy begerende de voorfz 

a^erfjacï Landen in gehele rufte en tranquilliteit te ftellen, en al- 
ban 'c le onfe onderfaten en vafallen aldaer onder onfe onder- 
Marbott danigheid te brengen, en reduceren, en op dat fy in 
bp tpbe rufte, peys en verfekertheid fouden mogen leven, ufe- 
ban De rende van de genade en barmhertigheidjdaer toe wy 
tomalh natuerlijken genegen en geinclineert zijn , hebben ge- 
ba- geven en geaccordeert generael pardon , ’t welk in den 

jare 7 o leftleden in onfe voorfz Landen gepubliceert is 
geweeft, excluderende en excepterende by derlimita- 
tienen reftriftien, die daer in geftelt waren, de feiten, 
ftucken en perfonen die als doen narecht niet en be¬ 
hoorden te genieten of deelachtig te zijn van onfe voor- 
fchreven gracie en genade, gelijk by’tvoorfz pardon 
breder verhaelt is. Welken niet tegenftaende, is ook 
notoir en kennelijk, ’t gene des in den jare 72 leftleden 
in onfe voorfz Landen gefuccedeert en gepafleert is, 
hebbende de voorfz rebelle en wederfpannige (hun 
verwaende en temeraire ftoutigheid refumerende en 
reiterende) onfe voorfz Landen anderwerf met ar- 
meye en krijgsvolk geinvadeert, en vele Steden en 
plaetfen, van dien geoccupeert, eenige by forfe, en an¬ 
dere , mits dat fy aldaer ontboden en ontfangen waren, 
mitfgaders de roveryen, verdruckingen, overlaft, fcha- 
den , doodfiagen en geweld die fy en de vremdeling en 
en-uitlanders, die fy daer toe mede brochten gedaen en 
gecommitteert hebben. Om waer in te remedieren en 
die uit ten Lande te verdrijven, en de voorfz Steden en 
plaetfen by hen geoccupeert,en die gerebelleert hadden 
te recouvreren en onder onfe onderdanigheid te redu¬ 
ceren , wy noodshalven gedrongen hebben geweeft, 
van nieus een armeyeen groot getal van ruiteryeen 
knechten te voet en te peerde te doen oplichten, en 
verfamelen , mitte welke, en principalijken by der hul- 
pe Gods, fy van ’t principaelfte deel van onfe voorfz 
Staten en Landen verjaegt, en het meeftendeel van de 
-voorfz Steden en plaetfen gerecouYreert en onder onfe 

| gehoorlaemheid gereduceert fijn geweeft, en als noch 
dagelijx worden gerecouvreert en gereduceert,doen¬ 
de alle vlijt en neerftigheid, om de voorfz rebellen te- 
ncmael uit onfe voorfz Landen te verjagen, fo wy aen 
onfen HeereGod verhopen, dat felve korts en lichte¬ 
lijk lal mogen gefchieden. En al ift fo dat wy na de 
grouwelijkheid en enormiteit van hun feiten, crimen 
en delióten , en qualiteit van hare mifdaden, ons fo 
fwaerlijk geoffenceert hebbende, en gekomen zijnde 
tot fulke fpecie en maniere van offenfie als fy gekomen 
zijn , recht en Juftitie fouden mogen gebruiken, en 
mit rigeur en ftrangheid ter executien procederen. Des 
niet jegenftaende, aenmerkende (niet fonder groten 
druk en herfweer) den elendigen en miferabelen ftact, 
daer in onfe voorfz Nederlanden en ingeboren van 
dien, hen bevinden, mitfgaders de fchadcn, berovin¬ 
gen, doodfiagen, overlaft en geweld die fy geleden heb¬ 
ben , en wefende de voorfz Landen gedepeupleert , 
verwoeft en onbewoont, mits datter fo groot getal van 
volke uitgevlucht is, en hen geabfenteert hebben, eenL 
deels door vrefe van hun mifdaed, en eenfdeels door 
’t perijkel, en kleine verfekertheid, daer op men in de 
voorfz Landen heeft mogen leven en als noch leeft, 
wefende de traffijke, neringe en kooopmans handel, 
gekomen tot fuiken val, decadentie en verminderinge, 
en den genen dien in de voofz Landen gebleven fijn , 
faillerende den middel om te leven en hen te onder¬ 
houden en generen, en eintelijken wefende degantfe 
welvaert, rijkdom profperiteit, mitfgaders de rufte, 
peis en vrede , daer in onfe voorfz Staten, Landen en 
ingeboren van dien plachten te fijn en leven, gekomen 
ter armoeden, miferien, ellendigheid, beroerteen on¬ 
rufte, daer in fy jegenwoordig fijn en leven, aenmer¬ 
kende ook dat veel van onfe vafallen en onderfaten van 
onfen voorfz Landen, hen in de oude gehoorfaemheid 
en getrouwigheid die fy ons als haren natuerlijken Hee- 
reen Prince fchuldig fijn, geconferveert en geperfe- 
vereert hebben, persevererende en hen houdende en 
conferverende infgelijxin’tH. Catholijx Rooms Ge- 
love en oprechte Religie, en dat fy dies niet tegenftaen¬ 
de mede gedeelten geparticipeert hebben, en tot den 
dag van huiden mede delen, en participeren in de fcha- 
den, calamiteit en ellendigheid die in onfe voorfz Lan¬ 
den gefchied, en by de gene die in de felve van den 
rechten weg afgeweken fij n, hebben gecaufeert ge¬ 
weeft , daer by gevoegt den druk en medelijden dat 
’tfelfde ons gecaufeert heeft en als noch doet, mitfga¬ 
ders de grore liefde die wy dragen tot onfe voorfz Lan¬ 
den , als wefende onfe oude patrimoniale Erflanden; 
Begerende de felve te reftitueren , reftaureren, en we¬ 
derom te ftellen in hare voorfz profperiteit, welvaren 
en yoorfpoet, daer in fy geweeft hebben, alle onfe on¬ 
derfaten onfe gratie en liefde te ontfangen, aentrecken 
err reduceren, op datfy in de liefde en affe&ie die fy 
ons altijds toegedragen hebben , en de oude getrou¬ 
wigheid daer medefy ons, en onfe voorfaten gediend 
hebben, voortaen continueren als goede onderfaten 
en vafallen. En ons ook gedenkende van de grote gra¬ 
tiën , die wy van onfen Heere God ontfangen hebben, 
en die barmhertigheid die hy door fijn grondelofe goe¬ 
dertierenheid gebruikt tegens de genen die gedoolt en 
hen vertoornt hebben , en de verbontenifïe die alle 
menfehen en principalijken Coningen en Princen heb¬ 
ben , om hen daer in na te volgen, wenfende (fo wy al- 
rede gefeid hebben) de barmhertigheid, medelijden 
encompafie fo conform onfer natuerlijker inclinatie. 
En infgelijx aenmerkende dat een groot deel van de ge¬ 
ne die hem de voorfz commotien , beroerten en alte- 
ratien onderwonden hebben , en hun devoir nieten 
hebben gedaen ’t felfde door valfche perfuafie, circum- 
ventie, forfe, geweld, vrefe intimidatie, onachtfaem- 
heid,of andere menfehelijke broosheid gedaen heb¬ 
ben. So ift, dat wy defe en andere faken overgemerkt, 
hebben by advijfe en deliberatie van dien, van onfen 
Rade van State neflfens ons refiderende,en mede van fgfrr fi v 
onfen feer lieven en feer beminden neve Don Loys de 8fot fjet 
Requefens, Groot Commandeur van Caftilien, van 
der Ordre van S Jacobs, wefende van onfen Rade van 

©Ö 4 State, 
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State 5 Stadhouder, Gouverneur en Capitein Generael 
in onfe voorfz Nederlanden, en van dien vanonfen 
Rade van State en fecreten aldaer, gerefol veert en ge- 
termineert, re vergeven en quijt te Ichelden, gtatie en 
indulgentie te gunnen, gelijk wy by dele jegen woordige 
vergeven , fchelden quijt, gunnen en accorderen ,vol- 
komen indulgentie en gratie int generael, fonder dat 

affFe-^ van no-e werd, de felve int particulier te vervolgen of 
3 " ' verfoeken, allen Staten, fteden,-dorpen, gemeinten, at!Tc. 

communiteiten, collegien, gilden of confrarien van 
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excepteeren noch t’excluderen, dan alleenlijken de ge- <<Hrrrgj 
ne,diewyom hun grote en fware mifdaden preeiie- renigc* 
lijken en particulierlijken geexcepteert hebben , en perfo» 
doen excepteren. De welke zijn alle de gene, diet’on- “en/ èic 
fer ordinantie, ten dage van de publicatie van defe on- 
fe gratie en pardon , en t’famentlijken metten felven mogen 
geexcepteert, uitgeroepen , geproclameert,gefpeci- sem'e» 
ficeerten verklaert fullen worden by hare namen. En un' 
de felve uitgefteken , hebben wy allen anderen (fo 
voorfchreven is) vergeven , quijt gefcholden en ge- 

onfevoorfz Nederlanden, en allen , en een yegelijken j abfolveert , en houden die voor geabfolveert , vry , 
van onfen vafalen en onderfaten vande voorfz Landen, 
int generael en particulier , die int geheel of in dele van 
de voorfz wederfpannigheid , oproer, confpiratien , 
conjuratien , rovingen, dieveryen, kracht, geweld, 
commotien en andere feiten , ftucken, crimen en mil- 
daden, metdefer aenkleeft, tfedert den jare 66 leftle- 
den, totten dage van der publicatie van dele onfe gratie 
en pardon, in eenigerhande maniere culpabel befchul 
dist 

vrank en quijte, niet jegenftaende dc limitatien,ex- 
ceptien en reftrictien , die hier bevorens ons j of in on¬ 
fen naem gedaen zijn geweeft, en dat uit krachte van 
dien ,anderefpecien en manieren van feiten, ftucken 
en perfonen geexcepteert en geexcludeert zijn geweeft, 
boven de gene, die wy in dit jegen woordig pardon ex¬ 
cepteren en excluderen. V/efende onfe meninge en 
verftand , dat de gene die gefaüleert of gedoolt fullen 

Zij 

igt j medeplichtig adherenten of aenhangeren ge weeft > hebben int ftuk en materie van den Gelove enReli- 
ijn, of die gecontravenieert fullen hebben in al’t gene < gie,of in eeniger manieren van de oude Catholij ixe en 

des voorfz is, of in dele of ineenige andere maniere 
of in refpedte van der religie, en de gemeine peis,fo 
verre aengaet en begrepen is in de wetten, ordinantie, 
placcaten,en alle andere rechten , brieven ,provifien 
cn ftatuten, fo van ons als van onle voorfz Landen, de 
mifdaden , faulten, offenfien, delidten, exceffen, cri¬ 
men en ongeregeltheden, van wat qualiteit, fpecie en 
maniere die geweeft hebben en mogen zijn, mitfgaders 
alle poenen corporele, criminele, civile, pecuniele con- 
fifcatien en verbeurte van goede, of van eenig deel van 
dien , en alle andere poenen van wat fpecie, maniereen 
qualiteit die zijn, daer in fyter caufen vande voorfz 
mifdaden , feiten , crimen en delidten, volgende de 
voorfz wetten,ordinantiën en piaccaten,rechten, ftatu¬ 
ten en provifien, vervallen zijn. En de felve abfolve- 
ren,ontflaen en fchelden quijte bydefen, en houden 
voor geabfolveert, vry vrank,en quijte ten eeuwigen 
dagen van de voorfz mifdaden, crimen en poenen, en 
datfyuit reden en oorfake van dien, in geenrehande 
manieren, wegen of vormen en fullen mogen worden 

oprechte Religie , die onfe H. Moeder de Roomfe 
Kerke houdende is, en van de obediëntie en onderda¬ 
nigheid derfelverhen gefepareert hebben of geweken 
zijn, fullen moeten met waerachtig berouw van hun 29 ] 
mifdaden en dwalingen,en uit oprechter herten,en tonfö 
met goed en vaft propooft hen reduceren en fubmitte- Jm ge» 
ren in den fchoot en gehoorfaemheid van onfe voorfz msr*H/ 
heilige Moeder de Catholijkfe Roomfe Kerke, hen E 
doende abfolveren van de mifdaden en cenfuren, daer biccfy 

in ly gevallen fullen wefen, by de Miniftersen dienaers ^ 
van der voorfchreven heiliger Kerke, die macht en au- f0ibcm» 
toriteit daer van fullen hebben, houdende, navolgen- bg eeiien 
gende en continuerende de oude Catholijkfe en op- 
rechte Religie , die de voorfchreven heilige Roomfe 
Kerke houd en belijd. Want onfe meininge nieten 
is, in defe onfe gratie en pardon te begrijpen , noch 
dat gebruiken fullen van de vrucht en beneficie van 
dien , de gene, die jegenwoordelijken en van nu voor- 
taen fulx niet en fullen doen. Voorts aengaende 
Steden en plaetfen en perfonen, die ten tijde vande _ „ ... > ___ 

geaccufeert, onderfocht, vervolgt noch gemolefteert^ | publicatie van defe onfe jegenwoordige gratie en par-öenDte 
in rechte noch daer buiten, noch van officie wegen don, hen rebel en wederfpannig vinden en zijn fullen, 
noch ten verfoeke van onfen Procureur Generael,noch j en met de wapenen tegens ons en onfe dienft opge-fjen 
Tanyemand anders in onfen name,den welken onfen [ ftaenzijn. Onfe wille en meninge is, dat indien fybin-0ena 
Procureur Generael wygeimponeert hebben,en im¬ 
poneren een eeuwig fwijgen en filencie. Bevelende on¬ 
fen voornoemden Stadhouder, Gouverneur en Capi¬ 
tein Generael, jegenwoordig of toekomende in onfe 
voorfz Nederlanden, en dien vanonfen voorfz Rade 
van ftate en fecreten , en allen anderen Provinciale 
Raden en Miniftersof Dienaers van Jufticien van onfe 
voorfz Landen, dat fy, uit reden en oorfaken vankle 
voorfz mifdaden, crimen en dileóten, tegens de perfo¬ 
nen noch goeden van de boven geroerde, noch tegens 
yemanden van hen, niet en procederen, noch consen¬ 
teren geprocedeert te worden. En fo verre des van no- 
de fy, verbieden den felven , de kennifle van de voor¬ 
fchreven faken, en hen interdiceren en verbieden , dat 
fy daer op, noch ter caufen van dien, niet en tracleren 
noch kennifle en nemen, noch hen en onderwinden te 
tradferen noch kennifle te nemen van de voorfchreven 
faken en affiiiren , direeftelijken noch indiredtelijken. 
En daer en boven ftellen en reftitueeren wy alle onfe 

Of flffii' voorfz onderfaten, en vaiallen van onfe voorfchreven 
tic üan Staten en Nederlanden, die alfo culpabel, befchuldigt, 

medeplichtig en mifdadig geweeft hebben , jegen¬ 
woordig en hare nakomelingen en defcendenten, tot 
haren goeden name, fame, eere en renommee, we¬ 
rend e, effiacerende en afdoende van hen alle infamie, 
fmerte of nood daer in fy ter caufen voorfchreven ver¬ 
vallen zijn. Reducerende, ftellende en ontfangende 
de felve gelijkelijken en volkomelijken in onfegratie, 
en eerften ftaet, alles in fulker voegen en manieren, 
of fy nooit fulke crimen en mifdaden gedaen en had¬ 
den, noch in de felve en inde voorfchreven poenen 
en waren gevallen geweeft , fonder uit defe onfe gra¬ 
tie , pardon en generale remilfic egene perfonen te 

nentwe maenden eerftkomende en achtervolgende, nmV 
te rekenen zedertden dag , dat de publicatie van defe 
onfe gratie en pardon in onfe voorfz Landen gedaen ttoe 
fal welen , komen,en hen reduceren in onfen dienft raaien 
en gehoorfaemheid, en hen fubmitteren in onfegra- pu&Ilca* 
tie en genade, fullen verftaen worden begrepen te zijn tic gen 
onder onfe gratie en pardon, en dat de felve daer van 
genieten en gebruiken fullen , alles in fulker voegen ^„“5^ 
en manieren, gelijk alle de andere geincludeert en be- anDcrg 
grepen zijn. Maer indien fy niet en komen , noch en fullen 
hen onder onfe onderdanigheid reduceren binnen den 
voorfchreven tijden fullen van defe onfe gratie,par- nocljte 
don en remilfie niet genieten noch deelachtig zijn,P®^oa 

nameen 
fame- 

noch mogen genieten of deelachtig zijn, en fal tegens 
hen geprocedeert worden met fulke ftrangheid en ri- 
geur , als hun mifdaden, rebellie, wederfpannigheid 
en obftinaetheid verdienen. Willende en verklaren¬ 
de infgelijx, datdedelinquanten en mifdadige en me¬ 
deplichtig wefendein eeniger maniaren vanfulkede- 
lidten , mifdaden en crimen , federt ft voorfchreven 
jaer 66 , totten dage van der publicatie van defe onfe 
gratie en pardon, die geaccufeert, onderfocht, aen- 
gebrocht en in recht aengefproken zijn geweeft , al 
waert fo, datfe by fententie gecondemneert mochten 
zijn , in defe onfe gratie en pardon begrepen fullen 
Zfjn, uitgenomen en geexcepteert ’tgene datdecon- 
fifcatien van goede aengaet, die tegens fodanige by fen- 
tentieen getermineerden proceflèn uitgegeven zijn, 
en van welker goeden depofleflie van wegen onfen 
fifque en domeinen, uit krachte van de voorfchreven 
fententien, genomen en aengeveert is. Verklarende, 
dat indien yemand of eenige van hen, die alfo geaccu¬ 
feert, onderfocht , aengebrocht, in recht aengefproken 

en 
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en gecondemneert geweeft fullen zijn , alwaertfo, 
datfy tegen ons rebel en wederfpannig geweeft,en over 
flilx hen uit on(b voorfz Nederlanden geabfenteert 
hadden, en Carholijkelijken geleeft Tullen hebben, hun 
voorfz goeden hen gereftitueert en weder gekeert ful¬ 
len worden , niet jegenftaende de voorfz fententie, ap- 
prehenfte en poftèffie, die uit krachte van dien geno¬ 
men foude wefen. En fo verre aengaet eenige Staten , 
Steden, cpmtnuniteiten, gemeenten, collegien, gil¬ 
den of contrarien van onfe voorfz Nederlanden, die 
infgelijx geoffenfeert, of aen hun devoir gefailleert 
mogen hebben , die onder defe gracie en pardon be¬ 
grepen fullen worden, fulxen in der voege en manie¬ 
ren , als in ’t felve begrepen ftact, fullen wy bevelen fui¬ 
ken orden geftelt te worden , alft van noode werd, en 
bevinden fullen te behoren, tot hun eigen welvaert, 
beneficie, goet gouvernement, policie, conferyatie, 
vrede,rufte, en eintelijken tot adminiftratie van goede 
en oprechte Jufticie, fo dat d’een en d’ander procedere 
van onfe goede geliefte en gedetermineerden wille. En 
ten einde dat van ’t gene des voorfz is, elk en een yege- 
lijk geadverteert zy , en niemand ignorantie en preten- 
dere. Ontbieden en bevelen wy onfen feer lieven en ge¬ 
trouwen , de hooft-Prefidentcn en luiden van onfen fe- 
creten en groten Raden, Cancellier en luiden van on¬ 
fen Rade in Braband, Stadholder, Prefident en luiden 
van onfen Rade te Luxemborg , Stadholder, Cantzler 
en luiden van onfen Rade in Gelderland, Stadholder 
van Lymborg, Valkenburg, Daelhem , en andere onfe 
Landen van Over-Mafe , Prefidenten en luiden van 
onfe Raden in Vlaenderen en Artoys, Groot Bailliu 
van Henegouwe, en luiden van onfen Rade te Bergen, 
Stadhouder, Prefident en luiden van onfen Rade in 
Holland, Gouverneur, Prefidenten luiden van onfen 
Rade te Namen, Stadhouder , Prefident en luiden van 
onfen Rade in Vriefland, Stadholder, Cantzler en lui¬ 
den van onfen Rade in O veryflel, Stadholder, Prefi¬ 
dent en luiden van onfen Rade t’Utrecht, Stadholder 
vanonfer Stad en Lande van Groeningen, en Graef- 
fchap Lingen, Gouverneur van Rijflel, Douay en Or- 
chies, Bajlliu en luiden van onfen Rade te Doornijke, 
Provooft van Valencijne, Rcntemceftersvan Beweft 
en Beoofter Schelt in Zeeland, Schoutet van Meche- 
len , en allen anderen onfen Rechteren en Officieren, 
hare Stedehouderen, en elk van hen befonder, dien dit 
aengaen fal, dat fy defe onfe voorfz jegenwoordige gra¬ 
tie en generael pardon, kondigen , uitroepen en publi¬ 
ceren , doen kundigen, uitroepen en publiceren binnen 
delimiten van hare jurifdidien,daer men gewoonlijk is 
uitroepingen en publicatien te doen, en ’t felve pardon 
onderhouden en obferveren , doen onderhouden en 
obferveren, na fijn vrome en inhouden. En want men 
van defe jegenwpordige in veleendiverfeplaetfenvan 
doen fal hebben, willen wy, dat aen ’t vidimus van de- 
fenond^r zegel autentijk, of copie gecollationeert en 
getekent byeenen van onfen Secretarifen, volkomen 
geiove gegeven fy, als aen defen originalen. Want ons 
alfo gelieft. Des t’oirkonden hebben wydefe jegen¬ 
woordige getekent met onfen naem , en daer aen doen 
hangen onfen groten zegel. Gegeven in onfer ftad van 
Madrid Coninkrijk van Caftilien, den achtften van 
Martip,int jaer ons Heeren 15"74-. ftylo communi, 
van onfen Rijken, te weten, van Spangien,Sicilien,&c. 
’t negentienfte, en van Napels ’t een-en-twintigfte. Al¬ 
dus gefchreven onder de plijke, Ykihppe. En op de 
plijke was gefchreven, Byden Conink» En onderte¬ 
kent, A. Denetieres. En waren de voorfz brieven ge- 
Zegelt metten groten Zegel van fijner Majefte.it, in ro¬ 
den waiïe, en dobbelen fteerte uithangende. 

Dam / SBittem 3BaItcbf5. gfubbert put / fpeetfec 
3Billcm23aerdefen/ Bepnier Cant/JBillemffBeet# 
tcnf5. CaIf/^tans^enninft/3Bittcm ïfel/piclaeS 
Eantfmoer/ ï|ans ^pen&buifen/ jpiorfö Rodenburg/ 
<2Mrlt <BduIpbS en ©lafhopcr: tot geiden/ ‘•JoriS 
CtporuS/ gjacob ïïoeloffó. 2ïd?iaen &amb?erbtf3: 
ben ïf age / <facob ban aBijngacrden: paerden/ ©eer 
€o?mliS gjanfj. SSoudetopn ^trjcf3: paeittonb/ 
flBatfjtj03!afüüf3: 25?iele/ 3Btliem ban (Crefïong/ 
JBtllcm 3©illemf3. JjBeeflec «Birïi Cofe föectoo?: 
^cljoonboben / apiilcm ban s^pebeit: «Eo^cum/ 
$ olgett *£5crritf3 A$an <©i)3bcrtf3. Comelis Co?fenf3t 
3£fpecen/ HBeffel de Söoetfelaer ïfecr ban 28fpercn / 
Burger ban $Boetfelaer fileer ban Carneffe/ 3Beffel 
25a|laert ban ben l^ccre ban Sllfperen: €dam en 
jBonttftcbam / IBeeftcr piclaes ban paerden / J^ee# 
ten $ub2ed)t en Hlamb?etf5t <tf5arb?antf5» paftoren 
SJpoftaten: €nft|jmfen/ «Ditb ^onop / ComeliS 
Sïtitoclf31 SCi&maer / 2üb?iacn €02neliff3. Bidder 
iCtjomafft. 3!an Igapli/ tCb?i'aen ^acoöf3. jprederife 
©artljolomcufV gieter Copidtff3. en 2Celbcrt <©er* 
rttf3: entot iPedenblitt / fBccfter 25arcnt ^enrifefj. 
SCpoftaet. 3'n ben Eande ban P?iefïanb 3ijn gcercep# 
teert en gcercttidccrt/ ZBoebeban p9artcna/<Beno? 
ban <©?ou{ïepns/ JBijbeban <©20Ufi:cpns/ të^omme 
Bollema /^pbert Bom&cns/ (€iete éminga/^tp' 
be SCnfehcns ban €>otfer3ee / %rk 3BUIemf3. ban 
3ïceutoaerben/3loadjtm 5Janf3. ©ermeec|Btni(lec 
ban jpraniber/ en in anbere^obmctenberfrDdben 
anbere / bie ong onbebent 3ijn. 

gene bie bit parbon en gratie tuitten genieten / 
fouben gebouben toefen befen regel en 02bcnteonber* 
boubcn/bolgenbe ben paccate/gegeben binnen 25?uf; _ 
fel ben 13 ^Cp?il öejS fclbrn jaeriö. 5De gene bic boo?; S/ 
blucbtig en gebannen toaren/fullen uitbracljteban toacma 
bit parbon mogen toeberberen/ en binnen ttoe bagen fp&en 
na bun toeberbomfte/ öm p’cfenteren acnben<DffL 
eter ban be plaetfe/ ban fiun lefle refibentie / en Dem rm / dic 
berblaren / batfe bomen om bet bco?f3 parbon en gra^ wt 
tie te genieten / en fal ben ©ffifierbatoptebenen/ Ia? JS'Jf, 
tenbe ben fdben genieten en geb^mben ’t felbe parbon. «tetm. 
feomenbe uite ^teben / bie boo? rebd gebouben toet* 
ben / moeten ben bertonen ter plaetfe / baer ben 
bincialen Kaeb i.ö / of in be naefte ^tebe / onber b’o= 
bcbientic ban ben Coninb / en boen atë boren. <Bie 
ban ben <fl5dobe gebtoadt 3ijn / of pet gebaen liabben/ 
baerom fp ben mette ihoomfe ïaerbe moften berfoe? 
nen / fouben pen moeten binben bp ben 25iflrcïjop/ 
^>iocefiaen / om baer ban abfolutie te berfoeben. 
inbien albaer eenigefabeisf / bie ben^todbanifto* 
men gereferbeert i0 / be fdbc 25i<Trljoppen fouben bie 
fenben aen bc <6eefrdpbe iBintfïersi/ bpben paus 
baer toe geautorifeert / latcnbe be felbe midbdrettjb in 
rufre en toebe / tod bcrftaenbc/ batfe fjen reguleren na 
befo2meen uittoijfen ban ben fdben parbon. €nin* 
bien be gene bie alfo toebergebcerr 3ijn/ teilbcneifcben 
’t ge&2uib öarer goederen/ais Catbolijbeipb geleeft 
öebbende/ fullen baerom aen ben <©?oot Comman^ 
beur reguefte moeten p?efentereb/ en baer ban boen 
blijben / en fullen ban gere|?itucert toerden in bare en# 
roerende goederen/bie in bes Conint macht fullen 
toefen /en üp befe o^b?eis bentiib bes parbonsber# 
lengt/tot toie maenbenna be piiblcatie/enbatboo? 
aliebelapen enuitffd. 

ïBe paus beeft ooit ten berfoebe ban ben <£omnfi 
ban l^tfpangten/ tot bebeflinge besparbons/enre# 
conciliatie mette Koomfc &criic / berleent en gegebett 
befenabolgenbeJBulle. 

.Tiamen T? & alfo&p dcfcbdebstt ban parbon gefdb toerb/ 
ba 1 öe Ia bat alleengeercepteert en geerfttsbeert 3ijn uit bit 
tonC'tL !c Pt1l'öon bc gene / bic ten dage ban bc publicatic gep20# 
jjacöon clameert en berMaert fouben toerden: fo 3ijn bpbe 
orncraci pubUcatte banbtcn/inRolland geerceptcertbefena# 

bolQenbc perfonen: tot ^o?b?etfjt/ ®bonis i€boniff3 
beert. banlBunfrcr: tot i^aerlem/IDaecten <Diihf3.p2e# 

bicant/ ^>ïvb 3Doïcf|crtf3 €oo?nbert: tot ^mftec# 

GRegorius de XIII. Paus, in toekomender me- 
morie: de voorleden dagen heeft ons onfen lief- ^Cg09 

ftenSone in Chrifto Philips de Catholijke Conink van ifu»i 
I Spangien doen vertonen, dat in voorleden jaren, na- 
dien by toedoen van den vyanddes menfehelijken ge- at-ffcnjp 
flachts,vele feditien inde Nederlanden, desfelfsCo- fe/oratfe 
nink Philips patrimoniale goederen en tijtelijke do- fnabfo» 
meynen waren verwekt, door de welke niet alleen alle ut 
Gecftelijke en wcreltlijke rechten verturbeert, maer 

ook 



5 i 4 
Het fèvende Boek. 

ook bofe menfchen uitteroeyen en om te werpen ge- een yegelijken van beide fexeh, fo Jeke als wereklij- 
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poogt j de religieufte en loflijxfte Provintien van Ne¬ 
derland, en de felve met oorlogen, oproeringen en ket- 
teryen te vervullen, en ontailijke ongemacken en per- 
turbatien te affligeren en quellen, totquetfinge en vcr- 
Imadeniffeder GodlijkerCn memchelijker Majeiteir, 
Voorgenomen hadden, en daerom veel auteurs derop- 
roeringeen fadtien (naden eifchvandejuftitic) ha 
de doen ftraflfen. Dochten lellen de voorfchreyen 

^ iol 50.) Conink Philips ló beweegt wetende over dc delin- 
quanten , cn de menichte genegen zijnde weder te ke¬ 
ren, dat ten fijnen aenfien , de zalige gedachte Pius 
de vijfde onfen Predeceffeur, allen den felven dehn- 
quanren, binnen bekeren tijd als doen geexprefleert, 
op eenige forme, den delinquanten is vergunt abfolu¬ 
tie of vergififeniflfe, gelijk in de brieven des felfs onfes 
predccefieurs breder is begrepen, welke abfolutie ver¬ 
worven zijnde , de goeden alle tot een hope zijn ge¬ 
bracht geweell, om alfuikegewichtige faken te mogen 
hellicht, en de wortel van de voorgefeide feditien uit- 
oeroeit werden: maer is namaels bevonden, deiakc 
anderen uitgank te hebben, aengefien dat totverfto- 
ringe van de gemene rulle in de vooriZ plaetfen, ook 
dit daer by gekomen is, dat vele haerder zielen faligheid 
vergeten hebbende, binnen den tijd in de voorfz Li ie- 
ven begrepen ,’tbeneficie vandc abfolutieveronacht- 
faemt hebben te verkrijgen, of fo fy tfelve verkiegen 
hebben ,fy wederom in defelveofgelijkeerreuren ge¬ 
vallen zijn, en hebben hen van de onderdanigheid des 
voorfz Coninx Philips afgetogen,hebbendedagelijx 
meerder quaed tot quaed gevocgt , gemerkt binnen 
twe jaren herwerts,etlijke Galleien, Borchten, Ste¬ 
den, en by na gehele Provintien, vergetende Godes en 
des H.eeds, haren wettigen Prince en gerechten Heer 
gedaen,niet gefchaemt en hebben tegen hem op te 
ltsen, en te committeren criem van lade Majelleit Nu 
gelijk de voorfz remonftrantie aendiend, fy alle,die de 
Godlijke en mcnfchelijke Maj. fchuldig zijn,weder¬ 
om met vele en by na d’alderfekerfte tekenen bewijfen 
aen den felven Conink Philips, te willen geven d oude 
eerbiedinge en gehoorfaemheid, en dat fyeenlectwe- 
fen dragen van de geperpetreerde mifdaden , en met 
een feker gemoed beloven en verfekeren, in eeuwiger 
gehoorfaemheid te willen voorts varen. De lelve Co¬ 
nink Philips, die na fijne fonderlinge goedertierenheid 
fecr bereet is, d’ootmoedige bede van fijne wederke¬ 
rende onderlaten te verhoren, en de rechter hand fijn- 
tlcr genaden uit te reiken, nochtans by hem overleg¬ 
gende , dat mits des voorfz ook des almachtigen Godes, 
en der heiliger Roomler algemciner Kerke yanylen 
Heerc Chrifto ingellelt, Majelleit en autoriteit (bui¬ 
ten de welke geen fwarigheid en is) boven al gequetll 
is, en heeft na fijn grote Godvruchtigheid tot Gode, 
cn rclpccltotten heiligen Stoel, niet gemeent,dc fel- 

ke G'lerken, en van wat ordre en militie . regulieren en 
Priefteten , van datfy de Goddelijke Maj. in eeniger 
manieren fouden hebben gequetll, en in andere voor- 
gaende culpabel, al waren fyook in criem van kette- 
rye niet eens, maer tot verfcheiden reifen gevallen, ook 
facrilegien, meynedigheden, bloedfchande, hoerdom, 
ook in Geeftelijke perfonen hadden gecommitteert, 
Kerken afgebroken , Sacramenten gevioleert, en Cler- 
ken in Geeftelijke of Priefterlijke Ordren zijnde, grou- 
welijk gewond en dood geüagen, Bifïchoppen en Gee- 
ftelijke Prelaten vervolgt , of gevankelijk geftclt,of 
der voorgaende gelijke of ongelijkc, ook fwaerder mif¬ 
daden of exceflen, ook der welker abfolutie gerefer- 
veertword, bydeBulle gewoonlijk te lefen , ten dage 
van ’t Avontmael des Heeren, alleenlijk aen den Apo- 
ftolijken Stoel, van v/at qualiteit, graden, ordre, con¬ 
ditie of preminentie fy zijn, als ook in hoedaniger di¬ 
gniteit fy erfchijnen, indien fy ’t felve cotmoedelijken, 
binnen den tijd van de vergevinge, by de voorfz Co* 
hinklijke Majelleit te ftellen , en eens of meermael by 
hem te verlengen, fullen hebben verfocht, en tottehei¬ 
lige Roomfe Kerke , en totten Catholijken Gelove 
willen wederkeren, cn hare ketteryen voor hem open* 
baerlijk of privelijk, in forme byde Kerke geplogen, 
alfweren , en haer bereet ftellen, om de penitentie s 
haerbyden Eertsbiflchop,ofby fijnen gedeputeerden 
t’injungeren, te volbrengen, en datfy de felve ook met 
effedtefullen volbrocht hebben,geheelijk enalteab- 
folveren en quijtfchelden, van alle en yegelijke hare 
ketteryen, dolingen in ’t felve Catholijke Gelove, en 
andere voorfz delidten, hoe groot en leelijk, al waren 
die ook met een byfonder note of teken te defigneren > 
als ook van de cenfuren van excommunicatie, fufpen- 
fie en interdidl, als andere vonnifïen en poenen, fb 
geeftelijk als tijdlijk, ook lijfftrafFelijkencapkale,by 
den rechten of van menfchen gewefen, en gepromul- 
geert in beide gerechten, mitfgaders ook nopende d ir= 
regulariteit, ter oorfake van ’tgene des voorfz is,al 
hadden ook fulke gebondene de Miflfen en andere 
Godlijke dienften of ofïïcien, in verfmadeniffe van de 
fleutelen gecelebreert, en hen anderfints daer mede 
onderwonden. En dat de gene inde heilige Ordre van 
den Priefterdom zijnde, lo als voorfz is, geabfolveert 
zijnde, in dien ordre of ftate daerfe in bevonden wor¬ 
den , vryelijken fullen vermogen te miniftreren , mits¬ 
gaders fo klerken als leken , en perfonen van beide 
fexen der felver partyen kinderen , neven en defcen- 
denten tot graden, ftaten, digniteiten, officien of an¬ 
dere, hoedanig die zijn, geaffumeert worden, en de 
felve exerceren , hen gevende volkomen faculteit, 
machten vryheid,enuit onfe Apoftolijke autoriteit, 
by defen te difpenferen van de gave des fpeciale gratie > 
alsook ganfehelijk uittewiffen de imette van de in- 

“ totter genade ie Lor.’ habilitefe en infakie, by hen ter oorfake des voorfz is 
ye roue- gciiauL ^ ^ o__— .onmfine aprnnrraheen- , en hun te reftitueren , ei 
den, die'Gode en der Kerke niet en fouden gerecon 
cilieert zijn. Mits welken hy voor fijne befchuldigde 
onderfaten , aen ons die des genes vicaris zijn, die voor 
<dc fondaren aen de galge des Cruicen , niet en heeft ge- 
Ichrooint geofïert te v/orden , ernftig middelaer ge¬ 
worden, heeft onsby alle behoorlijke inftantie, oot- 
moedelijkdoen bidden, dat wy, na onfe predeceffeu- 
ren maniere , ’tvolk en gemeente weder tot kennifle 
komende, dc Geeftelijke vertrooftinge fouden willen 
vergunnen, cn metbequamebeneficie van abfolutie, 
en Apoftolijke genade voorben. So ift, dat wy dien, 
die’t hertfte leetwefen prefenteren , achtende niet ver- 
ilotclijkte wefen des Apoftolijken Stoel, byfonder al¬ 
lo onsby den heiligen Petro bevolen is, den fondaer 
7 7 mael vallende, te houden ftaende, ter ootmoediger 
begeerte van den Conink Philips, in defen toegeneigt 
wefende, geven den eerweerdigen broeder jegenwoor- 
digen Aembiffchop vanCamerijk , doorhem of an¬ 
deren , foveel als hem oorbaerlijk dunken fal , ’tfy 
Prelaten en andere Priefteren , en bequame Gcefte- 
lijke mannen in heilige ordeninge zijnde, wereltlij- 
ge of reguliere van eenige Ordren , lo wel in Gce- 
ftelijkc digniteit geftelt wefende , of niet, allen cn 

eenigfins gecontraheert , en hun te reftitueren , en 
volkomelijk te redintegreren in dien ftaet, in de wel- 
kefy voor eenige y van des voorfchreven is eenigfins 
waren, op dat fydaer over van genige gemolefteert 
en mogen worden. Gevende niet alleenlijken den 
Aertsbififchop van Camerijk , maer ook d Aeitsbif- 
fchoppcn en Bifichoppen byhemte fubdelegeren, de 
vryheid van andere Geeftelijke bequame pet fonen met 
gelijke of gelimitteerde macht te fubdelegeren, niet je- 
o-enftaende de voorfz en yegelijke generale of fpeciale 
conftitutien en ordonnantiën Apoftolijk, mitfgadeis 
die in de pronunciatie en Synodale en generale Con¬ 
ciliën zijn geftatueert , als ook dc ftatuten en coftu- 
men van de Nederlanden , en der felver Steden, Land- 
fchappen en plaetfen , al waren die ook met eecie, 
Apoftolijke confirmatie, of eenige andere vaftigheid. 
gecorroboreert, en met eenige Apoftolijke brieven, 
den felven Provinciën en eenige perfonen , by eeni¬ 
ge Roomfe Paufen onfe voorlaten , en ons en den 
Apoftolijken ftoel ook uit eigen bewegingen verleent, 
geconfirmeert en vernieuwt, al dewelke, waervan 
wy den teneur in defen voor volkomen uirgedrukt 
houden , en die anders in haer krach; fullen blijven 

met 
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met defen derogueren en decerneren gederogueert te j alSbe todfeeÖ002 OnbcrfabeljjPe gterigfeeib / Uit bCJlt 
wefen, als ook alle andere contrarie van dien. En alfo Danben / met f)Ct fcljtmn ber alDerbOOffC bOebCH Der 
het fwaer foude vallen, de jegenwoordige brieven in 
alle plaetfen van Neerland over te brengen, willen , en 
uit de voorfz autoriteit decerneren wy,dat de copie van 
defe jegenwoordige, by de hand van eenige Notariffen 
ondertekent, en mettet zegel van den Biflchop van„ 
Camerijk, of andere voorfz by hem daer toe te depu¬ 
teren beveiligt, alfulken geloof, fo in rechte als daer 
buiten fal toegevoegt worden ,als defen jegenwoordi- 
gen gedaen foude worden, fo die overgegeven of ver¬ 
toont foude zijn. Datum tot Romen in S. Pieters, on¬ 
der ’s Viffchers ring den go dag van April 1574. van 
onfen Paufdom het twede. Ondertekent, 

Ce Gloriermis. 

DC ïtollanöerS en SSdanberS/ en Jjare geaffo? 
ricerbecnöctroubenop bit parbon niet bcle/bp? 

fonber als fp bagdijr meer en meer feenniffeenfeonb? 
fcDap ontfingen/ ban bc grote tomtfïtnge ban oo2log? 
fefiepen/ bic in ^pangien gemaefet toerbe / om öe 
ï^ollanbcrs en EelanberS te oberballen en uit te 
roepen en berfïonben Dit parbon nergens anberS toe 
te btenen / ban om Denlutben in flaep te toiegen/ en al? 

tóife’uïs- fo te oberbaiien/ gdyfefp’t felbe ooft opcntïljït in 
retuacci uitgaben/cnöer ben tijtel ban VVaerachcige waerfchou- 
fcijou> winge tegen de abfolute gratie en generael pardon by 

den Groot-Com mandeur, Scc. uitgegeven en gepubli- 
ïjerpap ceert, inboubenbc Dp maniere banDiftojiadberDad 
ïipii u(t* öerpnncipadifegeffljiebeniffenin befe Jleberlanben 
?raeoen. t0?gcb^igcn. ©aer uit fp öefluiten / bat fp geen oo#a? 

fee en 3ijn ban beroerten/trcublcn en commotien in 
ben Heberlanben toegetoagen / baer menfe balfffeelijfe 
tnebe Oefcfeulöigt: batfe ban gdyfeen be b?efe€5ob£ 
nietenfeebfeenteruggegefielt/nocD feet opteefet Ca? 
tfeolijfe <©dobe en fieligie berlaten. ^p en bebben 
oofe/feggenfe/ ben eeb en troutoebes Comnr niet 
beracDt: maer ter contrarie blyfet uit alle feaer ban? 
telingen/ bat be felbe nergens anberS toe en firec? 
feen / ban tot onberfeoubinge bes eebs en eere bes Co? 
ninr / en bcflTelfs gemeen todbaren. ©at bet berbonb 
fep ben Hbel gemaefet/ oofe nergens anberS toe en Ijeeft 
gefrrefet: Debben oofe ’t berbonb onber feen gemaefet/ 
niet met eenige baecmöelingen gemaefet / Doetod fp 
baer flerfedyfe toe berfoebt toaten: batfe oofe ’t gemeen 
boïfe tot oproer foubengcb^acbtfecfeben/feggenfc^p 
balfcftelijfe gelogen, ©aer 5jjn oofe geen toapenen/ 
boo? be feomfïe bes hertogen ban 3€lba / in Danben ges 
nomen / ban tot nobige bcfcïjerminge: batfe Daer oofe 
na gcben/gecommitteert en gebaen te bebben fcDaben/ 
roberpen / getodb / boobjïagcn / feerfefeljcnbingen / en 
anbere grote en afgrijfclijfee aenfTagen / ’t felbe is alles 
ontoaeracbtig / toant fulje bpgcmgcbattDen/boo?bc 
toefeomfie bes hertogen ban 3Elba / niet en is gebaen: 
ban bat baer na gefcDicbiSinbenopenbarcn ferijgS^ 
Danbei/enDeeftDier mebeniet gemeens, ©e pelfcrS 
en toebers toeten tocl tefeggen/ batfe geen gelobe en 
Donben / gelijfe fjet blyfet bp be toet in feet Concilie ban 
CohfianS gemaefet/en bet liegen en beliegen ber ^er? 
toginne ban panna / booj be lifïige p?actijfecn bes 
Carbinalifenbermengt3ijnbe/bacr fp be Cbdcnbe? 
fcr 1 anben ren be gemene iteben in bertoiet mebe ge? 
b?acljt Deeft /3ijn openbaer. ©aer bencffensmcljbe 
alberfcDncfeeltjfege e,tempelen befer lactfic jaren in 
B2anferyfe toegetoagen/aitoaer be Coninfe toiemnd 
ben b?cbe/ tegens fync eeb/ getoofeen Dcbbenbe / ten le# 
ficninbctouiioftfijnser fuftcr / alftilfeen 111002b Deeft 
aengcrecDt/batbangelijfeenottgeDoo’ten is. l§et is 
een grote onbefcDaemtDeib / feggen fp oofe/batfe Den 
niet en bermtjben/ Den parbon en genabe acn te bie? 
ben/ baer fjen metter toaerDeib niet anberS en fean op? 
gclcib too^ben / ban batfe begeert en aefocDt Debben/ 
met b’ebe in ber p?ibilegien enbepDeibtjacrSlicben 
baberlanbs (booj be getroutoc bicnjlcn / en nietten 
bioeben Daerber booe-baberen berferegen 3ijnbc) en in 
be rufre Daerber confcicntien te leben. Cn bes te meer/ 
nabcmael fpfenben ban fjen bemcbtnge Daerber onuit^ 
fp^efeelgfee miSDtïnbclinge beïjoojben te berfoefeen: 

gefeomen sijnöe / alle Den p?tbilegien engerccDtinD^ 
ben met boeten gctreben/Den bnnDare goebcccnbe; 
rooft/alle tucDt en eerbaerfeeibberbelgtengefcDenb/ 
be berbonteniffe bes bloebS cn eeb|tanbs gebeofeen / en 
met allen niet acBtet toegen gelaten Dcbbcn / bat eeni^ 
gen ongebonben moebtoilbetefeenen mocDtc. l^ct toel« 
fee anberS niet toefen en fean / ban of eenige moo?be^ 
naetoftfraetfcDcnbcrbanbien/bien Dp alle oberlag/ 
berobinge cn fcDamperDcib aengcbaen Dabbe/om ber- 
giflemffe aengcfocDt cn gebeben tooube toefen. ’t 

ban niet billgfe enis (feggen fp) bat bie niet mifbaen 
en Debben/bergiffeniffe begeren fouben/ cn bpfonbür 
ban aïfulfeen/ en oofe fo onber alfulfee parbonnenen 
aenbiebinge ber genabe niet en fcDuilt/ ban betoog/ 
moojberpe en berberffeniffe/al geben fp fcDoon toieben 
ban befcDcib fo groot ais SanbfcDappen / en 5egelcit 

S fo groot als be mcefic flebcn: is ’t eerlijfe/ billijfe en 
noobfafeelöfe / bat men boo?tbaert cn bolDcrb in be be? 
fcDcrminge bes lieben baberlanbs / al foube men 
fcDoon ben lefïen penninfe/ en bcnleffenbjoppclbcs 
bioebSbaerbpopfetten. Bpfonber fo Den bpanbmet 
grote moeiten / feoflen en fcDaben ten lejlcn mceilcr ge? 
to02ben3ijnbe/ Dcnliebennietmeerleets en bertoiets 
aenboenenfeonnen/oïS DP Dcnluibcn gctoiirclgfe baii 
(ïonben aen aenboen foube / toanneer fp/ boo? ber? 
Icibingc fgns parbons/in fgnen balfirife gefeomen fou? 
ben toefen. €n fijn meefterfcDap ober Den/feggenfe/ 
is toijt ban IjuiS/ fo Den be genabige <©ob Dct befle en 
tïerfefïc bed befer 3lanben ingegeben Deeft/feet todfie 
Dp toetenbe / bat DP met macljt cn getodb aen pen niet 
Dcbbcn en macD / Deeft DP Den / als een bergiftigt aes/ 
bit parbon boo2getoo?pen / of Dp Den mitsoien in fyne 
felautoen Dabbefeonnenferpgcn. öittoelfeeDP Louys 
de Requefens, fcggenfe/ tod fean berfïaen / bat Dp Dier 
met geen <©?anatife iBoren te boen en Deeft / tiicrjï» 
met fcDone tooojben / balfcDe eeben / en flinfee p?actij? 
feen/ in fijn getodb foube mogen toengen. ©e Coninfe/ 
(fcggenfe) foube befe ülanben feefet in toebe toengen/ 
mits felfS uit ^pangien Dier feomenbe/ ban Dpnioct 
meer ben föaeb ber ^§paenfe ^Inguifitie / ban fijne ge? 
negentDeib en liefbc tot befe fpne Crf-Hebcdanben 
bolgen. piemanb en late Demtoijsmafecn/ feggen? 
be/bat fijn iDajdïeitfo beraert toefen foube /bat DP 
fijn felfs toefenbe/ niet fo bed en foube toillen boen/ om 
be bcrberffenilfe befer ganfcljer Danben te berDoeben/ 
als be ^eifer Caerle fijnen baberDooglof.memode/ 
in ben jare 1540. gebaen Deeft/inDetontoeberoföe? 
roetten / bat Dem binnen be jtabban<0cntfcDcente 
berfjeffen / te tfilien en ter neber te leggen: betoelfee 
boen boo? liefbe/ bie DP tot befe Danben tooeg / om 
bier fafee toille/ alle anbere te rugge ftdlcnbe/ uit 
^pangientlrarboo? ©janfenjfe / niet fonber merfee? 
iijfe peryfed/in befe Danben is gefeomen /maer ben 
Kaeb ban be^nguifitic belet ben Coninfe/bat DP tot 
genigen tijben feertoaerS in befe Danben cn faï mogen 
feemen/om bic in rufte cnbjebeteltellen. ©cDan? 
ben ban B?obanb / Blaenberen/ en anbere Dcbbcn 
mibbden te tebenfeen/fo fp geeneeutoigefcDaubeen 
berberffeniffeop Den cn toillen laben/ Doe fp / boo? IjuU 

pc banben jitoincc ban Crangien/en bolgenbe b’erein? 
pelen ber ^ollanberen en ^danberen/befe meer ban 
Cgiptife feabernpe ban ben lieben babedanbe b002tS 
fuïlen ijdpen bertoijben. Ijebben te bebenfeen / bat 
DP (te toeten be <©200t Commanbeur) be felbe com? 
miffie Deeft/bctoelfec be hertog ban Dlba gefeab Deeft/ 
bat Dp ban fijn mce|feren / ge3toorcn bpanöen befer 
Danben/ in plaetfc ban ben hertog ban Dlba niet ge? 
fielt en foube toefen /ten toarefp Dem beguamer Dab? 
ben geacfet/om Daer fcDeimS boo’nemen te boïbocren, 
^P pebben te oberlcgnen fyn Dcerlyfe feit in t Coninfe? 
ryfe ban <©2anaben lictocfcn/nemcn oofe acïjt op ’t feit/ 
bp ben ^panniaerben onlanr binnen Dnttoerpcn be*- 
toeben / ban be todfec fp genen anberen auteur tcfoc? 
feen en Ijebben/ban Dem. Daet oofe bie ban ëtredjt/ 
fcggenfe/infienbe gdegentDeib/ban’tgene Defe acn? 
fiaenbe is getoeefi / fp fullen beffdben ïieguefens 

fcDalfe' 
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bebinlien: lö fctt tnöien groenen/ toatrê 
(fcagcnfe) Dan Dan ben DeröojDen te Dertoacljten •} 
jttaer toat Batetbcel fclfêijbeng/ feggcnfe/ öaer alle be 
toceeltbegerccbtigljetb Ijcnbcr fr.he / cnbe ongercclj? 
ttgbetb fjenbee Dpanben fa&en gcnocgfacm ontöefu iö. 
<©en toellicn 3tjn eigen fcïjabe/ obcrlajï en berö?uelmi? 
gen niet en Betoecgt tot een manlijïtcn mm te grijpen/ 
befelbeenfulïenoüïi geen fcltoftctt Daer toebetoegen. 
SDaeiotn totilen fp Don ganfr Bet Dcrten ben l^eere Ber 
£)ep?fcljarcn Lnbben / bat tjp / boo? 5Ü»e gronbelofe 
DarmDertigfteib / beu genen / bie eenigc gerechte fafcc 
bjpDen / be felbe tot fijnbec eeren totl Ijdpen uitboeten: 
bie teillenö en toetend een ongereebte falie beijDen / tot 
fcljanbe Dingen en Derbeïgen: biefuïjc Boojontoetcn? 
Deib bocn/aen Ijaren DerfïattBe berltcllten/op batfe Dan 
ben tmöbctiïanb afftaenBe/ enbanljareBoiingeleet? 
toefen IjeBBenDc / Doo?taen bc gereclingfjetB Dooefiaen 
ntocljtctt. ... 

©p BttparBonsijn feer toetmgtngcftomcn/nocD" 
tano’ ift gebeurt / bat «Öerrtt ^ranjToon öitenbogaert 
23joutoer in be Doge 25?outoeröe binnen ütredjt / Bie? 

arme men meenbe/bat geDluclit toaö uiten lanbe/maer ban 
hnifiiït” oeftaBig in 3ijn buis en 23?outoertjc gebcuben babbe / 
recbt no’ en’t felbe baer na fo geacconnnobeert / fo wen bon 
mm op fdjoon foebte / bat bP Bet bonbe ontbomen / of niet ge? 
J?* Donben tootBcn boo? raeb Dan cenige Dmnben betoeegt 

iö getoo?Bcn / om eenmael uit befc geftaBige D?efe om? 
(lagen te toefen / bit parbon acn te nemen / en baer op 
guanfutë binnen te bomen / gaenbe / best morgens* 
Deocg b’eene poo2tc ferretelijb uit/ en bomenbe om? 
trentte lourcnDoo? mibbag een anber/ namentlijb 
beï©itteD?outoenpoo?te binnen/ beeft bent/na ben 
regel en o?D?e baer toe gefielt / moeten febieben. <©ef? 
gelijrionodjeenbojgcr^ foon/ genaemt <^acoB^a? 
tobf5 toefenbe be foon Dan een Cramer in be goiboop / 
bte Dem in ^ollanB babbe ontbouben/mebe Binnen ge? 
bomen / op t Doo?f5 parbon / en bebben ’t felbe fonber 
eentgeftoarigljeib genoten/ bocböcbooef? 3iacobiO 
lange/ na bat ben tijb beö parbon toast geerpfreert/ in? 
gebomen met sijn butstD?outo / bebbenbc ’t felDe bp re? 
gtietfe Derforbt en te bennen gegeben/ bat fp binnen 
3[eibenbc(ïotenbabbcn getoceft in be bclegeringe/en 
niet eer en babben bonnen bomen, ©de aebten / bat 
om be toeintgbeib ber perfonen bie baer op tnguamciv 
fp bet gelub babben / bat fjetï)entodbcguam/enDat 
Het be pijne niet toeert en toast/ bet tooo?B en be belofte 
te Bjckit. 

^De A©200t-€ommattbcuE bebbenbe tot puffel be? 
fdyteben be 43ebcputcerbe Dan alle be j^eberlanbfe 
3fbobincicn omljenlutben Doo? teï)ouDenfe&ere$?o= 
pofitte/om gdb te Hebben/ beeft be felDe beo anberett 
baegst/ namentlijh ben 7 fjnnij / na be Dcrbonbingc 
best parbonst / boen Doo?boubcn befe §3}opofitie. 

pjopofr \,fYn Hoeren,die reprefenteren dc Generale Sta- 
tiè beu J_VJ.ten van den landen van herwaerfover, mijn Hee- 
^cur»U re Groot-Commandeur van Caftilien, Coninklijke 
rnclof Maj. Stadhouder, Gouverneur en Capitein Generael 
gare» in de felve Landen, heeft my belaft u jegenwoordelijk 

mTbm*te lcgSen en voor te houden de principale oorfake , 
Sjantoc^ waerom gy, ter ondonnantie van fijne Maj. alhier be- 
yen öcit febreven en vergadert fijt. 

En eerftclijken, allo fijnre Maj. meininge en wille 
jnnnücm' altijd is geweeft, en als noch is, by alle gevoegelijke we- 
geöatn. gen te voorderen en procureren peis, rufte en tranquil- 

liteit in defe fijne Nederlanden, den welken als patri¬ 
moniale en erflanden, fijne Majeft. fo grote liefde toe- 
draegt, en mitfdien nimmermeer en cefleert, alle mid¬ 
delen te foeken, om de landen te helpen uitten druk , 
miferie, ellendigheid en calamiteit, daer in de felve fo 
lange geweeft fijn , (onderlinge hoemen die wederom 
fal konnen ftellen en bringen tot fuiken rufte, vrede en 
voorfpoet, als die daer te voren waren, mitfgaders in de 
goedepolicie,contradlic, neringe en koopmanshan¬ 
del , daer in dc felve fo grotelijk hier vorens plachten te 
floreren. 

En hoewel defe liefde en goedwilligheid, die fijne 
Maj. u toegedragen heeft in ïaenigerley manieren be¬ 

toont is geweeft , des niet tegenftaende heeft hy de lel- (Uff 
ve nu principalijk willen betonen en bewijfen, by eene bon/ Mis 
generale gratie en pardon, gelijkgy hebt mogen fienen !,f, ‘ 
verftaen, ’twelk fo breet en ampel is, dat’tleive be- brtooti 
grijpt en comprehendeert de Staten , landen 5 fteden , baii tie 
gemeinte en communiteiten,die regens God en fijnder JjfJ 
Maj. mifdaen en misbruikt hebben, cn ook alle parti- <cüiuo& 
culiere perfonen, al ift datfy gecondemneert cn geban* b?acgt 
nen fijn geweeft , wefende daer in alleenlij ken eenige 
geexcepteert en uitgefteken , die mits der enormiteit ► 
van hun crimen en mifdaden,fijnder Majefteit niet ge- / 
do?hr en hebben weerdig te fijn, om van de voorfchre- 
ven gratie en beneficie te genieten, en deelachtig te 
wefen. 

En hoewel dat fijne voorfz. Majefteit haerbetrout, 
dat by der gratiën Gods, ’t felve pardon oorfake fal we¬ 
fen , dat vele, die door quade en bofe geeften verleid eri 
geabufeert fijn, en misbruikt hebben, als voorfz is, 
hun faulten, dwalingen en mifdaed bekennen en inderi 
rechten weg vande CatholijkeRoomfeReligie, en tot- 
te onderdanigheid, die fy haren Conink, overfteneri 
natuirlijken Heere en Prince fchuldig fijn, wederkeren 
fullen: nochtans begerende ’t felfde des te lichtelijker 
gedaen te worden, cn willende, dat den peis, rufte > 
vrede en tranquilliteit vande’ voorfchreven Landen te 
vafter en geduriger fy, en dat de quade geen occalie 
en fouden hebben, om ’t gemene volk te altereren, fa- 
yende hun fenijn, gelijk fy gedaen hebben, fonder- 
linge onder ’t dexfel van ’t accoord van den i o pennink 
opte roerende goeden , en den zo op te onroerende 
goeden , fo heeft fijne voorfchreven Majefteit fijne 
Excellentie belaft , om te verklaren aengaende den 
voorfz tienden en twintigften pennink,’t gene des hier 
na volgt. 

Te weten, dat den voorfchreven tienden en twintig- 5 
ften pennink den Staten of Landen niet geeifchtenis jnftcllers 
geweeft, om die te quellen of vexeren, hen opleggen- fca*1 öch 
deonyerdagelijkeenby na ónmogelijke laften, noch 
om te beletten de contradfatie van den koopmanshan- tigiïcti 
del, neringe en negotiatie, ’t welk de feditieufe rebel- pcurnuè. 
len en wederfpannige voor een dexfel genomen heb¬ 
ben , om daer mede onder’tvolk oproer te maken: 
maer op dat de vafallen en onderfaten gereder en lich¬ 
ter middel fouden mogen hebben, om haren Conink 
en natuirlijken overften Heere en Prince te dienen in¬ 
den groten voorvallenden nood, uit faken van der oor¬ 
logen, tegens de rebellen, wederfpannige, enpertur- 
bateurs vande Catholijxfe Roomfe Religiën, en der 
gemeine rufte en vrede. 

Gemerkt dat de middelen vande beden en fubven- 
tien, diemen van outs gewoonlijk was te gebruiken, 
nietfufficienten waren ,om te verfien totte grote en 
uitnemende laften en onkoften, die fijne Maj. dragen 
mofte, tot onderhoudenifle van de krijgfluiden, die fy 
eftimeerdevan node te fijn, om detroublenen com- 
motien, die inde felve Landen waren, te ftillen en pa¬ 
cificeren , de quade te ftraffen , en de goede te ftellen en 
brengen in de oudegewoonlijke ruft, peis en vrede. 

En al ift fo, dat volgende ’t gene des voorfz is, fijne 
Majefteit wel gemoveert foude mogen fijn, om met¬ 
ten middel van den voorfchreve tienden en twintig¬ 
ften pennink haer te behelpen, desniet tegenftaende, 
gemerkt dat de Staten van den Lande veel merkelijke 
inconvenienten en grote fwarigheden opte executie (roI-3*0 
van dien, t’federt geprefenteert en vertoont hebben, 
en dat fy te dien einde grote inftantien gedaen heb- scfDae* 
ben, fonderlinge aen fijne voorfchreven Majefteit in 
Spangien : de felve begerende den voorfchreven Lan- ^“r^cn0 
de te gracificeren , en om de goedwilligheid , liefde gcnmiflr 
enaffëólie, die hy denfelven Lande gedragen heeft, 
en alfnoch toedraegt, fal den voorfchreven tienden cn 
twintigften pennink afdoen, annulleren enaboleren, 
niet tegenftaende de accoorden, confenten en belof¬ 
ten , diemen haer daer van gedaen heeft, en fal den fel- 
ven van nu voortaen verklaren nul, van omvaerden, confnijf 
cn van genen effedte,gelijk of die noic geaccordecrt trr. üau 
en waren geweeft , en ten felvcn cffeöe, fai fijne Ex- turn nu! 
cellentie daer van doen leveren fijner Majeft. brieven, onton”?» 

tot Dm. 
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tot gehele fatisfa&ie en contentement van de voorfz 
Staten. 

Wel verftaende dat defelve Staten ook voldoen en 
furneren Tullen, ’t gene des fy, om daer toe te geraken, 
tot diverfe ftonden belooft, en particulierlijken aen fij¬ 
ne Majefteit in Spangien geprefenteert hebben, ’twelk 
is, mits betalende voor den tijd en termijn van fes ja- 

fijoetioT ren jtwe rnilioenen’sjaers, daer van noch refterente 

Oorforonk der Nederlandlê Beroerten. 
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’njencfp voldoen vier jaren, welke fes jaren expireren Tullen 
inplact; den 13 dag van Augufto iyyy.naeftkomende, datfy 
fe uan ’t einde van de voorfz Tes jaren ook betalen Tullen den 
brruié; tweden honderften pennink geaccordeert, in gevalle 
prefrn; van invafie, gelijk fijne Majefteit ’t felve ook Tulx ver- 
iccrcoc; p-acn heeft, by de antwoorde gegeven in Spangien, 

torren/ cn dat fy te dien einde geven Tullen hare obligatien 
boos ben van den voorfz tweden honderften penning, To men 
termijn ^ ecn y egel ijk in ’tbyfonder leftmael aengefocht heeft, 
rnuUK gekerkt dat men gfotelijx van node heeft, gerede pen- 
tiiülioe.- ningen op te brengen, en ook de grote en frequen- 
nrn ^ te invallen, die jaerlijks in dele Landen gefchied zijn, 
^°jadë / ’t geheel notoor is, tot grote Tchade , nadeel en 
nit’fin- prejudicie van fijne Majefteits vafallen en onder- 
Dcöe fc£ laten. 

ooiuc Haer betrouwende infgelijx fijne voorfz Majefteit, 
betalen dat voor den toekomenden tijd, de Telve Staten hun 
Dcnttoc; devoir doen Tullen, om fijne Majefteit te dienen van 
Derftcn** nieuwe beden en fubventien, na hun vermogen, en de 
ytntunfi. occurrentien van den tijd, en na den eifch van de node- 

lijkheid, diealdaer fouden mogen overkomen, volgen¬ 
de de goede en oudeaffe&ie, devotie en obligatie, die 
fy haren natuurlijken OverftenHeereen Princealtijds 
gedragen hebben, tot defenlie, befchermeniffe en on¬ 
derhoud van dien,en tot confervatie en bewarenifife 
van de voorfz Landen, gelijk fy ook altijds fijner Maje¬ 
fteit geprefenteert hebben. 

En v/ant eenige van de voorfz Staten begeert heb¬ 
ben, dat den Raed van troublenafgedaen, en alle Ta¬ 
ken aldaer hangende, aèn de Provinciale Raden en or- 
dinarife juftitie van den Landen gefonden, getradleert 
en gewefen fouden worden , fo heeft fijne Excellentie 
u mijn Heeren wel willen te kennen geven, dat den 
voorfz Raed ingeftelt is geweeft, om aldaer té tradte- 
ren de faken van degene, die regens God en den Co- 
nink fo grotelijk mifdaen hebben,en om kennilfete 
nemen van de civile pretenfien op de geconfifqueerde 
goeden; ’t welk na den tijdfeer nodelijk is geweeft, fo 
wel mits dattet een fake is, die dikmaelbyConingen 
en Princen gedaen word, fo wanneer fulke extraordi- 
narife faken in hun Coninkrijken, Landen en Heer¬ 
lijkheden gebeuren, als mitfdien dat de ordinarife Pro¬ 
vinciale Raden tot fo grote éxtraordïnarife laften, 
niet gevoeglijken en fouden kunnen voldoen, maer 
fouden gedrongen wefen , merkelijke faute te doen 
in de adminiftratie van de ordinarife juftitie, die fy ex¬ 
erceren. 

En hoewel om defe oorfake, en eenige andere re- 
fpeéten, fijne Majefteit foude mogen den fel ven Raed 
continueren en onderhouden, nochtans mits u voe¬ 
gende en accommoderende op de accoordenvoorfz, 
en hem deshalven goed genoegen en contentement ge- 

Co; vende,fal de felve infgelijx tevreden wefen, u hier in 
iifnfe fal te believen, en den voorfz troublen Raed af te doen. 
Dra overfendende alle de faken aldaer hangende ongedeci- 

deert aen de Provinciale Raden relpecftivelijken, om 
de felve te mogen handelen, tradteren, aenhoren, flich- 
ten en temineren, en daer van executie te doen, in 

isbraren conformiteit van recht en juftitie, en na uitwijfen van 
«önic- haren coftumen. 

toiuen”1 ^rs welken,mijn Heeren, gy de oorfake moogt 
rentent weten, waerom gy by fijnder Excellentiegeconvoceert 
Dom/ en befchreven hebt geweeft, om u fijnder Majefteits 

btoapcn» en intentie 5 als boven, voor te houden en verkla- 
jDsDcgc; ren/>en op dat gy foud mogen bekennen de vaderlijke 
nfcfjtr liefde en aöedtie, daer door fijne Majefteit begeert de 

rufte, vrede, peis en tranquiliteit van de Staten en Lan¬ 
den voorfch reven 

En nadien gy fijnen voorfz wille en meningever- 
ftaet cn kent, fo refteert nu, dat gy van uwer zijden 
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gebruikt fulke dankbaerheid en correfpondentie, als 
tot fodanige grote liefde en aftedtie toebehoort. En 
want de faken die men u eifchende is, niet fwaer, nieuw 
of extraordinarisen zijn, maer fulx, als gy fijnder Ma¬ 
jefteit altijd geprefenteert en belooft hebt, fo wilt de fel- 
vcliberalijken ,en fonder lange uitftel of vertrek, vol¬ 
komen en furnerert. 

Sonder daer in eenige fwarigheid of letfel te maken, 
onder ’t dekfel dat gy begeren foud, datter een generale ban öe 
vergaderinge van de Staten gefchieden foude, om te1^6^ 
tra&eren van de middelen, hoe men défen dienft en 
bede fal moeten doen,’tzyby generale of particuliere gen ge# 
middelen: gemerkt dat men naderhand op de felve iirrale 
middelen fal mogen tradferen, en dat defe jegenwoor- 
dige nodelijkheid ’t felve nieten permitteert, ook dat De 
de faken in fuiken ftaet en gefteltenifle niet en zijn, tatert 
dat men die fo lange foude mogen uitftellen: maer aen 
merkende de gratie en faveur, die fijne voorfz Maje- 
fteit by ’t pardon generael gèdaen heeft,en uookje- 
gcnwoordelijkdoet, by deabolitie van den tienden en 
twintigften penning ,en het renvoy van der faken, in 
der manieren voödz: fo behoord gy met alle vlijt en 
fpoet,en fonder vertrekte doen ,’tgene des men u 
tegen woordelijk verfoekt, nopende de voorfz twe mi¬ 
hoen en’sjaers, voor den tijd alrede verlopen, en als 
noch toekomende, totten einde van de voorfz fes ja¬ 
ren, metten voorfz tweden honderften pennink, als 
de voorfz fes jaren verfchenen Tullen zijn, gemerkt 
dat al ’t felfde u geeifcht word , tot defenfie en be- 
fchermeniiïe van de Catholijke RoomfeReligie, tot 
confervatie en protedlie van de voorlz Landen, en ook 
van u felven, en fonderlinge tor gemene en generale 
vrede, peis , en rufte, en is in effedte anders niet, dan 
een approbatie en voldoeninge van uwe prefentatien 
en beloften. 

Gy behoort ook niet in difputatié of twijfel tc 
ftellen , of de voorfchreven beden wel én behoor¬ 
lijk, en by behoorlijke wegen en manieren geaccor¬ 
deert, of dat de conditiën al volbrochtzijn , gemerkt 
dat fulke fwarigheden of fubtiliteiten (die eenige diffi- 
culterende alle faken begeren te foeken) waerlijk 
niet en behoorden in defen tijd te vallen tuiïchen 
eenen fo genadigen en goedertieren Prince , en ful¬ 
ke fijne goede en getrouwe vafallen , de welke ook 
geen ander refpedt noch confideratie en behoorden te 
hebben , dan alleenlijken tot Gods en des Coninks 
dienft, en tot dewelvaert,prefervatieen remedie van 
den Lande. 

Want niemand (hy en zy t’eenemaelvan jugement 
en reden berooft) en kan ignoreren , dat in fulke treffe¬ 
lijke affairen concernerende de wel vaert van den Lan¬ 
de, en in fodanigen benauden tijd, niet enbetaemt, 
van gelijke fubtiliteiten, dilputen of fwarigheden te 
tradleren, mitfdien dat, alwaer’tfo, dat de voorfz be¬ 
den niet geconfenteert noch geaccordeert en waren, 
wefende de fake in fulke extremiteit (gelijk gy mijn 
Heeren wel weet) gy foud behoren de felve van 
nieuws te accorderen, om by gebreke van dien, de 
religie, noch de gehooffaemheid die men den Co- 
ninkfchuldigis, niet te laten vetgaen, fonderlinge ge¬ 
merkt dat het quaèd en de ellendigheid fo groot is, en. 
de onkoften Van der oorloge fo uitnemende en onver¬ 
dragelijk zijn, dat al ’t gene, defer gegeven en geac- 
cordeeft fal zijn, nietgenoegfaem cn fal wefen , noch 
kunnen furneren tot’t gene datter van node is. ’t Welk 
de Staten wel behoren te overwegen en confiderc- 
ren, mitfgaders de fchade, verlies, en ellendigheid, 
die defe Landen, te dier ooriaken, en by gebreke van 
beden , geleden hebben , en noch dagelijx moeten 
lijden. 

En behoren infgelijx de felve Staten te aenmer- 
ken, in wat geftelteniffe fijne Excellentie defe Lan¬ 
den t’fijner aenkomfte alhier gevonden heeft,en hoe 
de felve als noch jegenwoordeiijken ftaen, tercaufen 
van de betalinge van de krijgfhiiden, die men grote 
fommen van penningen fchuldig is En fo verre dé 
voorfz Staten daer toe niet geringe en fecoureren of 
opbrengen de penningen van beden, die fy gelooft 

f £ heb* 



Het levende Boek» 

hebben, fal onmogelijk wefen , die krijgfluiden te doen ! 
monftreren , ’t welk niet géfehieden en kan , Tonder j 
hen eenige merkelijke betalingeteffens te doen. En in- | 
dien men defelve niet en doet monfteren, Tullen de on- 
köften belopen op’t dubbel, enen kunnen ook de fol- 
daten niet gehouden worden na krijgsrecht, fo’t be¬ 
hoort , mae; fo de felve dagelijx muicerye ftichten , en 
kanmen de viótorie, dieonfe Heere God onianxons 

1 5 74 
ffett paren namtrltjPen 3|eere en $nnte / te adPip ^nöe. 
ren alle bepoorlyPe middelen / om de felPe te dienen gj»? 
en te puipe te tornen (niettemin in die ootmoedig? bmcK» 
peid/ en op correctie Pandefelbe) tot reftauratieen 
patificaticPande Nederlanden / die pem Pan patri? jJSJr 
monie toepomen/ en fijne Poo2fatcn fo lief ensenge? ro*H&ra 
naem 3ijn getoeefï / iegentoobrddpp fo defoloet en JjgA 
ontleed leggende/ fa opten ftqj Pan paer utterfU en 

verleent heeftTniet behoorlijken vervolgen, noch ook j laetfïe PerOerf/ ooh feer importerende’t oudere püUÖ' « 
de oorloge voleind worden, To men wel begeert, maer Pan OUÖ pcilt0 <0ClOPe en CotpölijPe NOCtUfe Ne? « 
ftellen hen tot alle onaeregeltheid , bedervende en uit- Pgie / diemen aen aiieiï Jïjöen ftCt teanPc’cn Of fCpllfc? cc 
terende de goede onderfaten, en den huifman, tegens Pen / £11 periClUCCdl meet Öail OCtt / tOt fttt gtOOt ÏCCC? cc 
den willeen meininge van fijnder voorfz Maj.en van | toefen£11 pettfïÜeer derP002fc!j2£pcn(©eOepUtCCrÖcn/ cc 
fijne Excell. Tot alle welke ongeregeltheden men fou- | £n Pan aüc tbaeracptige en goede CPrifïenen: pCÖ? cc 
de mogen verfien>fo verre de voorfz Staten hun de- i bCU gedurende pet lange ftille leggen / dat fp UtöC <££ 

defmen aen hen ver- voir kortelinge dede op’t gene 
Tocht heeft. 

En nadien dat by defe beden fo grote fchade 'ge- 
excufeert en verhoed mach worden, en dat ter con- 
trarien groot profijt daer uit volgen foude , indien 
men de krijgs-luiden konde betalen, en in goede dif- 
cipline houden, gemerkt ook, dat fijne Majefteit van 
lïjnderzijden gedaen heeft al’tgene dat mogelijk ge- 
weeft is , hebbende fo grote fomme van penningen 
uit Spangien herwaers-over gefonden. Sijne Excel¬ 
lentie , in naem van fijnder Majefteit , verfoekt u 
mijn Heeren anderwerf, met alle mogelijke inftan- 
tien en vermaningen , dat gyu devoir en officie niet 
vergeten en willet , noch een fo redelijke en billijke 
fake verachteren , Tonder ’t felve langer uit te ftellen 
ofvertrecken. Want indien gy begeert, datter, eens 
een einde gemaekt worde, van defe civile en inland- 
leOorloge, en dat gy God dienen wilt, en de hand 
houden en mainteneren , en indien gy de welvaert 
van der Gemeente begerende fijt, en verhoeden de 
dood-flagen , plunderingen , rovingen , verderffie- 
niffien, druk en lijden, die wy jegenwoordelijk aen- 
fien, en hen voorden toekomenden tijd alfnoch re- 
prefenteren, fo binnen als buitenslands: fo is gant- 
fchelijken van node , dat gy , fo vele alft mogelijk 
word , u evertueert, en uwe uiterfte devoir hier in 
doet. 

En fo men wel bemerken kan de goedertierenheid, 
genade en rechtveerdigheid van onfen Conink , die 
anders niet en begeert, dan defe Landen wederom te 
brengen en reduceren in haren eerftenftaet, orden, 

(Tol 93.) polhie en goeden regel, fo wel op’t ftuk van de religie 
’J ' ais van de juftitie, en de felve te ftellen in goede vrede, 

rulle, peis en tranquiliteit: is ook wel billijk en rede- 
lijk^atfijne vafallenen onderfaten, in tijde vanful- 
kenood, hem nieten failleren, maer als goede en ge¬ 
trouwe, hem helpen en affiliëren , op dat alle faken 
geremedieert en geaccordeert mogen worden , met 
fulke vlijt enfpoed, alft wel behoort en van node is, 
’t Welk fijne Excellentie van u mijn Heeren verwacht 
en verhoopt, hebbende goed en valt betrouwen , dat, 
nadien gy fulke vafallen fijt , die de welvaert van 
den Lande fo grotelijk begeert, gy fult terftond, en 
Tonder voorder vertrek , eenen fo redelijken en no- 
telijken eifch volbrengen , na de verbontenifle en 
obligatie , die gy deshalven hebt. En des te meer , 
mits dat het gene defmen begeert, tendeert ter eeren 
Godes , ten dienfte van onfen Prince , en tot hul- 
peen fecours van ons Vaderlnd, mitgaders tot con¬ 
servatie van u allen, en van uwe huifvrouwen en kin¬ 
deren. 

eellemie ( met een onuitiprePdijPe begeerte en de? 
Potte ) bcrtoacpt pebben / betoorpen en geconcipi? cc 
eert eenige principale poimten/ gtotelyp belangen? cc 
Pe Pen Ptenft <23cöeö / onderpoudeniffe pan ’t pet? cc 
lig <0elüPe / en CatpoltjPe Koomfe Keligie/ mttf cc 

"F|€ <8edeputecrdcPandc Staten Pan de N2oPin? 
^ den eenige Pagcn tot truffel getoeefï djnPe / en 

Paenta geljoort Hebbende PePootnocmPc^opcfttie/ 
hebbennen dm <*3root-€Qmmandcur/ Pan toegenen 
door lafï.Pan paren principalen / oPcrgegePen Pefc na- 
Polgcnöc iïemonftramie. 

fïrmoti- 
llrautte 
rn bec* 
fork ban 
ftr acüf-' 

D€ <6ePeptiteerPc Pan Pe Staten PerPagPaert 
V tot ©mffel / P002 lafle Pan nPier aèvteUcrttie / bc-- 

nerenöe f n nutittngc Pan Puntte plicht/ en fupPere per? 
ijutctrör telijhe affectie en UefPe/ Pie 311 pebben tot 3ijne$fêaje- 

gaPeris Pen Ptenft Pan 3tjne EDajcfteit / toeperopreclj^ 
tingecnbcfcljerminge Panstjne PoorfcprePen^ePeC' 
lanPeu. 

€erfteltjh protcflcren Pc Pcorfcp?ePen <0ePcputeer= 
PemetïjcneenmonPe/ P002 <6oP enbenmenfepen/Km* 
Pan te pjtllen blijpen bp’t gene Poo?f3 i$/ biPPenöe fij^ btöbe» 
ne iBaiefï. feec ootmoePelijh/ ’t felPe te gelopen fonPer . 
eenigttoijffd/ jaPatfe ItePer Pjtllen fferpen PePooP/ «“5e 
Pan te fien eenige Peranöeringe in Pe ïieligie / en Pat “ 
itPje Crcell. geliePe/Paer Pan 3ijne |Baj. te Perfefeeren « 
acngcfien P’erpcriencie/Pie PefelPe Daer Pan mag fjeb- « 
ben/fePert3ijneaenbomfïe perpjaergt: en tot öienef? <« 
fccte (Paer Pan fp pen PerjePert pouben) fullen Pe ^ta-« 
ten t’allen tpPen Poen bltjben Pan pare gerroutoig^cc 

pciP / fo aengaenPe ono peilig Catpolpfe <6eloPe en re-cc 
ItgiealOPanfynclBai. « 

€n aïfo Pen goePen en getroutoen Pienaer begeert i&erfo* 
en efïimeert boPen al Pe liefPe / goePc ooge en repu= ^ea 1 öa 
tatte Pan 3tjnl^eer/ Pen toelïtcnocb toeflaet/tetoim 
tien en betoaren ’t perte pan 3tjne onPerPanen / P’toelP Dtitnaen 
met pem brengt al toatmen moept begeren / fal Peel 
gelden Poo? argument en PerfePertpeiP Pan Pit pup/fS 
Pat 3tjne JBajepeit geliepe pem te laten dienen Pan toer&m 
de naturele onderdanen Pan defe 3pne panden / al- “mö°of 
fo gedaen pebben 3tjne Poorfaten / daer de felPe pen Sean 
fotoelbp bePonden pebben / fo in’tfiuP ban bolide mmei 
alst Pan oorloge / opermips de felPe natuirlpp meer 
geneigt en geaffectioneert 3ïin ten Dienpe Pan paren 
Prince / en totbefcljermeniffe Pan paer Paderland / bctoarin 
brouPjen / Pinderen / Prienden en goederen / pebben? aeban 
de 00P beter Penniffe Pan de gelegentpeid / tnPomfïen/ . 
uitgangen/en guarticren/ dan andere dtebanberre maer De' 
panden3tjn/ geltjpden dtenfl bande natuirlpPeon? “««*' 
derdanen / fpecialpPen de benden Pan ordonnantiën en E* 
orPtnariO garnifoenen / met effecte pebbenbetoefenin nen^ 
alleerploicten. €n geltjp fpnc |Baj. in den jare 1337* ïat,w* 
00P Pertoont i.0 gePreeff/ en bp de felPe 00P daer op toeltC 
geconfidereert en geaccordeert/ gepende apofïille/op <c 
gelype remonflrantie en reguepe pem geprefenteert« 
bp de Staten <©encrael/ten felben einde. <0een ttoijf?tc 
fel Prefende / of 3tjn jBajefleit en fal pem beter gedient<c 
Pinden/ alsi Pan Peel Preemdelingen/PrieniSprincipael « 
toit ijj tot paer parttoilter/en om tc beroben en fpolie?<c 
ren ’t $and/al$ d’effecten uittoijfcn/lePende continue? ‘c 
lypenop hoordelen/en ten ïactficn pen PcrtrccPende(C 
met pare bolle gagien/de toclPe 00P tpjeofdriemaelce 
te boben gaen de gagien Pan de natuirlijPe onderfaten/{C 
latende alfo’t^and pdelban middelen goederen/ en £C 
fonder gereeperepeert of onderfoept te toerden Pan pa?cc 
regepaffeerde actiën/ gelijPmen toeïboenPandetn?(C 
gefetenen of landfaten/ die 00P meninge rcifenere? ‘c 
eperepeert en onderfoept 3tjn getoeefï / ia 00P tot ftraf?cc 
finge/ en paerluider te doen nfïitucren intereflenen “ 
bcroPingcn / door toelP middel fp te beter in officie(C 
mogen gepouden toerden / en ’t &and gefoulagecrtcc 
Pan Peel foullen/eymnordinarisf oPerlafïcn en andereec 
ejrccfTcn. , “ 

Utet-te-min isstoel notelyp/ datfc beter betaelt en ‘c 
onder? 



15 74- 
©at öe onbcrhoubcn toorben / ban 3P bus lange gebacn 3ijn / 
Ka t*n toelBen effecte /enbrcfcnbe ben tlnrjffci bie3P baer 
be pen? oen mogen D^bDcii/ aengcfien be grote acbterftalïen 
nincjen nan fo lange bienft/ toelBe betalinge hen nochtans niet 
Keben m D^eft gemangueert of gefalgeert / geburenbe be öe' 
enfuö- be novennael,toacr toel goeb/bat bolgenbe ben boet/ 
ben tien öie alSboc genomen toaS/ be penningen ban be bebe of 

fubbentie ban hertoaerS-ober / tocrben gebiftnbucert 
bp ben CornmiS en (DntfangerS ban be Staten / toelB 
poinctalleenlijfimcbebjengen fal feBeren inganBom 
bieberfefieringc/bic baer toefen fal/batter betalinge 

©ntVaip fa! ballen / batmen gantfcD ten eenen Dope / be benben 
r>n*en ban 02öonnantien fal gemonteert fien/ eninfïaetom 

öienfïte boen. 
De ,©ta> 3Dcfcnbc feer notehjb / batmen orbre fielt opte ecte? 
««■ rpe/fobei-pe/bctbing/getoclben/ enfchricBelijBeac? 
Rri'en tctfa*/öicöageltjren conttnueltjB op ’t lanb gebeuren/ 
op‘re on? ober ben armen onbcrbanen ban 5pne jBajeft. niet an? 
gcregeU? öctsS meer of min/ ban of 3P toaren arme flaben en om 
|La„t gclobige / tot oneftimecrhjBen intercft en p?eiubitte 
fcrijgfc ban Daerluiber en ijaerlieber familie / oob ban Daer? 
tioift/ en luibermeeftersfo gecftelijBe ais tocreltlijBc tgeeren/ 
BR* boegercnen allen anberen/ boben bicn bat cauferen 

mag grote alteratie / mifcontentement en ontoeerbig 

Oorfpronk der Necierlalidle Beroerten. 

ban öefc 
XanDen 
fauüen 
gebacn 
toopen 
bpöcn 

rechten ban prcfent ais aüfcnt toefenbe / Ijn en feu? 
be niet faeïgeren / in conformiteit ban be bcorgaen? 
bepoincten enarticulen/ te Hellen benobige engere? 
guireerbe orbre / b’toelB Den betoeegt / Dem te bibben / 
bat hp ben arbeib aenneme/om Dem DertoaerjS-ober te 
begeben. 

€nopbatintoebomenben tgben 3tjn jfêaj. toefen? 
bein ^pangien / Debben mag beter cojrefponbentie 
banbe gcpaffeerbe en toeBomenbe faben in befe 3öne 
Heberlanben / tot beter onberDoubinge en fterbte ban 
bien/fonben Dem toeï feer ootmoebelijB toillen bibben/ 
batDpfoubc toillen oprechten en ftellen neffenjö Dem 
eenen ïtaeb / ban naturele perfonen ban be jpeberlan- 
ben / ban goebe gualiteïten getroutoigDeib/ om aen be 
felbe in alle boorballenbe faben acces te Debben / en bp 
benfelbcn toegen 3öne |DaJ. ban ais teabberteren/ 
om ter refolutie ban eenige faben / ben felben te bienen 
ban goeb abtojS/alS bennenbe be toetten / coHuimen/ 
Dumeuren en nature ban ben lanbe. 

3Belbe poinctenen articulen 3ijn ban fo groten ge? 
I toicDteenconfeguentie gemerbt en gelet optcntpben 
termijn / baer men ficD altans in binb/ rafgictie/ 
b’armoebe en mine banbe felbe Sanben/ en beratt? 
beringe ban eenige ban bien/ batfe fcfnjnen te bdan 

iitaice. (farteect/ fonber eenige biefe dBobeS/ nocD öntficD ban 
” ^uftirie/ immers ten minflen fal oorfaefe toefen / bat 

Doen ui 
ftitfc mu Dcib/ban Den te fien foonmenfcbelijfiengequelt enge? gen be generaliteit/be remebien ban b’affaircn ban 

DertoaerS-ober. 2Sibbenbe baerom te toillen letten cp 
be felbe/ en 3ijne fBaieft. fo toe! te informeren / tot fa? 

” toefenbe baer boor ontbloot ban alle macDt en fubfïan? 
” tie/ 3pne jBaiefieit ben getooorlö&en bienft niet fal 
” bonnen genieten / bat nocDtan# notclgb i.ö. 
55 baerom be Capitcinen belafl tetoerben/ DaredTom? 
” pagnien obecaitebolgen/ om alfulbe o?b?e te (tellen 
M alfi behoort/ op pene/ bat 3P baer boor in Daer particu? 

lier fullcn moeten beranttooorben. 
” ï|et foubc oob met Dem brengen een toonbeclijbe 
35 blpfcDap en genoegen / en foubè 3öne HBai. baerin feer 
” toel gebient 3ön / inbien bat alle o’ubegerecDttgDeben / 

pribilegien en coftuimen ban ben 3ianbe in ’t generael 
© ouöe 
tccöicn 
Mjf* en particulier geabminifireert en gegoubeme’ert toer 
ficrfieP öen / gelijb 3P 3pn getoeeft bpbe Coninginne ban ï§on? 
Jen op De garpe / onber ben föcifer Caerle (be toelbe <©ob gena? 
ttoec/aitf big5p)beftoorenengeconfirmeertbp 3ijn Coninblij? 
deeft'’ be JBajett. Dernemenbe ben ouben boet en orbre op ’t 
fijn bp ftub ban ^tate / gjuftitie en oorloge / Dem reguleren? 
tijDeban be/bolgenbe befelbe injtructien/en tuffcöen beiben (tel? 
nfnainne ienbe boor ben meefienbeel om rebenboorfcDreben / be 
bandon? principacl(te fêeere en Captteinen gegualificeerbe ban 
garf een befeianben. 
fercanv 3©oortjS mebe toeg te nemen en te niet te boen ben 
ie. Raet/biemen noemt ben ïiaet ban troublcn/en te ber? 
hX feböen aen be $2übinciale raben alle fabe / om befelbe 
“eb ban bijfinitibelgb te beciberen en (tiffen/ altoaerpartpen 
troubien ïi02tcr ejcpebitie en genoegen Debben fullen/ toaer in 
Slf*fa' genebifficulteit en behoort te ballen/ aengeften/bat 
renbope- metter felber getroutoigDeib b’eigen bomeinen ban 
ten aen 3ijne |Ba(e(t. geabminiftrecrt toerben / en foube 3ijne 
JfJfl“J|Ba(.ontla(t toefen banbe onboften ban eenen ejetra? 
SaSn orbinariffen ïtaeb / en 3ijne arme onberbanen berlicDt 

„ ban een ongeloofüjbe onbolie en guellinge/ bie 3p moe? 
„ ten bragen / mitsi be biere tpben / en be grote lanbDeib 
„ in’tberbolgen 
„ €n alfomen Dier boren metter baet gefien beeft be 
„ brucDten en fuccegf ban be prefentie bess =feeifersi/tc toe? 
„ ten/ bat alleen be faem en roep ban be bom(teban 3pn 
„ ConinbUjbejfêafefteitin befe3tjneHlanben /geïnbbe 
„ felbe bibtoilö gelooft Dabbe/ men fagbe Dertenenaf? 

©erfet, fecticn ban 3ijnegoebe getroutoeen toaeracDtigeCa? 
Siï tljolijbe (©nberfaten (cDönen en blinben / gelijb een 
nfnft/gp nieutoe ^onne/ berlangenbe met een toonberbjbe bie? 

rigDeib en begeerte na be bom(te ban 3üne JRaje? 
beS fteit m i& 00ft 0cen ttopffd aen / of 3ijne je? 
DaöDe / gentooorbigbeib en foube mebe brengen en beroorfa? 
jwfêfau* ben grote beranberinge ber faben en een toonberlij? 
icnoï* k*hrucljt/fo obcrmitiO be ingeboren liefbe/ oprecö? 
vicrfeoï te en Dertelybe affectie en reberentie/ be toelbe 3öne 
men/om onberbanen Den toebragenbe 3ijn/ als oob/ bat DP 
cfbfcre tocfenbe bebooHijb en particulierlijfs geinformccrt ban 
fteiicn. öe gepaffeerbe faben/ en biemen ohgeltjb beter uit? 

I. Deel. 

beur ban be boorf3 Staten / bat u €jrteil. mebe ntacD 
beeIacDttg3ö»öe meriten en brucDten/ biemen mag 
berbopen/ en ut glorie prö.ö én gratie/ toeïh behoren 
te genieten alle be gene bie oorfabe fullen toefen ban’t 
onöerljout ban’t heilig <0elobe en CatDoiybe ïlcli? 
gie/ mitfgaberSban befcDulbige geljoorfaernDeib en 
bienft aen 3iine jlSajcfteit/ en banbe tufte enbrebe 
ban befe ifteberlanben. ^enbenbe neffens be felbe 3ij? 
ne IDajeftcit / perfonagien ban befe Sanben geboren / 
banfulher gualiteit tonsDeib en bifrretie / bie getoa? 
pent en gefterht 3ünbe met goebe en getroutoe getuige? 
niffebanu€)tcellentie3Dne jBafeft. mogen contente? 
ment geben/ en Domen tot 3ijnen boorf3fonoteIDD en 
gereguireert. 

<©oh mebe om te reprefenteren / gefien ben ftaet ban 
©ranhröh boor öe boob ban ben ConinB/ en’t gene 
foube mogen bolgen tot prefubicie ban befe^lanben/ 
bat notelph is / batmen abbpfere opeenig accoorb ban 
befe inlanbfe oorloge / met conferbatic nochtans ban ’t 
dBelobe en Religie CatDolyhe/ eer en bienft ban 3ijne 
HBaJ. enbp bien mibbel te beletten b’inconbenienten 
bie baer fouben mogen obecBomcn/ fo toel aen b’eene 
als b'anbere3üben. 

€n alfomen in befe gelegentbeiö gefien heeft met 
groot leebtoefen/’t gene binnen Sïnttoerpen en fitrecht 
iS gefchieb/ en hebben niet Bonnen nalaten mits het 
fogrotelgB raeBt Den bienft ban fijne jDaJeftept/ u? 
toer €rcellcntie te abberteren en te berfeBereii/ bat 
fuir toonberlgB bebroeft heeft’t ganfche 3lanb/ en 
alle b’onberbanen mits öe guabe confeguentie/ 
b’toelB ooBjbe bpanöen geconforteert en gefterbt heeft 
tot groote berachteringe/ fchahbael en berbriet ban 
beEanben/en onberbanen.^aï baerom u €ïcellentie 
geliebcn fulBe orbre en berfe&erthepö te ftellen/bat ban 
gelijBen niet meeren gefchiebc/ brefenbc meerber 
guaeb / en boben bien Dem te informeren ban bc ober? 
laften en getoelben bic gebaen 31)11 in befelbe fteben / 
en be Danbbabige behoorlijB te ftraffen. 

25ibbenbe boortS bit alles te toillen nemen ten goe? 
ben / en te Douben boor certeinberfehert / bat be boorf3 
d5ebeputeerbc niet en foeBen noch en pretenberen/ ban 
<0obeS glorie en eere / b’onberhoub ban ’t toaerachti? 
ge<©elobc/en€atUolijBe Koomfe Jüeligier b onber? 
banigheib en bienft ban 3ijnc jDaj. conferbatic en ruft 
ban 3gne Staten en lanben. 

<©p befe ïtemonff rantie en berfoeB banbe <©ebepu? 
teerbe ban be Staten ban be £nobtncicn / Deeft öe 
<©root-£ommanbeuröen n S'mig gegeben/bena? 
boïgenbe apoftillen / en eerft. 

1. <§ijn Otcellcntie heeft berflaen / en öoort geerne 
be p20teftatie ban be <6ebeputcerbe / inhoubenbe ful? 

i Ben 
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©at De 
Cornnft 
tn^pa? 
(pen een 
StaeD 
tuil op« 
recïjteit 
ban in? 
geborene 
a^eöcr? 
InnDerfJ. 
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Öüetoi U 
[en fen? 
öen aen 
fijne 
4!©aje? 
fteit per? 
fanen 
ban qua? 
lité ge? 
boren 
ban Defe 
Xanbcn/ 
omfiem 
te info?? 
meren 
ban D’af? 
fairen 
ban Defe 
XauDen. 

CeaD? 
bpferen 
op een 
trartaet/ 
om te 
papferen 
Deferibi? 
Icinianr? 
feoojlo? 
gein 
contïDe? 
ratte bau 
De trou? 
bien ban 
©?anli? 
rijls. 
©af o? 

ber ’t feit 
ban 
Jïnttorr? 
pen en 
tltrrrfjt 
fltraffe 
gcDaen 
bJcrDe/en 
c?D?e ge? 
fte!D/Dat 
fuir niet 
meer en 
gefcjjie? 
Dr. 

2£nt> 
teoojDe 
of a’po? 
(lillen 
bpöen 
<0joat 
<ffom« 
manDeur 
op De 
boojfj 
rembn? 
flranrte 

©ptc 
pgotefïa? 

I 



5 io Het {èvende BoeL 

ut bg tx Pen öebotte totte <Catï)olijtic Religie / en Dienfl ban fp# 
er&cpu- ne ji^njeftcn / toaet in pp begeert / Dat fp alrpö conti# 
Jon De uiteren/ cn falöer fijne majefleit ban bertotmgen. 
Staren a 2. ^ <*Beöeputeeröe fullen erfiiberen öe Remon# 
sebaen. firanticn cn Süpofltllen pier gememtoneert / (pp meent 
beefoefc/öe Rcmonflrantie/Die öe Staten <©enerael aen Den 
Dat geen Coninfi obergegeben pebben/ aio pp na ^pangten 
b?eemDc totitic bettreefien/ om öe ^pangtaeröen/ öie pp aipicr 
fouffn11 opw ipromieren en in öe flerPtcn toilöe laten blpben/te 

öoen bertrecPen/öaec ban in’t eerfle boeP mentie io ge# 
maePt) om öie gefien 3pnöc / alODan gefonöen te toer# 
öen aen fpne ifèajefleit/ om boojtO geojöonneert te 
too?öennareöen. , 

b 3. j|et en io om Peel refpecte met oo?baerIijP / öat 

1 574* 
toillen boo?fleIlen/ rnitO öie oberleberenöe/ fijn €rccïl. “wapfe* 
falfe öoen eramineren: en falfe fpne flSajcfï en mogen»" 
oberfenöen. 

kil. 

toeröeu 
gcrotn» 
mirreert 
tot De* 
toannge 
ban De 
ftontt* 
ren/öa 

^pn€rcellentie peeft monöelinge berplaert hjLfp[’* 
in ’t bcginfel ban öe p?opofme aen öe Staten poe bcel toanDa“ 
öat’tfluP ban Slnttoerpen pem peeft mioöaegt/ toe? odcc 
fenöe een faPe öie Pp alöermeefi geboelt peeft / öaerom L* 
pp ooP alle öen arbeiögeöaen peeft / om fuïr te cinöen herpen 
ten eccflen pem mogelpp toaö: maer acngaenöc öen «» nu» 
firaf / eenen pegepjpen toeet toel öat öie faute öen fol 2?/ 
öaten io bergeben/ alfo öaer aio öoe geen anöermiö# }oUdc 
öel en toao anöero öaer in te öoen / ’t gene öient gan# ocfc&ie» 
fcpelpp gepouöen te too?öen/om ’t gelobe en ’O tooo?öO 
toille/maer aengaenöe pet toePomcnöe men fal fulpen maènt 

pet PnjgöbolP betaelt toecöe bp anöere panöen/ öan j 0202e fielten / fo ’t <0oö gelieft/ öat fuljc niet meer en fal Dan ru» 
Heien en bp öe gene öie geojöonncert 3pn bp fpne jBajefleit/na 
fowen. öemael niettemin öefe beöen 3pn oeeifcfit / om te bèta* 
toerS’* fen ’t bolp ban oo?loge / en fpecialpp öe benöen ban op 
Dat De öonnanticn en 02öinarife gamifoenen/öaer fal fuiPe 02# 
penning 0^ jn ge(lelt too?öen/öat fp boo? alle bJerPenfuüen 
DenS betaelt too?öen / ban termijn tot termtjne aio ’t bc# 
bennen poo?t/en öaer banöe Staten falcontentemcntgcgc# 
fonDe penb302öen. 
Sr£ c 4- Remonflranten mogen toeten öe neerflig# 
buren peiö öie allentpalben io geöaen/ bp öe eöicten / bifita- 
Dj?d* tien ban Commiffarifen/ ejcecutien ban penen/ aio am 
S/cn' öerfino om te boojfien tegen fulpen öeOQ2ö?e ban 
€omnn. ’tbolPbanoo?loge: maer öe faute ban betalinge peeft 
{fn Dan öeïet/öat men geen goeöe öifcipline en peeft Ponnen 

pouöen .^openöe noeptanö fpne €rcell. öat bp öe p?o# 
c '<®9 ’t bifie ban penningen en beöen/ öie jegentooo^öelpp öe 

berfoEh Staten fullcn öoen/ öaer in fal getemeöieert 3ön / alfo 
berpaelt iO bp öe generale p?opofitie. 

fieiien d ^. ^ijn Crcell. peeft öiPmael berplaert/öat fpne 
opce on^ gelieft, niet cn toccflact tc fecenlicu öc p?tbilegien/ ge= 
Ëdïan recptigpeöen/ufantten en gerecptelpPe en toettepjpe 

t-reflt 
niet. 

tfecög^, cofïumcn ban öen lanöen in ’t generael of particulier: 
, maer öie te toillen betoaren en panöpouöen/ alfo fp be= 

berS* looft en be3tooren 3pn bp pjne jBajefleit / en fo be?re 
ban’t pemanöp?etenöeert eenige pjejuöicie paerluiöer ge^ 
onDet# fepieö te 3tjn / en öeclarerenöe bp pegelpp refpectibelp^ 
dkÏS te öe particulariteit / öaer fal bepoo?lpP in toetöen 
biiegfen. boo?fien. 
«f».’« c 6. 23P öe generale p?opofitie iO belooft / öit fluPo 
SS1 Paiben ganfep contentement te geben öen Staten: 
aooutfe mito bp paerluiöer geöaen toojöe / öat fp öoen moeten 
ban Dm en in pare maept iO/ö’toelP fal geejfectueert toeröen. 
ba3n f 7 ♦ iO lange geleöen öat fpne jBaj. öe toille peeft 
tiou&ie. gepaö pem pertoaerO ober te tranfpo?teren/om in per^ 
f <©p ’t fone in aio te boo?ften / en mogen fpn onöeröanen pen 

ban bei öerfcPcct pouöen/öat fo pet mogelpp toare te öoen/ 
comnp öatppgeenoccafieenfalberliefen. €nfalfpn€rcelï. 

niet nalaten pem öaerom in|ïantelpp te biööen/ niette^ 
min fpn €rcell. en fal niet oppouöen ban goeöe fo?ge 

g <0P ’t te ö?agen / om te boo?fien ’t gene noöelpb io totte ge^ 
btrfoest mene toelbaert. 
ÏJJJ* 6 8. ^ijn ercell. en fal niet laten te rep2efenteren aen 
fen cn fpne iftëajepcit / öe regueften ban öe fupplianten / fo 
tienen pan alle ö’articulcn in öit gefcp2ifte begrepen / en fpe- 
DevianD^ naIÜb:n öit potnet ban te (lellen en te bcr&iefen eenige 
fen naturele perfonagien ban öefe Eanöen/om fpne |Baj. 
RacDin te bolgcrt/cn pem informeren pacticulierlpb banöe 
gan# fabcnban^eöerlanö. 

otter/ 
fionifïf. 

h ’t h 9- ^ijn €rcell. fal öefe remonflrantie / aio gefeiö 
bcrfoêii io,/fenöen aen fijne H&ajefleit/om bp öen felben te toer; 
nSe m öcn gwamftieert / en geo2öonnecrt na beporen / toaet 
ionen ' öoo? fullen becpoeö tooröcn ö’obcrblocöige boflen öie 
ban qtia pj in’t fenöen ban pare <0eöeputeeröe na ^pangien 
Kuit Oebben moetenöragett: niettemin/foöe^taten per^ 
te ren- fiftcrcii öaer te toillen fenöen pcmanö ban parem toe^, 
Den gei gen/ mitOöiett aennoemenöe cn communicercnöe fijne 
ban defe <nftcuctien/ fal fien te öoen/ aengaenöe öit poinct / fulr 
3lmtDen. aio fal beporen. 

'®p'i * i o. Aengaenöe ’t accoorö ban öefe inlanöfe 002Ï0- 
ban°Dcit oe/öe (öeöeputecröe pebben gefien ’t gene fijn fBajeff. 
btcDc en geöaen Peeft ban fpnent toegen/om bp alle miööclcn te 
dc icoit^ reconcilieren en te accominoöcren öe fahen / en foöe 
&Ime Staten eenige anöere goeöe en reöclpöe miööclen 

gefcpieöen. 
| 112. ^ijn €jcccU. en Pan niet öan in ’t goeöe nemen 1 <®n >t 

’t gene öe fupplianten reprefenteren uit goeöcr affectie Hot ban 
ter eeren <0oöO en ban öen ConinP/feibetotonöcr;ö£ ce’ 
pouöinge banöe toaeracptigc CatpoUjPe Koomfe ïfle^ Kui* 
ltgie/en onöcröanigpeiö ban fpne jBajefleit/ berflaen? « 
öe niettemin öat onöet ’t öerel öefer remonflrantie/« 
’t accoorö ’t toelb pen io geproponeert in ’t generael en “ 
particulier niet en fal mogen ecnigfinogefcporflnocp “ 
beraeptert too?öen. SSlöuo geöaen bp fpn €rcell. tecc 
25ruffel öen 113lunp 1574. en toao onöertebent/ Don tc 
Louys de Requeiens, en noep lager: bp oröonnantiecc 
ban fpn <£jccell. engetePent/ 

d’OvERLOPE. 

(C 

r\€fe boomoemöe 5Cpoflillen gebiftteert 3pnöe bp 
i-y öe boo2f3 <©eöeputeeröe ban öe Staten <0ena-ael/ 
en op elP ban öe 2Cpoftil!cn toel gelet pebbenöe. ^0 en 
pebben 3P öaer aen geen boiPomen genoegen gepaö/ 
öan alfo niemanö ban öe <©eöeputeeröe banöe Staten ronS 
<0enerael öe felbe en Ponöen met pare principale en dp dc 
meeflero communiceren/ fo io gocö gebonöen öat opte 
nacm ban örie Staten öeoï|ertogöomOban25rabanö 2B?a> 
öie bergaöert/ en bp öer panö toaren een naöet bet? öanD 
toningeen remonflrantie aen öen boorf5 <6rootCom? 
manöeurobergegebenfouöetooröen/ gelpp geöaen io cnS 
getoeefl in öefer nabolgenöe förme: manDew 

Btgebcn. 
Aen syn Excellentie. 

fifïecetl D€ mörie Staten’OSlanöO en^ertogöomo ban Jarfe 
flphfipnhu ’t norti> Crtn d?rroH fn>- fuilcit 25rabanö/ gefien pebbenöe ’t gene fpn €rceil. bc> bmpn 

lieft peeft/öen elföen öag öer maenö ban Sunioin conti" 
öen jare 1574. ieflleöen t’oröonneren en apoflilleren «ueem 
op öe remonflrantien ban öe<©eöeputeetöe öer ^ta- {JJiïf. 
ten «©enerael öer Slanöen ban pertoaerO-ober / om te nopenDe 
bolöoen ’t gene öat bp öe boorf3 2Cpoflillen iO georöon? De ca* 
neert getoeefl/ en tot guptinge paerlieöerO öeboir/ feg^ g“Me 
gen en bertonen met alöer ootmoeö ’t gene bolgt: 0 

11 €n ten eerflen berfePeren öe boorf3 Staten ban Staten 
©rabanö fpne crcellentie öat fp fullen continueren Ï-Sj?' 
pare öebotie nopenöe öe CatpolpPe Keligie/ en öen fleren 
öienfl ban 30nc JBajefl. gelpp bp 5£pofltlle penlieöer ropie 
berleent op ’t eerfle artijPel öer boorfj bertoningen io JSÜ 
berfotpt/ niet ttopffelenöe of 3pne €rcell. en peeft al; ofte! 
reöe öaer ban geaöberteert 3pne boorf3 Dfêajefleit. motu 

°€n om te beter te berPrpgen ’tgcneöettoeöeen J 
öeröearticulen öer boorf3 bertoninge inpouöen/ er# 
piberen öe boorf3 eeren Staten coptc ban öer regue# ic Dacc 
fle of remonflrantie metter SCpoflille öaer ban ö’ori# STpnfe t 
ginacl moet bcruflcn onöer öe panöen öeO Sfuöien# SS» 
Ciei‘0 d’Overlope. tccct/ 

€n aengaenöe ö’^poflille gegeben op ’tbteröear# Dat de 
tpPel öer boorf3 remonflrantie/ fal 3öne €rcellcntic JgJg, 
geliebcn anöermael te toillen eramineren cn toegen fouDcn 
öe reöenen / en miööclen begrepen in ’t felföe bier# Denree» 
öe arttjpel. 5£lfo öe felbige (onöer correctie) ban 
meeröergetoicpte3ijn/öanöie te pafferen/fonöcr te De «o» 
öoen particuliere openinge ban eenige reöenen Der «ft 
contrarien. 

p ©ocgenöe totte reöenen öeO b002f5 bieröe arti# p 
cle/öat noöelpp enöienfïelpp iö(fP?ePenöe onöer re# dci-dcc» 
berentie) öat öe penningen öer beöen / toefenöe tot be# jyj}® 
fcpermtnge ban öe Eanöen / öie bp De Zeereu graten vsmv 

geac# 



Oorfpronk der Nederlandfè Beroerten. 15 74- 
sm Der toojtien / tot beljocbc Deg oo2logg-bollt / 
behoren tocrDen bebooilijft geDidriöueert bp bate Coramifen / 
wetiftcb öan bp De Commtfen geo?öomteert bp fijne jfBajefïett/ 
bacerr re öj?Kll nrinflen Dp go'amenöer banö / niet aUecnlijfiop 

bat öe Staten mogen toefen berfebert öat fiarepem 
coinmf, ningen too?öen beteert ten geöe|ïinecröen êinöe/ en 
J-fn üan 3UCt eiöecffin.C 
tenfof' 30Baet eob ten aenfien / öat öe felföe Staten 3tjn öe 
ten nrtn> ineefte geintereffeeröe / toelte ten öeie toeftaet Den laft 

bp üan furntfiTement öan öe notelijfte penningen / en bp 
fê anb geöolge te moeten boo?fien / öat öie befjoo?lijfe toetöen 

geemplopeert / om namaelg niet genooöfaete te tocr; 
’5 Den ontere penningen te btnöen. 
” mg oob öat De gemeine toere of öefenfte öanöe 
5J Eanöen ptincipalijten aengaet öen Staten en in* 
” tooonöcrg ’gSanög/ toelte in Dien regaröe met goe* 
33 öe reöene toejïaet te fojgen / öat Ijet teijggbolï» / tot De? 
” fcïjermlnge Deg S.anög/ opgenomen/ toeröe gecomem 
55 teert mettefciföe penningen. 
” fonöer öat öaer tn gelegen 5p p?e)uöitie of eenige 
” öeronatie öer autoriteit öan fijne jBajefteit/ alg $?im 
33 cc öeifelfg Sanöö: mngefien öe boo?f5 Staten / met 
w allen recljte en reöene gcoo?ïooft en tocgelaten té/’t fclf= 
33 öe te conbitioneren in fjaer-lieöer acco?öen. €n in öer 
33 toaerljeiö en iö niaer t’fijner iBnjefï. meeden Diende/ 
33 öatfnlxgcbaentootö/öefeifbe ontlafienöeofberlictp 
53 tenöe öan öer fo?ge in ’t dellen of committeren öan öe 
33 genige öie öe betaltngenenöiflributieöerpemnngen 

. . 33 fullen Doen/ en men öoet öaer meöe öoïöocninge en ge* 
* 0 ’3J‘, noegfaemtetöö’onöecöauenengemcintc. 

„ 2Soben Dien öat fijne iBajed. fdfg bertoaerg oöer 
3ijnöe / öat goeöen notelijb banö/ gelijb bet gebolg 

, öan öe beöe ban negen jaren toel blaerltjlt beeft betoe* 
35 fen / toat ö?ttebt öaer tut gefpjoten ig / ten aenfien öan 
', fijnen perfoon/öi e öaer öoc? öe öictorie bebielöe tegenë 
„ De jfranconfen/alg Doen fijne öpanöen/fonber öaer öan 
„ gcleöen of geö^agen te Dabben eenige bojlen/fcbaöen 
„ ofintereften. ?-y 
„ <Dat meöe ten refpecte öan Den 3Lanöe/'t felföe öaer 
„ öoo: boo? öen meedenöeel ig ontlaft getoeed öan bero* 
„ öingen / etetpen/ foulcn / en alle oöeröaöen / en fcljent* 
„ ipbDeöenöan’tbrijgsboib. 
,, Sfiengefien öe felföe ban ö?ie maenöen te ö?ie tttaen* 
„ öen/en öoojöetoaeractjtige ongeöepnföemonfteritv 
„ ge / toaren betaelt/ öan baer-lieöer folöpe/ öaer uit 
„ öolgöe öat öe 25enöcn öan <©?öonnantien en folöateit / 
„ geen p^tcjtt öan roöinge / etinge / en fpoltatte/ en 6on> 
„ öen p^etenöersn/ alfo fp anöeriTtnö miööel fjaööen om 
„ ïeben. 
„ €n in fumma öe banöeltnge öer poeren Staten/ tg 
„ ö’eenige remeötc getoeelt öanöe pzefcröatie Der goeöer 
3, ottöerbancn ban fijne JRai. öat fpfo niet enwabelafi 
3) getoecfl met roberpen en oöcrlaftc / alg fp binnen acïjt 
„ jaren Ijertoaerg géöoelt/ en geleöen fjebben öan bet 
„ brijggöolb/niet min of meer of fp tnaer Dienaren of 
,3 flaben ten ftlcinen p?ijfe geboefu toaren gctoccfï / een 
?5 fabe boottoner (alg te beö?efen tg) Die geroepen beeft/ 

©e mnu gn algnocb roept tmafce tot <0oö. 
£aIle <0elijb alg bet bcel öcrfcb exempel öan 2Enttoerpen 
eèpan* toel t peinnpaellte Der ilanöen ban bertoaerg-oöer / 
aiacrbm fep gctoelö gcufurpeert / in picfcntte en gefiebte öan fij? 
aatte bet ne excellentie/ en tot grote Difreputatic ban fijne USa? 
tüösnt; jeltcit öoo? öe ^paenfe folöatcn gemutineert ttt öe 
bjerpen ntaettöen ban 3Hp?tl en |Bop in öefen taxe r,?74. betoe* 
S?er «ft fenig bp effect / tocïlt inconöenient gctoelö/enfebans 

Dale/ongettoijffclt niet en fouöe gefebicö of geöallen 
bebben/foöe felföe folöaten baööen betaeltgctoo?öen 
öanbaxe befolöinge mette penningen / öaer toe geöe? 
jlineext. €n öat men öe felföe baööc aeöiftribueect bp 
(©ecommüteexöe öanöe Staten / en en fotiöenntet 
Debeert of geempiopcextbebben getoo?öen totanöexc 
gcb?tuben. ?llifoöe felföe folöaten geen nnöerp2ctcxt 
ban getoelö of fo?ce en baööen / öan öe bctalinge Ijem 

niet oc’ 

öeöben/ 
fa be be« 
taiinge 
bp 02t>(? 
namis 
ban be 
graten 
iiabbe 
jjeöafsi 

(6 

CC 

bëun be bex folöpe, 
Jiennln. 3©aeX COC Öteilt OOtttOt CXCmple öe fexannale Offeg 
gen oaec jarige bcöe / in toelbe öe penningen geatco’öeert / toa^ 
Sm/cenöcDeflincerttotonöerbouö öerJSenöenöan0?öi; 
tor jcen nantten en 43armfoenen /boctoel öie ooit totecöen ge; 

l. Deel. 

flS 

emplopeert tot anöer geb?utb fonöer confent öer öoo?f5 anbre 
Ijecren Staten / tn boegen öat De felföe ^eeren^ta^ 3eb?uife 
ten tn ’t acco?öeren öan öer beöe novennaie of öan ne^ f 
gen jaren/tottenietöoentnge öer beöe fexannale offeg getoeeff* 
jarige ten regaröe öanöe geneöte buiten ’t confemes« 
ment öer öoo2f3 lieren Staten opöe felöige toaren « 
geaffigneertof betoefen / bobben alg öoengeö?ongen<c 
getoo?öen teacco?öeren aen fijne maaiejleit/ Defomme “ 
ban izooooogulöenen ten p?ofpte öanöe geaffigneer^tc 
öeofbctoefeneopöebcöe fexannale offeg-jarige. ‘c 

<£n gelp emplop of emplopertnge/ tot anöereetnöetc 
ig 00b gefebicö fonöer confent Der öoo?f5^eeren^ta= 
ten/öan öe beöe öan bijf (Uitberg op peöer ame 3©öngcc 
in öefe lanöen aenbomenöe / geacco2öeert totöolbo^cc 
mene öerfeberljeiö öan öer Eee / en öo?Deringeöeg « 
feoopbanöeïg of negottatte/ aengeftenfoöe boo2f3be^ «c 
öe baööe geaömtmflreeit of gefjanöelt getoeed bp Dentc 
tjeeren Staten/geltjfe De Staten öan 25?abanö be^« 
fonöer öe töte eerde baööen geregutreert/en toel lam " 
ge öaer toe getnfidcert/fonöet öan öaer te totllen febei^ 
öen al eer ben baööe getoont getoo?Den eentg boo?^ 
gaenöe confent ter contrarienban alle ö’anöere^ta; “ 
ten öer boo?f3 $eöertanöen. €n fo tn alfwlben geballe ‘c 
öe penningen öaer öan gebomen baööen geemplopeert<c 
getoo?öen tot eguipage of toerudtnge öan öer Eee/te 
alg toel beboo?öe/öe öpanöenen fottöen fo dout niet<c 
5ijtt getoeed te occuperen en ufurperen poffeffie / ert<c 
blijfpiaetfetn ^edanöen^ollanö. <£n fouöenalgte<c 
p?eftuneren tg/fijne IBajedett/enöegoeöe onöerfa^ ‘c 
ten in fulbett utterden lad/tnöen toelben fp ben te ‘e 
bang btnöen / niet $ijn. ce 

€n om öen boo?noemöen Staten toe te laten De<c 
boo2f3 banöelinge moet öeg te minber ftoartgbetöcc 
toojöengemaeftt/ ajgöe felföe ocbboo?maelg gelaten “ 
bebben/öe^eeren Staten öan 25?abanö/ onöeram 46 
Dere öoo2öefomme öan 300000 ponöen Sirtopgge#<c 
confenteert/ aen toijlen boocbl. memorie ïfeetfer €acr- ‘c 
le De öiiföe in De maenö öan 31utio 1 ? 3 6. €er oo?fabecc 
öe felföe penningen toaren tnbracbt öanöcrconöitie *c 
öaer bp geöocgt bp Die öan 252abanö/ en geemplopeertcc 
tot betalinge öan öen öolbe öan oo?loge / bp eenett * 
Commiffarig öer felbiger ^eeren Staten / met aö^ ‘c 
öpg/ono2öonnantte öantotjlenöe öeucbtfame|5?tn=tc 
cëffe en Coninginne JlDarie ^ouagiere ban Sjonge* ‘c 
rpe/ tSegente öan De ^eöerlanöcn/ öanöe <©?aöetttC 
öan lialfau en öan 25ueren / niet tegendaenöe / öat öe<£ 
ttenten ter oo2faben öan öien öerbocljt/toaren gebPPO-<c 
tebeert fo op öe öomepnen alg op öe öoo?f5 Staten. 

€n in öen jare 1337. ten aebtdengjunp bobben öie 
öan 53:abanö geconfénteert/ öatöe 400000 ponöen cc 
35rtopgtoeintgte boreng geaccozbeert / 0002 ttoe baer « 
<6eöëputeeröe/öie fijne feeiferlijbe iBajedcttfouöen ‘c 
bolnen/ fouöentoo?öen gefurneert/en geötdrtbueert « 
aen bet ferijggbolfe fulx/en alg fijne msajcdeit/enöe « 
jKJargutg ban 25ergen fotiöen ojöonneren / ten bodecc 
en tnterede ban fijn iKajedeit. ‘c 

©an gelijben liebben öie ban 25?abanö/aett bctbolb « 
ban oo2ïoge Doen oöerleöeren/ öe izoooo ponöen « 
28rtopgbp ben-ltuöen geacco?öeert/öenacbtdenöan « 
jBep in ben jare öan 1^42. en Dat öoo?baer-lteöer « 
Commijfen öolgenöe D’otöonnantte öan toijlen fijne ^ 
ÖC0253 ïsctferïijbe iDaiedeit. ‘£ 

gin boegen öat bet gene metttoefafte tg/ öat öe^ee*cc 
ren Staten öe banöelinge fouöen bebben gebaö öen « 
tijö öan negen jaren/geöurcnöeöe negen jarige of no- « 
vennale beöe. . cc 

(Sen regaröe öan öer «fipodtUe gedelt op ’t bpföe « 
arttcle: en bebben öe ^taten nocb niet gefien nocb ge=tc 
toaec getoo?öen/ eenige remeöte bp cffcctc of metter « 
öaeö tegeng öe roberpe/ eterpe/fpoltaten/ fo?cenen « 
oöeröaöen öeg brijggbolx / fonöerlinx in^&abanö/ « 
toaer eenig öan fijn jDajed- iouöc bebben ge? « 
Daenacteconfo?m öen paccateöeg ^ertoggban^ll- « 
öen/ toaer af menttetg gemaeftt tn De öoo?f3 tipodtlle/<c 
ofbateenfg gegttaltfitecrt perfoon fouöe öaer toe ge= « 
committeert getoeed 3ün/om benbcl)00?lijb teinfot; « 
meren in ’t particulier op De öoo2noemöe eterpen / alg(( 
fpoliatien / felfg beeft men gefien De contrarie bpcxpe^« 

(C 

cc 



5 ii Het {èvende Boek, 

„ rscntte en effecte/bat be ^pangtaeröen ontfangenfieb? 
5, benbe fienliebcr betalingen IHinttoerpen/ baer uitber? 
„ treeften 3pbe tetfionbtoeber fiebben gecontinueert 
m fiennc muiterpe / en robetpe ober al ten platten tanbe/ 

©e &ta# ^jaöer be goebe onberbanen te betalen. €n bat na ab? 
fi"cnCr' bp öex lieren .^taten nimmermeer baer in be fal o? 

M74* 
aen alle oo?ten tn 't fiufe ban bet jufim'e en politie / ban c c 
gdpen aettgaenbe be öterte ban alle bib?cö / en ante? « 
re boopmanfcgappen mogen ceffcren. <£n bat becc 
boo2f3 Staten nieten ttoijffdcn of fijn €rcell. falbe « 
goebe fianb fiouben aen ’t gene boo2f5 is / nocfitans om cc 
niet te falleren aen fjaec-lteber jtjbe te remonfireren cc 

natter b?e geftelt too?ben/noc0 onbeiljouben toojben goebe ’tgenefiaediebecgebocfit fiefftnooölpen üdjoodp/ 
nimmer# Ddjgö-bifdpiine ais befioo?t / ’t en fp bat be felfbe 
Se n?' éSöK«i be betalingen boen aen ben bolde ban oo?ïoge. 
öjenocD €n batter geo2bonneert toerben ©2öböofien/alsam 
fu-tjaö öerc btergdpe ©ffiderS ban’t leger / en ober ’t bolf* 
J//2PL ban oo2loge/om bieten eremple openbaedp te firaf? 
onöer? fen/namentip be Capttetnen/ ^oofben enEieute? 
tjouöen namen ban be ©enbden. 
Snfn11' tËengaenbe be Slpofiitf e ban ben 6 arttcle. Ribben 
bat öe be Beeren Staten / bat alle ’t gene men fiet of bebinb 
Staten bagélp geöpftt of gebaen/ in of jegens be recfiten/ en 
le bm> pdbtlegien / «fantien en eofïumen ban ben Eanbe / fo 
K in’tpartituliec als in ’tgeneraet terffonb toerbe ge? 
boen aen bMsed/en alles tnfp gefieel geftelt* Cnbatbamw 
?>F£ boo?tS fiet contrarie niet meer geattenteert en toerbe. 

Bengaenbe b'Sipoftiile bes febenfie aiticle: ©erfoe ftrtjtïö# 
boJH. 

om te bomen totteboozfê bereeningc/ peps en rufïe/ en c? 
bat onber ootmoeöigeco:rectie ban fijne jBaj. en fijne£t 
©Xtdl. feggen en remonfireren ’t gene na bolgt. v “ 

’t©enefpe |Baj. nieten foubebonnenMacdpcr ©e«pa# 
betoijfm ban boo? fijne fiomfie in befe Bebedanben SJJjJJ* 
fonber eenig bertreft/ om bes te beter te tretfienente nc&om* 
conferbmn b’offettten ban be genige fijner onberba? fie ö£f 
nen/gemerfit bat bolgens’tfp2eefctooo?b ban^alo? 
mon in fijne ppberöien of boo?fp?eufeen in ’t jrjt Cap. Stenben 
bicierenbe/ Rexquifedet in folio judicij, dilfipatom- «cbia f&/ 
ne rbaluffi intuitu fuo. teot 

^ . . rufte te 
U^at ïSt biengen. 

De Conink die daer fit in fijnen Rechters ftoel,tc 
....,____ fcheid alle quaed door fijn aen^efichte. J^ietfionnenbe cc 

fen be Staten in aller ootmoeb / bat b’infioub ber j'eh be boo?f3 Staten ban grotelijr loben en banfien fijne (ïol-36) 
'«»»** in ’t gene be felfbe belooft te boen aen fijne 3!Baj. * ®e „ biger ^pofiiUeconcernerenbeb’aboUtieoftenietboe 

„ ninge bes ïSaebS ban €couöIen bjcrbe geeffectueert / 
„ en be fafien gerenbopeert of berfonben boo2 be Saben 
„ eni^oben 02bmartfe ban fijn |Baj. om alöaer te mos 
„ gen ageren reelyfi of metter baeb/ bpfippotfiecaireof 
„ perfonele actie / gelp men foube mogen boen boo?be 
„ conftfcatie ber goeberen ban be geconbemneerbe/ en 
„ gebannen ter caufen ber ïeftcr alteratien/bolgensbc 
„ ojtibe recfiten en coftumen ban be Xanben. 
„ ’t «©ene onber ootmoebelijfie correctie niet en befioo?t 
„ na gelaten te toojben nocfi uitgefïelt/ tot fietaccoo?t 
„ ban be geeifcfite beben: aengefien ben felfbctt tüaeb is 
„ mgeftelt boojöen tegensbe notoire recfiten en p?ibile# 
„ gtenbanben Sanbe / toelfie bolgens be gelofte ban 
„ fijnipajefieit befioo?ben boojalgereb^effeert of ber^ 
„ ncfit/ en ’t gene ter contraxten is geattentcert/ge-< 

aböleert / en te ntete gebaen tebjojben/ acfiterbolgen^ 
„ bebenlefienarticïe ban be blfibe infiomftefjjnes Ma* 
„ jeficitsm25?abanb. 
„ €n nopenbe b’^pofitUe ban ben acfitfien arttcle: 
„ 25eöanfien be Staten feec ootmoebelp fijne €rcell. 
j, ban fijne goebe belofte/baer in gebaen/bibbenbe bat 
„fijne €ycdlgeliebe tefiottben be goebe fianb/ bat be 
j, b?ucfit baer ban fo feer begeert en berinacfit / macfi ge? 
„ fcljte’ben of getoerben/ om be rebenen en refpecten op 
„ ö’SUpofiifie ban ben elfficn arttcle ban be boo?f3 re? 
„ raonfirantie fiier na geailegeejt. 

Siengaenbe b’3ïpofiille ban ben negenfien arttcle. 
o ^e Staten bibben fijn €rceü. be goebe fianb te brillen 
„ fiouben/ op bat be 5£pofitlïe geeffectueert toerbe ten al? 
„ bereerfien boenip. €n bat fijne jBajefieit ficfi toille 
,3 bienenbanof metb’abbtjScn raebber natuiriijfietn? 
,3 geborene beferjlebedanben/ btefien bolgenfuïlenbp 
33 co?refponbentte / en ban alle’t gene baer falpafferen 
„ tn ben«aeb ban &tat>z/ en anbere «aben ban befe 
„ boo?f3^eberianben. 
, «en om ban tocgen be boo?f3 Staten ban 25?abanb 

te bolboen ber Sïpofiille bpfpe €rcell. gegeben op 
\ ben elfficn arttcle ber boo?f3 remonfirantien. ©erfila? 

ren fp / bat fioetoel ffine |Baj. ais toaeracfitig clement 
enfoubcretn^eere/ fomttS’tbergunbeparbongeac? 
co2beert/en gepubltceert aenbe genige bte berboolt 3tjn 

^ getoeeft ban ben recfiten toeg/ als anberfints betoom 
', fieeft niet te begeren / ban be gealtereerbe te toebea*oe? 
,5 pen / en bergaberen in eenigfieib bet Religie Catfiolfi? 
, fie aomepne/ en onber fijne gefioo?faemfieib: baer ban 

^ be Staten ban©2abanb niet genoegfaemfpe j©aj. 
^ en fouben bonnen bebanben: ficfi betroutoenbe / bat bc 
3i felfbe fijne ^Bajefi.niet en fal nalaten baer in te conti? 

3 nueeren/ fo lange bat be boo?f3 lanöen en onberbanen 
') fuilen toeber geftelt en gebjoefit 3fin tot eenigljeib/peis 

en rufie. <©p bat ontallpe guaben bie ons tnebe ge? 
bjoefit fiebben/be oojlogen en oneenigfieben/ en fiet ber? 
lies ban fo beel 3telen / aen lijf en goeberen / en b’onge? 

,3 regdtfietb tuffen be goebe onöerfaten fo groot toefenbc 

fcerinfïantberfoeb/ om öe felfbe te betoegen te bomen So"' 
fiertoaerts aen tot fpe Bebedanben. oiafina 

<Daet boo?be goebe fotibm too?ben geconfirmeert 
engemepnteneert/ be ttoyffelacfitïge in officie gefiou? 00jfa|e 
ben/ enbeintooonberengereconrilieert. ©elpertetjS actoteft 
boet be P2efentiebaneenen©aberbesfiuisgrfinste? 
gens fpe binberen en bomefiiegue. stenig 

* €n alfois fijne iBajefi. toefenbe in beïanben aeiso?# 
ban fiertoaers-oberin benjare 1537. toanneer fpe^"/efl 
bpanbenaïsboenmetmeerbergetoelb/ banfpt’eeni? j^ctone 
ger tijb te borens fiabben gcinbabeert/ be felfbe ïanben 6? sem 
boo? fijne jegcntoooebtpetb todgebienbgetoeefi/ en 
bitorieus gebleben op ben bag ban ^.Eaurens inben 
felben jare 37. öe aag 

3©aer toe 00b bient boo2 eremple / bat toijlen fioger 
memoden be ifóeifcr Caerle be bfifbe / Beer en ©aber 
ban fijne J©aj. om minber oo2faêb/te toeten om eenige ©e sief# 
troublengefcfiiebbinnen ©ent / metgoebenbo?tfuc? 
ces/ on appapfement ficfi tranfpo?teerbe fiertoaers- jC°0“n!°B 
ober. toaoi* 

€n is alle be toerelt benlp/ batbe jegentooo?bïg? wa®*» 
fieib ban fijne boo?f3 üetferlijbc jBaj. fieeft in ben lan? f"c 
beban©db?etetoegegeb2acfit/inbeniare 15+3. alle roewn 
onberbanigfieib/toanneer beEanben toaren üefeten tmom 
öPbenBedogbanClebe. 9Se; 

t €n fo fiet geenfins mogelijb en toare bat fijne ite $ 
IBaj. ficfi foube tranfpo?teren of boegen tottebomfie 
ban fiertoaers-ober/bat fiem foube gelieben in fijne 
ff ebe ober te fenben eenigen ©2ince banben filoebe: fulr oo?farh 
als ban allen immemorialen tijbe is getoeeff/uitge? o^eefi 
fielten feben ofacfit jaren fiertoaers/ en tot bienfie ban 
be ^ebedanben ban fiertoacrs-ober ficfi te befidpen resmin 
metten ©aebber ingeborene: en niet met benBabe J®«e* 
ban b?eembebngen / niet geboren 3ijnbe in be felfbe/fo ggj 
tod in ’t fiub ban ooiloge / als ban ber ffjnfime en ©o? fiem ban 
licie/ om bes te beter ben onberbanen te boen onber? w* 
fiouben b’affectie tot fijne jBajefi. en fijne toefiomenbe ^n0E8 ’ 
nahomdtngen fiare foubereine natuedtjfie©?inccn/1 ^ose 
fulr bat fijne boo2f3 fliaji. ficfi foube laten bieden in be? f 
fe fpe jkberlanben ban namedpc ingeborene ber J"rfJ£ 
felbiger/ gdijb ban allen immemorialen tpe/en na be bonnen 
lebenbe en natuedipe reben/ altijbSiS getoeeff/00b 
confo2mdtjb fiet frtefiament/ en ben ebergoeben en JJl/jj, 
toaeracfitigcn ©eefidijltenïfaebbantoijlen ben€o? fyn fte&e 
ninb f erbinanbo ober ©?oot-baber ban fijne |©aj. f°“Je 

<©at fijne jfBaj. beteijfenbe meer en meer fijne beugt? ’E"“3 
faemfieib/ clementie en natucrlpeliberadfieib/en bat jopnre 
fip op befe a toerelt niet meer en begeert/ban be confer? L’^/!jn'. 
batie banbe Catfiolijlte Koomfe ©digie boo2 fpe on? 
berbanen / foube aen eenen pegdijbcn (bie Den fouben t éefin- 
toiüen Derfidlen onber fijne gd)oo2faemDcib lebenbe "f™* 
na bc Catfiolpe Boomfc ^e?be)inogen acctpcrcn/en 

gun? apirbt* 
iianöo 

ban SCrragcn. a löbfjgbar. öf graten ban '3?aÊaarJ / en; ie genui' 
ïm-&c te eoen toeSetheten. 
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„ gunnen gratie en parbon/niet aïlecniijft boo2 penne lic* ( 
pamcn:mae2 ooP boo2 penne goebercn/niet tegcrtftaen* | 
De fp niet en fouDen Ponnen Doen blijken/ Dat fp binnen 
7 of 8 of meer taren fouDen geleeft 0ebben CatpolijPe* 
Itjp/bolgentf D’o?öonnantïen ban onfe mocDcr De pei* 
Itge&erPe/ toefenDe Dat anberfinto gene of toetnige 

„ b?ucOt fonöe bomen ban’tboo^fs parDon/ atobebon* 
„ Deni^getoeefi. Cum etiam nemini ad gremium fan- 
„ dse matris Ecclefiae; quanquam fervus redeunti, nun- 
3, quant fit prxcludertdus aditüS. 

Naties; 
5, tïoe wel niémand aï waert een dienaer wederkeren- 
„ de totten fchoot onfes móeders der heiliger Kerke, be- 
,, hoort uitgefloteri té worden UUfO ’tpacDon Of De berge* 

binge ban onfenpeiïigen©aber Den$auObcrPlacrt 
toelbuibelijp/en boo?De onDerDanen Die nietenfou* 
Dentoiltett beren tot onfe moeDer De heilige &eiPe/ 
nocft leben CatPoltguelijfe na De geboDen ban onfcn 
Peilincn©aDec De $auè/ blijbenbe gebannen uit De 

„ bao2f^eöerlanDen/ fouDen niet min mogen bp €a* 
tpolpe $20cureurtf cefiDerenDe in Defe 3tanben/boen 

' abmimfïtecenpenlteDer onroérltjbe goeDèren/ enge? 
nieten De jaerltjre bnicpten of ingebomen Daer ban / of 
ten alöerminften ben t’o^Qonncren tijD én termijn btn* 
nen Den melken fp fouDen mogen Doen berbopen of 

„ abcneren penlieDer boo2f3 goeDeren / in Der boegen Dat 
De fententien gegeben tegensf D’onDerDanen ter eau* 

„ fen ban De gepaffeerDe troublen / fouDen foeteren pen* 
lieDec effect boort banniffement Der lichamen ban De 
gealtereerDeinDe Hciigic CatpolijPe en öoomfeDie 
ben niet en fouDen toiilen befteren / nocb bebennen pen* 
lutDec Dtoalingcn en balfcbe ïeringe. €n nopenDe 
’t furpluö of boojDerfte / De boo?f3 gefententieerDe fou* 

„ Den ontfïagen 3ijn uit De gratie en parDon/ fpeciael al* 
5, ïestee infiantec beDe/ en ootmoeDigen berfoebe Der 
33 boo2fê Staten /fo boo? De geejcecuteecbe enafpjbige 
3, alöDe lebenDe. 
3, €n om te beter te trecbcn De boo?noemDe gealte* 

reerDetottcbcboo2lijbe gepoo2faempeib/ en Die te eer 

©m 
btcnft 
ötc 
tyrtnt? 

SJ 

5» 

te Doen toeDerberen op Den maten en reepten toeg/Daer 
” banfPberDtoaelt3ijn/ fepijnt Dat föneüISaiefl.fouDe 

mogen perftellen en toebec opreepten De 5fo?ten en 
„ tornieren ganfepeltjb in penlieDer eerften fiaet/ge* 
33 lijp Die felfDe maren boo2 De boo?f5 troublen en beram 
33 Deringen/fonDer eenige nieutoigpeib in te b?engen/ 
„ Dan alleenlijk ten regarbe ban De paccaten opgeriept 
, tegenO ’t ff ub Der ^erefie / Diemen fouDe mogen mib* 

„ Delen / alöom te beter te getoinnen De fielen Der ber* 
„ boolbe/fo fijne jBajeff. fouDe Dienlijb binben/fonber 
„ nacptanö te roeren of toe te laten ’t minfte Daer tegenö 
„ contrarie of ten aepterDele ban ono gelobe en Religie 
3, ïloomfe CatpolijPe. 
3, Cn tot meerbet berfebertpeib Der gealtereerbe / op 
„ bat fijne ï^aj. fouDe onDerpouDen De boo?f5gracien/ 
5, parbonnen/geloften en reflablieringe ban alles in fp* 
„ nen eerften ftaet/batbe Staten cn5ijneb002f53lan* 
„ ben/pen fouDen offeren De felfDe te beranttooo2benfo 
3, ’t nooD DeDe / me! berftaenbe noeptang/ DatingebaUe 
„ De gealtereerbe niet en onberpielDen ’tgene Daer in 
„ fngepouben3ijn/ De boo?f3 Staten fouDen geben/ge* 
,> lijft fp berbonben 5ijn aen pare ifêaj. alle pulpe en affi* 
„ ftentie na penlieDer bermogentc vefifteren/ en belets 
„ tenen te niet Doen ’t gene ten gelijbe fouDe toefen ge= 
„ Daen/ en geattenteert Doo? De felfDe gealtereerbe /en 
„ Dat tetflonD / en fonber te moeten bertoacpten anbere 
„ ojDonnantie of bebel Dan ban De <t^ficicriSen|Bagi? 
„ ftratenbanbeplaetfen. 

® at 3pm jBatefi. fouDe mogen beloben en berfebe- 
,5 ren fpne boojf3 Staten/ Dat ten üiteinDe Der oorloge pp 
„ fouDe liccntieren pet bnjgobolb/ refeiberenbe alleen^ 
„ ïpben Den notdijben nomb?e tottet toacpt / en befeper^ 

rntnge bet i^eDerlanben/ cnbieDoenDe bertreebenin 
j, De irronticr-fïeben / Caftelen en plaetfen geo2bonneert 

tot poubtnge ban gamifoen / fonber b2pigpeib ban ae- 
cijfe/en impoften of anbere oiDinarife laften ofertra^ 

,5 ojDinarife/ P2cfercrenbc Daer in De natinrlpbe boo2 
» De b2eembelingen in Defe Eanben niet geboren, ^tlfo 

altpbjS gebonben tb getoeeft Den Dienft Der bjeembelim 
gen/DerupneofberDerfbanalle Kpben en f»20bin- 
eien / in eonf02miteit De generale Staten Hebben ber? 
toont in Dcnjare 1557* inDemaenD ban ^fanuario. 
€n bofgenO De fucceffenbet berloren HanDen 3eöert |fbcn, 
D’aenbcmfte ban De©ertog ban Stlben/ en beb2eetm oen ötr 
Delingen pertoaerjS-ober geb2acpt/ na Dat allep toao ^r“crfe 
geflilt/en gefteltinpepsS/pebben betoefenten groten ba„ 0plie 
onbanb / en berD?iet Der boo?f3 Staten. , toghm 

€n aengaenbe D SCpofiille gegeben op De tmaelföe 
artiele/naDemael pet gelieft aen fijne €rcell.te toih Vtogie 
len gelobe pouDen aenoe gemutineccDe ^pangtaerto öc groot 
in SCnttoerpen/ Die pp pen-IuiDen gelooft paDDc. 25iD= J«nv 
Den De Staten/Dat met meerber reDenen3ön€jccdl. öcar m 

nieten ontoeerbige/ maer geliebe te onDerpouDen /en gciooe 
ernfteUjb en f02gbulbiglijb Doen onDerpouDen De gelof- J* ««J 
te / en DetteeD tanpjnelBajefï. fo folemndijbgebaen ben acn 
aen De l^eercn Staten/aengaenbe pen p2tbilegien en begenm* 
coflumen ban De EanDe/fonber Die tebjebenoflaten 
b?eben. niaert^ / 

oibben 

D<è Staten ban 252abanD ban ©iaenbercn/ en an= Jf ^ 
Dere j&tobtncien pebben al boren te confenteren in j,p totl 

Dceifcp/en p20pofitie bp pen luiDenben 7 Sinnp ge? oo&fo?g? 
Daen/ noep bele berfcpeiDen remonfïraPtien en Do^ ”[0» 
leantien obergegeben/ Dan om De felbepier al tepel* berjjou* 
len/fouDe Den Ecfcr te berb2iepg ballen. sDoepfullen ben ben 
pieren Daer pet te paffe Pomt noep eenige noteltjbge^ 
b2acpt toerben / ’t fp in ’t gepeel of fommarie / na gele^ acn öe 
gcntpeiDDerpifïorie. ïBpfullen pier nu een toeinig Staten 
berpalen ban De toerufïinge Der ©lotc in ^pam 
gien / om ï^ollanD en EeelanD te inbaberen / en gcDacit. 
toataenfiagen Den <©200t CommanDeur Daer mebc 
boo2 pabbe/toat De ^olIanDero en EeelanDeto öacc 
tegen DeDen tot tegentoeer / en poe cintelijP De felbe 
©loote D002 De fcpicPinge <©oDeö te niet ging/ 00P me* 
De ban Den pepö en b2cbebie boo2geftelt toerbe/ om 
Den^ollanDeren en EeelanDeren in fïaepte toiegen/ 
en eenige anbere faPen/en DantoeDerom Peren totte 
belegeringe ban ÉeiDen / en anbergf Daer top ’t gelaten 
pebben. 3£e 45200t CommanDeur nu eenige tpb al* 
pier in ’tHEanD getoeeft pebbenDe/en binDenbebefa* 
Pebeel anDersS Dan pp gemeent paDDe/peeftficpfeec 
neerftelpp op alle fabep geinf02meert / en bpfonber na 
De neDerlage Die fijnefepepen geleDen paDDen omtrent 
föommerftoael/ en per berlieo banji'BtDDcibucgcn 
SCrmupDen/enpebbenDetoel gemerpt DatDeContnö 
nimmermeer ï^ollanD en ^eelanb en fouDe Ponnen 
obertoelDigen/fo lange fpmeefter ban Der ^ee fouDe 
blpben/ peeftppaen Den ConinP gefep2eben Datter 
geen anber miDDel en toao/omDe calamiteiten ban 
pertoaer^ oberteremeDieeren: tentoareppfiepmee* 
gcrPonDe maPen ban Der *See: ’ttoelP 00P nieten man* 
toaoteDoen/metecnjge toeinigefepepen: maerfou* JS 
DebannoDe toefen Dat fijn JiKajefï. fouDe moeten toe* anibin 
ruflcn een getoelDige ©lote/Diefotoel fouDe boo2fien jcowm» 
3ijn/fo ban PrpgöbolP alöanöcro/ Dat fp niet alleen 
De Ijollanöfc en Eeeufefcpepen fouDen maeptig 3ün gjea. 
te bernielen: maer 00P pen mettet boiP alptcr 5?jnDe / 
Daer na te SanDete begèben/en De felbe fo beletoerr 
aen allen $ijben teffeno te geben/ Dat pare maepten ge* 
fepetben fouDen 3ijn / en Den anDcrcn geen bpfiant 
fouDen Ponnen Doen/ maer el;c genoeg te Doen l)ebj 
ben boo2 Pen felben / Dat pp niet en ttoijfelDc of fo Doen* 
De fouDe men een P02ten oo2log eneinDe ban Der fake 
Ponnen maPen. ^e ConinP en fijnen ^paenfen eaeD 
bonben Dit abbtjO goeD / en om Dit te toerh te leggen / 
pebben in alle De pabenen ban ^pangien een arrcfl Ia* Brrfn {!J 
ten Doen/ tiiet alleen ban Den fepepenbte in $pllanb en ^pati3 “ 
^eelanbt’puisl boren: maer ooPDe€mbDsfcenC>o* cUnOait 
fterfeDiemen alDaer bebonb/PpDebe De^cpipperO 
ban Defcpepen nemen / en moflen beloben /(toeren / gmifc/ 
enonbertePenen/ Datfe met pare fepepen Den ContnP oourrft 
fouDen Dienen op ten tocptbiePpboo2paDDe te Doen / 
en Datfe mette ^paenfe fepepen Die alDaer toerben pen/frt 
toegemacPt / fouben baren in 25ifcapen/ aitoaerfp ruftrrn 
berber bebel ban ben 3fbnnrael «©eneracl fouben ont* w 
fannen.^efe toerufïinge en Ponbefofec?ctelijP niet ge* fftoc. ' 

^ je 4 fepieben 
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©c 
jpn'nee 
ban <©# 
rattgfeR 
ftrijgtiij' 
ölngeöat 
öf Co# 
nlnfe een 
grote 
blote 
tomsft. 
(Foi.37.) 
©OI!]ÖC# 
tyoJIKnU 
bnnnito 
aönti' 
tael ban 
bc fcf;e- 
pra bt'e 
rot §>. 
ïticaöfn 

oteti 
ïncrbcn 
roege# 
vml©on 

Sc Der- 
paji ü p 
neuliti!» 
tenant. 

«Pc >5 cc' 
ie € nét# 
IfJBoifot 
ürSïnge# 
lantüan 
boegen 
öeti 
gptnee 
ban €>-- 
rangien. 

©on 
23rmac# 
bijrc be 
.IJS en# 
boffanïó 
antüap 
fabeuc 
ban De 
C5;oot 
Coni# 
manörur 
aeti öe 
Comn# 
gtmtcbü 

lant 
5T>cn 

tijenn# 
tincp öc 
«ZPufntau 
HP2A bt 
bauCli# 

lUarrp in 
Cuge 
fanr ge# 
fonöeti 
brui Dm 
Ccmfnïi 
ban 
ê'panjê. 

fcm’cöcn / of öe pince ban ©?nngien en toerDDaer 
ban ban allen 3öö'en genoeg bertotttigt/ fouit€nge# 
ïanb a!0 ban eenige Die in ^pangien gearreffeert toa^ 
ren getoeeff / en Raer felben uitten arrefi b?p gemaefit/ 
en met een manlijbe co?agie ontfetlt toaren/Rare fcljip# 
pees albaer iatenöe/öaer ban D?ic bejfêaeë in quanten 
namentlijb Comdië gianfs Antiman op ’tfcRtp ge# 
naemt öe fortuin / Daer ftRipper op toao leenert 
peteifs ban ^djieöam/ïDiUctn cCfjomaf3 op’t fcljip 
bc bliegenöe 03eefi / en Sterman 3©agebeit ban Stam* 
burg op ’t fcljip genaemt Den plager/ Defe toaren ’t fei# 
ïegegaeninöe ttaben ban ^.lucajS met noclj om# 
trent in öe 30 anbere fcRepen / toaecnemenöe De toint 
en gelegentöeiö/3ijnt alfo ont3e«t Den 2 6 |Bep/en qua# 
men De jBaeO in Den r 2 §unij/ ban D’anDer toaren ee# 
nige in <engdanö eenige ©oflbjaerO / en eenige na Ret 
liaroDtep gefeilt/ Defe onöerb?aegt toefenöe / toat e# 
gtiipagiein^pangien gemaelit toeröe/betblaetDen 
Dat toflucaë toegemaebt toerben 9 getodöigc bif# 
eapeëbau roo j 300 en 350 lallenöaec 2SömtraeIaf 
toaö «Don $eö?o iBaSDonaöo / en bice IDmirael ïïo# 
D?igo De ©argag Rebbenöe Den ^ömirael op 18 meta¬ 
len ff ueben / en De bice Mömirae! 22 metalen ffucben/ 
Die Co?ndië 3anf3 bccblaeiDc fcïfgf gefien en getelt te 
Rebben/ D’anöore fcRepen Raööen 18 en 12 metalen 
ffucben op/ Daer bp toaren nocR 3 grote biemaiie fcRe# 
pen bp / een lubebfman / een lïoftocber man / en een 
Coppenljagenfman / Defe 12 fcRepen Raööen t’famcn 
in ^000 boten toijnö/ en 30000 potten of poDigcn olpe 
Debalben :t Ivööö / en alle anbere bictualie / met 1500 
^pacnfc folbaten / met Defe 12 fetjepen fouöenöefe 
omfeilöe febepen naBifcapen Hebben gebarca alinac? 
alle De fetjepen bp Den anDeren foiiöen bergaöeren/fei# 
DenboojtöDatDe fpzabc tot uraö ginb/ öatter 
nocfl beel anbere fcöepen in bc anbere J^abcnen toege^ 
rufi merDen/cn aengaenbe ö'cqmpagie ban 25ifcapen/ 
feiben bat bc fp?abe ging bat bae? fouben afbaren nocD 

grote ©o?ïogfcöepen/ cnbat atbaerop nieuo' ge? 
maeïit teerben 60 Dubbelbe Hffab?e^/ biemenpjopijiS 
fötibe maben/om te mogen roepen/öan en bonben noeft 
foDaefï niet gercet toefen afobe maffen bie baer op 
fiaen fonben eerfi na 25ifcapen geboekt fouben toefen/ 
mette boo?f312 fcljepen tot ^.Éucao' toegeniff / nocö 
toaren tot Euca.O acngeijoubcn 26 floepen bie op 
23arbarpen baren om te bifftijen/ befe toerben ge# 
ballaff/engelaben metfoi!ten3ijbe/ beboojf3lloepen 
fouben Dienen omboïb aenïanb tefetten/ bit toaren 
bafi be eerflc tpingen bie men ontfing / Docff guamen 
bagelijr meer en meer tijbingen ban befe toeruffinge. 
ïDe p?incc ban oDrangien öabbe te befec tijb in €nge# 
lant gefonbenbe Sfccrc Caerle 25opfot <©ouberneur 
banéeelant/ bie Ijem 00b abberteerbe toat tijöingc 
menalbaerban befe bloot HabbC; cnbat ben <0:oot 
Commanbettr alöaer gefonben Habbe ben ïtibber 
23ernarbi)n De|Benbofa oen be Coranginneberfoe# 
Henbc bat be Coningmne/ ben Coninït ban ^pangien 
toilbe bcigimnen bat fijn blote Ijabcn foube mogen ne# 
mm in €nge!ant / en baer tegen alle berbonben bie fp 
mette rebellen fouöe gemaeftt Hebben afgaen en bafl 
Itouben De berbinteniffe bic ’t €ngelfe rijft metten Hui# 
fe ban 25ourgongten ban oubö aitijb ïjabbe onberHou# 
Den/ maer bat bc Coninginne getoeigert Habbc Deblo# 
te albacr te Habenen / ban bat fp bc felbe onberHinbert 
fouöe laten pafferen/ be felbe eoH te affiflcren ban bic# 
tualie lïooe Hen gelb/ maer toant albaer gebomen toaö 
Don l^citrtgueO be<6ufman o3:abe ban eitbareö/ 
om ban toegen ben Coninh ban ^pnngien/mette Co# 
ninginnebnn alleoteOanbelcn/ en totff men niet toat 
baer beflotcn foube toerben. ^>e <©200t Commanbcur 
Habbe nacrfrig op te bicptcn/cn canalen ban be j^ebe?# 
ïanben/ en bpfonöer ban l^ollanb / Eeelanb/ en IBeff- 
bueflanb Hem gcinfonneert / baer ban bp be rapoeten/ 
en bifcouïfcn gemaeftt bp Cafpar bc Cmco/cn bc peo# 
bifoo2 SoHan’Oifimca/aen ben Contnft obergefonben 
fjeefr/Hem Dae: bp fcH?i)benbe/bat toilbe fijn iBaj.ljcm 
eenmael meeffer fien ban bc $eDcrlnnbcn / om albaer 
büifsomentlijïi na fijn fin te regcren/en b’eene met b5an# 
bere/ tecafrijben enjiraffen/ Het ban noöetoare/ De 

1574. 
Staten bic nocHonbersijne gefiooefaernlieib toaren/ 
goebetooojben tegeben/ en in De Dopete Doubenban 
felfjS in perfoon ober te juflcn bomen/ om op alleö goe# 
béojbje te fielten/en alle fafeen teremebieren/ en bat 
Hp onbertuffcHen/ 30 fecretelijb Hp mocöte/30 beïe fefje# 
pen 30ube toemaben aiss mogelijb fouöe toefen/ ten 
mtnfien / feit Hp / een blote ban 200 fefjepen / gelijft u 
ipaj. mp gefdjeebm Heeft/ en bat bie toel booten jij» 
met boift ban oorloge: Hp Reeft 00b aengenomen 50 

ploten ban befe Ïanben/ bie fjp fouöe fenben tegen &amf 

bat be blote gereet foube toefen / maer De felbe Hebben# manDeue 
De betalingeomfangen/ toerben gefonben naer 230# J”®* 
iongien/ bocö bedtepen alle of ben meeff enbed. üen# Deciann# 
gaenbe DeRtibenen of pïaetfen baerbe3elbe Urmepe feisuo# 
of blote fouöe aenftomen/ toeröbp Den <0?oot€om# nmonöe 
nmnöetir De meeffe ftoarigReiö in gemaeftt / toant ^pam* 
fcfj?ijft Rpin eenanöeren beief aenöen Coninft. 31b fefcfie# 
en fouöe utoe iiaaiejleitin feberfjeib Dit fo niet bonnen 
fcH?ijbcn / fo ib tod begete / om Dat ib De 3cilagie en1 * 
pafagte nopt en Rebbe fdfö gebaen / nocR be Canafen 
niet en Rebbe gejien/ oobniecen toeteof en benneRet 
fatfoenen maniercbanöefcRepen banon3cHrmcpe/ 
Daerom moet men Daer ban oo?öefen uit ’t rapport 
ban anbere/ De pobifoo? 3ofjan 15ifunca isf een man 
genoegjaembeb^eben in DitfanDDaer ban ibujpaj. 
een titfrourss Rebbe gefonben nopenbe D’aenbomff e ban 

; D’frmepe/ en toijöero' ban De faben ban RertoaerO- 
I ober Dien aengaenbe / op te marge ban pber captt. Reb 
! ib gcfcRicben mijn meninge/ en berblaert toat men 

boen moet op pber fabe bp Rem gepeoponeert. 
«eenige / fcRnjftHp/ 3ijnban abbijö getoeeff / bat ^0 

toanneer b’2$rmepe nergens en bonbe Rabenen/bat# 
men regclrecHt foube 3eilen opCmbben/ enöe^taD neesen^ 
meöe bebomen/ öetoelbe gefeit too?ö niet te fullen bon# &onöc 
ncn toeöerftacn / en Datmen Daer Deo? Den bpanD / en 
5ijne naburen een grote feRjib aen jagen fouöe / en Dat# d6 m 
men tutte felbe Rabenen namaeïö foube mogen t?ec# «sei 
Ren/om meerbet rencontren te Rebben/toant men Dae? Srra6^ 
Doo?boo?fien3ouöe toefen ban goebefebere po?ten en ncnjet# 
Rabenen/ om alle De fcRepen te bergen/Rabenen en raf# Jf» / «* 
faiceren/ en baer beneffenö Ren albaer te boo?ften / en 
boen monteren ban bleine fcRepen/ fmab3eilen ge# nemen, 
naemt/ aio boepers/carbelen/Rcubcn/ potten/en anöe# aifo rjet 
re Dtergeltjbe nut en p?opijo op befe Ïanben* ^Dan 
Dit felbe Dient tod beraben enobertoegen/ toant Roe# 
todDc<©2abe ban€mbben seer tod berbient Reeft/ oerwen* 
eenige 30 grote ffraffe en caff ijbinge alamen Rem foube «JS®» 
mogen aenboen/ na De miöbaet bp Rem begaen tegenö en ba# 
o3oD/ en utoe iBajefleit/ fo fal men terffont ’t geroep/ ngbmae 
en’tgebrijfcR Horen ban Die ban RetüeiferrRbe/ alö 
toefenöe een ïiö Daer ban öepenöerenöe/ uit toelbe 00?# tc 
fabe / DatnocR geburcnbe’t goubernemente ban Den ce 
hertog ban Hlba/nocR ban Het mijne/ men Rem nooit« 
getoont en Reeft eenig teben of ftub ban guaöe gebuir# cc 
fcRap/ Roctod Rp ’t nocRtauo tod ïjabbe berbient/ Ret cc 
i$ tod becemt / Dat een pcgeUjb ban RenluiDengeoo?# cc 
loftië/ te affifterei; en onöetffant te Doen DenReretp#« 
ben / utoe rebellen en bpanöen / en Dat utoe fjBaj. niet« 
en bermag RenluiDen Daer ober te caff ijöen en ffcaffen/« 
en fo men Dat te Defer reifen geraöen bonö te Doen/men Cc 
mocRtet ereuferen en boo? anttooo?ö geben/Dat utoe« 
liBaj. leger geftoreeit toare getoeeff / Raben te nemen/« 
foebeti en bebomen baer Rp Die binDen en brijgen bon# cc 
De/en toanneer ban anbere Rabenen bebomen fouben « 
5ijn/Die nu bp Den Revetijben befeten en geoccupeert ©aerna 
3pn/foube men De felbe ban Cmböenalgöan mogen « nw 
reftitucren aen Den boc?f3 03?abe / en Dattenberfoebe 
ban Den fUcifer en ban’tiUeiferrijbe. InDere 3ijn ban Dei|oi# 
aöbijë/Dat Ret beft toare Dat D’armeperegelrecRt foube lantwë 
bomen op ïünttoerpcn/ om Daer ban öaentetrecben gjgjj 
baert beRoo?t / en Dat bie fouben mogen pafferen Pif' f0u mm 
fingen/op Ra3art ban allcenlijb te ontfangen eenige «fiuutic 
fcRabe booi’t canon of gefcRut/mae? mp en mee? anöe# JJÏÏJJf 
ren Dunbt Dat Daer in foube gelegen 3ön grote Dangie# ban t>m 
ren en ongemab/aengefien onfe SStmcpc fubiect ioDen mufa 
toint en §Eee getijöen / om Daer in te bomen/ en toefen# 
De Dcë bpanbë armepe in 3ijne Rabenen/fouDe Die mo# 
gen affnijDen en eenige ban Den onfen nemen / toan# 

neer 



1574* Oorfpron^; der Nederland^ Beroerten; 

s’ooïfa» tiéet3ijfemet al en Bonöen genemen / en öat meer ië/ 
eï' men $egt mp / öat alöaer eenige recBen of rallen 5tjn/ 

Kctgwo öaer 5ijfe met hare fthepen 3ulr 30uöen Bonnen beftui* 
cn wnt» ten/öat öe toinö en ^ee bleet/30 ö’een alë ö’anöere na 
s»Lenfe ©lifitngen boeren 30uöen/ fonöer te fionnen beegten of 
Siote op fo2ce en getodö geb?uiBen / toefenöe öe bpanö beöeBt/ 
■ntinee* en top öcn b?ant niet en fouöen Bonnen brengen in gare 
leftofcijepen/al30öepeftemeftegemein mettenon3enon* 
«en. öer öen anöerën gehruift 30uöen toefen / öan öit ië ban 

meeröer impojtantie/ en getoiefjte te toeten : geno* 
men öat onfe ©lote geheel en al toare gearribeert 
t’Sïnttoerpen/ fo fegijnt öat öe bpanö öie fouöe mogen 

JJSJ* Begoten / en Becingelt gouöen/ bergaöerenöe alle gare 
jrib bic fchepen en gellenöe öie in 3©alcheren / en in öe Cana* 
>cn jen ban öe Rebiete ban 3inttoerpen / ’t toelB fp niet en 
S' fullen Bonnen geöoen / noeg tetoege b?engenfoonfe 
nanbeur ©lote of SCrmepeië elöettoaertë opeen anöer oo?t. 
jtnbin^ (CectoelBer co?faBempöunBt/öat öie begoo?tteBo* 
©Toteoumen ban ötiiten ö’Cilanö ban JBalcgeren / regelrecgt 
Inttaec^ in ’t&anb ban ’t^egoutoen / in öe gaben gegeten 
Kiifo^ 25?outoetëhaben/ öaer ban menmp berfeBert/ öat 
£°' öe felföe öaer toe Beguaem 3P» €n goe toel get öe 
npacöt bpanö fo?tificeert/ fo en Ban men öie nocgtanëfo niet 
i3?ou=> gegerBen / öat men öie fal Bonnen öefenöeren en toe* 
“SR öetftaen tegen eenfofter&e en getoelöige ©loteof^fr* 
tand mepe/en’tfelbige Cilanö geoccupeert gebbenöe/ fo 
»an jai men 0£,g tergonö nemen öie ban ©oeree / en eenige 
Jpcö°u* anöere öie öaer bp fgn leggenöe / öe toelBe niet en Bon* 
ic Ce- nen tegengaen / en of öe bpanö ficg öaer in begabe fal 
jtmtm* men öie fcgeiöen / ©ollanö ban ^eelanö/ en macg on* 
J'fen leger tergonö gaen innemen öen 23?iele/en öien in* 
Hoi* nemenöe maBen toeganB tot get Cilanö en bagen 
«nu en gfanöe ban J^ollanö en öe |©a3e/öie men mp fegt öien 

genoeg te toefen aenöat guartier/ en öan fouöen top 
benban mogen (lellen inb’2&rmepe alleöeouöe folöaten/ en 
aen an> benöen öie öaer fijn ten platten lanöe ban ©ollanö / en 
feren. jjefembarqueren / liegten of logen öe genige öie öaer 

fouöe toefen. Cn fo ’t Xanö ban öen 25?ielefogaeft 
niet en fouöe Bonnen beBomen toojöen: men moegte 
fterB maBen get gooft ban öen 3&ijB öie öaer bpië/ 
öaer öoo? ’t lanö ban öen 25?iele fouöe toojöen gebiocgt 
in ö’uitecge benautgeiö/ en feer Bo?të ingenomen toet* 
öen / en fo men Bonöe innemen eenige ban öiettoe 
plaetfen/ men fouöe öie ban 3©alcheren toerBë genoeg 
ïeberen / en öe gegele refte ban öe Hanöen öie öe bpan* 
öen alöaer fijn befettenöe. Cn of öaer ooB eenige ftoa* 
tiggeiö biel / en öen tijö te lange berliep / om in te ne* 
men öen 25?iele en ’t felbe Cilanö / en öat men ban fo?* 
cetoegen genooöfaeBt toare regelrecgt na J§oIIanöte 
lopen öoo? get Canael ban €erel/ en öoo? anöere 00?* 
öen begrepen in öe boo?f3 rappo?ten of öifcourfen / en 
fo in ’t felbe 00B ftoariggeiö bebonöen too?öe: fo fouöe 
men moeten boo?’t lege ficg aöö?efferen naCmböen 
alëgefeiöië/ ban toelBe plaetfe en anöere boren ber* 
tsiaert öaer men öcn boet fouöe in gebben / fouöe men 
grote faBen mogen uitrechten/ en fcgeiöen öe bpanöen/ 
öe toelBe onmogelgB fal toefen fo lange gunnen leger te 
Bonnen onöergouöen/ öacrom ië alle ftoariggeiö öaer 
in gelegen / ftö?gft gp / öat onfen 3Crmepe infalbo 
moegt Bomen in eenige öetfelber plaetfen/ genomen 
öat öe felbe SErmepe meöe B?engt genoegfame amoni* 
tie en bib?eë / en arribere ten tgöe utoe |Baj. geeft ge* 
fcg?eben / om gefppg en onöergouöen te toefen/ aenge* 
fïen’tgebjeB öat öaer ië öoo? anöere ertremiteiten/$c. 
$P fcg?öft 00B / öat öe 30 ©iloten / öaer boo? ban ber* 
maent ië/ bertrocBen fgn ban 3Enttoerpen/ en ttoe ban 
öep?incipaeigebangen gebbenöe ontfangen garebe* 
talinge/fgn fcg?gft gp obergegaen totten bpanö/ötoelB 
get bangier ië / in’ttoclfi top öagdijr leben mctöit 
bolB gier / <©oö gebe öat eenige ban ö’anöerc toefenöe 
gearribeert tot 25oloingen get felföe niet en öoen/toant 
iBgebbe b?ieben ban 25?ugge ban öen genen öiefe ge* 
leiö geeft/ öatfe gelgBelijB gegaen 3gn/ iB en föuöefe na 
55oIoingen niet hebben gefonöen tot öat iB getoeten 
gaööe / öat ö’3Ermepe engaööe naöer getoeefl/ ten 
gaööegeöaen öatiBbanutoer JlBaj. geen b?iebenge* 
gaö hebbe feöert öen 17 ban |©ep / iB b?eeföe öat eeni* 
geCourierë of poften ficg bedoren hebben/en öen 

tijöië alreöefo berlopen/öatiB bermoeöe öat Ö’^r* 
mepe mocljte bertrocBen 3ön / en öat utoe ftëaj. fal al* 
reöe gebben bcbolen öatfe niet langer en bertoebe/<©oö 
gebe öat gene ftoariggeiö öaer in en3p öiefe geretar* 
öeerthebbe/en ©oö toilöe felbe geleiöen gertoaerë- 
obetmetp?ofperiteit en goeöfucceë tot fijnen öienfte. 

Blaegt 00B öatter beel fcgepen en gulBen 3ftn geBo* Sfn öe 

men tot ©liflïngen / in l^ollanö / en <Smböen/ öe toel* ^ert,a 
Be men feiö / öat öe gene 3ön öie fgn ffêaj. gaööe öoen n?me 
arrefteren in ^pangien/ en öat fp ’t ontBomen en ont* fc&rjjnt 
feilt 3ijn in’t getal ban 37 na öatter gefeiö too?ö/en 
öat bonen öe Boopmanfcgap öiefp ober b?ocgten ban tfn 
gen meefterë / öaer eenige toaren met bib?eë en amo* 
nitieöie öaer geo?öonneert toaren boo? ben Ageren 
©lote ban fgne JBaj. öoeg öat gp ’t alöaer beter fouöe 
Bonnen toeten ’t gene öaer ban toaë / fo beel iffec 
af / feiö gp / öattet maer fegabe en ban toefen ban öat 
fo bele fcgepen aen onfe ©lote fullen ontbloten/ en ber* 
menfgbulöigen öien ban öen bpanö/ ban toelBe en ban 
öien ban €ngelanö hen bcrfcheiöen rappo?ten geöaen 
3ftn/ öaer ban gp gemcopiefenö met ttoe b?iebenin 
f rancopë cgfre öie hem gefonöen hebben öe €om* 
miftariffen öie gp in Cngelanö gaööe / uit öe toelBe en 
öoo? anöere ban Euaraëfgn j©a(. fouöe mogen fien 
’tgene paffeert in’tboo?f5 RgBe ban €ngelanö/en 
goe grotdijr öaer aen gelegen ië öat fijn jtëai. fcg?gbe 
aen öe Coninginne / gp fenö hem meöe ober copie ban 
eenen b2tef öiegem öe ©?abe ban Reujc ©ouberneur ©««sta* 
ban ©laenöeren onlanr gaööe gefonöen/en ban ’t tap* Ka" 
po?t ö’toelB een ^paenë fegipper öie hem felben b?p* ^oubeo 
geBocljtofgerantfoent gaööe ban öie ban ©liftïngen/ «puruan 
geöaen gaööe/ en meöe ’t gene 25aptifta öu 25opë €a* 
merlinb ban fijn |Baj. geöaen geeft/ öie Ijem namaelë, 
monöelingeberblaert gaööe / öat®gomaë€ftuguel 
en anöere €ngelfe onöer gaer-lieöen in ’t ï^oföeë €0* eau» 
ninBë 3ünöe meeröer remonftrantien öoen öan ban 2ild 
noöe toaë/ ’ttoelB maeBte öatöe Coninginne toaë JKf 
geballen in grote fufpitie / om öat öen boo?f5 Cftuguel muieerr 
gem öeöe noemen en intituleren hertog ban gerlanö/ [ü" ^ 
gpenfian/feiögp3ön j©af. niet berfeberen/ öat öie 
ban Cngelanö gen niet en fullen becBIaren / en berga* lano. 

öeren mette fcgepen ban Rocgelle / en anöere ban 
©?anBrgB ban öer hugenoten 3ijöe. 3£at Charleë 
25opfotin Cngelanöië/ feiö gp / bermeeröertöefu* 
fpitie / öatter eenige nieutoe intelligentie en berftanö 
ië tuffen öe Coninginne en öe ^ereticen/goetoel ’tfelbe 
noch niet feBer ië / fo beel iffer ban / feiö gp / öat noöig 
ië öat öe ^paenfe ©lote Bome met fulbe macht/alë of 
’t felbe t’eenemael feBer toare / en of get fegoon fo toare 
öat hem ntemanö bp onfe bpanöen en boegöe / henlui* 
öer ©lote fal altgö meeröer in getal ban fcgepen toe* 
fen / feiö gp / öan utoe 3l©a(. en ban meer fcheepbolr / 
en meer gefthutë/ maer gpen öenbt niet öat fp öaer 
BrngëbolB toe fullen binöen / gebbenöe’tgelöfo ge* 
b?eB/öan Bp en Ban ooBniet geloben/ öatfpaigaer 
©lote en fcljeepbolB in ’t Canael ban Cngelanö fullen 
fenöen/en laten gier onberfien alle öe plaetfen ban her* 
toaerë-ober/ en gp gelooft öat haer betroutoen leiö op 
öe luttel ^abenen / öie top / feiö gp / hebben / en in öe 
beftoaerlijBgetö banöe Canaien en banBen/ gnfetö 
00B berftaen te hebben / öatfe felf alle öe baBen en 30e- 
tcBenen afgeöaen hebben/ maer gp gelooft öat geBo* 
men 3ijnöe’t getal ban öe 200 toel toegerufte fcgepen/ 
met oo2logë-bolBge!ijB fijn jRajeft. gem gaööe öoen 
berftaen / en öat fijn ffêaj. leger in ’t b?eöe met henlui* 
öen fal beegten/ fp niet beel fullen Bonnen öoen/ aenge* 
fien öattet hout niet en ië öatter beegt maer öe men* 
fchen / en fo ’t &paenfe leger mocht boet te lanö fetten 
in eenige plaetfe / en gaer-luiöen fcheiöert / öat fp geen 
langen tijö en fouöen öuiren / (Sc. 

liet aöbijëbpöen $?obifeur Slogan ©ifttnca/ ge* lift ai) 
maeBt ban get oo?log öat men ter ^ee/ en 3lanö op öe £ös5£atl 
5®eöerlanöen moet boeren/alë öe^paenfe2Crmaöe 
ban öen ConinB fal fgn gearribeert / toaë ingouöenöe SCoïinn 
bctfcgeiöen faBen/öaer öe ©?oot Commanöeurftjn m!ms 
geboden bp gefet/ en aen öen ConinB ober gefonöen “S? 
gaööe/ beftonö fommiedgB in 21 articnlen. oojiogc 

^n’teerfte artieul/ feiö hp/öatöe Buftenban Df. 
©Iaën*<&en<nf5 



I 5 Het fevende Boek. 
fetentrr ©laenberen / en bet (ftafted ban be^lmfe fö gualijk 
fn r* betoaert 3ijn / bat bet be Ketter# niet en bekken in* 
boErcü genomen / bat f)et niet en i# gefcljteö / bat fp ’t niet 
fat / ait» en fjebben bonnen boen / maer om batfe ai Dacr krach* 
J* ®J?tc ten niet en Dekken toillen emploperen / om bt'e op 
m-nt' fat een tpb te ketoaren / alfo fp bie boo? bien ttjb ban 
ftHigeao boen Dabben / om te bomen tot erecutie ban baer be* 
nörerf. gorten / en ook batfe pen-luiben niet toacker en feu* 

ben maken / om baer in te boo?ften boo? be bomjle 
ban be Blote ban ^pangien / en bet ftaet ook tekc* 
butbten / feib bp / batfe Ijaer p^actijfie op kegua* 
mee tijb geb?uiken fuüen / namentiijb aïss be ©lote 
na On fal toefen/ of alfegeatribeert fal 3tjn/ om be 
©lote te febanbete maben/ alfo fp oob metter baeb 
tod boenfouben/fofp be ^lupfe innamen /ijet tod* 
be een baben iet beguaem tot grote/ ïjoetod nietbe* 
guaem tot bealbergrootfte febepen/toelke baben Op 
ben ingenomen 3ijnöe/ foubenfe gebtoongenstjumet 
bare 3irmepe of ©lote na (Ccrel te baren al# be nacfïe 
baben. 

2. 25p bit fmonbement en fouöet niet alleen bltjben/ 
toantbp albienfp ccnigebanbefe bier ^ec-f!eöcntn* 
namen / namentiijb: «Duinkerken / peupoo?t / <Do* 
fïenbc en ^jiupfe / fo foubenfe fonber eenig Oeletfel/ 
ganfeö ©laenberen boo?lopen / om ’t toelk boo?;tc 
bomen / en baer bic toegte befebutten / toaer goeb 
bie te bcrfïerken / en te booifien ban alle bietualie 
boo? een langen tiib/gemerbt Ijet lanb baer befe ,^>te* 
ben in leggen/ ferr oberbloebig i# ban al Ijet gene baer 
toenoobtoenbigi#. 

3. en 4. ’t ^cbijnt bat tot berfebering ban be boo?; 
noembe ^tebe/be babenen ban ©laenberen be be* 
ftetmöbel te 3i)ny om bacrte fenben een regiment 
t^pacnfe folbaten’/ om bie te biffribueren in befelbe 
plaerfen / totte komfïc ban be 3ürntepe / en b’3K* 
mepe gebomen 3ijnbe/ foubc men bat regiment ^pan* 
giaert#bacrkpboegen/ en in bie plactfcn nieutoaen* 
gekomene^panjaert# leggen / ombaertoat te her* 
berfeben. 

<Dp befe 3. articulen babbe be <©?oot Comman* 
beur aengetebent / bat opte kuften ban ©laenberen al 
ober ttoe jaren gelegen babbe een regiment 3©alen 
ban tien bacnbelen onber ben <©?abc ban Keur/ en 
nocb febere paerben bie be i^eeftrant betoaren/en notb 
bed getoapent bolr ban ©Iaenbcren / en be <©?abe 
ban Keur «ifsouberneur ban ©laenberen; en bie ban 
ben Kacb ban bc rebellen 3ijn / oo?bden felf# / feib ÖP /, 
battctSanb baer tod betoaert i#7boetod batterniet 
bed feker# en i# / baer be Ketter# fo na 3ijn / en baerfe 
baer toienöcn en magen in bc felbe contrepcn hebben / 
cnallebagen nabebpanben obertrecken/ en tot nocb 
toe / feib bp / en beeft men baer nooit bonnen beletten 
be trafijkc ban be boopmanfebap mette Ketter#/ 
menbeefter oob nocb nooit geen ^panjaert# gefon* 
ben / om batmenfe opanbere plaetfe tod ban boen 
babbe / en oob om bat bie ban ©laenberen niet en fon* 
ben bergrammen/ en bet gefebenen foubc bebben of 
menfe miflrouben/ aengefien be Ketter# noebnietin 
baer $anö ingenomen babben / en fpfona oen ben 
bpanb 3ijn gelegen / en ’t foube oob te befo?gen 3ijn ge^ 
toceft / bat bie ban ©laenberen be toapenen tegen be 
^pangiaert# aengenomen fouben bebben / fofe baer 
gcfonöen babben gctoo?ben/ te meer om batfe bet re* 
gimentbanben <©?abe ban Keur betadben/boetod 
fp’topbaer contribtitien bo?ten / nocljtan# al# bP/ 
feib bp / febere tpbingc banbebomfie banbe febepen 
bceft/fal bp baer ^panjaert# fenben/toantfe ter plaet* 
fen leggen baer menfe in fc# bagen ban baer na ©iaën* 
beren moebfenben/enop batmibbder tijb©iaenbe* 
ren beter betoaert foubc toefen / fo foube bp in be ^tc* 
ben ban befe ^obincicn leggen fc#bcnben licbtcrtii* 
ter#. 

ï. gittbien bc Ketter# be ^tab noebte bet ^lot 
banöcr ^iup# nieten occupeerben/ fouben fpnocb* 
tamHicbtdtjbbe baben bonnen occuperen/mit# leg* 
genbeeen ïjalf öofijntodtogentjle oo?!og-ftbcpeniut 
tnbomen banbe baben/ baer mebefp beletten fouben 
b inbomjie ban een grote menicljte ban febepen/ toant 

b’inboitofe ban be baben feer naiito i# / en moeten 
b’eene boo? en b’anbcr na inbomen / en fouben alfo be* 
let toerbe/ om niet uit te mogen rechten met flaen / en 
te meer gemerkt in bie baben gecii febepen en 5 jn/ om 
pet tegen bie febepen uit te rechten/ en ’t ft ubc on# (feib 
bp) ónmogelijk toefen/om baer febepen ban baer te 
b?ijben/ en boo? bien mibbd foubenfe on# beroben ban 
be beguaembeib ban befe baben. 

6. ’t 3©dk top (feib bP) mogen beletten / fo top 
op ’t inkomen banbe baben maken een of ttoe (terk* 
ten / en bat ter plaetfe keguaem om te empeffeberen 
auefcljepcn / bie niet ten bienfte ban fijne ifléajeflett 
en komen / en bermit# men bie fterkte gualijk fo na bp 
ttoater foube mogen maken / alfïnobig foube 3ijn/ 

bp geb?ek ban fiinbament / aengefien bat ginfebe 
guaraerfeer fanbig t#/ foi# fijn abbij# bat men bat 
tnconbement foube remebieren / fo menfe maekte niet 
fcÖant3-kc)ben/ enbiebereib gemaekt3tjnbe/ foube 
men in ko?te tijb eenige (terkte mogen eptoerpen / en 
infobanige manieren gemaekt3ijnbe/fouben fobajt 
toefen al# bie op anbere plactfen met muren en rij#5 
boffcbengemaekt3ijn. 

<©p bit bijfbe en fejïe artieul/ babbe be <©?oot €om* 
manbeur aengetekent/ bat bP in be maenb ban jKeert 
gefonben babbe/ om bie plaetfe te keften baer men be 
fterkte foube maken/be <©?abeban Keur / IBatfire 
be€amp/5ferant Conffurter/aintonfo be«©libere/ 
’ttodkgoebefolbaten toaren/enttoe ^taliaenfe^n# 
genïeur# ^cban#-meefter# / en fp actojberen alle 
t’famen/ bat menfer niet maken en moebte/ en al# 
menfe met fckan#-ko?ben foube maken/ fo foube men* 
fein ko?ten tijbe liebtdijk boo? be komfiebanbelfr* 
mepe konnen maken. 3£an ’t fp fo ’t toil / ’t fal / feib 
bp/feer ftoaer ballen bat b ^rmepe ter eêlup# inko* 
men foube / en notb bed ftoacrber toeber uit te ko* 
men / gemerkt bat ’teene febip boo? en ’tanberna 
moet in en uit komen/ en om bat be bpanben bdefebe* 
pen op be monb ban be baben mogen Bouben / om bat 
©liffingenfonakpi#. 

7. €n om bat ik boo? berbadt bekke/ feib bP/ 
bat fo on# be baben ban ber ^lup# falgeerbe/ bat 
be grote febepen / par fo?ce / fouben moeten lopen 
na ’t f€erd / en na bat ik berfta fo 5ijn in be©Iote 
fo grote febepen / bat al toaert fo baton# bie baben 
openen b?pjionbe / fo toaert nocb onmogdpk baer 
in te komen / toanter bed toater# gek?eken foube/ 
en bat boo? bic oo?fake ten min(ien be grootfle febe* 
pen fouben moeten in (Cerd babenen/baerombunkt 
mpnobigte3ijn bat men baer te boren tod op lette/ 
toat baer toe nobig3P/ en baer op tod gelet bekken* 
be / bat men baer af kp tijb# abbertere ben aibmt* 
rad peter K8enenbc3/ op bat bpte boren macD toe* 
ten toat bem te boen fiact / en in ©laenberen geko* 
men 5ijnbc baer niet na en behoeft te toacbten / toant 
anber# mocht bem baer boo? tod eenig ongeluk ko* 
men / al# bagdijr tod gefebieb/ en top kp erperten* 
tic tod kebonben bekken / en niet lange gelebenge* 
keurt i# k’2Kmepe banben ^ertoge ban ifêebina Coe* 
li/ fo notoiri#. 

8. <$mbit beter te berfïaen / moet men toeten/ 
oft guame katter een ontoeber op refe / bat be ©lo* 
te bie foube mogen aenbe ©laemfe 3ijbe arrtberen/ 
bat men ban foube mogen fonber eenige merklijke 
febabe bie cour# lopen ban be Koïlanbfc kuf!en/en 
gek?tiiken baer toe ploten ban ’t &anb aibaet / gelijk 
top alrebe tot bien einbc al fommige na 2$olongien ge* 
fonben bekken / op batfe ban baer in bie febepen gacn 
fouben/en gdeiöcnfe bco?t/en men foube bet eilanb 
ban foTerd innemen/komenbe boo? ’t IKarfbiep/ toelk 
jKarfbicpbc Kollanber# noemen/^gpanjaert#gat/ 
en fo babben top ook een fekerc baben kegtiaem tot be* 
lc groter getal ban febepen al# top uit ^pangten ber* 
toaebtenbc 3ijn. 

9. Jget boo?feibe jBarfbiep en fijn ingank i# fo k?eet 
al# een bierenbed ban een mijle / en bat tuffen ’t boo?f3 
€ilanb en bet |5oo?berlanb al# -piiebuinen aen be 
3übe baer’t bc Ketter# occuperen / ’t toelk i# nabe 
Eupt-3ijbc / en ïjoetod al# men be name bco?kp i# / be 

pl act* 



Öorfpronk der Nederland fê Beroerten. 
plaetfe baer ö’^Irm^c toefen moet/ fitft toeberber? 
Ö2ct0: noefitansf ölöftfé fo ontbefttna’tlSoorbenlanb 
toe/ bat b’SCrniepe ban bic 3ftbe groot berö?ict en fefta? 
berrtocftt inrijgen/ tnbien be föettcrë boen batfetoel 
mogen/en ftet ooft te bebuefttenfiaet batfe ftaer befï toel 
boen fulien / toantfe nergens op en practifercn / en fijn 
teevee feertoel bebrebcn/alé top bp erperientie toel 
jjeü&enbebonben / en fp ooft fo toe! alë top toeten toaet 
be feftepen ftabenen moeten / en fo (jet moeftt gebeuren 
bat be Éettccë beifupmben ftaer Beft te boen / tot belet 
ban be ftomfïe ban b’Sflrmepe / fo foube men ftaer lieft? 
telijftcn mogen beletten / altoatfebaerna foftben toil? 
len adirecftten / mips optoerpenbe in ,$oorbftoIlanb 
of HUiëbuinen een grote menlcbtc ban folbaten bie 
een fterftte of ttoe fouben maften op bat be ©Ittc 
bacr orrber in alle berfefteringe foUbe mogen fcftuilen / 
en om te ontbeeften en bcficïjttgcn ’tlanb tuffen 2filft? 
maet en tgoom tot be Eee toe na ’tj5oo2bcrlanb/ 
’t toelft een lanb 10 ban groter importantie of baer bed 
aen gelegen ië/en alp ban moeftt een beel ban onö bolft/ 
bat t’Cgmont leib/fonber eenige brefe en bangier tree? 
iientec plaetfénbacr ift gefetb ftebbe / baer onfe 2ïr? 
mepeeen beel bolt moflc optoerpen om befterfttetc 
maften/ en mp bunftt ooft bat men ’t fofal moeten aen? 
leggen/toant affo’toubcfolbaten 3tjn/cn in biecón? 
trepen toel bebreben / foubenfe befaftebaer beter /ban 
be nieutoe folbaten uitreeftten. 

10. j$o beel belangt be boornoembe fterftte bunftt 
mp bat al toatftoaer teil ballen te begrijpen/ eer b’SCr? 
mepe ban 4gpangien oberftomt/toant al ftoctoel be fol? 
baten ban Cgniont baer tod treeften fouben om bat te 
boen/ To en foube mctifc noefttanë niet mogen ontfetten 
troeft Berftcu ban ’tgenc fp ban bod) fouben mogen 
tobben / aio men toel foube ftomren boeit fo be feftepen 
Oaettoarètt. 

Op befe bij. bïij. ijc. en r. attieulen fteeftbe <0?oot 
Commanbeur acngctcftem bit nabolgenbe. 3£at ftp 
aengaenbe öefcnabigatie/en’teïlanb ban (Cefel niet 
fonbcrlmgen toifl te fcftrtjben / ban ftp te boren boor 
*t rapport bananbere gebaen ftabbe: maerfaaecor? 
beren al t’fameh baer in battetbe princïpadfteinfto^ 
men ban Hollanb ië: en bat men be Haben foube moe? 
ten innemen en flerft maften / en fonber alle ttoijfel 
toaer feergoeb eerft ’t i^oorberlanb in te nemen/en 
baer te maften be fierftten inbe bietboorgaenbe arti? 

(Foi 39.) ruien gementioneert / en top fouben al ober langen tijb 
baer noeft bijfoftfooo mannen ftenen gefotiben ftebben 
om ftet ^oo?berlanb in te nemen/ ftabben onë beftoa? 
rigfteben bie top aen fijne |Baj. ober gefcftrebenfteb? 
ben niet fn be toege getoceft: maer ban be ftoarigfte? 
ben ontflagen 3ijntie / fal menfe flrar fenben/banfo 
men baer refolbeert bat b’armepe metten eerfien Ober? 
bomen fal/fo foub niet ban nobe toefen bat men bie 
fterftte maeftte boo?be ftomffe banb’^rmepe/toant 
men ooft (Cejcel fonber b’SCrmepe banbe feftepenniet 
boenenftan. 

i n 2C10 b’3Crmepe gearrtbeert fal fijn in be rebe ban 
(Cerel / fo iffe baer t allen tijben ban tempeeft toel be? 
toaert/ fo fp ooft ië om ongemolcfteect te bltjben ban be 
i&ctterë/infonbetfteib alë bie fierftten bobengemen? 
ttoneatgemaeftt fullcn 3ijn / en men foube b’^tmepe 
mogen boorften ban ’t gene bat nobig tö met ftletne 
fefrepén en galeien uit ©riefïanb/todft ©2ieftanb baer 
reeftt ober leib na ’t ïIBiefï omtrent feë of feben mijlen / 
alë ï|arlingen/ 3©02ftum / ^inlopen en ^taberen/ 
elt ftoetoel bie ban Cnftftuifen fouben mogen uitftomen 
om bat te beletten/fo foubenfe nocfttanënietberbcn/ 
aïëftebbenbe onfe Slrmepc fona bp ber ftanbtotbcr 
felbecftulpe. 

t». 2fien b’anbet 3ijbe ban ’teilanb bangerd na 
’t Voorben toe ië noeft een Haben gcnaemtïBeflblie? 
lanb / biefeer propijë tö boo? befeftepen bie ban ©o? 
ften ftomen/ foftet ftaer niet te berre balt omiJBarf? 
birpinteftomen/toant geen grote feftepen boben bal? 
lafïerë mogen in ïjoüanb ftomen/of uit ïjollanb baren 
ban alleen boor befe ttoe ftabenen alë fBarf biep en 
SBeftblielanber biep/ en fo onfe ^rtnepe i$ leggenbe 
op be rebe ban (Sejcel/ fo fullcn onfe feftepen beletten 

bat noeft’teene fcfitp noeft ’tanber in i|oHanb of uit 
ï^ollanö fal mogen ftomen / en alfo fulien top €-nftlmt? 
fen mogen bebtoingen mitfgabets aüc b’anöere^te? 
ben bie be rebellen in bat guartier ban ïgcHanb in fteb? 
ben/en aléöan fulien ooft be ftletne feftepen noeft in noeft 
uit borben ftomen ban in 't ©lie / en fulien moeten paf? 
feren tuiTett onfe feftepen en tuffen ©riefTanb : en top 
fulien baer tegen ftoubenmenieftte / ban ftletne feftepen 
ober en toeber ober barenbe al0 een binnen Ece. 

13. €n onfe ‘Srmepe op be böórttöcmbe plaetfe fijn» 
been alö be fierftten bolmaeftt fulien toefen / fulien be 
feftepen ftaefc courë mogen fetten na <£ngelanb en 
cSeftotianb/ om te beletten batter geen feftepen in Eee? 
lanb of in ben 23?tcïe fuilêit mogen ftomen / en batfe 
ooft niet mogen ftomen boorbe Boompot/ om Jfêito 
belburg/ öammeftenö/ en ©lifftngen te bietüalieren: 
en’t toaer goeb baftereenbed feftepen ter^lupö bie? 
ben fo toel grote alö ftleine bie be courë ban ©ranftrijft 
betoaren (lillen / batter niet te ©liffingen fal mogen 
aenftomen / en ’t ië tod te bermoeben / alë b’eenc par? 
tpe l^ofïanb bdeib fteeft/ en onfe anbere ürmepe b’€i? 
lanben onber betoaringe ftouben / batfe ftaer beftelpen 
fullcn moeten mettet gene batfe ftebben/ in bie gele- 
gcntfteib / tót batfe ftet al bérteert ftebben. 

<©P befe xi rij- en ritj. articulen ftabbe be <0rööt 
Commanbeur boor 5ijn abbijë aengeteftent/ botbp 
albien be 5Crmcpc beë Coninftë alfticr te befer ^teben 
ofplactfetoare/ fp fonber ttoijfel be effecten in bc brie 
boorgemelbe articulen gcmenttcnccrt fouben uttreeft? 
ten / maer fijn meningc en ië niet / batfe fticr ftomenbe 
eenige feftepen ter ^lupë/ fulien laten / alfo ftp niet 
goeb en ftidb / bat be feftepen fouben toerben gcbeilb / 
eer en boor al batfe een baf!e boet en l^aben fouben fteb?1 
ben op eenige plaetfcn / en een goebe i^abett in ftebben? 
be fo fouben be J|ollanbfe en Eeeufe“ feftepen gebedt 
5ftn / en ban mogenfe be ftare ooft beien. 

14. ,§o onfe folbaten (feibfip) alëb’Sïrmcpeban 
^pangien ftomt / ban een fterftte op be jïMfc aen ben 
I^arben reeftt ober benadel of omtrent bie contrcpe 
ftabben / fó foubenfe alë ban een beel ftleine feftepen 
ban b’onfe laten feomen/en leggen bic onber onfe flerft? 
te / en befettett alfo ben 23rid ban alle fcanten / en be? 
letten batter niet een feftip ban be föettcrë in of uit feu? 
be mogen ftomen / toaer na ban boïgen foube geftreft 
ban allen bingen batfe ban bóen ftebben / ’t todft 3P nu 
ftriigen ban Êonbcnenban alleb’anberc ^tebenbie 
be feetterë in ftebben / en fp fouben alë ban geftdijft ge? 
floten fijn ban ber füce: toaer mebe 3? buë lang b’oo?^ 
loge tegenë onë geboert ftebben. 

^ier op fteib be <8root Commanbeur / batfe aïcebe 
tnbatguarticr ben ^agc/enbe fierftten ban jBacf? 
lanbfe ^lüife / en anbere fierftten bp be jfèafe in ftab? 
ben/ban toaer fp b’SCrmepe teftulpe mogen ftomen/ 
fob’3Crmepe ftomt bp ben ^iele/op toclfte plaetfe fo 
men feib ftet biep genoeg ië» 

15. €n nii ter tijb en fo lange befe affaïren buiren 
fulien / ië ’t nobig bat b’SCrmepe ban 3§mftcrbnm ge? 
reet ië/ en molefleren fo beel ftaer mogelrjft ië/ be ïKt? 
tcrë ban jBonicftcbam/ Cbam en Hoorn / en fo b’^fr? 
mépeban B * uitftomttcgenonfe3Crmcftena€erd/ D*vtz 
fo moet b’2Crmepc ban Sïmftcrbam ftaer ban neftterep 
bcrbolgen/en fo ftaer ^rmepena ^mflcrbamtrcftt/^ltni 51 
fömoet onfeSCrmepeban (Ccyel ftaei: bcrbolgen/ op iucDc 
bat men ftaer/fo berre ftetmogdijft 3p/tuffen ttoccn 
beff uite / maer fp fouben fo flciit niet toefen/ batfe ftaer 
bat onbertoinben fouben en of 3p ’t al boen toilben / fo 
foubenfe niet een ban b’onfe bonnen ftrtjgcn/ femen 
feftip tegen feftip fette/ en ftet foube onë niet geraben 
toefen teflacn/ tentoaretop merftclftft bcorbcdftab? 
ben. 

Cp bit 15. actiele ftabbe be <öroct Commanbeur 
gefeftreben aen ben Coninftbat b’SCrmcpc ban 3tm? 
jlerbambocter tijb alleen toaë ban 24 feftepen flerft/ 
en bat men boo? fatilte ban gdb niet meer en ftabbe 
mogen toemaften/ en men ftonbefe noeft naulijr onber? 
ftouben/ ban bat men raeb foube binben alë bc feftepen 
uit^pangien ftomen / ten mtnfïen befeftepen ban 
$mfierbam gereet te ftebben. 

16. 
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16. ©n mibbdmijb mondt onfe boetbolP mini' \ 

terg De iKtrcrö te lanöc molcficren met alle mtbbden 
pacr bocnüjp / op bat b’een b’anber njet pdpen en 
macp / en fo fat pegdijB panb tegen panb moeten 
beepten. 

^leropfïdö be ©tootCommanbeuiv bitgefepieb 
öagdijr / cn top boen fo bete mogelpP tg* 

17. €n op bat bie ban ©Iifftngen niet uit en nomen 
en pogen om bie boegen te openen / fo ift noösg bat 
ö’28nnepe ban 3Hnttoerpen af bonte/ten nunffentot 
95rmupöen toe / toont ban fullenfe beimept toefen 
bat men paer bcrfoePen of Datmcn een beet bcljc in 
Sedanb optoerpen fat / en fo be ©Uffingerg fïerPer 
3ijn / en ö’Éntteerperg fouben botben moleftcren/fo 
fuilen bc fepepen ban ^mtoetpen / paercoutgtoeber 
na 'Hlmtoerpen fetten/enfo al gacnbe Pcuben fonbec 
tegen luier te ffacn/ en fobie ban ©Iifiïtt&enfoo&fli* 
pact jiju/enbcrbolgen noep ebentod öJ2Snttoerpfe / 
fo fuiten onfe fepepen biebaeropöe Pufte ban ©Iaën? 
beren 3ün paffeuen boo: Dp ©Uiringen / om te fien bat' 
fe ö'adjterfte fepepen banbe ©liffmgerg een aftoeub 
boen. 

^tec op liab be ©toOtCommanbeur geftdb/ bat 
b'3£umepe ban tïnttoerpen maet alleen toag ban 
16 fepepen/ en bot boer onber niet een reept groot fepsp 
en toog / en öatfe bermitg getodt ban gelb niet en pab? 
ben mogen bermeert toerben / enfo b’Ulrntepe ban 
j§pannfen een bed moepten ter ^iuig bomen / fo 
toacit goeü bat b’anbcr bed ban b'tïrmepe laget’S&r? 
nuipen/bon ’tPomefo ’ttoil met een tamdppe ?ir? 
ntepe / meent lp bat men bie bon ©iiffingen eenfbeelg 
5a! menen beletten 0 meufebcmtcerbcrcn moepte. 

18* ©n op bat aiïc bingen te reept gaen en niet alft 
toto lange qe&aen ïjccft / fo ift meer ban nobig öatfo 
toammte ^poenfe fepepen bomen aenöe©lacmfc 
Pafte / bat men ban t’Sfnttocrpen feg of 700 ©ooto- 
gefeüen gereet pabbe / en bat men een beet ban be 
©ootg-nefdlen opte ^pacnfe fepepen boet / en een 
bed ^paenfe op ö’23nttoerpfe fepepen/ban in bug? 
baniner manieren bot pet ecncberbenbccl 3pj8eber? 
ïanbfe ©ootg-gefdlen / cn be ttoc beröenöden <f>pam 
jaertg/cn bat alle bc^pangiaertgmeefterg 3ijn ban 
ö’anber. 

later op pabbe ©toöt©ömmanbeuracngctcBent/ 
bat pet fd.be toe! noobfaPclijP toog / maec botter ttoc 
3toorigpebcn toaren: ö’eerfïe bot men niet cn Bonbe 
toeten op toot Puft bon ©!acnöercn be fepepen berbal? 
Icn foube mogen / ter tonic men bic toiffelinge ban pet 
bootgbolh foube bocn/en b’anbere bat pp bebuept toog 
bat be Sïmtocrpfe bootg-gcfeüen metter Daeft niet op? 
te^pacnfc fepepen cn fouben toilten/aipoetodmen 
poer aflcacpterfialligc penningen Dctadbe/enbatter 
ooit fo bed ©ootg-gefdïcn niet cn 3pn op be SEnttoerp? 
fc fepepen / fo toarenfe berminbert» 

10. ©nnlfo lieBtdpteücmcr&enftaetbpbeptoce? 
buren bie femmige ban be rebellen pouben/batfege? 
boeit peDben / en öagdtjr geboden be goebe booefpocb 
cn mantere ban ben ©dticc ban ©rangien en fijnen 
aeupong / fo ift te befoegenbatfe tod tc toeben fouben 
3>jn batmen be ©oninBlijBc3iBaj.mocbc en loof macp? 
te/opbatfe fo ban tot poer memngc moepten bomen: 
cn alg 3p fasen battet b’anbere partpe gtialpp luPten / 
op tratfc niet gantfelpp onber be boetenguamen/fou? 
beufe ar&eiben om b’cene^tab of fommige^teben 
oproerig ic malen/en bat ban bc ^teben bacr bed aen 
gelegen ig/ bie nu fepijnen toebdtiP te fitten / om atfo 
bc maept ban 3tjnc ÜBap ban bc Eec af tc toenben / cn 
ten foube fo periculeust ntibben in ’t Sanö niet ballen / 
alft tod in be jpromier-ftcDcn ballen foube: baerom 
ift tod nobig een goebe ojbomwmie te jtdien op aüe bc 
jfrcntier-fleben / cn eenigc betaünge tc boen ö’otbina^ 
riggannfoenen / opbatfcfo te beter toarpt pouöen: 
toant De ffromter-ficöen betoaert / cn bc Sce beo? 
3pnc jBaicftciig tïrmcpc berobert 3i)nbe / pet guactfïc 
bat eng ban foube mogen ober bomen/ al toaer pet 
ntibben in ’t Hanb / bat foube men ban ItfptciyPer re? 
mebieren/ cn beteren ban of men een xfomterrjtebe 
bedoren pabbe. 

20. jiact befe biligentie en boben dil toet €»obg ftüï? 
pe / foube t& berpopen bat men in Po?te ttjb / be 002ICÖ 
ten ctnbe maüen foube / met fullien boo?tganP alg bic 
faPc eifepen faï/cp batbe rcödlen bertoeben/enbe 
IIBaj. ontiafl toeröe ban grote ïtofïen en fo?gen. 

©p te 19 en ao artirulen pabbe be ©toot Commart? 
beur Op geboegt / bat alle ’t gene boo?f3 toag / tod toag 
oberieib/ enoohtoette befc^gcnflonb / en ombatte 
remebieren/ bebepp alle 3ijne biligentie pem mogdtjft 
3pnbe/ nabentpb enöe gelegcntpetb ber fafeentoag 
'uit cifcpcnbe / cn bat pet aen ©cbflönbtc berpopen 
bat pp alle ftoarigpeben toeg nemen foube. 

21. €n tb pope (fcib pp) bat b’llrmepe ban «^pan? 
gien fo fierb bomen fal / bat menfefonber eenigc perp? 
Pet beien fal mogen in ttoc beien / en gcmetfct be mee* 
fïc maept bie be bpanb met fepepen op Ojengen fal 
mogen / m Eedanb gelegen tg /fofcppnt petco2baec 
te toefen/ bat ’t meeff enbeel ban be Sltmepc ter .gluife 
Olijft/en bat biebanbe©lamingen en bie ban 3Cmtoed= 
pen mafbanberen pelpenbe / tod teOobenfullen fiaen 
tegen be Itracpt ban bc Petterg / en bat b’anber partpe 
paer Pourg na (Corel fetten/ om bie ban Sfimfterbam 
moet te geben/en befe ttoc famenfullenoöïtlicptdp 
tegen flaen mogen/ alle be maept ban be feetterg/ bie 
5P in bat guartter (lillen mogen t’famenD?eng^n/ m 
cn boo2 fulöc miböden fal men metter tijb tot een goeïi 
en beguaetn effect Po mem 

©p bit iaetfïeartppd/pabbe be©toot©omman^ 
beur gefidt/ bat Op albien befe SCrmepe fo fïerfe ober^= 
Pomt bat menfe in ttoe partpen beien foube mogen/ 
bat men foube in Ponen tijb bed Ponnen uitreepten/ 
ban bat pet al toag pangenbe aen be maept bie uit 
^pangien foube Pomcn/ en 00P aen be maept bie be 
bpanb t’famen foube Ponnen toengen. ^oep gemerPt 
begbpanbg Pracpt (feib pp) nu groot ig/ en battec 
noep bed 3toarigpeibg balt eer onfe tCrmep toegeru(l 
tg/om pertoacrg te Pomcn / fo bunPt mp noep bat 
men (gcUjPiP te boren berpaeltpebbe) b’2firmepe niet 
en bde eer bat top een bafïe en fcPere paben pebben/ en 
een goebe beguame paben in ong getoclb peböenbe/ 
alg ban maepmen altpb na be gdegempeibber faPert 
uittoitfenfullen/ panbelen. 

SP pebbe befe faPe en bit bsifeougö tod bug b?edï toil? (Foï.^.7 
lenberpalen/op batbelcfcïgen naPomdingen fullert 
mogen toeten beg Coninr ban ^panjen en beg ©toot 
Commanbeurg bootnemen/ in befetpb/ alg men be 
$>oIlattberg en ^danberg pet^pacnfe parbon/ en beg 
©oninje grote genabcbafl toag aenpdjfcnbe/en 00P brn 
b?ebc aenbtcbcnbe (gdijp toppicrnamebefullenbec^ 
palen) oni be felbe in fTacp tc toicgcn/ en op pet onber?= 
fienlic/ ban allen Panten/ te toatcr en te lanbe / te ober? 
ballen /00P fuilen bie ban €mbbcn pier uit Ponnen 
berfiacn/ poe toeinig gunfïe bc ^pacnfe penluiben 
tocb2ngenbe3ijn/ gdppbat anbere naburen/ baec be 
©oninP geen actie op en peeft/ toel getoaer getoo?ben 
3ijn/fo men ter gelegenber tijb hernemen fal/uit be 
continuatie ban befett. IBp fuilen nu boo? eerft co& 
toatberpaïen/toat bc ^?tncc bnn©rangien/ en bie 
ban l^ollanb en Seclanb tegen befe toerufïinge gcbaen 
pcbben/cn bat pet ben^pangiacrbenfolicptnteten 
foube geballen pebben/fo befe blote gePomen pabbe/ 
alg niet en ig gefcpteb/alfoallebcfcgetodbigetoeru* 
fliitge/algecnrooPtgberbtoenen/ en alleen boo? be 
Praeptme panb ©obg ig tc niet gegaen. 

5©e #2tnce ban ©rangien tegen pcbbenbe fo maep? 
tigen potentaet eniBonarcp/ alg ben ©oninP ban 
^pangien/ bie omfieti en geb?ee|t toag / niet alleen 
ban3ijneonbcrfaten/macr genocgfaem ban alle po¬ 
tentaten ban ©uropa/ ia in be anber toereib / iP mene 
bcSnbien/enpeeftnictgeflapen/maer gefïabig een 
ueerftig en toacPet oogc gepab / cm niet cnbooifien in 
pet berberf te toerben gcbtocpt. ©n pcetodbe maept 
ban bc l^ollanberg en ^edanberg feer Plein toag/ te 
befen tijbe/ en batterbedflaupeetigein ’tSanb toa# 
ren/ bic naulrir perten en pabben/omtegenfïanb te 
bieben / bpfoitber bagdijr meer en meer aengdoPt 
3pnbe/ ntet bde frpone beloften ban genabc enpar? 
bon : alleenïnP be toef? / ten regarbe ban be bmtoe 
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fianDeïtttgm Der ^panofneröcn / fo tot jBecbelen/ 
Eutpben / alg tot ©aerDen (toant te ï|aerlem toa* 
ren De meefte Burgeren gcfpaert/ en baDDen bet lebcn 
BcfjouDcn / f;oe toel men De fommige tot pionierg tjaö^ 
De gcBrnibt/ cnfo Doen fterben) Datmenfe geen gelo* 
bc en fouDe OouDen/ DeDe beniuiöen De refolutie ne* 
men / om bet a!Der mterftc / ja goeD en BioeD te bafar* 
Deren/en Den algemenen bpanD te reftfïeren/ en ben 
Betroutocn / naeft <©oD / op Deg ©rincen bïoebbeiD / 

wfnecc berflanD en boo2ficBtigDeiD ftelIenDe / Debaïen bem De 
uaii <Q-, toabcbanalleg. gfp Dan Dagebjr meer en meer bonD* 
tangfcn fcfjnp brngcnDc ban Defe getoeiDige toeruftinge in 
Hmiöo' ^èpangien/ beeft aen alïen 3üBen raeD gefocbt/met 
ianö cn af bterlatcuDc te onDerfoebcn / tnat Dienfteïijb toefen 
sccimit» mocbte/omtegenDe bomfte ban Defe blote toel boor* 
2™., ftcrtte5ijït/öcbalbenDatbPinCngeïanDen©ranbrijb 
gen öe om bulpe 3ijn Deboir Deöe / fo beeft bP fieb boorneme* 
^pacnfc lija metten ^anDfaten / Die Ijaer De 3ecbaert ber* 
bIof,r' ftonben / topfdijb beraDen / en beeft goeD gebonDen / 

en De SücdanDerg met affiftentie ban Die ban t^ol* 
lanb/baer toe gebracht/ Datfe baer ban fcïjepen/tod 
fiebben boorfien / De fdbe toel tocruftcnbe met alleg 
Dat ban noDe toag. ©oo2tg ig geo?Donneert toacbt 
te fïcücn / fotodBp Dage alg bp nacbte op ben toren 
ban ©hiïmgen/ om toefidjt te nemen/toat fcïjepen 
ïittter Eecof langg De buftebomen fouDen mogen/ 
met o:Die / toat en boe men ’t felbe met bet bloppen en 
flaenopDeblorbeenanDerfing onDecben fouDe. |©en 
fouDeoobop Den toren Doen rerbten een ftenge/ Die? 
men ban ffeiDDdburg fouDe bonnen fien/ toaertoc* 
gemaebt fouDe toorben een ftoert 3eil/ ’ttoelb fouDe 
opgebaelt toerDen/ alfmen eenige fcïjepen fouDe bo* 
men te ontDecben. (©elijbe toacbten toerDen gefïelt 
op te toreng ban fEtDDdOurg / ter ©eere / Wip 
rappel / Eiericsee/ ©routoerghaben/ «Boebercbeen 
dberg. SBerDe oob 0202e geftelt / Dat alle merben/ 
tonnen en Daben metter tjaeft toeg geDaen fouDen toet; 
Den/ om te beletten Den aenfïag opten ©riele en De 
IBafe/ fouDe men Den ©2td toel boorfien met gar* 
nifoen / en een fierbte maben op ’t ï|ooft / oob te f toar* 
te JBael (obermitgDe bpanb’t# ort ban |©aeflanb- 
fïuig baDDe geoccupeert ) Datmen oob De ©late / 
©routoerg-baben en ©ommene fouDe booifien met 
garnifoen/en De plaetfen Beter fortificeren. datmen 
oob / om te beletten bet inbomen ban’t©eerfe gat/ 
fouDe een fïerbte maben/ opten ^aeb en op’t^ooft 
ban SEicricjec/ en meer anDere plaetfen/ Die eengbedg/ 
gemaebt toerDen / en eengbedg / alg boor Die tijd nocb 
onnoDig geacbt toerDen / ongemaebt bieben. <©e 
<5ouberneurg en föaden ’g SanDg ban EeelanD beb^ 
ben ^onbbeer Eoupg 25opfot 3CDmirael ban^ee 
ïanDgecommitteert/ om in allen fïeDen / plaetfen en 
blccbenban EeelanD te conboceren en bp bem te roe* 
pen De notabelfte en beft bermogenbe perfonen Der 
felber fteDen en plaetfen / en De felbe met alle De bc* 
ItcmiDDelcn en motiben teinDuceren/ een merbeltj* 

|r. befomine bon penningen bp fo?me ban leninge op te 
brengen / tot betaïinge Der nootfabelijbe eguipagie/ 
tegen De getoelDigc oberbomftc Der blote in ^pan* 
gien/onDer belofte ban Defelbe penningen uit D’eer* 
fte buiten / bp Den boorfebreben febepen / fonDer eenig 
Delap / gereftitueert te toerDen. €n 3ijn bele goeDtoil* 
ïige getoeeft/ Detoelbe grote fommen opgebraebt en 
gelecnt bebben/ Die cols bare penningen mctintece* 
fre 3ijn gereftitueert getoorDcn. <De ibince ban <0* 

aSe rangien fcb2cef oob aen Den <tf5otiberneur en <0eDcpu* 
Dan teerDe ban De Staten ban bet ©oorDer-guartier / Oen* 
ranjxcu iiubctt bertoitttgenDe ban De aDbertentien / Die bp 

baDDe ban De getoelDige toeruftinge/ Die in ^pan* 
Dan iict gieri op Diberfe babenen geDaen toerDen / en Dat baer 
•föoojöe? meninge oob eengDeelg toag/ om baren courg naer 
lint* fCercl en ‘t ©ïie te nemen / Datfe Dacrom ’t felbe in 
jtoem* confiDeratie fouDen nemen / en metten anDeren on* 
ftingc Dcrlinge toel aDbiferen fouDen / bp toat miDDelcn fulb 
S tn' Deg bpanDg aenbomfte belet en berbinDcrt fouDe mo* 
fepati» gen toerDen / bem en eenige/ Daer Ijp meDe geaDbi* 
sten. fcert baDDe / lieten bcü beDtmbcn / racDfaem te toe* 

fen / Datmen alom alle tonnen/ baben / en anDere 
I. Deel. 

merben of tebenen / Daer fieb De bpanDen eemgfing 
na fouDe mogen rechten/ af Doen en toeg nemen fou* 
Den/_omDen bpanDen/ Door Dien miDDele/ Benomen 
te toerDen alle berfeberinge Der Diepten ban Dien guar* 
tiere. Jatter oob eenige anDere ban aDbijfe toaren/ 
Datmen tot J^uigDuinen een fierbte maben fouDe/ 
en Dat oob eenige goeD aebten te 3fjn / een gclijbe 
fierbte te maben op JDieringen / maer boorneme* 
löb/ Datmen in alre Diligentie een goeD Deel febepen 
fouDe toeruften/en Datfe benbp tijDg toel fouDen fien 
te probiDeren ban gefebut / feruit en anDerfintg / toant 
bPfeDaer meDe niet en fouDe bonnen affifleren/ alfo 
Die ban ^eelanD/alleg toatfe tjaDDen en fouDen bon* 
nen bebomen / felfg BeboefDen / om De grote toeru* 
fiinge Die 3? DeDen / om De boorfcljieben blote uit 
^pangien/meteen manlgbc couragie tegen teflaen 
entebertoacbten. €n fcBrbft BP/ Bic ban bet ©oor* 
ber-guarner mogen ben toel berfebert bouDen / Dat 
BpalDien Die blote a©alcberen boor Bp feilDen/ Dat 
Die ban EeelanD met alle bacc maebt bolgen / en 
met<6oDeg bulpe De bictorie Daer ban Brengen fou* 
Den/Daer toe 3p baer uiterfie Befie fouDen Doen. 
toaerfeboutfeoob boorficbteliib te letten / op bet boor* 
nemen en De toeruftinge tot Sïmfterbam/ en ban Den 
Colonelban ©ricfïanD/ en Datfe bem Dagelijbg/en 
fo beel Doenlijb 3ijnDe / ban De getegentbeib Deg fel* 
benguartierg/ en toat Daer omtrent toeDraegt / ben 
fullen bertoittigen. <©e boornoemDe ^onèp en <©e* 
DeputeerDe ban De «Staten ban bet ©oorDer-guartiec 
baDDen oob ban te boren al eenige geruchten / ban 
De toeruftinge in ^pahgien hernomen / Door eenen 
Corneiig De Igcge/ De toelbe Den beertienDen |©ap m t b{ 
i?74‘ gebomen 3ünDe Binnen J|oorn/ alDacr ontBo* ban set 
Denboo2 De€5eDeputeerDe ban De Staten / De toelbe j9oo?öei 
alDarr baDDe berblaert/ Dat bp binnen aebt Dagen 
ban^jpfteb uit €ngelanD toag gebomen/ en Dat De ren regelt 
contribuanten tot De gemene fabe/ in€ngelanD 3ijn* &e&om* 

Be./ bem baBDen bebolen/ De J^ollanDcrg te toacr* SöaSSE 
ftimutoen / Datfe febere bonDfcbap baDDen / Dat in blote, 
^pangientoegerufi toerDen omtrent 300 3eilen/fo 
gcote alg bleine fefjepen / Die in meninge toaren / m 
(Ccrel een inbal te Doen / fulr Dat De Coninginnebaet 
fcïjepen baDDen Doen afleggen/ en’tbolb Doen mon* 
fleren / om baer babenen te Befetten/ en Dat bP felfg 
baD gefien bet bolb opte febepen gacn/ maer Dat De 
Coninginne De felbe b2pe pag/ om boo2bp te paffe* 
ren / baDDe berlcent/ en Dat Die ban ©lifTingcn Daer 
ban al toaren beraDberteert/ alfo Die omtrent 14 Da* 
gen te boren 17 ^paenfe CoopbaerDerg baDDen aen* 
gebaelt. 3£efe CorneligDeï|ogeig De gene getoeeft/ 
Die bem namaelg boor een ©aftart ban Den ^eifcr 
Carel De btjfDe / beeft uitgegeben/ en groot oproer 
in’tEanD bertoebt/ Daer ober bP oobgeerccutecrtig 
getoorDen/ gelpb te 3ijnber tijD fal berbaelt toerDen. 
;©an Die ban bet ©002Der-guartier nu Defe Drteben 
ban Den ©rince/ met topic ban De Depofitie in Den 
©riel geDaen/ omfangen bcBBcnDe/ beBBen 3p ter 
ftonD informatie genomen / toat Baben / toreng / mer¬ 
ben en tonnen noöig 3ijn/ om toeg genemente toer* 
Den/ en Daer Door te Beletten bet inbomen ban t jBar f* 
Diep en anDcr Diepten. €n toierD BebonDcn/ Dat* 
men De herbe/ Die op te ©urgt/ en De Cacpigban 
bet ©ieu ï©iep/ gebeelijb fouDe moeten toeg Doen. 
©oortg een buig op J^uigbuinen / genoemt bet ^clja* 
peftal / Dat meDe af moft. ©an ’t ^pangiaertg 
<©atof s^iep/ fouDen De ttoeCapen op ^lügDutnen 
Dienen afgenomen te toerDen. ©anDc ^oorlccmoft: 
bet €aep op (€erel af / Defgriijhg De lange of Doge 
toren op (Cejcel / Bp eenige genaemt bet 3©ambag/ 
Bp anDere/ DeJBcfier-tcren/ Daer alle Baben op ac* 
corDeren/ toerDnoDigBcbonDen/ De happeen een Deel 
ban’tfteentocrb afgenomen te toerDen / fo ig gere* 
folbeert enorDregeftelD/ Dat fo baeft men eenig on* 
raeD fouDe gctoaer toerDen / men alle De felbe fouDe 
af Doen / en De tonnen in ’t ^pangiaertg gat en <©oor* 
Ie leggcnDe / en alle anDere merben en tebenen 
toeg genomen toerDen / en toag Daer toe fulbe 
orDre aeftelt / Dat fulr a»eg in een ure fouDe bon* 
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ncn toerben befchtht/ tot toelfcen ctntsc/ op piaetfcn 

baer toe beguam/toacïjten gcjldt en geo?bonnecrt toa* 

ren. <30 mebe ernflig berboben getoeefr/ bat bp Eupb 

toeftetoinben/ be biffct)ec0 en be loots lieben (bieal> 

len op i|upföupnen toonen) niet ter sec en fouben mo* 

gen Paren7 ten einde öe felbe colt/ tegen haren öanft/ 

niet en fouben mogen gebtoongcn toerben fobam'ge 

fdjepen in te feengen: hebben mebe gerefolbeert / 

noch zo grote (diepen toe te maften / boüen bcgene 

bsefntnbienfrftaöben/ en bcfelbc gereebte Bouben/ 

om in tijöe ban noobte gcb?uiften: hebben ooft noch 

boen aennemen bier baenbelcn foibaten / boben be 

o?binari0 garnifoenen albaer/ om besS noob 5ünbe/ 

bic mebe op te fchcpcn te mogen gebmiften. ©an 

gdijftenhebben fp aücbeftoopbarenbe fchcpcn/, toe* 

fenbe boben bc t’feflio ïaflcn groot/ boen arrcflercn / 

eninarrefiefjouben/ en opte Cplanben ban (€m\/ 
©üeen Vieringen fulfte 02b2cen toacfjtengeftdt/ en 

befdbe fulje boo?fiett/bat fp ban alle periculen meen* 

ben toe! öetoaerten berfeftertte 3ön. «§p hebben bo* 

ben Öien ooft gerefolbcert/ batmen alle be feftepen/ 

Ijarinftbupfcn/ btffcher0 boot0 en fchupten/ beneben 

be 30 lallen groot 3tjnbe foubc laten baren en fteeren/ 

mftsf öatfc ban pöec bijf ftoofben een man acn lanb 

fouben laten / bicgeloont foubentoerbenbpbe gene/ 

biefe acnt lanb mofïen laten / met oubc Éepferftjfte 

jiBajefleptiS folbpc/ of tnplaetfe ban öien contrtbue* 

ren totte gemcenc fafte atftt gulben. ijebben 

ooft 15 of 16 ban beerbarenfle piloten / met ttocc 

Dootgs/ naer Ecelanb gefonben. Cn alfo fp eemge ftom* 

feftap ftregen/ batbe J^eere ban 25ülp Colcnel en 

•) douberoeur ban ©jieflanb/ feftcren aenflag toilbe 

boememen op ftet 3$oo?Der-guartier/hebben fp ooft 

goeöetoachtcngefïdtopte Eeebijften tuffeften Cnft; 

ftupfen enjBebenblift/ fotodbpnadjte alöbp bage/ 

o?öonncrcnöc/ batter geen feftupten noch fchepm/ 

binnen nochte bupten/ en fouben mogen leggen / en 

fulfteen meer anöcre goebe 0202e / foin ^celanb a!0 

fict $o?ber-guartter gcflelb hebbenbe/ 3Pn fplut^n 

tod getroofl getoeef!/ be ^paenfe bloote/ ftoe fiêrft 

bic ooft moeftte ftomen/ te bcrtoacftten/ berftopenbe 

bie niet alleen tegen te flaen/ maer boo? Ctobeoftul* 

pe/ fdfO acn te grijpen en te obertoimten. IBaer 

men fteeft baer naer goebe feftere ttjbinge geftregen / 

<©me* ftoebatbedenerael 3$bmirael 3$on ^cb?o bc |Be* 

nenbeO/ bic uit ginbien/ met feer bcel gcib0/ in ^pan* 

ijouöeii gientoaégeaiTibeect/ meerberaïffec oit tcffcn0 ban 

fj? öcu öaen geftomen toa0 / ben 8. J>cptemb?i0 / in be €0*, 

Som/ronpc binnnen 3lnöerc0of ^.?Enb?te0 generale 

rrr fp te f5?ocefTiegehöubcn/ cn3Pn bolft gemonfïcrt ïjabbe/ 

frijepe te toeten i ?ooo foibaten / beftalben het bootfbolft / en 

bat ftp / naer batfe al t’ feftepe toaren / feer fcljidgften 

banbe pefïe toa0 gcfto?ben/ namentlijft op ben 16. 

^cptemb?i0/met noch tod 7 of 8000 perfonen/ 

toaer ban be Coning ban ^pangien bertoittigt 3ijn= 

be/enbonb niet geraben fobanigc groote blote af tc 

fenben naer ftet ^eberlanb/ opfobanigen periculofen 

rcife/ fonber een geerperimenteert en erbaren ï^ooft 

©? Bio, en <6encrad. 5€Ifoo 10 befe groote machtige ©loote 

tt blijft achter toegen gebleben/ en 3pn bc ||ol!anberei enbe 
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^paen; 
frn 
intrad 
ttcift. 

öoSt>^eelanbcrO boo? be almachtige hanb best lieren 

otanipf alleen / ban bat perijftcl berlofl/ be fchcpcn 3Pn op 

uan ben gelcib / be fchippersi ban begearrefleerbe fc|jcpen3pn 

m?!"™ toeberom t’ Impo geftomen / omslagen 3pnbe met pofc 

bc ftevfre P002te ban ben 9übmirad/ een bag b?ic of bier boo? 

onöer’t 3i)n tleifbag. ^pfcibcn onbcrrtcht te 3tjn/batbege= 

5!®t1öaa bede blote afgebanftttoao/ en bat elft ban bien 313110 

1 toecg.0 troft/ en batter tod 7 000 / fo ban het ftrijgfbolft 

aï0fcheep0 bolft / toao gcfïotoen. 

^en 19. ^lugulïi iöbe0 nachtö oenen tot ^nceft 
ober be muren geballcn en heeft 3ijn nacrjligfjepb 

^rcru geöacn/ bat hP be Eupber3ee obergeftomen ijs/ en 
i.iiVü' heeft bie ban€nfth«nfengetoaerfchout/ batbe ïjce; 
meent re ban 25ïïip ^3ouberneurban©?icfTanb/tot Sneeft 
5eriS?fe feben turfschepen tjabbeboen toemaften / boben met 
fcijcpm/ tucfgdaben/ en onber met ftriigo bolft / baer mebe 
onbre hp eentgen aenflag meenbe te been op eenigc ban be 
tS# ftictnc fleben ban' het $oo?ber-quamer/ het toare 

BH 
IBebenftlift / €bam of ifeonnicftebam / of anbere 
plaetfen/ofopö’€planbcn. <&k ban €nfthupjen bit „5"’' 
berflaenbe/ hebben in ber hae|ï eenigc ©ojlog en amfiag 
33Bater-fchepen met bootfbolft en ftrijgoboift naer ci| i)Et 
(Ccjcel gefonben / boo?t.ö bie ban Orbam en jKonmcfte^ £c“?' 
bam getoaerfchout/ op haer hoebete toefen. Wanner» 
be €nfthupfer fchcpcn befe («£urffchepen gctoaer^ocn/ 
toerbenbe/ hebben hen te b?oeg gcopenbaert/ toaer Je"SS 
boo? be felbe be blucht namen / fp toerben feer ecm mti f« 
fïig berbolgt ban be €nfthuiferf/ enjaegbenfe cm^ 0enos 
trent ^taberen aen lanb het bolft tocrb gebergt/ nien‘ 
ban be Curffchepen toerben genomen. 

€er top nu toeber fteten totte belcgeringc ban %tU 
ben / fo fullen top in ’t fto?te aenrocren / bat bc Contnft aroSS 
Corele ban©2anftrijft be IX. opten 30 jBap/toe; cacrie 
fenbe pnerterbag/ befectoerelboberiebenif/ inhet^nIX- 
25 jaerfijnf ouöerbomf. €ontngtnne5ijnemoe^ ®?ank, 
ber heeft terfionb haren fone i^enrieuf/ ConinftbanrDfe. 
^olcn/ betoete baer ban gebaen/ be toelfte heime^ *«»* 
lijft uit fiolen hertogen tf op JBeencn / en einbeïijft in 
©2anftrijft geftomen/ aïtoaer be *02oot Commanbeur ien bev 
ben hertog ban ^ierfchotfonb/ om ben ConinfetoeU |«t ©o» 
ftom te heten / en geluft te bieben in fijn Kijft/ en anbe^ lf0nmt^ 
re faften te hanbden. Bm^ 

<23eburenbe be bdegertnge ban Eciben / en bat be ™ 
^panjaerben t’^mtoerpen gemutineert fiebbenbe/SS 
eenigc betalinge Dabben ontfangen / fo hoeft be <©?oot fte. 
Commanbeur Chiapbn ©itd met een Kegiment 
^panjaerben / en bijftien baenbelcn ^toitferf/ en 
ttoadf fiucften gefchutf gefonben in 3|ollanb / met 
eenigc ruiterf/ fp namen Ijare paffagie na <6o?cum / 
25ommel / Soubeflepn / maer alfo be (leben ban 
25ommden<©o?cum tod befet toaren met foibaten/ 
en bat men <0o?cum licïjtelijft / met het boo?fieften 
banbijften ftcnbe omfetten / fo hebbenfe albaer toet^ 
nig / of niet ftonnen uitrechten / boch 3ijnfe boo? 3©o?^ 
cum/ een ftlcin flebeften tegen ober <6o2cum / op be 
30ad gelegen/ geftomen/altoaerbijf baenbelcnfoi= 
baten binnen lagen / boch betoijle be plaetfe niet hou= 
baer en toaf / fo habbe be p?ince albaer gefonben 
ben CommifTartf 31an be 30of / hem bebelenbe / bat* 
fe haer fouben fien te falberen. Chïappn 3©ud be* 
fchoothet metttoe fiucften gcfchutf/ bie hP£>pb’eeng“n0‘‘w 
3ijbeoptcn bijft gcflelb ïjabbe / ttoe of b?ie urenlan* mm. 
ge/enbeberop fio?men/ mibbeler tijb guamenbaec 
aenecnigefchepen / baer fp haer infalbeerben/ban 
enftonbenfo haefï niet tefchecp ftomen / of fp lieten 
baer omtrent 15° foibaten / en albaer eenig narnt* 
foen gelaten ftebbenbe /10 hp boo?t0 getogen na Hleet* 
bam / een ftlcin flebeften / tcebehorenbe ben <®?abe 
ban 2Bnren / fone be0 p?incen ban Crangicn/ bie 
in ^pangien geboert toa0 / gelijft in boo?gaenbe 
boeften i0 berhaelt / toelft flebeften gelegen i0 opte %ttt> 
rebierc Hlmge / hP heeft terfionb baer boo? geplant 
ttoadf fiucften gefcftut0/en ’t felbe befcljcten / ban 
’0mo2gcn0 te ttoe uren tot be0 mibbacg0toe / fon* tmm 
ber cphouben / en hebbenbe ’t felbe geheel gerafccrt/ 
en ’t ronbeel ban het Cafleel ter neber gefchoten/ E ' 
heeft hp ’t boen opciffchen. <©aer lagen ttoe baen* 
beien foibaten ban ben p?ince in garnifoen / befe fien* 
be batter geen hope cn toa0 om te heuben / hebben 
’t felbe / behouben lijf en goeb/ obergegeben/ mit0 
batfe met haer getoeer / fonber b?anbenbe lonten/ 
fouben uittreeften / gdijftfp beben. <©e ^panjacr* 
ben baer in trccftcnbc / hebben alle be bojgcren op 
’t^tabhui0 boen gaen / altoacr 3ijnbe in groter be* 
nautheib/ hebbenfe na haren p?ebicant en School* 
meefier getoaegt / en fo baer eenigc ban be ftioeft* 
hemgflc b2aegben / of het niet en toa0 bebongen/ 
batfe alle lijf cn goeb fouben behouben / too?b haer 
boo? een amtooo?öe gegeben / met grote firafljeib/ 
bat tod ben bo?gcrcn het leben toa0 belooft / maer 
b02bcr niet / cn fofe hen niet en toefen / fouben alle 
flerben. ^e p?ebicant/ genaemt 51000 bc sjonge/ 
toa0 uifTchcn ttoe muren / bp be JI3atcr-poo?te im 
gelopen / baertoa0 eenen/ bie hem ben ^pangiacr* 
ben metten binger0 toee0 / albaer !jp tuffehen bc hui* 
fen toa0 / een banbe foibaten liep baer mffrfjen in/ 

en 



J574; Öorfpronk der Nederlandfc Beroerten. 551 

cn met een roer fmeeb Dp Dcm op’t Dooft/ Dem feer 
guetfenbe / Dat ijet DIoeb ober al fijn acngeficljt liep. 
|Bï. nogter ^oofien ^cfjooïmeejiec toecb ooït ban 
een anber getoefen/befe toerb mebe gehangen/ met 
nocljeen anber #?ebicant/gcnaemt (Üuirtn be $al# 
me/ bie albaer geblucijt toaö/ menenbe bacr beter 
berjebert te jtin. ©efe nu alie b?ie gehangen 3ijnbe/ 
toerben boo? Ciaptn ©ttelio geö?acljt / bte bacr bo?te 

j»;eu» fentemte ober gaf / bat menfe terftonb opDangen fou# 
raiuen be. ©c Dui0b?outoe ban 31000 be ^[onge liep met 
^5™ baerbleine binberben0/ al roepenbe en fcD?epenbe/ 
meeftre boo? Den Belbljeer / bibbenbe op Daer bnpen / feer cot# 
mTLecv moebelpb/ om ’t leben ban Daer man / maer DP öebe# 
hanLrne' $ Uan &em ^otcn / f? ban fienbe / bat baer geen genabe 
Ju boo? Ijaer man cn toa0/liep feer beedijb en mifrroo# 

ftelijb ntet Daer lunberen / ben man na roepenbe/ 
bat menfe met Daten man boben foubc / ban toelb ge# 
roep en gebrtjt IJP feer ontftelt 3ijnbe/ljem ombeer# 
be/ en tot Daer / en fijn btnberbenö fetbc: mijn Ite# 
be l)utöb?oub3 cn binbcrbetto / trooft u tn ben l$ee# 
re utoen <0ob/ bte eenBabcr en befebermer 10 ban 
JBebutoen en aBcfen/ ’ten macD nuanber0metmp 
niet toefen / ijet i0 albu0 beo ï$eeren toille. ©c folba# 
ten fcDupten be b?outoe öp bcpoo?temetbcbtnbcten 
ineenDui-0/ en toerben albaer betoaert/ tot bat Da# 
ren man met be ttoe anberen bertoo?djt/ cn buiten 

afarren ^tab opgeDangen toaren. ©aerna albaer eenig 
fngeno^ garmfocn gelaten Deböenbc/io Dp na ^Cfperen geto# 
ffifn. gi>tt / ’t toelb Dp 00b licDtelyb ingenomen beeft / be 

folöaten’ffelbeobenjebenbe/alleen op tonbitie/bat# 
jé baer fbuben utttreebett. ©acr na i0 Ciaptn Bi# 
teïlo toeberom na 2Smtoerpen berttoeben bp ben 
C^oot-Commanbeur / be toclbe anber entreppnfen 
in ’t Döoft Rebücnöe / bielb Drm op ban bo?bct aen te 
bangen / toillenbe be^paenfefolbatengeb?inben tot 
affiftentte ban fijn boo?nemcn / aïö be ^paenfe blote/ 
bner ban top berbaelt Ijebben / fouben gebomen 3tjn. 
©e ^toitfeb toerben geliccntieert/ be ^pangiaer# 
ben bier cn baer inbeblcinefiebenban’t^titDtban 
lltretDt in garnifoen geleib / en eenigc boo?t0 na l^ol# 
ïanb / tot berfieebinge ban be belegeringe ban Eetöen 
gefonöen. 

©c ©en 8 <|imp begonben be ^pangtaevben / om bte 
&i>an# pan Eeiöen te meer te benautocn/ te fcDanfen omtrent 
K-r" een plaetfegenaemt jammen/leggenbe omtrent een 
f-it ?l4‘ guartier ban een ure ban ber ^tab / op ccn brtu0toa# 
3Lam* ter / ’t toelb na ©elft / ^oetertoottbe en Eeiöerbotp 
mm° loopt/ altoaer Balbc3 gefonben Dabbc 3f?ancqi0 b’El# 

baba/ met fi jn Compagnie/ met bie ban 2$erifcbot/en 
Capttéin Ca?tocn met fijn baenbel. ©te banEeifcen 
Dier ban getoaerfcDout stjnbe/ en toctenbe/Doe heel 
|j?n bier aen toa0 gelegen /beböeti irt alle manieren 
gefcfyt bit te berljinberen / en 3tjn tot bien einbe / ten 
felbenbageïJttgeballcn/ met fc0 plempen / ban baer 
omtrent feoment®/ toerben fp banbebpanbenacnge# 
ballen/batfe niet alleen bier ban befelbe plempen en 
moeiten laten / maer bat 3P’tquaeb genoeg Dabben/ 
om ’t bolïv batfe meeftenbeeï falbcerben / cn be anbere 
ttoe plempen toeberom binnen Eeibcn teö?engcn on# 
befcDobigt» - . 

«rota* dommige ban be uitgetoebene Doggeren ban Eet# 
ffrse;' ben / of anbere uitnetoebene Bollanberö (bte men boe 
burgeren Glippers ttoembe) in ’t leger 3ijnbe/befe occafie toaer# 
ban jtcmenbc / benltenbe batfe tut meer berflautot cnbe# 

naut fouben toefen /ijebben fielt laten tomben/batfe 
{Si aen nu inct frt)?öbctus meer booibeelo boen fouben / ban fp 
tnr ban te boren gebacn Dabben/ fcl)?eben ben i7^iunp aen 
herten. j3je ^ian Eetbcn / met bit cnberfclutft / fonberonber# 

tefeentngc / bp b?ie goebe luiöen met cercn / u Ite# 
ben al0 noelt onbcltenb / ganfclteltjlt t’utoen beften / 
toicn0 namen gp notlt niet en moogt toeten/ maer 
namacI0 / met ber Ijulpc Cobe0 / fuit leren Den# 
nen. 

®ct infjoub ban befen btief toaö fommarte begrp# 
penbc: bat fp-lutben aenmerDenbe be befolatie en 

’’ ‘tbertotet/ baer in be jïab Eeiben/ met allen Daten 
ïntooonberen/ iegentooojbig toao/ en be 5toartgDe# 

„ ben bic Den boben ’t Dooft Ijingen/ten toare fp bege# 
1. Deel. 

p^efettteerbe en bafle beloofbe gratie al0norD / Dt>^ eercc 
Doelicbcr/ aenbaerben / Denïieben groteltjlt bertoiet« 
enbertoonbert/op toat Dope/ en met toat mibbelent£ 
fp Den felben en allen Daren mebe-bojgercn / topf0cc 
en Dinberen/ nocl) langer bonnen Dcuben in fobanige ‘c 
elenbc en benautDeib. IBaerom fpluibenbetoecgtuitcc 
recDtercompaffie en oprecDte affectie/niet en Donbencc 
laten/Denluiben al t’famen te betmanen / rppelijft ent£ 
toel op Dare faDen te letten/ en fjet abfolut parbon/u 
batmenOennufofcDoon p?efenteerbe/fmiben acnne# ‘c 
men / ’t toelD Dm mogelijD namael0 niet beuren en ‘c 
foube mogen/al0 fp Detnubertoo?pen/toam fptoeiite 
itig Doop fionben Debbett / bat Den eenige bictuaiie ban ‘c 
buitentoegeboertfoubetoo?ben. ©atfe ocD felfo toel ‘£ 
Donbett tncrDen/ batfe in ongenabe ban ben #?tncece 
ban Crangicn/en ban b’anbererebellerenbc^$tcben<e 
toaren/cm batfe bebier ©aenbelen Cngelfe buiten ‘e 
Daer pooien gefloten Dabben / bie baerem genoob# ‘c 
faebt toaren getoeeft/Den obér te geben in genabe ban<c 
fyne |Baie(leit. Cn altoaer ’t 00D/ batfe ben toille<c 
Dabben / om Denïieben te ontfetten / bat fp be macDt ‘c 
niet en Dabben / Den eenig fecouroteboen/ nabemael ‘c 
fp Det bolD gcoteIöD0 ban noben Dabben / op anbere ‘c 
plactfen te geb?utDen: al0 booj <©o?cum / ’t toellt te# “ 
gentoootoelijDen metmeerber ljep?6racDt (al0fp) be# (Fol +l,) 
legert toerbe/cn tegen0 D’inbafie ban be grote ?8rmepe<£ 
uit ^pangien Domenbe/ te meer 00D / batfe fobanigenc£ 
nebcrlage geleben Dabben mettet bolD ban <6?aef Eo#cc 
betotjb/ en batfe Do?telpDen acDtien ban Daer befte “ 
baenbelcn bedoren Dabben / nocD feben bacnbclenc' 
in be fdjanfe ban 3©o?cum / bie al t’famen beedijD ‘c 
bermoo?b toaren / en bat be mibbelen / om oojlogetecc 
boeren / Denluiben faelgeerben/ boo? bien baer geen ‘c 
DclDenendbo?tenmeerDptefettenentoare/en be ca# ‘c 
pitale impofitien faelgeerben / en bat be bagelgDfc ‘6 
comributien / bermito b’occupatien ber platte ion#<£ 
ben / Den 00D benomen toaren/ ter contrarie / batfe c 
fouben fien op be grote macDt en mogentDeib be0 Co# ‘ 
ningo/ bie lieber/ al0’tnoobtoare/ecn ganfclj Co# 
ninDcpD ban J5apel0/ ^arbinge ofbiergelijDepar# 
tpe foube berfetten en beroo?logen/ ban bat Dp foube ( 
gebogen/bat befe fpne oubfte patrimonialeEanben £ 
Dcm fouben afDanbiggcmaeDttoerbcn. B?agen/ of 
Det niet beter en toare/bat fpljenconfo/meerbcn met £ 
öe toille ban DjneiiBaiejt.cn acceptcerbcn be gratie/ 
bte Denluiben acngeboben toerb. ^engaenbebeberfe# 
fteringe / feggcnfe/ bc l^eere ban Etqueö <©ouberneur Ci 
ban J|aerlcm / i0 een ^eere ban be befte cn oubfte 
ftamme ban befe Eanben/ binnen ’0lanb0 grotelpD0 cc 
gegoeb3pnbe/befe toil ficlj felben en allefüngoeberen <c 
baer boren berbinben/ Dp Beeft 00D fo beel creöüt0 ten te 
j^obe al0 pcmanb / abb?effeert u lieben aen Dcm. ©e te 
Cngelfefolbacen/ bie Den onber utoe beDenoberga# c: 
ben /3tjn boo? fijne interccffie / al t’famen toel getrac# <’ 
teert na Cngelanb gefonben. 5'nbten gpDem tnutoe <c 
faDcfoubtoillenbefigen/ i0ban nobe/ bat gp fonber cc 
bertrelt Dier op ono utoe intentie lact toeten/top ber# t< 
fcheren tt eerlange b?teben ban Dem/en alle berfebe# (C 
rtnge. Cn toacDt/feggcnfe/ niet na copte ban ’t pat# u 
bon / gp fait beter conbitien bertoerben/ loet u niet 
langer met leugenen en beufdenpaepen/ beConing Cr 
DceftDier altanoober 250 bacnbelen hnecDten/ bebal# <£ 
ben be rutterpe / toat macDt Dan baer groter tegen toe# <c 
fert/ bu0 toilt u toel beraben/ en op allc0 toel letten/ top c£ 
Debbentt/feggenfe/uit recDter affectie ett compaffie <c 
gefcD?eben/($c. te 

DC boo?fcD?ebcn liBoteneffc ban ïBtbifma beeft 
ben 23 3Iunp mebe toeberom aen bic bon Eet# 

ben gefcD?ebcn / p?öfcnbc Den feer aen ’t boo?f? par# 
bon/ bat Den nu open flonb/ maer aittib niet. I|p 
bcrDief be macDt ban bc fcDanfen en fïer&ten be0 
Eegcr0 feer/ Det toaö/ fetbe ljp/ onmogelijD eenige 
bictuaiie in be ^tab te b?cngen / Dp p?efenteert 
Dem felben neffetrê anbere in be^tab te Domen /en 
te panbe te blijben boo? be gene / bie fouben mogen 
uitbomen / $r. 

25albeu.0fienbe: bat met al bit fcD?ijbcn niet en toer# 
Pp 2 bé 
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tic uitgerecht/ fïccft feett 17 en 18 St# eenfcbanfe Doen 
maben / buiten De ïiijnotiurger-poo?te / tegen De 
i&teenffrate / om De burgeren te beletten/ Datfe in 
fjaec bool-tuinen niet en fouDen mogen gaen/ öocb 
iïfBeeffer ©irb ban ®?onbbe?ffCcmmifraciOenöcn 
Kaeb ban Der ^taD/ffelDen 12 gulöentoteenp?ijfe 
boo? De gene/ Die ö’eerffeinbefcbanfefouöe 3tjn/ toaer 
boo? fp met gemeenbet banö / en met een groot ge» 

tiftbai t!?uiO uitgcballen 3ijn/ en bobben De felbe febanfe in» 
ba"J'eO' Genomen / en Jjaet bpanCcn Dacr uit geö?eben met 
oen op fdjanbe / ^outoeio p>utoelf5 ©liefbuit toao De gene/ 

Die eerfï in De ftbanfe toa^ / en Die De 12 gulbcn bet- 

©ie ba., ^on i o ^$uip boegen Die ban Eciben ge!D ban 28 
sciben en 14 fïuibero/ Daer fïonD op/geltjb op pet pampieren 
faen gelD bacröcr eer fier belegetinge: Hxc libertads ergo, 
3fio. gen DeanDer 3!jDet <©oD bepoeDe^leiDen. Nummus 

obfeflfe urbis Lugdunenfis, fub gubernatione Illuftriffi- 
miPnncipis Auraici eufus. ©eblCÜie Lugdunum Ba- 
tavorum. 

scioe» Jfêiööelretijö toerD De (ïab ban EeiDen Dichter bele» 
too?b gert / bpfonbec aen De J^aeg-poo?te/ Daer een ^paeno 
Bafrt kapitein lag/ Canon genaemt / Die ftcF) aen De 3Baö> 

' Dinge befcljanfi mïtogaDero anDere fpuitgaten / Die in 
Den öijh toaren/ enloopfcljanfen bp ©coljthfcn ge? 
macht baböe/Die De ^taD feer binöerltjh toaO/Dacrom 

ttitbai De bo?gercn Daet op een uitbal DeDen/ en pebbenDe 
banöie 25oé0uifenfc febanfe afgelopen en ingenomen / en al 
oen op Dateer in toao / D00D gefmeten op Den 26 ^ulp / en 3ijn 
oe 9Bo^ öaernatoeöcromnaöe <gtaö getrochen/ aipier ben 
frUhIn"/e Drecg pjilipo ©irhf5 Den fgefïelben p?ijO / ban De eer' 
'D ie' fie in De fcïjanfe te 3rjn.|^ier toerD 00b Capitein fKeuO 

^abiren banj%eiDen gefeboten / Die ban De felbe qttet- 
fure io gefïo?ben. 

esaïoa Cben omtrent Defe felbe tt)ö machte SSalöeuO met» 
acntiaa f c ^jnen / in Den Igage en Dacr omtrent JeggenDe / Den 
fiao oen öeiifïag op ©elf / toelhe ^teöe 3p/ Doo?miöDeiban 
©*if/ te Den fclben aenfïag/meenDen in te behomen.tCcr felber 

tijb toao onDer anDercn binnen ©elf 25urgemecfïec 
sc'- '*• J$ugo 5lanf3ban C5?oenetoegen / De felbe alboetoel Ijp 

aiöaet 25urgermcefler toao/fo toao bPbanöe ïïoomfe 
Catbolyhe Keligie/ Doo? Defen meenDen 3P Daer entree 
p?tnfe ten ejfecte te brengen. SSalöeuO fefneef aen Den 
feiben/ Dat Ijp nu fouDe betonen Den pber / Die l)p fiaDDe 
rotte ïïoomfc Catbolpbe^eltgie/ en ten Dienfïeban 
Dm Coning / \yp fouDe niet alleen genieten bergebinge 
en parDon / ban Dat DP aen De 3i)Dc ban De rebellen ge; 
i;!eben/en ban Den Coninb afgebnllcn toajS/maer men 
fouDe ïjem en Defijnc 00b grote recompcnfe Doen/toant 
ïjettoaö nu in 5tjnemacbt/Datf)p/metïiulpebanDe 
anDere goeDtoillige Cattjolij&en/ Dem in DcrflaD ftonDe 
Helpen / Doo? Dien f)p 25urgermeefter toaö / met 
f)etopeneubaneenpoo?tc/ op fulfcen töDenure/ aljS 
$n nacrDer befluiten en ramen fouöen. ©e boo?f3 
<02oeneb3egen Den feiben b2iefter Oanö gefldt 3ijnöe/ 
toaö Daer in feer bcrbacff en berffagen / en geenftnö 
genegen toefenDe pet aen te bangen/ Dat totatliter; 
Dec! ban 3ijnc baDerltjbc ^taö/ 3tjn b?unöen en me? 
Debojgeren fouDe mogen ff retben/ toift ebentoel niet/ 
baat f)P Doen fouDe / Doo? Dien bp b?eefDe/ inDienïjp 
Dit bp b^m fecreet ïjieiD / en Den banDcl affloeg/ 
Dat ÖP ebentoel naermaelg Daer Doo? in moepten 
en 3toarigbeiD fouDe mogen bonien/ en’t felbe open; 
barenDe/ Dat Daer uit 00b 3toartabeDen fouDenmo; 
gen ontflaen. CinDclijben flp boiïD raeDfamer / De 
fabe te openbaren / ban Die te berfmoren / alDtiö 
beeft bP Den feiben b?ief gelebcrt in banDcn ban Den 
13n'nce ban «©rangien/ feggenöc: Defe fcbelmen en 
fjoosstoiebten fouDen mp gaerne toteenbe2raDerma; 
ben / Daer boo? mpC3ob fal bebocDen. ©e 5B?inre 
Den feiben b:ief oberïefen / en fieb Daer ober be 
Datbt en beraeDfïaegt bcbbenöc / meenbe men bon; 
De Defe fabe tot nut ban Den Hlanöc / en acbtcrDeci i 
ban ben bpanD aenieggen / ober fulbö Den boo2f5 
^urgemccfter <©?oenetoegcn tocöcr bp Hem ontbie; 
DenDe / beeft bem gefeiD 3tjne meninge/ boe en in 
toat manieren bPöcnfelfDenb2tefbeamtooo?Dcnfou; 
De: maet Den 25urgemecjlcc refufeerDe ’t felbe te 

Doen/ feggenöe/ Dat geltjb f)P aen D'een 3ijöe geen 
beimelijbe be?raöerpeen baDöe toillen plegen / maet 
baööe ’t felbe aen fijn Crceilentie geopertbaert/ cm 
in De fabe fulbiei te boo?fien / aio bp beft en raeöfaemfi 
fouDe binöen / fo en toilöe bP b£«i 00b met geen 
beö?iegerpe aen Defe 3ijDe behelpen/ omopfulber 
maniere Den bpanö afb?eb te Doen / toaer Doo? 3ün 
Crceilentie geffoo?t 3tjnDe/ feiDe/ Dat bP eebouDen 
en berbonDen toaö fulbo te Doen / maer bP fEoeg fuïbO 
plat af / feggenbe bem t felbe niet b?p te ff aen / en 
Dattet tegen 3ijn confcientie toaö: Den bpanD opent» 
lijben te refifteren en afb?eube te Doen/ Daer in toao bP 
toel te b?eDen/ fo beel te Doen aio pemanD anöerO/maec 
op fulber manieren in geenDerlep toyfe. Cn iO alfa 
Den =p?inte niet toel bernoegt/ maer op bem ge» 
ffoo?t JatenDc ban bem 'gefcbeiDen. Cbentoel iODen 
banDeïop3tjnenname boo?tgeD?eben/ fo Datter tyD/ 
plaetfe en ure aengeffemt io getoeefl/ Dat Den bpanö 
met 3ijn troepen aenbomen fouDe / bocb Daer toaO 
fo ban binnen op geboobt/ met begraben buobruit 
en aiiDerfino/ Dat men meenbe Die alle om balO te 
b?engen/Die Daer bomen fouöen. ©an Den Dag ge» 
bomen 3ijnöe Die Daer toe befïemt toaO / nament» 
lijböen i9^ulp/ öeonacbtO ten een uur / fo quamen 
De ^pangiaeröen aen / en eenige boo? uit gefon» 
Den bebbenDe/om te befiebtigen De gelegentbeiö/ fa 
toao Doo? berbaeffbeiö ban De gene/ Die öeb?uggett 
fouöen Doen neöerbalien/ Daer eenige bapertnge/ fa 
Dat De ^pangiaeröen atbteröenben bregen / Dat 
Den banDel niet tot ben boo?Deel en toao beleiD / maec 
Datter beb?og onDer fcbuilDe/ in boegen Datfe toeber^ 
om beerben / fcnDer pet aen te bangen. ©ie ban ©elf 
feboten met grof gefebut na bmluiben/ Dan te bet» 
geefo / fonDcr fienluiDen eenige ftbaDe te bonnen Doen/ 
fulrDat Den feiben aenflagfonbereenig effect ban toe» 
Dec 3ijöen bleef. 

3©P bebben boo? aengeroert/Dat De<©?oot-Com» 
manbeur/ onDer anDere 3ijne aenfïagen/ 00b boo? bem 
genomen babbe/Die ban ï^oUanD en SEeelanD / onDec 
’t Debfel ban b?eöe/ in ffaep te toiegen /. om De felbe on» 
boo?ficn?s met De ^paenfe blote en anbecg te oberbal» 
icn cn t'n fubjectie te b?engen / ’t iss Dan nu tijb/ Dat top 
Daer ban cob toat herbalen/en Denleferennabome» 
lingen Daer ban De toaerbeiD ontDecben. 

^octoel De ©?oot-€ommanbeur Die ban ^ollanö 
en Eeelanö niette oo?lcge aen allen 3ijben aentaffe 
en fotbte onDer 3ijn beerfebappp te b?engen/fo beeft 
bpnocbtansf 00b alle miDDelengeb?uibt/ om Die fon» 
Deroo?logeaen3tjn3bDeteb?cngen/acbtenDe Den fel» 
ben toeg De licbtffe/ feberffe en onbofteïijbfte boo? 
3ijne j©ajcffdt / toaerom bP QoeD gebonDen beeft/ 
Dat De ify'cvc ban SCIDcgonDe/ Detotjle bptotöt» 
reebt in De gebanbeniffe toao / met berlof/ en 00b « 
D002 bebcl ban Den l^eere ban ^oircarmeo / opber» 
fcbeiDen tijöcn/ aen Den $?ince ban ©rangienfou» fcB?öft 
De mogen fclnöben/ ommiDDeltebinDen/ Daer Doo? 
men tot een t’famcnfp?ebinge moebte bomen / om een 4* 
einDe ban De oo?logc te maben / en toerD De fabefo tanmi 
berDe geD?eben/ Dat na De D00D ban Den S|eereban 
^oircarmeo / De <0?abe ban la Kotbe / bebbenbe binbeu 
commtffic aio ^taDljouDccban ^olIanD / EeelanD en tet een 
iitreebt bp p?obifie/ alfo De <©?abe ban 23offu nocb 
gehangen toao / De fabe tocDerom bp Der banD toierD oojiogc. 
genomen / en Daer in fó berDe gebanDelt / Dat De 
perfonen genoemt toerDen / Die men tot Defen ban» 
Del fouDe geD?uiften: maec na Dat C5?aef SoDe» 
toijb ban jSafTou miDDeIrcnjD De neDerlage op De 
HBoberbeiDe baDDe / fo en toerD Den aengebangen 
b?eDebauDel bp Den <*3?oot-€ommanDeut niet goeD 
gebonDen op De begonffe maniere / iatenDe fteïj be» 
Dunben / Dat Deo ConinbO autoriteit bier Doo? ee» 
nigfino fouDe berbleent getoeeff 3ijn / en Dat Dc J^ol* 
lanDfc cn EecianDfe ^tcöen eerfï Den Coninb oot» 
moeDeüjb/ in manieren ban reqtieffe/ fouDen bebo» 
ren aen te foeben / op Dat bet beffuit Deo bcrD?agO/ 
Dat Dacr uit bomen moebte /Deo ConinbO milöe ge» 
nabe/meer Dan eenig recljt cngerecluigbeiöbanon» 
Derlinge tsfamenfp?ebinge / morbt toegefcb?cbcn toer» 
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tint. 5$tn: Doo? Dleef Dat aengdjebcn b?cDe-BauDd ccn 
toijletBDö acljtcc/totDcr tijötoe/Dat UpgocDbonb/ 

©e ï?ee- Dat De l^eere ban Cfjampaonp Ijem Ijtei: toe fonDe 
** rüan laten oebjutfeen / toacrom Dn Den fcttjcn coiiwntteec* 
SS' öc/om na ötrecljt te rcifen/ om Den fcoo*feljttkm 
frfjïijfc <0?abe De la nocDcDaer in te aflutcren / D'toclft Bp 
ftcnjia' öoo? eenen bitcfaDberteerDe acn^jonfiD^CatefDan 

2öopfot <0oubenteur ban jtfStDDelUurcIj / bJcfénDe 
’ Den fctticn Ojief in Date Den DectienDen ^unp 1574. 

Daec tn bcrDalenDe De grote Begeerte / DicDcnConinD 
toonDetottc rufie enbjeDe Defet i^eDeclanDen/ enDe 
gcnegentBeiD 0111 fijn onDecfaten/ Die ban Bern af ge; 
bjefien^ijn/ toeDeiom te nemen in 3ijne gcnaDe/en 
Dat Dp bacu toe ober lange BaDDe geatbeiD / boo? fo be; 
ie in Bent toaö / al$ Bp eeltige gelegentOeiD / om ’t felbe 
te Doen / Do|l binDcn / bclobcnDe Daer toe boo?tjS te at; 
Deiben / en begercnDe/ Dat BP aen3ijn 3ijDe oo&alfo 

(Foi.43.) Doen fouDe/ Dat De ^teDen/ Die ban 3ijneJiBajeftett 
afgetoefcen toaren/ DaertoebccontoiiDecbegComiijc 
gcBootfaemBeiD begcben mocBten/ Bembecfeficicn; 
De / bat BP eenen beteren toeganb en gclobc t’I^obe 
geinregen BaDDe / en Dat BP een fonDerlinge facljt; 
moebigljeib bebonD in Defen nieutocn <©ouberncuc /, 
omDefen elienDigen enfeer fcBanDeiijbcn bvijg tebe;' 
b?eDtgen. 

CaroiujS 25opfot toa$ op Dit pass / ban boegen Den 
3&ince ban <örangien/in €ngeianD/om albacrce; 
mgefaben/ tot boojDele ban Den $?ince/ en Die ban 
liollanDett ^eelattD teBanDelcn/ fuijc Dat Defen bjief 
quarn in BanDcn ban 3loup0 25opfot 3ijncn bjoeDcr / 
Die De felbe openDe/en Daer opantluoojDe Den 17 Der 

som?? fdbecntacttD / «tDcferntaniere: <©at De felbe b?tef 
ssopfot flcn 3yn bweDer gefcljteben / in 3Ü» BanDen toao ge; 
tooojb bomen / en Dat BP Die in 3ijn aftoefen opgeb^oben BaD; 
Dan bc; De / en feer berBeugt toast / Daer uit berftaen te Bcbben 
S DestJBajejtcitögoeDe gencgentljeiDtotDefe BanDcn/ 
K feggenDe/ Dat3tjn b?oeDer/ fo Bpfcaer toare opalief 
«eete tnt bjectfie / niet toeten en toille ban Den p?ince ban 
5?? <Dcangien / fouDe anttooo?Den/ Dan ’t af toefen 3ijnst 
Snp. tooeDerö en ItjDct fulrnu niet / Dan moet fo bele uit 

j>5ijnfelfSÈ oojbeel feggen/ Dat BP geen miDDelenfiet/ 
3, om Defe beroerten te gillen / ten fp Dat De bteempe? 
„lingen uit Den ïanDc treeben/ alfo Dat luiben 3ijn/ 
„ Die tooojb ttocBte geloof en BouDen / en Daer men niet 
5,opbctroutoennocB fïacnmacB/ en toeten in Baer fa; 
3, ben DuifenD uitblucBten te binDen / BebbenDe Bet €on; 
„cilieban Confïanö ge|!aDig inDenmonD / ’ttoelbfp 
j, gelijltfcqmtg 3ijn : toaer D002 BP oeen miDDel ban 
„ berfeberinge èn fiet / fo lange fp in Den ilanbc 31111/ 
33 niettemin / Dat BP3BU blief aenDen $ftnce gefonben 

Beeft /op DatBpöegoeDe begeerteen toille fien en be; 
35 bennen macB/ Die BP feib totte gemene rujleteD?a; 
33 gen/Bem biDDenDe/Dat Bp in Den felbengoeDcnpber 
33 toilbolBerDen. S<& nu De ^eerebanCBampagnp/omöéfelbefa; 

be/ D002 laft ban Den <2320Qt CommanDeur/na 8t; 
recBt reifDe/ljeeft BP nietten ï^eere ban 3ClDegonDe/Die 
op DietijD nocO gehangen lag/ban Den boo2berDaelbcn 
BanDcl ban bieDc/ febere P20poo<1:en geBaD/ en iö fo be; 
Ic geljanDelt/ Dat ^donbBeer ^loBan ban jBateneffe 
l^eere ban jl^atenest / Kebiere en ©prnecr/ met JBcc; 
lier SoBan ban (€reqong/ 3fDbotaetban’t^ofban 
©ollanD / De toelbe beiDc uit ï^Uanb t’atrcrbt ge; 
biucBt toaren/ Doo? toelating? ban Den ^eercCBant; 
pagnp/onDer Bet Debfel ban Bare particuliere faben/ 
na itotterDam 3ün gereift/ en niette <0eDeputeerDe 
ban De Staten ban^oilanDeenigcmoiiDclingecom; 
municatie Dicö aengaenDe geBaD / en Derfelber me; 
ninge en anttooo?De geBoo2t BebbenDe/begeerDen Defel; 
be bp gefcB2ifte / om bp Ben obergeb2acljt te toerDen/ 
De toelbe Ben in Defer boegen mebe gegeben iö: OP ’t geen den Gedeputeerden van den Staten van 

Holland en Zeeland voorgekomen en voorge¬ 
houden is, van den tegenwoordigen krijgsberoerten , 
aldaer met eenen goeden beftandigen vrede te beflech- 
ten,totgeruftigheiden welvaert van fijne Maj. Lan¬ 
den en onderfaten. 

I. Deel. 

re Dan 
Sctilcrc 
cn UlOec; 
qer 3o* 
|)an taan 
t£rcf; 
long reU 
fen in 
l^ollanta 
om De 
b4'cöe 
tc De» 
naecflfi 
gen. 

5H 
Verklaren de Staten noit van meninge gewcèft te anr' 

fijn , noch te alfnoch te weien , cenige onvrede of wape- 
nen tegens de Coninklijke Maj. of andere fijne Majeft. Staten 
Landen cn Provinciën, aen te nemen , macr dat fy lui- ^an V°u 

den, om hen in haren officie en obligatie te quijten, fn 
tot confervatie van fijne Majeft. reputatie, hoogheid, ^nb' cp 
heerlijkheid en domeinen, mitfgaders van'fijne Maj. ïjrr tooo?» 
Landen , en der goede onderfaten befworen privile- , 
gien, rechten , oude lofljjke coftumen en vryheden, öc-Dmn 
genootfaekt zijn geweeft , ook metter gewapender öelingr 
hand t’oppoferen, tegens de heerfchappy, hoveerdi- 
geen forfelijke regeringe des Hertoge van Alva en fij¬ 
nen aenhangderuitheemfernatie,door ongewoonlij¬ 
ke exadlien en verdruckingen fijns Majefteits getrouwe 
onderfaten, alle gemene rufte perturberende en verfto- 
rende, als den genen, die niet anders arbeiden, dan de 
felve Landen en den ingefetènen van dien, hen en 
haren moed wille t’onderwerpen, in armoede të bren¬ 
gen , en in flavernye te houden, tot grote* verachterin- 
ge van den dienft van fijne Majefteit, en van fijne Ma¬ 
jefteits domeinen , daer van de voornoemde Staten 
van Holland van te voren opentlijk genoeg geremon- 
ftreert en geprotefteert hebben gehad. 

So dat fy-luiden als nu ook niet en fouden begeren té 
treden in capitulatie van eenen vrede te maken tegens 
fijne Majefteit, den welken, als haren Heere en Prince, 
fyluiden altijds gerevereert, en tot noch toe gefocht 
hebben in alder onderdanigheid cn ootmoed te gc- 
hoorfamen en te dienen. 

Verfoekende mitfdien , en onderdaniglijken bid¬ 
dende, dat fijne Majefteit gelieve, als een vader, met 
een lieflijk en goedertierlijk ooge aenfehou te nemen 
op den tegenwoordigen, elfendigen en beklaeglijken 
ftact fijnder Nederlanden , om de felfde wederom te 
brengen in goede eendracht , geruftigheid en com¬ 
mercie, waer door fijne Majefteits hoogheid fal mo¬ 
gen vermeerderen , en ’t welvaren der ingefetenen,rot¬ 
ter dienft van der felfder fijner Majefteit, wederom 
waffen en groeyen. 

’t Welk want ontwijfelijk niet en fal konnen gefchie- 
den, fo lange in de felve Landen fullcn heerfchappye 
en geweld hebben d’uitheemfe natiën : wiens gewin en 
profijt meer in den onruft en disordre, dan in goede or- 
dreder Landen is gelegen, en die uit der nature, als de 
dagelijkié exempelen leren, meer foekende haer eigen 
lufte en profijt, dan't gemeen befte van den Landen, 
hem vreemt zijnde, oorfake gegeven hebben van de 
tegenwoordige beroerten en wapeninge. 

Dat daerom fijne Majefteit de felve uitheemfen 
uit den voorfz Lande wilde doen vertrecken, en by li- 
bere communicatie en advijs van den inheemfen en 
Generale Staten en Landen van herwaers-over, in’r ge¬ 
meen en behoorlijk daer toe verfamelt,alfulke goede 
ordre, politie en geregeltheid ftatueren, daer mede de 
felfde fijne Majefteits Landen en onderfaten in een ver- 
fekerde eenigheid en geruftigheid voortaen gehouden, 
en allepericulen, inconvenienten en beroerten gepre- 
caveert mogen worden. 

En gemerkt door de continuatie en gedurigheid de¬ 
fer krijgsberoerte (vrymoodelijk te fpreken) niet an¬ 
ders te verwachten en ftaet', dan een depopulatie, ver- 
woeftinge en bederffeniffe vèn fijne Majefteits Landen 
cn Provinciën aen allen oorden, te meer dat men fiet 
de ingefetenen , fo langer fo meer, hen totte wape¬ 
nen begeven, vergetende hare gewoonlijke neringc 
en hanteringe, fo de menfehen lichtelijk inclineren 
totter licentie en liberté, die de oorloge fchijnt medé 
te brengen : fulks dat door lange gebruik der wape¬ 
nen, een periculeufe en fchadelijke alteratie foude mo¬ 
gen vallen, in allen handelingen, traffijken, koopmaji- 
fchappen, zeevaert en anders, waer door den dienft 
van fijne Majefteit grotelijks foude mogen werden ge- 
labefafteert. 

Suppliceren ook de voornoemde Staten hier op een 
goedertieren infichte genomen te worden, ten einde fo 
veel de Landen van H olland en Zeeland, als d’andere 
omleggende Landen en Provinciën , by de autorité 
van fijne Majefteit yan de overlaft, ten minftendes 

f P ? vree’mts 
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vreemts krijgsvolks ten wederfijden voor d’eerfte ont¬ 
ledigt en ontlaft, mitfgaders allen wegen van oorlo¬ 
gen by provifie geceffeert en opgehouden mogen wor¬ 
den, fulx dat met goede verfekertheid de converfatie 
en commercie der ingefetenen van fijne Majeft. lan¬ 
den wederom vry mochten beginnen, en de felfde in¬ 
gefetenen des tb beter metter tijd ter neder gefet, en 
metten anderen verlbent worden. 

Waer tobde voornoemde Staten Vaftelijk vertrou¬ 
wen, dat de Excell. van den Commandador Mayor, 
en andere getrouwe vaffalert en dienaren van fijne 
Majefteitde hand fullen houden (als de feilde Staten 
met aller reverentie eh eerbiedinge by defen ook bid¬ 
den en verfoeken) fo en fullen fy-luiden over hare fijde 
mede niet nalaten te doen alle behoorlijke officie van 
goede en getrouwe onderfaten van fijne Maj. 

©csjjo Tr<£rto0lennubefcboo2f3 % perfonen nocb in 
teuan J[ lauö tóen beeft De %crc ban Cbampagnn ooeb 
Saonöe 0ebonben/bc l^eere ban tllöcgonbe felfö in öefe 
rein in fake te geb?uiben / en beeft fjem na botterham ge; 
Holland fonöen / bp ben $2ince ban <©?angien/ onber’tbebfd 

ban te banbden ban toiffdinge bet gehangenen / en 
tneteenen t’onbertajten/ toat bp inbeboö2 berljad; 
be fake foute bonnen tetoege toengen / enbebalbem 
boo?nemd0b ttoe poincten/ te toeten: Dat des Co- 
ninx autoriteit bewaert : en dat van der Religie niet 
en foude vermaent werden. 5ClfO tg be E^ecte ban 
,^.2ïlbegonbegereift/na bat te bojen be ^eereban 
Carneffe en Nuntii# <©oubcrncur ban bet ©eerc / tot 
jBontfo?t in gijfclingen gekomen toaren / in plaetfe 

. ban ben boo?nocmben Igeere ban SCibegcnbe/ fo 
!n ïiSt» ïan9e t)P tot Rottcrbam foute 30n. iBibbelettijb qua> 
te aan men be boo?ftf)?eben ïgcere ban Rebicre en €reftong 
öei9«re toebecom t’iPreckt / mette boo?fcb?eben anttooo?bc/ 
liSemiu biejpben^eeteban €0ampagnp leberben/ ban al- 
öe. fo befe anttooo?be be boo?fck?ebcn J$eere ban «tfbam; 

pagnp niet en bdjacgbe / beeft bP op befe fake aen ben 
ï^eere ban atlbcgonbe gefefeeben/ en 30nc meningc 
berblaert in öefcr manieren. 

TT €m ban Elbegonbc/ top ?ön al te famen feer 
frS Obertoonbert/ bat top nocb gantfeljelijlt geen tp; 
tira ai» binge ban u en bernemen. oBifter abonb $nn bp on# 
öcgonöe. gekomen be S^cere ban Rebierc / en ben 3tbbocaet 

7» (Crefïong/bctoellic onbereen bebfd bat 3p ombaar 
?? eigen faken tot Rottcrbam fouben reifen / fckcre mib- 

beien beproeft bebben/ om ben b^ebebanbel beferte; 
?> gcntooo2biget beroerten in fjet tocrb te {tellen (nabol- 
77 genbe Ijet gene / bat bun ban mp oob toegclaten toao/ 
?»op bet gene/bat men ban mijn^eerc ban Rcbiere ban 
37 öicr3Pöc in boo?lctcn bagen begeert babbe) enbeto 
77 ben baer in gearbeibet / fo bet bun be{! boebte/ oob 
77 geb?eben50nbe (na ib ban berftaen) met cenengse; 
77 ben pber/ tot bet gemeine befte: ban baerrappo2t/ 
77 ijet toelke fp ono gebacn bebben/ iö nocb betbe ban bet 
?7 gene bat totber faken nobig igfi ZDaerom fo en moet 
7> gp baer niet op ftaen/fo berbe gpb?ebc begeert / ge; 

Ipb gp mp belooft en berfekert bebt/ te arbeiben in 
77 befe Eanöëfaken: toantnocObcn tiitelbic3pnemen 
•7 m bet fck?tft bat fp mp geü?ockt bebben / en mogen bic 
« genen bie’t bun gegeben bebben niet gebruiken / nocb 
77 oobberebenenbic 3p bp brengen ban baeraftoijfcin; 
77 cc / en bomen niette reputatie ban 30ner JiDajeficit 
57 niet ober een: niet tegenftaenbc öat3Pfeggcn/bat3» 
?> befdbe reputatie bebben toillen in baer gebed bom 
57 ben / bet toeibc gantfeb geen gronb en beeft: en be 
57 mibbelcn bie fp boo?ftdien / en 30n niet be'rgcfdfchapt 
77 met bet refpect of aenfien/’ttodkik tod berboopte/ 
w toant bie afgetoeben fteben gelaten bun in alle baer 
i> feggen enfdmiben/bat 3P be Coninblijbe JiDajefteit 
i5 in fuiken aenfien toillen kouöcn / alss getroutoe onber-- 
55 faten bebo?en te boen/ tegen baren opperjten Xanbeef- 
55 g^eere. 
55 ^aa*om fo moet gp ono tont anbere? mebe bten; 
55 gen / na bic t’famcn fpjebingc bic top metten anberen 
57 gebab bebben / of ib fotgebat top in befe fake niet uit# 
55 richten en fullen. ^Ibbetroutocmp op utoe gefebtbt- 

beib/biebe faken na alle rebene tod fal bonnen bclei;cc 
ben: enfultbetfdfbe oob tod bonnen boen/beo? betcc 
groot gelobe / ’t toelb gp aen be 30be bebt / fo berbe gp 
u baer toe toiltgeb?uiben/ gelpb gp mp belooft bebt / “ 
enib boo?fcber boube bat gp boenfnlt: bicgf gp oob “ 
irtfgdgr aen mpn 50be berfekert moogt 30n bat aencc 
mpnietgcb?ebenenfal/om ailc^tcboenbatmpmoi<e- 
gelijk is?/ op bat alle faken tot goeben einbe mochten £C 
bomen. J^icr mebe / mpn E^eere ban 5CIbcgon; Cfoi.44.> 
be / bebelc ib u ben $imacbtigen <6ob / bie u een lang cc 
engdubfalig leben toil bedenen. öit JKcntfo?t ben cc 
ii 5!ui0 1574, |D0n 3§cere Carnet en mpn ^ee; {C 
re ^juniuei 30n feer tod te paffe, ©nberltonb / bie gé; ec 
bed utoegoebe ©?icnb isS /J. Perrenoc. ^et op fcb?ift 
toa^/ aen m0n i|eere/ mgn i^ecre ban SClbe; - 
gonbe, 

D<Do? befen b?ief banbelbc be Heere ban ^Ibe- 
gonbe nocb bteber metten Staten ban ^ollanb en 

Ecdanb/ in fülber boegen / bat 3pte b?eben toaten 
baer bertoninge in manieren ban ccnreguefle/inal; 
beroonnoebigbeib ben Coning obertegeben/fonbec 
benamen ban be Staten tutb?ucbd0b tegeb?uiben/ 
en oob fonber fpeciale bermaninge banbe Religie te 
boen / fieilenbc baer bertoninge / bie 3P ben ^eere ban 
2iibegonbe mebegaben / in befe manieren. 

Aenden Coning-.' R€monf?reren en bertonen in alber ootmoet be 
Ribbcrfdjap/€ebelen en fteben ban ^ollanben neen 

^edaub / bat fpluibcn utoejEaieficit/ en utoe H§afe; 
frette ©002-babcrcn É|ocgloft0ber memo?ien/alt0tss gansÖIf 
hebben geboo?facmt/ gerebereert en gebient / aks goe; hanigo^ 
been getroutoeonberfaten in alle faken: bat totcom l5"ö.e" 
ferbatiebnn utoe jDajeficir.ë Efoogljctb/becrl0bbeib f/n 'bcn 
en bomeinen / bare geboo?facmbdb en cnberbani; €anm< 
gen bienft gcreguirem iö getoeefï. &nljc 3p-ïuibcn 
niet en ttoyfden/utoejiaaiefteit^goebe affectie t?bem cc 1 
toaero te meer baer boo2 gctoafïen te 50n / om henlui;« 
ben onber goebe ^juftitic en policie in bare gereeb- cc 
tigbeben en b?pbeben met alber rufte en b?ebe tebe; te 
boebenentebefebermen/ confo?m ben toelben/boe; ef 
tod ben hertog ban 3Clba/ alss boo? utoe Ifêajeficit (C 
<©ouberneur/bcmbeboc2t babbe geboegt te hebben / cc 
beeft bp noebtanss onber be tt'tnl ban30n gouberne; cc 
ment /met aüc fn fufcftf e en fo ?fc/ ober befdbe utoe cc 
IBajefteitsf ïanben en onberfaten/ gcefrelgbe en toe; cc 
rdtlijbe/ebelenonebd/ fulbe regeringe aengeriebt/ tc 
bat3pluiben Remonflrantcn/tot conferbatiebanïja; <c 
re p?ibilegien / rechten / oube lofïijke coflumen en b?p; cC 
beben/ niet fonber grote beftoaerntffe genootfaebt 30n £C 
getoeeft / oob metter getoapenber Ijanb t’oppofercn te; <c 
genë be boogbaerbige en fO2fel0kc regeringe bess^er; cc 
togö ban SElbaen jijno aenbangë banbe uitbeemfecc 
^atie / boo? pernicieufc meutoigbeben/ ongetooon; <c 
Igbeejcactienen berb?uckingen banutoer|Baicfteit?S cc 
boo?fcb?eben onberfaten / alle gemene rufte perturbe; <c 
rente / en niet anöerö arbeibenbe/ ban ben feifben lan; tc 
ben en ingefetenen ben en baren moebtoil t’onbcr; cc 
toerpen/ in armoebete ö?cngen/ en in eenfïabernpecc 
tc bouten / tot grote bcracbtermgc ban ben bienft ban cc 
utoe jfBajefteitjs bomeinen / baer ban 3pluiben Re; £C 
monftranten ban te bo?cn genoeg opentltjb hebben ge; £c 
remonftreert en gep?otefteert/ gelijk oob be Staten cc 
bananbereEanbenen $3?öbintien/ bie^aengaenbe/ cc 
bare remonftrantien berfcbeibeml0ben gebacn heb; <c 
ben gebat. tc 

Höaer bic^ niet tegenftaenbc ben boo?nocmben ^er; cc 
togban2l!lbaiU50n guaet boo?nemcn perfebcrcren; <e 
bc/30n boo? ben hoogmoet ber boo?f5 uitbeemfe en cc 
guacbtoiilige bpanben ban be gemene rufte en lai.ben/ cc 
niet alleen utoe |Daj. lanben en ingefeten in grote ber; 
anberinge/beroerten cndlcnbc ban krijg cnco?loge £c 
geb?acbt/macr iöcoü befdbe Eanbcn gemaebteen 
afbeer/ontoienbffbap cn ongunft bp ben omliggen; 
ben Coninkrnken / lanben en nagekuren / metberlicjS cc 
ban alle traffüken/ enberminbermgebanaliemanu; £c 
facmren / negotiati e / en toeibaert. cc 
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„ €n toant fp luiden nemfintlcanten niet anderé ge* 
„focptenpebben/nocpteaiénocp enfoePen/ dan’tge* 
„ mene toelbaren ban ben jüanden / ten dienfïe ban utoe 
„ jBaj. te bo?deren na alle bare bermogen / en fulr alle 
„ goede onberfaten fcpuldig 5ijn tc boen. 

■t ©er ,§o ié paer onderdaniglijp en ootmoedig berfocPen 
SS" *n Wööètt /utoe I® O^i'fbe / alé een babec / met 
loHanö een licffelyp en goedertieren ooge aenfcpou te nemen 
n zw op pen tegentooojbtgen ellenbigen en beltlaeglijPen 
inö- (tact utoer j&ederlanden / ombe felfbe toeberom te 

55 bzengenin goeber eend?acDt / commercie en geeuftig* 
5’!jciö/ toaer doo?utoe fBni. poogpeib fal mogen ber* 
” meerberen / en ’t bielbarcn bet ingefeteneh / tottec 
J’ dienft ban de felfbe utoe iBajcfteit/ toeberom toaflfen 
” ciigroepen / ’t toelP tonnt onttoijfTelijli niet en fal bom ! 
” nen gefcPieden / fo lange in be felfbe Handen fulien i 
” peerfepapppe en getoeld pePPen d’uitpeémfcpe natiën / 
” botend getoin enpjofijt meer inbe onruttcnbifo2b?e 
” öer janhen/ ban in goebe o?b?e ié gelegen. €nbie 
” tutter nature / en alé de dagelijPfe exempelen leren/ 
” meer focPende paer eigen tuft en profijt / ban ’t gente* 
” nc befte ban ben Hande / pen bjeemt $ijnde / oo?faPen 
” gegeben pebben ban be tegentooojbige beroerte en j 
” toapeninge: bat oberfuir utoe SBajcfteit be felbe uit* 
” peemfen uitten boo?f5 Hande brilde boen berttecPen / 
” en Pp libere communicatie en abbjjé banbe inpeem* 
” fe en generale Staten en Handen ban pertoneré- 
” ober / in ’t gemein en Pepoü2lijP baer toe berfamelt/ al* 
55 friIPe goebe 02d2e / politie en geregdtpeib ftatueren/ 
” baer mebe be felfbe utoe $Ea jefieité Handen en onder* 
” (aten in een berfePerde eenigpeid en geruftigpeid boo?* 
” taen gepouden/en alle pericnlcn/tnconbenicmen en ; 
” beroerten mogen tooiden gepjecabecrt. j 
” €n gemerPt booj be continuatie en geburigpeid 
” ban befe Prpgé-Peroerte (b?pmoedig te fpjcPen) niet 
’ anderé tebettoacpten en fïaet ban een depopulatte/ 

” bcrtooefiingcen beberffeniffe ban utoe jEajeft. Hans 
” ben en f^obintien aen allen oojben / te meer / bat men 
55 fictbc ingefetenen/fo langer fo meer/ben tottentoa* 

5 penen te begeben/bergetenbe en bcrlatcndefiare ge* 
51 tooonlppe ncringe en pantecingc / fo be menfepen liep* 
” telpb inclineren tot licentie en liberteit/diedcoo2loge 
’ fepijnt mebe te brengen / fulp bat boo* lange gcb?uib 
” ber toapenen/ timer lEajefteité onberfaten te meer te* 
*. gêné malbanberen berbitterenbe/een periculcufeen 

fcpabelpbe alteratie foube mogen ballen in alle panbe* 
’ linge/ nrafTögue/ boopmanfepappen/ ^eebaert/en 
” anberé/ toaer boo? be bienft ban umer pafefi. grote* 
„ bjbé foube mogen too?ben gclabefacteert. 
„ ^uppltceren oob be boo?noembe Escmonprantcn / 

pier op een goebertirren infiept genomen temogen/ 
3, tcneinbefobjelbeSlanben ban ï|ollanben^celanb// 

alé b’anbere omliggenbe en aenpalenbe SEanben en 
§D?obintien/ bp autoriteit ban utoe iBajcfleit/ ban 

„ ben oberlaft / ten minfïen ber b?eember natiën en 
5, fecpgébolbtcn toebcr-3pben boo? ’t cerflc ontlcbigtcn 
„ ontiafl / mitfgaberé alle toegen ban oojloge bp p?obi* 
„fiegeccff'ecrt en cpgepouben mogen too?ben/ fnljcbat 
„ met goebe berfebertpeib be conberfatie en commer* 
„ cien bet ingefetenen ban utoe jBajefïcité Hlanbentoe* 
„ berom b?p moepten beginnen / en be felbe ingefetenen 
„ beé te beter metter tijb ter neber gefet / en metten an* 
„ beren too?bcn berfoent. ü^aertoe fpluibenfuppliam 
„ ten ober pare^ijbe niet enfullen na laten te boen alle 
3, bepoojlijbe officie bon goebe en getroutoe onberfaten 
3, ban utoer lEajefteit. 

DO?fe rcguefle peeft be ï^eete ban ^int 3Clbe* 
gonbeben boo?noemben U^ccrc Cfiampagnp tot 

JÜ9ontf02t gctoacbt/ en trobban baer toeber totöt* 
reept / in be plaetfe ban ftjnber gebangemffe. €n poe 
boel be felbe requefte pem oob niet en bepaegbe/ fo 
nam Pp be felbe nocptanéboo?crnftig acnpoubenban 
ben !$ecreban 5llbegonbe mebe/om be felbe ober te 
geben. ^©an een tople tpbé baer na / alé pp tot 2Sjuf* 
felte^obe toaégetoecft / fanb pp be felbe toeberom 
aen gjuniué ben «0ouberneur ban ber 3©cere / bte 
metten l^eerebanCarneffe totjEontfooettn gijfelin* 

getoaé getoeeft/aié gefeib ié / met eenen Dp'ef baer 
öp/banbefeninpoube. Mftt Sumué/ife pebbe mpniet bergifTet 

ölé iP in utoe en beé J|eeren Carneé tegentobo?* n«ce 
ib tot ben t^eere ban 5Clbegonbe fp?aP / bat iP 

feer b:eefbe / bat tot pet fcppft / pet toelPe pp met pem 
ban Cïottecbam P?acpt/bjeinig mibbelen foubenjpn aen au* 
om pet felfbete!$obc toel te boen fmapen: toant ?ebert 
bat iP baer gePomen Pen/ tot befen icgentoocnbigen JJJJg 
tpb toe /met alle mibbelen onberfoept pcPPenbe/poe nee 
pet Peft foube mogen genomen toerben/ fo pePPe iP alle ©«c \ 
b’opinienfo topb bcrb?eemt banbe mibbelengebon* 
ben / bie be gene ban utoer jijbe toel toenfepeben / bat« 1 * 
iP baer niet topber en PePPe ber ben in boo?t baren. €n cc 
alfo mp befen toeg be alber Peguaemfïe geboeptpeeft/ <c 
fenbe be regttcfïe/ pier Pp geboegt/ toeberom/ be toelPe « 
be felfbe ié / gclpp Poben berpaelt ié / bie be t^eere ban « 
^.5Clbegonbemet pemgePtacpt pabbe/betoelPeiP «c 
ben felsen niet en PePPe toillen toeberom fenben / om <c 
bat pp geen fcp?iften en macp ontfangen/ of fp moeten u 
eerfl Peftcptiget 3ijn / noep bat ppooP in utoenpoeP te 
Eanbö niet fcp?pben en macp / ban op fulPer mate. «c 

€cn anber manicre ban panbelinge (gcli)P ipge* <e 
neeg gefeib pePPe) foube / na mpn goeb bunPen / aen <c 
allen 3tjben beter getoeeft 3ijn: toant neemt fepoon bat« 
pet gene bat pp mebe ö2ocpt Ppreguefïe gefïelbtoaé/ te 
geliffe ooP in ber baeb alle onberfaten tegen pare 3lan* te 
beé-S^ere Peporen te boen/ fo iöbercguefïe/ of pet« 
berfocP ban be ïgoilanberé en Ecelanbcré boep Puiten tc 
alle refpect of aenfien / ’t toelP men ban alfobanige Pe* te 
poo?t te toacpten/bie in fulpen guaiiteit 3ün/ombat« 
fp in ben eerften pePPen toillen bat pem be éoning om*« 
toapenen fal/en bat pp pem niet en fal mogen laten Pe* te 
bienen/banbanalfobanigealépetptm belieft en goeb te 
bunPt. $tp toeet toat fijne onberfaten nobig ié/ en toat te 
Pp in fijne faPcn Pepoo?t te boen / ooP met toat boIP pp te 
pem Depoojt te ftebienen/ tot paerber nuttigpeib en te 
Pcflen. « 

©aer Pet genen onberfaten geoo?looft en ié / bie te 
paer PepoojlpPen pliept toillen bolboen / toapenen aen <« 
tc nemen fonber paeré i^eeren Pebel / noep b?embe* tc 
lingen in be üanben te nemen / gepjp bic ban Rolland tc 
en Ecelanb PePPen gebacn: toaer boo2 paer mif* ‘e 
baeb ooP fobeclteftoaccder/ en gantfcpelpfe nictom tc 
t’ontfcpulbigen en ié/ alfofpbe toapenen tegen pa* te 
ren ülandé ïgeere aengenomen peböen/oftegenfönetc 
bienneré/’ttodPcben beel ié/ aengefien fp ban pem«« 
bero2bem 3ön / om fijn perfoon te rep2cfenteren/ en te 
fpn plaetfe te Pcfitten/ alfo pp ober al feïbeniet toefen te 
en macp. « 

©aer nu bie mifbaebgefcpieb ié/ baerié pet reepte te 
mibbel / op ber HIanbé-^ccren genade re Petroutoen / tc 
en baer ganfepepjp op te fiaen / in fïede bat fp nu op fp* te 
ner jEajeff eit bêrfoePen / ’t gene bat fp feiber Peporen tc 
te boen/fo pet reept toeging / dctoijledatfeuitcigeu*« 
ber autoriteit be toapenen pePben aengenomen/ tot te 
pun t’onrecpt beé Coningé Steden na pun trecPende/1« 
baer fp niet ccné banen bennancn/nocpocP ban pet« 
toeber geben. «« 

3Cen b’anber 3ijbeiéPetooB een feer b?eembe falie / tc 
bat onberfaten paren 3lanbé-^eere baer toe toillen cc 
dtoingen / bat pp na paer Ptfieben be Staten fal berfa* <c 
melen/ ja ooP be generale Staten/ en bat onder peer* tc 
lijppeben/ bie ban poogpeib / gerccptigpeden en cofiu* te 
men b’cen metten anderen metgemcené pePPen/ban cc 
allcenlpp gePuerfcpap onder eenen M anbé-^eere / bie cc 
pun toel tot fommigen tijden / alft pen belieft peeft / fo « 
om paer toelbaren/alé om fijn eigen faPen/ecn t j'amen* ce 
fpjelnngemilbelpp toegelaten peeft :fo bat bit nu an* te 
berénieten ié/öanfpn goetpeiötotfpnen acptcrbeeï « 
te Peren/ en bat fo beel te meer/ om bat pet fcppm/boo? cc 
bebotpf3 regueflc/bat men befe bergabermge genoeg (foi.^.) 
begeert / om fijn .üEajcfïcit een toet te fetten / en ondercc 
boogbpe te (tellen. ct 

©c andere punctcn bieift pier fïil-ftoijgendcboö?cc 
Pp lope/banbe toelPe ili nocptanébilimacl genoeg ge*£C 
feiö pebbe / bat ili mp nooit en laet bunPen / bat fijne ‘£ 

|P4 



55 Het levende Boek. 

„ iRajefreu een bap2 böeu ban fctibc toghen/ cnfalift 
„ fjicr niet bemub3co?ben. 
5, IjcltDe bit alles cp bet ïpceöflc met bcn^ccrc 
35 ban<§. 3Uöe(Kmb? biel geljanbelt/ nochtans boo? be 
33 grote begeerte bte tb hebbe tot be gemene rufte öefes 
33 ffanbes/fo mn be lifcerc bcgcnabctotlbocn/cn om 
3, bat be Ifeereban 2Clbegor.be feer tjart aenbeong/ 
33 bat tlt btt aengebangen bjerb niet achterlaten en fou 

574s 
flerende nadernael fy genen toegang noch gehoor by £*?t}rcA 
fijnder Majefteit en mogen hebben , en vandemidde- ‘ata'' 
len uitgefloten zijn,die ook,na alle Godlijkeen na¬ 
tuurlijke rechten, den alderbooften fchelmen,verra¬ 
ders en wederfpannigen, die ooit op aerden waren, toe¬ 
gelaten worden: voorwaer fy fullen door alfodanige 
grote boosheid en tyrannie gedwongen worden,alful- 
ke middelen te foeken, als het den almachtigen God 

bC/ f0 ftebbe ift mijn latcrfrc üc(ic ocöaen / IjOCtDCl tïl { hun believen fal in handen te ftellen. 
33 ben moeb genoeg berloren gaf/ eer tb begonfr / bat 
33 ift immers/ boo? befe mtbbelen niet uitrechten en 
33 foube. „ ' . 
3, met is mp ooit feer leet/ niet alleenltjlt m acnftcn 
33 ban het gemene beft/maer ooh ban het particuliere/ 
3, bat fötnnrige hier boo? Dabben mogen genieten / baer 
33 ili feer grote genegentheib toe b?agc: cnombeb?icnb* 

’taoeröe fchap bic ift met bcSï^ccrenban^.SllbcgonöchuiS 
onugcc» i^bbe/habbe ilt biel getoilt bat baer toatmecr in be 

faften ban mijn l^ccre be <0?abe ban Moffit begoten 
pagnp habbe getoccft: baant ais ilt hier mijn anttooo?be in* 
«et cm gelnccht ïjebbe / bes genen/bat ban boegen miftieS 
?maaf' é'-eren bes p?incen ban ©rangien/ boo? benigere 
mm/Dat banSCIDcgonöe/ mpaengcjcgttoas / heeft men al* 
SP pen i)jCr poe: ongccb ingefien / bat men boo? mijne tuffen* 

fpaehinge/hem tot bien cinDc baer heeft laten tree- 
hen / acngefien be goebe l^ccrc ban 23offu baer boo? 
niet te beten fal hebben, 

i©it mijn bjebeibaren/’tlbclh mp gcfchieb 105c* 
bert mijn bertreciten uit jBontfo?t/hcbbc ift u boel bul* 
len te hennen geben / om hier boo? mijnen goeben tuil- 
lc te berfeheren / en of gn mogclijh acn tt 5ftbe anbetc 
mibbclen boonbet boo?ftellen/ bic cigentlijher tot be 

33 berfoeningen befcr cHcnbcn bienben. *©en ^Omogen* 
33 ben bibbenbe / mijnen ^eer ^unius/ bat hP u boil ber* 
33 lenen het gene tt faligfte is. Uit SCnttoerpcn ben 
33 T3 «BugiifH 1574. <0nber fronb gcfch?ebcn / be gene 
33 ütc mei tooubc / bat hP u mocljte ban goeber herten 
33 b?ienbfcljap bocn/JPerrenot. i|ct opfct)?ift boas/ acn 
33 mijn ï|eerc/ mijn ï|ccrcjunius tot ber ©eerc. 

tiJrn-E 
fcaa^. 
ai&c* 
noiibc 
IjaDöc 
laten 
ncrfieii 
In tfoÏ3 
ïanD Dj» 
ben 
jpjince. 

<öp öefen b?icf/cn het toeberfenben ban bc boo?f3 
rertnefte / antboooebc be boo?nocmbe 3|unius hp 3ijn 
miflïbc/ mttSgnbcrS fefter bifcours opbcnO?iefban 
ben boo:f3 ^jeere ban Champagnp/ betboclli hpben 
fclbcn ober fonb. €n aifo baer ingehanbelttocrben 
bcfcfnhcnbc^cbedanbcnaengacnbe/ fo 3tjn be fel* 
bc b?icf en bifcours hier mebe bolgenbe: 

Snt* 
toocube 
ban ‘Ju 

MYn Heerc, ik hebbe onlangs uwer E. brief, van 
date den 13 Augufli,ontfangen, mitfgaders de 

35c 
Staren 

Requefle, die u de Heere van S. Aldegondemedege- 
Ctjanu" hrocht hadde tot Montfort, en dat van wegen der Sta- 
pasnp. ten en Steden van Holland en Zeeland, hebbe my ook 

niet verfuimt, hun den felfden terflond in handen te 
beftellen: waer van fy hun bovendermatenfeerver- 
wondert hebben ,alfo fy de redenen, in uwen voorfei- 
den briefgeflclt, niet en koflen bevinden gcnoegfaem 

hantisb te zijn, om op alfodanigcr wijfe haer Requefle te ver- 
3anD rn worpen , en wederom te lenden , dewelke mogelijk tot 
Wnhpt?0 feer goeden einde hadde mogen dienen. 

Daerom Tiende, dat fy op aldusdanige wijfe geban- 
deltworden,niet als getrouwe onderfatencn vafallen 
des Conings, gelijk fy hun altijd gedragen hebben, daer 
van des Conings cere of Hoogheid is gehandelt ge- 

banóacr weeft,dan veel meer, gelijk deongelovigfteTurken 
ïïcgue^ of Joden, die dacr op aerden mogen zijn, ja alsgefwo- 

ren vyanden van fijnder Majefteit, hebben hier uit be- 

binDcn 
fccc 
bjccmb 
ïjet toe» 
Dcrom 
fcnDcn 

ut/ op 
foöa» 
tuaca floten, dat fy voortacn niet goedes en hebben te ver- 
tiianfere. wac]1ten van dengenen, die op alfulkerwijfe trachten 
50r refo» des Conings name, tot haren gehelen verderve, te mis- 

fcVöcr*ÏCC ^ru‘^en- Daerom is by hun beraedflaget en befloten 
fit.Ufit. ge weeft, al les te wagen en byte letten, wat in haerlui- 

der machris, cn andere middelen te foeken, door de 
welke fy van nu voortaen fullen mogen voorben zijn 
rot haerder verfekeringe, tegen eenealfodanigeBarba- 
rife boosheid en tyrannie der geenre, die hare particu¬ 
liere of eigene quaedgunfligheden , onder den mantel 
cn name der Coninklijke Majefteit bedccken. Prote- 

Bidden uwerE. daerom, datgy derganfeherwijden 
wereld getuige wilt zijn , dat fy de ielfde Requefle 
overgegeven , en het felfde doende, haer behoorlijke 
plicht voldaen hebben : fuk hun daerom ook, waer de¬ 
le fake vermacnt word, ontfchuldigen en in haer recht 
verdedigen. 

En op dat uwer E. de oorfake en den grond haerdef 
klachten mach weten, en ook te recht verftaen, waer 
in fy hun, door het wederfendender Requeff en, boven 
der maten feer verongelijkt bevinden, fohebbeikniet 
willen laten, van dien tijdaen, als ik uwen brief ont- 
fangen hadde, in maniere van verhad, de voornaemfte 
articulen haerder klachten , op uwen voorfz brief, 
fchriftelijk te vervaten, de welke ik u over lange gefon- 
den foude hebben, ten ware dat ik, altijd uwen dienaer, 
verwacht hadde, dewelke mijn antwoorde foude ha¬ 
len , defe gekomen zijnde, en hebbe u het felfde niet 
willen onthouden, dan door hem fenden : bidde u, dat 
gy hare redenen van hun bygebrocht, op den voorfz 
brief die ik u hier mede fende, wel wilt wegen en aen- 
merken, fonder nochtans, dat dit mijn fchrift van my 
komende , uit eenen yver, die ik tot de gemene rufte 
des Lands, en uit de goede genegentheid, die ik tot u E„ 
drage, den voorfz Sraten of Steden, in eenige faken, en 
voornemelijk in de boven verhaelde refolutie,die fy 
genomen hebben, eenigfins mach verkorten of preju- 
diceren- Maer om u E.niet langer op te houden, wil 
ik my tot het voorgaende verhaelgedragen, daer van 
gy deJankheidverontfchuldigenfult,en de felfde wij¬ 
ten mijnder onverfochtheid, of de fwarigheid der fa¬ 
ken, die daer in gehandelt worden, my geheel ootmoe- 
d el ijk in uwe goede gratie bevelende. Onder ftond ge- 
fchreven,de gene die daer arbeidet, om het middel- 
fchot weg te nemen, het welke belet, om u aengena- 
me dienft te doen. J.JumusdeJovge. Het opfchrift 
was, aen mijn Heere, mijn Heere de Baron van Rof- 
fem en Apremont,Heere van S. Loupen Champagny, 
Stadhouder van Antwerpen. 

Nu volgt het voorfz Difcours. 

MYn Heere, men verwondert fich in den eerften, ©ff» 
öat alle öc opinten ban bte ban ben ^obe aen 

titoe 3tjbe fccc toijb ban be mtbbelcn becb?ectnt3önban deh 
getoeejj/ be toelfte bcrfocljten / bat gp baer niet totjber £«*« 
en hebt bo?ben tnboo?t baren / geit# utocnb?tefber* 
inclb. Want alfo der waerheid niet gelijk en is, dat gy, pagnp. 
den welken ik altijds gehouden hebbe, en noch houde 
voor een Edelman en Heere, die daer niet en begeert, 
dan des Conings dienft, gemene rufte en welvaren,fou- 
det te rugge getreden zijn, in een fake, daer des Co¬ 
nings dienft, en des ganfehen Landes welvaert fo gro- 
telijx aen gelegen is, alleen opdeopinien van particu- 
liere luiden , of die ten Hovein kleinder achtinge zijn, niEtge» 
op dat ik de vromigheid en vrymoedigheid uwes her- loofljife 
ten, die ik in u gemerkt hebbe, hier door verongelijken 
foude, en ook de getrouwigheid die gy den Coning gen) Dat 
fchuldigzijt,fo komt daer uitte befluiten , dat de opi- Dtfcopt» 
nien dergener, daer gy van vermaent, uitdenboefcm 
der geenre komen, die van de hoogften Rade zijn : ja ban'pa» 
dat meer is , van dengenen , daer fijne Majefteit hem Uriilicre 
ganfehelijkop vertrout, en daerhy den ganfehen han- 
del defer Nederlanden op laet ruften,de welke ook ver- JlfV/fcin' 
volgens door eed gehouden zijn alles te ontdecken , het arfjnnijc 
welke fy bevinden, dat eenigfins fijner Majefteitshoog- 3Ön/ 
heid of nuttigheid hinderlijk foude wefen, het welke 
ons doet denken, en ganfehelijk befluiten, dat gy hun p/imu 

diergelijken nooit voor gehouden en hebt, of gy en paPftP 
hebt eerft en voor al wel bedocht,fo verre de fake tot 
haerder kenniffe quame, dat fy ook noodwendelijk tot öcn gait* 

de 
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öfltian Je kcnnifle fijner Majefteits foude moeten komen , of 
pciitc' ren minften tot de gene, die hier in volkomen macht 
ïdètbe» van fijn Majeft. hebben, waer door wy ganfchelijk niet 
ruften. en konnen begrijpen, wat fake dat u fo blode en vrefen- 

de mach gemaekt hebben, dat gy de voorfz requefte 
niet en hebt dorven overgeven, dewelke gy voorfeker 
weet, dat tot haerder kenniiïe behoort te komen , en 
dit te meer, om datmen aen uwe zijde de daed der Ge¬ 
confedereerde Edelluiden,die diergelijke Requefte aen 
deHértoginne van Panna, indenjare 1566. overge¬ 
geven hadden, dieshalven gemeenlijk ftraft, om dat 
fy de gewoonlijke wijfe van requeften over te geven,als 
te weten, door het middel vanden Staten, of eenige van 
den Staten , of eenige van den voornaemften in den 
Hove, die het in haren naem hadden mogen doen, 
niet gehouden en hadden, fonder te komen info gro¬ 
ten getale, en op alfodanige wijfe, gelijk fy deden, daer 
gy nu het felfde, met dit uwe exempel, genoeg fchijnt 
te verontfchuldigen en te verdedigen, gevende te ver- 
ftaen, dat ingevalle eenige fupplicatie den Hove niet 
feer aengenaem en fy, fo en ift niemanden geraden, ja 
al waer hy ook van groten aenfien en autoriteit (gelijk 
als gy fijt) fich te vorderen om defelve over te geven, 
maer veel liever de felve wederom fendende, alle peri- 
culen te verwachten, welke hem fouden mogen over¬ 
komen, by gebreke van de felfde in behoorlijken tijd 
en plaetfe n iet overgelevert te hebben. 

Want dat gy leggen foudet,dat gy alleenlijk van verde 
getaft hebt, hoe fy te Hove wouden fmaken, dit fchijnt 
gantfchelijkmetdenyver niet over een te komen , die 
gy betuigde te hebben, tot des Conings hoogheid en 
des Lands Welvaren, aengefien het, na mijn flecht 
oordeel, kennelijk is, dat fo verde als dele faken hier 
namaels een ander einde nemen, dan de gene, daer gy 
de opinien van ondertaft hebt, haer nu laten bedun¬ 
ken , fo en foudet gy u nimmermeer konnen ontfchul- 
digen, noch van eene grote fchandvlecke afwaflchen , 
als dat gy een fupplicatie, daer den Coning en den gant- 
fchen Lande fo veel aen gelegen was,uit Happigheid des 
gemoeds, niet en hebt overgegeven, maer fonder ee¬ 
nige billijke oorfake,verworpen en afgewefen,gemerkt 
datu altijd fal mogen voorgeworpen worden, dat of 
men ichoon op de Requefte niet en hadde willen paf¬ 
fen, fo mocht men doch het felfde wel opentlijk heb¬ 
ben verklaert, fonder dat gy, uit u eigen autoriteit en 
goeddunken, ufoudetgevordert hebben, den Coning 
en den ganfehen Lande te ontrecken, en alfodanig^en 
fo fchoon een middel en gelegentheid , om na haer 
goed believen te raedflagen in faken die den algemei- 
nen vrede aen roerden. 

Aen d’ander zijde, fo verde die van den Hove, die 
in autoriteit fijn, of van des Conings raed, de requefte 
gefien hebbende, de felfde den Con ing niet en hebben 
willen communiceren,fo behoorden fy ten minften 
het felfde daer op geapoftilleert te hebben , dat fy hem 
de felfde niet en wouden communiceren, ol ons ten 
minften haer advijs en goeden raed daer op verleent, 
fonder opfulker wijfe, op haer eigen goeddunken en 
autoriteit, te trecken het gene, dat eigcntlijken en be- 
fonderlijken de perfoon en hoogheid der Coninklij- 
ker Majefteit toequam , aengefien byfonder desCo- 

Jèaanf1 ningseere (die met folemnelen eedegefwo ren heeft, 
afrn<ö op welken eed fijn Majefteit ook aengenomen is in de- 
üjj eeöe fen Landen, dat hy tot genen tijden eenige requeften of 
ütnTbec vertoningen van fijnen onderfaten, hetly dan hoeda- 
onöer; nigdatfe ook waren , weigeren of van hem worpen en 
farnire* foude, en veel min van fteden en gehele Provintien) 

te ont” ^er *n °Per|dijk verkort is: ja dat meer is, dit ftrijdet 
fangen. blijkelijk tegen alle natuirlijke rechten van alle naden 
(Fol.^6.) en volkeren, dat een Coning, den welken ’t volk alle 

fijn macht over gegeven heeft, om in recht en gerech¬ 
tigheid geregeert te worden, en dat fy in hare requeften 
en klachten mochten gehoort worden, de felfde ver¬ 
werpt fonder eenigfins het minftegelaet te tonen, dat 
hy de felfde wil horen of verftaen. Het welkcdeKei- 
fer Adrianus feer wel bekende, al was hy een Heiden, 
in den welken geen kenniffe Chrifti was, alshyopter 
ftraten van een fchamel vrouken aengevallen fijnde, 

om eenige requefte te lefen, diefy hem vertoonde, en 
haer geantwoord hebbende, dat hy den tijd niet en had- 
deom fulkstedoen ; heeft hem het fchamele vrouken 
weder geantwoord : waert fake dat hy geen tijd en had- ten felja* 
deom iijnes volkes requeften aen te horen, veel min jg. 
tijds behoort hy te hebben om te regeren en gebieden, *0U 
aengefien het felfde hem niet toe en quam : hier door 
dapperlijk van binnen aengetaft fijnde, bekendeter- 
ftont fijne fchult en de requefte met groter vlijtigheid 
gelefen hebbende, dede haer op den ftaende voet recht 
doen, waer uit men dan klaerlijk fien mach,dat de gene 
dienu tot onfen tijden onfen Coning van dit middel 
beroven, de requeften en klaeglijke vertoningen van 
fijne onderfaten,ja ook van gehele fteden en landfchap- 
pen niet te horen, die maken fijne Maj. voor God en 
allen menfehen fchuldig,niet alleenlijk tegen de natuir¬ 
lijke behoorlijke plicht, daer in alle VorftenofLands- 
Heeren haren volke verbonden fijn , dan ook tegen de 
behoorlijke pligt van een Chriften, ja tegen den eed die 
hy in ’t byfonder gedaen heeft: in welken alle hy meer 
gehouden en verbonden is, dan de voorfz Adrianus. 

Dan aengefien gy nu eenen fchijn van reden by 
brengt, door de welke gyulaet dunken datmen het 
oordeel van defen tegenwoordigen twift in het beraet 
en oordeel van fijnderMajeft geenfinsen behoorde te 
ftellen. So bidde ik u dat gy wilt aenmerken wat kracht 
fy mogen hebben,om die van Holland en Zeeland wijs 
te maken, of fy en zijn grotelijx hier door verongelijkt, 
en dat ook de autoriteit van haren natuirlijken Landes 
Heere, de Coning van Spangien, en Gravevan Hol¬ 
land niet alleenlijk daer by verkort, dan ook in klein- 
achtinge gebracht word. 

<0p fegt öat (n hebben gcboüt öat \}m öe Coning 
Onttoapeiie. Voorwaer waert fake dat fy alfo gefproken 
hadden, het ware noch te verantwoorden, en fouden 
mogen feggen datfy met geen recht betrouwen van on¬ 
derfaten tot haren Coning mogen fuppliceren, fo lan¬ 
ge als hy de wapenen in de hand houdet, om haer om 
te brengen, fo haeft als fy hun voor hem fullen veroot¬ 
moedigen. 

Want hoe foude dit voegen, datmen al willens en 
wetens hem fel ven den hals foude laten affnijden : dan 
fo verde de Coning tegen hun niet gewapent en is, 
voorwaer fy fullen nimmermeer begeren dat hy hem 
ontwapene, en ter contrarie fo verde hy met defe wa¬ 
penen hun vyandlijk mede meint,fo en moet hy niet al- 
leenljk haer Coning fijn, dat is haer Vader en Herder , 
dan ook haer vyand en verderver. 

Maer de Heere behoede Holland en Zeeland daer 
voor,die altijd fo getrouwe haren Lands-Heere fijn ge- 
weeft, en ook van fijne Majeft. een fonderlinge genade 
en goedertierenheid genote* hebben ,datfy malfoda- 
nigen waen fouden komen, dat fijn Majefteit gewa¬ 
pent foude fijn tot haren verderve, fonder hare klach¬ 
ten eenigfints gehoort te hebben : wat fwarigheid ifler 
dan ? Clarfjte 

Sy beklagen hun datfommige vreemdelingen, die ober öe 
geenfinsdes Conings perfoon en beftaen van bloede 
noch van maegfehaps wegen, en ganfchelijk geen oor- scn 
fake en hebben om defe Landen een goed herte toe te öc 
dragen, onder des Conings name, met gewapender 
hand gekomen fijn, om een tyrannye uit te voeren ,die quact 
alle Barbarife en Turkfe moordadige te boven gaet: de ïjerre roe 
welke ook uit eigender autoriteit en onderlinge contra- 
dien de verbonden, die de Conink feer folemnelijk ge- g^g, 
maekt hadde, ganfchelijk voor niet geacht hebben, en 
daer beneven alle nieuwigheden ingebrocht, tegen al- jjonb^ijti 
le Policien, Wetten, gebruik en heerkomen, ook te- nien 
gen de autoriteit van alle Overigheden en fijnderMaj. ’r3tan& 

Officieren. öeöCo» 
Aen dewelke Majefteit fy in alderootmoedigheid ningg&eu 

verfoeken,dat het hem door fijne autoriteit believcden ioftenen 
fel ven de wapenen te doen afleggen en te vertrecken: 
dat ook de Landen mogen geregiert worden, gelijk fy aj|e ^ 
van ouden tijden, door den voorfaten fijndcr Majefteit berïje» 
hoogloflijker gedachteniffe, hebben geregiert geweeft: g/en 
het welke noch fo wijd fcheelt datfy fijnder Majefteits jefjPirg 1 
autoriteit hier door verminderen, dat fy ter contrarie 

de felfde 
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dc felfde in geen meerder achtingeen mogen ftellen: 
aengefien fy hem hier door be kennen voor haren eeni- 
gen en opperften Heere, diefonder wederfeggen mach 
gebieden, en door fijn gebod mee de ftralen fijnder goe¬ 
dertierenheid en goedgunftigheid, als met eene nieu¬ 
we Sonne wederom verheugen, en hoe woudet gy doch 
den Landen verfekeren (ik en fal niet feggen eenigen 
goeden grond van vrede, dan alleenlijk eenen fchijn 
van een geveinft of dobbel verdrag) ten ware dat defe 
eerft, en voor al de wapenen af leiden, en uit den Lan- 
de trocken: ten zy dat gy mogelijk meint datter geen 

StauDen ander vrede-middelen zijn, dan dat alle de Landfaten 
nfetto' de vreemdelingen ftellen in een vol befte van hare goe- 
feftcrt deren, roerende en onroerende, mitfgaders harehuis- 
to'rröcn vrouwen en dochteren: en dat fy daerna noch voor 
fo lange een aiderhoogfte genade en vveldaed fouden houden, 

dat men hun den hals af fnijde fonder het fwaerd af te 
tieiingen leggen, fo lange alsdaer een menfche leve die van haer 
betoapt' part vege wee ft zy. 

ES'in 3Dan 01* feot Dat fp Dieren Dat Den Conmfi 
fianörn nninD in fijnen Dtcufl en faï acnnemen / Dan Dc oenen 
Ijoaöfii/ J5JU fp njilien. Ten fal nimmermeer bevonden worden, 
3tanVJCE datfy jaeens gedacht hebben, dat de Coning nieten 
iülijütn. foude mogen oorlog voeren tegen alle fijne vyanden, 
laiiün-d* bet^ydan van wat qualiteit datfy zijn, met alfodanige 
cnmet> en met alfo veel volx als het hem goed dunkt: en fy zijn 
lariöcr^ fo flecht niet, dat fy fijne Maj in alfodanigen onrede- 
im/co? bjke faken eenige wet foude willen voorfchrijven: dan 
ïjiüg a' fy bidden alleenlijk dat tegen des Conings Steden, Lan- 
gomtoct den en onderfaten geen oorloge en worde gevoert,door 
niettoat vreemdelingen die uit fonderlingen haet en bitterheid 
üilli [)y gedreven worden, en dat van vreemde natiën, als Span- 
oajloge giaerden, Italianen, Switfers en andere niet toegelaten 
fal oor? cn werden, onder hun den buit fijner Maj. Erflanden 
gcnfljn te deilen: of dat fy met hare goederen, wijfen kinderen 
üpan* nieten werden tot den roof of flavernye gegeven in 
tubtira ” handen van de alderwreedfte enbarbarifen volke, dat 
nlli-cn in de wereld mach wefen , ’t welke al te famen niet en 
öat öp is den Coning te ontwapenen: want fo verde het hem 
filnftc? beliefde in dele Landen oorloge te voeren, fo foude hy 
örn/!an? dies niet te min wel alfodanigen heirkracht van fijnen 
ben tn landfaten hier mogen te wege brengen, fo te paerde als 

tenoren te voete> te wateren te lande, dat hy lichtelijk foude 
oorloge mogen alle fijne vyanden wederftaen, ja ook t’onder- 
tntoille bringen : gelijk het blijkende is aen de exempelen fijn- 
borren der voor-vaderen, die Hertogen van Bourgongiert ,en 

Heeren van defe Nederlanden zijn ge weeft, de welke, 
liiigen neemt fchoon dat fy geen vreemdelingen als Spangiaer- 
^anöea dem Italianen in haren dienft en hadden, en zijn daer 
tipanij4 omgeenfinsongewapent gevonden.Jater contrarie,fo 
31)n. lange als Hertog Carolus de Stoute betrouwende hem 
hoÜfrfi» op de fijne in dele Landen, hem alleenlijk liet bedienen 
tfii bes? van Bourgonfe, Walen en andere fijne landfaten, heeft 
Conmr hy altijd victorie en geluk gehad, en gemaekt dat fijnen 

fcanhare name van a^e dJne nageburen ontfien was, dan fo haeft 
onörrfa? a^s hy den vreemdelingen meer geloofs begoft tc ge- 
tcntoel ven, en hem met Italianen en andere natiën woudela- 

troutu > ten bedienen onder het bevel van eenen Campo Baffo 
lijk ge? genaemt, fo is het rad terftond gekeert, en werd door 
btenti 3v verraed vande voorfz Campo BaiTo,die met penningen 
incctt/en ofandere middelen omgekocht was, na twe veldflagen, 
fwü. 3C' daer hy dc nederlage hadde, ten laetften in den derden 
Ceccon? flagvoor Nancy omgebrocht, fijn leven enalleheer- 

lijkheid die hem degetrouwigheid fijnder Nederlandfe 
bn-itiöc onderfaten tevoren hadde verworven , gelaten heeft, 
objfalse Doch by aldien dat het niet geoorloft en is fijne Maj. 
öcUKEïï tc bidden dat hy hem in de oorlogen die hy hier te Lan- 
bttinfn de fal voeren , niet en fal laten bedienen, dan van fijne 

©c onderfaten defes Lands, waer om hebben dan de alge- 
(fctnrcn meine Staten des Lands den Groten Commandeur tot 
radder* truffel het felfde voor gehouden: ofwaerom heeft men 
fotkrii haer requefteaengenomen,gemerkt dat het eene gelijke 
t tclue fake was als defe, en eenen even gelijken grond van on- 

mrCc' billijkheid en rebellie of wederfpannigheid tegen den 
Coning, want fo vele het gene belangt, ’t welke gy fegt, 
dat het den Coning allene toekomt de wapenen aen te 
nemen ,.en af te leggen, als hem belieft, hier in fchijnct 
datgv des Conings voor-vaderen befchuldigt,ja ook 
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die noch onlangs voor fijne Majeft. geregeert hebben : 
die tot allen tijden belooft , en met folemnelen eede 
den Staten des Lands gefworen hebben geen oorloge 3e 
aen te richten, noch als het oorloge aengevangen is, de ftoortn 
wapenen af te leggen, fonder de bewilliginge van de 
Staten ,• ’twelk ook een fake is die van eeuwetoteeu- tenj. 
wen, by Vorften, Coningen en Keiferen onderhouden men / 
isgeweeft, de gene die niet openbaerlijk voor tyrannen 
en wouden gehouden zijn, want nademael niet alleen- maken / 
lijk alle deoorlogs koften,dan ook alle by-vallende fcha- aljSDfe 
de op den volke korrit: voorwaer fo eifcht de reden en 
natuerlijke billikheid, dat de Hoofden des volks (gelijk 
op fommige plaetfen de Overheid is , op andere de örrörr 
Staten, in andere den Raed en Parlementen der Land- 
fchappen) toegelaten en in den Raed gehoort werden gjngc. 1 
als men oorloge aenvangen of nederleggen fal: tenfy 
dat de Coningen Xerxes willen navolgen, dewelke ee- 
nen Rijxdag beroepen hebbende , daer fijne Staten, j^ften 
Heeren en Overigheden van Perfen verfamelt waren, alrgü^ 
om hun raed te vragen in het oorlogen ,’t welkhy aen- 
genomen hadde tegen de Grieken, protefteerde voor ^ Qe;) 
alle dingen,dat hyfe aldaer beroepen hadde,niet om dat taceft. 
fy haer meininge en goeddunken fouden feggen: dan 
alleenlijk dat fyaenhoren fouden het gene, dat hy by 
hem alrede befloten hadde, en het felfde voor goed be- tartöeit 
kennen: waer door hy niet alleenlijk voor een tyran is 
geacht geweeft, dan is in een eeuwige fchande en fcha- 
de by na van alle fijne Staten gekomen : dan hier en is öooj f® 
noch geen queftie den Coning voor te ftellen wat oor- ^ 
logen, wanneer, of hoe hy de felfde fal voeren. De Co- ran 
ningverklare alleenlijk, als hy oorloge wil voeren, en gefjou' 
tegen wien , enganfeh Hollanden Zeeland cn fullen 
niet alleenlijk daer niet tegen feggen , dan fullen fijn jnfeba? 
Maj. ook getrouwelijk byftaen, met goed, bloed, en al- üe cit 
les wat in haerder macht is, gelij k fy, en ook haer voor- 
ouders haren natuerlijken Lands-Heeren altijd gedaen « 
hebben,. Dan nu leid de queftie hier in, dat men tegen geen 
des Conings Lande felve oorloge wilt voeren, en dat queftie 
men fijn eigene Provinciën, Landfchappen en Domei- 
nen wilt aflopen, fijn onderfaten te plonderen,roven en fcooj tC 
doorfteken. Eindelijk, oorloge tegen den Coning felve fklku 
te voeren , aengefien een Coning fonder onderfaten 
zijnde, en kan voor geen Coning geacht worden. tegen 

En noch wilt gy niet hebben, dat die van Holland toün&p 
en Zeeland den mond fullen openen, en in alderoot- g^nern' 
moedigheid verfoeken, dat door fijnder Majefteits au- alg oc 
toriteit en bevel defen oorlog, welk hun en fijn Majeft. <£omng 
voornamelijkfofeer hinderlijk, ookfoafgrijffelijk voor otv 

\ Godes oogen, en beklagelijk vooralle Natiën is, fal op- fuïfcit öc 
1 houden. fgollnn? 
| <©?> fegt Dat De honing Dieet tont fijne onDecfaten ggj» 
I DannoDei^ Soudet gy dan willen verdedigen dat het 
des Conings onderfaten toebehoort, datfy door vreem- Daer niet 

, de Natiën fullen geplondert, berooft, doorfteken en |C3cn 
i vermoord worden ? dat men haer huifen fal branden, ' 
! haer Steden beroven , hare platte Landen bederven , Dmioofi 
haer erfgoederen verwoeften , haer huisvrouwen en met Qlle 
dochteren fchenden, en dat haer onderfaten flaven der [jptlaen. 
vreemden fullen zijn? komt dit leider des Conings on- (.f01.47) 
derfaten toe, voorwaer fo varen de onderfaten van den 
aldermoordadigften tyran beter, die ooit op aerden ge¬ 
weeft zijn. So verde fulx niet en behoort, gelijk het 
ook niet en doet, fo en moet de Coning fulx niet bevo¬ 
len hebben, aengefien hy fo wel weet en verftaet wat 
hem van node is te doen : en vervolgens fo hebben de- fanötrj; 
fegoed recht aen den Coning te verfoeken , en bidden Zee? 
dat fijne Majefteitin allen defen wil verfien , enden 
vreemdelingen te bevelen uit den Lande te trecken. goet) 

So verde gy hun nu meint met een woord voor ’t hooft 
telken , en geheel af te fnijden, feggendedatditdes 
Conings rebellen of wederfpannigezijn , waer door fy <£o- 
voor geen onderfaten en behoren gehouden te werden, ü>il 
fonder defe queftie hier aen te roeren , de welke hier te 
langen moeylijk foude vallen, fo amwoorde ik ual- cnöa-? 
leen lijk, fo verde fy wederfpannige zijn, fo behoort gy kten 
het felfde in fijnder Majefteits oordeel te laten, onder 
het welke fy hun in haer requefte ftellen, fonderdoor öj nhc 
het wederfenden van de felfde requefte fijnder Majeft. en tocv 

'aUe 
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ben toet* aHe middelen van een recht en billijk oordeel te bene 
gt/en men, en den fupplianten alle wegen van rechtveerdig- 
Den <&0f makingehaerder faken. 
«ma be> Want fo vele nu het gene belanget ’t welkgy voor 
bceit uit een generaei en ongetwijffelt hooftpunt neemt: Dat ï)Ct 
ïanbe j DeDeöoo?lij&cpltcötbangeene onDcrfatencn ijs / toa# 
te ber* pcnen acn tc grijpen fonDer ojDonnantie ban öaren 
ttecHeit- / dat fchijnt hier by alle verftandige 

menfchen,dathet een manier van fpreken is, den wel¬ 
ken , om dat hy fo feer algemeen is , genen grond in 
waerheid mach hebben: want is’t fake dat Landen in 
afwefen des Lands-heere feer onverhoeds door menig¬ 
te der vyanden overrompelt werden, ik en gelove niet 
dat gy met uwe wet en regel het aennemen der wape¬ 
nen ioudet opfehorten, ter tijd toe dattet ganfche Land 
verdorven en verwoeft foudezijn. Maer daer beneven 
foudgypokwel fijnder Majefteits voorvaders de Her¬ 
togen van Bourgongnien, noch willen befchuldigen 
van ontrouw en rebellie, om dat fy vaffalen des Go¬ 

re ban nings van Vrankrijks zijnde,ja noch nauwer verbon- 
£Öam* den door de bloedverwantinge, en het recht derjong- 
bcKijuf Lenen van hem ontfangen, dat fy niet alleenlijk de 
Dijt Deg wapenen tegen fijn ordonnantiën gedragen hebben, 
itrotmr dan ook tegen fijn perfoon en ftact: voorwaer niemand 
bm-nU' en falmy wijs maken,of de goede Hertog Philippus 
ban bat; en verftond de behoorlijke plicht van een goed vaffael 
i'cöctaa» en onderfact wel, als hyookom fijnes vaders dood te 
üebbrn te wreken, naemlijk, Hertog Jan van Bourgongnien, 
aengc* die te voren den Hertog van Orleans, fijnes Conings en 
nomen Lands-heeren broeder, doorfteken hadde, den Coning 
confent van Engeland in Vrankrijk heeft doen komen, en hem 
ban gare Heere van Parijs, en van het befte deel des gehelen 
Pltacen. Rijx gemaekt. Waert fake dat defe wet die gy geeft, 

fo algemein geweeft ware,gelijk gy defelfde maekt, 
hy en foude nimmermeer den name vaneen vroom 
en goed Vorft verkregen hebben,en noch veel min 
alfulken eeuwigen lof fijnen nakomelingen hebben 
achter gelaten: En fijn Soon Carolus de Stoute, als 
hy de wapenen tegen den Coning Lodewijk de XI. 
voerde, en eenfdeelstotMechelenfijnheyrkrachtne¬ 
der leide, wift hy niet dat de onderlaten de wapenen 
niet en mogen aennemen fonder autoriteit en ordon¬ 
nantie van haren Heere: fo befit dan onfen Coning het 
Graeffchap van Bourgongnien t’onrecht, het welke 
door den voorfz Coning Lodewijk den voornoemden 
Carolo ontnomen werd, onder een dekfel dat de vaf¬ 
fael de wapenen tegen fijnen rechten Landes-heere ge¬ 

laat Tjet dragen hadde. 
menig; Dan hoe menigmael is het gefien geweeft, en voor 

goed gekent, dat de vaffalen in het particulier, en de 
boo? Steden en Provintien in ’tgenerael, de wapenen niet 
aoeb ge; alleenlijk fonder ordonnantie van haren Landes-heere 
öafbaf; aangenomen hebben, dan ook tegen haren Landes- 
falen in heere felve: fonder dat uwe wet tegen de redenen en 
óamcu; fondamenten die fy voorftelden, overmits de gerech- 
btn en tigheid haerder fake,eenigfins mochte wichtig blijven : 
©gobtii; en daerom fo moet hier noodwendig uit volgen, dat 
nenfn’t uwebefluitingenietgoedenis,als gy door defemaxi- 
raef'öe me of hooftftuk voorgeeft , dat die van Holland en 
taapenen Zeeland een mifdaed bedreven hebben die niet om 
Seüüen ontfchuldigen en is, om dat fy de wapenen tegen hare 
nomen Landes-heere aengenomen hebben, datdefondamen- 
tegen ten haerder fake die fy voorwenden, niet redelijken 
fiarr zijn , of ten minften niet genoegfaem om haer fake 
j^crc^' recht te maken , en alsdan fo hadgy uweconclufieof 

; a Jget befluitinge met blijkelijker verwe mogen voorwen¬ 
dt den,3 dan het laet hem aenfien dat gy de voorfz Reque- 
jïcnöaT ondergehouden en weder gefonden hebt alleen op 
üeigece dat de openbare gerechtigheid en billijkheid haerder 
ban faken nieten fouden aen den dag komen ,en tot de ken- 

niffe van fijnder Majefteit, u alleenlijk funderende op 
be Oe* de opinien van die van den Hove, die gy van haerin- 
quefte houden verde vervreemt gevonden hebt. 

b LLn a^s de Hollanders en Zeelanders nu willen 
ïjouöcn / 
entoeberom gefonben / op bat Tiet rccTjtbatt be ^olianbcriS cn Eeelanberg 
niet aen Den bag fouöc komen > en tot öc£ lüontngs henniffe. b ©at 
bieban JgolIanbenEedanböctaapcncttnict en Ijebben tegen ben Cotltng 
aengenomen/ maer tegen fijn Disnacrg cn De bjeemöeUngen. 

Oorfpronk der Nederland fé Beroerten. 5 3 2 
feggen dat fy niet alleenlijk de wapenen niet tegen den 
Coning aengenomen hebben, maer ook niet fonder 
zijn autoriteit- dunktet u niet dat des Conings eed fel¬ 
ve, en het uitgedrukte arrij kei, door het welke hy be¬ 
veelt dat men hem geen gehoorfaemheid en bewijfe, 
ter tijd toe dat hy in als voldaen heeft, hun fal mogen 
onfchuldigen en rechtveerdig maken: bemerkt nu dat 
fijn Majefteit abfent is, en de vreemdelinge onder fij¬ 
nen name niet alleenlijk defe articulen gebroken heb¬ 
ben, dan hetfolemnelecontradlganfchelijkteniet ge- 
daen , het welke hy in fijn blijde inkomfte in Braband, 
de Hooft-provintie der Nederlanden, hadde gemaekt. 

Want fo vele het gene belanget dat gyfegt, Dat tDtL 
penen tc boeten tegen 3tjn Dicnaerss of tegen Den Co; conmr 
nïng een Ding / en kan niet bevinden waer in dat ge- ccö / $ijn 
fundeert is. aengefien den Coning felve in zijn voorfz 
blijde inkomfte en ontfanginge belooft en fweert,ja da- r(CtV en 
delijk en tegenwoordelijk verklaert, dat alle Officiers ©ücrig* 
en Overigheden nul, gecaffeert, en Van geender waer- j)^cn 
den te houden zijn, die te voren zijn geweeft, of in toe- gccnbcc 
mende tijden fullen mogen wefen geftelt en verordent, toacr; 
tot prejuditie en achterdeel der articulen by hem be- ?cc™,e 
eediget, of eenige fake tegen defelfde articulen fullen 
doen. So dat de Coning felve alfodanigen dienaers af- tiinjg 
fet, en ons de wapenen in de hand geeft, om haer boos- 
heid en geweld tegen te ftaen. 

So verde gy nu fegt, dat dit wel waer is, fo vele de 
Brabanders belanget, dan dat Holland en Zeeland fulx 
nieten mogen deelachtig zijn, fo moet gy immers in 
dit ftuk ten minften mijn genadige Heere den Prince ^(nre 

van Orangien verrechtveerdigen ,en alle die hem die- ban©* 
nen,wefende in Braband geboren, gefeten of gegoeyt, rangiert 
om dat fy de dienaers niet aen en nemetn noch en be- {^rrtng^ 
kennen, die des Conings contradlen eneeden gebro goept/ 
ken en gefchendet hebben. En nademalefy nu nietge- Ijecfr 
houden en waren om de felve te bekennen, en mogen 
de wapenen tegen hun dragen, fo volgt daer uit datfy gien bah 
met goede redene alle Landen en Provintien, de welke Dien te 

haer eenigfins den voorfz afgefetten Officiers goedgun- f£™e' 

ftig betoonden, mochten vyandelijk innemen. Ênfo 
vele die van Holland en Zeeland belanget, alle haer 
mifdaed en falanders niet zijn dan dat fy in Braband 
niet geboren en zijn, want ik en kan niet geloven dat 
gy foudet willen lochenen of de voorfz dienaers, tegen 
welken fy de wapenen dragen, en hebben by na alle de 
articulen , van zijnder Majefteit in de blijde inkomfte 
be-eediget,ganfchelijk gebroken en gefchendet. En al 
waer’tfehoon dat dit fulx niet en ware wie is daer die 
niet en fiet dat des Conings handen hierin gebonden 
zijn, aengefien gy felve belijden fult dat den Coning in 
alle genoemde geeftelijke faken, voornamelijk den ge¬ 
love aengaende, verbonden is des Pausen zijnder Le¬ 
gaten en Stadhouderen bevel gehoorfaem te zijn We¬ 
ten wy niet dat alle de commiffien of bevelen, die den 
nieuwen genoemde Geeftelijke of nieuwe Biffchop- 
pen verordent waren, om defe Religie uit te roeden, 
die gylieden voor een nieuwe Religie houdet,door den ©cao: 
Paus Pium IV. gefmedet zijn geweeft, door het bevly- ,£>on> 
tigen van DodlorSonnius, die tot dien einde tot Ro- j’lu| 
men 5 of 4. jaerwas,en heeft ons daer na in defe Ne- bocJae 
derlanden het zaed van alle de beroerten gebrocht, mrutne 
mitsgaders alle ellende en jammer die wy nu ter tijd 
fien. pen het 

Weten wy ook niet dat het de Paus was die den Co- jaeö bah 
ning beval het TrentifeConcilium met alle fijn ordon- a!lc üt; 
nantien in defen Nederlanden af te kondigen, daer hun n 
alle'de Staten, fo wel geeftelijk als wereldlijk, tegen ^cDcr; 
fielden, alfo het felfde de oude wetten, ordonnantiën, lanöen 
en privilegiën des Lands, van den Coning gefvvoren, -'ast' 
wederftrijdende was? eindelijk,de gene die ons defe 
tragedie en gruwelijke bloedvergietinge gerockent, en jie 
in het werk geftelt hebben, zijn het niet des Paus crea- ffiitenrcn 
turen geweeft? en wien is het onbekent,dat de Paus G tegen 

fijne decreten hem opentlijk roemt, dat alle Vorften in 
en Coningen moeten bekennen dat fv hare Rijken, enpnbs. 
Kronen en Scepters van hem moeten ontfangen,en dat 

1 fy hem over al, en in als moeten gehoorfaem zijn. ,^eDcr 
1 Hebben wy van onfe Ouders met gehoort hoede iaitücn. 

Roomfe 
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©e Roomfe Paufen na haer believen over de aldermach- 

jpaufèn Vorften , Coningen en Keifers der Chriftcnheid 
ïjcb&cu geboden hebben wat hun believet, hun in den Ban 

örhrtoen^ ^oen^e^0 dikmale alsfy hun niet gehoorfaem en wou- 
nbn: Dc den fijn : Van waer komen die bloedige oorlogen ge- 
ttlörv’ voert van dc drie Henfiksen twe Frederiks, van Phi- 
tnacSt/gj lippo, en een groot getal van andere Keifers tegen de 
)jp„/Paufen van Romen'? danomhun gehoorfaem tezijn 
iiingcu fo haeft als bet hen beyolen werde, het zy dan of hy hun 
tn üe(c gebode terftont oorloge aen te richten tegen de Sarace- 
fimfcfet nen 5 °f°raalle het recht te verlaten, ’twelkfy feiden 

' ontfangen te hebben door fucceifie van hare voorvade¬ 
ren Karoli Magni nakomelingen, aengaendedeinvé- 
ftituren over te geven, of om de Paufen cenige Steden 
of Landen, diefy feiden hare erf-goedefen te fijn als 
gekomen van het patrimonie Petri, of de erf-goederen 
van S. Peter, of laefidijk door eenig ander bevel het fy 
dan hoedanig het was, daer alle Cronijken en Hiftorien 
vol van fijn : waerom was het doch dat de Paus Alekan- 
der openbaerlijk den Keiler Fredericum Barbaroffa op 
den hals trad, en dat met feer hoogdragendeen grouwe- 
lijke woord en, vol van alle laffer ? waerom doen hun de 
Paufen noch op defen huidigen dag de Voeten kuffen, 
en dat van Koningen en grote Monarchen? dan tot 
een teken van onderdanigheid en gehoorfaemheid, die 
fyfeggen datmen hun tohuldigis. So haeft ook alsly 
hun niet gehoorfaem en waren, fo donderen en blixe¬ 
men fy terftond tegen hun met den Ban, en verklaren 
alle onderfaten van alfodanige Koningen of Keiferen 
vry van den eed der getrouwigheid,die fy haren Lands- 
heeren gedaen hebben, of fchuldig zijn. 

©c ïta^ Nademale danonfe Koningden Paus van Romen 
ö/gaué onderworpen is, welke Paus wy op geenderley wijfe en 
onücï= ' konnen bekennen vooronfen Overiten, en dat onfe 
too?pcn/ Koning ook des Paus blixemen en bannen vreeft, hoe 
l)Cep. moogtgy dan feggen, ofook geloven dat fijn Majefteit 
tmerom hier abfolutelijk gebied gelijk het hem belieft: ja dat 
geen ab> meer is, in alfodanigen fake de welke de Paus achtet dat 
6tcb in^ ^em meer roert dan eenigaandere; Ik moet u vragen, 
fafsen öte waer ’t fake dat den Koning naer onfe Requefte woude 
fce Cïcïü horen, en dat hy mogelijk defelfdein goede redenen 
Bacnfn# gegrondet vindende, ons de oefFeninge onfer Religie 

woude toelaten , meintgy dat fijne Majefteit ookfulx 
foude geoorloft zijn te doen; Gy felve hebt my opent- 
lijkgefeid: waer’tfake dat de Koning ons diergelijks 
iet toeftond, gy woudet felve de wapenen tegen hem 
aennemen, en foudetookhetganfche Land, fo verde 
het in uwer macht ware, tegen fijne Majefteit doen re¬ 
belleren, hetwelkegymy nietlochenen enfultgefeid 
te hebben op die tijd als ik by u tot Montfort was, waer 
is dan defen vryen wille,en vry bevel des ConingsPwaer 
is fijnder Majefteits hoogheid ? Ja waeris fijne vryheid, 
en waer blijft u voor-verhaelde hooft-ftuk, dat geen 

(Fo! 48.) onderfaet wapenen aennemen en mag fonder fijns Co- 
ninx ordonnantiën, aengefien een valfael alleen alle fy- 
ne Staten hem wil doen rebelleren, fo verde de menin- 
ge van fijnder Majefteit, belangende den ftaet fijnder 
Landen en onderfaten , zijnder opinien nietgelijkfor- 
migen zijn ? Doch dit wil ik den yver toe geven diegy 
tor de Roomfe Religie draegt, mits dat gy ook denket 
darden yver die wy tot de Euangelife en ApoftolifeRe- 

©e tteiV ligie dragen, niet minder en is, hoewel zy mogelijk 

ïTtürö* c*er menfehen vernuft fo behagelijk niet en is, nochfo 
bpC Pr°fijtelijk als des Paus Religie voor de genen diefe ver- 

na in Den dedigen. Dan wy hebben noch een feer verfch exem- 
Dun peionfestijdes van de Keifer Carolo V. hoogloflijker 

paW / gedachteniiïen, van den welken het niet wijd en fcheel- 
om Dat de of hy en was van den Paus Paulo den III. in den 
fy öc ban gedaen, om dat fijn Majefteit alleenlijk den Duit- 
I'cnntc# feneen interim toegelaten hadde, het welke nochtans 
run ijaD^ by na in als den Pauflijken Decreten gelijkformig was, 
Detoegc» wat groter beroerten waren daer ook op die tijd, als fijn 
iatrn. Maj.begeerde datmen een algemeen en vry Concilium 

foude beroepen in Duitfland, daer men de Hoogduit- 
fen in difputatip beroepen foude. 

Laeftelijk, was het niet de Paus die fijn Majefteit 
dwong oorlog tegen den Proteftantcn te voeren, en 
dreigde fijne Majefteit dikmale met fijn blixemen fo 

J verde hy hem nietenhaeftede, fo wijd, dat de Keifer 
I gedwongen werd het oorloge te bedecken met den 

mantel van wederfpannigheid, op dat hy Hertog Mau- 
rits en andere Vorften tot fichfoude trecken, die mee 
den Smalcaldife verbonden waren. Ik en wil hiervan 
de H. Spaenfe Inquifitie nietfpreken, en van den Pre¬ 
laten des Spaenfen Raeds,die ganfehelijk des Paus crea¬ 
turen Zijn, en hem met folemnelen eed gefworen heb¬ 
ben , nimmermeer in eenigen faken te bewilligen, die 
fy achten den Roomfenftoel hinderlijk re zijn. Dan 
fullen hem fulks ontdeckeh, en het felfde met alle haer 
kracht en macht wederftaen. 

En wie is hier doch die niet en fiet, dat onfe Conink 
op fulker wijfe van hun verheert word, dat hy op geen- 
derlei wijfe in defe fake iet bdluiten en mag, ’t welk te¬ 
gen haer advijs en opinie is, op verbeurte gehouden te 
worden voor een rebel of wederfpannige des Roomfên. 
ftoels : hoe mocht gy dan feggen, datwy oorloge te¬ 
gen den Conibk voeren ? Neemt eenmael des Paus 
refpedi: of aenfien van hem en de fijnen weg, en brenget 
de fake daer toe, dat dc Conink hun niet onderworpen 
enzy, fodat fijne Majefteit tevredenzy, dat wy des 
Paus wetten niet onderdaenen zijn, engyfult alsdan 
feer haeft fien, wat volkomender en geheelder gehoor¬ 
faemheid wy onfenConing en natuurlijken Lands- 
heere fullen bewijfen,als de gene die daer van Gode ge- 
falvet is, om ons recht en gerechtigheid te bedienen .So 
verde gy u nu laet dunken , dat dit geenfins redelijk is, 
en dat gy onfe Conink eenen anderen wel-behagen en 
wille onderworpen wilt. So en verwondert u niet, al 
ift dat wy feggen geenfin$rebellen desConinkstezijn, 
als wy begeren, dat zijn Maj. over onsgebiede, en ons 
doorzyne autoriteit en vryen wille regcre tonder wee 
van eenen anderen te ontfangen. 

Nu kome ik tot het anderen ftuk daer gy fegt: ïDclt 
liet ccn feer U?eemüe fafse i$ / Dat onöerfaten ïiarcn 
ifanfcg-^eerc tmllen fcimrtnen / om na gaer Gelie¬ 
ven De Staten te Doen VcrgaDeren. Waer van fy noch 
veelmeer verwondert zijn geweeft, nademael fy we¬ 
ten dat u niet onbekend en is, dat de Conink hem fel- 
ven goed williglijk hier in verbonden heeft, als in een 
fake die daer is den rechten grond en het fteunfel zijn¬ 
der autoriteit, en van zijnder ganfeher Coninklijken _ 
macht. Want nademale de Staten in een goede poli- 
tijke of borgerlijke regeringe anders niet en zijn, dan tfruhfcl 
de Hoofden en voornaemften des volks, hetlichaem bo” &ƒ 
van de groote menichte reprefenterende: wat is daer trfr°Deg 
doch anders dat fo wel te famen gevoegtis, enfo na- «ècminr. 
tuerlijken vereenigt met eenen goeden Conink die 
daer een vaderen herder fijns volks begeert te zijn, als 
de Staten des Lands. Even gelijk alsdaer geendinkis, 
dat fo wel over een ftemmet met den hoofde eenes 
menfehelijken lichaems,als die lidmaten daer de kracht 
des levens in gelegen is, omdatfy devoornaemfte in- 
ftrumenten zijn , wTaer door den levendig makende 
Geeft uit den herfenen komende, door de verfcheiden- 
heid der zenuwen en aderen, fich generalijk door het 
geheel lichaem verdeilt, en in het particulier in elk lid- 
maet zyn vereeninge en natuurlijke gemeenfehap met 
den lichame houdet: even ook alfo deilt een goed Co¬ 
nink door den Staten den ganfehen lichame der Ge- 
meintenmede, niet alleenlijk zijne goedgunftigheid, 
genade en privilegiën, door de welk hyfe houdet in 
haervereninge: dan ook fijn goedheid, wetten en or¬ 
donnantiën , door de welke het volk in goeder tucht en 
eenigheid onderhouden word, als in fijn leven en na¬ 
tuurlijke wefen. 

Wat is doch de oorfake dat onfe voor-vaders, die 
feer wijs, verftrndig en ervaren inpolitife faken zijn. 
geweeft, feer wel verordent hebben dat bovenallefa- 
ken , de Conink altijd feer nauw verbonden en ver- 
eeniget foude zijn met den Staten des Lands, enen 
foude geen fwaerwichtige faken handelen, fonder hun 
de felfde te kennen te geven, gelijk fy ook weder¬ 
om aen haer fijde in alle faken haer tonden dragen te¬ 
gen haer Lar.ds-Heere als tot haren hoofde, hun van 
God gegeven. 

En hieruit is die grote en onderlinge liefde en ge- 
trou- 
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Grauwigheid gekomen die de Prinoen defer Nederlan¬ 
den den volke toegedragen hebbed, en wederom het 
volk haren Lands-Heere, waer van voornamelijk een 
fchoon uitmuntende exempel in de perfoon des goeden 

{Jtrroü Hertogs Philippl gebleken is, de welke eer ft dele Ne- 
fderlanden in eehen lichame teïamen voegde, en maek- 
!c fteefr te feer vele ordonnantiën belangende de yaHigheid, en 
trft be onverbreeklijkheid der eenigheid,die daer is,of behoort 
É*eöa'# tewefen»tufleneertenVorft en zijnen volke. Hy was 
otceu liever bemind of gelievet, en een Vader zijnsVolksge- 
Icfjaem naemt, dan te feer ontfien ofgevreeHtezijn ,aengefien 

w]ft, dat de liefde het rechte fondament en de rechte 
ïtüoe3t. van alle gouvernementen en regeringen is: 

fo dat grotelijk te vervloeken zy, ja men behoortfe voor 
een openbare peflilentie te houden,die. daer na,om hun 
ïelven door fchentlijke bn flaefachtige pluimftrijkeryen 
igroot te maken, onder dit dekfel datfy des Coninx au¬ 
toriteit verdedigden., de Coningeninde oorengebla- 
fen hebben, en in den Raed van onfen Lands-Heere 
Rebben geftemmet,datde gene, die daer fpfeekt van 
eèn algeniehe vergaderinge der Staten , den Conink 
ZijnConinklijke Crone van fijnen hoofde ontneemt, 
•Want het zijn oprechte aüteurs van alle tyrannye, 
Verdruckingen en moetwilligheden, verftóorders. van 
de gemene rufte , ja Godes en der ganfeher werelds 
Vyanden , het zy dan ook hoedanige politife wijs¬ 
heid en grote onderfpchtheid zy hun felven willen 
toe-fchrijven , en doen in defen flucke min noch 
föeer dan de gene die deleyendigmakende lidmaten 
van den hoofde eenes lichaems wilt ontleden ,.en 
hun van hare natuirlijke werkingen en krachten be¬ 
roven, ondèr een dekfel dat het Hooft dan te beter fal 
varen. • .. ....... 

Het is wel waer, dat het fchijnt dat fy voor, een tijd 
haers Lands-Heeren macht fchijnen een Heunfel te ge- 
Ven, en maken dathy van alle menfehen in hetgene- 
rael meer gevreeft dan lieftallig is, dan in her einde fijn 
Zy een oor fake niet alleenlijk Van hares Lands-Heeren 
verderf , dan ook mede des ganfehen volkes, gelijk 
ons het exempel desFranqoyfchen Coninkrijksklaer- 
lijken taftelijk voor oogen fielt,wiens verderf enel: 
lende nergens uit gefproten is, dan door het inbreker! 
van het gene dat door de gemene Staten beflotenwas, 
cn om den Conink eeneri voet te willen geven, dat hy 
alleen foude willen reghefen ha fijn welbehagen, met 
■éenabfoluten volkomen gebieden,fonder eenigaen- 
Jien te nemen op het gemene lichaem des vol x, of de 
gene die hetzelfde behoren te reprefenteren. En wilde 
God dat onfe arme Vaderland, hem vergenoeget had- 
de te fpiegelen in eerién fpiegel die ons fo ndbyis,;én 
daerwy onfe ellende foklaerlijk in fien > fonder in het 
felfde ongeluk te vallen : dan onfe fonden alrede tot op 
hethoogfle gekomen zijnde, hebben ons yerderfo- 
ver ons dóen haëflen,ende géne verblindet die over 
ons regeerden, en maekten den Coningen wijs dat het 
haer verderf was als mendegemehe Lands Stateriver- 
famelden , om met gemenen Rade en Hemmen alfoda- 
nigen faken te befluiten, daer des Lands rufte en wel¬ 
varen in gelegen is. Waert fake dat men ten m.inften in 
den beginne ald defe beroerten refen, hier op acht ge- 
llagen hadde, navolgende dè vertoninge die de Edel- 
luiden (tot dien einde verbonden) fijne Majefl de¬ 
den , fo hadde wy alle het ongeluk en verdriet, ’t welk 
na die tijd gekomen is, mogen ontgaen. Danlaetons 
noch toe fien, hoe wel het wat laet is, welk het fonda¬ 
ment , en borfaken zijn, die óns verhinderen tot clit 
feer nodige en falige middel onfe toevluchtte nemen , 
en het welke in alfe vorige tijden, altijd de eenige toe¬ 
vlucht der Vórfleri, en haers volks is geweeH, als hun 
eenig groot ongeluk, jammer, of verdriet dreigende 
was. 

<6? fcQt / öetöijte bat befe 3£anöen ban fjtctoacrsi- 
obccbanbecfcOctöcn ^eedpfjeöen te fanten geböegt 
5ijn / bie ban (joogfjctö/ jurifbtctfén en fjetbomen nati- 
feljjb niet genteend b’een htetben ötibtmunbèbSen/ 
banaUeeniij!i gebuerfcöap onüercenen 2lanb3-J£ee; 
re/ bat bet baerom geen reben en iö ben Coninb te toiL 

fenbbnngen/om be felbe genevatp te boenbergabe? 
I. Deef, 

ten. Mijn Heere neme het, my te goede, of wy nu be¬ 
geerden dat de Conink alleenlijk de Staten van Hol¬ 
land en Zeeland verfamelde, welke twe Provinciën 
ten irunfleii van allen tijden by den anderen fijn ge- 
voegt geweeH, en dat hy met haer advijs of raed bequa- 
me middelen op defe tegenwoordige beroerten veror¬ 
dende , gelijk zij n voor-vaders de V orfteh van Bey ereti 
plegen te doen in alle fwaerwichrige faken , geen ande¬ 
re daer by roepende, ten ware Henegouwen en Oo- 
flervant geweeft , foudetgy ook achten dat wy goed 
rpcht en redenen hadden:, teri minften fo en foude het 
argument geenplaetfe hebben ,dacr gy u ganfelijk op 
fchijnt te fonderen : ikdchte dat defe particuliere ver- 
famélinge, nademael gy fuiken grouwel hebt voor de 
Generale, den Hollanders en Zeelanders goedgunfti- 
gerofpok vorderlijkerfpude zijn, dan de 'generale of 
algemene vergaderinge die fy verfoeken. 

Wilt doch dan eens in fien wat ongelijk die van Hof¬ 
land cn Zeeland gehad hebben, dat zy hun in haren re- 
quefte 4e ordonnantiën.van haren Lands-Heere on¬ 
derworpen , fonder in het minfte tedenken dat fy fijne 
Majefleit eenige wet; willen Hellen, of van het oordeel 
deralgemeine Staten van Nederland te wijken daerfy 
te vredeh zijn geweeH hun goedwilliglijfc te onderwer¬ 
pen , op dat fy felve geen Rechters in haer eigen faken 
enfouden zijn,fp verde hetgeen reden enis,dealge- 
rneine Staten van fp veel verfcheiden Provinciën te 
Verfamelep in een fake die een Provincie alleen aen- 
gaet, waerom wilt men dan hebben, dat.de proteflatie 
die die van Braband, Vlaenderen en andere Provincierf 
ged^en hebben , geeii Religie dan de Roomfetoete 
laten, den Hollanders en Zeelanders tot prejudicie en 
verkortinge fal Hrecken : hoe wel voorwaer als de fake 
welaengemerkt word,fo is de fiekte door alle de an¬ 
dere Provinciën fofeer gerpeen, dat jhet middel om 
daer in {e voorfien niet en tnach gefocht; noch geno¬ 
men worden, dan in 5t generael of algemein: want wie 
is daer doch die niet en weet, dat in defe fake hun by 
Holland en Zeeland gevoegt hebben , by na geheel 
Gelderland, Vriefiand, Övyryfel, en veel vo}x uit Bra- 
l?ahd en Vlaenderen, pok uit Henegouwen en Artoys , 
en als de voorfz requeHe inden jare 1566. geprefen-? 
teert werd, wie is daer die onbekent is, dat daer byna 
alfo veel Edelluiden uit d’eene als uit de ander Provin¬ 
ciën waren, ja dat ook de Edelluidep uit Artoys, He¬ 
negouwen en Namen, de Flollanderseh Zeelanders(Eol.-jg.l 
vele in den getale te boven gingen. . 

S o verde dan nu de andere, ofte feer bevreeH zijn 
geweeft door het geweld of door het dreigen , of dat 
fy door des Hertogen van Alva tyrannye onder ge¬ 
drukt zijn geweeH , of dat fy de bequaemheid en 
gelegentheid , die die van Holland en Zeeland had- 

niet gevonden én hebben fal men daer door den 
feggen dat fy behoren uitgefloten te zijn in de hulp¬ 
middelen tot dit algemeine onHekene vuur , en ge¬ 
nerale verde.rf: want het is feker dat de.fchadedie 
uit defer oorlogen komt ook gemetnis , ja anderen 
voorpoemden Provinciën fchier gemeinder dan Hol¬ 
land en Zeeland , waint.iH fake dat defe geheel ver¬ 
dorven worden , wilt doch dan eentmel aenmerken 
hoe Braband en Vlaenderen met veel andere Provin¬ 
ciën lichtelijk fullen konnen overvallen worden van 
den eerflen diefe fal willen aenveerden , en op wat 
wijfe fy in nood, de Zee nu verloren hebbende., fullen 
mogen gefpijfiget worden, en byflapt uit Spangien en 
Italien krigen, fo dat het anders niet en is, als men de 
andere Provinciën yan defe algemeinheid uit fluiten 
wil, dan een middel te foeken, den Conink cn fijn na¬ 
komelingen ganfelijk de pofiTeffie van alle den Staten 
defer Nederlanden te benemen, doch laet ons ééns fien 
wat reden daer toe is. 

Gy fegt, bat bet niet ban uit genabe cn $ gefcïjicb / 
bat. onfe coniny boo? - baberen in fcec ftoacttoiefL 
tige fafien be Beroepinge bah be algemene Staten 
tocgelaten beBBen. Voorwaer al waer het fchoon, 
dat het fulx ware , noch is het een grote onbeleeft- 
heid , dat men den Conink ongenadiger tegen de¬ 
fe Landen wil maken, dan fijn voot - ouders ge-, 

ÜS $ wéeH 
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Het fevende Boek. 1 

„ rl<3n hem eencn i rende dat van die tijd voortaen alle defe Landfchap- 
weeft fijn, en d« « dicht»,' pen in een gevcegt cnverfcheidehik van den Rijfe 
anderen wcg.v“°^d,f1ifvef'd"5e “en die4 I (baden ce kin gehouden worden , en rot dien ein. 
de welke geheel verfcheide g > , , . , ordinarife Rijks-fchattingen con- 
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de fouden fy in de ordinarife Rijks-fchattingen con 
tribuerén, fo vele als twe Rijx-Vorften , het welke 
onbrekelijk, fo van fijnderKeiferlijke Majefteithoog¬ 
loflijker gedachteniffe , als van onfen Conink on- 

, derhouden is geweeft, fo dat fijne Majefteit tot dien 
ui j r- mioptTe van bioeyenuc vuunwv^u. | einde in Duitfland gefonden heeft , den Grave van 
heel verderf, inplaetfev bordelen, foonverfocht | Hoogftraten , loflijker gedachteniffe , om in fijnen 

. Maer noch en kan fl< u d van dekennifTe natfie de voorfchreven Provinciën als een lichaem 
inHïftörictefijp.offp-weet datfedert I of eenen Rijk-Creits te releveren. Voor fulx zijn 
der Staten deler ^ ‘dit Land en defe Provinciën, ] fy altijd tot np.ch toe bekent geweeft, fo dat ik my 
den tijd Caro 1 ’ „evoegt zijn geweeft , met j niet genoeg en 'mach verwonderen , op wat wi]fe 
in een lichame\ .. La„den fonder den name van dat gy mocht feggen , dat defe Landen van hoog¬ 
veel andere gebui y 3 norrip kreep-, om dat heden en jurifdiÖien fo feer verfcheiden zijn , en 

pevolget hebben , fo datmen hier uit anders met te 
verhopen en heeft , dan ganfeh contrarie vruchten , 
dan fy daer van genoten hebben , te weten der on- 
derfatenhaet, in plaetfe van liefde, tyranme£ 
fe van een wettelijke regennge , en ten laetften een 
gcheelvcrdery in plaerfevanbloeycndevoorfpped 

5S Lotringen die tóen name kreeg, om tó 
fy LoTio, een van lijnen nakmderen te dele gevallen 
was En federt dat fy door verfcheidenheid der na¬ 
komelingen van den anderen verdeilt werden, heb¬ 
ben zyby na altijd eenige veremnge van vnendfehap, 
en onderlinge aliancie of verbindinge de een metten 
anderen gehouden , ter tijd toe , dat de goede Her¬ 

tog Philippus, Gjuafi jvre ulcfiÜïüf, 

heden en jurifdicBen fo feer verfcheiden zijn , en 
dat fy met den anderen niet gemeins en hebben, dan 
alleenlijk degebuirfchap: waerom is het dan dat men 
in alle fchattingen en beden altijd generalijk verga¬ 
dert , en ,dat daer na de fchattingen verdeilt, en gc- 
taxeert worden na de macht die elke Provincie heeft? 
wilt gy hebben als men contribueren fal, dat de Pro¬ 
vinciën maer een lichaeim en lullen zijn, en als men 

tog Philippus, |r" tó' f’1 hXeii heeft te famen ' handelen fal, om te remedieren in het openbare ver. 
deromonve.fche.delnk .n een ficna m des „„fchen Lands in’tgenerael, dat dan eik VCl ILUvlUOiijr'' -- 

oevoegt, en door feer veel lehone ordonnant.en, 
wetten en privilegiën te famen gebonden, de welke 
den ganfehen lichame gelijk werden gegeven , en ver- 

fameldefo dikmael als het nodig was, alle de Staten 
in ’t generael , hun al te famen even gelijk betonen¬ 
de een Vader des Vaderlandes , en een Herder des 
volks te zijn: fo dat hem van den Keufer en Paus, 
op die tijd aengeboden werd , van defen Nederlan¬ 
den een Coninkrijk te maken , het welke hy nooit 

derf des ganfehen Lands in ’tgenerael , dat dan elk 
Provincie haer behelpe in haer particulier fonder ee- 
nigfins yet gemeins'te hebben de eene met den an¬ 
deren ? voorwaer dit is na mijn krank oordeel, niet 
alleenlijk buiten alle reden , dan het heeft ook ee¬ 
nen fchijn en gelijkeniffe , van tyrannife ongerech¬ 
tigheid. Maer ik moet u vragen , als fijn Majefteit 
de Staten den nood van het Francoyfe oorlog vóór¬ 
hiel in den jare 1557. hoe hebben fy op die tijd dat re maKen , net wciw. uy uw.. j- J, 1 , • . , 

, rrsplotpn fo om dat hy der eergierigheid \ fware pak op hare hals genomen, anders dan in het 
en woude toela[eb ’ 1 door defe nieuwigheid, \ generael, de welke fy teneinde van negen jarenmet 

en Srèden n het particulier met en wou- ! een fonderlinge getrouwigheid tot haren Lands-Hee- 
de eed doen , die hy hun re , en een verwonderlijke eenigheid onder hun ge. 

g So verde gy my nu voorwerpt * dat on fe Conink 
nufommige Provinciën befit 5 die op die tijd ganfe- 
lijk met hun niet gemeens en hadden. Ik antwoor- 
di dat de voorfchreven Hertog op die tijd fommige 
andere Provinciën befat, genoeg van gehjker ftaet, 
de welke nader tijd van defe blijvende Provinciën 

gefcheiden zijn, fo dat defe goede Hert°S Ph^Rs 
defe t’famenvoeginge fijnder Provinciën m een Rij¬ 
ke (na dat hy in de befittmge van Holland en Zee¬ 
land ontfangen was , het welke op het einde fijnder 
reoeringe gefchiede) fijnen fone en eemgen erfge¬ 
name Carolo de Stoute achterliet , de welke hoog- 
dragender van herten weiende , heeft openbaerlijk 
wefocht van defen Nederlanden een Comnkrijke te 
maken , en foude het mogelijk daer toe gebracht 
hebben , ten ware dat hy eenfdeels door des Lands , 
Staten verhindert hadde geweeft , die hun hier te- 
gen fielden, eenfdeels door de afgunftigheid des Kei- 

fers Frcderici de V. die op die rijd regneerde Het 
zy dan hoe het zy , altijd heeft hy fijn eenige doch¬ 
ter en erfgename van alle de Nederlanden gelaten, 
als eenvereenigt en te famen gevoegt lichaem, door 
feer veel fterke onontknopehjke banden. Op welke 
felfde wijfe Maximilianus haer man , die na der tijd 
Keifer werd , en na hem fijnen fone de Aertshertog 
Philippus , de felfde ook ontfangen hadde , en de 
Keifer Carolus de V. hoogloflijker gedachteniffe on- 
fes Coninx Vader ook achtergelaten heeft, de wel¬ 
ke niet te vreden zijnde met defe voorfchrevenetfa- 

' menvoeginge en verbindinge , en genoeg voorfien- 
de , dat men na der tijd trachten ioude de felfde in 
haet en twift tegen den anderen te fetten , onder een 
dek fel dat fv niet gemeins met den anderen en had¬ 
den, wechncmende en te niete doende alle verfchei- 
denheid van jurifdiótien die fy hadden, fommige on¬ 
der de Crone van Vrankrijk , ander onder den Rij¬ 
ke, en andere op ander wijfe , defe feg ik , heeftop 
eenen algemeinen Rijxdag in Duitfland rnet bewil- 
jinge van alle den Vorften en Steden des Rijks alle 
defe Provinciën in een lichame gebrocht > ordine- 

re , en een verwonderlijke eenigheid onder hun ge¬ 
brocht hebben tot den alderhoogften prijs en eere 
fijnder Coninklijke Majefteit door de negen-jarige 
bede. So fchijnt dan dat om tegeneen uitlandife Po- 
tentate oorlog te voeren, de Provinciën defer Neder¬ 
landen wel een lichaem fullen zijn, en hare Staten wel 
mogen een zijn : dan om het gehele verderf, het welk 
hundefen fchadelijken inlandifen krijgbybrenget,fal 
men achten, als of fy van den anderen gefcheiden wa¬ 
ren, fonder dat mende Staten Generael wilverfame- 
len, om meteen generael remedie de gemene krank¬ 

heid te helpen. • . 
Dan wie is daer die niet en weet , dat in alledin- 

o-en daernabuirige Provinciën eenigfins mogen te fa¬ 
men gevoegt en vereenigt zijn , of defe Nederlan¬ 
den hebben in de felve altijd meer voordeels gehad, 
dan eenige andere? Want waer van is dat oude ge¬ 
bruik gekomen , het welke fy altijd gehad hebben, 
om Steden en Provinciën te vcrfamelen totdeSchut- 
terye des hand- en voet-boogs, en andere wapenen 
van onfe voor-vaderen aengenomen, die fy het Land¬ 
juweel noemden, dan door defe vereeniginge ? Waer¬ 
om zijn in openbare maeltijden en fpelen , de Ste¬ 
den en Provinciën altijd door openbare autoriteit ver— 
famelt geweeft , dan om de grote eenigheid defer 
Lauden" te vertonen , gelijk Grieken-land haer ee- 
ni°heid in de vergaderinge der Olympadifer ipelen 
vertoonde? Den name van Nederlanders ofVlamin¬ 
gen, lelijk ons nu ter tijd de Spangiaerts noemen, 
is defe den gehelen Nederlanden niet gemein ? De 
fprake hoewel dat fy in twederley verdeilt is , fo is 
fy nochtans fo gemein in allen defen Landen , on¬ 
der een ander , dat in vele Steden , beide de fpra- 
ken fchier gelijkelijk gebruikt werden. De jurifdi- 
dien van den hogen Hove , zijn fy niet al te famen 
by na onder Mechelen ftaende ? En de Geeftelij- 
ke jurifdi&ien , behoren fy niet van ouds onder Co- 

! jen of Mentz ? Dan wat wilt’ gy meer hebben, dan 
het gene dat ik gefeid hebbe , dat alle defe Landen 
niet dan eenen Creyts-Cirkel, of Rijx-Provincie en 

^Hoe kond gy dan vreemd vinden, dat eenen Rijks 
Creyts 
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Creyts fijne Staten gelijkelijk verfamelt, aengefien het 
anders voor een monftrum of mifmaekt werk mocht 
geacht worden, waert fake dat d’eene Provincie fondcr 
d’ander woude vergaderen: tenware mogelijk dat gy 
beweren woudet, dat dit oorlog Inlandfe genaemt 
word, alleen in aenfien en om’trefpeift van Holland 
en Zeeland , en niet van Braband en andere Provin¬ 
ciën , het welk een man van goeden oordeel niet feg- 
gepenfal. 

En al waer daer anders niet dan dat de Coninken 
deKeiferCarolus , hoogloflijker gedachten ifie , hare 
'ediden en placcaten van der Religie in ’t generael 
over alle de Provinciën gemaekt hebben , is dit niet 
argupiènts genoeg , om neder te leggen, dat gy fegt, 
dat defe Nederlandfe Provinciën niet gemeens met¬ 
ten anderen hebben : ja werd daer mede niet de re- 
quefte der Hollanders en Zeelanders in dcfen dele 
ganfelijken verdediget en verrechtveerdigt, na den 
regel der rechten , Qupd omnes at tingit ab omnibus 
probari debet: Dat is. Al wat in’t gemeen allen aen- 
roert, moet in allen toegeftaen en gekent worden. 
Want ift fake dat de grote ftrengigheid defer placca¬ 
ten , die óver al de Provinciën defer Nederlanden 
in ’t generael gemaekt zijn , een generale alteratie 
des volx veroorfaekt hebben, waerom en foude men 
niet behoren alle de Staten van alle Provinciën ge¬ 
neralijk verkmelen ? ja al dit felfde word óokbeve- 
ftiget uit de twe oorfaken die gy bybrenget, waer door 
de LandesHeeren in ouden tijden de Generale Staten 
plegen te verfamelen, te weten : tot ÖCjS 
baren / en öeg ïanögs - J^eeren öefie in fijnen fa- 

Vol.;».) hen t want is dit ooit van doen geweeft, fó is het 
tegenwoordig veel meer nodig , want hier in en is 
niet een flechte weldaed of welvaren gelegen , dan 
het gehele Lands welvaren hangt daer aen en de 
gehele weder-oprechtinge fijnder Coninklijke weer¬ 
digheid. Daerom fo het tot eenigen tijden nodig is 
geweeft de algemene Staten té verfameleii, het is nu 
nodiger dan het ooit Was. En nochtans fo laet ik my 
wel dunken (doch fprekende uit mijn felven fonder 
het advijs der Steden of Staten defer Landen te we- 
ten) fo verde de Conink of fijnen Raed hen ergert 
in defe algemene Vergaderinge, dat fy té vreden Tul¬ 
len zijn , dat fijne Majefteic hun de wettelijke vei- 
gaderinge der Staten van ïdolland en Zeeland toe¬ 
late , en dat het gene , ’twelk aldaer door rijpe be- 
raedflaginge fal gevonden werden te behoren tot zijn¬ 
der Majefteits dienft, en des Lands welvaren , van 
de Coninklijke Majefteit werde voor bondig gekend, 
aengefien hier in, gelijk ikgefeid hebbe , fy meerge- 
fien hebben op des Coninx autöfiteit, dan óp eehige 
andere fake. 

Dan het fchijnt dat daer eenige andere verborgen 
oorfike is, die uwer E. beweget defe generale verfa- 
melingeder Staten voor fufpeót te houden: wantgy 
fegt. ZDat men öefe berfamelinoe genoeg öegeect/ om 
Uen Contnft een toet teflelfen/ en 0cm m boosbpete 
fetten. Het welke ik veel rrieèr achte, dat uit het qua- 
de fondament der opinienen onrecht vermoeden der 
geenre komt, die gy teHove gevonden hebt, enden 
welken ons begeren fo qualijk fmaekte, dan uit uw 
goed oordeel en advijs, want ik en kan niet geloven, 
dat gy in ditftuk feer wijd van de reden foudet wil¬ 
len wijken : alfo u genoeg bekent is, dat de rechte en 
wettelijkc macht van Coningen, MonarchenenRei- 
fers tefamen ,en de eenigheid en vooffpoedigheiddes 
volks, cn dei- Provinciën voornamelijk beftaet en ge¬ 
legen is in de vergaderinge der Staten, gelijk fulkes 
blijkende is in Duitfland , en in alle Provinciën en 
koninkrijken daer een goede en oprechte regeringe 
is. Aengefien de voorfchreven Rijx-dagen of byeën 
komflen der Staten in een wereltlijke regeringe min 
noch meer en zijn, dan Conciliën inde Kerke Gods. 
De welke onfe voor-vaderen, en deeerfte H. Vade¬ 
ren en Dodtoren der Kerke in alfodariiget waerde hie¬ 
len , datfy verordenden dat men van half jaer tot half 
jaer, eri ten alderlangften van jaer tot jaer algemeine 
Synodps of byeen komflen beroepen fouden: enfo 

I. Deel. 

I 

dikmael ook als.daer eenigen nood voor handen lis 
geweeft , fo hebben fy altijd haer uiterfte toevlucht 
tpt defe Synodps gehad,ter tijd toe dat der Paufen gro¬ 
te macht, de Synodos haerder eigen autoriteit en wil- 
le Ijecft willen onderwerpen, het welk een fake is die 
op verfc heiden, tij den., voornamelijk in den tijd ori- 
fer groot-vaderen, in het „Concilio vanBafelfecrwe- 
dergeftreden werd, ordinerende dat men van tien ja- 
ren tot tien jareq een Conciiium en eenen generaled 
Synodum der ganfeher Chriftenheid verfamelen fou¬ 
de, den welkende Paus felve ook foude onderworpen 
zijn,’twelk een fake was den navolgenden Paufen fo 
hatig, dat zy federt die.tijd. mep alle haer macht de ver¬ 
gaderinge der Conciliën wedergeftaeïs hebben : ja ook 
fo feer datfy inden aldermeeften nood der Chriften¬ 
heid , en als de Keifer Carolus de V. .hpogloflijker 
gedachreniffe fulx meeft verfochte, nadat hetTren- 
tife Conciiium ten keften beroepen was ', het felve 
noch by na dertig jaren verlengden, en dat doprhon- 
dert duifent, vertreckingen en uitvluchten, ook is het 
waer dat in het Concilio van ConftantS Joannes de 2 ?. 
een van de drie Paufen op die tijd afgefet, befchuldi- 
get zijnde met. meer dan vijftig criminele articulen , al- 
tijdalfuchtende antwoorde, dat hynoch ccn mifdaed 
bedreven hadde , die groter wa?, te .weten, dat van 
hem een vry Conciiium toegelaten was, en hy hem 
’t felfde onderworpen hadde, van welken Concilio hy 
ook met groter fchande afgeftelt wierd , het welke ik 
hier verhale., om te bewijfen, dat het eigentlijk een ty- 
rannen werk. is, een gruwel vóór algemene verfame- 
lingen te hebben : maer dat alle vrome Vorften , Co- 
ningen en Keiferen altijd alduldanige verfamelingen 
verforgt hebben, gelijk de vrome en heilige Prelaten1 

tot allen tijden, na alle haer yermogen, de Synodos of 
by een komften in de Kerke Godes hebben gevordert, 
wanthetisfeker, daer vele verfamelen om te raedfla- 
gen, het zy dan om der Gemeenten faken of der Ker¬ 
ken, dat Godfendet aldaer fijnen heiligen Geeft, de 
oogen van vele openende om te fien het welke dikmael 
een alleen, of weinige niet fien ep kon-nen.. • 

So dat hierin die van, Holland en Zeeland het goed 
betrouwen vertoont hebben, d’welk fy op des Coninx 
goedertierenheid , juftitie en genade hebben , als fy 
fijnder Majefteit het rechte en eenige middel inden 
vredehandel defer Nederlandfer beroerten hebben ver¬ 
toont , want nademale men piet hebben, ep woude 
dat fy eenigfins de faken der Religie fouden aenroe- 
ren, wat móchten fy ter wereld beter of met meer¬ 
der reden doen p dan hun fijnder Majefteit oordeel en 
algemene verfamelinge van den Staten derNederlan- 
den geheel onderwerpen. Hier döor openbaerlijk ver¬ 
tonende, dat fygeenfinsen vrefen,dat haer fake voor 
de ganfche wereld in het licht gebrocht werde, en ook 
voor fijnder Majefteits oogen,alfo fy hyn ganfelijk on- 
fchuldig bevonden van de bofeftucken.hunt’onrecht 
opgeleit. En fo verre als haer Religie fo fecr boos is - 
gelijk menden Conink wijs maekt, wat mochten fy 
beter doen, dan verfocht te hebben dat haer Requefte 
geoordeelt mochre werden: ja ook van den genen die 
opentlijk betuiget hebben, datfy de Religie opgeen- 
derlei wijfe en willen toelaten, noch aennemen.: ja v/at 
mochten fy ook eigentlijker en gevoegelijker doen toe 
fijnder Majefteits weerdigheid en eere, en om hun te 
betonen getrouw en gehoorlaem , dan dat fy hun den 
oordele onderworpen, fovan fijne Majefteit, als van 
den Staten van fijne Majefteit wettelijk verfamelt.zijn- 
de, het fchijnt hier uit,. dat gy luiden het advys en 
oordeel des Coninx vreeft en vliedet, of dat gy hem 
voor een kind houdet , en fo onbegaeft in goed oor¬ 
deel , dat hy tuflehen het wit en Iwart niet en fou¬ 
de konnen richten , ten zy dat gy luiden, heyn vpor- 
fchrijft wat hy doen fal , belettende dat onfe reque- 
ften voor fijne pogen nier komen en mogen. So 
zijt gy luiden dan die den Conink in voogdye fteït, 
en en gedoget hem fijn vrye,oordeel nipt,.overfijn¬ 
der onderfaten klagten , het welk.is. den Conink 
van fijn Crone beroven , en hem felven Conink ma¬ 
ken , aengefien de weerdigheid en hoogheid eenes 

( 
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'Conin x, niet fo feeï gelegen is in de Coninklijke name 
en rijkdommen als in het verftaen en oordeelen der 
klachten en requeften des volx, mitfgaders debedie- 
ninge van juftitie en recht. . 

®ic ban Aldus is het dan noch fo wijd van daer, dat die van 
üjallnntt Hollanden Zeeland hun vorderen willen den Conink 
P fwi in voogdye te fetten: dat ook noch dit oorlog tot ge- 
IcnbS nen anderen einde enftrekt, dan om den Conrnkin 
<£Ionfith fijn volleen geheele vryheidte ftellen, om wettehjx 
Ü1 Jif" „ te oordelen, en na hefoude gebruyk fijnder voorvade- 
orljeie ren , in de gefchillenën klachten fijn es vqlx te verfieh . 
b^pfjcib welke vryheid gyluiden hem tot defer tijd toe ontno- 
fteïlen. men heb' ? ^ gy fijne Majëftèyt, den ltaliaenfen Paus, 

én den Prelaten der Inquifirieh hebt onderwoi pen, en 
hem het recht, en de macht om fijnder onderlaten re- 
quefte te horen en te verftaen benomen. 

Maer fo veel nu her laefte ftük bélanget, daer gy 
fegt: Dat fijn jmajeftept biet een bap? baer ban fal 
tötjficn/ Daet ben ik meer dan in verwondert: want 
ik verfta daer uit, dat gy hict hebben en wilt, dat de 
Conink anders fal richten, da'h fo gy luiden achtet, dat 
hy behoort te oordelen, Zijt gy‘een vaflael des Cóninx, 
loet fijne Majefteyt oordelen 'ofhyeen hayrmach af¬ 
wijken of niet, en en ftelt hem geen web, ter rijd toe 
dat hy onfe Requeften en dé fondamenten vair dien 
verftaen, en fijn vrye oordeel daer óp gegeven hebbe, 
want anders fo foudet gy den luiden, die niet heel 
plomp en fijn, éeft nadenken geven, dat gy den Conink 
voor fo geheel onwetende houdet, dat hy geen vernuft 
cn heeft, om fijnes Larids faken t’ê oordelen, ofdat uwe 
opinie de wet en voogdie moet fijn, na de welke de Co¬ 
nink hem noodwendelijk móeten fal fchickeri: fogy 
nu meint dat uwe opinie, die gy u fclven hier van inge¬ 
beeld hebt van fo grote gewichte is,gy-hebr te bedenken 
dat alle de Steden en Staten défer Provinciën van een 
ander opinie fijn: en mogelijk alirnen de opinie der Sta¬ 
ten in ’t generael by een brengen fal, dat daer meer ge¬ 
vonden fullen worden die het met de opinien der Hol¬ 
landers en Zeelanders fullen houden , dan friet de uwe. 
So verde gy daer anders van oordeelt dan fy, waerom 
mijdet gy dan fo feer het beproeven , en en wilt fijnder 
Majft. fijnen vryen wille eh macht niet laten om felve 
te horen, verftaen en oordelen van onfe requefte- Ten 
fy dat gy feggeriwilt, dat wyriwe opinie voor een von- 
niflfe van den Cotiiïik gegeven behóren te achten, het 
welke ik uwer grooter fedigheid en verftandigheid niet 

en kan toefchrijven. . , ■ 
Hier door fo bid ik ü dat gy u doen niet langer ëh iaet 

verblinden door fekcre bedriegelijke dekfelen, maer 
wilt ü ernftelijk begeven, om de vrede defer Landen te 
wege te brengen: de welke in geender manieren en 
mogen te recht geholpen worden, teri zy door dit mid¬ 
del, te wéten: Dat den Conink fijn autoriteyt onge- 
fchend behouden worde,en dat hy felve de requeften en 
gefchelen fijnder Vaffalen en Onderfateri hore, die om 
fijne hulpe en genade bidden, dathy felve daer in wil 
voorfien,dóor het algemeene advys der generale Staten 
desLands den welke defefake aengaet: fonder ons te 
willen onderdrucken , door de vreemde natiën, die an¬ 
ders niet en foeken, dan om hare on ver fadelijke gierig¬ 
heden, en ongeregelde begeerlijkheden teverfadigen, 
met den prijs onfes bloeds, en met het verderf en gehe¬ 
le verwoeftinge van fijnder Maj Erf-provincien, en tot 
grote verkortinge fijnder autoriteit , én Coninklijke 
weerdigheid in 5t alderminfte niet achtënde of het alles 
verderft en verloren gaet, by dien flechts dat fy weder¬ 
om veten welgeladen met onfen roof in haren Lande 
mogen keren. Daer ik hopedat ons de eeuwige feer 
goede God door fijnen krachtigen arm voor behoeden 
fal,gelijk fijngrote barmhertigheid oogfehijnelijktot 

defer tijd toegedaen heeft. 

n lïo bleef befe fabccn batibclinge banb?cbcboo? 
/leen toijletijbO flcbcn/fonbcr batter berber inge> 
babbelt io / tot bat bc Beiferlijbe SBaj. öc falie bp bet 
Ijanü nam/ aio top ter geiegenbet tijb benjalen fullen. 

Omtrent öefe felfbcn tiiö / namentïijb ben 16 
SS- m’ toerbcen l^otonciacï ^pnobuO of tipeenbomflc 
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ber <8erefojmeerbc herben ban ^ollanben^eelanb 
tot <Oü2b2ccïjt gebouben/ bele DienaerO en ©uberiin* 
nen ban be felf be Iftercbe quanten albaer te fatnen / en öcnwn# 
baer toerben onberbenluiben beflotcn 91 arttculenbe? 
recrenbe be 3fterb-02bemnge en anberO / bacr ban bet 
fommiet biet bolgt. . . . , 

x. Dat in een peber Confiflcric en Claffe een topte 
ban be belijbinge beö CJeloofo ber $ebcrlattbfe Bcrbc 
bctoaertfbube toerben/en ook ban bet Cmbbife ^pno* 
buo / en b’articulen ban bit jegentooo2bigc ^pnobuo. 

2. Dat in alle be felbe Berbmbe jgcibclbcrgfe Ca* 
tctfjifmtiO fal toerben geleert. , 

3. Cot ttitroebinge berbalfer ïeringe7 en btoalinge 
bie boo? ftlefenber Betterfe boeben feer toenemen/ 
fouben 5p gebmiben befe mibbelem (Ccn ecrflen / bat 
be Dtcnaeröban ben p?ebibfloel hermanen fullen tot 
neerfttgc lefinge ber 25ibelfe^clj2ifturen / en ttetterfe 
boeben afraben/ bocb benamen ber boeben fpaerlijb 
noemen. (Cen ttoeben fullen be Dienaerfö be23oeb- 
berboperö (baerluiöer lerc toegebaen 3tjnbe) herma¬ 
nen/ batfe fulbe boeben niet tn btotïtennocljberbo- 
pen. Cêti berben fullen be Dienaren in be buto-befoc^ 
bingc ban ïjaer libmaten neeefitg toefien of in bare 
btfifen cenige fcöabeltjbe boeben ?ijn / op batfe benbèr^ 
•tuinen mogen fulbe boeben toecb te boen. 

4. Dat inpcgcïtibe föerbc een t famenbominge ber 
Dienaren beg 3©oo?bjS/ Oubctlingen en Diaconen 
toefen fal/en be?fiaen bat be Dienaren enOubefttngen 
op ben fclben / en be Diaconen pp ben felben t’famen 
bomen fullen/ om pcgeiijb ftjnfaben te berbanbelen. 

■5. toe Dtcnaero en Ouberlingen fullen boo?bett 
fien/ batfe ni^t en jjembeïen ban ban bingen bie berbe? 
Iijb^ija/cnbe bingen bic te bele berbelpb/ en te bele 
poimjb 3ijn/ fa bacr ftoarigbeib in ip/ fullen jp bet 00?- 
becl en autoriteit ber OUertjeib aenfoeben. 

6. alle Confiftorien fal een feber boeb toefen 
bacr in op getebent fal toerben toat totte regeringe bcc 
herben bient. 

7. ;i$5en fal in alle Demeenten een boeb bebben 
baerimnenbe namen be binberen bic baer gehoopt 
toerben met be namen ber oubersS en gebaberö op- 
frimjben fal. gftem ber geenber bie men trom/ en bie* 
fc in be <0cmcente tot Htbmaten opnemen / en eenpe* 
gelijb Dienaer fal oob be namen ber geenre bie fterben 
optebenen / en be <0?aefmaberj$ baer af bcbelen boeb 
tc bouben. 

k. De beroepene Dicnacrö fullen bp beurteinbc 
Confi|loricp?efiberen. 

9. 3jn allen plaetfcn fullen «Haffen 3ijn /batïpber* 
famclrngeban fommige herben bpmalbanberen ge* 
legen / toelbe Claffcn fp afgebcilt bebben in abelen. 

10. De «Haffen fullen alle maenben berfamelen 
uïtgcfonbcrtDo?b?ecbt cn«5cubebie allettocmaen* 

I ben rfamen bomen fullen/tot batfe op ben felben ge* 
fielt fullen 3ijn. 

11. De «Hafficale betfamelinge fal men op ber* 
febeiben plaetfen b’een na b’anbcr bouben. 

12. De DienaerjS fullen ban be Confifforie tec 
plaetfen baerfe bienen fullen / met aöbtjo ban be Claf* 
fifc betfamelinge of ttoeof b?ie nagebuirbe Kerbett 
bcroipen / en alfo be <0cmeentcn boo?tgeflclt toerben. 

13. De Dienaren f uilen opentlijb in be Claffip ge* 
examineert toerben. . 

14. De Dienaerpbieinbenïicrbe-bicnfl3ijn/ en 
nocb niet gcexaminee?t of toettciijb beroepen en gefon* 
ben 3ijn/fullen ban be Claffe gccramineert toerben alsf 
of 3p nooit gebient enbabben / en 3ijnfe onbeguaem 
menfalfe ban baren bienfl op fcbo?ten tot batfe be=r 
guacm 3»jn / cn 3tjnfe beguaem men falfe be Confcffié 
en articuïen boen onberfcbnjben/ en in bc gebooafaem* 
bcib ber ClafftP berbinben* 

15. De Dienaren beo 3©oo?bO fullen ben fclben in 
ben bienfl ber föcrhcn berbinben baerfe beroepen 3ijn/ 
en bie feggen batfe aen anbere Berben berbonben 3ijn/ 
fullen baer ban febere getuigeniffe laten blijben. 

16. Deen Dienaer en fal uit bc Bcrbe baer bp in 
10/ in cen anbere berrreeben/fonber eerfl ban fijn Clafi 
feoojlofbegeertenberbrcgentebebben. 

1 /♦ 
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Oorlpronk der Nederland/ë Beroerten'. 

17. Been JIï5intflersf tut anbere ficrften komenbe ert 
fulïen aengcnomen toerben/fonbergetuigeniffete b?en; 
gen Dan be Ciaffe en Confifiozie bén baer fp kometi. 

ï8. iBenfal naerfïtg'teboek (lellen ben affcDeïb bet 
Bienaren bie bertreckeii. 

i5. Bie buiten ö’o?öem'ngen berkerkeiVkenfeïben 
in ben bienfl b?ingen/ fulïen ban ben «ClafTe een/ ttoe of 
meermael bermaent tocrben/batfe reben Daerber boen 
geben/.en fofe bat Dartnockig toeigeren/ fulïen ber; 
klaert toeröett ^cötfmattci en lopers / en pare nameri 
fulïen anbere ClaffeS te bennen gegeben toerben/ bbtfj 
inbien 5P Den beklagen / bat Oen ongelijb gefcDieb/ ful; 
jen Den op ’t ©?obinciaer&pnoi5um beroepen mogen. 

20. Bie jfeomcben en ©apen getoeefl 5ün / en ftcD 
totten keiken-bienfl begeren te begeben/ falmen niet 
toelaten ban ban be Claffe geerammeert 3tjhbe/en fuï= 
len be Eeere bes ©ausboms berfakenen Oaer beroem 
ptnge/fulïen Daer be recDte bekentenis en bifcipline 
pnbertoo?pen / en fal in Den be gabe ban beguaembeib 
te ffccfeen / leren / toefen / en men fal Daer eerfl toel in 
oott'noebtgDetb en patiëntie oeffenen. 

21. Bie niet geftuöeett en Oébbett / alSDanbtoerk 
gefcllen / en bie nocDtans goeb berftant Debben en Daer 
totten berken begeren te Degebcn/falmen alleen bie toe; 
laten / be BobfaiigDetb/ febtgbeib en ootmoebigbeib / 
béér na goeb berflanb en bifcretie en be gabe ban toel; 
fp?ekentbeibbebben. 

2i. Be ^ecbenbienaerS ban allen Blaffen fulïen 
berfcDaffen/ batbe ^eOoolmeelïcrS be belpbeniffen 
beS frèloofS ortberfcDtobcn / en filD ber bifcipline óm 
bcrtoojpen / ben CatecDifmunt en anbere bingen be 
jonbDeïb nut 3tjnbe / lerert. 

23. HBen fal be libmaten ber gemeenten tot DuiSba; 
jlen en bibben hermanen/ ais men bergaberen fal/ om 
een Bienaec bes 3©oo?bS te berlnefen bie be berbe 
nooit gebtent en Deeft. 

24. B’opleggitVgeber Danben faüriéri aifliocD on; 
bertoegen laten. 

25. Be BienaerSbteelberS in ben bienfl getoeefl 
jijn/falmen <0ob metten gebebe enbe gemeente met 
een kleine bermaninge bebelen/na batmén Dem be be; 
loftentffe ban getroutoigDeib af genomen fal Debbert / 
en bic eerfl in ben bienflopgenomen too?ben/ falmen 
piet een b?eber bermaninge bebefïtgen / en onberbja; 
gen óf DP niet en tfeboeltban <©obe en ber gemeente 
tpt fuik een bienfl beroepen te toefen/of 3p be ï|. 25ibel; 
fe ^tOnfttire pouben Det tooo?ö «BobSen be eeutoige 
bolmaebte lere ber «Doöfaligljeib te toefen/wélke fdm- 
mierlijkin den Catechifmo begrepen,en inde gemeen¬ 
te oprechtelijk geleert word, en Of 3P Daten btertfl/boi; 
^enbebefeleeregetroutoelijb toillen bebieneri/énmet 

• een gobfaltg leben bebeflfgen / en Daer be BD?iflelöke 
flraffe onbcrtob?pen, 

»6. Be berken fulïen allefins cöüöerltngen/en Bi; 
aconen Debben / bie o?bemltjk berfeo?en 3ün. 

27. ’t ©crfocken ber Buberlingen en Biaconen fal 
gepouben toerben na uittoijfen Det 12 acticui ban’t 
embbife^pnobus. 

28. Be Bonftfïtme fal inbe berkiefinge ber Buber; 
lirtgenbegemeenteri bóö?fleüen bubbel getal/ ottibe 
Delft baer uit te kiefen. 

29. Baer be gerefo?meerbe gemeente geen gemeen; 
fcDap macD Debben mettet Bafl-Duis/ «Beefl-DuiS 
en anbere arme goeberen /falmen bp b’oibentlijke ber; 
ftiefïnge bltjben. jBaerbaer öe BberDeib Daer inbe 
gemeenfcDap ber bermelbe goeben in laten totlien/fal; 
men/ bobbel getal kiefen en be gemeente booifieilen/en 
fó berré be felbe met ftilf tópgen geapp?obeert toerben/ 
falmen bc Bberljetb boo?flellcn / om baer uit be Delfte 
te kiefen. 

30. jBen fal be BuberlingenenbeBtaconen met 
aftoaginge bet gefroutoigljeib/ en gebeben tot <©ob 
bebefïtgen 

31. ïf et Dalf beel ber berkoienBubetlingen en Bi; 
aconen fuilen alle jaren beranbert toerben. 

32. BeBuberltngen en Biaconen fulïen bebelp; 
benifTe bes <©eloöfs/ enarticulen ber btfciplinenon; 
bcrfcD?tjben. 

! Deel- 

33. Be Biaronen fulïen alle tóeke op Donfeïben 
berfamelen / en Daer berfamelinge met aenroepinge 
besnaems<BobeSbeginnen. * ... 

34. ^etuitbeienber SClmoeffen/ falflaenmebeirt 
bifcretie ban Biaconen met malkanbers abbijs. 

35. Be Biaconen fulïen ben kernen gelb feiber uit 
beien. - .• .. 

3 6. Be Biaconen bie alleen abminiflratfeDebbett 
ban b’3tlmoeffen biefe ontfangen/ fulïen alle maenben 
rékeningeboen boo?be Confiflope/maer baerfe ge^ 
meenfcDapljebbenmet anbere 2trmen goeberen/ful; 
len Ijaerrekeninge boen boo? be jBagiflract en fom; 
mige ban be Bonfiflofie baer roe geó?birteerf. 

37. IBenfalinbeningank ber p?ebicatien eenber; 
lep tooo?ben gebruiken/ namelpk: Onfe hulp fy indea 
name des Heeren die Hemelen Aerde gefchapen heeft, 
Amen. órnbe p^ebicatfeopeenberlépmanter befïut; 
tón metten 3egen iSümeri aen ’t fefle Caplttel. 

38. Be Bienaers fulïen Daer toeDoo?kerS met al 
te lange p?ebiCatie niet beftoaren.. 

3 9* 3^e «^onbaegfe Cuangelten bfenten in’t ©auf; 
bom plag te gebjuiken/ fulïen in be kerk niet gep?ebikt 
toerben/maer men fal nuttclp een gants boek ber Dot5 
liger ^§cD?ifture uitleggen o?bentlpk na ben anberen. 

40. Be materie ber pjebicatie falmen albermeefl 
Uit ben nïeutoen (Cefiamente leeren / ook fait inbe b?p; 
Deïb ber Bienaren flaen/ uit ben ouben (Cefïamente tc 
P^eblken / boCD met raeb en abbijs ber Confiftone. 

41. Stengaenbe Det gefang tuffcDen Dot gebeb en 
psebteatte / O God diebhfe Vader is, bat falmen DOU; 
ben Of laten mogen. . > v. <, 

42. aïlle Bienaren fulïen eenberlop fo?me ban o? 
pentlpke ïierke-gebeben geb?uiken. 

43. 3|Ben fal be ©falmen boo? ©etrum BatDenum 
in bicDte geflelt / motte gefange baer bp geflelt/ alleen 
gèb?uikerti 

44. ifêen fal ^onnebaegS na ’t gebeb ber boo?mib; 
baegfe p?ébicatie/befe tooo?ben baer aen Dangen. JDilt 
ons ook fierken in ’t toaeracDtige€D?ifioltjke geloof» 

47. msenfal ^onnebaegs fmojgens en ’snamtb; 
baegSbegemeente b?p laten beneffens Dot ©falmen 
fingêntelOfehöfalieenteflngen. 

4 s. Be Bienaers is b?p gelaten boo? of na be p?o? 
bicatie be afgeroepen petfonen te troutoen. 

47. Be Claffen fulïen bp DaerBberbebcn berfoe* 
ken batfe Det kopen / berkopen / b?irtken/ en toanbe; 
len/betotjlemen p?ebikt/ onfonberling beS jonnes 
baegsberbiebeUtoillen. 

4?. Be bienaers (lillen b’Bberigbeib bibben / bat; 
febép?opDaneen toereltlijke uitroepinge ban kopin; 
ge/banberkopinge/berlo?en gelb of goeb / ook inbe 
keilen affettentofllen. 

49. ^oetoel ’t flaen boo? be kerken-beuren / om al; 
moeferite berfamelen Dot alberboegelürfte ts/ fofal 
rtöcDtansijetomgaón flaen in be b?pDoib ber kerken. 

50. l^et fpelenber B?gelen inbe kerken / beDoojt 
gants afgefepaft te toefen. 

3 i. Be opentUjke uibonb-gebeben/iS beffoten/bat; 
menfe niet en b?engt baerfe niet en 3ön /baerfe in ’t ge; 
b?uik 3ün/ fo flicDtelijk en boojficDtelpk af boen als Det 
mogelpk is. ' 

32. Be ïDk-p?ebicatieti falmen met boo?fïcDtig; 
Deibéffetten/baerfe niet ingeboert 3öu/ niot inboe; 
ren / acDten ook bat Det luiben ber kloeken bp be boben 
begrabentfTe afgefet beboo?t te toerben. 

3 3. Be 5peefl-bagenfalmenaffetten/en alleen met^ 
ten ^onbag te b?eben 3ö«* • 

34. Bpben©aflen ©tb-bagen falmen eenberlop 
fo?mê Douben / men fal be gemeente t’famen roepen / 
en eentgen tejet berklaren / bierigo gebeben boo? en na 
geb?uiken/enttoep?ebicatiengeb?uiken. .« 

3 3» Ber Bienaren ampt is be kranken te befocken/ 
en fulïen be Bienaren op ben Buberlingen mogen be; 
geren / batfe Dun Dier in met Daten arbeib Delpen toiï; 

36. Bor Bienaren amptiS / ook bp ben kranken 
ben naem bes éeeren aen te roepen. •, 

3 7. ©et berbonb <©obS fal in ben kmboren/ fo Daefi 
^3 3 alfmen 
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aifmen turn © j op behomen ban / met tien 35oop ber? 
fehertto02ben. 

58. ;pen fal ben ©oop niet acnbicncn/ ban alleen 
in be openbare berfanjeünge ber herben bp be3p2e? 
bicatie. 

79. 3|n be plaetfenbaet felben ^ebteatten gefepie? 
ben / en noeptane? btnberen ten ©oop coacht toer< 
ben / fal een tijb geo?bonneert toerben / batmen be hin? 
beten in be berb te boop bjinge. 

60. ©en ©oop faimen tuffepen be p?ebicatic en 
’t algemeine gebeb mogen oeben. 

61. ©e baberen 3tjn gepouben / en beïjo?en ber? 
maenbte toerben bp ben ©oop paerber btnberen te 
3tjn / op batfe mettegebaberen be boo?ge{teibe b?agcn 
beamtooo?ben. 

62. 211 ift batfe geen gebob ban ben $?eere en heb? 
ben ban gebabere óf getuigen te nemen / om be fcinbc* 
ren ten doopte p?efentcren/fo faimen noeptane? bit 
getouib’ttoelb oub is? / entot een goeb einbe ingefet 
boïgen / en b’ontoiilige baet toe betmanen. 

63. ' ©e fopnc ban afeifepinge boo? ben ©oop fal? 
men fjouben / alfo flaet aepter be ©ateepifmum. 

64. j^etfal b?p(ïaen/bat befelbe ©ienaer/bie be in? 
fettinge beef ©oope? berblaert/ 00b bope / of battet 
berfebeiben bienaren boen. 

67. ©e 25?oeberen geboelen battet beft toarebat 
be herben cene befp2enginge in ben ©oop gebmihten / 
bocbbebbcnbefïotenbatbe maniere ban toiemaelte 
befp2engengéb?agenfal to02bcn/ ter ttjb toe batmen 
b’anberc maniere beter ban inboeren. 

} 66. ©e f02mebanbermaningeboo?be»©oopfel 
fal cenberlep toefen. 

67. ©c banbfegginge bie na ben ©oop bolgt / fal- 
men boen boo2 pet algemeen gebeb. 

68. j^en fal geen Sbonbmael uitreiben baergeen 
foemc ban gemeente en W bat 13S baer niet cenige ©u? 
bedingen en ©iaconen en 31)11. 

69. ©e herben fttllen baerna arbeiben batfe pet 
^acptmael alle ttoe maenben fo ’t mogelijh is? uitrei? 
ben. 

70. ©’ontfangingeen eraminatie ber geenbeebie 
pen totbe gemeentebegeben/ fal gefepieben boo2een 
©tenacc en ttoe ©«bedingen/ of ttoe ©ienarenal? 
leen. 

71. ©ieeentoettclp getuigeniffe btengtfal totten 
^acbtmael toegelaten toerben/ten 3p batfe langen tijb 
te b02cn gcf£p2eben isf/toant ais’ban moetmen na fulhe 
hernemen eben atëof 3P geengetuigeniffeenpabben. 

72. <3(0 begoten bat bebelijbingebes ©*eloofe?ban 
ben genen bie te bo?en geejeamineert 3i)n metten ia 
tooo2b gefepieben fal. 

7 3.3$et tó ber dienaren en ©onfifï02ien ampt blptig 
aept te nemen toic be libmaten ber gemeenten 3pn / of 
boó?maele? getoeeft pebben / en offe t’elhene? ’t jflacpt? 
mael communiceren / ben aenfp2chcn of boen aenfp?c? 
ben / of baer aepterbenben ie? in be leere of leben / fo 
’t niet belpt in be ©onfip02ic t’ontbieben / betmanen / 
b2eigenen toacrfcboutoen met ©5obee? gereept/ enfo 
bit allee? niet cnpelpt/ met be ©laffe raebflacn/ boep 
niet licptbaerbig excommuniceren. 

74. jBen fal een fimpele p2ebicatic boen tot bco2be? 
rcibmge bee? ^acptmaele?/ inbe toelbe gcpanbeltfal 
toerben banbe beroepinge bes menfepen/ en banbe 
berfoeninge met ©ob en fijnen naetfcn/ met bicrige ge? 
beben. 

7*. $&t> fal in befen beginfel ber herben boo2t 
Poubcn bce?3$acptmacle? een pegclijb €ejrt bie totten 
j^arptmacl bient /en be miftcrie baer in begrepen ber? 
hlaert / in be P2ebicatie boo2 Pen nemen uit te leggen. 

7 6. ï|et fïaen in ’t pouben beo ©aeptmaele? aepten? 
fe boegelijdï / boep ban men pet fitten om battet iitge? 
boert is / niét toe! fonber ergerniffe acpterlaten / noep? 
tano faimen pet mibbelretijb battet mibbelmatigie?/ 
na gclcgcntpctb al fracnbe Pouben. 

7 7. 3!n be uitr; ihingc bes b200bö bee? $acntmaele? 
faimen gcb2iuhcn be tooo?ben $aulttot r. ©02. 10. 
metten aenpanh /« smt eet / gebenbt en gelooft/ battet 
licpaem^efu CÖ?ifit geb?öhenis?/ tot eenbolbomen 

] berfoeninge aller onfer fonben/ en in be uitreihinge beo 
i ©?inb-bebero na be tooo2ben ^auli / be ©2inb-bebec 

ber banbfegginge/ etc. ileemt / b2inbt alle baer uit/ 
gebenbtengelooftbattet bierbare bloeb 3iefu Cp2i|li 
hergoten io tot berfoeninge alle onfer fonben. 

78. Jtëenfaieenige plaetfe uit ber J|. ^cp?ifturcri 
lefen te topten men ’t $acptmael poub. 

I 79. ïlenfal een b02te inleibinge maben tot ber 
banbfegginge na’t^acptmael/ toaer in men banbe 
grote liefbe €p?ipi t’ono toaert eene banbfegginge 
boen fal en toie top 3pn bermaent toerbert. 

8q. jBen fal ’o namibbaego alp ^acpmael gepou? 
benio/be P2ebicatie beo Catecpifminabegetooonte 

! onberpouben. 
j 81. JBenfaloptenbagbeoSacptmaelOfotoelalO 

op anbere ^onbagen troutoen mogen/ maernietop 
I ©apen25ib-bagen. 

82. <©p ’t 2 3 artijhel ban ’t €mbbife ^pnobuO ban 
bepraffingeber gtobet fonben/io bit totbechlaringe 

i bpgeboegt / batmen mette genen bie eenig feerou tonen 
nietterftonb totte ercommunicatieenfal boo2tbaren/ 
ban pen boo? een tpb lang ban’t^acpmaelafpou? 
ben. 

I 23. <©e©ienaren en pillen niemanb uitroepen om 
te troutoen / ban bie berhlaren batfe fiep 00b ban 
puntoillenlatent’famen geben/men falfe hermanen 
batfe niet bp malhanberen en papen boo?fe getrout 
3ön. 

84. Jiemanbfal uitgeroepen toerben om tettou? 
toen/fonbet eerp getuigeniffe ban ’t confent 3pnbec ou? 
beren/enfofptebojen gepplpbt 3pn getoeepbanaf? 
perbinge ber eerper partpe getoont te pebben. 

8 ?♦ ©e perfonen bie troutoen toillcn / fullen opent? 
Ipb inbe gemeente afaeroepen en getrout toerben/en 
fo pemanb boo2 branbpeib berpinbert 3pnbe / begeerbe 
in puio te troutoen/baer ban fullen bejBiniperenen 
Confiporie oo2belen / en fo fp pet toelaten fait niet ge? 
fepieben/ban boo2 uiteoepinge in ber herben gebaen 
3pnbe/ en in ber jcgentooojbigpeib ber b?ienben en na? 
buren. 

86. jBen fal benamen ber geenre bie getrout too?? 
ben op b2ie berfepeiben ^onbagen banben $?ebihpoel 
afeoepen / of anberfino b?temaei in grote noob / na be 
ConfipD2ieoo2belenfal. 

87. %t i|outoelpb fal bebepigettoo?benin eenig 
ban be plaetfen/ baer be namen uitgeroepen 3pn/ boep 
fo pemanb op een anber plaetfe troutoen toil/biefal 
getuigenipe beruitroepinge ban beConfipojie mebe 
b2engen. 

88. ©bermito b’<©fficialen in ’t ^aufbom b’autort? 
teit en reept ber «©berpeib inbeecptfcpeibingeaenpen 
getroeben pebben / fo fal b’<©berpeib banbe ©iena? 
ren uit <©obco tooo2b / gebeben en bermaent toerben / 
batfe na luib ban <8obö tooo2b en anbere toetten/ bie 
pelpen/bieinfulbefaben paerpulpe ban boen pebben 
en begeren. 

89. ©’ontfcpulbige partpen paer partpen ban©? 
bcrfpel obertoonnen pcbbcnbe / fullen een uitfp2aeb 
ban fepeibinge ban b’©berpeib begeren/ en fo b’©bcr? 
peib bat niet toil boen / fullen ban be©berpeib foeben 
te berhrijgen battet be ©onpp02ie toegelaten toerbe te 
boen/ en fofe bat 00b niet bonnen berhrijgen/fal be con? 
fip02ie paer hermanen in een anber plaetfe te treehen/ 
baerfe be pulpe ber ©berpcib genieten mogen. 

90. ©e iierbebienaergs bie op be ^onobum te gaen 
gebeputeert toerben / fullen getuigeniffe b2cngcn ban 
be €onfifio?ie en ©laffe/ en niet ban ber ©berpeib. 

91. ©efe articuien fpn/ alfo boo2 onbcrlinge betoil? 
lingegepelt/ batfefo pet ber gemeente nutpeib eifept 
fullen mogen en moeten beranbert/ bermeerbert of 
berminbert to02ben/nocptansi fal bat niet cenige ge? 
meente of ©laffe bpfonberltjhcn toebomen te boen/ 
tnacr fullen alle arbeibenom bie t’onberpoubcn/tot 
bat in’t generale of P20binciale^pnobo anbere? ber? 
o?bcnt fal toefen geeinbigt ben 28 gitmij / 1578. in 
’tfelbe ^pnobc peeft gcp2cfibcert ©afparus l^eiba? 
nus? / al.ö baer toe bp be gemene pemmen ber 6o?cn / en 
Sücnolb. ©02nelij ie? berhoaen Secretaris? of S^iba. 

Booste? 
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©?aaen v 7©ajts? 3ijrt trt ’tfdbe ^pnoöttsïberfcbeiöenpartt* 
Henln’t v tuliet* b?agen en guejïien Uoo^gcftclt tot z 3 toe /1 
êïino* öaer op gcanttooo?ö ts? aio bolgt: 

I. ©f metgoeö en toare/ öat men opten ©ate* 
cbifmiim ïfomiltas? fctpeef. <©aer op gcanttooo?ö to: 
öat men öat fal laten bitjben. 

«©fitten öe 25töetmetco’cectecop’tmeufouöe 
oberfctten. 28nttooo?öe: men fal toebcn/ tot öat öe 
jj^ancotfe en Sattjnfe nteu obetfettinge in’tltcbtfal 
toefen/ om öat menfe öaer uit te Itcbtcr en te beter 
macfj oberfctten» 

3. ^oe men öen a©eöe?öoperen toeren/of öte op 
öen rechten toeg brengen fal. 2Hnttooo?öc: men fal 
ö’©berbetö hermanen en btööcn / öatfe ntemanö ont* 
fangen noclï lijöen fuHen/ öan öietoettdijb3toeren/ 
Oaer geboojfaem te jijn/ en öte öaernutoonen/ber* 
maneit tot geboo? öes? ©oööe!ijbcn:ï©oo?ös?/öcbnt* 
öeren te öoop te b?cngen/en fQ3pfulrtoetgeren/öat 
menfe tn tegentosotötgbeiö öcr pteötcanton ontbte* 
öcn/en fjaer optnten bebden fal te berblaren en berant* 
toootöcn / 00b fullen öe Pteötcanten foebett tn pact 
beimdtjbe berfamdtnge te bomen / om te tonen öat 
bacr fjanöel onrecht ts?. 

4. ©f een p?eötcant/ Notaris? ban te boren ge* 
toeeg 3ijnöe/norit tn ötenöicngblijbcnntacö* Hnt* 
toootöe: öat bp €e|lGmentett ett J|utoel0bfe boo?* 
toaeröen mabett marl) (tnfbnöerpetö öaer men geen 
anöer ftebben en ban) tn bequame fticbtclijbe piaetfen. 

5. ©feen üerhenötenaer.e? bute?b?outoe geen open* 
bate totnhelnerhtge öoen marl). 28mtooo?öe: neen. 

6. ©feen ©renacr öcjS 3©oo?ös? laten macb te be* 
foeben öen genen öte aen öe pcfïe btanft leggen / om 
öat DP ban’tbolft geftltout toerö. 2£mtooo2öe: öatfe 
geDouöen 31 jn/ geroepen 5ijnöete gaen / en ongeroepen 
3ijnöe/ toetenöe öat men baer ban öoen beeft 00b te 
gaen. 

7* ©p öe btage ban 7©dftts?geanttooo2ö/nabc* 
mael begotentö/ öat öer ©uöerlingen en ïDtaronen 
half öeel alle jacr beranöert fal toeröen/ op öat öe o?* 
öentnge mijngang bonte/en ftrlj ntemanö tebebla* 
gen Debbe ober öen langen öieng/ öat men tn öer ©on* 
ftfto?teöe3bjartgljetööergeettöer/ öte met pet eerfre 
iaer af begeren te toefen/ obertoegen fal/ toelb öe 
grootjle3t)tt/en öatfe bun allen teröifcretteöer©on* 
ftfiotte onöcrtoerpen fullen/ en fo 3? ött niet en begeren 
te öoen/ fullen bet lot toerpen. 

8. 3©at men mette papen öoen fal / öie tn’t bet* 
mclijb öopen en troutoen. 2Cnttooo2öc: men fal 3ijn 
befte öoen bp ö’©berbetö öcr piaetfen/om ött te toe* 
ren / ett fo öte öaer niet toe öoen / bp öe bogc ©berljeiö. 

9. ©f men öe btnöcren öer afgefneöeit marb öo* 
pen. 2Cnttooo2öe: ia. 

10. ©f men een btnö/ban cenöcr btoutoett geöoopt/ 
tn öer Herben öopen fal. 3fimtooo?öe: ia/ obermtts? 
öer b?outocn öopen geen öoop en tö. 

II. ©fcenobetfpeeiöertoteenbutotoouto nemen 
marb / niette toelbe Ijp oberfpel geöaen beeft. Sint* 
toco;ö: men fal öaer tn niet banöelen tegen öeJBe* 
relölybe nedjten. 

12. ©f een bömaet öer gemeenten totllenöc trou* 
toen/ een perfoon öte paptg / 5©oops? of 3©erclö^ ge* 
fint is? t ban öen ^tenacr getrout fal mogen toeröen of j 
niet. 2itttto002öe: men faïfulbe te boren bermanen, 
öorb fofe ebentoel toillcn troutoen/ men faifc troutoen/ 
öetoijl bet troutoen poimjbt's?. 

13. ©p öe btage ban een man/öie ban 3ijn buis?* 
btoutoe lange ti)ö folemneltjb gcfrljetöcn tO/ortt öeS 
berfcbetöcn geloofö en onöerltngc geliefd toiüe / cn 
bp een anöer buiOb20utoe lange gefeten / en btttöc* 
ren getoomten beeft / en öe öooö 5ijnöer boriger butö* 
btoutoen niet betoijfcn cn ban/ of men öte b?outo-ptr* 
foon ban öen ^acbtmael fal af bouöen / en fp bet* 
öe behoren gefrbetöen te to02öen. gjg geanttooo2ö: 
öat men baer af bouöen fal/ter tijö toe b» fal betoefett 
bebbett 3ijn bortge bmobtouto öooö te 31)11 ©naen* 
gaenöe öe frbeiötnge fal men fieit/boenten öoen fal/ 
alö men anttoootöe ban öe fabe fal bebbett gebregen 
ban öe üerlten ban ©eneben en ï|etöcibcrg. 
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14. ©f een b^outoe niet en fouöe mogen toeöerom 

troutoen / totems man nu aebt iaren uit getoeefi beeft/ 
enfp metentoeet/ofbPlebenöe of öooö tö/alfofenott 
befcftcïti ban bent geboo2t beeft. 2Cmtooo?ö: fp fal bp 
öe ©berbetö confent en io^fp?ebinge begeren. 

j i <s. ©p een b?age / nopenöe een jong gefel / öie 
met een öotbter tn beloften flaenöc 15 jarctt beeft bto? 
gebouöen/ en öte öaer na berlaten/en een anöer ge* 
trottt beeft. €tt3pöieberlaten iss/ begeert / öat men 
bacr 00b/ een fcbetöbjtef bebbenöe meteen anöer trou* 
toe. gijSgeanttooo?ö: (Pfal ba^r fato bc toerelölijbe 
©berbetö recbtboo?|telïen/en ban öefelbe confent en 
bebel begeren. 

17. i©at men öoen fal met een man/ öte int paus?* 
öom fijns? b?oeöers? toijf beeft genomen /en omtrent 
14 of 13 iaren met baer buts? gefjoüöen/en binöeren bp 
gcteelt beeft. gjs?gcanttooo?ö: öat öetotjle fuiben bp* 
tooninge ban ©oöeberboöen is?/maer aengeften öat 
öe man nu leeötoefen beeft ban fpn fonöc / en toillig i?S 
te bölgen/’t3ptefcbeïöen/oftleben öoo^ te bolgcn/ 
fuïr ©oöejs 3©oo2ö bermacb / is? begoten / öat men öe 
fabe aen öie ban ©cneben en ^eiöcibcrg obcrfcb?tjben 
fal/en fal bP miööelernjö niet toegelaten toet öen tot* 
tenpacbtmale. 

18. ©p een b?age ban een breupel/ötenö buistoou* 
toe ban bent getoeefi iet omtrent 22 of 23 jaren/ ban 
toelbe öooö men nocb niet feber en is?/en fint bp een an* 
öer b?outo gefeten beeft/ennoeb fit/of men bent met 
öe fclbe troutoen fal. üs? begoten t öat men ïjem eerg 
fal tot ö’©bcrbeiö fenöen/ om alöaer confent te balen/ 
en confent bebbenöe / fal men Ijem boo2 öe ©onfigo?ie 
troutoen / en eerg 3tjnöer fonöe fcberpclpb boo?* 
bouöen. 

19. ©f öe butoelpben/ öte met uttgeö?ubte tooo?öcn 
(Sebit. 18,) niet berboöen en 3ijn / tttaer uit tegcngel* 
linge en confeguentie begoten bonnen toeröen berbo* 
öen te toefen/boo? berboöen en ongeoo?loft gebouöen (foi./3.) 
fullen to02öen i ts? geanttooo2ö: ja. t©atooböe^ini* 
geren/boetoel öe©berbetö fulje toeltet/niet fullen trou* 
toen fonöer fcb?tfteltjb bebel öer ©berbetö / en men fal 
öe perfonen en ©berbetö bart te boren genoegfaem 
ban öefe fabe hermanen en toaerfeboutoett. 

20. ©pöeb?age/ of een jong gefel / öie tegen toete 
en toil 3tjnöer ouöeren 3tjn trou eenöer maegtgege* 
ben beeft/ en öefe öoo?begeerte en bebel 3ijnöerouöe* 
ren/berlaten bebbenöe/ fieb aen een anöer (eensspa* 
penöocbter)tocttelijbberbonöen/ en miböelertiiö na 
öe belofte / geöurenöe öen ttjö öeruitroepinge/bpöe 
eergegegapen beeft/en boben öefen bun bp öen p?o* 
bifoo? ö’eerge toegetoefen/ is? nu met een öetöe (öetoi)> 
le öe ttoeöe/ namentlpb öcs? Papen öoebter / in ’t rccïjt 
b?p ban bent gefp?oben 3i)nöe/ met een anöer geboutot 
ts?) of bP öeöeröe troutoen macb. 51s?geanttooo?ö: 
öetotjle öcs? Papen öoebter b?p gebent ts? ban öen 
Hechter / fo ts? ’t butoelijb / öatfe ttamaels? begaat 
beeft / toettelijb. 9Cengaenöe ö’eerge / öte bP tegen 
3ijn ouöeren toil belooft en onteert beeft / en is? bP niet 
berbonöen / öetotjle 3jjn ouöeren nocb öaer tegen fptc* 
ben. ï|iec tegen en gnjö öe 3©et ©oös? niet/ ©roö. 22. 

eni©eut.2z. 3©ant öaer toerö gefp?oben ban mans?* 
perfonen/öie b^r eigen boogt 3tjn/öacr uit bolgt/ 
öetotjle öe ©bertgbetö öefe ter beboo2bjbcr tijö niet 
gegraft beeg/cn nocb ts? öulöcnöe/ öat Ijp öeöeröe/ 
öie f)p met bctoiHtgt'nge5ijnöcr ouöeren belooft beeft/ 
berbonöen 3P/ en fo ö’©berbetö fulr bebedt/ trou* 
toen macb. 

21. ï©te ober febcit iaren ten .pacbtmalegetoeeg 
3tjn/en paröongebaeltbebben/ boemenDiefaltottm 
jlacbtmale todaten* 2inttooo?öe: om öat ö’ergermgö 
openbaer is? / falfe openbacr gebetert too?öcn; öocb fal 
öe ©onftgo?ic oo?öden na gdcgentbeiö öer öaeö. 

22. ©p öe b?age ban öe affnpöingc öer geenre / öie 
tot öe ifHennottiten 3tjn gebalien. gis? geanttooo?ö: 
öat men totte affnpöingc öer fdber bp trappen/ in öen 
©rnötfen «^tnoöo boo?gcgdt/ boo?tbaren fal. 

13. ©fitten eenSlombaert totten ^acbtmad toe* 
laten macb. 5!s?geanttooo2ö: neen. 

^s?boo2ts?begoten/öat öe dienaren ban öe ©laf* 
^5 4 fe 
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fc ban be iMtj Bd ^inobumgeneradberoepcnful? 
ien/ fo fjaeft alë fp bebtnben fullcn / öattct nut cn no? 
big toefen fat/en bcguamdgB gebaen fai mogen toer? 
m 

3©P Bebben fticr Doren berBadt / Boe bat be <©?oot- 
Commanbeur Babbe boen ber’Bohbigen fcBee par? 
Don/bp ben ConinB bon ^>pangien benSjBèrtp tot 
$13aD?tl gcerpeöiécrt/ maer .aifo baer opfeertoeirtig 
perfonen / bed min j^teDen of $?ptöttrien / ’tfelbe 
berfocUtentcgcmcteh: cenëDeel$boo? blen fp ’t feibe 
niet en bettotiben / en anüerbèd.ë / boo? bien fp Ben fel# 
Den niét fdmlbtg en BidbentcstjnbanbemiëDaben/ 
baer ban pet parbon mentie toaë maBenbe/ en Ben 
fdfë niet en toilben befcDulbtgen / bat ooB ’t fdbepar? 
bon tot alle manëOanben binnen Rolland en Eedanb 
nieten Bonöe Bomen, 3tjnber berfcBeibcn perfo? 
nengctoccft/ betodBe uit .Baer fdben/eenige uitlag/ 
’t fdbe parbon gefonben Bebben aen Bare goebe b?un? 
ben binnen Den ffeben ban ^ollanb/ Baer bermanenbe/ 
befe gratie en genabe ter Betten te nemen/ en niet te 

©s berfutmen. €Mber anbere Beeft ooB be paftoo? ban 
K<ra, Caflricom aen be JBagiftraet ber {lab EIBmaerto? 
fïricatn pte ban bit parbon gefonben / met een b?outo6en too? 
frna fict nenbe in be ©ebertopB/ met een mtftbe onbet 3tjn 
jfiJï Banb/ baer bp OP fcB?Öft/öat be Heere ban <0?ammep 
Bihmacr Oem laft gegebeU Babbe/’t fdbe parbon aen Oenlut- 
am De ben ober te fenben / pjefemeat boo?tëfijnen btenft / fo 
San fp pemanben totllén oberfenben / om te mogen Banbe? 
öaer. icn / Bp fetbfe b?p bafï gdéibe toe / p?efenteert ooB pe? 

manben aïbaer te fenben/ inbten fp Bet begeren / en 
boben bien nocB/ bat BP be geeremptcerbe perfonen 
aen parbon toil Belgen /totc batfe 3üh Bed i|o!lanb 
boo?/inbten fp Bet maer en begeren. $fp fcB?üft ooB/ 
bat menfc goebe baftc bo?gen fai fetten/ bat men ooB 
met Bmimben fai Banbeien /nopenbe Betiontfangen 
ban garnifoenen/ batfe 3tjn HBaje{teit fulien Bebben 
tebebanBen. 25tbBenlutben/batfe compaffie en me? 
bdijbentoiüenBebben met Baer feibe / Bare bo?gcren 
ennageburen (Bp meent fceButfïmben) bte alom ber? 
ftcooit en geblttcBt 3Ö«/ niet en mogen 3aepcn nocB 
maepen/ en ban armoebe/ Bonger en hommer ber? 
gaen/ en berfodtt Bier bp een bpenbdtjBe anttooo?^ 
be. Eijnen b?tef toaë gebateert uit be 23ebccto?jB 
ben26 giunp 1574. en toaë ohbmeBent Riemsdijk. 
<©enb?teftëben83julp aen;be ©urgemeefteren ban 
28iBmaergdebert/bte be b?outoè genomen cn geejea? 
mineert/ en boo?të aen ben <tf5ouberneur ^ottopge? 
fonben Bobben, ^onop Beeft be b?outo baernöiatett 

®>e 39^ gaen / fonber eenige anitooo?be aen ben jpaffoo? te 
«00? fenben / boei) Beeft be faBe fo toeten te beieiben / bat Bp 
rutom3' ben boo?f3#a|toö| in ïjanben Breeg/maer bebtnben? 
flfDan» be aen ben felben niet / bah bat Bp een goeb {lectjt gefd 
*cn / cn toaë / en bat ïjp Bem nooit partpöig of bitter tegen bte 
om om* ban öet: Religie en ijabbe geb?agen/ t.o BP oth een Klein 
pagen. rebeitjB rantfocn b?p geBomen. 

3®p fouöen Bier nu boei bo:öcr berBalen be remon? 
(irantten en Blacijten bp bte ban 25?abanb gebaen/ 
ober be grote moebtotlligBeDen ban Ijct BrtjgsibolB / 
en be ongeflraftBeib ban Dien/ métten tnlneeBBaer? 
berp?ebtiegten/bte fp ben (ötoot-Comhtahbcut re? 
monflreren/ maer aifo top büö lange ban ber bde? 
geringe ban Eetben Bebben ge3tocgen / t.ö ’t ttjb / bat 
top baer toederom ban berBalen / op bat Bet niet en 
fcBtjne/bat top Ben in Bare 3toartgljetb geBed berge? 
ten Bebben. 

^ctoijle be ^pangtaerben Seiben belegert / 00B 
Den l^age/ fiBaeflanbfe-fïutë en ©iaerbtngen Bab? 
Den tngenomen/ 00B ben Eeibfen-bam metbolBbe? 
fet/ fo Babbe BP 00B een fcBanfc gemaeBt aenbe 
s^oointougge/ tuffen ben i^age en ^df. <Ên ber? 
flaenbe / bat be ihrnce ban ©rangten een fierBc 
fdjanfe ijabbe boen maBen/ tuffen <©eif en <©utoer? 
fc Bte / op een plaetfe / bte men be IMberbaert noemt: 
fo toa.0 Bern acngebtent/ bat befe plaetfe toaei ban 
groter impo?tantten/en bat Bp De fdbe Bebbenbe/ be 
jlab ban <©eif baer boo? ooB feer benaut / en ban anbe? 
te freben / fo ban rtorterbam aio ^fijtebam / gefcljet? 
önt fouDe toefen. iBacrom BP boo? Bem genomen 

Beeft / be fdbe plaetfe in te nemen / en aifo neffeng 
EetbenooB&elfgeblocBeertte Bouben. <©m befe enbpo^n^ 
meer anbere rebenen toille/ fo berfocBt Bp aen bet? ™“LÉ 
<B?oot-Commanbeur nocB eenige ^paenfe <itom? fr^anfc 
pagnten / bte Bem fonb be Ccmpagnten ban ïBon %*- op De 
ionfo be ^oto jBajo? / ban Soan b’Elfa/ Banitaen 
be JiBoraiesi en ban €>?tio/ betodBe fïonben onber tcunF> 
’tgebteb ban Sfuitaen ïïomero. ^Be feibe <©?oot- met» 
Commanbeur Babbe 00B iaft gegetoen/ bat men be 
17 baenbden oube foïbaten ban be Regimenten bah 
<Bon Rob?igo be (Coiebo / en ^Bon «föonfalo be 35?ac? 
camonte/ bte feer fober enguainB in o?b?e toaren/ fou? 
be rafferen/ en bat bè feibe 17 baenbden fouben ge? 
boegt en geb?acBt toerben onber bettoe Regimenten 
ban 3Bon jferbtnanbo be€oïebo/en benfdben^u? 
iiaen Romero. I^p o?bonneerbebanadgBen/ batbe 
25 baenbden ban Bet Regiment bqn^, ©Biiippe m 
ban «g. ^|acoö fouben toerben getebtgeert en geb?acBt 
tot 12 baenbelen /. Baer gebenbe tot ©elb-öbeiUe 
jf?anctf£0 ©albej. <®t f*lbe Balbe3 albugs bérjïerBt toat? 
en allegereebfcBap gemaeBt Bebbenbe/ ombeboo?f3 f_EL&06/ 
fcBahfè banbe $oiberbaert in te nemen/ to op Rijnss? Mei 
bagbena9 3|unp/met groot apparaetbanb?uggenss fropDe 
en aile anber gereebfepap baer toe bienenbe/befelbe 
aen aiïenBauten feer fbneufeitjBen Bomen befp?tngen 
cn aenbailen/maer bie ban binnen De fcBahfe 3tjnbe Beitagcti 
baer ban berabberteert/ Bebbenbéfdbefocouragteu? ^ 
fdijBen onffangen en tegen gefïaeh/ bat fp bien furteu? becif^ 
fen aenbalntet alleen en Bebben manltjB af geflageh/ ban 
maer bat fp be feibe in ’taftrecBenoobberboigt/ een 
bed geflagen/ en ai ’t gereebfcïjap geBregen Bebben/ eti 
ië be refre bp bïe ban <©eif boo?të berboigt totte feBan? 
febanbe^oo?nb?ttggetoe. <©aer sijnber ober be 400 
ban be «gpaenfe 3tjbe gebïeben / bde geguetfle 3tjn na* 
berpanb gefib?ben. ©an beë finten3tjbe sjjnöct ge? 
biehen omtrent 20/ en omtrent fo béd geguetffe. §6 
Bebbe fcl)2ijbenë gelefen / tnBoubenbe bat be ^paenfe 
fdbenbeBenben/batter tod 800 gebïeben toaren / en 
bat men gtfte ban bed meer /ban na naerfltg onber? 
focB cn Beb tB ban geen meer Bonnen hernemen / en ië 
00B toaerfcBijnlüBer. 

<EBe ©itttce ban <©rangten met be Staten ban ^oi? 
ianb en ^edanb/tod toetenbe/ bat bte banEeibert Wngceit 
feer toaren benaut/en bat bebtetuaiiefeer minberbe/ boo?|a3 
fo?genbe bat bp aibien fp niet Baefï en toerben ontfet/ SS re 
batfe uit noob fouben geb?ongen toerben/ Ben op te ge? omf«? 
ben/toaren feer mette faBe beBommert. ^>e ^?ince ««• 
acBtenbe / bat aen ’t berlteë ban Eetben oóB toaë Ban? 
genbe alle fijne reputatie/en rujie niet / nacBt en öag 
bebenBenbe op bemibbden/banbefdbeteontfetten. 
iip Babbe geboben bp fplaccate/ bat alle deDuiflui? 
ben Baer Boo?n en Boop fotibe geb?acBt toerben in be 
naefte «Steden onber fijn goubememente/ gdjjB ge? 
öaen toerb. ©oo?të p?oponeerbe Bp / bat men be 
jfêaeëenfafdbijBenfoube boo?fïeBen / en be fluifeti 
ban Rotterbam / ^djteöam / & dfëBaben / en anbè? 
re bte in Baer rnacljt toaren / foube opfetten/ en Bet 
lanb alleë laten onber toater lopen / fonber acBt te 
nemen op be grote fcBabe (betoelBe geacBt toerbe toel 
300000 Bronen foube beb?agen) bte baer uit bolgett 
foube / en bat men aifo een 3ee met ebbe en bloed 
ober een b?oogbafi lanb foube maBen / om baer naet/ 
alë Bet Boog genoeg foube 3tjn gebloept en getoaffen/ 
naer Eetben te baren / en be ^tabopfobanigetotj? 
fetefpBfenenontfetteh. 5be optnten toaren Bier eerft 
bibetë / maer berftaenbe uit ben ©?ince / bat Bet on? 
mógdyB toaë/naer aller menfcBen oo?bed/'t feibe te 
lanbe te mogen boen / om be macBt ban be bpanben/. 
Bare mentgbulbtge flerBtcn én tod befette fcBanfen/ ^pta 
en bat Bet met rntnber pertjBelë en Boften / te toa? öoojtc 
ter foube Bonnen toerben gebaen / alë te lanbe / uit? jje2 
genomen be fcBabe ban be lanben / fo Bebben fp ffnV 
ben 24. ^[ulp refolutie genomen / en bajtelijB beflo? openra/ 
ten / bat men terftonb be faBe bp ber Banb nemen 
foube/ ombebenaubein Eetben te bcrloffen en ont? ianD tt 
fetten. ^©aer ië geconfenteert 120000 gulben ge? laten'tot 
reeb/ bie men fo bp mantcre ban capitale fetttn?®^. 
ge en leeninge foube fien te licBten / gdpB oofe ge?öeru 

öaen 
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baim ts / baec obltgatien ban toerben gcgeben/ en 
.oohnamaelSgerefïiïueert 3pn: en nocp 45000 eren 
nen tec ntaenb / bobcn be o?binaris comrilnitten. (Cot 
Bet booten ban De bijfcen jijit berfcpeibe petfonen 
gecommttteert/ onbet anbete tenten gecommttteert 
gionlteren Daniël banïBijugaeröen en JBtlfemban 
©alenfïem/ bteterfïont met groter goebtotlltgpeib en 
bigt uit Kotterbam getogen 3ijn / met een goeb getal, 

©et# pioniers/ en pebben ’t fclbe te toerfre gepelt <©e$?tm 
•«teer» re ban Orangten is felfö met iflkpaulus 2dups 
iZw' ^Ibbocaet ban ben Eanbeban i^oKanb / en fommige 
fielten / anbere ban De Staten/ opten 5 en 4 Sdugufti opten 
*n ff- Üfelbp getogen tot Capelle/ nitoaer een ftöanfe/met 
iieopent. brggfboibbefet/toasïeggenbc/alteaetöenögbboo?# 

gefteften toerbey en toerben n> gaten in ben felbeg 
bij& gegraben/ in boegen bat pet laetlïe gat quam 
reent tegen ober fJfdmonbe. (CufTcpeniSötterbameu 
<©elfs-paben toerb oofc een groot gat gemaeöt/’t toclP 
feer beel teaterjS in b?acptc.Oe ffuifen tot ftorterbam/ 
^epiebam / en b’anbcre (ïutfenban pet JBefi-quat; 
tier / bie in Den maept toaren / toerben ooit al t’famen 
open gefet/en men bebonb/bat bc ftatfe tot Kotterbatn 
een geteelbig toater in gaf. 

moet Dier/ tot berluftinge beSleferS/ inbefe 
b?oebe befcpjtjtonge mebe inboegen fefcer gefp2e& tuf? 

(£°U+)fcpenbe Eee en jfèafe/ bpccnbcr omtrent befen tijb 
gemaebt/ niet qualijb alptcr ten p?opoo|ie ban bit 
Doornen ber bgben bicnenbe. 

45efp?elt 
lufTctjen 
©cea* H 

Oceanus. 
V Oe fnett'jk drijft herwaers de fchuiniende Mafe. 

Hy poft eert ra fiber dan een 'vluchtige hafe ■ 
nug cn Dat! niet vergeefs , defe poft brengt ons bat byfonders. 
De 41®afe Mafe- 

Zjt gegroet o Coning, en hoort wat wonders. 

Van onfe Hollanders, die zijn botter dan bot, 

Geheel rafende, dul, of veel [otter dan fot. 

IVant daer fy ons eerfi uytfloten ongebuyrhk. 

Met dijken , met dammen, met arbeyden fuirlik: 

In ’tfloppen ,in ’t hogen , in‘t dijken met praéljken. 
Van haer gebroken hage ende fmalle dijken : 

Niet hogers duchtende , dan 3t Noord-wefteltjk blafen 

Om den hoogheid tegens te flaen , van u hoogdriftig rafen 

Is dit rafende volk nu fo gantfeh ont[innig, 

Datfiy Gode bidden devotig en innig, 

Om een Noord-wefler Jlorm, om u verderf ijk woéden, 

Ende om 't goed Land te fien onder u vloeden, 

Daer toe ook elk opent zijn di jken en flut fen 

Om u te ontfangen en [elfte ver huif en 

Zijn dat niet rechte bottefotten of dutte menfehen ? 

Wat ftaet u, o Trince, doch hooger te wenfehen ? 

*t Haeflen heeft my vermoeyt, om u verblijdinge, 

Want ik wifl, wat u lag aen dees goey tijdmge : 

’t Is nu recht u tijd, u palen uit te flrecken. 

En ’t graf ge Holland fo dik te bedecken 

Met u fout vloeden ten eeuwigen dagen, 

Datmer voort fa l viffehen , daer men plag te jagen: 

fa die Walvifch groot falfpelen en afen 

Daer die melkfonteinen weeldiggmgengrafen. 

Slaepterniet op, Heere, maektvan Holland Zeeland, 

Dewijl ’t open ftaet: want fo u broer een vree „fiant. 

Of fo eenig Landsheere diefchoon bruit ging trouwen, 

Waerdy uit gefloten, mat te fipdcy berouwen. 

Oceanus. 
Door botheid, noch door fotheid, maer door grote nood. 

Van ’t Spaenfch regeren hatelijk boven den dood. 

Heeft Holland mijn inkomfi voort minfe quaedverkoren. 

Om den Spaenfche nefen ( haer meefie quaed) te foren, 

So maekt trouheid, dat fy om te fpijfen trouwelijk. 

Een ft ede, veel landen fen bederven rouwelijk. 

Wilt my nu Eolus uit het Noord-wefigeleiden. 

Ik fal haer fpijffehuiten leiden in de (tad Leiden, 

Spijt den Spangiaerts, en dees lecker eeters van weggen 

ï)ienu beleggers zijn, hongerig doen beleggen, 

Envoor gejuikerde wijn, zout water doen drinken: 

So zijn die vuil brengen ge fouten tegen ’tfiineken. 

Sa/’t wecldig Holland ook dienen ten goeden, 

X>at het gefraft teerde met wittige zoutvlóedens 

Want al is daer nu fier ft, oorlog en dier le [waar. 

Men acht geen roede, elk leeft of daer geen fir af en xacr. 

De Spaenfe verwaende, en ’t Neerlands weeldige fon.■= 
den. 

Hebben malkander, ook elk haer fir af recht gevonden, 

Sy [uilen (komt vree niet ) haer machten onder linzen 

So krenken, dat hen licht een vreemde macht fal dwingen. 

Maer de vree is qual jkgedurig te verhopen. 

Want haer meiningen hart tegen elkander lopen, 

Spangienfag ’t Land liever arm,dan vry,en rijk van haef. 

Neerland is liever arm en vry, dan een rjke fiaef. 

Spangienfou ’t Neerland geern opfiocken en vervielen. 

Neerland waer geern vry van dees Spaenfe fietcu, 

Om Gode recht te dienen met penitentie 

In vryheid, na 't-gsjuig van de confcieniie: 

Daerom en achtfe fot, bot, plomp, noch verwaten. 

Want om haer vrye Godfdienflfy ’t liever al laten. 

Dag bijben nu aibug boo?geileben 3ünbe / en be 
fluifen opgefet / Deeft be p?ince uit Eeelanö out? 

öoben ben SCbmtrael gjonfcDeér Houté 25opfot: en na 
batfpte famen/ foin ’t particulier alöinbe Staten 
Dabben beraebfïaegt / en aileö oberleib/ op toat totjfe/ 
met toat bolb en gefeput men Eeïben beft ontferteü 
fottbe: foi£ Dp toeberom na ^celanb gercijï / om al? 
baer allesbaerbigte maften. ï^ier entuffebenteerbert 
tot C^elf/ tot ETottecöam cn ter 05oube ooi] allcge? 
reetfcDapgemacfet/ foban platboombefcbepen/ 
ïenfepuiten / galepen en anbers alles bat nobig toaö. 

IKiDbelretpb / namentlpb ben naefileilcn gulp / 
fepjeef ©albeus aen bie ban Eeibeimt ben ^age/bes 
fen naboigenoetuief, 

EErfame goede vrienden, nademael ik verhopt, SBaik' 
datgyaltijds voorde Coninklijke Majefteit uwen ücusS . 

Erf-heer gebleven z,ijc, en niet en begeert de bederfïe- 
piflè uwes Vaderlands, fogyfiet de ellende, daer’tin Hcfr 
gevallen is , en noch meerder (te beduchten) aen- ben/Den 
ftaende is, en bekennende de grote goedertierenheid 
en barmhercigheid van fijne Majefteit, vele noch even jy. 
hert en obftinaet blijven, hen latende mifleïden , met 
ydele woorden en vals ingeven , verfpreyende onder de 
arme en onnofele gemeenten, dat fijn Majefteit niet 
dan alle hardigheid, wraek en toorn over fijne onderla¬ 
ten wiltonen, ’t welk alle de wereld anders.'kenlijk is, 
en wat grote genade die van Leerdam (naer dat fy niet 
meer tegens en mochten houwen ) gefchied is, die alle 
in genade ontfangen zijn, en blijven vredelijk fitten in 
hare goeden, fo ook by honderden perfonen, fo binnen 
Ütrecht, Gelderland, Braband, Vlaenderen, en ande-; 
re fijne Majefteits landen, weder gekomen en geftelt 
Zijn in alle hare gehele goeden. En fo gy diesfoud twij¬ 
felen , ik ben te vreden, eenige die gy foud willen fen- 
den uit der ftad van Leiden , vry pafpoort en geleide te 
geven, om te mogen treckcn tot Utrecht, Leerdam 
en andere plaetfen, die fulks metter waerheid fullen be¬ 
vinden : wantdedeure der genade van fijne Majefteit 
ftaet nóch open, maer zijt des gewis, als de tijd over- 
Ifreken fal zijn, dat in contrarie alle de genade in ftrafte 
en wreedheid veranderen fal, en gy fiet voor oogen de 
grote ellende en armoede, daer in gy zijt, en dat gy des 
Coninklijke Majefteits macht eh heirkracht niet cn 
fnoogt wederftaen , hoewel men u blindhokt, en con¬ 
trarie de waerheid wijs maekt, fo wilt doch eens infien 
hebben op de gelegentheid der faken, en wederkeren 
tpt uwen genadigen Conink, u verfekerende, dat alle 
die binnen der Stad zijn, wat fy tegens fijne Majefteit 
mifdaen mogen hebben, dattet hen alles, fonderyet 
achter te houden, excipieren of referveren, gehouden 
fal werden, en van alles vergeven en quijd gelcholden 
is. En fo gy eenig twijfel foud maken, indien gy ycman- 
den alhier, of tot andere genomineerde plaetfen wilt 
fchickeri, ik fal u geven vrye pafpoort engeley, van te 
mogen komen en wederkeren. Wilt hier van de onno- 
fële goed onderricht doen,op datfe in ’t lefte niet cn val¬ 
len in hare grondelijkc bederffenifte en ruine van der 
Stad: want fijne Majefteits meiningeis, van der Stad 
niétte fcheiden, voordat hydie ia fijne onderdanig-. 



ss° Het fèvende Boek. 
heid gebracht fal hebben fo hy ook die van Delf en an¬ 
dere heden lal befetten en benauwen, fo die van Delf 
ook wel ontwaer werden. Aldus en verlaet u niet op ’t 
ontfetten vandenPrincevan Orangien , want gy lult u 
met een ydele hope bedrogen vinden. En fo die 'van 
Leiden hen hier toe voegen, en wefende de eerfte, lul¬ 
len boven alle andere gratie genieten. Uit den Hage 
den naeftleden July 1574. Onder hond, u goede 
vriend, en was óndertekent 

Francisco de Valdez. 

D^e ban Keibcn en amtooo?ben op befen fc?tcf 
niet/ fp en berfcBftftten ooft boo? 3üne b?eigemen* 

ten/nocB en Dctronöcn 3öne beloften niet/ooft toaren 
fp niet ban mcninge/Bace bonögenoten teberlaten/ 
maer jp o?bormeerbcn een bibbag en bafïenbag / fcebe? 
Icnöc erp2ejTeiijHctt/bat ntcmanb jegens <0obs tooo?b/ 
eenige berbienftenin 3ijn baden en foube (tellen. 

«Den 2 2Sugu(ti is aibaet gepubliccert/ bat bi Bope* 
(Foi ss.) ren fjaïbe fuuücrs bie in ’t eerfte beleg geftagen toaren/ 

nu gangbaer fouben toefen/ ’t (tuft boo? een buit. 
eDcn 4 3Euguftt 3tjnber b?ieben ban parbon geBo* 

men ban ber iDabbinge af met eenen tromflager / bp 
ben Bclbbeer 25albcus onberteftent/ inïjoubenbe / bat 
6p albien men be dabobcrlebetentoilbe/battecnie* 
rnanb getoelb notfj oberla(t en foube gefchieben/ en 
alle faBep bergeten en bergeben 3ün / en bat men Bern 
amtooojbe foube fenben tuffen bien bag en ©?pbag / 
en bes anberen baegs guamenbee toeberom b?ie* 
benbanptirbon/gefcf)?eben uit ftet leger ban üeiber* 
bo?p/bie metecnb?ougcfonbentoerben. «Den y 2£u* 

jrocScn' gufti begoft men mout-BoeBen te bacften / toegenbe 
Bebac' omtrent een ponb f toaerte: en men begonft bie onber 
fc?1»• be gemeente uit te beien / ban alfo Bet be eerfte toaren/ 

en batfe niet toel en toaren geluftt nocDte genoeg ge* 
bacften/ toas Bet gemeen bolft baer gualijBen in te b?e* 
ben/en bie men ben felben bag Bocht ont een blanB/ 
Bocht men ’S anberen baegs om een Balbe ftuiber. 
aDaerom ben 7 3tugufri afgelefen toerb / bat een pege* 
Itjft bie ’t ban boen Babbe/ meel mochten Balen cn bac* 
ften be ftoelten feïfS/ fo Bet Ben goeb / nutfie en oo?baer 
bocljte. «Daer toerb ooft afgelefen / batter geen gela* 
genen foube mogen gefet toerben in be herbergen / ban 
bat een pegcltjft bier foube mogen Balen / en betalen 
metter Bannen. 

«Den noob toerb binnen Seiben affebagen groter/ 
toant baer BuiSgefinnen toaren / bieobermits geb?eB 
ban b?oob / 3 en 4 gulben aen too?te!en aten in een toe* 
Be/ in boegen bat be toarmocfïuiben rn bie tijbrijB 
ban gclbe 3tjn getooiben. «De ItegeerberS ban Seiöcn 
beben ooft be paerben uit be toepe Balen/ en in be ^tab 
op ftal fetren/ op bat be melB-bceften Bet gras te langer 
foube (treeften/ en begonben ooft Baer Boepen te fïaen. 

<Dmtrcm befen ttjb/alfo ben Bongcrsnoob bagelijr 
Boe langer Boe groter toerbe / en bat Bet b?oob en 
moutftocBcnfeer begonben te minberen/ en batfebin* 
ncn Hleiben feer toeinig ban Bet ontfetten en bictitaïie- 
ren Bonbc bcrBoren/ fo is 'er onber Bet gemeen bolb 
grote tnurmuraticgeftomen/te meer/om bat bebo* 
ben / bie ban bes J5tabs toegen aen 3ijn OEjcceUcntic 
gefonben toaren/ toel 14 bagen toaren uit getoeed 
fonber toeber te Beren / toaerom bie ban bc^§tab / om 
be gemeente fo beel bocnlijB toas / te (tillen en te beb?e* 
bigen / Bcbbcn ben 8 ^ugu(ti in bet nacBt/ boo? cenige 
BeimelijBe cn bcrbo?gcn of onbeBenbc toegen uitge* 
fonben aen yijn €rcellentfe cenige anbereboben/ Bern 
lutben bclaftenbe / toanneer 3p tot «Delf befjouben 
obergcBomen fouben 3tjn/ bat bie ban &elf tot een te* 
Ben ban Baer obcrBomftc / eenige fcBoten met grof ge* 
flliutfcBieten fouben/ Bet toclBe bes anberen baegs in 
ber nacljt alfo gefcBiebc. 

Bifebciï tDen 12 tïuguiti guamen ttoe boben metb?icbcn 
Da» fijn pan jijiï «Jrrcellcntie binnen 3lcibcn / inBoubenbc / bat 
hmti l,p berfjoopte bat fjp be <§tab / boo? bc genabe <0obS/ 
aen Me foube ontfetten / boo2 mibbcl ban Bet boo?(tcBen 
ban %eu banbc|DaeSen ^fTelbijBen/baer mebe men al boen* 
öc“‘ betoas ; bebanBenbe ben burgeren ban Bare getrou* 

toigfjeib cn Wijt/ batfe öe^tabfob?oomlijBentrou* 

1 toelijB tot baer toe betoaert Babben/bco? toelB fcB?iF 
ben be gemeente feer berblijb cn ber Heugt toerben/ Ijo* 
penbeïjaed ban Baer ellenbe bcrlo(t te fullen toerben. 
«Den 16 2fugu(ti toerbe binnen be^tebe met alle be stiiarüi 
BlocBen aïlarm gcBlcpt/bermits men beo? eenen boer/ 
bic op be JBo?fct) gehangenen binnen ber ^tebege* f„ ï' 
b?acBt toerbe/ berftaeh Babbe/bat be fcBanfe op be bal. 
poelb?ug met toeinig folbaten befet toas / toaerom be 
folbateh /b?pbuiters cnbo?gcrS gclijBciijBeen groten 
uitbal beben/ meenenbe be fcBanfe ban be ©oeIb?ugge 
af te lopen en in te nemen / ban be folbaten baer in 
toefenbe/ toeerben Baer feer BloeB en manlijB/ alfa 
batfe fonber beel uit te rechten/toeber om na be^tab 
feeerben / albaer een ban be bo?geren bcob gcblebeit 
iS/ bie 3P mebe binnen b?ochten. (€cn felben ttjbe IjaeL 
ben be bo?gerenbebonenenettoetcn/bie eptenbelbe 
(lonben/in ber ^tab/ geBjB3PooB’tBoo?nenanbèc 
getoas ’t toelB noch te beibe toas beben/ tenaenfien 
ber bpanben/ bie fulr niet cn fctljten te bcletten/’t toelB 
feer te bertoonberen toas. 

«Den 17 5£ugufri alfo be foón ban ^ian^chb?iBf3 
25acBer gehangen toas/ guamen eenige b?teben uit 
be fcfjanfe op ber JDabbinge/inBoubenbc/bat befeL 
be toasgerantfoeneert bob? 2oogoubeBronen/ men 
foube ’t gelb fenben / 3p fonben Bern laten bolgeh. 
^aer op geanttooo?b toerbe / battet niet BeBoo?lijB 
noch rebelpB en toas/ bat men fo jongen BnerBten 
ban fo fobere mibbelen/fo Boog ramfoeneren foube/ 
maer fo 5p Betrantfoen bnlben bermïnberen / na 3ijrf 
gualiteit enbermogen/ foube ’t felbe gcb?acf)t toerben 
ter Balber bijB / lopenbe ban be 5Ditte-poo?tnabec 
JDabbinge toe. €n is cinbclijBen ’t felbe rantfoen ge* 
macBtop 100 Broncn/ t toelB bp 5F?ans fecnb?iBf5 
bes boo?f3 3jan 25acBerS b?ocber/ ben 19 2tugufri/ 
met confent ban be iDagiflraet albaer / geb?acht toer^ 
be. «Dacr liepen beel bC2gerS mebe uit / bie bleben 
fïaen ter Balber bijB opte SöosDuifenfe (Tuife/om te fien 
Boe Bet aflopen foube. ^aer toerbe ttocmael met een 
goteling na Benluiben gcfcljoten / en jf?ans ^enb?iBf5 
toerb ban be folbaten in be fcBanfe ncBaelt en ge^ 
b?acljt. «Daer na 3ijnber omtrent 2% folbaten SCrguc* 
bufierS op be bo?gers Bomen lopen / toacr boo? be bo?- 
gers onber be ,§tab getoeBen 30n. 5^es namiböacgs 
is bc boo?f35p?ans25acBer toeberom be^oogtooerb^ 
fe poo?te ingeBomcn / bertelïenbe bat Bp toas ge* 
b?ocljt getoee(t bp ben oberfteh ©dbBeer 25albeus/ 
bie hem beel geb?acgt en eenen groten b?onb toijns 
boen fcBcnBenBcbbcnbe/toeberom BaBbe laten gaen 
na bc^tab. 

3Die ban Eeiöen in befe boo? berBaelben (ïaet 3ijn* 
be / en be benautheib ban honger bagelpBS meer en 
meer toaffenbe / hebben ben 21 ^tigujli aen ben p?in* 
ce ban ©rangien gefch?cben ’t gene liter fommarie 
bolgt: 

tDat 3ijn f. <0. beo? Baer boo?gaenbeb?iebenge* 
noegfaem beBent toas / in toat (taet bat Bare faben ba" 
(tonben/ be mout-fioeBen en fouben ten Boogden maer £5,2! 
bier bagen meer mogen buren/toacr boo? bleeB batfe arnbcn 
Baer reBeninge banbe b?ie maenben toel gcmaeBt Bab? 
ben: te toeten/ b’cerdc ttoe maenben met b?oób / en be r 
berbe maenb met armoebc.<Den mccdenbeèl ban Baér «« 
ho?gcren b?onh toatcr/ om bat Bet mout berbacBen 
toerb. ’t ©ertoonberbeBen feer/batfe rioit cenige b?ie* « 
ben banbe Staten Bare bonbgenoten Babben ontfan* « 
geit/en ’t fcBcen batfe genocgfacm bergeten toaren/«« 
Boetoel fulB fcB?üben Bacrbcr 3toacBen burgerenge*« 
móeben foube berderBen. ^n’tledcbaben ^E»0b om « 
UjbfaemBeib cn gcbulb boo2 Bun / enomtoijSBctben «<= 
BIoeBmoebigBeib boo? 3ijn ©o?delijBc Ccuabe/ om « 
Ben te mogen ontfetten. 

5DorB eer bien b?icf afgcbacrbint toas / ontfïngcn 
bic ban Scibcn b?icbcn ban ben 3B?incc/bacrin Bp 
Bun liet toeten/ bat be bijBen toaren boo?gedeBcn en bc pjfnre 
(Itiifcn geopent/ bat Bet toatcr al feer toas’getoaffen/en atn bic 
gaf Benluiben te Bennen/ aen toat Baben-bijBen Bet ah %tU 

rebe daenbe toas. 3|ier boo? toaren bie ban Heiben 
feer bcrb?eugt / en fcB?ebcn toeberom aen ben ^?ince/ 
bat fp fijn ©o?delyBc<0enabe feer bebanBten ban fijne 

nacc* 
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naerftigbetdcngo^tebotr/fcD?^ ooktoatfpadj* »ebtoater eter te binnen-dijken foute biccrai/ 
tenraedfaemte^jn/ om boo? ccrft boo? tefteken/ en teel) dat men te bo?derebinnen-öykenberfekercnen 
fonöcn bette defc b?tcben gelykdyk af» Ben nacljt fterkèn foute/en te fdbebetoaren/bat te bpanben bie 
bacr aen/ alb 00b öen 2 z. ’b nadjtb quamen öaer noclj niet en bonten innemen/om öoo? te fteken / öaer op re* , 
beefebetten anbec boöett/ b?ieben b?engenöe fo aen te folteerte DP te belegeringe te conttmieren/baftelp (Fo176 ’ 
Deercn ban ter ^taö / aib aen berftDciöen bo?gcrcn/ gelobcnöc/öat Ijetöie ban Heiden niet lange eb fokten teai&cus 

• - - - ^ ^ *“''*■*- 1 konnmfierden/ offp en fouten doo?bongcrbnooö ge* «f®1' 
jongen, toetten Ijenfjaefïobertegcten. at&us öêöc 

mbouöenöe/dat l)et toater aiftond acnbelanbfcöet 
btnge ban SSljynlanöcn Bdftnnd/ en bat met ljuipe | 
beö 2EtbcrDöogften bc ^tab feer Ijaefi foute toerden ïjpde dijken Dter en öaer berljogcaen berfterken/lei? rinse 
ontfet / bacr toe bie ban Bo?ö?edft/ Bdf/botterdam 
en éoube alle Den neerftigljeiö beben / om te fdjepen/ 
bic bc bictuaite fouben brengen/ toet te booten/ en 
öatterfolbaten gereed toaren/om alleb ober te b?eti* 
gen fonber peVykel» ïftet boo? toosten ber bo?geren 
betten feer gefterkt en gemoed/om Ddaldermttetfte 
met gcbiilb te beitoacljten» 

<©?ore t&e §p?incc ban Brangten tocrb omtrent befen ujb 
en fm- nict tm fiaefttge en feer periculeufe fiekte behangen/ en 

ban <0ob Almachtig befocljt/ in boegen/ bat bc fp?akc 
tien / en te bpanben niet beter en toiften / of DP en toab 
at teob/ ftelben baer op grote Hope / bat boe? fijn dood 
alle ber ©ollanderen en Zedanderen faken genoeg 
bedoren fouten gaen/en fp lidjtdyken Daeft meeftec 
fouben toefen ban alleb. Baer toab eenen genomen 
tot ütrccDt / met laft om dennette ban Sïitegon 

gcüncP 
ItjUe 
llelite 
ban ben 
JPjfnce 
ban ©> 
ranglcn 
in 2Cns 
Biifto 
»e7+. 

be baer op beet bolr in trencDeen / om ben lüöiinndéren 5??/ 
en Zeetanberen tjenboo?ncmen/ ban bc ^tadteont* 
fetten/ te beletten» , mieren. 

Bit doo?ftekcn ber dijken bocDt niet alleenlijk fom* 
mige b?ecmt/ dantoerd ooft ban tuin befpottet. Bit «eftot# 
geftbiete niet alleenlijk ban beo $?inccn bpanben/ bic ff 
op berfttjeiben toyfe boo? te ftaöb muren, roepenbe "3“ 
baer mebc fpotteben: ban ook fbmmtge / ook toet ban nen Der 
be treffekjkfte/ die fnlkb bctoilligct Dabben/ bic bet Ww* 
docD boo? baren oogen onmogdyk fdjeen/ en ook 
ban fommige ban ber ftad Hctten / toienb menin* 
ge toab / bat bd toater tegen be boo?f3 bammen 
Hutten foube / of ten minften met getoetb gcfcljuf 
too?ten. 

! dommige bie Den tot befcr tijd gebeinft Dabben/ 
; fp?aken fetjimpenbe: gaet nu op ben toren / gji <0eu& 

be tc boen onttlaen urtfunc gebankemffe / bolgenbe liet | kettö/ en ftet Det iKaeötoatcr te gemoet/ en anbere 
accoo?b ban jiaonf b?agon/op ’t obergeben ban be Hnb 
jKtbbclDurg gemaekt / ban tiJtrecljt gekomen 3imbc/ 
en be tijbinge ban be grote krankDeib/en Dd baijcD*ge^ 
rurDte ban beb p?incen obertijben berflaen Debbenbc/ 
tb terHonb toeterom na ben <©?oot-€ommanbeur 
gereifï/ om nieuto bcbel/futr top Dier boten Dekken 
bertjaelt. fiekte toab ook fonber groot penjkel 
niet /toant men mcenbcbatijpÖepeHDabbe/entoab 
ban fijn eigen Dofgefinte genoegfaem bertaten: borD 
men fcib / bat tjpfc fclfss Ijaöbe belaft ban Dem te gacn. 
^cn Ontfanger <©cnerael ban IQollanb Co?neUb ban 
jBirop Deeft mp t’anbcren tijben gefeib/ bat DP ter fek 
bet tpb met eenige banEetbert/bie.Demb?iebenge' 
b?otljt Dabben/ tb gcrcift na Rottcrdam/cm ben 
re te fp?cken/ komenbe in ’t logement of Dof ban fijn 
aêrtellentie / en banb albaer niemanb bie Demecmg 
befeljeib boen konbe/ fo bat Dfi omk in fyn ftaepkamcr/ 
aitoaer öen f>?ince te bebbe toab leggende / fonber een 
renigmcnftDebpDemteDebben. l^p flpjak Dem aen/ 
b2agcnte/fjoe battet met fyn €rcellentte toab/eu toacr 
al fyn bolk toab / Dp anttooo?öe met een 3toacke ftem* 
arte/ bat kPfe ban Dem Dabde boen gaen / en bat DP feer 
krank toab/ gaf Dem cbcntoe!geDoo?/enberftaenöe 
bat feiten noef) ban ben bpanben niet fit en toab ge^ 
nomen / fo bcirbeugde DP Dem / en bankte <©od / en 
ban bier ure begonbe DP terftond te beteren/ en nam 
te fake ban te ómfetttnge ban Seiden/die boo? fyn 
fiekte feer ftappelyk toab gebo?bert/ toeterom bp ber 
Danb/ en Deeft Dem/ fo baeft DP een toctnig aen be beter 
fiand toab/ terftond ten bolke bertoont / baer düo? ben 
moed toeterom getoaffen ib* 

ï|et dcö?ftcken ber byken toab fo bette gebo?dert/ 
battet omtrent 1 o of 1 \ palmen Doog ftonb / tegen te 
landftbcidinge aen / bte men ban meninge toab Daeft 
mede boo? tc fteken / om fo al bo?der na Heiden te boen 

nopptrfce fatten, ^on f ?an«fco 25albeo ©eld- oberfte ban ben 
^pangtaerden Ijier ban bertoittigt 3ijnbe / bede tot 

öcr btM ^oetermeer fijn krynbraeb bp een bergaberen / aU 
toaer DP mede bede komen gjonkfiecr ^jofian ban 
SIBatenefte ban 3©ibifma/ bie Dem banfclfb albaer 
int leger liet binden ten öienfteban ben Conink/ mitb* 
gaberb üan be Ruiter ban 3Mf en anbere J|pllan= 
berb / b?agrabe Dntitaöer abbyb ban Det doo?fteken 
ter byken / en of Det tod mogdijken toab / bat Det 
IBaeb-toater tot Heiden fouten konnen komen / en 
Ijenlmöcit bdetten te telcgcraige te botboeren / en bat 
be rebellen (öaer mede DP bclgoUanberbenZedan^ 
berb meende) Daer fdjepen bacr ober na Heiden (om 
ben konnen Sicngen. <®aet btden biberfe optnten. 
^©e ^pacnfe Capiteinen / ban ’t toater berbaert 3yn^ 
be/fuftmeeröenja: baer jegenb bc boo?f3l^ateneffe 
én jutter Ijcn berfekcrddi omnoaelyk te 5D« / bat Det 

^rD?i|r 

53a!öd 
fiecaöüi' 
8e rot 
^OttCP 
meer/ 

fpytige tooo?bcn/ niet toacrbig om frD?iiben/fo öat 
bed 3toacke niet ailecnlyk een toeinig kicinnioetiig 
teerden/ban begoft ook alienbkenb albaer ttoeö?acljt 
tetoaffen. 

^e ïicgcerterbbanter^tabfoekcntie&itteboo?^ 
komen/ en op bat ook Darcr burgeren Ijcrtcn berfterkt/ ben ban 
en boQ?namdijk / bat Daer ontfet metten uiterften blut 
gcbo’bert modjte toerden/ Dcbben optensy Hnnufti fccnt)e 
b?ie ban Dafen burgeren uitgefonben/ namentüjk 3fan ^«ten 
Claef3ïïoob/jF?anbCo?ndif325ackcr/ cn Cojndib 
€bcrtf3 met ttoe b?ieben/ben eenen aen ben ^?inte 
ban <0rangien/cn ten anderen aen ten Staten ban 
Rolland Dare bondgenoten: Det inbond ban. beide 
roerde mceft öen Staten / öen todken fp genoeg ber^ 
maenöeti ban bare futmadjtigüeiö/ öat fp nooit in 
den tijd der bdegeringe aen Dun gcftb?ebcn cn bad; 
den/en Dun fo ftille bidden / rcdjtb offp metten ante* 
ren niet bcrbonöch en Dabden getoeeft/ cn meer nn^ 
öerss dat Dun roerde: fp gaben te kennen / datfp de öne 
macnbenDunbanöenp?incegefct/num grote dlcn= 
de en miferie ober gcb?acDt Dabden / cn bernamen 
nod) niet bed anderb/ban een pödc Dope/ toacr boo? 
fp p?oteftecrdcn boo? <0od 3ClmacDtig cn benaufd)c 
3©ecdd/baer bdjoo?lykcplidjt bolbaen te Dcbben/fo 
battefdjulbbpDunnieténtoab/maec aetl ter &ta* 
ten 30te/ die ter gdegenber tijd mocDten fien / Doe fp ’t 
konden bcramtooo?den: begeerten.dacrom/ fo bacr 
geen middelen boo? Danben en toaren / of fo fp de aen* 
gehangen middel niet en bertrcuöcn/ dat men lam 
fulr fouöe oberftD?tjbeh / en Dun ban Daren eed en ber* 
bond berö?agen. 

<©e Staten ban Rolland Dcbben op den iy ?ïumiffr 
Dier op gcamtooo?öet/ daer ban Dd inDoiiö Dier iïolgt 
in fubftanrte. 

^P toaren feer bcrtoonöert ban Det geboden / bat am* 
die ban Heiden ban Dun Dabben/ toant ^Bod en alle De feoortie 
3Berdö toab getuige ban de fo?gbulöigbcid / diefp |ar"r^ 
boo? Dun ö?oegen/ al en koften fp dat boo? alle man ^taren 
niet laten blijken om reden: te fdiaöe/ öaerfp fo me* bantel* 
nig öuifend menftDen/ öoo? Det toater/in toediten/ 
gaf fulr genoeg te kennen /Daööcndaercm een teken xcibem 
banongeDojo?öcgetroutoigDeiö getoent/daer tot öentc 
einde der JDerdö toe afgefp?okcn foudetoo/den/en “ 
fo fp toillcn bolDerden/ gelijk fp tot nedj toe Dcbbencc 
gedaen/ fp mogen foei berfekert 3yn/datfp’tgdjdccc 
land/Daer feiten/eu alledatter tb / liebcrfiiücnlatencc 
bederben/ dan Daer berlatcn / toant fp keften tod bet*cc 
ftaen/ Heidenberloft 3ijndc/ toab Rolland boo? biecc 
tfib berloft: dat fp niet ch Dadöcn gcfd)?cben / toab om 
Dat fp Daer geruft Dadöcn op öcb #?incenb?iebcn/ öc 
bode fouöe Dun mondelinge de apparaten bcrtdlen/ 
dieDP örfienljadde-, Befen b?icf toab ondertekent bp 

One 
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mt ban bc Btbberfcpap en €belen / en boo?to bp bc alfofï» mette 3yncn boo? fefter toifl / bat pet ftoo?n in 

ï 574? 

-^deputeerde der ftcden in tlolland 
<©ie ban Htciöcn defen b?tcfomfangen peftbende/ 

en paeiber burgeren perten baer mede geflerftt / be* 
toijfcndc / bat 3p tot ben liitterflen bepoopten te bol * 
ijerden / pebben opten lactflen güugufti befe paerbeo?* 
genomen o?donnantie/ op’t opfep?iiben der beeften/ 
pp bc gepele ©?octfcpap of 40 Baden bctoilliget / te 
toerftcgepelt/enpebben alle Poepen/ offen/, poftlirt* 
pen / ftalberen / fcijapen en bêrfteno boen opfcfmjben / 
en alle flratcn en ljutfen toerden opgeteftent/toaermen 

der flab op toao/ en be gemetnte met moutftoeften/ 
b)02telcn cn anberoonberpouden toerb/ pettoelftecc* 
ne groteflerfte inbejlad b?acftte/en meer enmeer b?cn* 
gen foude / fofp baertn niet en berfanen/toant ftetfou* 
be dorp poe langer poe erger tno?dett/ acngeftcn pet 
niet mógelpcn toao de flab te entfetten: en pettoa* 
ter/dtoelft ingelaten toaó/ om ^eiben te Ontfetten/ 
meerber fepabe ban p?ofpt bebe/ toant Btjnland en 
geiden ïjogcr Jagen ban^cprelanb en <®clfflattb/fo 
bat pet nietmcgeltjften toao pet toater tegen de ber* 

befelbebinbenfoube. ^telden Commiffariffen / met gen op te jagen. 35e0 finten omfet met 30 of 40 
namen Co?nelio€lsef3 bangiften/ en 5ian3£ucaf5 j bacnbelen ftneeptenen morpt niet maften/ bepaflfa 
ban 3©affenaer / bie fo toel pier ober / aio ober be re 
fle ban bieefep / fpeft cn andcrO / na reben / Mligpetb 
cn geltjftpcib fouben toefiept pebben / op bat niemand/ 
fo lange men pet ftofie berpoeben / ban pongcr en ber 

gien toaren fo befet / bat pet niet mcgclpft en toaO 
baer doo?te bomen. (€ot3leidcrdo?p toaren noep Ooo 
^paenfe oude feftutten geftomen / fo bat baer nutoa* 

; ren 3000 oude^pangiacrden/bepalben 27 baende 
ginge: fopemand iet ban becflcn cffpüfeberflaft/cn I ïcn^uitfen/en 18 bacnbelen ïDalen/ en alle de rui* 
bebonben toerb / toao berbeurt en toerden geflraft. 
21111e becflcn toerden op p?jjO geflelt/en bic banben «0e* 
riefttegabenden etgenacrO nabe toaeide ban dieob* 
itgatien/cntoerdboö?tO ban bier bagen tot bierbar 
gen geloot om fo beel becflcn te flaen / aio 3P boo? bic 

teren/eiinocp meer biemen ombieben moept. $tet 
tegenflaenbe alle defen/ toao $tjne fifêajefleit te b2eben/ 
be (lab in genabc op te nemeft met alle bie baer in toa* 
ren/rtiemandenuitgefonderf/ defelfde bp paer oude 
©?ibilcgiete laten / niet te bef toaren met gamifocn 

bier bagen ban nobe padden/ telneten/ elft pooft een banfolbaten/macrmet bo?geren te laten bètoaren/ 
palf ponö blceftp beo baego. 

(Cetotjlemi bic ban Xeibcn in albuobanigen daet 
toaren / pèt toater bafl in liep / en alle gereetfepap tot 
berflab ontfet bcerbig gemacftt toerb / jijn tot Kot# 
terbamutt ^eelanb aengeltomen ben 3 September 
een fepip ban ©lifftngcn met n flucPen gefeputo/ 
meefienbeel metalen/en b’anber goteltngen/en f baego 
baer na ’t gefeput ban Eiertf3ce cnban ber ©eer / met 
beibe be gCömtraïcn ban ©lilfingcn en^iertc3ee / na- 

acnconv melijft ^onlipeer HoupO ban ©opfot ^eerebanEtm 
ne ban ^ert / en 5lb?iaen 3©ülemf3 / befe pabben paer bolft 

op 7 CromflebeuO/ boben met getoclbig gefeput too aonpsi 
S3opfot 
uit zee* geruft /en toaren fierft 800 bootfgcfeHen. ^pb?ocp^ 
lanbmct tcn 00(t mct jjurt fcpcpeti met mibbelDaerge- 
i°nw fcput/omopallc piatbobcmbe feptntentegeb?utftcn/ 
fiootfgc^ fo bat fg ober be 100 icpclftucften / pfercn en metalen / 
run»- üaet bp ttoep fecr beel boublc en enftele bafTeti / en Mei* 

ne fltirftenö tfamen b?afptcn. (Cot fiotterbam/ ^elf/ 
ber<0oubeen anöere plaetfen toerbentoel 200 plat^ 
bobembefepepen gercet gemacftt/ befe toarenalbuo 
geitionteert/ elft fepip pabbe altpb boo? een metalen 
fluft/of fommigettoe/enfeO baffenbe5pben: entoa* 
ren pier boben berfien met palbe [piepen en feuifen / en 
toerben gerocit met 10/12/14/.i óen 18 riemen. 

<©caenftomfle ban befe SeclanbcrO maeftte eenen ®CE 
Sccufe ftp2tftonberpaecbpanben/ toant pet meefienbeel ee* 
fdlen 

bingt. 

IjüDiim 
öoojgc; 
ftefeen. 

WMÏ> 
ma 
fcljtijft 
om öie 
ban 

ncnto?ebcnen toilben poop toao/ fommige öjoegen 
fïlbcrc palbe manen/ baer op gefcp?eben flonb: Liever 
Turx dan Paus. ^p toaren gcb2cefl / om batfe nie* 
manben fpaerben/ poe grote meeflero öattet toaren. 
^P toaren gepouben en gefterft/en fagen baer fo to?eet 
uit / öatmen uit pet gefiepte ftonbe oo?öd^u / toat pet 
boo? bolft toao. <^>p bcrflonben paer toonberftjften 
toel/en toaren ftloeftte toater / enpcctoel 3Pfcertoilt 
fepenen / foftonbemen be felbe fecr toel cn gefcptfttcftjft 
betemmen/ om paer o?b?e niet te buiten te gaen/ maer 
pare «öbeepeben te gepoo?famcn. ^oe toel nu in’t lae* 
iflc ban gfiugufio alle ©olbcrO rontfom ber <6oubcen 
Botterham Man!» ftonben / fluiten ’t felbe notp aen be 
ïanbfcpcibinge en anbere bammen/ fiilr battet niet na 
g[eibencn fiofl 3tjncn loop nemen. tDebjpbuiterO uit 
ter <f5oubc pebben ben 3 September be ^tlbam boo?* 
gcfleftcn/ maer be ^pangtamó pcftbenfe beo anberen 
baego met peut cn pop geflopt. 

23albeu0 metten 5tjnenfcp?ebcn beeïb?teben aen bie 
ban Ectben / om paer te betoegen tót obergebinge ban 
bc flab/ geb?uiftenbe baer toe fepone tooo?ben/om paer 
te betoegen/en ooft b?etgen/ inbien fp niet en toilben 
oberftomat 

<2>e boo?f3 .fBatcncffe ban 3©ibifma fcft?eef in fom* 
ma bit aen bie ban 3£eiben/ pp pabbe omtrent ttoe 
maeiiben gcleben bneben aen ftun gefcp?cbcn / bc toel* 
ftc berbatenbe toaren paer toelbarcn en boo?beel / ban 

ieu. Pabbe op be felf be toeintg anttooo?b geftregeu: boep 

cn be toantrcutoenbe bie baer fouben mogen 3pn / fou* 
bemen b?p gdeibe geben te treeften toaer fp toilben/ be* 
geren 3P onberteftenbe articuien ban ben <©?oot Com* 
manbeurte pebben/ pp fal pun be felfbe in perfoon 
b?cngen/ fp poubett flecpo fp?afte/ pet iO guaebbat* 
men niet mag po?cn / fp fullen meer betftrijgen ban 3? 
begeren. ®e Colonel sfeariü Co?bohi p?cfenteefbe/ 
metpunpctaccoo?b te maften: fouben purtöponmo* 
gelijfte btngen niet te fecr beriaten/ op bat fp paer fel* 
ben met totjf en ftinb niet in be uitcrfle berberffeniffe 
en b?ocpten: begeert ten lactflen op alle pet boo?f3 ant* 
toooebe. 

^efgelpx fcp?eef25albeu0 frifOben 4 ^eptemb?iO 
in^paeno/ in fommabit/batpüri/ bie tegen <©ob 
en paren Coning pertneeftig en toeberfpannig toaren/ 
begenabe/baerpunbc Ccninft boo? pem toériep / fo 
3P pun alfnocp toilben befteren / en paer fcftulb beften* 
nen / boo? beeo tijb noep open flonb: beloofde pun al* 
len parbon / fb toel ben Commiffario 23?onftpo?fi / 
bcn^ecreban j^oo?ttopft/ foeter $Cb?taenf3 aio alle 
anbere. ï^ier toe gaf pp pun tijb om öpte anttooo?ben/ 
en paer bolmacptige ober te fenben/ tot beo maen* 
baego naeflftomenbe/en fonbpuntot bien einbe een 
pafpoo?te in ^paenfc taic gefcp?eben. 

ïDefgclür fcp?eben ooft bele anbcrcaenöie ban %eU 
ben / om paer tot obergebinge te betoegen/ maer3P 
blcben flantbafiia / notfitapó toaren baer fommige 
(na bat be Commiffarto 23?onftpo?fi opten feflen bag 
^cptemb?iO oberleben toao) bie licptelpft een muite* 
rpe fouben pebben bertoeftt/ en fp?aftcn nu/ bat fp paer 
tongen uit bc £ombacrt paoben gepaclt / en niet meet 
en toiibcnftongen/ maer bp’tieben ban ben Com* 
miffario fouben 3P toel geftoegen pebben / toant 3P 
fouben alfobanige terflonb toel aen ben galge pebben 
boen pangen / toant pp in ber flab ecnflrengeregeerin* 
ge pielt /fo battet pem alleO omfag/ 'ttoelft pier ooft 
grotelyr ban nobe toao. 

«©on 5ferbinanbo be Scnnop €»?abe ban Bocpe 
^tabponber bp p?obifïe(m plaetfe banben <©?abe ban 
25offu) ban Rolland / Zeeland en Streept / poubenbe 
te befer tijb 3tjnerefibentie binnen Streept / toerb ban 
feftere ïïetbfe uitgetoefterte boegeren fecr gefoUieiteert / 
bat pp aio toefende ^tabpouber ban Rolland/ aen bie 
ban geiden fottbc toillen fêp?tjben / en pen gratie / ge* 
nabe en parbon p?cfcnteren/ meenden bat 3ijne b?te* 
ben meer fouben gelden / aio b’anbere/ boo? dien pp 
^.tabpouber toao / en batfe lieber op 3ijn tooo?b / ban 
25albei/ bic een ^pangiaert toao / fouben betroutoen. 
€n poe toel pp ’t felbe niet geente en bebe / peeft nocp 
tano boo? eenen trompetter eenen b?tef/ ban bate ben 
5 ^eptemft?iO if74.aïdaergefcnbcn/dctocifteben 7 
boo?beBi)nofcurgcr-pco?tciO geftomen 3ijne ft?teben 
p?efcnterenbe/ baer op pp amtooo?be ftegeerbe. l^et in* 
ponden beo toiefo toao btüiabolgcnbe in fuftfrantie./ 

boe 

cc 
SSeïbcu# 
fcfiJÖft 
tocDrr 
aen Set? 
öcn. 
cc 

©e 
Conj’ 
mlffanj! 
SSjonfej 
tjpm 
ftetfr 
binnen 

©oft 
jperbi* 
nantia 
be 
nop«3 
beban (9 
eiocfjc 
fcteöft 
aen bie 
ban2.es* 
ben. 
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„ bataifoppboojbeljanb fag penluibcr alter beberffc^ 
S3 mffe / ötefeer na bp toasï / bat pp om be goebe affectie/ 

Fei.r7■) öte fjp totte felfbe (tab en ben goeben burgeren baer 
» in toefsnbe/ toasf b?agenbe/ pp be felbe beberffeniffe 
3’ geetne foube booromen / toaerom 3p goeb gebonben 
» Dabben/ben trompetter/banger ban btenbnef/aen 
» DenluibentefcpitPsn/ten einbe fpfouben mogen om 
33 berriept toefen ban ’tgenè Tien aenfïaenbc toast / en 
3> öatfe fouben abbtferen / toat 3P baer tegene Dabben te 
33 boen/fettoglcn pet rtoep tpb toast, ©002 fo bele 3ljn 
33 perfoonaenginP/inbien3Ppen onbcrb’obcbientieban 
»3 ben CöninP toilben begeben/ en baer toe 3pnperfoon 
33 berfoeben/ pp toil met alle blijtigpeib pem bp paer 
33 latenbtnben/ enparefapen in billigpeib pdpenbo?* 
33 beren / bat bare fïab / mannen / b?outoen/ Ptnberen en 
33 goeberen / fouben toerben gep:eferbeert en befcljermt: 
33 maerinbienjp pertneeptig bUjben/ en3ünen raeben 
3>pjefcntatieacl)terruggefïeUen/fo p?otefïeert bp boo? 
” <©ob SClmacptig en alle menfepen ban 3pn beboir/ 
3’ en batfe, pare beberffeniffe niemanb ter toerelt ban 
” paren objïtnaten guaben toille en fullen pebben te 
” topten. 

«De boo?f3 uitgctoePene ^tciöfe bojgeren pabben 
baer beneffenst ooP een toief aen ben 53urgemcefteren 
gefepjeben/ en foeptenfetot obergeben ber fïebe te be* 

. toegen/fcp?eben/bat3pmetgrotemoeitenbenboo?f3 
uS öjiefbanben <©?abe ban la Itocpe pabben bectooe* 
ene ' bcP / batfe boep be genatte / bie paer nu open fïonb / 
-ctDfe ttiet en fouben berbwpen / 3P P2cfentecrben pen fel; 
Se» ben / en elr bpfonber / baer bo?en te berbinben / batter 
a%tu troutoc en in allest goeb geloof foube gepouben toer* 
w. ben / anbere* p?otefïeerben 3p/ paer baberlijPe fïebe 

3> ban groutodppe periculen getoaerfepoutte pebben/bie 
33 pun in goeb en bloeb anberst naPenbc toaren; toenfep* 
33 ten pun ten laetften Penniffe/ om uit ben ellenbigen 
33 (iaetinlibertcitte mogen geraPen. Defen b?ief toast 
33 bptien üeibfe uitgetoePene bo?geren albus* onberte* 
33 Pent/ Cörrielis van der Hoog Claefz. Gerrit Rodoffz. 
33 Claes Oom Janfz Buitenweg, Meus Alewijnfc. Gar- 
33 brand Meufz, Jan Adriaenfz de Wilde, Reyer Jacobfz. 
331. Dirxfz.. , . 

^ieban Eeibenbefetoicben ontfangenpebbenbe/ 
pebben goeb gebonben/best anberen baegst ’et mo?genst 
te 7 uren een generale bergabermge te Pouben/ altoaer 
De toieben gebifiteert 5tjnbe/ men abbïfeerbe/ om baer 
mebepenpaofijt te boen/ tot toclPen einbe fp fonben 

Sn” aea25albeust/ en berfoepten paffagie en pafpoo?te/om 
erfoz* 4 «©ebeputeerbé te mogen fenben na Streept/ aen ben 
:npap <®2abebanlaöoepe/alst^tabpoubcrban^ollanb/ 
Sn ototefiert/ of3P fouben Ponnen met pcm panbelcn. 
rug/om «Dart bc meininge ban bie ban 3tdben en toast bat 
) ui» geenfinst/maermeenbenonber fulp bepfd eenige ge* 
5SS gualificeerbe en berftanbige uit ber ftebe te fenben / en 
■ ban aen ben ©2ince tc fcpicPen / om be felbe alfo te heiliger 
esorfje bepouben ober te Prpgen/ en best flabst faPcntebcr* 
eïrf" fBalbciuS gaf bie ban Heiben boo2anttooo?* 
©aiöei be / bat pp be gene toast/ metten toclPen 3p/ na be 3©et 
Ifj ban oo?loge / mofien panbelen / en niet metten <©?abe 
ao^e’ ban Ia Itocpe/betoijle Pp Dpperbeltpeer toast/en be 

(tab / uit be name ban be $©aj. belegert pabbe / fo 3P 
metpem toilben parlementeren / 3p en pabben ban 
pcm niet ban alle goebst te bertoacpten/ fo niet/cn bat* 
fe paer boben toilben aen anbere fenben / foube bie alst 
bpanben tractercn. i^ter utt namen bie ban üeiben 

at we OD2faPe/ben trompetter / alst pp best anberen baegst 
kxet» om anttooo2be quam / anttooo2b bp gcfcp2ift te geben/ 
f “CI* toat 5p aen 25albeust beefoept pabben / te toeten paffa= 

gte boo? eenige «öebcputccrbe/ om Pp pcm tot Streept 
aacöe te bomen / bie pp pen getoeigert pabbe/ en bat baer 
o?ant3 uttfcpeen/batppen25albcust oneensten bifcoo2ttoa- 
tWe, ren/toieban beiben be auto?tteit pebben foube/ om 

ip met penluiben te panbelcn / toaerom 3p eerft ban mei? 
ninge toaren/aen ben ^?ince ban D^ahgien te fenben/ 
bie 3P alst ^tabpouber ban J^ollanb/ troutoc geftoo* 
ren en belooft pabben/ om te tocten/poe pp be faPe ber^ 
ftonb / en of pp pen ban bien eeb toilbe ontfïaen / baer 
ép 3p nu eerft anttooo2be moften pebben / anberst feon^ 
ben 3P nu geen anttooo?be geben, benige boegben Pp 

li DèêJ. ' — — 

monbe baer bp/ toilbe pp/ fo moept pn ober aept bagen 
om naber anttooo?be toeber bomen. Die ban Streept 
pebben namaelst aen ben <©2oot-<£ommanbeur 25al- 
beust befcpulbigt / bat pp uit paet / bisn pp tot bic ban 
Streept en ben <©?abc bart la Itocpe ö2oeg / om bat pp 
be ^pangiaerben uit Streept gepouben pabbe / alst 
b02en berpaelt ist / baerom be boo?f3 pafpoo2te getoet* 
gert pabbe/ en ober fulr ob?fabe toajb/ ban bat Eeibeii 
onber be gepoo?faempetb ban ben Coninnf? niet en 
toast gebomen / en confcguentelpp ban alle ?t quaeö / 
mutinatic ber^pangiaerben/ en ’tberberf banbeiS 
arontnr 2.anben.g|uliaen be Homero feibe ooP/bat bp 
albien pp baer fjetopperffe bebel pabbe gepab/pp pen* 
Iniben biebcrfocptepafpoo?te foube bedeent pebben/ 
om metten <D?abe ban la Itocpe te mogen panbelcn/ 
toant pp meenbe/batfe be fïab noep totte tointerfou* 
ben pebben Ponnen pouben/ met be toeinig bibjesf / bié 
baermoefittoefen/ enbatmen alöban pet ontfet fccc 
gualpPenfouben Ponnen beletten/ bocp Pp toast qualij* 
Pen onberriept/toant ben pongcr en benautpeib toaè 
fo groot binnen ber fïab / bat pet meer ban toonber ist/ 
batfe pet ontfet Ponben bertoacpten. 

Den z2 September best namtbbaegstomtrent 3 ü? 
ren/istbeboo?f3trompetter toeberPomen rpbenban 
be Poelbjugge af / na be fïab / en peefc albaer tod an* 
berpalf ure bertoacpt. (€en laefïen fo 3pn met eert 
fepuitgen pet iBarengat uitgetbgen ^enriP ban 
252oePljoben «^epout / ^Tnïi^iest ^epot / en 9!rent 
DirPf3 ban <02iittputfen Capiteinen ber felbet fïab f 
en3üngegacn bp ben boo?fcp?ebentrompetter/ pent 
b2agcnbe/ toat 5pn begeren toast / en toat perfonen 
baer bp be ©oelfcpanst-bjugge toaren. Daer op pp 
anttooo2be / bat pp anttooo2be berfócpt op ’t fepjpben 
banbcn«©?abebanla Kocpe/en batbe perfonenbïé 
pp baerfag/ bo?geren ban beiben toaren / bie boo£ 
be^tabenalleben intooonberen parbon bertoó?bétt 
pabben/en bat 3p poopten bp penluiben inbe fïab te 
Pomen/ en goebe bjienben te 3pn. De c§cpout en Ca* 
piteinengabenbaer op bco2 anttooo?be/ bat 3p geert 
parbon en begeerben noepte ban boen en pabben / bat* 
fe 00P metten <02abe ban Ia üocRe / nócp met penïui* 
ben geen accoo?t en moepten maPen / alfo be Bieren / 
noepte gemeinten baer toe niet en toaren gefint / maep 
batfe toilben bertoacpten be imPomfïc bie «Dob 3CI* 
macptig/optoieiHp alleert ban parten bertrouben/ 
penluiben geben foube. ©an toelPe anttooo2be bert 
trompetter toeinig genoegen pabbe/ feggenbe/ poe ful* 
len öefe uitgetoepen bo?gcren beftoaert en bebeoeff; 
3pn/al03p bit fullen po?en/ nabemael 3pfulPenblpt 
en naerfïtgpeib pebben gebaen / om ban ben «©ouber* 
neur bit parbon te berPrpgen/ en bat ’t felbe nu ban be 
fïab en burgeren niet en tocrb aengenontén. Daer 
mebe Peerben be «©ebeputeerben toeberom na be fïab/ 
en be trompetter riepfe noep na/ batfe pen bocp tod be* 
benpen fouben/maec3P gabenbco2 anttooo?be/ ge* 
ncnanberen ïafïte pebben/ noepte ban geen anbere 
meininge en toaren. 

(Cer felber tpb 3pnbcr uitgebaren fesf b?outoen / een 
man en aept Pinberen / met pafpoo?t en confent banbe 
J©arufïraetban3teïben/enbat om paren ellenbigert 
en benattben fïaet/en bat fp ben groten ponger enPóm* 
nier niet langer en Ponben berb?agen/èn bat ooPbe 
b2ontoen boo?gaben / bat paer mano tot JDarmont 
toaren. Doetï Pomenbc aen be fcpansi op te ©oelb2üg* 
ge / 3ün/ fp ban ben bpanben / fonber eenige barmpeg* 
tigpeib / naePt ontPleeb/ en alfo toeberom nacPt na be 
(ïabgefonben/ altoaer 3P uit barmpertigpeib en me* 
belnbèn toeberom in gelaten 3fin. 

De boo2fcp2eben Sfibmiralen ^fonppeec HoupjS 
25opfot en ^Ibjiaen 3©illemf3 boo2noemt nu gePomen 
3ünbe / al0bo?en berpaelt isf/ pebben gefïabig met ben 
JBpnce ban D2angien/ be Staten/ en be Clebepnteer* 
be ban be 3ibmiraliteit / gebefoigneert op be faPe 
ban pet ontfet/ fo bat alle anbere faPcn fïiffïönben/ 
ban poe groter impojtantic bie toaren. 5Usï 3P nu 
allejg ter rebdpPer noobb?uft toegerufïet toaren / fo 
5ijn ben bpföen ^eptemtoiö be boo?f 3£bmtrafen en 
Sïuispab?? / mette <©ebeputeecbs ban be ^bmirg* 
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liteit en anbere/ al? namemipB jfêr. Co?neli? ban ber 
25?onBBo?|t/iBee|ier ïgenrib ^up|t/jfêeefïerï|en* 
rib jBeifter / JlSeefier Hltcbjjn gjanf3 Beerfntabcr/ 
met een groot getal fcBepen gebaren naöe lanbfcBci* 

‘ binge/omöïete beficjjtigen/ entoerbbebonben/bat 
öe lanbfcBeibinge maer anberBalben boet bobcn Bet 
toateren toa? daenöe: öaerom bpben p?tnccbc|Io* 
teni?/befe tuffcBen ^oetermeer en 3Bü?been boo? 
te fielten / om ban öaet in Bet Eoetermeerfe jBecr 
te bomen / een guartiec ban een mijle banbe boo?* 
fclj?eben lanbfcDciöinge. €n 5(jn opten elf ben ber 
feïföer maenb be boo?fcB?eben SCbmiralen be Kot 
uitgebaren / met fcbere J^ollanbfe Capiteinen / en 
ben«©ebeputecrbcnuitbe Staten en SCbmiraliteit/ 
met omtrent ?o gallepen / mitfgaber? anbere / bic 
uit^elf en ber <0oube togen/ oob febere biftualp- 
fcOepen / ttoe baenbelen pionier? / en anber? bat Bun 
«obig toa? / en na be lanbfcBeibinge toegetogen. 

j^icr toeBabbebc^ince bero?bent febere baenbe* 
lenBnecBten/ te toeten 5prancoifen/ jfêonficurbela 
<6arbe / <©urant / en Cattebile / om Bun felben een u* 
reboo?benbage op be lanbfcBeibingetebefcBanfTen/ 
aenbeibebe$ijben/ en bat/ toaert mogeltjb/ eer Bet 

we ben bpanb getoaet toerbe / Bet toelBe alfo met groter 
Daefie gefcBiebe. cên 3ijn be Sfibmiralen metBaer fcBe* 

getian ' pen gelegen getoeefi/ om ban beibe 3Öben Ibeibebefc 
m fcBantfen met Baer gefcBut te betoaren. 
fJ.nce? ^en öalf ure na befe befcBanfinge 3ün be .gpangi* 
tSeai uerben uttEoetermeer gebomen na ben fcBenbtocg/ 
tien be> om te fcBermutfclen/cn flelben bC3ijben in ’t fjoge bclb/ 
Miaiu/ï. namentltjbBet 2fmbacBt?-lanb/ omtrent bjjfbacn* 

beien bnecDten, 
3t>e rfrancoifcn onber ben boo?f5 «JTolonel la <0ar* 

beleggenbe/ en anbere banbe? $?incen toacBt/ bïe 
baer toillig gebomen toaren / niet tegenfïaenbe bat 
Bun ban ben ^bmtratl 25opfot geöeben en bebolen 
toa?/bat fp be bpanbenbocB onber Bet gefcButfcu* 
ben laten bomen/3ön met groter Bittefotoijb buiten 
Baer fcBantfena Baer bpanben gelopen / bat beSb* 
miraelmet3tjnen fcBepen geBeel tot 3öuen toille 3tjn 
gefcBut niet en bonfï geb?uiBen/ Boetoel Bet nocB in be* 
lc boo? 6 gallepen ban be3ijben fo treffebe / bat 3p al* 
leenlijb niet boo?t en guamen / ban toeber te rugge tot 
ttoemaei toe met fcBanbe en fcBabe na ^oetermeer 

treefsen mofien beren. <©e? 2Hbmirael? pilote tocrb alleen* 
miSr' boo? ben arm gefcBoten / en fommige ban 3tjn 
en üeria* boot?gefellen toaren getoonb. 
ten De $an be anbere 3Pbe / te toeten 3©ilf beeeri ofSeiib* 
Sbfn. du-bam / 3ijn be «gjpangiaerben tegen ben abonb/ te 
gr boeten te paerbe uitgebomen/ en Babben baer eene 

Beftige fcfjermutfelinge / ban toojben fo boo? ben BaeB* 
fcljutten/al? Bet grof gefcBut / ’ttoelbbapperuitbcn 
gallepen in Baer treffebe / met fcBanbe te rugge geb?e* 
ben/ fo bat be gallepen/ bie na roeiben / fommige peer* 
ben en man? omb?ocBtem 

3$ier gefcBiebe eene bittere baeb ban een Eeelanber/ 
bic boclj eene fonberlinge berbitteringe op be <§pan* 
giaert? Bebben/ en toeberom be Spangiaert? op Bun: 
toant be Seelanber geleert 3ijnbe / boo? boo?getoonbe 
erempelcn ban ben Spangiaert?/ bie fuljc ban ben 
!Bo?en en («ïurben geleert Bebben (Boetoel iït riocBtan? 
fulBe nabolgen ban een CB?ifïen nietenp?pfe) Beeft 
eenen ban befen gefcBoten ^pangiaert? Bet Berte uit 

asfttew ben Ijjbe / Balf boob 3(jn / gerubt / en met fijn tanben 
Doftban baer in gebeten/en ban ftcB gctoo?pen. Uitgebeten 
Sedan» Berte met ben lijfeteb enen ber tanben i? binnen 3£>eift 
oer. baer na ban bèle lof toacrbigc luiben gefien / en 3ijn 

baer na oob ccmge carmina uitgegaen/ bie genoeg* 
faem beltonen tot bien einbe gemaebt te 3ijn. ?Cengc* 
fien be ï^eere ban ^oo:ttoijb befelbe in ’t Satijn Beeft 
laten tiitgaen / Beeft 3!an 5pruitier? be felf be ober ge* 
fet / en 3ijn m beibe talen Bier bp geboegt. 

(Toi 8 • 'a T U rdunum cingit Batavorum miles Jberm ^ 

§ jf ARatavoeontracingitunUemari. 
b Non opus e/i gladiisferroque rigentibm ar mis t 

Solo pro Batavo heiliger ent ur aqu<e. 
c JaÉhrampecorss Batavia ‘puamfecit & agri s 

Humano decies favguine Ibere lues, 

d Mercator fapiens tarnen kaucl mercabitur una, 

Hifpani gener is corpora mille bove. 

e Macracaroejl, nuper cum cor guflajjet Ibere, 

Refpuit canibus nauta vorare dedit. 

f Defemere agros Batavi & Najfovius heros: 
Nullus emm fxos abftulit hcjlis agros. 1 

g Invenit ratio, finefar.guinepellere longè , 

Hojlileifque rnanus Hefperiumque jugum. 

h Tolle moros > Hifpauefuge & ne refpice terras , 

Pro quibws Oceanuspugnat & ipfe Deus. 

a DIC SPanSiaert: omringt Leiden met wapen eik 

De Hollander die fijn Bondgenoten helpen wild, 
Omringt hem weder met de itormende Zeebaren.' 

b Men behoeft, paerd,fwaerd, roer noch ipeer, 
’T water is den Hollanderengenoegfaem geweer,' 
Geregeert voor hun door den Heere der Heir- 

fcharen. 
o Lijd’s Hollanders vee laft, moet hy fijn Land be- 

fwaren, (bloed, 
’T word tienmael betaelt met Spaenfch vleefchent 
Doch om de waerheid te recht te verklaren, 

d De Hollander acht een van fijn ofllen fo goed , 
Als ’t magere fwerte vleefch feer onfoet, 
Van duiiènt lichamen der Spaenfe foldaten. 

e Want als een boottgefelle ’svleefch fmaek werd vroei^ 
Spoog hy ’t uit, werpt den honden voor op dci” 

ftraten. 
ƒ De Prince van Orangien heeft wel verlaten 

Als ook de Hollanders land en erf-gronden: 
Dan wat mag u vreemde Spangiaert dit baten? 
Sy blijven ,den grond isu re valt gehouden: 

g Wanthaerkloek verfland heefteen middelgevon^ 
den, 

Om u Spaenfch jok af te flaen met fchand en Ipotj 
h Vlied dan uit Holland gy Spaenfe honden, 

Sier langer na’t Land niet door tyrannig gebod 
Daerde Noort-z.ee yoor vecht, en deHeerhae^ 

God. 

D<Êfe Satijnfe betfen 3pn baec na op niouto bp cm 
anber liefhebber alfo obergefer/ en inbeS^ibfe 

befcB?jjbinge boo? gjan <©?ler? uitgegeben / $ag« 
3 s 5. gefïelb / bie ift Bier mebe Bebbc toillen bp boegen* 

P\E Spangiaert Leiden heeft befet aen allen lijden ,' 
*^De Zee den Spangiaert weer omringt en komt bc- 

ftryden. 
Onnodig datmen woeld, of fig ter were fteld, 
De Zee den Spangiaert fal verdrijven uit het veid.' 

De fcha van Land’ en Vee (wat wil men die verhalen ?) 
De Spangiaert met fijn bloed tien-dubbelt lal betalen, 

Hoe wel geen van ons volk voor duifent Spangiaert^ 
fal 

Vermangelen eenen os, of hy moft wefen mal. 
Het vleyfch te mager is. Laeft als een Zeeu gebeten 
Hadd’ in een Spangiaerts hert,ift d’honden voorgel 

fmeten. 
’T is waer ,de Bataviers en Prins haer land’ afgaen, 
Dats rond ötn vaft, en is tot noch toe blijven ffcaen. 

Dit is daerom gedaen (lof fy ’t huis van Orangien ) 
Om fonder bloed van ons te breken’t jok van Span- 

gien. 
Weg Specken, vlucht van hier, en fiet te rugge niet, 
Daer zee en water vecht, en God u felfs verbied. 

D2fe ban Scifeen Bcbbenbcn 4 September boo? 
febere bo?geren / be toegen bebent / al?: 5fau atefocn 

jpreb/Subbertbe^ctelboctcr/ 3üo?i?^Iot / l^acB* fWJ? 
tcgacl / en anbere / aen ben $)?incc en be staten ban faf(m 
l^ollanb/ gefcB?ebcn/ en Baerber ftoacfee burgeren 
flaet te Bennen gegeben / batfe boo? ben groten Bonger1b0rf 
noobuitgeteerttoaren/ batfe Baer toacBten niet Bon* %c£ 
bcntoacrnemen: baben bat Baer ontfctmocBtgcbc?* «ws». 
bert toerben: 3p hernamen nocD geen toater / toaec 
boo?3p fo?gbcu/ bat be JanbfcBetbinge nocB wet en 
toa?boo?fïefien/etc. 
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ï$tet op amtooo?ben De $?ince en Staten ban ïjol? 

tanö uit fïotterbam Den n int nabolgenDe in fub? 
jtantie. 

amt* o toaó allen menfepen bebenb / toat blijt on bo? 
tooo?öc n jjen 3p öeöen/ om Baer t’ontfetten: ttoijfelben ooit 
$?" 5* niet / of Die ban EeiDen fouDen aen paer 3yöc alle 
Kol ftantbafligljeiD betoijfen/ en Bun pouDenalpgettou? 
land Dm ^ «©onbgenoten / en alle lifïige en foete aenfïagen Dep 
nmb?r bpanbp bertoo?pen / toacc boo? Den bpanD Bun mein? 

Den in BanDen te brtjgen / Datfe oob fouDen ttacpten 
” ben p?ijp/ öie fp boo? De gantfcBe toerelt berbregen 
” BaDDen/tebeBottDen. <©aben Bun oob te bennen Dat 
” paeruitgefonDenbobcn pet Doo?fiebcn ban De Eanb? 

fcBeiDing felfp Dep Dacgp te bo?en BaDDen gefien / fulr 
fp tip monDenlneber fouDen berblaren. 

* vècn 15 3ijn Defc Ojiebert opentUjbcnban’t^tab? 
Buiptotbertoofiingccn berfietbingcDet bo?getenaf? 
gelefen / Die Daer af feer betblijb toerbett. 

s©en 16 Bebbenfpbefcb?iebenbcanttooo?D:banb? 
ten <©oD/ en De Staten met b?eugbcn banpetboo?f3 
Doo?fïeben / en berfoepten / Dat Bet aengebangeri toerit 
mocBtc gcbo?bert toerben tot BaerDer berloffinge. 

fcB^eben ooit tecfelber tijD aen Den SiDmirael 
25opfot: gaben Bern Baren uiterfïen nooD te bennen/ 
begeerDen BpStjnen uitcrBen blijt toilDe aentoenDen: 
berfocBteu 00b Datmen Ben fouDe laten toeten/ toaer fp 
Bun na fouDen fieüen/men foubê (fcp?ebenfe) Debin? 
ben Datfe niet traeg en fouDen 5ijn. 

3j3u toillen top toeDet beren totte lanDfcBciDinge. 
dommige Die baer feiDcn Dit getoefie feer toel te ben? 
nen/BaDDen Den B?ince toga gemaebt/ alp 5Ün bolb 
ober De lanDfcBeiDtngc toare/ Dat3p Dan toel fonDer 
berBinDeringe in Deboo?f3 ,&oetermep?fe |Bep?fou? 

<©joe^ Den bomen: Dan bit onberfocDt 3ünDe/ toetD berbe an? 
tentDcg Dersi bebonben. (Ccnecrften toaö Daer Den <©?oenen- 
ïH®'no' toeg Die een boet Doben toatetlag/ Detoelbeoob mo? 

(te ingenomen én DefcBanft tooien/ eer Bet bebp* 
anD getoaer toerbe / ’t toclb fonDer Bet berltep ban een 
menfeft geDaen toerb / poetoel De bpanD maer Bet af; 
reiben ban een mufbet ban Daet en lag. (€en 2. fo 
mcinDenfpban Daer b002 berfcBetben gracBten Daer 
turf Uit gcbolben toap / tot in De mm te bomen: Dan 
Daer toap maer een floot Die Doo? ging / en toap Doo? 
De^oetermeP?fe252tigge op Den boo?toeg leggenbe/ 
Daet Bun De ^pangiaerben aen DeiDe 3Öben / boo?na? 
melijb in De puife Dp De 25?ugge / en 00b op De 25?ugge 
toel met 30 baenbelen bnerBten DefcBanft BaDDen in 
ölle De puifen lanjcben toeg. 2JlDup en bofïmen Ijter 
niet Dos?/ of menmofife met grof gefeput boen bet? 
Duifen. 

^e ^n'nce Dit.Binnen De (tab ban «©elft hernemen? 
De / Beeft bojtelijb Daer na metten CommifTacip <0e? 
neraei ober De Sïrtelrpe en munitie ban oorlogen / bier 
Balbe b02tontocn gefonDen / inbo?en-fcpuiten geftelt / 
mttfgaöecp De ppbeebetP ban Wft. <©efebicbcbo? 
ren-fepuiten toaren met Ditbe planben boo?gemaebt / 

Giafae' öaer natte netten tuffcBcn gejtampt toaren / om Dat 
fit (n De Conftapelö b2p mocBtên fraen. We op Den 17 w 
iio^cn- Bet leger gebomen ?ijnDe / Beeft De ‘HlDmtrael terftonD 
Tutten. alIe |-,)n ga^pcn 0002 berfcBetben Canalen na De boo?f3 

bjugge en boo?toeg Doen trecben.^e 2dDmirael boeg? 
De ficB met De fijne in Bet Canacl / ’t toelb na De b?ugge 
liep / fo feet na bp / Datmen Bern met een roer BinDer? 

termeer# lijbmocBte 3ijn: aen 3ijn (linber BanD in een anber 
ie 2s?uj# Canael toaren 2 ban De boo?f3 Balbe bo?toutoen: en 
fcöotett aen wcljtetBanb De ^Dmirael ban Eieric3ee met De 

anber (itteben: en een Deel ban De gallepen toaren in 
een anber Canacl geroett / feet nabp Den bpanD/Die 
00b 4 of? bootfgefellenDoo?fcBoot/enfommigeguet? 
(te: Defe fcBoten ban Den mojgen tot Den miDDag 
op De boo2f3 l)2ugge en fjuifen Daer beneben ftaenDe/ 
DocB a$ een ban De bo?en-fcBuiten Boo? De bracBt Desf 

Sun uitgaenDen blootobet(teDe/en De anber niet beter ge? 
fecrfïfn. baren en fouDen Bebbcn/ en Datmen 00b fag Dat De bp? 

anb/niet tegenftaenbe 3ijn groot berlieö ban bolbe/niet 
togbenentooube/ liet Den 5CDmirael Den aftocBt bla? 

finten bolb/ en Dat ban De gene Die bp Den SCbmtraeï 
ban ^iertc3ee toaren. 

WCapiteinen Cattebïle/ Wrant <©uilereffe / 
francoifeCbeJluiDen BaDDen Bun met fommige fol? 
Daten te toijtonDer Den bpanDen begeben/ en toaren 
metfcljmtgeno acBter een Deel rurfBopcn gebomen/ 
niet topt ban IjaerDer bpanDen fcljantfen en Buifen/Die 
fpberBoopteninb?anbte(teben. 21110 nu Den 2iDhii? 
rael fiiif toijgenDe aftooa/ niet toetenDeban pet fo ber? 
De intreben Der boo?f3 €DelluiDen / fo 3tjn De^pangi? rF ■, , 1 
aerben ft# fienbe/met 300 fcButten Daer fogetoelDig 1 ) 
op aengeballen / Dat Catebille / ^5tiilereffe met 7 fol? èatu# 
Daten Doo? een omflaenDe fcBuite berD?onben: ^Du# m 
ram en fommige bergben Bet Ujf met ftoemmcto 

55ocB toao De fepabe/ fo nabertijD bebonDen toerb/ b?!nfm 
beel groter aen Der ,§pangiaerDen 3ijDe /■ D0C2 Bet 
boo?f3grofgcfcBut:toant5p bjcrDen met fcBuitcnma 
iltrecpt en J^aerlem D00D en getoonD geb?ocBt» 

boetoel nu Dep finten bolb Baren bpanD toel ecm? 
ge af b?eb DeDen Dob?Bet grof gefcBut/ en De b?ome fol? 
Daten onber De Cplonelp .Den 23aron ban 5SoeleO/en 
Denï^eere De3la<6arDe leggenbe/ fo (tonbnocBtanp 
Defabeaen Baer 3ijDe toelbngeften: toant Bet toatec 
Doo? Den feer groten boefem banfo menig 1000 mo?? 
gen EanDO en toiep fo feer niet alP3ptoenfcBten. <De 
toinD en toilDe Ben 00b niet toel Dienen: 00b b?utbten 
Baer bpanDen beel lifïcn/ om Bet toater befijben af te 
letDen: De boo?f3 b?ugge toap (ierb bcfcBanft: De bo?en 
fepuiten met Bet grof gefcBut mofienanberp berfien 
3tjn. 2ilDup ftpeen bp na alle bofl en moeiten berlo?cn/ 
enalleraeDtcneinDe. . \ 

JiBacr <0ob Die alleen De eere ban Defe fabe toebomt/ «f 
boo?fag Daer in Doo? Den 5Soo?Dtoe(tcn-tomD Die Den K 
t8/19 en 2o ,§eptemb?ip feerbapperlijb tooep/cn 
Bet toater feer DeDe toaffen/ eneenigc BuiflutDenban 
^oeter-meer gaben aen ben Comhtiffattffen ban Den 
p?ince te bennen / Datmen juift Dob? De b?ugge niet 
en mo(ï baren / maer Datmen tuffcBen ^oeter-mcet 
en 25entBuifeu toel fouDe Doo? mogen / en Dat ober Dett 
^egtoaertfen toeg/ op Bet toelbe De (©berfien ban 
^?incen bolb Baer beraben Bebbenbe / bejioten ’t felbe 
teonberfoeben. 

2fiDup ip Dien nacpt De 35Dmirael sfèopfot/bergefcï? 
fepapt met Den boo?f3 JBafieel / Èa <0arDe / acfjt gal? jaMtt» ■ 
Iepen en ontrent 70 folbaten na Den ^egtoaertfen 
toeg getogen/ Daer 3p op quanten/ fonDer Dat Dcbp? i 
anD fulr eenp getoaer toerb ; toant De ©ice-fïDmirael Silfau 
bleef ebentoel met Bet leger boo? De boo?fcB?eben^oe? acno» 
termeerfe25?Uggeen©oo?toeg leggen / om Debpan? hKli* 
Den te abuferen. <©acr nu op 3ijnDe baD 3la<0arbè 
Den ï|eer ban CitaDelle een ^taiiaenp o£Delman/ 
EieutenantbanDen25aron ban Jtoelep/ Dat BPftcB 
met Bangirault / en De Bclft ban Den folDateh tooube 
befepanfen/ aenDc3ijDeban BentBuijen: en De Bee^ 
re25oucBert met Capitein SaD?iere / en De anbere 
Belft ban De folbaten aen De 3tjbeban ^oetermeeri 
Dit toerb geDaen / met fulften meningc hocBtanp/ fo 
berbe Dep bpanbp getoclD acngebomen BaDDe/ Dat 
3PBaer toijbop De fcBepen.fouDen genomen Bebbcn/ 
’t toelb noDclooP toap/ toant De bpanD BorenDe Dat 
Bp alDup berfcBalbt toap / en Baööc geen liifl pen 
te befoeben / Dan ter contrarien / De Witfen tot 2Scnt* m 
puifen leggenbe / namen Die nacpt De blucpt/ en Die ©nWe, 
ban boeter-meer berlieten Dep anberen Dacgp 00b f0,önteM 
Baer fepanfen / en toeben innetoacrtp na IciDcn/ 
te toeten / na De |£oo?B-aafe Buifen/ ^oetertoonDe/ öuirm 
föertoecB en 3©ep-poo?t / Daer 3p Baer grof ge? blucH' 
feput meDe (ieipten/ en pun in belc puifen befrpan?rcH' 
(Jen. 

<Bit boo?f3 befepanfen ban Den ^egtoaertfen toeg 
en géfcBieDe niet fonDer bleine moeiten banbep$?tn? 
ten bolb/Die tot Den bmentoc Dien nacpt in’t toater 
(ionben / en tooep/ gelijbgefeiD ip / uit Den3goo?b- 
toefien, -.. .. 

^e 2CDmirael 25opfot / fonb %a <6arDe Dep anbe? 
renöaegpom pet leger / pet toelbe fonDer een menfep 
te berltefen bp pem quam. ,.4.. 

Wk Witfe in ’t^eiitpmfen leggenbe / en toaren 
? Daer 
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staaft# Daer noep nautoelyr uit / of Capitein 3faö?iere cn 
le”JL™[ toas? met 5-0 folöaten in paer fepanfe. 
wtc- Dat besf gtoncen bolft nu ober Den ^egtoaertfen 
fcöanfe toeg 3tinbe / öe puifen na ^oetermecr flreeftende / in 
in- b?anö gcflcöcn paööcn / is? Capitein Cret een €>ran; 

geois? in ^oetermeer met 3 baenDelen ftnerpten gefto; 
men/ mitögaöers? be surfte ban <©elft. 

5P>dffe 2Ccbc toas? een feftip toonöerltjft toegemaeftt/ 
mar. feer toel berfien met gefeput / en paböe pet leger reeftt 

te boren 0002 öe onöicpte beel moeiten gemaeftt/ fo Dat 
pet een.e? genoeg bertoefen toas? teb?anöen/Danban 
15 of 10 flueften gefeputsi ontlafl jtjnöe / toerben miö; 
Delen gebonden Dat pet tot Deboo?f5plaetfegeb?ocpt 
toerb/om öepaftagie met flil leggen te beb?pDen: De 
boo?f3 surfte toas? een gebouto ban ttoe fepepen Pp Den 
anöeren / ten toerb noep öoo? bomen/noep ooft Doo? 
riemen norp 3eilen geboert noep geroept/ ban öoo? ra; 
Deren Die Daer binnen in flonben: pet toas?ronöfom 
gefloten/ en op fulften totjfe bctoaett/ Dat men met 
geen muöpet öaer D002 en moept fcpicten / Daer 
moepten bftftig mans? toccr uit Doen/ en ttoaelf b?aep; 
Denöeraberen. 

3Des? anöeren Daegs? toerb bcraeöflacgt/of3pbo?; 
Der treeften fouöen of noep toat bertoeben. 3&e 9Uömi; 
rael 25opfot toas? ban meninge fpnert bpanD/ Die in 
pet boo?toiiften toasf/ na te bolgcn/enopöatppflcp 
Die ban EëiDen ban beröe fouöe mogen bertonen/ en 
ooft te boeten toaer De bpanö toas?/en toerb befloten/ 
bat pp fulr met 20 galepen fouDeboen/en öeanbere 
pep?ftracpt fouöe bolgen. 

J^ier boo? is? gefeiD Dat De fepepen Daer pet grof ge; 
fcïjut in toas?/ boo? Doo? De ftraept Des? uitgaenöen 
ftloots? gebo?flen toaren/ öefe tot 3Delft met groter blij- 
tigpeib toeöerom toegemaeftt 3pnöe/ boo? eenf Deels? 
afgenomen / met loot en ljuiDen beftleDet boo? De# bof; 
feftruits? ftraept / 3ijn ben Derden Dag Des? p?incen le; 
gcr nagebolgt. 

<©cn Stdmiracï Die ficfl op De reife begeben paft; 
De/ een nnjle boo?bp 2&emftuifcn 3pnbe / toerb uit ber; 
moeöengefeiö/ Dat omtrent De JBieringe Die na De 
^oo?ö-aa loopt / De bpanö in feftcrepuifen moept be; 
feftanfl leggen/ Doep als? pp fulr paöDc laten hernemen/ 
bebonD anders?/ berbo?öeröc Daerom 3pnen toeg na De 
^oo?D- aa een mus?ftet afreiften ban Daer. 

©e l$ier toerb pp getoaer Dat omtrent 2 of 300 <©uitfe 
©iittfê ftneepten toel getoapent uit ttoe puifen / toaer ban 3p 
Sanben ecne *n ö?anö fta^cn iwt fcer fl^ote fnelpeiö/ De 
bnanü blucpt namen na De anöer 3Üöe ban pet |^oo?ö»aafe 

ftieinc mep?ften Daer öe ^pangiaerto befepanfl lagen. 
ten■ ^cn SCömirael roepöe Dapper na/ en IciDc fiep in flag; 

o?öeninDitboo?f3mep?ften/ een fepoottoeegö ban3p; 
ne bpanben/uit Defe|Soo?D-aafe puifen toerD Dapper 
met muoftetten gefepoten/öoep Des? finten bolft/ant; 
tooo?De met paer grof gefeput pier fo op/ Dat De «&pan; 
giaertp niet en toïflen toaer 3P pun bergen fouöe. 

j^a Dat öe boo?f5 «Duitfën pun aefttet ttoe poop; 
bergen boo? pet gefeput bcrbo?gen paööcn/ 3fln 3p 
boo?ts? intóacrts? na EoetertoouDe getoeften / Defe 
fcpermutfclinge DuurDe ban Den miöbag tot Den 
abonö. 

3£en SUDmiracï maeftte pun omtrent DenmiDber; 
nacpt een allarm/ D002 een toeinig paeftfeputten / Daer 

«f&pan* öc^pangiacröcn 4 of 3 maelopfepoten/ om te bet o; 
Sm nen/ Dat 3P noep in pare fepanfe toaren/ Doep alf03P 
uk öe fo/gben obertoelöigt te too?öcn / toeften in groter (til; 
afrooi- peiöna^oetertoouöe/ fo Dat Den Slömirael fulr niet 
lïtcp öetoaer cn toerb/ boo? Deo’ anöeren daegs?. 
toouöc, i§et toas? toel een grote berpinöeringe boo? Derf 

$?incen bolft/ Dat De ^pangiacröen pet toatcr ’t toelft 
na Eoetertoouöe boo?t$ liep geflopt paööen: Dan 
3P DtoaelDcn feer Dat 3p pun niet befepanfl paööcn 
aen De monD ban ’t mep?ftcn / en fo 3? Dit gebaen paD; 
Den/fouDe Den 5CDmtrael öefe boo?bp-toeptf03toaer 
geballen pebben/ ato De boo?genoemDc Eoetermeerfe- 
b?uggc/ Dan De almacptigc <6oö Die boo? een geb?uift 
peeft/ alö pP3ijn ecre totlbcrb?eiöen/öenmenfcften 
pare toijg'ljeib te benemen;/ peeftfe in Defen flurfte bet; 
blinöet. 

98 \8 nu De refl ban pet leger met pet boo?f3 grof ge; 
feput geftomen toast / peeft fitp ben SCDmirael met3pn ^‘nIrra 
ganfepe menigte Der fepepen op eenb2eöetoeterïnge w 
na ^toieten flrecftenöe gelegt/ en feftoot Daer met feomt 
3pn grof gefeput / op Dat pem Die ban geiden fïen en f“* 
poren/ en paren moed bermeeröcren fouöen: toant 
men ftaööe in feben Dagen ban ftun geentpbingege; 
pab. 

t^ieban geiden betoefen paer toelgemoeDpeiö/toe; 
Der anttooo?DenDe met grof gefeput: poetoel paer fpp; 
fe anöerst op Defen tpb niet cn toast Dan ftoepen en 
meefl paerben-bleest / De paerDen toaren omtrent tne; juidsb; 
gentig/en men begofl Daer ban omteöeilengelpftte 
boren ban pet ftoepen-bleeo Den 14 ^cptcmb?iL0 elft 
menfep een palf ponö best DaegO. 

^0 nu pet leger in De j£oo?b-aa ettelpfte Dagen flil; 
le lag bp geb?eft ban toater/ toant pet toater op ’t laeg; 
fletoater niet poger toaö öanpöuim/enöegallepert ö,Tn« 
gingen anDerpalfboet en ttoe boet Diep / fo guamDen ban 
p?inee öoo? begeerte ban öe Capiteinen felfo inden 
leger. ^§pn ftomfle maeftte be 3pne grote b?eugten 
goede moeö/ De o?Donnantie ban 3ftn leger bepaegbe 
pem feer toel / pp flelöe terflonb o?b?e om öe toeg t’on; 
Derfoeften Die menmoeflDoo?fleften/namentlpft Den 
ï^erft-toeg / en tocrö ooft bcro?öent poe men Die beft 
öoo?fteften fouöe/ en fobe?re Daer geen anöer toind en 
toaepöe / en pet toater niet toilbe toaflen / toerb beflo* 
ten 30 of 40 feftuiten met b?oob fleeife toijfe ober te 
b?engenöaerficp De Capiteinen <0?enu toeperboöen/ 
en na Dat Den §d?ince 3pn bolft neerfttglijft bermaent 
paööe i.0 pp toeöerom na ^elft getroefeen. 

3£en 28 ^eptemb?isf isf ecnbliegenDebobe / na* 
melijft een Duibe met een b?ief in De ^tad gefeo* 
men / Die ban SetDen trooflenöe en pope gebenöe 
ban berloftïnge / doo? toelft De bo?geren feer berb?eugt 
toaren. 

<©efe b?eugt en toaö noeptanö fonder b?oefpetö 
niet bermenget: toant te boren / en norp op Dien Dag/ 
toasiDetoinöinpet^oo?ö-ooflcn/ Die pun meertoa* 
tersf DeDe berliefen Dan toaflen / en toast op bic tflïJ 
fo gefepapen / Dat in De^ finten leger alle pope 
fepeen uit te toefen / bepalben op CoDest onfienltj; 
fte miööelen Die <6oö Doo? Den fp?inftbloeö motpr 
fenöen / Die op De boo?f3 29 beginnen fouöe / en 
DuurDen tot Den 2 Cctob?ist: fo Dat Den Jtbmirael ssopfo! 
Soupst 25opfot aen Den $?ince geftp?eben paööe/ «toöjwt 
fo pun De J^cerc bp Defen fp?inftbloeD metöentoinö JSILJ* 
niet genadig cn toare/ en pun miööelen gabe / Die unge 
noep ongefien toaren/Dat pp totte fpflfingeöer&taö oamtcu 
geen moeö en paööe / immers? boo? Defen tpö / en °ta' 
b?eeföe Dat pp naDertpD telaetfoubeftomen: toant 
3P en paööen in Der ^taö niet meer beeflen Dan Daer noot» 
3P noep ttoe mael blees? moepten afombeiien/ toaer o/nnm 
meöe 3p pet aept Dagen moepten peröen/ De ellenDe 
Die bobenDeflerfte/ftranftpeöcn/en ttoeD?aept in De 
<^tab toas/ bernam pp Doo? öe boden/Datfeairebe 
niet ban te groot en toas? gelyft ooft inöertoaerpeid 
bebonöcn is?. 

3Bant bele enpaDDen in feben toeften geen b?ood 
gep?oeft / en niet Dan toater gcö?onften. 2öp Den %ew 
boo?naemflen toas? pet paeröen-blces? fo gemeen als? 
nu pet fepapen - blees? / ftonöen en ftatten toerden nam/' 
ban be b?pbuiters? en anderen in de ^>taDs? poo?ten öc»* 
geb?aden / en boo? leefternpe gegeten. <©e menigbul; 
Dige b?eemöc ftoftagien Die Daer gemaeftt toerden/ 
toaren onmogelpft te fcp?pbcn/ fommige aten topn; 
gaert-blaöeren met fout en flpffel gemengt / 3pbe* 
bonben groot onDcrfcpciD tuflen De blaöercn/ toaer 
Doo?banpeerboom-bIaDeren bcelDerlep geriepten ge; 
ftooftt toerden / too?telen/ ftoolflronften / afgeballcn 
ftoolblaöeren / toas? Dagelpftfe ftoflelpfte fppfe / too?te; 
len in toatermelft geb?oftt/ gefeapte luuDcn/ toaren 
bp fommige gemene ftoft. 3(onftb?outoen aten paer 
ponbeftens? Daer 5p meöe plegen te fpclen. «Daer men 
pet blees? uitöeeiöe / guamen De fcpamele jongers?/ 
toaer een ftlein flufeoften ping of biel/ aten Dat rati 
op. ^cpellen ban D?ogc fcpollen op Der flratenleg; 
genöe toerDen uit Den D?eft op geraspt / cn terflonb ge; 

geten/ 
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geteti/ Det t# gefieft Dat fl'Damele b?outoen Date DUP' 
fien ober Det Dooft trcr&cnde/ op de mt#Dopen fitten* 
ïie / focDten De Befte Beenderen en Droegen Die met 
Dun/ toaer 30 een BoolftronjcBen Bonten aten Bet felf* 
iie terftond op. 5^e Beenderen te Doren Dan De Don* 
tien ge&naegt/ toerden Dan De jonger# bthmaelgefo* 
gen. €en Braemb?outo moefte Daer ïijden met een 
bterendeel pont'Bïfguijt#De# Daeg#. dommige b?ou* 
toen toaren alfo tiitgeDongert Dat De b?ucBt in Daten 
ïicDante Bp na berteert toa#/ Dot geronnen Beeflen- 
BioeD toe'r-ö uit De fïtnBende goten op De ftraetopgc* 
raept en aïfo gegeten. 

tPoi.60.) Nobele Daten d?anB aenging/ daer toa# Dotlijbc* 
pöfen lij&et mede/ toant BoDen Dot toater DaDDen 3P Dier 

-nIi* op DaDer-Doppen geB?outoen Dan eenen penninB De 
pot / fommige b?ouden felbe op fïtnBende d?af / en ge* 
B?utTtten alfem en totjnruite inde plaetfeDanDoppo/ 
andere Dermengden Dot toater met edilt / toaer doo? de 
^tad opengaendein de geDole «gtad nautoediftge* 
Donden toerd. 

<£en pont Boter# die Dot Bnjgen Boft / gelde daer 
i j ftuiber# / een toonel een ftuiber i een BoolflruiB een 
DalDe ffuibec / een peer of appel ttóe BlanBen/ Doo? 
een faB tóeite pftertoe toerd i oo gulden# geboden. 

25oDen Defen foa# Daer in De <§tad / De fïerftefo 
feer groot/ Dat Daer omtrent #ooo menfcDon in go* 
(to?ben 3ijn/ De Binder# ban DongerberfmacBtende/ 
fP?aBen al# in De Claeg-lieden ^eremiet toaer i# 
ü?ood* toaei* {#.toijn4 en BleDen op derflratenenin 
Der moeder# ariVten dood / toant Dele jonge Binder* 
Ben# toerden met peetde-darmengefpijfet. <©e man* 
nen Die de fommige naii en luffede een B?ugge op te 
gaen / na Der toacDt Druipende Dalf macDteloo#/ 
bonden Betoplen totjf en Bind dood / Die Daer tien* 
der placDten te toacfjte te gnen‘quanten op acïjte / op 
fefTe/en nader tijd op D?ie. €dele b?outoen en Binde* 
ren / die na de# |9?opDeten tooojd te Doren in 3öde ge* 
feleed gingen / en BofleltjBe fpijfe atert/ jtjnbanDon* 
ger Derfmoojt. €en dode toerd Doo? eene#ftandba* 
éigen 25urgermeefter# Deure geB?ocDt / men Dermoe* 
dede dm daer doo? ftil3toiigende en ooB opentlgB te 
Bennen te geben/ dat Bp Dior Dan op?faBe toa#/ en 
middelen foude foeBen omditteboo?bomen. €tnde* 
lijB de ellende toa# Daer fo groot/dat Bet onmogelp 
f# af te Beelden: Die na Dot ontfet De magere aengeficD^ 
ten/ De BnicBenDe Benen fagen / mogen daer Dan getui* 
geniffe geben. 

$u Beren top oh# toeder tot de# $?incen leger / Dot 
lange bertoeDcn th BéJ£oo?d-aa en toa# geen nood/ 
toéett faBe Ddt daer getoi#Deid Dadde getoeeft/ Dat die 
Dan geiden langer Dan Donger#nooD Dabden mogen 
tegenfiaen. vDe ©?ince en <©berften 3tjne# leger# toi* 
flen toel Doe nader den tointet Doe meer toater^. 3£en 
felfden ©berften toa# ooB hiel beBent/ dat 3p tuffen 
^oetertooude en Det Bui# te ^toieten doo? moeflon/ 
’t toelBDért Dpand ooB niet onBeBent toa# / toant Dp al* 
ie 3ün toacDt daer omtrent Dadde. 

ïBiddelernjd toarendet Dele die acDtedendatmen 
DerfoeBen foude uit de ^oetermep?fe mep? na den 
^tomptopfe toeg te trecBen / ’t toelft op eenen nacDt 
gcfcDiede/ dan te bergeef#/ toant De floten liepen al 
oDer dtoer#/ ooB Dabden de <§pangiaert# daer Daer 
toacDt. 

<©o Dpanden Dadden in den ütjn tot Heiderdo?p ooB 
Dgfgrote galepen / en maeBten Dele fcDopen toe / DocD 
en Boften geen DolB daer op Brtjgen. 

ïiittfrae faBe (londen nu met die Dan geiden in fo el* 
ban Die lendigen flaét / dattec geen Dope op eenige uittoen* 
ban %tU dige middelen en fcBeeh meer bod? Danden te 3tjn / 
ben. ja de 23ebelBebberen ban 25aldei legér / fp?aBen tot 

<©?ote eenige die uit Heiden in ’t leger gefonden toaren/ 
?at öet den ©?inre fo onmogelijB toa# om Heiden 

beeme^ tc ontfetten / al# Dot Donluiden mogelpB toa# de fier* 
temjeiD ren metter Dand te reiBen en grijpen. jBaer €>od 
Kf Wc, aI,e *W<®on 3ijne macDt tonen toilde/ fcDiBte 
beiöeti. andere middelen / daer medé Dp defe grote Doog* 
toen. moedioDeid Befpotte / en bede BlijBen ’t gene ICgati# 

recljt fetd: 
I. DeeL 

Oorfpronk dér Nederlandfè Beroerten. 
Dat men fcer dikwils waerachtig vind, 
Dat de almachtige Godc.bemind, 
De gene die in de uitterften nood zijn gefteit. 
En van hareVyanden te leer werden geauelt. 

S:Sf 

3Dam DP fand 3ön poffen én BoDen / namelijB dé * 
toinden eben metten fp?inhbloed eerfl flo?mende uit 
den^oo?d-toeflen/ daer mede Dp Det toater toonder* 
BaeriijBen toeder in Dot land B?acljto / en daer naer 
Euid-toef! / de toelBe Det felfde naer Heiden d?eeft 
fo dat de# Dnncen DolB die te Doren maers duimen 
toater# en Dadden /nu *8 duimen Bregen/en genoeg 
Dadden om eerjïmael ober Dot Doge land Doo? den 
lierB-tocg te Bomen/ daer Dero?dent .toa#/ fo Dun 
nocD toat toater# daer Bomendey mojcDt ontB?eBen/ 
uit elB fcDip io of 12 man# te fp?ingen/om alfo de 
fcDepen te licDten en boo?t#.te Doffen / en nader tijd 
boo?t# ober den üerB-toeg te geraben. Hldu# DoB* 
Ben fp tuffen den eerflen en ttoeden <Dctob?t#/ te toeten 
den nacDt Doo? den Saterdag / na dat 3? met ettelijBe 
gallepen eenen Ipfen alarm na den ^tomptopBer-toeg 
gemacBt Dadden /den boo?fj ^erB-toegop defetoijfé 
acngeballen. . . ... ... 

^e aentrerBende fcDip#-f!ago?dene Dan de# D?in* cotfié 
ren gallepen ober dit boo?f5 Doge toater-Dcld,/ toa# op 
defe topfe geflelt. <Den Hdmirael Dan ©liffingenen 
EleriBjee, Dabben elB# atDter Dun zs galleien / en ua dc 
berfp?eibenDun al# ttoe Dleugelen. 3Den 2Cdmirael 
25opfotaen.deffinBerDanbna^oetertooude/ omdat ™nna 
men acDtede dat de# Dpand# meefie getoeld daer 
toa# / DP Dabde bp. Bern De «tfolonel la Ó3ardé / Den ^ : 
3Cdmirael Dan ^ieriB3ee/ met den Igeete Cuabellc/ 
25ultran/ Capitein ©autoel# / Mutanten andere; 
den ©ice-admirael metten ^eere Dan j^oele# / den 
©eere Dan Co?ne# en 25oucljart / de Capiteinen l^e?* 
rt en 0B?enu/ aen de recDter Dand aen de 3ijde ban 
^toieten. ^Dilippn# Dan 26ffalier# Commiffaci# 
«©enerael ober de artelrpe en munitiebanoo?logen/ 
toa# Deto?dent te bipben met Det grof gefcDut/én 
8 of 10 gallepen op de ^oo?d-aa / om de bictualie te 
betoaren / Die Daer Blijden foude ter tijb toe/öat dc 
Doo?f3 Admiralen meefler# Dan den boo?noemden 
feerB-tocg toaren / en al# dan fouden fp bolgen/ en die 
Dan j§6étertooude dapperlpB groeten met Dot grof ge* 
fcöut/ ’t toelB op die rijd al# fp daer nader bp guamen 
geladen toa# met Bleine farBen# Dol loden/ in dB far* 
Ben 300 Bonflig geleit/om te Derfp?epden inde me* 
nigtede#DolB#a . ..... 

<©it aldii# alle# Dero?bent 3önde/ Begofldeboo?f5 
fcDtp*fïago?dene omtrent middernacDt tuffen den 
eerflen en ttoeden <©rtob?i# of te trecBen / Dan den 
anderen Derfp?eid fo De^re al# men met een toet Be* 
reiBen mocDt/ en Dadden in’t midden iS ofzofcDui* 
ten met ©ionier#/ fcDan#Bo?Den / taBboffen en 30pen/ 
om fo Daefl al# Det mogelpB toa#DunopdehfeIfdert 
toegtebefcDanfen. 

ïDc^pangiaerden Baddert bpden EerBen-toeg fö* 
danigen flernen fcBaertoacBt geflelt in Bleine fcBuit 
Ben#/dat Defelfde toel eenen geBelen toacBt DerflrecBcn 
mocBten. 5Befc riepen toel al# de# Hdmirael# fcDc ; 
pen aenquamen/toie daer i tofebaerl dan3p Bregen 
geen anttooo?de ter tpd toe/dgt de# 2Cdmirael#fcBe* 
pen Binnen fcBeut# toaren/ daer na licljtedeBnndec 
Hdmiraelert fcBepen fo toe/ en donderde met Daer grof 
gefcDut daer fo onder dat den duifleren nacDt fcDeeit 
dag te 3pn / defe fcDaertoacDt fcDoot toel eenige fcBeu* 
ten met BaliBer#/mu#Betteu en Bleine flurBen#/ dan 
Derlieten DaerfcDuiten/en namen de bnjöfoctBen#al 
fcDtetende tot Dat 3p bp Daer toacBt guameav Dis 
op elBen DoeB Dan Den toeg BefcDanfl toaren. ^oefj 
3P en BonDen niet toeg Bomen / Daer en BlcbenDaec 
toel ober De beertig D00D / daer na guamen 3? aen den 
3©eg. ^pangiaerden guamen aen Beiden 3üöen 
uit / eb frDoten feer fellnB met mu#bettcn op.de# £*‘3^ 
©?tncen bolB : dan daer toevd Dan den Zeelander# 0Enu< 
fiilBen Bagel-gefcljut onder gefet/dat 3P met groot Der* 
lie# Dan bolhe BucBcnde na Daer, fcBanfe moeflentoö* r?nS^ 
Ben/cn lieten alleenlijk een tochtig boljc die fcDermut* 

2iaa 3 felDcn.' 



55 S Het lévende Böek. 

felöen / öie °t nocBtans' niet lange en Bidöen: toant öe 
:ff?ancoife Capiteinen laOaröe/ 25ultran en 25oto 
cfjact begaben Bun op öen toeg/ en befcBanflen Bun 
aen öe ^oetectooutfe 3Ööe /<6?eun / 3taö?iece en an? 

, bete aen öerecBterBanö. 
(€erto0le 3P Bun nu onbérBinöett boo? öen bagbe? 

fcBanften/Bebben öe §£eelanöer3 uit Baet fcBepen öap? 
pet gefcBoten op öie ban 2;oétectoouöe / boo?namelijk 
öaet 5p biet of ticBt faoen / en fcBoten ook öen b?anö in 
fommige Buifen: öe boot3gefellen en 3p?ancoifenöie 
op ’t lanö toaren/ ftaken ook fommige in b?anö. 

<®e boo?f3 tfapiteinen ban öe fcBetmutfeïingen aen 
beiöe 5pöen komenöe/ ftroiöen öen boeg ober al met 
boétangelen/op öat öe bpanöen een3 ban öefen boeg 
afgeö?e ben 30nöe/ niet en fouöen toeöer Beren. 

2813 nu öe3 $?ineen bolk öeüerk-toeg alöu3in? 
genomen fjaööc/ en biel befcBanfl boa3/ en toacBt 
öaet op geflelt/ ijebben fp öen felföen totö?ieplaet? 
fen öoo? gefleften/ Om öe galepen öaet öoo? te laten/ 
en toerö mtööelettpö öe bictualie öie omtrent Bonöetö 
fcBepen flerk tou3 / geBaelt / en guamen al te famen 
ober / BeBalben ttoe öie uit öen gemenen baett ge? 
ötoaelt/ op Bet ö?oog gekomen 3ijnöe in öet bpanöen 
Banöenguamen. 

$et i$ toeetöïg aen te merken öat fnalfoöanigen 
öapperen öaeö boo?öer bpanöen oogen/ en in ’tmiö? 
öen ban Baet gtöte getoelbgefcBieö /.öejee $?incen bolk 
tttaet 3 of 6 mano en betloten. 

281.3 nu öe ganfcBe fcBiP3-Bep?6racBt met öebic? 
tualie obet öefen boeg toa3/ Beeft öe 28ömiraelban 
©liflingen/ na öe |Bep?b?ugge öeeoept/ öocB boat bo?? 

ïitfb bei- öet3ünöe öaet men öe meeflé öiepte bermoeöe/toao 
Seeu' Bet feet ö?ogc: Biet toonöett Bun öe Eeelanöersf feet 

©éó tnannelijB / öie uit Baet fcBepen licBtenöe in Bét boatet 
ï9?oicen fp2ongen/en fcBeen öat 3pöefelföeliebetboouöenop 
bols in jjiin fcBouöeren ö?agen öan achterlaten/ alöu3bega? 

ben 3p Bun in jBep?burg. 
^e ^pangiaeröen en anöete tonöfom öe ïjetke 

ban ^oetettoouöe leggende in beel fcBanfcn / öe3 an? 
beten öaego öc3 mojgenö öen z <©ttob?i3 / fienöe öat 
De3 finten bolk rtöcB Baet boeg na Eeiöen nieten 
namen/ menenöe om öat 3P ban achteren baft na 
Bun toe fagen b?anöeny en öeö finten fcBepen Bate 
courjs nemertöe gelijk gefeiö i3/ ook op öe $apen- 
mep? en ©?outoen-b?ugge/ fo?genöe eenföeeï.3 öat 
menfe in öe ^oetetboöuöe befetten boouöe: öaet bene? 
ben ooi? metbertöe öat Bet boatet in fo k02tentijb eenen 
boet getoaffen boa3/toeröen op fulker boijfe mette tboe? 
öe b2efe geflagen; fo öat 2&alöeu3 Baet ©berfte fienöe 

©aïbeuss Bet boo’öeel ’t toelk öe.3 $?incen bolBalreöeinBaö? 
biuc&t ben/ öen moeö betloten gaf / en f&oeterboouöe met al? 

foöanigetfnelBeiöbetliet/ öat Bp aeen tijö enBaböe 
öe. 3i)n gefcBut met Bern te nemen. 2813 Bp alöu3 öe eerfle 1 

boa3 öie öaet blucBteöe / i.3 Bern 28llonfo Hope3 <©al? 
lio/ met 3ön bolb tot feben baenöelen toe na ©oo?fcBo? 
ten/ öoo2 eenen boeg öie 3P tot öieneinöe met rpfett ge? 
Boogt Baöben/nageboïgt. 

<De 2Cömtrael met öen 3ijnen irt JBep2butg 3ünöe/ 
en boetö öit niet gcboaet / öan al3 Bet boel boat te laet/ 
en öen meelïen Boop bettogen boa3/ öocB fommi? 
ge galepen Bun öen boeg onöerfcBeppenöe/ fcBoten 
öaet fo öappet onöet / öat fommige te rugge moeiten. 
É13 3P nu ban öen anöeren alöu3 betöeilt boaten/ 
fP2ongen öe Eeelanöetö in t boatet enbegabenBun 
met behoefte lange öaggen öie 3p ö?agen in öe atBter? 
jte öie na ©oo?fcBoten bloöen. dommige recBt toe 
recBt aen lopenöe bcrfmoo2öen in floten en boaterin? 
gen / öe gene öie nu niet beröcr en mocBten na ©002? 
fcBoten 1 b?efenöe Bét gefcBut öat Bun OnöetfcBept 
Baööe/namen öe blucljt na öcn ^tompboijhet-boeg / 
Baet geboeet meeft ban Bun bberpenöe/ en 3pn alfo 
boo?t3 na öen 3tetöfen-öam én Boo?burg gelopen, 
gin öefe blucBt Beeft Salöei bolb/met öe gene öie 
öc3nacl)t3linn Bet gefcBut omgeb?ocBt boaten / om? 
trent 100 man3 betloten. dommige fcBtiiten met 
bötjn / bictualieen bagagie/ ^öalöeo toebomenöe/ 
boetöen ban öco 28ömitael3 bolft genomen en Bern 
geb20cBt. 

J574« 
ïpet moet öen ieftt aenmetben / Boetuel <6oö Öe3 

finten bolb Ö002' Bet bjaffenöe toatet / en öoo? öen 
totjfentaeö/om öemiööclente gebmiben öie öaet toe 
öienöen/monöerlijfetegenaöiget ijaööe / fo en tóao Bet 
nocB alle te famen niet/boaet’tiabe öat Bpöcbpan? 
öen geen betfaegt Bétte gegeben Baööe/ boant Baet 
Iterfeeban boiïrengeboelöigefcBanfenfcBenen onbet? 
boinrtdijb. Wóty op öefen tijö boetöen 00B öie ban 
Eeiöet-öojp / cn öie ban Eaminen met b2cfe gefïa? 
gen/öat 3P Pan anr|!e beefden cn bctfcJmfitcn Bun 
0002 Öe BracBtige ijanö <0oöe3. <©e ccrfïc nnmelpli 
öie ban Eeiöet-öojp fienöe öat Baet meöegefellenöe 
blucBt genomen Baööen / en öie ban Xammen fienöe 
öat öe^octètteotit|e-iiec&e en buifen öaet omteent 
in bianö lïonöen / öocB Biélöen nocB fteöe. 

^ét i3 bóten gefeiö öat öe boöen in öe3 p>pncen le? 
get öuiben b20cBten/boaetban eenen gcfonöenboa3 
öie Baten ïnief gettouboelijb oberb?ocBt/ en öe boi? 
ger3 en betboacöteöen anöero niet öan tijöinge boan? 
neet 3P uit fouöen ballen na öe fcfjarife ban; Blammen/ 
’t bxélB Bun boel öen eetften ^ctob?iiS gefcB?eben boao/ 
öan öe öuibe falieeröe en guam eenen öag öaet na / fo 
öat öe bo?geren Baet gefette teben niet en Baööen ge? 
öaen/boaet öoo? öe 28ömirael 25opfot aen öe ©?ouboe- 
b?ugge derft bomenöe mecnöe öat öe ^taö obet ge? 
gaen toao/ om öat 3P Bun fo ftillc öielöen: öan aio öe 
öo?gereb öen boo?f5 b?anö in ^oetetboouöe fagen en 
boo?namel0b öen b2anö inöc ïaetBe/ öaecfp boifïen 
öat Bun öe ^pangiaeröen in en meelt tonöfom öe# 
fcBanfi Baööen / boao öaet eene gtoteb?eugtopBate 
ftaö3-muren/niet tegenitaenöe öat fp Batebpanöert 
op Eammen nocB ftetb befcBanfi fagen / uit öe felföe 
fcBanfe na öeo finten bolb geboelöelijb fcBieten/öaec 
en boben noef) öe3 narhiööaego omtrent 300 mannen 
op Bet berballene Bui3 ban Ctonenftein / fo b?ocB# 
ten 3P Baet baenöelen op öe muren / öonöen öe félföe mst tu 
aen öe meulen-roeöen/tot tekenen ban boeïgemoeö? banïsfc 
Betö enb?eugöen. inlieten ook öefe biet puntten op Ben 
fieebe peneaflefen: DoetI^ 

1. ®at alle b?ouboen/ onbejaecöe jongere en perfo? 
nen onbegnaem in toapenen / Bun ontBouöen fouöen 
ban öe itaö.3-beften/ en öat alle toat boapen ö?oeg met 
3ijn Bal3 en 3Bö-geboeet op 3ön beto?öenöe plaetfen 
Ben foitöen laten binöen. 

2. 5&ie öen boo?leöen nacBt getoaekt Baööen/ moe? 
fïen Bun boeöer begeben op Baet boacBt. 

3. fouöen ook niet ban öe beften gaeny ten boate 
öat Bejn öie ban öen getecBte öaet ban Baelöen. 

<©eboöen alle fcljepcn en fcBuiten uit Baet omlopen? 
öetoateringen te leggen in be30öcngracUten/op öat 
öen inkomenöen fcBepen öoo? nooö geen Binöet en ge? 
fcBieöe/ en Baet öoo?tocBt b?p mocBt 3ijny en öen but? 
geren Bun ban boben / bé30öen en uittreckenöe mocB5 
ten beBelpen/ na Bun öen nooö fouöe bo?öeten. 

^e 2&urgermeefter3 bertoonöcn Baren bo?geren öe 
fcBepen/feggenöe: fiet burger3 öaet acBtec öie eene 
fcBanfe i3 nu Bet b?óoö/ boat öunftt u/fuïlen bop ’t öaet 
laten en ban Donget fmoren i öe anöet riepen: bop 
bJillen liebet öe fcBanfe tnet onfe Banöen ontfiücben 
krabben / öan öat öaet namelijk boo? jammen ge? 
fcBut fouöe boo?öen. Heetc ban^oo?öboijkfeiö/ 
öit niet gefcBicö te 3i)n / nocljtan3 3ijnöcr öie berklaert 
Bcbben ’t feïbc boaetacBtig te toefen en gcBoo?t te Beb? 
ben/ ’tboelk ook toel 3tjn kan al en Baööetöe^eere 
ban jSoo?tto0k niet geBoo?t. 

2113 nu öen 28ömitael 3pn grof gefcBut öoo? ^oe? 
tertoouöe op öe^apen-mep? Baööe laten komen/en 
öat om ttoeoo?faken/ten eetften/om öat BP ban Biec 
aen öe flinker Danööe fcljanfe ban jlammen aïtpö na? 
öetöe/en ten ttoeöe/ om öat öe bictualie-fcBepen in 
Hep?biirg/ö’een öen anöeren kinöerlijk boaten/en 
Baööen alöaer al tefamen toel groot Binder mogen lij? 
öert/toaertfakeöat Baet bpanöen ’t Bette/gelijk gefeiö 
c3/MigeBcei nictbenomen Baööe getoeefl. ^e ^pan? 
gtaetöen fcBoten feet / fo uit öe fcBanfe ban Sammen 
at3uit öe frtjanfeban ^acob Ciaef3 opt toeööe/op öe3 
28ömitacl3fc0epen / en fcBoten Ben ook meteen fcBcut 
7 man af / en tooitöen een gelaet gelijk offp ban me? 

ninge 







jïcrftc 
fclianfc 
ban 
5lam> 
Ricn. 

i f74. Öorfpronk der Nederlandfè Beroerten, 

mngétoaren öe fcpanfe te pouöen / ntaer 25alöeuö 
paööeCapitein gloria Dieaiöaer lag beraöberteert/ 
öat l)p pent met fijn bolB fouöe fien te falberen / alfo BP 
fiem oiet entoipte ontfetten/ öocB öeö $?incenbolB 
toaö Dit onbeBent. 

®m öat öefe fcBanfe ban jammen Bet meepc 
aentDeiö toaö / öaer öeö finten bolB boo? b?eeföen / aengeften 
ban öe lanj, öaer goger leiö/ fo Dient Denlefet Baer gele- 

gemftetbeen ïöeinig te toeten, m plaetfe legt in een 
mat beio öaer geenBoogten omtrent en 3pn/ noep Ca- 
nalen of fp en toacen geflopt / en iö bp na een guartier 
ban een ure gaenö ban öe ^taö / Bet toater / öe ©Uet 
genoemt / öat na ^elft loopt/ loopt öaer met eene 
Bromteboo? bp/aen öe eene 3ijöe/ enaenö anöerjD" 
öe een toateringe / toaeröoo? men in öen fóijn Ban Bo* 
men / en befijöen loopt öe toateringe op Eoeter-toom 
öe/öerepetoaö lidjtelijBrontfom te begraben/ente 
bctoallen/ toant öaer flonöen bomen genoeg/öefen 
toal öer fcBanfe toaö tamelijk öiB / öocB niet b?p boo? 
grof gefcBut/toaö 00B toel betoaert met fcBanöBo?ben/ 
prijBtoepren/gefcBut en bolB/öaerom na menfcBen 
bernuft te fp?eBen/toaret feBer öat öe ^pangtaert öefe 
fcBanfe alleen toel betoaert Baööe/ öeö $?mcen bolB 
en fouöen öaer niet boo? bp geBomen Bebben / öan met 
groot berlieö ban bolB. ■ . . 

<©ocBBoetoel öefe fcBanfe boo?ften toaö / geltjB ge; 
feiö iö / fo befloot De ^Dmirael De felföe aen teballen / 
£it fonö op öefen ttoeöen omtrent öen stoonö/ 
öen kapitein <©?ettu/WalterO(en CapitenHi?enrpom 
te beficBtigen/ toaer men met Bet minfle Binöer Bet ge* 
fclint mocBt pellen/ en bebonöen Dat fp ttoe Balbe €0?; 
toutoenopeen einöe öeöCanaelö fouöen mogen pel; 
len / öocB in gebaerltjBBeiö en met ongemaB. 

<®e acömirael Beeft Dien nacBt alle öefe boo?ber; 
Baelöc gelegentBeiö aen Den $?ince gefcB?eben/ Boe BP 
ban meninge toaö Deo anöeren Daegö Hammen te be; 
fclnetcn / 00B fo beröeBP tot genen goeöen einöe en 
mocBt Bomen / men mop patiëntie Bebben / tot öat Bet 
toater Boger toieö/om befijben ober Jt platte lanö te 

ÜnSc*©2ince en toaö met öefe tpöinge niet feer toel te 
toeöen/en ftclöe Bet ontffet ban Heiben in grote ttoij; 
feUnóe/ fo?gcnöe öat men öe boo?f3 fcBanfe ban Ham; 
men niet en fouöe Bonnen obertoinnen / fo öoo? öe 
boo?berBaelöe reöenen/alö Dat men 00B fo?göe alfo- 
Danige b?effe of po?mplactö öaer op niet te mogen 
febteten öaer men fouöe Bebben mogen flo?men / en 
00B om öat öe menigte ban öeö p?incen bolB niet 

^^ScljTnaÜe öefe ftoarigBeöen en guaöe Bope toom 
Deöe^eereöer Bep?fcBaren alleneberfien / en fijnen 
BracBtigen arm De eere toe-eigenen / en betonen / Boe; 
toelöe menfcBen beel Dingen Bonnen beröicBtenom 
Baerbnanöen t’obcrtoinncn/öatBetalleö pöelenom _o. ..,. 
nut iö / fo beröe BP Be Banö öaer niet en toil aenfleBen / Boe ellenöiglijB Dat berBongeröe bolB Die paringen 

fivm en öat ban Bern allene De obertoinninge Bomt: toant --' ’ 
ni :erben na bat betöe öe Hömiralen Deömo?genöfeerb?oegop 
rntecriT' öen öeröcn <0ctob?iö / öc goten Die toonöerlijB toege^ 

' paeït toaren Baööen Doen openen / meinenöeboo?tö 

SSopfot 
fciiöft 
ben 

bar fjp 
bannier 
lïiuge 
ent 

tnen te 
ÈricIjiC' 
ten. 
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Dan öaer toaöecnen jongen cpöe muren / Die Baööe 
öeönacljtö toaer genomen/ öat Bp toel beel lonten uit 
öe fcBanfe boo?f3faggaen/öan gene tocöer in Bomen/ 
alöuöbeelöe BPfitBfelben m/geiijB 00B öetoaerBeiö 
toaö/Dat öe ^pangïaeröen Baer fcBanfe ban Eam> 
menmoegen berlopen Bebben / en Beeft fulr nengege* 
ben / berlof b?agenöe om traer te lopen / gelijB Bp öe^ 
De öoo? beloften ban feö gulöenö / met Dit DeBfel / fo BP 
öaer nocB bpanöen gebcnöcn Baööe / te feggen öatBï3 
ban Bonger berlopen toaö. 

öat Bp nu in öe fcBanfe getoeep toaö en nieman^ 
Den en banö/ en met fijnen Ijceö getoinBet Baööe/ 
’ttoelB menin öepaönocBnietcn gelooföe / fcngenöe 
öatBem öe ^pangiaeröen uit fcBalBBeiö fulr Baööen 
bebolen / en een anöer met cenen berrenjager Bern ber^ 
bolgt 5ijnöe / gefien toerö fijne toeg boo?bpöefcBan? 
fe nemenöe na öen 3ïömirac! / öie Bp tot öen Bnijen toe 
in’ttoater te gemoet liep/ toaö aen beiöen fijöen 
b?eugt. i N 

<©e<rapiten herrit banöer Saen begaf Bmt ten 
gonömetöen©?p-bupteröna öe fcBanfe ban 3lam= 
men / tot öe plaetfe toe öa^r Bp ’t eerpmacl toegepaelö 
bonb öaer BP De ttoee eerpe gallepen met b?eugöen 
ontfing. 

^e 2CömiraeI niet licBtbeeröig 5ijnöe in Betgeio^ 
ben / Baööe öefe ttoee gallepen booagefonöen / öc toeiBe 
bebonöen gelijB Bun gefeiö toaö/ te toeten / Deleöige 
fcBanfe met ttoee puBen gepButö öocB gefonBen. 

5^e palen nu geopent 3ijnöe/ fo 0002 öeö paötö 
timmerman / alö öoo? öeö pnneen bolB öie öaer aU 
ïegercetfcBap toe Baööeu/iöDe 5ïömirael 3fopö 25op= SlEtben 
fot met De boo?tocBt met b?eugt en DanBfegginge na öe ™ 
poo?ten ban Èeiöen getrocBen/öaer fp gelucBelijB fon=Docï m* 
öer ecnigtoijöet toeöerPanö/ öeö mo?genö omtrent 
acBturenin guamen. Sllömirael ban ^ieriesee/ set^öpt. 
2tö2iaen 3©illemf3. betoaecöe Den BtnöertocBt. , 

g^e b2eugöe en blpfcBap Die öaer toaö en fouöemen aro 
met monöe niet Bonnen berBalen/nocB metgeen penne 
befcB?ijben/ ’tgetooel/ ’tgeraeö en getier ïangö öe^n 
toateren/ öaer De bictualie-fcBepen boeren/ toaö founbets. 
gcoot/öatfe malBanöeren berö2ongen/fommigc liepen 
en fp2ongen tot öen Balö toe in’t toatcr/om aen öe fcBe= 
pen te mogen Bomen / om b?ooö / Baring / Bafe en an= 
Der fptjfe te beBomen/ toant Bet merenöcel in feben 
toeBen geen b?ooö gep?oepen Baööen / öc menfcBen 
liepen lanr Der praten mettefpijfe inöeBanöcn/ roe? 
penöe <©oöfp gelooft / Heiöen iö ontfet/ beiöen iö 
ontfet. <©ieban Den*6erecBte Bebben Bet p?obiant- 
Bupögeo?öonneertin gacobö oBaPBupö / altoaer 
een pegelijB / öoo? feBere <0eöeputeeröe / man / toijf en 3^°^ 
BinöerenuptgeöeelttoeröeeenBalf b?ooö meteen ptiB jj!KLe 
Bafe en een peBeiBuring/op Dat fp fienluiöen toatboe^ een &io* 
öen / en alfoban langer Banö opgueBcn fouöe mogen, wana» 

lieten toaöfonöer meöeöogentBeiö nietaegtëpena¬ 

ten 
lam? 
men. 

gelijB gefeiö iö Baer gefcButop jammen te pellen/ 
bebonöen Dat De i^eere / öie DefaBe boo? Bun tot Die 
tijö toe uitgericBt Baööe / niet Bebben en toouöeöat 
Baer bpanö met menfcBelijBe BracBt fouöe bet jaegt 
too?öen / öan fijn Banö Baööe alreöe öeö nacBtö boo? 
Bun gcftreöen/en öoo? pjnen a?m iö öeö ©?incen bpam 
öen een alfoöanigen becfcB?icBinge obergeBomen / öat 
fp öc blucBt namen met groter fcBanöe / toerpenöe 
Baer gefcBut in öe poten: alöuö toeröe öeö nacljtö 
boo? öen öeröen <©ctob2iö öe getoelöige fcBanfe ban 
Hammen berlaten: toant fo Baep<©orta öitaöbjjs* 
ban 25alöeuö Baööe ontfangen / om pent met öe fijne 
te falberen / toaö De fcB?iB öaer fo feer in / Datfe meen- 
öenöatfe tclaet fouöen Bomen /gelijB Bet 00B guaeö 
genoeg toaö/ toant eenige ban öe fijne öoo? Bunne Bae? 
pigBciö berö?onBen. ©an Dit toijBen en toip niemanö 
Innoclj buiten öer ^taö fcBerBeiö / Boetoel fp in öe 
^taö öeö nacBtö een geBrijfcB geBoo?t Baööen/ alö 
écngrofpuB gefeputö boo? öe fcBanfe gefonBen toerö: 

rau berponöen/ Die Bun öen Hömirael in fijn inBom* 
pe uit Den fcBepenliettoerpen/ en trtfgelijjc Bet b?ooö 
’t toclB fommige alfo inpuBten / gelijBertoijö of fp tot 
geenen tijöen en fouöen Bebben Bonnen berfaöiget 
to02öen/ toaer öoo? Bet öen fotnmigen öie geen maet 
en Bopcn Bouöen niet toel en befnam/ ja 00B öaer ban 
gepo?ben3ijn/ eenige Bet eten tuffcBen öetanöenBeb^ 
benöe. '*.■ . 

Slenö’een 3ijöebanöerpaö naöejBep? lagen ö?ie 
Hmperöamfe gallepen / öie altemet op öe paö gefcBo* 
ten Baööen/ Danuptöer paö Bet grof gefcfiutcnban 
buiten Bet ontfet beruemenöe / Bebben 00B Bacröer 
meöegefelïen b?efe geboelt cn fijn gctocBen. 

s^e Hömiralen in De paö 3ijnöe / fijn terponö met 
Baer bolB en De burgeren na öc fcerBe gegaen/ en 
Bebben öen l^eere/ öie Bun fo toonöerlijB een Eeeobcr 
ö?oog Hanö gemaeBt en beBouöen ter gctoenfcBtec 
plaetfe geb?acBt Baööe/geöanBt. . 

^|fe moet öoo? een tuffcBen-reöen pier noep eeii 
toonöetlpBeöaeö bp pellen/ öieooB fonöer bertoon- 
Deringe met en bepoo?t aengefien te fpn. <©p öefen &ie*e 
nacBt alö De ^pangiaeröenöefcpanfe ban Hammen fonöer 
berliepen / iö binnen Der ^taö De toal en Do?p-toeriit; sefetjur, 

Saa 4 ge 



f6o Het fèvende Boek. 1574, 
ge taffen be£oe-poc?te en (Coren ban 2dourgonöicn/ 
tot De lanotc ban 26 roeben ingeft02t/ cn peeft ban felf# 
oen fi?e(fe gemaebt: maet bit infi02ten peeft boo/ 3ün 
gcDmt# Der blucptenbec bpatïbenb2efebermecrDert/ 
Die DaermeenDen Dat De burgeren ban boren tiitqua; 
men/ en paer DpanDenban acptcren: Die# De burgeren 
<G5ob meerDer Danbbaa-peib fcpulbig 3tjn. 

ssopfot <Dcn ^Dmtrael albu# binnen EeiDenstjnDe/ïjeeft 
Tf ft?Pl terftonD aen Den p?ince Die tot 3£dft toa# gefcp2cben/ 
Jgff en De b?efc ontDoDen/ Die fjct Den S|eere belieft pabbe in 
int %tb jpnbcr bpanben petten te fenDen / De toelbe De fcpanfc 
hm‘ Dan Samiuen beriaten pcbbenbe/pem eenen bjpen 

toeganb in Der ^taD gelaten Dabben. 
4©cfcn b?ief toerb Den ^ince op Den b002f3 3 <Ötto> 

b2i# ten ttoe uren in De p?eDicatie fittenDe geb?acpt / en 
tóa# pem ongcttopffelt een anDet ttjDinge Dan pp Deo 
nt02gen#omfangcnpabbe. €n liet terfionD /at# befê 
3pnc p?cDieatie in 3f2ancot# geDaen toast /. Den fi?icf 
openDaerlgït Dan Den p^eDicant lefcn/ enDen^eere 
met b?oirj.bet en Dieriger perten Danhen/ pet toelbe 00b 
terftonD (be ttjDinge Derfp?eiD 3pnDc) in Beibe De grote 
föerhen / meteeneontaüpbebergaDeringebanbcilbe/ 
en toonbcrlybe D2eugt en bïerigpciD geDaen toerb/in 
tegentooojbigpetDbanDen fB^ince/ e« infgelpropalle 
plaetfcn/ Daer 00b De b2eügben-tebenen Dan Dper/ 
blocben en gefcput aen alle banten gepookt en geficn 
toerDen. 

f oi «*.) du De Sïbmtralen De Diciualte in De <§tab ge-' 
b?ocpt pnbben/Den l^cere gcDanbt/ De burger# gelaeft/ 
Derguibt en gemoeDet/ pebben 3? pare DictojieDeci 
Dolgt/ en 3ön pare DpanDen Die in De frpanfen Dan oim 
trent EeiDer-Do2P gelegen paDDen nagejaegt.] 

<E>c fcljanfc in Seiber-b02P / toa# boDcn Der maten 
feet getoelöiggemaebt / paDDen 00b Daerin leggenbc/ 
al# Daer eeltige boDen guamcn/op paer gebjelDfeer 
gepoept/ ’ttoelb pun alle# ftrebte tot een meerDer 
fcpanDe/ en €>obc tot meerDer P2ij#: pebben 00b im= 
tticr#fofcpanbeltjbbanbe Cage en <®ube-toateringe 
Dcrlopen/ Daer 3p tact en Dag gelegen paDDen: toont 
een feer blein getal bo02loper# Dan De# finten bolb 
(men fegt ttoaelf) faegDen ttoe baenDelen bneepten 
Dooj/ban De toelbe 00b fommigc op fulbertopfelie^ 
pen/Datfe niet op en pielDen/ter ttjD toeDat3pboo? 
Smjïerbam quanten / Daer 3? tot paerDer Derfcponin- 
ge feiben/ Dat paer ganfepe leger bcrjlagen toa#. 

<©e# Do#2feiDe 23alDei bolb i# op Defen tpD 00b ban 
De <©otitfe-fïui# berlopen/ enboo’t# uit alleanDere 
fepanfen / tot 21 toe / bepalben De fepanfe op De JBab* 
Dinge/ Daer noep fommigc bleben om De paffagie b?p 
te poiiDcn. 

©obett *De DoDen Die in Defen toept ban De# finten Do lb 
am bei* geblcbcn 3pn/cn toaren geen beertig/paer bpanDen 
Ka59* beïpDen felbe Datter omtrent DuifenD / fo ber (lagen al# 

DcrD2#nben 3pm 
tgier en Dient nietbergetentoatDeb002f325alDeu# 

in 3tjn perberge tot EeiDer-Do2P gelaten paDDe/ name- 
itjb De gefcpilDerDe (tab Dan ÉeiDcn met alle paer 
pep2ftraten/toegen en toatertoepten/ fo De felbe bc- 

,. fepanfï toaren. 5il# pn nu moefïe topben peeft pp Daer 
K’ïriiW CnDet gcfCp2ebeUi Vale civitas, valete caftelli parui, 
uc- qui relifti eftis propter aquam, &c non per yim iiïimi- 

corum : en i# in ï©uitfe taie gefeiD: aDieu feiben/ 
aDictt omléggenDc fepanfen / toant gp 3pt berlaten om 
De# toater# toillen / en niet DO02 onfer DpanDen braept 
en getoclD. 

m, <Be $?tnce ban ©rangien quant De# anDeren Daeg# 
5s?nirc tci ponD binnen EciDen/en Danbtc De burger# poogltjfe 
ban o- Dat 3P pun fo b2omelpb / fonDer eenig brpg#boïb / in fo 
^otnnn (hengen bclegcringe gcpouDen paDDen / belöofDebat 
Vriöcii. men aen pun en pare binD# binberen fuIrgcDenben 

fouDc / en in Der ^tab bomenbe peeft in alIe#o?Denin? 
ge/foinberftaD/ al# De# bnjg#-faben ge|ïelt/pp i# 
gelogecrt geto02ben op Papenburg ten puife Dan 
<©irb g!acobf3 ban HQonfoo?t. 

den Dient 00b niet achtergelaten om 43oDe# toon# 
Derlpbe toetben blaerber te openbaren / Dat op De^ 
feu + £tctob2i# Den toinb h3eDer3iuD oo(tbeerDe/en 
flopnöe fo gctoelDelpb uit Den nOo?D oo|ten 3 0(4 Da¬ 

gen/ Dat men qualpb ban <DeIft tot HeiDen bomen 
bonbe/en pet toater al# 31411 officie geDaen pebbenDe/ 
begon Dapper toeDernit Den lanbe te lopen. 

25oben De boo2f3 ingeitotepte bictuaiic / peeft befN»^ 
fB^ince en 3pnen KaeD gocD geboebt uit allen fleben fcfnnae^e^, 
Dat tritgepongerDen beraemben in feiben een geme^ ceturm 
ne panDreibinge te Doen/op Dat De berarmDc Die in «mm 
fo langen ttjD niet getoonnenen bobben /ban Den toel* KS 
ben 00b al pet gcreeDfle berteeft toa# / mochten ge* 
polpen/en Dat 00b Der rpber bictuclie langer meepte 
fïrechen. 

(€ot Defen efnbchebben De <6cDeputeeiDe.De# anbe? 
ren Daeg# met toagen# en fepuiten eerp Dü02 De frats 
ban^elft omgegaen / en pebben (eer beclb200b# / öo^ 
ter#/ blee#/ bae# / fpeb / bt# en gelD berfamclt / toacr^ 
Dtg aibaer 3pnDe ober De 1000 <üaroïu# gulDen. 

<Dit peeft Den armen ontfet/Den ritben berlicpt en De 
^tab gefppfiget/en groter liefDe en baftcr berbnoputs 
ge onDet De ^ouanbfe fleben gemaebt. 

©P Den 8 4Mob2i# i# De |3?ince na De l^age geto¬ 
gen/ en peeft aibaer o?Deninge gefïelt/ om De felbe 
plaetfe te betoaren en te bepouDen/ al# eenen flcutcl 
ban Dei^aerlemfe iJBeer. 

vDcn 9. opDe»©outfe-f[t!i#/omDaerbanal#teo?i 
Donneren/ altoaer eengetoelDige frponfe geleit i#. 

" 2EI# nu De ^ince ben ganfepen KaeD Der (lab ©e 
Den op Den i4.berfetpaDDe/i#opDen i^ naDer<©ou^ f ecr. 
De getroebent/ Daer De ï^eere ban SCibegonDe/Die aiöe7^* 
omtrent een jaec gehangen paDDe getoeefr/ toe Der lo# oonbe 
enb2pi#gebomen. “"ft 

$a Dat Die ban feiben <©ob en Den 3B?incc gebanbt |c se, 
paDDen (gelpb gefeiD i#) en 3pn fp 00b niet onbanbbaer 
getoeeft / tegen Den boo?f5 5lDmirael Sop# 2Sopfot/ JJp* 
Dan pebben pem met een fepone gouben beten befepom 
ben/met eenen Dicben gouben penning Daer aen pam fcfS, 
genDe / toelbe penningen 3? ocb meer anbere gefepon; tien 
ben pebben. , geplot- 

<©e Staten ’# SanD# ban ï^ollanb pebben ben 
boo?f3 SDmirael Daer naineenpeerlpbemaeltijbbe= 
feponben met een groter beten ban 600 Carolu# guID. 

Sb pebbe t berpael ban öefe belegeringe en ontfet^ 
tinge ban SeiDen getogen eenfDeel# uit Debefcp2pbin- 
ge Die bp San 5prtiptter# Daer ban/DoojgoeDeonDe?^ 
rieptingebanperfoneninbe jBagiflraet en anbere in 
De belegeringe p?efent getoeefl 3pnDe/ geDaen i# ge¬ 
toeeft / eenfDeel# 00b gefepjeben Doo2onbe?rieptmge 
ban Den ^eere ban ^oojbtopb in5t beleg alDaerge^ 
commanDecrt pebbenDe/San ban ï^out^ecretari# 
Der felbe fteDe/ ^>irb Sacobf3 ban jfèontföozt/enmeer 
anbere in De felbe belegeringe meDe p?efent getoeefi 
3tjnDe/ al# ban anbere Die Daer buiten 3pn getoeeft / en 
benniffe pebben gepaD ban’t gene buiten i# gefcpieD/ili 
pebbe 00b alle De p2incipale bjteben/Daer ban pier 
mentie toerb gemaebt/ geften en gelefen/ met meer an? 
Dere Die tb al tofllen# (alfo Daer meer Dan genoeg i#/ 
en geen meer liept# en bonbe geben) boó2bp gegaen 
ben/De ^ecretari# San ban fouten paDDe mp00b 
toegefciD noep eenige b02ber onDe2recptinge te Doen 
baneenige fecrete faben: maer alfo pp Daer na ban 
meninge toerb ’t felbe in 3tjn aengebangen ^ienft- 
boeb Der (tab SeiDen te b2engen of te boegen/ i# ’t felbe 
nagelaten / en fijn ïBienft-bocb i# 00b onbplmaebt gc^ 
bleben. San 5p?uptier# (telt in fpn boejeben Defena^ 
bolgenbe incarnatie/poetoel ib bebinDe Dat<Ü02neli# 
Claef5 ban Sben / ’t felbe al# bppem geinbenteert/ 
neffen# meer anbere Die pier terftonb meDe bolgen ful- 
len / in D?ub peeft laten uitgaen: 

De Heere die heeft gehoort tot heïlJen ket fVQhten, 
Én dé BablhoenfCbe MaObt Wan haerdoen VLVC&- 

ten. 

Sb Pebbe Dit meDe tot gcDacptenifTe gefteit: 
Int Éaetjie Mei heeft Bahdez LelldeaJlerCk belie¬ 

gen fneli j 
Den derden oQteberWerÉoJl déWr Godes fege» WeL» 

€n Die ban Seiben pebben ban gdqfie Daer na tot 
een eeutosgegebacpteni# Defc beerfen boo?pacr ^taD= 

pui# 
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öuiief gefrdt / bp be <§cc«tari0 ^att ban fouten gein' 
bemeect / baec be getal-letteren / bet jaer fjaerbec b er* 
lofftnge aentoijfen/ enfo beel letteren in be felbe beer* 
fen ftaen / fo beel bagen beeft be <§tab in bit ttoebe be* 
leg belegen getoéeft/toelberftaenbe battnen be bub* 
belbè w en ft elr boo? ttoe letteren moet refeenen. 

Na faarte HVnger nood , 
GeèraCht hadde ter dood T 
Bl naefi fes dVlfent MenfChen. 
AL.fi God den Heer verdroot , 
Gaf hl Vns Weder Broot, 
So Veel WICVnfien VVenJChe». 

©an geipert hebben bte ban Eeiben fn ben iare 
157 7. aen be ©lietb?ugge befe nabolgenbe berfen boen 
(tellen / tot een eeutoige gebacbteniffe ban befe baer 
berloflinge. 

Men was in groot verdriet, 
Want eeten wafler niet. 
En ’t volk van honger fchreyden : 
Ten laeft God nederfiet» 
En fond door défe Vliet, 
Brood, fpijs, én drank in Leiden.' 

<©aer 30n te bier tjjben bele en berfcljeibeniieöe* 
feeng/teferepnen en jaer-bicljten uitgegaen/ ban be 
toelbe ik tot gebacbteniffe ban fo groten toelbaeb / bier 
eenige fal laten bolgem 

AChtlen WeeCken droefLICk die tot Lellden böVen 
Maten fat en, 

jReCht of die hadden gefaen bil Godt, en die Staten ge- 
Laten. 

Die Spaengaerden CraChtlCh feilden eer faL gegrepen 
«II» de M aen , 

Dan oeCk die Stad Van Lellden , door *t Water fal 
ontgaen, 

Doen heeft God zllnVVdter fiarCkeLICk doènVLoe- 
den, 

ÖM die fiad Lellden door «II» CraChtlge hand te be¬ 
hoeden. 

FoUï) Door V MaChten geen ander o Heere der heerfQharen 
God, 

Werd Lellden Verloof door den ECCeLentle en Bolfot. 

Den derden OCtober hier WeL naerfieLlChop Let , 
Wer de Lelden door Gods aLMaChtlge hand ontfet. 

Dit getaL der Letteren fier CraChtlCh aenWllfet, 
Dat Lelden denVlerden door Gods MaCht Isgefpllfei 

Looft God I» heMeL en aerd, en die daer Inne Woont, 
Die HoLLand CraChtlCh fpaert ende dVer Lellden 

zllngenade toont4 

D3ft 3fjn be 3faer-btcbten baer bóo? tttentie ban fg 
gemaefet /bie €o?neltg Claef3* ban SC&enopfrj* 

nen naem in b?ub beeft laten üitgaen. 
5©efe omfetttnge en bedeffinge ban Eeiben beeft 

be-teh^ jjen l^ollanberg en Eeelanberg een grote moetgege* 
ÏJ Jï ben / en fp hebben ober al in allen ben iêteben tebenen 
^uben banblpfcbapen b?eugoe betoont/ met loffangenban 
banigah foöanigen toonberbaerltj&en berioffinge. *©e p?ince 
Sianö / ban ©rangien en Staten ban ï^ollanb / bebben bie 
ober be ban Hleiben baer na gegeben een b?pe jaer-merbt tien 
bedot* bagen geburenbe/ beginnenbe ben eerften <©ctob?ig 
omfer" tóten tienben bag / en ben felben bag mebe gerebent / 
Ban ben berben bag toerb getooonlijb alle (aren gebiert ban 
ÖEn- alle banbbjerften/ om ben %ere te banben enloben 

ban fijne toonbcrbaerlijbe berloffinae en grote genabe. 
25obenöicn Hebben 3? tnbefelbe^tab opgerecht een 
Sdcabemia / öniberfiteit / of^oge-ftbole / be felbe be* 
gtftigenbe met ftöone renten en inbomen uit be goebe* 
reu ban be Slbbpe ban Cgmonb/ en bóer (ïellenbe ber* 
maerbe en geleerbc mannen tot f&ofeflTorert itt alle 
faculteiten / gebenbe bie 00b fchone’ p?ibiiegien/ fo ter 

.. . geïegenber plaetfen fal toerben berljaelt 
Si 25alöcuss albus ban Eeiben mette ^pangtaerbm 

5 
omlopen 3ünöe/ isf hertogen na ben £jage/cn boonö 
inbe 5©02pen ban’tJDeft-lanb/baer fjp beft benbe. ?Se‘' 
iP fonb ^ön f»eb?o be ©aö na 25?uftei aen ben nroot ban w, 
Commanbeur / om be ereufe te boen ban bet berlaten ff", 
banbebelegeringe ban Hleiben / 0002 bet b?ater / bet* 
focljtoobgelbboo? befolbaten / biefenbe anbeto' eert 
nieutoe mutinatie befonbet ban be ,§pangiaerben. 
^e«©?oöt Commanbeur nam be ercufe&albei boo? 
goeb aen/ alfo bp toel geinfo^meert b?ao bat fjp genoeg 
fyn beboir gebaen ïjabbe / boetoel f)p ooft bele partpen 
liabbe/bie bem fbjaerltjfe befcbulbigben ban batbp 
oo?fabe toaé bat be «§tab niet en toag gebjonnen / boo? 
fijn bobaerbpe/ om batbp bte ban 3lcibcnpafpoo?te 
liabbe getoeigert / om baer «©ebeputeerbe na ötrecljt 
bpben <0?abe ban ^a ïlocbete mogen fenöcn om té 
acco?beren / en batbp be felbe baer na acco2bercnbe 
niet langer tijben babbetoiilcngeben ban tteebagert 
boo?reiferten lieren/anbere fetben/bat lipgelbgeno* 
menbabbe banbe ^ollanberjS/ om Eeibenteberla* 
ten/’ttoelbbocb geen apparente en ïjabbe / boef) ge* 
lijf* ib grfeib bebbe / be <©ouberneur nam alle fijn boen hrroen 
in ’t goebe en fonb met be boo?f3 <Don peb?o be ^aö pfft wet 
eenig gelb/te toeten bier cronen boo? elben «^pangtaert 
op rebeninge/ met belofte ban baer metten eerften goe* ep rette, 
be betalinge te boen bebben / baer mebe fp boo? bie ttjb nma. 
baer lieten contenteren. ^öcl) ttoe maenben baer na 
ftenbebatfe niet meer enferegen begonben fptemutt* ban be 
neren / ’t toelb 25albeus? menenbe te booromen / bebe 9 
bp baer ttoe ban bep2incipaelfte oproerberO bangen / 
bocb T 4. bagen baer na mutincerbc bet gebele leger / fo opöanV 
top na (uilen herbalen. acn. 

(Cot beftuitban befeïeibfe belegeringe en ontfet* 
tinge fullen top bier nocb (lellen / be gebele belegeringe 
en omfetttnge ban Eeiben/bieinbeacbt nabolgenbe 
berfen in b?ub 3tjn uitgegaen / baer ban ili ben Stuteur 
niet en toeet/aentorjfenbe ben goebtoilligen encurteu* 
fen leferbet gebtebt en loffanh bp fjan ban loutert 
^ecretartsMn 19 berfen gemaebt/en boo? acninfijrt 
<©icnftboeb geftelt / ’t toelb 00b te binben té in ’t ttoebe 
beel ber befcb?ijbinge ban Eetben/bp 3lan C?ler0 uit* 
gegeben in ben jare 1614. folio 417 berbopenbe bat toé 
geïegenber töb/bebefcb?ijbinge banbe felbe Belegerin* -. 
ge bpben feer geleetben ï|cerc iBeefter gieter ban sgjj* 
©een / Ébbocaet ban ijollanb/togtluftig en in bonftig gan 
biebt/ batmen fo toel fingen alg lefen macb/ in feg boe^ ©«« 
bcnt’famen boubenbe ón berfen ban aebt regelen/ 
met alle ommeftanbengebaen/mebetn’tlicbt fal toer* nnsVao 
ben gegeben / ’t toelö bP boo? alg nocb niet en beeft be* 3ttf &Cn 
geren te boen. ©olgt fmrnocb be belegeringe en om* 
fettingein ’tbo?teeertijbgin b?ub gegeben fonfceröeg 
SCuteurg name* 

Anno 1574. den 17 Mey„ 

1. TN ’t laefte van de Mey als elk was fonderlingen 
XDoörd’ommegankfche Feeft verheugt fónder ge- 

treur, 
Quamen de Spangiaefden Leiden haeftig befpringen 
Met veel volx en foldaten,maekren haer neft daer veur, 
Daer blyfehap in huis is, ftaet druk achter de deur. 

2. Leiden haer fiende omringt, van denSpaenfchen 
tyrant. 

Nam haer toevlucht tot God, is volftandig gebleven , 
Maekte met haer burgers, met eed een vaft verbant. 
Voor ’t Vaderland op te ftellen, goed, bloed, en leven} 
Goede vrienden (in nood) malkander niet begeven. 

3. Leiden fchier heel ontbloot, van vidtaly en kcfren 
Voor fefthien duifend monden, men in haer bevant 7 
Aen koren maer tien laft,fulx fy fcheen gans verfmoren 
Door groten honger nood,elk kreeg een halfponnwant 
Armoede foekt lifte, en baerd ook kloek verftant. 

4. Door paerden, koe-huiden, honde vleefch, fonder 
brood, 

En katten, darmen, raeu bloed eeten, rees die peft, 
Sulx veel duifend borgers verflon de felle dood, 
’t Scheen den Spaenfchen tyrant wou daer maken fijn 

neft, 
’t Schip mach wat hellen, dan’t rijft wel weer in ’t left. 

S ' $■ 
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5. Leiden vaft belegen, met honger en peft prachtig. 
Socht den Spa’enfchen tyrant, haer te bekoren pas, 
Met het fchijn van pardon, welck hy haer aenbood 

krachtig, 
Gelijk een vogelaer ,’t vogelken toefluyt ras, 
Alft in ’t wild noch vliegt, om te krijgen in fijn kas. 

6. Leiden fonder hoop, ’tfcheenganfch te bederven 
Verwacht de dood, als een die knielt onder ’t fwaert, 
Dan God fond water, wind, verlofte haer van fterven 
Den derden Ocftobris, deur Boyfot kloek vermaert, 
Geluckig is de Stadt, die God de Heer bewaert. 

7. 6 Welkom Admirael,ö welkom ’s Prince knechten, 
Deur wien God almachtig ons t’faem heeft bevrijt, 
Was der Borgers geroep,om ’t brood fagmenfe vechten 
En in ’t water fpringen, in ’t inkomen met vlijt, 
Honger is een fcharp lwaerd, als wel uytwijft den tijd. 

8• Boyfot mette Burgers, gingen ftrax in de Kerk, 
Dankten en loofden God, van fijn groote weldaden. 
Spraken ’t en is niet ons, dan alleen { 6 God) u werk 
Datter is gewracht, door u groote genaden 
God wilfe helpen, die belaft fijn en beladen. 

fullcnmi De falie ban EetDett en ban't gene 
bp Den «gpangtaerDcn boo?gefteit fó na De &etD# 

fe Delegecinge tont laten beeuften/ en eenige anDcre 
jafeenDie top boo?bp gegaen hebben / en tntböelrctyö 
nteöe gefcljtcD 3ijn herhalen/ en Dan toeberom ban 
SöalDeujS en fijn Bnjg.$-Dol& berbolgen. 3©p hebben 
fuec bo?en berhaelt Dat De Staten ban De particu# 
liere ^obtuctcn berfthefocn ilemonftrantten aen Den 
<0?oot-<jTommanDeur hebben obergegeben / na Dat 
!)p De beDe ban De ttoec iniltoenen haDDe geeifcht/ 
en hebben De föemonfirantien ban Die ban 25?abanD 
met De anttooo?Dc ban Den *6oubcrneur alDaer ntebe 
berhaelt. <De Cteoot-CoffimanDem: toast ten felben 
tijDe feer perplex / en banD hem in groote ftoactg# 
ijctö en benautheiD ban gclDe/ toant uit ^partgien 
en quant geen berücijttnge/ Doo? De erceffibe boften 
Die Den 4toninh habbe geDaen tot toeruftinge banDe 
Blote Die met pere De iBenenDist foube hebben ge# 
houten/ enteniet gegaentoa^/ gelijfebo?enberhaelt 
<jS/ en De Staten en toaren meDe niet feer liberael om 
te contribueren / hopenDeDoo? DienmiDDelte eer aen 
renen b?ebe te bomen/ en merhenbe De perplexiteit 
Daer hpin toab/ hebben De Staten ban 25?abanD 
op nieuto Defe naerbolgenDe üiemonfirantie ober# 
eegeben. 

Mijn Heere, 

ftranue*I* ^TErtonen ootmoedelijk de drie Staten vanBfa- 
ban öc V band, dat hoewel wylen hooger gedachteniffe 
éptaren de Keyferl. Majeft. Heere en Vader van den Conink 
SanDam* on^en Heere,hadde door fijne opene brieven van Plac- 
ècu catevan date de xo Decemb. 1549. doen verkondi- 

gen, dat alle vreemdelingen, en niet geboren defer 
Landen en Hertogdomme van Braband, hebbende en 
bedienende eenige Officien in ’t felfde Land tegens den 
37.38. en leften articlen der blyder inkomfte van Bra- 
band fouden worden afgeftelt van hare Officien. 

2. En dat de Coninkl.Majeft. volgens de blyde in¬ 
komfte by hem mede geconfirmeert en befworen aen 
de Remonftranten ook foude hebben by andere fijne 
brieven van Placcate, in date den 9 Juny in denjare 
x 557. doen publiceren ’t gelijke met duydelijke verkla- 
ringe van nietigheid aller aften , citatien, exploiften, 
en proceduren die de voorfz. vremdelingen en geen 
Brabanders wefende, fouden willen doen. 

(iFol.64..) 3 Ende dat fijne Majefteyt hadde op den 11 van 
Iulio x f y 8. geaccordeert aen de voorfz. Staten fekere 
afte,by de welke,volgens den 29 article vau de voorfz. 
blijde inkom fte,foude worden verklaert,dat alle Raeds- 
lieeren, Droffaerdenjufticiers en Officiers in Braband 
niet wefende van wettelijk huwelijk, fouden afftand 
doen van hare Officien of Staten, en dat die Majeft. 
de felfde alfdoen affettedeen verliet, of die fchoon by 
hem of fijne voorfaten wettelijk waren geftelt enöftt- 
finngen tot eenige der felviger Staten of Officien. 

4. Dat boven dien volgensdert 10. artijkrel der blij- 
der inkomfte voorfz de Cancellier en die v?n den Ra¬ 
de van Braband, SecretarifTen, die van der kamer van 
rekeningein Braband, Griffiers, Droflfaerts, Warand- 
meefters, Gruyr, en alle andere die befitrende alle gro¬ 
te officien of ftaten , eenfamentlijk alle Officieren vaa 
den platten lande, als ook de Borgemeefters en Sche¬ 
penen der fteden, en alle andere, die doen en admini- 
ftreren recht en juftitie van wegen fijne Majefteit, of 
der felviger ondeïfaten , fouden moeten gefworen 
hebben aen de heilige Euangelien, dat fy fouden on¬ 
derhouden de blyde inkomfte voorfz in alle hare 
poinften, aengefien de felfde yeder van henluiden was 
aengaende. 

5. En boven dien, dat doof Jt voorfè, Placoaet van’ 
den 9 dag Van Juniovan denjare 1557. foudegepubli- 
ceert zijn, dat niemand , van wat ftaet of conditie hy 
ware, foude mogen houden of bedienen eenige officien 
of ftaten van jüfticie,in vaftigheid of by gagie,op pe¬ 
ne van nulliteit, volgens den 23. en’tlefte acicle der 
felver blyder inkomfte. 

6. En dat des te meer zijne Majeft. foude hebben, by 
andere fijne brieven van placcate, gedateert den 15 van 
Septembriinden jare 1556. doen publiceren, op dat de 
blyde inkomfte des te beter moebte worden onderhou¬ 
den of geobferveert, dat yder perfoon, befittende eeni¬ 
ge officien in Braband,’t ware van zijne Maj., zijne fte¬ 
den of vafallen, niet geboren wefende van ’t voorfz Bra- 
bandfe land, en ook de gene die hare officien van jufti¬ 
tie hebben ontfangen in pachte of huringe, fich fouden 
terftond deporteren, en afftaen van de exercitie der fel¬ 
ver, fonder langer vertrek of dilay,gelijk ook zijne Ma¬ 
jefteit die verlaet eh affet by’tfelfde Placcaet,niette- 
genftaende de lelfde perfonen ook waren by zijne Maj.’ 
of zijne Majefteits voorfaten wetttelijk gtabiliteert, en 
ontfangen tot eenige officien of ftaten. Dat ook allé 
Officiers, fo van zijne Majefteit, als van zijne Vafallen 
van Braband vöörfz die den eed niet en hadden gedaen, 
begrepen in’ttiende artieleder blyder inkomfte, fou¬ 
den gehouden zijn te doen den voorfz eed, te weten, de 
Officiers principael van den felven lande, als Droiïaert 
van Braband, Provooft, Warand-meefter, Gruycr eri 
Bailliu van Romantland v*n Braband, Meyer van Lo¬ 
ven, Amptman vaü Bruftel, Schoutetten van Antwer¬ 
pen en ’s Hertogenbofch, binnen een maend na de pu¬ 
blicatie in handen van den Cancelier, en d’andere Offi¬ 
ciers, bedienende eenigen ftaet, te doen den voorfz eed 
refpeftivelijkteneerftendingdageof wetfittinge na de 
voorfz publicatie, in handen vah den öüdften Leen¬ 
man , Schepen of andere Jufticier of gerechtiger van 
der plactfé, daer hy Officier is, hebbende hen reipedti- 
velijk daer toe geautorifeert. En wie van hen ten fui¬ 
ken dage Vaü de Wette fullen abfent wefen, en den eed 
niet hebben gedaen, fullen gehouden wefen dien te 
doen ten eerften of anderen volgenden rechtdage,wan¬ 
neer fy in den gerechte gefeten zijn. Ordonnerende en 
bevelende boven dien zijne Majefteit aen yder zijne 
onderdanen en lege Heeren van den lande, die in haer- 
lieder dienfte hadden eenige vreemdelingen of uitlan- 
ders, bedienende officien of dienften tegens de voorfz 
blyde inkomfte, fyluiden die fouden affeten en date¬ 
lijk verlaten van den dienft,en in der felviger plaetfen 
te ftellen andere bequame en gequalificeerde man¬ 
nen, fonder in’tfelvige te committeren eenige nala- 
tinge of gebrek, met verfcheiden penen en mul&en te 
verbeuren by de genige, die de contrarie doen of atten- 
teren fouden willen, eenfamentlijk met expres verbod 
aen den Procureur Generael van ’t felfde lefte Placcaet 
onverbrekelijk te doen onderhouden , fonder eenige 
oogluikinge, faveur, of diffimulatie 

7. Dien nochtans niet tegenftaende, en hebben de 
felfde blijde inkomfte, ordonnantiën en placcaten, in ’t 
gene gefeid is, federt eenige jaren in als, en gelijk het 
behoorde, niet onderhouden geweeft, fulx als die had¬ 
den behoren geobferveert te zijn, dan zijn wel in ver# 
fcheiden manieren gecontraveniéert en te buiten ge¬ 
gaen, tegens alle reden, billijkheid en exprefle intentie 
of wille van zijne Majefteit. 

f. Als 
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8. Alsmede by uwer Excell: aen de voornoemde 

Heeren Staten is gedeclareert op ten negentienden van 
December leftieden, de faken fulx te wefen, en dat 
uwe Excellentie expreflèlaft en bevel hadde, van fijne 
Majefteyt, te handhouden en te doen obferveren alle 
de felfde oude gerechtigheden, gebruykinge en Privi¬ 
legiën , en te verftelleh en redrefleren ’t gene ingebro¬ 
ken was. ; 

9. Ter welker oorfaken bidden voor eerfte de voor¬ 
noemde Heeren Staten feer ootmoedelijken, dat uwer 
Excell: gelieve te depefcheren en publiceren andere 
gelijke brieven van placcate, gelijkformig de lefte van 
den voorfchreven vijftienden van Septembri in den 
jare 1561. met verklaringe, dat d’Officien en Staten, 
allo tegens de voorfz. blyde inkomfte bedient, fijn im- 
petrabel, met opftellinge van penen van privatie haer- 
lieder ftaten, des Procureurfchap generaels, en van 
yeder anders officien, aen de welke ’t felfde placcaet 
fich addreffeert, en van der amende van duifend kro¬ 
nen t’elker reifen te verbeuren, dat de felfde Procu¬ 
reur of andere Officiers voorfz. fullen bevonden wor¬ 
den onachtfaem en) vergetelijk, in ’t gene aengaet of 
raekt haer lieder laffc in den (elfden placcate gementio- 
neert, d’eene helft ten profijte van de voorfz. Majeft. 
en d’ander helft ten profijte der Heeren Staten. 

10. En dat den voornoemden Heer Cancellieren 
Prefident van der Camerevan Rekeninge werde ge- 
ordonneert en bevolen, niet te gedogen, dat yemand 
der Raeds-heeren, Advocaet, Fifcael, Procureur ge- 
nerael, Secretarifen, Meefters, Auditeurs, en Klerken 
refpedtivelijk van den voorfz Raed en kamere van re¬ 
keninge , hen fullen bemoeyen van hare Staten, voor 
en aleer aen de felvige en Prefident refpeétivelijk fy ge¬ 
bleken, dat de Raedsheeren en andere boven genoemt, 
hebben gedaeh aen den Heeren Staten of der felviger 
Gecommitteerde, den pertinenten eed, volgens de felf¬ 
de blijde inkomfte. . 

11. Dat volgens den leften placcate en bevel van 
fijner Majfteyt gefundeert in obligatie en verbinte- 
nifle, die hy den Heeren Staten fchuldig is, werde wel 
expreflelijk verboden aen die van den Rade (die men 
noemt van Troublcn) van geen Hof meer te houden 
noch kennifle te nemen, noch te exerceren eenige ju- 
rifdictie of judicatureopde ingeborene eninwoonde- 
ren, noch op eenige goederen of faken van dien van 
Braband, gelijk fy over eenige jaren herwaers beftaen 
hebben te doen tegens God, reden en alle behoorlijk¬ 
heid en gerechtigheid, toelatende d’oeffeninge of ex¬ 
ercitie van jurifdidtfe en oordeelen van alle faken, aen 
idie genige van den fouvereinen Rade van fijne Majeft. 
in Braband, en andere tribunale, de welke het, na de 
blyde inkomfte toekomt, contormelijk den eerften ar- 
ticle der felfder blyde inkomfte. 

ix. H ier by gevoegt, dat d«n voorfz Raed van troü- 
blen, wefende vreemdelingen , niet en hebben ge- 
tradfeert gehandelt alle goede onderfaten van fijne 
Majefteyt met recht en juftitie ( fprekende onder re¬ 
verentie en correeftie) maer ter contrarien hebben on¬ 
der andere verboden, niet te ageren ofte procederen, 
voor haar lieder fchulden of renten , noch voor hypo¬ 
thecaire adtic noch anderfins, volgens de beloften en 
con ventien van party en, begrepen ten deele in brieven 
van conftitutie van renten, en na de rechten van den 
Lande. En wanneer fy hebben geordonneert, dat eeni¬ 
ge Rechteren,die vanden Leenhove fouden oordeelen, 
hebben fy verboden de executien, en diredtelijk belet 
d’effedte der fententienofuytfprake. Waeromenom 
diergelijke ongerechtigheden en oppreffien was feer 

rootelijk te beduchten en te bevreefen, dat God de 
chepper de plagen in het Landfend. 

13. Dat daerom uwe Excell. falgelieven, in con¬ 
formiteit van d’ordonnantie van fijne Majeft. fpecia- 
lijkgerapporteertby de Commifen der Remonftran- 
ten gefonden in de Rijken vanSpangieu, ordreteftel- 
len , fonder eenig langer of vorder uitftel, dat de ver- 
fchenen renten op de domeinen en andere geconfif- 
queerde goederen, en die als noch te vervallen ftaen, 
'werden gefurneert en betaelt, fonder eenige fufpenfie 

ofnalatinge aen de genige, die volgens de gerechtig¬ 
heid, die moeten genieten en ontfangen , latende de 
jufticie en executie der fententien en arreften hebben 
haren behoorlijken trein en loop, ook hen effc<ft,als 
n aer G od, alle reden, cn volgens de blyde in komfte be¬ 
hoort en betaemt. 

14.. Dat ook, volgens de felfde blijde inkomfte na- 
mentlijk van het eerfte en lefte artieul, d’autoriteyt, 
jurifdidtie, kennifle en ordinarife judicature van den 
voorfchreven Rade van Braband, en van alle Magiftra- 
ten en Wetten , in alle criminele en civile faken, fo in¬ 
den Steden als elderfins werden geconferveert, en 
waer die felfde fijn vermindert of gederogeert, herftelt 
en gereftitueert in haer.lieder eerften en behoorlijken 
ftaet, met de oude rechten, folemnitey ten en Privile¬ 
giën daer toe dienende. 

ï 5. Dat ook d’Officien en Staten,als mede de Cafte- 
leynfchappen van Fortreften en Cafteelen in Braband , 
bedient metter daed tegens de 37. en 38. articlen van 
de blyde inkomfte by vreemdelingen en niet ingeboren 
in Braband, finceerlijk worden verfien vanperfona- 
gien en volkeren refpedivelijk bequaem en gequalifi- 
ceert in geborene in Braband, als onder andere dc 
groot Jager van Braband, denOntfanger van Bootf- 
wort, den Provooft Camargo, voor fo veel die faken 
d’exploiden en exercitiën in Braband , en met ef- 
fed alreede gebruikt in Antwerpen, van de Cafteley- 
nie en ’t gouvernement des Graven van Walham, 
Heerlikheyd van Wavre, en diergelijke inRomantf- 
land van Braband, van de Meyerye en Bailliufchap van 
Sombref, van de fterkteder ftad van Marienborg, van 
de Meyerye van Arkennes, van de Meyerye van Ruif- 
broek by Beerfele, van de Clcrgye of Griffie van Vuer- 
ften, van ’t Cafteleinfchap van Antwerpen, van ’t gou¬ 
vernement en ’t Cafteleinfchap der Graeflijkheid van 
Hoogftraten, van ’t gouvernement van Bergen op den 
Zoom , van ’tgouvernemenc en Cafteleinfchap van 
Breda, van den Staet des Raetsheer en Ontfangerfchap 
van de geconfifqueerde goederen des Princen van O- 
rangien tot Breda, bedient by van den Berge, van de 
generale Ontfangerie der voorfz geconfifqueerde goe¬ 
deren van den voorfz Prince, bedient by Marcus van 
Steeland, van ’t gouvernement van der iftad.van ’s Her- 
togenboflche van ’t Cafteleinfchap van den Orave,met 
alle andere, daer van wy als noch geen kennifle en heb¬ 
ben, of dat de felfde Officien van gouvernementen of 
regeringen , als nieuwigheden, en tegens d’oude ge¬ 
rechtigheid in gedrongen, cefleren, en werden gedaem 
tenieteengeaboleert, en dat alles herftelden gerefta- 
bilieert fy in fijnen eerften en ouden ftaet. 

16. Dat d’Officien, Staten en Cafteleinfchappen , 
metter daed bedient by perfonen , hergekomen vara 
geen weteltlijk huwelijk of bedde, als onder andere (als 
men verftaet) de Cafteleynie van Genap, d’officie van 
de lange roede in Antwerpen, en diergelijke, werden 
gelijkelijken verfien met bequaem volk en gequalifi- 
ceerde Brabanders van wettigen huwelijke. 

17. Dat d’officien en Staten, namentlijek van ju- /Fol , 
ftice verkocht, ofgegeven voor goud offilver gereet, J' 
of by termijnen, ’t ware van lijfpenfie, in pachte of an¬ 
derfins jegen woordelijk bedient by volk, daer van de 
rechten prefumeren, dat fy van meyninge fijn te pa- 
dtioneren d’onderdanen, en die quaed te doen, en waer 
uit alle quaed, in ’t ftuk van jufticie procedeert of fprui- 
tende is, werden verfien van andere gequalificeerde, 
en die’t verdienen als onder andere (daer van defame 
en geruchte is kenlijk) d’officien van de Griffen en 
Huyffiers of Deurwaerders der Cancelrie van Bra- 
band,Griffien en Secretarifchappen van eenige fleden, 
van het Warandmeefterfchap van Braband, en dierge¬ 
lijke jconformelijk den 23 artjcle van de voorfz. blij¬ 
de inkomfte, en difpofitie dergefchreven rechten. 

18. Dat wel expreflelijk enftriktelijk belaft werde 
den Advocaet Fifcael van- Braband, dat hy fal eed doen 
in handen van de voorfz Heeren Staten, fo in qualiteit» 
als Advocaet Fifcael, als wefende in fulke qualiteit ook 
Raed van fijne Majeft: (na dat den felven ftaet des 
voorfz. Advocaet altijdsis gevveeft gehouden en gere- 



r 64 , Het fêvenae Boek. I574'^ 
prefenteort) als mede in'ftaet van Raedsheerfchap ordi- 
naris gaige, alles volgens den text van’t vijfde article 
der voorfz blijde inkomfte, en dat gelijk bevelen com- 
mardement Tal gedaen worden aen andere, nier heb¬ 
bende tot noch toe gedaen den eed, onder pretext van 
de weigeringe des Advocaet Fifcaels. 

19. Dat de inwoondercn van Megen en toebehoren 
fullen gehouden werden te blijven annex de landen 
van Braband, en fullen reforteren en kennen den fou- 
vereinen Raed van Braband, als zijnde metter waer- 
heid van den lande, en notoirlijkgehouden telene van 
den Hertoge van Braband, niet tegenftaende dat on¬ 
der’tdekfel en te believen, aen wijlen den Grave van 
Megen, fy over eenige jaren hebben willen exempte- 
ren van Braband, by faulte van onachtfaemheid van ee¬ 
nige Officiers,die dien aengaendehennietenfouden 
hebben gequeten, volgens haerlieder eedc 

20. Ten anderen alfo de Maj.aende Remonftrantetl 
grote fomme van penningen van geleenden gelde hem 
gedaen,wel 200000 ponden Artoysfchuldigis,federt 
de maend van Junio indenjare 1557. daer vafi fy tct 
noch toe niet en hebben konnen geraken tot rembour- 
fement,maer dat erger is, heeft men hen noch beno¬ 
men de hypotheke van de penningen, welke herqua- 
men van de verkopinge der domeinen van fijne Ma¬ 
jefteit. Sal uwer Excellentie gelieven ordre te Hellen, 
fonder eenig langer vertrek, dat de voornoemde Staten 
werden gerembourfeert, of ten minften verfien van 
fulke fomme jaerlijx, van halve jaer tot halve jaer, na 
dat de voorfz Staten noodlijk fal wefen te hebben tot 
betalinge van dé verlopen renten , verkocht van de felf- 
de penningen en intereften, tot dat fijne Majefteit heb- 
be beter middel, om te furneren de principale fomme, 
tot afquytinge der felver renten. 

21. En alfo mede fijn voorfz Majefteit genietende 
de goederen van wijlen Heer Antoriis van Stralen, by 
confifcatie fchuldig is, den Remonftranten de fomme 
van 65000 ponden, ofdaer omtrent ,mettefchaden en 
intereften , na rate van rente, volgens de remonftran- 
tien daer van te meermalen gedaen, en dat fy verwon¬ 
deren niet en mogen noch ook zijn gehouden ,’t ver¬ 
volg daer van te doen, voor den voorfz Raed (die men 
noemt van troublen) als niet wefende hare Rechteren 
competent en toebehorende, obfterende de voorfz bly- 
de inkomfte, en den eed van fijne Majefteit. Bidden, 
dat uwe Excellentie gelieve vangelijkenordrete ftel- 
len, dat fy mogen betaelt, of ten minften werden geaf- 
figneertyeder jaerfo veel,als den loop der verkochte 
renten bedraegt, tot dat fijne Majefteit beter middel 
hebbe te betalen ’t principael. 

22. Wijders biddende, dat d’informatien te nemen 
opte foulen en gewelden van ’t volk van oorloge, een- 
famentlijkvandeextorfienen brandfehattingen by de 
felvige aen fteden en dorpen gedaen, werden ontfan- 
gen, volgens de brieven van uwe Excellentie onlangs 
gefonden aen den voorfz Raed van Braband, Magiftra- 
ten der fteden,en andere tribunale, door gefworene 
Officiers van fijne Majefteit, en alfulke als dienlijk zijn, 
geenfins partye wefende, en die de Brabandfe fpraek 
nieten konnen. 

fspofiib jT\ toelke xcmonftxantie pp peeft boenapoftillc-' 
ïntöj? ccn albité: 

<^rft opte acht cccftc articuïen altnté: 
<Lam> cDefe acht eerjIe articuïen en poitöcn rnaet in fimpïe 
manbeuv bertoningen / baerom en balt opte felbe geenanbex 

anttooo2be/ ban namaeté faï gefcib too?ben. 
semon; <©p 't 9. artitle/ fpne Excellentie / om te bolboen en 
tfrantfe tontentement te geben ben ^taten/actojöcect/bat bob 
aratbrn- ncnë paerluibcx bmoningen toerben gebepefepeert en 

35 oepitbïtceect gelijke bfteben ban paccatc / até bic ban 
35 ben iy^eptemb?té 1561. met berklaringe/bat b’ofy 
33 fitten en ftaten anberfiité bebient fullen toefemmpe* 
33 trabel. 
ai Dp ’t 10. article / fijn excellentie fal o?bonneren be 
,3 ceöcn liter bermeït gebaen te toerben rcfpectibclpk/ 
„ bolgenbc b’inDoubeit ban ben 5. article bet blpberim 
„ fiomften/ geipk men getooonlpk te boen/ en be boo^, 
3, faten in officie gebaen Rebben. 

«Dp’t ii. 12. en arttcuïen/m’tgenep'ierber*« 
fotpt too?b / $ bootten bp be laetfte generale p2opoffyC£ 
tic/toefenbe in bemaept ban beboo?f5 Staten en ban “ 
anbere / te genieten b’eftect ban lien berfoek / tombe££ 
bp paerlieben ’t gene fpne fBajeftcit penltuben beeftC£ 
boo2gcftelt, , « 

<Dp3t 14. article/fpfte Excellentie fal böen cnbefc c< 
pouben be p2ibilegien en jurifbtetien ban ben ïlaeö ‘£ 
ban 23?abanb en ban ben fteben / gelijk fijne boo2f3 £6 
Excellentie beeft berklaert bp apoftiile / gegeben op bi£C 
remonftrantie aen Rem gepaefemeert bpbeESebepm ‘c 
teerbe ban be Staten. £C 

<Dp’t 15.cn 16. articuïen: befe amtülen bepenbc*rc 
ren ban’t p./op’ttoelk té geacco2beert/tc berniem £e 
toen ’t boo?f3 paccaet/en bat pet felfbe ter executie££ 
fal geftclt toerben / ’ttoelk nu als? ban genoegfaem cc 
fal toefen / en aengacnbe ’t gene bat men Ritt nacc£C 
fpecificeert / bahgefeib i.ö bp ’t boo?noembc piaCcaet/ ‘c 
acngefien be tmpoerantte ber materie en ben tegen^ce 
to002bigen flaet ber inlanbfer oo?logen en rebellie tn £C 
berfcljeibenoojbenbeiSianb.ö/fijnExcelientte en kan£C 
nietjö o?bonneren ban nieus?/ fonber ’t felfbe fijn jDaje*cc 
fleit boo? te bjagen/ombaerop te bertoacpten fijnen£C 
goebentoille. £C 

Ep ’t 17. article / baex fal geo2bonneert toerben aen£c 
ben^iocureur<0cherael/te p?occbcrentenen0 bege*£< 
nebiegecontrabenieertoftegen be blpbeinkomjleges£C 
baen Rebben in bit poinct. £C 

E>p’t 18. article/in bit article fal too?ben gebaen/cc 
alö gefeib i& in ’t 1 o. article pier boren. 

<©pft 19. article/fpn Excellentie berflaet bat baet<c 
i£ litifpenbentie of bebat in ben fecrcten Sïaeb tuffen <£ 
ben #?ocuxeux <©enexael/ en ’st^ertogenbofclj/te=££ 
genss fotjle ben E>?abe ban iBegen/ ’t toelk men bolko^££ 
melijk fal boen tnflrueren/ iö ’t niet gefnxneert / en bat££ 
b?engen tot totjbexinge/en fal fijn Excellentie be panb££ 
baer aen pouben/bat ko?te cngocbejufUtiefalgeab? “ 
minifïreeXttoerben. c 

<Dp’t ló.axticle/fpn Excellentie berfïaenpebbem 
be/ bat ban befe gep?etcnbccrbefcfjulb/cn ban eenige 
anbere/ban be toelke in ben jaer 15 64. bpbe Staten 
gepjefentcert 3pn eenige afrekeningen / tot noep toe££ 
niet en té gebaen of gea’refïeert eenige bepoojlijkeli;C£ 
gutbatie/ felté öatter i0 bebat en bifferentie tuffen be££ 
bienaerss ban fpniBajefïeit/ enbeboo?f3Staten/en ‘£ 
bat alfo pet bolkomen furniffemente ban be bebeC£ 
ban 660000 ponb/ geconfemeert in ben jare 1^57.tc 
en ban be 725000 ponb getonfenreett in ben jare ‘€ 
1564. toerb gepouben atéfufpensfen imperfect/ bc* ‘£ 
geert en o?bonnneert boo? al ben Staten /bat ban be<c 
bolboeninge ber boo?f3 ttoe beben fp be jBajefteit con^££ 
tentement fullen geben/of fpn jBinijlergi/in ligui^ £ 
batie ban be fcpulben bp pem gep?etenbeert/enban c 
b’intexefienbaec op bcrlopcn/baet ban fullen belaft £ 
teo?ben/&ie ban be ^inantien expjeffelijk fonber bi? c 
lap baer toe te berftaen/ metten genen baex toe te be* 
puteren bp be boojnoembe «Staten / en ’t felfbe ge-££ 
baen/ fal pp te b?e&ai 3pn pen te betalen ban’t gene 
fpn iBajefteit ejfectibeïijk fal bebonben too?beu fcpuF 
big te 5pn / ’t 3P in afflag op be beben jegentooo?b<>* 
Ipk geeifept/of bp feker atTignatiebanrenten/gelpk 
fp begeert pebben / niet begerenbe fpn Excellentie ban 
ftnceerlpk te P20ceberen/ en te toeren aliegueftienen 
bifferentien tuften ben Comnk en fijne Staten / al- 
fopetbienttenbienfte be£ éehesS en toelbarcn ban be a 
anbere. tt 

(Dp’t 2 i. article/fpn Extellentie ponb fiep teb?e? 
ben / bat bolgen.ö ben inpoub ban be generale p?opofi^ 
tte onlange gebaen/fiep acccmmöberenbe / batbe 
Staten berbolgen pen reept boo? ben £3abe ban ©?a- 
banb/ altoaer penluiben goeb récpt gebaen fal toerben. 

<Dp’t 22. enlaetftc article / be boo2f3 Staten toc^ 
ten /poe fpn Excellentie peeft gebaen aen 3pnöcr 3püc 
alle beboir / en liept maer aen be ©fficierjs aen be toeF 
Pe men ftp?pft/batfe bolkomen fouben be info?ma= 
tien/en té’tbatfepetniet en boen / té pp te b’eben pen 
bat anbermael te belaften / om baex na gebaen te toer-' cr 
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<®ebaen tot 25?uflfdDpfi)n €jccellentieben 23 ban 
gjunto 1574. €n toao onbertefeent / 

Don Louys de Rcquefcns. 

boorf3^ecren Staten ban $5?aöanb onfangen 
bebbenDe berfcfjeiDen requefienen Doleantien ban bele 
SteDen en «©orpen ban25?abanb/ bebben De felbe 
neffeno De nabolgenbe remonftramïe aen Den «©root 
CommanDeur obergdebert. 

Aen syne Excellentie.' 

Stnbrrc Ti f Yn Heere. Sfilfo bed en berfdjeiben fieDen/brp* 
IVlbeDen en Dorpen befeö eerlijfco Jlanbobanjöra* 

ban cc öanö 3ijn blorbttg gebaUen aenöen herren Staten 
Staten ban 25:abanb / ober ’t groot ongdtjfe / getodb / onuit* 

fP2dtdpe laft/ bedteo/ berobtngcn/ en öe febaben/bte 
5e„ ’t bolb ban oorloge ben bebben aengeDaen en betoefen / 
<5^oot en nocb Dagelijr fonber opbouöen Doen / alfo bet breber 

macb bbjften boor ’t lefen Der requeften en fortificatiën 
nofcaeT ban Die Der freDen ban (£bienen/<©ieft/Eeeutoeen 
setoen / «©emblourO/banbe Dorpen ban HDeerljout/^ieuroDe/ 
hiagenöe ^ ^ctecö/ $eDerbeplifcbem/ ban JBalbapn in 
* groot ’t quartier ban Eoben / ban Der fteDe ban Bergen op* 
ongeitjö/ ten Eoom/ 25reDa/ Steenbergen/ De intooonDeren Der 
setociö / iBepgrpe en t plat lanD ban Den 25ofTdje / ban De brp* 
*n ber, beiD ban ©ofterïjout en Rofenbad / ban bet <©raef* 
«*$/ Me febapen ^eerlijbfjeib ban ^oogftraten/ ban Sant? 
fjarr w pitet,Stab20u&/25etenbrecbt/ban =Hongen onDer ’t re? 
foHétootfe foae ban 2SreOa / ban 2Srecbt / ïBefttoefd/ 3©eftmal / 
jen on? «©oftmal en Sourfde/ ban groemde/ ban Curnbottt/ 
gtdrafc lEoi/ agaten/ en <©ecrd/3BeefmaIe/©orDeren /%iHo/ 
Bcn?n ÉLicfjtew 25erentbout/ J^oorbcrtoijfi/ ©orffdaer/Re* 
uoenbr. tbp/ 25aerle onDer (€tirnbont/«©enele/3©efierloo/<©o* 

j» len/t^erffel en ©orffdaer meDe onDer €urnbcut/<©be* 
j> ïen/ ©utoen/ €ccfieren/Stedbobenen Capelle/fBer* 
j) bent en «©teberen bier aen gebeebt. 25p toelfte reque* 
35 fien en ftudien biet bp gebóegt/ onDer anDere fpolien 
3» of b erobtngcn ook blijkt / Dat Dte ban (^bt'enetHjebben 
35 geforceert getoeeft te contribueren/en refpectibelijfe 
35 berliesStcltjDcntotDen29ban31nnio iy73.Detoeecbc 
» ban 60000 gulDen / en Daet na aen De compagnie ban 
35 ®bcoboroDe Cbrifïa/aen De toacbt ban utoe€rcdl. 
35 en anDere compagnien ban ©röonnantten bantoijlen 
33 3^on 3foban De |©enD03a / meer Dan 16000 gulD. Dat 
3» Die ban 3£ieft bebben Daet na feDert ’t jaer 15:67. tot De 
53 maenD ban ^ulio 1^75. ooltgeleDenfcbaDe/ meer Dan 

(eoi.66-; ^ I559oo'guID. Dat Die ban Heeutoe afgegeten en 
a’ gepillcert getoeeft 3ijn/foingdDe aio anberfintOtoel 
99 banDetoeerDeban 550568 gulD. Die ban «©emblourO 
” bebben fuiken roof en fcbaDe geleDen/ Dat3P ’tqualqb 
39 febrijben bonnen / Dat Die ban jBeerbout bebben gele* 
3’ Den meerDer fcbaDe / Dan ban 20270 gulD. Dat Die ban 
01 $icuroDe bebben bcDtoongcn getoeeft te iijDen berlie^ 
3’ en fcbaDe ban meer Dan 2900 gl. Dat aen Die ban üoDe 
3i S. 5Petersf iö fcljaDc geDaen feDert Den jare 1572. meer 
” Dan 1887 gulD. Dat Die ban ^eDerbepIifiembebben 
35 fcbaDegcboelttot8i6 gulD. Die ban Balljapn bebben 
3’ fulr berooft getoeeft / Dat fp nautolijr gebouben bebben 
** offen/ boepen/ peerDen / bamelen / herbenen/ pouillen/ 

’ gebogelt/boter/gebacben brooD en Diergdijbe / Dat Die 
ban 25ergen op Den ^oom boorf5 3ün beDtoongen 
tooeDen in Den jare 1568. teberfebieten aen Capitetn 
RapbadbanDen regimente banDenoBrabebanEO' 

„ Dron met fijn brijgöbolb / fo boor montbofïen alöan* 
, Derfinjs/Defommeban 1546 gulD. en in Den iare 1569. 
, en 157 o. binnen fp beDtoongen toorDentefurnerenaen 
„ pcDer Hooft ban ’t regiment Der liebte peerDen ban 
„ Eare Sapata een bcoon ter maenD / boben De probifie 
5) ban toijn / bier/ brooD/ bleefdj/ boop/ ftro/ en baber tot 
31 febeten bleinen prijfe/ en niettemin te moeten furneren 
j, De impojten boor Den boorf3 Sapata en fijn regiment / 
„ bebbenDe ’t fdf De tod beDragen meer Dan 14000 gl. en 
„ DatfeDert Den jare 1571* tetoeteninDenjare1y71.cn 
„ 1572. bebben fp gellaDelijb getrabaillecrt getoeeft met 
„ garnifocn ban ttoe compagnien ban jlSonDragon / aen 
„ De toelbe fp fijn geDrongen getoeeft Den boft te geben 13 
„ maenDenlanbboor 300perfonen/tot 8ftuib.’^Daegss/ 
„ ’t todb beDragen D^cft 47520 gulD. / fouDer Den branD/ 

I. Deel. 

Die bacr-lieDer geboft beeft meer als? 20000 gulD. / bpct 
baer-JieDer opgenomen ten interefïe aio bp leninge / en<e 
boben Dien bebben fp met getoelD moeten lenen aen De<e 
folbatentot 8 Dagen ban Den maenD ban ^ulio >574 “ 
13000 gulD. / bp ben / Door bebel ban fijne «üèjrc. geem*<£ 
plopeerttotte fortificatie ban Der ftaD/en 4000 gnlD. ‘e 
Dieft» fcbuIDig 3jjnboor intereft bangelD/ gelicbtop ‘c 
fret / bdopenbe in alleg omtrent 103416 gulD. Dat Die ‘c 
ban eenige Dorpen omtrent 25crgen boorf3 / als 3Boti* “ 
toe / (DuDenbofcb / «©aftel/ halfleren en eenige anDere “ 
bleine Dorpen/onDer ’t jBargtufact ban Bergen op DenCc 
^oom/ bebben fcljaDe en beriteD gebaD tot meer Dan a 
100407 gulD.Daer inbegrepen 23 gulD. ’gDaegiSDat “ 
eentge ban De boorf3 Dorpen/ bp bebel en repartitie ban ‘£ 
Jan Andries Cigogne,feDert Den 24ban|BepleftleDen/ ce 
gefurneert tot betalinge Der compagnie folpaten / gar* ‘ 
ntfoen bebbenDe op 3©üutoc boorf? en RofenDael / Dat e 
Die ban 25reDa boorf3/feDcrt De ftab ban S.<©eermii* 
DenbergeiO gefbrprenneert gctoorDen bp Den bpanD/te 
bebben gemolefieert en belaft getoeeft met feer fterb en 
ftoaer garnifoen/toelb baer-lieDer geboft beeft/en nocb <e 
toebelijb boft bed bonberb gulD. boben Dien/ Dat boben te 
De ftoare en onberDraeglijbe ferbicen/Die fp geDtoongen 
fijn getoeeft te Doen / fp JieDer bebben moeten Door« 
braebt en anDerfintst onbepoorlijb furneren meer Dan te 
70400 gl. fo aen Capitein 25altbafar ^oforio De $n* <t 
qulo/ Safpcrban S ^nbrecljt/onDerDênCapitein ce 
^Dillc ©ilepn / Jprancopsi S^almont/ onDer Den Capi? (t 
tein tgair/banhen regimente Deo' boorf5 JBonDragonO/ cc 
aen Den «©apitein ^Joban De jlBouillie/onDer’t regi* {6 
ment ban Den J^eere banïigneO/aenDe compagnie cC 
ban D’J^omme D’3CrmeO Deo J^ertogO ban lerfcbot / tC 
aen menigte boetbolr ban jiRonDragon / aen dtapitein 
9ünD2ieO De <©a!ego/onber’t regiment ban 3lJonfo t< 
pe3 <0allio / aen Den Colonel CbarlcO De Jpocber / aen <c 
Den ïïicutenant ban De compagnie ban ^on hernat* <c 
Dino De IBenDoffa/ aen ^n ^eDro De fêEariO/ aio aen t< 
De Drie compagnien banDenboorf3JISonDragon /toe*t e 
fenDe in gamifoen in 25rcöa boorf3Daerin begrepen e« 
9105 gl. 19 en eenen balben ftuib. boor De baber gele* <e 
bert boor ’t boorf5 brijnöbolb/ aio boor Die ban Steen* i( 
bergen en baer lanb bebben fp geDtoongen getoeeft te 
furneren meer Dan 34952gl.cn 9fiuib.totteneerften <e 
ban jBcpleftleDen/ boben Dien Dat Den CommiOban <c 
Den boorf3 JRonDragon Daet na beeft Doen furneren je* tc 
gentooorDdijb en Die nocb geDtoongen te betalen 51 gl. ce 
pDer ’ODaegO/ Die men afgeDrongen beeft Dien ban te 

, fCurnbout / boben De laften/ Die fp beten orDinarife/ en « 
ban gelDen anDere meublen en befiialen/ Dic’t bolb cc 
ban oorloge ben-luiDer bebben aftjenomen/te furneren cc 
tot 42142 gulD. en meer/bat Die ban 25alcn bebben ge* cc 
forceert getoeeft fcbaDe te lijDentfeDertDemaenDban <c 
jlleert ban Den jare 157 3. fonber Den tijDboorlcDcn tot«« 
12567 gl. Die ban ^effde feDert De maenD ban ^ec. c« 

1572. totte maenD ban iReerte 157?* bebben berooft cc 
getoeeft tod ban De toeerDe ban 5128 gulD. Dat Die ban <c 
IBoI 3ön onttodDigt boben De boften ban logeringe/Die cc 
beDragen eene ejcccffibefomme/ te furneren meer aio « 
21200 gulD. Die ban 3©eftmalle meer aio 8700 gulD. «e 

Die ban D’<©irDerc meer aio 9300 gulD. Die ban &illo / « 
fonber ’t gene men bem afgerooft beeft/3ijn fp nocb ge^« 
Dtoongen toorDenopte brcngenmeeraio 4800 gulD.« 
Die ban Hticbtert meer Dan 3 700 gulD. Die ban gerent*« 
bouten 3©icbeborftmeeraIO 7000 gl. Dieban|^oor*<e 
Dcrtoijb eniBortboben meer Dan 4550 gulD. Die ban«« 
SCrenDonb meer aio 12200 gl. Die ban ©offdner meer <« 
Dan 4560 gulD. Die ban Retbi meer aio 2784 gulD. Die« 
ban 25aerle meer Dan 4040 gulD. Die ban <©ebde meer«« 
Dan ii 13 gulD. Die ban 3©cfterIoo boben De i3o8ogl. « 
Die ban ^ele meer Dan 700 gulD. Die ban2öcerfecn “ 
©orffdaer bp (Curnbout meer aio 12000 gulD. Die ban « 

<©bdefeDert Den jare 1568. tot in Jfcbj. 1573- ™ccf “ 
Dan 2465 o gl. Die ban <0utocn/ ^nlle en ^ulDerbofcb/ “ 
feDert De lefte ttoeDe troublcn/ meer Dan 2100 gulD. Die “ 
ban €ecberen alleenlijb aen ’tfoet ban ©orDnmme ** 
meer Dan 1700 gulD. Die ban fRcrcbfem tot contribu* ‘£ 
tieDeOboorf3 fort ban «©orDam/ meer Dan 780 gulD. 
Die ban Xillo 00b tot ’t boorf3 fort feDert De maenD ban ” 

53bb ^e* 
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meërbatt 980 ö^^^an^crcir 
„ ö2cc{jt ooft boo? ’ttooo?f3fo?£ meer ^ ^ 
,, die ban den platten lande enflBeperpcban piUcrto- 
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Wc ban Stabjcuft cn pamculicte oclctjeii1 boben W;*« 
2000 gul. en SantbUet tot contributie dcö 5ro?tgban 
<©2damme totten 20 ban&cc.deö }acr£ ^73‘Wcec - 
ais 1600 gulti. Ijebben baer na nocfj gcfo?cecrt getoce(t *« 
te contribueren totte 3?o?te ban Cadamme/cn de folda* 
ten nldaer fomtoijlc gcilelt 40 gulb. ter bjefeen/enjonj^ 
toijlen 80 gtób.enöat de booj3 CcmmtffnrwCjöO* 
gne Ijem roemende lalt te Rebben ban utocr Crcell.cn 
fijne boo?f3 3» öaerlteïier fiaböe bebolcn / boo?,grote 
ö?etóementen te boen contribueren boo? de folbaten <c • ?•) 
iijnbe in garntfoen / in Steenbergen boo?f3 buiten Den Cf 
guartter toeftclijft 12 gulb. bat bie ban «©ongeil boo?f3 £s 
3ijn afgegeten engcptllcert/ Boo? Detegcnnge / paffes C£ 
ringe en repaffertnge des bolje ban oo?loge boo?f5 |o ^ 
bandeöbnandS 3nde/alSban onfet/ bp be folbaten (c 
ban toijlen bc ï|eere ban ©eaubcir ais ban ben boo?B <e 
IBonbjagon / en ban bet ruirecbolft banlSolM/fa* 4t 
mentlijb boo? be contributie / bie fp bp getoclb fjeobeit <c 
moeten boen / tot betalinge uanbe garnïfoenen ban ee 
23:cba boo2f5. en Steenbergen/ als tnebe bon Wen<£ 
ban 252ecfu/ï©efiWefcle/ 3©eftmalc/ Ooftmale ent{ 
Sourffele / boben be fcljabe bp bie ban Sourffel gele* « 
ben/4f 70 gul. 3ijn nocD gedietgt tooiden bp ben Com* <e 
mifTartS Cigogne te contribueren totte betalinge ban- <e 
bc garnïfoenen ber f o?ten / gemaeftt tegenss be bpam tc 
ben ban S» <0eertrubenberge / bat ooit bie banptoe- tc 
mei febade geleden Deö&en ban meeralS ióooó gun c£ 
bat Boben Wen Be foutterS ber baenbelen/ banpat fp « 

it%cï.t\iwiïCiïü£ïii cornuofct£n fp ccnicjcorn et 

tiictoan öcn platten ianöe tnmww™*" 
’ nen&ofcD/ boben be ober grote utttcrtngen/ foulen / bc* 
„ robtngen en geboeiden/ ft lange bar1 Ben gjjjj” ® ^ 
„ nocfj lijbenbe }egentooo?delt)ft / B^mbebtoongen ge 

» partaai 25afla/ais aen ^ ^ 

”mn S hSS "oeiSn wagemanjS d’artülerie gement 

SSsséSS 

’ teSimSwanS/ fo W»?ÖOT b?ani) m 
: ftuii'cn/als Kinoc ban Ben Boesrnn/ Betten » 
' pionnen netoeefï te furneren aenbe Compagmen 
5 3D ere3 onber ben boo?noemben pïonb?aï 
; „"Si Sooogulb. en in beBafienleillebenaen 

feSS?S<»-'S2<«s 
•Ssksfèssigssssss 
’ SKra ais 8000 guit. bat bc b?ie toaBenen/iebre 

” jntt biet b-ttöcu/ötc In licbet^ neboft l)eb- 
n'C\”?^Xnnnfn?J^^ Betomen'ineeompefevenfp eeniBeom « 

ben ten bienfte ban j bie te tetonb.n ban loflc,nemen bet fo bami / en bat« 

iv» i ?.noo of. boben! 11002 nrcte (ommen aeïö.ö / en baet fp be folbaten boen « 

onberftanb berboo?j3 \ bie te bcb?pben ban logemtnrui uia iyiuuuu/ui ww. 
meert 12000 gl. boben 111002 grote fominen geïö.ö / en baet fp be folbaten boen 

m7^r*7r¥ nneben / bat bic ban «ofenbael boo2f5! logeren /mabenfpbe billieten tbie of ö?«rctfentna^ 
mier BnWre ^ _ iare l,69t totteneer? ber/ ban ban bcDoofben bie baer3tjn/cnbaicom boen 

1 ben meeral^ 3000 —- 

, ftab ban ^32cba Hebben fpgefurneert 

:_/ nat Vian 1 meer anbere gneben/ mi uie mm 
Hebben fcljabe geleben febert ben jarc 15 69. totten1 eer 
?len ban ban ^ïnlio in Bit lopenbc jacr 1574* 
27^000 nl.fo aenbe Spact1fc banen banbeCompa; 
mue ban liet Mieree of berbeban ^apelOtotte iJopc 
&enbe / bijf banen 3©alen onber Wijlen ben ^ecre ban 
25eauboir / bier banen onber ben boo?f3 jlBonb?agon/ 
be Compagnie ban <©ille JDilepn / be folbatenonber 
benCapitcin mguierfe / bc ^öaten °nbcr bmCapt^ 
teinïlöouterban Sebenbergen / 3Lopss ban.Snr met 
fijne folbaten / <3loljan 5lo?febure Coiporael ban Ca^ 
uitcin ó52cnel/€efar ^Balbani ban ’t regiment ban 311- 
Wlo^©4/€fitcmW 

<C 

(C 

logeren / manen ipueumi«uuuie-ui 

ber/ ban ban bc Doofben bie baer 3ijn/cn baerorn boen 

fp bc Capiteinen en anbere folbaten compofercn be ar?.. 

me onberfaten in ’t particulier /om bie tc beb?pben / ce 

en genieten baer gelb ban fo beel Den gelieft. Cn baer a 
mebe nocD niet te b?cben 3ijnbe/ btotngen be goebe <c 

onberbanen metnetoclb en b?eigementen/ Daeclieber <è 

te fntneren gercef gelb / meer ban Dune folbpe tiji een of cc 

b2temaenbcnbeb?aegt. Cnombpbeboo?i5.onberba- cc 

ncn te mogen boiboen ’t gctoelb en bracljt begf bolr ban cc 

oo2loge/ berbopen fp onberbanen Dunne meublen en 

beeiten/en maften Den fo mifcrabelenbcnaut/ batfp cc 

nieten beftonben tot Bciilieber eigen onberDoub. Cn cc 

ftriiti tcacnéCtob enreben/ tc 

êfocio/ ^eb20/3fnb2eJBpnoö/€arillo/mitonioö^ï 

Sla/ en Wergelijftc ban ’t regiment ban Cïjarless fom 

ftcr / Capitein |Banp ban ’t regiment ban Wijlen ben 

^cereban ©eauboir/folbaten ban HlSau» ban|^o^ 

renbergc/ bc benbe ban mti 25ernarbtn ban IBen- 

öoja en meer anbere / bat bic ban ^oogtlraten boo?f3 
boben mcnigbulöigc ober grote bcrlteg enfcftabenbp 

Den geb2agen en geleben Dabben / tn be maenbban 

iept. ïeflleben gebbjongen getoeejl tegeben bpfo?nic 

Sn Icr.inge aen be Ucljte peerben ban BenCoIonel 

i^onb?agon 22^6 gl. 16 jlutb. en tc leoeren tn Dabcr 

767 beertelen IjabcrO/ in Dop 9^1° ponben/mfteerfen 

rectelijft contrarie u$ ber obligatie / tn meme ipi 
JiBajeftept itfgebouben engebonben aenfönonberba^ cc 
nen/te bieten ban bie te moeten tractercnen DaitBe; cc 
ienmctrecljt en julïicie/ fonbertegebogen Dcnltcbec « 
aengcbaen tebio?beneemggebiclb ofinjurie/ batljet cc 
eene grote gratie <ö5obcs$ tö / fulje fo latigen tijb bcrb?a* cc 
genteDebben/alfo beel berfelbiger goebec luibenge? <c 
ftomen 3ijn tot fttlftcr extremiteit /miferie en armoe* c« 
be / bat fp ten bele moeten bebelen/ en een beel baer cc 
aen gc|io?ben/ enanbcröcel ooftliebcrteflerbenDcb"« 
ben /alerte leben/ boo?’tgcb?eft ban mibbclen/toel* cc 
ftefp tot leben beDüeftig Drbben. <£n alfobe fcDaben a 
en roof Ijiet boren bcrbaclt/ ’tbierbe beel met en i.s “ 
4. -u.. . ... . ./«fc amS 4 <4? I «ifl / fllu fllll 1 1U 

7, Vr ffi in 17 ftuib in aerbe potten 42 gulb. 11 fUitb. i en roof Ijler noren pcrijacit/ r uatw um ».«c m. -- 
fonber anbere fcrbicen / bacatien en Duringcnbanle^ 1 ban’tgenein^abanbi^gcfcDtcb/famcmlijft om bp 
bcraeöban bebben/jlaeplaftenen en anbere noobhjft^ be Steben en ^o^Jen bten tc contrt^ 
neiaeguci f 7o0 gi. en aen bucrcn totte lopenbe / geacco?beerbe/ en nlënoclj te ac- 
beraeg ban bcbbcn/jlaeplaftenen enanocreuooouj»- 
Dcbcn/bclopcn Dcbbcnbctot ongebeerlijft 700 gl. en aert 
’tbcetbolftban Zonwagen Dcbbcn fp gefo?ceertge* 
boeeli tc boen ban gcliiftc bebourfemenren/ bat fp mebe 
aebtoongen 3ijn geween te contribueren aen be fojten 
nemaeftt rontfom c0eertruibcnberge/aen be Commif 
fariö Cigogne tot betalinge ber folbaten beo boo?f5 
ïTilonbiagonö 400 gl. opgenomen op tntcreff/acn t re; 
Sent bcö boo:f3 HSonWagomS ober gelb met getoclb 
cn ter bifcreticn (fo fn feiben) aen eenen ©enb?ig ban 
Spaenfe folbaten bah ben Cajlcle ban 3inttoerpcn in 
h bagen 3000 gl. en bat be boo?f3 Cigogne bcnlieben 
nocl) bjeigt te fullcn boen continueren be betalinge ber 
folbaten /garntfoen Doubcnbe tot lö2cba / Stocnber« 
gen / Scbenbergen/ cn Bergen op benEoom/altfbtc 
banbcboipcnban Santbltet/ Stob?ouft cn 25ccen* 
b2edjt/bobcn be fcDabcn ban iminbattcn of toaterbloc- 
ben/en becontimi.je paD’frtngen bejS ftrügWiolftboo? 

beStcbenen^o?penmenmettegemrueuut uiwuu-c- *7 
bucrcn totte lopenbe / geacco?becrbe/ en alonocy te ac-« 

co2bcren beben / fulr bat fp fouben 390 en blijben gcaf*« 

fligccrt met b?ie bobbel lafien tegeitó alle menfcDelijft/ce 

Detb/fafien booitoaerDter boo2ti)bö nooit gefien nocD “ 

ncDooit in centge landen ban 25?abanb nocD elbcrö / fo « 

en Dcbbcn be boo?f3 b?ie Staten ban 23?abanb boo?f3« 

nfet bonnen nalaten te rcp2efcntcren aen utoe Crcell. « 

Befcboo?f3 doleantie / op bat be felbigebacr tn ofte^,e 

genO fulfte o?b?e of remedie gcliebe te (lellen alsibe*« 

Doo?t / bat boende / onber anbere tocl fcDerpelijft en optC 

toare penen tc bebelen cn gebieden ben booinocmdcnc£ 

Commiffarisi Cigogne / en alle anbere Capiteinen “ 

cn bolfteren ban oojoge / fo te peerbe al$ tc boet /« 

bo?ber0 eenigen oberla(t / of getoclb meer te boenet 

aen be onberbanen ban 3ö2aband/ ’t 5P mctben-lie* 

ben tc btoingen tot furniffement of contribtittcntot* 

eentge fo?tre(fcn of <©arntfoenen of anWrfmtfMn» 
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5, toel&a* matnewn pet fouDe mogen toefen / maer pen in 
„ DtentepeBfien/Datfp pen fullcn moeten fomenteren/ 
„ ofte tocOen poubenmet pare gagte/ alg na’tgcBoD 

<Ö5oDaï fulr befjoo2t/en Bat men cefïituece en toCDcrom 
gebe Ben ^teben / b?ppeBen en 3£o?pen De leningen lip 

Oor/pronk der Nederlanclfè Beroerten. $cy 

jj 

flrantie 
bun De 
Staten 

ïianö aen 
ben 
«©jont 
Conti 
mam 
beur- 

„ paerltêBer berfïre&t/ DefalgueceuBe of ho?tenüe Befelf 
„ De penningen aen Be gagten/ tractemertten en ooit Die 
35 ban Der toacpte ban utoe <£jtcell. ufürpercnDe onBc? 
33 poojlijö/ en met getoclb/ en bp grote nientoigljeiD/ 
33 % gene men nooit boo? De troublen en beeft gepoo?t 
„ noep gefien te geü?uiben ober De goeDe onDcrfaten / als 
33 ban te moeten ieberen eenige guantiteit ban paber/ 
33 ftro/cn Doop / en Diergelijke fafcert / fonDcr cönfent Der 
„ ï^eeren Staten / Directelijb contrarie Der BlijDec in* 
33 bomfïeban25?abanDbP3pne |Baj. fo folemnelpben 
33 belooft en bef too?en. ^’toelbDoenDc/$c. 

f 

€n alfo Bies niet jcgenfïaenDe bp Den <8?oot Coup 
manDeur geen o?D?emet allen gefïelB en too?be om 
Der pet brtjgöbolb / menenDe Daer meDe Den ^ta^ 
ten te beter te Dringen tot contributie en confent ban De 
geeifïeDeBen/ fo peBBenBefelbe ï^eeren Staten ban 
23eabanö Daer na toeDerom Defe nabolgenDe itemom 
ftrantieobergegeben. 

Aen syn Excellentie. 

ainbere T7<ÊrtOnen in alDer OOtmOCt de drie Staten deslands 
Utcmom V vanBraband, dat hoe wel de Conink onfen Hec- 

re, als Hertoge van Braband , hadde in fijne Capitula- 
tien van de refcriptien aen Braband onder andere, door 

bait23?a* heteerfte, derde, naeftlefteen lefte articulen gelooft 
en geiworcn, in goeder trouwe en op t heilige slyan- 
gelie. £ende voornoemde Remonftranten en onder¬ 
danen van Braband, haerlieder te wefen een recht en 
trouwPrince, fonder haerlieder te doen, oftoetela- 
tengedaen te worden eenige kracht of geweld, en fon- 
derhen te handelen of laten tradteren, buiten d’oude 
rechten, privilegiën, coftumen, charten en gewoonte 
desfelvenlands,maerdat die haerlieder fouden wor¬ 
den onderhouden en geobferveert , fonder eenigfins 
daer tegens te komen. En ingevalle door onwetenheid 
ofanderfins daer in, in al of in dele werde tegen ge- 
daen en geattenteert in eeniger manieren, hoe dat het 
felfde mochte wefen, fijne voorfz Majefteit daer van 
geadverteert of geinformeert wefende door de Re¬ 
monftranten, foudedie weren en richten, aleer fijne 
onderdanen fouden gehouden fijn te verftaen tot 't ge¬ 
ne fijne Majefteit foude van doen hebben, of van haer¬ 
lieder foude begeren of verfoeken, en fonder ook te 
moeten regelen’t gene, daer mede de rechten, vry he¬ 
den en privilegiën fouden mogen werden befchadigt, 
en dat onder anderen de notoire rechten en eenige 
privilegiën van Braband voorfz door verfcheiden Her¬ 
togen en Hertoginnen henlieden verleent, en buiten 
memorie der menfehen onverbrekelijk onderhouden 
en geobferveert, de voorfz onderdanen en fijn geenfins 
fchatbaernoch gedwongen tot contributie,’t ware tot 
profijt van haren Prince, of hetgemein befcherminge 
van den lande, ten fy door voorgaende accoord en con¬ 
fent van de voorfz Remonftranten, Dien HOCptanS niet 
icgenfïaenDe/ beeft bem eenen genaemt 2CnD?ieSöe 
Ctgogneberbo’öect/ nocb min nocb meet / afin Dit 
3lanD geen rechten of toetten meer gereguiceert en 
toaten/ te bebtoingen berfcpeiDen b?ppeBen en ö02pen/ 
fo in ’t guartter ban 3inttoerpen / alg ban Den 25ofcp / 
tot contributie en furniffement ban berfcpeiDen ejc- 
teffibe fommen ban penningen / een fake voorwaer 
ganfeh nieuw en fulke, dat gelijke in defe Nederlanden 
nooit en is gefien noch gehoort, ja ware force, overlaft 

ontfangers van de domeinen vanBraband om met hul* 
pe en onderftant der Officiers Van der plaetfen te quo- 
tiferen by maniere van leninge, by fekefe gepreten¬ 
deerde taxen daer van gemaekc, vandefteden, vryhe- 
den en dorpen Van Braband voorfz voor den termijn 
van drie maenden,daer van dé fomma voor drie maen- 
den foude bedragen meer als de beden beetsgewijfé 
hebben in driejaren bedragen, fonder regard of acht te 
flaen op de grote verarmte , deftrudie en defolatieder 
voorfz Landen, fijhde jegenwoordelijk gegeten en ge- 
knaegt totte benen toe, en dat alles fonder voorgaende 
confent der voorfz Staten, en fonder (fprekende met 
reverentie, en onder corredie) by rechten middel van 
feite, d’welk in defe landen tot noch toe noitenis ge- 
proponeert noch toegelaten, en diredelijk contrarie dé 
voorfz belofte en eed van fijne Maj.fo folemnelijken 
gedaen den onderdanen, wier door grotelijx te verfor- 
gen is, datapparentelijk fouden mogen fpruiten en vol¬ 
gen, tot onuitfprekelijken ondienfte en leedwefen der 
Remonftranten , fulke en fo grote inconvenienten, dat 
namaels, wanneer men foude willen , men niet en fou¬ 
de mogen ofkonnen remedieren , felfs meerder als ge¬ 
beurt en apparent waren te gefchieden , doordedaed- 
lijke executie van den tienden en twintigften pennin¬ 
gen, by fijne Maj.daer nageaboleert en te niete gedaen, 
in geender manieren gelovende, dat fijne Maj. van def 
waerheid geadverteert en geinformeert fijnde, niet en 
foude willen gedogen; gelijk ookallulke maniere van 
procedure foude den Remonftranten benemen en be-^ 
weren alle middelen van affiftentieaenden Landen, 
door degeeifchte beden, waer door en dat by uwe Exc. 
den eed van fijne Maj. fo menigmael verklaert en be¬ 
looft de Remonftranten en onderdanen van Braband 
in hare oude rechten, privilegiën, vryheden, coftumen, 
chartren en gebruiken te mainteneren, en dat fy nooit 
en hebben gebreckelijkgeweeft, noch nagelaten te fe- 
coureren fijne Maj. in fijne noodiikheden , totconfer- 
vatie van de landen, felfs boven hen macht, fo fupplice- 
ren fy met alle ootmoet,dat uwe Exc.gelieve terftonr te 
revoceren en te wederroepen de Commifiïen den vier 
Rentmeefters in ’t quartier van Braband gegeven by in- 
adveftentie en fonder geinformeert te fijn van’t gene 
gedecerneert en abufivelijk gefegelt is , verbiedende 
voorts den voornoemden Cigogne, fig niet meer te be- 
moeyen, by wegen van feite, en dat hy uwe Excell. doe 
rekeningeen reliqua van fijn bewind, en latende den 
Remonftranten na voorgaende confent, in de opfetrin- 
gen enquotifatien,by impoften of andere middelen, 
gelijk fy na hare oude rechten, vryheden en gebruiken 
gewoon fijn, bewerden, aengefien dat nopende dege¬ 
eifchte beden, niet en refteert dan ’taccoort en confent 
van den $ Staet van Braband. D’welk doende; 8tc. 

D<ê <ö5?oot CommanBeur Defe ïTemcmfïratmconL 
fangen peBBenDe/en toerDenDe Bagelpr fcerg^ 

impo2tuneert Doe? ;De <0eDeputeerDe ban De J^eeren 
Staten ban 25?aBanD / atë ooft ban De anDece Staten 
berp20btncten/ Die ooB Dunne DlacDten en föcmon? 
fïrantientoarenDoenbe/ b?efenDe Dat fpDaec confent 
opte berfocDtcbeDenlangecfouDenopDouDen/cn Dat^ 
ter toel een generale inuitcnatte onDec pet firpgöbülf! 
fouDe mogen ontiïaen / Daccbft meer inconbententcn 
fouDen mogen bolgen / fo peeft pp goeb gebonDen / aen 
Den boo?f3 ^ceren Staten tn nabolgenDec manieren te 
refcriberen. 

MYn Heeren, fijne Excell. heeft alrede eenigen tijd 
geleden, t’fijnen groten en onuitfprekelijken ver- tie Uns* 

driete en leedwefen, verftaen in ’tgenerael, en daer na 
,,-j. o .... - --I in’t particulier, door de Remonftrantie diegy-lieden 

gevve , ire e ijk contrarie, en tegens de verbin- hem hebt gedaen by gefchrifte, en daer naby monde manöcur 
tem e, daer in fijne Majefteit tegens fijne onderdanen aen de Gedeputeerde by hem gecommitteert, met de af» 
isgeob ° verbonden , en boven dien verftaen ; Prelaten en Edelen, den nood wanneer de fteden belaft 
alnoch de Remonftranten , *t haer-heder overgroten fijndemetgarnifoen,en’tgrootdifordre,’t welk de fol- 

er nete, dat oor mftigatie van eenige, niet wetende j daten en ’t volk van oorloge begaen en beftaen ten plat- 
atMlt:Jand Cn W.aste reêere^ met kracht enge- ' ten lande, procederende ten deleby krijgs-difcipline, 

welke men qualijk kan gebruiken en onderhouden fon- weld, dan wel by maniere van rechten, coftumen, re- 

deujkeen politife gebruiken , uwe Exc. foude hebben der betalinge ,’tgene bekennende fijne voorfz Excel- (FoI.ês ) 

°ienr3^iC C^eren ^neïen YaUComraiflie op de vier lentie foude van’t begin fel fijnder aenkomfte in defe 
I. Deel. 

landen 
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landen beginnen te handelen j om hulpe te hebben van 
de Staten van defe Landen , op dat hy mochte remedi- 
eeren en verhoeden het quaed, maer daer toe tot noch 
toe niet konnende geraken, en hebbende tercontra- 
rien geforceert geweeft, door de nieuwe invafievan 
Grave Lodewijk van Naffau, meerder lichtinge van 
oorlogsvolk, de felfde fijne Hoogheid vind hem in ful- 
ke extremiteit met fijn volk op denhals londer geld, 
omdietekonnen betalen,dat gylieden felfswelkond 
bedenken en confidereren , dat fulx ter felver oirfa- 
ken niet hebbende konnen remedieeren , als hy dat 
wel hadde begeert, en anderfints gedaen foude heb¬ 
ben, te weten de difordren en foulen der Capiteinen, 
die hen beftaen hadden te taxeren en quotiferen de on¬ 
derdanen , en de plaetfen daer fy hen vonden, en noch 
jegenwoordeljk vinden. En hoe-wel dat fijne Excel¬ 
lentie des heeft een groot verdriet, f0 tfl / bat f)P baet 
toe nor!) fidi niet genocgfacn fterb of getoapent binö / 
om fuik'te iiomten remeöieren of beboeren/tottertijö 
bat gplieöcn en ö’anöerc Staten ban bertoaetsi-ober 
ïjem öaer toe öe miööclcn aöminilïreert. Waerdoor 
fiendefijn Excellentie,dat het volkvan oorloge en ha¬ 
re Capiteinen van dage te dage meerder en meerder 
licentie en dertelheid gebruikten , felfs ter oorfaken 
van de Forten , die hy hadde moeten maken tegens 
Geertruidenberge, tot protedlie en defenfie der onder- 
faten, tot opreebtingeen wachte, van welke men aldaer 
behoeft meerder getal van volk van oorloge, en om 
dietefamente houden, en daer in t’obferveren beter 
ordre tot fuiken taxen en contributien, fijne Excell. 
daer toe hadde gedeputeeert de I^CCte 3Hnö?tC# <£1^0= 
gnc ïïiööcr / als Superintendent,om te doen collecte¬ 
ren eenige contributien, met meerder difcretie, dan 
gebruikt hadden de Capiteinen en foldaten. Maer hoe 
wel fijne Excell. dat hadde gedaen ten goeden einde en 
meninge, nochtans fijn de klachten gewafiTen meerder 
en erger, en felfs van u lieden, mijn Heeren, als gefeid 
is hier boven. En om eeniglins remedie te foekentotte 
klachten derfeeden belaft met garnifoen, fonder gefe^ 
coureert te wefen met geld, als totte difordren die ge- 
committeert of begaen worden ten platten lande, fijne 
Exc. confidererende de felfde ten dele te wefen gefon- 
deert, fo aengaende d’ongelijkheid der taxen, als d’em- 
ployder penningen, niet gedaenby d’officiers of die- 
siaers van fijne M aj. en ook opten twijfel der reftitutie, 
die hy nochtans bereet is te doen, en vindende fich nu 
in den felven uitterften nood, niet alleenlijk tot onder¬ 
houd van alle de garnifoenen en volkeren van oorlo¬ 
ge in Braband ,en begerende die te reduceren ,fo veel 
mogelijk fal wefen, om meerder quaed te verhoeden, 
heeft geadvifeert de taxatie of quotifatie te brengen fo 
gelijkelijk of egael als immermeer mogelijk fal wefen, 
nademachtenqualiteit der fteden en dorpen, cnöat 
bpmamcrcban {eiungcallccnlplt/ en daer toe te pro¬ 
cederen, volgens d’inftrudcie,die hy daer toe heeft doen 
maken, doende ontfangen en handelen de penningen 
by Minifters van fijne Majefteit, mits gevende verfc- 
kertheid van reftitutie, ten meeften contentementeder 
onderdanen,en midlertijd voor den termijn vantwe 
of drie maenden, op datmen daerentuflehen fchou- 
wen mag alle confufien of inordening, en verkrijgen 
defelfdeaccoorden,omdoor andere en beter wegen 
daer na te mogen remedieren, daer van fijne Excell. 
u lieder wel heeft willen verwittigen, om ten dele te 
mogen voldoen de remonftrantie, die gylieder onlanx 
hem hebt gedaen exhiberen of overleveren in fchrift, 
en ’t gene by monde in den naem der fteden met garni- 
foen belaft, hebt doen verklaren aen de Gedeputeerde. 
En bevindende ficht’fijnen groten leetwefen , in den 
ftaetvan niet anders te konnen doen, verfoektvanu 
luiden van goeder aflfedtie,te willen haeften u luider ac- 
coort,om hem middel te geven, te konnen remedie¬ 
ren, willende u wel verklaren, dat hy van fijne HSfljCfï. 
toegen/geen naöer remcöie en fict of tocct boo? te b?cm 
gen. Welke Maj. fo liberalijken accordeert aen de Sta¬ 
ten alle ’tgene om ’t welk fy hem hebben gebeden,heeft 
hemdaerom gnnfch verfekert gehouden, dat fyhem 
ook lullen affiliëren,en furneren ’tgenige fy hebben ge-! 

prefenteett, hebben de over fulx geen andere provifie 
gedaen, als hy anderfins foude hebben mogen doen,cn 
in voortijden gedaen heeft. En hoewel hy hetfolibe- 
ralijk en breed heeft gedaen, dat het behoort genoeg te 
fijn cn redelijk, nochtans fal hem toeftacn , boven dien 
noch al te doen buiten al’tgene de Staten fullen mo¬ 
gen furneren, om te voldoen alle notelikheden , tot af- 
dankinge van ’t volk van oorloge, &c. 

I^ict op fjebben öe Staten ban 25?abanö toeöercm 
obergegeben öefe nabolgenöe bo?te Ï5cmonfïrantie, 

Aen syne Excellentie. 

VErtonen met aller ootmoet de drie Staten van Bra- Rafter 
band, dat gefien hebbende d’apoftille hen verleent ruraon. 

op haer-lieder aenklachten overgegeven eergifteren, 
aengaende de quotifatie te doen op Braband by manie- graten 
re banlcninge bOO?ö?ieniaenöen/ fonder haerlieder 
confent, en vinden fy geenfins raedlaem , alfo de felfde banö‘ 
quotifatie foude diredtelijk ftrijden tegens haer-lieder 
privilegiën ,en oude herkomen en gerechtigheden by 
fijne Maj. befworen, en by uwe Excell. fo menigmael 
belooft te onderhouden, met verklaringe fpecialen laft 
te hebben van fijne Maj. die te doen obfervercn, fulx 
dat te beforgen is, dat meerder inconvenienten appa- 
rent fijn te ontftaen dan door d’executie van den tien¬ 
den en twintigften pennink. Biddende daerom oot- 
moedelijk, dat uwe Excell. gelieve te doen rechten, 
volgens’t difpofitijf van hare voorgaende requefte,of 
foude uwe Excell. van meninge wefen te doen execute¬ 
ren de voorfz quotifatie, fal de felfde believen te Ichorf- 
fen totdat fy antwoord hebben van fijn Majeft. totten 
welken fy in fuiken gevalle van meininge fijn te fenden 
in alderdiligentie, verhopende dat de felfde niet lijden 
fal, dat fijne goede onderdanen fo gehandelt ofgetra- 
dleert fullen worden. 

ï$ier op beeft bp gegeben öefe nabolgenöe apofïille. 
Yne Excellentie meinten verhoopt eenigconten- gtpofïiï^ 
tement gegeven te hebben den Staten yan Braband, Ie op öc 

aengaende hunne klachten gedaen by defe requefte , ^00?’ 
door’t gefchrift alrede overgegeven aen haren Griffier, requefte 
inhoudende d’oorfaken , door de welke hy hem gefor¬ 
ceert vond te gebruiken d’extraordinarife middelen, 
om meerder quaed t’ontgaen,en en foude op haerlieder 
vertoninge wederom gedaen niet meer konnen leggen, 
dan dat hy verfoeken foude aen de Heeren Staten,dat ly 
wilden confideratie nemen op de nood, inden welken 
fijne Excell. hem bevind,’t welk excuferen moet’t ge¬ 
ne hy gedaen heeft, des te meer, dat maer leninge en is, 
’t gene fijne Excell. pretendeert,en behoort inder waer- 
heidnietgeinterpreteert wefen fchattinge gedaen over 
de borgeren fonder confent der Staten, dan alleenlijk 
een anticipatie,byforme van leninge, als byindudtie 
gepra&riqueert op ’t fondament van accoord der beden, 
alles om tefchouwen meerder fchade cn confufie, en 
daerom eer in beneficie en foulageringe, dan ten lafte 
der onderdanen. Gedaen tot Brulïel den leften Au- 
gufti 1574,. 

OJtëtrcm öefen tijö ig tot <©elf geö?ubt een bocx' 
ben/ metten titer ban Emcnöelnbe bermaninge 

aen öc l^eere Staten ban S&aDanö/ Dlacnöcren / etc. ianö uit/ 
op öe fuppltcatte bp ben aen 3Don SopjS öe Jtcquefen?? seoebc» 
en Cumnga/<©?oot-Commanöeuc ban Cafitlten/ban PJ5L, 
öer<©?öene ban ^.fjacob/ j^taöbouöcr/ <©ouber; banern 
neuc en Capttein <0enerael ober öe sseöcrianöcno* tmenöc* 
bcrgcgcben/omboo?tö fijne jBaji.in^pangicnber; 
banörcibttctoeröcn. 3©éibbocjtbcnöoo?ecnigealom acnt>c 
in öe jfècöerlanöen berfp?etö tocröc. i^et fnbouöen Staren 
ban öien toag banöclenöc boojncmdijb om öe felbe 
Staten te animeren /öatfefouöen flanöbafïig bltjben Si 
in ’t toetgeren ban öe beöcn bp öen <82oot-Commam öerm / 
öcur berfodjt / toant (feggenfc) toatfouöe öe hertog J'JJL 
banStlba bebben bonnnen uitrechten/fogpugelö en 
bulpebaö brillen te ruggebüuöcn 2 3©aermcöefouöe worf» 
bp öefen feer boflelpben en boogbedopenöen ferijgge? 
boert bebben / fo bp ban u ïuiöcr gelö geen bpdanö cn 
Oaööe gebregen/ toant uit ^pangien (fo t;p in ugus 
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Oorfpronk der Nederland (e Beroerten. 
jfïö i^7i. felfdberfilacrt baDDe) en toad niet mm boor 
fjanDen/ Dart Die ioooooo gtiioend/ Die fjp ald boen 
ontfangen baDDe niet aenfegginge ban Dat bP ban Daer 
niet meer: te bcrtóacljten en baDDe. Cn foDe <8?oot- 
CómmanDew: tttaer De miDDelen ban u UiiDen en ban 
{nijgen om Den brijg te boeren / fo en fouDe bp niet bed 
üpte felbe fupplicatic achten/ en u UiiDen met fcfjone 
tooorDen papen / 0. HL hebben meer Dan genoeg bet* 
foefjt/ (feggen fp) Dat Defe nieubie ^pacnfc pteren al? 
len Den genen/ Die ten eerfïen geboDc Op Den lijf en goeb 
niet op en fitten / niet alleen boor bpanDen en bouben / 
maer oob boor rebellen Ded Com'nc en ketteren / en fp 
hebben Daer recht itt / bp aiDien bet toaerid Datfe feet? 
gen / Dat bet bun alled is?/ gelij&pt Ded hertogen ban 
SCIDa en 3ijnDer folöaten fprecbtooorD toad. 3Dat gp u 
berfebonen toile / batter De macïjt niet en iel / berfïaen 
fP Datter De tuil nieten id. €n boeDanig De hertog ban 
2Cïba u UiiDen en fommige anDeren De toeigcringe Ded 
io penningdbcrgoIDen fouDe hebben / fo tjp niet ber? 
binDert en baDDe getooiöcn/io u UiiDen nu genoeg ben? 
!pU/ alfofalDe <6root-€ommanbeur ter gelegenDer 
ïijD ooft bergelDen Defe tocigeringe ban gelDe/ fo berre 
0 %. ’tfefbe niet in tijD.ö boor en bomt. ©oortd onDer? 
foeftenfpDe pointten inDefelbe (applicatie (Die bier 
boren berbaelt id) begrepen. «Dai 3tjne |Baj. (feggen? 
fe) in De regeringeDefer lanDen/ mbreDe en ooilone ge? 
Pruiken fouDe lanDfaten/ id tod billijk en behoorlijk / 
aengefienDe lanDfaten/ ald goeüe genegentbeib Ijcb? 
PenDc tot bet gemeen befte / principalijben foeben ’t ge? 
ne ’t felbe booiDett/en De brecmDelingcn foeften princi? 
jialtjU baer eigen profijt/ bebalbcn Dat De brcemDelin? 
gen ben mrdbragen DeObenbe / De ftraffe ombltebcn 
mogen/’t toelb De lanDfaten niet en bonnen. ïDelbec 
oorfaben balben (feggenfe) hebben oob onfe boorfaten 
bit punct feet neerftig boen ftellen in De beloften/ Die bp 
De EanDo’beren in ’t aennemen Der regeringe foïemnc? 
ïijb bef tooren toorben / maer Detoijïe 3p nu in Dit tn al? 
led rot baermeninge3ün gebomen/en ijl niet geloof? 
lijk.Dat 3p daer ban afftanb Doen fullen / maer fulient 
eerboog CrimenitefseMajeftatisbcrftaen. (Sent dook 
(fcggertfe) niet geloofüjb/Datfe De banDelinge ban De 
penningen betlaten fullen /en toelaten/Dat De Com? 
miiTartïcn en «Dntfangcrd Der Staten Den brijgfluiden 
De penningen uitreiben fullen. JDantinDenjare 1552. 
alë ftjnjBai. De negenjarige beDe ban 800000 gulD. 
’d jaerd bctoilligt toad/ onDer conDitie/ Dat De Staten 
De aDminiftratie Der penningen fouDen bebben/foebten 
fp 3i)ue jBat. in te beelDen/Dat fiilje tot fijnder bleinacfj? 
tinge toad/ja oob tot openbare rebellie toad ftrecbenDe. 

3Mtfe orbre fouDen ftellen op te eetcrijcn/plonDerin? 
gen en anDere ongemaeben / Dooi De toeibe De arme on? 
Derfatcn ten platten lanDe gronDelijb beborben toor? 
Den / en id ban ben niet te bcrtoachten / alfo 3? menen 
.gaer grootbciD en berfebcrtbctD ban beerfeben gelegen 
te 3tjn in De berDerbinge en armocDe Der gemeente/ ge? 
lijbmen fouDe bonnen betojjfen mette rtjben ban^a? 
peld/^tcilien/^arbtnicn en andere lanDen/in De biel? 
be 5p DeoberbanD gekregen bebben/ten toare top felbe 
fuïr inDe naefie 7 j'aren niet genoeg gefpeurt en baDDen. 

) ^at in baren eerften ftaet geftelD fouDen toerben 
De ouDe rechten /ppbilegien/geb?uiben en coftumen/ 
gelijb Die onDer De Coninginne |Baria 3ijn onDerbou? 
Den getocefi/’t felbe iel gebeeel tegenjS De toetten en ma? 
nieren eend Coninbnjr / ’t toelb De ^pangiaerDen al? 
tiiDdgepoogtbebbenennocb pogen in Defe lanDen op 
te rechten / bet moet (feggenfe) feet met 0. beratt? 
Dert toefen / fo gp fuljc nu Do?ft berfoeben / Daer gp eer? 
waeh? met gefloten monDc geDutDelijb toegefien en 
ciengebooitbebt/aldDe hertog ban Élba Deppbtïe? 
gien met boeten getrcDen beeft / berfmabeltjb feggen? 
De Die een coiruptele te toefen / eii De principale ooifa? 
ben Der trotiblen in Defe lanDen toegeDragen / maer 
«Don loupö De acquefend (feggenfe) beeft Den 9 tSe? 
temb?idDed boorlcDen jaerd/ inDe bergaDeringeDer 
Staten berblaert/ Dat bp erpreffe laftenbebel baDDe 
ban 3ünc iBaj. te onDerbouDen De ouDerechten/ge? 
bruiben en pribilegien/en fo Daer geb?eb in toare/’t fel? 
be te beteren / toeffte berblartnge fp feggen niet auDecst 

I. Ded. 

j te toefen Dan feeDrcg en loebitige/ Door De toelbcbPb 
iteDen foebt te betreeben in » beberffenifTe. 

(Sc begereb / Dat Den ifiaeD ban trotiblen afgefet / en 
te niet geDaen fouDe toorDen / id fo beet / of gp ben Den 
^center uit Der banD nemen toonD/toant bp Dien raeD 
beflaet alle baer macht / autoriteit en regeringe/ inner 
(feggenfe) fjp beeft bp apoflille berblaert Datnïd gp te 
toege brengt Dat bpin fijn propofitie beeft bcrfcebt/ 
Dat id/ ald gp betaelt De 2 millioenen ’d faerd/Dcn ï^cr? 
togban^lbainDenjare 1569. belafï/ totafbopmge 
ban Den 10 en 20 penninb / Dat aldDan Den EacD ban 
troublen af en te niet toefen fal: maer fo gp bent fair tb 
toege mogt brengen / en bp bp abomure Door Dat nn&- 
Del DeoberbanD mogt brijgen / toat meent gp / Dat bi> 
u bouDen fouDe i 2Sn Der toaerbeiD gene. ^latenfou 
De in 3ijnDer macht niet 3ijn/ u geïöbe te bouDen. <©at 
3ijnjl3a). felbe in Defe lanDen bomen fouDe/en fulieü 
De||eerett banDerSnguifitie nimmermeer geDogen/ 
niet alleen (feggenfe) omDat3üne jBajejï. Dan bare 
fchclmfc aenflagert onDebt fouDe 3pn: maer oob om 
Dat3P uit baren banben niet en (lillen toillen laten / op 
toiend name 3P baer beerfebapppe boeren. 3ijri 
DanbobcnDeConinb/en hebben Den Coninb in ben 
getoelD/ boe fouDet anDerd mogelijb toefen / Dat fijn 
jfèaf. (feggenfe) Defe 3ijne fecr beerlijbe lanDen fo toet? 
mg achten foutje / Dat bp Die inalfulbe nooD nieteend 
en fouDe befoeben / Daer Den tteifer 3tjnen baDer in Den 
jarc 1540. tut^pangien guam Dobr ^ranbrijlt/ntct 
fonDer groot peujbel ban gebaiigen re to02ben /om een 
toeimgontoeberd/ Dat Doe febeen figtebertjeffenuit 
DeflaDban€ient. pantDat3bne |®ai. Defe lanDen 
min fouDe toegcbaen toefen / Dan Den Iftetfer 3ijnen ba? 
Der gctoceft id/ Dat mogen Diegeloben (feggenfe) Die 
3pitc aengeboren goeDertictcn nature onbebenb id. 

<©at gpluiben (feggenfe) Dat Ut De aenhom? 
(Te Ded Cottinr De herten en gemoeDeren Der getroutoe 
onöerfatcnentoaeracbtige Catboltjbc fouDen blinben 
ald De fonne. ^§0 gp Dat berfïaen toouD/ ald of De «6e? 
reformeerDeinDebomfïe Ded Coninr niet en fouDen 
berbltjDen/DaerinfouD gpluiben(feggenfe) ongeïp 
hebben / toant bcbalben Datfe ben feer fouDen berblij? 
DenomDcaenbomfïe ban baren natueHijbcn^eere/ 
Die fp info langen tijD niet gefien hebben: fofotiben3P 
ben oob boben maten bcrbiijben / om Dat 3P aldDan in 
baer gerechte fabc tot een genaDig herboor bomen fou? 
Den/ ’t toelb ben tot noch toe ban boer tegenpactpe 
fcljelmacbtigbeletid. 

<Dat3ijn3?lêaj. boortaenin ^pangienbpbemfou? 
De hebben eenen orbinarid JeDerlgnDfen ïïaeD/ban 
goeDe getroutoe IteDen in jgeDcrlanD geboren en opgc? 
togen/en fullen De i^eeren ban Der ^nquifitie oob (feg? 
genfe) nimmermeer geDogen. 

ï|oe meent gp Dat utoe beerlijbe protefïatie / ban De 
ïïoomfe Catbolpbe religie in’tminiïc ntcttctoillen 
beranDeren/ berfïaen fal toerDen-J 0.H. idimmerd 
toel inDacbtig/ Dat dlle De j^eDerlanDen Dtbtoerbcn 
ban De ^pangiaerDeit boor Hüiteranett gefcïjolDcn 
to02Dcn/toelbe fcbelDinge 3P Daer meDe bebefïigen/om 
Datfe in Den tare 1559. De^pangiaerDenuitDcfelan? 
Den DcDen bertreeben/ en alfo bare berboopte Domina? 
tie ober Defe lanDen omgefïotcn en te niet geDaen: Dat? 
febentegendDenieutoe 25i(fcboppén gefïelD baDDen / 
Datfe bet Concilie ban (Srenten niet en baDDen toilleit 
ontfangen/ Dat 3? De ^jnguifitïe getocerD: De beclDftor? 
minge niet berboeD en baDDen / en alfo 3P Daerom ge? 
ne ^eDerlanDerd boor goeDe Catboljjben en bouDen/. 
boe fullen 3P Dan Defe utoe protefïatie (feggenfe) boor 
toacracbtig bonnen berfïaen^ 

<8>at men Denben fouDe boe men Dcfen inlanD? 
fen brpg bp accoorD neDer mocht leggen / Dat fei? 
be en fullen De ^pangiaerDcn niet Doenlijït achten/ 
ald Die toel toeten /Dat Die ban Dcnieutoe Religie/fo 
fp Die noemen / niet tocDcrom totte papifïe Religie 
en fullen bomen/ fonDer bolbomen en oprechte on? 
berreebtiuge uit Den tooorDe <©oDcd/ fonDer De toel? 
be fp geen macht en hebben met ben eeiiig accoorD 
te maben: ten toare op pope ban De felbe Daer na 
tc mogen oberbailen 1 boor toelbe b^pe boe f?J ben 
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te poeben pebben fp boor ontaïtnPe exempelen genoeg* 
faemgeleert 3ön. 3&at 3&on =Üoups infpn 3CpofliUe 
op bit poinct fcprpft ban goebe mibbelen / toelPe ban 
toegen bes Coninx 3ijbe totten b^eöc boorgetoenb fou* 
be toefen/ baer mebe meent pp (na ons bermoeben) fpn 
peerlijp parbort mebe. ijBaer fo baer anberS geen mib* 
bel en pope ban brebe en is / fo tnoet ons (feggenfe) be 
goebe <0ob pelpen/ taant be ïgollanberS enlü;eelan* 
bers met paer 25onbgenotenlieber ben laetfien brup* 
pd bloebs fullen opfetten / ban be genabe bes parbonS 
aen nemen / taant fp paer *t felbe boenbe / fouben bege* 
ben tn panben ban pare booblpfie bpanben: be toelPe 
ter eerfier gelegentpetb paer met alle tormenten fou* 
ben omgingen: bat 3£on EoupS ban ben tnpoub ban 
ü % fupplieatie foube goetelrjp onbercecpten / b’toelP 
fipcoPbp SïpofitUe toefegt/ baer Ponnen H31. noep 
troeft / noep profijt of getoaer toorben / gemerPt men 
tot genen tpben en fal Ponnen taeten/ofppbatgebaen 
peeft of niet. 

3^at <©on HoupS informatie foube boen nemen/ op 
’tfept ban 2Inttoerpen en Streept/ en ’t felbe aen be 
mifbaberS te boen firaffen/ peeft pp in fpn apotfille ges 
peel aftefiagen / feggenbe bat ben folbaten bergeben te 
pebben / en bat men be felbe gelobe bepoort te pouben. 
«Dit istoaeracptig (feggenfe) een HSonnixreligie/ 
fcpelmen en muptmaPeren gelobe te pouben / en goebe 
brome lieben boor toefegginge ban gelobe / in ben firiP 
brengen. 

Jtetlefie ban SÉ.berfiiefiiS (feggenfe) bat Pp bit 
alles ten beften foube toillen berfiaen / en in ’t goebe op 
nemen / pet toelPe pp 8 31. in be apoftille toefegt / be* 
poubeltjpbatboorbefe bertoninge niet berfeport noep 
beclaten en toerbe / ’t gene in be propofitie boorgebra* 
gen te?, j$er tnoet gp fes? of feben milioenen goubs ter* 
Pont opbrengen/ of gp moet in ongenabe 3tjn. ^iet lie* 
be C^eren en brienoen/toaer gp u penen taent gp bijtin 
ben ftrip / en pelpt gp «Don HtoupS aen bit gelb niet/ fo 
3tjt gp in ongenabe / pelpt gp pcm öaer aen fo ornpan* 
gen u befe ftoarigpeben: en ban pp ais ban niet tot be 
oberpanb Ponten/fo moet gp immers boor lanbpeib 
bes PrijgS tot in ben gronbe berborben toorbemfian pp 
tot be oberpanb bomen/fo moet gp ten eeutoigen bagert 
ber onmenfcpelijpcr ^paenfe natie fïaboenen öltjben / 
en metten obertoonnen een buit pebben: en als ban 
totl an.bebrppetb utoerfnppiicatie nietfacpterin* 
gebreben toorben / ais ben € beien befer lianben be 
fupplicatie Pp pen aen be ^ertoginne gebrebenis/ 
taant gp pebt tebebenben/bat gpinben^pangiaer* 
ben fin beel ftaaerber gefonbigt pebt / ban be €belen / 
obermits gpgearbeib pebt / om pen te berobenban 
ben ConinPrijPe bat fp met grote moeiten ingePregen 
pebben/baec be €belénma^ gefotpt pebbenpenuit 
ben felben <£omnPrfifi te taeren. 

Hêaec fo be ftaarigpeben ban t©on 3toupS aen gelb 
te pelpen perPomen / alle met gronbltjbe beberfeniffe / 
ceutatge fiabernpe en ben boob oogcnfcptjnlijp ber* 
mengt 3ijn/ fiaet te befien toatongemaP in be ongena* 
be ban «Don Hloups gelegen macp toefen/op bat gp uit 
be guabe aenfiaenbc ongeballen battoeinigfiequaeb 
rnoePt Piefen, gp ban / feggenfe / «Don 3Loups aen 
fes of feben milioenen goubs niet en pelpt / fo fult gp in 
fijn ongenabe 3pn: maer toatfal Pp u Ponnen boen i 
toat mafpt peeft pp l be Prpgfiuiben op be toelPe pp 
p’inripalnPfieunt/3tjn breembclingen / biebenbup- 
bel om gelb fouben bienen: toat fullcnfc boen fo fp ban 
Pem geen gelb en Prtjgen/fonber ttoijfel een pegelpp fat 
f jnen toeg gacn / bat fp ^teben of pet Eanb plonberen 
fouben / baer en foube geen mibbel aen ontbreben / om 
te taeren: Pier tegens toic 3ijt gp luiben i en 3ijt gp niet 
eenf beeis ïjecrcn befcS lanbS i en ooP eenfbeeis macp; 
tigc lieben i en pebt gp be Üanben niet bol brienben en 
magen / en anbere goebe lief- pebberen l en 3üt gp niet 
be Staten / boorftanbers en beffpermers bes 3lanbS t 
toaerboorutoc lieben aenpangig 3ijn allebcSanbcn 
en^teben^ en fouögpniet in tijbe bes noóbS aen m 
toen panben pebben be Prijgfiuibcn in befe3£anben 
geboren 3i?nbc^ jabe breembe fouben aen u3pbebo^ 
men/ ais gp Pen fietötS gelb boob/bat fouben be <©utt* 

feen ^toitfers immers boen/be ^pangiaerben en 
Italianen moepten ^on EoupS toeberem na fijn 
Cloofier/en Pappe boeren. 

€nfoubitbpu felben te befiaen te pericPfocs bbept 
te toefen / be J^olianberS en ^eelanberS met pare 
25onbgenoten/ fullen baerbig 3tjn omn lieben befen 
panbei uit te pelpen boeren. <Ên be Prince ban <©ran- 
gien bieb u ban felfS baer toe fijnen bienfi aen: maer ti 
lieben en toilt tegens ben ConinP niet boen / fo en boet 
ooPben$rince / noep be Staten bant^olïanbmebe 
niet/paer gemoeberen3pn beel tebroomenoprerpt/ 
bie tegens ben moettoil en tprannie ber breember ^ee^ 
ren pet liebe ©aberlanb befcpermen / bie en Ponnen 
geen bpanben ban paren natuirlpPen en toaeracptigeti 
feereen ban pet liebê ©abcrlanb toefen. fBaer bie 
3pn getoiffelppen ban beibe bpanben/en ooP berras 
berS / biebe breembe l^eecen aenpangen enbpfianb 
boen. 5^it en meer anbers is in befe bermantngebe^ 
grepen: b02berS (feggenfe) maergpenmoeptetnoep 
met ben ©rinee ban ©rangten noep metten l^ollanbe* 
ten en Eeelanberen niet aenleggen/ om bat fp be nieu* 
toe Ueligie aenpangen en be tüoomfe nietlpben en mo* 
gen/maer toien (feggenfe) pebben fp om be felbe te Port 
gebaen^fp pebben be Papen/iüSonicPen en paren &ec* 
Pen-bienfi fo lange geleben alSfp pen pebben ftillege* 
pouben/ maer batfe pare ^erPen-bienft pebben berbo* 
ben en te niet gebaen/ om bat fp bebonben pebben batfe 
bte gebruiPen tot berraberie en confpiratien:maer laet 
ben gemenen bpanb (feggenfe) eenmael ten onberen of 
bertrocPen toefen/en fiet ais ban ofonberben 3lanb- 
faten eenige fcpóbelppettoifienom beHeligiefal toe* 
fen; befe moeiten foube fo te fieepten toefen (feggenfe) 
batin be bergaberinge ber gemener Staten beibe par? 
tpen gepoortfoube toorben: enbatbe gene bie’t pare 
metten tooorbe <6obS betoeren en bePrarptifien foube/ 
be felbe foube men beporen gelpfi te geben / te bobberen 
en aenpangig te toefen / toant toie foube fomiSbers 
fianbig/ fo onbtllpp en fo onrebelfip mogen toefen/ bat 
pp pem niet boegen en foube toillen na ’t gene bat met* 
ten tooorbe <0obs eens of ben felben gelgpformig 
toaer* of ten minfien ’t felbe niet boorgoeb en foube 
toillen pouben^ ten lartfien befiuitenfp/batfeboort* 
aen toillen raebfiagenen boen / toaer boor pet liebe 
©aberlanb ban befe langtopiigc ongeiucPen / gronbe* 
IpPe berberffeniffen / fcpanbelpPe panbelingen/ en on* 
menfcpelppe tprannie nu ten laetfien eenmael berlofi 
moept toorben/ top toillen (feggenfe) met bierigeb 
perten ben almogenben Cobt Pibben/ bat pp utoer lie* 
ben een onberfaegt manlpp gemoeb berlene/ en toat 
ö 31. boornemen en boen fullen / bat pp ’t felbe fiure en 
fpoebig maPe/ tótter eere en peerlpppeib fpnS peiligen (ïoi.7o.] 
j^aems / tot faligpcib onfer 3ielen / en tot berloffinge/ 
gelup/ boorfpoeten toelbaert onfes berbruPten 3©a* 
berlanbs/5Cmen. 

<©cn 13 ^cpt. bes nacpts tuffen ttoe en brie uren / 
peeft hopman folter ï|egeman be fiebe ban J^inlo* pehm 
pen in ©riefianb ingenomen / met fijn en fijn ProeberS f» 
baenbelt'famen Omtrent 300 man fierP 3pnbe. ^aer 
lagen omtrent 150 folbaten in garnifoen / be toelPe cntucö« 
pet berliepm / en paer felfS falbeerben / bie ban <£nP* nwiatw. 
puifen betpbinge berfiaenbe/ fonben terfionttotfpn 
fetours ttoe ronbop-fepepen / met ttoe tonnen Pruit en 
een beel lonten/ eenige meenben men foubet pebben 
Ponnen fierP maPen en pouben: maer ïjegeman ber* 
fiaenbe bat be J|eere ban JBillp met fpn j©alen guam 
om’t felbe te belegeren/en pebbenbe geen mibbelom 
’t felbe in ber paeft fierP te mapen/pccft pet gcplonbcrt 
en toeberom berlaten / en eenfbeeis berbranb. _. 

«©mtrent befe felbe tpb 3ijn bic ban ^Hmfierbam met ®omc? 
omtrent 40 fepuiten en brie baenbelcn folbaten gcPo? feenöam 

men omtrent llöonitPenbam / en pebben paer te Ëan* ba,<rn 
be begeben/ om eenige beefien te palen en roben: maer JJ,"' 
be borgeren ban jEonicPenbam 3pn mette folbaten semfïfc* 
uitgcballcn/ en pebbcnfe be genomen beefien entjaegt/ 
be bpanben in be blucfit gefiagen/eenige menenbein ’tfiuUen' 
be fepuiten te Ponten berbronPen/be refie berliepen/ 
latenbe omtrent 18 of 19 fepuiten aepter / bie bie ban 
pomuefiebamPregen* 
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©e €v <©mtrent öefen tijö Beeft öe Coninb ban Rpangien i 
Snaïf eenige i&eöerlanöfe Heeren met eecetntels* boo?fien/ 
aien en anöere met penfioenen beteert / öe *|eere ban ï|a* 
Beeft eti b?e gemaebt H&argufe?/ fulr bat öaer Bet te paffe bomt 

men Bém Bier na fal noemen öejBarquis* ban l^ab?e. 
fet?ce> 35e Jjeere ban 25arlapmont Beeft BP tot 43?abege> 
ten eere- maebt/aenöe^eere ban *tauffï ie* gegeben Bet gou* 
Seccf' ” bernement ban 2öins*. 35e Jgeete ban Kaffegem Beeft 
Kei*. ' gebregen boo? Bertt en fijne nabomeltngen / * 8oo gul* 

ben jaerlijr / öe ïjeere ban Cap?es* ifoo gulöen jaet* 
ijjjr/ met meer anöere öie mebe gebregen Bebben mer* 
ceöen. Me bit fcB?i)ft gonbBeer Stieben ban 3©el* 
bam uit 2C mfleröam / aen ben Igeere ban <£rutmngen 
öie mette <©?abe ban 2öoffu tot $joo?n gehangen fat/ 
bp een b?ief in bate ben 4 «©ctobnö / in be toelbe BP 00b 
fcB?tjft bat öe Coning ban Rpangien ban öe<ï3ene* 
bopfen geconfifgueert Babbe ö?ie miiioenen gelös* öie 
fp meenben Beimelijb uit Rpangien te berboeren. 

ctoi(t 35 e <0oubernent ban ’tj5oo2öec-guartïet gonbBeet 
t"’1 35iöerih Ronop/fienöe bat BP bp bie ban Bet felbe 
öecquar* guartier tn beracBtinge geraebte/om bat BP eenige 
titc tuf*, aenfïagen tegen ben bpanb boo?genomen Bebbertbe/ öe 
JKJ' felbe fo toel niet en toaren geflicceöeert als* Bp toet ber* 
teeröe Boopte / toaerom BP aen öen $:ince fonbeenengan 
ban De jBicfjiefó $?eöicant / met inflritctie om fijn^rceli. 
fttDen be gelegentDeiö ban ’t felbe guattier te remonfïreren/ 
Sfi?» a$ öat éenige best Keligionsibpanöen/ öie eenige 
neut fïecfjte tot Baer troeben / alle faben in ’t bettoe?re toa* 
^onpp. ren fteilenöe/fo bat BP alöaer fo goebe öienften niet en 

bonbe boen/ als* BP toel geerne fouöe en öe gemeene fa* 
bereifcBtè/ berfoebenöe ober fuif öat fijn €rcel. Bern in 
fön autoriteit fouöe mainteneren/öat 00b fijn €rc. fou* 
be toillen eenige committeren / öie fijne rebeninge fou* 
ben Boren apoftïllerert en jïuiten/ban öe aöminïffratie 
ban alfulbe penningen als* BP fo ban buiten faubegar* 
ben aio anbctfinO öe öo?loge rabenöe gepaö Baöbc/ 
ban öatBp alöaer eerfï in ’t felbe qBartiet gebomen 
toas* / en bp alöien Bet fijn €rc. «tiet goeb eii bonö boo? 
ben öienfï banöen lanöe/bat Bp alöaer langer in ’t felbe 

57* 
bat Bp Bern ban’t goïibernement alöaer fouöe toillenccf 
ontlaflen / Bet toelbe (fo fp geen goeb geballen aen Bern ‘c 
en Bebben) BP Bern Beeft toillen bectoilltgen en acco?* 
beren / begerenöe niettemin in ben felben quactierecc 
rtocB toat tïjö te bUjben/ foöaetpemanötoareöieopC£ 
Bern Babbe te fp?cben / om ban alle fijne faben en mg*£C 
biement goebe beranttooo?öinge en rebeninge te boen; ‘e 
óen alfo Bp jegentooo?öeljjb alöaer mernanö en Babbe/a 
om totte goubernementc alöaer te committeren en“ 
fieilcn/ fo Babbe BP goeb gebonöen fijnen lieben 3toa*cc 
ger ben <0?abe ban ben 25ergeöaettoeteinöuceren/“ 
ban alfo Bet nocB toat tijbo fouöe aenlopen eer Bp fou*<c 
öe bonnen oberbomen / fo begeecöeBP Baerabbijóte ‘c 
Bebben / of Bp öaet-en-tuffen pemanbanberjS’tgom cc 
bernement alöaer bebelen fouöe / öanofBpöenboo^cc 
noemben gfonbBeer ïDiöertb ^§onop öaer in foubence 
laten blijben tot öe aenbomfïe banbenboo?noemöen ‘ë 
fijnen 3toager ben <0?abe ban ben 25erge/ toat Bemcc 
iuïöen Bier in tot öeg Eanöö oo?baer en bo?beringecc 
ber gemene fabe geraöen öunbt / ’t felbe fouben fp Bemcc 
oberfcfj?ijben / om öaet nabpBeminöerfabeberfien£e 
tetoo?öennabeBoren. , , * 

5B>ie ban Bet J^ooibcr-quartier öefe miffibe ontfan= 
gen Bebbenbe/ toaren Bier in feerperplcr enbegacn/ 
niet toetenbe toat fp Bier op boo? anttooo?öe geben fou* 
ben / toant ben 45?abe ban ben 25erge en begeerben fp» 
in geenber manieren tot een <ü3oubetneur te Bebben/ 
fp Bebben einöelijb niet toillen öoeh fonber be fabe eerft 
te communiceren inbejBagijtratenbanben^teöen 
en BjoetfcBappen ber felber / en alfo öefe fabe alöuss 
bleef ftaenöe eenigen tijb / Bebben fp ten iactfïen 
ben 8 ^eptemb?i0eenb?acBtelijb op be generale ber« 
gaberinge berblaert/ öat fp begeren öatpp in ’tgou*» 
bernement ban ’t felbe guartier fouöe toillen continue* 
ren/ baer in BP 00b te b?ebentogetoeefï/en berblaert 
berciö te jjjn na fijn bermogen met lijf en goeb allejS 
te boen / toejS eenigfingi tot bo?öeringe ban öe gemene 
fabe öienen fouöe. ^e ^?ince ban €>rangien Beeft: 
Bier in goeb genoegen geBab/ batfe alfo metten anöe*£tol,t' 

êcïuö' 
ben Dan 
Den 
jepnre 
ban©? 
tangicn 
een De 

Den 
ban Set 
4Ü00? 

iguartier en fouöe blijben/öatBp Bern fouöe t’Buissi roe* jren öe öifferenten berö?agen Baööen/ ’ttoelbtoel fo S«e“, 
pen foBP öaer 00b niet en begeeröe te blijben/ alOBP j licljtelgbcn niet en fouöe Bebben gefcïjieö / fo fp fo goe* ^oubep 

^ öen ^aööcn Qtejjab totten <©?abe ban ben Bergé HJfm 
aljs fp öaer toel boo? berbeert toaren. <©aer na Beeft De©eDè« 
öe^?ince ban (©rangiett eenige gecommitteert öie öe j>t»tmDg 

fjp alleö beöe op frjn eigen Banö/ öenimöen met actjten? rebeninge ban öe boo?fj ^onop Boren en fluiten foü* 
be / noebte communicerenbc öe faben en aenfïagen bie ben / ban alle fijnen ontfang Die Bp geBab Babbe febert oagua^ 

ben 2 Sfunp 1572. totten lefïen «^eptemb. 1 y 74. toaer «««aó 
ban ben ontfang Beö?oeg in ’t gepeel 574001.15 ft. iw*. 
1* ti en ben uitgeef 6x681.1. 9.0. ober toelbe rebe* 
ninge gejïaen Bebben be <©ebeputeerbe banbefeben 
«^tebeii ban ben |Soo?öer-guartiere/ en boben bien 
31onbBeera5üfb?ccBtban <©ubenboo?be/J|eere bari 
<®pöam en ï|enfb?oeb/ <©iib ban (Peilingen Kent* 
meefter ban ’t <ö5?aeffcBap ban €gmont/ 3©illem ban 
Rennenberg Kentmeefter ban 23?cberoöen en25er* 
gen/ flfêeefïer <0eraert 25oot Kentmeefter ban be M' 
Öie ban xjêgmont/ €ate <©e?ritf3 ban RcBagen ert 
5Jan Kepnierf3 ban («TtoifcB: en iö baer mebe alle Bet 
miéberftanö in ’t felbe guartier gepeel geflift en te ne* 
öergeleit/en alle öiffiöentie ten toeöer3ijöcn toeg-ge* 
nomen getoeed boo? eerten goeöen tijö. 

^©e €öelluiöen ban J|ollanb/Bebben omtrent öefen iRhtfirt 
ttjöe mebe aen ben ^?ince ban ©rangien febere öo* jg 
leantieofblacötrobergegeben. ^nBoubcnbcin cfTccte i^oiiants 
öat fpluiben alg boo?flanbcriö en^otecteurobanbe afo Dm 
platte lanöen / fienbe en meibenöe Bet groot ongclijït 
cnguaeöboo?nemenöerfteöcn ban ^ollanö/bie an* tangS, 
berS niet en atbeiben / ban om Benluiöen iiit alle Bare « 
b?pBeöen en p?ebilegien te jtoten tegen alle recljt ense 
billtBBeiö/ en oofe öe platte lanöen te p?iberen ban Ba*cc 
reotiöeb?pBeben/cojïumen en neringen / gclijB fplui* ^ 
bcnalrebefeitclijbcnopfommigeplaetfen Baööen be*« 
(iaën / ’t toclB niet en tenöcert öan om ttoeö?acl)t tn becc 
Eanöen te maben/ tot groten acBteröelc ban öe getue*ts 
Be fabe. 'tCtoelb fp niet en Bebben bonnen laten metce 
aller onöerbanigBeiö oen fijn 5r- <0cnaöen te temen* 
flreren / bpfonber in öefen regarö nemenbe/ öat fp 
obermitrtoberlpöenenaftoefen ban be poeren bant£ 

ntinöcr autoriteit fouöe Bebben/öan Bp tot nocB tóe ge* 
liaö Babbe. 35e <©ebeputeeröe ban Bet felbe guartier 
blaegben cob aenben ^?ince ober ben boo?f3Rcnop öat 

p alleö beöe op fijn eigen Banö/ Benluiöen niet acöten* 
je/noebte communicerenbc öe faben en aenfïagen bie 

Bp boo? öe Banö nemen toilbe/ en atö ’t ban mifïubte fo 
gaf fjp öenlutöen befcBulb/öacromfpberfocBtenbat 
fijn<CrcelB ttoé of Ö2ïe CommifTarifen fouöe belieben 
te fiellen beneffen.0 be <©eöeputeerbeban be Rteöen/ 
en bat öie Bet goUbernement bebolen fouöe toerben/en 
een bpfonber ober Bot br jjgstoolb/ öocB onöer be boo?f3 
Commiffarifen en <0eöeputeetöe ber Rteben flaenbe. 
35e ^?ince ban 05rangien öefen ttoifi niet goeb bin* 
benbe / in öefen ttjöe/b?efenöe öat baer meeröeren 
3toaeröer inconbenienten uit fouöe mogert ontfïaen/ 
Beeft alöaer gefonöcn IKeefïer ^lacob IButo Kaeö 
«effent ben boo2f3^?ince / om Bern op alles* te info2* 
meren met aöbijö ban 3f2eö?ib<©ttenf5 öie lange aio 
«HommifTariö ban öen ^p?ince in ’t felbe guartier toao 
getoeefi. 35efe iö alöaer gebomen in 3!ulio/ en Boeft 
Bern op alles* fo bele öoenltjb toas* gcinfo?meert/en 
baer na aen be <0ebeputeeröe/metboo?gacnöeben* 
itiffe enbetoilligingebartöenboo?f5 Ronop obergele* 
bert febere miffibe ban öen fB?ince ban <25rangtcn ban 
ben 3 gulp i y 74. inBouöenöe in fubfiantie: 

35at gonbBeer 35iberib Ronop Bern gefcB?eben en 
laten aenbienen Babbe / öat niet tegenflaenöe Bp altijö 
fijn uiterfie öeboir en befie tot öienfie en toelbaren bes* 
Éanös* geöaen Babbe / en aio nocB toas* öocnöe/maer 
öat öe felbe fijne öienfien Benluiöen niet aengenaem en 

ÏÏd°* toaren/ maer altijö anöers* öan in ’t goebe geinterp?e* 
tfcrDe teert too?ben/’ttoelb Bern feer toas* berö?ieteBöe/fon* 
Dcrfie* öerlingc gemerbt öat fulr niet alleen en tenöeerttot 

groten acfiterbele ban öe gemene fabe,- maer 00b tot 
fjjnöer berbleinirtge en beracBtinge: en alfo fipBertt 

Derquac* jact beöunben öat Bern Öaer in geen berbeteringe te 
bectoacBten en fïaet / fo Babbe BP aen Bem toerfocBt / 
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25?cberobe./ 3©affenaee/ en. «f gmont tot m'emanbs 
anöcrs bare tocbktcïjt en donben nemen / tan tot 3ijn 
5p. <6.met alleenalsmeöe tante toeetfle gecrfbecn 

„ gegoebeinbefe HLanöen ban foliant: ntaer oodalS 
jj i§tabbQuöer/«5üuberneur en Capttein generael ober 

telanben ban foliant/Wttente tat ïjct$ijn 3p.<B 
beltebe ben en te platte ïanten in bate oubeftobile? 

,> gten en topbeben te mainteneren en boo? te fïaen / f on 
3, ber baer jegens iet te laten aefcftietenna 3ijn 3p.«3e? 
3, natentdofteniffe/ tan ben-luibcn ais ©oö’franSerS 
3> ban ten platten ïanten eerft geboo?t 3i)nte. €n tat 
53 3ijn $.<®enaSen gcltebe 00b ben-Iuiten toeöcromte 
3, (lellen en getouwen in ben (laet en aufojitcuöacrba? 
5, re booj-ouöecS tn getoeefi 3ijn / op tat te kanten 
3, toeöccom mochten getient tocröen ban baer eigen €? 
, beilmbeneningefetcnen/ athteibolgenöe bare Pnbi? 

„ legientacrban e]tp?effclp 3jjttöe/om tcpjecabercn 
3, tearoteeractien en febattinge ter b?eemten/ en om 

batalleouöecofiumencn bjpbeöen/ tietoo? befe je? 
gcntooojtige drjjgs-beroerte bergacn of te rugge mo? 
gcngefteSö 3ijn/ toeterom te reflanrerenen inboog 
gaente bïgcui* toeter gcfïeïö mogen tocröen. bit 
ten3pinfgelijr3iin ;f.€S.te toiüenregart nemen op 
stUitbanjuflitie/cnöötöejufljtte en alle fabentaer 
aen tepenterente/ boe tie fouten mogen toefen of ge 3> 

3, ballen / alleen morïjt geatmimfïreert too?tcn bp te 
3, föaöettftoodinciael/ais Daer enter lanöenojöonna? 
3, rïfe competente rechters / fonter te lijöcn tatmen taer 
„ eenige turdatte tn toen fal mogen/’t3p met eboratien of 

Het Zevende Boek. *S74'< 
jegenwoordelijk ter oorfake van eenige quade feiten of ‘Cödrn 
mifdaden in hechteniffe gehouden werden, procédé- gg 
rende of doende procederen tegensden felven fulx fy.- geten. 
luiden na gelegentheid van de fake bevinden fullen te 
behoren, by advijs en affiftemie van tweof drie van 
den Rade Provinciael in Holland, die de voorfz Rid- 
derfchap en Edelen daer toe fullen gelieven te verfoe- < 
ken, den welken by defen belaft word daer toe te ver- 
ftaen, t’allen tijden des. by de voorfz Ridderfchap en 
Edelen verfocht zijnde 3.fulx ook den Procureur gene¬ 
rael, den Provooft en allen anderen Jufticieren en Of¬ 
ficieren van Holland wel expreflelijk by defen bevolen 
wordjin t fait en executie van der Juftitie terordon- 
nantievan de voorfz. Ridderfchap en Edelen, te doen 
alle affil.entie en vorderinge. Ook t’apprehenderen , 
aen te grijpen en in verfekertheid te ftellen allen mifda- 
digen , die de voorfz Ridderfchap en Edelen henlui- 
den met kenniiïe van faken voortaen fullen nomineren 
en bevelen t apprehenderen, arreftersh of verfekeren, 
fonder eenig vertrek of vorder bevel, dies aengaende 
van yemands anders te verwachten of te verfoeken. 
Gedaen tot Delf onder onfen naem hieronder geftelt, 
en ons fecreet zegel daer beneffens doen drucken den 
30 Odtobris 157 4. en was ondertekent Guïliame Je 
Najfau, hebbende ter zijden des naems een opgedrukt 
fignet in roden waffche, wat leger ftond gefchreven. 
By bevele van fijnder Excellentie , en was onderte¬ 
kent, 

G. van Est.' 
3) anöere cngcboo?öe manieren banöe partijen te frufïre' 
3, renen inötrecte tot onbeljoopjde doflente toengen/ 
3, ’t tecid alles een grote commotie en murmucatie 
„ macbtonöerbegemeente/ ben-liuöen’cfelbcimpute? 
3, renöc/ alfo 3P ben tot nocb toe baer jegens’ niet en baö? 
33 ben gcoppofccrr/ en jegens meer anöere öiergelijde no= 
33 batien/ fuljeöat 3p uit bier oojfabc gcnoegfacmber? 
3,a£bttoo.2bcnbpbc gemeenten/ Dpfohöer ten platten 
„ ïanbenfittenbéi 

©at tn? ^jince ban «toangien befe remonfïrantieont? 
ftoigcn beböcnbc / boo? eenige ban ijentuiöen baer toe 

ïangtm gecommittcert / ïjecftfe feer belceföelijd bejegent / en 
©ptcr tE.' fjenlutben bertoont bat Ijct alles in fulben turbulente 
beien ve^ tjjj, njet en fj0rjïjc gcfcijieben / of baer en gebiel aïte- 
ficanW toets toel toat / bat niet en beljoojbe / ’ttoelb men 
am=> nocljtans fo terflonb niet en ïion&e rcmcbïeren/ als 
010mei baer na en met gelegentfjstb ban tijöe/ bat 0p ber= 

fjoopte bat öp be Cbelluiben geen oo2fabe en ftabbe ge^ 
geben/ombantjem eenige biffiDeiuic tcïjebben/ais 

fFolyïO ofljp {jenluiben in bare gcrecljtigljcben nietenfoube 
toilllen mainteneren en boo?jlacn / ecnfamentlp oob 
be platte lauben en ingefetene ber felber/ 3ttoas toel 
toaer batter toel eenige tiitïjecmfe eenige (laten toaren 
bebtenenbe in ber os?ïoo^/ baer men toel Eanbfaten ; 
tnebe fouöe ïjebben mogen bootten / maer fptoijien j 
toel bat öie ban eerden aen in biend toaren getoeeft/ 1 
in boegen bat men öie nu niet en fambe met eenige ce^ 
ben bepo?teren / befelbe Staten berbailcnbe fouöe Dp 
booitaen öaer in anöerSbooifien / öatfc öien aengaen- 
begocö eontentement fouöen Ijebben/gdijb Ijpoofein 
alle anöere faiten bare peibilcgicn en gcredjtigljeöen 
acngaenöe/ ben-lniöen fouöe mainteneren en boo?- 
ftaen / begercnöc öat fp gen gerud en dille Ijouöcn foin- 
ben / en een toetnig patienteren / bat bet Sianb in min 
perijfieis toare/batfe nu belioo?öcuailcttocb2acljten 
tcbclpentocren/cn metten jstebenfo toeinigincon^ 
tentic te domen alSboenlijd toas/ alfo Ijctin befetijb 
niet en bienöe/ batter een ttotdof ontocöe fouöe op* 
rijfen / en bat alles met gocö gcntaEi toel fouöe tocröen 
gcremeöieerr. 3^p beeft ooit baer na be oèöelen befe 
«iabolgen.be actegegeben. 

Stcte ïip 
ÏICIl 

gönncc 
isan©» 
ranaictj 
O cu ftite 
E)cc< 
fcfiap- 

en 

SYne Excell. heeft geautorifeert en autorifeert by de- 
ien, voor fo vele alft nood zy de Ridderfchap en E- 

delen ’sLandsvan Holland als principaelen eerftelid- 
maec van de Staten der fel ver Lande, om kenniflete 
nemen en judicature te gebruiken,rechten juftitiete 
doen over alle mefufen en delidlen voor date van defen 

en londcrlinge in de fake van den genen die gevallen 

r)€top> bo Coninb ban ^pangien niet anbersen 
*** toasp?actifercnbc/ban om boï|olianbcrS enEc^ 
lanöersonöertctoengen/ en fijn eigen onberfamt te 
guellen / fo beeft «Bob op een anber plaetfe eenfebabe^ 
lijd oorloge bertoedt / ’t toeld top fjict op ’t do?t(le fuU „ _ 
len aenroeren. ^e ?Baus / be Conind ban ^pangien 
en be reptiblijdban iBenetien toaren ffamen in ber^ t>en 
bonb tegen ben (€urd/maer be 3Benetianen bóo?fien^ 
be / bat be ^pangraerb bet p?ofpt en eere tobben toift El0"1"® 
be fonber moeite en doft / bat oob be ^aus niet en totl- 
be toagen / en rufle foebt tot een anbers febabe / en bat s^n «*: 
fP ten uit einbe be febanbe en ’t berlieS fouben b?agen/ K2- 
begon(len om mibbelen te benden / om tn eenig ber? regm 
b?ag metten t€urd te mogen domen / ’t toeldfpfeeröen 
neerflig boo? jBarcg 3dntonp 25arbaro baren €urfev 
baff&bcuraenbcn fCurdfcn ^eifer ^olim beben ber? 
bolgen/ batfp baren peps eerberdregen banfpfelfs 
meenben. ^et ConindnjdebanCppers/’ttoeldbett 
(Curdbe ©cnetianen afgenomen babbe/foubebPbe? 
bouben/boo?ts moflenfpeen grote fomme gelbsge? 
ben/bat bP btn-Iuiben alle be anbere plaetfenfoube 
laten bebouben/ en 2? gehangen (Curden fouben fp los 
laten / be <€urd ging bit berb:ag te eer aen / om bat bP 
bet Conindnjd ban (€unis en Hfa «Boletta niet en 
toilbe laten in banben ban ben Conind bankpan? 
gten. €n alfo bP ood peps baöbe mette üeifer iDari? 
mtliaen/ fobebe bP een machtige ©loot te toater toe? 
ruften onbec’tgebieb ban «Bcbiali fijnen Sfibmtrael/ 
en een gctoelbig leger te belbe onber ^tnan 2Bap/ 
en is baer mebe na (CuntS en «Boletta gebaren / ett 
bebe bte ttoe (lerde plaetfen en nocb een flerhte bie 
^on ^Hian ban Ooflenryd alöaer omtrent tuffen (Cu? 
mSenÉa«BoIetta babbeboen maden/baerfip^Bon 
€>atotel^erüellon/bie metten hertog ban $Mba uit 
^eberlanö toas bertroeden/ Ctocrjïe ban gemaedt 
babbe / fo (lerd belegeren batfe geen fecours en donben 
dnjgen. I^p bebe %a «Boletta en be nieutoc (lerdte ban 
^erbellon toel frerd befebieten fonbet opbouben met 
60 (iucdengrofgcfcbut/fobatfpbeboltoerden/toal? SRo? 
lenen muren om berbe toccb gefeboten Dabben/ en «unBua* 
na eenige getoelbigc (lo?men baer op gcbaen / beb? 
ben fpbe plaetfen met loutergctoelb tngenomen/ en SLttc9 
alle bie baer in toaren boob geflagen / bebalbcn beer? cn€u* 
tien perfonen bie gehangen na Conflaminopolen ge? 
boert toerben / ban gelydcn beeft bP (Cunis inge? frca 
nomen / en bebe be bellen ter neber too?pcn/ en maeb> 
te baer felfs een getoelbtge (lerdte in be gebaente 
ban mi baben/ ten einbe bp alöaer een bertred foube 

beto 
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DeOOen / baer uit DP <§pangier. en ^taliën en be Cp* 
lanbcn/ bie nocD onber ber (Curften macftt niet en 
3ün/baer uit quellen foube mogen/ albug Deeftben 
'Coninft bat Comnftrpfte bedoren/batben üetferfö* 
nen babcr tot fijnen groten lof in ben jare 153?. ge* 
toonncncngeconquedeertDabbe. <©e #2inceban>0* 
rangien beeft namaclg in fijn Apologie tegen ben ban 
rnp20fcriptiebeö€oninjcban ^pangien/ benfciben 
Ccninft bertoeten/ bat fijn ftertnecftig boo?nemen / om 
fijn eigen onberbanen in ben gronb te Deberben/ljem fo 
fcftanbclijft bit Coninftrijft/met bcgctodbigedcrfttc 
(bie neacljt toag ontoinlïjft te toefen) in’tacnficnban 
bed ^pangictt cn Steilten beeft laten nfnemen / fon* 
ber bat ftem ooit pemanb ban ’g Coninr toegen bo?ft 
laten fien of ben hop Oicbcn/om tegen ben €urftte 
fïrijben/ of immers» ben felbcn ban baer re boen ber* 
treeften enaftcftcrcn. 

ï©p toillen toeberom fteren totbcüebcdanbfcfa* 
tien/ be Staten ban be refpectibe j&obincicn/mcc* 
Itenbebatbeinlanbfe ttoiden blcbcn burenbc/cn bat 
be ingefetenen beg Eanbgbadöageftjï uitgeput toce* 
ben/ batter ooft geen gelb meer uit ^pangien en quant 
totbetalingeban ftet ftrijggbolft/bat ba(tal-om bele 
ntocttoiHigOebenbeb^eef/fonber batter eenigefiraffe 
of correctie ober gcbaen toerb / bojberbe be refpecttb: 
Sleben/om een einbe te maften ban ftaerconfcntopte 
bcbenenbep2opofitie ban ben <©?oot-Commanbeur 
nopenbe be tbie millioenen ’g jaerg / boo? ben tyb 
banfesijaren/foDpfufïineerbegeacco2beert: maer fp 
ftonben be ^teben qualijften tot Det b2agen ban Det 
confent b2engen / b’een fufïineerbe niet fdjulbig te toe* 
fenpettegeben: bebujlc fpmetentoerbenbefcftermt/ 
maer fdfg ban ftacr eigen ftryggbolft in ben gronb be; 
b02ben/ b’anbcr builen fo bele p?etenftcn/fo ban lenin* 
gen alg anbcrfittgboöjtte02engen/DiefptoiIbcnft02;: 
ten aen befc bebe/fobatterquaUjftcninmaniereban 
fP2eftcn beel oberlopcn foubc/ en bug liep ben tijb al 
ba(l te hergeeft boo2 / fonber batter beel uitgerecljt 
ftonbe toerben: en ftoetod be gelaten cnCbelen ban 
252aöanb/ toefenbe be ttoee eerde leben ban bten/bp 
P20bifie eenige P2efentatie baer op gebacn Dabben/ om 
ber conbitien fo ben berben daet bolgbcen anbetgnict/ 
fo bleef Detftryggbolftmibbelrctijb bad onbetaelt/ en 
toerben niet ban met leningen onberftouben / en ’t geen 

at fp felfg ben goeben onberfaten af btoongen. 3Meban 
S?uiTei 25?ufld felbe / of Det berbe lib albaer / toefenbe be ne* 
fufune^ gen Natiën / fudmeerbe bat fp maren be meede gein* 
ren te’ tereffeerbe/ ftlaegben ober be Staten begEanbg en 
8J00t? Dare iBagidratcn / ban bat fp Dcnluiberp2ibilegien 

bug lieten mlueften / fonber be felbe boo2 te daen / fei* 
|"an' ben booitg in fuftdantie/ bat fip ben Cancelier ban 
Sö 252a0anb / tegen beg Coninr eeb ge^egelt toag feftere 

„ commtifie op ben perfoon ban 2Cnb2ieg be Cigogne 
„ (of Cigonie) geen 252a0anbciv maer een ^taliaen toe* 
„ fenbe / bie met feite/ biolentie/ ftracljt en marftt / recDt 
„ of baer geen toet meer cn toarc in’t ianb ban 252a* 
„ banb/ te toerftc ging/ al tegen ben 1.3.5.84. en 15. ar* 
„ ticlen/ber ftlpber inftomden fijnst jBajedeitg/ baer 
„ Op be felbe/be Sanben Oeiooftfiabbetetracterenmet 
„ recDt/ en niet met feiten en getodb/ OeOOenbe ge3too* 
3> ren alle be P2ïbilcgien beg felben lanbg ban 252a0anb 
„ tconberDonbcn/en baer tegen niet te boen tneentger 
j, manieren Op ftenluiben felben nocl) pemanbganberg 
„ opco2rectie/banbeboo2f3rontrarieteit/ feiben rnebc 
„ batbcCanteIier3cgelenbebe Ö2icben optcboo2f3 Ci; 
„ gogne/Dabbeboben belcontrabcntie ban ben eeb ban 
„ fpne jüöaj. ooft gecontrabenieertfönen eigen eeb/begre* 
« peninbeboo2f33.s.en lo.articulenbecölpberinftom* 
„ de/ baer af Op (lact ter correctie ban be Cbclen en ^§te* 
„ ben / bolgenbe ben 5. artieul ber OJpbcr inftomde. 
„ B002tg / feggenfe / ig toacracfttig / batljogcr memo2ie 
„ hertog gjan ban 25:a0anb bpbcnEanb-COarteren 
„ banCo2tenbergeinbate<Dijnfbacggboo2 25abig 
„ bag 1312. ben üanbe ban 2$2a0anb gegeben Dabbc/ 
„ eeutoelijft/ ’t felbe 3tocrenbe op ’t% Cuangclie boo2 
„ Dem en fijn naftomclingen / nimmermeer bebe notft 
„ fettinge te nemen / ban op ïtibbcrfcftap / Doutoelpö cn 
„ ban gebanfteniffe/ boegenbc baer Op bat bie Oebe foube 

fo rebelijft toefen/bat niemanb banben3lanfcefcaei*tc 
Op geguetd nocD berlaben en foube 3ijn / ddlenbe boostcc 
allen fijnen lanbluiben armen en rtjfte ten bonnifTe / Oe*a 
bclenbe bat inen alle jarcnoptenOdifiercn foube een c<: 
berfoeft boen / en fo bc2re alg baer tegen quamccn On u 
ben ïiabeban Co2ten0erge alg bc^ertogefelbcr/fo tc 
Dabbe be felbe Oebolen alle onberfaten beg felbencc 
3fanbg bie boen toaren/ en namaclgftjnfcnben/cp a 
troutoe en Dulbe bie fp Dem fdjulbig toaren / bat fp tc 
Dem ^ertoge bo02f5 nocl) fijnen naftomclingen geen “ 
btend nöcl) Dulbe boen en fouben nocD onberbanig ‘c 
toefen / tot anbertDballebeboo2f3ge02eftentoarenal ‘£ 
en OeDö02lijftbolbaen/entoebe2ricDtbaerbiegefdücbct 
toaren. 25ebelenbe b002tg be ütibberen en «gtebetv ‘£ 
bat fp bie puntten foubenZegelenen onberljoubcn mettC 
ftraciit/ toacr ’t bat pernanb baer tegen quame/ re* 
nuntierenbe en bertijenbe baeroin be boo2f3 hertog ‘£ 
boo2 Dcnt en fijnen naftomclingen ban alle be 0002(3(C 
bingen/ fo Op fatctc alg Op recljtc in ’t generael alg fpe*cc 
ciael/ ’t toclft alfo ge3cgelt tg ban ben Cbclen/ ^tebencc 
en b2pljcö2n ban ^joOanb egeen ban be deben encc 
bjpDeben bergeten. ©oo2tg ooft (feggenfe) ©tpbag na ‘c 
be <©ctabe ban pautoelg 12x4. Deeft be boo2f3cC 
i^crtogegianmetfönenaBalfen CDartcren gcconfir*<c 
meert ben Stoten/ (leben en Det ianb ban 252a0a»ö/ al* ‘c 
le bie P2ibilcgicn cn tDadcrenbadengcdabigtcDou* c‘ 
ben altoog fonber te mogen toerben gecafteert. ïDelfae ‘£ 
boo2f3 eftartereban Co2tenberge ig Op ^ertoge^Ian ‘£ 
na be boob fyng baberg ’gJiBaenbaeggnaStfcenfio*£' 
nig 1332 ben geDelen lanbebanOjaOanb geconfir*‘ 
meert alg goebc P2tnfe/ ten einbe bat Det Ianb ban£ 
2&?abanb niet geDanbelt toerbe met toille/ ban met£ 
recDtigDcben / toaerbeben en bonnifTe. Sicm opc 
ben 6 |5obcm0cr 1362. (feggenfe) DeOOen ^ertoge‘‘ 
3©encdaug en ©20utoe fJoDanna ^ertoge en ï|er*£ 
toginneban 232a0anbgelooft0002Den/ Daren Doircn ‘c 
en naftomelingen / bat fp nimmermeer boo2taen ei* cr 
fcDen en fullen fobanige Oeben of Dienden / ban boo2 c'c 
gebanfteniffe/ Doutoelpft/ of fïibberfcDap/ Ocftennenbe££ 
en OeUjbenbe bat be bebe bie be onberfaten op btentüb£e 
gebaen DeOOen / bat fp bic gebacn DeOben uit gratie cn £e 
niet uit recDt. ^0 bat bien nabolgenbc Op be (leben cn c 
b2Pfteben ban252abanbopten 8 bag ban USeert 1364.£ 
ig gcmaeftt een accoo2b/ en DeOOen belooft (feggenfe) tecc 
Ddpen Douben elr beg anberg b2PDeben/ djarteren/ [f01 
P2ibtlcgien/ codumen cn ufantien/ toclft bco2f5 ac* c£ 
coo2b ig opten 18 bag fcb2uarp 1371. bernieutban tc 
allen ben dsben ’g lanbg ban 252abanb/totoo2baer cc 
ban be 51de ban ^ertogeOjanoberleben/ entotp20* <c 
fjjtc ban J^ertoge 9©encelaug en ©20ti gjoftanna boo2* cc 
noemt / gclobenbe baer Op be deöen cn b2PDcöen te <e 
boen bolftomelgOeenenpegelijften recDt/toel/cn bon* <E 
niffe / armen en rijften / en boen onberDoubcn be tftar* tc 
teren ban Co2tenberge cn a©alfe cDartercn / en bp ber (e 
Olpbe inftomde ban be felbe JBencelaugcn ©iou^o* ft 
Danna in bate 1362. ooft geconfirmcert be boo2f5 cc 
cliarteren met alle be P2ibilégicn / cDarteren en ufan* ec 
tien / toillenbe fo be2re pernanb ban’g ©ertegen toe* tc 
gen tegen quamen / bat men Dem nocD fijne naftome* 
lingen nimmermeer eenigenbiend boen foube /of ge* <t 
Doo2faem toefen / ’t felbe al toeber recDt. Cn op«&. (c 
^Lambjecljtg bag 1372. fo DeOben be boo2fj©ertogc <e 
3©encclaug en3l20u3IoDanna©ertoginneban252a* 
Oanb gelooft 0002 Daer/Daren Doircn cn naftomdin* £t 
gen / bat fp ’t Ianb ban 2ö2abanb niet en fullen laten <£ 
Danbelen ban met recDt en niet met toille/ confirme* te 
renbe en gebenbe baerom ben onberfaten ban 252a* <c 
banb arme en rtjfte/ ben cDartere ban Co2tcn0erge / cn <£ 
ben a©alfcn cDartere / met allen bepftcöen en pjibile* <£ 
gien baer in begrepen/02bonnerenbe bat ollebepjin* <£ 
cipale Cfficierg ban 252a0anb feuben 3tocrcn be C£ 
b002f3 cDartercn te onbcrDoubcn/lmtoerenbe’tfclbe C£ 
op’t©. Cuangclie / Ocbdcnbc ooft b’cnberfaten ban <£ 
252abanb/bat fpbatboo2f3 recDt / charteren/b:pDe* ££ 
ben en poincten boo2f3 foiiben ntalftanbcren Ddpen c< 
Douben met ftracljt en tnacljt t’allcn tijben/ alfo bilt* <£ 
toilg alg bat te boen foube 3pn/fonber bat bc©crtogc ££ 
nocD fpnen naftomclingen baerom ben onberfaten feu* 
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„tie mogen calöngeten of boen aenfp?eften / ^tocrenbe 
3,boo?ts cn gdobenbe boo2 pem of 3ijncn naPemdm* 
„ gen / fo bc?rc Ijp bacr tegen guame te boen in eenige 
35 manieren optcii banbuinen ban geD0O?facmpcib / bat 
,5 3p berm geen bienp boen cn pillen totter tijb toe bc ge* 
33 b?cftenbaer öfgebacntocbc2ricpt3pn/aiSinbe boo?f5 
3>rDartcrcn begrepen is/ rcmsndcrcnbe en bertgenbe 
33 boo? pem cn 3tjne naftomdingen boo? feiten en reepten 
33 fo in ’t generaei al?' in ’t fpeciael / cn tot meerder fcfecr- 
33 peib/fotoas beboo2f3£onfirniatie be3cgeltboben bes 
33 hertogen jegcl metten jegelen ban bclc€bclcncn (le* 
33 ben metten b?ppeben ban 25?abanb. ^tem bp ben 
33 aceoo2begcmacftt bp beb2ie Staten ben 4 3flübcmb. 
33 141 ?.'te toeten ban de 2Cütcn/€bclen/Steden cnb?p* 
33 Deden is gefloten / bat 3P bp maiPanberen fouden blij* 
33 ben / en dP pdpe beo anberen p?ibilegien/recl)ten/ 
3, tDarteren en nfanrien onberDoubcn fonber argdip. 
33 €n als ^ertoge gjan bettiigt bp ben paceate ban ba? 
33 tebciï4iteap 1311. batfommigeban ben ïSadc ban 
33 €02tcnberge toaren tot Eoben openbacdyP geco2ri* 
33 geert / om bat 3Pluibenbpbeni|ertogcban25?abanb 
33 Dabben boen berb?eemben ban fijnen onberfaten/baer 
33 op bepraten ban ben Eanbe Dabben getoefen eenen 
33 Kutoaert of<©ouberneur. ,§o ïjccft be boo2f3 ï§erttge 
J3 3jan bp 31)11 boo2f3 paccatcgetoiltcngeconfirmccrr 
3> boo?geinen5tjnennaPemeiingenincemgc tijben niet 
33 te berPo?ten be b2ic Staten bes boo2f3 ianbs ban E>?a* 
33 banb/ of eenige ban Den/in pare eparteren/ ufantien en 

ï 3> perPomcn met biolentie / Pracbt / maept of toille / of 
■ 33 ons in befer of befer geltjbcr manieren ban pen meer 

33 te berb?eemben (bat <©ob berpoeben toil) bat be boo?f3 
3> Staten pcm genen btetifl ofbebeboenenfouben/gc* 
33 poo2facm noep onderbanig 3pn / maer ban allen paren 
33 eeben bie 30 gebaen morpten pebben / pet 3p ban ïrid* 
33 öerfepap / manicpnp of anbers/ ongdjouöen fcuben 
33 toefen / cn bat be b?ie Staten metten mcefïcn berbol* 
3» ge (’t todP 3tjn de JSatien,ban fouben mogen Piefen ec* 
33 ncn ïUttoam bic ’t pim gelieft cn tot ptinnen goedOim* 
33 Den tot meejlcn 002bacr / toelbacrt enp?ofgteonsge* 
3» meen EanbS ban 25?abanb: en bat ben boo?f5 ïlu 
33 toacrt boiPomcn maept pebben fonbe/ alle be faPcn 
33 te boen ais i)?ince cn l§cere ban ben Eanbe / toillenöe 
33 en bebelenbc allen onfen onberfaten ons EandS ban 
33 25?abanö Doge en nebere / cn dP bpfonbere / bat fp ben 
33 ïSutoaertaiSbangepöO?faem cn onberbantg 3pn/ in 
33 allen fatten nacr be 02bonnantic en goebbunben ban 
3’ bc boo?f3 b2ic Staten / tötbatDpof5ijncnaftcmdin* 
“ gen ’t bö8?fc0?cbcn gcb?cP ben b?te Staten of ben ge* 
“ncn / öacr ’t geb2eït en bcrPo?tmge aen gefeptebtoa* 
“re/ bc bcrb02tingc en geb?eP bolPcmdijP gereftau* 

eonitïï vcctt en oeriept fouben pebben. <£n toant (feggenfe) 
‘ a! ’t gene bes boo?f3 is / anbers niet en is / ban ben ecb 
,,ban 3ijne jBajefteit en bes CamclicrS ban 25?a* 
}3 banb / refpembe in ben 3.5.5 7. en 7 8. arttciilen ban 
3J ber blpbcr inPompc / begrepen m alic be ülequeften cn 
,, iïememprantien bp ben generale Staten ban ben 
„Eanbe/en bpfonber be b?ie Staten ban 25?abanb/ 
„ en tot bien ben inpouben ban ben 14 artifutïc berfd* 

23d!iut bet confirmeren bcboo?f53BaifccParactcren/ fo fcg* 
ban De gen bc boo?f3 |2atten/bat fp fijnefBajefïeit geen bteiip 
'satSïuu fcDuldig en 3pn ban eenige beben / en bat men bic fou* 
fei op be fcPo?fen ais t’anberen tpben / te toeten ben 13 cn 
4bcp ,6 ^[unp 1479. gefcpieb is getoeefï/ bprebenenban 

ben i^ecrc ban HSontfoutoen/ tot anber tijb toe / bat be 
Den IBajefteit en fpn J|ceren fiülcn toebeincpt pebben / be 

<©?ooï fepaben en uitteringe ber Eanöen gebaen bp ben fol* 
waiïöeutöatfn mct bep002lpbe cotrectie. ©oegenbe öaer bp/ 
jjeöac». bat fp niet meer compareren en fullcn / 00b bat men 

33fulïte fo?cen/ biolcnticn enfatitenban jnfïitienboben 
33 en beneben niet meer cn flaet te berbjagen. Koepenbe 
33 <8cb ben leere tot een befepermer/ bic ’t al bcrbctcrcn 
33 moet met fpne <0obödpïte gratie/ en pebben Iicber te 
33 fterben eenen boob / ban langer tegen reben cn reept 
33 contrarie ban ben ecb ban fpne Hajefteit buiten fijnen 
33 loeten / of anberftns gepanbdt te too?ben / en jïerben 
33 aifo buifend öoben. 25töben baerom bc J^eeren H3agi; 
33flratentctoillenremedieren befen bieren njö / fcljafs 
33 fenbe allen bingen af/abolercnbe be nieutoe ojbonnaib 

tieoptcp20ceburengemaebtalbetoet*dbte 3toaer tot 
groten p?ofpte ban be ^ccretariffcn / berbiebenbe ben 
boo?Doop bpfonber op alle bictualien / en fidlen op 
alles goebe politie. D€ jasagiflraten ban 25?uffd fienbe befe rcfoïutic/ 

toaren pier mebe feer bdaben en b?ccföcn booi 
meerber ftoarigpeben en inconbcnicnten/ flacnbe in 
berfeper memo?ien poe bie ban ^nttoerpen niette mu^ 
ttnatien ber ^pangiaerben gebaren toaren/en poren? 
bc bagdpr bc grote b2cigementen ber ^pangiaerben 
cn anbere brpgsiuiben/ bie onbetadt en bde maenben 
ten aepteren toaren/ en fienbe geen remebie om uit 
befe ftoarigpeben te geralien / fonber ben <©200t Com^ 
mandcur eenige contentementte geben/bpfonber Qc^ 
tople bacrgeen gdb uit ^pangien en toas te ber^ 
toacpten/pebben penbefïe gebaen/om be boo2f3na^ 
tien bpinbuctietoat terneber te fetten/ en pentere* 
mouftreren ben groten noobbie bact toas / batfc bacr* 
om pen felbeti moflcn pdpen/ battet nu ben tijb niet en 
toas om alles te bonnen remebicren/mcn moH nu toat 
patiëntie pebben / fp en be Staten bes EanbS / foubett 
fo2geboo2 pen-Iuibencnboo2 paerfdbenb?agen/ais 
pet ben tijbecnïgfinsfoubc bonnen ipben: en bat ben 
<6200t Commandeur al bde cpteremonftramieban 
b: Staten Pabbe geacco2beert/en noep meer berpoop* 
ten te berbrpgen / batfc baerom metten anberen nabec 
fpteben/ en een bequamer anttooo?benabestpbSen 
gdegentpetbbanben tegentooo2bigen cjctremen nood 
foubengeben/ algerenbe alle ’tgenebaer toebienfiig 
fonbe mogen toefen: maer/pebbenbe metten anbe* 
renbaerop toeöerom gecommuniccert/ pebben boo? 
anttooo2b of rephjbe gegeben. 

<Dat fp perfifteren in paer boo?gaenbe opinie/cn ^a; 
bat om merbdijbe rebenen toille/toam al i(i (feggen^ ®n0r’ 
fe) bp albien batfc in be remonftrantie banbe ttoe 0f repi 
eerfre Staten bes EanbS bebinben bat pen belooft s? ban 
cn toegefeib is / noit meer ben tienben en ttoimig* EïLjg 
Pen penning te eifepen / of bacr af te hermanen / bat« 
men ben troublen ftacb af boen foube en biergdgfee / ce 
fo cn bebinben fp baet niet in / toaer boo? pet Ëanb in cc 
peps en rupe foube mogen gepelt too?ben / toant be tc 
boo2f5ttoe eerpe Staten cn bibbenmaer (feggenfe) cc 
om caffatie ban eenig buiten oo?logs-bolD / ’ttoelD cc 
bod) in fijnen toille pact te boen ofte laten / en al toacrt cc 
fepoon (feggenfe) bat pp Pen toefeibe’tfelbeteboen/« 
en batpn bdoofbealle de toeembdingenteboen rut* cc 
men allé be ^teben en Capelen / en bat pp mettefeïbe « 
begeerbete bertrechen uit benEanben/om boo?taen « 
’tEanb geregeertte toerben acpterbolgenbe de bigde cc 
inPompen: noeptans en fouben fp geen bape feper*« 
peib pebben fulr tegdoben/ boo? bat fp’t met paren <c 
oogen fagen. 3©ant febert bc hertog ban 2Clba in de« 
Eanüen gebomen toas/fotsbe fcpamele<0emeente cc 

(feggenfe) getoeep gdgP berlaten fepapen fonder« 
perder/ ja gdgP paept-ppapen/ bie gefmeten/ ge*« 
poten en bermoo?b too2ben/ bie paren monb niet en « 
moepten open boen/ om pen felben te beranttooo?den/« 
enbaeris niemanb getoeep ban alle be Staten bes «e 
EanbS / bie befcibe <©emeeme ban<©obS toegenofee 
ban reepts toegen befepermt of beranttooo?b peeft. <« 
ïfoctod fp bat uit Pracpte ban ber blpber tnpompecc 
en ban anberen actenen p?ibilegien ban paer boo?* c« 
babers ais hertogen ban 25?abanb ben b?ie Staten cc 
bes EanbS bc3egdten berlecnt/’tfdbc tod pabben « 

beporen tc boen. 3©ant (feggenfe) ’t is toaeracpttg/« 
bat alle hertogen ban 25?abanb/ fonbcrlingeJ|ertog « 
gian fePere nieutoe Eanb-cparteren of p?ibilegicn <e 
peeft gegeben ban bate <©tngsbag boo? «^int25aefS cc 
1312. en pebet op ’t peilige «fuangdiebeftoorenboo? cc 
punenfgnnaPomdtngen nimmermeer bebe noep fet' cc 
tinge nemen en foube/ban om Kibberfcpap/putoe* cc 
lijft / of gebanfteniffe/ allegcrcnbe boo?tS op meu be cc 
fdbe eparterenen p?ibifegicn boren berpadt/enfeg* cc 
gen bo?bcrSbatpet pen blpPdgP is / bat &eifer€ard c« 
bc 3i>gfbeiupjneopeneb?ieben ban non prejudicie in « 
bate ben iztDecemb. 1574. bcb?ie Staten ban 25?a* cc 
banb boo? pun fgnen erben cn naPomelingcn/^er* cc 
togen en hertoginnen ban25?abanb gelooft entoege* cc 

togen J 
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»feit fteeft / onber andere dat fijne j^ajefi. noeperben/ 
» noep nafeomclingcn en fouden. eenigc beden of gratui? 
„ tciten met den ïoemo minder of rneerder penningen 
„ cifcpcn of laten eifepen of betóelt toerden / noep Pet foe? 
„ licn doen/ noep laten doen pan den fclben Staten in 
„ eeniger manieren. <©at infgelijr de Coninfelpfee ffêa? 
„ iefteit bp andere 3ijne opene b?iePen in date den 23 ©c? 
3> tob?itf 1777. den felben 3 Statenpan25?abandgelij? 
„ fee gelofte en toefegginge gedaen geeft/ Poo? pun 5tjnen 
P5 erPenennafeomclingen. ©npoetoel den hertog Pan 
„ 3Hiba den % Staten dcO SandO (feggenfe) acte Per? 
3) leende Pan date den 1 Septemb. 1767. dat pp begeer? 
j> de t’onderftouden alle reepten en loflijfee cofiumen Pan 
pp denfelPen lande., So ïfi nocljtano blpfeelijfe/datden 
„ felpen hertog Den 10 en 20 pcnmnfemetaller rigeur 
pp beeft geeifept en doen cifcDen/ en die ttoe eerfte Staten 
j> dejSlandö/die fonderlinge pare poo?ftandergbcpoo?? 
3> den te toefen / pebben daer in geconfenteert/ Pooifo 
33 Peel in paer tonss / en de lieren Pan den eerften ïede/ 
33 en den P?pen Sïaed Pan gelijfeett/latende aïfulx de fclja? 
33 mele gemeenten in den nood. 25adendaerom ander? 
33 mael pare Certoecrdige ^eeren JBetpouderen der 
pp Stad puffel datfe niette anderen Staten deölnndö 
33 paeruiterfie dePoir totiden doen /om pare arme Per# 
33 d?ufeteenbcrlaten «gemeente bp tefiaen/nü in'Damt 
3j nïtctflen nood / op datfe fouden mogen fien/ dat de 
33 blijde infeomjte moept toedetom gefield toerden in pa? 
5> ren ouden fiate/en alsdan (feggenfe) fulleii jp met 
33 blpfcpapdoenalssgoedc opreepte en getroutoe ouders 
33 faten fcpuldig 3ün te doen / en ingepalledat$pdatfel^ 
33 pe niet en doen / en datfe pen-lttiden boender lóten ber? 
@3 d?ucfeen / en pen niet en peranttooojden of berjeper? 
Vs men / fo 3p Pan pact eedö toegen fcpuldig jijn: fo 
3» p?otefiercn 3P cxp?efYclijfe Poo? €»od almacptig / en 
33 boo? paren genadigen ï^eeredcnConinfe/ tegcngalle 
jj de Staten desS EaUdsf / aio dat $p oo?fafec 3ijn Pan alle 
33 ’t getocld / gerooft goed / en onüofel bloed Pan alle die 
33 berooft en permoojt tooiden / dat 3P alle ’t Telde in den 
j3 witerfien oo?deie fullen moeten Per anttooo?den. 

d; 
baofüe 
ban De 
uoeDe 
mannen/ 
tan De 
Jöoojfe* 
rpe 
rant» 
toitpcti 
op De 
toafoefi* 

€ naagtjlract Pan SSnttoerpcn pebbende Pan 
geiijfeen in den bieden fiade aldaer doeubooipou- 

den de piopofuie Panden <©?oot Commandeur nopen? 
de de tbac mtlioenen ’gjaerO/ en den 200 penninfe. 
So pebben de goede mannen Pan de J>ooiterije der 
Pooif5 Stad daer op Poo? amtooo?dc gtgepen / dit na? 
Polgende. , 

^>at jp ootmoedelpït bidden / dat ©urgemeefieren/ 
Scpepmm en Superintendenten der fclbetfiadbe? 
liepen toilten aen 3pn excellentie Panpunnctt’ttoc? 
gen Pooi te Ponden en te remonjlreren de naboigende 
poincten. *3!n den eerfien de contributie ban 4.00000 
gulden en meer / die de boo?f3 Stad peeft moeten be? 

*inaeöatï taletl i0t 0ct doutocu Pan den Cafiele. (Cen ttoeden 
tan dc petlcPeren Pan 1300 of 1400 bedden bp den bo?gc? 
a nullos ren gedaen op 3t Cafiecl. (Cen derden/ den 100 pen? 
fae" ninfe ban den Jare 1570. daer Po?en de hertog pan 
Den' aoo 3flba gelooft padde/ dat nadien pet Cafleelfonde toe? 
benntnit. fenfndefenfie / binnen der fiad egeen foldaten en fou? 
(fd.730 ben toefden geleid/ toelfeen niet tegenflaende defelPe 

” Stad iö geepargeert getoeefi met foldaten / gelpfefp 
3’ alfneep toao. €en Pierden dat boden pet continueel 

en dagcUjr logement Pan de Poo2f3 foldaten de felPe 
3> fiad en gemene ^oo?teroï en ingefetene pebben moeten 
35 onderpouden een fcer langen tpd alle de gemutineerde 
3’ Spaenfe foldaten / en de felPe öaer-en-boPen lenen de 
35 fomme meer dan noep andere 400000 gl, ®en Ptjfden 
35 dcoPertredinge.en PcrlicpPanden fcpepcnbanoojlo? 
33 gc/cn de grote ftofien die men daer toe padde gepad. 
33 (Cenfeftende dejlructic bande fieden Pan Jlöccftelen 
33 en ©alencijn / daer doo? menige bo?gereu Pan 
33 tocrpcn'tpare giujt getooidcn sijn. de grote 
33 ’tacptcrpesd Pan de felPe fiad Pan ober de 2000000 
33 guid.nen 3ijne|Bajcjieptgedaen/dacrdoo?cnander? 
33 finö doo? de grote t’acpterpcid ban de beriepen ren 
3> ten / de gemene boigerö ober al 
33 fo datfe niet P?p buiten der Stad 

Pan Rolland en Zeeland / daer doo? memgen bojgetCi 
detfelPcr fiadfp geintcreffecrt &/ datfe gcnoegfaem “ 
bedo?ben /. en de negotïatie en traffifee met oefe de ‘c 
pandtoerfeen uit den lande PerdiePen jpn/ doo? alie ‘c 
toelfee fafeen de, fiad Pan ?Smtoerpen meer dan alle ‘c 
andcreStcden of Sanden tc Ipdcn peeft gepad. ‘l 
tem de grote ,en gedurige depopulatie en depaffatiecc 
Pan pet platte iand/ niet aücenltjfe doo? de gem ene fol? “ 
daten: macr dat erger its / toerden meteenonbepoo??ce 
lijfie en nooit meer gepoojde erto?fie bp eenenCigo? ‘c 
gnegantfcpltjfeopgegeten engeconfumeert. Stemde ‘c 
grote befcpadigpeid/die de bo?gcr.ö der felbcrStad *e 
geleden pebben / dooppet arrefi bande fepepen Pan “ 
Cngeland/ de toelfee met geen ttoe miilioencnenfou?C£ 
den. te tccompenfcrcn 3tjn. 5|tem de meniepte pan “ 
de gefalgeerde feoopluiden doo? pe menigte Pan dec< 
fcpepcn uit Spangten en $o?tugael/ daer doo2 me? ‘e 
nigen 25o?ger ’t $0n oofe gutjt i$ getooidcn 3ftem / 
Poo?tö datdenp?eemden Coopman/dacr dcfcStad c 
p?inctpaei op fiaet / fo Dcnaud en gerefiringeert too?d£C 
doo? öefen ctPilen ferpg / dat gefepapen toa?/dat allecc 
de Natiën feo?us Pan daer fouden Pertretfeen/ in toel?< 
feen gePalle/ fo en foude de felPe Stad niet anderd toe?ê ‘ 
feit dan een defolaet en Perlaten 5dalt-lituo: gelijk al 
’t felPe (feggenfe) Jöurgcmeeficren en ScPrpcncn be? ‘ 
ter feenïpftisf/ dan jp goede mannen feonnen uitfp?e? * 
feen. ©002 alle toelfee redenepen meer andere punne 
eertoeerdigpedenenallede tocrdtgmocgfeenlijfespn? 
de /bebinden fp goede mannen den pet Pan dier re? & 
publpfeefo gealtereert/en de calamiteit en armoede 
onder de gemeintefo groot/dat pundunfetdatmen in tc 
geender manieren en bepoo?t de felPe gcmcinte/ die (C 
nu tot een extreme armoede gefeomen si'jn / met eenige u 
andere lafien meer te bef toaren / fonderlinge geduren? tC 
dcdefcnciPilen ferpg,cnfo lange dattet ^tandniet en 4< 
3P gefield in pare oude §B?iPtlegicn / en dat petbolfe <c 
paer felben ettoat pernomen peeft / fonderlinge oofe <c 
doo? dien fp niet en toeten toaermen beginnen foude de 
penningen te herballen / toant alle diank en eettoa? g{ 
ren / en Poo?t0 alle ander goederen en feoopmanfepap? <c 
pen / 3ijn (feggenfe) doo? de grote enexccjTtPc fom? ^ 
men pan penningen /diemen tnfeo?te jaren peeft op? cC 
geb?acpt tot bepoef Pan 3ijne3HSajcfï. fo belaft / dat die 5C 
groter 3ijn/ bpfonder Pan de uit en inlandfe bieren/ ^ 
dan defelPe in feope toacrdig 3pn: mits toelfeen de goe? ce 
de mannen Pan de ^oo?terijen. Pcrfelaren / dat 3P e? cC 
geen middelen toeten om in de Poo?f3 gep?oponeerde £C 
grote petitie teconfenteren/ immerö noep ter tpd niet/ (C 
en fo lange dat de landen nieten 3pn gefteld in pun cC 
oude p?iPilcgien/ en de bo?geren en ingefetenen in cC 
pun P?p trafpfeeen negotïatie/ d’toelfe gedaen 3ijn?ce 
de/ 3pn 3Pte P?eden al te doen dat goede getroutoe cc 
en obediemeonderfaten Dunnen ^eere fcpuldig 3ijn te 
doen. 

DCfgclpx pebben de goede mannen Panden attu 
bacpte binnen Simtoerpcn/ en Pan debatten oofe 

pare bef toaringen oPergcgePcn / en in ’t lange gededu? 
ceert de redenen toaerom datfe niet en konden bctoilltv 
genindePoo?f3 Perfocpte bede Pan toegen den <£?oot 
Commandeur gedaen/ en niet jegcnfiacr.de dat bp de 
U?agifiraet alle naerfiigpcid en dePoir gedaen iö / om 
pen-Iuidentebetocgcntot confent/ pebbende pen met 
lange inductien gepoogt daer toe te b?engen datfe daer 
in confenteren fouden / feggenfe onder andere datfe 
uit de f toarigpeden diefe toaren ailcgerende met en 
feonöen gerafeen ten to are datfe pier in toaren confen? 
terende / alfemen ’t Polfe Pan oo?loge in geen difciplijn 
enkonde ponden fonder middel Pan gelde/dat oofe de 
uitteringe en cxactie die de foldaten toaren doende niet 
en foude cefferen / noep de redintegratie Pan parep?i? 
bilegienen annullatie ban alle nieuteigpeden meters 
feonden geeffectuecrt toerden fonder dit confent: datfe 
moflen confedereren dat ’t land Pan 25?abandnutoa$ 
frontier Pan den lande / dat cm de onCerfatcn Pan ca? 

too?dcu gearrefïeert/ lamiteit/inPafeePandecebellen/PanfpoUatienafb?an? 
....... _tad en mogen reifen. dingen en andere Piolenticn te berpoeden/ Pannode 

s’%em de grote en gedurige iroublen en cibile ferpg toas de fromiexen metferpc^Polfe tebefetten/datpet 
Cafbó? 
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Catïiolijftc niét en böbDe bebcuben blijbcn / 
«ocïi ije onöerbanigbeiD ïJte men fijne |fèa jetfeit fctjul* 
Digtoag/fonDer gelb te furneren/ Datfe beboo?Den te 
tonfiDereren te grote toelbaben Die fijne ïBajejteit Den 
Slanbe toag boenbe met bet berlenen ban bet gencrael 
parbon/cn i)et cafleren Dan Den troubleniïaeb/Dat 
Defe bebe toag DienenDe tot Dun eigen berlicbtcnif? 
fe/en ccnfDcelg tot rcmbourfemente ban De grote le? 
ninge bp benlutDen gcDaen/Datter fo bele fiïacTjten toa? 
ren geDaen bp Den |icDen/bü?pcn en b?pbeben ban 
5©2abanD boo? menigbulbigereguefien en Doleanttcn/ 
alle De toelbe niet en bonbc geremeDieert toerDen / fon? 
Der Dit confent / Dat De reDenen Die fp toaren aïlegeren? 
bc tot Dunne ercufe/Den puntipalijb beboo?Den tebe? 
boegen tot confcnt/ Dat men tot geen peig/ru|t/nocb 
bjeDc en ftonbc geraben/ ’tentoare fpbierinconfen? 
teccbcn/cn meer anDere confiDeratien om benluiber 
te bebjcgcn en tot confent te b?engen/ nocbtang en beb? 
ten fp met alle De felbe inbuctien niet bonnen uitreeg 
ten/maer bcbben al geperfi|lecrt/met berftlaringe/ 
Dat fo alle Defe onbebooo2lijbe nieutoigbeben/ fcbanba? 
ieufeenongobbelijbeeractienengetoclbfo binnen alg 
buiten De ^tcbengefcbieDenbc/en Dat boo? al De p?t^ 
Irilegien en blpDe inbomfie toeberom in Den bracDt 
toerDen gefïelt/Datfe alg Dan bereeb toaren/gelijb fp 
alttjD getoeclt 3tjn alleg teDoenDatmogelijbtoag/en 
fo goeDe onDerDanige en getroutoe fuppooftenenon? 
Derfaten fcDulDig 3ijn te Doen / ja boben DUn marbt en 
Dcrmogen / niet jegenfïaenbe Dun ejttreme grote fcbui? 
Den en acDterbeDen Daer in fp Dem toaren binDenDc. 
Cn Doetoef De gelaten en €Delen toel eenigfïng in De? 
feberfocDtebeDentoaren confenterenbe/onbcr ecnige 
tonDiticn en limitatien/foteagnocbtang’tfclbecon? 
fent niet anDerg: Dan fo berbc DenDcrDen^taetbem 
Daer mcDc bocgbe en bolgDe/en anDerg niet/en ober 
fulje geen bolbomen ronfcnt: gelijbe 3toarigbebcn 
toerDen oob bn meer anDere ^obincicn boo2gctocnD/ 
toant alDoctoel Die ban ©laenbcren Dabben gcp?efen? 
teert / en op febere conbitien gearco?Dcert/boo?algtc 
betalen 38 iooooo gulDengop febere termijnen/ en bp 
abancemcnt tcgeben Dare obligatien ban 200000 guls 
Den / fo' toag Det confent fogcclaufuleert/batbetben 
4i5200t-CommanDeur niet en DaDDe toillen accepteren 
f n fulbcr f02me / fo Dat Det oob boo?geen genoegfaem 
confent en bonDe gepouDen toerDen. 23eDalben Dat/ fo 
toerDen grote Differenten en queftien gemaebt bp De 
3B?obincien onDer Den anDeren / nopenDe De quote 
Die elr te D2agenfouDe bebbcn in De ttoe milioenen 
8gjaerg/toant De repartitie toag Daer ban gemaebt 
tipte lanDen en ©?obincien Die men nocmbeDepa? 
trimoniale lanDen/ en Die ban 2t>?abanD toerDen Daer 
in gcrcbent en geficlt op 542000 gulDen. 3Ne ban 
©laenbereu op 650000 gulDen. ^ie ban Irtopg 
op 136000 gulDen. lille / <©ouap / <0?cbieg op 
81250 gulDen. ©aIencijnop23ooogulDen. JfollanD/ 
D’toelb nu mccft bp Den $2incc ban «©rangien toag 

fflitpara^ gcoccupcert / op 271000 gulDen. EeelanD/Dat mebe 
ue aan bp Den ©2tnce ban ©rangien meefi toag geoccupeert/ 

op 7 7000 gulDen. dournap en föourncfig op 21750 
mi gulDen. IBecDelen op 16250 gulDen. karnen en 8t? 
4Macrss rccDt op 73500 gulDen: beDaibcn Dat <©elberlanD/ 
ober öe ^ieflanb / ©bcrpffel en doeningen alg nieu aenge? 
mon/aie bomen lanben / gelijb oob Die ban ötreebt fujtineer? 
3tanöen. Den te toefen en onDer De patrimoniale rontribucrcnbe 

lanben niet begrepen te 3ijn / beben apart geDaen 
toerDen / D’ecne ©?obincicfuftinccrDc tebogegefet te 
3tjn in De quote / en Dat ten tijDe ban De P2efcntatie ban 
DefebeDe/Dc ©?obincien Doe nocb toaren in baer ge? 
Deel en in Daer oube bracljt / en bigeur / fonDer ecnige 
merbelijbe fcbaDc geleDen te bebben De lanDen en 
^tcDcn banJ^ollanD en EecïanD metten anDeren an? 
ner / De Sec en fcljipbaert (toefenDc De fcbappjaepe en 
fcljat ban Den ÊanDe) open en lib2e/ in Der boegen Dat 
De fcbaDc Die feDert Defc3[anDcn gcD2agcnbaöDen/fo 
uitncmcnDc groot toag/ Datfp toel boo2 ttoeDcrDen- 
Dclen en mcer/feDert beraebtert en berarmt toaren. 
sDieban B2abanD feiDen / Datfc in De felbe quote gro; 
ter gcjiclt toaren Dan 3£rtopg/ ^ille/ <©ouap/©2cbieg/ 

l|enegou / ©alencijrt / €ournap / €our nefig/ tarnen 
enötrecbt/toclbe aebt 3lanDen niet begeren toaren 
gefïelt en gctarcert Dan op 443750 gulDen / Daercn^ 
ttopfelijb De felbe aebt LanDen in jaerlpr inbemen 
beel beter toaren alg 2B?abanD / en alg 252abanD fouDe 
blijben op Den boojfjtarban 541000 gulDen/fofcu? 
Den fp ioocoo ponDen meer moeten geben/ reebtaï 
of 2$2abanD een bijfDc part beter toarc alg De felbe acfjt 
HlanDen / ’t toelb een becfcfjil toag te feer epceffijf / en 
in refpectban ©laenDeren / fo toag ©laenDercn / in De 
jaerlijre inbomen/inDien niet DeOelfte/fo toatfbeel 
berre een DerDe part beter/ja toel ruim DettoebijfDe 
Delen/en (lellenDe Die quote ban ^jabanD op 432000 
gl.fo fouDe Daer uit moeten bolgen inrefpectebahDie 
ban i|enegou/ Dat 25?abanD biermael fo goeD in toeer-« 
De toag alg J^enegou / ’t toelb Die ban 25?abanD feiDen 
geen apparentie met allen te toefen/en DatDaerom 
belj002Dc De jaerlgre beDe totonberbcuDingebanben 
(laet ban Den Ear.De gebonDen te toerDen/bp gelijk 
beiDban miDDelen/en Dat bet buiten reben toag/Dat 
D’cen HlanD De goeDeren en fpecien met impoften fouDe 
moeten belaffen met noebfo groot alg anDere BLanDcn 
om baer quote te binDen: met Defe en meer anDere ge? 
fcbillenen ftoarigbeDen berliep DentijDb2ucbteloog/ 
enbleben DefolDaten en garnifoenen balt onbetaelt/ 
Daer DO02 DemocttoilleDer foJDaten/ en bpfonDer Der 
^pangiaerDen / ban Dage te Dage groter toerb. 
©20bincien De toelbe fuftineerDen nieu aengebomen 
EanDen te toefen / feiDen Dat fp baer op goeDe en febere 
ccnDitien aen Den Éeifer Carel DebijfDe baDDen begc? 
ben/Die De felbe ïreifer en Daer na fijnen fone Den €0? 
ninb ©bilipg baftelijben belooft en geftooren baDDen/ 
teonDcrbouDen. <Bc Staten ban <©elDerlanbfeiDen: Saei* 
DatbolgenDcbet 7. artijbelbettractaetmetfijne^ei? tcriana 
ferïijbe JiBateft. gemaebt boo? ©enlo opten 12 ^ept. »>oo?ant* 
anno 1543. fijn j©aj. belooft en geftooren baDDe/ Dat 
bp noebte fijne ^taDljouDer ïjet ©o2|tenDom ban 45el? gegeben 
re / en bet <Z52acffcbap ban Eutpbcn met genige fcljat? 
tingen/enongetooonlijbe omgelDenen fouDen beftoa? banoe» 
ren/maer ben laten contenteren metalfulbepenm'n? <©toot 
gen alg De 25aenrebeercn / KiDDerfcljap en^teDenna Cor^ 
ouDe getooonte betoilligt obergegeben en geconfenteert JIJJ' 
fouDe toerDen / en alfo fp totten af boop ban Den 10 / 20 
en 100 penningen betoilligetbaDDen 550000 gulD.op 
febere jarente betalen /en Dat De termijnen nocb toa? 
ren IopenDe/en Datfe nooit baer leefDage fo grote febat^ 
tingeen baDDen gegeben nocb betoilligt / en Dat baer 
ifanDenmet Doo?tocbtenban ruiterenenbneebtenen 
’t leggen Der garnifoenen /fo befcbaDigD en beDo?ben 
toaren/ Datfe niet meer geben nocb contribueren en 
bonben /en Detoijle ftjn iBajejteit ’tboo?f5 tractaet/ 
mitfgaDerg alle bare jtatuten/rechten en p2ibilegien 
oob baDDe beftooren te onDerbouDen / en bcnluiDen be? 
looft te tracteren en te onDerbouDen alg een goet J§eere 
en ©02H fcbuiDig ig te Doen fijne getroutoe onberfa? 
ten/ foberfocbtenfpbatmen ben niet meer bef toaren 
en fouDe / acbtcrbolgenDe oob D’acceptatie Daer op De 
boo2f3. reDemtie toag aengenomen/ Datmen benluiDen 
in etlijbe jaren met egenefebattinge meer bef toaren 
nocb betalten en fouDe. <©e Staten ban atreebt feü 
Den/ Datfe fo bp monDe Doo? bare <0eDeputeerDe Com? ban mu 
milfariifen/ alg bp berfcbeiDen fupplicatien en fcfj?if? «Jjt 
turen blacrltjben en genoegfaem baDDen bertoont / Dat JJJj 
fpmeer alg ober baDDen betaelt/’tgene fpluiDen om genjs &c 
oan Die petitie ban Den bouDerltcn ttointigitencntien? ««otem 
Denpeningontilagen tetoo?Den boo?tijDg baDDen ge? 
P2efentecrt/ Dat oob De fiab/ ftcDcn en lanDen ban 
ötreebt / Doo? De mcnigbulDige grote bo|ten/ Ia|ten en «oenen 
fcbaDen/Die fp gebaD/geleDen en;gcD2agen baDDen / 
ban Detoclbe fp alfDoen nocb geen berlicbtenilfe en ber? om non? 
namen/ geen maebt nocb bequaem miDDel meer en octöen 
baDDen/om |lijn|©ajc|tept eenig boo?Dere fubbentiept,imn’ 
te mogen Doen / ja Dat men benlupDcn niet alleen geen 
mcerDer laiten beboo?De op te leggen / maer compaffie 
en meDelijDenmet benlupDcn teïjebben/ en fulje in al? 
leg te berfebonen alg Jprontiren toefenDc banbe Iimiten 
ban De rebellen / en leggenDc in’tmiDDen bart Den 
b?anb ban bet jegentooo2Dige <©02log / op Dat De jtab / 

fteDen 

/ 
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ffeben m lanben ban Streept in ’t einbe niet gepeel 
bertooeff/gebefoleert en berlaten en toerbeu/ nocptang 
aenttictPenbebengrotennoöD baer in 3ijn iBajeff eit 
alöboe toas? / en toillenbe tonen De goebe affectie en 
grote getrctitoigpeib bie fp alttjb tot 3üne jjlèajeffeit 
gepab en geb?agen Dabben / fouben noep te b?eben 3ijn/ 
in be ptèetfe ban alle bie poincten ert articulen bzeber 

j&efeti* berPaeltinbep?opofitfe paer-Iuiber<©ebeputeerbein 
term <g[uüo gebaen en pen-luiber fcp2ffrdijP obergeb?acpt/ 
j°°0°- 3ijne jÊajeffeit te confenteren be fomme ban 50000 
fenjftjt gulbensf eensf/ bie puit en fuiber foube gaentotoo?* 
ucrgcio' baer en profijt ban 3ijne iBajeffeit/ fonber eenige af* 
2»;«* Pü2tinge: boben anbere gelijpe 150000 gulbeng / be 
i ƒ0000. toelPe tot oo?bele/ bonniffe enbifcretie ban be boo?- 
Buiacii^' fcp?eben Staten (fonber bat bie ban bejpinantie/ of 
tm iro Pemanö^ anberg ban 3ijnc jBajeffeitiS toegen pem 
frjteöan bicnö fal mogen moepen of onbertoinben) geémplo* 
iicnjio* peert fouben toerben/ tot betaünge ban be contribu* 
S T ïehe’f‘en 1 lemn8cn / nitfettingen en DiergelijPe faPen / eeni* 
te rondt 0e contimieic boo?gaenbe farengeleben en gelagen/ 
run. tot bepoef en tot notoir p?ofïjt ban fpnber ïBajeffeit bp 

bp bie ban be eerde en ttoebe Clergie /fo in ’t generael 
alö in ’t particulier bp ben Cameraer ban be Staten/ 
en bp be <^>tab/ ^teben en ^o:pen ban ben lanbe ban 
Streept / monterenbe noep berre boben be boo?f5 
150000 guibeng/ inbienmen’talbefen aengaenbe in 
pertinente rePeninge fouben toillen bjettgen / eben bet; 
be 3pn Crcdl. gelief be uit ben naem/en ban toegen 5tj* 
ne jBaj. penluiben te acco?beren befe nabolgenbe poin* 
ten en articulen. 

«ceta i* Cn eerff bat 3pn Cxcell. geüeben foube be ffab / 
bar ne ffebeu cn lanbeu ban Streept / baer geen garnifoen 
benen notclP 3pn / ban boe booztden ban be folbaten te om* 
ïanoen taffen en ontlaff te laten/ en infonberpeib be ffab ban 
bai tut Streept/ bie niet jegenffaenbe pet guaeb tractement 
fouben lten!ulöen &P ben hertog ban ?CU)a boben reept cn re* 
toerden üen gebaen / 3jne jjteajeff. getreu gebteben iö / alg bete 
nnriait/ omüjgenbe ffeben aftoepert/ baer 00D aept baenbelen 
laft ’bin Ö028crss °P Gapenen geffeib toaren / bie be nacpttoaPe 
ben bin Inciben / en oob be bagtoaPe mebc in be poo?ten / met 
aiif o i bi; ban be<©eeffdijppêib/bcn J§obe3B’Obinciael/3ïbel 
narnie cn anöcce ban be p?inetpaelff e ban ber ffab/ baer grote 
toen.' mentepte ban C5ecffeiijPbeib refibeert / baer feer beet 

„ CatpolnPe particulier aio officiers?/ en Dienaergban 
,, 3Pne|Bajeffeit uit ï|oIlanb getocPen pen onberpid* 
„ ben/ en baer boben bien 3pn IBajeffeit een Caffeel 
„ Pabbe/ foöatmenpen banbe felbeffab/fonbereeniff 
33 auber garnifoen toei betfehert moept pouben/gelpp 
J5 oob be ffeben ban 2Hmerffoo?t/ï©pP/ïienen en iBont^ 
„ foo?tooPbjelin’tgepeel ontlaff/ of immerss beriiept 
„ bepoc2Dentetoo2ben/battet penluiben b?aegltjP3p: 
„ ’t toelP te boen foube toefen/ mipspen-Iuibenalleen* 
„ lijp latenbe een Plein getal feputten ban <©uitfe natie/ 
j, en berfienbe tot betaünge banbe felbe/ aïfo bat be 
„ 25o?ger.ö en intooonbers? baer ban geen bo?ber laff 
„ en fouben pebben te bertoacpten/ om toelPe rebenen 
„ be Staten pen benPen lieten / bat 3pn €ïeell. geen 
„ f toarigpeib en foube bepo?en te maPen te fieloben/bat* 
„ men penluiben ban alle onnotelijPe garnifoenenont* 
„ laffen en ontlaff laten foube: fo fp te b?ebenfouben 
„ toefen t’allen tpben tot notelijpe befenfie ban be ffab 
j, cn ffeben banbe lanbe ban Streept / b02bergacnifoen 
„ ban nobe 3pnbe / ’t felbe niet alleen t’ontfanaen: rnaer 
„ 00P te begeren / geltjp men bes* op penluiben öepooff te 
„ betroutoen. 

2. IBaer alfo b’intooonbercf ber ^tab ban Streept 
39 ^an ölt ^etffe articul niet gepeel berfePert en fouben 
„ Ponnen 3pn/ blpbenbebc^paenfeCapitctnenenfol* 

©atöp t baten op ben puife ban ©jebenburg / fo be feifbe mtb* 
fe„ öel pebben om ban buiten in ben Caftele en boo? ’t fel* 
«Mr$ be in be ffab te laten alfulPe folbaten alff penluiben be* 

lieft / toacr boen bic ban be ffab geeffclijpe en toeerlp* 
SS toaren/ bat Paerliiiber foube mogen ge* 
foiöacen beurcn’tfdbcbattot ?{nttoerpen geffpiebio/ te toe* 
tot be ten: bat be folbaten geen betalinnte Prijgenbe / pen bin* 
foud"3 nen öec tfalr Streept begeben fouben / en pen albaer 
toerden bentellen alö fp binnen 3llnttoerpen gebaen pebben/ 
Btfteid. gepjppctbpnaer geölePen en gefepieb toasi getoeeff/ 

I. Deel. 

(pabbe be goebertierenpeib en genabe €fobeef niet be*tc 
lieft te beletten) ben 17 <©eeemb2ië/ batbe gcmuti*<e 
neerbe ^pangtaerben tegens be toille ban fijn Crcell.cc 
bertrocPenuitlfollanb/ beffab Streept aen^. €a?“ 
trpnen^oo?te Diept onber pet Caffeel bePIommen enfC 
beboepten / in meninge be ^tab te plonberen / facca*£C 
geren/ en metten intooonberg ban bien feerguaUjPcc 
te leben (gelijp top ’t felbe pier na ban befe materie ge*cc 
fcpcibert 3ijnöe/ b2cber en in’t lange nabetoaerpeib<c 
berpalen fullen) fo berfoepten fp ootmoebelijp/ bat 3ij*tc 
neCrcell.petboo?f3Caffeel meteen J^eerlanbjs-Ca*ct 
pitein en ^eerlanbfe of 3Buitfe folbaten foube boen ‘c 
betoaren. ‘c 

3. ^atboo?tsi3ijn Crcell. o?b?etoilbe ff ellen/bat ®a‘öe 
alfulPen oberlaff / foffen / getoelben/ fepattingen/ con* Jten/8^ 
euffien/fpoliatien/ cn anbere ongeregeltpeben/ alfoturiDm/ 
toel bie be ruiteren / als? folbaten / bagelijjt opte platte 
lanben / en 00P in be ffeben moettoilliglpPen beb?eben 'fp0Ha“ 
pabben / en noep bebffjbenb e toaren / niet meer en ge* mn ban 
fepiebe: rnaer bat militaire Difciplin en juffitie onber Snïïl 
ben folbaten gepouben toerbe/fulPe als? bePoo?t en boo? rfcn n“rt 
penen plag te gefepieben / boo?fienbe tot bien einbe tot meer m 
paerluiber o?binari<s betaünge / of ten minffen ban al* Joaö/” 
fulPe leninge bat fp egeen oecafic en pebben eenigen }"nö" 
oberlaff meet tc boen / fo 3tjn CrceUentie toel Pan ber* ban m* 
ffaen / bat petSanb ban Streept niet fuffifnnt genoeg 
en iö om alle be garnifoenen/ bie albaer en omtrent 
leggen / jegeniS be rebellen / met leninge ofanbergte tC 
onberpouben/maer inbien fp fulr fouben moeten boen/ cc 
ofbatgeeno?b?e onber be folbaten geffeib too?De/en <c 
fouben niet alleen be teff e ban be. platte lanben: rnaer te 
00P be ffeben tn’t einbe gepeel tooeff / befert enberta*« 
tenblijben. ^atfï, 

4. ^>etooP 3pn excellentie tot foulagement ban twnjaaet 
befeerPen/ Cloofferen/ <6affpuifen/ § <©eeff-pui* 
fen / potten ban armen / toebutoen / toefen/ en alle an* foU“m 
bere perfonen ban ben lanbe ban Streept / bie ten acp* raflerm* 
teren 3ijn / aen be gene bie ter oo?faPe ban be boo?!eüen “ 
troublen fuginjf / gebannen of geexecureert 3tjn/ en bie “ 
paerluiber acptertoefenicgensi alle reept en rebenont*t£ 
poubentoo?b/ obermito befoberejuffitie/biebieban CG 
benfiabe/ bie men noemt ban (Cronble/ totalöboen‘c 
toegeabminiffreert pabben / ben felben töabc foubecc 
toillencafferen/cnallefaPcn albaer pannenberenbo* ‘c 
peren am ben Habe ^obinciael ban 3tjné |Baj. t’St* ‘e 
reept / om albaer biffinittbeljjp getermineett en geexe*cc 
ttfteert tc too?ben/ fonber eenig bo?ber renbop. <©?bon*cc 
nerenbeben Hentmeeffer banbe Confifeatie/fonber<c 
anber abbtjö ban 3pn Cxeell. of ben ïlabe ban trouDlecc 
te bertoacpten / te bolboen ’t gene partpen öp be boo?f3<c 
Ï5abe toegetoefen fal too?ben / al aepterbolgenbe ’t ge* ‘e 
neben <©eneraien Staten belooft/ en ben <5ebcpu*tc 
teerben ban ben Staten ban Streept bp 3pn Cxeel*cc 
lentiemonöeünge boen aenfeggen pabben / toant üecc 
boo?fcp?cben perfonen in fulPer maniere ’t pare t’ont*<c 
pouben (fcggenfe) roept to?aPeboo? C»ob 3Slmaep*‘c 
tig ; en bie fulr een.öbcd^ een oo?faPe pebben gege* ‘c 
ben banbe ttoebe troublen/ enomtopfelppbp<0ob cc 
SClmacptig caufecrt bie grote ffraffe bie ober befe 
lanben/ dob betert/befe laetffe jaren gebaüen toaef/£C 
enooPretarbeerbe bebieto?ieban3pne HBajcffeitte* 
genö 3ijne bpanben en rebellen / bie anbersf / na men* “ 
fcpdijPe opinie te fp?ePen / geen maept en fouben ge*a 
pab pebben een palfjaer3ijne|Daj. te refifferen. K 

5. ^at3tjn excellentie mebe ben Kentmeeffer ban StöeB 
be domeinen ban 3pne JDajeffeit ober be lanben ban mceftec 
Streept/ baer bedöerPen/Cloofferen/ en particu* ^ 
liereperfonen/renten op pebben/ pdiebenfoubeteo?* f ™?? 
bonneten/ be betaünge baer ban te boen/ fulr Pp in be* 0?b0n* 
Ie faren niet gebaen peeft / en ato'boe noep baer ban on* «eert 
toilüg toaö tn geb?oPe bleef/ boo2 bien be nieutoe 05ou* 
bernctirss bie inben Eanbe ban Streept geffdb toaren/ f0t lafïe 
pare gagien baer op geaffigneert toerbenbe/ baer af ban dc 
boo2 af toilben betaelt 3tjn / fulr bat b'oube renten niet 
Ponben betaelt toerben. SI/ te 

6. <©atooP3ijn Cxedl. foube gdieben t’o?bomte* detatra. 
ren cn met bepoo?lijPe remebte ban juffitie te eonfïrin* 
geren be JDet en pagiff raten ban ^mtoerpen/bat3P toa-pen/ 

Ccc fonber vmr 
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fetenen foittict böjber uitfïel ketalinge boen acnbeingcfetene 
zanle ban öe <&tab / ^teben en 1anben ban ötrecljt / bic 
ban n> aen Baerluiber ban loo en lijf renten ten achteren 3ijn/ 
bS1 alf° an53ecO gefcBapen foube 3ijn / albaer bed treffelijk 
toctöm te Qocbe Uitben ban kommer enmiferie tebergaen/ 
öe 100- büD2 bien fp be betaltnge ban bien / in befe extreme be* 
2J, berfniffe ban bc lanbe ban ütrecBt/niet en bonnen 
bic fp op ontberen. 
tien fjeü. 7, üBatfun <£rcell. boo2fö gcneralijk gdieben batik 
g?a{ be bc Staten/ ^Stab/^teben en lanben ban ötreebt/ 
©at ft en pegelijh iib ban bien / te (jcuöen en mainteneren in 

fn fjan- alle Baer pjibilcgien/recDten/ufamien en coftumen/ge* 
lijk Ben luiben beo kp benïieiferBooglofl. mentonen/ 

lenen en koninklijke jBaieHeiten belooft en keftooren toao/ 
b?pueöé en bat alfulrfijn €rcell. gdiefbe te cajferen en te niete 
fouben öoenalle nieutoigBebcninbe ïanben ban ëttccljtop* 
ImS geftdt / mcrkeiijken ban fekere nieutoe <0ouberneurO/ 
teneert/ bsefenbe uttöeemfe bie be nature ban beingefetenen in 
c“ öe be lanbe niet bekent en toao/ en fulr ban geen P2ibi* 
feXu‘' legien/ufaatien/ cotfumen en toetten/ nodj enfjouben/ 
Lfrncur^ en in effecte anberO nieten bienen ban totlaHenkofle 
afaedeir. toan fgne en om be lanben en ^teben op te eten 

” en te beberben/fo bte niet en foeken ban fjaec eigen p20* 
” fijt en Ben felben te rijken, ^at baerom fijn €rcdl. tot 
” bien einbe be ïanben en ^teben ban atrccBt foube 
” boen regeeren bp inBeemfe ©fficiero/kpbetoeïkefp 
35 tot bien tijb toe geregeert 5tjn getoeefï/ en Ben fo in befe 
” alOboo?gaenbe ttoukle/fonberalfulke<©ouberneurO 
53 te Bekken/ altijb getrou getoont Bcbben/ bat fijn Crcdl. 
53 boojtokeliebe befe en anbere gelijke articulen te effec* 
53 tucren / aengaenbe ’t gene bp be kSebcputeerbe ban be 
55 generale Staten bpBaer-luiber remonftrantieber* 
55 focUtiögetoceft 
be 8. ^at fijn krcell. gdiebe bc Staten te permttte* 

SnaS” fdi / bat fp uit Baren naem mogen noemen en Hellen 
mcM eenen kntfanger ban Bet oube fcljilt-gelb/ ï^mberbam 
feifluit en leckenbijk/gdijk bepraten baerbannocBober 
JSS faren in pojfeffie toaren getoeefï/en alleen bp ben 
foutjcn le|ïen kntfangcr aio boen oberleben/in toeertoille ban 
mosen jje Staten anberO gcpiactifeert / en met fubtple mib* 
JjJflS? beien ingebjoken toao getoeefï/ en ook fijn fone ben 
ten em kntfanger boe jegenbJoo?big bp maniere ban pjobifie 
<©ntfan^ öen Staten ongcBo\i?t in poffeffie ban be fdfbe b?ie 
Sou"e ^fficien tod furreptibdijk noclj fdber in ’t leben toe* 
*diïc- fenbe / en fijnen bienft continuercnbe / Babbe boen (tel* 
geif / ien / en na Bern felben in fijn plaetfe bp eenige ban fijne 
Sfen JBajclï. «©ffictero boen furrogeren / toaer tegeno be 
Heeften Staten ban meninge toaren gebjeeft Baerterltonbte 
öypociö. oppoferen/ en bp jijnöer HQaj. beo te beklagen/ten ma* 

»> re ben boojff ©mfanger (ten tijbe bat be Staten bp 
iF0 bieinigue fententic ban ben hertog ban 2Clbagecaf= 

’5fcert toaren) oberlebcn toaregetoeejl / en enBebben 
3’ mitfbien geen placto of oo2fake geBab op bit article 

©at be Baer boleantsen eer te mogen te kennen geben. 
Staten 9. €n alfo bc booiff Staten Baer bebonben in meer* 
ooo?fs ber fuljjcctic te 3ijn ban eenige anbere Staten of San* 
tn benEn öen / niet alleen ban nieuo aengekomen: maer ook bie 
©ombe.'patrimoniale/fo batfc nieten mocljren bergaberen/ 

1 fonber boo?gaenbe berfdj jijbinge ban ben ^?eftbent of 
foube fatsen ^jobinciad albaer/ bat fp ook moffen berlaten 
toerben aio P bcrgaberben Baer oube getooonltjke en beguame 
tocrfcfj?^ piaetfe / en berfameninbe Cancelrpeban ’t^of/al* 
bat fp611 toaerfp alfulkencommobiteit/ ommetmalkanberen 
fouben te [pieken/ en fomtijben inftoaren faken/ Baerluiber te 
jfegen pertf eeken / niet en Bebbcn :■ ja bie ban ben ïjobe meer 
ïSi e; inbetoeg toaren en bcljinbcren/bat fpallerefolutien 
tjaeeou. bie in be faken banbc Staten genomen toerben ter* 
be en ge- f 0itb ben ^cfibcnt mojf en obcrlebcrcn/’t todk in geen 
s,u* Staten of Eanbcn ban Bertoaero-ober en gefrkiebe / 
piartfe / bat fju €rc. baerom be Staten boomoemt foube toil* 
foijbec {cr, gelaten / batfe booi Baren lombeken alleen / nto 
lente *t Slooft ban be U002f3 ^tateu/ fouben toerben bcfclpe* 
3tjn ijaee ben/ elft ban oubO plarfj te gefcBieben/ en batfe fouben 
tefoiu- m0gen bergaberen in Baer oube getooonlijke plaetfe / 
jKf* flaenbe bp be «Bomkerke/toefenbe baer toe feer p2opijO 
bent of en beguaem/alO Bebbenbe Bare bertcek-kameren/baer 
ïtaöen bc ntbbcrfcBap z^tab en ^teben / apart metten an> 
5e«o ni°öfn Bdïbereren/ en tod eer tot bien einbe met 

groter koflen gekout en opgeritBr/ fonber bat toen ook ‘« 
gdjoubenfoubetoCfen ben^ejibent of-Kaben eenigetc 
refolutie bpbe Staten genomen ober te brengen ofte<c 
leberen: alfo Bet lanbban <8dre onber be BeerfcBap* ‘c 
ppe ban fijne ffèa j. gekomen io / en bie partpfeBappenc< 
en ttoeb?arBten/ betoelke eenige periclebanoproerte<c 
mocBten rauferen/boe gantfelijk berbtoenen en ber*te 
nielt toaren / en bp erperientie ban bde jaren/ en p?in*cc 
tipalijk in ben eerlïen trouble banben jarc 1566. kïaer*cc 
Ijjk bebonben ig/ bat be ingefetenen ban ben lanbebancc 
UtrecBt / fijne Hêaf fo getroritoe en toegebaen 3»jn ge* ‘£ 
toeeft/ aio eenige anbere onberfaten ban fijne patrimo*ce 
ttiaïeHanben fouben mogen toefen/ en baerom be re*ce 
benen en oo?faken/ toaerom fulr tod eer bp ben <ö5?abe<e 
ban ^oogflraten metter baeb / jegenö Bet tractaet ban ‘c 
be tranflatie banbe temporaliteit/ingebjat Bt toaO/boecc 
ter tijb gdjeel en al cejferen/en alfo ook boben befe rebe*cc 
tien fijne jBaj. tod UeBoo?be / in acnfcftou ban be grotece 
getroutoe bienfïen/biefpfijne jBajeH. gebaenenge*te 
toont/en be onuitfp?ekdi)kekoflen/Ia|tcn/ftoarigBe* “ 
ben/ bie fpgeljaben gelebenIjdJöen/ Bcn-iuibenbanct 
nieuö eenige P2ibilegien te acco jberen/ gelijk in regar* “ 
bebanfulkemeritenban berfcBeibenl|ecrcnenP2in*cc 
ten aen Baerluiber getroutoe onberfaten biktoilO betoe*c£ 
fen ig/ aio men ook berfïaet nu gebaen te jtjn/ fo Babbetc 
fijn€rcdl.te minoo2fakeom ftoarigBeib temaken/ “ 
om ben Staten ban ötretBt befe poinrten toe te laten/ 
bc todke Benluiben ban rerBtO toegen toeguamen / ence 
ban oubo altijbO geobferbeert toaren getocefl/ook aen*cc 
gemerkt bat ben lombeken/ bie ’t ^ooft ban be ^ta*<c 
ten to/en be kefcB?ijbinge boen foube / niet in pofTeffiec< 
en kangefidb toerben/ten3p BP fijneiBajefLaenge* ‘c 
nacm 3P/ cn eerfi bertoo?ben Brbbe fijne IBajefleitO cc 
bjieben ban placet: gelijk bat ook ban anbere ^eke*<c 
nen geobferbeert toerb. cc 

<©e iBagijiraet ber fïab atrecBt toaren Bun ook be* 
kïagenbe/ bat Ben benomen toaren be Reutelen / om te a»ct 
geraken bp beo^tabo 3egden/biein Banben toaren ^anm» 
ban ben Capitein op ’t |ïot ©2ebenburg/bat fp ook beo JHfc 
^tabo kloeke om eenige publicatiete boen / nieten ruf«t 
mocBten luiben/fonber te Bebben confent ban ben J^obe foi:be 
ban ötrecBt en ban ben Capitein op ©?ebenburg/toel* £*2" 
ke beftoaringe nergeno toe bienenbe/ fp ook berfocBten un tn 
bat fijn €rcellentie fouben toillen gdieben tecafferen ^tab c# 
en te niete boen. 

10. Sfilfo mebe bep?efibent ban ben ^obebang* Moeke 
trecBtopberekeninge ban ben €>utfcl)ilt-gelbe fekere fauben 
nieutoigBeib Babbe toillen inb/engen/ om te ontfangen ™0°csncfIu. 
be aegupten / en te cafferen be gelofte rent-biiebcn/ tot ben / om 
grote p?eiubiciecn p?eeminentie ban ben lombeken pu6»ca» 
mber tijb / betoelke fulr ban allen ouben tijbenalO 
l^ooftban be Staten Babbe gcpleegt en gebaen/fonber ban J, 
ooit ban eenige p?efibenten in be poffeffie ban bien ge* be fcuue 
troubleert te 3tjn getoecfl / en toant befe ^jefibent Bern 
Bier mebe nocïi niet contenterenbe/pjetenbeerbe ook 
boojbigeur ban fijne commiffie/rp?ekcnbc alleen op omtban 
Bern aio Commiffario ban ben ©utfcBilt-gelb/te toil* 
len fitten ober rekeningen banben J^inberbam en Ecc* mncrDt 
kenbijk/en ben tijb te p?cfigeren na fijn beliefte /toan* fouDesc/ 
neer men befelbe boen foube/ al kuiten maniereen 
crempel ban alle fijne boo?faten. «§o kegeerben be mferöct 
Staten/ bat (tjn €jcc. ben ^efibent foube kebelen/ bat p?cemi> 
BP Bern ban alfulke ongetooonlijke nieutoigBeib ber* 
bjagcnbe/ fijn commififïe ban ben ©ubfcBilbe niet bo?* sroïn» 
beren foube ertenberen/ ban fijn boo?faten enBabben aenean 
gebaen / nocB ter caufe ban bien niet meer te p?etcnbe* 
ren nocB eifcBen/noct) ober anbere rekeningen te ftaen/ 
ban fijn boojfaten Babbcn geBab en gebaen / en bit ook fan ftm 
acBterbolgcnbe be piobifioncle rejlitutie ben booiB b^f*f 
Staten bpbe boo?f3 €onin!!onlanr berleent en ge* Dacn 
baen / be todke tod erp2CjTdijken met k?engt/bat men DaODew. 
ben Staten fal laten bolgcncn genieten/ alle Bet genecc 
fpluibenboo2bate banbe raffatie ber fdber / plegencc 
te uferen en kiuikcn. 

11. <S;n alfo notoir toao/batbe Boer lijkBcib ban Er* f®&r 
mepbe een leen io/geBouben ban ben lanbeban ö* nnne du 
trccBt/ baer onber Bet altijbO ban oubO gefo?teert Bab* tan *» 
be/en ookuit kracljt ban een fekere p^obifiondefen* .JjJ JJ* 

fentie/ 
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m ton tenue/t’anbecen tpben bp te jfèaj. Dan De Coninginne, nocf) i©eerlpft/€bd noep ©netel/ Piefibeftf/ Raten/ 

57^ 
cc 

Süiua 
ben 
graten 
ongc» 
ljacj2t 
tocvlecttf / 
fouöe 
fajCc&en 
ijecaf* 
,'terr. 

©apitein / <©iertacrg en ©'fficieren ban fone fiaaje#<c 
ftert / en of fijn JIBajcffeit ’r felbe anberg gdiefte bat “ 
pen’t felbe afgetogen foute merben ban te penningencc 
berboo2f5 piefentadcn. 

14. ©at fp ban te felbe penningen taer ban fto# Sen 
menöe/fouten pebbenbipe tifpofttie en ïianteüngc/ wf? öe 
cn tot tien einbe fdfgeenof meer omfangeig beputc# atminP 
ren/tie taer ban De Statenen niemanbg anberg re# J™™ 
fteningc bempg en teltgua toen fouten. mm 

15. ©at ooft fijn JiBai.teftat/fïeten en platte lan# fu»en 

beu lici> 
feren 
«Beefte» 
lijfeöetö 

ban ^ongarten Ijoogloff. memorie gegeben/ aitftbg 
metten lante ban Streept gecontribueeit pabbe totten 
oubfcpilt gelteboo? een biertepact/tot ten jare toe 
ban 70/ ten toelften tijtete Staten ongepooitgefur# 
beert maren in paer poffelle / tooi een fefter furepeam 
tie tic ban mrnepbe bp ten hertog ban 2Clba ber# 
leent / ’t mdft noep in reepten noep retenen en mag ge# 
knbeert/begeerten Dacrom Dat fpne ©rcdl. te «&ta# 

55 ten latente in paer oube pofMtc en gcbiutft / te booif5 
” fnrcpcamie foute cafferen enternet toen/entefelbe ....,..... 
” afgetaen5ünte/intientebao?f5ban211rmepte)egen§i 1 tien ban Streept infeg naeiibomente jaren met geen 
55 ^./ ^*11^ ' anter beten / fepattingen/impofitien/noep fuübcn# mecn 

tien en foute beftoaren / op bat te boo?f5 Santen / tie of meec 
nuadjt jaren tanft genoeg contimtelpft/fo in te booi# g"tfans 
gaente / alg tefen trouble / en mibbelretpb bp te comimt# 
^paenfe foitaten/teerlpben geaffftgeert maren ge# teren, 
meejï / en nu jegenmooibdpft tot een ertreme befolatte 
en beöerffentffe maren herballen/ een bjcinig motpten jn fep ja» 
refpireren en paren afem berpalen. ve" scest 

16. ©at ban gdpften fpne jRajeft. berbieten foute ïïggg, 
alle <0ouberneurg generael cn particulier/ tie ban ten gen meec 
$|obe ban Streept/ Colonellen/Capitcinen/I^oplin# ciftben 
Den/25ebdpebberg/en alle antere ©ffiderg/tat fp lui# ™0'geun. 
ten ban toen booitg aen geen uitfettinge en toen/noep ©at öe 
fouten laten gefdjieten/noep in te Steden/ noep ober pntnït 
ten platten lanten ban Streept/ pcetanig tie 00b fou# JJ"gfw 
ten mogen bjcfen/gclijb tie <8ob betert / tagelpjcge# t>en aire 
fepiete en aen allen banten gebeurtc tot onbecDiagelp# ©ou^tc# 
be bofïen en fepate ban te booif3 lanten / en blcin pio# JgJf, 
fpt ban fpne jBajefïeit: maer mei tot groten boo?teel raei cn 
ban te booifë ©ouberneurg/ Capiteinen en25ebd# torucu» 
pebberg / geipb men tess tagelpr boo? oogen ma?f fien# 
De/ mant intien alfulbe ongemoonlpbe manieren ban gobe/m 
toen (boo?tientpte in te boo?f3 lanten nooit meer ge# aiien an» 

t’erecutie tie te Staten fouten mtiien toen/mtllen 
oppoferen/ fo maren te Staten te bieten taer op reept 

’’ cnju|lmctcbermacpten. 
©atöE 12. 2tlfo 00b in ten jare 1539. febere accooit of con# 

coitaten maren gemaebt op te «jjscelMpbe juriftictie 
ÏÏLr tuffen te üeif&ltjöe j^aj. poogl. memorie / bp atbpfe 
Dm fio- ban ten =^obe ban Streept/ en ten 25i|fcpop/#ielaten 
be fouöe Cll gemene 05ee|teUjbpett/en bat tie banten i^obe ban 
xe S Streept tagelpr tie ban te <0eefllpbpeit in pacriuiter 
reu alle juriftictien grote intiacpt beten / contrarie ten booif3 
’* ome fp ac£002te/begeerten te Staten bat fpn €rcell. tie ban 
SS»öe teni^obe foute betelen af te toen/ en te caffercn aïle 
naren' 't gene pp pen-luitcn contrarie te booif5 concoitaten 
lupBcn getaeu mag / met lajl pen-Uuten na te felbe booitaen 

uvallcg te reguleren. 
13. Regeren booitö te booif3 Staten tatmen pen- 

lieten booitaen nieten falbefmaren met eenigeonge# 
Sm bJoonlpbe noep onbepooilijbe petütcn / noep penluiten 

tien aengaente meer betreeben in te communie of ge# 
meeitjcpap ban te antere fpne iBajefi. patrimoniale 
lanten / met befepipben en genatelpb tracteren mette 
antere nieumc aengenomen lanten / alg <0elterlant/ 
€>berpffel/ en -öioemngen/ en tat men 00b ttt confent 
ban ïooooo gi. in geen confequentie en foute treeben/1 fien) niet afgelüelb en foute moiten/ fouten te booi|5 Sr£f# 

Iie jjeU 
tien cn 
fai &e» 
ftoaccn/ 
ito aj in 
tunfe* 
xjuentie 
ti'Eï&en. 

liaöDcn 
flcöaen 
en fjen 
bacc na 
tn alIcjS 
lecegu# 
iften. 
©atracn 

15?Sit aifo ’t ten lante ban Streept ónmogcipb fouöe mefen/ 
n>£« fouter paer mtetfle beterf/ ooft pet bierte part ban 
bLCuiae' öien toeftomenten tpten te confenteren/ acngefien fp 
onue luiten (ooft in fleur mefente) altpt patteu mogen 
ijoojipe bolflaenmet2o.i4.oftenpoog|lcn i8ooogl.en’tge# 
tooS5 ne fP jegenmooitclpft beten en confemeerten/ mag 

eenfteelg o m fpne |Baj. in fpnen groten noot te affpte# 
ren/eenftedg ooft om een pter fpn penningen meter# 
om te geben / te melftc bp maniere ban leninge en uit# 
fettinge / tot ooibacr cn piofpt ban fpne Jlgaj. turente 
ten ooilog opgebiodjt maren/ ’tmelft fpbp alfulöe 
f mare lallen en ongemoonlpbe mittelen fouten moe# 
ten binten en collecteren / alle eet-maren en ’t gene te 
nooDDmft ter menfepen aengaet befmarente/ ’tbjeift 

3J ten laètllenfo berre fp lange fouten butren/ te <©e# 
meente impoitabel foute ballen / en een goetertieren j 

„ ^itnce ban fpn getroume onterfaten niet en bepooit te 
„ eifepen. 
53 ^©emerftt mete bat te Staten toe jegcnmooitelpb 
„ geen geit en patten / noep en mijlen te beftoraen / alfa 
„ allegeretc penningen berjlreftt maren in tienjle ban 

fpne jBaj.entatban pet outfcptltgelt fo bed niet en 
guam/alg te itiïcn taer op gcaffigneert maren betia# 

55 gente / tat ooft pet lant ban Streept fo gepcel ban gel# 
„ te mag gebloot/öatter geen geit op logrenten noep lpf; 
„ renten en mag te beftomen/obermitgte pejlcpetge#- 
„ peel lant ban Streept tooi regneerte / en piincipapjft 
J5 tat te Staten noep niet abfoiutelpft/ niaer bp piobifie 
J5 alleen en maren gerejlitueert/ ’t bielft paer geloof tatfe 
5, placpten te pebben ganfcpelpft mag terogerente en 
„ meepnernente/fo maren fp te bieten / tat fpn €rcdl. 
„ terflont foute mogenlicpten tebooif? 50000 guit. op 
„ paerluiter obligatie/tiefp taer ban fouten geben en 
„ betalen teintereffe na atbenanttenpenninftfejlien/ 
„ tie fp fouten gupten en afioffen / binnen ten tpbban 
„bier jaren na te retuctiebanten lante ban foliant/ 
3J oftattetroublen in’tgepeel gecefcert fouten mefen/ 
„ en ttt met 8ooo guit. tcffeng/cn tatfe te rentenen 
„ pooft-fomme fouten mogen binten bp berftopinge 
„ ban log en Ipf-renten/fo poog en laeg alg fp te felbe/;. 
„ na gelegentpeit tegtptg / fouten meten te ftrpgen / en 
,, öat nieraant taer ban bipen foute mefen ^eejlelpft 

I. Deel ' • 

lanten fo ganfcpelpft betoiben en opgegeten moiten/ cn au» 
tat bezaten onmogelpft foute mefen teUooif3pen# fttciEren; 
ningente fumerenfen ooftbooitg tot antcrentoefto#ierJ"ttl!# 
menten tpteu/fpne jBajejl. eenige beten/of fubben# oe le 
tien te toen/fo fpn €rcell. mei ftonte bemerften mat toen o» 
een onba'tiaegipfte fafte pet foute mefen / tat men öe Sök 
lanöen ban streept / nu in al fuiften [oberen flaetgc# 
fielt 3pnöe / na ftilften onfpieftelpfte ftofïen cn laflen ton ban 
bppen-luiöen geleden en getiagen / nod) met nieume SSSS 
tmpolienen fepattingen fouöe befmaren/ cnöatöaer bcuiacn 
benejfeng ooft öe booif5 onreöelpfte ertraoïöinarig enae» 
uitfettingen en concufften niet en fouöencefferen/cn [1cGl’^ln 
mat grote tnconbenienten öat öaer Dooi ban tc ge# get ge» 
meente/Die in’teinöe tot Defperatie fouöe gefepapen p?efc«# 
3pn te ftomen/te bermadjten foute 3pn / tat taerom br07Sc[f 
fpn €rcellentie foute gelieben te confenteren / öat alle (Fol 7 6.) 

tegene/ober mie fuifte uitfettinge/fepattingen of im#« 
pofitien/ fontei* confent ban te Staten/ getaen marence 
ofgetaen fouten mogen merten/te felbe niet én obe#cc 
tieren/ cn ooft tatelpft te ereemie ban tien fouten mo#cc 
gen refpleren. (©itonnerente tot tien einte allen <©f#a 
ficiergen ^lufli£iergtaertoe berfocpt3pnte/ tc felbecc 
alle mogelpftepulpe/bpflant en aflïftemie taer toe tecc 
mogen toen / mant booimaer te Staten te bergeefgc‘ 
tot eenige petitie fouten berfodjtm&iten/algantere^ 
bp fiep felfg fuifte impofitien fouten mogen toen. €ntc 
berjlaen te booif3 Staten/ joat bp altienpetme/gban 
’tgene booifs iggecontrabeniecrtofnietgepotiben ence 
moite/ tatfe alftanongepoubcnfoutensü'p/tn’tge# ‘c 
ne fp pier boren gepiefenteert patten. ^erfoeftentecc 
mitgtien/ tat fpn €rceHentie ftetebe pem batr te“ 
booif5 Staten tact meté te ponden booi geconten#tc 
tma en metten eerjion in paerluiter fafte /nopenteCc 
te fentemte bp ten l|ertog 3Hba jegeng penltii# ‘c 
ten gegeben/te nemen ö’tnfoimatie / taer ban fpne ‘c 
liBaieftettbp fpn biiebcn nu antermerf fpn €jecellen#Cc 
tie lall patte gegeten / cn bp tenfelben teimercetc#<c 
ren / tateben bcirc fpn fjiaaj. uit tefelfteinfoimatte<c 
en antere fepiifturen fpn jlajeiï. geeerpibeert nietencC 
ftonte.béritaentenotoiro injuftitie en iniguitebantece 
booifdtefementie/tatebenmei fpn^aj.geliefte te#4C 
felbe metter tact buiten fojme ban reepten te aboleren/cr- 

Ccc 2 caf 



jg© 
Het fcvende Boek. 'iS74- 

foffeKti«te niete boen / 0» Se toelBe mettcc SaeB 
” buiten fotme San (uSttie/tetlJt/teSen en eauite SP 
35 Dutten t . po itinc ttfleD toaö gegeDen* 
3> ben aelietie De boojfcljjeben 
3, Dat 3Ö11 hoo2fcti?cben fententie in juftitie 

öefe 3ÜJ* 
5> 1L0KS? ja-herlanDen eentge onparnjbige Ketö^ ,3 Itëajctfeuss ^^öetianoen Eg ü ^ajeiïctt Dien 

tetss / acötectooigenbe De W*» ag s»n ^ ^ 

3’£enfeim .SS^nSeng?namt'faDeöefcöieDenfou. 
3,boo?fe&ta„tiDDel Dan juflttie ge, 
5,öe/alfo fp UcDc Ö n tjp eenige encao2Dinanö 
3, cejltueert te too? / mogm piefumcccen bp anDere 
” toeffiï viSegen ie toefen/fo fp Daerüeber tnno* 
3»mtDDelen Dern ö' \3002f5 fententte/en De 

, »tentte7«2fflSS/6pDen feertogDan2iiba 
j>opp2effte)egen^Ö ^ «inen öaeD geb?utbt/<©ob 

” 'S533ÏÏScBffiE»aSe«?en allen Sefen 
;; |"scn [iSföB en naton tjteisen. 

?enöie milüené/ op febece jaten en con* 
I lm/3fi/Ên 100 peiiuum 

.. JU/10/20/* ’ ïLng/ op fefeere jaren en com ban ppn ^an ii8°oo guiDen?/op j w boltfaen/ 

S? SSSSl«("»»fP Sageltjt soojSen 
bobeti jjessntet jegenji ^tabljoubec gequeit/ om 
öe ge^ i^eece Dan 25nlp u ,oaec icggenDe/ en alfo fp 
cotifen' icninge Doo? De (olDaten aioaee naDDen fp 

SSS» Mt i>is^SMSSSS^SlSSmSM» 

SA aaSRS aenïiet Beloof Be n» 
SR pf?fouVe?moBenStn&ent maa Bp fte^ Jmlutten 
‘anben ««rttmoibe Dn monDe enooft bpoewTie gene 

pijnfouDen mogen DtnDen: maet w u«g v -;e* 

iSSï/ «“SS™ ïtóStelStoa® om Se booefj 
SW jrtmsen./ bètmftë Se «suttge «ogen en fW«e 

toR, lallen 3jjne nj® Se foisaten binnen Ben fels 

tóen leggenbe/ te mogen fnwtteteni en wy J 
toefen/2LïrtlaniaP te laten Dolger 

onserBousingc Bet foISaten nlet MOf em mams 
One of biet / maet Soo? etteltjfic faten fonsc moeten 
geSonBcntóo?Sen.®e©olmatrm0SeopBtBagbaret 
gecompateett ïtinSc / ijebben naet tommnmcane 
metten anBeten gebonBen/ “tf tótfotb P 
Ben booifcBteben ©etrope en San Se b teSen / saet 
bp ben iafi gegeben toas / om De felDe te Doen ep 
meten, ©n na bat BentuiSen topte ban 
toaöhernunt/enDaerbeneffenö aengefetD/oapeutt 
Batht fouBen toefen / Bat BP op ^atetSao mebomen- 
Oe / w fense ben 7 Set felSec maenS / Be btieSen San 
©ettS Botfit te Som publtcctcn/ m SoottS la en 
cffemfetm/ ten toate faüe/ fi> luiSen.miBSeltóen 
mbeeen anSetgoeS Bequatm mtBSel tótftet1 te Sin- 
sm/mofStelnbet en minft fcBaBeUjBet Ben3tanSe 
mBcinntfetenmSanSienjflnSc/ San ben impoBe/ 
orn oacc mcSeSe folBatm te onSetBouben/ BmluP 

fn een anbctfouben mogen nomtneten/en 
S w setotsmeten/UBtebpSen©: 'femfboo? 

ttgDefe6cr gefcD?tf\ mm ttgDe febctop Den 7 (^Dam / aen Den 

1 . .. An 

MSSeSSSë DDiongen geDjeep 3Pöe) iwuw«u 1 tlïö lanb 

gÜBSg^ 

mÊ&MSiB 

en’tfelDe Den Doo?f3 paren 
n/om Dtetotbepoef enonDerpom 

Sagssass» 

rSSSisSa 

SassssKS 

sSnsansëaamm/miSfgaSetS’tfouIagemmten 

rigljeben foljae(l geen einse en fouBe nemen/ en Se 

D? voir^rin >« »w 
1574/binnen^-eeaweerden bdêSrevenzgnde feg^en ^ 

ihr’ffï™JmvmDeSm gXn beroerende fff 

middelen) *%*%*££ "Tr^ in de Landen ^ 
te onderhouden de ioiaat pprriidsHeere van «jne 
leggende, dat de Furft vanJa* fi- eJ F Q.en fijne p?opof 
defe Landen, in den ]aie 159 • woorden tie* 

den^himde'le^en ar"lcu^n van der Landen verfchrij- 

vir^e. _ r F|orjs van Egtnont, van wegen 

onfen Genadi^Q^ na is 

enge^Srmeerr) %g5££& 

men, regeren en ]eSlia?e^ lsdieDoorluchtige 
manieren en vryheden,fo Saflen gedaen hadde, 
Furft Hertog Georgiaen van e aisgm0gelijk, mefe 
doch niet weiniger,immers fo veele alsmog j*, 
meerder vryheden en genade lijnde alldoe 

Daer en boven heeft de Prrnce ™o ^ ^ 

KeifervanR»“e"’-'X^hoSloHijto geachte- 
{en aldergenadigften Heer g s inden 12. 
niffe, in den Tradate van >ie inkornfte, die 
articul belooft, boven de con , peaccordeert 
tot fijne Majefteits behoef gemaekt en ê alste 
foude worden,boven de.,ord^Zn^cn, pro- 
weten den jaertax, t Bl p.» • averye van de Swa- 
fijten van de gdaer niemand na‘ en 
nen, zeevond en diergelijke > niettebefwaren 
taelt, of recht toe en heeft, de Landen n ; 

„och te belaften , h met 

S"'^^,^£TdlSeCn'mer (allen accoord. ^mpoflett/ €ouagienof 
Den en 2&0ltoerhen/ dan darmen met lulne Maj.on¬ 
en conventie te vreden fouden wefen , en ^ ^ 
derdaneu daer mede vry en eeuweli;konUal_ „ » Voor 

l 



Oorfpronk der Nederland/è Beroerten. 
Voor welke ordinaris domeinen en profijten fijne 

Majefteit, ook in den 6. artieul vanden fel ven tradlaet, 
heeft belooft de Landen in rufte en vrede te houden, en 
voor overtochten, overvallen, gewalt en krijgsveerdin- 
gen te befchutten en befchermen, fo immers fijne Ma¬ 
jefteit dat mogelijk fou zijn, en ook defelve in allen 
tradtaten, handelingen en beftanden begrijpen. 

In den io. article van den fel ven tradtaet is weder 
Verhael, dat fijne Majefteit de landen en onderdanen 
onderhouden foude, in alle manieren, ordonnantiën 
en vryheden, fo voormaels de voorfz Furft van Safien 
die deugdelijk onderholden en toegelaten hadden, Ton¬ 
der daer-en-boyen te doen of yemands te befwaren. 

En ten laetften heeft fijne Majefteit belooft fijne Ma- 
jefteits Stadhouder van de Landen van Vriefland in der 
tijd wefende,de felve fijne Majefteits Landen de voo rfz 
articulcn te doen beloven te onderhouden, adderende 
faldo’tgene de felve Landen meer van fijne Majefteit 
noch folde mogen verwerven. 

Welke als ook alle andere tradlaten, privilegiën, vry¬ 
heden en olde gewoonten fijne Majefteit heeft gefwo- 
ren,de Landen vaft en onverbrekelijk te onderhouden. 

Als van gelijken Coninklijke Majefteit van Span- 
gien, &c. nu ter tijd onfen aldergenadigften Heere, in 
fijne Majefteits huldinge heeft gedaen. 

En heeft dien achtervolgende d’Excellentie van den 
Hertog van Alva, &c. Gouverneur den zo Juny an¬ 
no i f7 }. binnen Nymegen verklaertfijne Excellentie 
meninge over al niet te zijn, de Landen tot minderin- 
ge, verkortinge of nadeel van hare privilegiën te be¬ 
fwaren. 

En van gelijken heeft d’Excellentie van den jegen- 
woordigen Gouverneur den iyDecembris voorleden 

) binnen Bruffel verklaert, dat d’intentie van de Maje¬ 
fteit en de fijne is, de Landen te onderhouden en obfèr- 
veren hare privilegiën, gebruiken coftumen en land- 

• rechten,die fij ne Majefteit haer heeft befworen daerom 
mits by haerluiden declarerende de pundten, waer iti fy 
pretenderen gecontravenieert geweeft te hebben, ter- 
ftont daer in te willen remedieren, gelijk reden is. 

Van alle welke pundlen en articulen mach blijken by 
genoegfame en autentijke documenten. 

En hoewel daerom de Landen niet geholden en wa¬ 
ren yet meer te geven , dan als boven verhaelt, en fijne 
Majefteit ordinaire geconfenteert is,en dat de Maje¬ 
fteit geholden waer de Landen daer voor te befchut¬ 
ten en befchermen, voor alle overtochten, overvallen, 
gewald en krijgsveerdinge, is ’t nochtans dat d’ingefete- 
nen van den Landen, om te tonen hare goede gene- 
gentheid en onderdanige wille, tot profijt van fijne Ma¬ 
jefteit, en om voor den toekomende tijd te yoorfien, 
en van, alle fchaden en overtochten der vyanden be- 
fchut te worden, in den jare 1570. fijne Majefteit tot 
een propijn hebben geconfenteert 128000 Carolus 
guldens. 

Welke in depoft en efpargne folden leggen tot een 
trefoir, om hem daer mede te mogen behelpen, indien 
datter eenige nodelijke affairen overquamen, en te die¬ 
nen voor een provifie tegen een onvoorfichtige inva- 
fie, oproer en commotie, als het blijkt, de penningen, 
tot dien fijne geconfenteert te zijn, by de aóte mette ei¬ 
gen hand aen de Excellentie van de Hertog van Alva, 
enden Secretaris, d’Overlope getekent,van date den 
24. Odtobris 1570. voorfz. 

Buiten alle de andere grote en menigvuldigefom- 
men,die fonder wille en confentvande Landen zijn 
omgeflagen, aengaende welke, om van die tot gele- 
gendertijdrekeningeteeifchen, fy proteftcren, faldos 
rechts te blijven. 

En fo van de voorfz propijn noch ftaen te betalen 
twe termijnen, als Martini toekomende, en Martini 
anno 1575. telkens 15600 pond, makende y noo pon¬ 
den. 

En dat die van Groeningen van de propijn is ver- 
ftrekt de fom me van 14600 ponden. 

So is der Volmachten goed bedunken, (op verbete- 
ringe van de Staten van de Landen) dat men tot onder- 
holdinge vande foldaten eerft de penningen van dje van 

I. Deel. 1 

Groeningen weder fal ineifchen,en daer na de refte 
van de propijn totten felven behoef employeren. 

Dat voorts daer toe worden geem ployeerc fijne Ma¬ 
jefteits andere opkomften vandefe Landen, voor den 
welken fijne Majefteit belooft heeft de Landen te be¬ 
fchermen. 

Doch of de penningen van die van Groeningen fo 
haeft niet mochten ingevordert worden,prefenteren 
fy by anticipatie Van den toekomenden termijn van .dc 
propijn, twee ftuy vers op te fchieten, fo verre van dc 
voorgaende omgeflagen penningen, welke buyten der 
Landen confent omgeflagen zijn, niet meer voorhan¬ 
den is 

En doet niet, dat men mocht feggen de pennin¬ 
gen van de propijn eenige koopluiden geaflïgneert te 
zijn. 

Want contrary word gefpeurt en bevonden, door 
dien dat die van Groeningen 14600 gulden daer uyc 
verftrektzijn. 

En al mochte het felve alfo zijn, behoort men de 
Landen meer geloof te holden, dan de koopluiden, fb 
de penningen tot behoef vande Landen belooft zijnde, 
daer toe behoren geemployeert te worden, of folden 
de Landen goed recht hebben die in te holden. En dat 
dc Majefteit de Landen geholden is obligationejurata» 
aut juramento confirmata, niet te befwaren boven haren 
vryen wille d’welk gefchien fold, fo verre men defe 
penningen elders, dan tot behoef van de Landen fol--, 
de employeren, en de Landen daer-en-boven tot on- 
derhoudinge van de foldaten befwaren, zijn veel meer 
redenen, waer door de Landen in defe penningen, 
komende uit hare liberaliteit en ad certum deflinatum- 
que finem geconfenteert, behoren de koopluiden ge- 
prefereert te worden; Doch fo verre de koopluyden 
daer toe menen recht te hebben, mogen daerom de 
Landen aenfpreken , en behoort men defe kooplui¬ 
den fo feer niet te favoriferen, dat men daerom d’inge- 
fetenen van defe Landen (niet min zijnde goede en ge¬ 
trouwe bnderfaten van fijne Majefteit dan de kooplui¬ 
den) daer door tegens recht, reden en billikheidfold 
befwaren. 

Doet niet, dat yemand mochte feggen, om de trou«' 
blen in defen Landen gerefen van node te zijn pennin¬ 
gen op te nemen, fo uit voorgaende reden wel blijkt,de 
penningen van de propijn in eumufum belooft te zijn. 
En fo in allen gevallede Majefteit in den 7. articule van 
den tradtate van den 24 belooft heeft, dat gene Griete¬ 
nyen;, dorpen, noch particuliere perfonen, d’eene voor 
des anders misbruik of delidt gepunieert fullen worden, 
dan in faken na den befchreven rechten, kan ’t felve 
niet opereren, al warende penningen niet expreffèin 
hunc ufum geconfenteert. 

En fo verre men hier mede niet folde willen te vre- 
den Zijn, fo gebieden de Volmachtige hun tot welbeha¬ 
gen van de gemene Staten van den Lande met aller 
ootmoedigheid en onderdanigheid te rechte, begeren¬ 
de in juftitie ontfangen te worden. 

En hebbende de Majefteit in den jare ifif. de 
Landen belooft, fo tot eenige tijden twift tufleheta 
fijne Majefteit en de Landen onderfaten in ’t gene¬ 
rale vallen mochte, dat daer toe van fijne Majefteits 
wegen twe goede mannen , en twe van den Vrie- 
fen onderdanen wegen folden gefet, en by de felve 
gefcheiden worden. Dat fijne Majefteit twe goede 
mannen fal gelieven te noemen, fy willen van gelij¬ 
ken doen. 
. ’T welk fijne Majefteit de Landen ten beften fal ge¬ 
lieven af te nemen, gelijk fijne Keiferl. Majefteit fijne 
Majefteits Heer vader, onfen aldergenadigften Heere, 
in gelijke fake of verfoek heeft gedaen, befonder 
nihil fit, quod clariori lumine prafulgeat, qudm fides in 
Principe, qua in ore Principum firimor effe debet> qudm 
privatorum. 

Defen fo zijnde, en hier mede goede middelen tot 
onderholdinge van de foldaten , is niet van node nieu¬ 
we impoften, contrary de Majefteits belofte en eede en 
gemene gefchreven rechten, in te ftellen. 

Hier by geconfidereert, dat, die fulx folde tegen 
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dor Landen willeen conferit doen, geexcommuniceert 
fold zijn , fijnde ex cajibus inEüüa C<zn& Domini c ompre¬ 
ken fis j ér fummo Pontifici Yéfervatis, ut habetur in duob. 
extra: beginnende beide", Etji Dominicigregis, de Poe- 
nit. ér Remjf. boven alle de poenen djure Civili gefia- 
tueerc. 

Waerom en want hec Oftroy vandefelve impoften 
niet alleenlijk buiten confent van de meefte part van de 
Staten is geimpetreert, dat ook geen Gedeputeerde om 
fulx te verfocken laft hebben gehad, en ook niet fal be¬ 
vonden werden, dat een ige Heden, Prelaten of Edellui- 
den in’t felve fo en in forme het felve mede brengt,heb¬ 
ben geconfenteert. So verklaren de Volmachten, dat fy 
haer mettet felve Oftroy nieten begeren te behelpen, 
noch het felve denken te introduceren, waer toe de Sta¬ 
ten en niemands anders oorlof is gegeven, Et cum bene- 
ficium non conferdtur in invitum» dat het felve ook geen 
effeft behoort te cefTeren. 

En dit alles, feggen de Volmachten ,fo fy niet Staets- 
wijfe,naolde gewoonte vergadert fijn, geen Prelaten 
fijn befchreven,en eenige naemhaftige en van den prin¬ 
cipalen Adel van de landen, waer onder ook een Gede¬ 
puteerde isgeweeft, voordat de propofitie wordege- 
daen, fijn hieten uit Salet, alwaer de propofitie folde ge- 
fchien, te gaen, onder proteflatie,dat fy mits defen noch 
eenige andere aften, de landen in hare traftaten, privi¬ 
legiën , vryhedenen olde gewoonten niet gedemken te 
pr3ejudiceren,of dien aengaende, die eenige vermin- 
deringe, verkortingc of nadeel te doen, willende der 
landen faken geheel holden, tot deliberatie vanden Sta¬ 
ten behoorlijke geconvoceert en vergadert fijnde’, en fo 
iet ter contrarie mochte gedaen werden, protefteren fy 
voor God,fijne Maj., en deganfehen wereld van onge- 
lijkennulliteit. 

Prefenterende nochtans voort en onverkort enfon- 
der prejuditie van de voorfchreven traftaten , privi¬ 
legiën , vryheden en olde gewoonten, tot dien He van 
fijne Majefteit te doen, al’t gene -goede en getrouwe 
onderfaten haren Prince en Heerefchuldig fijn te doen, 
t’oirkonde hebben die van OoHergoe gebeden Sippe 
van Meckema, en Liewe van Jelgerfma , Gri etman 
van Achtkerfpel en de Seven-wolden, Tinke Andrin- 
ga,enTyedger Ryurdfz orn defen van harenlc wegen 
ee onderfchrij ven. Ert hebben die van Wefterg oe, die 
hier in geconfenteert hebben, elx defe van hare 'Griete- 
nyen, waer van fy in hare fubfcriptie mende hebben ge- 
maekt, ondertekent, aftum Leeuwaarden den i o Sep- 
tembris, en was ondertekent Scipio van MecLema, 
Lielgerfma, Linka Andringa,Typdger Rewertfz Mar¬ 
ren van den Nytfem van wegen Mimfnerlga, &c. Tie- 
marum , Firdigum en Harlinger Vuitbuiren. Bocca- 
rius voor my en mede ter bede van de Volmachten van 
Niemaldumdeel, Sixtus Tzaleng van wegen Frardc- 
kerdeel met fijn adjunften, Dien Hannya voor Baera’e- 
radeel,Bonne Lyklama als mede van Wijmbruitfera- 
deel, Roedmerus Regyri voor Hennoerderadeel, Ha- 
ryng Wabbesfz als mede van Wymbritferadeel. 

T'x gt gefcDpft acn be .gtabbouber bp be ©olmacD* 
rr tian | J ttgben / ter p?efentte ban ben pefibent en ïïa* 
St öen 1 obetgeïebert / en bp Dan gebtftteert 3ijnbe / toag 
acen baer in feer gualtjB te toeben/ feggenbe ’tfelbe niet 
lonten* te jtreeben noefj mit allen öicnfïtg te toefen totte $?o* 
inmc1 boo?f3 / ban nteejt toaren begröpenbe ïtlacé- 
ant* ten / p?oteftatien / en anöerftno onbienüig ter mate* 
taoo?&e i te / bat alfuüie p?oeejïatten albaer niet en bteïen / bat 
Si?2 f? felbe op gelegener ttjb mochten allegeren aen 5ijn 
uiacörta* «Srccllentie/ben «©ouberneur <£É*enerael/ fijn <0enabe/ 

mttfgaöcro ^efibent en Uaben fouben be fianb baer 
aenbouben/batfp geï)oo?t/enboo?tsitot befebetme* 
nijfe ban Dun pnbtlcgicn fouben geholpen toerben/aen 
Dunlutbcnboojto berfoc&enbe en bibbenbe/batfeDen 
eigen pjofjjt en toelbaren fouben infien / ’t felbe boenbe 
eengoebe nubbel fouben binben/ toaermebemenbe 
folbaten biemen uit be lanben niet en mocDt ontberen/ 
noch een toijl tgbö foube mogen onberDouben/ met 
beel meer anbere miöbden ban inbuctien / om tot 3tjn 
boojnemen te gera&en / baer toe geb?uifct / toaer mebe 

be ©olmacbtigbe / bie beboo?f3anttooo?be oberge* 
b?acDt Dabben / toeber bp be anbere gemeen bolmacDs 
tigbe in Dare bergaberinge / al ’t gene boo?f5 isl / ber* 
Daelt D^ben* ^B>en n ber boojf3 maenb Debben 3p 
toeberom bit nabolgenbe gefcDPft boo? eenfge ban Da4 
reboenoberleberen. 

« DE voorfchreven Volmachtigde gehoort hebbende Unbet 
het mondlijk rapport van Heer Sijltye Tzalinxlx 

PaftoortoeTzum, Ezard van Damia,enldtsldtflfx. op öc 
om voorgaende hare antwoorde over te brengen, ge- Pjopofï* 
tonden fijnde,by den welken fy verklaerden mijn Hee- [,cEn^”e# 
re van Billy Stadhouder, &c. door aenfeggen van mijn re ban 
H'eereden PreGdéntDo&or Igram van Achelen, hun SOflfg. 
to egefichtte hebben, dat hoor E.de Landen niet ge¬ 
dochte eenigfins in hoere tradlaten, privilegiën, vry- 
hf.'den, en olde gewoonten te befwaren, en nochtans 
te begeren, dat die Volmachten aenfiende den tegen- 
woordigen nood, een middel folden foeken, om de fol- 
daten noch tot een weinig tijd te onderholden , &c. 
Seggen dat fy eerft en voor al perfifteren by hun voor¬ 
gaende antwoord, en de proteftatie aldaer gedaen, als 
datfy de Landen mits defen noch eenige andere aften 
in hare traftaten, privilegiën , vryheden en olde ge¬ 
woonten gedenken te prejudiciëren, doch om te verto¬ 
nen dat fy al by de Majeft. haren alder Gen. Heere ge¬ 
denken te doen, dat hun mogelijk is, al fouden ty hun 
nochfofeerbenauwen,fo confenterenfy, dat i Hui¬ 
vers op te floreen rente, tot onderhoudinge vandefol- 
daten om geüagen fullen werden, mits dat de felve ge- 
expendeert fijnde,men voorts totterfelver onderhol- 
dinge fullen employeren dereHerende penningen van (F0I.78.) 
den propijn ,en datmen tot genen tijden meefwöor- 
den of mende fal maken van eenige nieuwe impoHen, 
en ook datmen de Landen niet meer met extraordina¬ 
rii koHen van wagen, fchipvrachten, teringe derfol- 
daten, eyfehinge van voeder totte paerden, door paten¬ 
ten of anderfints fal belafien , en dat tot dien einde brie¬ 
ven aen den Hopluiden en Grietfluiden fullen gefchrc- 
ven worden, by den welken het feer fcherp den felven 
f al bevolen werden, de Landen mette voorfeide laHen 
niet meer te befwaren, by arbitrale correftie. Enfo 
ve rre defe prefentatie niet en worde geaccepteert, fo 
weten fy geen andere middelen totte voorfz onderhou- 
dinge te vinden, dan perfiHeren by hun voorgaende 
antwoord,verfoekende hier op met alder ootmoedig¬ 
heid een eintelijk fchriftelijk affeheid, om noch fijnde 
in den onledigen tijd te mogen t’huis reifen, &c. 

€nfobttgefcDufte acn ben ban 25illp ober* 
neJebert en gebiftteert 3tjnbe / ecDter fetbe toeintgte 
jïrucbentot toucDtbaerDeib ter fafte/ ban alleen feec 
li?cite(ïerenbe/fo Deeft Dp en ben ^?eftbent en ïiabett 
iie felbe een fcD?tftelö& anttooo?b gegeben/najjemael 
D v geen Doop en fag/ bat bp Denlutben iet b?ucDtbaerst 
u f tgerecDt foube toerben / oo?lobenbe be felbe te mogen 
b mrec&ennaDutë/mitiS latenbe copiebanDun p?o* 
ci «ratte / baer in geinfereert be namen ban be gene bie 
g, ecompo?teect toaren getoeefr. 

n h€n felben bage na ’t boo?f5 affcDeib Debben be 
J l ©olmatDtige ban be &teben ban ©?ie(!anb/ be* ®any 

Da Iben Eeeutoaerben en ^oefium / feBer anttooo?' fietin» 
be 16'p ’t p?ooft bie gemene ©olmacDtige gebaen ober* g|. 
gel t bert/ inDoubenbe in fubfïantie/ bat fp berftaen Ia^/ 
Del tbenbe be p?opofttie/ bp ben Ijecre ban 2Ötllp Daten ( uftae- 
iSt nbDouber gebaen/aengaenbc b’tntrobuctie ban ben 
imi uoffenonlanrgeraemt of een anber mibbeltebin* toacrbcn 
ben tot onberDoubtnge ber folbaten/ tot befcDermin* cn©oc* 
ge l u:r Sanbeu albaer leggenöe / bat fp boo?fobeelin 
Dae. r toao/ ratificecrben en app?obeerben ’t confent / 
batit ’a nbere tpbebpbe boojnoembe fteben/ tot intro* üan bm 
buct fe Dan ben imjjoff en toaö gegebcn/fulr en in fulbet 
boegen /en op alfullie conbitien/ al^Det concept ber* ^ 
Dalbi m \ jemaeBt / ïmttfgabera öiberfe apoftillcn en ap* 
point 'teimenten/fo :ban ben boo?fcD?eben ^tabDoubec/ 
en <©i )u»berneur <© enerael / tot app?obatie en berfe* 
feertn»3e ban bten b eneem / mebe b?engenbe en lui* 

benbe 
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DenDe toaren. dan aengemerftt toefenDe bet boo?f3 1 
dctrop Daer meDe fo aengaenDe D’ontfang ban Depen? i 
mngen / en De refteninge ban Dien/ fo aengaenDe anDer { 
Dtberfe puncten / niet en toast conform / Dan merftelijft 
Dtfco2öeert/ alg fp Deg nooD3ijnDe/toei naDerberto? 
nen en Declareren fouDen / en feonDe fp in De introbuctie 
banDemtpoflen in fulfter boegen /alg ’tfelbe dctrop 
meDe bracht/niet confenteren/fonDerlinge fo’tfelbe 
fouDe ftrecftentot merfteltjfte prejuDttiebanben geme? 
nen ^teDen en SanDen / en ooft te contrariëren De be? 
ïoften bp Den %ere ^taDfionDer/ ban toegen fijne 
jBajeffeit / ben ©olmac&ttgen / gebenbe Ijaer confent/ 
geDaen / Daer op fp declaranten baer bettroutbab? 
Den / en noch berttoutóenbe toaren/ feggenbe en becla? 
rerenöc / Dat fp boo? De banb / fo berDe De fïoreen rente 
metrësecr Dragen enmocbte/geen beteren miDDel tot 
onberbonbmge Der folDaten en toifïen / Dan b’intro? 
DuctiebanDen boo?f3 impofï / fo toanneer bet boo?f5 
dctropmet betboo?f3 confent / en De boo?f3 apoftil' 
ïen en appoinctementen conform gemaebt fouben toe? 
fen / en niet eer / en Dat miDDelertijD De folDaten fouDen 
toorben onöerftouDen / fulralg Den l^eere ^tabbou? 
Der / geboort bebbenbebe refolutie ban Den gentenen 
Eanben en anDere ^teDen / bcbtnDen fouDe te bebo? 
ren/Daer bp boegenDe/ Dat fp declaranten / op Dat 
Den Dienft ban De doninftlijfte 3ifêaj.gebo?Dert/ en De 
gemene Eanben befcbermt fouDen mogen toorben / 
toel te breben 3pn / Dat bp De gemene EanDen en anbe? 
re céteDeneen anDer miDDel/ tot onDerljoubingeDer 
folDaten / fo biel ncffeng Den ferbicen en leningen / alg 
Den Êanben en ^tsöen lijDelij&er en bequamer ge* 
bonben mocljtc too2ben / prefenterenbe baer Dien aen? 
gaenDe / na baren bcrmogen in alle rebelijfiöeib en bil? 
ltjftbdb/ inDientDoenlijlt enmogeUjft fp / De gemene 
Eanben en anDere «gteben conform te maften / en 
bootto al te Doen / Dat goeDe onDerfaten ban fijne |Ba? 
jefleit fcfj'ulbig en geljouDen maren te Doen / toaer me? 
De fp baer recommanDcrenDe toaren in De goeDe gratie 
ban Den J^eere ^taDficuDer ban toegen fijne jjBajeft. 
berljopenDe Dat bet fdbe fijn denabe gelieben fouDe/ 
fjaer boo?f3anttooo?becn refolutie boo? goeD enagte? 
eöelaente fim/enftacr metteonberboubtnge ban De 
folDaten niet meer of langer belaft fal laten/ Dan fp elft 
in baren fïaet en conDitic toaren bermogenDe, 

©fe ban den 12 ^eptemteio hebben De ©olmacbte bah De 
«en. drietenpe ban J^ennaerDetaDeel / ben fcbeiDenDe ban 
naSr gemene ©olmacftten/fcfter gefcb?ift/ tot bolDoe? 
fSen ninge Der propofitic obergegeben/ bouDenDe in fub? 
Sen ban jtantf e. dat alfo De Eanben op De jegentooojbigen 
vanrn ^anDgDag / brrmitö berftbeiDentfieiD Der opinien 
S» uiet eenbracftteiijft enbaDDen ftonnen acco?Deren/ fo 
tra. gaben De ©olmacftten ban ï|ennaerberabeel in fpecie, 

op DeboojnoemDe piopofitic / onDerDanig boo? refolu? 
3j tieteftennen/DatfpluiDen De Coninftlijfteltëajefteit/ 
3j niettegenftaenDe bare nooöD?uftigbetD / na Ijaer ber? 
33 mogen toel begeren tot onDerljoubinge banbenfolDa? 
33 ten te fubbenieren/ en alfo ftaerluiDen niet Djagelijft en 
3> toag op De fïoreen rente fulr tefïaert/ bonDenfpniet 
33 onbeguaem / nocb eenige apöcre beter toeg/ alg om al? 
33 fulfte bulpe op D'impcjlcn / bcrmogenDe bet dctrop 
33 op De limitatien bp Den J^eere^taDbouDet geDaen of 
33 gelooft te Doen / te leggen / bibben en begeren Daerom/ 
3) Dat Den Igeere ^taDpouDer/ accepterenDe Defe bare 
3> refolutie geliefDe ben te actojberen oorlof om na buig 
33 te treeften / bebelenbeften in De goeDe gratie ban Den 
» I^eere ^tabbouber/ ten einbe bare »6?ietenpen ban al? 
33 ie ertraojbinarig fcBattinge / teringe optenbuifman/ 
3> en anDer Diergeftjöe onftojten ban folDaten geb?jjDen 
33 onbeftoaect mocljten blijben. 

Ef ntelijften beeft De boo?f3 ^eere ban ©illp bet 
boo2f5 detrop ban D’impoften eenige in banDen 

gegeben / om ’t felbe te Diminueren en corrigeren/ fo fp 
fouDen menen minft fcbabelijft te toefen boo? De ©?o? 
bincie ban ©?iefïanD / en De folDaten meDe fouDe fton? 
nen onDerbouben toerDen/en beeft Die fo/na bele p?ote? 
fïatie ober en toeDer ober/Doen publiceren en ingeboert/ 
boetoel niet fonDer grote modten/opfpjafte en onDanft, 

©an De droeninger dmlanben beeft bp gectfcbt ®ce' 
IOOO gulDen ter toefte/tot onDerljcuD Der folDaten / 
maer alfo fp bem De felbe gebelijft toeigerben en affïoe? ctfcijt 
gen/allegetettDe bare p?ibilegiencnaccoo2Den/ Daer 
opfp aenDen ïieifer toaren geftomen/fo beeft l)P De 
boo?neemfle ban De Staten bare buifen bol ^pacnfe ban 
uiiterengeleiD/en Defelbe uttermaten feergcquclten 
gebereert/ Dieg niettemin bobben fp bem eenDracb- S'„ 
tclp&Defcbattingeafgefïagen/ enniettoillenbetoilli? en ©m? 
gen / ja bebben ten lefïen bare <©eDeputeerDe na 25?uf? mcian, 
fel gefonDen /en bare ftlacljte ober irem geDaen/ fo tot onöcro£ 
3ijnber plaetfen fal gcfeiD toerben. fiouöm? 

3©p toillen nu eeng boo?tg herbalen ban ’t gene Dat 3c ban ’t 
bp Den ^pangiaerben / na De ontfettinge ban EeiDen ; 
igbeb?eben. ^ter boren bebben top berbadt/boe Dat ©er 
2BalDeug/na Dat bPSciDen met groter oneerebaDbc&pan' 
moeten berlaten/ met bet ftnjgobolft haft IjaDDe gdo? Keil! 
geert in Den !$age/ boo?tg in De dorpen ban Ijct 3©e jï? in 
lanD / altoaer fp Den fjuiffuiben feer grote oberlafï toa? *anö«« 
ren DoenDe/maer alfo boo? bot Doorfïeften Der Dijften 
en bet open fetten Der fïuifen/ Daer boren ban berbaelt xdöEn , 
tg / beel toaterg int lanD toag/ en ftonDen fp baer fo toel 
niet logeren nocb fo geruft leggen /fp en toerben alte? 
metg ban ’g $?fncen ban drangten bolfte heroefjt met 
febnitert/en op eenige hoogten/Daer men qualijften 
aen moebt / fïoegen De bulfïuiDen eenige febangfteng/ 
en DeDen ben fo bele afbreeftg aen bictualte alg fp 
mochten/ fchcrmutfecenDe Dan op D’ecn plaetfe/ en 
Dan op D’anDerejegeng malftanberen/fulr Datteral? 
temetg ooft eenige DooD bleben/en onDer anDere een 
^SpaengCapiteinban groter acbtbaerbetD genaemt 
don Soupg De ©imentel / De todftc toillenDe ’g ©?in? ©««Jt 
cenbolft beft02men/in fefter ftlein ^cbangftentoerDjfS 
gefeboten eerfi Doo? 3ijn Dpe / en Daer naer Doo? fijn ©u 

, maecb / fo Dat bP terftonD ft02f, €n boetoel fpDe««sntet, 
plaetfe toonnen / en Dat Deg ©rincen bolft ben op 
De bluebt gaf na baer fcbüiten en febepen / Daer De 
^pangiaerDen / bermitg bet toater en Diepte ban 
De toegen niet ftp en ftonDen/fo toag De DroefbeiD feer 
groot ban 25alDeug / om De DooD ban De boo?fcb?e? 
ben Capitein ©imentel. de ^pangiaerDen bier Dug 
ieggenDe / UjDenDe grote armoeDe / Doo? Dien Daer 
niet beel meer t’eten norbteftreften entoag/cn3ijnöe 
beelmaenDenfolDpe ten achteren / en geen anDer gelb 
bebftenDe fteftomen Dan elft bier ftronen / ftegonDen ge? 
neralij&en temutineren. 2öalDeug meenDe ben te (til? 
len / en met fthone beloften tepaepen / Dan bet toag te JffjjJ* 
bergeefg / fp namen bem in fijn eigen iogijg gehangen/ 0*aecbem 
joegen baer Capitetnen en dfficieren ban baer / enm ^ 
quamen ban allen plaetfen en Dorpen bp Den anDeren/5an6, 
en ftofen ecn&n dlecto of dberfie ober ben. 2$alDeug 
baDDenocb eenige goeDe brunDen Die bem log lieten/ 
fo Dat bP ’t ontquam. snaren dlecto febreef Drctgenöe 
brieben aenDen droot CommanDeur/DatbpalDien 
fpgeengelDen ftregen binnen tiert Dagen / DatfeS^ol? 
lanD mofien berlaten/en bare betalinge foeften/Daec 
fpfe fouDen ftonnen ftrijgen. den tijD oberftreften 3jjn? 
De / hebben fp alle De plaetfen Die fp int 3©efïlanD baD? Jl 
Den/ ooft ©laerDingen/JIKaefïanDfe ^lutfe/boo?tg^Fan^ 
Den üage / EeiDfenDam/ ©alftenburg / en alle De an? 
Dete plaetfen en platte lanDen ban^ollanö beriaten/ sSSS, 
en togen na J|aerlem toe / altoaer fp De poorten gefïo? 
ten bonDen / berfoebten paffagie Doo? De ^cftanfe ban 
^parenDam / Die men ben moft bergunnen/ of fp toil? 
Den ben Den toeg felfg maften/en togen alfo na2Cm? 
fïerDam toe / Daer menfe meDe buiten bielD en De poo?? 
ten boort hooft floot /fp toaren fïecft omtrent tuffeben 
feg en 7 ooo mannen / fo peerDen alg boetbolft / ^pan? 
gtaetDen/ a©alen en duttfen/ in alle De plaetfen en 
dorpen Daer fp quamen /beD?eben fp grote mocttoil 
en oberDaeD/Den buifïuiDen boo?tg in Den gronö beDer? 
benDe / bpfonDer alg fp quamen op Den bobem ban Den 
ïanDe ban ötreebt. togen boo?tg na De fïaD ban 
ötceebt toe/ alDaer fp baer beroemt baDDen/ Datfe baer necr&e 

betalingetoilDen balen/enbegabenljenDen 12 dec. 
rontominDe D?ieboo?fïeDen/en boo? De D?te poorten £rc„ 
ban atreebt. deg anDeren Daegg hebben fp een aenbal int rnctje 
geDaen aen een ban De bierboo?fïeDen DcrfelberftaD/ 

€tt 4 ges*”*®*- 
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mtn genaemtöe SïleeeB/ toefenbe öemutrt / fteftenbe een 

ten asm p002tg fcanbe ^jjjg ^oo?(töö met pektonnen / firo en 
éotuS öwssürMit aen b?anD/en De muiten met Ieren of lab* 
I»? toop Dergs beftltmmenbe/ menenöe aïfo Daerin te bomen/ 
ftab öan £,an fl{|-0 j^eece uan Jgiergeg / De toelfte aio Doe 
SSrt ^taDfjouDer Dan atrecBt toag / in De plaetfe Dan Bon 
aenafmr. jpernanDo De Eanop <©?abebanlaKocBe/ alDaerin 

DefeIbeboo?fiflb D?te DaenDelen ^cDerDuttfe foiDaten 
Danfpnen regimente Babbelaren Domen/ fojönDefeU 

©e aem ue ^ïpangiaetDen Doo? De felDe ftnecBtcn met Buipe 
SUS Dan Den Burgeren / afgejïagcn en Daer uit gefteert/ Daer 
Stöm üDer niet Dan een Dogger ban ben ^pangtaerben DooD 
sfeeüa» gebleDen té / 5ijnDe DoDen Dien eenige Dan De foiDaten 
S£H- en Doggeren gequctfl / aen De 3i)De Dan De ^pangtser* 

Den bleDenDer omtrent 40 DooD. ^nJt aftretften BeD* 
Denfpeenige Buifen Daer buitenen omtrentfiaenDe/ 

m 79) metten b?anD en Diere Dernielt/ en Daer toeberom in 
' De D?ie Dooiffebett begeDen / DoenDe Den sntooonberen 

feer grote otoerlafï. 
^en 15 Deo abonBO omtrent feDen urenguamDe 

Sfeere Dan ^iergeO «gtaDDouDer Dan SfimfterDam bin* 
nen ütrecBt / omtrent een ure Daer na maebten De 
^pangiaerDen een alarm D002 De pookte Dan Ca* 
triuen bp Bet Cafïeeï/ DoenDe feer groot gefcfjaiban 
fc Bieten/ roepen/ ïtrpten en fdj?eeutoen/ 't toelfteen feer 
grote commotie onber Den boteren binnen Der fïab ge* 
maeftt Beeft/ metnenDe Dat De Doo?f3 ^pangiaerDen 
até Doen een aenDal op te fïab Doen fouDen: DerBalben 
niet aüeen Debo?geren/ maer ooft De fuppoofïenban 
Den loDe/ en De <0eefiipBeiD/te toeten De Canomcften 
m Bare fuppoofien Bon inbe toapenen begaben/om Ben 
felbente befcBermenen befenberen, Be D?efe luimen 
DertaDtoao feer groot/’ttoelb metb?eemt entoao/ 
toant op B<* Cafïeel ban ©?ebenburg commanDeerDe 
Bon franctfco f ratanbo D’^biia^pangtaerD/ en 
Daer lagen in garnifoen op ’tfelbe Cafïed omtrent 
, f o / of fo fommige feiDen/ 1*0 ^pangiaerDen/ Die De 
burgeren niet en toifienljoefp gefint toaren/en of fp 
metrogemutineerDeeen£toaren/Dan niet: toant in* 
Dien fp Daer mebe m$ rnodjten toefen/ foftonbenfp 
Dooi Bet Cafteel in De fïab bomen tot Baren belieben/ 
fonDerDatmen Ben’tfélbefoube fjebbenbonnenbelet* 

\ ten. ?joclj Dien abonb té Daer anDerg niet na geboïgt/ 
aïfo öe ^pangiaerDen Ben Daer na toeDerom ftiiïe ge* 
BouDen Bebben / tot bc$ snberen baegg fmo?geng / Dat 
fp toeDerom een feer groot en feer fcBncbeipb geroep/ 
g^nifeïj en getier gemacftt Bebben / recöt of fp Doe Den 
acnbaf IjaDDen tomen Doen / DerBalben oe öurgerpe en 
alle De tntooonDeren fo <©eefieiijft até toereïDiijft Bern 
inDe toapenen en in Ben quartieren / en eenige aen De 
beften en muiten begapen / Dan Dit rumoer té 00b toe* 
Derom obérgegaen engefitlt/BotB DleDen DeBurge* 
reit m intosonDèren in feer grote D?efe / en BielDen 
liaer tn De toapenen / m goeöe toacBt. 3@a« 
gif! raten' Dan Der ^taD DeDen nocïjtanei De felDe ge* 
mutineerDe alle BeBulp/fo met Dictualie te laten Dol* 
gen/ öebagagte eniaer toto öoo? De ^taD te Bel* 
pen en laten paffeeën. Be ^pangiaerDen Bareneer* 
ften€Ie«oafgefieit BebbenDe/BaDDen eenenanDeren 
geboren genaemt^an 25ianco / een flottt en onber* 
tfaejjben boef/DefenbeloofDenfp alle onDerDanigBeiD 
en geBooifaemBeiD/ temjDtoefp Dolbomentlgb Dan 
fiaer atBtertoefen DolDaen en betaelt fouDen 3fju. Ben 
s6Becemb|té Deö abonDji fo Derfionö men/ Dat fp 
DerfcBeiöen gereetfcBap maefsten ban laDöersi / bo* 
men en anDersS / men feibe 00b Datfe omtrent 150 
ffroppen geteet gemaefó BaDDen / en grote D?etge* 
meuten fpiaben / Dat 3p’t tot ütrerbt op fijn 2£nt* 
toerp^ toilDen maften. Ben 17 fmeigetté omtrent fesS 
uren flcIDen fp Baren aenfïag in ’t beril / en liepen 

Ksfcite met getoelD niet bomen De ï$amepe Dan ^inte Catrp* 
nen poojte op / fetten labberen aen De mturen / en 

SjSjfJ? blommen op De poo?te / en frftoten onber De toacBt 
mm en Dan De burgeren/ Bet geftïpfcB en geraeö toasf feer 
freerjt groot/Deftïoeften en trommelen fïoegen binnen Der fiaD 
tmnm alarm aen allen 3pDen. l|aren€lectoBaöDesgiDaegss 
sooite u Doren geftooren / Dat Bp Dien Dag tn De ^taD fou* 
fap iiet ug tornen / al fctiDe BP Daer ober DooD blpben / BP 

Beeft ooft fpnen eeö DöibiatBt/ toant BP toet fijn febm 
of acBten al in De fiaD toao neer geblommen / al eer 
men 't bp na getoaer too?De / BP BielD Bern manljjft en 
ftloeft/ieiDe eenige Dan De toacBt ter neDer/en toeerDo 
Bern langen ujDbiomelijft/maer Doo? De menigte Der 
boigeren tooiDe Bu en Die met Bern in Der fiaD toaren/ 
met menigen ftBeut en fieeft ter DooD geb?acBt. Be JJJ* 
boigeren quamen Dan allen ftanten/en fcBoten fo D?eef* 
felijft onDer De j§pangiaerben/ Dat De ioDen DIogen ge* ncta 
lijft oft geregent BaDDe. ’t eerfte toaren De bo?geren SjJ? 
feer bebieefi/ Doo? Dien fp bloot moeften fiaen tegen Die uiöft 
Dan Bet ftafieel/ enbetrcuDenbe^pangtaerDenDaet bdoö. 
opIeggenDenict: maerbemerftcnDe/ Dat De felDe Ben 
fiil BielDen/ Dielenfecr Btttigen Dapper aen. hopman 
Snater Die lange binnen Der fiaD in garnifoen gelegen 
BaDDe/toao bp gebal tebefertBDmebetnbeftab/BP 
DoegDe Bern met een fïag3toeerb bp De bo?geren/fp?aft*! 
fe ’t Bert in / feggenbe / Dat BP met ftenïuiBen toilDe te* 
Den en jïerben/ fp fouDen plaeto BouDen en niet toü* 
ften / al toaer ’t Datfe altemet een öeneffeno Baer fagen 
ballen / ten fouDe geen nooD Doen. Be iteere ban 
Utergesf ^taDïjouDer begaf Bern mebe bp De bo?ge^ 
ren/ en couragicerDe BeniieDen. Be Cafielein Dan Bet 
ftafieel feftoot met groot gefcljut onDer De ^pangiaer* ©e 
Den/ Daer Doo? fp genootfaeftt toaren af te treeften. Be ^p911* 
^taDftouDer Der^aenDe/ Datfe aftogen/bebal De bo?* 
geren Datfe fouDen opBouDen Dan fcBieten/ ’ttoelftfp af, 
terfionD geBoo?faemDen/ latenbe De ^pangtaerDen 
Baer DoDen / getoonDen en getoeer toeg D?agen en 
begrabem €cmgequaeDtoiUige^pangiaerDen Dan 
Bet ftafieel fefteten ebentoel onDer Den bo?geren/ fo 
öattereentgeDooDblebcn/ Daer Doo? De bo?gerenniet 
toeinig perplcr en geperturbeert toaren. ©an De bo?* 
geren $i)n in até 16 of 18 DooD gebleDen/en Deel ge* 
toonb: Dan De ^pangiaerDen bleDenDer omtrent 
BonDerD DooD / beBalDen Datter Dele gequefi en ge* 
toonD toaren/fommige feggen/ Datter meer Dan 200 
DooD gebleDen 3ijn. Best fclben Daegss fo togen Dc 
^pangtaerDen nocB Dan Der fiaD/tonenbe Baer moeD* 
toille op anDere plactfen Daerfe quamen. Bon ^Juan 
#fo?io De aioa quam alDaer bp BeniieDen met com* 
mifïiebanDenBi?oot-CommanDeur: om Ben te ge* 
leiDen in 25?abanD omtrent jüaefiricBt / Daerfe eenige 
betalinge ftregen/ alle Benfauten/ oproerigBeDenen 
gepleegDe moeDtoilligBeDen toerDen Ben Dan Den 
<6?oot-CommanDeur DergeDen en geparDonneert/ en 
fpluiDen toerDen Bier en Daer in 25?abanD en ©laenDe* 
ten tn garnifoen geleiD/ om Den totnter te pafferen. 

Be llagifiraten Dan MtrecBt fcB?eben Dit aen Den 
<6?oot»€ommanDeur ober / begerenDe Dat BpDaer fïraet 
flraffe ober Doen fouDe / até toefenDe een fafte Dan feer *«iw» 
quaDen eremple cn confequentie/merftelijft tenDerenDe fS«üetl 
tot DefferDice Dan fijne jjBajefïept/en grote fcBanDale ac» Den 
Dan ftjne goeDe en getroutoe onDerfaten / en DerfocBten £*«»*■ 
Do?Deref/ Dat BP toilDe o?Donneren/ Dat De 12 of 13 
DaenDelen ï|oogDuttfe ftnecBten ficB Dertrorften Dan öeur/cn 
De lanDen Dan StrecBt / raitégaberg ooft o?D?e fiellen/ £«f<w* 
Dat De felDe fiaD Danalfulfte enDiergelpfte getoelDen/ ^affe 
aenbalïen en bangieren boo?taenbeb?tjD mocBteblij* ober&e 
Den. €n alfo bp goeDcr info?matie bebonben Baö* ^>pan» 
Den/Dat De foiDaten Dan De ouDeCerfenleggenDetn g‘anec' 
garnifoen tn De omleggenDe fieDen / até ^mersifoo?t/ 
Kenen/ 3©p/ Culenburg en ©panen/ ftcB onDer* 
toonben Baten bo?gere Daer ftomenDe te fiaen en te 
tn jutter en/ uit oo?fafte of to?afte/ Dan Dat fp De fiaD 
DetoaertengeDefenDeertBaDDen/Daet uit te beDucö* 
ten toajS/Dat meerDer 3toarigfjeDen en inconbenten* 
ten fouDen Dolgen/ fo baDen fp / bat BP Daer in metten 
eerfien fouöe toillen o?D?e fiellen / enberfien Datfuljc 
niet meer en gefcBfeDe. ©tDDenDe Dat BP DttaDDer* 
ttffementtengoeDen Ben toil af nemen/en’t felDe ten 
beflen Derfiaen/en fouDen ’t felDe eer obergefonben Beb* 
ben/fo fp niet en toaren belet getoeefl Doo? De menig* 
bulDfge occupatien/Dte Ben te? fafte Dan Defen fouïen en €)ccuft 
inbaften toaren obergeftomen. JBaet De <©?oot-<fTom* ban ben 
manDeur en acBte al fulr niet / toant ftP BeniieDen alle <®?oot- 
’tfelDe al BaDDe geparDonneert en DergeDen/ en let* JJJ* 
De De fcpulD op De StatenD^ s' lanbe/ Dat fp geen d£1K, 
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tmus Witu# am Sen ffijinee ban «mm& 
fclueben om pafpoo?te te Heböen/ om öp 3ijn ^rtoilcp' 
ttetc mogen £imcn/cnöen b?ebenHanbel (met ©Ham* 
pangp begonft) te Herbatten. 3&e felbe Ijem ÖJfontim 
5iinöe / i0bp ben $2tnce ban ©2angten tot |Btbbe£ 

®octoi ijurfl (Toornen / eri Heeft ben felben aengebtent / bat be 
J5&, Staten ban berefpectibe Pfbtnttenaen benzot 
K ©ommanbeur ernftelijb berfocHt öaboen/batöpfom 
feomt Dp jje brillen betftaen totter pacificatie ban be opgetefen 
«finre troublen / ten etnbe be 3Lanben eenO toeberom in cm 
toa« <&» fte fouben mogen bomen / en bat be <0?oot Comman^ 
tangieit ö^u; bolbomcn macljt en bebel berbregen Habbe/ om 
!£&. alle# te mogen appaifeten en beigelpüem ^e gnnte 
£. ban ©tangten (jein oefiooitbebbenbe/ Beeft®eb0e< 

bonbenbaecop be Staten ban IgoUanb en xeelanb 
metHaregeaffotieerbe /al0 2&ommel en25up?en/te 
befclmjben binnen <Do?b2ecHttegenben 25 Januanj 
anno »775* met emftig betfoeb/ bat fp albaecfiace 
©5ebcputeerbe fouben fenben met bolbomen iaftenbe^ 
bel abfolut/ om op ’t felbe te mogen banbelen/ belaftem 
be hen niettemin om mibbelertijb goebe ennaerfttge 
toaclit en toeficHt te hebben en Houben / en alle fteben/ 
niaetfcn en f02treffen ten beften te berften/op bat ’t bet * 
Jaeb en be finiftre aenftagen f- bfe geburenbe alfobant* 
ge hanbeUngen gemeenlijb gepleegttoerben/ herDoe^ 
bet en belet toefen mochten. 

^en 9 <©ecemb2ii0 iO toe ©n&Hutfen geaccibeect 
eenbobe uit ©rieftanb / p?efenterenbe aenbeltëagt; 
ftcaet albaec febeten b2tef / bie Hp fetbemt hanben ban 

- ben Deere ban 25illp ontfangen tehebben / enhembe. 
laft teftjn / be felbe in eigenbec perfoon ober tclebeten/ 
lec p?efentie banben ©apttetnbtnnenberfelbetftab 
gacntfoen houbenbe: en hem geb2aegt 3önbe/hoe hP fo 

SS 
om b*> fulc aengenomen habbe / op hope ban batmen 
hem ’t felbe niet ten quaebften afnemen foube/ en öat 
L nu mcenbe bp 3ön Huibbeoutoe en btnberbeno (bte 
binnen<Snbhuifentooonachtig toacen) teblpben/en 
hem geb2aegt hebbenbe / of hP geen meer biieben ban 
ben felben Deere ban 25illp en habbe / fetbe bat Hpoob 
hiieben habbe aen be jBagtftraten ban Koenen m* 
benblih / bie hPhen-lieben alle b2teobeclebecbe. ^»e 
biieben toacen alle b?ie ban eenen inhouben/ geltjb bte 
fiierbolgen: 

foud willen zijn de beloftenifle en toefeggmgen , die 
fijne Coninklijke Majeft. in Princelijke woorden, by 
fijne generale gratie en pardon, voorts particuherhjk 
en tot meer {tonden heeft gedaen ,en udaeropvryhjk 
en vaftclijk te mogen vertrouwen Alle’t welk ik vol- 
doende,en nakomende fijne Majefteitsernftige goede ^ 
meninge en bevel niet en hebbe willen nalaten u luiden 
met defe mijne brieven, in aenfieninge der goeder na- 
buirfchap, die Wy onder fuiken machtigen Potentaet 
en loflijken Prince, tot afbreuk van den turbateurs-en 
verftoofders van ’t gemene beft met malkanderen be¬ 
horen te houden, wel willen goedlijk en vrundhjk be¬ 
jegenen, die ik nochtans beduchte, door de oblhnaet- 
heid vart yele vreemde en uitlandte onruftige geeiten, 
weinig vrucht te fullen doen, en uit die name van fij ne 
Coninklijke Majeft. verfoeken,en voor fo veel in my 
is,biddende,dat gy betrachtende en infiende u lieder 
eigen profijt, ruft en welvaert, fchuwende en voortaen 
te rugge ftellende alle vordere twift , moeiten twe- 
dracht, en de uiterfte ruyne en verderffenifle, en over¬ 
denkende ’t gene den onderfaten van God en by alle 
Geeftelijke en wereltlijke rechten bevolen werd , u luid¬ 
den wederftelt op den rechten weg, en onder die obe¬ 
diëntie en befchermenifle van fijne Coninklijke Maie- 
fteit, die een fo godvruchtigen ^goedertieren en mach¬ 
tigen Prince is. Sijne Majefteits aengeboren goeder¬ 
tierenheid , daer mede hyu luiden als noch tegemoete 
komt, niet verwerpende, noch de felve onachtfamelij k 
en verfmadelijk verftotende, dan den tijd van gratie 
wachtnemende,u luiden hier beneftens mede te ken¬ 
nen gevende, en liefelijken vermanende, rmtfdelen 
verfekerende s dat fo verre gy u luiden als noch ten be¬ 
ften beraed, en uit goeder herten begeeft onder de obe¬ 
diëntie en gehoorfaemheid van fijne Majefteit tot wien 
gy u toevlucht en anders niemands behoort te nemen, 
menu luiden als noch in gratie en genade fal ontfan¬ 
gen,een maend lank na de infinuatieen receptie van 
defen, daer toe gy luiden gewiflelijk en in de waarach¬ 
tigheid verdacht moogt zijn, en udaer na reguleren. 
En fo verre gy tot dien einde mijn hulp > amftentie en 
byftant van doen zijt,wil my vlijtig daer toe laten ge¬ 
bruiken , gelijk de werken tot gelegener tijd daer van 
tuigeniffe fullen geven. Hier mede eerfame lieve be- 
fondere goede vrienden en nabuircn, zijt God almach¬ 
tig bevolen. Gefchreven tot Leeuwerden den i+ De- 
cembris anno 1574- En was ondertekent Gaffar de 
Robles BiUy. Defuperfcriptiewas. Den eerfamenon- 
fen lieven befonderen Scholtet Borgermeefteren en 
Raed der ftede Enkhuifen, onfe goede vrienden en 
naburen. 

Cfliegrad, Granam, Malpart, 6cc. Stadhouder en 
Capitein Generael van Vriefland, Groemngen, der 
Omlanden van dien,en Drenthe. Eerfame lieve by- 
fondere vrundenen naburen,de grote genegentheid, 
liefde en aftedtie, die de Coninkl. Majefteit ons alder- 
genadigfteHeere tot uluider is dragende, ftreckende 
tot u luider eigen rufte, vredeen welvaert, hebt gy te 
vernemen uite brieven , die fijne Coninklijke Maje- 

, fteit belieft heeft u lieden toe te fchrijven, gelijk gy 
fulx mede tot meerder verfekertheid , uitte brieven, 
die d’Excellentie van den Groot Commandeur van 

, Caftilien,Gouverneur en Capitein Generael,en voorts 
den Heere van Hierges, door expreffe bevel van fij¬ 
ne Coninklijke Majefteit, aen u luiden mede gefchre¬ 
ven , moogt hébben verftaen. En in conformiteit der 
felver hebben fijne Majefteit en d’Excellentie voor- 
fchreven my geordonneert en bevolen, dat fo defe my- 
ne bevolene gouvernementen ftreckende fijnnaeftde 
Noort-HoUandfe fteden (wiens ellende, armoede, be- 
nautheden en calamiteit my eenfdeels bewuft fijn) bo¬ 
ven de voorfchrijvingen en vermaningen, die u luiden 
by den voorfz Heere van Hierges gedaen fijn, u luiden 
{oude toefchrijven en vermanen , dat gy gedachtig 

Dqie pan €nWiuifeti hebben be Poo:f5 fcfteben gs; 
fonöcn aen hen ©heeften <§onop / ten etnbe fjp bc 

felbe htftteren foube / en fien ftjne ntentnge oberic.ni)' 
hen / of fp Iteben baer op eemge 
fchnihen / ban niet. «Dan toerb niet goeb gehonbeii 
baetop eemge anttooo2be te fcli2ijhen / bpfonbet alfo 
ben Deere ban 25tllp in ben boo2f5 b2tef fcljcen firn 
oogtneclt alö noch te Hebben opHetpacbontn^umo 
aepubliceert/ gelijbof beaengeboben gratie/baerm 
bernielb/Henlutben alö nocb (Hoetoelbentpboberj 
ftreben toaö) open ftaet / en bat ben tijb otn bie noeïj 
te mogen berbeijgen en genieten / berlangt toaö: ban 
bie ban ©nhfiuifcn nteenben / bat HP föbftooeuen 
bien aengaenbe toel Habbe mogen fparcti / betoijle fp 
bemffontob niet en Habben 
parbonnocH gratie ban boen en Habben. ^n Mcf 
toager iö gehangenen öcPüntgtgeto02ben/confefreer^ 
be b%en Deere ban getnbuteertgetoeeft te 3pn/ 

om ben b2ief te b?engen/ bat Hp 30 gulb. baer opHabbc 
ontfangen / bat HP Hebei Habbe te beftcHttgen toaet be 
iKmb hranrte toa0. Oltem be onbertaften/ of baer 
Sire CtantttcmacDt toa«/ ent)oefi>gc» 
toeert toaren / en ban al0 toeberom rappo?t aen Hen te 

^j.lTucie abonb / toefenbe ben n ^ecemH?i0 
f0 be <©20öt ©ommanbeur onboo2ften0 
bigfte binnen SHnttoerpen genomen / bergefelfcHapt 



Het levende Boek 1574] 
somt met »npb?agon en $i|n gantfcp regiment tot 20 
s?' bacnbeien 3Balen / en pecft be felbe flab aen allen 00?? 
fiftinen ben feer fterbdpb Ocfet. <ée oo?fabe ban befe paejïige 
aattocp cn onbcetoacpte oberbomfïc / en °t gene baer uit ge? 
-J“StoIOtisS/ fulïentop (alpeenfabe ban grote inficpte) 
öricn “ herbalen. ï§ier bo?en pebben top metitiegemaebt ban 
saaien. fleren acnflag bic be §B?ince ban <6?angien binnen 

ber ^taben op ’t Cafled ban 2£mtoerpen pabbe ge? 
pab/en bat befeibe toap ontbcbt/bat bacr ober 00b bier 
perfonen toaren geerecuteert en gcguartiert / nament? 
ïijb ttoe c^pangiaerben en ttoe anbere. <©otp battec 
niemanb meer (niet jegenfiaenbe batter met bele co?* 
refponbentic toap gdjouben) binnen ber flabnocptc 
ben Caftele ontbebt en toap. l^icr boo? ift gefcpicb/bat 
be pnnce ban <©?angien bleef continuerenbc fijn boo?? 
nemen en intelligentie / en onbcrlinge co?refponbentie/ 
bic pp albaer in ber flab en Caftele toap pebbenbe/om 
befelbe^tabenCafieïe in^ijne macpttebrijgen/en 
be felbe te berloffen banbc ^pacnfe jlabernpe. 3De 
fabc pabbe centmjlc berufï en flillc geftaen/ öoo?bc 
ivcfe/bie b’eretütie banbe bier geerccntecröe pettonen 
pabbe gemaebt: maerbebinöenbe/ batternietmeer 
naer en bolgbe / en,bat niemanb ban ben aenflag toe? 
fenbe / meer en toerbe onberfoept / fo bregenfc toe? 
berom moet / om be fabc te Ombatten, Cn tocrb 
befe fabe p?incipaüjben bp ber panb genomen bp 

gatten pacten slepen / geftoo?en Cierb en <6?iffier ban 
Sc” öc Hebenbamer en jpinantie ber feiber ^tab/ een 
ban 13a* fecr bloeb en bapperman/en boenbe in ’t peimelpb 

p2ofeffte ban be <6erefo?mccrbe ïldigie. <©efe fflar? 
SalI@ ten Hepen ip geteeefl be baber ban i^ater ^lopan 
4-iepw/ pepertCommiffarté/bietnöeniarei6©8eni(x>9.ben 
ïjoaQ m- fjanbd ban ben cCrebep gcb?cben en te toege geb?acpt 
Jj.JJJJ' Dccft/ gelp tot 3pnöet plaetfe faltoerben berpadt. 
öfii iBarten Hepen ban pebbenbc intelligentie met fiat? 
ppnre pan be 3Bide/ <©eben ban be fepipperp / ( bic 
SnaS/ wetten 3pen be toadjt op be Hibtere pabbe) ip 
om mu rotste of bier reifen/ fo in fepipperp alp anberpa? 
herpen opt gebegutfeert peimdtjb bpben #?ïnce ban<©?an? 
SnjC 0*en tot ©liffïngen geteeefl / ben H?ince te bennen 

ecbenbe/ bat ben meefïen Doop bet bo?gerpe/ foom 
ber groot en Dlein / perfonen ban aenfien / atë ban 
miböeibaregualiteii/een merbelpben onlufï Dabben 
ober be tp?annpe en ’t gebaelb ber ^pangiaerben/ 
berDanbelenbe ober fsilr metten ï^eere H?ince be mtfc 
beien / boo? bc toelftc men be ^tab foube beroberen. 

»ooo cni0befa’DefoberregeD?acDt./ battertoel 2000 foU 
SS &aten mt Dbnne Capiteinen onber DebeDte Dleberen/ 
l^nce mcejlop merDtbagen binnen ber fïab jijn gebjaeDt/ 
»a“ en fecrcteïpen Diep en bacr onber be bojgerpe 3ön 
Sm m oelogeert / en bat meefrenbeel in be 
ttntton-.' Hieu-frab in be bjoulnerpen onberDonben. hopman 
*e«. Htdaegi KutcDaber toaö een ban be p?intipaelfïe €a? 

pitcineti/biebinnen bcrfïab eenige bagen/ boo?bat 
ben aenpg fonbe aengaen / biajo gebomen / baer bia^ 
ren tod ?oo foibaten gclogeeit inbc btoutoenje ban 
be tme fnoerbengf/ten tóeltoeten ban ben Deere en mee# 
fier ban be fdbe btoutoerpe/ en ben fegelaer oberbe 
fdbe btoutocrije/’ttoclït een ^oüanbertoa^genacmt 

IScr 3#nt$è$s Copter / en toap’ een natuirltjbe fone ban ben 
bcrfojitt oubcn l^ecrebanCalDagen/ biealle befeibe foibaten 
fecfciDa> aitiacrmetfpDfeenbjanïi berpgbe. «Dc Hpnteban 
icisüan ^?anöjen Dabbeoob tuffcDen en 60 fcDepcnban 
3d‘?mce oodogc met boift na be ^tab afgebaecbigt / befe (’t 3P 
bon &> bat / mitP be contrarie toinb / Dd getijbe biap ber^ 
binnen ïopctt / ofDatfe gcintimiöcm toaren bob? befe Daefli^ 
stmtocri ge acnbomfle bep <62001 Commanbeurp / en grote 
pcn nift permccrbetinge banDet garnifoeti) Debben Oaeran^ 
JJJi” Der omtrent Hillo getoo?pen en albaer 3eil gefireften/ 

u ’ bertoiidjtenbc 00D op naber befcDetb. |Ben meent 
batbcfenaenDag/biefeet tod aengcleib toap / gelip 
nocD b?cöer fal berDacltbjerbcn / ontbebt iP getoo?ben 
boo? een Capttem of <6fficier/tot jKtbbdburg of 6lif 
fingen gehangen getocefl/ en onber rantfoen ontfïa# 
gcn3tjnbe/ benbüo?f5 JHarten Hepen en oob eenige 
^pangiaertp in gebegoifeerbe fcDipperp Dleberen / in 
Det logement ban ben ffpfte ban <©?angten tot bei; 
(cDeiben reifen Dabbe fien in en uitgaen/en bat lip ’t fel* 

be tot 3p toeberberen aen be <6cubecneur ban ’t ca= 
fleel Dabbe geopenbacrt/ bie bit ben <02oot gomman? 
Deur boo?tp in ber Dacfl bertoittigt Dabbe / en toap bit 
be oc?fabe ban 3ijne Daeflige en onbertoacDte ober^ 
bomfle / bie 00b fo Daefïtg toap / bat pet plein boo? Det 
Cafled al bol bolje toap / eernien ban paer bomfle tot* 
fte. <Dit maebte aen ö’eenspbebe Denen banbe gene 
bic ban ben aenpag toiflen/ fo tod ban folbatenalp 
banbo?gercn/ geDed beraam / enbe acnbomfteban 
bepp?incenfcDepen (ten geficDtebanailebctocrdb) ©* 
berfeberbe ben <6?oot Commanbeur / bat ben aem fJJJf 
fïag/baer DP ban toap berabberteert toaeracptig toap. manDrue 
3©acrom DP terflonb fcDerp bebd / fo aen ben fBarte 
grabealpbe Capiteinen ban’tgarnifoen en ban ben 
Cajldebebe / bannen terflonb allebe flratentodbe^ foefeop 
fet 3tjnbe/ alle Derbergen en publpbe plaetfenonber^ sen aen* 
foefeen/ enallep opnemen en bafl Douben foube toat JJlX 
b?eemt toap en geen Bo?geren / ingefetenen of intooon? te ban 
beren ber ftab/en ban egeen gualtteit of aenfien toa^ <®ian* 
ren/enboo?nemcmlp apparentie ban foibaten Deb- {JJJf 
benbc/3ijnbeoobpublDbeltjb/ bp publicatiebanben banant» 
^tabDüiiC/ alpbp tromflag/ op alle boeten banbe sjerpen 
flraten geboben/ bat fo tod perbergierp alp partituïte*fiaööe* - 
reputfingen betoonenbe/ terflonb aen be 3Bet foube 
aenb?engen alle Dunne gaflen en b?eembelingen tot 
Dunne buïfen logerenbe/ met name en toename/ op pe^ 
ne ban arbitrale co?rectie. 3©aer ober fo teel be bo?ge* 
rpe alp b?eemben met b?efe bebangen.3tjnbe(oob b’een 
b’anber niet betrotttoenbe) ben meeflenbeel banbe fo^ 
baten fiep op be fïrate pier en baer moflen begeben/ en 
pen ben i|eec bebden/tnber boegen bat 4 folbaten/om> 
trent be b?outoerpe ban be 3 fnoerbenp in be Hicuflab 4 foioa# 
bolenbe/alpbagaöonben aengetafi en gehangen 3pn Süatï 
getoo?ben / en 00b eenige bienaerp en fegdaerp ber fel- nce 
ber b?outoerDe( uit todbe b?outoerye be bienaerpban scöan^ 
beiHerbgrabefeibcneenige banbe gehangen foibaten 
gebomen te 5ijn) bpbenfelben iHerbgrabe aengetafi 
en bafl gemaebt/ enonöer anbere mebe be boo?fi %\\s 1 
b?iep Copier ban Caiflagen. <S^e 4 gehangen foibaten 
3ijn metter pitte terflonb te banb ge9?acpt/ en feper* 
pelpb onöerb?aegt/ toat pen nopenbe bé boo?f3 aenfïag 
benlijb toap/ ban toaer fp gebomen toaren/toaer fp ge^ 
logeert Dabben getoeeft / en toie pen pabbe onbetpou* 
ben. bebenben / batfe ban ’p Hdncen ban ©?am 
gien bolb toaren/batfe inbe perberge ban be b?ie fnoer^ 
benp toaren gdogcertgetoeefl/ en albaer penpabben 
ontpouben / met todtocten en toiüe ban ben puip’Deer/ 
bie paer boo? beboo?fcp?eben ^lnb?iep Copiermetee* 
ten en b?inbeu befo?gt pabbe: bat jBarten Hepen ben 
p?indpadflen autpeur en aenbanger ban ben aenfïaa 
toap / bic pen fonmjbp toap bomen aenfp?eben en 
berflerben/ pen berfeberenbe/bat ben acnfTag bie boo?? 
panöen toap / bp öc meejlenbd bati be Igeercn bati 
ber^taben boo?naemftc bo?gcrcn/ baer toe niet al? 
leen genegen / maer gcpeUjb gcrefolbeert toaren/en 
namentlpbbe beften ban befepipperp HStepidban 
ber 3©ic!e met 3pne confojten / bie be toacpt op pet 
toatcr met pare fepepen/en ban be poo?ten in be Hicm . 
fiab/ toaren pebbenbe. a©aer op be boo?f3 jBicptd {KS? 
ban ber 5®ide met 3ijn mebe-<©eben terflonb boo? i©ieie 
bebei ban ben C5?oot. Commanbeur / niet boo? ben 
jBcrbgrabe/alp be poogfle ^uflitie brbiencnbe/ en 
toienp ampt fulr toap / maer boo? ben ^paenfen pr^met 
H^obooft Camargo gehangen 3pn gctoo?bcn/ en op 3ön««; 
tCafled/ fonber eenig bilap feer fcperpdpb geejta? ^tlgE. 
mineertenneto2tureert 5pnbe/ iP ben ganfepenpan? uangrn. 
bd ober bit (lub ontbebt. ^De bier foibaten 3pn bep ©«♦ 
anberen baegp gepange.n / fonber batfe pemanb ban 
pareconfo?tenpebben bo?ber geaccufeert/ offuirge? 3t«- 
mdb / batter pemanben meer ip bebomen? toefenbe 
b’een en b’anber onber be bo?gerye bcrfïeben en ge? 
bergt / fo fp. gualpbcn ptmne biucpt uit'be flab bonflen 
nemen/ mitpbtetv bepOO?ten geflötc'n /en feerfeper? 
pc aept too?be genomen op be genen / bie boo? be toin? 
betten uitter flab toouben bertreeben/ boe p be bonbere (f0i b: } 
tointerfenaeptenpebben feer bele banbe b?eembelin? 
gen en ’PH?incen foibaten gefalbeert/ bie punne biucpt 
namen ober be aerbe toallen bomenbe tuffepen pet 

Cafled 



*574* Oor/pronk der Nederland^ Beroerten.' 
Cafleel en’sstteiferss poo?te/ toefende öegracptöaer 
feerfmal/enanöerfintss ondiep/en iss toel gretelpjcte 
bettoonöeten / öatter fo tocuitg perfonen Pan fo groten 
menicfite alfer inöeflaö toaren/ 3ijn ontöebtgetoo?* 

©p’tiöf öen. Harten ^epen en toa.es nergens te binden/ Doe 
*•“ rtfti W öaer grote necrfligpeiö om toerö geöaen/om pem 
S"n te befcomen/ja öaer toerö bp publicatie 2000 gulöenss 
toerö op 3ijn lijf gefield / tot p?ijss en beloninge boo? öe gene 
a0°° öieïjem fouöen bonnen leberen/ of aentoijftnge boen/ 
25> öat DP gehangen mocpt toerden, ^efgelijr toerden 

opmeer andere perfonen/ na de gualiteit öerfdber/ 
p?tjfen gefield /b’een ban 100/ö’anöer » / 3 / tot 600 
gulöenss / ten bepoebe ban öiefe ontbeeben en aenb?en* 
gen fouden / en toerö 00b berbonöigt / bat fo toie 
Harten liepen fouöe ontdeeben / al toare pp ban ben 
aenfïag culpabel / b?p en loss foube toefen / enboben 
bicnöie ttoe buifenb guldenss genieten. <©ob toerben 
uit de Hagtflcaten CommifTariffen geo?öonneert/ 
bact bpgeboegt eenen Capitein met eenen Officier / fo 
ban pet garnifoen ban ’t Cafleel / alss ban der i@taö / 
om fcljerp onöerfoeb in alle puifen en logpfen te 
boen/ ban toat qualiteit öe perfonen00btoaren/ of 
men de boo2f3 Harten Hepen ofeenige Capiteinen 
ban toegen öess l^eeren pdnee ban <S?angten/ foude 
pebben mogen bebomen/men pielö öe poo?ten ö?ie öa* 
gen gefloten/ Harten HepenS puiö toerd tot ö?iemael 
toeonderfoept/ maer pp toass ban een banöeCom* 
miffariffen die pem foept / feïfsf gebergt / en doo? b?efe 
bat pp noep foude mogen ontdebt toerden/ tssppöoo? 
ben fdben perfoon / pebbenöe de lofe of pet tooo?ö ban 
be toacpte/’ss abonöö doo? de fcpilttoacpte/gaenöe met 
een facbel alss een dienaer ban den felben op den pal& * 
gcb?acpt in eenss bacberss puiss (bieöe fabe toegeöaen 
toass) alöaer baert en pap? doende beranöeren / flonö 
pp öess anderen öaegss met dess bacberss fone blooö alss 
een bacberss bneept / pet toitte b?ooö en bneöe. 2Wss öe 
felbe Commiffariss die pem daer gepolpen paöde/ 
mette ^paenfe «©fficietss / die ben Commiffariss in ’t 
foeben affifleeröen/ alöaer in guam b?agenöe den bac* 

jBarnn ber/ofpp alöaer geen guaed bolb en paöde gelogeert 
SX1 bande <öeufen / die öaer op anttooo?öe geen ander 
bac&ecji manbolb in 3tjn puiss te pebben / dan 3tjn foon en nebe 

die öaer flonöen en arbetöen/en liet pem boo?tss ’t puiss 
mm. befieptigen. <©en bacber öeöe in’t midden ban den 

babpuife eentafelben (lellen / en öaer op goeötoarm 
b?ooö uitten oben trecbenöe/ en toarme boerbenss/ 
met boter boo’fettenöe/deöefe toat onbpten/tappem 
beeen banne goed bierss/ fond om een pinte fpaenfe 
topn / ter eer en bande ©ifitateurss/ öe toelbe toel te 
b?eöen toefende feiden öe fpaenfe ©fficierss in be 
fpaenfe tale / dat den bacber een goed Cp?ifliaen 
toass/en te b?oom / en’t puiss te blein om beel guaed 
bolr te logeren/enbertroeben alfo toel te b?eöenuit* 
ten ptttfe/ 3tjnöe de boo?f5 Harten Hepen feer ber* 
blpd/ dat pp ’t alfo ontbomen toass/ pp bleef noep al ee* 
nigc dagen in öe Had berbo?gen/fomen noep feer feper* 
pe toacpt en toefiept aen öe poo?ten toass nemende 
(toefende de felbe met folöaten befet) op’t uitgaen 
banpetbolb/fipraebte eintelpb meteen pöeleberre/ 

jssarten op pebbenöe alleen een of ttoe facben moutss/ en ge* 
^epen hleeö toefende alss een pobemer / uiter (lab / en gnam 
“W* bpöen H?ince tot ©liffingen/ toelb 3ön arribemeut 
geeft pp öaer na peimelpb ober fcp?eef aen 3tjnen goeöen 
fiem 6p bnmö de boo?f3 CommifTarisi / die öaer toel blijde 
eehS>m 1 00{J andere 3tjne bebende b?unöen. 
rangjen. <öm toederom te beren tot öe gehangene ^eben 

ban de fepipperss / JBicptel ban de 3Biele en 3pn He* 
bededen toerden feer ongenaöeltjb geppnigt / bpfonöer 

b!n Cöe1 Hicpiel/ öetoelbe bebende / dat Harten Hepen ben 
!©teie en aenfïag gemaebt paöde / en dat pp henluiden bepulpig 
jönme. padöe getoeefl in’treifen na den H?ince ban <©?an* 

Oteu. <Dat parten liepen pem paöde betoont een ge^ 
ben on. peel gefcp?cben guopper / met namen en toenamen 
senaöe. alle de perfonen / die ban öefen aenfïag toaren / en 
J£Sr/ bat öaer onder toaren notable perfonen / fo Officieren 
en ont* ban der ftaö alss ban öe jlagifïraten/en dat den <0?if= 
beefeen. fier ban der flaööe JgecreOuilliaem naartini mede 

ban den aenfïag toifïe / en öibtoilss met den felben ban 

de fabe paöde gecommuniceert/ dat de $?tnce ban 
0?angien den boo?f5|Barten j^epen paöde gegeben 
een g?ote en lange infï?uctie/dic pp gefien padöe/öat öe 
boo?f3^eer<0?iffier jlSartini/ al toat öe felbe entre* 
p?infe aenginb/ tod toifïe/ cn dat pp tot meermael 
daer ban met pem gefp?oben paöde/ en dat jBarten 
$epen pem paöde gefeid/oat pp doo? den felben jfêar* 
tini toass onderriept/ öatbpnaöe gepele jBagiflraet 
benniffe ban de fabe padden/ en al gerefolbeert toaren/ 
öe pand aen ’t toerb te pouöcn / cn dat Harten j^epen 
PembanöeïDiele b?ieben paöde getoont/öiebpöen 
^2ince ban o?angien aen pem Hartini paöde ge* 
fcp?eben/öie pp öaer na feiöe pen-lieden gelebertte 
pebben/en meer anderss. 

v©e boo?f5 5Cnö?icss Coptet ban Calfïagen fegdaer «nWe# 

ban de b?outoerpe bandeö?ic fnoerbeuss/ ftep felben in JJJjf 
tpdss niet boo?fien pebbenöe/ gelpb toel gedaen paöde gen / en 

öe puisspeere ban öe felbe b?outoerpe/öie pet feber boo? 
pet onfeber paöde gebofen/ en öe bluept genomen/toao K"08 
mede gehangen fo bo?en gefeidiss/ en toerö meöebp nigt. 

den ^?oboof! Comargo op ’t Cafleel geb?acpt/ en ge* 
b?aegt3pnöena3pne gelegentpeiö/ feide een^óllan* 
der te toefen / een natutclpbefone banden l^eereban 
Calfïagen / toicnssouöfle doepter getrout paöde öe 
<$?iffier Hr- Hillern Hartini/ die pen tottetfege* 
laerfepap bande boo?f3 b?outoerpe paöde geabanceert/ 
toelbe berblaringe oo?fabegaf pem ter banbe tot ttoe 
reifen toe toel fcperpelpb te onöerb?agcn eneramine* 
ren / of pp gene communicatie nopende öefe faben/ 
metten boo?f3 <6?tffier en paöde gepaö/, cn pen ban pet 
logeren der boo?f3 folöaten in öe boo?f5 b?outocrpe niet 
geopent / en toass öe to?ture en ppninge fo ertrao?öina* 
riss / dat pp in 3tjn 3pöe gefepeurt 3pnöe/ ’t felbe allenjr* 
benss apoflumeeröe/eenige dagen öaer na iss geflo?ben/ stna?fe^ 
öoepin3pn fiebte/ öe Cipier bande gebanbenifleop ^opicc 
pet Cafleel fienöe den boo?f5 Copier fo öeerbjbenge* 
tracteert / dat pp den gemenen boft niet en bonde nut* ban^ 
tigen/peeft öess gebangenss putsSb?outo ontboden/ paer nitre. , 
feggenöe/öatfi? bp paren man moepte gaen/enpem 
befo?gen/enpettoarmssdoen maben om pemteber* 
fletben / 3pn puisibjouto dit berflaen pebbenöe/iss go* 
gaen bp de puissb?outo ban den boo?f3 ï^eere Hartini/ 
en paer ’t felbe aengedient pebbenöe / peeft 3P terflond 
doen bopen een blein nieuaeröen pap ofbierenb?ootsS 
potben / en öaer in een goed leeber fuipben met bruid* 
noten doen maben/ om pem te berflerben/ toefende 
ober paren natup?lpben b?oeöer met medelijden om* 
fleben / feggenöe tegen öe puisib?ou ban den geban^ 
gen / öatfe terflond toeöetberen fouöe / men fouöe pem 
ban alless toat pem ban node toass / genoeg boo?fien/ 
öe gehangen pet boo? bierenb?ooö of fuipen genoten 
pebbenöc/en pet potben öaer na bp 3pn puissb?outof 
toederom gepaclt toeröenöe/ feiöe öe gehangen pei* 
melijb tot paer: fegt mijn ^eere <©?iffier en 25ou* 
öetóijnban 23arlecom3ijnenfelerb/ datfe onderden 
buiten bodem ban pet potben merbeïijbe letteren ful* 
len gefcp?eben binden met mijn neflelinge / ’t toelb 
banöeboo?f5 3önpuiSfb?outoe toel gebat / enpenlui* 
den aengegeben 3ijnöe / pebben öaer op blptelijb gelet/ 
pebben in ’t f toert (’t toelb pet bier op öe roöigpeid dess 
potbenss gemaebt paöde) bebonöen gefcp?ebente3pn 
bp een gele goutaeptige coleure letter / doo? öeboo?f5 
gele naelöe beroo?faebt/ en fiepfeer toeluitflebenöe/ 
dat pp tot ttoe reifen toe feer uitnemende pebig toass 
geptjnt en geto?tureert/ en onöerb?aegt/ of pp met 
pem Harttni geen co?refponöentie en paöde gepou* 
den/maer dat ppin’tminfle niet en paöde bebenö/ 
dan dat Hïcpiel ban öe 3©iele op öe pijnbanbe paöde 
gefegt / dat de boo?f5 Hartini / al toat defe entrep?infe 
aenginb / toel toifïe / en dat pp tot meermael öaer ban 
met pen-lieden paöde gecommuniceert / en art gene 
boo?dersspier bo?enisf berpaelt/ toaeröoo?men alle 
dagen een nicu berfeppotben den gehangen toass b?en* 
genöe/enöoo?öien middel toerden fp onderriept ban 
alle’t gene öe gehangenen ter banbe hebenden / dit 
peeft den boo?f3 psrtiniin merbelpb aepterdenben 
geb?acpt/en cp3ijn fabe doen letten. 

<02oot Commandeur ban defe belpdtnge cn 
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stfUcen 
tegen 
fcen 
«^paeti* 

Comac? 
p. 

Éönfeffte f« ’t lange tappoit geDaen 3ijnDe / fjeeft Den 
boo2f3 fjeoboofï Camargo lafï en fclmftdijb acte ge? 
gegeben/ om Den boo?f3 IBartini op hd Cafted te 
halen/ betoeibe Dien bolgenDe in ’t Collegie Pan De 
3Betf|0uDeren Derboo?f3 ^tab ten bollen bergabert/ 
on De iBarbgtabe Daer bp toefenDe / gecompareert is/ 
en fijnen lafï en acte ban commiflfie bertonenbe/ be? 
gcecöe / Datmen naerbolgenbe Den inhouben ban Dien 
ïjcmOenboo2f5 <02tffier fBartim fouDe laten bolgen 
nacrbetCafïeel/ omalbaer Denfelben te confronte? 
ren metten boo?f3 fJBtcbid ban De ïBide / op ïjet gene 

tem* öa*c m*be Bb Den fdben ^art*n* m$ beiafïenDe. 
ïiouise» 3©aer jegens De boo2f5 3©etljouDeren en iBarbgrabe 
ren öan gCf) maren opponeccnDe / gemerbt foDanige 
InS- nieubJigljciDteborenO nooit en toasgeplcegt/ en Dat 
Vmw fulbe nicutoigbdD toas flrpDenDe tegens D’erp?effe 

P2ibilegte fo ban 25?abanD als ban Der (ïaD befonDer/ 
altoncr men geen bo?ger / en pdnctpaitjb geen perfo? 

_nen ban qualitett en ïnorïjte faiferen of in Ijecbte ne? 
fén ~è\& men / Dan bp Den Officier met confent ban De J©et/ en 
ijüufï nacc poo?gaenDe (gefien en gelcfcn) informatie / en 

Diemen p2etenbecrDe te befcbulbtgcn / aengefproben 
engecaufeect 3tjnDeboo2 fijnen competenten rechter. 
<Beboo2f3 Comargo Daertegens allegerenDe/ Dat in j 
fulbe ertraorDinarlö crccffen/ alSDefetoaS (name; 
IpfmabenDe Criraen laefoe Majeftatis) alfulbe P?t? j 
bilegien guamen tcccfferen/ bermanenDeDen felben 
IBartini gctoiliig met f)cm te toillcn gaen / of anDecö 
Dat Ijn genootfaebt fouDe toefen forfe te moeten gebmi? 
ben/ al fouDe bp ooft Het ganfcbegarnïfocn emplopc? 
ren/bolgcns fijnen lafïe. <©eboo2fcl)?eben IBartini 
fienöe De gelcgentf)eiD/fu!r Dat noch IBarbgrabe noch 
3©ethemen boften garanDecen/ achtcnDe meDeDat 
fijne toeiacringe met meerDer nabenben hem fouDe 
mogen bêftoaren/ heeft aen De aBethouDeren berlof 
berfocht / en gebeDen tc toillen intotlligen / DathP hem 
tnocfjte reguleren/ bolgenDe De begeerte ban Den boo2? 
fchreben Comargo/ feggcnDe/ Dat hpljem Der fabe 
toelgetroofte/ toeibbpDefctbe (hoetoel feerongaer? 

a^cefict nc I gggr boö2gaenDe p20teftatic) geconfentcert 
3iinDe/ is hp IBartini met fijnen langen tabbaert/in ’t 
insDöen ban een Deel folDatcn en eenige hdlebaerbierS 
banDen^oboofi/ naerïjet Cafïed geleit / toefenDe 

JSSSfb m ’t begtnfel / mits De nieutoigheiD bp een groot Deel/ 
gpbaas fo fonb als ouD bolbS gebolgt / Dctoelbe De boorfchre^ 
b?" 0*» ’* Den Comargo Debe bertreeben. Op’t Caftedgebo? 
SffiS men 3tjnbe/ heeft De boorfs Comargo metten Notaris 

©b crimineel ©dtljoben hem tegen Den boo2f3 IBtchiel 
ban Debiele boor De ppbanbe gcconfronteert/ Die 

SS1 hem belafte met febere pointen / nopenDe Deboo?f3 
gen mu aenflag/ Detodbe bp hem IBartini (Die ban alöte 
Efitcï ba» ^0rrn / D002 het fchrijben op De bterenbrootö potgens? 
acrmi1/'e hP Stntneö Copter / Dat hem feer tod te paffe toaO ge= 

bomen / getoaerfchout toatf) fianDbaftelijb tocrDen 
ombent en gdoetjent. <©e boo2f3 iBichid ban De 3©ie= 

IBiüem 
j!$ar tf= 
ui 
fier iian 
2Snttaes> 

fran 
'ieen 

*574* 

geDaen/ in alfulbe ertraorDinartfe p’CteDuren/ go? 
merbtmen nietbebinDcn en fouDe/ DathPin Der fel? 
ber eenïgftnö fchulDig toast : en of hP fthocn met 
IBarten ^epen / of Jlichid ban De 3©ide eenige fa? 
miliare benniffe haDDe gehaD / Dat het felbe toao eerfl 
ten aenfien ban fBichiel ban De 3Bide / Dat hP 
tmi toast ï|ooftmanban Dc|5atie of 2ünbacbte ban 
De ^chippers/ en oberfulr Diberfe faben/ fcopDest 
^chippero-bamer/ alODaer tuiten t’famcn haDDen 
te befcigneren: en anDerfino' ten refpecte ban jÉarten 
Slepen mips hP <0?ifftertoao ban De Rcben-bamet 
en dpinamie ban De ^taD/ en hP IBartini C2iffier 
ban hetCollegieen Deo ^eercn Camer/ Doo2toiensf 
hanD alle refolutien/ actenen alle Depefche Deo JT-a? 
gi|iraet ban De ^taD mcjlen pafferen / en oberfulr 
meDe toat De Rcben-bamer eu 5pinantie toao aen? 
gaenDe/ toaerDoo?Deboo?f3 ^epen gcoorfaebt toa^/ 
hem Dibtop bp Den boo?f3 Jlfeartini te binten / eau? 
ferenbe DeorDinarife t’famen-bomile en familiariteit 
metten anDeren. €n beroerenDe De boo?(3 bjieben / of 
toel De felbe Harten liepen eenige briebenbanDen 
^rince ban Crangicn aen hem IBartini mocht heb? 
ben gehaD / het fp in Der toaerheiD of oob anDerfintsi 
eenige gefabriceert / en De boo?f3 bergaDeringe ber? 
toont / omfo beeltc beteren Door fulb een miDDclDe 
hoorf3IBicljidbanDe 3©ideen anDere aen fijne 3ijDe 
te treeben / gtnb alle ’t felbe Ijem IBartini niet aen/ ge* 
merbt hp nooit eenige b?teben en haDDe ontfangen/ 
noch metten ftyinceban Crangienpettet toerdtuit? 
fïaenDe. ^e Commiffanffen bonnenDe niettoijfcerst 
ban hem treeben/en geenjlucbenof befchcethetben? 
De/’ttoelb fp hem bonften tonen / Daer mcDefphem 
honfïen beftoaren / alleen hen funDercnte en fïeunenDe 
opte enbele Declaratie Deg boo2f3 jBichiel ban De 
3©ide/DeDen hem IBartini bertreeben: eenige toa? 
ren ban opinie Dat men Ijem fcherpdijb ter banbe fou? 
Deonberfoeben/ feggenDe/Dat in Crimen isefe Maje¬ 
ftatis , het berblaren ban een getuige/ altoaer ’t oob op 
De banb gefchieD / Daer toe genoeg toa& 3£e boo?f3 „ . 
^octo? Del ïïto (Die eertijDomet Deboo?f3IBartini aoP” 
gefiuDeert haDDe / en t’famen henne b?unDfchap haDDe on ©m 
gecontinueert) feiDe Daer tegeng/ Dat menDcgualiteit ^be 
banDeperfonen behoo?De aentefien/boo?nemcmltjb 
Der geenre Die in gocDe reputatie tot Daer toe altijD toa? jmatuni 
ren getoeefï / geacht en bemint ban alle De toerelt/ men {jjg** 
meent fo ©ergaö Daer getoeefï toare/ men Ijem op Do m 
Phnbanbe fouDe gefmeten hebben, ^och alfa bde lui? 
Dm ban eeren / Daer onDer oob eenige ^paenfe Coop? 
luiDen toaren op De toeg boo? het Cafled toanDdenDe/ 
om Den uitganb Dcfer fabe te bernemen / De todbe men 
uit De boo?f3 banier tod merbdijben bonfie gefien/ Dat 
oobeen^pangiaerDgoeD brunD Deo’ boo?f3 IBartini 
namentltjb / ïiBarten De Chanmie / Coopman / De 
boo?f3 l^eeren gttam te bennen geben / Dat De gehele 
23o?fe toast bebommert / en genoeg beroert getoeefï 

ic ter ccnDcr / en hP IBartini ter anDere 3hDen / bp hen > ober De boo?f3 aentafïinge / en tot Dien tijD toe binnen 

©e 
<&ifffïpr 

feggen en berblaringe perfifïcrcnDe / fo toerDe hP 
IBartini ban Daer gdeiDopDe bamereban Deboo?? 
poo2t / refponDerenDe op De pleine nacr De ^taD / ai? 

aparffnt^aer bergaDert fatcnDen Confdllier Bloiuë Dei ilio 
SSJee* KacD ban De Camer ban SJuflitie ban (CrouWe/of Den 

25loeDvacö / met ttoc anDere Commiffariffen/en met 
Denboo2f3 Comargo en Bdthoben j^otarisiCrimi? 
ned/ Die hem tn ’t lange hebben onDerb2aegt/ toat 
fö2rcfponbentic hp metten boo2f3 IBarten liepen / en 
oob met anDere ban De confpirateurö gehouDen haDDe 
op Den aefiffag boo2f3/ tote oob ban DeïBet-ljouDer^ : 
Daer in meSe cuïpabel toaren / onöcr todbe hen 4. of 
5 bp name tocrDen genoemt / en boo2ts meer / na ee?) 
rage anDere Cjficiecen banDer^taD/ en namentltjb j 
toaerDe beieben toaren Die De JDetnce ban Crangien 
aen hem gefd)2cben haDDe/ en hem bp IBarten liepen 
gdebert/ Denboo?f3lBtchiel ban De iBide en anDere 
ban De complicen in feber bergaDeringe getoent/ en 
meer anDere pointen De felbe fabe rabenDe: toacrop 
De boo2fcïi2eben IBartini berblaerbe ganfchdijb ban 
Ditftub/noch ban D’cen noch ban D’anDcr. niet te toe? 
ten / en Dat ijm groot ongelgb en fcljanDe ^Dc aen? 

smje 
«ttem* 
anift'arfg 
fen ton 
ïirn 
iiJoeb/ 
racï) 
nuöeiv 
5)?argr. 
CF0I.81.} 

SCnttoerpen ongeptogen p?oceDuiren / fo to02be gere? 
folbeertDatmen Denfelben IBartini toeDeromnahd Gumt» 
^tablmig fouDe laten gaen: en toerDe hem Den eeD af? 
genomen niet te berblaren het gene hem toaë gebjaegt/ teSaUiï 
ennamentlijb ’t gene De Schepenen toagaengaenDe/ nentfre 
en gelafï Dat hp hem fouDe gaen P2efenteren op De 
IBeere tegen.o het afgacn banDer25o?fe / en too?De3 J 
oberfulr losgelaten/engerdareert. Cp’t^taDhuiS 
bomenDe toerD alDacr met grote Debet ie in De Conccr? 
gerpe bp eenige ban De lieren ban De 3©ct bcrtoacht/ 
enfómen hem terfïont na fijne erbarentheiD onDer? 
b?aegDe / fdDe Dat hp ecD gcöacn haDDe (Des aengaen? 
De) niet te openbaren / en namentlijb niet nopenDe 
’tgrnc eenige ban De lieren fouDe mogen raben/Dat 
eenpDerop fijn flub tod moftc letten / allegerenDe D$ 
gemene ^latijnfe fententie: 

Tune tua res agitur furies cxvi proximul «riet. 

SDat iS: 
Als u buirkens huisken blaekt en brand, 
Schikt u goeyken op, cn brenget van de kanfi. 

€i\ 
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tan Ce 
.SIBaai* 
firaet 

»P>' 
bootï 
tfotnat' 
ga gc' 
bangen. 

3® ff' 
fier Bi 

<£u fo pemand ncfjt eecmge papieren of fluefeen 
te bebben/ die bpiuet m teilöc datnien foudc fien /-* 
teer toel foudc doen na bups» te enen en daer in te 
tooorften/Wantij? acDtfe dattet aen pent niet b lijnen 
en fottbe / nocljcofe dat De Spaugtam# daerop niet 
lange gapen en fouden. <E>eg anDercn dnegg in Den 
nacïitmffcDen dire en bier uren/toorDcn bp den$?o? 
Uoofi Coinargo / ö^tc Pan Dc^eeren infjunne Jjui? 

tirail fen gehangen genomen / en Dooi öem en Den j3o:a? 
ban 2snt> itö Crimineel alle pare papieren dóorfccBt/én daer 
tafcpen na n1?t foiöaten na fjec Cafïecl geleid: altoaer fp 
öo°? oen tei.£0n£ gjeeramtnecrt cn onderbraegt gctocefï/ 

oberbefeentngeeu toetenfebap ban Den boorfj. aen? 
gag/ toacr ban fp berfeïaecden/ Bert gebed niet niet 
allen Bcfeend tc toefen / en gcpeel onfcJjuidig te $ijn! en 
Daer Bp uptellijfe pèjtfferenDe/ toerDen fp incttèt banfe 
en torture gedreigt / en boorttemelijfe I^icolacg De 
©coebt een ouD^djepen en Superintendent ban de 
ffotawie/ Die amptg-balbcn groote familiariteit met 
Den boo?f5. parten slepen toagbebbende/jijndetot 
ttoee reilen boor De banfe gcBracljt/ entetïefrerreifen 

. - ontfelced en De tontocn of pijnfeoorden aen fijn lijf ge> 
mocht te1>ö cm feem in Der pallcpe te ijangen/ De toeifee bP 
(@ub- nocl) ontginfe bermitg fijne (landbafligBciD ober fijne 
fc&cp*n innocentic of ottfcfjulb / DlijbenDe ai ebentoei fecr lan? 
berpm 0en tijD gehangen/ De felbe$©r. $icolaeg De ©ooebt 
bjerb ‘ iöDc«J5?ootbaDer banDcniegtntooo?Digen Capitcin 
niette r 5©aDDei in Dienfi ban De ^oogmogcnDc ^eeren Sta? 
kdicht'5 ten generad Der bcreenïgDe JJcDcrlanöcn toefenDe/ en 
“ • getrout fjcböenöc DeDodjterban toijlcn Dc^cereban 

l§ilt Die jjalfee broeder toag ban De ^rmccgcbanSP* 
map / naermadg ^cdoginne ban SilerfcDot goeDer 
memorie. 

25p Denbooif5. jtëicDiel ban De 3Bie!c toordeoofe 
bedragen een ban De bccmaemfïe §Biocureur0 ban Der 
Stad genaemt ^BattDei/ en eenouD belten ban De 

Serb ae> ©leegboutoerg <©tlDe / alg complicen ban Den boorfj* 
bangm acngag / Die [jen fcBulD op De pijnbanfee befecnnenDe/ 
*" °m' toorden t’famcn omDaijt / en De bcorf3. JBicfeiei 
Sfiiei ban de3©ieiein bierguefeengequartiert/ fijnmede- 
tan öe <©efecn/ toefenDe een gefecel oud man genoeg boor firn? 

Pei gefeouDen/en mette popelerpc behangen Doo? 
nuar* b?eefe banDc toiturc/ too?DcgctocfenDeerecutieban 
Hert. tjc ^üfiitte te aenfcöoutocn / en boojt.ö in een ecutoige 

gebanfeeniffe geconDemneert. 
i$ct i£ toel fecr tc bertoonDeren en aenmerfeenö 

toeerDig / Dat een aengag ban fo grooter importantie/ 
Daer fo bele perfonen banqualitéengemecne iuiDen 
feenmife af feaDDen cn Ben meDc BaDDen bemoeit / niet 
meer ober en fijn befeenb gctoojDen / Dat oofe ban ttoee 
enfebentig ^pangiaerDcn Die op’tCajled Jagen en 
meDe ban Den aenflag toaren/ geen cn toerDen ont* 
befet/ notfe geen anbere ban De folDatcn/ Dan De boorfó. 
bier / en fijn feefeomen. g^e ^eere ban ïjoftoegen 
^onfefeeer §ofue ban ontberingen/ Capitepn lOidac^ 
ïitiptïjabcr en noeö ttoee anbere/ toaren gebergtin 
De feupfingc ban een eerlijfe man cn boo?naemfte 
tier in Dienft banDe^taD toefenDe/toienjSnameife/ 
ten infidjte ban fijne b?unbcn en geallieerde notfe in 
25?aband fpnde/ niet en noeme/ d’eene fat in de fcf)oo?= 
flcen/ d’andertoa^ eïdero herborgen enontquament 
ten laejten mee groot perieul toonderbaeriijfeen. 3^odj 

oofe te bertoonderen dat De gierigBeid / die fomnii- 

©cp?0 
cuceuc 
.ïlêat? 
fliei 

Dcr^ Da? 
Den. 

ge bed herleid / bp niemanDcn plaetfe en feadde cm 
ecmge merreben te doen nemen ban ’t gene op De inben 
ban eenige toast géilelt/ fo fp ’t tod foubeti feebben feom 
nen Doen bededueUjfeen / Datljacr namen foubenfe; 

%rree’t gebleben feebben. i©od) Daer Beeft oofe bdetces 
‘gefeoipen/ Dat fecretelijfeen een goede groote bcurfe 
ban Drie / bierDtiifent of meer gulDcnss uptgemaefer ^cp’d? 
toerDe/ Diemen Den ©robooft Ccmargo toi|l tc be? 
fdnefeen/ Daer Door fep met hele ftmuleerbc/ *t toctfe go iDftö 
namrfelö/ a& fep altoeDcromin ^angientoas ge? «n&pan? 
houten / en om ander feiten gebongert jijnDe / bp feen? 
luiden befeetiDtocrd/ Daer ober BP oofe üs gecrecuteert tmi 
getoorden. ' 

Wv fullcnfeier tuffcBcn beiden (feoetoel feêt buiten ®^ 
onfe materie té) bcrljalen/ Dat Den groten Curfe 
^etijm Den 15. ^Dccemb. Dcfcö 15-74. jaergtotCon? kurttfc 
flaminopolen oberleDen tel/niet meer Dan bier iaren 
geregeert feebbenbe. ^n fijn plaetfe quam OCmurat {1o"rU(„ 
fijnen ouD|ien fone/ De toeifee bolgcnde de tprannefe tgns oa? 
ban fCBtirfepen fijne boorfaten / op dat fp ban alle 
man entfien fouden toerden/en alleen regeren/fon? Doet 
der toederpartpe/bijf fijne 2Broederé/cn ttoe feupf? fpnc byf 
broutoen fijnst baders ^eltjmg dede dcoden/ ban 
De toeifee dc een bebruf Bt 3öndc / en fiende de dood ban JJ 
Bare feinderen/ feaer fclben uit een feoogc benfïer ban b?outoeit 
boben neder Beeft laten ballen / Beginnende alfo fijn 
regertnge met moord en bloedftorttnge. 

^e <6root (Commandeur / grote naerlïigBeid ge? 
dacn BebbenDe / en alle blijt aentoendende om de boor- 
berOaelden aenfïag teontdeefeen/ en dc complicen te 
(ïraffen / fiende dat Bp niet meer en horderde toat neer? 
frigbeid men oofe debe/ feidc/ datdefeettero'malfean; 
deren altegetroutoaren/end’<©fficiercn te gap om 
Die te (Ïraffen / fo té De fafee Daer bp blijben beruflenöe/ 
(IrccfeenDe Den tijd naer föerfmtffe/ Dat Den boorf?. 
(©root (Commandeur tracDtebe naer 23ruffcl jegenss 
De hoogtijd cn ï^cplige-Dagen tcrerfen/ enalDaerop 
fijn itoomsi CatBolijr te leben/en té Dien aengaende 
geen berber onDerfoefe gedacn/ tot groote bipfcljap 
ban beien. 

jBen foudede gelegentBeiDDefer fafee enBandelin- 
gcnocB brederenmetmeerdet parttculariteitfeonnen 
berfealen/fo ban perfonen atoplaetfen/ Dan alfo bin* 
nen Dc boorf?. ^tad / alg oofe ©ruffel en andere plaet? 
fen Diberfe perfonen $ijn ban gualité/en boornement? 
lijfee 3Cmpten en (©gieten bedienende / feer na rafeenDe 
en befïacndc Dc gene Die Bm Dcfen aenflag ondertoon? 
Denljebben/ Bebtfe Difcretic gebrupfecnDc/mctgera? 
Den geacbt (om de felbe niet te prejudtccrcn/tc beftoa? 
ren of in acBterdcnfeen tc brengen) ban defe fafeert 
topdergte herbalen/ achtende’t gene Bier borengge? 
feid ig genocgfaem te3ijntotfeennïfTebande gefebte? 
denige defer fafee/ en ig alfo met defe gefebiede? 
nigc bet einde ban bet iaer 1574. boortg door ge? 
lopen / daer mede top oofe een einde toillen mafeert 
ban dit 25ocfe / cn beguiten mette tooorden Peuceri: 

Of fchoon de uytkomft niet en geluckt ten goeden» 
So falmen ’t felve niet te laft leggen den vroeden: 
Want wat de menfche voor hem neemt ter handen^ 
Schikt het God niet wel ’c gedijt dik ter fchanden. 
Want God regeert in alle Landen, 
Demenfchelijke yerftanden- 

Eyndc van het fevende Bock. 

OOR- 
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van Do/? Louis de 'Becjucfens Groot-Comcnaudeuc 
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Waerachtige en Hijlorifche befchrijvingei 

Door 

PlETER B O R ChRISTIAENSEN. 

Summarie of koïten inhout vdn t dcbtjle ‘Bock. 
Oftor Elbertus Leoninus verfoekc pafpoort van den Prince van Orangien., om openin- 

pe van vrede te doen, en komt tot Middelburg. De Prince befchrijft deStaten van 

Holland en Zeeland, en hare geaflbcieerde tegen den 25. January 1575. DesGraven 

van Boïïu fchryvèn uytfijn gevankèhiffe aen den Prince van Orangien en des Pnn- 

cen antwoorde. D’oprchtinge van de Umverfiteit tot Leydenin Holland , t Odiroye 

daertoe verleent, en d’inleidinge van dien. Grote ftorm en inbreuk. I ropohtie van 

-—.-—- de Prince van Orangien , den Staten van Holland en Zeeland voorgehouden, nopende 

r«3e vredehandeling. Des Graven van Swertfenburgs komfte in Holland : fijnlaft van den Keifer Maxu 

sniliaen en des Printen en Staten van Holland, en Zeelands antwoorde aen den voorfz Grave Requefte 

van de uyt^ewekene der ftad Amfterdam, en andere aen den voorfz Prince en Staten. Vaft en bid-dagen in 

“Holland^ehouden, om tot eenen goeden vallen en onbedneglijken vrede te komen. Namen van de Ge- 

deput eer de t ottevr e deh an d el i n ge binnen der Rede van Breda. Offren en prefentanen by de Commiflanflèn 

des Coninx voorgeftelt. D’antwoorde des Pnncen van Orangien en de Staten van Holland en Zee and. 

RephjcvandeCommiflanflèn des Koninx. Voorflagby den Grave van Swertfènburg gedaen£.nbeft»d 

> 6 maenden. ’T beftant van 6. maenden by den Groot Commandeur afgeflagen, doch wil wel han¬ 

delen van beftand voor 2. maenden, mids dat die van Holland en Zeeland d exercitie datelijk doen cefle- 

ven en de Predicanten doen vertrecken. Hy weigertook pafpoort voor de Gedeputeerde van Holland 

cn Zeeland om door des Coninx Landen naer den Keifer tereifen. Des Graven van Swertfenburgs ver¬ 

trek na den Keifer De vredehandclinge word wederom aengevangen. De Comtniffariffen des Coninx 

doen v^arhige op wat poinden fy fimpel, categorie en onbewimpelt antwoord begeren. De onbewim- 

$Téc—ïe des P rilleen en Stlten "voorfz. Ander gefchrifte by 
* Pven D’antwoorde en préfentatie van de Prince en Staten daer wederom op. Des Koninx ^ommiiia 

filen verklaren geen lafl te hebben om des Printen en Staten voorfz prefentatien te accepteren of re- 

fuferen en verfoeken tijt van 4. maenden, om in Spangien te fenden. Affcheid en reces by den Gedepu- 

teadenVan den Prince van Orangien, Staten en Steden van Holland en Zeeland genomen .nopende de 

vredehandëlinae , en henluider verklaringe. Proteftatie van des Koninx Commiflanflèn. Advijs gerefol- 

veertinden Raedvan Staten op denegotiatie van de pacificatie, om te fenden aen en omn . n er 

j s vande Staten van Braband den Gedeputeerden van de vier Hooft-fteden gecommuniceert. De Sta en 
vinBrabandverklarenbyeede.dat fy in de vergaderinge der Generale Staten met gedogen en ful enge- 

oponeert acadvifeert noch getratteert te werden jegens de Roomfe Religie. Eemge particuliere ge- 

fichiedëniflèn&in het Noorder-quartier en Waterland. Ordonnantie op het by ten der wateren inde fcive 

Ümtieren Toeraftinae van Oorlog-fchepen in’t Noorder-quartier. Der vyanden komfte aen t Eyland 

ZTsZnJren G radar, en nemen daer "eenige fchuiten. Aenflag van Jonkheer D.edench Sonoy, om 

> B,rdea™in te nemen ’t welk hy ( de Prince ’t fcive goet vindende) in neemt en aldaer een fchanfe be- 

ronft temaken • maer door dienhy oritfet krijgt, moft hy de plaetfe wederom quyteren, na dat hy het 

|7 daaen in gehad hadde. De Gereformeerde van het Noorder-quvtier houden een Synodus binnenA k- 
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maer. Verfcheidcn advertentien , dat de Groot-Commandeur hem te water en te Lande toeruft ten Oor¬ 

loge. Ordonnantie van de wacht in ’t geheel Noorder-quartier. Publicatie door al het Noorder-quartier ge- 

daen om alle vagabonden en vreemde leedichgangers ten platten lande te vangen en op te houden. De 

Heere van Hierges komt met veel volxnahet Noorder-quartier: Hy plondert, berooft en verbrandde 

Meelmolen van Schotel en eenige huifen en hutten daer omtrent, en vertrekt wederom. Verfcheiden 

vagabonden en ledichgangers in ’t Noorder-quartier gevangen, Namen van de felve vagabonden. Com- 

miftie op eenige perfonen by Jonkheer Diedefich Sonoy gegeven , om de gevangene in ’t Noorder-quar¬ 

tier te examineren. Troceduffen der Commiflariften. Confcflïe eeniger gevangenen: Daer door eenige 

wel-gcftelde huifluiden ook gevangen wérden. D’executie gefchied over Jan Driemunt en fijn revocatie: 

Hoe Jan Driemunt gepynigt Was: Beloften hem gedaen: D’executie over d’andere gevangene califtèn en 

vagabonden, en haer revocatie. Koppen Kornelifz van Woggenom word gepynigt, fterft en wert na fijn 

dood gequartiert. Nanning Koppenfz. wert gepynigt: Ongewoonlijke en ongehoorde maniere van py- 

ningen : Sententie over Nanning Koppenfz. gegevenr Nanning Koppenfz. wederroept fijn confeftie, en 

befchuldig’nge by hem over ónderen gedaen : Nanning Koppenfz. wert binnen Hoorn geexecuteert. Pieter 

Nanningfz van Benninkbröek gevangen , en feer ftrengelijk gepynigt: Confeftie van Pieter Nanningfz. 

Piec El van Hoorn gevangen. Jan Jeroenfz. tot Hoorn gevangen. Die van Hoorn oppoferen tegen bee 

uit voeren van Jan Jeroenfz. doch daer na gebracht opeen huife van Schagen, alwaerhy geconfronteert wert 

tegen Pieter Nanningfz. en Piet El, en daer na gepyrngt in abfentie van Schepenen van Hoorn, contrarie 

derefolutié van de gedeputeerde van ’c Noorder-quartier. De Magiftraten van Hoorn protefteren tegen 

de proceduren van de Commiftariiren. Verfcheiden brieven van Sonoy aen die van Hoorn , en haer ant« 

woorde. Gerucht geftroot, dat de gevangen Grave van Boffu in boeren klederen meende te ontkomen. 

Daer over éénige gevangen werden. Die van Hoorn fenden haer Gedeputeerde aen den Prince van Oran- 

gien , en prefenteren ook requefte aenden Gouverneur Sonoy, Steden en Staten van het Noorder-quartier* 

Heftige klachten en remonllrantie by Willem van Zonnenberg gedaen aen den Prince van Orangien over 

die van Hoorn. Die van Hoorn perfifteren by haer klachre en verfoek aenden Prince gedaen. De Prince van 

Orangien ordonneert Comrniftariften, om de gevangenen in ’t Noorder-quartier te examineren. Ionkheer 

Johan van Vliet,en Mr.Sebaftiaen Loofenexcuferen hen,om inde fake van Jan Jeroenfz.en d’andere gevan¬ 

gens voorts te procederen. Refolutie genomen by de fteden van 't Noorder-quartier nopende de fake van 

Jan leroenfz. en d'andere gevangenen Aöe van verklaringe van de Commiftariften op de voorfz.refolutie, 

M.ftïve van den Prince van Orangien daer by de hand van de Commiifarifien fluit, en belaft in de fake der 

gevangenen niet voorts te procederen,en furrogeert ander Commiflariflen. Guilliam Moftert wert gecom- 

niitteert tótren ontfang van de geeftelijke goederen in het Noorder-quartier. De gevangenen in ’t Noor¬ 

der-quartier weigeren op de pacificatie uit te gaen. Apoftille by den Prince gegeven opte requefte van 

de gevangenen in ’t Noorder-quartier Den Procureur Generael van den Hove van Holland komt tot 

Schagen, en doet de gevankenifle opflaen, en voert de gevangene naer Delf. lan leroenfz en d’andere 

gevangene werden by den Hove ontflagen op handtaftmge, en Hellen hen te purge voor den Hove. Ver- 

tonmge van de fteden van het Noorder-quartier aen de Staten van Holland, en ook van Jan leroenfz, 

en d’Apoftillen der felver: Miftïve vandeeerfte Commiftariften aen de Gouverneur Sonoy tot befluit 

van dien handel. Voorlag by den Prince van Orangien gedaen den Staten van Holland en Zeeland , om 

hulpe en aftiftentie te foeken aen vreemde Heeren en Potentaten. Unie en verbond gemaekt by den Rid- 

derfchap , Edelen , groote en kleyne fteden van Holland. Belegeringe en inneminge van de ftad en het Ka- 

fteel van Buyren van wegen den Groot-Commandeur. Monldragon neemt de Finaert, Kluyndert, en 

Ruygen-hil in. De Heere van Hierges belegert Oudewater, het wert befchoten en ftormender hand in- 

genomen. Den Baliu van Oudewater ontkomt met groot perieul. Schoonhoven belegert en ingenomen, 

De Prince van Orangien trekt na Oeltges-plate. Elf Kromftevens van de Groot Commandeur, door des 

Princen fchepen verbrand by Rofendael. De Heere van Hierges neemt Crimpen en eenige Schanfen daer (Fol.g^y 

omtrent in. Belegeringe van Woerden. De Hugenoten van Vrankrijk hebben een aenfbg op Philippe- 

ville. Het voornemen van den Groot-Commandeur, om in de Zeeufe Eylanden eenige havenen in te 

nemen, daer roehy dedepten doet peilen en onderfoeken. Des Groot-Commandeurs refolutie om ’t Ey- 

land van Duvelan J te voet in te nemen. Don ifiJoro Pacieco Gouverneur vander Goes wert beide fijn bil¬ 

len jfgefchoren daer hy af fterft. Dood van Jonkheer Carel Boyfor Gouverneur van Zeeland van wegen den 

P;i ice van Orangien. De Spangiaerden werden meefter van Duveland. De fchanfe van Vyanen in Duve¬ 

lan 1 ingeno.nen. Dood van Don Gabriel de Peralta Spaens Capitein. Brouwers haven ingenotnen. Des 

G; oot-Coimmndeurs prafLjken , aenflagen en tocruftinge. Toerullinge van die van ’t Noorder-quartier 

te water. Beradingegenomen by den Prince, Sraten van Holland en Zeeland, ofmen met de vyanden 

foude appoinéfceren, dan of men van den Konink van Spangien foude fcheiden, en van Piince veranderen , 

en de refolutie daer op. Bommene wert van den Groot-Commandeur belegert, befchoten en ftormender 

hand ingenomen. Zierick-zee wert by den Spangiaerden belegert. Wat de Heere van Billy Gouverneur 

van Vriefland voorneemt op de Eylanden van het Noorder-quartier. Het Ooft einde van Vlieland ge- 

plundert en verbrand. Hopman lan Verfchuyr neemt een fchip op de Haerleiner-meer. De Groot- 

Commandeur foekt de Dortfe vaerr in te nemen. Des Princen van Orangien naei ft gheid, om op alles or- 

dre te ftellen. Het aengeven van eenige Vriefche Edelluyden aen de Prince van Orangien. Secrete hande¬ 

lingen van wegen den voorfz Prince,om Amfterdam in te nemen. Advertentie van de Spaenfe fchepen op 

N erland gedeft meert. De komfte van nieuwe Spangiaerden tot Duynkerken. Deoude Gravinnevan 

Emb den fterft. De Groot-Commandeur ontbied de Heeren van der Ordre tot Antwerpen. Propofitie 

van de Groot Commandeur aen de Staten van Braband. De Staten van Braband confenteren een Lee- 

ninge yan 550000 guldens. Extreme armoede daer in de■ Platre-landen van Utrecht waren vervallen,' 
<© ö ö % Drei: 
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Dreigementen by den Groot-Com mandeur gedaenaendie van Utrecht, Kiachte van die VanHaerlem 

over de Spaenfe foldaten > en haren ellendigen ftaet. Mutinatie onder ’t fcheeps-volk van het Noorder- 

quartier. De Staten van Holland verkopen eenige Domeinen van den Konink > en eenige Geeftelijke en 

geconfifqueerde goederen. Groote ftorm en onweer, en fchade aen Dijken en Molens in ’t Noorder-quar- 

tier van Holland. Doleantien van die van de Platte-landen van’t Noorder-qurtier, enyerfoek om vijf 

perfonen mede in de Staten te hebben. Debat van die van’t Nöorder-quartier daer jegens , die geen ver- 

anderinge in haer regeririge en begeren. Henrik de Valoys Konink van Vranckrijk word verklaert verval¬ 

len te zijn van de Koninklijke waerdigheyd van Polen. Stephanus Battori Prince van T ranfilvanien wert 

Konink van Polen gekoren. De Raetsheeren Kafenbroot en Adriaen Kromhout werden vanden Prince van 

Orangien in Duitfland en Ooftland gefonden. De Prince van Orangien en de Staten van Holland en Zee¬ 

land lenden hare Gedeputeerde in Engeland, en bieden de Koninginne de fouverainiteit van. Holland en 

Zeeland aen. De Groot-Commandeur fend de Heere van Champangn.y in Engeland , om de handelingè 

van die van Holland en Zeeland mette Koninginne té beletten.; Der Koninginne antwoorde aen de Heere 

van Champangny. De Gefanten van de Prince en van Holland en Zeeland houden fterk aen aen de Konin¬ 

ginne om refolute antwoorde , fy krijgen eenige antwoorde met hope. De Prince van Orangien belegert 

de fterkc fchanfe van Krimpen. Krimpen aen den Prince van Orangien overgegeven. Aenflag opAm- 

fterdam gaet niet voort. Dcbelegeringe van Zierik-zee gecontinueert by(den Groot-Commandeur: uyt- 

vallen en dagelijxfe fchermutfinge; De Prince van Orangien fpijft Zierik-zee, waerom het nauwer beflo- 

ten word : De Prince van Orangien foekt de beleggers uyt te hongeren. Ionkheer Iohan van Duvenvoor- 

de werd Admirael van de Haerlemer en Leydfe-meeren en binnen wateren van Suyd-holland. Muytenatie 

vanhetSpaens peerde-volk. De dood van de Groot-Commandeur. De Konink van Spangien commit¬ 

teert de Raed van Staten tot het Gouvernement van Neerland by provifte* Wat de Groot-Commandeur 

yoor een geweeft is* 

Het acht (Ie 'Boek* 
€t jacr 1574. geeinbigt 5ijnbe / liet bet 
fig acnfien aio of in bet boïgenbe jacr 
bcfcblocöigc oorloge een einbefoubc toil* 
len nemen / toant niet alleen be Staten 
ban bc probineien tiie onbet be macht 

ber^pangiaerbengefeten maten/ en beben Ben befte 
bp ben <©?oot Commanbeur / bat ïjp foube toiilen ber* 
ftaen / om een b?ebeljanbel met ben Prince ban <©ran* 
flien/ enbie ban ïgollanb en Eeelanb temafeen/ten 
einöebe Heöerlanöen eeno toeberom tot rulle en bre* 
bc fotiben mogen bomen: macc oohbc &eifetïBarf* 
miiianuO / mebelijben Ijeübcnbc metten ellenbigen 
fïaetbcr Heberïanben / enaengeport jijnbebanfom* 
mtgc Hijr f urften/babbeaenben (JToninh ban ^pan* 
giencen Ucgaetgcfonben / te toeten 3©olpöangum 
üumpïjen/ ecnboortreffelijh peere ban uitnemenbe 
autoriteit/ opperde Cametling beo Coninr ban pon* 
gatücn / beo Écifcro jBarimiliani otibfle fone/ bege* 
renbe bat 3sjne jpa*. liem foube toiilen crbermen ober 
jijtre onberfaten / enbefelbe in genabe aennemen/en 
renen goeben b?ebe metten Prince ban <©?angien 
cn bie ban poüanb en Eedanb toiilen maken /aio 
befe gerucljten bad ober aï liepen / bat bc fommige 
meenben Ijct toaren maer uitftcehfeio en ongefun* 
beerbe maren / fo 13 be fade fo berre gebreben / bat 
storFj in december 1574. öefeerbermacrbecngelecr* 
bc doctor €lbertuO Hfeomnuo aen ben prince ban 

mm Orangien gefonben beeft / berfoebenbe pafpoojt / om 
SlcV bp3tjnOrcelL temogen bonten/alfo bplaftcncom* 
nimS ' miffie babbe om ben breöenbanbcl/ met ben peerc 
iterfdrfit ban Cöampangnp begod /te ï)erbatten:befelbepaf* 
«Sn?r poojtöem gefonben 33'inbe/ io Ijp bpöen p2ince/tot 
ten iBibbdburg in Eeclanb gebomen / en beeft ben fel* 
I0?mce ben aengebient/ bat be tapte of’t bubbel ban be regue* 
Snnkn ffeöwte peere ban tffiampangnp ter banben geddb 
temogen bjao getoecd/ gelijb top in’tbooigaenbe 25och ber^ 
komen/ badtbebben/gdefen toao/cn tsat 5üne |Bai. bolbo^ 
ii-nree' mïi 5«acbt cnbcbcl obergefonben Ijabbe / om aüeo te 
ba» b?co mogen bergelijben / en eenen goeben en baden b?cbe/ 
öc te tot nut en oojbaer ban befe 3lanben dreeftenbe te ma* 
ï’0£lt' ben. pince ban €)?angien beeft fjem baer op boo? 

amtooojb gegeben/ bat aifo bit toasi een fade ban gco* 
ter importantie en getoitbte / baer in niet en bonbe ge* 
baen toerben / ban met confcnt bet Staten ban l^ol* 
lanb/ cn ^eclanb en <0drebie metten anberenber* 
bonben toaren / bat bP befelbe öaerom Befcbröben / be 
fade ben booJbouben cn baer na anttooorbe geben fou* 
be / alfo beeft be Prince ban ©rangien boornoemt bp 
3üneb?icben gebateertben eerflen januari) 1575. in 

iPdbbelBurggeftbrcbett aenbe Staten ban ^ollanb 
en Eedanb/ mitfgaberof be dröen ban ©ommelen 
©uren/ato bat be boo?noembe<©octör Clöertusf 3leo= 
ninusf bom boorgebouben babbe / om met fiern te 
Ijanbdenen eenen baden brebete öcfTutten/ ban alfo 
’t felbe toag een fade ban fo groten geteiebte / fo babbe 
bP raebfaem gebonben ben-luiben al tfamen te be^ 
febrijben op ben 25 januari) binnen ï©erb?ecljt/en al* 
baer bergaberinge te bouben en baer ober t’famentlijli 
te abbifeten / berfoedenbe tod emddpden bat / 5? lui* 
ben baer <0ebeputeerbe met bölfeomen ladenabfolut 
bebd/ omop’tfèlbete banbden na 3£o?b?crbt fcFjic^ 
den / en batfe mibbelretijb eenpaerlpfe goebe toarbt 
bouben / en alle be deben en plaetfen ten beden berfien 
fouben/ op bat bet berract en be finiflre aenfïagen/ bie 
geburenbe foöanige banbdinge gemeenlpd gepleegt 
toerben/ berboebet en belet mogen toefen. 

*0rabe ban 25o(Tu be toelde tot ï^oo?n nocb ge* 
bangen fat/gdijd topinbe boorgaenöe ©oefeenber* g.Jf" 
baeltbebben/ beeft omtrent befen njb/ met betoilli* umt 
ginge banben €>ouberneur ban bet Joorber-guartier uit fijn 
aen ben Prince ban Orangien gefebreben/ bat<!Bob 
beminöit3ünbcrbrictgoebe danbbadigbeib gaf / en aendm 
bat bP goebe begeerte babbe/ befe Eanben eenen goe* 
ben en notabelen biend te boen / toaerom bpberfoebt/ ffla" ®f 
batbe Prince bem toilbe oorloben/ op3tjntooorben a 
belofte een reife re mogen boen na ©ruffel / altoaer bP 
booptetetoegete brengen/batter eenen goeben brebe 
foube mogen gemaedt toerben/ en bat bP boor cerfl 
berbooptete berdrijgen/ battereen toiffdinge foube 
mogen gefebieben / tuffeben bem en beo Princen fone/ 
be <Srabe ban ©uren in Spangien gehangen 3önbe. 
<Pe Prince ban «Prangfen beeft bem baer op geant* 
tooorbinbeferboegen. 

Mijn Heere. 

IK heb uwen brief in date den io Decembris ontfaii^ jjnV 

gen, daer by ik verheugt fy geweeft, te verftaende broojö# 
ftandvaftigheid die u God geeft in defen uwen verdrie- 
te, en defgelijx de goede begeerte die gy hebt om ee- fhiDca 
nigen notablen dienft te doen , defen Landen die fo 
verwoeft en bedorven fijn door de jegenwoordige oor- 
loge: beroerende ’t eerfte poindt. Bid ik God dat hy u 
daer in fterke door fijn kracht. En ’t andere beroe¬ 
rende, folde wel te wenfehen fijn dat van overlange, gy 
en de andere van uwe qualiteit , die credit had bin¬ 
nen’t Land , u had geemployeert tot fuiken heiligen 
werk,en ’twelk te prijfen ware voor de nakomelin¬ 
gen, dat isdatgy belet had defe tyraanifche handefin- 
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gen van de vreemde Natiën over ons lieve Vaderland, 
mettegroufamebloedftortinge vanfo vele vrome lui¬ 
den , als ook mede van de Heeren van Egmont en 
Hoorn,die u fo na vrienden en macgtalen fijn geweeft, 
om te fchuwen de inconvenienten die daerna opge¬ 
komen fijn geweeft: maer nademael door de rechtvaer- 
dige oordelen van God, defenjammer en verdriet, om 
de ftraffe onfer fonden, niet en heeft mogen afgekeert 
werden, fo fullen nochtans al even wel prijfcns weert 

rrolSr.) fijn, degene die met goeden voorraet fich fullen voe¬ 
gen daer toe , dat ’t Land weder fy geilek in fijn eerfte 
vryheid onder de gehoorfaemheid van God ,en van dc 
Maj, van den Conink als onfen Heere en wettelijken 
meeftef, waértoeby avonturc figna fiü begeven ecni- 
ge goede oorfake , gelijk ook gy, niet jegenftaende defe 
uwe gevankenifle, daer in fult mogen doen eenigen 
goeden dienft: maer om dat de faken jegenwoordelijk 
noch niet en fijn fo verre gekomen, en dat ik gehou¬ 
den fy te vorderen alle’t gene datter betreft de meefte 
verfekertheid defer Landen : fo fult gy niet vreemt vin¬ 
den , na de wijsheid en goede ducretie daer u God me¬ 
de begaeft heeft, dat ik noch jegenwoordelijk nieten 
kan bewilligen t’uwet begeerte , om u eens te laten 
trecken tót Bruffel, fo vele te meer, dat ik my wel vef- 
fekere, dat de wiflelinge die gy fult hopen te mogen ge- 
jfchien van u tegen mijn Heere van Buren , niet en fal 
mog.n jegenwoordelijk door fuik een middelgevor- 
dertwerden. In allen anderen faken, die niet en be¬ 
roeren het gemene,, verfekert u dat ik wel blijde en wil¬ 
lig foude fijn, u tedoen alle gerief en dienft: en wilde 
wel van gants mijn herte,dat den tijd nu alfo ware, dat 
wy mochten gebruiken een goede en oprechte vriend- 
fchap d’eene metten anderen, gelijk wy t’anderen tij¬ 
den hebben gedaen. Voorwaer van mijnder fijden fou¬ 
de ik wel tevreden fijn, te vergeten alle’t gene voorle¬ 
den is, ook van uwer fijde, en ik folde u tonen een feer 
goede affeótie: verwachtende die bequacmheid door 
de gratie van God, wil ik defen eindigen met mijne re- 
commandatiehtotteuwe,hen biddende, dat hygeve 
umijnbïeere goede ftandvaftigheid en patiehtiein al 
*t gene dat hem bekent is ü falig te fijn, GefchreVen tot 
Middelburg den 12 Januarij 1575. 

3©» fjcbbcn liter boa? fn ’t febaiöc Boefe bermaeti ge# 
maefet / bat bc $?tnce ban <©?angten/ en teeren «gta# 
ten ban X^Dliano tn bc ^tab ban Hcibcn ïjeBbcn boen 
öpjccljten een Utaöerme / 8mbecfiïett / of 3§ogefcljQ# 
Ie / ten etnbc be (lab ban jüetben metten bo?geren en 
ingefetenenbanbten/be grote laflen ennoobbpd^n# 
ïutbemn be ttoc belegeringen geleben / eenigfnrö ge# 
botert en gegrattftceert fouben mogen tucrben. I§et 
<©ctrop banbe felbe op?ecö«nge toas liubenbe/ alg 

bolgt: 

©rtrtp T) Hilips by der gratiën Gods, Conink van Caftilien, 
lioojDte [_ van Leon, van Arragon , van Napels, van Sici- 
^™^'lien, van Majorque, van Sardeine, van den Eyian- 
re mw den Indien, en vallen lande der Zee Oceanus, Eerts- 
jjenop* hertogé van Ooftenrijk , Hertog van Bourgoingien, 

«ruum- van LQt^er>van Braband, van Limburg, van Luxem- 
ketfittft. burg,van Gelre, en van Milanen, Gravc van Habf- 

burg, van Vlaenderen , van Artoys, van Bourgoingien 
Palfgrave, en van Henegouwen, van Holland, van Na¬ 
men , en van Zutphen, Prince van Swaue , Markgra- 
ve des heiligen Rijx, Heere van Vriefland, van Salins, 
van Mechelen, van der ftad, fteden en landen van Ut¬ 
recht, Óveryifel, en Groeningen, en Dominateurin 
Afie en Afrijke. Alfo wy bevinden, dat mits de jegeh- 
woordige en langdurige krijgs-beroerten binnen onfe 
landen , en Graeffchappe van Holland en Zeeland, al¬ 
le goede inftitutie, leringe, en ftichtinge des jeugts, 
On de oefeninge der felver in fcienden en vrye kon- 
ften geheel en al in vergeten, en nu eenige jaren ach¬ 
ter rugge gefteld is , en dat d’ingefetenen der felver 
Landen, vrefendeeensdeels de fware onkoften,eens¬ 
deels de periculen daer in fy-luidcn , en hare kinde¬ 
ren fouden mogen geraken, in dien fy-luidendefelve 
hare kinderen tot eenige ftudie en ter Scholen fouden 

I. Deel. 

moeten fenden , in eenige Univerfiteiten van ande¬ 
re onfe Landen en Provinciën , fonderlinge mits dc 
vèrfcheidentheid of onderfcheid van der Religie, en 
de oefïeninge van dien , d’welke aengaende die van 
Holland en Zeeland , metten anderen Provinciën 
niet al verdragende of over een komende zijn, behal- 
ven dat ook alle onvrede, twift en vyandfehap by den. 
Hertog van Alva mit fijnen acnhangeren , vyanden 
der Landen van Holland en'Zeeland tuffehen den in- 
gefetenen van de voorfchreven onfen Landen en Pro¬ 
vinciën ten wederzijden geconciteert en gemaekt, 
niet fo haeft beflicht of weg genomen en fal kunnen 
worden, ten genoegen van eenen yegelijken, in der 
vougen, dat by lange ophoud en gebrek van goed on¬ 
derwijs , leringe , difcipline en oefeninge der jonge¬ 
ren , in de voorfchreven onfe Landen van Holland 
en Zeeland in alle fedigheid, fcientie, en geleertheid 
vergaen en te niet komen foude , tot verminderin- 
ge van de eereGods, en grote quetfe yande gemene 
ftaet,policieenregeringe der felver Landen, daer toe 
als in alle goede Republijke bequame perfonen van 
fcientien van node fijn , gebruikt te werden ; of fou¬ 
den de felve van Holland en Zeeland veroorfaekt wor¬ 
den hen te vernoegen of hare jongeren cn kinderen 
te verfenden, in andere uitheemfe Scholen en Uni¬ 
verfiteiten buiten onfe Landen en gebied van eender 
Religie met hen wefende, ’twelk wy om fekere in- 
fichte liever wilden verhoed fien. Delen aengemefkt, 
en dat wy verftaen de confervatie van de ftaet, en po- 
licie der landen van Holland en Zeeland t’onfer Hoog¬ 
heid en Heerlijkheid feef dienftelijken te fijn , heb¬ 
ben daerom en om andere redenen ons bewegende, 
en fonderlinge ook dat wy ganfehelijken geneigtfijn, 
onfe Stad van Leiden met den burgeren eniriwöon- 
deren van dien , ren aenfien van den groten laft en 
nood van den voorfchreven krijg, by hen-luiden in al¬ 
ler getrouwigheid geluftineeert en gedragen by alle 
wegen en middelen te gratificeren , en te vorderen, 
by rijpe deliberatie en advijs van onfen lieven Neve, 
Ridder van onfer Ordene, Willem Pririce van Oran- 
gien , Grave van NafTau , &c. Stadhouder en Capr- 
tein Generael voor ons,over Holland, Zeeland,Weft- 
VrieÜanden Utrecht, mit die van den Rade Provin- 
ciael vari Holland , en Van de gemene Staten van Hol¬ 
land en Zeeland,binnen de voorfzftede van Leiden, 
geordonneert en opgerecht, eene vrye, openbare lchö- 
le en Univerfiteit, gelijk wy de felfde aidaer ordon¬ 
neren en oprechten by defen,om inde felfde Scholc 
en Univerfiteit vryelijk en openbaerlijk de fcientien 
der Godheid , in den Rechten, en Medicijnen, mitf- 
gadersder Philofophen, en alle andere vryekonften, 
ook de talen Latijnfe, Griexfe en Hebraice, gekun- 
digt, gelefen en geleert te worden , by Do&orenen. 
Leeraers daer toe gequalificeert, en aen te nemen , de 
welke ook autoriteit en macht fullen hebben in de 
voorfchreven fcientien, openbare oeffeninge en difpu- 
tatien te houden, en na behoorlijke examinatie en on- 
derfoek,titulen van Doéloren, en Meeftersin de voor¬ 
fchreven fcientien en konften te verlenen, onder be¬ 
hoorlijke letteren en brieven daer toe dienende, die 
wy willen van fuiken effedt en kracht te fijn, en gehou¬ 
den te worden, als die in andere gemene Scholen en U- 
niverfiteiten verleent of gegeven mogen fijn. Autori- 
ferende alfulx den voornoemden onfen lieve Neve, en 
Stadhouder van onfent wegen,tot vorderinge der voor¬ 
fchreven Univerfiteit en van alle goede policie, rege- 
ringe en ordeninge van dien , miti'gaders totten on¬ 
derhoud van de Doótoren en Leeraers voorfz te ma¬ 
ken alfulke ordonnantiën en ftatuten,als daer toe nodig 
en dien lijk fullen mogen fijn, by advijs van de Staten 
der voorfchreven Landen van Holland en Zeeland. 
Alle welke ordonnantiën en ftatuten , met ’t gunt daer 
aen dependerende is, wy willen onderhouden en ach¬ 
tervolgt worden, als of die van ons üitgegaen waren, 
gelijk wy de felfde ook voor nu alfdari , en dan als nu 
houden by ons beveiligt,en beveiligen by defen,fonder 
dat wy nochtans willen eenige andere gelijke Scholetot 
eeniger tijd in Holland , ol Zeeland gefondeert, of 

3 opge- 
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opgerecht te werden, ’t welk wy voor ons, en onfe Suc- 
cclfeursexpreffdijk verboden hebben, en verbieden, 
by defen. Hebben voorts gegant en geoorloft, gunnen 
en oorloven by defen, den Burgemeefteren en Regier- 
dersder voorfz ftede van Leiden, den felven ook ge¬ 
vende volkomen macht en autoriteit voor fo veel des 
nood fy totter plaetfe van de voorfz Schole, t’allen tij 
den te mogen aenvaerdcn, gebruiken, en eygenen al- 
fulke gemene of private plaetfen en huifingen , als hen¬ 
luider goeddunken fal, de felfde totte voorfz Schole ac¬ 
commoderende en timmerende, ook veranderende, 
engetimmert demolierende, fulx fyluiden bevinden 
fullen totte bequaemheid niet alleenlijken der felver 
Schole, maer ook tot commodité en ftichtinge van ee- 
nige der Dodtoren of Studenten woonplaetlen of Col- 
legien,mitfgaders tot qieraet der felver, en recreatie 
der Studenten eenigfms dienlijk te welen, behoudelijk 
datfy-luiden gehouden werden den particuliere eyge- 
naers of befitters van de private huilen alleenlijken te 
vernoegen tot fchattinge van Schepenen na de keure en 
ordonnantie der felver ftede, niet tegenftaende eeni- 
ge appellatie of tegenfeggen van yemande. Ontbieden 
daerom onfen Neve en Stadhouder , mitfgaders die 
van de Rade en Staten van Holland en Zeeland, beve¬ 
lende ook allen onfen Jufticieren cn Officieren,Regier- 
«iers en Wethouders der lieden van de felven Landen, 
mitfgaders van de voorfz Univerfiteit, toekomende,en 
allen anderen die dit eenigfms aengaen mach , dat fylui¬ 
den en elk van hen in fijn regard,defeordonnantie, in- 
llitutieen odtroyenahaer forme en inhouden volko¬ 
men en doen volkomen j en de voornoemde ftede van 
Leiden daer van volkomentlijk te laten genieten en ge¬ 
bruiken , fonder henluiden daer in te doen of laten ge- 
fchieden, eenige verhinderinge of belet: maer ter con- 
trarienallevorderinge en onderftand des verfocht,of 
van node fijnde, want onfe meninge fulxis. Gegeven 
tot Delf onder onfen Zegel aen defen hangende, den 6 
Januarij in’tjaer onsHeeren 157+ ftylocuriaHollan» 

an onfen Rijke, te weten van Spangien, Sici¬ 
lië, êcc.’t 20. en van Napels’t 2i. Opte plijkeftond 
by den Conink ,ter relatie van de Stadhouder en Ca* 
pitein Generael En was ondertekent, A. Geniets, en 
was bezegelt met een rood walïe Zegel, uithangende 
aen eenen dobbelen Francijnen ftaert , belloten den 
voorfz zegel in een dofe van blek. 

N% bienmi bic ban ïetben’tboo?f3 ©ttropber? 
kregen pabben / pcböen fp 00b ombert / bat 

pet feibe' poe tod mibben in b’oodoge) goeb effectfo?? 
teren foube mogen/ berpalbcn fp alom in allen ben fïe- 
ben ban J^ollanb en2ieelanb bic onber bc obebientte 
ban ben ffhincc ban <©?angien toarenflaenbc/bilet? 
ten Hebben boen (tellen cn ooli boen bcrkonötgen / bat? 
menbe^oge-^diole/ SScabemie of önitoerfitettop- 
ten 8 jFcbzuatij 1*7*. binnen S.ciben foubeinftdlen/ 
inïeiben en aenbanlt geben. (€cn fclben bage toefenbe 
^ijnobage/fo peefmien boo? cerft in <§.fDictcr£ £icr? 
fiebcö motgenëte 7 uren een ^ebicatie boen boen/ 
env0ob1filmatbtigacngeroepen en gebeben/ bat pp 
be injtellinge ban befe ilniberfiteit met fijnen J|.<ö5eefi 
toübe fegenen / te begenabigen en te boen toaffen/ toe* 
nemen en bermccrberen tot eere en groot-makinge 
3ijnö &>. $acmë/ opboutoinge en flicpttnge 30nber 
gemeente / faltgpcib/ geleertbeib / en erbarentpetb 
in alle eerlijke mpfdijke konften / nut / toelbaert en 
ncringe ban be % anben ban l^ollanb en Eeelanb / en 
fcnöerlinge ber bojgcren cn intooonberen ber (ïebe 
ban^ldben. 35aer na namemlijk te 9 uren befeput? 
renje ban bc bojgeren bergabert 30nbc/ boo2laftban 
bm Kaeb/ fo3tjnbebaenbelen ban Claeë L5upgenf3 
<0ael/cn€lae0^irbf3ban j|Bontfoo?t «Capiteinen/ 
g’trocben ban pctKaeb-puië lanje be 25:ebe (trate/ 
0002 be jDobel - ftrate tot be ïjfoogtooertfe - 2S?ugge 
toe / altoaer een poone ark triumpbaelfe toijfe toa-et 
g 'ftclb / met robe en toitte 3leibfe lakenen bebleeb: 
ba tbaer3ijnj!J!utben booetö getrockcn lanje geenfp? 
bc ban be^tcenfrïuim/ boo2bp be ©ofïerlingplact? 
fc totte J}onncn-2£>2ugge toe öie fp obertroc&en/ op 

toclbe 332uggemebeeen arfiettumpfiael ofpcojtege? 
(telb toaë/en togen alëboe boo?t$$ lanje öe ooft-3ijtie 
ban papenburg na be plaetfe bie te bier tpb tot befe 
nieutoe Stcabemie toast bereib / ’t todïse boo?tpbett 
’t Cloofier ban ©ar&ara ^ufteren ië getoeefl / en 
namaelë tot pet finten logement ië gemackt en 
toegcrufl: baer na bolgbe een oberbekte ^peeltoagen/ iFoI,85'> 
baer op fat een ©lou-perfonagie in toitten pabpte/ ge? 
naemtbe J|.^cp?ifture/pebbenbeom paren toagen 
te boet gaenbe / be 4 «gbangdiften / Martheum, Mar- 1 
cum, Lucam en Joannem. <Dacr na bolgbe een perfo? 
nagie/opeen€enpo?enfittenbe/genaemtJuftitia,cier^ 
Ipbtoegemaebtmet berbenben oogen/in b’cenpanö 
een bloot f toaerb cn in b’anber een toeegfcpale pebben* 
be/rijbenbe tuffepen be 4 albaec bernaemfïe üecptfges 
leerbe <©0tt0?en Salvinum Julianum,Papinianum,Ul- 
pianum ,enTrebonianum ,enliepcnter 3pben 2 lafs 
bcpcn en 4 lidlebarbier^ op 3ün antijr geblccb. ^aec 
na bolgbe beperfonagie Medicina genaemt/ ftttenbe 
te paerbe / cn cierlpb tocgemacbtmcteenboejtbenban 
befelbe p20feffie en eenige mebicinale bruiben in be 
banb / rijbenbe tuffrpen 4 bermaerbe ^c«o?en bec 
jH3cbitinen/namentlybHippocratem,Galenum,Diof- 
coridemen Theophraftum, pcbbenbetec3pben tnebe 
2 larbenen en 4 pellebarbier^: baer na bolgbe be <8ob* 
btnne Paiias ofMinerva, fittenbctc paerbe in een ge* 
beten barnafep/meteen lantie inberccpterpanb/en 
met een febilb baer’t pooft ban Medufa op gefrpilbert 
jïonb / aen ben pinbenarm / rijbenbe tuffepen be topt- 
bermnerbe en gelcerbe pbilofoppen Ariftorelem en 
Platonem, en ben alber-todfp?ebcnbcn <©?ateur Cice- 
ronem, en ben gdccrtflrtt ^aujnfen poeet Virgilium, 
al mebe te paerbe fittenbe / lopenbe ter 30benmebe x 
%atbepen / en 4 ï|ellefcarbicrgi/ na beteelbe bolgbe be 
4 j§tabsifpeellicben/fpelenbe op frpalmepen en fagot? 
ten/aepterbe toelbe guamen be 4 ^tabsi ïüoepb?a* 
gersf/inbepanb pebbenbe elbeen pebelpobbantoit 
en roob / toefenbe be^tabö bertoen/ baer na bolgbe 
CafparCoolpaesf een banbe p?ebicanten ber^tab 
SETciöen/bie aengenomen Pabbe eenige leffen ber®peo? 
lome te boen / gaenbe tuffepen ben €belen en poog? 
gdcerbcn i|eere mar. <0erarb3Bpngaerben/ Èicen? 
tiaet in betben Kecpten/te bier tpb ïïaeb o?binaris?/ en 
namadsi p?efibent/ in ben p?obintialen ^obe ban 
^oilanb/enfpeciad getommitteerbe banben^ince 
ban <02angien / en be €bele/ €rentbepige gjon&peec 
gjocob ban ber ^oesi / J|oog-peemraeb ban ïipn? 
lanb / ïüacb neffen b’€rc. ban ben $?ince ban <©?an? 
gien/en mebe ^uperintenbent generael berboo?f3 ftab 
Eciben / baer aen bolgbe be €bele en pooggeleerbe 
i^eere M*- «©irb ban ber Hieubo?g Eicentiaet in beU 
ben recpten/cn te bier tpbe mebe Fïaeb 02binariö inben 
^obincialen / en namaelsf p?efibcnt m ben l^ogen 
ïlabe ban ^ollanb / bie aengenomen pabbe eenige 
latpnfe leffen inbc Keepten te boen/bergefdfrpapt 
aen fpn reepter fpbe ban ben €bdcn en J^ooggelcer? 
beni|eereenpoeet gjopan ban ber ^oeg^eerebatt 
l^oo?ttopö/^oog-peemracbban Kpnlanb en mebe 
^§upcrtntenöent generael ber (lab Edben/enaenbe 
flinker 3ijbe ben Abelen ^ooggdeerben |fêr. SCrtusS 
ban 252eberobe Sicentiaet in Keepten enKaebojbi? 
nariötnben boo?f3 p?obincialen^obebÊTiJ§oHanb/ 
baer na bolgbe be pooggeleerbe J|cere HS*. ^loosS be 
jKenpn<©oeto?in betben Keepten / Kaeb en Sübbo? 
eactipifcad in ben fütobincialcn l|obe banJ|ollanb/ 
aengenomen pebbenbe iet uitben Keepten boo? te Ie? 
fen / Pebbenbe tot 3pnbcr reepterpanb be <£bele €rent- 
felle gjonbpccr Strem ban ^ubenboo?be ï^eere ban 
3Dubcnboo?bc / en aen 3pn flinker 3pbe ben Crenfefle 
fop ban 232ouepobe / 25aiju en «©pkgrabe ban Kpn? 
lanb/en ^epout ber (lab Eeiben. <©aer aen bolgbe 
ben pooggeleerbe en feer bermaerben J^eere HS'.^e? 
ter ban Jpo?ee(l / <Doeto? in bc jBebicpne en gepenfio? 
ncertlKebicpnberflab ï^elft/ bie aengenomen pab? 
be eenige leffen in ber Haebtcpne te boen / gaenbe tuf? 
fen be eerfame en feer boojfienige fBillem ban J|eemf? 
kerk ^tanf5 / Kaeb neffenö ben ^?ince ban <©?angten 
en ^irk ban jjfêontfoojt lacokf3 / baer aen bolgbe be 
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toelgeleerbe en beemaerbe 3^eerc Staucentf ban <Bo^ 
DDot <©octo2 in ftëebicijne / 006 aengenomcn Debbend 
be eenige leffen Der fBebicynen te boen / gaenbetufd 
fcbenbe €erfame en boo2fienige J^illem ban 3Loo/ 
SSurgemeefier/ en Co?neItiS 3Cb2iaen,r3 ban ©arrebelt 
f cfjepenberboo2f5Dab Seiben/ baer aenbolgbebe 
feer geleerbe UB*. 43erarb öe 25ont <©oct02 in bet naë* 
bicijnen/bieaengenomen fjabbe eenige leffen in b’2fid 
DconomieenjBatDematica te boen/ gaenbetuffcDen 
b’<£erfame C02neliö h«aenf3 ban (€02enbliet/en ©ie; 
ter üenriöf3 a®affenacc / ^cDepenen beu (tab %eU 
ben / baer aen bolgbe be geleerbe l^ccre J©c. £02neli£ 
begoot/Éicentiaet in bctben HccfjtcnenftcqueD- 
meefierbanben ©2inceban <©2angien/atëaengenOd 
men fiebbenbe eenige leffen in be ©DtlofopDie te boen/ 
gaenbetuffcDen b’€ecfame ©ietec <©om-©ieterf3 en 
gieter gieter g[o?if3 Schepenen bet b002f3 (tab %cU 
ben / bacc na quamen boo2tg becbolgeng be reftecenbe 
ï^eeren jKagiftcaten bet (tab Eeiben / en anbece J^ee# 
ren en luiben ban foo?teen qualité/fo ^uppooftcn ban 
ben hobe ban l^ollanb / alö anbece lief-fiebberg bec 
feonfienen geleettfieib in groter menicDte/enbaecna 
guamen be ttoe baenbelen fcDutterpe onber 3|onbl)eer 
Süeltnecljt ban SïaepDo2D ^cljiltknape / en 
mon ban ©een beibe Capiteinen ber^cDutterpe/baec 
toerben grote b?eugbe-tefecnen getoont met müfguet= 
ten/calibercf/piftolenen Danbroerg/ en met grof ge* 
fcfiut/en albuiS gekomen en geleib 5tjnbe omtrent be 
boo?f5 3^onnen-b2ugge/ bonben fp in Papenburg een 
triumpf)-fcf)ip/met robe en toitte lakenen tottet toater 
toe beklceb en met tapijten obecbekt / baec onber Dom 
benbeeen Haurierltronebetciert met ©jangic-appe^ 
ten/ in toelk fcDip men in ’t conb fag fitten Apoiiinem, 
enbe 9 Mufas, al op 3ijn antijr toegemaekt/ Debbcnbe 
acljter aen Det roer (iaenbe Neptunum , bie met 5fin 
See-Baren be(tab Éeiben bp gejtaen Debbenbe / bege; 
ïeertDeib en konfien lanic ’t toater albaec fcDeen binnen 
te brengen en te bullen logeren/Apoiio Dab in 3ijn Dam 
ben beluite baec Dpfeer lieflijk enkonfielök op Doeg/ 
en toierbbp anbece op eenpofitpfken feer lieflijk ge? 
fpeelt en baer onber met Demmekenö alle fnarenfpel 
te boben gaenbe gefongen / en fulr allenrkenö barenbe 
lanr Papenburg na be boo?f3 plaetjs ban be aniberfi? 
teit / altoaer beneffenjS gekomen 3tjnbe / 3ijn Apolio en 
beNimphenop’tilanb getreben/ enberbcibenbena 
be komfte ban be boomoembe perfonen/ Debben be fel* 
bein ben arm genomen en gekuft / en met fekere %n- 
tijnfe beerf kens? gegroet en getoellekoomt / en 3ijn alfo 
alle be boo?genoembe £. Crentbefiige/ hooggeleerd 
be/ 3©gfe/©oo?fienige Commiffariffen/^uperind 
tenbenten/ ©20feffo?en en <©oct02en / ^jcDout/ 25utd 
germeeftecen / ^cfiepenen/ Kaben en berb2pekond 
jten liefhebberen gegaen in be boo?f3 hoge «^cDole en 
Hniberfiteit/berciert toefenbe met fcDone tapijten/ 
toitte en robe lakenen / infmptien/ en be toapenen ban 
ben ©2incc ban <©2angicn / ban hollanb / en ban bec 
Dab Hteiben/ en na bat be plactfe albaec banbolke 
berbult toas / Deeft be boojnoembe Cafper CoolDaesf/ 
be eerDe oratie geDab/ fonberlinge fpjckenbe tot lof 
ban (€ljeoiogie / mibbelretijb 5pn be ^cDutterpe / bie 
boo2enacDtertoaren/ boo?tsf getogen/ben Doek ban 
be ^ acntonisi 25?ugge omtceckenbe lanr öe 25?ee- 
Drate boo? bp Det ïiaeb-Duiss Denen / boo? be arke- 
trtumpDael Daenbe op te hoogtooertfe-b?ugge lanr be 
hogetooert/ en obergaenbe be nieutoe touggebanbe 
<0anfoo2t ober ben ïifjün lanrbe hopgracDt oberbe 
b2uggebanbenouben ïtijn boo2j©arenbo?pboo?bp 
ben Koben ^§teen tot aenbe EEfjijnsÉ-bucger-poojte 
ber Dab Heiben. <De boo?f3 <©?attegeetnbigt toefenbe/ 
5tjrt in gelijke o?b?e alss 5p gekomen toaren uit be önid 
berDteit gefcDeiben/ en getrocken lanr be 25?ebe-Drate 
na be Duifingen ban ^aelttoijk tegen ober be ko?te Co# 
ren-Dege Daenbe/ altoaer ban ^tabö toegen eenfOd 
ïemnele en eerlgkc maeltpb toaei bereib / altoaer alle 
be boo2genoembe perfonagien met alle b20lijkDeib 
ban fnarenfpel en JUSufijken / fpgö en b?ank 3tjn ged 
tracteert getooeben. ^it i# Det beginfel ban Det op# 
cecDtcn öefec Mmberfueit / be toelk / al i0 Det beginfel 

klein getoceD/ nutertijbfeer bermaert ü?getoo?ben/ 
niet alleen tot groot lof/nut en p20fijt ban bie ban hols 
lanb en Eeelanb: macr ook boo? alle b’anbere ©20= 
bincienban|geerianb/bic namaelg metten anberen 
bereenigt 3ön. <©5eerDe Reftor Magnificus iö getoeeD 
Mr. Pecreius Tiara, en 3Ön AfiTefifores toaren Johannes 
Figureus S. Theologie Dodtor, Cornelius de Groot 
Juris Dodtor, Gerardus Bontius, en Bafilius Fithodcius 
Latinse Linguae Profeffor. 

JAER-DICHT. 

De Lelt/Che ofVnlVerfltelt 

Is FebrWarl aQht > keerlACk IxgeLelt. 

dSrore 
^mgjanuario ben 22 tooep DetfeerDerkenD02»ttd ft^mcn 

beuitermaten feec/fo battec beelbökenboo2 b2aken/ ïn&?eh 
onber anbere in ’t|&oo2bct-guartier b2ak ben hup" JEa" 
genbijk in/ en be <0algbyk/ fo bat <©eeDmec-ambacDt ‘ 
ban ’t binnen-toatec inunbeerbe / en alle be molens 
toaepben om op een na / en baer gefcDtebe grote fcDabe 
aen be Duifen / be^ee-bpen Dielben ’tnocD tegen ï 
maer toerben feer befcDabigt. 

t©en x5 5|anuarp/löbe bagbaert tot 3W2ccDt ges 
toeeD / altoaer be Kibberfcljappen/ €bele/ en f teben 
ban hoHanb en ^eelanbmet Daer 23onbgenoten en 
gea(Tocieerben/ato25ommel en 25uiren gecompacecrt 
enberfcDenen 3pn. €n isiDenluiben albaec bantoed 
gen ben ©21'nce ban ©cangien/ bie nocD inEeelanb 
toaji / gebaen befe nabolgenbe p20pofttie. 

Mf n hceren / fön €rcell. Deeft a % te famen al= 
Dier boen bergaberen / om u te kennen te geben / ben 

fo Dp alcebe eenfbeel# bp fijne b2ieben Deeft gebaen. 
^at alfo ben <©20ten Commanbcur ban CaDilien/ 
ober eenige bagen aen Dem en ben f taten ban ben nopenöe 
Eanbe gefonbenbabbeben <©oct02 €lbectugf3leonid 
nuöom met ben felben eenige p2eparatien te maken/ gr' 
bienenbe totte communicatien bie men foube mogen « 
monbelinge Douben / acDtcrbolgenbe ’tgene ’t toelk « 
ban toegen ben boo2f3 Eeoninugi fijne <£rc. t’anberen « 
tpben boo2geDoubcn i$/ ten einbe neberleggenbe be (Cd <6 
gentooo2bige beroerte ban oorloge/men foube mogen « 
komen tot eenen goeben pepss enb2cbe/fo berbebaec« 
in alrebe geb02bertisf/ bat tegen ben 15 bermacnb « 
5peb2. met gemenen confente een bagbaert geDoten ijs/« 
tuffen <©certruibenberge en 252eba gcDouben te toec?« 
ben. 5£Itoaerbe CommiffarifTenbanbeConinklyke<c 
IBaj. ban f pangien/ namentlijk: be hccre ban Kafd« 
fingen <©ouberneur ban Kgffel / 3Douap en <©2cf)ic^/« 
Co2nel$ f upss heere ban ïlöftoijk / SHernoult f asfd (c 
bout Cancelier ban <©elberlanb/enbe boo2f3€lbecd 
tuef Êeoninuei fouben berfcDpnen en compareren/en cc 
albaec openen be anttooo2be bie fyn jBaj.ban menind <c 
ge të te boen fon €rcell. en ben f taten ban ben Eam ce 
be / op fekere rcguefïe bp be felbe f taten / fyne |Baj.« 
obergegebenboo2 mibbcl ban ben h^^anCDamd ce 
pangnp/u luiben te famen genoeg kenlijk. ^Issbacr? « 
om Det begeren ban fyn €rcellentie bat u luiben inf <* 
gelyr gelieben toillen eenige perfonen te committed 
ren/om ter bergabecinge boo2fcD?ebcn te compared« 
ren/en te berDoren’t gene bpbe Commiffariffen ban « 
fijne JlBajefieit / tot b02beringe ban ben boo2fcD?cben « 
b2ebegep20poneertfal toerben/en boo2to' mettefelbe« 
tetrebenin communicatie / en tractaet ban alle be« 
poinctenen articulen bie tottenboo2fcD?ebenpeppen « 
b2ebeeentgfinjSbienlük bebonben fullen to02bcn. €n 
alfo pepsfen b2ebe een gabe en toelbacb ief ban<©ob « 
benheere/bie een pegelijk bantoat gualiteit encond« 
bitie fjp iö / befioo2t in alle manieren te toenfcDenen “ 
begeren / bpfonber acnfcDou nemenbe op beberb2ied « 
ten / catpbigDeben en miferien bic alle oo2logenmet« 
Dcntrecken. f o ift/ bat eenen pegelijken Dem baec “ 
toe beDoo2t te betoegen / en alle mibbelen baer toe boo2 “ 
te toenben / toel berfiaenbe nocDtangs bat be peppen(c 
b2ebefulr3p/ bat baec uit niet en kometebolgeneed« 
nigen meerberen laD / berb2tct of catpbigDeib / ban be ‘e 
oo2logefelfo mebc ö2engcnbe fis/ en bat be felbeb2edK 
öeenpepsi niet enjptcgenö be eere <©obiS/b?pDeib/« 

5©bb 4 libers 



Het achtfte Boek. *575- 
„ libmeit/p^fbilcgien cri outic herftomen ban Den lam 
„ Den / en boo^ts? Dat Den fdben beede fuljr fp bebeftigtcn 
„ berfeftert/ Dat Daer öoo? mag tocDerberen De cube 
„ todbaert / hanteringe cn traffijbe ban Den felben lam 
„ Den/ tocfenDe in alle Defe Dingen / De hoogheid / au- 
„ tocitcit en Dienftc ban fijne fiBajejïeitgantfchelijhge; 
„ legen. 
5, 2&oo?tsf meer alfo öaer geen beter iniDDel en iö / cm 
53 tot eenen goeden toebe en pet.ö te bomen/ enpartpc 
33 tet rebdijftbetb te hengen/ Dan boibomelpen bem 
3, fien te toefen ban De middelen DienenDc tot conti; 

nuatie ban De oorloge/ fo betTcbcboo?fcb2ebenpeis? 
” nacr De todbaert ban Den Eanbe niet en gerachte 
j’ botjes te gaen: op Dat D’aubcrc partpc berftaen mach/ 
33 Dar men tn alle gcbailc bereid is?/ fuilen mijn S^ec; 
54 ren bdieben te aöbifercn/ ramen / beftoiten/ cn ee- 
55 nen haften boet nemen op De noöige miDDelen ban De 
35 oo?loge/ gelegen en bö02’t meejiended confijlerenDe 
35 opDetgocD berftand en cenigfjeiD ban de panden en 
53 Steden met dbanderen/ betalinge en tod genoegen 
33 ban De ©aptteinen enfoïDaten/ toerujtinge banoo^ 
33 ïog-fdjepen / fortificatie ban De 5fromier-(leden m 
33 piaetfen / p?obifien ban alle munitiën: en oob Dat 
33 Dcfclbc jprömier-ltcdenbcboojlij&toantoiewalicboto* 
33 fien tooiden/ ten einde boo? gepelt ban Dier / De fel; 
33 benieten ballen in eenig ongerief / en in fulfecnpe; 
35 rijftel als? men De (taD ban geiden boetelinge geften 
33 beeft. 
33 ©erïjopenöe fijn ©ycelienttc cn bafïeltjb bertrom 
33 toenDe / Dat mijn -^eeren in ’t gcneracl / en elb ban 
33 ben ïiuDen in ’t particulier alle fonDerïinge en eigen 
33 profijten cn refpecten te ragge (tellende/ hun in alg 
33 fuljr fuilen ijuüten/ Datöacc uit fat mogen boïgenïjet 
33 gene ter eeren «©odss / en gemene todbaert / confcrba; 
33 tic / ruste cn berfdterthctD ban De panden ban noDe 
33 toefen fal. 
55 (Certoijlen De Staten ban Rolland en Steeland al; 

©jatten bier bergaDcrDen met bacr ^Bondgenoten / fo lef al; 
ban Daer tot <©o?D?etïjt mede gebomen De <0?abeoBun; 

töccban ^toeitfenlmrg / aio 2ÜmbafTadeutban Den 
{Me Heb er .fflBanmiliaeit/ om DentoeDe-fjanDcl booste 
;n Hoi- belpen bebo?Deren. £$p Dabde bp fjem in gefeïfebappe 
,aKÖ- <»3?abe 3©o'lf ban l^obenlo / <©?abe ^tgifmunbus? / 

De<02aef banH^itë/ bc €52abc ban ©idenDurg/ en 
De ^eere uart3toffc(iein een ©iP-Ifccre uit boften; 
rp. ©e 5p>’ince ban ©rangien gnam ccnigeDagcn 
na mede tot <E>ö2b?etht. 3£>cn bijfDcnfetouarpDacr 
na beeft De booifctoebcn <HS?abc ban Ütoartfenburg 
éuDientie geljaD/ en fpen lafl DichP bandcnUeifer 
baDDe geopent/ cn te bennen gegeben/ namentip: 

®es3 5®>at De grootmachtige Uïcifer ^arimiliaen aenmer; 
O?o*en beilöC / Dat Ö002 ÖC11 tfcDift / Dl'C tUffCfjCIÏ DCU DOO?lUCÖ" 
H?" ttgften Conmbban 3|ifpangien/ en Den ^inceban 
pabimï ©rangien / fommige uit Den 2£Dd met eenige^e; 
laft cn' DerlanDfe ^teben toa^ gefpjoten / fo bele beroerten 
fïïian^ cn dlenDigbeöen nageboigtjijn/ Datfc niet alleen alle 
ben ben Den ^eöcrianücn / maer oob Den miDerDanen Dc^ 
ftnfct. «S>uitjen / cn heiligen ïtoomfen iiyc onDerganb fdje; 

<3 nen te D?eigen/cn Daer enboben mecrguaeD.ötebc; 
?) toefen 3p / ten 3P Dat Defcn gctoelDigcn D?anD (Die uit 
53 ccnbïcinc bonbe toa.ogcfp^oten) in tyD.ögeflifï toer; 
3 3De/ Doo?öcguamcmiDDelen: toaerom De Ketferlij3 
33 be iBajeflett baftelijb bp bem Depten IjaöDe / alle 
33 fijn geDacïjten cn racDffagen Daer benen te toenben / 
33 Dat De gefjele JleDerlanöfe ^obincien/ cnDe Eee-fïe; 
33 Denljaerbortge rujle/ enprercnDctoelbaren toeDcr 
33 berbnjgen mochten / om toelbe oojfabe fijne lïQaje; 

pit een groot ^cerebanaenfienaenDcn Contubban 
33 ^pangien baDDe afgebeerDigt/ De toelbe bp nieten 
33 ttoijffeibe / of bP en baDDe nu fijn Scgaetfcbap acn 
33 Den €oninb#0ütppusialuitgcncbtenboltoac0t/ en 
33 een ioffptoerfe Daer acn gcDacn tot nut DeferïanDen/ 
33 Dat oob De üctferlijbe IKajefïcit Ijcm (te toeten De 
33 enabc ban ^toertfenburg / alsf eene uit De o?Dcne 
33 ban De bier «Biabcn öeö itoomfen fiijr / fijne itcifcr; 
33 Ujbe jHöaj. KaeD^ecr) alhier in Defe ilanDcn gefon; 
33 Den baDDe / om Den felben b?ebe te bcnaerlïtgcn / en te 
33 beften op tont conDiticn men Defdbebeguamdpflel 

foubc bonnen maben: en alfo bp De Sieifer!. jBaj. alle “ 
gcboojfaembeiD berplicbt toaei/ en Dat bp oob Den “ 
Doo?luc_btigen^2ince ban<iDrangicn/en anDere€De; “ 
len/ en De Staten De^ gebeten ^eDerlanDsiallegoeD “ 
toa^ gunnenDc / fo ban toegen De.0 blocD bertoant;ce 
fdjap^/en tounDfcbap Daer meDeöp Den p?mce ban ** 
<©rangientoab BeflaenDe/cn fommige ban Den SïDel£e 
onDer Den anDeren beböen / en Dat bp De |5eDerlanDen <£ 
in lange jaren niet befoebt en baDDe / fo baDDe DP Defe<c 
retfeDe^tegetoilltgeraengenomen/ fonDer aenfientetc 
nemen op De pafbetb De0 tointersi/ nocDDemoepe^<e 
lijbbetDDer groter reifc/ noch eenig anDec belet / opce 
Dat bp Defe Eanben fouDc mogen eencngocDen Dicnft ‘c 
Doen. ïDaerom fo fcaD en berfoept bp feer pertdijb “ 
Den ^2ince ban ©rangien / en D’anDere CDclen en ‘c 
<0eDeputeerDen/ Datfe toilDen letten en aenmerben “ 
DengoeDcn en gcnctgDen toille Dej$ öeiferiS/ enDatfp 
bare berten en gcmocDen toillcn beren tot rufte en c< 
toebe/ en baer geboo2faembeiD betoneninalie eerlij; “ 
be cn betamdijbe Dingen/ toacrt fabe/ Datfe onDerce 
ben-lieDen niet berD?agcn cn bonDen opte articulen cc 
Die boo^gebouDcn fouDcn toerDen / fo begeert bp Dat<e 
eenige toerDen gecommittecrt / met bolbomen be;<e 
bel aen Den föeifer te treeften / cn boo?D?agen bet;te 
toaeglij&c en reebtmatige miDDelen Deo papo / bp cc 
belooft De fdbegecommitteerDeuit ^etferlbfte macfttcc 
enbebel/ ooeDgeleiDeentoeDergdeiDe/ en DatDpge*t£ 
nen arbeiö / blijt noeft naerfiigbeiD en toil fparen/ee 
nocb geen occafie laten boo? bp gaen / om Defe fa;cc 
be tot eeneti goeDen en gduebigen einDe te bdpen <c 
toengen. tc 

ï©eo anDeren öaego bebben De^ince ban©ran; J*”f' 
gien/©Delen en ©eDeputeerDe banJ§ollanDen^ee; 
lanD/en hare 25onDgenoten Den ©jabeban^toert; ^unren 
fenburg geanttooojb. 

en bie 
T;€rfidijb fc bebanben fp De ïjcifedpe jTBajcffcit yanBoi. 
.Cmet ootmoeDiger herten / ten aiDerboogfïen fp g"“a"! 
mogen / ban fijnen feer goeDen en geneigDen toille / acn be 
en babcriijhe fo?ge Die f)P tot hen-Iuiben toao' D?a; ^?abe 
genbe enbetonenbe. 25dobenDe’tfdbealttjD geDach; ^ 
tig te fuilen toefen / en fijne &eifedijhe Jlajefteit fal; fenöuca. 
len tijöcn alle DanbbaerheiD en gehoo?famen Dienfl« 
te betoyfen. ^)aer naer beDanfeen fp oob met gro;ce 
ten ern}l Den <6?abe ban ^toertfenburg / ban Dat<e 
hp om haer-luiDer toille fo grote en moepeïijhe retfe« 
in’tbouöfïe ban De 3®imer aengenomen haDDc/ ence 
ban fijnen goeDen en geneigDen toille tot hen - lui;cc 
Der / bdöben’tfdbe oob altijbg te geDenben met alleC£ 
DanbbaerheiD / cn p?cfcnteren hen ban gelijbe t’al;<c 
len fijDen henne Dienfien. iBoo2US herhalen fp in’t<e 
b02te Den oo?fp?ong Dcfer ocjlogcn / feggen Dat Deee 
moettotlligheDen cn tprannpen De.ö hertogen ban et 
‘Hllba en Der ^jpangiaerDcn fo ober groot toag ge;11 
tocefl / en fo onlijöclyben ober De ingefetenen De.öee 
HeDedanD^ / Dattet onmogdijbtoa.O’tfdbe langer “ 
tc bonnen berDjagen / Daerom fp hen tegen De tp;<e 
rannic De^ felben ^ertoge en fijnen aenhattg hab;cc 
Den geflcID/ maer fp en IjaDDen geenfintjS ooit pet ge; “ 
Daen of menen tc Doen / Daer Doo? fp Den ©eninbcc 
haren natuirlijhen p?incc haDDen toillcn mi^hagen/cc 
Dand gene fpgeDaen haDDen/ ’t fdbe haDDen fpge;<£ 
Daen t’fijnenDienfïe/ en tot todbaren ban fijne Ëan; ‘£ 
Den en berDmbte onDcrfaten / Daerom het onnoDig ‘£ 
toa$ ben-luiDen bed tot toebe te hermanen / fo fpct 
luidenniet anders? en begeerden noch en fochtcn/ Dan ‘£ 
De ruffe en todbacrt ban De berD?ubte onDcrfaten /t£ 
’t toelb alles? met het bertreft Des? b?eemDen brygo’; ‘£ 
toolr/ Die Deredjte berDerber^ ban Dien toaren/ bon;te 
De toerden gcremeDteert / in alle De rcjïe toilDen 3p <£ 
baer laten binden in alle rcDdijMjdD/ foberre haer u 
partpe oob alfo totten toebe gefint3ijn/ toasStcberho;c£ 
pen Dattet tot eenen goeden einde foubc mogen bomen/Cc 
Daer toas? alrcDe eenen Dag geraemt / om ban Den toe;C£ 
De te handden tot 25?cDa / Daer fp hare ©edcputccrDe<c 
fouDcn fcriDcn. begeerden Dat fijn ©icnaDengelieben <c 
toilDc / als? miDöclaer ljcm aldaer mede jiegentooo?Dig « 
te laten binden. *5 m. 



Oorfpronk der Nederlandfè Beroerten. 
^ C52abe ban ^toartfeftburg mecnbeDatpetbe 

«©oubcrtmir ïïcguefenS gualijft rnocpte nemen /bp 
aïbienftpficpfelbe in bepanbdinge t’fijnen onöanfee/ 
en ötttten fijn toetefoube bermengen / Daerorn pp aeh 
ftem gefc{)2eben beeft / op toelfte pem geanttooojb 3ün- 
i>e / Dat pem’tfelbe fcecaengenaem toas/ peeftpp 
liem meDe binnen 25?eDa laten binöen / en groten bigt 
en naerftigöstö aengetoenD/ omDepactpen totb2cbe 
te brengen» 

«ftjue« Cer bujle men DoenDe toaS om alle pjepatatten te 
jfe tian maften / fo pebben De ballingen en uïtgetoeftene ban 
ieSSr 2Cm|ïeiDam / Dtetot €mbDe«/25?emen/ï|nmbo?g/ 
Dan öcr <©anf totjft / in CngeianD en eibers toonenbe toaren/ 
jtaö am* melfterö onbertefteninge fp alles in Der ple niet en ftab? 
aen ff1 Denftonnett beftomen aenDen fMnce ban Crangien/ 
gpnee Staten ban J|olianD en ^eelanD/ en CleDeputeerbe 

tot cen algemenen b?ebe-panbel/ reguefte gepjefcm 
goiianïj leert / te ftennen gebenDe/Dat fp alle Doo?en om De 
w zee# tprapnpebes genogen ban 5Hlba/ en faften Der fte? 
iauïi. jigie berDjeben en gebannen 3ijnDe / berjlaen IjaDDcn/ 

Dat De almogenDe <©ob ï|eere Der ^ep?ftratpten/De 
fierten DaerDec toeDerpattpen eem’gfïns PaDbeberne? 
bert en bemo2rutoet / Dat fp felfö De panDelinge tot ee? 
nen algemenen toeDe toaren berfoeftenDe; Daer toe 
fp toenfepten / Dat <ü5oü lijn genaDe en 3egengebcn 
toilDe / Dat Die Cobljjft / berb2aegl(jft en beftenbig be? 
floten moeftt toerDen. <®at fijn Crcellentie eb De b002? 
noemDe CDelepoogtoijfe ^eeren in’tpanbelenenbe? 
fluiten Des felben bjeDe/ooft aenfepouto en mficlit toil? 
Den nemen oppaer funplianten/Die nu belefebènen 
aept jaren Daer BaberïanD / beunDen / magen en mee? 
fle goeDeten DaDDen moeten miffen / en Derben/ tot 
paer-IuiDcr groot berDPet/ Dat in De capitulatie Des 
felben b?eDeS / fo op De regeringe Des felben pare Ba? 
DetlanDS / ais op De b?pft?iD Der confcientien en opent? 
IpfteejeerritteDertoate Cuangelife ïlcligie/fuljetoer? 
De geOifpDncert / Dat De fuppiianten om Ijet naDenften 
op De jegentooo?Dige KegeerDerS/ Die boben Daer bloe? 
Dige en f02fige regeringe DifttoilS ftaren geDanert eeD 
en bcloftenige (infonDerpeib in fafte Der ïleligte en 
baren amftleef) Dabben gebiofeen/ De Barijfe bjui? 
loft oberDenftenDe / of om pet Derben ban De toare 
ïteligieenDarc erereitten / niet geDtoongen en toet? 
Den Daer boo?fcD?eben Baberlanb/ b2ttnDen en goe? 
Deren langer te Derben: maer Dat alDaeralfulfteo2; 
Donnantic op De regeringe / erercitie Der ïteligie en 
b2pfteiD meDe gelïelD engegunt rnoept toerDeP/ ais 
in anDere ^teDen ban l|ollanD/ ^eelanD enanbére 
guartierén fouDe toerDen gebaen. 3Clfo fpfupplian? 
ten / fommigc met pare perfonen / fommige met con? 
trtbntienen anDere afTtffenten De gemene fafte en b2p? 
peia Des algemenen j|eD:rlanDS naer Daer bermogen 
DaDDen Delpen bgjben en bosijïaen / en fttlr De b2ucp' 
ten ban Dien Die <0oD anDeren bp Defen toeDe-DanDel 
gunnen fouDe/ ooft beftoren te genieten / $c. ^efe 
regnefïe toas onDerteftent/ ï®iïlem 25arDeftuS / €02? 
neiis 25oom/ ^enrift Clemenf?. <0ullfaem Du «©ar? 
Din/ <0aes Sanfmer/ g|an3Btilemf3:©anS/^an 
9Jacobf3. l^unDeftoper/ <®errit nijftertft. fèifs/ <Cg? 
bert ^anf3 Cop/ SJanSanf3 Sous/ Sourensjpcl= 
ftacrtf3. ^an De 25iffcftop / ClaeS €o2ndif3. gjacob 
9BtUemf3* 2&au/ ClbertDe ©eer/€02nelis Claef3. 

' Co2nelis ©olftertf3.25urcft/ IBillem <^lbertf3,2ölau/ 
<6oett «0errirf3. ©ettoer / Snbert / i'enD’tft 
pteterf3. vDitft ®pomaf3. 3ian Eegcrf5. 2Pp mp 
5Ian ^fb2antf3. gianb Claef3. Clouft/^an^mit/ 
giacob ban Eegen/gieter C02neüf5. 25oom/<6cr? 
ïit 25arentf3. peter Ï.t02be / l|cnD2ift l§enD2iren 
De jongen l|oppefacft/ ?l!rent 3fanf3. ©ocfbcit/ 
Pautoeis <lanf5. gjan Berburcft g&p mp l|enrift 
fpieterf3. ^toart. ®p mp ^cftinper ^armen txpftf3. 
$Bp mp kliert 3Ianf3. Bo mp ClaeS ^.p3en <©uert/ 
San Co?mlif3- (Cel / Houtens Pcterf5. Cantoo? / 
Bietitoert Sanf3. ^»mon ^upep/ Co2nclif3.25a? 
nelaer / San Co?neltf3. <02oot / C02nclS Cïeperf3. 
<6psbert ^o?man / ClaeS ïïeperf5. <§pmon <©er? 
ritf5. ^toaen / <©irft Sanf3. Cuimnn/ CojneliS Coe^ 
man / en ^frent Sanf5» poolen. 

<©aer 3ön meer anDere regueflcn fo ban De uftge? 
toefteneengebannene ban B?ieganD en anDere ober? 
gegeben / toel ban berfcpeiDen inpouDen / maer pree? 
ftcnbe toteenen einDe/ om in De b?eDe-panDeltngete 
beDingen/ Dat fp De b?pe oeffeninge èn erercitie Der file? 
iigiefouDen mogen beftomen/en in paer BaDerlanb 
genieten. 

p?ince en Staten ban l|ollanD en EeelanD 
pebben ooft openbare ©apen25eDe-Dagcn geo?Don? JI^üe-13 
neert / om CioD almacptig te biDDen / Dat pp De petten baacn. 
Der geenDet Die in Defe panDelnige geb^uiftttoecDen/ 
totl begaben met toijSpeiD/cn De felbe tot b?eDe buigen/ 
ten einDe Daer een goeDe balie en onbeD^ieglijfte bjeDe/ 
tot <6oDes eere / en toelbaett Des ganfepen HanDS m 
Der onDerfaten begoten moeftte toerDen. 

(Cot Den boo?f3 b?eDe-panDeI/ ban boegen Den §B?in? 
cc ban C‘rangien/3ijngenomineertSonftpeerenSa' bantie 
cob ban Der ^oeS / Cparles 25opfot / Sonftpeer Wik «©eöeiiu? 
lept ban^uplen ban 5^pebelt / Sonftpeer ppilipS 
ban jBarnijr l^eere ban &. ^llDegonDe / Soupeer b?Eöe- 
?Hrentban <©02P/De ï^eete Sopapnes Stiftmö De ion? öan&ei j 
ge/iBeeper 5CD?iaen ban Der fBple/ jBeeperpou? 
toeis 25ups/ JBeeper fSanninft ban foreep/en JBee? $iimt 
perCopu'liS ^enfionarts ban ^ierift3ee. ^efe3ijn oan<©# 
opiBaenDag Den 14 3Peb?uarp gereip na (©eertrut? 
Denberge/ bertoacptenDe aiDact naDer befcpetD. ^>e ten ba» 
Staten ban ï^ollanD enEeelanD bleben pare berga? «Joüanti 
Dertn^e tot <Bo?D?ecftt continuecren / namen refolutie gLfw'- 
toat miDDelen fp boo?taen geb2tuften fouben om De 
oo2loge te continueeren / ingeballe Den b?eDe genen 
boo2tganft en moepte pebben. 

3^en ttoeDen iBartp Des namiDDaegs omtrent ttoe 
uren 3ijn binnen ï©o?b?ecpt gearribeert De CpagierS/ 
Die Den <02oot CommanDeur fonD tot affeurantieen 
berfefteripge ban De gecommitteerDcbanDe5pDeban 
Den J52ince ban ©rangie/namentlijft: DcnColoncl 
IBonfD2agon/ <Bonpjilippobe jjBenbö3a/ l^icpiel 
D’^lentour/jBicpiei DeCropellcs/alle^pangiaet? cietf. 
Den / mpn l|ecreban JgaujTp b20CDer ban Den <62abe 
ban 25offu enDel^eere ban 3BarDenburg. vDefege? 
bomen 3ijnDe/3pnDe <©eDeputeerDc ban Den $2ince 
ban Ctangien ooft gearribeert tot 25?eDa / altoaer 
ooft gearribeert toaren De CommijTariffen Des €0? hamert 
ninrof <0?oot CommanDeurSbanCaitilien/ te toe? 
ten/ De l^eeren ban nagingen <0ouberneui* ban npf? mïfF.irif# 
fel / ^ouap en heines / De <202abe ban la neepe / De ftn fes 
s^eeren JBeeflcr ^Irnoult gasbout Cancellter ban SrSSf 
<0elDerlanD / Co2neliS ^npS l^eere ban npftoiift / t?rbc- 
^eftDent ban IpollanD totötrecptgeblucftt/ en Den öanoer. 
boo2.noemDen ^oct02 ClbcrtuSHroninuS. <De ^5?oot 
CommanDeur peeft Defe ftaD ban 25ieDa Daer toe 
genomen / otn De goeDe gelegentPetDS toitle/ toant 
pet eenfeer begPPme ^taDiS in 25?abanD/ gelegen 
D2ic mijlen ban ^oogflratcn / fes mijlen ban ’S l^erto? 
genboffefte / aept mijlenban 3ünttocrpen / altoaer Den 
C»2oot CommanDeur pem nu toaS ontpouDenDe / ge? 
DurenDe Defe toeDe-ftanDelingc / en Deic mijlen ban 
C5eermnDenberge/ en fes mijlen ban ^oJD’ecpt/ al? 
toaer pen De ^2ince ban <Brangien en Staten ban 
i^ollanD en ^eclanD te Defer tpDooft toaren ontpou? 
DenDe / gelijft berPPeltiS. 

Cm nu ban Dé fafte een aenbanft te maften / fo is fcp 
De ^eere ban dagingen uit Des Coninr name ecu P20? ”an öC 
pofitiegeDaen ban De grote goeDcrtierePpeiD Des Co = turöe, 
ninr tot fpne onDerfaten / en Dat be reguefre bp Die ban !|anö^ ; 
^olIanD en EeelanD aen fpne iBaiepeit gep2cfcnteert/ ^JJJ* 
D002 Den l^eere ban Cpampangnp (Die in ’t boo2gaen? 
De boeft is geinfereert) toaS gebifiteert / oberlebercn? 
De mitfDien Daer op Defe nabolgenDe apopille. 

SYne Majefteit gefien hebbende defe requefte, en 3tpofIlP 
wefende geinformeert van de fchade, overlaften, „ca“‘tcm 

deftrudien , defolatien , ellenden en calamiteyten, ban öm 
die defe fijne Majefteits Nederlanden geleden heb- «ZToninft/ 
ben , begerende en willende, als een goed vader en 
goedertieren Prince betaemt, alle dingen weder te {jp öie 
ftellen in rufte en vrede , ter eeren Gods én ’t ge- ban ®of# 
mene welvaren zijnder onderlaten 3 is te vrede rnetlanö m 

fijne 
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Cfjaiti* 
pagnp 
gelcbert 
jnöcnjai 
ïe iƒ74* 

SE dan ft ƒ fijne medeiijdelijke, lieflijke en vaderlijke oogeri aen te 
rebart * ^ien d’afilidlie der felver fijner onderfaten van her- 

waers-over, en remedie in het gene voorfz is, te Hel¬ 
len , als na redenen , billigheid en gelegentheid van der 
fake fal behoren,hebbende tot dien eindegeordonneert 
Commiffaniren , om te famen mette Gedeputeerde 
van defupplianten te communiceren, en naerder alle 
haerlieder aengeven of vertoninge op defe requefte en 
’t gene fy yorders fullen willen doen ,te famen en in ee- 
nen wege ,en gelijkelijk int generael te verftaen , en al- 
foook te famen ( fonder die materie te verfcheiden) 
na volkomen communicatie met malkanderen gehou¬ 
den , by de befte en bequaemfte middelen daer in te re- 
medieeren. Gedaen tot Breda den y Marty 1*74- fiy- 
locuria {dat is na gemeen Ichrijven 1575.) enwason 

dertekent T 
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poneren en overgeven de pumftèn , articulen en mid¬ 
delen hier na volgende. 

Eerft aengaende het vertrek van de uitheemfche i-poinct/ 
Natiën, in de voorfz requefte gementioneert en eenfa- 
melijk het verklaer by u luiden den voorfz twaelfden ban bie 
gedaen als dat de Spangiaerden daer onder begrepen Rolland 
fouden welen, willen van fijne Majeft. wegen wél ver- 
toontJiebben, dat het felve feer vreemten hard fchijnt, roerenöe 
mits de voorfz Spangiaerden fo wel naturele onderfa- t et bei* 
ten zi)n van fijne Majefteit als de remonftranten , heb- 

X /©rfftaraiöc uoojté öercct te toefen / met fce 
V purcecöe ban ben jpïncc ban ©rangien opte felbe 

reguefte / en ai ’t gene fp bo?ber^ foiiöen toilïen p2opo^ 
neren / in communicatie te komen / en alle# te beiltclp 
ten / tonenöefeer genegen te toefen/ om alle# toeöerom 
in rufïe en tot b?eöe te toengen. 

©fcöcputccröc ban ben tyiinte ban ©rangtett 
en bec Staten ban Utoüanöen Eeelanb metten anbe^ 
ren gefp^oiten bebberibe / ïjoe toei fp bp Ijen ïjaüöen ee^ 
nige articulen tot 24 in ’t getale/ betoeltte fpfouben 
fjebben te beboo?toaerben/eben berre ben boet en Pp 
b?e / bie be boosgaenbc fUpplfcatte mebe toacöten/ 
obcracfïagen ofte rugge gelaten toeebe/ iKbbenebem 
toei pier op ben 12 jBaitp obergegeben fehet gefcfmf; 
te/baer isp fp beefoepten catcgortfie amtooo?be op pun 
boojgacnöe reguefieen ootmoebig berfoeft/metber^ 
feiaringe/ batinbien fijne »gefi. ’t felbe pen berfoeU 
accojbecrt/ bat fp boo? bepanb geen bo?ber poincten 
on begeren te proponeren / maer inbien fijne iPajeflctt 
penberfóeftafiaet/ öatfpatoban uertoatBten torn fij¬ 
ne ipajeff. foeguame mibbeienboo?ge|ïeIttetoo?ben/ 
bact mebe be Heöetlanöcn toeberom gefïelt mogen 
toerben in geeuftpeib en toeibaert / en bat fp baer op/ 
al# getroutoe onbeifaten / fouben feggen paer aübtj#. 
€11 getoaegt stjnöc / toie fp berfionben / bat onber pet 
tooojb b?eembe Jlattc / bie uitten jHanbe bertrechen 
fouöen/toaren menenbc / pebben berPïacrt batfp be 
^panaiaerben baer onber boornemdpp meenben. 
^ier op pebben be boorf^ CommifTariflfen öe# Coninr 
ben 14 jKartp toeberom obergegeben bit naboigenbe 
gefeprifte. 

en 
fi-ma- 
tieu bp 
De Colli' 
mifianf 
fen üe£ 
Comuü 
ncöacu 
acn Dc 

igjüice 
ban i©» 
rangiea 
cn öiê 
ban Sjo! 
lanö en 
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EDelc, eerfame, hoog-geleerde, voorfienige, Hee- 
ren, gefien hebbende u E. gefchriften, den 12 dag 

deler maend overgegeven, bevinden by den felven, dat 
den Heere Prince van Orangien , Edelen en Steden 
van Holland en Zeeland, en geconfedereerde vooral 
begeren categorice antwoorde op hen voorgaende re¬ 
quefte en ootmoedig verfoek, met verklaringe, dat in- 
dien fijne Majeft. ’tfelfde accordeert,ly voorde hand 
geen vorder poineften en begeren te proponeren. Maer 

banden indien fijneMajefteithem’tlelveafllaet, datfy alsdan 
verwachten van wegen fijne Majeft. bequame midde¬ 
len geproponeert en voort geftelt te werden, daer mede 
de Nederlanden wederom gefteld mogen worden in 
geruftigheid en welvaert. En dat fy daer op, als getrou¬ 
we onderfaten, fouden feggen hun ad vijs Verklaren¬ 
de van wegen de Coninklijke Majefteit, dat hoewel de 
principale middelen van de voorfz requefte niet ge¬ 
voeglijken en konnen gebruikt en geeffedtueert wer¬ 
den , al eer de landen van Holland, Zeeland en gecon¬ 
federeerde Steden onder de Coninklijke Majefteit,met 
d’anöere Provinciën vereenigt engeconfolideertzijn, 
dat wy nochtans, om die fake te accelereren, geen de¬ 
bat en willen maken op d’ordre of maniere van die 
handelinge, rnaer om in alles voorfiente werden,en 
werkelijk de goede alfedieen intentie vanfijnderMa- 
jeftcit te bewijfen, tot vorderinge van de gemene wel¬ 
vaert, ruft en gedurige pacificatie. So ift,datwy,uit 
kracht vaiide commiifie en macht ons gegeven,pro- 

©P ’t 
tioebe 

benfulx dikwils fijne Majefteits voorfaten ,en ook fijne b^emöe 
Majeft. grotedienft hier voortijds, tot befchermeniflè oèstte* 
van delen Nederlanden gedaen, en dat Fran^oyfen , 
Gafconiers, en Engelfen, Schotten en Duitien, daer 
mede uwer E. henluiden behelpende zijn, waerachtige 
vreemden en uitheemfe zijn , niettemin wefende de la- 
ke geaccordeert, en is fijne Majefteit niet in meninge 
de voorfz Spangiaerden langer in defe landen te hou¬ 
den , dan de necelïiteit en nooddruft der faken fal uit 
eiiTchen. Waerin fijne Majeft. niet vorderen behoort 
geeilcht of bedwongen te worden, fo ’t felfde tenderen 
foudetegens fijne hoogheiden autoriteit, dien den re- 
monftranten lelfs geprotefteert hebben te willen reve- 
reren en honoreren. 

En aengaende ’t twede poindt van den voorfz reque- u 
fte, rakende de vergaderinge van de generale Staten, po^ct 
om by libere communicatie en advijs van dien, een toanöe 
goede ordrepolitijk en geregeltheid gefteld te werden, tot^ocÖ 
en wilt fijnder Majeft. niet verfwegen hebben, dat fijne ^(^ge 
Majefteit, de faken gepacificeert zijnde, wel tevreden brt&te 
is, verfocht, geraden en geaffifteert te werden by fijne 
Staten , wefende de befte, principaelfte en verftandig- ncraf!* 
fte van allen fijnen onderfaten, den welken altijds ge- 
competeert heeft te maken en te reprefenteren de ge¬ 
nerale Staten van den Landen van herwaers-over, fo 
wanneer fijne Majeft. goed gevonden heeft de felve te 
roepenen doen verfamen,en dat in faken ftaende toC 
haer-luider kenniffe , en daer van men gewoonlijk is 
met hen-luiden te confereren, of raed, advijs en con- 
fent te nemen, fonder onder hen-luider oordeel te Hel¬ 
len faken, dependerende van defouvereiniteit,goede 
wille en difpofitie van fijne Majefteit, met advijs ea 
deliberatie van fijne Raden tot dien einde ingefteld.’ 
Welverftaende dat fijne Majefteit > of Gouverneur ge¬ 
nerael van defe Landen, ook de faken aengaende, fal 
mogen nemen advijs fo wel van de Provinciale Raden, 
wetten van Steden, als Staten van den Landen, in ’t ge¬ 
ne daer ’t bevonden fal worden te behoren. 

En want de vergaderinge van de generale Staten 
lange tijd en vertrek uit eifcht, en fonder grote fwa- 
righeid niet en kan gefchieden, en daer en boven gro¬ 
te onfekerheid heeft, en fo voorfeid is, niet gebruikt 
of geeffedlueert en kan werden, al eer de wapenen ful¬ 
len neder geleid zijn, en de landen van Holland, Zee¬ 
land, en geconfedereerden Steden, onder de Conink¬ 
lijke Majefteit met de andere Provinciën geunieerten 
geconfolideert, gelijk ook dat derde poindt van den 
voorfz requefte is uit eifchende. So ift, dat men van 
fijne Maj. wegen, om tot de voorlz pacificatie te ko¬ 
men, voorhoud en proponeert de articulen hier naer 
volgende, als te weten: 

Dat de Ridderfchappen, Edelen en Steden van Hol- 
land en Zeeland en Geconfedereerde, als Bommel en 
Bueren , fo wel int generael als int particulier, gehou- seu 
den en gehandhavet fullen werden in allen haer privile- itonlnÜ 
gien, wetten, rechten en coftumen , gelijk als’t felve 
voor den trouble geweeft is. En indien yet verandert 
ofvernieut is, mits te kennen gevende wat het is, fal 
’t felve weder gereftitueert en gerepareert werden. 

Dat alle darter gevallen en gebeurt is van alle voor¬ 
leden faken, ter oorfaken der troublen en oproerten , 
gefchied in den Landen van herwaers-over, fal genera- 
lijken vergeten worden, en dood en te niete wefen, als 
een fake niet gefchied zijnde,fonder yemand,wie dattet 
ook zy, eenige faken te lafte leggen of imputeren. 

Dat alle de fauten ,contumacien en fententien gege¬ 
ven , fo by bannififementen, confifcatien van goedereo 
als anderfins, fullen gecaffeert en geannulleert zijn. 

Pat 
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Dat de goederen by d’een ofd’anderen partye geno¬ 

men , fullen werden gegeven aen den eïgenaers, of ha¬ 
ren erfgenamen en fucceffeurs gereftitueert werden, in 
fuiken ftate alsfy altanszijn, fonder bedrog. 

(Fol.Sp.) ’t Gene dat genomen en gelicht is, fal quijte en gere- 
mitteert blijven, uitgefcheiden ’t gene dat noch in na¬ 
ture of wefen is. 

Dat alle gevangens, fo van d’een als van d’andere 
partye fullen vry en los gelaten worden fonder eenig 
rantfoen, fo wel den Grave van Boiïu als andere, wie 
die ook zijn, dan de rantfoenen die betaelt zijn, fullen 
fulx blijven en ftad houden. 

Sullen voorts alle de faken werden gepacificeert en 
geftilt, die vorder uitte voorfz articulen particulierlijk 
by communicatie fullen mogen fpruiten , by de be- 
quaemfte middelen als doenlijk fal zijn, en als men dies 
aengaende te famen fal konnen accorderen. 

Wel verftaende dat de voorfz Prince, Ridderfchap, 
Edelen en Steden fullen fijne Maj. reftitueren en over- 
lcveren de voorfz Landen, Steden, Caftelen en Sterk¬ 
ten, mitfgadersalle fchepen, artelerye, en alle ande¬ 
re dingen, hoe die mogen wefen, dien fy van fijne 
Majeft. genomen hebben, en den felven onthoudende 
Zijn. En van gelijken dat alle degene, die gedurende 
defe tegenwoordige oorloge na hen genomen hebben 
cenige huifen , goederen en renten, toebehorende de 
Gecftelijke of andere perfonen, en die fy noch houden 
en occuperen, de felve de volkomen poffeffieen paifi- 
belijk gebruik laten fullen in alle vryheid en fekerheid : 
te weten, van’t gene dat in nature of wefen, en in haer- 
der macht is, fonder bedrog, arch of lift. 

En verftaet expreftelijken fijne Majefteit, dat de Ca- 
tholijke Roomfe Religie generalijk in alle fijne Majeft. 
Landen onderhouden fal worden,vredelijk enpeife- 
lijk, fonder eenig troubleof belet ter contrarien, fulx 
en in der manieren fijne Majefteit de Landen van het- 
Waers-over ontfangen, gehult, en by eede daer in be¬ 
veiligt is, hebbende ook fulx de Staten van dien , fo 
doen ter tijd als nuonlanx,exprcffelijkgeprotefteert, 
in de felve te willen leven en fterven. 

Wel verftaende dat de gene, die voortaen nietCa- 
tholiik, als voren, en fullen willen leven, fijne Majeft. 
hem fal accorderen en toelaten, ten hoogften en voor 
defe reife alleen, dat de felfde hen vertrecken fullen uit 
defe Landen , en verkopen haerluider goederen diefy 
hebben, binnen fekeren tijd daer toe te Hellen , fonder 
datfy nochtans, gedurende den felven tijd fullen mo¬ 
gen doen eenige exercitie van hare Religie, noch eenig 
fchandael. 

En tot verfekeringe van alle’t gene voorfz is, hoe¬ 
wel’t woord van fijne Maj. alleen, mettebrieven van 
ratificatien , die fijne Majeft. daer op fal over fchicken, 
hen-luiden genoeg behoort te wefen: fo verre fy noch¬ 
tans hen daer mede niet te vreden en fouden willen 
houden, als men verhoopt ja, fullen mogen voorwen¬ 
den , wat fy daer en boven tot hen verfekertheid fullen 
willen begeren, óm dat gehoort daer in gerefolveert te 
worden na behoren. Onderftond gefchreven , Aldus 
overgegeven mijnen Heeren den Gedeputeerden van 
den Prince van Orangien , Edelen en Steden van Hol¬ 
land en Zeeland, en Geconfedereerden,van wegen 
deCommifïarifen der Coninklijke Majefleir wefende 
tot Breda den ixMarty iyys. flylo curite, prefentmy, 
en ondertekent 
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3£efe articulen albtio boo2geff dt fpnbe in ben name 
beo Contur / en be fdbc geften en gecrammcert 3pnbe 
bpbeboo?f3 «Bebeputeerben ban ben $nnce ban <©; 
rangten/ Staten ban Hollanb en §2eèlanb / en fjare 
«Öeconfebercerben / bebonben fp be felbe fo pert en om 
rebelijft / bat fp goeb bonben/ bat eenige ban penluiben 
baer mebe fouben bertreeften na ^o?b?ecïjt bp ben 
boo2noembcn Iftcere $mte en Staren ban Hollanb 
en Eedanb/tcn einbe fpluiben baer op felbe fouben 
mogen boen ffellenfobanigen anttooo?be / alsf Ijenlut^ 
ben goeb en oo?baec bunften foube. TDicn bolgenbe 
3jjn eenige ban penluiben na 3f>o?b?ecpt bertroefren/ 

altoaer be felbe articulen gefien / gebifiteert er tod 
obertoogen 3pnbe/fo pdtbcn fpbaer op gcitebrn befe 
nabolgenbe auttooojbe/ bttodftc fp ben 2 1 jjibrtp aen 
be Cemmtffaciffcn beo Coninjr toeberem ebergde; 
bert l) ebben. 

EjïDele/ eerfarae/ toijfc/ pooggdcerbe Heeren/be ani» 
>i>?ince ban <Drangien/b’€be!en enj§tebenban 

Hollanb en ^eelanb / bommel en 25utren met baren 
geaffocieerben / Ijebbenbe gcpoü2t ’t rapport/ en gefien ban 
ben tuponb ban ben gefcp?tfte/ bp u mijn Heeren paer; rmÉen 
iuiben oBebeputeerben obergegeben binnen 25?eba ben £nioi> 
1+ HSartp / pebben u liebcntod bjpmocbelijtt toillen lanö en 
berftlaren/bat fplteben niet en Dabben gettotjfdtban gclani>/ 
anbere anttooojbc op bare reqneffe geobtinef rt en ber; Eae, 
b)o?ben te Debben / ban Denlieben bp u mijn Heeren/ fftiöe 
ban toegenber Coninftlpfte HSajeff.tnbenfelbengc; ^eiJeac’ 
fcDdfte to gegeben / aengemerftt bpbeboo?f3 fjare re; < < ” 
gue(le anbero niet en fö bcrfocDt/ban’t gunt bnaüe« 
be toerelt berftacn tooeb p2ömptdijli enboo?’tgéreet- « 
ff c remebie te bienen / om fpne $Sa jeff. $anben en fa; 
gefetenen ban bien onber goebe o?b^e / politie en eenig- ce 
Deibtoeberomte brengen in rulleen toelbaert / baer cc 
toetenberenbe/ (Jc. ^Inbcn eerftcn/Dct berfoeftban <c 
’tbertreb ban be uitDeemfe $atie/ baer onber fnne cc 
^inceipbc €]rcellentie/ Staten en «gteben boo2f3 be; cc 
grppenbe 3tjn ben ^pangiaerbenen bjecmb ftrpgO; cc 
bolb/ bp ben Hertog ban 2Eïba eerfiin bcfeEanbcn c« 
geb?acDt/enalbaer in bienfïe/officie/bcbel en folbpe cc 
tot noep toe acngepouben/ genoeg ronfo?m be particu; ct 
liere beröladnge ban Daerlteben <6ebcputcerben op cc 
nbjer mpn Heeren berfoefe gebaen/ b’toelb fpne €xtcU <c 
lentie/Staten en ^teben boo2f5 00b mitö befenfyn cc 
abboperenbe,- toclbe uitDeemfc/boo? Daer b)?ceben cc 
moettoillig regiment / met berbjucbinge en oberla; cc 
ffinge ber onberfaten ban befe ^cberlanben in bei*; cc 
fepetbenmanieren gepleegt/oojfabe 3tjn getoeeff ban cc 
alle ’t guaeb / fo en macp/ om ’t felbe guaeb te genefen/ cc 
cgeen beter remebie toerben geabDibeert/ban’tber; cc 
treft of toeep nemen ban ben felben. €n poebiel in ben cc 
boö2f3 gcfcl)2tfte bp utoer €.gefeib toerb ’t felbe b?eemb « 
en part te feppnen / mitjs be boo?f3 ^pangiaerben fo cc 
bjelnaturele onberfaten3pn onber fpne |Dai. al^ bie« 
ban Hollanb en ^eelanbKemonffranten/pcbbenbccc 
fulrfpne jBaj.en fpne HDaj.boo2fatengrotenbienff/« 
tot befepermeniffebanbefe $cbcrlanbengebacn/$c. cc 
€n bat be francopfen/<0afeoenen/ €ngelfen/^cpot;« 
ten en iDuitfen/baer mebe bie ban Hóllanben^ee;« 
lanb Denlieben bepclpenbc3pn/toaeracptigeb2ecmbe« 
en uitpeemfe 3pn. ^0 iö noeptano niet bjeemb / bat« 
men tegen b2eembe en parbe fieftte 00& b2eembe en « 
parbe remebten geb?uiftt. en toaert niet part/ bat <c 
men ben ^pangiaerben feben of aept jaren in aller ^ 
toclluffen moetbJüle na paren appetijte gebomineert« 
pebbenbe / toeï geboeb en rijft gemacftt 3tjnbe / en niet “ 
alleen boo? allen booff eben bienff (fo ’t bienff genaemt 
macp bjeeben) maer ooft boo? ben genen/bie fp luL « 
benboepin fangen tpb fouben mogen boen/ toef gere;« 
compenfeert 3pnbc/ecnmael bjeberom fouben fenben « 
na paren bnberianb/ baer be nature een pebertgtrcc; c« 
ftenbe. €n beel min foube ’t felbe b’eemb 3pn/ fo fijne« 
HSajeff.be <0enerale Staten banbcnSanbcn/ïacff « 
bL'rgabert3önbetot€jem/inbeniare iyyp. be^pam « 
giacrbentoelpeeft boen uit befe Eanben bertreeften/« 
op be remonffrantic enpetberfoeft ban be felbe ^éta;£e 
ten / gefonbeert op beel mtnber en niet fo pregnante re;cc 
benen / te toeten: alö bat be 5prontiercn enfferftten “ 
banbenlanbebcpoo?benbetoaert tetoerbenbobena;« 
tureleingefetenenban ben Eanbe/ gep^eferccrt boo?« 
betoeembe ^pangiaerben/ om befdbe ingefetenen « 
te beter gemoet en affectie te maften totten bienff ban « 
fijne .ïlSajeffeit paren H^cc fn P2tncc. 3Dat fo Uitben « 
3pn naturele onberfaten ban ben Coninft bankpan; « 
gien / macp niet too?ben ontbent/ maer cn 3pn baerem « 
niet gepouben alö onberfaten ban ben Hertog ban « 
25?abanb/ banbcn<©2abc banDlaenberen/banbcn « 
<©?abeban Hollanb en ^eelanb / noep aio ingefetenen 
ban eenige ^obtncten ban befe $eberlanben/jegeno cc 
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alpbpanbenban Den Eanben/laten gcb?mfeen / baer ^ 
en alfo’t fijne $?intdijhe €rcdl. Staten en ^teDen ^ 
boo?goeboA ïjeeft/cnenfouDcn in allerjflgfc k 
mD’onDerfchdb Der Natiën/ ter refpecte ban tfeouano £ 
en üjedanD/De ïDuttfc te ttunb?eemDe oetcputeett De^ ££ 
noren te toerben / aio toefenbe De boo?f3 EanDcn aitpD £ 
geacht boo? een <©?acf!pöeiD of ^aefKOap bmt u 
=t ïtoh / 3t)n niet te mm fijne $?tncciijhc *£rcdl. en oe 
staten beretb/De boo?f3 patiënte Doen bcrtrcchen/ 
aiö uien Die niet meer en fal begeren te getotuhen. 

' r*. vs^r» »c£ /altf rrffVMtl iö 

Z b002 fectterP en rebellen / fonDer umietntnge ban pc 
„ manb / ban toat boefen of ftate DiemocDten3un/Dan 
3> alleetiüjh ban eeltige/ niet bed tn getale/en hen mO' 
03 gdijhgebebobcertjijnbc/alp b?ebcc U/USw 
•i» in ^nacnfer tale ctt berfen gcD?uht / en niet fonDer 
3, ni-Se cn ü2ibilcgtc alp Doen uhgegeben / bebonben 
„ mach too?Den/ooh ^Dc b?iebcn 
,, Ma fa viaii öen tenentonojDtaen *Jl5»oot <^otmttanpeur/ 
’ al/Saneenenguitto «Ernffancaaenfijnepajeffettge? 

’ fSben / latenDc ober fulr opentUjh en ober al fat W 
, Èelartoci ooeteitten Sangcfctcmn [jen juiiKit 
” toten ffionins al ocotten te jtjti / plccmac fuljr en 
„ mtöec'etel ten irien/oüecöefcltoe ingefetcnennUe 

(vetimnnnfolft en tóolcnttc/cnantearten/fiatet 
3? HJtueii ifw „.„„mmtinttim «ito firn te 

iC 

o men iukiuki «•»» u. ^ . V‘-r v « 
€nfoföne»j.banmcmngetp (alPncfeibtoojü) ££ 

3> fpeacVban tPto^?^m«nSmSSi0 3ün Sm 1 houben® c- 
j> niet naturele / Die te bed ertf.1 êiftftenbe/ en Dat fijne IBajefï. metbo?Derenbehoo?t 
3> petcren/en 1 SS of DeBtoonscn teW«i> f« « *#*»$ 

.mmM&BSËSsSÊÊÊÊfè 
>; fi» Ö.C?12S?I „‘SSK 

„ als ban allen anten ®»Wnrim/ïattfefld*w«* 
j> en toetfieeit fieltöen ortjnB/ In Sn 'wj^/j’®ïj£S; & öc rtemene tuöcfctcnctt öct ^Itiuöcn öcfciu 
» en geroepen too/b nutoacracljtïgtc DebinDen/’tgunt 
55 fp ban baren boojouDcrö ccrujbp hebben boren p?o? 
35 pbetcrcnenfcggen/DatDefe3LanDcnpenbehlagenfou? 
35 hen ooit aen ^pangien geallicert gebjeeft te 5iin. 
33 rnerö 3ijn De ^pangiaetDcn genoeg Deo? De gehele 31^ 
33 DerlanDen fulr gelbüD/Dat alle^teDen en blechen/ 
33 Deef cenigftnsi macht of miöbel hebbenDe/Dte hutten 
3’ flttiteuDe ;ijn / metgctoeïD of iitthoop ban gclD / gciijh 
ïJ men nefien heeft/ Dat al ober ecuige jaren Die ban 2Cm# 
3’ fterbam (hocbjel boo? aïïeanDere groot fabeur Den^ 
33 henDc bp ijen-lieDen te hebben) genootfachtm gc^ 
35 boeeilteDoen. ^>at men Dan aïfulhe m Den EanDe ixnl 
3> honDen / tont i£ Dat anDersi gciMjt of geDaen / Dan Dat 
35 men fijne»). tofl Doen berlicfenlf affectie en tgoeb 
33 fjerte ban fijne onDerfatcn / fonDer t bjelh geen Jjcerc 
33 ofBhnec onDer fijne onDerfatcn han gelueDen of rege# 
3> ringe hebben / Dan boo? eenen tijD in grote foige en U?c= 
33 fe / en niet anDcrei Dan aio een tpran/Detoelhemetbe- 
3’ vonfcnDc Dc iicfDc / Die hP tot fijne onDerfatcn bcïjoojt 
3> te hebben / ban De felbe fijne onDerfatcn rectpjogudijh 
3’ geen affectie (maet bedeerperijhd enleftej töber^ 
3’ toachtenbe. ’t a©dh berbe 5P ban fijne ^ajefe. onfen 
33 genabigflcn ©cere/ alö toefenDe grotdijr tegen fgne 
5’ autoriteit en reputatie / en tcgeitö fijne 5iBa)ejlett0 na? 
35 turd/benbientf Die De ^pangiaeiDcn fijne IKajefieit 
3’ cn fijne |Bajejlcit0 boo?faten mogen hebben geDaen/ 
33 tot befcöerminge Defcr SanDen / inDien DtegchdD 
35 toojD tegenö ’t adjtcrDed / Dat fp lieben fijne lIBajeftett 
33 oohtnfijneerecn rcputatic/en aen Defe fijne ïBajefr. 
33 Merlanben hebben geDaen/fo tocrbcnDicbebonbcn 
33 ,nca- hinberlijft cn fchabdijïi Dan p?ofijtdi)figetoecft 
33 temn/cn gcenfmö te compareren bpDcngetrotitoeii 
33 jjjèmi tot boo?Dcd / eere en reputatie banfijne »jcft. 
'3 oetoefen bp Dc bafallen cn tngefetenen ban Defe ^eDcr^ 

- lanDen / )a hebben Defe ^cDcrlanben Deftoare/ menige 
’ bulDige cn langburigc oojlogen niet moeten fufltne# 
1 rentegci$©?anhrnh* omDe^pangtacrtö te maiiii 

3> tmereiuniTdlancn/ /Dapdo cnelDcr.O/hebben De 
33 jjejen cnalle anbercinhecnifc banDcje SanDendfitn 
’3 fhn regarD lijf of gocD gefpaert/ om fijne USajefleit te 
53 beroberen De fdjone bictorie ban dSuimin/ boo? 

(roi,9°.) ^j^cïtngencn meer anbere plactfen-J hebbcn fphe- 
” Denooh fijne JBajed. feereen baDer met met haren 
33 ölenft geaffifteertop alle tochten cn erpeDttten: ooh 
” boSgil/in aHfajhe/in ^taliën/en eibers berbe 
5’ hutten hare LanDen3 nodjtaaöfo hebben De ^pam 
” gtaerbenDaerom tn’t jacr 1520- mcttoillcnltjDcnnt 
” «pangien cenig <0oubernement ban Dc ïjeeren cn na 
” geboren ban Dcfcn EanDett/ haiiDdenDe nochtano niet 
” aiDcr cibüiteit cn rcDdijhheiD al bed aiiDcrsS alp fp Ue- 

;;ban |ol W / SedauD en anbere Bare geaffo^ 

« 
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cc 

53 

icenoieutiH teuuunwcii 
ren ban D’anDerc EanDcn / om te boo?hcmen Dc gdje- 
le beberffeiiiffe ban Den felben ïanDen / utttcrnige en 
berD?uchtnge ban Den goeben tngefetenen ban Dien / <e 
fulr 5,ijn fupplicerenDe en biDDenbe / al eer een erger/ c 
tot p?e)uDtcte en becminDeringe ban fptte 5[^atcflettp ec 
hooghetben autoriteit niochte gebeuren/alp tod ge? 
fien iP ban finten / Dc ftlagten ban haren onDerfatcn 
niet horenbe of atfjtenDe (fo pjinctpalph De Ijccg? 
heiDcn autoriteit ban een toaeracpttg ^?tnte Daertce 
bieiiD) enbaer tn / mttfgaberp m goeDcrttcrhjfeeaD? 
mintfrratte ban ^juiltttcn met lief De / cn tot conferba? 
deSfijtte onDerfatcn tP conlifierenDe/mmetm^ 

en De Staten ban ^ollanD en^edanD metharen ge? tc 
affocieerDen fijne HBajcfï. Daer toe egeenfmp beDtotm^ 
gen / ntaec hebben fijne j^ajefteit bp remonfirantten tc 
Daer toe tod toillen betoegen en biDDen / gdtjh fp iteDen £C 
ooh gobaett hebben/acngaenbe De bergaDertnge ban<c 
Deosencrale^tatert/om bp libere communtcatteen £c 
abbijP ban Dien /een goeDeo?D?e/polttieeneeiitghdD (C 
gepelt te toeröeit/dc. ’t»lfefo fijne »jeJ.Dtebp £e 
ben boc?f? gefch?tfte fchijnt met alleenlph boo? alp <e 
noch te Differercn/ tot De fahe gepactftceert foube 3pn/ tc 
maer oohte befch?tjben cn te totllen rcDtgeren bnmen £t 
feöcre «mtten/fo cngdobatfnne 9?mcdohe €rcdl. <c 
en De Staten ban l^oUanD eniZ edanD boo?genoemt <c 
metten haren niet/ Dat Dc^enerale cc 

i ^oangtaerDcn alhier in Den BlanDen tn t <©oubcine- te 
ment entn toapenen 3tjnDc / foitDenbegercnteberga? ££ 
Deren op Den boet/ in Der gualuettof fo?me bp t boo?b te 
utoer mijner ^eecen gefeb?ifte berhaelt/toant t fcpym {C 
bat men Daer bp foube totllen rcfmngerencn onDerfe^ £C 
heren regel fidlen Der Staten bergaDertnge/beim^ <£ 
gen en officie / ’t todh hen fo toijD en b?eeD moit ertett- <c 
Deren / alp alle gemene fahen cn 46 
gr anbe mogen berlopcn/ fo fp IteDen alle geb?ehenfdfp £e 
gebodenbe/ en mitföietiD’oojffihemettcnper^ £C 
Dien fdfp beft toctenbe / en aen oojtcn mettecim tc 
oogett beft boo?ftenDe/ fijne ,iC 
rcmonlïreren en t’ontbcchcn / cm bp De hoogljetD/ am cc 
torttett en p?eenuncmteban fënc»jej. ^aencgciip cc 
remcDic of boo?raeD gcaDhibcert te toerben/ geïph Dat ££ 
ban ouDp fo tod tn ’tparticultet alp tn t gene rad ge? c 
oaen tP getoeeft / met grote dlabliffemcnt oan fijne c£ 
lUiaieflettp hoogljetD / trnmerp noch tn Den1 ;are15 5 £C 
cn 1^9. IcftleDen berfcheibcn rcmon)framien enato 
bifen / op ’t onDcrhouD en beletbinge Der 5francecoo?to? ££ 
ge en bo?Der befcherminge Der LanDen|ebben g cerht? £C 
beert / fulr Dat niet fonDer ijen-IteDcn De fahen.cnb.ep ££ 
feert / cn goebe o?D?e gefïdt 3ijn gctoeefi/bel>dbcDat 
fp IteDen bp hare remonfirantten cn aDbtjpDthmaelp c 
0oh De Ddiberattcn / o?Domianticti / tc 
^creDifpoftttm ban fijn paj* of fynepajefï.iiaDen 



Oorforonk der NederlandÊ Beroerten. ^ tfo 
,, in berfcpeiben materiën pcbben bóm beranbcrcn / fut* 
,, cperen of ooP ab2ogeren/ cn macpfpne jBajefleitop 
„ niemanb anbcrg/of beter betroutoen/ ban op fpn&ta* 
„ ten/ en op ’t abbpg ban ben oenen/ bie Op Ocub (al.ö bp 
,, ’t felbe gefcp?ifte too?b gefeib) be befte/p?inctpaclfie 
,, enberftanbioite ban alle fijne onberfaten / tofensf gc^ 
si teoutoigpcib fijne iiBajcft, en fijne jBajefteitss boo?ba* 
,, beren pooglofiijpecmemo’ienfobipmacbspebben om 
9, berfocpt en bebonben / fonöer bat ooitop pareautcri* 
3, tcitbebatofbifpütegemaePttégetoeeft/fulr bat fijn 
,, $?mCel0Pe «Êrcellentie en be boo?noembe Staten ban 
5,ï|oUaiib en Eeelanb metten paren witte boo?f5 ge? 
„ fcpwftenenbpbe fimitatten en refirictien albaer niet 
,, en bonnen begrijpen/ ban bat men bebcbtelijb ber 
33 boo?f5 ianben en ftebenp?ibilegien/autoriteit en aen* 
33 fieit mettee tijb poogt te betminberen/en bie niette 
33 geb?tuPcn ban om te pebben eenige accoo?ben en con* 
33 fcnten ban beben en berfocpte fcpattingen / aio baer toe 
» berbonbencn gcpoubcn3önbe/ en in gebaile baneend 
33 ge ejrcufe of toctgecingepénliebcrtbaertoetcbebtoin* 
33 gen met fojfe/cn met cencntoege ben felben Staten 
3» te brengen totfimpelobebientieenonbertoo?pentpeib 
33 ban een abfolut commanbement en gebieb ban fijne 
33 .ïjBajefteit/ naboigenbe pet abbpg en fcp?pben ban 
33 39on f janctfco b’SCloua / in’tbcginfel ber beroerten 
33 in fijn b.nebcn uit B?anPrpP geconftitueert in ben om* 
33 brengen ban be J^ecrcn / be p?incipale ban be Staten/ 
33 en tnbearmoebeof berarmen ban befe fpne onberfa* 
33 ten/geïpP oob be hertog ban^Ibaafrcbepabbebe? 
33 gonnen / cn alss nócp jcgentooo?DelpP frpijnt gcp?acti* 
33 fccrt te toerben / alleO fo te bermoeben W üoo? infïruc* 
33 tie of toeboen ban hengenen bie in goubernementen 
33 abmimtfratie $pnbe engetoeeft pebbenbe/altpbg be* 
»3bucpt3pngefcpanbalifeerttetoerben/en bat boo? al* 
33 fulPe bergaberinge ber Staten / paer fober regiment/ 
33 ambitie en gierigpeib ontbcPt en gefiraft foube toer* 
33 ben / p?etererenbe / om ’t felbe te mogen ontgaen (nu 
33 öe poogpetb/ autoriteit / fouberainiteit en reputatie 
33 ban ben ConinP/nocptang aï bepenberenbe ban be 

toclbacrt ber üanben cn fpne jRajefieitss onberfaten/ 
33 cn ban pare goebe co?refponberenbe affectie tot paren 
33 ifeereen Jj?incc. 
33 <£n berocrenbe be poincten bp u lieben mijn j^eere 
33 boo2geflelt/omtepomentottc boo?f5 pacificatie / be? 
33 binben bat pet felbe baer toconbec anbere mebetocl 
33 bienlpp en nobtg foubc toefen/ aio ban Oanbpoubinge 
33 berp?ibiiegienbanbiebanl|oiianbcn feianb/ met 
33 Bommel en Buren/én be reparatie ban’t gene baer 
3) fnberanbert maep 3pn. giteitt ban’tbergeten/boob 
33 en te nictc toefen aiier faOen ter co?faPcbanbetrou* 
33 blen gefcpieb / ban annnllatieban alle bejfaulten / fen* 
33 tentien/ fo ban bamufïementen/conftfcatien bangoc* 
33 beren afo cmbcrfïttó/be rcflitutic banbe afgenomen 
33 goeberen/en ban ben gehangenen al ten toeberspben/ 
>3 en ten faetjreu ban ’t gunt namaetë bo?bcró bien aen* 
» gaenöe fcuöe mogen toerben gencco?bcm / aOS b?eöec 
33 m’tboo?f3gcfcö?tfre, 
j, |Baer aenmerknöc be reftrictien en conbitie baer 
,3 na böigenbe/ afë namentlpp ban be oberleberinge ber 
„ Ianben/fieben cn fierOten ban J^olïanb cn EeeianD/ 
j, mttogaber#banbcfcpepcn/artiUcrie/en alle anbere 
.»bingen/ feptjne bat men penlieben niet anberö en benPt 
3, te beïnicgcn/ ban alg be fabele feib ban be oorloge 
„ tuffepen ben toolf en fepapentna bat be fepapenbe 
33 ponben (bie toaren tot paren pulpe en bctoaernifïc) 
„ ben toolben pabben obergelebert. <£n bat men fpne 
„ f&fneeïijOeCrceUcmieenbc graten poub boo? rebels 
„ len en openbare bpanben banfpniBajeficit/poetoei 
3, fpiieben noefttang niet mogen berfïaen toerben fpne 
„ iBajcficit in fpne poogpetb geiebeert / of pet afgeno# 
„ men te pcbüen/maer beel eer tot fijn IBajcftcitöbe^ 
3, poef en p?ofijtc be Sanben en^teben paretooonfïe^ 
„ ben/ lijf en goeb / totjf en Pinberen ban be rprannie ban 
„ benboo?noemöen^ertogban3{llba mctfpncn gebold 
„ ge en aenpangcren / tenberenbe tot uiterlppe beberffe? 
„ niffe ban bien / gebcfenöecrt/ en met grote moeite/ ar* 
3, betb en iaft alle mtbbelen aengetoenb pebbenbe/ om be 
„felbe pare toeberpartpe baer uit te berb?ijöen/ fulr 

I. Deel. 

fijn €rccllentie en be Staten ban pare meninge en in* u 
teutte openbaerbecPlaringepcbbcn gebacn gepab/ te ‘e 
toeten ban geenfinö pen tegen fpne iBafefreitgetoa* “ 
pent te pebbett/en alfuljr ban fpne iBajefteft niet ge*<c 
toePen/gealicneert óf gefcpeibente3pn/maer onber £C 
be felbe jBajeficit met anbere Eanben pen aio nocp <c 
bereenigt en geconfolibeert te poubcii/foitberooPee*cc 
ntge meninge gepao te pebben/ban pemanb gcefïdij*<c 
Pe of anbere perfonen/ pare toeberpartpe niet toefïaen*cc 
be/eenige pare goeberen tebenemeit/t’ontpoubenofce 
occuperen: aio mebebpbefelbeconbitien toetbgctn*cc 
nueert/ fulr bat fpn €rcellcntie en be Staten nietcc 
goebO pier uit en Punncn imagineren / te min fo bp an*cc 
berc naboigenbe conbitien ban beCatpolpPe ftoomfe “ 
Religie te onberpoüben/en bienbolgenbeCatpolpPe* “ 
lijp te leben / of uitten ülanbe te bcrtrecPen / ^c. beje* ‘e 
gentooo?btgc Religie albaer boo?Petterpe/ en b’on* “ 
berpoubcrO ban bien/ per confequens, aio PetterO 4 
feppnen gepouben te toerben/ poetoel egeen anbere 
Religie albaer en too?b geererceert ban be CatpolijPe * 
en ^poflolpPe Religie/ metten peiligen Cuangciio c 
en goebe leringe co?refjJonbcrenbe/baerin eenpege* ‘ 
lijp io getroofï en gerufi/ pebbenbe niet bertoo?pen 
ban be manifefïe grote abttfen en mtob?uiPen/boo? 
al <©ob almacpttg onbepaeglpp / om alfo te ge* 
ben <8ob bat <0obeo iO/ enbcnConinPbatbeoCo* 
ninr to. <c 

JDaeront met reberentie en b?pmoebig te fp2e* 
Pen/ fpne ^?incelppe€rcellentteen bewatert boo2f5 c. 
met pare <j5eaffocieerbegeenfinogeraben binben/bit 
aengaenbe gep?oponeerbe onber be felbe conbttienen 
reficictten aen te nemen/ en bpfonber aio penlieben 
ooP boo? oogen Pomen bc po?cible cjcempten ban be 
<fi5?abenban«fgmonten ban 3|oo?n / ben ï^eecc ban 
jRonttgnp / en meer anbere / fo ban €bclbom aio ban 
ftate en guaïitett toefenbe/ooPbeelargumentcn ban £C 
berfepeiben obertrebingen ban affeurantien/ geloof <g 
en beloften* cc 

^rnrnero en to gecnftno p?acticabei/fogroteme* te 
nigtebanmenfepen/rpp en arme/jonge en oube/ be ec 
<ï5crefo?mecrbe €uangclife Religie / niet fonber be c£ 
berlicpttnge en bertoecPinge ban ben 3g. <©ee(ï/en <£ 
<éobcO gratie aengenomen pebbenbe / uit be boo?f3 cc 
ÜLanben te bcrtrecPen / en paer liebe babcrlanb te ber* <c 
latbn: en toare’t felbe in bet toaerpetb beel b?eembcc tc 
en parber/bat men fo grote menigte ban goebe getrou* „ 
toe onberfaten ban fpne jiBaiefteitmetgrootberlicO cc 
en fcpabetnparetptlen/goeberen/biefpntet/bantot ce 
bijlen p?pfe/fouben Ponnen becPopen/fo baer toe al tc 
fepoon Pooplieben genoeg bebonbenmoeptentoeeben c6 
(aio geen opparentie en peeft bie te binben) in b?eem* cc 
ben ianben fouben boen boïcn en toóonpïactfe focPcn/ tc 
ban bat men 3 of 4000 ^pangiaeeben (paerp?ofpt cc 
genoeg gebaett pebbenbe) toeberom uit befe ianben £C 
bebc Peren / na paer eigen baberlanb/cfnaparege* , 
tooonippe piactfèn ban garnifoen / altoaer fpiieben « 9 
fpne ^iBajefleit fouben mogen bienfi boen / baer ’t ber* « 
treP ban b’anberc uitten Sanben ban Sjollanb en cc 
Seelanb grote bcpopulatie foube beroo?faPen / en cc 
berltco ban neringe/panteringe/manufacturc/5ec* tc 
baert cn nabigatie / baer aen ’t gepele toelbaert ber .e 
J2ebcrlanben io bepenberenbe/’ttoelp met inbufïrie cc 
ban ben menfepen in allen ianben aïfo foube too?ben ce 
getranOfereert tot onuitfp?cPclpPen interefl en ber* cc 
aepteringe ban ben bienfi en bomeinen ban fpne jBa* cc 
jcfleit/gelpp notoir io/boo? een bcelboo?lebeniarcn cc 
gefcpieb te 3ijn / boo? be rigoreufe placcaten / afgrpfe* cc 
ïppe erceutten/cn pet beginfei ban be ^paenfc ^jngui* <c 
fitiein’tfeitberReligie/’ttoelP 00O boo? fcPcr toebet <e 
in’ttoerP gefielt foubc toerben / be pacificatie op be cc 
boo?f5 conbitien gebaen siinbc / aio goeb tc bcrflaen io cc 
uit bien / bat bp be conbitie bc toelatingc ban’t ber* cc 
treP en berPopinge ber goeberen gereflringcerttoerb cc 
bp befe toOO?bcn / Ten hoogften en voor defe reife cc 
alleen: toner beo? baer ttacr b’obcrgeülebcn (fo een cc 
pegeltjp ban be boo?f3 paccaten en ^nguifitie io cc 
abpo?rerenbe) gefepapen foube 3pn in nientoe be* cc 
roertentePomen/en ten laetflen fpnpajefieiteencn 

€ee prO' J 



ÖT0 4 
„ groten talt ban srjn brone getrotben foiiöc toeröcn/ 
„ ’ttoclbtot 3ijn fBajeffdtg cere en reputatie öeï)oo?ö 
33 t)palleintöDelenberboetiteb3erï!en* 
,3 ©egerenöe mttööten 3ijne ©ffncclij&c ®)tceiu^ta# 
35 ten en ff eüctt ban ©ollanö en Eedanö noo?nocmb/rnet 
35 Ijare geaffocteeröe / beje tjarc bct&Iartnge / beroaei 
35 cnaöbijssm’tgoebe genomen te tocröen/ aljljerb^ 
5» menöe uit opiecltter öebottetot 3Dn[ en bet 8^ 
>5 menetödbaert3tjner ieberlanben/ bibbenbeboo?t^ 
53 öenaJniogcnben<6ob/ benïjarteban^pnlPaieM 
>3 nanmnelBaiefïettö (Officieren tnbcfenbanbelgcoc^ 
53 cnpeert 5tjnöc / te bJtllen infpireren anbeten raeb / ab' 

53b\ibtiö gcbaen engeffoten bp 3Ütt pjtnceïijbe 4zP 
5’ ccUentic/Staten en ffebenban ©ollanö en ^eclanb/ 
33 ^taetfgetojöbergabert 3iinbc met bie ban Rommel 
33 £n 9B«ren tot ZDo?b?ecl]t / ben 20 JBartp 157L ^. 
33 tuis onberteftem / <OutIliaumc bc kaffan / tflons 
33 <©2abe ban Culcnbourg/ (Otto ban ^0n^t/göe 
3’ iBijngaerbcn. <Do:ö2cdit / Pauip. -©elf/ 4b?a' 
35 Dam ban 4lmonöe, Seiben / % ©oei* <©ouöc/ gel* 
3’ l)2ecbtf5. ïiottcrbam/ïOnïi 9anf5* <©orind)envSob 
3’ peterf3. ^chtebam/ 4!.i©anüertf5. 4iïm^cr€lacö 
” ©errtrf3* ©00211/ Tan ©erdjout. <Ênlil}utffn/ 5Fcam 
55 d)op$ JiBalfoen. fBebenbUh / Bbffaen 
33 (Êbam/^anpeterf3. iCKomdtenbam / 43emt ©m 
53 Dcrtf3. ©urmcrcnbc/^!.3ïcÜ32ec!]tf3*ïaaeb* idioom 
33 noben/f ranöban^SoWunfen. ^ccrcnibenberg/^ 
55 bafftacn Tooffen. 25tide / ban Voegen bte ban ben 
b 252tcle / bp mp rtiditcre. ©uïsetoater ban ©2 act. 
” a©oerben / CoincUb jpranfff* JBibbelburg / 5lnb2ieb 
5’ TacobfT be tjonge. ^iric3ee/ |Bidjid£ïombüutf3. 
33 BUffingen/ gieter bc0iffie. ©eere/ 3ian $ocncf3. 
55 Bommel / tem ban ©cetöett. 

vOttgefdjffffe obergelebert/ en bp be Commtffa^ 
riffen beö Coninr oföcö *02oot Commanbcurb gelu 
ftteert 5131100 / en tocrb bp be feibe fo loei atet genomen/ 
alötcfien iö uit bit nabofgenbe oefdlbfte/ tVoelhfi 
baeriegenöbjebcrom obergelebert pebben ben 1 4b 
p^iU.ö ben felbcn jact*^ 

EDele,eerfame, wijfe, hooggeleerde Heerén, ge- 

fien hebbende het gefchrifte by uwer E.den 22. 

Martij leftleden ons, van wegen den Pnnce van - 

rangien, Staten cn fteden van HoUahd en Zeeland, 

Conmj; Bommel en Buren, met hare geaflocieerde overge 

tDcbcrom geven en konnen van wegen der Comnkhjke Majeit. 

£f nietverfwijgen, dat wy uit meerder redenen dan in 

den voorfz gefchrifte verhack ftaet 3 verwacht hadden 

naderen dankelijker antwoorde en acceptatie van e 

goedertieren en milde ofïren en prefentatie, van we 

gen fijne Majefteit , in onfe voorgaende gefchriften 

ter goeder trouwen gedaen, om by vafte en gedurige 

pacificatie de Landen in eenigheid, rufte, en hunnen 

eerften ftaette brengen, van als fulx die waren voor 

‘tbedn van de jegenwoordigc beroerten , en dat in 

alder finceriteit niet anders voor oogen hebbende noch 

confidererende, dan de eerc Gods, welvaren en prof- 

periteit van den Landen , en redelijke fatisfaótie en 

vafte verfekeringe van een yegelijk, gelijk de gepre¬ 

fereerde middelen ter goeder mentnge verftaen lijn¬ 
de uitwijfen. Sonderlingeaenmerkende degeprefen- 

teerde verfekertheid voor het onderhouden van alles, 
en dat fijne Majefteit bewilligde, dat den Heere Prin- 

ce van Orangien, Staten en fteden voorfz ’tgunt fy 

meer fouden begeren en bevinden te behoren , fou- 

den mo^en ontdecken en remonftreren, fo dattet wel 

behoortThadde de voorfz offren groter te achten. Im¬ 

mers en hadden wy niet verwacht, dat devoorfzpre- 

fentafte, en voorder inhoud van den voorfz gefchmte 
foude geblamcert werden van fraude of bedrog, daer 

wy, met fijne Majefteit, en andere defe fake handelen¬ 

de t’cenemael onfchuldig af fijn, procederende in alle 

rondio-heid fo van ’t beginfel voorfproken was, die wy 

uit u E lefte gefchriften niet en hebben konnen ge¬ 
noeg bemerken, boven dien dat vafallen en onderfa- 

ten in refpedte van hun natuirlijke Heere en Prince, 

betaemt ciyile woorden te gebruiken. 

ïtrpïtjlie 
bpöe 
Com» 
Hiiffarih 
fen Dc^ 
Coniiij; 
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Niettemin defen niet aenfiende,en begerende te ob- 

vieren alle oorfakenvan donkerheid en fubtile inter- 

pretatien , daer mede den rechten fin van onfen voor- 

gaenden gefchrifte tot onverftand getrocken foude 

mogen worden , en om alles te doen dat ons mogelijk 

is, tot vorderinge van de pacificatie en rufte van den 

Landen , hebben wy beantwoordende uwer E- ge¬ 

fchriften , fonder eenig refpedt van eenige particuliere 

faken , daer door dikwils ’t gemeen welvaerc behindert 

word , by defen wel willen nader verklaren fekere 

poincten en articulen in onfe voorgaende gefchriften 

verhaelt,met openinge van’t gene wy, na rapport by 
ons gedaen daer’t behoorde , nader en eindlijker, tot 

vorderinge van de yoorfz. pacificatie hebben konnen 

verwerven. _ 
Ten eerften , allo by ’t voorfz gefchrifte, mitfgaders 

het voorgaende van den 12 Martij bevonden word in 

de intitulatie na de woorden , Bommel en Buren noch 

toegevoegt te worden de woorden , met haren gealïo- 

eieerden, fo verfoeken wy , dat u lieden believe te ver¬ 

klaren , wie dat daer onder verftaen worden , ten einde 
datmen mag weten , met wien lijnMaj. te doen heeft, 

en wie begrepen fullen wefen onder t gene by fijne 
Maj toegelaten en geguntfal werden. 

En defen on vermindert voorts procederende tot het 

eerfte punót van den voorfz gefchrifte, rakende het 

vertrek van de uitheemfe Natiën en Spangiaerden j 

ftaette verwonderen het lange verhad inden voorfz 

gefchrifte gedaen, als nodeloos en impertinent wefen- 

de in defen , en niet opererende dan meerder oproc- 

kinge der gemeente, en een wortel van rahkeur by den 

genen, daermen mede begeert (gelijk behoort) m een¬ 
dracht te leven, te meer fo defe vergaderinge niet en is 

aefchiedom yemand leet te feggen. En ahftfo, dat 

eenige inconvenienten op defer fijde mogen gebeurt 

lijn^defelve nochtans wel en uit treffelijke redenen, 

fouden mogen gelwegen werden ( gaende een yege¬ 

lijk in fijn confcientie) alfmen een infien wil nemen 
opd’inconvenienten over d’andere fijde mede geval¬ 

len , daer af geen verhad in defe vergaderinge van de 

pacificatie gedaen en werd , nadien de Coninklijke 

Majefteitverklaert te vreden te fijn, alle voorgaende 

faken te vergeten, en die te houden als niet gefchied 

fijnde, en noch daer en boven te vreden is volgende de 

remonftrantie en’t bidden van den Edelen, Staten cn 

fteden van Holland en Zeeland, &c. het uitheemfe 

krijgsvolk, mitfgaders ook de Spangiaerden te doen 

vertrecken uit defe Nederlanden elders tot dienfte van 

fijne Majefteit, daer ’t van doen wefen fal, fo geringe 

wy defe faken hier eens fullen wefen, en de Landen in 

rufte gefteld , gelijk onfe voorgaende gefchrifte ge¬ 

noeg mede brengt, enwy mitfdefen wederom opent¬ 

lijk ’t fel ve alhier van wegen fijne Majefteit verklaren, 

want het niet redelijken foude wefen, noch maniere 

van doen , dat fijne Majefteit fijne heyrkracht brak, 

voor en aleer de faken fulx als yoren vereenigt wa¬ 

ren. 
Welverftaende dat reciproce wederom en van ge¬ 

lijke die van Holland en Zeeland en andere geconfe¬ 

dereerde fteden fullen doen vertrecken alle foorten van 

uitheemfe en krijgfluiden, daer fy haer nu fijn mede 

behelpende, gelijk de reden uiteifcht, fo dat fijne Maj. 

hier mede tenemael en categoricc voldoet het eerlte 

principaelfte en hoogfte poind van de requefte der 

Remonftranten. 
Wefen de niettemin tegens de hoogheid van fijne 

Majefteit, dat in’t voorfz gefchrifte gefeid word, dat 

de landen van Holland en Zeeland fouden geacht we¬ 

fen van allen ouden tijden voor een Graeflijkheid of 
Graeffchapvan het Rijk ,aengefien zijne Majefteit en 

fijne Voorfaten als fouveraine Heeren ter contrarie 

daer af altoos over menfehen gedenken, fijn en geweelt 

hebben in paifible poffeffie gebruik , als den Pnnce 

van Orangien en andere in Holland wefende tfelve 

niet en konnen ignoreren , boven dien datmen met 

aelooft, dat de Heer Groot Commandeur fulx ge- 

fchreven foude hebben , als in de voorfz. uwer ge* 

] fchriften verhaelt word. 
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Maer aengaende de vórdefinge vandefe vergade- 

rino-e, en om noch nader te bewijfen de goedertie- 
rentheid, die fijne Majeft. tot fijne onderfaten draegt, 
verklaren by defen, dat fijne Majefteit, roerende het 
twede principale pandt van de voorfchreven requefte, 
belangende de vergaderinge van de Generale Staten,te 
vreden is, de vereenigheid gedaen fijnde, metten eer- 
ften te doen roepen en vergaderen de Generale Staten 
van herwaersover, ook in forma en maniere fo ’t fel- 
ve gefchied is ten tijde als de Keiferlijke Majefteit de 
overgiftedede van de landen van herwaersover in han¬ 
den van de Cotiinklijke Majeft. fulx uwer E.byhare 
voorgaehde gefchriften felver verklaert en begeert 
hebben, om mette felve Generale Staten, fo in ’t par¬ 
ticulier als in ’tgenerael te communiceren, advijs van 
hun te nemen, in wat voegen fijne Majefteit beftfal 
mogen goede ordre ftellen in des Lands faken, tot het 
welvaren, profperiteit, politie , eenigheid, rufte en 
tranquilliteit der felver Landen, en voorder in’t gene 
daer af mag dependeren en aenkleven. 

$ulx dat fo verre de voorfz Staten alfdan noch iet 
meer hebben te verfoeken en remonftreren aen fijne 
Majefteit, tenderende tot profijt en welvaren defer lan¬ 
den-, de felve Majefteit dien aengaende henluiden feer 
goedertieren gehoor geven fal, en daer in voorfien, ge- 
lijkin goede en rechtveerdige redenen en juftitie be¬ 
vonden fal worden te behoren, wefende mitfdien ver- 
devan fijne Majefteit, de felve Staten te willen belet 
doen in eenige faken,die in redelijkheid gefondeert ful- 
len wefen, waer uit klaerlijk mede blijkt, dat volkome¬ 
lijk mede toegelaten word ’t andere principaelfte pundt 
van de voorfz requefte , roerende de convocatie der 
Generale Staten. 

Boven alle’t welk wynoch in onfe naeftlcfte voor- 
gaendc gefchrifte, om meer dan te voldoen en breder 
hier in te voorfien, dan in de voorfz requefte verhaelt 
ftaer, in den naem en van wegen fijne Majefteit gepre- 
fenteert hebben eenige andere grote particuliere mid¬ 
delen , tot voldoeninge en fatisfaólie van een yegelijk, 
fb dat te verwonderen is, dat daer op na vermogende 
geprefènteerde by uwer É. goedwiligheid in de voorfz 
requefte en andere gefchriften niet meer achts geflagen 
en is ge weeft. 

Niettemin willende de Maj. fijne vafallen en onder¬ 
faten openen de volle hand van fijne goedertierentheid, 

•v1*) is te vreden al’t felve hen-lieden alsnoch toe te laten, 
om volle fatisfaclie te geven, en voor God en alle de 
wereld geexcufeert te fijn , en te bewijfen geen dingen 
meer aen te fien of achten, dan het welvaren der felver 
fijner onderfaten. 

En aengaende d’overlevefinge van de fteden, plaet- 
fen, fortreffen, fchepen, artillerye en andere dingen 
in onfen voorgaenden gefchrifte vermaend, diefe in 
handen hebben, en onwillig als noch fijn te reftitueren 
onder’t dexel, datmen hen-luiden foude willen ont- 
fterken, en daer na te bedriegen, en konnenwyniet 
imagineren, waer toe u E. fulke woorden geufeert heb¬ 
ben met verhalinge van de fabule van de wolf en fcha- 
pen aengefien een yegelijk verftand hebbende, daer uit 
wel kan gevoelen dat men de voorfz overleveringe 
nieten heeft verfochtfimpelijk of abfolutelijk,maer 
eerft na dien de Remonftranten van te voren fullen 
hebben goede vafte verfekeringe en affeurantie , die 
hun by het voorgaende gefchrifte genoeg geprefenteert 
is,daerafinuE laetfte rapport geen vermaen gedaen 
en word , ’t welkte verwonderen ftaet, overmits by 
middelen van dien alle perijkelen verhoed mochten 
worden met goede verfekertheid van een yegelijk.daer 
door en diffimulatie van defelve goede offren uwer E. 
genoeg te kennen geven, dat fy felfs niet en procederen 
rondelijk, als in defen onderfproken was. 

Om niettemin oorfake van voorder difpute te fchou- 
wen , en op dat niemand achterdenken en darf hebben 
van eenige diffidentie, foift, dat wy inden naem van 
fijne Majeft. by defen wederom verklaren, en opent¬ 
lijk te kennen geven, dat fo verre de Princevan Oran- 
gien en andere Remonftranten met het woord van de 
Coninklij ke Majeft (’t welk behoort genoeg tc wefen) 

I. Deel. 

niet tc vreden fijn , hen-luiden toegelaten werd felfs 
te proponeren fulke aflurantie als fy begeren, om hen¬ 
lieden diefaengaende te geven behoorlijke en volle fa- 
tisfa&ie, prefenterende in allen gevalle te doen blijken 
van de behoorlijke macht enautorifatie van fijne Ma¬ 
jefteit onder fijne fignature en groten zegel, en ook 
infonderheid ( fb verre des nood zy ) zijne Maje- 
fteits ratificatie van defen ónfen jegenwoordigen han¬ 
del. 

En dat daerenboven fijne Maj.noch fal doen aggree- 
ren fijne voorfz ratificatie en belofte, by de Staten van 
herwaersover elk in’t particulier,den welken fijne Maj. 
daer toe behoorlijk fal autoriferen, wefende lidmaten, 
medebroeders en medelandsgenoten van die van Hol¬ 
land en Zeeland voor den welken fijne Majefteit toela¬ 
ten fal, dat fy intercederen en beloven fbllen, dat al 
't gunt henlieden van Holland en Zeeland belooft fal 
worden, den felven ook onverbrekelijken by fijn Ma- 
jefteits fuccefleurs onderhouden fal worden, en dat de 
brieven van de voorfz belofte fullen werden gepubli- 
ceert,geinterineertengeverifieert inde fouveraineen 
Provinciale Raden van herwaersover, tot meerder fo- 
lemniteit en confirmatie van dien. 

En fo verre dat nood fy ,fal fijne Majefteit al’t gene 
voorfz is noch doen beveiligen by ’t woord en belofte- 
niffe van de Keiferlijke Majefteit: en anderen Heëren 
en Princen van den bloede van fijne Majeft. onder het 
Keiferrijk gefeten fijnde. 

En aengaende de Catholijke Roomfe Religie, wil 
fijne Maj alhier weder wel abfolutelijk verhaelt hebben 
van geen meninge te fijn in ’t minfte toe te geven, dat 
contrarie van die foude wefen, ook niet een Jota van de 
felve te willen wijken, maer fodanig die t’onderhou- 
den, als fijne Maj. en’t land die van hare voorouderen 
ontfangen hebben, en altoos openbaerlijk beleden en 
geobferveert,en daer in fijne Maj. en fijne Maj. voorfa- 
ten ontfangen en gehuld geweeft voor Princen en Hee- 
ren van den Landen, en onder welke die van Holland 
en Zeeland fijne Maj hebben gelooft en gefworen de 
gehoorfaemheid en getrouwigheid , van de verande- 
ringe van de welke nooit queftie is geweeft. 

Met al ’t welk de Remonftranten hen wel behoren 
te vreden te houden, als henluiden genoeg gedaen fijn- 
dc, dat den genen die fulx, als voren, niet blijven en le¬ 
ven en willen, toegelaten werd te vertrecken met hare 
goederen, roerende en onroerende, en te gaen wonen, 
daert hen belieft, wefende tegens alle goede ordre, re¬ 
den en juftitie, dat een Prince gedwongen foude wor¬ 
den te lijden veranderinge van religie ten appetijte van 
fijne onderfaten, die den anderen daer toe niet en kon- 
nen bedwingen , en veel min haer eigen Heer en Prin¬ 
ce , die fy fchuldig fijn onderdanigheid en obeifance. 

En om noch vorder mate te geven den genen, die 
fullen willen uitten Lande vertrecken, is de Majefteit 
te vreden, dat fy fullen hebben den tijd van fes maen- 
den,na de publicatie van de pacificatie,om alhier te blij¬ 
ven , mits middeler tijd abftinerende van ’t gebruik van 
haer Religie en exercitie van dien, en hen houdende 
fonder eenige defordre of fchandael. 

En in regard van hare goederen, om die gerief! ijker 
tot haren meeften profijte te verkopen, is fijne Majeft. 
ook te vreden, hen-luiden te gunnen den tijd van 8 of 
iojaren,om fotebetertot den hoogften prijs van ha¬ 
re goederen te geraken, ja dat meeris hen-lieden ook 
te confenteren de felve te mogen behouden, en de 
vruchten en inkomen daer van t’ontfangen , die doen¬ 
de adminiftreren by handen van Catholijke perfonen, 
welke goederen nochtans, fo wanneer fy weder kereti 
totte Catholijke Roomfe Religie,en hen dragen als an¬ 
dere goede onderfaten, fy wederom fullen mogen fel¬ 
ver aenvaerden en adminiftreren na hun beliefte. 

Willende in defen wel aenmerken, dat fo verre fy 
felfs willen, henlieden niet van node en foude wefen 
hen te ftellen in fuiken uitterften nood, om haer vader¬ 
land en huifen ( fo feer by henluiden begeert) te verla¬ 
ten, en fijne Maj. uit vaderlijke affeótie, die hy tot hen¬ 
luiden fijne naturele onderfaten draegt, liever fage hen¬ 
lieden in ’t land te behouden,nochtans indien fy ’t felve 

niet en 
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en willen doen, en conformeren en metten anderen, 
mogen ’t felvehen felven wijten , fo fijne Majeft. niet 
nieuws en introduceert of in brengt. 

En dat ook defe faculteit, om hen met hare goede¬ 
ren te mogen vertrecken, voor defe reife alleen hen 
toegelaten werd, fonder eenig belet, als geen reden 
fijnde, t’elken reifede Religie te veranderen, confu- 
fieen fchandael onder hare medeburgers te maken, en 
degemene rufte en tranquilliteitfulx te perturberen, 
’t welk ook tot illufievande juftitie foude moeten ge- 
fchieden. 

Daerby voegende, dat fijne Majefteit niet en twij¬ 
felt, fo verre d’uitheemfe Minifters en Confiftorialen 
meteenige andere particu!iere,diedoor middel van be¬ 
roerten, en onder dekfel van klachten, die tercaufe 
van de privilegiën en vrydommen van de Lande ge- 
fchied fijn, defe nieuwigheid opgebracht hebben, hun 
bekeren of uit den lande vertrecken, dat der gemeente, 
wel van als onderricht fijnde, te vreden fal wefen vol¬ 
gende den wille van fijne Majefteit, te blijven in alle 
gehoorfaemheid en obfervatie van de oude Catholijke 
Religie, commercie en welvaren, daerin de Maje¬ 
fteit te vreden is,hun te houden en te mainteneren,met 
verhudinge van alle ongelijk en befwaringe, befonder 
van de gementioneerde Spaenfe Inquilitie, dewelke 
fijne Majefteit nooit van fin is geweeft te introduce¬ 
ren , en mitfdefen noch expreffelijk verklaert geen me- 
ninge te hebben, delelve in dele Nederlanden in te 
brengen, en voorts met onderhoudinge van de privi¬ 
legiën een yegelijk competerende te gebruiken over 
alfulke goedertierenheid als een naturel Prince en Hee- 
ïc toeftaet. 

Verfoekende in den name van fijne Majefteit, en 
Van onfen wegen biddende, nadensael wy vergadert 
fijn opte pacificatie (over ai fo feer gewenfcht) tot 
vertrooftinge van fo vele arme onnofele menfchen , 
die in armoede en miferie fijn levende door defe trou- 
blen, dat uwer E. believe aenfchou te nemen op de 
gemene rufte en welvaren, en bewijfen in 3t voorde¬ 
ren van defen alfulke finceriteit, affecftie en begeerte, 
als wy na alder onfer macht gedaen hebben van defer 
onfer fijde , en fonder voorder evagatie abfolutelijk 
en van poindte tot poinóte ons te willen verklaren d’in- 
tentie en meininge van den Prince van Orangien, 
Staten en Steden van Holland en Zeeland, en henne 
geaffocieerde, oify de voorfchreven gratieufeprefen- 
tatien en offren van wegen fijne Majefteit gedaen, aen- 
vaerden willen of niet , fonder metten lichtften en i 
diftimulatie de felve mette jegenwoor lige occafie te 
laten palieren, aengefien op de felve wel behoort nader 
gelet te werden. Gedaen tot Breda, den eerften Apri- 
lis 1575’. voor Paeiïchen fiylo curi/e. En onder ftond 
gefchreven aldus, Overgelevert by de Cornmiffariffen 
der Coninklijke Majefteit wefende tot Breda, den Ge¬ 
deputeerden van den Heere Prince van Orangien,Sta¬ 
ten en Steden van Holland en Zeeland, Bommel en 
Buyren, &c. ten dage, maende en j are als boven. By 
ons ondertekent 

I. de la Torre en P. Buys. 

D<lt gcfdi?iftc acnben Cücbcputccrbcbanben p?in* 
cc ban C?angicn cn Staten ban ïjollanb obcrgc; 

Icbcrt 3ijnbc bp bc boo?fë Commiffariffcn ban ben 
Coninft/ bic bacropfccr b?ongen/ batfp catcgo^ijfi 
fouben anttooo?bcn / of fp befe offren cn pjefentatien 
bcö Coninr / bic 3p fccc b?ccb bcrljiebcn cn uitmaten/ 
acnncmcn teilbenof niet: foIjcbben bc boojfVïtccre 
IP?incc cn Staten bc felbe rijpelijk obertoogen / cn be* 
bonben/ bat bc meninge ban ben C5?oot Comman* 
beur cn bic ban fijnen aenOatig bacr benen frrefcte/ om 
ben j}B?infe cn bic ban^ollanb/ Eeclanb met bare 
bonbgenoten cn gcafTociecrbc tn ’t ongdp tc (lellen 
boo? alle bctocrclb/ mits bat bet fcOecn/ bat bcCo* 
ninït ben meer acfojbccrbc cn bergunbc / ban fp bp ba? 
rcrcqucflcbcrfofbtbaööcn/ cn boe tod fp’t felbe ge* 
noeg toiffen tc tocberlcggén / fo bonben fp nocOtanö 
racbfacm bacr cp uit(lcï ban een macnb tc berfoefcen/ 
om alle ’t fdbc gefcJjufre ben p?incc/<§tatcn cn flcbcn 

tc communiceren / ten ctnbe bet bp alle be felbe gefien/ 
cn djr met 3ijn principalen gccommunicccct bebbenbe/ 
bacropmocljtcn ccnc ccnb?ac0tige anttooo?bc entc* 
folutic inb?cngen. ^c <0?abc ban ^toertfenburg 
Sfmbafifabeur ban ben ïücifcr Ijabbctot befee njb toe 
grote bigt / neerfligfjdD en moeite gebacn/ ombeibe 
partijen tebereenigen/ rdfcnbc ban b’ecn piaetfeep 
b’anbcre/banbpben C5?oot Commanbcuc/ banbp 
ben 5B?ince ban bangier, cn Staten ban Igollanb cn 
Eeelanb / toeberom tot 25?eba/ bacr bc ijanbelinge 
geb?cben toctb/ gacnbc ban bp bc CommifTarilfcn besS 
Coninjc/banbpbe<©ebepurcerbc boo?fc0?cbcn/ fon* 
ber ccnigc moeiten tc fparen : macr toant 0p biel 
merkte / bat befe Oanbelinge f toaerlgk toilbe aflopen/ 
obermito' bic ban bc 3 jjbe bess Coninjc in ’t minflc niet 
een titul en toilben toijken’tpoinct be ïSeligie raken* 
bc/ bat 0p 00bberftonb/ bat Dpaenoe 3ijbc beo Co* 
ninr boo? fufpect geljöuben toerbe / cenobcdö boo? 
bien OP een fu|!er öabbe ban ben $?ince ban <©?an* 
gien / cn anbetbeeio om bat OP feer b?eef / batmen 
bicban^oilanbcn Eeclanb iet in’tpoinctbcc religie 
foubetoillen toelaten/op batfe uit noob en befpera* 
tic niet geb?ongen en fouben toerben/ Oet Eanb aen 
een anber fileer te bicngcn / fofag Ijp tod / bat Op met 
3ijnblijben albaer toetnig booibedjO meer foubebom 
nen boen / bdiberecrbc bacrom / bat Op toilbe bertrec* 
Oen / en ben fóeiferban aio rapport boen / cn ber- 

1 (laenbc nu Oetberfotöte bilap ban een macnb / cn bat 
0ctgcacco2bccrt toast/ batracn ben berben JlScptoc^ 
berorn foubc bergaberen tot ^5?eba / Oeeft Op boo? 5Ön 
bcrtrcO acn ben ^ince berfotOt / bat OP metten 
ten ban Rolland cn Ecdanb tot <&o?b?ecöt nocó bp 
ben anberen bergabert 3ijnbc / foubc toillcn feomen 
tot <6ccrtruibcn-ütrgc / om fo bclc naber bp ber 0anö 
tc toefen/bc todOc albaer gebomen 3ijnbe / OceftOP 
Oen 3ijnc meninge berfelaert / cn berfotOt / bat betoijle 
bcfcOanbdingcbusi berbe toag gebomen / en bat Oet (Fol x 
fcOecn bic fo Oaeft nieten foube bonnen afgeOanbdb 
tocrben/omOetbcrfrOil-poinct ber Religie/baer Op 
bebonb/bat bc meefle f toarigOeib tn toajS gelegen/bats 
fe fouben acnncmcn een bcflanb ban fcjs macnbcn/bat 
fp ccnigc fouben committeren met 0em tc rctfen na ben 
fedfer/batljp ijooptc batbe lucifer / boo? 3ijn intern 
ccffiebc Oanbdrngc cominuerenbe/ iet ban ben Co* 
ntnbfonbcbcrtocrbcntot Oenluiber boo?beel/nopen* 
beOctpoinct entodatingebanbe Religie, ^epin* 
cc / Staten ban i^oiianb en £gedanb met Oare $éonb* 
fgenoten en bonben 3ijnboo?(ïag niet b?cemt/ enfou* 
ben Oen bacr toe tod Oeüben laten betoiliigcn/ banfp 
cntoiflcnnict toat bc partpe ban meninge toarente 
bocn/alfo to Op ban bacr toeberom bertroeben op 25?c* 
ba/ cn Oeeft ben 6 2fp?ilig bc Commiffarififen bcö Co* 
ninjr bco?geb?agen / om een befranb cn fc0o?fTinge ban 
toapenen te acco?bcrcn boo? ben tijb ban fcsS macnben/ 
macr alfo bc CommifTariffrn beo Coninr berblacr* 
ben / bacr toe ban ben <©2O0t Commanbcur niet ge* 
la|ltc3tjn/fo Oeeft Op 3tjnp:opofitie Oenïicben ober* 
gdebert bp gcfclj?ifte/ op bat fp be felbe neffenö5ijn 
fcO?ijbcnaenbcn «6?oot Commanbcur foubenober* 
fenben/ cn foubc na anttooo?be bertoacOten. ï|ct beo?* 
fclpebcn gcftO?ifte toag in Satgn / en inOoubeube 
alsïbolgt: 

NAdemael d’Edele en Doorluchtige Grave van 
Swertfenburg, geeindigt fijnde de r’famenfpre- fTrieban 

kinge metten groordadigen en doorluchtigen Heere 
Ludovico van Requefens, uitten name der Coninklij- 
keCarholijke Majefteit, Gouverneur Generael over frnbura/ 
de Nederlanden , na fommige dagen uit Antwerpen 
gefcheiden was, is terftond daer aen tot Geertruiden- tanfe^ 
berge gekomen , en aldaer veel dingen van de voorge- raam» 
ftelde vredemakinge feer ernftlijk gehandeld metten 
Prince van Orangien en metten Gefanten der Edelen 
en alle der Staten van Holland en Zeeland, en der ver- 
bondfteden, welke Gefanten de Prince van Orangien, 
ten verfoeke van den Grave, uit Dordrecht derwaers 
geroepen hadde, hem felven ganfehelijk perfuaderen- 
de, dat defe binnenlandfe twiften wreden brand ne¬ 

der- 
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dergelegten uitgebluft foade mogen worden, fo verre 
de verbitterde herten ten wederzijden tot begeerte des 
eendrachtigheids gebogen werden , en al waft fo,.dat hy 
gene naerftigheid en arbeid en heeft nagelaten, en had- 
de nochtans geen ander antwoord konnen verwerven, 
dan;’t gunt den CommifTariffen des Coninx geleverd, 
en ontwijffelijk den Gouverneur overgefonden is, 
waerotn aengelien fonoodfakelijken en oorbaerlijken 
werk fo fubitelijken om de verfchelende opinien der 
Religie, die der menfchen herten aenvaert hebben,niet 
volbracht en mach worden, heeft de Grave van Swert- 
fenburg voor hem genomen, dat alle de hope niet wech 
tewerpen en is , maer liever daer toe met geheelder 
krachten ^arbeiden, dat den handel der vredemakinge 
gecontinueert werde, en op dat ’t felfde bequamelijker 
gefchieden mochte , ^0 fflCÖ f)p ten taKfcOStjtien tn> 
Diapenen af te leggen / en öattec boo? fesS maenöen be* 
(ianbgemaeht toeröe/fo telanöeatóopte nbteten in 
bet 3ee bloepenöe / want fo fal ’t gefchieden, dat veel 
menfchen die nieuswgierig zijn, of door de dreigemen¬ 
ten der oorlogen verfchrikt zijnde, opfet nemen,om uit 
defe landen te fcheiden, in hare'fchuldige plicht gehou¬ 
den fullen worden : en d’onderdanen fijnreCatholijker 
Maj. moet grijpende, door de hope des toekomenden 
vredesen geruftigheids, allerlei laften en perioden ge- 
williglijker fullen aennemen; daerna,dewijl de Religie, 
diefe de Gereformeerde noemen, de harten der tegen- 
partye fo vaft ingeplant is ,dat die fchielijken niet uitge- 
roeit kan worden, fo is de voorfeide Grave van menin- 
ge, dat de Religie, fodanig die nu is, gedurende ’t be- 
ftand (’t welk den Prince van Orangien en de Bondge¬ 
noten fondertwijffel toeftaen fullen) toegelaten moch¬ 
te werden, en dat men ’t beftand daerom niet uitftellen 
of achterlaten en foude, maer met watverbindingeal- 
fuiken beftand aen weder-zijden beveiligt behoort te 
werden, dat werd gelaten tot arbitrage van de contra- 
henten, op dat verklaringe gedaen werde, hoe dat d’ee- 
ne of d’ander partye van beiden daer in verhoeden wil¬ 
len. En hoewel gilleren ten dage onder den Commif- 
fariffen des Coninx en Gefanten der wederpartye over 
een geftemt is van de handelinge den derden dag Mey 
weder aen te grijpen, en de Oftagiers weder te leveren, 
nochtans komender veel dingen voor, die ichijnen de fCl)?iftdijhcn gcanttöOOJÖ / al.Ö fïcn Dp Ö6H tflgOUiï 

mach , de Grave van Swertfenburg geen arbeid, vlijt^ 
naerftigheid en moeiten fchouwen en fal, want fo wat 
hymetraed en goed de Catholijke Maj. en lijnen on- 
derfaten (wiens goedgunftigheid hy dikmael verfocht 
heeft) hier en elders in vorderlijkenwefen mach,fal 
t’allen tijden en plaetfen vlijtig en bereid wefen. Ten 
laetften bid hy den alderdoorluchtigften Gouverneur 
Generael, defe dingen, fo die uit goeder en oprechter 
harten gekomen zijn,alio oprechtelijk en vry moedig te 
willen ontfangcn,en over goed nertien. Ondergetekenc 
tot Breda, den 6 Aprilis 1575. 

<Den bjief bic bP aen ben <£5?oot Coitimanbeuc 
fcö?ecf/ toa^linbenbe algbolgt. 
CEef doorluchtige en grootdadige Heereenvrund,ik ©e<Bfg* 
*-^fende aen uwer Hoogheid mijnmeninge indehan- 
delinge der Nederlartdfe vredemakinge, en biddèuwe ftn&ura 
Hoogheid , datfe de fakenaerftelijken overlegge,en fcfprjft 
watmerin doen fal, overfchrijve. Alfo ook de Keifer 
Maximilianus my bevolen heeft ,dat ik met my eenige 
uitten Hollandfen en Zcelandfen Gefanten tot fijne taan* 
Majeft. foude overbrengeii, metten welken de vörder 
handelinge van den conditiën des vredes mochte aen- 
gevangen werden,tot dien einde op dat derConinkiijke 
Catholijke Maj. aengaende de fchuldige gehoorfaem- 
heid en eerbiedinge genoeg gedaen werde: fo begere 
ik van uwer Hoogheid ,• datfe den voorfz Gefanten 
verfekeren, en vry geleide door de palen derConink- 
lijke jurifdiótie verlenen wil. Daer en tegen neme ik 
aenenbelove, dat de felve Gefanten niet liftelijken , 
niet bedriegelijken, en tegen’t gemeen befte doen en 
fullen. Dit fal de Keiferlijke Majefteit feer aengenaem 
wefen, en uwe Hoogheid fal my van gelijken tot alle 
gedienftigheid vlijtig en bereid hebben. Gegeven tot 
Breda den 6 Aprilis s 177?. d’Opfchrift was, Den feer 
doorluchtigen en gröotdadigen Heere Ludovicodt Re- 
quefens en Cuninga,Commandador Major van Ca- 
itilien, der Catholijke Majefteits feerwaerdige Gou¬ 
verneur over de Nederlanden,en fijne eerwaerdigeij 
Heere en vrund. 

op beeft be <£5?oot Commanbeuc toeberom 

toekomende verfamelinge te willen beletten, den wel 
ken men in fulker manieren beftand gemaekt hebben¬ 
de, foude mogen tegen komen. Men moet ook confide- 
reren en overleggen, hoe veel en hoe grote fwarigheden 
(ten zy dat beftand gemaekt werde) defe landen te ver¬ 
wachten zijn , der wijlen de faken alfulx verlopen 
mochten, dat deNederlandfeProvinciën toteenuit- 
landfen Heere fouden werden getransfereert en over- 
gefteld, of voorwaer in feker perijkel gefloten werden, 
welken ongevalle den Grave van Swertfenburg, door 
de getrouwigheid,waer mede hy den Conink van Span- 
gien verbonden is, in alre manieren begeert voorfien 
te wefen : en fo verre defe conditie mijn Heere den 
Gouverneur Generael redelijk fchijnt, fo is den Grave 
Van Swertfenburg feer begerende, hem’t felve binnen 
den tijd van twe dagen fchriftelijk te kennen gegeven te 
werden. Maer indien hem anders dunken fal, bid feer 
ernftlijk, dat hy niet qualijken neme fijn vertrek uit de¬ 
fe Landen, want een yeder kennelijk is, met wat koften 
en arbeid hy defe reife aengenomen heeft, en hoe lan¬ 
gen tijd (fijns felfs faken achter rugge ftellende) hy hier 
gebleven is: daer en boven niet fonder droefheid ver- 
ftaet, dat hem geen middelbare wangunftigheid by 
fommige van groten name door defen handel verwur- 
ven en werd, overfulx dat hem de fchuld van fufpedt te 
Wefen t’onrecht aengetegen werd; welke faken fo die 
feer verre van hem zijn, en ook behoren te wefen, fo 
moet hy noodfakelijk wederom totten Keifer keren, en 
fijn Legatie opfeggen, noch hy en twijffelt niet, dat de 
Keiferlijke Majeft. na’t accorderen van ’t beftand,daer 
toe fijn gedachten, fijnen raed en werk ftieren en rich¬ 
ten fal, dat de gewenfchte geruftigheid gereftitueert, en 
defe Nederlandfe Provinciën in getrouwigheid en obe¬ 
diëntie des Coninx van Spangien gehouden mogen 
worden , ’t welk om dattet feer geringe gefchieden 

I. Deel. 

Dan ben nabolgenben bjtef. 
XTfElgeboren , doorluchtige en grootdadige, eer- Sftn» 
** waerdige Heere en vrund > wy hebben ontfangen 

uwer liefden brief, mitfgaders haer meninge van ’t gunt «©zoot 
defe vredemakinge betreft, de welke, fo wy bemerken, Cönu 
tefpruiten uit uwer liefden gewillige genegentheid tot- 
tet gemeen welvaert,en ook uit hare aengeboren op- <5|ahc 
rechtigheid des harten jegens fijner Catholijke Conink- ban 
lijke Majefteit mijnen aldergenadigften Heere, welke 
uwer L getrouwigheid fonder twijffel over een komt ' 
mettet gunt fijne Majefteit daer van verwachtende was. 
En is feker, dat de felve goede genegentheid fijne Maj. 
( dien ik daer van adverteren fal) feer aengenaem fal 
wefen : maer beroerende dit beftant, hebben wy in de 
voorgaende t’famenfprekinge redenen by gebrochtj 
waerom 't beftand fijn Catholijke Majefteit niet die¬ 
nen of betamen en foude, noch wy en fien niet om de be* 

felve faken , dat die opinie als noch behoorde veran- 
derd te werden, veel min op fuiken manieren in uwer niaen* 
L. fchrijven begrepen : maer van ’t beftand van twe af. . 
maenden foude gehandeld mogen werden: mits daer j,an^e, 
eri tuffen cefferende alfulk gebruik en exercitie der Re- fen ban 
ligie, als nu in Holland en Zeeland gehouden werd, en ttoe 
in eenen wege degene die de felve zijn bedienende, 
elwaerts yertreckende. « Noch ten fchijnt ons officie ftanrgf 
niet genoeg toe te ftaen , den rebellen fijnder Catho- mitsjbai 
lijke Maj. te gunnen, datfe op vry geleide fijne Landen 
fouden pafferen , alfo door verfcheiden anderen wegen en Zee* 
’t felve gefchieden mach, en ook op andere tijden uit lanfc De 
Holland gefchied is, en dagelijxgefchied. Ten lellen, 
dat uwer Liefden fchrijft van totten Keifer te reifen,die ücrcügfe 
reife wenfehen wy U L.gelukfalig en voorfpoedigte boen erf* 

3 ziin. BSS? 
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4ijn. En wy dankct der felvér uwer L. van wegen fij¬ 
ner Catholijke Majefteit, voor de moeken en arbeid 
voor’: gemeen welvaert tot noch toe gedaen, en bid¬ 
den > dat uwe L. hem fekerlijken laec voorftaen, dat ons 
de felve tot aller gedienftigheid gewillig en bereid fal 
vinden en hebben- Degoede vermogende God wil u- 
wer L. langwijlig iri geföntheid bewaren. Gegeven 
t’Antwerpen den 8 dermaend Aprillis G75- Ouder 
was gefchreven , uwe L, dien ft williglijk toegedaen 
Don Ludovko de Requefens en Cuninga, Commanda- 
dor Major van Caftilien} der Catholijke Majeft-Stad¬ 
houder, Gouverneur en Gapitein Generael over den 
Nederlanden. En ondergetekent Don Ludovko de Re- 

quefens. ’t Opfchrift was, Den welgeboren, doorluch- 
ligen en grootmachtigen Heere Gumhero, uitten Or¬ 
den der vier Graven des heiligen Roomfen Rijx, Gra- 
Ve in Swertfenburg, Heere van Anftad, Sondershaus 
en Leutenberg, 6cc. Sijnen waerdigen Heere en vrund. 

{fot.94.) 

toe ban 
g&taert? 
fenburg 
toertreht 
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D<C <©2abe ban ^toertfettburg Oefen bliefontfan* 
nen bebbenDe/en IjaDDe Daer ban geen goeD genoe* 

gen/ en nam feer qualijbcn/bat bP fo fleebtetijb De ban* 
iieltnge ban ’t öeftant affïoeg / en fo onreDelijbe conbt* 
tte ban een beftanD ban ttoe macnDen / en Dat nocb feer 
ttonfelijb / boo?D?oeg. €n Dat tip ooft toeigerDe De <©e* 
DeputeerDe ban Igollanb en EeclanD met geleibe te 
mogen pafferen Doo? DejS Coninr HanDenofgebtcD. 
^e ©iince ban «©rangten/ en De Staten ban ©ollanD 
en^eelanD bonben 00H toel merbett / toat fp nopenDe 
Det poinct ban De Religie tjaDDen te bertoacfjten / in De 
bo?bece pitncipale b?eDe-ljanDelfnge / aio men bénliit* 
ben geen beftant ban ttoe maenben ert toïlben accoiOc* 
ren/ten toare Dan Dat fp D’erercttie banifteltgieber* 
lieten / en bare ©lebicanten / Die De felbe toaren üeDic- 
nenDe/ Deben elberë bcrttechcn. ^erljalben 5P te meer 
op nare fafien tjaDDen te letten / fonDerlinge De bnjlc fp 
00b beraDberteert toerOen ban alle fianten / Dat De 
c©loot€ommanDeut grote gereetfcbapmaehte/om 
ctgenë eenen inbal te Doen / öotft bonben niet toeten 
toaer Dat bet fonDc mogen gelDen/ toant bp op Defe tpo 
nlle De paffagien feer nauto gefloten IjielD / Docb bier 
ban fullen top biet na fp?eften / alë top De bo?per com 
tinnaticenbanDelingeban bjeDe/enbet affclmDban 
Dien fullen berbaelt bebben. <©e «©labeban^jtoert* 
fenburg ië onlangë Daer na toeDerombertrochenna 
Den Jjeifec / toel fienbe / Dat bp bier met lange te ber* 
toeben niet uitrechten en fouDe. <©e ©nnce ban «Dram 
gien / en De Staten ban ïgollanD en ^eelanD met bare 
25onDgenoten / bebben bem feec Ijooglp beDanbt/ban 
fijne aengenomert moeite / blijt en naerftigïjeib / en 
berfoebt Dat bp Den fceifcr ban alleë fouDe toillen goeD 
rapponDoen / cnbarefaftenten beften recommanDe* 
ren / bebben bem 00b met feer ccrlijbe pzefenten / nacr 
De gelegentbeit ban baren ftaet/ befebonben enber* 
eert / fulr Dat bp met beter genoegen ban Den felbe/ 
alëbanDe<©200t ©ommanbcurgefcDctbcn/ en naer 
Den feepfer gebcert ië. 3i>e $2ince ban ©langien 
beeft Den <©2abe ban l^oljcnlo fijnen ^toager be- 
febonbenmet 6. banDealDerbefte grootftc enfcbooiv 
(Ie poepen / en een groten febonen ©erre / met 4. ban 
De alDerfcboonfte en befte coftaengieb2iipne 4©errp- 
pcerDen Die in’tganfe $oo2Dec-guartierte bebomen 
Waren / Die bem alle feer nengenacm toaren. 

©e b2eDc-banDelinge alfo opgcfcb02t3ünDctotDen 
5 H9cp / fo bebben De $2ince ban «Drangien / Staten 
ban iMlanD en EeclanD Debo«2f5 gefcbüften alom 
oefonDeninDen ^teDen en Collegien/om Die toel te 
cramineren/en boo? De geejepiceeiDcn tijDinte b?cn= 
«en ben geboelen. <©e <02oot Commanocnr beeft ban 
nelnbenbp bem ontboDen De CommijTariffen Deö 
ninr/ ober Dcfen banDel getoeeft 3tjnDc/ om particulier 
beriebt te gebert ban alleë toat in De boo2f3 banDcltnge 
ncnalTeert toaë/’t toelb berftaen bebbenDe/ beeft bP 
Sen allen De fiaDcn ban De ©20bincien gcfonDcn De ge^ 
fcb2iften bier boren berbaelt/ met laft aen De felbe wm 
Den/ om De DubbelDc ban Dien boo?të te fcnDen/aen alï 
len anDercn Collegien en 3©etbouDerë ban De ^teDen 
Ett è?obincien / ten einbe De felbe fouDen mogen be.rs 
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ftaen/ boe De faben gepaffeert toarén/ en ’tgenebe €o* 
ninbltjbe H9aj. uit oprechte baDerlijhe cn€oninblube 
gocDerticrenïjeiD/genaDe en clementie geDaenbaDDe 
ennocb DeDey om totte gemeinfebap te reDuceren De 
gene Die afgetoehen toaren/ en boo?të Defe troublen ne^ 
Der te leggen / ftillen en appaiferen / toaer Doo? een pe* 
geltjb fouDe bonnen merben/ Dat inDien De aDberfa^ 
riffen (bier meOe meent tjp De 33?ince ban «©rangien/ 
en Die ban ^ollanDen^eclanDmet bare 25onDgeno# 
ten en geaffocieecDe) ben totte reDelijbbetD niet en boe* 
gen / ’t felbe fijne |©aj. faulte niet en tO •/ maer Dat Den 
aDberfariffen / alle gratieen reDeipbljeiD toeigerenDe/ 
alle ’t guacD te imputeren fal toefen^ ^p beeft oob tot 
'Hfnttoerpen Doen publiceren / Dat De Coninbgereet 
toaé Die ban i^ollanD en EcelanD alles? te confcnteren/ 
toat fp begeerDenen berfoebten / uitgefonDert De itelt* 
gte/ alfó’tfelbe tegenë allerecbten en reDen toaë/Dat 
Dc onDerfatén fouDen conftringeren fijne (jloninbltjbe 
jBa j. te aenbaerDen een fleligie/ Die ’t Ijaec-lieber ge* 
Iteben fouDe / (|c. 

tDen geftelDen tijD Dat men toeDerom betgaberen bt. 
fouDe om gebomen 3ijnDe/3ijn eenige ban De Commift b?\ihi 
fariffen Deë Contnr toeDerom tot ©2cDa gebomen / en too?& 
De «©eDeputeerDe banDepince ban #rangien/met 
Die ban l^ollanD ert ^eelanD tot «©eertruiDenberge / 3ctoau, 
maer alfo geen toiffelinge ban «©ftagierë gefonDen en een. 
toerDe/ yijnfe alDaer geblebcn/ altoaer na eenige Dagen 
op pafpoojte banDen ©jïnce gebomen ië Den ^ecreta* 
rtë ban Den decreten ïlaDcDeë Coninr/ Jaquesdek 
Torre, DoenDe eenige ejcctife/ toaerom De©ftagierë 
nöcb nieten bonDen bomen: fcggenDe boo2të laft te 
bebben/ om benlutDer anttooo?De ban acceptatie of re* 
fuëbanDeëConïnbljjbe i©aj. grote offren enp2efem 
tatten ober te nemen/ Die bem eintelijb Den 11 U©ep ge* 
lebert ië / Daer meDe fjp na 252eDa getogen/ en na com* 
miinicatie Daer meDe geböuDen / 3ijn eenige ban De fel* 
be Commiffariffcn gercift na Den «6?oot€omman* 
Deur/en bebben’t felbe bem gccommuniceert <©en 
19 4pep f0 3tjn toeDerom tot «©eectruibenberge gebo* 
men / De boo?f3 ^ecretarië Jaques de la Torre, en 
5^oct02 Eiberrus Leoninus met feber gefcbPfte / in* 
bonDenDe Dat geeramineert 3tjnDe/ ’t boo?f3 gefcbiifte/ 
bebonDen tocrD ’t felbe fonDerlinge niet meer in te bon* 
Den / Dan baer boo?gaenDe gefcb?ifte/ en Dat De feer re* 
Delpbe picfentatie ban fijne jBaj. geDaen / om tot een* 
D2acbt te bomen bp De felbe anttooojDe nocb afgefTagcn 
nocb aengenomen en toaren / fo Dat Den «©?oot £om* 
manDeur grotelpb bertoonDert toaë / Dat niet meer gé* 
acljt/ nocbtenaDer gelet en too?D op De grote clementie 
ban be felbe fijne |©a j. bebbenDe fo liberael en met bol* 
Der maten fo bcel offren en p2efentatien geDaen/toefen* 
De De felbe genoeg inbouDenbe alle ’t gene Dat onDerfa* 
ten Die gefepareert yijn / om te bomen tot eenigbeiö en 
rufte/ fouDen bonnen biDDen en bertoacbten. €nDat 
fn Daerom toel bcboo?Dcn fijne IKajeft. te D?agen fulb 
refpect/alë goeDe feerenen onDerfatcnbarenJ^ccre 
en ^2ince fcbulDig 3ijn/ fbnDer feer p?ccifelijb en hoop* 
manë getoijfe te perfifteren: maer met groter begeer* 
ten en pber te Danben / ban alfo tebelijbe en goeDerne* 
ren p2cfentatïen en berfcbertbeDen ter goeDer troutoen 
geDaen/berfoebenDe Daerom Datfe tot bo?Dennge en 
effectuatie ban Defe b?eDe-banDelinge naDer / uttDjuc* 
belijber/ fimpelijb / categorijbelijb en fonDer betoim* 
pclïngc bon tooo2Den/ te berblaren / bun mentnge opte 
b002f3 offren en p:efentatien / en of fp Die toillen accep* 
teren / Dan niet. ^ier op bebben De <0eDeputeerDe ban 
Den ©2ince en Staten ban ïjollanD en ^eelanb ten fel* 
ben Dage toeDerom bp gefcb?ifte geanttooo?D/Dat fp op 
Dit boo2gaenDe gefcb?iftc boo? De banD niet anDerë en 
totftenté anttooo?Den/nocb naDer te bonnen bolDoen/ 
fo op baer lefte gefcb?ifte punctuelpb en folemnelijb op 
baer-luiDcc p?efentatten beanttooo?D toaren; niet te 
min fpecificerenDe De poincten / Daer in fp lutDen Dut* 
fterbeiD bebinDen/ en fimpelDec anttooo?De begeren/ 
De boo?noemDe «©eDeputeerDe toaren bereiD/opallep 
baer intentie te onDecben. m 

^en ü ïBep bebben De boo?noemDe ^octo?Ei- 
1 bertws Le«ainus, en Jaques dé la Torfd, aen ue<©e* 



i e 7J* Oorjfpronk der Nederlanciiè Beroertèh. gQë 
fin t>e0 öeputeetöe Dan ten $2tnce ban «©tangten/ Staten en 

SteDeniian foliant en EeelanD/2Sommel/ 2Sucen 
ren &e met baren geaffacieecDen binnen <£5eertcuiDenbetge 
talmen I feftec gefdjjifte ouetgelebett / Daer in gefpecifïcecrt 
ftfimoef Waren De poincten en acticuien öie Ijaet beDachten/Dat 
fatego' bp öe felbe <0eüeputeerDe niet fimpeiijh / categocbhe# 
röfe en |jj&/ m onbetoimpeit geanttoooiD en toao/ met ac# 
iïmneit ceptatie of tefui.ö ban öe offeen eri p^efentatien betbat# 
«nt- tet in öefdj?tften bp be Commiffarijfen DeOConinr 
Jjoojbe pan Den i4JBartp / en eerfien ^ pjiiio. 

««eten. ophebben be boo2f5 <3ebepnteerDebert i 5Jri# 

np/ befe antiboo?be tot boiboeninge en folutie gegeben. 

»n v 17 €rfi op ’t poinct Daer gebjaegt toerD / of be boo?f3 
tooo^De XI pointe / Staten en (leben toiilen accepteren / of 
Gebeow met/ be piefentatien bie tjenbp benboo?f3gefclj?iften 
leerbe ban Den 14. jfêeett en eerfien Sdprilio boo?geb?agen 

3ün getoeefl / aio ban ben te banbbaben in bare $2ibi# 
%tatm lc0^n / 3©etten / Reepten / metten nabolgenbe poinc# 
ban jgoj> ten / etc. peggen en behennen bie pjefentatien toel 

0000 en reöeiljh tebebinben/ alfmenbanben effecte 
SZSS. Dec felbec/ mitfgaDerO ban meer anbere öiergelijhe 

„ (allen ben $20btncien ban ben j^eDerianben nieten 
„ min nobeljjhen Dtenfleljjh ibefenbe j in b?per confcien# 
„ tie mocljte genieten en geb?uihen i maer en bonnen 
„ De boo?f3 ^eece $2ince / «Staten en (leben niet beb2oe# 
„ Den/ toaer toe Ijm’tteflabrifTerrient en reDintegratie 
„ ban allen rechten / pfibtlegien en toelbaren ban Den 
„ SanDe Dienlyh fouDe3ijn / aio fpluiöen uit be felbe 
„ fouben moeten bectcecben/ fo bp be claufule en an# 
„ bere cefrrinctien / be boo2(3 p?efentatten bolgenbeen 
„ feconberenbe/ban fijne iRajefl. toegen onDerf&ohen 
„ toerD. 
„ <Ên gemeebt battet ben boo?f3 ï£eere $2tnce / Sta# 
„ ten en mtooonberen ban jgollanD en ^eelanb/ met ba# 
„ re gcaffocieecbe (b2pmoebig fp?ebenbe) boo? aio nocb 
„ ongelegen io / baec geltefbe ©aberianD te bedaten / fo 
„ toel aio b’ercrcitie ban be <S5erefo?meerbe geómplee# 
„ teeebe Religie. So bibben fi* bat be felbe fijne »ƒ. 
„ geliebe / fo ’t eenett €b?iften#?inceen ^ooft betaemt/ 
3, oob eenmael enten langen lellen met eengenabig en 
„ geboogfaem ooge aenftenbe ben groten pber en bet bei* 
„ lig gemoet bart fijne getroutoe onberfaten / in befe fabe 
„ Derconfcientie/ baeraf <©ob alleen rebenfebap gege^ 
„ ben moet toerben / te boen cefferen en opbouben ’t bier 
3, ca ftoeerb / baer mebe fijne onberfaten en libmaten tot 
3, bier toe berbolgt / en met ongeboo?be bweebbeben ber^ 
„nielten omgetobt 5tjn getoeefi/fullen/ja beloben 
3, Duo anDerO in alle anDere toereltlijbe plrcbt/fijne |Ea= 
3, jefieittegebooifamen en Dienen / fo bcle meer aio bare 
„ boo2faten t’ecnigcn tpDe fijne iBajefi. bo?Dero geboot 
3, faemtengeDient bebDen. 
33 3©at nu raebt De geoffereerDe of aengeboDen berfc-' 
3, bertljeiD /gementtoneert in ubjer €. laefiegefcb?ifte 
5> boo2f3 en D’tódb bem in Defen Dele refereert tot De clatr 
3, fclen en reflrinctien berbatet int gefcb?ifte banDe 13 in 
„ |Bee?t/Denboo2f5 ï?ec2 P2ince/Staten en fieDen obe^ 
3, gelebert/ bebben fp bare folemnele anttooo2Dc ban Den 
33 9 Defer/ uitöjuclidtjli berltlaert/en met Dioebige erern^ 
„ pelen genoegfaem te hennen gegeben/in toelhen ejlime 
3, alle De toerelD De felbe macb bouDen/en boe men met 
33 foDantgeberfchettbeib bebjaedfouDetoefen: infonDer? 
j> beib aio SteDen/ dTafielen/ (terhten/ fcbepen/artille^ 
33 rpc / en alle anDere Dingen obergelebect fouDen 3fin/ al 
3j eerDeuitbeemfebertrechen/en bpDe generale Sta= 
,3 ten gocDe 0202e gcflelt tot onberboub ban eenebafle 
33 b?cDe en eenigbeiD/D’toelh ubie €. bocb bp refirinc tien 
,3 tnDen gefebfiften ban De 14 in jBeerteen 21 |Eep 
33 refpectibe boo?D?agen en pogen te onDerfp?ehen/fuljc 
33 Dat De boo2f5 pjefentatfen (merhcltjh fo Die feggen/ en 
33 met reflrinctien befneDen 3ijn) in geenre manieren en 
33 Dienen/om toteene getoenfcfjteen salige b?eDete bo-- 
33 men. 
33 iSict te min / fo men alle DiffiDentte en hjantrou (Die 
33 ono in Defen banDel met goeDet caufe Doen omfien j en 
»3 ’t qttaeDfle altijDO boo? ogen bebben) UJilt toeten / Den 
33 boo?f5 ^rere ^2ince / Staten en SteDen / eri toeten te 
?3 Dien/ nocb tot ’t beginfel ban eene goeDe berfehertbeib/ 

egeen beter miDDel te aDbiferen ofte beDcnhen/ Dan bat « 
men bolgenDe D’inbouD ban Der eerfie ceguefte/ en alle « 
anDere naboigenDe gefcljriften / öe umjeemfe rallen « 
tijDcn bp Den baren Doe bcrtrechen / D’toelö mtDe D’ee? « 
mg beginfel fouDe gebeir/ om alle beroerten te feOigen/ 
en beljoo?t fuir Deo te meer fonüer eenig adjterDenhen ‘c 
te gcfcljieDen / Dat (fo te meermad gefeiD 'töj öe boo?f3 « 
l^eere ©2ince / Staten en SteDen egeeuöer ijanöe « 
bpanöfcbapofguereleuitfiaenoeeubebuen/met Dim « 
banöen anöeren $?obinrten: maer Ijouöen öe felbe « 
boo? bare goeöe b?ienöen/ ianöO-genoten en geallieed « 
öen/ p^efenterenöe om alle bolöoenO toille/ en ten emöe « 
men fuif te beter geloof gebe/tot alle reöelyhe conör « 
tien te ber jlaen/öaer op men fieb ten toeöerfpöen maefi « 
bertrooflenen bcrfehcrtljouöèn/öatter met nieuoof « 
bpanölyhogeattenteertenfal tooien/geöurenöe Den « 
työDeo bertrecheno ban öen unbeemfen en b?eemöe^<c 
ringen bp öen baren /tot anöerfionD öatöe<0euerale « 
Staten ban alle De i^obincien (uilen bergaöeren / om “ 
topmoeöig t’aöbiferen/ ’tgene Dat ftrechen fal tot (f°i.9j-.) 
reflabliffemcnt en oprecbtmge banöe bertceöe jufir “ 
tie / politie en alle anöcre goeöe o^e / om nermge en ‘c 
toelbaert in öen Hlanöe te Doen heren/ en infonöerbeiö/tc 
om allen öen intooonöeten in alfuiher b2eöe en eenig^<c 
beiö toeöerom metten anöeren te Doen leben en con? ‘c 
berfeten / aio Die onöedinge geleeft en metten anöeren ‘ 
geronberfeertbebben/ban öentijö af / Dat öe banöen 
bpboutoeljjhe en fiicceffie onöer eenen %er en Jd2tnce £c 
gehomenen geronfoliöeert 3ijn getoeefi/ tot Dat men 
tegeno ö’opp?efiïeen tprannie/ ban De toeihefieb te öe* (c 
fenöeren / De boo?f5 l^eete ^?ince / Staten en Steöen £c 
met bare geaffociecröe De toapenen bebben moeten ££ 
aennemen / en egeenfinö om ben te ïnfrraljeren ban öe ££ 
onöeröanigbrtD ban öenconinh baten natuedijhen ££ 
^?inceeri^eere/of ompemanöen tot eeuigeReagie {e 
tebeötoingen. ct 

€n al boe toel öatuit al’tgene boo?f5iOgcnoegï « 
faem blijht enberöeöiget han toojöcn / öe goeöe op# tc 
reepte en öngebeinföe intentie banöen boo^f5 J^ecre« 
^ince/ Staten en Steöen/totllenöe De felbe nocljtano Cc 
ex abundanti ttabec bolöocn/ ten aenfieu en genoeg# « 
faembeib ban <töoö / en öe ganfclje tocrelö / en Daer bp {c 
betoüfen/ öatfp lutben ben toelbaren of gemah niet en (c 
foehen / nocb ooh in egene meeröer acljtinge of recom# <f 
manöatte en bebben/ öan ’t gemeen befie/ rufi en toeöe « 
ban alle öe SeDedanöen / al ifi feboon Dat öe gene ban <c 
baer-luiöen/ öieöe <0ccefo?meeröe en toacracbte 2i# « 
pofiolijhe Religie aengenomen bebben en p20fiterenöe « 
3ijn / beef lieber goeö en leben fouöen bediefen / öan öe « 
felbe in eenige manieren te ioocljenen ofte buiten gaen/ « 
3ijnniette min öe boo?f3 J^eere pointe / Staten en ce 
Steöen met bare geafiociceröen gcfamenöer banö te cc 
b?eöen/ in Dien fijne üfêaj. ben berfoeh op ’t poinct ban « 
öe Religie bier boben affiaet/öat fotoel’tfelbe/ a!0 « 
’t poinct ban De berfehertbeiö en alle anöere fahen/ « 
Poincten en öifferenten (meefi aï gemeenfebap bebben# « 
öe met Dien ban Den anöeren PMrincfen/enöieaen# ce 
gefien De nabuerfebap/ fonöer grootongelijh ö’een fon# cc 
Der D’anöere niet en behoren getracteert te 3ijn) geban# «e 
Delt enafgeöaentoeröe meentoettelijhebergaöeringe cc 
ban öe <©enerale Staten ban alle öe ganöen. «£ 

€n amgemecht Dat mitO ’tbertrechenbanöenuit# « 
beemfen/ De conruffien/bitteringe en opp?efiim ref# 
feren/en alle De ïanöeh fonöer fantin toeöcberee# « 
nigt fullen 3ijn/fo bier boben en bp onfe borige gcfcljdf# « 
tetoeöergefeiö to/metp?efentatie ex abundanti, öat «<= 
top tot alle rcöelijhe conöitien toiilen berfiaen/ Daer bp 
men ben ten toeDe^ijöen ban goeDen toeDeberfehert«« 
mach boüben/ tuffeben ’t bcrtrechen Dec felberuit# ^ 
beemfen/en DebergaDeringe banDe generale Sta# “ 
ten/fo berfoehen en btöDcn top utoer €. toiilen bier « 
openopnlleO tennaefien letten /en in fonDerbciD een ‘4 
ongebeinf! en categorijh anttooo2D geben / met ja of “ 
neen / fo toel op De p2efentatie banDe berfeftertbeiD/ “ 
mito bcrtrechen ban Den uitbeemfen / aio ooh op ’t ge# « 
neDenb002f3 ï|eere ^ince / Staten en SteDen met14 
boller banD bctoilligen in’tlaefieboojgaenDearticul/ <c 
fufirDattop uitD’em en D’anöje mogen berfiaen/Dat « 

€ee 4 utoer 



Met achtfte Boek. ï 
„ tibici* <ê. fo feer ato töp/tot eene goeDe en gebunge 
„ b?cDe genetgt 3ijn/ Dotö en bonnen top onsï anberg 
„ niet laten boo?|ïaen / of utoer €. en fitllen ten ent# 
„ De fo top berfocben met nungoeD Dan noDelijfe beton# 
„ Den/De bergaDertnge ban De generale Staten /alg 
„ toefenDe naer utoer €. eigen fcïmftelp oo?Deeï en 
„ meininge ban Den 14 JiBartp leflieDen/ De toiifle en 
„ berfianDigfie ban Den Üfanben/ neffeng D’toelb top 
„ ooh feggen Dat De felbe 3ünbe cnpartpDigfie/ tnco?# 
„ rupttbeijïe/en Den genen tien bcftbefeentto/Detoe# 
„ bomfie en gelegenheden ban allen faben / en ober jtoir 
„ toei fulien toeten te abtofcren en benutten / Ijoe men in 
„ alle?* fal mogen rcmeDteren/tereeren<0öb0/Dtenfïe 
„ ban fijne iBajefiett/ rufie / b?eDe entoelbaeitbanaUe 
„ deEanben. 

^eboo?f3 dTommiprifen Deg Contnjc öebben Dier 
op Den 13 2iunp toeberom obergelebat/Du boigenDe 
CefhJtfte: 

ütiDcï Tp Dek, eerfame, hoog-geleerde, feer voorfienige 
Bcfrftfif/ Heeren , geilen by ons Gommiffarifen van de Co- 
<£0^/ ninklijke Majefteit, uwer E. gefchrifte van den eerften 
nnifan- defer maend juny ,en daer af rapport gedaen hebbende 
guör^ als dat behoorde. So is ft dat wy volgende de refolutie 
ijicr^op en la& ons gegeven ,dit voorfz gefchrifte beantwoor- 
toeber dende, verklaren ook te verftaen, dat by uwer E. uit 
B^bmt* Eoec*e oorfake de prefentatien van ons, van wegen fijne 
§c e rr • jyjajeff-ejc den i4Marty, en eerften Aprilleftledenge¬ 

daen , goed en redelijk bevonden worden, mitsdien dat 
alle de voorfz prefentatien in der waerheid zijn feer 
goed, en impeterende goede middelen van fatisfacftie, 
en een fekere vafte reconciliatie en pacificatie, en daer- 
en-boven procederen uit de waerachtige clementie en 
goedertierenheid van fijne Majefteit die het meeften- 
deel van dien felfs mildelijk geoffreert heeft, fonder 
daer toe verfocht of gebeden te zijn, als bevindende en 
achtende den fel ven te wefen, de gerij ffelijkfte en be- 
quaemfte, om die faken t’accordëren en weder in rufte 
te ftellen, en voorts t’appaiferen, en by een te voegen 
alle fijn onderfaten van herwaers-over, makende een 
lichaem ondereen hooft, ft welk is dat fijne Majefteit 
ook de felye begeert anders niet, dan met alle gunfte en 
foetigheid te tradteren. 

Hebbende daerom fijne Majeft. fo williglijk willen 
verklaren ft gene de felfde van meninge was te doen, 
fonder koopmans gewijs te handelen met fijnen onder¬ 
faten, gelijk van aen begin verklacrt is geweeft. 

Wekende de voorfz offren en prefentatien fulx, fo 
groot, treflijk, gratieus, en fuffifant, dat uwer E. Mee- 

1 iters in alle billikheid hen daer mede hoorden te vreden 
te houden, gelijk ook fijne Majefteit verftaet,daer me¬ 
de volkomelijk genoeggedaen te hebben voor God en 
de ganfche wereld. 

Merkelijk aengefien de Prince van Orangien, die 
van Holland en Zeeland met haren Geaffocieerden, 
hen wel volkomelijk mogen verfekert houden, dat alle 
ft gene darter tot noch toe henluiden geprefenteert is, 
als procederende uit rechte wetenfchap, en bewilligin- 
ge van fijne Maj. hunluiden ook gehouden en volbragt 
fal worden pundtelijk ,en metter daed en werke, vol¬ 
gende de forme en tenoir der fel ver prefentatic. 

En behoren de Prince van Orangien, en die van 
Holland en Zeeland geen fwarigheid te maken in ft ac¬ 
cepteren van de voorfz grote en liberale offren onder 
dcxel van confcientie, en vertrek uit den Landen van 
fommigen, die hen tot de oude Catholijke Religie niet 
en fouden willen begeven. Aengefien , dat de voorfz 
Religie by fijne Majeft. en fijne onderfaten befworen, 
hoort fo wel geredintegreert te werden, als de gerech¬ 
tigheden cn privilegiën van den Landen, daer uwer E. 
hen af beklagen, endatdaer-en-bovendegenedietot 
d’oude Catholijke Religie hen niet en fouden willen 
begeven, genoeg geaccommodeerten gerieft werden, 
by de moderatie in ons voorgaende gefchrift begrepen. 
So fijne Majeft. in de felfde Religie geen veranderinge 
en kan noch en mach doen. 

Niettemin, gemerkt dat uwer E, in h aerluidcr 

voorfz gefchrift verklaren, dat haerluiden voor als 
noch niet gelegen en is, haerluider lieve Vaderland te 
verlaten,en dienyolgendebidden,dat fijne Majefteit 
gelieve te doen cefferen cn ophouden het vyer en hek 
fwaerd. So is dat fijne Majefteit om meer dan gehoeg 
te doen, en fijne vorder clementie te tonen, en op dat 
alle de wereld fo veel te beter kenlijk mach werden, dc 
oprechte Wille en begeertedie fijne Majefteit heefttöc 
reduótie van de Landen, en fijne onderfaten te bren® 
gen in eendrachte en rufte met alle goedertierenheid» 
overmits by onfe voorgaende gefchrifte toegelaten 
is, de vergaderinge Van de Generale Staten, om fijne 
Majefteit te prefenteren en t’adviferen , op alle’t ge¬ 
ne dat foude mogen cohcerneren de goede ördre, Re¬ 
ligie cn Policie van defe fijne Nederlanden, om daer 
naer by fijne autoriteit,preminentie en hoogheid tc 
mogen werden voorfien en geremedieert , fo U E. 
felfs begeert. So dat fijne Majefteit in gelijke forme en 
nature te vreden is, dat’t gene raekt de Policie en Re¬ 
ligie t’onderhouden, de voorfz Generale Staten fulien 
mogen t’famen fpreken en communiceren, cn fijne 
Majefteit geven advijs fo voorfz is. 

En aengaende ft geen by uwer E. gefchrifte vóorfe 
verfocht werd , dat fijne Majefteit voor alle Werk* 
ja ook voor het beflaicen van ft accoord, doe veftrec- 
ken het uitheemfe krijgsvolk als in de voorgaende ge¬ 
fchrifte verklaert is, die groot in getallezijn jen^yan 
diverfe Natiën. Seggen’t feive niet gevoeglijk te kun¬ 
nen gefchicn , of immers fo haeft niet, gelijk ook 
geen maniere van doen en is te verminderen, en veel 
min te te verlaten fijn heyrkracht, al voor het voorfz 
accoord gefloten en geaccepteert, of verfekertheid 
dies aengaende is gegeven , en daerom nadcmael 
uwer E. niet te vreden en zijn, met de voorgaende of¬ 
fren en prefentatien van wegen fijne Majefteit gedaen, 
wefende nochtans genoegfaem en fufififant. So ver- 
foeken wy dat uwer E. van haerluider zyde, willen 
ondecken en voorgeven de verfekertheden die fy fou¬ 
den willen geven , voor en in plaetie van de vol¬ 
komen verfekertheid, van dat naer ’t vertrecken 
van de uitheemfe Natiën, de Prince van Orangien» 
en die van Holland en Zeeland fulien volbrengen 
en onderhouden ’t gene dat geaccordeert fal werden, 
en dat fy fulien blijven , en hen reguleren naer de 
determinatie , die fijne Majefteit fal doen , gehad 
hebbende ft advijs van de Generale Staten > om 
’t feive gehoort hebbende , daer op naerder tc fpre¬ 
ken en te communiceren, op alle redelijke condi¬ 
tiën in uwer E, voorfz gefchrifte yan den eerften Ju¬ 
ny begrepen. 

Waer uit een yegelijk verftand hebbende, wel kan 
bemerken , dat fijne Majefteit in geen gebreke en is» 
maer doende prefentatien op prefentatien, bied alle 
ft gene dat ter wereld mogelijk is tegefchien, om tot 
de^gewenfte rufte, vrede en pacificatie fijn onderfaten 
te brengen. Begerende dat de Prince van Orangien, 
Staten en Steden van Holland en Zeeland, van haerlui¬ 
der zyde van gelijke willen aen Gen, het groot verloop 
van de fake, en om noch meerder benautbeid en ver- 
derfeniffe der Landen te verhoeden, hen willen voe¬ 
gen na de folemnele offren en prefentatien, om eens 
toteenigheiden welvaren van de ingefetenen van den 
Landen, wederom te mogen komen. Onder ftondge- 
fchreven, overgelevert by deCommiffarilên van fijne 
Majeft. den Gedeputeerden van de Heere Prince van 
Orangien, Staten en Steden van Holland en Zeeland, 
Bommel, en Buren, en Geaffocieerden, als te weten 
Jonkers Arent van Doyp, Willem van Suylen van Nie- 
velt , en Meefters Adriaen van der Myle, en Cornelis 
Adriaenfz Backer Penfionaris der ftede van Zierikzee. 
Binnen der ftede van Breda den 23 dag Juny 1575. Eö 
ondergetekent J. de la Torre. 

C. Adriaensz. 

tegen Hebben De <£5eDeputeerDe ban Den $?tncê 
ban <©rangten/ Staten en ^teben ban HollanD/Eee* 
lanD / ©oiwneï / ©uren <n <SeajTocteerDentoeDerom 
obergelebert/DttnabolgenDegefcöjtfte. 

CDeie/ 



i '5 7 5 • 1 Oorfpronk der Nederland/ê Beroerten. 
stnbec <©eït> / goog geleerde / boo2ftenige Zeereu / gefien 

!!ftEö„?lf' JL_i bp onö <0edepwceiden ban toegen mrjn €. Igeere 
berfoes den fMnce ban <0?angten / Staten en Steden ban 
ban De jutland en Zeeland / 25ommel en 2Suren met haren 
S?u' <©eaffocieerden/ ’tgcfcb2ifte bp ons utoer <£. beban? 
ban De digt op den 23. defer maend ^unp / bebinden dat 
P?‘"ce/ ’tfelföc niet mede en 0?engt dan rediten / en perfifleren 
baniïoj' in’t gene toaer toe alle boo2f3 geftbdften concluderen/ 
lanD en en al ’t gene ’t toelb onfen boo2f3 ï|eere en flISeeflerO 
seianD. genocgfaem toedergelegt hebben/ ia dat de gene bp 

» den toelben utoer €. rappo?t gcdaen bedden ban onfe 
» laetfle gefcfj2tfte ban den eerfien defer/ inde plaetfe 
» ban pet te confenteren/daer toe clementie cn goeder* 
3> tierenljeid nodig mocbte toefen (indien top fulr pet 
>5 berfocljt hadden) niet alleen niet met allen en oht? 
» tooo2det/ en d’eenboudige cn redelijke berfoeben en 
» offren in’t felfde berbatet/ maer fcbijnt heimelijk af 
>’ te flaen / ’t geen dat onfen natuurlijke $2ince en ï|eere 

toi.$É.) uit recipioce obligatieenplicbt/ingeendermanieren 
„ felfO foude degeren of mogen toeren/dit alle geconfi? 
„ dereert en infonderbeid / dat de gene die in defefafte 
„ den naem ged?uiben ban fijne Jfêajeflett/ pogen de 
„ b002f3 deugdelijke offren te berdonberen. ^§0 en bon? 
„ nen de boo2f3^eeren pinteen Staten en (leden niet 
„ bermerben/ dan dat men in defe met bun bundelt / am 
„ dersf dan ter goeder tron toen. 
„ 3©ant nu belangende de pjeferttatien die ban toegen 
„ fijne iBatefïeit gedaen toerden dp den gefclj^iften ban 
„ den 1+ ffêartp en eerfien 3Cp2il loflieden/ de boc?f$ 
„ ^eere pnnee/ Staten en Steden bedden bebent/en 
„ bekennen aio noch/ dat die in ficbfelfO goed en nodig 
„ 3ijn: maer daer io bpgeboegtgetoeefl/’t toelb utoer 
„ €.ber3torjgert/batfe nietgenoegfaem noch fufftfantt 
„ maer ter contrarie beel fllufoo? enonb2ucbtbaer3bn 
» boo? den genen / namentltjb / die om de <0erefO2meer? 
3, de Cb?ifielijbe Religie aengenomen te bedden / en bp 
3, de felbe toillende blöben / baer liebe baderland fouden 
3, moeten berlaten: ’ttoelb ben aio nocl) ongelegen io. 
„ <©ob mede en beeft fijne jBajeftéit geen redenen / om 
33 fodanigen menigte ban getroutoe onöerfaten / toaer af 
„ ’tmeefïe deel toeinig beeft te berbopen/maer bem io 
3, generende en ’tleben onderhoudende doo2 de comrno; 
5> diteiten die bun <0odin’tbaderland betleem/teber5 
3, d?pbcn/ ofoobomdeerercinebande<©erefo?meerde 
„ ïïeligie met bper en 3toacrdteonderd2ucben/ onder 
3, derel ban eenigen pjetenfen eed/ toant men ban betotj? 
3, fen / io bet nood / dat fijne UBajefleit de heilige öerbe/ 
3, cn niet de Hoomfe ge3too?en en beeft. 
33 <©etoijle dan mijn Ijeere den fEtonce ban <©2an? 
3> gien/ en de gene die uit den onfen de Cb?ifielijbe <©ere? 
33 formeerde ïïeligie aengenomen bebben/in geenre ma; 
3> nieren ben cn foude toillen noebte mogen tot de ïSootm 
3, fe Religie begeben/en de bare derben. ^0 io dat de 
3> boo?f5 ^eere^ince/ Statenen Steden met grote re* 
33 denen ban ’tbeginfcl ban defe b2cdebandcl/berfocbt 
33 hebben gehad en aio noch berfoebett/ dat alfo utoer €. 
33 ban toegen fbnejEaieflettbpdeboo2f5gefcb2ifteban 
33 den 14 lEartp en eerfien aiP2il/ üe boo2f3 ïïeligie en 
33 ejcercitiebandien toilt ontreeben en berbieden/toaer 
33 boo2 fplutden/in geender manieren beducht toaren/ 
«fulr dat fp daer ban / aio’tfelfdebuiten alle3toarig? 
33 beid achtende/ in barerequeftegeenmentiegemaebt 
33 en hadden/ dat bp de boo2f3 P2efétifaticn de boo2f3 ïïè^ 
33 ligie en erercitieban dien bp geböegt fouden toerden/ 
33 en dat gedaen 3jjnde/fijne iiBafefieit foude gelieben 
33 bolgcnde bet betfoeb gedaen bp onfe boo?f5 reijuefte/ 
93 d’imfjeemfe boo2 al doen bcrtrccbcn / en boo/tO de ge- 
33 uérale Staten toetteUjb doen bergaderen / om bp ad? 
33 bijO ban dien in politibe en andere faben geboeglijb 
3> 02d2e gcfieJt te toefden / om met den anderen in b2éde 
3> en eentgbeid te mogen leben. 
3» €n boetoel al bet felfde in alle redelijkheid gefum 
33 deert io/ en de notoirlijbegetroutoigbeidenpbertot 
33 <0odO eere/ en füne ,ï|BajcfieitO dienfle toel bereifebt 
33 bet felfde fulr te gefebieden / fo io Jt iiocbtano dat inge? 
33 balie ban 3toarigijeid/ mijnen bö02f3 ïi^eere de ^2ince/ 
3» Staten en Steden boo2f3 om deö te meer <©od / en de 
3> ganfebe toereld bebent te maken baer oprechte intern 

tie en fuiber gemoed/badden op den eerfien <3unp ïcfï-« 
leden boo2gebouden/ datalio5talfo/ dat mijnboo2f3 ‘c 
l|eere de 3B:ince ban «©rangten en de geen die met££ 
bem de Cb2ifïelpbe en 3Cpofiolijbe ïïeligie P20fiteren^ ‘£ 
de 3ön/ lieber hadden Ujfengoedtcbcrliefen/danOe££ 
felfde in ’t toeinigfle poinct te buiten tegaen: niette^' 
minomtebertonen/dat fp baerluiderparticnlierges££ 
mak in fulbe recommandatie niet en hebben / aio “ 
de gemene rufïe en toclbaert ban defe Nederlanden/tr 
fpluidcn rfamenderband te b2eden toaren/ dat bct“ 
boo2f3 different op de ïïeligie en erercitie ban dien/ cn “ 
alle andere 5toarigbeden in de toettelpbe bergaderim " 
ge ban de generale Staten / detoelbe bet felf ook nietft 
toeinigbetreffendeenio/ gebandelt enafgedaen fou? “ 
de toerden. <£n al iO’t dat de felfde P2efentatie fo no?ce 
toirlijb in alle billibbeid gefondeert io/dat op de ac^ ‘c 
ceptatie ban dien geen difpute en beb002de te ballen/ w 
fo fcfitjnt noebtano bat in plaetfe ban geacccpteert tete 
toerden/de felfde niet en brebt/dan dat die berduiftert ‘c 
en berdonkert toerde. 2Clfo utoer in u lefle ge;<c 
fcb2ifte ono boo2gebouden to02d/ dat de generale ^ta;Cc 
ten met den anderen fouden mogen fp2cbenencom; ‘c 
municeren/ en fpne iBafefleit adbijo geben fobc2re ‘c 
raebt de politie ban de ïïoomfc ïïeligie of placcaten/ “ 
daer op gemaebt/ en manieren om ten befïen de felfde£e 
ïïeligie t’onderbouden. 2ïUe ’t toelb geen gemeen;£* 
febap en beeft met onfe b002f5 deugdelybc klare en on? ‘ 
betoimpeldep2efentatie. 

begerende daerom toel ernflelijb/ datutoe<2r. ban te 
toegen fijne iBajefleitgeltebeopte b002f3 onfe p2efen; 
tatie ban den eerfien Sunp lefileden/catbegorijbelpb 
en fonder eenige betoimpeling ban tooo2den te ant; 
tooo2den / met opentlijbe acceptatie of refuio ban , 
dfen. <c 

Üet toelb gefebied 3ijnde/ (lillen de b02der gemo; ‘‘ 
beerde 3toarigbeden / in utoer €. laefle gefcb2ifte bet; 
batet/ geflicbt 3ijn. 5Clfo top in bet gene boo2f3 io eeno ' 
3pnde/genoegfaem berflaen moet to02den bet accoo2d c6 
gefloten te 3pn/ en ober fulr geen 3toarigbcidenbe; <e 
b002t te ballen / op bet bectreb ban de uitïjeemfe && c 
tic/ daer bp geboegt/dateen pegelpb dieberfland heeft <c 
blaerlijb bemerken en berflaen ban/dat doo2bctbet; tS 
minderen of berlaten bande bep2kracbtedietentoe; <g 
det3pde foude gefebteden / den boo2f3 l^eere fltonce en cC 
Staten/ in geballe ban onberfland/meerder bcjtoaert te 
en gepjejudiceert fouden 3pn / dan fijne Coninhfijbe iC 
JBajefleit/ den toelben licljter foude 3pn den felben ÏS 
toederom bp den anderen te berfamelen / dan den cC 
boo2f3 P2ince/^taten en Steden/ ’t toelb top onttoijf; 
felijb met <8odo gratie houden dat onnodig fal 3ijn/ fo tC 
be2re aio in manieren aio bobengeaccoo2decrtto02d. <8 
2Clfo top met de omleggende panden en intooonderO ct 
ban dien / aio onfe b2oedero / geen gueflie of gefrbil en eC 
hebben/ 00b ono daer ban niet gefepareert en houden: t( 
maer in alle getroutoigbeidmetbënaio een licbaem 
onder een hooft ban fbnConinblijbejBajefleit/onO ce 
onderhoudende 3pn / en fo beel ono mogelijb io / bege; te 
rentelebenenteflerben/ntet jegenflaende dat de ge; <t 
ne die de jBajefieitonaem/ aio een dekmantel ban <É 
baerluidet boo2fette en meninge boo2flellcn tot onfen <c 
groten leedtoefen/daer toe febijnen te tenderen/ en in «c 
allen geballe topluidenteb2eden3tjn/datbaerluiden t6 
bebo02ltjbe berfebertbeid gedaen toerde / ban niet (ten « 
teeder5Pden/ den b2eemdeling hertogen 3ijnde / cn ge; 
durende de b002f3bergaderinge ban de generale ^ta; « 
ten) te innoberen of attenteren. £C 

<Cn fo beleaengaet de berfebertbeid in utoer €. ge? « 
fcb2ifte gementioneert op de onderboudcnifTe / alfo die 
recip20ce foude moeten toefen / enbco2alonoclj niet cc 
en berflaen bantoatmaniereen fpeciebanberfcbert?'tc 
beid utoer <ê. meninge cn intentie io / fouden topdeo? cc 
balben niet bolbomelpb bunnen pet boo2bouden / ber? te 
foebende dat utoer €. geliebcteontdecbeneenigebe? cc 
guame fó02teen fpecie ban feberbeid/ u luiden toefeg? te 
gende/dat fpne €rc.<^taten cn Steden boo2f3 niet on? <« 
dertoege en fullen laten alfulbe redelijke affurantie/ cc 
aio bp utoer €. boo2getoend fal mogen toerden. <£n a 
fpne <©ïcel. Staten en Steden mogelpb fal 3ön te P2e? cc 

eo3 
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C io 
Het achtllé Boek. 

„ (enteren tot oïiüergöuüetnffe ban 
„ uoojft toetteüj&e bergaöcrtngc ban öc 45enecale &ta- 
„ ten afgcöaen en geïjanöelt fal tooien. 

5Slfo ban uit alle ’t geen bat boo:|3 tö / nototrlna 2Slfo ban uit alle ’t geen bat boo?f5t£ / notoinga 

... enUöeninMieib/enöaectut fcenncUjfe téboo?<0oben 

„ en teert» / om in alle fincentett en opecöttgbert te 

” SöjYct Sm, roKn DÖülfc ifjf V* 
’’ S2ÏÏÏÏ beljouOen Oefen / oofetat mogen 
SS Xp en billijh te m/ en bat ta tontra. 
rietcD'cftntattcn op pïefentatien / boot laftbaetban 
aen ntoêc Sbe rappojt igebaen/ Ijeüben pootgejjouben/ 

SSS#4»«t<rtfatS 
I K’tgeLen ©aberianb/tetoege tollen ge t 
„ oponfcboo?f3 pKfcntaue / pemnentlpfi en caJ2J?2ö' 

feelrihmet acceptatie ofvefuiö banbien geanttooo2b 
” mag toeeben/ en beeb icgarfc toillcn nemen / og öe 

grote geiroutetgïgiti bic mijn t|eere be P?tnce 
ten cn ^teben en pare geaffocieerben in pet aenpeben 
ban befen iegenteaortugen panhel/en uitboeten ban 
bien / betoefen pebben / en noep bageltjr Betoyfenöe 

3> ipn/ten einbe bat befe gemene i^eberlanben / enöc 
II ingefetenen ban bien/ tot be getoenge b?ebe mogen ho* 
„ men. «©bcrgelebcrtben 15 9MD x575* 

op pare faPen te letten / en op bat pare bpanbett om 
bet bit betel ban b?ebe / pen-lieben met gapertep ma« 
Pen / cn mibbelcetijb paec onberften btnbenbe met 
obcrballen en fouben / berpaïben fp opten 14. bag 
qiiiln aenbe CommtffariffenbesS Conint obergelebert 
pebben bit nabolgenbe gefcp?iftc tot een affepetb en 
recesf ban befe b?ebepanbelinge/ bicfo lange pabbe 
^ _...._ / AtA tt-% mihmlfillflÊït- 

>J7J. 

reces ban oefe n?eoeyanoeunge/ uu.?u uw»* 
gebup?t / en ben gemenen man in pope onberpouben. 
S|et boo?fcp?eben affepetb toajS ïuibenbe / atë bolgt: 

MYn G.Heere dePrince van Orangien, mitfga- *|gjgj 
ders de Staten cn Steden van Holland, Zeeland 6Pt,e<5e< 

~ . 1 n  Trövrv^ar-*- Ki .mpn hpnits jltJLüersaeocaren cn jlcucu van —? —-- 
met hare geaffocieerde, Staetfgewijs vergadert bninen Jjg* 
der ftad Dordrecht. Gefien niet alleene tgene uwer jjnn 

33 

33 
33 

©e 
Coni* 

D<£E Commiffariffcn bcö Contnt/böö? bit gefcp?ift 

SS.#*/«.«* 
Cmv II nepojt V.möc /om ombebjtmpcit en w 
}S;‘f' irac ®n .imtooojöcn / Oefen ftict op «mtmtnuiu 
Cmii4' |ïel$ lieoectt en nnmaelS 6p monSe too? an»oo?6e 
feggen geqebcn / bat fp genen lag cn pabben / om be p?efenta- 

tic San bc mm ©?incc ban «©jangten te accepteren 
Ben / om of tercfufcren: maet alfobc t! 

ijcel bp monbe feiben/ fonbee tfclbeut gefcppfte te 
l/fra" toillcn geben / alfo fp fiaerercufe^eni/ notB^n^ 
rmtan fcpetb ban Ifnttoerpcn ontfangente pebben. ^opem 
«oi/ pcn öe boo?f5 <0ebeputeerben tuten naem ban ben 
:,,n^ m booif3 Deere ptiice/cn Staten ^n^t^b ban^oP 

Janhen ^cctnnb / ©ommelen Wcnmetparegeog E'cc 
tanb^ jano cn ^sccianu / whhhh ^'*Yï:"n1>m^frneprt 
p.êtfcn^ foereröe / bc felbe Commtgartgcn tyb gep?cttgeerc 

Lmsjicbngcn/omanttooo?i!CB 
tra ofté. todhen tt)S gepafitert 3!in »e / 
mmw öan6enwnttcUngeffimSmSmtSST ban be monbcimge antmoo?oe pw » ^ 

be B» nefclntfte / en bic felbe manicre ban boen te pou^ 
ben hooi onbepoo?hjPe bilapen cn tergiber^itien/ 
’t toelB bp bc boo2f3 Commi^ariffen 
be / pcöBcn tocöerom oen ben JEfcoot €f»mmanbent 
aefonben om naber lag. €n pebben al^boe bp g^ 
fclpifteberPlaert niet te Ponnen bc pjcfcntattenboo?f3 
accepteren of refuferen / berfoePenbe baer toe tpb ban 
bter^macnben / om in ^pangien acnben ConmPte 
mogen fenben / om abfoluten lag / en bannen tetnben 
tretffeiben tnbo’ toeberom bcrgabeieen foube. 
beüuteerbe ban ben $?incc / en ban ^ollanb en Zee* 
ïanb Pier ban fcer bertoonbert 3önbe / {JSJJJJJSJS' 
ben aitiib berPlaert pabben bolPomen lag banben Co^ 
ninlt te pebben/berfoept mtbbbelrettjb ban ceffatte ban 
boanenen/ enbc bcrfcPcrtfleib ban 
ttntö bat partpe binnen 6 bagen baer op fouben ab- 
foiute’pP anttooo2ben / ban alfo be panbeltnge ban 
be ccffatic ban toapenen mebe toerbe afgegagen/ 
cn bat bc ©tince ban ©jangien genoeg berflaen 
ftabbe en berabberteert toaö / bat bc <é>?oot Com= 
nianöeur tot ‘Jfinttoerpen 14 galepen en meer grote en 
Se ftpepen bebe toerugen/bat 00P alle be paffagten 
enbjaccrentn ©lacnbcren gegoten toaren/ en bat pp 
renen groten aengag boot panben pabbe/ om ergenss 
een inbal te boen/ ban bat bic toeruginge toatlanr^ 
fiem boojtging / bp gebjep ban fcpecp^-bolP / men 
KiS sót om Mfteg op «MtgwMto# 
of B'acPe / ontmttssbien ben ©uele ban i^ollanb/ 
mloilanbbanEedanb tefepeiben/fobonbenbe 
boo2{'5 Deere ^2inceban <©?angien/Staten en^te' 
benban^oUanb cnEedanb / gecaben eenembe ban 
befe t’famcnfptdnnge en panbdtnge te maPen/ om 

der itad Dordrecht, ueuen mei auccuc iguu. uw^ bnn öc 
Ed als Commiffariflen uit den naem en van wegen Jdjttite 
des Coninx vanSpangien , by hare gefchriften van 
den 23 Junij, en 4Julij,beidelaeftleden ter antwoor- 
de geven op des voorfchreven Heeren Prince en Sta- m^ste. 
ten , grote redelijke en onwederleggelijke ofiren en >i'1i}JAantl 
prefentatien vandeneerftenen 2? Junij voorfz. Ne- engee< 
maer ook alle voorgaende gefchriften gecapitulcert, janD (jc. 
en wel gelet hebbende op alles anders, wat hen in de- gmonil/ 
fen vredehandel van den aenbeginaf voorgedragen cn jgj» 
wedervaren is ‘.houdende alhier voor verhaelt al t geen nufTarff» 
by onfe voorgaende gefchrifte gefeid is, tot den felven fen öejj 
hen ook refererende, en daer by perfifterepde: hou- 
dende ookby denfelfden volkomelijk wederleid,en 
beantwoord al’t geen by uwer Ed. voorgefteld en ver- ^Fol.^y.) 
focht word: hebben ons Gedeputeerden voorderge- 
laft uwer Ed. tevetonen 3 en aen te dienen het navol¬ 

gende s , i • 
De voorfzHeere Prince, en Staten gevoelende uit 

de voorfchreven laetfte gefchriften en ook uit allen 
andere faken, hen fo voor als na voorgekomen en be¬ 
jegent , hoe weinig dat altijd gefint geweeftfijn ter goe¬ 
der trouwen te handelen de gene die uwe Ed. vanGo- 
ninx wegen te defen gecommitteert hebben: en heb¬ 
ben niet konnen laten defelve uwe Ed. en eenenye- 
gelijken kennelijk te maken, thaerder ontlaftinge 
F voor God en alle de werelt met; welke vlijt en aftedtie 
zy-luiden over hare fijde t’allen tijden gepoogt en ge¬ 
arbeid hebben, om de tegenwoordige oorloge te ein¬ 
digen , en de Nederlanden wederom in rufte, eenig- 
heiden wel vaert te doen floreren, blijkende genoeg- 
faem by het demoedig bidden, grote en loffelijke or- 
fren en prefentatien alom in hare gefchriften verva- 
teC 

Én eerftelijk by fekere Supplicatie by den felven 
Heere en Staten geleden een jaer aen de Heere van 
Champangny gedaen behandigen , om aen den Go- 
nink geprefenteert te werden, concluderende fulxall- 
doen alle hare voorfchreven gefchriften te dien einde: 
dat fijne Majefteit geliefde te doen verwecken den uit- 
heemfehen bedervers van fijne Majefteits Landen en 
luiden: en daer na wettelijk doen vergaren de Gene¬ 
rale Staten van alle de Nederlanden , om door vrye 
t’famenfprekinge, communicatie en ad vijs der lel ver, 
in alles goede ordre enpolicie gefteld te worden, on¬ 
der de welke d’een metten anderen voortaen, als te vo¬ 
ren, in cenevafte vrede en eenigheid mopheen leven 

en converferen. ,_r. , 
Hoe hem de voorfz Champangny,om de voorfchre¬ 

ven Supplicatie te prefenteren (waer toehy hem felfs 
geofFereert hadde) gequeten heeft, blijkt uit het we¬ 
derom fenden der felver, neflfens eene fijnejmffive aen 
_ ^ T . 1 T_vun date den 
deromienacnuu - ^ 
Do£for Junius de Jonge gefchreven, van date den14- 
Au^ufti 1574- En innoudende voor reden in efrecr, 

» _. r!p nninien 
tllUU VVJWi * —-' 

dathy van'Champangny , deopinienteHovebevond 
geheel vreemd van de middelen in de felve Supplicatie 
vervatet : en vrefende datmen de felve niet goed en 
foude bevinden , en hadde in der faken met derren 

Het is uwe Ed.ook kennelijken, hoe dat korts nahet 
ontfet der ftad Leiden, te weten inDecembn 1774. 
Dodor Elbertus Leoninus door fijne brieven va 
mijn G. Heere de Prince pafpoort heeft verkregen, om 
by fijne Excellentie te mogen komen , en den vre¬ 
dehandel te hervatten. Den felven Dodor kan 



Oor/pronk der Nederland/è Beroerten. 
getuigen ifle geven, toet welke blyfchap den voorfz 
Heere Prince en Staten verftonden dat (contrarie het 
fchrijven des voorfz van Champagny) copie van hare 
fuppliCatie by den Coninkgefien was,en dat fijne Ma¬ 
jefteit, om opdefelvegoedertierlijkte difponeren, en 
alle misverftanden en diferenten t.e vergelijken vol¬ 
komen macht en bevel overgefonden hadde. Voorts 
meer, hoe volveerdig de voorfz Heere Prince en Sta¬ 
ten fich getoont hebben, 9m plaetfe, dag en Gedepu¬ 
teerden t’accorderen tot defen vredehandel , kan uit 
hen gefchrifte en ’t rapport van den felven Dodor 
opentlijk gefpeurt werden: achtervolgende den welken 
fy ook bare Gedeputeerden ter beftemden dage en 
plaetfe gefchikt hebben gehad, dewelke overfulx te¬ 
gen woordelijk fchier vijf maenden met den felfden 
handel doende en befig Zijn geweeft. 

Gedurende welken tijdfyluiden van haren zyde niet 
onderwegen gelaten en hebben , om defe gehele Ne¬ 
derlanden ter eeren Gods en fijne Majefteits dienft, tot 
eene gewende ruft en vrede, oude welvaren en profpe- 
riteic te brengen. En ter contrarie en is by uwer Ed. of 
den genen acn welker uwer Ed. tot noch toe rapport 
gedaen hebben , anders nietgefocht ge weeft, dan ons 
by infuffifante , captieufe, bedekte en bewimpelde 
offren te circumvenieren, en middelertijd ons en de 
omleggende landen en inwoonderen van dien, te abu- 
feren , om des te beter te geraken tot haer quaed opfet 
en voornemen van onfebederffenife: fulx al’t felfde 
klaerlijken blijken mach, by ’tgunt van aenbegin defes 
handels,en merkelijk federt den eerften Juny onder¬ 
linge gehandelt en gepafeert is. 

Dan alfo fijne Excellentie, Staten en Steden voorfz 
bevonden de eenige fwarigheid te ftaen opluwerEd. 
fchriftelijk verfoek, dat die van den onfen hen niet en 
fouden willen begeven tot de Roomfe Religie , haer 
geliefde vaderland fouden moeten verlaten , en in 
vreemde Landen vertrecken: hebben fy ’t felfde be¬ 
vonden te zijn tegens God, alle redenen en billikheid,. 
by de redenen en middelen in hare gefchrrfte van 
den 2i Many leftleden , en andere navolgende breder 
verhaélt. Te meer dat een grote menigte van den ge¬ 
nen de Gereformeerde Religie profiterende , anders 
niet en hebben om hare huisvrouwen en kinderen t’on- 
derhouden, dan de goede gelegentheid, en commodi- J 
teit die God de Heere henlieden in haer vaderland 
verleent heeft , fulx dat voor den felven in vremde 
Landen te vertrecken, anders niet en foude zijn, dan 
hen te begeven in een gewiffe miferie en ellendigheid: 
behalven dat door’t vertrek van fo grote menigte (als 
by de voorfz gefchriften niet alleen is gefeid, maer ook 
d’cxperientie in voorleden jarengeleert heeft) de ne- 
ringe en welvaert der Landen (tot grote verachteringe 
yan fijne Majefteits dienft) getransfereert werd in an¬ 
dere omleggende Landen , en alle vyandfchap en on¬ 
vrede tegens fijne Majefteit, fijne Landen enonder- 
faten aen verfcheiden oorden gemaekt en bereid. 

Souden mede alle de gene die de Roomfe Religie 
toegedaen mogen zijn, die men altans daer geen of feer 
weinig foude bevinden, mits ’t vertrecken van den ge¬ 
nen de Gereformeerde Religie profiterende, den wel¬ 
ken fyluiden in refpedre van de oudevrydommenen 
privilegie des vaderlands vromelijk en getrouwelijk 
bygeftaen hebben, geexpofèert blijven en te voren ge¬ 
geven worden de wreetheid en moordadige moedwil¬ 
ligheid des vaderlands gemeine vyanden, de welke 
niet tegenftaende de geoffereerde fecuriteiten en ver- 
fekertheden (waer door wy dagelijx voor oogen fien 
grote menigte bygebrocht, en bedrogen te zi/n) nieten 
fouden onderwegen laten aen henluiden te verhalen, 
en fich te wreken van de fchande en fchade die fy reke¬ 
nen door defe tegenwoordige krijg geleden te hebben : 
fonderlinge aengefien dat fy den oorfpronk van defe 
oorlogeden voorfz van de Roomfe Religie meeft toe- 
fchrijvende zijn, van de welke fy rekenen , dat fy haren 
gehelen wille behoren gehad te hebben. 

En hoewel uit het gene voorfz is, de onbillikheid en 
onredelijkheid van het voorfz voorhouden, belangen¬ 
de ’t vertrecken van den genen die fich tot de Roomfe 
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Religie niet en fouden willen begeren , fich felven 
openbaerlijk en kennelijk maekt: nochtans defen al 
niet tegenftaende, de voorfz Heere Prince en Staten, 
ten einde fyluiden nieten fouden fchijnen op haereir 
gen oordeel alleen te willen ftaen, zijn t’famenderhand 
te vreden geweeft, en hebben op den eerften Juny aen 
fijne Majefteit een demoedig verfoek gedaen, mitsga¬ 
ders fekere prefentatie, van de welke fy niet en twijfel¬ 
den (overmits de deugdelijkheid van dien) of en foude 
geaccepteert worden. 

Want fo men tot de gewenfchte vrede geneigt ware 
geweeft, hoe waer ’t mogelijk, loffelijker, redelijker tri 
on wederleggelijker middelen en offren te bedenken, 
dan de voorfz Heere Prince en Staten te dien einde 
voordragen en prefenteren: verfoekende by defelve,dat 
men voor d’eerfte de vremdelingen en uitheemfe (als 
oorfake wefende van alle ’t quaed) foude caferen,en by 
den haren doen vertrecken, prefenterende van gelijken 
tedoen,mits welken de oorloge foude geeindigt zijn: 
gemerkt die van Holland en Zeeland egeenderhande 
vyandfchap of querele uitftaende en hebben met die 
van de andere Provinciën, hare landsgenoten, vrien¬ 
den en bloedverwanten: en of men fulx geen geloof en. 
gave, waren te vreden ten wederzijden fekerheid ge¬ 
geven te werden, dat men tuffehen ’t vertrecken van 
denuitheemfen, endewettelijke vergaderinge van de 
generale Staten niet vyandlijx of nieuws en foude at- 
tenteren of aenrechten. 

Bidden voorts by’t voorfz gefchrifte ootmoedelijk, 
dat fijne Majefteit als een Chriften Prince en Hooft, 
doende ophouden ’tvyer en fweerd daer men de Chri- 
ftenen fijne getrouwe onderfaten en lidmaten tot noch 
toe mede vervolgt, en in alle wreedheden omgebracht 
heeft, voorts aen wil gedogen, dat de felve in haer ge¬ 
liefde vaderland Gode mogen blijven dienen in open¬ 
bare vryheid haerder confidentie, belovende dus anders 
in alle wereldlijke plicht fijne Majefteit te gehoorfa- 
men en dienen, fo feer en meer als hare Voorfaten t’ee- 
nigen tijden fijne Majefteits E. Voorouders gehoor- 
faemten gedient hebben. D’welk immers fijne Majeft. 
oorbaerlijker ware, dan defe fijne fchone Nederlanden 
door den uitheemfen fo jammerlijk te laten fchenden. 

Eindlijk indien fijne Majefteit hen dit poinót van dé 
vryheid haerder confcientie afflaet, de voorfz Heere 
Prince, Staten en Steden willende ex fuperabundanti 
naerder voldoen ten aenfien en genoegfaemheid van 
God en de ganfche wereld,en daer by bewijfen, dat 
fyluiden het welvaren en commoditeit, d’welk hen 
haer geliefde vaderland fubminiftreert in egeen meer¬ 
der achtinge of aenfien hebben, dan ’t gemeen befte, 
ruft en vrede van alle de Nederlanden : alis’tfchoon 
dat de gene die onder hen de Gereformeerde Religie 
aengenomenhebben,en profiterende zijn,veel liever 
hadden goed en leven te verliefen, dan de felve in eeni- 
gerhande maniere te loochenen, of te buiten te gaen, 
fo verre bevonden werde, dat d’een metten anderen 
niet en mochten beftaen : hebben in fuiken gevalle be¬ 
willigt, en zijn niettemin te vreden, dat fo wel ’t poindfc 
van de Religie, als alle andere faken, pointften ,dife- 
renten en verfekertheden (meeft al gemeenfehap heb¬ 
bende met die van de andere Provinciën , en die aen¬ 
gefien de nabuerfchap en oude vriendfehap, fonder 
groot ongelijk d’een fonder d’anderen nieten behoren 
getraéleert te zijn) gehandelt en afgedaen werde in de 
wettelijke vergaderinge van de generale Staten van al-j 
lede Nederlanden. 

Welkes prefentatie billikheid, buiten alle difpute 
wefende, als geftelt zijnde tot oordeel van den genen 
die ’t infonderheid roert en aengaet,heeft nochtaus 
uwer Ed. en den uwen gelieft gehad, daer op fekeren 
tijd ons flepende te houden, en daer natwaelfdagen 
uitftel te begeren, om daer op metten voornaemfte 
van den Lande raedteflagen,endientijdoverftreken 
zijnde, in plaetfe van een pertinent en categorijkant¬ 
woord op onfe voorfz prefentatie in te brengen, een 
captieus en bewimpelt gefchrifte over te leveren, po¬ 
gende by ’t feilde onfe klare billijke en onbewimpelde 
prefentatie te verduifteren ,en voorts naerder gepref- 

feert 
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Het achtfle Boek, 

{eert zijnde, eer ft mondelinge en naderhand ook by ge- 
fchrifte te verklaren egeen lalt te hebben van de feilde 
onfe prefentatien te accepteren of refuferen: en in een 
fake die fo geheel klaeren deugdelijk is , en die byalle 

(Fol.28.) luiden van wat conditie die mochten zijn, redelijk be¬ 
vonden fal worden, van nieus dilay en fubterfugie van 
vier maenden te verfoeken : niet tegenftaende, dat van 
aenbegin defes vrede-handels by uwer Ed. beroemt is 
geweeft van ’s Coninx wegen volkomen lalt en macht 

» in defen te hebben. ei 
Enalfohieruit kennelijk is, dat uwer Ed. of den u- 

wen by den voorfz lange liepen en geveinfden handel, 
anders niet gefocht en hebben , dan met alfulke offren, 
ydel hope en voorgeven vaneen vrede, den Staten en 
Gemeenten van den Landen te onderhouden ,abu(e- 
ren, miüeiden en üapengte maken, om fulx de Neder¬ 
landen gevoeglijker t’overvallen, en in eeuwige flaver- 
ïiye te drijven, feker wefendedat ten opfien van defen 
handel, aedurendé den felven, al op hope van een kort 
leet, die'van Braband, Vlaenderen , mitfgaders van de 
andere Provinciën , liever fullen dulden en gedogen al¬ 
le de concuffien, krachten en gewelden, die men dage- 
lijx over hen doet, dan daer tegens feitelijk te refifteren. 
Ook mede , dat niet tegenftaende en gedurende den 
felven handel, en den tijd van de vorige dilaye, van u- 
*wer zijde niet onderwegen gelaten en werd,fo by open¬ 
bare, als heimelijke en onbehoorlijke aenflagen, de 
Landen te ruyneren en fchenden. So verftaen de voorfz 
Heere Prince, Staten defe van nieus verfochte dilayen, 
anders ook nergens toe en tenderen, en overfulx van 
uwer zijde geen vrede by defen handel, maer ter con¬ 
trarie onruft, en der onfer bederffeniffe gefocht te wor¬ 
den , en conlequentelijk by den uwen alle vrede en vre- 
de-handel afgeflagen te zijn: en dat overfulx fijne Ex¬ 
cellentie Staten en Steden van Holland, Zeeland, Scc. 
voornoemt, billik geoorfaekt zijn van nu voortacn hen 
felven, wijf, kinderen, en ’t gemene V aderland, tegen 
alfulke liftigheid , en allen onredelijk en ongoddelijk 
voorftel van den uwen, met alle maniere hen doenlijk 
üijnde, tot Godes eere, te ftrecken, befchermen, en be¬ 
veiligen. Verklarende voor God en de gehele wereld, 
dat iy luiden defen gehelen vrede-handel, en geduren¬ 
de den tijd van dien, alle middelen gefocht hebben, 
ten einde fijne Excell. Staten en Steden voorfz met de 
omliggende Provinciën van defe Nederlanden onder 
het Hooft van fijne Maj. tot Godes eere, en in een fali- 
gerulle, unie,vrede, welvaert en profperiteit veree- 
nigt louden mogen werden: dat daerom , ingevalle 
’cfelfde achter wege blijft , en nieten gefchied,fijne 
Excell. Staten en Steden voorfz voor God en de men- 
fchen daer van onfchuldig fullen zijn: maer daer van 
culpabel en oorfake, de gene die anders niet en focken, 
dan door de gemene ruyne en defolatie, en llavernye 
van defen Nederlanden , met ondcrdruckinge van de 
autoriteit der Generale Staten , haer eigen dominie, ty- 
xannie en heerfchappye op te rechten en beveiligen. 
Niettemin , fo wanneer uwer Ed.de antwoordeuit 
Spangien ontfangen fullen hebben, is fijne Excell. met 
den Staten en Steden voornoemt te vreden, daer af ver¬ 
wittigt zijnde,door hare Gedeputeerde tot vorder com¬ 
municatie en handel met uwer E. te verftaen, indien 
hen-luiden als dan 1'ulx geraden fal dunken, en kenne¬ 
lijk fy dat van uwer zijde ter beter trouwe en fekerheid 
voortaen gehandeld fal mogen worden. Onderftond 
gefchreven. Overgclevert by den Gedeputeerden des 
Heeren Prince van Orangien , Staten en Steden van 
Holland, Zeeland, &c. den Commiffariffen des Co¬ 
ninx tot Breda, den i4dagjuly 1575. prefentons: En 

ondergetekent, 
C. Adri aenssen. 

(Cegcn öit affdjctö/ öebbenöc boo?f5 Commtffa* 
riffen geöacn öit nabolgcnöc p?otcjL 

DE voorfz CommiirarifiTen des Coninklijke Majeft. 
gefien en verftaen hebbende d’inhouden van dit 

<£toin- voorfz gefchrifte , en bevindende daer in veel hoge 
mttpH'lfi woorden en propooften daer mede fy en andere diena- 
ComS. ren van fijne Maj. t’onrecht en tegens de waerheid ge¬ 
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culpeert worden, gelijk hen voorgaende gefchrifte, en 
grote redelijke en meer danfuffifante offren, dienende 
tot rulle en welvaren van de gemene landen, openbaer¬ 
lijk zijn uitwijfende,fonder eenige geveinfde of bewim¬ 
pelde handelinge, en dat het geheel fondament van 
’t voorfz gefchrifte .alleen gemaekt word op het ver¬ 
fochte dilay, om fijne Maj. t’adverteren ( gelijk info 
fwaerwichtige fake, niet tegenftaende generale com- 
milfie, behoort en gewoonlijk is te gefchien:) verkla¬ 
rende niet in meninge te zijn, ’t voorfz gefchrifte te ad- 
voyeren of t’ontfangen,anders dan volgende haer voor- 
gaende verfoek en tot effedtuatie van dien, verwachten¬ 
de d’antwoord van fijne Majeft, om de felve hebbende, 
d’advertentie te doen, volgende hen voorfz verfoek, en 
voorts op d’inhouden van de voorfz gefchrifte, en an¬ 
dere te feggen fo vorder bevonden fal worden te beho¬ 
ren. Enin°dier forme en anders niet, hebben de voor- 
fchreven Commilïariffen doen tekenen, en overgeno¬ 
men’t voorfz gefchrifte. Protefterende voor God en 
de wereld, dat van wegen fijne Maj. geen gebrek en is, 
noch oorfake gegeven en word van het fcheiden,of bre¬ 
ken defer communicatie: maer ter contrarie by den 
Prince van Orangien, Staten en Steden van Holland, 
Zeeland, &c. felfs, indien fy verwittigt zijnde, als vo¬ 
ren, niet en erfchijnen om defen vredehandel (verftaen 
hebbende de meninge en intentie van fijne Majeft.) tot 
een goede einde te brengen. Aldus gedaen tot Breda 
den 14 dag van Julio 1575- Onderftond gefchreyen. 
By ordonnantie van mijnenHeeren de Commillani- 
fendes Coninklijke Majefteits. En ondergetekent 

I. de la Tor re.' 

A%U\$ i$ öefe lanböurfge panödtngo fonöerccm- 
ge b?ucf)t ennutboojöe ^eöerlanöen gemtötgt/ 

en hebben bde menfcljen te hergeeft gehoopt/en na 
öenb?eöeenruft beriangt/ toant öe partpen met ban 
te meer op Den anöeren berbtttert 30n getoo?öen« ^ctt 
x< ‘Tuin3iin öe<©eöcputeeröebanöen$?imeban <&* 

rangien / Staten en ^teöen ban foliant en ^eelanö 
toeöcrom tot ^o?b?ect)t gebomen / pebbenöe te boren 
bttffclmge ban öe <©fïagier0 geöaen. P?mce Ijeeft 
terftonö aen allen Colonellen en Capttetnen onöer fun 
<èouberncment 30nöe gefcl)?eben/en Ijenbertnaent/ 
om op Daer Doeöe te toefen: aio oob om Den eentge ap 
bieb te öoen / fo fjet in fjare matDt toare.. 

§b fouöe Dier meöe banöefe Danöeltnge nufeBei- 
ben / al?S öe felbeb?eeö genoeg met alle öe omftanöen 
befcDjcben Debbenöe/ maer öebnjle fommtgc öefcDulïr 
leiden op öe $*?mce ban <£tangten/en Die ban ^ollana 
en Eeelanö/Dat öeb?cöe niet cntégeboïgtt fufim^ 
renöe öatöe <£ontnftljen al toegaf öatfe mocDten be? 
geren / alleenbjb öatDPDenöe Religie niet enfeonöe 
toejtaen: feggenöe / öat öe onöerfaten Daren ï£eere en 
©?mce niet en öeBoo?öen te ötotngen/ om beranöcitm 
ge te maben in een Religie/öaer op Dn öe Sanöen Daö* 
öe ontfangen / en öe üanöfaten Dem Baööen geDulö en 
Deftooren: anöere ter contrarie/leggen öe geBele fcljulö 
op öen <é?oot€ommanöeur/ öte öte ban öe <©ere^ 
fo?mecröe Religie ganfcDeltjlt niet te gebade toela- 
ten / maer geDeel te ülanöe uit toilöe Debben/ en öattec 
een grote mentcDte ban öien öe badingfcDap gefmaeltt: 
Debbenöe / pen Uebe ©aöerianö niet meer en totlöen 
öerben/ fo fp oob in Den gefcBnften felfo genoeg te Jen^ 
nen gaben: maer öetoüle öefe tïoe nabolgenöe abbip 
fennoclttotöefenDanöel öienen/ cnöatöaer tutnocD 
blaeröcr ban gefien too?öen/b)ieöep?tncipaeljteoo^ 
fabe3üngcbjeefi/ban Dat öen b?eöe niet en ^getrof¬ 
fen / fo prb tb öte Dier totilen bp boegen/ tot bebnjtf ban 
öe gebcmfllietö in Defen Danöel booegenomen / latenöe 
pet oo?öeel aen öen onpartpöigen lefev. 

öe «©cöeputecröe ban Den 5D?tnce banm*an* 
gien/^taten en ^teöen ban Rolland en ^eelanö/Daec 
gefeljdftr ban öen eerfien ^unp Daööen obergelebert; 
fo 3tjn eenige ban öe felbe CommiffarifTm getogen bp 
öen <©:oot (JTommanöeur / Debbenöe Drm 't boo?f3 00' 
fcï)?iftè en allen Den Danöel t’famen te bennen gegeben/ 
toaerom DP öeöe bergaöercn bele $cöcrlanöfe ^ec^ 
ren / neffeng öen Raöe ban Staten <®enerael/ altoaer 



157 5 
goed gebonden té de fabe fïepende te pouden / en niet 
Porder te-doen/ noep te befluiten/ buiten d’exprcfTe 
totlle ban dcnConinb / en datfe henluiden adbydaen 
ben Coninb oberfenden fouben. 3Ê>itadbpdtoadlui* 
benbe aldud: 

... ^ifofietfijn<£xcell. (be <®root-Commandeur) be* 
anefob lieft peeft te boen bergaberen beet ^eeren en andere 
Secrtm petfonagien/ om met bien ban ben itabe ban&ta* 
öen ten t( jj0ceit ^et rapport ban be Commiffarifen bie 
Sta, tot pet pacificeren ban befe $ederlandfe ttoublen ge* 
ten / op deputeert toaxen/ ooft mebe te bifitexen be fetmften / fo 
oe nega-- toan jjc <£ommifTaxifen/ até mebe ban be <8edeputeec* 
Jan oe bc ban ben |&rtnce ban^angien/ Staten ban i§ol* 
mant» land / Zeeland / Rommel / 25ucen / en pare <©eajTo* 
*‘e öcn eteeeben / om metten anderen te delibereren na ben 
j!'*unJ? eifep en importantie ban be faben/ 3ijnde ban be boorfs 
om te in communicatie getreden / en hebbende be fabe in te* 
frnbcii gmtooordigpeid ban fijn excellentie rppelijb oberge* 
SnS leiö/ poetoel bat om beel redenen fp pet feer 3toaet btn* 

ben / op fo een getoieptige fabe een feber adbpd te fun* 
beren / princtpalijb om batfenietgefienen pebbenee* 
nige particulariteit ban ben totlle ban fijne H&aje* 
fïett: oob mebe om be refpecten ban be occafien en tic* 
tnmfiantien bie fcpieltjb be faben mogen beranbe* 
rentn beter of ecgerltaet / in toelbe geballe befen daeb 
geen ft ede grijpen enfoude/ toant bet geen bat nu goeb 
té / be occafie pafferenbe/ té baer na niet practica* 
bel / 3ijnde nodelpb bie remebien te appliceren na 
ben loop best tpdd: noeptand/fo om fijn excellentie 
te gepoorfamen/ald dm bat be nood bed Elandd een 
paeftige remedie bepoeft. Rebben be boorf? uit een 
pber tot xOobObienfi / en toelbaren ded©adeclandd 
befe nabolgenbe acticulen eendracptelpb geadbifêert/ 
alled tot pettoclbepagen ban fijn iBajejteit en €x* 
«elfentic* 

€er(i bat poetoel be toedexpaxtpe boor paex ge* 
fcprtften cifcpten eenige inoröentelijbe bingen/ men 
nieten bepoort aeptertoegen te latenbeaengebangen 
communicatie: maex bie te foeben tot een goed einde 
te brengen/cn ba* om niet te doen toanpopen de Catpo* 
iijben/ bie noep inHolland en Zeeland 3pn / oob mebe 
om te beter in officie te pouden be onberfaten / gefecen 
onbex be fuüfectie ban fijne jifêöjefteit/ detoelhe boor be 
obeclafi bie fp nu beel jaren geleben pebben / pet moep* 
ten acnrccpten/’t toeft foube 3pn tot fetjabe ban fijn 
jBajejleit / geen pope hebbende ban brede. 

25oben bien id be communicatie nobeiijb/ om te be* 
letten be aenflagenbanbe Calbiniflenbïeinl^ollanb 
en Zeeland in #ate 5ijn/ detoelhe (be pacificatie ge* 
brohen 5ijnbe) met laten en fullen met grote naexfiig* 
beid te practiferen confeberatien ban alle banten/ al* 
fofp niet en foeben ban becanberingc ban föegeringe 
en $rince / ’t toeft tot befe tijd toe de$rhtce ban <©* 
xangien niet en beeft toillen toelaten / alle binb re* 
gerende onder ben naent ban fijne jjBajcfieit/en an* 
berd geen tijtel bocrenbe ban ECieutcnant en Capitein 
a3encrael ban fijne |Ba jejteit in^olland en Zeeland/ 
poetoel po pcm dihtoild laet ontballen/bat pp een 
fcljone 23nrid in panden beeft menende Rolland en 
^eelastb/bte feer begeert toerb/ enfo menfe niet entoil 
toebetom nemen met conditiën / bat baer toel onder 
fijn (machtig genoeg/om die te beftpermen) bie paex 
feer tonen / en poetoel een ban de bpgelegen $mtcen 
opentiöbttietenfal toillen aennemenpaer befeperme* 
niffe / om niet te bomen in een langdurige oorlog met 
fo maeptigen Contnh/ fo en fullen fp daecom niet laten 
peimelijb alle bpftanb te boen ban geld en boft/om 
metter tijd be maept ban fpne msatefleit te fïpten / ge* 
lijft fp tot defeutijd toe gedaen hebben. 

<©aerom té ?tnobclijbbe reductie ban bie panden 
tepaefïen/aengefien bat boor petbexlangen ban dien/ 
be Catpolijhen feer minderen jfommigebie flecben/ 
fommige die bertreeben ; en in paer plaetfe bomen 
brembe betterd / oob mebe bat poe langer be jonbpeid 
opgeboeb toerb in rebellie en hetterie/ niet Pennende 
noep <©ob / noch ^rince/ poe baer minder pope id tot 

vfoi.99 ) {jaec reductie/alfo be betterd grote naerfïigpeib boen 
ombefonbpeib te becleiben/be binbexen dtoïngenbe 

I. Deel. 

Oorfpronk der Nederland/è Beroerten. Cl i 

tot paer fcpolen te gaen/baer fp in paer berdoembe 
opinien geleert toorden. ^ebbende oob tot Eeiben eert 
öniberfitcit opgereept / om bic te berbreben / toil* 
lende oob bat pet gemeen boft tot paer fermonen gaet/ 
en cinbcitjb niet en laten te guellen bie bat niet en toil? 
len boen. SClfo bat bit uitflel niet en dient ban tot min* 
dcringeban be Catpobjbcn en ïïeligie/entot bermeer* 
dexinge ban be maept bande bpanden en paer bette* 
rie/ toant pad men ober een topl njbd met paer getrac* 
teert/fp fouben paex met beel mindec prefentatien peb* 
ben te breden geflelt ban men paer nu boortoend / baer 
uit bat men merben ban be confeguentie ban border 
uitflel: en om te berpaeflen be reductie/ fo 3ijn baer toe 
ttoe toegen/ te toeten: pet oorlog en papd. 

2fiengaende pet oorlog/ men peeft gefien in befe 
boorleden jaren / poe toeinig men baer bp geprofiteert 
peeft / pet toelbe boet beduchten / bat men pier na niet 
beel uitreepten en fal/ toant ten tijde ban ben hertog 
ban 2Mba en in’tbeginfel ban befe laetfle txoublen/ 
be bpanbert noep niet en padden ingenomen be fleden/ 
fepepen en flerbten bie fp nu pebben/boben bien toa* 
ren fp noep fo toel ter toapënen niet ald fp nu 3D«» 
(€er contrarie onfe maept te toater en te lande toad 
meerder / be betalinge beter/ noeptand en pebben 
top paer boortganb niet bonnen beletten/fo té’t ban 
te brefen / 3ijnbe be Elanden onbex be gepoorfaempeid 
ban fijne ifêajefleit feer beborben/enbe bpanbentex 
toapenen geexerceert/en paer Steden bcrflerbt/bat 
men toeinig of niet borderen en foube/enfo top boo? 
eenige guade fortune eenig ongelub bregen/ fo fou* 
ben be bpanden paer beel ftpber pouben / en be andere 
$rodtncien moepten in een ongebal enoproerigpeib 
bomen tot ufttoedinge ban be ganfepe Catpolijbe 
ïf omeinfe Keligie. 23oben bien fo men eenig profijt 
bonde boen boor be toapenen / bat foude met feer gro* 
te boften en lange jaren moeten gefcpieden/alfo paex 
fteden feex fterb 3ön boor begelegentpeib / en fp mee* 
fterd ban be §Eee / in toelben tijd fpn JlDajefïett fo 
beel3toarigpeden moepten oberbomen/ bat fp bere* 
buctie moepten beletten/te toeten een ander 3toaer* 
der oorlog/ berbonb der bpanden/ mutinedngc der 
foldaten / en alteratie ban ’t gemene boft: boben O’om 
febexpeid ban leben of flerben/ ’t toeft topaltemael 
onbertoorpen3ijn/en obergenenber felber Elanden in 
meerder en groter maept. <Dob fo id feer te brefen be 
befperatie ban be bpand / ald paer gelub: alfo bat pet 
beter id be communicatie ban be brede te aepteebol* 
gen / en bat fpn jfêajefteit gelicbe toe te laten alle fa* 
ben bie men bepoorlijb macp toelaten / om met be 
minflexigeur de föeügicen gepoorfaempeid ban fpne 
jfêajefïeit te rebrefferen. €n alfo be principaeptc 
3toarigpeib gelegen id in ’t bertreeben ban be foldaten/ 
bie fp noemen bjcmdelingen/en bat alrebe be Com* 
mlffarifen boor bebel ban fpn €xcellentie ’tfelbe ge* 
prefenteert pebben / be faben neder geleid 3?jnbe: bo* 
Pen bien bat be bpand feid/ niet te toillen tracteren 
boor en al eetfp bertroeben 3ijn / toant pet anderd niet 
ban tooorden en 5ijn/ betoelbe men nietgepoubenen 
id te obfecberen tegen be betterd/ oob mebe bat be 
Staten niet brp en mogen opineren/ noepte bafïig* 
peib geben fb lange fp pier te Elanbe3pn. ^obunbt 
ond goeb te 3ijn/ om alle binb tot een goeb einde te 
brengen / bat men toelate petbertreb ban bien / beton* 
le die dan Rolland en Eeeland’tfelbe mede boen toil* 
ten/acpterbolgende Pare prefentatie: oob bat men 
eend té boor pet bertreb ban be berfeberinge ban be ee* 
ne en andere 3pde/ en bat men een tijd fielt tot betaltn* “ 
ge en afbanbinge ban be boorf3brembelingcn toela* « 
tenbe be bpanden > bie fp in be detgadertnge ban beiC 
generale Staten mogen proponeren alle faben / con CC 

be in fulber boegen / ald fp gcösen td ten tijde ban ben 
üeifex Carolud be bijfbe poogloflpbcr memorte / boen c‘ 
pn befe Elanden aen fpne ïfêajeflest obergebragen “ 
peeft/ om brpelpb te mogen adbiferen op alle faben bte 
tot’dElanbdoorbaer mogen 3iin: toelbe abbpfenge* 
lebext fullen toerden in panden ban fpn pajefïeit / om « 

^ff baer 



6'i4 , Hei: achtfte Boek. 1575; 
„ Daer ban te o?donmten in alle redelijbBeid enbïllib* 
„ Beid/ en dat die ban Rollanden Pedant Baer fullen 
j) fubmitteren aetiljet gene ’t toelb ban 3ijn iBajefï. niet 
„ adbij£geo?donneertfal too?den/endatmetfulheba* 
5, fïigBeden/alss men fal bebinden daer toe ötenlbb te 

fijn. 
€n om te communiceren ban DicbetfebertBcben en 

andere punctcn die in de communicatie niet geacco?* 
Deert en 5ün/fomoetmen boo? Den eerfienacco?deren 
op De inïjoudinge ban De 002I00: / fo te toatet alg te lan* 
De / De toelbe moet ftmpeUjb aen beiDen 3ijden gefcf)ie= 
Den/ fonDer Daer af te communiceren/ om te fcBoutoen 
fiet perijbcl ban bcrraDcrpe / Die fouDe mogen gefc&ie? 
Den Doo^fjet Banteren ban malbanderen boo? dat die 
papö gefloten fouDe 3ün. ©oo?t$ op DteberfebertBe* 
Den bat in D?ie maenDen / of tot ^IDerBeiligcn toe geen 
bpanblpe DaDen ban beiDe 3ijDen fouDen toerDen acn* 
gereCBt/DatooB Daer en tuffcBen De Catljolijbeban 
^olïanD ert ^celanD Baer openbare erercitie fullen 
Bebben ban Baer Keltgic/ en fo Bet Doenlijb toare/ Dat 
DegcblucBteCatljolijben toeDcromin fouDen bomen/ 
fo geeftelijbc aio toeerlijbc/BebbenDe b?pe erercitie ban 
Baer Religie en goeberen / fo Daer eenige in effe 3ijn. 

€n fo men Dat brijgen bonDe / fo fouDe 3 jjn IBa jefl. 
Deel toinnen/ Boo? Dien Dat Doo? fo?me ban p?obifie De 
gocDe CatBolijben toeBerom gefet fouDen too?Ben in 
fiaer goeb en b?pe erercitie ban Kcitgte / Doo? toelb 
tniDDcI men Betbolït beter tot De ouDe Keltgtecnge* 
BoozfaemBeiD fouDe b?engen/ toant fo men lang Die re# 
itieDie Digereert / fo iö te b?efen / Dat fo fp nocB een jaet 
Baer Religie beBouDen / Datmcn Dan fonDer <6oDO 
nierbeltjbe BanD/ De Religie Daer toe niet en fulïen 
Bonnen binDen / boben Dien Datmen Doo: Die miDDelen 
fouDe beletten Bet opftel ban De gene Die ’t EanB onDer 
een anDer pdnee en regcringe begeren te brengen. Cn 
aengaenDe Bet bertreeben ban be Vreemdelingen/ fal 
3ijn j]Baf. Daer Doo? bo?Bcren Bet accoo?t en berlicBten 
be bcftoaemifie en fcBaDen ban De platte lanDen en in* 
genomen fleDen/ en Bet bertreb mag gefcfjieben fonDer 
eemgapnarent perijbel/ aengefien Bat Die banmol? 
lanD'en ÉeelanD Bet felbe mebe fulïen Doen / boojto De 
LanDen onDer 3ijn lIBaj. gelegen / 3ijn ongelijB meers 
Der gepcupleert Dan Rolland of ÉeelanD / alfoBat* 
mcninbo?ten ttjDeen groten Doop brijgö-bolb fouDe 
Bonnen bergaDeren/ die toe! getroutoeltjh fullen Die* 
nen/fofict tod geblebcn Beeft / p?incipalijb berlicBt 
SijnDe bande ftoare lafren bande b?eemDc foldatcn/ 
geltjbfpoob Baer getroutoigBeid toel getoont fiebben 
indeeerfie troublen/ BebbenDeDc ingefetenenboojDe 
fsomflc ban Dcb?emDelingen De ^pedïranten berjaegt/ 
cn3ündc Daer na BeN?inee ban <©2angien gebomen 
met een grote macBt in’tEanb/ Bebben fpfuibenge* 
Boo?faemBeiD getoont/Dat geen plaetfeof^taDBem 
centgc affiftentie of fabeur betoefen Beeft: maeralle 
bpandfcljap Daer Dp gepaffeert Beeft/gelijb 00b ten tij* 
De bande ^ertoglnnc ban Narma / 3ijnbe De faben 
nocBmctfoeugBeidgeregcert/fo BaBDcn bcingefete* 
ncn alle troublen ter neder geleid/ metop?ecDtenban 
De Kcligie. Elfo Dat fijne f]Ba jefl. geen reden en Beeft 
aen 3ijncrondcrfatcn getroutoigBeid te ttoijfelen/al* 
toaertoobDatmendc landen toat meer toe liet / om 
Baer Derten te toinnen / ’t toelb niet alleen fal berfebe* 
ren De andere N?obincicn/maer 00b Doen contribueren 
tot De betaltngc ban De b?eemdelingen / toelbe b?em* 
Delingen men fal moeten af Danben / foBaetfBetmo* 
gelubfal3ün/omDcboo:f5 redenen / 00b omtefcBu* 
toen centgc muteric / en Dat Doo? Bet uttfetten Baer fol* 
Dpe niet fo Boog en loopt / Datmcnfe niet fal mogen op* 
b?cngen/en Datmcn Ben fal bcBelpen met Degebo?en 
ingefetenen. (€en eer fien fo Becfrmen gefien/Datfe geen 
Spatie in b:omigBeid en toljben/fo fp tod onDerBouDen 
toerDen / fp becBienen 00b minder foldpe/en30neer 
aengenomenen afgeDanbt/ boben Dienfo en gaet Bet 
geld'uit Bet land niet / beljalben ooh Datmen nocB Den* 
ben moet / Dat De ingebo?enen meer Bet land# nut foe* 
beu Dan De b2ecmdelingcn. 

» €n om Dat 3ijn .fDajefi. niet en beBoo?t / nocB niet 
n en mag aenraben Bet poinct bande Religie/ noefite 

Bet felbe ortdertoo?penBet oo?öed ban De Staten /fo „ 
mag3ün i^aj. Doo?eenbergaDeringeban25ifTcBop* „ 
penen (€Beologanten Doenabiferen/ fobetremende „ 
<0eDeputeecDen ban Rolland en EedanD Daer toe niet „ 
en bonden b2engen/ om Baer p?efentatie acn te nemen/ „ 
Datmen Die ban Rollanden Zeeland toelaet Daerb?p „ 
te mogen fitten/ lebende fonDer erercitie en fcBandael/ „ 
fonDer 00b ban pemand onderfocBtte too?Den/endat „ 
om Dat fp feggen niet te mogen bertreeben/ omdatfp » 
geen middel Bebben om Bact in andere lanDen te on* „ 
DerljouDen / 00b om Baren groten Boop / fullen fp ge* „ 
b?utben De conditiën Die alle b?eemdc Bebben/Die Bier „ 
bonnen Bandelen Baer boopmanfcljap/ om metter tijd 
Doo?goedleben/ en goede leringe bande <0ecfïelijb* ,> 
Beid / en <6odsi gratie / beheert te mogen too?Den / alfo » 
fulben ingetoo?telden guaed nietfo Ijacflen mag uit*» 
geroittoo?Den. » 

€n om alle ding toedefc opterecBten met een goed 
erempel en adminifïratie ban gdeertBeiD/ fofalmen 
Doen publiceren/Datalle a5eeftelvjbBeid Die bertroc* 
ben iö/toederom fal moeten bomen/alfo De «©eeflelijb* 
Beid niette bed en mag toefen / en dat de ïteligieufe 
plaetfen fo gedefirueert 5ijn i beel ban Baer Den bap op 
Den tuin geBangen Bebben/infonderBeid om De grote 
menicBtedcrbettcren/De toelbe gelijb gefetdijS/met 
goederempd en goede p?edicatten teBulp fullen bo* 
men/De jeaentoootdige jlaet bandeïïdigte/p?inci* 
paltjb falmen ontbieden De gene Die Daer meefi be? 
guaem toe fullen toefen/tot toienef onderBoud men oofi 
berfien fal / en Doo? faute ban Cloofieren fo falmen Bet 
SlanD neecfidpb befo?gen ban goede pa|lo?en / ett 
ParocBianc-v aengaenDe D’c?Donnantien/ Daer in fal? 
men gantfdpbbolgen Bet if. Concilie ban (Crenten. 

^it tó Bet geen ’t toelb Die boo?fcB?eben feerenen 
Kaden neadbifeert Bebben/ op Bet p?oponccen ban fijn 
Crccll. beBoo?Iijb te toefen/na Den ftaet en toefen/ Daer 
Baer tegentooo?Ddtjb De faben in bebinden/ Baer niet* 
temin fubmitterende acn alfulben Beter adbijö / alst 
3ijn jKajeilcit bebinden faldacrtoetebeBo?en/entot 
meerder boldoeninge ep berblaringe/Beeft 3ijn Crcell. 
Defe poincren obergefonden aen 3ijn jBaiefieit. 
ondergetebende toaren. d?oot Commandeur/Do 
2BiO*cBoppen ban 2Cnttoerpen/ ban 25?ugge en ban 
Speren/Den hertog ban 9l!erfcBot/ De <0?abenban 
Ealepn en Kculr / mijn leeren ban Kaffingen m 
CBampangnp/ Den Cancdier ban <0elDer!anD/ ^oc* 
to? CIbertucf Eecninug/ iKonfieur D’$C(fonbiHe/en 
2PeronimuPDeKoDa. 

^’andcr adbilö daer top ban Bebben bermaent/ 
Dat De D?ie Staten ’jsEandsf en i^ertogDomei ban 
25?abanD/aen Den <0?oot Commandeur boo? Ben ad* 
bijsfobergdebert Bebben/ optep?opofitiebpBendoett 
Doen toaiS luidende aliS bolgt: 

$Clfo De d?ie Staten’^Eand^ en IfertogDomo'ban abbjji 
25?aband / binnen Enttoerpen ten bebele 3ijnber Crc. S(en 
bergadert 3ijnde/ Bebben bp feberen b2iefban De fel* ban©u 
ber Crcell. aen Bern gefonden in Date Den ttoeden ban fiano / 
Decmaendban^eptembjiinDitjaer 1575. onder an* {{JJJ 
bete bebonden / Dat Bet Different en Den ttoifi/ daerom bc ban» 
Defe arme Nederlanden tot nocB toenietcn3ijngcap* 
paifeert nocBgeBolpen/om metter tijd in Baren ou* 'bl™Ze 
DenbeBoo2lijbenflaetgcflelt tetoo?Den/ fouDe p2inci= banug* 
palijbberufïenopttoe poïncten/ aio’op ’tbertrebban commo^ 
den bolbe en natie ban de buitenlandcrtf/en op Bet feg< J‘rnCf“ 
gen en determinatie bande Staten <©enerael/ofde ge* 
altereerde inde oude CatBolijbe Keligiefoudeninde 
boo?f3 Nederlanden mogen blijben dan niet / enBeb* 
ben niet bonnen gelaten / tot quijtinge ban Baer offi* 
cte / ontlafïinge ban Bare confcicntien / en berbtn* 
tenïffedie3P<0odEimacBtlg/ onfen genadïgen l^ee* 
reden Coninb/alöhertog ban25?aband/natuirlij* 
ben en fouberainen Ndnce / met 00b de goede onder* 
faten en ingefetenen fcBuldig 3pn andertoerben te bid* 
den in alder ootmoed / dat 3ijnder Crcellentie gelie* 
bealle 3ijn uiterfie te doen tot pacificatie ban de fel* 
bearme Nederlanden / fo noteljjb toefende / abS een 
pegelijb bcnlp en neboelende / en men boo? oogen 
fiendei?» 
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Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten. 6i$ 

Cn acngacnDc ’tcerfle potnet Dan De 3toarigpeDen 
boren geroect / flaet te Bemerken / Dat Die ban De ben; 
Den ban 0?Donnantien / 3©alcn en anDere/ pier in De? 
fejScDerlanDen geboren /peDDen fo grote getrcuitoig* 
IjeiD boo? fijne H9ajefteit en Defe3lanDen getoonten 
betoefen/ fo toel in Den toept na <©uttflanb / tot affi= 
flcntie en fecourtf ban toijlenpoger memooien föcifer i 
Caede De brjfDe fijn Ifêajeflcttg Igecr baDer / boo? 
fnue<©utntijn: al0 tot <©?ebelingen in ©laenDcrcn/ 
en alom/ enonDer anDere ook ten tijbe/ DatDcflaD 
ban Bergen in ^cnegoutocn bp Den <0?abe HloDe- 
toijfi ban kaffan bp p?actpke en lagen toao tngeno* 
men/ en fonDer toelkc benDen bepulpcngetroutoig* 
petö Dc faken/ aio te Bebucpten toajs / gualijk paDDen 
mogen aflopen/en noep Dagelijr Bctoijfen en Betonen 
nicttcr DacD / immer# Den toelken men begeert te iin- 
ploperen/ Dat fijne HBajefleit tod en rccptbeerDelpk 
geinfo?meert toefenDe/ geen acpterDenkenbanpenen 
lian of Bepoo?t te peBBen: maer pen ten bollen te Be* 
troutoen aio betoaerDerO ban fpne jBajefleitO li* 
epaem / met ook ban pare putotooutoen en ktnöcren/ 
b2unDen / ingeboren baDerlpbe en moeDerlpke S anD* 
fepap/ en penluiDen eigene goeDen/ Die meer geaffec* 
tionccrt 3ijn totten jHanBe / en beter te kaflijben Dan Dc 
buitcnlanDerO / ban todke binnenlanDerO ook genoeg* 
faem getal genoeglijk fonbebebonben too?Den/fonDer 
merkelijke DcOo?D?e / aio goeDe en Bepoojkjke Betalen* 
ge gebaen toerbe/ gelijk D’ejrperientie betoefen peeft 
tetuijDcbanDenconfente ban De bebe nobennae!/ in 
Der boegen Dat al toaren De buitcnlanDerO bertrocken/ 
’t SlanD niet en foube onberfien 3ijn ban DefenfeurO en 
Befcpecmer# / tegen De gene Die pen na Dc boo?f3 pari# 
ficatic fouöcn tolken moepen of onbertoinDen / ’t felbe 
StanD en D’ouDe Catpokjke ïïoomfe ïleligie te kren* 
ken en te beletten in eeniger manieren/ en fo toanneer 
mecrDcr getal ban bolke ban oodoge toaren noDelijk/ 
foube ’t felbe gereber en geboeglijker / bolgcnDe D’ouDe 
maniere ban Doen / gebonben toojben in De naefte 
^obincien/ palenbe aen en omtrent Denboo?f3 |2e* 
DerlanDen. 

Cn Dat aengaenbe pet ttoeDepoinctteaenmctkcn 
flaet/ Dat Dc boo2f3 Staten nooit en pebbeninpaer 
officie gefaelgeert / tn ’t fluk ban De ufantie ban Dc 
oube Catpolijke ïtoomfe Religie/ noep nimmermeer/ 
metter gratie <0oDO/ faelgcren en fullen / gelpk fp ook 
mette Staten (©enerael in ^JuniofnDenbare 1574- 
tot 25?uffd berkiaert en te kennen gegeben pebben / en 
aio noep berklaren en geloben bp Defen paerkuDer 
fignaturen en panbgcfcpdften/ onber Den eeD Die fp 
fijne iDajeflett / aio hertog ban 25?aBanD/fcpuIDtg 
3ijn/DatfpinDebcrgaDeringebanDe Staten <®ene* 
rad nret en fullen gebogen/Dat inpateofeenigeban 
paerlicDerpjcfentiefal gepjoponem/ geaDbtfeert/gc* 
raemtofgetracteert too?Den/’t toelk eenigfino foube) 
toefen ten aepterDde ban De oube Catpokjke üoom* 
fe Religie/ of bon De autoriteit ban fpne jBajefïeit/ 
aio l^ertogc ban 25?aBanb/ en $2ince ban Defe 33e* 
DerlanDen / maer alleenlijk ’t toelk De goeDe o?Dcn 
ban gjuflitie en politie en De gepele gemene toelbaert 
ban Defe i^eDerlanDen fal mogen aengaen. Cn in* 
Dien pemanb p?oponerenbe / boo?fMbe of p?etenbcer* 
De te proponeren of boo?to te (lellen/pet ter contra* 
rie ban Dc boo?f3 oube Catpolpke Religie / of Der au^ 
toriteit ban fpne jPajefleit/ ft» fuik boorflel fullen 
toeberftaen met !pbe en met goeDe. <©m alfo meer cn 
raeertcbetopfen pare gepele goeDe en opreepte affectie 
bangctroutocbaffalencn cttDcrfatcn/ Die fp pebben 
en Dragen tot Dienfl ban fpne jPafefreit / toeibaren en 
rufl ban Defe peberlanDen/ en Dat fp nimmermeer 
en fullen aDbiferen/ raben of opineren/Dat De gene 
Die gealtereert 3pn in De boorf3 oube Catpokjke JSeli; 
gie/fouben in Defe ^eDeilanben mogen blijben too; 
nen of refiDeren / maer toel ter contrarien / Dat De fel* 
be niet toillenDe pen reconcilieren totter felberouber 
Catpokjke itoomfe Keligie / fulr aio fp Statenen 
pare boorfaten ban oubero tot oubero pebben ge* 
pleegt/ maer fouben in pare nieutoe (De toelke fp peten 
45ereformeecDe ildigic) tolken blpben/ fuken moe* 

L Deel, 

ten «itte felbe j(^cDcrlanDcn bcrtrecken/ bolgcnbe Dc« 
prefentatien ban De Commiffarifen ban fijne jlBaje*« 
fleit pen tot 25reDa gebaen/fonDer Dat fp immermeer « 
boor leben of (lerben ban anber opinie fullen 3ijn/fo « 
moet pen <©oD pelpcn en alle fpne heiligen, ^r^fente*« 
renDe noep borber en naDer berfckertpeiD ban ’t gene 
Deo boorf3 iO/ inDien Deo noob toarc/ en fuifje aio fpne 
IBajefïeit foube ban Hun begeren/ alle ’t toelk fp niet 
en ttopfelen/ maer baflelpk geloben / Dot anDere 
ten ban De J5eDerlanben niet en fullen infgclprtocige* 
ren te Doen / maer pen feer geerne in aio Dien aengaen* 
Dc conformeren / op Dat fpne 3l3ajcff eït te meer ep ba* 
(lelijk paer macp berfekeren ban De noebe bruept/ 
Die ban Der conbocatie ban De bco2f5 Stoten <ï3cne* 
rad (en ban De Determinatie bp Den |?2inte ban Oran* 
gien met fpne C^caffoticcrbe berfoept) fal moeten bol* 
gen/acpterbolgcnbc fpne jDajefleitO goeDe intentie 
cn meninge. 

3©p fullen nu Defe iwbcpanbdingc bic bol gcbcinfl* 
pciDO toao / laten beruflen / en borber berpalen / toat 
geDurcnbe Dc felbe bp beibe partpenioboorgenomen 
getoeefl / Detople De C5root CommanDcur tot geen bc* 
ftanD offlilflanD ban toapenen/ gcDitrenbe Dc felbe 
panDelingc/ en paDDe trillen berflaen/ fo boren gepoort 
tO/ toaerom elk De toake cn forge bebolcn toao. 

CicDiircnDcDc felbe brcDcpanDdinge/cn Dat De ge* 
mene ingefetenen ban ^cDcrlanb noep al poepten/ 
Dat Den brebepanbd tot een getoenfept cinDc komen 
foube: fo peeft Den oöroot Commanbeur laten uit* 
gacn DitnabolgenDe flraf ^laccaet/ Dacr bp alle pan* 
Ddinge met Die ban ^ollanD cnEedanD/DieDacrin 
boorblueptige / rebellen en bpanDen genoemt toerDen/ 
fcerflrictckjk/op berbeurte ban lijf cngoeDberboben 
toerD/ en toerD pet felbe $laccaet Den 12 Sulp/ aio pet 
affcpeiD ban Den brebcpanDd Den 14. Daernageno* 
men toerD/ berkonbigt / toaer uit ook tod te fien toao/ 
Dat Den <0root Commanbeur niet opreeptekjkgefint 
toao tot Den boorf5 breDe. Ifet boorfj Paccact toao 
UuDenDealDuO: 

By den Conink. ONfcn Schoutet van Antwerpen en Merkgrave ons fPïac* 
Lands van Ryen of fijnen Stadhouder faiuir. Al ^ ^ 

is’t fo,dat by verfcheiden Placcaten,geboden en edidlen ^oot 
hier voormaels gepubliceert, genoeg verfien is gevveeft etem; 
tegens den fauteurs, a(liftenten , byftanders en recepta- 
teurs van alle voorvluchtige, rebelle en vyanden,boven bitrciwn/ 
dien dat alle geeftelijke en wereldlijke rechten verbin- brrbie* 
den en verobligeren alleonderfaten, en eiken van dien, ^ 
de felve voor vyanden te hebben , en by alle middelen 
te vervolgen, en pcrfecuteren : immers ren minften dc hoop 
felve de Juftitie aen te brengen en denunciëren. De, 
niettegenftaende zijn wy bericht en geadverteert,dat j-ornmu* 
de voorfz rebelle en wederfpannige in onfe Landen mrntie 
van herwaers-over dikmael verfwegen , gerecepteert mFr.^e 
en ontfangen,en binnen de felve Landen van geld en ^ 
penningen ook gerieft en geaccommodeert worden,en brn öc^ 
dat eenige hen overfchryven en dienen van Efpyen, <£oiuny. 
waer uit vele inconvenienten volgen en toekomen , en 
werd daer door hun rebellie en wederfpannigheid te 
langer gevoed en onderhouden. Waerom willende 
’t felve voorkomen en verhoeden , en hier op eerft 
en al voren gehad hetadvijs van onfe feer lieve en ge¬ 
trouwe de luiden van onfe Raden van Staten en fecre- 
ten, hebben by deliberatie van onfen feer lieven cn wel¬ 
beminden Neve den GrootCommandeurvanCafti- 
lien, Stadhouder, Gouverneur en Capitein Generael 
van onfe voorfz Landen van herwaers-over van nieus 
verboden en geinterdiceert, verbieden en inrerdiceren 
als noch by defen , boven alle voorgaende geboden cn 
ordonnantiën , alle perfonen binnen onfe voorfz Lan¬ 
den van herwaers-over refiderende, ’t zy onderlaten of 
gene,eenige correfpondentie of verftand te houden, 
overfchryven, advertiflementen doen,om wat fake dat- 
tet zy, aenfpreken, handelen, communiceren, negocie- 
ren, en recepteren in ’t openbaer of in ’t fecrete ee¬ 
nige van de voorfz rebelle, voorvluchtige of vyan¬ 
den, al waer ’t ook, dat de felve hun vrienden of geal- 

dFff 1 lieert 
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iièert waren , ofanderfins hier voormaels hungebue- 
ren, als landsmans, pacrioten of vrienden geweeft had¬ 
den ,’t fy ter caufe van koopmanshandel ofanderfins, 
op de verbeurte en confifcatie van lijf en goed, als fau- 
teurs,complicen,medeplichtige en aenhangerenvan 
de felve rebelle, vooryluchtige en vyanden, ordonne¬ 
rende en bevelende een yegelijken, dat fo geringe fy iet 
weten contrariërende defe onfe ordonnantie, fy ’t felye 
denuncieeren en aenbrengen aen den Officier, aldaer 
fulke voorvluchtige rebelle, of vyanden verborgen of 
onderhouden fouden wefen, of ook daer eenige van 
den overtreders van defe (al waert maer in eender pun- 
cten voorfchreven) woonachtig fijn, om de felve ter- 
ftond aengétaft en geapprehendeert, en daer na den 
behoorlijken ftraf daer van gedaen te worden, fo voor¬ 
fchreven is, autoriferende alle perfonen, ’t fy krijgs¬ 
luiden , of anderen , die aentaftinge of detentie van 
dien, metter verfcher daed, en op ’t feit bevonden we- 
fende te mogen doen, mits de felve terftond brengen¬ 
de en overleverende in handen van haren competen- 
ten Rechter, alles op verbeurte en confifcatie van lijf 
en goed, fo tegens de voorfchreven rebelle, voorvluch¬ 
tige en vyanden : als tegens de gene die met hen hande¬ 
len , confereren of communiceren, of de felve accepte¬ 
ren ,ontfangen, onderhouden of favoriferen fouden, 
fo voorlchreven is. En op dat een yegelij k te beter de- 
voir doen fouue om de felve te appprehenderen, of 
derjuftitie te denunciëren en aenbrengen, gevenwy 
van alle de voorfchreven confifcatien van goede een 
derdedeel tot behoeve van den aenbrenger of van den 
genen die de apprehenfie daer van doen fal, en d’ander 
derdendeel tot behoef van den Officier die ’t vervolgt 
en d’executie daer van doen fal, blijvende ’t derde der¬ 
dendeel tot behoeve van onfe fifque- Enten einde dat 
van onfe jegenwoordige intentie en verbod niemand 
ignorantie en foude mogen pretenderen, fo ontbieden 
en bevelen wy u welexpreffelijken ,dat gy van ftonden 
aen en fonder vertrek d’inhouden van defen doet kun- 
digen , uirroepen en publiceren binnen onfèr voor¬ 
fchreven ftud van Antwerpen, en in alle andere fteden 
enplaetfen onder uwen bedrijve en jurifdi£tie,daer- 
men gewoonlijken is uitroepingeen publicatie te doen, 
en tot onderhoudinge en obfervatie van diere proce¬ 
deert en doet procederen tegens den overtreders en 
ongehoorfameby executie van den poenen voorfchre¬ 
ven , fonder eenige gratie, gunfte ,diffimulatie of ver¬ 
drag des te doen met diefler aenkleeft, geven wy u vol¬ 
komen macht , autoriteit en fonderling bevel, ont¬ 
bieden en bevelen allen en een yegelijken datfy’tfel- 
de doende ernftelijken verftaen en obedieren. U 
voorts ordinerende onfen lieven en getrouwen Can- 

1S75- 
nuarp met negen of elf ö’Pbtt’S (fo iBeedec 3©iUem benige 
SSaröefiug aen ^onop uit €nMjtufen fep2ijft) aen 
öe öijften. tuffepen j|oo?n en €nbpuifen getoeed/ en fCfi(eö£' 
öe ïjutfïuiöen toaren in goeden getale op en aen öe mffen 
ögften/ öan en boj|!en niet acnPomen. S>en 18 al* 
fo petfeeepert geb?o?en toaë / 3pn eenige bjpbuiterg tiECqe„ 
ban’SComnr bolP op fepaetfen boo2’t<ïêiianö ban w&kv 

öe <©?acpt getoeed / maer öoo? öe b?omigpeiö ban,an&- 
öe (Êplanöetsi / sgnfe fonöec iet tiit te reepten / toeöer^ 
om te rugge getogen. ^e «©oubernettt ,§onop paö* 
öe / met aöbijs ban öe <0eöeputeeröe bon ’t felbe 
guactiereenojöonnantic gemaePt/ op liet bijten ban namie 
öetoaterenban pet gepele quartiet/beginnende ban 
Petten ïangö öen Keberöijb tot niPmaer/ ban 2H1Ïe ban De 
maer langë öe ^epeemer tot CnoUenöam/ en öoo? !»««« 
’t^ptffierbooffigat / ban 't ^pg&erboo?fgat lanr öe 
25eeitpier tot Purmerenö / ban Purmerenö lam öe Derqua*» 
ptirmer tot lBonicPeöam / toedien byt topö mojl tta m 

toefen 42 boeten. <©e öo?pen öie bpten en toacpt 
pöuöen mofïen ban petten ïanje öen ïteberöpb tot 
‘HllPmaer toaren öie ban ^fpagen met 250 mam 
nen/enmofïen bpten 1125 roeöen inöelengte. «©ie 
ban 25arningerpo?n en panng-Puifen met 202 mam 
nen/mofien bpten 909 roeöen. ^ieban ^.JParten 
en © ilboog 159 mannen 716 roeöen. 3Me ban 3Bim 
bel 126 mannen mofl en bpten söy roeöen. ^ieban 
©arittbCarfpelen CalbcröpP met 84 mannen 380 
roeöen. ^ieban Coeöiib en^.Pancraeë met 191 
mannen 860 roeöen. 3Barmenptufen met 102 man¬ 
nen 460 roeöen. poogttocuöe en €crt', toouöe met 
220 mannen 990 roeöen. ©an 3üïfemacr tot öoo? 
’t ^»ijberboo2fgat moffen bpten öeöo?pen ban oude 
en nieutoe pieö02p met 360 mannen 900 roeöen in öe 
lengte. ©pöam/^epnëbeaeP en ©eenpuifen met 17 8 
mannen 375 roeöen. ^pamb2oeb en ©pmecr met 
120 mannen 300 roeöen. ©utberfper 100 mannen 
250 roeöen. poo?öfcpertoouöe en ^uiöfcliertoouöe 
138 mannen 346 roeö. 252oeb op Eangeöpb do mam 
tien 100 roeöen. Schermer en j§cpecmerpo?n met 
ïlpp en <©2aft 201 mannen öe rcjle banöen öoetalcm 
©an ’t ^ppberboojfaat lanïtö öe 25cemflcr tot pur* 
merêinöe öe naboïgenöe öo?pen / Srfem 13 y mannen 

i 337 roeöen. JBaötoep 27 mannen 61 roeöen. SJbbe* 
I fcech/lambertjcpaeg/ (Ctoifefs en ffiSibtooit t’famen 
221 mannen 552 roeöen. Ébenpom en iBpfen 19 
mannen 47 roeö. ^pbcberfpel en ^Bcnningb20cb 114 
mannen 285 roeöen. ©pperöoejS ^4 mannen 13y roe^ 

j öen. ©ofitoottÖ45 mannen 112 roeöen. pautoert 24 
mannen 60 roeöen. ^ubbirtoouöe 16 mannen 4° roe* 
öen. 3©oggenom 91 mannen 230 róeöcn. 2Berliïiout 
79 mannén 199 roeöen. JIDcrbciöpobc 34 mannen 

cellier en lieden van onfen Rade geordonneert in Bra- roeöen. ©UÖenöpft 3 9 mannen 97 l'Oeöcn. 3©e|iet 
band over te fenden behoorlijke certificatie van de " ■ ' 
dagen en plaetfen , wanneer , en daer de voorfchre¬ 
ven publicatie gedaen fal worden , om daer mede 
voorts gedaen te worden naer behoren: want het ons 
alfo gelieft. Gegeven in onfer voorfchreven ftad van 
Antwerpen, onder onfen contrefegeljder op gedrukt, 
inplaccate den vierden dag van Julio in’tjaer 1575". 
Önder ftond gefchreven, By den Gonink in fijnen Ra¬ 
de. Engetekent 

I.de Witte. 

IU pebbe bojcn berpaolt/öat öoP2m«bam©?ap^ 
gten/ biï fpncb2icbcn ban öen oerpen ^anuarij / öe 

Staten ban Rolland on Ecclanö befcPicben peeft gz* 
paö öen öer fclbermacnö/liarc«©cöeputocröete 
fcnöcn tot «©02ö2ccpt / om öc fabeban öcboo2gefcp?c^ 
ben b2oöepanöelinge t tnacc öatfc miööelcotpö con^ 
«aorUjfe goede toaclit ponden en alle pare (leden en 
plaetfen ten bellen betften fouden / opdat’tberracö 
cnöcfiiufireaenflagcn/ ötegcöurenöe foöantgepan^ 
delingen / gemeenïph geplecgt toccöen / berpoeöet 
en belet moepten toefen. «De aöbertentic peeft pp aen 
berfcpeiöen (leden en perfonen / tot bele berfcpetöen 
retfen berntcut gepaö / öacr öoo? öe mcefte boö2gcno* 
mencaenpagcn en p2acti)Pen tebecgccfd 3pnaengc= 
leid getoeeff' ^ieban ^mfleröam3Ü«opten 7 

blocöec 8ó mannen 215 roeöen. 25innetoijfen 2t 
mannen 78 roeöen/ en^cparöam 12 mannen 3oroe= 
öen. ©oo?t0 ban purmerenö lanr öe purmer tot 
l©omcPeöam öe naboïgenöe öo?pcn/ inden eerden 
^cpartoouöe met 12 mannen 30 roeöen. (Sec 23eets? 
30 mannen 7,- roeden, ^uaöiib 76 mannen 119 roe^ 
öen. poogbafpel en ^toaegföplt met 109 mannen 
272 roeöen. <©20dPuifen 24 mannen 60 roeöen. 
jBtööelpe 99 mannen 247 roeöen. 3Baröer 71 tnan* 
nen 180 roeöen. jppöeneö en ©od^rleeh 67 mam 
ncn ió8 roeöen. ^cpeïltnPPout 102 mannen 25^ 
roeöen. 25oubeParfpel t 19 mannen 297 roeöen. <©?o- 
teb?oeP 160 mannen 400 roeöen. ©eenpuifen metter 
^lupö 138 mannen 347 roeöen. ©oflerblotPet 82 
mannen 205 roeöen. JBedlbOuöe 44 mannen 110 roe^ 
öen/ en EutPeb?ocP 81 mannen 202 roeden, «©o 
^epeuten banöcfe deppen too?öen belaft / metltaec 
bolP / bacnöelef / trommelt en getoeer / daer fp luiden 
opgemondert toaren / Pcnücöen te laten binden /te 
toeten öie ban petten en pontbo(Tcpec fepanfe fouden 
bpten tot SClPmaet op Cocöiïït: öie ban Sülfemaer lanp 
öe^epermer tot öoo?’td§ppPcrboo?fgat meden bp^ 
ten/fouden pen laten binden op’t eiland ban^epem 
mer/ <©2aft en Kijp: öie ban pet ^pijberboo?fgat tot 
purmerenö moden bpten/ fouden pen laten binden tot 
«pQdpuifcn; enöteban purmerenö modenbptentot 



lJ7$' Öorfpronk der Nederlandfè Beroerten. 'C i y 
IBonicbenbam/ moflen Ben laten binDen met Baer 
bolb/baenbelO/ trommelt engetoeer/Daerfpelrop 
gemonflert toaren/ te ^ipenDam: elr met fo beel bit; 
malie/ aio 5plteöen in bijf bagen fouben BeBoeben/ om 

‘, te boen De bptinge aio bo?en/ en ban Daer niet fcfjeiDen/ 
tot Dat anDer bolb in BenlieDen plaetfe gebomen fom 
De 3ijn. €n fo De roetalen fo gelijb niet gemeten en 
mocBten 3ijn/ moflengelijbelijb elbe pactpe t famen 
Ben quartier boo?toaf bpten. Cnof gebeurbe/ Dat; 
ter bier-tebenen opgefleben / of blocbe-gefïag geDaen 
toerbe/bpDage of bpnacBte/fouDen Ben-IuiDenmet 
alle D’anDere intooonberen gelijbelijb mette paerDen 
en fïeDen Daer fp meDe op geflelD toaren / laten binDen 
e!rterplaetfenbo?enberBaelt/ Daerfe fotiDen berga; 
Deren /fonDer ban Daerte fcljeiDcn/ boo? en al eer fp/ 
’t mare ban Den boo2fcB?eben <G5ouberneur of pemanD 
ban 3tjnen toegen bebel BebbenDe / Ben-lieDen fonDe 
boeren baer’t Den nooD bereifcBenfouDe. ^e^cBon 
ten moflen oob fo2ge D’agen metten CapiteinenDaer 
ober geflelD / Bet bollt bp Den anDeren teBolDen/om 
teacBterbolgen’tgeen Ben-lieDen geo?Donneert fouDe 
toerDen/op pene/ Dat De ontoilligen Den toilligen tot 
p?ijO gegeben / Daer Buifen berb?anD / en aio bpanDen 
baiiDen^jinceban <£>?angien en ’t gemeen 3£anbge; 
flraftfouDen toerDen. Cnfo Daer eenige Cfficiero in 
gebulte bebonDen toerDen / fouDen Baer officien ber; 
liefen/ en boo2to geflraft toerDen metb?anD en aen 
Den Ipbe / als* bojen io berljaelt. «©efe o?Donnamie ge# 
arrefleert/ en bp ben <£5otiberneur onbertebent/en met 
3ijn pitfier bebefligt 3ijnDe/ Den 16 ^Januar 1373* 
iooob terflonD in’t tocrb geflclt en onDerBouDen / fo 
lange De bo?(l bup?be / en De gene Die De $urmer met? 
te Beemfler moflen bpten / toaren geBouDen nocB een 
bijtte fïaengefamenDer Banb uitte purmer bptena 

■ jbe gjlpe / flrecb enDe Doo? De fïuio acBter ^Ipenbam/ 
omDoo2$urmerlanb toeDer in De bpte banDeJBo?; 
mee/Die na De fcBantfe ban’tCalf liep/te bomen. 
<©e paerDen en fïeDen / Daer De Do?pen op geflelt toer* 
Den/ gefcBieDe na De grote ban De mergentalen/ aio 
bp erempel: ^cBagen en 25o?cBo?n gerebent op 1500 
op ?o paerDen en fïeDen/ enfo elb naaDbenant elbe 
ioo mergen ttoe/Diein tpDenban Den bojfl moflen 
gereet en ten Dienfle toefen. 

<©ja\)e 3£en 18 jfebmarij io 3M)ilipO<©?abebanJ|oBen; 
fpwjg* lo/ J^eere tot Hangenberge uit <©uitfïanD gebomen / 
ftraioi *n «ïeninge om Bent bp Den $?ince ban C?angien 
«erft* te begeben/ en Den brijgljanbel te leren/ BP tO met 
tjonge contrarie toinD tot petten in ’t Jtoo?ber-guartier aen? 
ianS° eebomen / en alfo 3ijn meninge toao na De jBafe te ba; 

ren / om in Den 23?iel te bomen / en Dat De toinD geBeel 
contrarie liep/Beeft Bp aen Den Ctouberncur^onop 
gefcB?ebcn 3tjn bomfle alDaer/ berfoebenbe aen Den 
felben/Dat Bp Bern eenig goeö conbop toilDe berfo?gen/ 
omfcberlijbte mogen pafferentelanDenaDen j|age. 
«©eboo?f3^onopiöben 20 in fcer onflup?toeberbp 
Den <©2abe tot petten gereifl / en Beeft Bern alDaer 
toilbome geBeten / en genoDigt tot SMbmaer te bomen/ 
en Bern alDaer eenige Dagen te berberfcBen enruflen : 
maet alfo Bp niet gaerne en toilDe bertoeben/ Dat BP 
00b bp Bern BaDDc eenige «©efanten ban CmbDen / fo 
tO Bp met goeD conbope ban paerDen / De fïranBc lam 
ges / in feer onflup? toeer beo nacBtO boo2tgereift / en 
bp Den p^ince ban <©2angien gebomen / Daer Bp met 
groter eerenontBacltio getoo?Dcn / 3ijn b^oeDer <0?a; 
bea©olf/DieDes?P’incen ban <©2angienOfuflerBaD; 
De / Bier meDe metten <02abc ban ^toartfenburg (Die 
00b een fufler banDenp?ince BaDbe) gebomen 3ijn; 
De/binDenDe. 

^en 19 Bebbcn De <0cDeputeerDe ban Bet poo?; 
Der-guarticrbonDfcBapuit ÉmflelreDam gebregen/ 
Dat Die ban SlmflerDam met 15 of 16 toaterfcBcpen 
op De ^uiDer*3ee toaren / lanrDe<©oopfe en <6elDerfe 
buflinge/en alfo fp nieten toifïen toat fp in Den fin 
BaDDen / Bebben fp terflonD boDen uitgefonDen / en Den 
fïeDen en Doppen / oob De CplanDcn Daer ban getoaer> 
fcBout / om goeDe toacBt te BouDen en op Baer Boebe te 
3ijn. 5^an Bebben Daer na aDbmentie gebregen/Dat 
fp in meininge toaren om 3000 laflen bo?ens? in De 

I. Deel, 

CuinDer ieggenDe tot 5lmflerbam te brijgen / Der; 
Balben Die ban ’t poo2Der-guartter eenige fcBepenin JS5ÏS 
fiaefle toeruflen/ om De felbe Den toeg te bêletten/maer logfcse* 
iO te BergeefjS getoeefl/ alfofp Den anDeren niet en p™ 
Bebben ontmoet. ^orB Bebben Defelbe <0eDepnteerDe 
Den 25 3feb?uarp gerefolbeert tot acBt oo?logfcBepen/ ■ 
om De EuiDet3ee te betoaren/ te toeten ttoe bp Die ban 
CncBuifen / ttoe bp Die ban ïgoo?n/ ttoe bp Die ban <£; 
Dam/ en ttoe ban jBcnicbebam. 3[tem tot betoaringe 
ban’tDlieen «èilanben feben fcBepen/ Daer ban Die 
ban $|oo2n fouDen toeruflen Bet SCBmiraelfcBip met 
ttoe conboifcljepen/ €nbljuifen ttoe bootö/jpebcnblib 
een conbooifcBip/ €Dam en jDonicbeDam eencar; 
beel. poeB tot betoaringe ban De €cmO 6 oo?log; 
fcljepen / Daer Die ban €nbBuifen af fouDen toeruflen 
Bet SiDmiraelfcBip/ een boot en een carbeel/ ï|oo?n een 
boot / iDeDenblibeen boot / €Dam en iDoniebeDam 
tfamen een boot* 

«Den 26 ijBeert 3ijn Deo CommanDeuro bolb met 
negen toel toegerufle fcBuiten ban HlffenDelft gebo; 
men opte^cBermer met 130 man/ meefl al fcBut; 
ten / en 3ijn onboo?fteng aen ’t €tlanD ban ^cljermet 
en <0?acBt gebomen / alDaer fp Den BuifïuiDen en b?p; 
buiteren aengcballen 3ijn. «De topbuiterert en Buif; . 
luiDen Bebben Ben bloebeUjb ter toere geflelt/ Daer Ern 
3ijnDer ttoe D00D gebleben en een gehangen / en fp nen 
Bebben Ben afgenomen D2te of biet grote fcBuiten/ ijsban 
en De fcBoutoe IeggenDe op De ©uile-graft. ^onop 
Beeft Daer tcrflont een «öalcp/ Daer Capitein op <®wW 
toas? eenen genaemt 31an ^mit / gefcuDcn tot Benlui? *n 
Der affiftentie/ en aen De «aeDeputeerDe ban Bet |Soo?; ,, 
Derguartier gefcB?eben/ Dat fp De <£5alep met Capitein mge 
^oeDe üiDDers? alDaer met fijn bolb meDe fcBicben fcöwtcn, 
fouDen/al eer De bpanDen Die ban ’t eilanD meer fcBaDe 
aenDeDcn/ alfo De b?pbuitcren Daer IeggenDe niet mag; 
tig genoeg en toaren’t felbe fonDer meerDerBulpe te 
befcBermen. ^ocB alfo De «©eDcputeerDen blaegDen/ 
niet toel gefint te fijn foDanigc grote ert?ao?Dinartë on; 
bofleteD?agen/alfo’t felbe toel 1200 gulD.termaenö 
fouDe boften / fois? anDer mibbel gebonDen/ om tot 
minDet boflen Daer in te boo?fien / mitg eenen ban De 
b?pbuiterjSCapiteinenalDaererbarcnfïjnDe/ metee; (f.io4 
nigerbaren fcBeep^bolb ban ’t felbe eilanD Daer toe 
bertoilligenDe / opte galeie fettenDe / om Die te regeren 
en Bet eilanD te beb?ijDen.^p Beeft oob alDae? gefonDen 
Den Capitein JBicBiel Rampion met fijn baenDel fol; 
Daten tot BenlieDen betopDinge/ t toelb De bianDen be?» 
flaenDe/Bebben alDaer niet bo?Der Durben attenteren* 

3£e CïeDeputeerDe ban Den ^oo’Der guartiere Beb; 
ben op Deeo tijDO febere fcB^ybeno uit 2CmfierDam be; 
bomen / aio Datter op ten perfoon ban Den ^?ince ban 
€>2augten toat boo2genomen toaja? / om Bern om te 
b?engen/’t toelb 3P aen ^onop Bebben laten toeten/ 
BegercnDeDatljp tn alDer BacflDen P2ince Daer ban 
fouDe abbmeren / gelijb Bp geDaen Beeft /fenDenDe ec; 
nen erp?effen met paerDen geconbopeert/aen 3ijn Crc. 
Dcnleflen ijtëartij/ Die Bern Den 2 5lp2ilisf uit <0eer; 
truiDenberg anttooo2De / Dat BP tot Dier tjjD toeniet 
Beeft bonnen bemerben/Datter eenige aenfïagen of ber; 
raDerpe tegen 3ijncn perfoon boo?genomen fouDe toe; 
fen / Deo niettemin beDanbte Bp Bern banBeelDer Ber; 
ten ban De aDbertentie en Diligentie / berBoopte Dat 
Ben <0oD befcBermen en beb^BDen fouDe ban alle onge; 
ïueben. 

«DeClouberneur ^onop boo? Btnt genomen Beb; 
benDe een aenfïag te Doen/Daer meDe BP Uoopte Bet ge; 
Bele |£002Dcr-quarttcr en ïBaterlanü tebeb2pöcn/en 
De bpanDen Daer geBeel uitte D?ijben/ mitöBcmmec 
getoelD ban fcBepen meefler mabenDe ban ïjet / 
en innemcnDe febere plaetfe / Die men noemDe Btt 
25arnDegat/altoaer BP een flcrbe en getoelDige fcBant; 
fe ban meninge toao te maben / refponberenDe De fel; 
be plaetfe op D’eene 3ijDc ban Bet§e/ en opDeanDe* 
re 3oDe ban Bet ^eleiD een plaetfe op Den Sparen; 
Damfen-Djjb Balftoegen l^aerlem en 2CmflerDam/ 
Die genoemttoerDBetBto^ttr^art/ altoaer Die ban 
3CmflerDam met Baer fcBepen / fcBuiten engalepen 
Doo? febere fïuifen gebomen toaren op De Jgaer; 

5f ff 3 lemer 
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sicnfiag lettier ïiaép? / ten tfiöe ban Oet ftdcg ban ^aedem / en 
Dan^o. fjattbcn ftaer alë boe meeflet£ban öefelbe fifèeprge; 
2Jom maeftt/ baet fp nu op be boo?f3 fiuifen een fletfte fcftan; 
ssamde- ft oaööen leggen / boel met ftrijgsbolft ftefet / tot oetria; 
saftofc dnge ban öe (eibe fcftanfc / Ijeeft aenben p?mceban 
nemen. “\\4iz.^L.,_'«ïL-J «&M\\ aranif/met 
jat W te rinfle ban ue felbe fcuanre/ljeett aen oen 
Sop ©tangien gefonben fijnen ^ecretanss ^an 3©olf/met 
rent» fijn ecneti ^eötcant genaemt üan Jptcljtelfv ƒ ÏÜKi» 
JBcdeau* «II» aino (er rei o föfoen nefnutfete / en tot beie 
feiiö lijn ecnenpjeoicantgenaemi^icmjiw^y^M^ ,\l;l2rL»L 

btnariö in alle fijne feccete faften geftruifete/entotbeie 
aen öcn en betfcOeiöen tijben aen ben boomoemöen ^eete 
3©?incc pfince gefonben ïiabbc) met feftete Caerte banbe ge; 
ptnficm jegentOeiö ban öeboo?f5 plaetfe ban 0et 2&arnöe-gat/ 

“f * om ben ©eere ©jince fijn boojnemen tecommumce; 
toinmuj ren / en fo Op ’t goeb bonb / bat bic ban ^utb-^ollanb 
nieeren. met ftulpe ban bie ban Eeelanb Oen op eenen ujb fou; 

öenmecflet maften /niet alleen banbe l|aetlemmct 
m,m/ maet ooft ban Det f o?t op ben ïtaetlemfcn bijft 
en fiuifen ban ’t 0uto tet J&ett/öaeï mebe ooft paedem 
ncOeel ftdegerb en geen bictualie en foube Oeftften fton; 

Jfe nenfteftomen. 35e$2ince ban <©rangienöe gelegene 
Söen Oeiöbanbetplaetfeban’t©atnöe-gatuiceftaertege; 
fplbcn rz I u«smS ïfi^ iv>ïVia> fppt* iniPiniïJi^tti f fittëll nöö2 

ernfTag 
0OCÖ. 

fcÖIÖft 
een de 

fcOrceföaerom uit 35o?öiecDt ben x8 öaglBattp aen 
j^onop/ bat OP uitte geiegentOeib banbe ftaerte/ en 
’t gene tjem ftp be boornoemöe fpn 3©olf en ^an mu 

t0telf3. uit fijnen name toag aengeöicnt/ ben geOelen 
aenfiag en fijn boojnemen feet goeb bonb / en toecrötg 
acOte in ’t toerft gefldö te tooien / tot toelftcn esnbe OP 
Oem fonb ftjieben aen be <0cbeputeeröe ban pet $oo?; 
bec-ouarttec / baet ftp O*1 befelbebecmaenbe/batfp aenöe uec-quattiei. / uute w r 

iBedepu» Oem ban alle pjobifie boo?fien / enallcOulpe/ affiften 
teerde ivmhiMi / ïiar fiti h-ifmin haei t tie en ftebo?betlnge boen fouben / bat Op baerorn baet 
Sooï inniet berfuimeftjft toefen en foube/maetOoeeetOqe 
tierquar^ ftetet in Jt toetft {lellen/ mins bat 0p Oem m goebe but* 
fieciöat gentie foube laten toeten / toanneer en op toattijb Op 
Jfofban foube menen beerbigte toefen/en befaftctetctecutte 
aiie«o« te ftcllcn / om in tijbgx bic ban Eeelanb teontbteben/ 

toatfp fouben te boen Oeftften. ïiet D*m bo?bet^bp 
enS»? ben b2cngctfijne bo?ber meninge ftp monbe toeten/ 
dom s ’ttodft toa^ / bat On bie ban be 2flbm!raUtctt ban 
feudett- ^uib-^ollanb ooft foube baerbig maften / allcss toat 

tot ben fclben aenflag aen biet 3Pöe foube ban nqbe toe; 
ï©at ge? feb. Cenige acOten befen aenflag banfulftet impo?; 
K" tantie/aliretnocOooitboo?genomentoa^getoeefi/en 
mtoc bat men geen ftoflen/ moeiten nocO atöctb en neerfttg* 
ban be> en fteftoo2be acOtet toegen te laten / ja bat ben tijb 
naS geftomen toao / fo bit ftonbe geeffectueert toetben / bat 
Scil fêollanb ban be flabernpe bet ^pangtaerben foube fte; 

toijb 3ün/ en bat be bpanben fo petpler en fteb?ee{l fom 
öcn 3tjn/batfe fouben fo?gen/ in l^ollanb ftefloten te 
fullcn toetben / bodj eflimeetbent alleö te bergeefsf/ en 
ftoflen betlotcn / fo bie ban ftet ^oo?bet-guattiet geen 
moetenOabben Oenmeeflet ban Oet §e te maftenven 
’tfelbe in te Oouben/alfo Oetalöban nietteftebmben 
en foube Oeftften / of bie ban Oet ^uiber-guarttetOen 
feftoon mcejlet ban be mepten maeftten/ toant bie ban 
Sflmflerbam niet en fouben flapen om met alle getoelb 
ben aenflag te berötnbercn/alö fp tijbjS genoeg baet toe 
fouben Oeftften / en fouben bie ban ï^aedem / en alle 
ö’anber fletftten biebc bpanben in Oun getoelb Oat»5 
ben / t’elften boo2 Oet §e gefecouteett ftonnen toetben/ 
ban allcss toeö be felbe notelijft foube toefen / ’t toelft In 
fulftcn geballe ongclijft meet ftofl en fcOabc / ban boo?- 
bed of P20fnt foube ftp Incngen. ^an Oet § e in fteft^ 
Denöe/ foube niet alleen 3©atedanb Oaefl geOeel bedofl 
en ftcb2ijb 3ijn t maet ooft ^aetlem ban fdfsf toeberom 
mbcö finten ban ©tangien Oanbenftomen/toant 
bic ban ^uib-^olianb met Oulpe ban be ^ceutoen 
fiaböen goeben moet/ om Oen Oaefl mecfler banbe 
iaepren/befuptfte/be éSpaec,/ b’«ld 
fltomen te maften. 35e boo?f3 ^onop Oeeft ben 4 3Ü' 
P2iliö ^an imic0telf3. toeberom afgcbeetbtgtnaben 
©2ince ban ©rangien/en Oem berabbcrtccrt ben bag/ 
Siamioor hu riet croloict op ’t ®ambe-gat meenbe aen toanneer OP Oet erploitt op’t Söatnb^flat^^jbeaeu 
te bangen / ftegetenbebat fon Ctcell. o?toe foube toil; 
len{lellen/bat op eenentijbbe fafteopbe paerlemet 
ifeep? en ’t OuiO ter ï^ett ooft aengebangen foube toet; 
ben/ al eet be bpanben baet ban betabbetteett/ en baet 

inbetfienfoubentoogen/ enOPï^f^betnpetfoon met 
een bed bolt ben 7 »iltonaOet ©arnbe-gatgeto* 
gen/ en Oeeft ’t felbe tod gducfteltjft ingenomen/en ter; Bet 
flonbftjn^ectetatto ^an 25outfot aenbe <©ebepu; saarnde- 
teetbe ban ben ^teben bari ’t 35oo?bet quartter gefop; «at «• 
ben / om fecouro ban fcOepen / fdfanfeto / btttualte/en 
alleö bat OP ban nobe motOt Oeftften/te fteftomen/öeeft 
ooft batelijft ben ^2inceban Oet innemen ban bten ge; 
abberteert. Hp Oeeft Oem terflonb albaet ftegonnente 
ftefcOanfen / en alle blijt en naerfligOeib gebaen ombte 
plaetfe tod teftetoaten en te ftefetten/ ftdjgenbe tod 
affiflentic ban bolft/maet toeinig ontfet banfepepen 
engefcOut/infuiftetboegen/bat benStömitadC02; 
ndi035ittf3.bieftpben $5èbeputeerben toaö gereifl/ 
om alle toerufiinge te ftetet te bo?beren/Oem ben 22 %* 

P2iï uit l$oo?n fcö?eef / bat OP geen taeb en toifl/om be 
fcOepen en toijbe catbedé / bie Op berfocOt Oabbe / ge; 
reet teftrijgen/ bodj bat baet tod eenigefmalletat; 
beeto geteet / maet nocO met geen gefdjut boo?fien en 
toaren/ en fo be fafte albaet geb?eben toetb / bucöte OP 
batter geen gefdjut op ftomen en foube/toaetom Op ge- 
taben bonb / bat 0p fdbe eenrnad tot l^oo?n foube feo; 
men/ om be <6ebeputeerbe aen te pojten/ alfo fijn pet* 
foon baet niet en ftonbe uitredjteh / boo? bten baet om 
eenigOeib toaq / en be fafte niet entoetöepeOertigt. 
gjan iBicOielffen fcO?eef Oem ooft uit 35df/bat OP ben 
18 toaögetoeejl ftinnen ^eibenmet 3©afled/JKons 
feut la <0arbe / ben 3fbmitael enbeganfcOe Hbmi> 
taliteit/ en batfe ban meninge toaren/ben 19 of 20 öert 
bijft met Oet Oui.ö ter ^ert aen te ballenmet alle maept/ 
gdijft ÖP aen’tfcOieten tod Ooten foube/ftegetenbe/ 
bat Op met menigte ban grote en ftlemejcOepen Oem 
tet felbet tijb foube laten binben fo ftp be ftucfttnge/ als 
aen’tboo2f3 25atnbe-gat/aleetbe bpanbfpn maept 
ftpbenanbeten mocOt fttijgen/onbettuffcOen gtngbe 
toerufiinge geïjeel flappelöft toe in ’t j&002bet-quat; 
tiet / en fefteen of be fafte Oen niet tet Oenen Stuft / of 
battet Oen tegen beftojfl toaö: maetbe 
toaet toetbenbe öe importantie ban be fafte / en flte; 
pen niet / maetruflenin alöet Oaefl al toe bat fp fton; 
ben en mocOten / guamenfe bagdijt ftefloten en fte? 
fpifngen/ fttegen ooft eenige bictualie fepepen. ^onqp 
ftefelaegbe Oem feet obet Oate flappigOetö / batfe be 
goebe miööelen bie Oen nu prefenteerben/metenge; 
fmiifeen/öaer gplieöen nu / fcOdJft 0P/8enoegfaem 
berfeftert 3ijt / be ftoeperö ban ben bpanö alOter al* 
tOanöleggenöeinugetoelb/en petScöetoijb teftt0; 
gen/fo fpmaet Oaet beboit/bolgenöe ben totlleban 
fijn €rcellentie nu boen / en batfe nu met ftletne ftoflen 
fullen ftonnen uitrccOtcn/’t toelft fp naermaeto ( al$ 
fptod fouben toillen) met grote ftoflen met en fullen 
ftonnen te toege toengen / ’t toelft Oem betoo?faeftt aen 
fijn Ctcellcntie te moeten ftiagen obet Oen ftlcmöe; 
boit / bat OP met alle fijne naerfligOeib/ fdjtoben/ firn 
benban ben mmirael/ Op Oen-lieben niet en Oabbe 
ftonnen uittedjten / en lieten Oem alöaetbooröen 
bpanb leggen / tot grote ftlcinacOtinge ban fijtto 
ftebelen/fcOröft Oen nocö boo?öe laetfle mael/batfe 
Oem bodj fenöen be fcOepen met gefcOuten anöets 
betfien/gelijftOP ben^bmitael ftelafiOabbe/enp?ö; 
tefleett boo? <©ob en alle öe toetelb banfpn goeööe- 
boit / en bat fp Oem en ’t bolft baet genocgfaem in ben ban 
nooö berlaten / en 0»e tod fp Oem een fdjtp met ecmg nop> 
ocfcliutocrcnsai liassen / SatljtttnetocmegcntoaS gg(»; 
om ben bpanben te tefifleren / bed mm om Oem eemg tffrt>e 
aftoeft te boen. €n om Oen te ftetet te animeren / non de 
fcoröft bat öe folöatenftp 0dU5önbe / fo goeötotlltg »»» 
en geanimeert 3ijn / battet niet uit en toaöjtc fp?e; ^00?, 
Oen. m fcftnjft ooft aen ben CommifTadsS JBeeflet dcrquai 
3©illem25atbefiu0/ öatftp bocftöe faftcntoilftelpen ««• 
bebo?öeten met alle naerfligOeib / en fteftlaegt Oem 
felbe obet öe tracgOciö bet <6eöeputectöen / bat OP 
Oem feet ftetooeft / bat be goebe miööelen bic Oen <0ob 
fo genaöelijft aenftieb/ niet en mogen getoutftt toet; 
ben. ©p Oeeft ooft aenöen55?ince ban <©rangienge; 
fcOrebcn/ bat OP beboorfcOreben plaetfe ban t25arn; 
be-gat ingenomen Oabbe/ en bat OP be felbe feet p?0' 
prijs* en ftequaem bonb om Det ganfcDe pe in te 



Oorfpronk der Nederland^ Beroerten. 
&Ï7P 

fetijgen/en tiat Op ffec&cïijlt boenbe toaö om albaec 
een fterftte en bafïigOeib te maften/ bie Op niet en 
ttoijfdt óf en fal fijn 5f. <©. aengenaem toefen. <Dan 
tóat biligentie 0p aenbe<©ebeputeerbealbaerinbefe 
fafte/fo niet fc0?ijben als? anbccfinö ï-cf boenbe / fo en 
Oabbe ftp tot nocD toe geen aflïfïentie noeft ftulpe / noeft 
ïipfianö ban gaiepen of feftepen ftonnen fteftomen / en 
fo ftp eenige genoegfame Oulpe Oabbe ftonnen Befto* 
men / foube toel geftoopt Oeööen ben bpanb / Die bacc 
O002 be gaten leib met bijf boeperó/ een galepe/ en 
bertien toaterfcOepen tot boo? Sfimfierbam té boen 
Oertrecften/en bte ban ^parenbam / ï^aedem / ©e> 
Oertoöft/ Sdffenbelf en jBaenrebam fo te benautoen/ 
bat öaet mettec tjjb be btetualie foube moeten ontftje* 
ften: maec 0em baec alleen fonber Oulpe binbenbe/ 
mofï tot fijnen groten leebtoefen (lilleblöben leggen/ 
fonber pet bo?ber te mogen uitrechten / en bat Oem ooft 
geen bo^beu Oulpe en (ionb ban Oenlteben te bectoacO* 
tenom’tlfemetgetoelb in te nemen/Ooetoel ’tfelbe 
goeb om boen toare/ ten toare fijn oèicceHentieOenlie* 
ben ’t felbe ftrtctelijft belafïe. €n fo fjjn €jtcell.geliefbe 
nubanbec ^uib 3tjbe pet aen te rechten /bat Oot felbe 
fubptelijftbeOoefbetegefcOïeben/toant Oom bebpan* 
ben apparentélijft bagelijr meer en meer fouben foe* 
ïtenteberflerften. 

&ijn €rcellentie en be acbmiraltteit in Euib-^ol* 
ianb op befe fafie gebefotgneert Oebbenbe/bonben goeb/ 
3fonftfteer 3Joljan ban ïBoerben ban ©liet/ met ï|op* 
man .Éiclaeg Hupeljabet ober te fenben / met bie ban 

(F. i03.) ben $oo?berguartiere be naerbolgenbe articulen in 
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e r\At die van Zuid-Hollandden Sparendamfen dijk 
^niet innemen en mochten noch behouden, voor 
en aleer die van het Noorderquartier hun meefters van 
het Ye gemaekt hadden, dat daerom die van het Noor- 
der-quartier alle hare macht fouden aen te wenden 
hebben , om het Ye te bekomen, en te mogen behou¬ 
den. 

Dat in fuiken gevalle die van’t Noorderqnartier ’t Ye 
hebbende, die van de Zuidzyde den dijk voornoemt 
wel innemen fouden, en beneerftigen dat den vyand 
van het Ye verdreven zijnde, hy die van den Zuiden 
niet krenken en foude mogen, en datfede Haerlem- 
mer Meyr wel befchermen fouden, en dat overfulx 
Haerlem ganfelijk belegert foude zijn. 

Immers dat die van Zuid-Holland de Meyr en *t Ye 
famen niet beneerftigen en mogen. 

Dat men ’t felve ook in geen hazard nemen of Hel¬ 
lenen foude, door dien dat fijn Excell. nochte de Sta¬ 
ten en Admiraliteit aldaer niet en konden verftaen, dat 
men den vyand veroorfaken foude eenig voordeel op 
dien oord lands te halen cn reputation te krijgen, die hy 
in ganfeh Holland doe niet en hadde. 

Dat ook niet goed gevonden en werd, ingemger 
wijfe de fleur der knechten op den dijk te verliefen, op 
dat de vyand hem niet en verftoute eenige fteden aen te 
grypen , verwift zijnde daer goede foldaten verflagen te 
zijn, de fteden qualijk verben, en gene meer zijn en 
Fouden, om de fteden (die den vyand foude fchijnen te 
willen beleggen) teverfien, te min om fecours te mo¬ 
gen fenden, allo een yder pJaetfe, ftede en fchanfen de 
fijne nodig hadde. 

Dat men ook acht nemen raoft, dat men noch op 
terme ftond van peys te tra&eren, dat men daerom 
voorfie,dat men door eenig verlies de vyand van de feil¬ 
de niet en vervremde, en dat men daer na de fake ge- 
wifïe nemen foude mogen 

Insgelijxdat die van het Noorderquartier verklaren 
fouden, wanneer fy verhopen fouden den vyand van 
’tYe te mogen verdryven en te behouden, op dat die 
van den Zuiden in fuiken gevalle, met Godeshulpe, 
den dijk mochten bekomen. 

Dat die van Zeeland nugeneaffiftentie hiertoe en 
mochten doen, door dien fy genoeg in Zeeland en el¬ 
ders, om de Eylanden in den Zuiden leggende te be¬ 
fchermen , te doen fouden hebben. 

Al’t welk wijder en breder in ’t debatteren was ver- 

haelt by henlieden daertoe gecommitteert, en onder¬ 
tekent , Joban van Vliet. 

Niclaes Ruychaver. 

<©ie ban ftet $oo?becguartier/ bte tot befe fafte ban 
eertfen aen niet feec genegen en blaren getoee(t/en al 
Oenen geroepen Oabben/ bat ben aenfïag ban ben Eufi 
ben beöoojt Oabbe op eenenbag te gefcOteben/ennïec 
beertten bagen baer na / hebben 0ter op befe anttooo?* 
be gegeben bp gefcOnfte. 

I N den eerften, alfo de fchanfe op 't Barndegat doe 3tnr> 
dagen geleden was begonnen telken, en de fa- 

ke van de zyde van Zuid-Holland dus lange was ver- jjan {jet 
trocken, de vyand hem naiddelertijd te water en te allooi* 
lande grotelijx hadde gefterkt, fulx dat het gene dat 
in ’t eerfte begin lichtelijk om doen hadde geweeft, nu tonojff * 
met grote moeite en koft en duifendvuldige hazard ge- ao?fafte 
daen foude moeten werden, ’t welk de voorfz Gedepu - l!!c 
teerden verklaerden, dat de wille van fijne Excellentie gg?, P 
geenfins en was. 

Want dewijle de vyand nu met acht wel gemonteerde 
Boeyers voor de gaten van ’t Barndegat lag, met dewel¬ 
ke fyluiden fonder gelijke Boeyers niet vorderlijx en 
konden geflaen, welke Boeyers fyluiden nu feer weinig 
hadden, en de Carveels en andere wyerc fchepen, die fy 
alleen daer toe fouden moeten gebruiken al wel mee 
gefchut verfien, lichtelijk door de vyandlijkeBoeyers 
van alle defenfie met calibersen mufquettenontbloot 
fouden worden, en den haren lichtelijk alle fecours en 
middel om wederkeren genomen konde werden, en 
geen wijk op eenige fchanfen of plaetfen hebbende (als 
breder by monde was gedebatteertj verloren foude 
mogen worden. 

Waer door fy niet alleen van de felve fchepen, 
fcheepsvolk en foldaten: maer ook van ’t meerder¬ 
deel van ’t gefchut van dien quartiere ontbloot fou¬ 
den werden, en mitsdien voortaen de middel niet fou¬ 
de hebben, om eenige geweldige armade na behoren 
met gefchut uitgeruft te wege te konnen brengen, waer 
aen was dependerende’t gehele meefterfchap van der 
Zee,’t Vlie, Maersdiep en Eems. 

Behalven dat in fuik innemen van ’t Ye met alle hun 
geweld fy aen alle hare Zeedijken tegen Holland,Over- 
yffel en Vriefland overfulx gebloot fouden worden, dat 
lichtelijk hen aldaer eenen groten inval, ja het verwoe- 
fte van’t gehele platte land over foude mogen komen, 
te meer fo fy in ’t feker verftonden dat de Cornel (fy 
menen de Heere van Billy) alle potten en fcheepsvolk, 
wes hy bekomen konde, aennam. 

Ook dat de vyand opter felver ure aen allen kanten 
de voorfz fchanfe van ’t Barndegat aengreep, en re¬ 
de de loopfehanfe van de felve in hadde, fulx dat in 
groten twijffel ftond, om ’t grote geweld der vyan- 
den,of het oorbaerlijk was de felve fchanfe te behou¬ 
den of niet. 

Hierom en konden de Gedeputeerde en Burge- 
meefteren voorfz voor die reife geen fekere of va- 
fte antwoorde geven of tijd ftellen , dan fouden fo 
tot defenfie tegen den vyand binnen ’s lands als ook 
buiten op de Zuider-zee, haerluider fulx met fche¬ 
pen , fchuiten en galeyen verfterken, ook alle inko¬ 
mende Boeyers ophouden, om na de tijd haer toedra¬ 
gen foude, mette eerfte geproponeerde oorfake voort 
te varen. 

Verfoekende fijne Excell. en die van de Admirali¬ 
teit haer ook in fuiken gevalle, of de vyand niet vorder¬ 
lijx tegens henluiden uit en rechtede, en de oorfaek fulx 
vereifchte, mette eerfte propoGtie voort te gaen, gelo¬ 
vende fijne Excellentie en die van de Admiraliteit van 
allegeftelteniffè en wedervaren aldaer terftond en in 
allef diligentie te adverteren. 

® <©ouberneuc ^onop nu merftenbe/ bat ban 
-Ly fijn boo^mtmn cn aenftag niet goebóbolgen en 
foube/ en bat alle fijn arbetb / moeite en bigt te 
bergeefs toaö/ berflaenbe ooft batbebpanbalpenen 
fïeeftee toerb tg niet toel tebjeben gebwep / en Ooetoel 

#ff* * 



'Cio Het achtfte Boek ij 
De folBaten fcertocl gcmoeö toaren/fienBenocDtane? 
trattcc geen ontfet en quant / Ban Brie öamlopcrg / öat 
oofi alle Defoetelacrg en Boeten Berliepen/ Boor öten 

Sïrn öat 00 tpöróö0 ^uam öat bpanöen toel met ? o fcBut^ 
bam tict> ten gelaöen met Bolft Ban ^aröam quamen/ fterft tuf; 
fierüen feften Be B?ie en 4.000 mannen / fo fefneefBen ©Berden 
sen / om luitenant ©roeftïmifen opten 2 3 2Cp?iltgf aen Ben ©; 
iaïnbe-Bccflen^onop/BteBaeg^te Boren metten Boorfcftre; 
flit te Ben ©liet en tötipcftaber Ban Baer Bertrocften toa.3 / 
berobe^ öat|-0 ip 0ecn ontken ftonbe ftcijgen/ pet met ften- 

ItiiBen geöaen Bias? / Dat Be BpanB ften-lieöenin Bcr 
nacBt ontrent ttoe uren een allarm na ©uiftefloot 
BaBBe gemaeftt/en op’ttoaterban ften-lieöen Baert 
boft aengegrepen ftaööe / Berfocijt Bictualie / ftruit en 
feogeig/feftrijft Batfe niet een ure feftee en IjaBBen/ geen 
ftuipc Ban eenige ^cpanfertf/Ban alleen öegoeötoil; 
ïige Ijerten Ber folBaten / Bie Biel gemoet toaren / fo fp 
maer fefterfteiö Ban ontfet ftregen / alle Be Brpftuitercn 
Braren 00B toeef) / ftaDBen nocD fcBuiten noelj fefte; 
pen/@c. ^enbrieftoaögeöateertöen 23 5ïp?iliöen 
onDertcBent Bp ifentift Ban 25?ocBljuifcn / JBicftiel 
^oegelBe getoelöige $roBoofi / Coenraet Ban ^teen* 
BjijB / iBicftiel Rampion / ©ernaröug Be 35r3P / 
queg €B?i|ïalenl^enriB Ban ©ultclj 3©acIjtmee(Tet. 
ÉPfcïtëijftooft aen hopman ©arftop’tCalf/öefgc; 
lijjcaen hopman Igenrift |Bicljielf5. intoatgcfTaltc; 
ttiffe BefaBen alBaer gelegen 3ijn. «gonop Belegde; 
gentljeiB BerfTacnöe Beeft cttelijfte fcljuitenenfcftcpen 
gefonBen/ en ïjen-ïicBen gefeftreben Batfe Baer in Be 
principale fcljanfc fouBeti BegeBen/ en ficïj in Ber natljt 
met o?B?c en jTilte te Bcrlïcrftcn na ©of^anen / altoaer 
BPfcljuiten genoeg falgereet ftouöen/Batfe ftaccftcfïc 
Boen ’t gefcljut te BcftouDcn/ fo niet Batfe ’t felBe int gat 
toerpen / Datter Be BpanB geen profijt aen en ftrijge/ en 
Batfe fjare ftutten aen BeiBe 3tjöcn aen BranB fteften / Be 
Brugge aftoerpen / en mette mee|ïc fTilte en crBrc Ber* 

&te trecBen / en fjcn-licöcn getoeer niet en Berlaten. 3£cn 
ban oct oBerjlen luitenant en ©apitcin BcrfTaenöe Batfe geen 
KSr' Bulpetebertoacfjten enl)aBBcn/3Ün Door eenen toeg/ 
na- oeo Bie Den ©Bcrfïcn ^onop ftaööc laten maBen/met goe* 
laren het Be oröre en gelijft mcttet gefcljut Baer af geBomen/ fon; 
jambe- jjcr pemanB in’taftrccftcn te Berïicfen/ foBattcrniet 

geBIeBcn enig Ban Be Brie Damloper^/ toaer Ban Be 
BpanB Ben eenen al fmorgenö tngenomen en BerBranB 
ftaööe/ en 12 of 13 folBaten Baer op 3tjnöe omgeBracBt 
engeBangen/Be anöer tBje Damlopers/alfo men Bie 
nietenBonBe falBercn/ tjeBBen fp fdBer inBcngronB 
Boen finBen/op Botter Ben BpanB geen BoorBeel Bp (jcfc 
Ben en fouöe. 3Wfo isf Befen aenjïag te niet gcgacn / en 
IjeBBcn Be tngenomen plactfe tocBerom moeten Berla^ 
ten / na Bat fp Bic 17 Bagen in geljaB en BeBtaert BeB# 
Ben. <©c €>ouBernenr ^onop Beeft Bern Baer oBcr aen 
Ben ©rtnee en anBere l^eeren fcerBeftlaegt/Batmcn 
Be goeBe gclegcntBeiB / Bic <©oB fo mcrftelpinBen 
BanBcn BaBBe gepelt / alfo IjaBBe laten Boor Bp gaen. 

^ttoplc Befe IjanBelinge Ban Bet innemen Ban Bet 
he%m> 25arnBe-gat gcfdjicBe/ foiöopten n 5üpriltoefenBe 
fbaiieeo aio Boe ^aefdjmanenBag tot llBmaer een ^pnoBuB 
ftouocn 011 BergaBeringe Ban alle Be ©reBicantcn Ban Be <©e^ 
set aiit» reformcerBoKeligic in Bct^oorBcr-quartier geBom 
macr. Ben / alBjaer Ban Be lere / orBre en BrclBarcn Ber felBer 

gcBanBelt/ en ctlijïte gcfcBillen tuffen eenige PrtBi= 
canten ontfïaen ter neBer gcleiB tocrBen. «©e ©ouBer^ 
ncur ^onop fouBe alBaer alö ©refiBcnt iegcntooorBig 
5t}n gctüeed / Bolgenöe Bet Berfoelt ceniger ©reBicam 
ten/om B002 fijne autoriteit alle ejcccffiBc en fjoge tooor* 
Ben te Boorliomcn en ter neBer te leggen / en Bat alle Be 
BanBelinge BrcBeltjlt en iticljtclijlt fouBen afgeBaen 
BoerBen / Ban oBermitei BP geoccupeert BragfopB^t 
26arnBe-gat/ Beeft Bp alBaer in 3ijn plaetfc gecommit^ 
teert ©Ijüip Cornelif3.25urgcmee|lcr Ban SMümacr. 

Sn Be maenB Ban |©ep quamen Ban alle jijBen Bi; 
Berfe aBBcrtenticn Ban Be grote apparatie Bie BpBen 
groot ConmianBeur gemaefet BjerBe/ om Be oorloge te 
continueren / niet tegenlïaenBe Be BanBelinge Ban Bre? 

mt* Be. 3©ant niet alleen en liepen Be gerucljten Ban Bat BP 
frijeföeu 4oo pionniec.ö BaBBe acngenomen/ maer ooft Bat Bp 
{ciiïii ^00J fföcpen BeBe toerufien/fo tot Klmtoerpen/^mjïcï; 

Dam aljs ^arlinöen / en Bat Be ï|eere ban ^iergesi toel nar nc 
12000 mannen Bp Ben anitcren BergnöerDen / om Ijet £?c* 
^oorBerquartier aen Brien oorBen teffens? aen teta= mQnDeuj 
ften. <©erBalbcn Be ^rince Ban ©rangien aen allen fcmtei 
3ijBen fcBreef/Batfe goeBe toeficBt en toacBt BouBen £Jg“ac 
fouBen/op Batfe niet onBerfiené en fouBen oBerballen te taatei 
BrerBen. €mBer anBere Beeft Ijp Bp BiBerfê BrieBcn Ben en te 
<©ouBerneur ,$onop gefcBreBen/ Bat BP Ban geloof; ,an“^ 
tocerBige perfonen Biajs BerabBerteert / Bat Be BpanB 
ban meninge toa^/ ficB met alle fijne macfjt Btm te Be; 
geben op Bet 5^oorBer-quartier Ban ï^ollanB / om al; 
Baer eenige ^te&èn te Belegeren: toaerom BP niet 
Beeft ftonnen laten/ BenluiBen met alle Blijt ennaet; 
jïigfteib te aBBerteren brei op Baer BocBc te 3ön/ en alle 
blijt Boor te toenBen/ öat Be FteBen / Baer apparentie 
fouBe toefen Ban Beleg te BertoacBten/met alle proBifie/ 
munitie en folBaten mocBten Berficn toerBen / Baer na 
Bp BrtcBen BanBen 21 en 23 |©ep confirmeert Be Boorf5 
#rince Be BoorgaenBe toaerfcBcutoingen/ en Bat BP 
Boorfelter BeraBBerteert iö/BatBp al opBentocBt isS 
met ruiteren en ftnecjjten/batfe Baerom op allesSgoe; 
öe orBre toillen (Tellen. €n bp alBien BP meent / Bat fp 
Be lange fcljanfc niet en fouBen ftonnen BouBen/raeB 
Ben Bet toater in te laten ftomen / toant (feiBe BP) ’t tgs 
Beter toat lanBss beborben / Ban Bet geBeel te Berltefen. 
€n Bp anber raeB Bern Ben Slaper Boor te fleften / $c. (*. 104 
öit a©orcum in ©riepanB toerB aen eenen gieter 
<Ö5arB2antf3 tot ^nftljuifen gefcBreben/Bat tot i^arlin; 
gen tocgcrU(i toerBen 5 boeperj? / 3 boots? / 3 galepen/ 
16 jacötcn/ en 4 toijBe ftarbeels? / Batter geftomen toa; 
ren 50 metalen (Tucften / en batter nocB Dertig op feo* 
menBc toeg toaren/BocB Battet toel 14 Bagen fouBe 
acnlopen / eer fp fouBen ftonnen gcreeD 3ijn / en Boetoel 
fp öaer na aBBertentie ftregen/Bat Ben fcBecpstoolft 
Bcel Baas? Berlopen/ fo toerB Baer Bp geboegt/ Batfe 
anBere focBrcn te toinnen / gaben gulben opte 
BanB/ <jc. <©ic Ban ^oorn fcBreben BpBarebrieben 
Ban Ben 24 flap BerabBerteert te 3ijn / Batter feftere 
BagaBonBen tocfenBebremBelingen / Boor ’t ^oorBer; 
lanb toarenlopenbe / toaer Boor men Beforot toas?/ Bat 
Boor Be felBe / tertoijle men tegens? Ben BpanB aen öe 
feftanfen öoenöe haas?/ toel eenig fpel Ban Binnen / ’t 3P 
Boor branö of pet anöerief gemaeftt moeftte toerBen / eit 
öat Be ljuiiïuiöen fienöe Ben Branö opgaen in ïjare Bor^ 
pen/ Boor Brefe Ban Berraeö/Berlopen/en BenBpanöi 
toel eenig BoorBeel moeftte ftrijgen / om Ijet toelft te 
Beröoeöen Boor alle Beftoorlpe miööelcn/fp geraöen 
Bonöen/ öat men Ban Binnen in’t^lanö feftere paer; 
Ben gereeö pielö / Bie Be ftuifïuiöen in öe fcftanfen/Baec 
Ban aöBerteeröen en moet gaben/ om Boor (Tauftertig; 
fteiö Ben BpanB niet in te laten /en niet uit ftaerboor* 
Beel en toeften. (€en felben Bagen fo feftreben öe <©e; 
öeputeerBe ooft aen ^onop Bcr|lacn te ftebben / öat öe 
BpanB ftetftooft na’tjöoorBerquartier fjaööe/ omöe 
feftanfen alBaer met aiöer macftt aen te ballen en ober; 
rompelen / toaerom.fp Berfocöten in aiöer ple te Befïel; 
len/ öat Be fcljanfen en anöere plaetfen alBaer met 
goe&c en fefterpe toacftt / fo Ban fjtiifluiöcn al^ ftrijgs?; 
luiöenbefctenBerforattoeröen/ ®c. ^ie Ban ^oorn 
feftreben ooft öen*2ó jBep aen Ben «©ouBerneurber; 
(ïaen te ftebben/ Bat öe BpanB inöcïfêijftöaBöeïeg; 
genöe op ^ee/toel 50 ftfjuiten cpftarrcnoftoagens? 
gelaöen / toaer mebc Ijp mecnBc tot petten of baec 
omtrent eenig inbreeft te Boen/om alfo in Be feftanfen 
te geraften. ©an jBonicfteöam/ Ban €Bam en ëlöcrs?/ 
ftregen fp gelyfte aBBertentie / öat Ben BpanB Ban Bin; 
ncn Door eenige BagaBonBen meenöc branö te (ïieftten/ 
ooft Bat Be BpanB Ban meninge toajS 4 of 5000 folöa; 
ten tuffeften jBeöcnblift en €nftljuifen op te fmac&cn/ 
om alfo in ’t lanB te Ballen/en Bat tertoijlen eenige 
Berraöers? in ’t lanö fouBen 3ijn / Bie Be Dorpen in 
Branö fouBen (Teftcn. <©en ©Berften luitenant Sc»5 
fter ©ciirift Ban 25rocft[juifen fcf)?cef uit 3Bormec 
Ben 27 |Bep if7?- ftonBfcftap tefjebben/ Batter ttoe 
mannen uitftetjsoorber-quartier tot^llmfterbambp 
Den ï^ccre Ban ^iergeö toaren getoecfl/ enftemeen 
nieutoeftaerteban ftetjöooröer-quartier/ öaer in ftet 
felBe quartier Ban (Toot tot (Toot / ban Baert tot Baert 

aen- 
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acttgeUJcfen DwDcn / étt Dat fp clr ioo guiticn.fif tot een 
gefcOenl! gekregen IjaöDen: en ineecanöecc Diergelijk 
ïie aDtimentrên guatnen ban DcrfcfjetDcn oo?Den en 
plaetfen. JBaerom Den <0ouDetneuc ^onop met 
raeD en aDDijö Dan De <©ebeputeerDe Dan De fteDe Dan 
Het ©oo?Derguartter/om Daer tnDjeIteDoo?ften/en 
3t tt'anD te Derfefeeren Doo? alle tnDaften/ ook tegen De 
DagaüonDen en De?raDer.ö/ Die ’er binnen ’t HlanD 
moröten 3ün / Derfcl)eiöcn goeDe o?Donnantien ge; 
macltt Debben: al$ 'eer|t fekere o?Donnantie op De 
toacbt / Die De fuuflutDen ’t geïjcle $oo?Derquactter 
Döö2 fouDen bebben / Die top bier meDc bpgeDoegt fjefr 
ben / en ixiagf UuDenDe Dan Daoo’be tot Djoo?De alg 
Dolgt: 

ft Lf0 des algemenen vyands moordadige aenflagen, 

ban'öc ^ die fy °Pce ichanfen en dorpen in defen Lande 
toacfjrfn voorgenomen hebben, dagelijx hoe langer hoe meer 

tor rnijndef kennifïè komen, menende met grote heyr- 

kracht en menigte van volke ’t platte land, en infonder- 
gt'n Den heid ’t Noorderquarcier te overrompelen, wel wetende 
èpati’ dat de belloten lieden (God heb lof) van allen behoef- 
en°bpan!>ten gcnoeg voorlien, verfterkt en bemant zijn, en de 
Denm» burgers van dien alfo eendrachtelijkgerefolveert,orn 
fleflelt. voor den vrydom van’t Vaderland totte lelie droppel 

bloeds te vechten, fo genoegfaem by de vromigheid 
van die van Alkmaer, Haerlem, Leiden en anderen is 
gebleken, infgelijx by de vromigheid in de fchanié van 
Schoorldam , Crffibendarti en anderen gepleegt- En 
om de ielve onfe openbare vyands aenflagen te voor- 
flen, en met macht eendrachtelijk te refilleren en we¬ 
der te llaen. So worden den nabefchreven Scholten 
gelijkelijk en elx refpedive van wegen fijne F. G. wel 
ernllelijk bevolen, henlieden, yeder uit fijn dorpen, 
mee fo veel volx als hier na gefpecificeert llaet, terflxmd 
en fonder eenig vertrek op te maken, om haer wacht te 
houden ee» yegelijk t’fijnder gedeftineerde plaetfen 
of Hier rta volgende, met fuik geweer daer fy op gcftelt 
zijn, en mitsdelen noch opgeftelt v/orden, te weten 
die hem eenigfins vermogen, fullen gehouden wefen 
een roer met een flefch en fleskielgen, een pond goed 
kruits, loot en lolnten altoos gereed te hebben, waer 
toe allen Scholten en Officieren belaft werden, opte 
verbeurte van haerlieder officien’tfelve wel ernllelijk 
te doen onderhouden, en goede regarde daer op te 
nemen, enden onwilligen daer toe teconftringeren, 
en den genen die van genen ftate of macht te zijn , ful¬ 
len gehouden wefen te brengen een goeden verre-ja- 
ger of een lange twetande vork met een zijdgeweer of 
een fnedige byle onder haer gordel , en of’er eeni¬ 
ge Mennoniten waren , fullen gehouden wefen te 
komen met een fcherpe fpade, met een mande , en 
fullen gelijkelijk gehouden welen haer wacht waer te 
nemen , en tot haren nooddruft voor haer brengen fo 
veel vidlualies, als fy in drie etmalen behoeven ful¬ 
len , fonder middelercijd van daer te vertrecken, al waer 
den Scholten hen na ’t verloop van dien een yeder met 
verfch volk fal komen van de wacht verloffen met goe¬ 
der ordonnantiën, lulx dat een yegelijk die’t fijn wacht 
zijn fal,hem fal voegen onderlijn Officier,Capitein 
enRotmeefter, om gelijkelijk voor te trecken, fonder 
voor heen te lopen of na te komen op arbitrale corre¬ 
ctie na gelegentheid der faken , of fullen verbeuren de 
boete van drie gulden tot profijte van den Rotmeeefter 
en fijn Rotgefelfen. 

Item werd voorts geordonneert en welexpreffelij- 
ken bevolen allen Officieren , Scholten,Capiteinen, 
Borgemeelleren, of Regeerders, binnen acht dagen na 
de receptie van defen, een yegelijk op fijn belchreven 
hoefflag te laten vinden, en hun wachthuifen meteen 
maft of lange fpriet op te rechten, om van denaefte 
wacht aen wederzijden gefien te mogen werden, op 
allen oorden en plaetfen hier na gefchreven en gcftelt, 
geen uitgefondert, daer by een goede fterke pleyen 
tauw, mitsgaders daer toe een goede vuyrpan aen een 
ketting, daer in goede turken wel gepekt gereed te heb¬ 
ben ,om by nachte des nood zijnde aen te Heken, en 
by dage met een zeil of mande, om ter gelegendcr tijd 

haer vuyrtekenen en fcinen te doen, en dat een yege-- 
lijk fal gehouden wefen fcherpelijk te paffen , als by ye- 
mand eenig vuyrteken of feine gedaen werd, dat den 
anderen desgelijken gehouden fal wefen mede te doen, 
op de verbeurte van 50 Carolus guldens, ’teerfte der¬ 
depart ten profijte van fijn F. G. ’t twede derdepart teil 
profijte van den Officier, en ’t lelie derdepart ten pro¬ 
fijte van de naefte wacht die fijn wacht of feine wel 
waer genomen hebben, en daer-en-bovén arbitra- 
lijken gecorrigeert te worden, na gelegentheid der fa ] 
ken , en opdat hem niemand en hebbe t’ontfchuldi- 
gen,van dat de bakens van fommige plaetfen niet be- 
quamelijk mogen gefien werden , fai ’tfelve inalder, 
yle aengedient werden by den Officier, om daer in ge- 
remedieert te werden. En of God eenige donker¬ 
heid van milt of anderfins gave, fo dat men by nacht 
ofby dage geen gelicht en hadde,’tzy door ftorm of 
onweder, fo dat men van verre niet horen noch fien en 
konde, fal yeder wacht fijn naefte wacht, ’tzy te voet 
of te paerde , fo fy ’t geringfte konnen aen beide zy- 
den waerfchouwen, en fo voort wacht aen wacht, 
op dat niémand daer van onwetende bevonden en 
worde. 

Item fal hem ook niemand vervorderen lichtveerde- 
lijkfoüdernoodofoorfakeheteerfte vyerteken of fei¬ 
ne te doen, ten ware by exprelïen lafte des Gouver¬ 
neurs of fijne Gecommitteerden. 

Item voorts oftgebeurde, datter eenige vyertekenen 
by nachte, of eenige andere feinen by dage,’tzyby 
ophalen van manden, feilen en klokgeflaggedaen wor¬ 
den , fullen alle de an dere, die de wacht niet en hebben 
of by huife zijn, gehouden wefen gelijkelijk fonder ee¬ 
nig vertrek hun te laten vinden onder haerlieder Offi¬ 
cier , Capitein en Rotmeefter, om alfo mettet vaendel 
gelijkelijk in goeder ordonnantiën te trecken, fonder 
hen t’achterhouden, voor te lopen of na te volgen op 
haer hoefflag daer fy befcheiden zijn, met hun voorfz’ 
geweren en gereedfehap, om als dan terftond voorts te 
trecken in goeden ordre, als voren, daer ’t nood wefen' 
fal, om allo den anderen met goede affiftentie te fuc- 
curreren; en oft gebeurde dat yemand in defen eenig- 
finscontrarieert, of van ’t felve te doen onwillig bevon-' 
den werd , fal yeder perfoon voor de eerfte reife ver¬ 
beuren 25 Carolus guldens, d’eene helft ten profijte 
van fijne F. G. en d’ander helft ten profijte van den Óf- 
fiier of Executeur. Voor de twede reife, yeder perfoon 
te verbeuren 50 Carolus guldens, ten profijte als voren, 
en voor de derde en laetfte reife te verbeuren lijf en 
goed. 

Item voorts fullen alle de dorpen,fiende eenige vyer¬ 
tekenen of feinen, gehouden wefen klokgeflag te doen, 
fonder eenig vertrek. En fo wie in eenige gebreke fou- 
de mogen bevonden werden, fullen verbeuren 100 
Carolus guldens, de twe delen ten profijte van de ge¬ 
mene faken, en ’t laetfte derde part tot profijte van 
den aenbrenger. En werden alle denaervolgende dor¬ 
pen welfcherpelijken belaft van wegen fijne Furftelij- 
ke Genade van alle’t gunt wes voorfz is , na te komen 
en te volbrengen, fonder eenig wederfeggen. 

In den eerften fullen die van Alkmaer baken en te¬ 
ken doen van ’t Vriefe blokhuis. 

Item fal gefield worden een wachthuis en wacht op 
Huiswaert ,en fal befet werden van die van Z uidfeher- 
woude by nachte met 30 man,en by dage met 15 mand¬ 
en noch van die van Broek op Langedijk ’s nachts mee 
24. man, en daegs met 12 man 

Item Koedijker-fluis fal befet werden van die van 
Koedijk en finte Pancraes by nachte met 70 man, en 
by dage met 30 man, mits dat die van finte Pancraes 
daer van 10 mannen fullen ter wacht doengaen tot Jan 
Boyes op den Huigendijk. 

Item’t Noordereinde van Koedijk fal befet werden 
van die van Outkerfpel op Langedijk met 40 man¬ 
nen, noch van die van Noordfeherwoude met 2 3 man, 
en noch die van Opdam en Heinsbroek met 15 man, 
drie etmaek 

Item Schoorldam fal befet werden met die van War- 
menhuifep fonder Crabbendam met 40 man 3 noch 

van 
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van Harinkerfpel met Dirxhorn’s nachts met 3? man 

en daegs met 18 man: noch van die van Winkel met 
->0 man drieetmael te blijven: noch yan die van Span¬ 
broek met 30 man:noch die van Opmeer met 14. man, 
noch die van Oudenierop met 30 man , en die van 
Nieuwenierop met 60 man drieetmael. 

Item de wacht op Crabbendam fal befet werden van 
die van Schagen boven de befette wacht op $le Keins en 
Lcgedijk ’s nachts met 92 man,en daegsmet 50 man, 
noch die van Barfmgerhorn en Haringhuffen,behalven 
mede haerlieder belette wacht op Colhorn en Meel- 

(F.ior.) dij k,’s nachts met 68 man, en daegsmet 34. man. Noch 
0 die vm finte Maerten, Valkoog en Eenigenburg,behal- 

ven haerlieder befette wacht tot finte Maerten en Eem- 
penbum, ’s nachts t’famen met 54 man en daegs 
27 man. Noch die van Zybekerfpel ’s nachts met 
8 man, en Benninkbroek met 22 man. 

Item noch een wacht en bake tuffen Jan Hendrikfz. 
huis en Eenigenburg , tot fes perfonen ’s nachts en 
drie by dage , en fal befet werden van die vanEem- 

geïtem noch een wacht tot finte Maerten tot fes perfo¬ 
nen by nachte en drie by dage, en fal befet werden van 
die van finte Maerten. 

Item noch een wacht op Legedijk van fes perfonen 
by nachte, en drie by dage, en fal befet werden van die 

van Legedijk. . r , 
Item noch een wacht opte Keins van fes perkmen by 

nachte en drie by dage, en fal befet werden van die van 

de Keins. , , „ „ r 
Item fal omtrent de Meeldijk neffens Barfinger- 

horn geftelt werden een bake en wachthuis, daer in by 
nachte wacht houden lullen fes perfonen,en drie by da¬ 
ge, uit de wacht van die van Barfmgerhorn. 

Item noch een wacht tot Colhorn, en fal befet wer¬ 
den van die van Colhorn,’s nachts met tien man, en 

daegs met drie man. r 
Item noch een wacht tot Winkel, en fal belet wer¬ 

den van die van Winkel, ’s nachts met tien, en daegs 

met drie man. ... - 
Item noch een wacht tot Eerftwoude, en fal belet 

Werden van die van Hoogtwpude s nachts met 10, en 
daegs met 5 man, en noch die van Eerftwoude, s nachts 

met 20, en daegs met 5 man. 
Item noch een wacht omtrent ten halven tuilchen 

Eerftwoude en Lambertfchagen ,en fal befet werden 
van die van Hoogtwoude s nachts met 30 man, en 

daegs met 1 o man. 
Item noch een wacht tot Lambertfchagen, en lal be¬ 

fet werden van die van Lambertfchagen, ’s nachts met 
50 man , en daegs met 4 man '• en noch die van Ab- 
bekerkj’s nachts met 50 man, en daegs met 4 man. 

Item noch een wacht op Coppershorn by twe wa¬ 
termolens tuffchen Lambertfchagen en Twifcher- 
brug, en fal befet werden van die van Waggenom en 
Wad weide , ’s nachts met 38 man , en daegs met 

8 man. 
Item by Twifcherbrugge fullen wacht houden die 

van Twifch en Midwoude,die t’famen een vaendel ful¬ 
len oprechten, verlcheiden van die van Lambertfcha¬ 
gen en Abbckerk. Die van Twifch ’s nachts met 30, 
cn daegs met 6 man, en die van Midwoude s nachts te 
wachte met io , eh daegs met y man. 

Item op Almerdorp fullen wacht houden die van 
Qoftwoude ’s nachts met 17 man,en daegs met 5 man, 
en die van Opperdoes met Almerdorp ’s nachts met 
24 man, e,n daegs met y man. 

Item top Medenblik fal men teken doen van het 

Huis. , „, , , 
Item op de Rofeweel bezuiden Medenblik om¬ 

trent finte Annen , fullen wacht houden die van 
Nubixwoude ’s nachts met 10 man , en daegs met 
*■> jyj 2. D • 

5 leem op den Nesdijk in de Noordelijkfte Hutten 
fullen wacht houden die van Hauwert des nachts met 
15 man, en daegs met 7 man. 

Item in de Zuidelijkfte Hutten fullen wacht hou¬ 
den die van Leegdijken die vanonder den Hogendijk, 

by nachte elx met het achtedeel van haer volk, en by 
dage de helfte minder. 

Item op’t Oofteind van Swaegdijk by Wervershove, 
fullen wacht houden die van Swaechdijk des nachts 
mettet achtfteparc van haer volk, en daegs de helfte 
minder. 

Item op Werwershove by de watermolen fullen die 
van Werwershove wacht houden’s nachts met 16 man, 
en daegs met 4 man. 

Item by de drie watermolens fullen wacht houden 
die van Lutkebroek met die van Crimpen ’s nachts 
met 3 3 , en daegs met 8 man. 

Item op Reinoort ofBroekoortopdefluifen fullen 
wacht houden die van Hoogkerfpel ’s nachts met 
40 man , en daegs met 8 man. 

Item op Cathorn fullen wacht houden die van 
Bouvenkerfpel ’s nachts met 49 man, en daegs met 
12 man. 

Item op den Gelderfen Horn fullen wacht houden 
die van Hoogkerfpel met Swaechdijk ’s nachts met 
50 man , en daegs met 12 man , en fal een wachthuis 
en bake geftelt werden ten halven tuffen den Gelder¬ 
fen Horn en Wervershove. 

Item die van Enkhuifen fullen tekenen doen van 

denTorem 
Item noch een wacht op Broekerhaven, die befet fal 

werden van die van Grotebroek’s nachts met 62 man, 
en daegs met 15 man ; noch die van Lutkebroek 
’s nachts met 3 3 man, en daegs met 8 man. 

Item een wacht op Venhuiferdijk, en fal befet wer¬ 
den van die van Venhuifen,’s nachts met 57 man, en 
daegs met 12 man. 

Item fal mede ten halven tuffen Leek en Venhuifen 
geftelt werden een bake en wachthuis, en fal beiet wer¬ 
den van die van Hem ’s nachts met 42 man, en daegs 
10 man. 

Item noch een wacht tot Leek van 14 man ’s nachts, 
en 4 by dage, en fal als yoren befet werden van die van 

Wydenes en Leek. 
Item fal ten halven wegen tuffen Schellinghout en 

Leek, te weten op Wydeneffergouwe een wachthuis 
en bake geftelt werden des nachts met 14 man, en 
4 man by dage, en fal befet werden van die yan Wyde¬ 

nes en Leek. 
Item noch een wacht tot Schellinghout, en fal befet 

worden van die van Schellinghout ’s nachts met 4-2- per¬ 
fonen , en daegs met 10 man. Noch die van Oofter- 
blocker’s nachts met 34 man,enby dage 8 man. 

Item die van Weftwoude en Binnenwyfen fullen 
wacht houden op de Monickerhorn en op Wefterbloc- 
kerdijk, t’famen by nachte met 32 man,enby dage 

8 man. 
Item opte Monickye by Schellinghout fullen wacht 

houden, die van Wefterblockerby nacht 3 6 man, en 

bydage 10 man. 
Item by Ooftenhorn by de Watermolens fullen 

wacht houden die van Zwaeg by nachte met 40 man, 
en by dage met 10 man. 

Item tot Hoorn fal op ’t Hooft een bake geftelt wer¬ 
den , of daer ’t bequaemfte bevonden fal worden. 

Item die van Avenhorn fullen haer wacht houden op 

de Beemfter-wal met 8 man. 
Item noch een wacht tot Grofthuifen en Schaer- 

woude, en fal befet worden van die van Grofthuifen 
*s nachts met ïo man, en daegs met 5 man. Noch die 
van Schaerwoude ’s nachts met vijf man, en daegs met 
twe man. Noch die van den Oudendijk’s nachts met 
acht man tot Schaerwoude, en daegs met twe man, en 
met vier man opde Beemfter-wal. 

Item noch een wacht op Schaerdam,en fal befet wer¬ 
den van die van Schaerdam ’s nachts met fes man, en 
daegs met drie man. Noch die van der Beets’s nachts 
met tien man, en daegs vijf man. En die van Oofthui- 
fen’s nachts met 2 o man, en daegs 5 man. 

Item noch een wacht tot Waerder en Etershem, cn 
fal die van Waerde en Etershem uitgefet worden, 
’s nachts met 25 man, en daegs met 6 man. 

Item een wacht ter halven tuffehen Edam en Waer 
- — * ~ 
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der tot fes perfonen by nachte en drie by dage, en fal be- 
fet worden van die van Middelye,om de bakens wacr 
te nemen. 

Item tor Edam fal een bake geftelt werden op de ha¬ 

ven. 
Item een wacht op Catwoude, en fal befet worden 

’s nachts met fes man en daegs met drie, om de baken 
waer te nemen. 

Item die van Monickendam fullen teken doen van 
den toren. 

Item de wacht op Ilpendam fal befet werden van de 
huifluiden aldaer, en een bake oprechten om gefien te 
worden van Monickendam en Purmerland. 

Item een wacht op Purmerland befet met foldaten 
en de huifluiden aldaer,die infgelijx een bake fullen op¬ 
rechten als voren. 

Item die van Purmerent fullen haer teken doen van’t 
huis, waer van de Caftelein als Schout belaft werd,goed 
regard te hebben,en wel te letten op de bakens van Pur¬ 
merland en Gifp, op pene van fijnder Officie. 

Item noch een wacht op Gifp, al waer een bake fal 
geftelt werden op ’t Oofteinde, om ’t felve te mogen 
gefien werden op Purmerent en Wormer,en befet wer¬ 
den met foldaten en huifluiden aldaer. 

Item de wacht op Wormer fal befet werden met fol- 
daten en huifluiden aldaer, die een bake fullen oprech¬ 
ten , om yan die van Gracht en Gifp gefien te mogen 
werden. 

Item noch de wacht op Gracht die befet fal werden 
van de huifluiden aldaer ter befte en gelegener plaetfe,: 
daer ’t hen-luiden goed en oorbaer dunken fal, en haer 
baken oprechten, om van die van Gracht en Scher- 
merhorn gefien te werden. 

Item de wacht op Schermerhorn fal befet werden 
van de huifluiden aldaer, ter bequamer plaetfen daer j 
’t haer nodig dunken fal, en haer baken oprechten, de j 
welke die Van Schermer en Ruftenburg fullen mogen I 
fien. • 

Item de wacht op Ruftenburg fil befet werden van 
de huifluiden aldaer, met die van Urfem j te weten by i 
nachte t’famen o man , en by dage met ia man, daer | 
van fy luiden io man by nachte fullen doen waken, by ) 
die van Oterlik, en twe by dage, en een bake oprech¬ 
ten als voren. 

Item de wacht op Oterlik fal befet werden van de 
huifluiden aldaer, met tien man van Urfem by nach-( 
te en twe by dage , en ter felver plaetfen een bake op¬ 
rechten. ’ I 

Item noch een wacht op Jan Boeyes, en fal befet wer- 1 
den vandte van Veenhuilen met negen man, en van 
die van S Pancraes met tien man, die infgelijx een bake 
fullen oprechten, om gefien te werden van die van O- 
terlik en die van Alkmaer. T:. 

En op dat hem niernant van defen van onwetenfchap 
en hébbe t’ontfchuldigen, fal defen de Scholten elx re- 
fpeótive vertoont werden, die gehouden fullen wefen 
den brenger van delen daer van recepifle te geven. 
Oirkondendefeshcb ik mijn aengeboren Pitzier hier 
op doen druclcen,en gewoonlijke Signatuer daer benef- 
fens gefchreven, en geftelt binnen Alkmaer den 9 May 
1575:. En was ondertekent Diederich Sonoy, hebben¬ 
de een opgedrukt Pitzier in roden Waflche. 

ia Ifêep itf aen alle de Schouten gefonben be* 
toel/datfe immers diligenteren foudm/datdetoacb* 
tenen babeips ober al bolgende be boo2f502üonnantte, 
geftelt toerden/ alfotnen defelbe boonaen naerftige; 
bifitatie doen/ en beboeten afnemen fouöe/enöatöe I 
Öuiftuiben ban Daer getocec / roerd / bruit/ lonten/ $c. | 
toel bootten moeften 3ijn / en bat men monftcringe j 

boen / en be monftec-ccduUen ober fenben foube. ! 
^en 25 JlBcp is aen allen Schouten 00b gefonben 

benabolgenbeceöullcnen bcïaftingen / daer beboojf? 
Schouten fjare recepten af geben mollen. 

iftene’ I~T?er Scholtz, alfo tot mijnder kennifle komt dat 
Saen diverfe dorpen ten platten lande vele vremde 
wqiÖU perfonen, fo uit vyanden Landen als anderfms geko¬ 

men , hem fo heimelijk als openbaer onthouden, waer platte 
uit riiet goeds geprefumeert en word. So isdefe mijne ‘e®n^” 
fchrijvens by de felve wel ernftelijk bevelende van we- pen ban 
gen Zijn F. G. gy op Vrydag eerft komende wetende ’t Jfroots 
den 17 defer maend ’s morgens ten acht uren by open- 
bare klockeflag in uwe dorpen doet publiceren en af- bnen om 
roepen, dat niemand hy fy wie dat hy wil, hem en ver- alle 
vordere te logeren of aen te houden eenige vremde „eeftmen 
perfonen, fy zijn ook van wat qualiteit, Landen ofSte- teagpje 
den buiten of binnen zijn F G. gouvernementegefe- ijentie* 
ten, en byfonder de uitgewekene van defen Lande, dan J: jn'I0lS > 
alleenlijkde genediefuffifantepafpoorten byhaerheb- 
bende fullen vertonen, binnen den tijd van drie weken 
voor datum van defen verleent, en ook wel toefien dat 
onder de felve pafpoorcen geen veranderde namen of 
eenig ander bedrog gebruikten wórde, en alle de gene 
die gereets yemand in hare huifen hebbende, fullen ter- 
ftond gehouden zijn de felve voor de Magiftraten aen 
te geven, op poene van de galge ,dle ter contrarien te 
doen bevonden fal worden, daer toe gy metten Magi¬ 
ftraten terftond dien volgende fult huis-foekinge doen, 
en alle vremde die gy bevinden fult apprehenderen , 
waer toe de huifluiden mits defen belaft worden, op 
poene van den brand, u alle hulpe en affiftentie te doeni 
en my die fake in pofte over fchrijven, om voorts daer " 
in te handelen na behoren , fonder dat gy in eenige 
gebreke fult blijven , op poene alsrebelle aen lijf en 
goed geftraft te worden. Gegeven binnen Alkmaer 
onder mijn eigen hand , en aengeboren Pitzier den 
2S May 1575. En was ondertekent, Diederich Sonoyt 
hebbende een opgedrukt Pitzier in roden waflche. 

D<£ gerutbten ban de pjeparatien/ die mm feU ©<? 
be bat be <0:oct Commandeur ten ooflogc bebe K*"* 

boen /en tóaren niet al te bergeefd / toomt <0iUid ban |f0mt 
25aclarr«ont I|eeteban I^ierged in bic ttjb <£5ouber; metteei 
neut ban Rolland / Eeianb er< Utrecht acn be fpde 
ban der Ctmrb / badde lip ben onberen bergadert ne- tn m* 
gen Compagnien boetbolb ban <©on Jpecnanbo be «an& en 
€olebö / en fo beel Compagnien ban ’t Regiment 
ban-(Franaftobe©alöe3: bacr toe noch eenige ^utt- tut, 
fe/en noch eenige JBalfe Compagnien/mitfgaderd 
eenipé ruiteren/defe bebe bp marcheren na Utrecht/ 
SCmftétbam / I^aerlem en bco?td in be ©ebertoyb/ 
boel) fondec eenig grof geftljut. <©en 17 IBcptdhp 
boo?rd uitbe 2e»cbertoyh gctcocltcn naljet iS002ber- 
guartier totte jBeel Anolcn ban ^rljorel/ aitoaei: 
bet boetbolb / obeemitsf fp fo baeft niet en bonben 
bolgcn / fijn gebleben. <Cn ie be boo?fcö?eben I^ecre 
ban ^iergeö boo?te met eenige ruiteren getrochen 
na ben Slapet / ntaee binbenbe be ^cbanfen hiel be* 
fet/ beeft niet met allen iiitgerccljt/ anöcie ban bat 
bet boetbolb/ ’ttoeift omtrent be jBecl-molen ban 
Jjjcbotelbleben ruftenbe/enberbjatbtenbc benzee* 
re ban ^iergeemette rutterpe/ baer omtrent eenige ban 
buifen en butten plonberben en aen b^anb (ïaben / igicracgi 
gelfib fp 00b beboo?fcb?cben iKeel-molen berooft en 
geplonbert bebben ban ben bilflenen en anberb/ en beroum 
ben felben molen mebe in b:anb gefieben / toelben rsntgc 
b?anb bp elb een gefien iö. €n io baer na tueberom 
na be 25ebectotjb getogen / niet andere' uitgcrccbt m tnlu}» 
beube ban boo?fcb??ben ig / in be ©ebertmjb ie bp tcr^an. 
blijben liggen / bertoacbtenbe be reflc ban ’t leger/ f®"'*** 
bie op ben boo^fclpeben toebt nieten maren getoeefl/ öc med¬ 
en bleef albaer (lille leggen bijftien bagen lanh. üDacr molen 
na ieiJPDaeftelijfe opgetogen en te rugge gebeert/en ]»“ 
te boo? be fïebe ban 25nrcn getogen / fo lop bier na wj. 
fullen herbalen, ^an alfoboo: befen tocht merbelij* 
6e faben in ’t jaoo?ber-guartier gebeurd ?ijn / baer 
ban feer berfebeidelp ie gefp?oben getoojben / en 00b 
fonber rechte bmniffeberfabebaniegcfch?cben/bp* 
fonber aen be jijde banden €oninh/fo ban ib niet la? 
ten / be felbe faben fo bie in dcc toaerljctö gefchieb 3tjn Jaf"rge# 
te berljalen/ uit be atten/confefTïen/ certificaticn/ com? uertreh 
miffien / miffiben en infomiaticn bacr ban genomen/ 
en be rappo?ten bie baer ban jijngebaen. 

&o fal ben goebtoilligcn lefec ban toeten / bat be tut, 
<0oubetncut ban’t^oo?ber-guartiec en Saterland 



#2.4 Het achï 
Sonfcheer ^ieöertcb ^onop/mitfgaöer^ öe<©eöe* 
puteeröc ban feben ^teöen öeg felben quartierg /heb* 
benöe ban berfcbeiöen quacttecen en plaetjen aöber* 
teutte gebregen ban bet boo2nemen ban öe ijeereban 
ï^tergeg op t)tt |Soo2öer-gaartier/öie top eenföeetë 
hebben betpaelt/ en bpfonöec öatter beel b?emö bolt 
ten piatten-ïanbe hem ontöoubenöe toa$/bentoaer* 
fcboutoenöe öatfe öaet op goeöe acfit bouöenenne* 
men fouöen/ ten einöefplutöen öooj öefelbe met be* 
öjogen nocb berraöen en fouöen toeröen/enöat öen 
roep liep öat öefelbe ineentge ^o?penb?anö fïicïjten 
fouöen/op öat'alfo öen buifïuiöen öie neffeno öe folöa* 
ten in öen fcbahfen en opten öpben toacbt fjielöen öaer 
öoojopte biucbt bomen/ en alfoöe bpanö abantagie 
brijgenöe tn ’tianö ballen fouöen. ^e<©oubernettt 
om bter tn te boojften / beeft bp fpectale commtffte 
ban öen 25 jBepbtec boren berbaelt allen ^cboltcn 
banöe <©o?pcn lafï gegeben een generale btfttatte te 
boen / en alle teemöe perfonertte apptcbenöeren en 
aente Douöen/toaec toe öebutfïutöen mofïen allebei 
bulp öoen op pene banben bjanö/en alb rebetleaen lijf 
en goeögefïraft tetoeröen. 8tt bracht ban öefecom* 

t&cv miffie fijn te feiben tpbe berfcbeiöen bagabonöen /ie- 
ftöctöcn ötg-ganger# en beöelacro alöaer gehangen getoo?öen/ 
Sbfn tot omtrent tn öe 20. fo ib bcbtnöe utt bet ffb’übcn 
Ctl lct%- ban öenboo2f5 ^onopaen öen $nnce ban ©rangien 
ganaer^ banöateöen 3offêep 1575* bagabonben / gttttg 
5* ofcaltffen/fo menfe tn’t,^oo2öer-guartter gemeen* 
üerquac» lijft noemt / öte alöaer gehangen / en eenföeehsgeere* 
nrr oc* tut eert 3ijn gebjo?öen / en eeatge uit be gebanbentffe 

gcbioben en loö gebomen rijn / bebtnbe tb getoeefï te 
jj2amm3tjn öefc nabolgenöe. 1. ifeicbiel Soofïen. 2,San 

poften. 3. herrit Sooften ^ebjoeöero uit öe 25e* 
Donsen bcrtoijb. 4. peter Sacobfen öe ©?ie£ ban €>2oemn* 
m t gen geboren. 5-. <©e?rit |jietecf5. ban Crommettpe. 
öfrminr,6 <®aratmö Co?nelif3.ban l^aerlem. 7. Sacobban 
tierV Engten altao 25laurob. 8. gieter Sanf3. Couöotn 

atiab <0eclcouö. 9. San Cloult. 10. Sïoomben of 
rnVeröepf ^pnben ^pmciiO ban^othum. u, gieter 2itrif3. 
Bccrecu, ban iiacrlem. 12. San 5tletoijnf5. ban Haerteiti. 
uerr. 13. san Riemen of^tiemunt ban ^oo?n. 14. San 

Coeh ban Crommcnpe. iy. t|feb2ant Sanf3. ban 
€cljte uit ©2iefïanö. 16, töoelben «©ertttfs. ban 
^aetöcnaltabiSooffcbert. 17. Claeb föoeïoff5.ban 
<©ochum. i8.SacobSanf3.ban31fêiötoou. 19. San 
$teef3.banï|aerlem. 2o.<©airijn vDirrf3.banï^aer* 
ïem. ij. Cojncliö ?Uteterf3. ban ^aerlem. 22/23. 
jBïctcr SIanf5. en ^an 3Jan{3. jBuifeefloot gebioeöecb/ 
en eenige anöere. <©e boo?f5 ^onop beeft om öe felbe 
gebangeno / en öte nocb gehangen fouöen mogen toer* 
öente eramineren enonöerfoeben gecommitteert ge* 
baö öe perfonen in öe nabolgenöecommiffie begrepen. 

com^ r> ^eöericb ^onop luitenant en «©ouberneur ban 
Sbcn ^ Söocaö-^ollanö en’t gebele iBaterlanö / met al* 
bpgioiiiu le’t gene öatter acnbleeft/^berfien ban öen hrtjgö- 
ficet regtmentc öcö öoo2lucl)ttgen / boog-geboren ©o^fl en 
Sc5>n ^cecc 3©tUem/ bp öer gratie <©oö£ P2inceban <©*' 
noj/omrangten/ <©2abe ban l^afTau/ $c. ^taöbottöer en 
tis ge* Capitein *0encracl ober t^ollanö / ^eelanö / 3©e(ï* 
nr^n f b^teftinb en iitreebt. ^oen te toeten cenen jegeltjïtcn/ 
jfaot, öat alfo öiberfebertaöetsi / moo?ö-b?anöeröen anöe* 
Derqüac* re/öieöoo? öen bpanö öeogemenen ©aöerlanöjS in* 
S öuctie tn perfnafie ban fommige buifluiöen / burge* 
neren en w / of anöere onfe guaeötoillige / en öen bpanö meer 
rmber* öan baerluiöer eigen baöerlanö toegeöaen3ijnbe/öaer 
foeiten. toe geb?acbt en geboebt ftjn getoeefl met gelöe en febo* 

« nc tooojöen / om tot febere öagen en tböe bun bp öe fel* 
”bcgcp?efigeert/ pet gebele sloo2öerlanö enguartier 
’>aen b?anö te (teben / bp öen buifluiöen in app2ebenfie 
5> gcb2acbt en gelebert 3tjn / en öagelpr nocb meer ge* 
”b2acbten geapp2ebenöeert too?öen. iflöat ib ter 
1 > ern^iger ejcaminatie öer felber en öe gene öte nocb gr* 
,5 bangen en in banöen bomenöe en geb2acbt mogen 

n ” to02öen / gecommitteert en geautorifeert bebbe / com* 
ban be mittcte en autorifcre bp öefen ^otjan ban 5Foree(! 
*c oni' ^cboltess öefer fictie ^Ibmaer/ JBeefter Soo|i ï^eubc* 
nuffati!* goot ^cpoltcjs öer ficöcban ^oo?n/3©illem j^aertfj. 

fte Boek. t57S> 

Calf 25aelju ban 3©aterlanö en Eeebanb/ en 3©illemtc 
ban Rennenberg 23aelju ban 23?eöeroöe en Bergen/cc 
om uit mijnen name tn öen gualtté boo?f3 öe öelin* “ * 
quanten nu in appjeijenfie 3pnöe / trf öie ter caufe<c 
boo2f3 öaet innoclj bomen en geb?ocbt fullen mogen “ 
to02öen/ frtjerpelöbte eramineten en baer-luiöer con*tc 
fefpe pertinemelpb bp gefepjift te öoen flellen / bp öentc 
^ecretarto öer fteöeban SClbmaer öte öaer toemeöe “ 
bp öefen geautorifeert too?ö / en fo fp luiöen teraöecc 
binöen öefelbe öeltnquanten met jlrtbte eraminatte<c 
en ter to?ture tot confefpte te brengen/ cm uit öerfelbet<c 
beguameen oprechte confeffie öer recbtfcbulöigen te<c 
hernemen /en bolgenöe befelbe beleiötnge gefien encc 
geboo?t boo?t£ öacrtn geöaen te too?öen /fulralona ‘c 
rechte en epgentie ban öe faben bebonöenfal toeröettcc 
te behoren / belöbenöe allcjs haft en ban toaeröentecc 
bouöen/en öoenbouöen alle’tgene bn öeboo2f3<©e* ‘c 
committeeröe en elr banben in öefen geöaen faltoer* ‘c 
öentot booiöeeï en p?eferbatie ban öen |ranöcn/ enc< 
(ïraffingeöer bofen fctjelmen enberrabcroboojnoemt: ‘c 
app20becenöeen ratiftcerenöe alle bet gene bpöefetbece 
<6ecommuteeröe tot befen öage toe geöaen rê/belo*ce 
benöe meöe öat öefelbe <0ecommitteeröen ban baren “ 
moeiten / arbeiö /en öiligentic gefamentigb en elr bance 
bengecontenteect en gefaiarieert fullen too?ben/ bancc 
en bp ben Staten ban öen Hanöe ban ’t üoo2öer-<£ 
guartier tot billibbetö en öifcretïe. <0egeben onöerce 
mijn eigen banö en aengeboren pit3ter öen 5 ^unpcc 
anno 1575. cn toao onöertebent/ DiederkhSonoy.tc 
i^ebbenöeeen opgeö?ubt#it5ier. cc 

1%t en binöeniet bat aanban J^oreefï tn öefe faben 
heel beeft gebefotngncert/’maer in ftjn plaetfe in’t 

eer jte ben getoelöigen ^2öbooft / en öaer na io henlui* 
öerCoileQte bermeeröert/ en notbbp geboegt^onb* 
beer 3©iflem ban «loon Schout tot 5lteöo?p en <©uil* 
laetit iföoftaert. ^ : 

Sn öen beginne hebben öe boo2f5eerffe€ommip* >,£“ce 
rtpen öe gehangene bagabonöen febetpelijben onterf ban öe 
b2aegt / Öefommige beleöen ’t gene fp bier en öaer be* com* 
ö?ebenbaööen/ alöö’eene foöanige ötcberpeopöteen 
op öiepïaetfen/ en ö’anöere fulbe moettotiiigbeiö op 
anöerepiaetfen/ enöiergelpbe anöere bare eigene mif* 
öaöen / maer aio öe Commiffariffen baer begonöen te 
t02tttren enaf te b2agen / met toat perfonen ban buto* 
Itiiöen 3p tn fulbe / en fulbe <©02pen benniffe moebtett 
bebbèn /fo hebben öe felbe califfetten bagabonöen ber* 
fcbeiöen rübe buifïuiöen genomineert öaer 3p benntffe 
aen fcrticH tc hebben/ boo2 öienfpöaer öibtoiioaelo* 
geert toaren getoeeft/en aelmiffcn af ontvangen baö* 
öen / nomtnerenöe onöer anöere Coppen Co?neltf3. ett 
banning Coppenf3. fijttfoon/ toelgeffelöebutpuiöen 
ban PBoggenom ^e CommtffadfTenöit berflaenöe/ 
hebben fjen4uti?en afjebtaegt of öefelbegenomineer* 
öe buifïuiöen ben luiöcn nieten baööen öaer toe ge* 
bocht/om fulbe en fulbe ^02penaenb2anötef!eben/ 
fotoanueecöebpanöen alöaer fouöen bomen/en een 
teben met b?anöen öoen fouöen ban öe boo?f3 med- 
moien en bufObeno: ben-lniöen belöbenöe fo fp öe 
toaetbeibfeiöen öat mmfe fouöe ontpaen / alfo 3Önöec 
gctoccfi ö2ie geb2oeöerO uit te 3©ijb boren genoemt/ 
te toeten: HSicbiel Soofïen / San Sooften en herrit 
Soofien/öie tot petten toaren gehangen/öefe^geI 
cbiél Soóften confeffeerbe en beleeö / öat bp aen b?anö aooitsn 
fouöe gcflcbctt btbjben öe öo2pen ban Woggenom, *« 3ö« 
Zwaech, Wefter en Öolïerblocker, Benninkbroek en 
Zijbekerfpei. San Soofïen/ bebenöe öat bP aen b?anö 
fouöe gcfleben hebben / Spambroek, Benninkbroek, 
Berkhout,Grotebroek,Werwertsbove en Ouwenierop- 
€n<i5errttSoofïen/bebenöe öat bP aen b?anö fouöe 
hebbengefïeben/ Nieuwe-niedorp,Iïoochtwoudeen 
Opmeer. <£en anöcr bagabonö of baliogenoemt San ' 
öeeffen ban ^aerlem/ bebenöe öat bP fouöe aen b?anö aan 
gefïeben hebben / beiöe öe Biockers, Zwaech, Zijbe- 
kerfpel en Benninkbrouk. <Êett Onöer baltO Ofbaga* ^flactjrm 
bonb genaemt gieter Sacobf3. öe ©?ieo / bebenöe öat confef* 
bp aen b?anö fouöe gefïeben hebben beiöe öe boo2f3 
Biockers,Binnenwijfen en Zwaech. CenanöeC bali0 gaca&fs 
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l57 5 
F..07o ofbagabonb met namen <©utrtjn<©irhf3. ban ptcr? 
lSa ten fouDe in toanö geftehen pebben/ fa pp behenbc 
anum Wervershove,Twirch,Ooftwout,Micwouc, Houwerc, 
ttvio^ en Berkhout. <Pt fclfDe behenbe mede Comelig pe? 
ir* tetf3. ban öaedcm en een ander hal# ofbagabond ge 
ttib? ^ hun fftnfi>lV!>i>l'hi 

iati 
|aec» 
cm- 
<£anfep 
ie Dan 
GJeiclr 
SMetecfj 
tan 
Hrom? 
item- 

Oor/pronk der Nederlandle Beroerten. 

noemt <0c?rit peterf5. ban Crommenie confereerde 
en belecD dat pp fouDe aen b?and pebben geftehen Oo- 
fter en Wefter-blocker, Zwaech, Binnen-wijfen, Zy- 
bekerfpel en Benninkbroek. <Pfe behenben alle pier 

ïjtgen of top fuilen u allé Dage Duo pijnigen /boegen 
paDDc De patiënt op Die blagen aifo ijangcnDe D’ecrfte 
reife niet behenö cf geanttoootb / en toaren De Cotn? 
miffarifen / Die pp fetöe getoeeft te jtjn De boo?noembe 
ïB^ooft^uihefloot/^cpout Dan i§oo?n/ 3©illem 
Haattcnfj. Calf/ ïpllem Dan ^onnenOerg en %* 
Dtiaen Co?nelif3. (Cercl / toeg gegaen in ’t Ifêoiïaens?- 
pooft in De Eangcftraet ten ptiife ban peter peterfj* 
heiligdag/ altoaer 5? gingen fitten Djinhen/ bebclcnde 

toe gepuurt en gehoept te 3ijndoo? De puifluiDen Die fp i $ÉK ^acob Daer bp te biijbcn/ en naDien Deboojfj 

loepen 
Cojnc; 
(f5 cn 
fran> 
.11113 
Hop; 
penfj. 
lïju toon 
mciDcn 

tiCflt. 

genomineert en befcpuldigt padden / namemlijh De 
boo?f5 Coppen Co?nelif5*«m$anning€oppenf3.fün 
30on. gjtetn peter $anningf5. bairSSenninhtooeh. 
üpnier peterfj. ban l^oogttoouDe/ en andere meer. 

3B>oo? Defe behenteniffe 10 gebolgt/ Dat boo^ eerft 
Coppen Comelifj en banning Coppenfj. fijn 30011/ 
toelgefielDe puifluiDen tot 3©oggenom aengetaft en 
geapp?ependeert 3ijn getoojden / Dit maehte een fcp?ih 
onDec beie / cn toerD licptelph Dp De gemenen man ge? 
looft/ Dat De feibe (toant 3? ïïoon# Catfjolph toaten) 
fcijiuD tjaüDen tot ’t gene men feiDe/en penluiden oplei? 

seappie* öe. 3|an üD’iemunt een ban De gehangen haliffen pad? 
t,cll? De gefeiD / Dat pp aept Dagen eer pp gehangen toetD/ 

ban Coppen Cojneltfj. ontfangen tjaDDe D?ie guldens? 
in pjefentie Dan jijn joon banning / ten einDe om op 
Den 27 Ifênp aio DenbpanD aenhomen fouDe / pp a# 
Dan met bier anDere ban De boo?noemde haliffen een 
bPct-tchen Doen/ cn eenige Dojpen in pet Jloo?üer- 
güattieraenb^anb fiehen fouDe/Daer toeppfeiDeeeD 
geDaen te pebben in panDen ban banning Coppenf'3./ 
en fouDe pp met 3pn complicen aio ’t feit geDaen fouDe 
jijnnoep pebben 1000 guldens?. D’SünDere gehangen 
haliffen paDDen elh gefeiD aengenomen te toefen en 
geld ontfangen te pebben/ om eenige Do?pen aen beanD 
te fieben/gclijb pier boren eenODeelO tO berpaelt. ^e 
boo?f3 gian <©nemunt en D’anDere PalipVn bp Defe 
patc conMfic blpbenDc / en tegen Coppen en 3ijn soon 
geconfcontecrt 3ijnDe / fciDen pen ’t felbe in pen aenge* 
ficpten aen Dat 5? De gene toaren / Die penluiDen ’t gelD 
paDDen gegeben en Daer toe geboept / om fulben b?anD 
te fiicijten. ©e DooenoemDe Coppen en 3pn 3oon Daer 
tegen ontlienDcn’t felbe/ feiben ’t felbe nooit geDacpt 
noep in ’t mtnfte ban gcpoo?t noep getoeten te pebben/ 
Deo niettemin men peeftfe opDeppnbanb getoo?pen 
en feer toeeDelijb cn onmenfepebjb geto?turecrt en ge? 
Pijnigt / gelpb pier na beeDer fal berpaelt toerden / aio 
ton eetfï fuilen berpaelt pebben De erecutte ober De ha? 

©c met liffen gcfcpicD. 3[an <©:iemunt io geconbemneert ge? 
tutje 30 too?Dcn om gecrecuteert te toerden metten b?anbe / en 
K5 ,s* °becfuïr geboert mette toagen buiten Der ïtermer- 
3ian pookte op een plaetfe genoemt KepbiO Cuil / altoaer 
©:ic» pp ban De toagen tredende gehmclt peeft op febere 
miiateii fjoofttc / en peeft gefeiD in cffecte Defctooo?Den:<6p 

goede luiden Daer fal ib De Dood op fïerbcn Dat De ptiio? 
luiden Die ib befcpuldigt pebbbe/nocp ib geen fcpulD en 
peDben tot eenigbeiraeD: ia niet meec DanDefrcncn 
in De jfrate/ of t iongjte bind Dat te nacpt geboren io/ 
en boo2tO opjïaenDe om te gaen fitten op ’t hrerhen 
peeft gefeiD: Jjier en peeft mp geen reept mogen ge? 
beuren / Dan ib pope <©od fal mp genadig toefen en 
fal ’t reepten. <©it pebben getuigt Co?mlïO 3©illemf5. 
Croon /^ooit petcrf3.en andere. HSc.^acoblBt? 
cpielfj. ^eperpreepter of 25eul Die D’erccutie peeft ge? 
Daen/peeft namaeto/tc toeten Den 20 jKartp 157 7. ge? 
tuigt Dat De boo2f5 ^jan C>2iemunt feer onmenfcpelpb 
gepomgttoaesgetoeciï/ te toeten Dat pp pemdoo? lafl 
ban De Commiffarifen aen een ladder opgepangen 
paDDe bierdepalbe uren lange aen een gedurende / met 
De a2tnen aepte? Detu om poog boben fijn pooft/pebbem 
De aen beide fijn g20te tenen toel 200 ponden getoieptsfy 
en in fulbe? bangigpeiö Dat pem ’t ftoeet afliep en op De 
folder b?oop / en alfo pangenDe padden pem De Com? 
miffarifen geb2aegt en toegeroepen uit een b?iefhen of 
boerben febere puipuiDen namen/ noemende De boo2f3 
Coppen Co$neltf3/ Janning Coppenf3 jijn joon/fitc? 
ter j^anning^ 30on en andere meer / of 3? pem niet en 
padden geboept om b?anb te piepten / feggenDe gp fult 
pet feggen/ top toetent Docp toel / en gp fultfe befcljul? 

I. Deel. 

fijn IC; 
taocatiCi 

Wc 
3an , 
©?ie? 
müat 
naë 3c; 
pijnigt 
jetaeefï. 

SScfof? 

3ian ^iemunt alfo D2ie uren in pijne gepangen pad? 
De / peeft pp tot Den boo2f3 JIB^^lacob geroepen/ |®r* 
3lacobbonDgplefenoffcp?öbeP/ib fal u toat feggen/ 
toaec op pp geanttooo?DijebbcnDeneen/maerDötpp 
toel pemanD fouDe palen Die fcp?ijben honde/ of De 
Commiffarifen/fofciDegian <©?iemum/loopt rass/ 
toant ib en ban ’t niet langer lijden / en pp Depofant in 
De perberge gegaen / en De Dienaer ban De Commtffa? 
rifen aengefeiD pebbende/ Dat pp De Conimiffarijen 
terponD fouDe Doen bomen / 3pn noep meer Dan een 
palf nur aepter gcbleben / en 3ijn/ toel befeponben 3ijn? 
De/bp Den patiënt gebomen/ pem toagende toat pp 
totlde feggen /Daer op pp bjaegDe toat begeert gp ban 
mp te toeten t Dat gp ong De toaerpciD feggen fult ban’t 
bejracD/ en toïe u machero cn complicen 3ijn/fo toillen 
top ti apatenenniet meer ppnigen/ De patiënt feide/ 
laet mp af ib fal ’t 11 ai feggen/ en afgelaten jpnde/peb? 
ben pem De Commiffarifcn belooft en bapelijh toege? 
feid / Dat fo pp De toaerpetD toilde feggen / pem 3ijn le? 
ben gefeponben fouDe 3iin / en men fouDe pem blaudpt tm&en 
maften ban De getoelDige D^obooP/en peeft alo'Doc ge? 3fan 
feid en De puijïuiDen gesxomineert en beö2agen Die fp 
pem boo2gepouDen paDDcn/pp tsi 4 of 7 mael geptjnigt eci>a«. 
getoeep / gelpb 00b meefï alle De andere baliflTen of ba? 
gabonben/ en 5pn fo Doo?ptjne/en fepone belofte ge? 
b?acpt tot De befcpulDinge bande boo?f5 puifluiDen/ 
Dit getuigden De boö?f3JI3eefler3Iacob^cperprecp? 
ter / en Cojnelis g]anf3. Dienaer ban Den ^epout ban 
3lllbmaer. Zbz boojf5 gehangen bagabonben en ba? 
liffen toel ttointig in De beider fittende/hertelden mal? 
handeren poe 3? onder Den CommifTarifen getrac? 
teert toaren/en toat fp elbe padden gefeiD/en poe 3p 
toaren ged2eigt/ feiben tegen Den anderen / laeton# 
uit eenen monde fp2cbcn/ Iteber te jïcrben Dan alfo 
geppnigt te too?Den/ en eer 3P fouden ilerbcn / Dat 3p 
Dan paer feiben en De puifluiDen ontfcpulDtgen fdu? 
Den/ fcp2epende enfueptendeDibteüö/ cn bcblagen? 
De De puifluiDen en paer feiben : Dit getuigden DO 
boo?f3 Jfêc. f accb iBicpiclf; / Willem ban Der JBo? 
len / Comeltó 5Sd2iacnf3. / 2tD?iaen peterf3. / en 2C? 
riö Ijcrmanfj. <©e felbe jüeefïer ^ncob betblaerde 
en getuigde mede/ Dat De boo?f5 <©?iemunten 
alle De anDere baliffen of bagabonben (bepalbenDie 
uitbjaben/ en 00b ter Dood bertoefen toaren cn ge? 
fl02bcn foüden pebben) Die pp gecrecuteert peeft int 
uitboeren na De Dood/en ter piaetfen bomende Daer 
3P flerben fouDen tegen pem in ftilpeid met fuepten 
en toeerten paDDen berblaert/ Dat jp onfcptilDigtoa? 
ren ban ’t bc2raed/ en 00b alle De puifluiDen / Die 5? 
D002 pijne bedragen en befcpuldigt PaDDen / pem 
biddende om eenen h02ten Dood / cn 3pn alfo t’famen 
Daer opgefïo2ben. ^an'gfooflcn iö gecrecuteert met? 
ten b?ande tot ^parnb’oeb / C5e?rit fjoofien tot »c =»« 
löfoogttooudc / C*e2rit ^ieterfj. ban Cromntenie tot ^ 
j|ieDo?p / Crijn <©iibf3. ban Sfacrlem tot 30crbcrö? bangene 
pobe/ peter Co?nelif3. ban i^acrlem tot C5?ote? fomn 
b2oeb/#ietec giacobf5. ©2icö tot Cojlerbiocher/^ui? 
rpn <©irbf3. mede tot <02Oteb2oeb / moelben <ü5crritf3. cn [jare 
en Claeef ftoeloffj. tot Cnbpuifen. (Cct ^outoert '■fw 
en 3SubblirtoouDe 3P11 D2ie mnné en een b2onto ge? 
crediteert / te toeten ^an Cloeh/ ^ian Coeb / |jf? 
b?and ^Janf3. Defe mette b2outoe pebben ffamentlph 
inde ure De0 D00DO flaende bafï aen den pael / De puto? 
luiden ontfcpulDigt/cn paer feiben bangciphen/ter 
p?efentie ban Den pedteant cn De gepele gemeente 
ban ïjoutoect en J^ubüirtoouDe. 51an 3fimb?ofüuS 
pedicant te Dier tijd tot ^pbcharfpel cn 25cn? 
ningbjoeb / peter Sfiacob fcffj. Capttein ban pet 
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Het achtfte Boek, 57J» 
- puifmanë baenbeï albaer/gan 3anf5 Hlieutenant ban 

3t felbe baenüel / ïïem Btrtf5. Claeë 3[anf5. peter 
c$an$.c3tzht)mt/ Svjbcrt Claef3.en 31 an Bemmitf3. 
bmrnuöen atbaer / hebben aüe boo? Schepenen ban 
SPbeftarfpd getuigt cnbcrfilacrt/ bat albaer geerecu* 
teerttë metten biere peter 3Ianf3. ban Couborn / en 
bat be felbe ftttenbe op be pael / pebbenbe ben baft om 
De ftde / fo pp getoo?gt foube too?ben / geroepen fjeeft/ 
bat pp geen meer fcpuibë en pabbe totte fafte ban 
3t berraeb / alë be rogge bie baer op ’t belb fionb en 
Irioetbe / en bat pp met fobamge tooo?ben ië ge(ïo?ben. 
Be boo?f3 3[atcÉmb?ofiuë pebicaut berftlaecöc/ bat 
pp albaer bn geftomen toaë / om pem injpn uttterfle 
metBoöeë tooo?b te ttoofïen / maet porenbe pem be 
tooo?ben feggen niet bittere tranen/ ben baft ai om be 
hele: 3(ï niet een moepdijft toerft/ift en heböegeen 
meer fcbuib aiö be rogge bie baer (taet/ pp fo berbaeft 
en jammennoebig toaë / bat bp niet en berftonb toat 
pi* meet feibe. 3Jan ^letotjnfen geboobtotapittoep* 
be / beeft oofeaen ben paet fitienbe bitterlijftfcft?epen* 
be gefetb geen fcpulb te hebben tetter berraeb / bit heb* 
ben getuigt Claeë 5te!&?etbtf5. pebicaut./ Comeltö 
petetfj* Bicft ^Jonfdë en S'.an 3anf5. ban3©ab* 
toep. 2flie be anbere gehangene baitffen of bagabon* 
ben / alë fp fterben fouben ter plaetfe baer fp geb?otpt 
toerben/bcrftlaeröen fp boa? be pebieamen en om* 
(ianberë be ftuifïuiben bte fp boo? ptjne befCbulbigt 
pabben/ onfebnibig te toefen ban ’tbertaet/ ’ttoelb 
flicpiel ©ermrnte ptoclöige poboofi borenbe/ 
fp?aft met ficaffe tooo?ben tegenë ben-iteben : <6p 
fcbdmenenboöëtoïtötcn/ ontftentgpnu fuljc/enont* 
fcbulbtgt gp nu be felbe / fa toil tb u toebecom tot Stift* 
tnaer btengen / en men fal u toeber ban nieuë prjni* 
gen/fo lange tot bat gp'ttoei gaerne toeber bebennen 
en baer bp Dïijben (bit / of gp fait terftonb baec bp blij- 
ben toner boob toe / roepenbe om een teeber, Boo? 
toelite b?eigemcmctt fpluibcnfo berbaert toaren/ober* 
benbenbe be grote boo?gelebcn tormenten/ batfe totten 
Scfterprethter met biagenber (temmen en ftlpepen* 
ben oogenfeiben: 3!fr niet eenmoepehjftbinft bat top 
oitëonfcpulb boo?ben pobooft boo? ftbulb moeten 
bebennen / feggenbe boo?të: iBeefter 3)acob/ helpt 
ono botö raffelijb aen be boob/ top fullen binberen beë 
eeutotgen lebenö jijn/toant top toiUenliebertten bo= 
ben fterben/ ban top onë toeber tot pijnigen laten b?em 
gen. 3©aer op fp booitë f toegen / ban bieben bp baer 
boo?gaenbe ontft bulbiginge / bie bebennenbe boo? ben 
boojnoemben ^cberprecbtec/cn 3ijn baer op getto?- 
ben/fotoelbe minfte alë bemeeftebanbe boo2ft ba^ 
liffen of gehangenen/ fo be boo2f? jBeeftet 3Iatob Mi* 
tbie(f3. Scherprechter getuigt en gebepofeert heeft. 
SUlbu.ë 3hn be boo2f5 bagabonben of baliffen / baer om 
bermerbelijbe guaebboenberë 3tjn getoeeft/ bie toel 
(traffe meriteerben / ge|to?ben / ontfeijuibigenbe be 
buifluiben bte fp beb?agcn en boo? piine befebuibigt 
habben. €n be confeflften ber felber baliffen toel boo?* 
fien3tjnbe/binb men be felbe bol tontrarieteiten / en 
fo plompe grobc faben baer in / bat b’ontoaerbeben te 
grof en bot3ijn/engeenfcbön ban toaerbeiben beb* 
ben. 3©ie foube bonnen geloben toaerbeib te toefen/ 
batbcbefchulbigbc huihuibenfo boten onberftanbig 
fouben getoeeft 3ijn/hacr toclbarcn en betroutoen te 
(tellen een macnb / beertien bagen en b?ie toeben te bo* 
ren boo? ben aenflagin begenabc ban fo bric baliffen 
alffcrgefeiö toerben benniffeafte hebben gehab/ alfo 
fp berblaerben tod 300 en bierbehalf honberb (terb ge* 

p Io8, tDee?tte3hn/enhetgdbomfangen te hebben / b’eene 
' optc toegen / b’anber in herbergen baer beertienen 

biiftien boeren ntebc (aten en b?onben / bienë huifen 
berb?anb en geplonberb fouben toerben / baer in ftilbe 
faben b?ic of bier petfonen gualijb te betroutoen 3nn. 
<©e boo?fch?ebcn bagabonben buë omgeb?acht 3iinbe/ 
fo heeft men bo?ber gaen p?oceberen tegen begeban* 
gen hutfïuibcn/ baer geenanber info?matie tegen en 
lanë ban alleen het feggen ber boo?noembc baga* 

^opyen bonbeu. ©do? eer!t hebben be boo?fch?eben Commif* 
f?A"ee,h fariffen beboo?nocmbe Coppen<£o?nelif3.ban3©og* 
n^ffnfst 0cnom fecr to2ebeiiihen tod acht of negen mad boen 

Pijnigen in biberfe tijben en bagen/ boch becboigenë 
aen ben anberen / in toelfeen tijb baer acht bannen 
b?anbetopnë op beë boo?noemben€oppen.ö Ipf ber* 
b?anb 3ijn getoo?ben met fchone bemöen m lijntoaet / 
ban ben hoof ben totten boeten / bat hp geheel ftoert 
toaë / fo bat hp fo mifmaefet en miëhanbelb toaë / bat 
hp gaen noch (taen en honbe / toant be folen ban 30n 
naehte boeten totte fenuen toe uttgeb?anb toaren/en 
bihtoilë beftoijmenbe/ noth en hebben hen nooit tot 
eenige behentemffe bonnen b?engen / noch oob bat hP 
pemanbanberëljeeft toillenbefcfmlbigen/ feggenbe: 
©?aegt naer mp in onë <Do?p / aenbe 3©et / ©fficiec 
en jBagthcaten / en aen alle het bolfe/ toat ib boo? een 
man hen / en hoe ih mp altijb tegen em jegdperi ge* 
toagenhebbe/bochbeCommiffariffen riepen: <0p 
(tilt onë be toaerheib feggen/ toant m toetent toel/ 
Inaer toiilent oob uit u horen / bat ©teter |5annitp:f3. 
ugdb gegeben heeft tot bit berraeb / om be guitëen 
baliffen te geben om b?anb te (lichten / boeh en heeft 
nooïtpet toillen bebennen of temanben befchulbigen. 
<©cn 2 3irnp na mibbag alë hp boo? mibbag (Irenge* 
lp geptjnigt toaë/ ië hP boo? bebel ban be Commtffa* 
riffen boben op bebamer bpbe Commijfariffen ge* 
b2achf/ maer moefl boo?ffauheib op be trappen ru* 
(len / en op be bamer 3tjnbe / ië hp boo? ftoabheib met 
3p panbenop öo tafel geballen / feggenbe: 3Bat be* 
geert gp banmpte toetend a©aer opbe Commiffa* 
riffen feiben: ’t gene top u ban bage boo?gehouben 
hebben, ^aer op Coppen toeberom feibe: <3h en «oppm 
toeettt niette feggen / en fonbec meer te feggen iëhp 
gef topmt / en foube nebergefegen hebben / ten toare gt0/e 
be Scherprechter hem opgepouben / pent genomen pgmgen, 
enopte folber nebet gefet pabbe/altoaer pflrajcfij* 
nen geejl gaf / fsnber pet te fp?eben / bebennen of ooit 
(emanben belaff of beb?agen te hebben / ’t toelb be 
Commiflfariffen ftenbe/ alhoeteelfp gepeel berflagen 
toaren/ hebben fp (malbanberen aengefp?oben peb* 
benbe) ober luibgeroepen: Siet/ hpen toil cnëbe 
toaerheib niet feggen / be buibel b?eefet ben fchelm ben 
halë/enbaert boo?t na be helle / noeptanë fullen top 
pem ebentoel boen guartieren; boep toaren be Com* c0ppm 
mtffariffen baer mebe feer belaben/ en beben pem hei* ton* 
mdijb guartieren. Bit hebben getuigt beboo?fch?e* 
ben Scherprechter / en Co?nelië 3fanf5. bienaerban |rqU9r, 
ben Schout ban 5lHbmaec/bte pemaenbepijnbanbum. 
en baer na bp be €ommi(fari(fen op be hamer ge* 
b?acpt hebben. Be boo?fcp?eben <£o?ndië3lanf5.en 
23aertgen Bermanë boeptet 3Öti huiëb?cuto boegen 
baer noep bp / bar pp ben ganfepen nacht te boren / en 
ooft op bien bag bat pp f!o?f/ niet anberë gebaenen 
pabbe/ ban <©ob te bibben en ban <j3obtefp?eften/ 
berftlarenbe tegen pen-luiben / bat pp onfchulbig toaë 
ban ’t geen men pem opleggen toilbe/ bibbenbe<©ob 
almachtig/ bat pp pem berioffen toilbe uit bit leben. 
2llënu Coppen alfo oberleben toaë / fo hebben be 
Commiffariffen Co?neIië 3lanfen bebolen ban befta* 
mertegaenbp banning beë boo?fcp?eben Coppenë 
foon / berbiebenbe pem te feggen/bat fijn baberboob 
toaë/boep hpbphem ftomebbe/baerpp infijnpem* 
begebonben lag met bepanben tuffepenbe benen aen 
een banft / en pem b?agenbe poe ’t met fijn baber toaë/ 
heeft hem peimelp toegeluidert bat pp geruft toaë. 
Be boo?f3 Commiffariffen 3tjn pem terdonb gebolgt/ 
en inftomenbe feiben tot Banning: gp fepdrn/ gp ianb- 
berraber/ubaber peeftet nualleë gcleben en beftent/ 
en u ooft beftlapt/<Jc. 

3Inbicn be baber foppen Co?ndi(fcn beel to?n?em 
ten aengcbacn 3tjn/fulr bat pp alfoonber bepanben «Jgpen 
boobgebleben ië/fo en fjeeft be foon Banning Cop- co?ne* 
penfen / toefenbe een (lerft ftlocft man in fpnboifto* [£ 
men ftracht/ nietb?pgegaen/ toant pp tod 12 of 23 {£“ö 
madfcerfdltjft gepijmgt ië/niet alleen metbe o?bi* mcDe 
narië maniere / gelijft men be gehangene mifbabi* 
gen gctooonlijft ië te pijnigen: maer baer3unmcu* nie?. 
toe ongepoo?be manieren berbacpt / te toeten / fp heb* em* 
ben boo? eenen 25oftgen een anber Scherprechter 
boen geb?uiften / to?ren tot bien einbe uit bet aerben nirart 
gegraben/ baer mebe fp pem boen pijnigenpebben/ tan pö" 
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gelijB 23aa’tgen Hermans?-bocHtet bc-ef boo?fcH?ebcn 
€o?nelts? ^anf3 bes? btenaers? Huts?B?ciu getuigt Heeft/ 
tjatfpöepofamefeüje een angel ban De to?renutt3ijn 
nabelgetcocBen beeft/ bie toel lattB toas? eenltöban 
een btnger / fp Hebben Hem 00B art Hap? ban 3tjn lt# 
tHaem boen fefjeren met een fcHeernies? / en Hebben 
Hem op 3pn ItcHaem berb?anb ttbe BruiBcn/ elBs? meer 
ban een mengelen b?anbetoijns?/ ertbe folen ooBban 
3tjnnaebte boeten afgeb?anb/ fo bat OP boel fes* toe* 
Hen lang op 3ijn Bnten mofl ferutpen / en niet en ftonbe 
gaen nocH flaen / en toas? 0em mettet boo?noembe 
b?anben alle 3tjn bel ban 3tjn Heel tot 3tjn nabel toe ar 
geb?anb / fulr batter niet een btnger b?eet Heels? aen en 
toast; men Heeft Hem 00B met Baerffen en f toabel on* 
ber3tjn boeten en ojcelen geb?anb met een Half ponb 
fcaerffenteffensf/ en tjem baer na nocH cbentoel met 
fulften feeten IfcHaem gepijmgt / en na Het pijnigen be# 
bolen Hem banning te leggen opten bloten folberne# 
ber/fonber Hem onber of ober te geben / en Hebben be# 
felbe CommiffarijTen baer bp geo?bonneert eenem# 
mer bol toater en ttoe roeben/ om Hem fo toacBette 
Houben / ’t toelB bup?be eenige narHten lang fonber 
te mogen (Tapen / Hebben HemooBin ? of 6 etmalen 
niet t’eten gegeben ban peBelHaring en anbere foute 
fpijfe/ en Hem alle b?anB ontHouben/ en Hoe toel Hp feer 
beerlijB om b?inBen riep/ fo Ijeeftmen Hem ’t felbe niet 
moeten geben. jSp Hebben ooB boen maBen eenaer# 
ifijfn (loipe ban gebarBen potaerbe/ toefenbe be felbe 
ronbom gefloten en met een mtbbelfcnot gemaeBt / en 
cengaetBenbaermeneenlebenbe rotte in mocHt laten 
lopen / toelB inflrument 3p ben gehangen op 3ijn 

fjoo.'öe naeBte lijf geflelb Hebben / en be rotte baer onber / leg# 
S! genbeop’tmibbelfcHot bier / ombe felbe rotte te be# 
mgenT noutoen / be toelBe boelenbe be Hette / Heeft in ben 

licHame ban ben patiënt b?efelgBen gebeten / en Hem 
onuit(p?eBelgBe pijne aengebaen. 25oben bien Hebben 
fp 5ijn manlijBHeib boen fmeren met room/ en baer 
aen geflelb een foB-Balf om te frogen. Rebben ban ge# 
ïijBen een rietpgp&en omtrent een Half elle lanB 3»nbe/ 
eensdeels? in 3ijn manlgBHeib boenfleBen/ enalfobol 
totnbs? geblafen en bobentoe gebonben/ en met (lor# 
ftenjEf in 3ijn ItefcHen boen (Taen. Rebben boben bien 
ben fcHerprecHter belafl te nemen een pferen gaffelt# 
gen/enteiBenöbaer aenge(leBen eenfluB b?anbenbe 
fper/en’t felbe alfo op bes? patlents? naeBte lijflaten 
b?uipen/ ’t toelB op 3ön lijf maeBte gaten als? fluibers?» 
55it pijnigen is? eer(l tot SClBmaer begonnen: maet 
baer na 3ijn be boo?f3 banning en anbere gebangens?/ 
ten aenHouben ban be <£ommtffariffen berboerb op 
benHuifeban ^cHagen/ altoaer boe Caflelein toas? 
Oerrit ^einrirf3 «Talf/alfo be Commijfariffen meen# 
ben bie pïaetfe beguamer boo? Henluiben te toefen/om 
be gehangenen / fo fp feiben / tefepareren en ban ben 
anberen te leggen. <Doo? alle befe groutoelijBeen on# 
menfcHelijBe pijnen / bie fp ben patiënt aen beben/ toel 
befcHonBen 3tjnbe/ Hebben fp Hem ten laetflen fo berre 
geb?aclit/ bat HP al na feibe bat be Commipriffen 
Hem boo? feiben / of gefeib toilben Hebben. jfêelBe 
confeffie alfo berBregen Hebbenbe/Hebben fp ben <0ou# 
berneurben 6 f§eptemb?is?/als?toattoonbers?berab# 
berteert/ met befe tooo?ben: 

SAl nwer E. gelieven te weten , dat wy na lange, 
veel en diverle tormenten, op huiden Tonder tor¬ 

ture ter confeffie gekregen hebben Nanningjacoblz 
de Toon van Coppen, welke confeffie genoegfaem con¬ 
form lijn de voorgaende delinquenten in den dorpen 
geexecuteert. Verhopende^ voorts met de hulpe Go- 
des tot de volkomen kenniffie van der faken te komen, 
waer aen wy ook geen arbeid en fullen fparen, &c. en 
was defen brief ondertekent by Willem Calf en Willem 
van Sonnenberg, engefchreven opten huifc van Scha- 
gen. 

möd Jjfer nocH bp boegen/tot naber berfeïartn# 
gcbanbertoacrHcib befer faBe/ bat 3Ioo(U§uiBs# 

noot en BMem Calf aen ben boo?fcH?eben <0onber# 
neur ^onop ben 4 <§epterab?ts? ft0?eben / nopenbe 

I fp ben boo?fcH?eben banning Hab# 

bcngebaen/ top Hebben Hem gilleren toel (IrengelijB 
aenbe Boo?be geljab/ boenbe Ijcm geeffden met toel 
fcljerpe getoeiBte berfcHe berBen roeben/en toat arbeib<c 
befcHerp?ecHtcr bebe/ en Bonbe Hem geen bloeb uit “ 
Hetlicljaem (Taen / <$c. en baer na Heeft ben meeflcr “ 
Hem met b?anbenbfpeB ober 3ijn licHaem laten b2Ui#“ 
pen/’ttoelB Hp met fijn Hanbcn af toifcHte/oft Bout toa#ce 
ter toaer getoee(l / en en Heeft óoB in be felbe pijne geen “ 
geluib gejTagen/nocH is? 00B 3ijn licHaem baer ban niet “ 
opgelopen met eenige blaberen/ of gegue(l / toaer boo? “ 
top feer bertoonberb toaren/ en niet en ttotjffelen / of 
fietis? buibels? fpel/ gelijB alft met 3ija baber is? ge#e< 
toeefl/ ^c.bocHbe getuigeniffe ban ben fcHerprecHter 
en bienaer luibenHeel anbers?. 

ÜbefefaBe nu bus? berre geb?acHt toefenbe / fo is? ten 
laetdenlietboobbonniffc baer na gebolgt in befer fo?# 
me / gelijB ’t felbe in’tïTuigeboeB tot ^oo?n te bin# 
ben të. 

A Lfo Nanniog Coppenfz geboren van W0{ 
ZAjegenwoordig gevangen, buiten alle pijn ( 

Woggenom, 
en bande 

van yfere beleden heeft, dat hy gevangen niet alleen di- pirtg ' 
verfe perfonen gefolliciteert en fekere penningen uit € oppen» 
gedeeld heeft, om fekere dorpen van defen Noorder- 
quartiere te verbranden , tot een feker waerteken van nom.^ 
de verraderye , by des algemene lands vyand opten 
Noorder- quartiere geconcipieert (van den uitkomen 
van den welken God te bedanken is) als onder anderen 
de dorpen van Nierop , Nubbix-woude en anderen 
meer: maer ook felfs aengenomen hadde ten felven fi- 
neenten einde de gefolliciteerde of complicen te bet 
en buiten alle twijfel hun aengenomen werk effectue¬ 
ren fouden, te verbranden den dorpe van Swaech , en 
noch tot meerder waertekens met fijne complicen be- 
floten hadde ten contentemente en meerder verfeke- 
ringe vatt haren aengenomen verraderye, moordbran- 
derye en andere moordadelijke en grouwelijke feiten, 
die confequentelijk daer uit gevolgt fouden hebben, 
aen te fteken twe fchelven riets opten Noorderdijk, 
waer op des algemene Lands vyand uit Vriefland aen- 
gekomen foude hebben, mitfgaders fekere andere hui¬ 
len en dorpen ,fo na de Zee als den duinkant refpon- 
derende, en om ’t felve te bet te effectueren en niet 
gemeld foude worden, hem en fijn complicen by fe¬ 
kere gruwelijke peinen verbonden hadde, als daer me¬ 
de te meer betuigende fijn quaed opfet en gerechte we- 
tenfehap, behalven meer andere feiten, alle wefende 
faken van quader confequentie, die ten exemple van 
allen anderen ongeftraft niet en behoren te blijven. So 
ift, dat Jonker Diederich Sonoy Luitenant en Gou¬ 
verneur van wegen fijn F. G. over Noord-Holland 
en geheel Waterland metten aenkleven van dien , de¬ 
fen aengefien, en infonderheid ook gelet op de grou¬ 
welijke moord, die door toedoen van de voorlz ge¬ 
vangen over den gehelen Noorder-quartiere gefchied 
foude hebben, den voorfchreven Nanning, na voor¬ 
gaende communicatie en deliberatie daer op gehad, 
verklaert en gecondemneert heeft, eerft fijn hert leven¬ 
dig uit fijn lichaem gefneden wefende , hem in fijn /F IÖÜ 
aenfichtegefmeten te worden, en daer na fijn lichaem 
aen vier quartieren te executeren , en fteken uit elke 
poorte deler ftede een quartier, ’t hooft te fenden na 
Woggenom , daer hy geboortig is , om aldaer ten 
toren uit gefteken te wordeu,alles ten exemple van an¬ 
deren die alfulke of gelijke feiten in den fin fouden mo¬ 
gen hebben te doen. Aldus gepubliceert navoorgaen- 
de kloeke gellag , den laetften September anno 157 
Prefent Schout alle Burgemeefteren en Schepenen. 

C B Detorjle Den «©nutoeeneur en Commijfariffen goeD öüii* 
-t-'Den Den tioe?fcH?eöen Banning €oppenf5 tot $oo?n/acljs 
terbolgenöe De boo2fü)?eben fententien te Doen executeren/ 
të fjpalüaer met jËtr. 3joofï $utftefloot / ^cfjoutban f oo?n/ 
eneentot fblDatcn ban hopman ^pmen ^toaentgenS Den ^ay. 
19 September gefonDen / maer De gebangen op ’t (ïljabot ge# ttfmj 
b?acljt (gnoe / om geerecuteert te tocröen / (b Heeft Hi1 Voel o# Cop» 
berlutDeboo?alle Den bolfie geroepen / en gep20tejleert/ Dat# Pfnj3 
men Hem te onretljt touoe Doen Herben/ Dat Hp geenfrhulöen^f' 
HaDöe tot eenig bepaeo / noeljte ook öe geen tte HP DefrHulötgt fö,p 
HaDDe/ en Voat Hp Dien «engaenoe geieoen fjaDDC/ Dat felbe fjae öaae 
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te b$ doo? pöne geieten/en ooft boo? fcfjone perfuafïetboegetide, 
Daec &p/ jó men mp toil omö?engen/ mocfjt men geheel l|oo?n 1 
toel omb?engen. ©efetooo?den oifttoiljS berbalente / ebemnel: 
toerd fjp ontftleet/en naefttoptebanfie geleid/ daerbp op ge* | 
quartiert foute toerden/maet bp bleef perfüïerende / bp fgn roe* j 
pen en pmtefïeren: en te 23eul al geteeö jijnde / om fijn meet te; 
bolb?engen/fo hebben te 2Butgemeefïeren enjaagifïraten ban 
$oo?n b?efendeboo? cenig oproec cnoee te gemeente/ goet ge* 
bonten mette ejcecutte te DoenfuperfeterencnopbouDenboo? 
tien tijd/ en terfïonb eenen b?lefaen Sonop gefanteft / en bem 
’t felbe toen toeten / en boo? Ijaee aoutj^ gegeten: bat Ijp ter* 
flont <£ommiffarifen/Die ober te fcljerpeepaminatiegefïaen 
batten / foute oberfenten om te gehangenen bp [jen oéfjooat/ 
ooft in benluitec potentie geerecuteert te toeedenratsi banning 
nu toedcrom ban te banft toasi genomen/tf bP toeter op’t Ste* 
tebutè gebiogt/en taer jijnde/beefl Ijem te Scboutban ï£oo?n 
feer hert aengefp?often / bem b?agenoe / toaecom bp Ijem fulfte 
moeiten aentebe/ taer bP alle Ding beleten [jatte/en totb fïer* 
ben mofïe bem t?eigende fo bP meer tooo?ten raae&te ban hem 
te ontfrbultigen/fp fouten .bent ban lid tot iid toen ontleden/ 
taer op Banning anttooo?te/dat tft geleden Ijebbe / tot fjcb !ft 
doo? grote ptjne en lafl geleten/fa gp mn fuljé öooibtelDe en ge* 
feit mout hebben: dies; bebt gp m» belooft/ dat ifi taer bp bib* 
bende mijn leben en goet behouden foute / en nu en bout gp u 
tooo?d niet / entoiltmpom toen brengen. JBr. 3Jaco|i JBi= 
ebi£lf5- feberpreebter/tie nu difttothï bermaent téjjeeft getuigt/ 
bat bP te iGommiffartfen bem tefe belofte in t pijnigen beeft bo* 
ren toen en toefeggen / en ooft Dat fp tegen bem [jatten gefeit/ 
gp fult bet gene top u öoo?houd£n feggen bennen of lijden met 
lief of leed. ginderendaegss namelp ten c <©rt. sijn te (Gom* 
miflatifen met baren Secretanst 2üwaen:€ei‘el/ïot ^cojn felfjS 
inperfoon geftomen/en bebbeiiaiftoe ten boo^fs Banning in 
een Been ImmerBen/taer bp ttennacbt getoeefï toag/metfoeten 
totjn befcbonlien en d?onfien gemocht / en feite de boo?fj Ban» 
ntngin ’t felbe ftamerften menigmael inp?efentiecnten acnbo* 
ren ban ten B^ticant / ten Scljoutcn tieimer en ten Scherp* 
reebter/ Dat bp cnfcfjulötg ban tefalie toa.ö / en öie bp behagen 
batte/ toaren fo onfcijultig alö bp/ en alp ’t bint dat Dien nacbt 
geboren toasi/ en al moftfjp Herben/dat bp een fiinötesf eeu* 
bjigen lebensitoaé/ en toeter op ’t febabot getracht jtjnte / fjeel 
beftbon&en toefente/öouöe b? denScljerprecbter aen fijn bant/ 
bem bittente / dat ljp ijem aen een fio?ten toot [jelpen toilte/, 
en toillente toetec fijn onfegult Doen/riep te $?edieant Sjonasi 
Cpefê. bem fo Iuiöe toe/ tatinen bem qualQfi boren morbte / en 
te scherprechter bm$ bebel gegeben / Dat bp ben*, baeften fou* 
te mette ejrecutie/ en bem jicajc te [iele toebinden/op dat bp 
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niet toeter roepen en foute. Uithebben getuigt ^an j&aer» 
tenfj Bifler / en tëTonijï 3Iacobfj. 2Surgemeeferen / €o^nelijS 
(<3^ote €lae^/g[an gieterij./ (Jloman B^erifi n^ritfj./ 3}atob 
€o^neltfj. / gieter ^erinanfj./ gieter ©illemfj. en poutoelg 
gjacobfs-Schepenen tot S?ao^n/en i^alfo te ejeecutietoel ge* 
ftbiet fonter oprocc/Docfj niet fonter grote mojringe tejs botje/ 
Die te «Gommiffanfen ban toen af toaren noemente ten^loet- 
raet/ gclrjfi bp tijde ban den hertog ban 3Dlba ten Baet ban 
trouble 2Bloetraet genaemt toaren getoeefï. 

©oo? te tojete pgmginge/boren berbaelt/M teboo?^ Ban* 
ning €oppcnf5. een befebultiger gemaefit ban peter Ban* 
ningfj. baniEenninhbjoeheentrcffelpenröft bukman / tefe 
en \$ niet min to?etelijlien aengetafï alji te boo?gaente/ maer 
eer meeröet / toant fp tefen 4 of 15- mael feer onmenfcbelijfi ge* 
pijnigt bebben/eerfï mette gemene mamere mette banfi/met gee* 
feien en anterisjmaec al^ fp bem taer mete niet en batten hon* 
nen brengen tot eonfetfie en behentenifTe tot fijn felfé lafïec/nocb 
tot befebultigtnge ban anteren/fo beeft men toeterom te beo? 
berbaelte to?ete en nieutoe herdachte inbentien ban (Co?ren/ 
Batten/ft. te toerhê gefïelt. $item met gaten onder de o pelen te 
b?antsntaer mentoelttoe tongeren in mocht leggen/ ooft de 
folen ban te boeten te bjnnten / dat ijp gaen noch fïaen en fion* 
tti ooft beeft men [jem 7 fioo?ten ober fijn lijf gebonden / en fa 
feer getoonten öatfe 000? fojtfe in ilucftenjgti gefp?ongen / fo 
Dat te teftenen in te pijnbank fïonten/en dat de flramen ban de 
fioo?ten bel en bleefcb toeg genomen hebben / fulp dat men bet 
blote been en’t bol ban de fcbinftenfien mocht/ en datdefenu* 
toen ban banden en tongeren toeftrompen/ in boegen dat bP 
fgn banden nfet en ftonde geb?uiften: maer dat men b£m bet et* 
ten mofï in te mond Heften/ toe! feben toeften lang / en a!£ M** 
lacob te feberpreebtee fo moede toast dat bP biet meer en 
moebte/fo lïoeg jjBr* 3oofï i^uifiefloot Schout ban fêoo?n 
felfs te band taer aen en tjolp [jem. Rebben ooft om ffjnent 
toille geep'cógttecrt eehnieu afgroutoelijft infïrument/ ’t toelft 
bet lopende tointaest toerde genaemt / taer bP menig reife op 
geto?queerti? getoeefï/3P bebbenfjemoofi ober jgnltjf laten 
d?uipen bzantent fpeft / ’tmelfte te Seberpreebter aen eenp* 
feren gaffelften aist boren geHeften en ineen toeft met b?ande* 
tojjn/of anter^ nat gemaefttjijnte/ batte Ijangenbobende^ 
boo?f5 Bietec Banning&oonjg hooft / en ’t felbe al b?antente/ 
D?ufpente/maeftte gaten fo groot en groter al£ fïuibersi/hebben 
ooft/ na dat te aerden fïotp / taer boo? ban bermaent Isa / on* 
b?uiftbaer toast getoo?ten / geepcogiteert een bouten lade / ba* 
ben met een ftoperen panne gelijft tefe nabolgente figute/ die 
ütr.fêenrift «©oitiust op de^t ttoe matitecen in derfjftefl na 
bet eigen inficument beeft uitgeteftent. 
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aBcIBe Inöe ficm/U’Oötnöc op ben ruoöe cn uftgc* 
trodten of oefpannen 3Ünbe/ aïfo op ’t lijfoefct fjebben/ 
baer onber (ïelienbe een ïïotte/enïegQenbe boben op be 
liopcrepanneQlocpenbe ttoïen / om be Botte te benou* 
toen / alg boren oefeib tg / en na bat be operatie ban be 
rotte ejefcïjieb toag / ïjebten fpbe gloepenbe ïsolen op be 
Itolh ban fijn fjerte / baer be rotte boenbe toag getoeefï/ 
geieib/ eg albaev een groot afgrijfelgb gat gebjanb / en 

bet berfefje gepijnigbc Itcfjaem boo?t gefloept/ boo} 
tocUtc en meer anber onmenfclielijlic ptjne en to?men# 
ten / bp ten ieflen fo bejrc geö?acbt en gebomen tg / bat 
bp niet aüeen fieb felben/ maer 00b anbere beb?agen en 
befcbulbigt beeft s namelfjb eenen pet €1 ban ^oo?n/ 
5Jan gieroenf3. bo?ger tot ^oojn/ JBouter jSpmonfj./ Zm 
&pbout gianf5. ban iBebenblib / en nocb eenige anbe^ tongf}. 
re/5ön felben befcpnlbigbe bp/ öat bp eenige balifB» 
__ - - — - —• - -• of 

/ 
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ofbagabonDen aangenomen baDDc/om fehere <©c?pen 
aen toanD te fielten/ namentlijb gieter Den 25oer/San 
Cloeften Eïepntgen De ©rie#/Dat DP communicatie 
baDDe gebouDen met eenen ^iet ©iet Sonr Dan jjlub# 
birtoouDe tot SümflerDam geblucljt 3ijnDe / Daer bP 
brieben en gelD ban ontfangen baDDe / om tot pet ber# 
raeD te gebruihen/ toelfte brieben Ijp 00b IjaDDe gecom#, 
municeeit mette boorf3 San Seroenf5. en pet Cl/Die 
bemoohgclD# genoeg toegefeiDpaDDen tot bet boorf3 
berraeD. ©e Commiffartfen l)tcc ober feerberblijö 
3tjnDe/hebben Den CSouberneur tecflonD gcfcljrcben 

„ met oefetooo?Den. 3©p öebben/<0oD lof/ peter j^an# 
„ ningf3 meDe ter confeffïe gehtcgen fonDer torture (con# 
„ trariei#boor gebleben) fulr Dat top fonDer ttoijffel De 
„ gronD en gerechte toaerfjeiD banDefabe ban al# toel 
„ fullen bebomen / toaer ban top of eenigc ban onfer op 
„ morgen of obecmorgcn ban aio rapport fullen Doen/$c 
„ €ntoaO OnDertebent/ Jooft van Huikefloot, Willem 
„ van Sonnenberg, Willem Calf. <©C bOO?f3 pet Cl 

${rf nergen# ban toetenöe / i# Den 1 ? ^ept. ban J|ui#Dui# 
©'oT ncn Doo? ^föagen bp geballe gepafifeert / en menenDe 
tofi-ö g?, toeDer na igoorn te beren / i# alDaer opgepouDen^n ge# 
bangcn. appeeljenDcert/en opten buife ban ^cljagen gebracht/ 

en onöecbraegt 5i)nDe/ontbenDe alle# Dat pemtelafl 
peietD toa#/Dan bebenDe Dat BpfeberentijDtot 2Cm# 
fterDam geblucljt toa# getoeefl/ en omtrent UerO-mif- 
feDoe leflleDen toeDerom totJ^oo?n toaogebomenop 
parDon / toaer boren bP aen 25urgemeefleren ban 
i^oom betaelt baDDe 166 gulD. niettemin tegen peter 
Sanningf5. geconfronteert 3ijnDe/ beeft De boo?f3 ©ie# 
ter ©anningj'3. bem acngefeiD/Dat bP Den felfDen man 
toa# / Die bem belooft baDDe gelD# genoeg te fullen be# 

©o?dcc fiellen tottet berraeD / bp fo berre bP te hort quam. <©e 
tonfoTie boo2)3 peter ©anningf5. beeft noch borber# na ber# 
m'K fcöeiDen tormenten bcrblaert/Dat eenen JBigger ?tl# 
ntngfj.' lertf5. eertjjb# ^ijbgrabe ban JlBeDenblib/ meDe een 

ban De principaclfle toa# getoeefl / met een 25arent 
ïloefl ban ^nbïjuifen / geltjb ben ’t felbe bp pet pet 
Song# ban SmflerDam gefebreben toa# / tn toelben 
brief ooft 3©illem ^cljtjtgelD/ Birb Sefu#/C5arbrant 
<Dum en meer anDere genomineert ftonDen: Stem Dat 
eenen 2Bcn ©teterf5/ San peter ©illi# en Willem 
San 45arb?antf3. meDe ban ’t berraeD en Den aenflag 
ban Den bpanD toel toifren / feiDe meDe Dat eenen 5fop 

(F.110.) <jnaef3. meDe ban Den aenflag toifl/en ban ben bpanD 
gelep baDDe/ban gebjben Sacob ^toeetf5. Die tegen 
bem bebent baDDe/Dat bp ban Coppen gelD ontfangen 
baDDe/berblaetbe boort# meDe Dat bet gebele Schout¬ 
ambacht ban ^nbebcrfpcl en ^enmngb20efc berfoefjt 
ïjaDDen banDetoacbt aenDefcljanfebanCrabbeDam 
beb2i)D te 3ijn/Doo? Dien fp ban ’t berraeD en aenbomfle 
ban Den bpanD toel toiflen / noemDe 5CD?iaen peterf5. 
23urgemecflei7 Klriö ^ermanf3. Co?nrliö ?CD2faenf3. 
en iBarten ^ieterf3. Schepenen ban Den <©02pe ban 
25enningb2oeb. Dat S^n gieter IBilliO bem ge# 
feiö baDDe / Dat bP Deftoager ban tiDeiaen peterf3. 
25urgemeefler / 00b alle De fecreten ban ’t berraeD en 
aenbomfle ban Den bpanD baDDe geopenbaert. 3£e 
Commiffarifen Doo? Defe en meer anDere berblaringe 
bp bem D002 De boo2bcrbaclDe pijniginge geDaen/baD# 
Den bier nu flof genoeg om op nieu te bangen en fpan# 
nen/niet alleen ten platten lanDe / maer 00b in De ^te# 
Den: en gemerbt bP oobgefeiD baDDe/Dat 

_ roenft. en pet €1 bem toegefeiD baDDen / Datfe bem 
Com» aen gelD genoeg fouDen Ijelpcn / fo bP niet genoeg en 
nuffarP baDDe / of Dat bet gelD ban ^ImflerDam niet tijDsi ge# 
tcmiöu n0C3 en guam / op Dat bet berraeD en Den aenflag im# 
êoiup ^etó boo2tganb bebben fouDe / fo bebben eenige ban 
om aan bciilicDen baergebonDenbpDen ^ouberneur ^onop/ 
Snuft"' bemDefabefeer ftoaer mabenDc/en Datternocb beel 
tioojn te b?eemD0 onDer fcbuilDen/bet begon feiDen fp nu te gaen 
öcifaetj. aenDc booft taeben/’t toao nu tijD Dat bp coragie toon# 

De / om ’t lanD ban De bcrraDerg te futberen / fo toel in 
De ^teDcnalg ten platten lanDe/ tot toelbeneinDcfp 
betfocljten / om De 'ooo?f5 San Seroenf5. uit l^oojn te 
mogen bnjgen/ D002 Den toelben fp beel meer mcenDen 
te hernemen/ alfo’tecn looien Doodtrapt mantoaei/ 
Daer fonDer ttoyfei beel onDer toas fcbuilenDe. <8p Dit 

I. Deel. 

rapp02t Beeft De boo?f3 ^onop Den ^cljout ban ï|có2ii 
belaft bem te app2cbcnDeren / en bp bem tot 5£lbmaer om aan 
te toengen. ülêagiflraet ban ï^oo2n Die Den banDel ae> 
ban De ComtnifTarifen al feer fufpect toao gcto02Den/v0'c*^- 
D002 De toeoerroepinge ban banning <iroppcnf5. bin# ÖCnöc/ 
ncnbaer ^tebe geerecuteert/ Daer boren bani.öber# ren / m 
baclt/bcbben ben Ijie? tegen geoppofee?t uit braebt ban [JJ "5* 
bare P2ibilegien / inbouDcnoe Dat aiDaer cgeen poo?tc# b?cngEn, 
ren gehangen mogen to02DenfonDereenigeboo?gaenDc ©te ban 
DeugDelijbe informatie t’barenlaflc te bebben/ toelbe 
P2ibilegien fp niet en toilDen laten infringeren/ bebben ren flter 
niet te min toegelaten Dat De felbe San Serccnf3 in fijn regen / 
buig fouDen tocrDcn berfebert / en bebben Daer toe D?ie 
mannen/ Die fp bertrouDen geflelD Die bem in fijn bui0 "c mm 
fouDen betoaren / beeft Daer en boben cautie geflelt en berfeise# 
geflipuleert binnen fijn butsi te fullen bbjben tot naDcrJ" 
02öonnantie fub poena confeffi &convi6ti ban’t felbe J 
niet te infringeren / ban ’t toelb fp Den boo?noemDen 
^onop bebben beraDberteert / Die Dit feerquabjben 
beeft genomen / niet te min bp fctobft Daer op aen Die 
ban l^002n boo2 anttooo2De. 

êDat fijn meningc niet en toas’ om benluiDer pribile# fSCn 
gien eenigfing te berb02ten / maer De felbe in allcëtcacn m 
belpen DefenDeten / maer Datter altpOO gereferbeerDe ban 
faben 3pn/ in De toelbe geen pribilegie en militeert/ ban J?002 ■ 
toelbe faben De gene io / Daerom bp öe boo?f3 San Se?« 
roenf5. bp bem begecrDe gebracht te bebben/ ’t toelb bP « 
DannocbtoaOberfoebenDe/baer berfeberenbe Datbp (e 
ben-luiDen Diesf aengaenDe fulbe bernoeginge fouDe 
Doen / alfl noDig fouDe 3ijn/ en tot Dicnfl ban De gemene £C 
fabe oorbaerlijb/Daer meDe fp/en baren burgeren te« 
breben fouDen 3ön/ en berflaen Dat bare pribilegien <c 
Daer bp niet 3ön berbort/’t toelb fp luiDen bem Dan bol# ce 
bomelijb mochten toebetroutoen/alfo ’t allcsi bp bem te ,c 
boren toel toaobeDacbt/eer bp bem ontboDen baDDe/ ,c 
Doch of fp noch eenige Difficulteit mochten maften /« 
(alöbP hoopte neen) immer# ober fulben/ Die geen be#« 
fcbeiD ban fijn €rc. of bem bebbenDe/boor geen borger <c 
geacht mocht toerDen/$c. fo belaflebp benliuDen op cc 
beebeurte ban bare p2ibilegien/tot benniqre banfpn « 
<£r c. Den boo2f5 San Seroenf3 terflonD in banDcn ban c« 
Den ©fficier te leberen / om niet op cautie of in fijn lo# (e 
gij#/ al# Doe/macr in fulber (Iricte gebanbemffe geflelt Cc 
te tocrDen/ Daer bP in bolle berfeberinge en bulten alle« 
acten ban bolb (Den Cipier uitgenomen) betoaert« 
mocht to02Den / alfo Den Dienfl ban fijn jp. <6. en ’t ge# <c 
meen toelbaren / fulr op’tboogfle toa#bereifcbenDe/c« 
berbopenDe Dat fp Daer ban in genen gebrebc en fouDen « 
3ijn/op pene ban’t felbe aen ben-IuiDenin’tpribete<e 
herbalen / fo D002 toeigcringe ban Dien De gemene fabe« 
eenige nabeel oberquamc/ Daer ban hP bp Defen gep20# cc 
tefleert toilDe hebben/ bcnluiDengcnoegfaem geaDber# 
teert te bebben / en niet oorbaerbjb en acljte ïjenluiDen cc 
al# noch boeDcr berblaringe of aDbertifTemcnt ban Der cc 
fabe te Doen. 

^e jiBagiflratcn ban $oo?n ficnDe Dat Defe fabe ber# 
Der fouDe lopen / hebben na communicatie met bare 
©20etfcbappen/en (na Dat men baer 00b gcDrcigt fjaD# 
De met noch ttoebaenDelen bneebtente beftoaren/ en 
Dat fulr opte generale bergaDeringe banbe 25urgemce# 
fleren en <©ebeputeetbe ban bet jloorDer-quarttcr ben 
6 Cctob. toa# gebracht en alDaer gerefolbeert / Dat Die 
ban l^oorn gebouDen fouDen toefen/een of ttoc baenDel &c <©e> 
bneebten ter Difctetie ban Den <®oubcrneur/ boben oepu* 
’t baenDel Daer in toefenDe/ in te nemen/en Datfe borDer 
gebouDen fouDe toefen fonDer prejuDicie ban baren pri# m&zu 
bilegien Den (©ouberneur te laten bolgen Den boor# floten 
noemDeu SanSeroenf5. ennocljttoebroutoenD’eene^öf 
genoemtouDe<©uerte/enDe maeebt Die De# C5rabcn Derquap 
ban 25offu beDDe alle Dage toa# toeruflenDe / mit# Dat ner ober 
in’t confronteren en eramineren ban Dien altijD pre# 
jent fouDe mogen toefen Den Cfficier en ttoe ^ebepe# 
nenbanfóoorn (inDicn’tbacr beliefde) om mccrDeraan^ 
moeiten te febutoen / op De felbe conditie geconfenteert JfSJuir 
Dat De boorf5 San S^0C11f5- cn De boornoemDc ttoe ^an?n 
broutoen fouDen tocrDcn gebracht op Den butfe ban iwboect 
behagen / gelijh Den 1 o Dag Daer aen bolgenDe geDaen HJSL» 
i# getoeefl/ altoacr ooft Die ttoe broutoen/meDe ban &c&a# 
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centg betcaefc BefcBulöigt sijnöe / $tjn gebjacljt. i 
jlHagiflraten Ban ^002ti Ijebben goeö geBonöen bat 
San ji^acrtenfj. ©tffcDer en ptctec ï£ecmanf3.23uc# 
gemeeflecen/ J^enttoB <©upcijnf5. <©arb?am ^an[3* 
fBug/3©atfjcuö |Iöatöcuf3.öe €lerB/en Sltmaen pte# 
teuf3.23erMjout / mttfgaöersi ^au Cofler ^ecretacis 
bet* uoo2f3 fiebe/ Ben aibaet mcöe fouöen laten Dtnoen/ 
om in ’t confronteren jegentooo2ötg te 3ijn/en baet ban 
feenniffe te tnagen. 35e Doo?f5 Cemmiffariffen fouben 
Ben toel geejrcufeert Bebben/cbermug be felbe cgeen 
commtffte en bettoonben ban ben <0oubctncur: maer 
b^efenbebatmen Baren Banbeïenp^oceburentemeer 
foube Bebben gcrep20cDeect/ Bebben fp toegelaten bat 
(n lutben bp be confrontatie fouben mogen tegentooo?# 
ötg 3i)rt. <0bec fttljt ïjebbcn fp peter Hanntnicf5. en 

:ïan g» ©iet del / in tegentooojbigBeib ban San ^eroenf3: af-' 
i oenfj. oen?aegt of bat ben man niet en toa$ / baer fp in Bare 
ÏcudS confcffic af Babben gefeib batfe Bare btieben Dabben 
üïjan. gecommuniccert/ en bie Ben toegefeib Babbe / bat l)Pfe 
iv rf3,I? aen gelbö genoeg foube Belpen tot Bet berraeb. ^p 
gcfo.,7 Bebben betbebp Baer confeffte geperfifteert en gefeib/ 
fiomcctt batBPöefelbeman toaec 35öcbal$ Bpöacroptoilbe 

fpeehen en fijn befenfie toilbe boen / fo riepen be <£om# 
miffariffen gelijftclijhcn /ftoijgt gp lanb berraber / gp 
lanb-berraber/gp Dooft ban be lanb-berraberb/en Bcb# 
ben met Brijtcn en luibe roepen fo berbooft bat bP tot 
geen fp?eBen en Itonbe Bomen / en Bern niet teillen Do# 
ren / BP baer tegen feibe: teel toat té bit/ moet iB op al 
’t gene gp fegt en mijnen Daté aengaet mp niet berant* 
tooo?ben. 35tegalntettegenflaenbe fo BeböenfpBem 
met getoelb ban baer getogen/fo bat BP niet fP^eBen en 
mocBte / bieb BP aio Op alfo met getoelb toecb geffeept 
toerbe/rtep en pjotefieerbeban BracBt en getoelb. 35it 
Bebben getuigt be boo2f5 San jBaerteniV ©iffcltcc/ 
pieter ütermanf3. flfêatOeub |BatDeuf5.2fib?iaen pte# 
terf3. en enb?iB <©uprijnf3. mitfgabcré JHccflcr Sa# 
cob HSidjiclf5. ^cBerprecBter/ bie baer nocB bp boeg# 
be/ bat lp boo2 be confrontatie ban peter Hanmnjcfj. 
en San §ecoenf5. geflaen Beeft op ’t Buté te ^cliagen 
optcpïaetb buiten aenbe Beibec-benftcr en geBoo2tte 
Bebben / bat be Commiffariffcn tegen pieter Ham 
ninrf> fetben; fiet pieter/ San Serocnf5. ban pco:n 
fal bn u geb?acBt toerben: maer omBcnbp toeberom 
bat gp geleben Bcbt / fo fullen top u boob pijnigen / gp 
Bebt goeb ja te feggen aio men u b?aegt. 35c Commif# 
fariffen Bebben ban befc confrontatie ben «JBoubcrneur 
rappö2t gebacn / en Boe bat be boo?f3 pieter pan# 
ninrf3. en pict€l BabbcnbpBaer befcBulbigingegc# 
perfifreert / boegenbe baer bp batfe eben boel fagen bat 
San Seeocnf5. bp fijn omBennen foube perfifteren / en 
bat men Bern niet tot confeffie en foube Brijgen/ten 
mare met torture en fcïjerpe eraminatie/cn beboijle fei- 
ben fn / Bet nu begenbe te gaen aen be Booft tacBen/ en 
bat fp mei mcrBten batter nocB al bcel meer onber 
fcBuitbe / bcgccrbcn fp bat Baer Coilegtc foube toerben 
bermeerbert / ten cinbc ben groten onbanB en moeiten 
op Ben Itiibcn alleen niet en foube aenBomen. 5Clfo 
Beeft be oBoubcrneur SönBBcer ^iebericB ^êonop 
Ben-luiben nocBbpgcbüegt/SonBBcer a©illem ban 
Hoon/ ^cfjout ban Htebo?p en v0uillacm jBoffaert/ 
er. Beeft be <©ouberncur bp acte onbec fijn Banb ben 

gangen Commiffariffen laff gegebenmetten boö2f5SanS*^ 
vociifs. t-oenfi. ter to?ture en fcBarper eraminatie boo2tO te 

pjocebecen/ bolgenbe toelBe lafl be Commiffariffen 
aüfcntie tot ^tljagen gereiff / en bc felbe acte in ’t toèrB geffelt 
^an Bebben / op ‘JülberBeiUgen bag of ben eerffen Hobem- 

b:io/ Bebbenbeeerff alle be benfferen ban ben Buife 
ÏJaojn ban ^tBagen boen fluiten/ en alle boben af boen gaen/ 
tpgcnöe C11 nier ceifen toe ttoc bagen aen ben anberenben 
üJSni boo2f5 San Serocnf3. boen pijnigen / in aftoefenen 
6 &no> fonber toete ban be ^cBepenen ban ^oo2n / be toelBe 
t>P£- bolgenbe be refolutie banben 6 <öctob2iö baer bp fou- 

ben mogen 3ijn op alle eraminatien enconfcontatien,- 
’ttoclB geBomen 3ijnbetotBenniffebanbeBuiOb20uto 
cnb2imben banbe boo?f3 San S^o^nf5. bie boe tot 
^cBagen toaren geBomen / fo 3ijn be felbe terffonb ge* 
vciflna Hoom/en Bebbenijaer beBlag aenbeB5agi= 
ffraten albaer gebaen / berfoeBcnbe bat be felbe Bier in 
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fouben boo?fien / be Hlagifïraten en ©?oetfcBappen 
berffebeban l§002nBier op bergabert 3ijnbe/enmet 
alleen ban be Buiótoouto en b?unbcn ban San Sei 
roenf3. maer ooBbanbe burgerpe fecrgcpo2t3ijnbe/ 
Bebben refolutie genomen tot boojflanb ban Bare p?t* 
biiegien / Bier in te booffien / en 5ijn batelijB na Weljas 
genafgebeerbigt SanjBartenf3. ©iffcBer en pieter 
^ermanb 25urgemecffers! met eenigc ^cljepenen en 
ben ^ccretariëban^oo?n/enBcbben albaertegenbe 
boo2f3 criminele Ccmmifïariffen gepjctefleert ban 3tft^en 
nuilité ban alle be p20ceburen bp be Commtffanffen ban 
in Ben-luiben abfemie /!en tegen be boo?f5 refolutie ge# 
baenengebefotugneert. . te' 

TpcCcmmiffariffen Bebben baer tegen p?oteftatte gfnt>e 
gebaen ban alle fcljabe / ftoarigBebcn en inconbenien# ^o«bu» 
ten bic Bet !nnö bo02 ’t rctarberen ban befe faBe cenig# 
fitté foube mogen lijben/ feggenbe ooB ban bic refolutie ntfffauf. 
geen injlmiatiegcBabte ljebben/en bat Baer lafl/uit fcn. 
Bracljte ban be toelBe fn gcp:oCcbcert Ijabbcn/toab ban 
later bate ban be felbe refolutie / namentlijB ban ben 
i4 <0ctob2iö/ bocB 3ijn be Commiffariffen uit Baer be# 
fotgne gèfcïjciben/en en Bebben niet bo?bcr baer in bo?# 
ben p20ceberen boo2 bie tijb / ban Brbbcn ban alsi rap# 
P02t gebaen aen ben <J5cubcrneur / ben felben ooBfo 
berre gcinbiiceert/bat BpberfcBeibenBrftigrb?teben 
aen bie ban Ufooto gefcb?eben Beeft/Beniuiben genoeg# 
faem fufpetterenbe / m of fp be gene bie bpanben en 
berraberb ban Baer eigen ©abcrlanb toaren / focBtcn 
te berfcBonen/cn boo2 te flaen. v©ie ban l^oo?n ter con# 
trarie/ Bebben met alle manieren gcfocBt Bet recBt ban 
Bare p2ibilcgieit boo? te flaen / bpfonber baer toefeec 
ernffig berfocBt en geguclt toerbenbe banbe Buiob2ou# 
toe entounben ban ben boo2f3 San Scroenf5. en bat 
Ben befaBe banbe boo?f3 Commtffariffen geBrelfu# 
fpect toaO/bermit^ Bet onberbinben ban be grote pat (f. «,.] 
tpbigljeib ban be boo?f3 Commiffariffen gepleegt m 
pjefentie ban Bare ^ebcputcerbe/ en bat fp boben bten 
fo flout toaren getoeefl / batfe Sab Seroenf5- Babben 
ter fcBerper eramen bo?ben bjengen tegen be boo2f3 re# 
folntie. ^ebbenbe ooB te boren bc rebocatie ban Han# 
ningCoppenf3. feïfö geBoo?t/enbatnubegecucBten 
Bet geilde glanbboo? liepen banbe rebocatien bie be 
Baliffen of bagabonben altefamen gebaen Babben beo? 
Baer oberlijben. Hidtemin om ben lefer nietteber# 
b?ictig te maben mettetinfereren ban alle bebjieben 
tot befen Banbei bienenbe / fullen top Dier maer eemge 
uit beelcnbp ben<©ouberneur aen bie ban l|oo?n ge# 
fcB?eben Hellen met Bare öeanttooo?binge. b’Cerfle 
toasduibcnbealgbolgt: 

GUnftio-e goede vrunden3ile hebbe uwe lieden fchrij- _ 
ven van den derden deler ontfangen} uit den felven an 

verftaende gy van meninge foude xijn, twevanuwe ^poubeï' 
Schepenen, mitfgaders uwen Officier by de examinatie 
van }an Jeroenfx te lenden, waer op ik uwe lieden voor ^ 
antwoorde fchrij ve, dat u Officier daer by is, alhoewel gcrtcaten 
gy luiden u wel behoordet te contenteren en laten ge- ban 
noegen metter examinatie , als u niet belooft zijnde ** 
by alle de felve uwe Schepenen te nemen, maer by de 
confrontatie en eerfte examinatie, ’t welk u luiden wel 
bekent is gefchied te zijn, en byfonder in fulke faken 
daer alle behoorlijke vry heid, privilegie en anders ver« 
beurtzijn , alsdefen Jan Jeroenfz. in gevallen is, alle 
man geen kennilïe van en behoort te hebben, doch op 
dat gy u niet en fult hebben te beklagen, en u luiden in 
alles t’accommoderen , zy ik te vreden gy luiden twe 
Schepenen byde CommilTanlTen fendom by de exa¬ 
minatie te wefen : Mits dat gy de felve twe, eerft alhier 
by my fend,omte doen den behoorlijken eed, dat fy 
niemands ter wereld van de handelingen en confeffien 
die by hem gedaen fullen worden, fullen openbaren, etu 
aldaer tot Schagen blijven ter tijd en wijlen in de faken 
terdiffinitive gehandeld, en de felve Jan Jeroenfz. om 
lijn recht t’ontfangen en ’t recolemcnt te doen binnen u 
lieder ftede gefondenfal worden. Aengaende dat hy Jan. 
Jeroenfz inde confrontatie tot fijn defenfie niet toegela- 
ten foude zijn,hope ik gy luiden wel beter weet , en ten 
minften wel beter behoort te weten,als daer by gewed 

heb- 
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hebbende, zijn meer dan te veel indiciën om hem ter 
fcherperexaminatien te brengen, gemerkt twe perfo- 
nen zijn die by de confrontatie perfifteren, en hem 
opentlijk befchuldigen ,en fo men fo met des gemeen 
Lands verraders na u luiden fchrijven foude procede¬ 
ren , foude gewiflehjken in ’t einde daer van niet 
goeds zijn te verwachten, doch twijftele niet gyluiden 
breder kennifle van de faken hebbende, alfdan wel fult 
judiceren met hem niet dan na alle Goddelijke en ge¬ 
fchreven Rechten gehandelt te zijn, enfo haeft gy de 
twe Schepenen alhier by my fult fenden, fal ik fchicken 
in der faken voorts te varen, gelijk ik ook fal moeten 
doen, fo gy te lange wacht merte felve te fenden, en be- 
vele u luiden den Heere,in haefte t’Alkimer den 6No* 
vembris 1577. Onder ftond gefchreven, uwe luider 
goede vrund,en was ondertekent DiederkbSonoy,en 
was de fuperfcriptie, eerfame en feer difcrete byfonder 
goede vrunden Borgermeefteren en Regeerders der 
Rede Hoorn. 

x©efen ïmef ïjebben tne ban ^oturt aidttö bcant= 
U3D02Ï)/ na bat fp öe felbe in öaec ©^octfcbappe Dafc 
ben oecommumceert. 

EDele, Erntfefte, vrome, wijfe feer voorfienigen 
Heere, wy gebieden ons dienft willig in uwe E. 

SB goede gratie. 
ban Wy hebben uwe E. miflive in dateden 6Novem- 
Igoo^n. bris ontfangen, defelve beantwoordende, fal uwe E. 

gelieven te weten, dat wy niet en verftaen, dat onfen 
Officier by der examinatie geweeft of als noch is, als de 
welke wefende een van uwe E. Gecommitteerde, in 
defen niet en prefenteert den Officier of Schout onfer 
Stede, en dat overfulx in fijne plaetfe een van de Bor- 
gemeefteren by uwe E. behoorde ontfangen, en by der 
examinatien metten twe Schepenen gefield te wefen, 
en dat niet voor een reife, maer tot allen tijden, en fo 
dikmael de voorfz examinatie gedaen werde, conform 
uwe voorgaende refolutie,by expres diderende, dat 
in ’t confronteren en examineren van Jan Jeroenfz. en 
anderen altijd prefent fullen wefen d’Officier en twe 
Schepenen van Hoorn, waer uit wy ook befluiten dat 
uwe E. mitsgaders U E. Gecommitteerden, jegens 
recht en behoren metten voorfz Jan Jeroenfen ter 
fcherper examinatie, fonder by wefen van onfen Offi¬ 
cier en twe Schepenen, geprocedeert hebben gehad, als 
de felve diredelijk contrarie de voorfz refolutie gedaen 
hebbende, niet tegenftaende ons menigvuldig fchrij¬ 
ven en verfoek, daerom wy ook wel en te recht, als 
Voorftanders van ons en onfer Poorteren recht, de *ul- 
litate der felver geprotefteert hebben gehad, te meer fo 
uweE mitsgaders eenige van uwe E. Gecommitteer¬ 
den de voorfz refolutien niet en hebben kon nen igno¬ 
reren , fulx dat uwe E. uit rechte wetenfehappe contra¬ 
rie de voorfz refolutie gedaen procederen hebben, ook 
in geen kleine fufpicie of prefumtie van ongerechtig¬ 
heid gevallen is, waer tegens voor excufe na onfeil be¬ 
dunken feer weinig is dienende, dat alle borgerlijke 
vryheid , previlegien en andere in de fake van Jan Je¬ 
roenfz. (fo uwe E. fchrijft) verbeurt foude zijn,alfo 
Jan Jeroenfz. (ook geconvinceert zijndel onfe recht 
niet en foude hebben konnen verbeuren, of ons de 
kennifle van faken , ons volgende onfen privilegiën 
competerende, benemen, maer dat alfulken feit, daer 
mede hy befchuldigt word, den gevangen meer niet en 
beneemt dan fijn recht van onflaginge onder cautie, 
onder welke alle gevangenen Poorteren, de voorfz 
fake uitgefondert, volgende Stads privilegie, gere- 
laxeert moeten werden, blij vende niettemin de gevan¬ 
gen binnen der Stede daer hy gevangen is , fonder 
daer uitge voert temogen werden, in conform ité van 
den welken wy ook gefien hebben, dat ten tijden van 
den Albaniferyrannie, by den Hove twe Commiffari- 
fen ter examinatie van fekere gevangenen ,die fy ook 
noemden verraders des Lands, en van fijne Majefteit 
gefonden zijn geweeft ter plaetfen of fteden daer de fel¬ 
ve gevangen waren, en by kennifle van den Officier en 
Gerechte aldaer gedaen examineren, en procederen 
ter diffinitive toe. Als ook U E. niet en excufeert de 

befchuldinge van twe perfonen en fekere indicieri, 
volgende den welken de voornoemde Jan Jeroenfz. 
(foU E. fchrijft) terfcherper examinatiegebrochtfou- 
de wefen 

Gemerkt alhier niet fo veel opter fuffifanrheid ,of 
infuffilantheid van der indiciën , als op de deugdelijk¬ 
heid of ondeugdelijkheid van U E. proceduren en be- 
foingne gelet moet wefen, dien wy om redenen voorfz 
feggen ondeugdelijk en nulJiter gedaen en gehouden te 
wefen, waer van wy ons fonderlinge en voor al te be¬ 
klagen hebben, als waer in uwe E. en fijne Gecommit¬ 
teerden hem na onfen bedunken merkelijk ontgaed, 
en ons in onfen gerechtigheid verkort hebben. 

Behalven dat Peter Nanninxfz een vandebefchul- 
digers in fijne befchuldinge alleen en fingulier is, die 
ook als noch fijne befchuldinge metter dood niet en 
heeft geconfirmcert, fulx dat de felve befchuldinge als 
te feer onfeker,en wel periculeus behoorde geacht te 
wefen, en niet gen oegfaem om alfulken gequalificeer- 
den man, als de voornoemde gevangen is, fo van per- 
foon, als van goederen te precipiteren , maer dat fo lan¬ 
ge de voorfz Peter Nanninxfz. fijne befchuldinge met¬ 
ter dood niet beveiligt en hadde, uwe E. op des gevan¬ 
gens wel gequalificeerde perfoon en faculteiten beter 
gelet behoorde te hebben , te meer fo meermalen be¬ 
vonden is, dat een befchuldiger In ipfo mortis articulo, 
ftaende onder de galge, fijne befchuldinge wederroe¬ 
pen heeft, en den befchuldigden ontdragen, daer by 
voegende, dat deflelfs Peter Nanninxfz. befchuldinge 
ofverklaringe de waerheid niet gelijk enfehijnt, alfo 
niet gelooflijk is, dat men van alfo wichtige faken op 
ter ftraten te loop foude communiceren, metten genen 
daer mede en van welken noch voor, noch na, breder 
gefproken was. 

Te min behoorde op de befchuldinge van Piet El tot 
belaftinge van den gevangen gelet te wefen , fo de felve 
voor een dwaes en narrealtijds gereputeert is geweeft, 
wiens befchuldinge ook niet gemeens metten voorge- 
melden befchuldinge heeft, als wefende verfcheiden en 
niet accorderende, en boven dien niet waerdig daerom 
yemand van qualité, fo precipitantelijk getorqueert 
behoorden te werden. 

Suix dat uwe E. te bedenken heeft, of de felve na al¬ 
le Godlijke en befchreven Rechten, en na behoren ge¬ 
procedeert mach hebben. 

Dat uwe E. ook fchrijft van den Schepenen te eeden, 
dunkt ons en den Schepenen feer vreemt te wefen , alfo 
fy als Schepen en Jugen , den behoorlijken eed in han¬ 
den van den Officier eenmael gedaen hebben, daer me¬ 
de uwe E. hem wel behoord genoegen te laten. So 
doch niet gehoort en is, noch bevonden fal worden, dat 
Schout of Schepenen , in gelijke fake vereed zijn ge¬ 
weeft, en overfulx een notoire nieuwigheid fchijnt te 
wefen. 

Biddende daerom, dat üweE. daer van gelieve af te 
ftaen, en den Schepenen, volgende de voorfz refolutie, 
als noch op het vorder befoingne t’ontfangen, waer op 
wy uwer E. refcriptie verwachten fullen 

Edele, Erentfefte, vrome, wijfe feer voorfienige 
Heere, defe onlê antwoord , wilt ons ten goeden af ne¬ 
men, als gedaen uit goeder meninge, en onder exprefle 
proteftatie, dat wy niet van meninge zijn om defen ge¬ 
vangen , als een verrader te verfchonen, maer dat wy 
geerne fagen dat de fake, fo wel tot fijnder ontlaftinge, 
als belaftinge welen behoorlijken bekleed mocht wor¬ 
den , fo wy dagelijx van des gevangens bloedvrun- 
den daerom worden gcimportuneert, en wy van eeds 
wegen, daer mede wy den Poorteren verbonden zijn, 
ook fchuldig zijn te doen. Dat kenne den almogen¬ 
de die uwe E. behoede tot zaligheid , gefchreven 
den 12 Novemb 177? Onder ftond gefchreven,die 
alle uwe E dienftwillige vrunden, Burgemeefteren en 
Regeerders der ftede van Hoorn. De fuperlcriptie 
was , Edele,Erentfefte, vrome,wijfe,feer voorfieni¬ 
ge Heere, Jonkheere Diederich Sonoy, Lieutenaht eri 
Gouverneur van wegen fijn Furftelijke Genade, over 
Noord-Holland en 'c gehele Waterland, met den aen- 

kleven van dien» ^ 
4> 
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HÏÏer» tooo2b / Dut pp uit paren B?ief berftonb en bemecbte/ 
ncut^o- (ai0 Den €fei bp beooren Pennenbe) toacr uiten uit 
noy aeu vvnm ’t fclbe meed 10 fp?uitenbe: boep opuönngen 
®oon" cn op bc gep?etenbeerbe refolutie / baer in gp ionFedjt 

„ ontPem titoen «Officier p?efent getoecd te 3ÖJJ (fetb BP) 
» hp bet eramtnatte / ato pem in een 
„ beeibenbe/ öie noep ato ^epout ban ^o?n/enfuU 
, alleen ffetniift pp) baer bp to genomen/om bat pet 
; ban beo Blanb0 be?raeb 

j? onber fijn jurisdictie to gcballcn / ennoep oogenfcpijn- 
j> UjPtebemctPenlïact/noep ongelyPmeet (al openba- 
„ ren/baet toe utoe horige uitbUicptcn cn bit uto fepnj- I pen /niet foïtbec manifefïe injurie ban mp en anbere/ 
35 oob acen Plein bermoeben ennabenPenmaPcn/ botp 

’ SnPe ban ’tfelbe u boen enfefepben/ atoooPban’t 
„ m ne/b’eeneombenïïanb-be?rabec0 ofbe?taberpe 

S alle toegen cn mibbeïen/ fo hele paer boenlyPto 
„ oncn te befepeemen / bebecPen en in ’tbertreP te b?en- 

HSTiranSe om bien met onbePoo?lyP of buiten 
,5 reeptv ato OP onrecpteUjP fclj/yft/mact met alle reept 
3’ en na beporen / ja met meetöct cibilite uto anbetO na 
3’ reepte tod beporen foube/te pelpen flraffen/Peren cn m 

tiibö te pelpen ontbecPen / anberen tn tybenen toylen 
3’ te laten oo?belen: ato ooP ban utoe ftape matte ban 

3) ’taene onbet bcö SClbanifen tprannte to gcpanbelt/ 
;; toelPe frtcabe iP ooP toel ruiPe / ban om bo?ber a!0 nu 
53 op ber faPe niet te btfputeren / bte centge mtffcpien 
53 gaerne in alle trein en bilap / om tobenenpaerpo?rcn- 
3, be/ foubenpouben / en boep tot blende ban fijni 5P* *25» 
:3 en bet gemene faPe op ’t fpoebtgjto öicnt gebo?bert / fp 

om mijn boojgaenbe p?efentatte are noep te b?ebcn/ 
3> bat ttoc ban u ^tpepenen baer p?efent 5Ón / mito bat 

fp bolncnbe mpn boo?gaettbe fcp?yben / alpter eerd fe- 
,3 ifcrreeb Pomen boen / fo beeo acte buiten paer pe# 
3, tooonlijPe befoingne en uecpto'plegtnge to / en tfelbe 
,3 ooP eerftbaegö en ten langden tegen obermo?gen a- 
5, bonb/om ban terdonb tn ’t tocrP (ttoelP fo groten 
3, paeftetftpt) te treben/ of bp langer bertreft/ benPeooP 
,3 fonber paer / na beporen / baer mebe te pjoccberen/ 
3, pjotederenbe altijb bat niet mtjn/maec ulutbenge^ 
5, toeten fal toerben / fo boó? ’t gene bco?f5 W of al.ö noep 
3, ballen fal / bp langer bilap be gemene faPe ten Qiiaben 
33 fal mogen cpPomen / pet 3pbanbp derben / pet toelP 
„ niet fonber nabenPen bn u in gieter ^anmngft. toom 
„ aeb/eben/ofanbecö/’ttoelP u ban teberanttoootbcn 
33 fonbe dnen / bien iP mitöbefen <6ob bebele. 3ln paede, 
33 railPmaerben i4-Sobcmb?t01575. 1 

^>e jiïiagtdraten ban Ijjoom befen b?ief ontfangen 
pebbcnbe / cn ftcnbe baer in beel piPante tooo?ben/ 
berdaenbc 00P bat be boo?f5 Commiptifen / om pa¬ 
re faPe dacnöe te pouben / penluiben alom felfO / en 
boo2 be gene bie fp baer toe abtifeerben/ingrootna- 
bennen b?acptcn / 00P bp be Höagtdratcn ban be anbe¬ 
re &tebcn ban Pet|^oo?berguartier/al0 offplmbcn 
be bc?raberö totlbcn boo?daen/ en uit oo?faPeal0of 
onbec penluiben centge toaren / bie mebe fcpulb tot cc- 
ntgc be?raöerpe moepten pebben/ nabtenooPeentgcn 

_ tnb te boren men pabbe laten Itiibcn / bat be gehangen 
S 5 052abe ban ®oflfü in boeren Pleberen meenbeteont- 
bc 30 pomen/boo? bcleibbanbcttoebJOutoen/namentUjn 

<öeurte ban ^parenbam / mitögaberS be biend^ 

CC 

<Lr)eUCÏK Urtii 
Sof> maegt ban ben <©?abe ban 25o|fu / bte sfjnbebbe ba- 
fu in neiijr plag te maPen / en bat pp omtrent boo?of na 
bociftl ftcmtgiu0 23abo tot ^meröfojt toerbe bectoacpt/ 
isuaacu ^ nitfio»-hflCs 
ï-v- Vn föcmtgui» aww uii 

;Se?Aie boo? centge öie op Weent utt pet Boo2bcr;quarmr boc- 
tc out. ten, 3©aet boo? be boo?f3 b?outocn 00P op ’t put.ö tot 
knmrtt j-r ^ ^ ^ Vllilirt'll / Ctl üC homen. ^cPagen gehangen uit Hoont geboert toaren/en be 

boo^ft' Wcentcrjs / bo2ger0 ban 3|oo?n / namentlijP 
Cï^^ennauffcncn^acobComcUmn toacnme- 
bc baeroni binnen ioo?n/ 0002behelpbanben<0ou- 
berneur / gehangen getoecd* ®ocp alfo befelbe bo?- 
neren cn paren bmnbcn noep Poften noep moeiten en 
fpaerben/ om tn paer gereeptigpeib cn ontiepulb gebe- 
fenbeert te toerben / en bat oberfubc tot Penmffeban 
ben lïiagidract ban loo2n toaö gePomen / bat eenen 
<gjan <©tjoüertf5. ban Slmerpfojt befe faPe pabbe 

acngegeben/fo pabben bie ban ^oomooP befen gjan 
<0nöbertf5. boo? berfoeP ban bc boo?f3 gehangen 
bo?geren b?unben / in berfePertngc genomen / betople 
uit alle be omdanbigpeben ban be faPe niet anöerb cn 
bonbe bebonben toerben / ban bat pet berftert toern 
toa.ö. Oentoel toa0 be pui0b?outoe ban ben boo?f5 
ClaeO fêermanf? tuffepen toegen StlPmaer en ^oo?n 
niette toagen omgetoo?pen/onnofcIpP berfmoo?t en 
öoobgebleben/fo fp toaO gereid om paer manlom- 
(!agingetebo?beren. <Doo? befe en meer anbere ton- 
fiberatten bte ban I^oo2n boclcnbe / bat fp t onreept 
toerben geblamcert/ pebben ben 1? ^obemb?i0 met 
toetnig tooo2ben aenbenboo?f3<0ouberneurgefcp?e- 
ben/batfe fijnen b2ief pabben ontfangen/ ban batfe 
om ben felbcn te beanttooo?ben befelbe moeden com¬ 
municeren met pare ©?oetfcpappen/bte fp tot bien 
etnbe fouben bergaberen/fouben pem baer na ant- 
tooo?bcn / begerenöe bat Pp penlieben foube totllen 
pouben boo? gecrcufeert/ bat fp niet terdonb en ant- 
tooo2bcm ^cn felbcn bag pare©?oetfcpappeberga- 
bert pebbcnbe / pebben pem boo?anttooo?begefcp?e- 
ben/ bat fp Pare miffibe ban ben 3. en i2.berfelber 
maenb/ gcUiP 00P alle boo?gaenbe / uit goeber menm- 
ge/ en niet/ fo pp p?efumeert/ animo injumndi, of met 
quaber perten/ noep ooP omeenigebe?raberpetebe- 
fepermen/ bebecPen/ of in bertreP te b?engen/ maer al- 
leenlijp boo? bermantnge paerber pltcpt en eeb/ tot be- 
fenfie en boo?danb ban pare debc/ p?ibilegien en reept 
gefcp2eben pabben/ ato beter niet toetenbe / ban bat pp 
acpterbo!genbeparedmep?tbilegien /cf ten minden 
beboo2gemeite refclutie/ fonber nabeel banfonjpa- 
tedetm reept/of ber gemene faPetoelbaert/toelber- 
moept Pabbe gep?ocebeert te pebben/ atomen (feggen- 
fc) ooP bebinb / bat pier boo?maeto in alfulPe of gclnPe 
gep2etenbecrbe faPen gep?ocebeert toao getoeefr. cn 
beroerenöe be Pomde cn pet boen ban ben eeb ban ben 
hellenetten / en toeten fp niet meer te fcp?ijben/ban 
b? l enlieben opten 12. ber felbet maenb gefcp?eben 
toaé getoecd / namentlijP bat fijn berfoeP een notoire 
nieutoigpeib ftpeen te toefen / fo men niet en foube be- 
btnben / bat fulr ooit bP ben ^tlbanifen panbei gep?ac- 
tifeerttoaögetoeed/ of bat 00P be refolutie baer ban 
tn ’t minde toaö fp?ePenbe / bertoonberen pengrote- 
telijP ban ?pn €. mtobettroutoen/ en toaecom fplut- 
ben Pem fufncct 3pn / en niet en fouben mogen bol- 
daen met ben eeb bic fpluiben ato htP^P^nen / ccns» 
gebaen pabben / en fo Pp bp fpne mentnge foube perfi- 
dcren/en boo? bien be Pomde en p?efentie ban hcP^ 
penen berlct/en alfnlr ten minden beboo?f3 refolutie 
niet naottomen fouüe toerben; fo paotefteetfc" fp 
boo! «lob en be toerelb / bat fp f)en ban fiaet bebtnr, fo 
hele penlieben reept en plieljt be0 eeb.ö belangt / geque- 

tCl<ïNc ban 4oo?n merPenöe bat be Commtffartfen/ 
om paren Panhel daenöe te pouben / ben <©ouberneut 
toaren inbeelbenbe/ bat fp onber ben paren moedert 
pebben eentge ban be p?incipaelde/bie ban öm Paitoel 
ban bit p?ctenfe be?raeöpcnmffeentoetenfcpappaö- 
ben/en baer tn mebe fcpulöig fouben bebonben toer, 
ben /bn albien fpluiben met^an jeroenfê. motpten 

| panbclen napen geltefte/ bat fpluiben anberfiito bito 
i hele om ben felbcn ^oenf5 ^ 
bebtnbenbeooPbatfplutbenbpbelen in anbere deöen 
ban pet $oo2berqttartier boo? fulPc toerben 0JfufP^ 

1 teert/ en bat 3P boo? be bco?f3 Commipbrtfen feer 
toerben geblamcert / bat 00P ben <©oubetneur tefeec 
boo2 be felbe Commiffacifemmifleib 
bc ban be ptitob?outoe en beb?unben ban ben felbcn 
qian 4erocnf5.cn bele ban be bo?gerpe feer toerben 
geimpo?tunccrt/ cm pare P2tbiiegien boo? te dam / en 
te maPen bat be boo?f5 5lan 5(eroenf5. ntet button 
reept en foube toerben getraeteert / alfo be boo?|5 

Commiffartfen poe langer poe meer bpbengemenen 
man berbaept toerben ban quabe panbeltnge m be¬ 
fe faPen/ber mitö 3plutben in’tto?queren ban be ge¬ 
hangenen meeft ben tijb b?onPen toaren/ en ben: au 
om onber ben bolPe ben roep ginP/met alleenbetg 
bocatie ban ben boo?noemben banning Copp^n!?* 

ben ban 
bie ban 
igo^n 
acn oen 
«Jtoubcp 
ncur 
ècriot?. 
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1575* 
maerooft banbe gecrecuteerbe bagabonben cffialtf- 
feit / merftenbe ooft uit Det picant fcD2öben ban ben 
<0ouberneur aen Beniutbett / bat fp bp ben felben geen 
geftoo? en Dabben / nocBte niet goebë en Dabben te bec* 
toacljten / fo Bebben fp refolutie genomen / om befe fa* 
fte te ftennen te gebett en ftlacDtig te ballen aen ben 
©2Utce ban ^angien/ert Debbenbc be b?unbenban 
ben booifcDieben 3fan ^etoenf3 tot bien einbereque* 
fte gemaeftt/ om aen fijn €rceil. te p’cfenteren / optcn 

©ie ban itaem ban San Seroenf5 gehangen/ fo Bcbbenfpce* 
8?00?n nige uiten garen gecommitteert / om be felbe aen 3ijn 

^incelgfte €rcellentie te piefenteren / en be faftc een* 
ftelijft te recommanbcren / teneinbe bp3ijn<£reeUcn* 
tie baer in foube toerben boo?ficn/bat Darc piibilegien 
en be refolutie ban be Staten ban Ijet s^oo?ber-guar* 
tier niet en fouben toerben gcinfringeert/ en bat tot 
bien einde 3tjn €rfell. foube geïieben te fenbeneenige 
Commiffariffen uit 3pnen Babe of uit ben ©obe ban 
©ollanb / be toelfte (nacr bat ben gehangen binnen 
©ooingebiacBt foube toefen) Bun fo tot 3önber accu* 
fatie aio innocentie fouben informeren. 3£e boorfeftre* 
bena3cbeputeerbeDebbenbe bebooifcftieben requefte 
acn3ijn €rcellentic obergegeben/ en monbelinge be 
fafte boorgebragen/ fo Beeft be felbe op ben % 6 j$o* 
bembriobeganb banbe Commiftariffen gefloten en 
geo?bonneert/bat fp-luibcn inbe fafte niet borberen 
fouben proceberen/ banin’tbptoefen ban ^onftDeer 
^loftan ban lBoerben ban ©liet/ en |B*. ^ebafiiacn 
Soofen/biealOboe in Det j^oorber-quartier om an* 
berc affairen ban toegen 3ijn €jrcell. toaren aio €om* 
miffariffen/eninpicfentie ban ttoe ^cftepenenban 
©oom. *©eboo?f3Dare o5ebeputeerbe toeberomge* 
ftomen 5önbe mette booif5 apofiille / Bebben fp ben 
«©ouberneur en Commiffariffen baer ban geabbet* 
teert / en met eenen ooft raebfaem gebonben / ban toe* 
gen be ftebe befe naboïgenbe requefte te prefenteren 
aen ben <©óuberneut / fteben en Staten ban Det 
^oorbergugrtfer. 

Steguefle Even in alder onderdanigheid te kennen deBur- 
VXgermeefteren en Regierders der ftede van Hoorn, 
tot voörffcandinge en befchermeniffe haerder privile¬ 
giën hoe dat waer is, dat mijn Heeren voorfz volgende 
haerluider refolutie in date den 6 Odtobris leftleden, 
onder andere póinclen gerefolveert hebben gehad, dat- 
men eenen Jan Jeroenfz borger en poorter tot Hoorn, 
alfdoen gevangen aldaèr, den Gouverneur voorfchre- 

•mfuat* ven f°u^e laten volgen, mits dat in’t confronteren en 
Ho;. ; examineren van dien altijd prefent foude wefen d’Of- 

ficierentwe Schepenen van Hoorn, indienthaerge¬ 
liefde , öcc. Onder welke conditie fy Supplianten den 
voornoemden Jan Jeroenfz hebben onder andere den 
Gouverneur laten volgen, en totSchagen gehechtge- 
bracht te werden, ten welken tijde de voorfchreven ge¬ 
vangen, in prefentie van den Burgermeefter en Sche¬ 
penen jegens andere geconfronteert is, fonder meer. 
En hoe wel niemand behoort hadde contrarie defelve 
refolutie, die hinc iudt op de voorfz conditie gedaen 
was, te doen, fo fchijnt nochtans, dat de CommifTarif- 
fen by mijnen Heere den Gouverneur ter examinatie 
van den gevangenen aldaer gecommitteert, hun fel ven 
abuferende, buiten en contrarie de felve refolutie, den 
felvenjanjeroenfzfeer ftrengeiijk getorqueert,en ter 
fcherper examen gebracht hebben , fonder bywefen of 
weten van den Burgemeefterenen Schepenen voorfz, 
hoewel nochtans de Supplianten by diverfe mifliven 
verlocht hebben gehad, dat in dien men den voorfz ge¬ 
vangen foude begeren te examineren, datmen henlui¬ 
den den dag en plaetfe foude willen defigneren, ten 
einde fyluiden hen aldaer fouden laten vinden,al ’twelk 
niet gedaen en is, aengefien ook Mr.JooftHuikefloot 
alfdoen een van de CommiffarifTen , by fekere fijne 
miffive in date den eerften Novembris leftleden refcri- 
beerde, dat den Gouverneur dochte ’t felve nodeloos te 
wefen, aengefien de Burgermeefteren en Schepenen 
in’t confronteren van dien prefent hadden geweeft, en 
dat fyluiden noch in’trecolement prefent fouden mo¬ 
gen wefen, al’twelk ook by ettelijke miffiyen van den 
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voorfchreven Gouverneur aen den fuppliariten gecon- 
firmeert word. En alfo’t felve tot groot nadeel is van 
de privilegiën der felver ftede, henluiden by hooglof¬ 
lijker memoden Graven van Holland gegeven , en by 
hoogloflijker memorien Carolo Quinto Keiferlijke 
Majefteit, en onfen genadigeh Heere de Coninklij- 
keMajeft. geconfirmeert, dieniemand behoort te in- 
fringeren , en ook vilipendentie en kleinachtigheid 
van de voorfz refolutie, waer door defelve Commif- 
fariffen te rechte gevallen zijn in merkelijke fufpitie 
van quadeenonordentlijke proceduren , endoorwel- 
ke de felve hare fupplianten privilegiën grotelijk gede- 
primeert en verminderd worden, en gefchapen zijn 
meerder inconvenienten te rijfen , ’t welk beter ver¬ 
hoed ware. So verfoeken fy fupplianten ootmoedelijk, (F-113.) 
dat in refpect van ’t gunt voorfz is, mijnen Heeren ge¬ 
lieven foude, den voorfz gevangen Jan Jeroenfz tot 
Hoorn, als plaetfe fijnder poorterye , te willen confen- 
teren gebrocht te mogen worden, om aldaer metten 
CommifTariffen van fijnder Excell. daer toe mede ge¬ 
committeert , als anderen, geprocedeert te worden ter 
examinatie van den fel ven gevangen, volgende d’appo- 
ftille en commiflie van fijnder Excellentie. En ten ein¬ 
de dateer egeen infolentie en gebeure, fo prefentereh 
de fupplianten, dat fyluiden in faveur van juftitiever- 
willigen ftlllen de ganfche fchutterie der felver ftede, 
omtecaveren datteregene onordentlijkheid indeju- 
ftitie en gebeure, als de fupplianten in andere alrede ge¬ 
daen hebben ,endatfo doende, de felve hare privile¬ 
giën niet verminderd en worden, die anderfins gehelij- 
ken gederogeert fouden wefen, te meer ook fijndec 
Excell. volkomentlijk uitfeid , dat hy niet en komt om 
de felve te verminderen: maer meer te behouden eri 
corroboreren, alft ook eenen yegelijken kenlijk is. Dit 
doende, 6cc. 

D€ €omrotfranflfen Dier meöe feer ftdaöen toe* 
fenöe/ en ooft getoaec toeröenöe öatter grote op* 

fp^a&ejegenö Denlteöcn toftö/ Deöften fobdegeöaen/ 
öatfpöen <©ouberneiir ^onop baer toe getnbuceert 
peftftert / bat Bp geraben bonb / JBillem ban jonnen* 
berg een banbe <ö:onimif)'aii(Ten aen ben ©?tnce ban 
<©?angtettte fenben/ om Denlicbcn teontfcDulbigen/ 
be p?ocebtiren te jufitftceren / en 3tjn Crcellentte te tn* 
buceren/ bat Dp öte ban ©oo?n geen gelobe en fou* 
begeben/ <fc. ^e b002fcö?eben ^onnenberg bp3ön 
€rcell. geftomen jijnbe met toieben ban ben «éber* 
fien, <§onop en fcD?ïftelt)fte tnflructie / en aubientte 
berferegenftebbenbe/ ftèeftbe fafte en Den-ltitöenp?o* 
ceburenna fijnen appetijte ten fcöoonfïen berftaelb/ 
en be Begeecberef ban ©oo?n feer gcotelijften belaft m(iae 
en beftDulbtgt ban partöötgftetb/ en onber anberc ber* SlrmotP 
ftlaerbe Dp bp monbc en gaf ober bp gefrDnfte / bat bte nrontïe 
ban ©oom 31'in Cjitellentte geabufeert Dabben / en 
boo? Daer finijlre te ftennen geben ban 3t)n 5purfteitjfte mum 
(©enabegcimpetreertbe furefteantte banbep?ocebu* öan 
ren tegen ^an 31eroenf3 en anbere / ban in bpsijn ban 
bte banbe boomoembe SIonftDeer ^oDan ban ©liet geöam3 
eniBeefter ^ebaftiaen ban Eoofen/ en ^cDepenen aen Den 
ban ©oom/ feggenbebatbe iBagiftraten banbean* jjjfg 
berefteben en ooftbe boomoembe ban ©liet en ban rnngien 
iEoofen (be toelfte toeigerig toaren om in’t felbe be* ouecDv 
foigne te treben) berftlaerben / batmen bie ban ©oom ggJKi 
in geen communicatie en beftoo^be te ontfangen boo? ^ooju. 
en al eer 3P Daer ban fulfte balfcfte remonftrantie aen « 
3ön 5p. <0. gebaen/ gepurgeert fouben Debben / fulr batcc 
albaergrote bifco?be en ttoetoacDt onber ben ftebencc 
gefcDapen toaöte ftomen/ en eeno’beelö alrebegcfto* 
men toaren / boo: oo?fafte bat bic ban ©oom meer toe* ‘c 
gelaten toaren getoceft ban eenige anbere fteben fter*« 
fter en meerber gep?ibilegecrt al£ bic ban ©00211 / ‘c 
toelfte anbere fteben niet acljtcnbc op Darep2ibilegien‘c 
in befe en biergelpe faften/ alö toefenbe en fmaften*cc 
be Crimen lxfe 'Patrio, ’t toelft geen P2ibilegieii P2e*t£ 
iubiceert Daren burgeren in Daren fteben geapp2e*c< 
Denbeert/ en bananberen/ te appteDenberen getoleete 
reert en in Danben ban ben *0oubcrneurgelebert Dab*£C 
ben/ toillenbe fulfte bercaber.^ en fauteurg ban bien££ 
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„ aeftrafc Debben / en en feonben niet tolereren noclj ber* 
„ b?agcn bet boo?ganb ban be berraberb bp bic ban 
„ ïgoo?n aengctocnb. «©atmeer toag/ ftabben be<0c* 
j, beputecröc ban be anbere geben in’t bolle Collegte er* 
„ pjcffcitjli bo2ben uitfp?eben en berhlarcn/bat fp-lutben 
>, Den Debet alle gdijh partpefouben brillen tonen tegenjs 
„ bie ban 3$oo?rt/ al eer fplieben foubcn brillen Igben/bat 
„ befdbe Denlteben foube boegen met eentgc berraberg/ 
„ en be feïbe patroctneren en boo?gaen/ gelyu eentge 
„ 25urgemeéfïeren en anberen ban ï^oo?n tn befeen 
5, biergelpe faïten gebaen en bertoont Dabben, jpat 
5, oob ceutge geben baer beneffenö berblaetb Dabben / 
„ batinbteitfp briften ccnige ©urgemeegeten ofanbc* 
„ re burgeren tn garen geben/ bie Dem ecnigftnss met* 

te berraberg foube brillen boegen of böo?ftaen / bat 
.> fu ben felben lieber bpben balb grijpen/ en met een 
„ Dojbe totter gabö poorien fouben boen uitgepen/en 
„ battet een groutoel boo? <0ob të / batmen ben febame* 
„ len boo? Ijaer mifbaeb foube boen ftraffert metten bloe* 
„ be/ en ben ryben om gdb of goeb ongegröft laten/ 
„ ’t toelft 3p niet entotlbenof bocDten te Ujbcn cm ben 
„ lejlen man te betliefen/ fo fp fyn tf* <0. en ’t gemeen 
„ ©abetlanb tn albet getrotitotobetb en crn|ï begeer* 
3, ben boo? te flaen / en benteften b?oppcl bloebO baer bp 
„ op te fetten. <©at bie ban l|oo?n Den gepeel fufpect 
„ toonben/ fetbeOP/ baer acn genoeg te bïpen/uïtbe 

app?eDertfte ban tenen ranss <0yfbertfs ban ïümerg* 
3, fo?t / be toelbe be <0ebeputeerbe / ïep?efenterenbe 
svbe Staten ban bien guamere / binnen ^oo?n jijnbe/ 
33 Dabbe gebjaerftDout ban feber berraeb of anbere p2ac* 
,3 tijbetv baer boo? be <0jabe ban Moffit bitter gebanbe* 
3, mffe foube Debben geraebt / boo2 toeboen ban een oube 
33 btoutoe genaemt cseurte ban ^parenbam 7 mttfga* 
,3 bero be btenpmaegt ban ben felben <0?abe/ bte 5\>n 
33 bebbebagclijrplagtemaben/ toelbe boo2fcD2eben bp 
33 be <0ebeputectben berfebert rijnbe/ bp ben 2Surge* 
,3 meefleren / namentlijb Sian Jyriangct /genoeg bate* 
33 ïnft uit bcö felfg Danben omogen i en in contrarie be 
,3 boo?fcD?cben jFranO Cbjfbertfê (bieDen-ttebenjtgóe* 
33 beabbertiffementgebaen Dabbe) tn app?ebenftc ge* 
33 fielb toaö getoeefl / toaer alle bjoompertige / begerne* 
33 nefabetoegcbaen jijnbe/ eenen groten aftreb gebte* 
33 gen Dabben/om begbpanbg aenfïagenbinnen poo?n 
33 te openbaren / boo? b?efe ban baerom betongeltjbt te 
33 bjerben / alg be boo?fcD?eben ftm <0ijfbertf3: bat 
33 be ©urgemccfleren ban ^oo?n pon oob tot ontgagtn* 
33 ge ban ben felben ƒ rang <©tjfbertf3 niet en Dabben 
33 brillen betflacn noclj onber cautie / nocDte anberg / 
>3 mat berfoeb ben Cfouberneut /Cscbeputeetben/ SBa* 
5’ gijlratcn en Dare CSetommitteerbe baerom gebaen 
33 Dabben / of fpbrilben beboo?f3b?outoen ban gelijben 
33 op b?pe boeten gejlelb en ontflagen Debben. !$oe oob 
33 be felbe ©urgemccflcren in’tcontraDeten ban bten 
33 baer onjlantbafltoDetb en lielitigDetb getoont Dab* 
3» ben / meer (Irecltenbe tot febttte ban tot eenb?acDten 
3j boclbaren ban ’t gemeen babcrlanb / bleeft genoeg uit* 
3’ tep?occbttren tuffcDen Den-luibcn cnbc <0ecommtt* 
33 teerbenban ben <0ouberneur en <©ebeputecrbcn / na* 
5» mentUjb:^DiltpöC02ndtf325urgermee|lerban 9Clft* 
33 maer / <©utUtaem HSoflaert / en<©trb pcterf5 25ur* 
.3 nermeeflerban HÖebcnbltft/ bic ter taufeban ’tgene 
33 p002f3 i«/ binnen bet flcbc ban =^oo?n gefdriltt toaren 
33 nemeefl. <©at meer toao / be felbe Bttrgcmeefleren 
3’ ban »oo?n gehangen DebbenbettoeEtcent-baerbens 
33 uan befe berraberpe befcDulbigt/ bie ooft bebrieben en 
3’ ’t nelb totte berrabetne bienenbe / ober en toeberobet 
:3 itabben gelriocDt/ Dabben be felbe/fonbertonfentban 
3’ trn Clouberneur en Cfficter banber pïaetfen/ooD fon* 
3> öcr bn ben CommtprtfTengecramtneert tc rijn/na 
” Daten appetijt en toille ontflagen en gcrelareert. ^te 
3’ cnbiergdiibc auto2iteiten bpDcn felben geb?mDenbe/ 
33 ni fonber Denniffc ban 3tjn Crcell. ben <0oubcrneur 
33 cn<0ebcputecrbe albaer/ ooD fonber Denniffc of toe* 
3> ten ban Daten Officier / batfe ooit tegen be brille ban 
33 ^ijn («rj-cdl. en fonber confent ban be felbe/ooft fon* 
33 ba* ftenmffe/ totl en toeten ban ben <0ouberncuren 
’3 (©ebcputectbcrt albaer / mebe fonber ftenntffc ban Da¬ 
rren Officier bagelpr lieten tnDomen en innamen be 
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uttgetoeDeneen bpanbenbaw fgn Crcellentte en tge*tc 
meen ©aberlanb / griijh fp noclj onlanr gebaen en tn*<c 
genomen Dabben eenen Co?neltsS fBicterft. be toeluec 
Dem fo lange tot 3fimflerbam ontDouben Dabbe / en 
totensS b?ocber genaemt iBeefler ffrieter/ ^Oocto? tn 
be iBebecpnen/bte Dem tot j^oo?nomDoubenbe/en 
oob in be ©?oetfcDappe albaer getoeefl mnbe/Dem on* 
trenteenjaetgeleben bpben bpanben begeben Dabbe 
en alg nocD toag / toaer na befen fijnen tooebertot 
^oö?ningebomentoa0* Omtoelfteenmcerp?egnan* 
tefaftenbp bie ban l|oo?n aengetoenb (fctbeDP) «at 
een grote ttoeb2acDt gecefentoaö tuffen bcflabl§oo?n 
en b’anbere ^teben/ toaer uit gefcDapen toag een fon* 
berltnge guaeb te fullen bomen / fulx bat ben Oouber* 
neur/Oebeputecrbe en ifiBagtfltaten genoobfaebt toa* 
ren gctoeeft/Dem (^onnenberg) aen fijn <0. ober te 
fcDicben / om fyn tf. O. alle ben Danbei en p?oceburcn 
teerDtberenentebennente geben/en teberfoebenbat 
fyn Cjrteib gebeben totl te belagen bebco?fs ^onb* 
Deer ^olian ban ©liet en .flBeefler ^ebafltaenban 
ïofen metten anberen Commtffartfen tergonb te tre* 
ben tn befotgne / en jwoeeberen in be fabe ban <3|an cc 
^eroenf5. en anbere fijne mebe complicen ban be ber* 
raberpe befcfjulbtgt / of bat fyn 3*. <0. geltebe te com* cc 
mttteren ttoe anbere uit ben ^oo?bcr-guarttere/ bte <c 
fyn <0. gelieben fonbe/ fonber te acDten opte balfcDe c< 
enftmgrete bennen geben ban ccnige ©urgemeefte* 
ren ban Hoo?n / op bat be ugttte plaetg enboo?t* 
ganb mócDt Debben eninbigeur bïyben/enboo?fuD: {£ 
be gangen ban alle berrabertjen en balfcDe aenfïagen <{ 
beb2yb mocDteti toerben/en tngoebc eenb?acpt/ rug en {t 
b2ebe mocDten blyben. ©?efenterenöe totbiengeban u 
fyn f. O. enöe gemene faben tot allen tyben tot ben <c 
legen b?oppdbloeb^bp tegaen en bccepbtclatcn btn* cc 
beninaiber getreutoigDetö/ gelyb fp tot bier työtoe c( 
Doopten gebaen te Debben/ met ejcpieffe P20teflatte/ <e 
batinbienbpfaute ban’tgerte boo?fetb tg/ eentgtn* c£ 
conbenientofongelub baerboo?gebteie/ batfptnful* cc 
ben geballe baer ban geejeeufeert geDouben totlbcn £C 
m/ alg fijne <0. ban alleg genoeg geabberteert te 
Debbenbe/$c. 

(Certoylen be boo?fcD?eben ^onnenberg naeröen 
©?tnce ban o?angien toag geretg / Dceft be <0ou* 
berneur «^onop aen bie ban C|oo?n gefcï)?eben / bat DP 
berfoebt ban Denlteben te toeten / of fp be reguefle fyn* 
ber excellentie gep?efenteert / baer op b’SUpogtUe ban 
ben 29. $obemb?të tg gebolgt / begeeren alg ©nrger* 
meegeren enïlabenber ^tebeban ^oo?nteabbope* 
ren / alfo op be reguege bp Denlteben obergegeben met 
enbonbe gebtfponeert toerben/ fonber baer baneerfl 
bolbomentltjb ottberricDt te toefen. t©aer op fp naefl* 
Men <©ecemb2iö Debben geanttooo?b/ ^at nabien fp p/eban 
tn ’t febet berabberteert toaren / bat ^an Seroenf?. JJgp 
buiten be refolutie ban be Staten / tn aftoefen oob ten en 
fonber toeten ban Dcnlieben enbe ^cDepenen ber fel* £««* 
ber gebe/ ter torture of ter fcljerpcr cramtnatiege* JJfJ 
b?acDt toaö / fp ban pliclit en eebg toegen nf et en bon* aen fijn 
öen naerlaten ’t felbe te blagen / en fynber €rc. te ben* «fmh. 
nen te geben / bie ono2bentlybe p?oceburen baer tn ge* ff ff 
pleegt / mttfgaberiS b’tnfractie yaerber p2tbtlegten/en foc6t 
biltpenbentte ber boo?f3. refolutie / en baerom berfocDt batrnm 
Dabben/ bat fynCrcdlenttetn fabeurbnn bejugitte 
(alfo be gehangentoefenbefuppliantinbeboo?fcD?e* 
ben reguege Daerlupberbo?ger en poo?tet tg ) foube 
aelteben eentge Commtg'arifTen upt ben Sabe neffeng 
Demtoefenbe/ of uitben ^obeban^ollanbteo2bon* 
neren/en naerbten be boo?fcD?eben gehangen albaer 
gd)?ocfjt foube mogen toefen / DenIupbeninfo?meren/ cc 
en aen fynber Cïcdlentie rappo?t ban bten gebaen 
rijnbe / alfban gebaen te too?ben naer beDo?en. €n({ 
'foberre roert be tnfrattic Daerber p?ibilegten/ btlt* <£ 
penbentie betb002fcD?eben refolutie ban ben Staten/1£ 
toaer jegeng bp fyne Commiffariffen gebaen toag/ (£ 
mttfgaberg’t berfoeb ban fynber Crcell. Commiga* <f 
riffen en Dendutben befoigne inbiente boen/ fpbp be* c£ 
fen geganb boen / en bo?ber niet / alfo fp Iteben 006 tn c£ 
boo2gaenbe mtfftben altooggep?otegeert Debben / m ££ 
fp até nocD P20tegeren/ bat fpben felben gehangen 

nocDte 



Oorfpronk der Nederlandiè Beroerten. tfji- „ noetjte memanden andergin gun ongdijb en Begeren 
„ uoo? te fiaen nocBte adDereren / betfocfjten daecom 

^ „Bat fijn C. gelfebenfbudodmfelben ^an g[erocnf3. 
;F.ii4-)bb!genbe fjenlieöer reguefte aen fijn C. Steden en 

. » Staten ban dien guarttere gep?efenteeit/ aïöaertot 
^oo?n aïö plaetfe ftjnöer poo2tecpe en tecljtbanb ge* 

55 B?ocDtteibb?öen/en bolgenöe ö’SUpofïilleenBetgoeö 
55 gdiebenbanfên excellentie bp fijne Commiffarifen 
ï5 baer in begrepen gep?oceöee« tetoö2öennabeBoxen/ 
55 en bcnïfeöen te bettenen SCpoftille opte bco2f3 Date xe* 
55guefie. 

Cbentod en BebBenbie ban ïfoo2n geen SCpofhlle 
cp pare bob?f5 reguefle bonnen bebomen / noeste oob 
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toeröen. 3£e pointe ban ©engten gelet Bebbenbe op 
öe BlarBtenbp 3©tüem ban «^onnenberg ober öïe ban 
$foo2n geöaen/ oob mebe op öe p2oeeöuren tegen öe 
gehangenen gepleegt/fo Bern bp «bannenberg aenge* 
dient / en ten öele bertoont toaren/ fo Beeft BP op nteud 

cora< ben 3 «farnuatp 1576. gecommitteert SJonbBeer 5)o* 
Ban ban JBoerben ban ©liet/ jjfêeeffet ^ebafliaen 

£, v ban Sofcn / gfon&Oeer a©tllcm ban Boon / ^cDout 
^(nce tot $!ebo2p/ Itëeefter Soofï ban ^upbefloot/ «gcBout 
'M®’ öerflebeban%oo2n/fBtllemiBartenfj.Calf/25aliu 
55a", ban J©aterfanö/ tBtllem ban ^onnenberg / 2&altu 
teert/ ban ©jeöeroöe en bergen / en ©militant jffeoftaert/ 

« mitOgaberg ttoe^cDepenen ban %oo2n baer toe te no- 
entnöe mtneren en committeren/ om in be fabe ban öe boo2* 
afteïan noemde 3fan <feroenf3 en anöere meöe-gebangenen 
'e boo2t£ te p2oreberen / fulx bat fp in goeber confcientie 
leni'n t ennarecBtebebindenfoubentebeBoren/totftraffinge 
i^ooj’ ber bofen/ en BefcBermtnge of ontflaginge ber goeben. 
lerquac nget tueib befcBeib be boo2noembe ï©tllem ban ^on* 

nenberg in ’c j$002öerguarttet gebomen ?ijnbe/ en 
rappo2t aen ben ©touberneur geöaen Bebbenbe / Beeft 
ben <©ouberneuröie ban üoo2n baer ban ben ttoaelf* 
flen öer felber maenö geaöberteert/ en belaft ttoe 
^cBepenen baer toe te committeren / öetodbe met be 
andere ©omntiffarifen bü02tsp2öcedecen fouöen.3Ne 
ban 5joo?n Bebben öien acBtecbolgenöe gecommit¬ 
teert ©enö2ib ©utcynf3 en IBatBeu.ö J©atbeuf3. öe 
©lerb/^cBepenen in ^002n: J©aer alfo 3|onbBeer 

3jonh^ gjofjan ban ©liet en JiUeeftec ^ebafliaen ban Jlofen 
!an üan henlieden excufeeröen om in öe commifTie te treden/ 
©liet ra fienöe baer in geen eere nocBöanbtebegaen/ en Do* 

rende b’opfP2abe bant gemeen bölb/feggenöc öocB 
52S1 alleenlijb boo2 ercufe/ bat öefe fabe een lang befofngne 
jan %o> toast bereifcBenbe/ en bat fp op be reife lagen om te 
tn rrcu- bertcecben/ en fijn Crcellentie rappozt te boen ban 
Soit Daertoeöerbaren. <©e boo2f3 ^cBepenenban^oom 
InDcfa» Bp ben <©ouberneur afgeb2aegt jijnbe/offpbanniet 
S“ ö®n en begeerden metten anderen btjf Commiffarifen in 
foenfj öefoingne te treden/ en boo2t te baren/ gaben boo2 ant; 
?n ö nn? tooo2öe/ bat fp goeöbjiUig toaren / om acBtecbolgenöe 
toe ae> ben bJtlle ban fijn <£rceUentie in befoingne te tteöcn/bp 
nen8e fo be2te alle be Commiffarifen in öe boo2f5 commiffie 
boo?t^ ban fijn Crcellentie begrepen / baer toe Bereiö toaren 
:e pjote; en niebe in t toerb toilöen treden. 

l^ier boo2 en Beeft men in befe fabe toeberom niet 
bonnen boo2tbaren tegen ben bcoif3 gebangerten/ 
toaerom ^onop Ö002 §ofian |©icl)ielf5. ©2eöicant 
aen ben ©jtnee ban ©’angien Beeft boen foUicitecen/ 
bat alfo aen befe fabe gcotelijr toab gelegen/en geen 
bertreb en bonbe lijöen / fo om öe b2efe ban Bet oberlij; 
ben ban peter ^anrangf5.^an^|eroenf3. of andere 
gehangenen / alsf ban Bet uitb2eben ban eenige ber fel* 
ber / baer toe gefeib toerb/ bat gearbeid toerb / bat fijn 
excellentie/fo lief Bern öejuflitietoao/ en be flxaffe 
ban öefe be2xaöerpe fijn eere toass betreffende/foube 
geïteben de novo te committeren/oftebebelenopbe 
onbe commiffie terfïonö in ’t toerb te treden ben 0002* 
noemden ^jonbBeer 3©iïiem ban Boon / jBeefler 
gjoofl l^mbefïoot/ JSillem |Baertenf5. Calf/ 3©illem 
ban ^onnenöerg en «©uilliam iBoflaert / of pemanö 
andere bic fijn excellentie alöaer foube gelieben teno* 
mineren of in pie öaertoetefcBtcben/fo’tfelbeBae* 
fleljjb foube mogen gefcijteben/ met ttoe Schepenen 

ban ©oo2n/fo fp baer bp toilöen 5ün/fo niet /fonbec 
öe felbe. <©an be pince ban Crangien onbe2rtcBt 
3pnbe/bat öe boo2f3 Commiffarifen fo to2eöelijböe 
gehangenen Dabben geppnigt/ ja een perfoon 16 en 
18 malen en meer / en bonbe baer toe niet bcrflaen/ 
niet jegenflaenöe men ben felben focBt met alle manie* 
ren ’t felbe te ontgeben en b2oet te maften / bat Bet 
maer Ö2eïgementen en toaren getoeefl/en öatöege* 
bangenen malbanöeren belooft Dabben Bare compli* 
een niet te openbaren/ nocB 0002 b2eigementen nocB 
boo2PpntgenntettefuUenconfefferen. 3£e Commif* 
farifentoarentnöefefabefeerbdaben en bepgt/bat 
alle Baren Banöel ontöebt foube toerden/ toaerom fp fo 
hele ÖO02 ben ©oubenieur öie fp beleb2oetgemaebt 
Dabben/ te toege b2acBten/ bat op ben 1+jpebiua* 
rp 1570. in öe bergaöeringe ban öe <©ebeputeecöe 
ban öe Steden ban Bet ^oo2berguartier öe nabolgen* 
be refoïutte toerb genomen. 2dlfo b’02bonnantte ban 
fijn Cxcell. op Bet examineren en termineren ban be fcefoiu* 

fabe bangian3Ieroenf3. 0002 ’t refutsf ban ^onbBcer 
^oBan ban ©liet en jB^ebafïiaenbanlofen/en öe^cüê* 
bolgeno ban Schepenen ban J^002n/Baer effect niet en puteeme 

Beeft gef02teert / tot grote boften ban ’t gemeen Eand/ lem 
fo ban öag-gelöen ban öe Commiffarifen /toacBtergf tan tjrc 
banöe gehangenen/ en boften bande felbe gebange* 4300?» 
nen/ bte bele op be felbe fabe opgeBouöen toerden / oob 
met pericule ban uitb2eben ban öe felbe gebange* penöc Dc 
nen. Cm alle ’t toelbe te becBoeöen / al£ oob om bat cfl{5e y^al1 
andere be2raberpe öie baer onder nocB foube mogen 
fcBuilen/öoo2 fulb bertreb nietberBolenenblijbe/en cn ö’an* 
anderebe2caberbBern beisf te meeren berftouten; fo « w 
toerb bp ’t geBele Collegie (uitgenomen öie banJea„Ge' 
J|002n/ öetodbe perfifteren bp be lefie 02bonnantie ban « ’ 
fijn Cxcelt.) gerefolbeect/ bat öe Commiffarifen bie in cc 
befen Bebben gebefoingneert/met ttoe ^cljepenen ban « 
J^oo2n/fo be2re öie baer P2efent begeren te 3ijn/fo niet/ ce 
be boo2f5 Commiffarifen alleen/ metter examfttatie« 
en uitinge bande fabe ban <3an!Jeroenf5. en anbe*« 
re gehangenen fullen P20ceberen / fo na xecBt en in bil*« 
libbeiö beBoren fal.' ©erfoebenöe öe boo2f3 l©agiftra*« 
ten/ bat be ©ouberneur eecftöaego fal fijn Cxcell. ban « 
befen abbertexen/ öatfttlx niet in bleinacBtinge ban « 
fijn Cxcell. fijn Cxcell. Commiffie / of uit eenige hwe-« 
beligBeib gcfcBteö/öan alleen om ’t gemeen anö ban 
be onberö2aeglijbe boften en pericule ban uitb2eeb öer « 
gehangenen te ontlaften geöaen toerb. « 

^e Commiffarifen Bebben ten felben dage oob ge* 
paffeert befe nabolgenöe 2Ccte/öte fp begeerben bat 
mffencJ be refdlutie ban be ©eöcputeeröe ban öe ,§te* 
ben aen fijn excellentie obergefonöen foube toerden. 

GCfien bp ond Commiffarifen öe refoïutte ban öe 
©eöeputeecöe ban besteden ban Bet jgoo2öer* 

quarttec/rep2efenterenöe ben Staten ban bien / rnitg* ban be 

gaöecO öejïagtfiraten ber felber Steden/ op ’t poinct 
ban de examinatie en terminatie ban de faben ban Ki 
f|an 3tecoenf5. met fijne complicen op’tftub ban be boorj 

be2raöerpe ben felben opgeleid /öetodbe öoo2fommu «foiu 

ge geretarbeert toeröen/ b2ebec blöbenöe bp be felbe "c‘ 
refoïutte in bate ben 14.5peb2uarp 15^7 <5/ ftylo com-£C 
muni. ©erblaren be boo2f5 Commiffarifen / bat fp£{ 
niet anöersï en bonnen bemerben / ban bat eenige par* cc 
ttculiere ban t|oo2n Ben onöerfiaen öe fabe te retaröe* ce 
ren /niet anöerd en foeben ban öe be2raberdinBarecc 
be2raberpe te patrocineren/ en öe felbefabe te öefenöe* c( 
ren / tot groot acBeröeel ban be gemene fabe en lande.« 
Cn fouben öeboo2noemöe Commiffarifen fonber ee*« 
ntge 3toartgBetb toel bereid 3tjn / gelijb fp oob 3ijn / öe cc 
fabe tn alber ötltgemte te b02öcren (aleftn Baer con* c£ 
fcientte tod geruft 3tjnöe) fuïx fp oob ban Baren P2ore* ££ 
buren boo2 <©ob en öe ganfcBe toerelb toillen en toeten « 
teberanttooo2ben/ban nadien 3öne jpurftelijbe <©e* ££ 
nade geapp20beert en goed gebonden Beeft de com* ££ 
mifften ban mijn ï|cet ben ©ouberneur/Ciebepu* ££ 
teerden en jjsagiftraten ben b002f3 Commiffarifen ££ 
gegeben / en öien-bolgend öe felbe de novo met bolle u 
cn ampte commiffie belaft/baer in oob gjoBanban 
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„ afêoerbenban ©ïiet/Sebaftiaen banHoofencnttoe 
„ Schepenen Pan ïgoo?n gecomp?ebenbeect 3Ün / 

blijftenbe Bp be feitje cGmmiflïe / boo? toienst rcfiust bc 
fabengeretarbeert toerben/en fouben be felbe Com? 

„ mtffactfen be boo?f5 tommiffie ban fijn Credl.met 
33 garen te buiten treben/ en bat om te ebtteren alle btlep? 
33 nie / calumnieufc en anberc fcpanbaleufe laftennge en 
3» injurie/biebpbiberfeperfonen gefp?oben fouben mo? 
„ gen too?ben/bie men Ijem ban ben ruggemeten ban 
„ toeren/bücb om bc felbe <©ebeputecrben en IBagtftra? 
3’ ten te geïicben/ en be gemene fabe tn alber biligentte te 
3> bojbecen / 5ijn te b?eben/ ooi» berfoeltenbe/ bat befe ba? 
3> reanttooo?be/ neffemsbeboo?f5refoUineacn fijn Cr? 
3» cellcntte tn alber biligentie obergefonbentoerbe/enfo 
,, fijn (gjccell. befdbe refolutie abbopeert cn ben Com? 
3> nWarifen belaft / niet jegenftaenbe Bet refutst ban 
3> b’anbere Ctccommitteecbe tn be commiffie berljaelt 
3> te »20teberen/5ün beretb in alber ernft en biligentte/ 
33 boigenbe be felbe refolutie boo ?tst te baren/en in ber 
33 fabetcp?oceberen/fulr fpin goeber confcicntic en na 
33 reebte bebinben fullente befioren / en fofp ooit boo? 
33 <0ob en be ganfebe toereïb fullen toillen en toeten te 
» beranttooo?ben. Return ben H^etottarpanno 1576. 
33 ftylo cornrnuni,prsefentibus ^jonbljeec 3DiUem bOtt 
33 Koon / IBeefter klooit ^utbeftoot/ 3©iliem 3©ner? 
33 tenf3. €alf/ ïDilïem ban Sonncnberg en <0uilliacm 
33 jBoftacrt Commiffarifen. (Cer o?öonnantie ban be 
33 Commiffarifen / 2öpmp Secretarieën toaeonber? 

” A Cornelis Texel. 

ÜDc boo2f3 refolutie «effens? befe acte ban berfelarin? 
ge bp ben C'Ouberneur Sonop gefonben/50n aen <gian 
jiDitfitefó. 3p?ebicant/ bicnocl) bp fijn Crcdlemielag 
omöe fabe te bcrbo?beren / fjeeft be felbe <3!an JlBi? 
cl)idf3. fijn Crceïl. oberaelebert cnernftdijb erpebi? 
tieberfocljt / macr fijn Crcell. qualijb nemenbebat 
men fo rigoreufelijlt tegen be gehangenen pabbe ge? 
P20cebeert / en niet bonncnöe goeb binben / en fufpect 
fioubenbe / bat befe Commiffarifen b02ber alleen tn 
befe fabe fouben pjoreöeren / geeft terfonb in alber 
Baeft befe nabolgcnöe miftübe aen ben <0ouberneur 
gjorikljecr <Dicbericb Sonop gefcb?cben. 

aSStffibe |^E Prince van Orangien , Grave van Naffau, &c. 
’ Heere en Baroen van Breda, van Dieft, 8cc. Edele 

vrome lieve befondere, Alfo wy verftaen, dat by u en 
de Commiffarifen gecommitceert over d’examinade 
en procedure van Jan Jeroenfz. van Hoorn gevangen 
tot Schagen, voorgenomen is voorts te varen, en fijn 
Proces te maken. So ift, dat wy om fekere redenen ons 
moverende , niet en hebben willen laten u defen te 

ban öett 
Jöpncc 
ban *10? 
tauaien 
ïiaer tn? 
bc fianb 
ban öe 
«JEonv 
twffaifi 

«uldaft Schrijven , en daer by welexpreffelijk te gebieden en 
tn üe fa/ bevelen , dat terftond defen gefien, gy doet fuperfe- 
ite bon deren , en niet vorders en laet procederen , of yet 
3Ian3Ic> anders tegen den voornoemden Jan Jeroenlz. voor 
nfctf3 te nemen , voor en aleer ter tijd cn wijlen toe gy van 
tooojtétc onsander bevel en befcheid fult hebben. Nietjegen- 
j??oceDe» ftaende eenige voorgenomen refolutie, of eenige an- 
(Rur.) dereredenen, dieu en de voorfz Commiflariflenter 

contrarie fouden mogen porren en moveren. Waerin 
wy begeren en willen, dat gy onfe meninge fult na ko¬ 
men , fonder ter contrarien ietwes voordersindefake 
voor te nemen, Hier mede willen wy uedeie vrome 
lieve befondere den Almogenden bevelen Van Rot¬ 
terdam den 17 dag February 1576. Onder ftond, U 
goede vriend. En was ondertekent, Guïüem de NaJJdu. 

Het opfchrift was. Den edelen vromen onfen lieven 
befonderen Jonker Diederich Sonoy Gouverneur van 
Noord-Hoiland en Waterland. 

d; i C fafcen ban be gehangenen mt albtH? ftaenbe / cn 
battec tcc ccnbec 3tjbefcet: geacbcib toccbebpbe 

b2unben ban be gehangenen / om bec felbcc ontflagin 
ge / ten minflen batbe boo2f5 Commiffacifen alleen 
baec mebe niet b02bec en fouben mogen P20cebcrcn / en 
bat tcc anbece 3tjbcn be fabe fo geb2ebcn toerbe / bat be 
gehangenen mofien gefmift toeeben/ of bat Det j^oo?? 

bec-guactiec in pertjfiel toace ban bedoren te gaeft 
boo2intoenbigettoifle/fogeeft be JB2tnce banCcan? 
gien opten 23 jjDartp 1576. fnplaètfebanbeboo2f5 
gjonbljeec Sioljan ban ïlBoccben ban ©Itet/eniDee? 
flee Sebaftiaen ban Eoofen gefucrogeert engccom? San 
mitteect ^an J]fêaettenf3. ©iffcljer/ 23urgecmeefter wngfta 
ban ^oo?n/en 3(acoü peterf3. JBaelfon oub burger? 
meefter ban Cnbguifen/ gebenbe be felbe lajl tu be lm 

boo2f3 falie mette anbece Commiffarifen inbe boo?? <com? 
gaenbecommiffiebanben 3 ^Januarp genomineert/ 5{JTat!' 
boo?tsf te P20cebei*en totterfententie btffinitibc enejee? 
cutie ban bien toe incluiss/ten einbe befcliulöigege? 
fluaft / en be onfcljulbige tot baec-lutbec onfcljulb fou? 
ben mogen bomen. 3©elberftaenbenocBtan0fijn Cjc? 
celientie bat inbïen eenige banbe felbe.Commiffaci? 
fen/boo? belet of anbete tocttelijbe ceüenen ben laft 
niet cn toilben accepteren/bat§|onbOeec ^iebcriclj 
Sonop esouberneur ban ’t 5^oo2ber-quartier in plaet? 
febanalfulberecufanten eenige anberc beguame per? 
joon of perfonen fctibe mogen furrogeren. 3Mcn bol? 
genbe be boo?f3 5]an jDaertenfs. ©iffcljer en Scliepe? 
nen ban 1^00211 toaren te b?ebcn be commtfïic te aen? 
baerben / ban ^|acob JBteterf3. iBaelfon ereufeerbe 
Ijemopfiebte enonbeguaemljeib/aljS niet genoeg ge? mafo 

oeffent 3jjnbe tn fobanige ftoaertoicl)tigcfaben/baer fröoono 
fijn nature engemoeb ganfcbelijb ban toast abb02re? JyJj, 
renbe. €n aist men bent baer toe met autoriteit toilbe be 
confrringeren / berbiaerbe crp?efTeiijben bat Bp geen «mnufi 
floppegat noclj bupibaget ban anberc en begeerbete JJJjj* 
toefen/en in fo eedijben commifTJe fdiicet, alamen tjfn. 
bteïanr ber ftraten toast noemenbe/te toeten / Bioed- 
raed, niet en begeerbe bem te laten geb?uiben / en bat? 
tet bem onrebeltjb en buiten alle billibbeib bocljt te toe? 
fen / bat men bp toegen ban p2orefien en anberfinst/al0 
bat men alle befcbabe/bic ’t gemene Snnbboo?3ön 
onbiliibbeib foube bomen te lijben / op bent foube toil? 
len herbalen/ baer toe foube toillen confïringcren/ baer 
men anbere toillige genoeg baer toe foube bonnen be? 
bonten / boel) alfo befe fabe fijnst beburbenst betreft bet 
gebcle j^002bcr guarticr en 3Daterlanb / feibe Ijp boo? 
fijn geboden/bat baerom uit elbe Stebe ban ’t feibe 
guartier ten rtunjïen een banbe bcr(ïanbiglie enge? 
gualificeerftc / bie in fobanige faben beft geoeffent 
mochten 3ön / toettelijb baer toe beboo?begecommit? 
teert te tomben/ op bat fobanigen toiebtigen fabe (baer 
men ’t gebeïc Éanb boo? fo bed ban fp?ab/en baer men 
in toebomenben tijbe nocb meer ban fp?eben foube) 
met meerber autoriteitst ten beften uitgebcert cn be? 
cinbigt foube mogen toerben: bibbenbe ootmoebdyb/ 
bat men fijn ereufe ten beften foube toillen afnemen/en 
bem bien aengacnbe niet berber te toillen bergen / aen? 
gefien fijn nature en gemoeb ’t felbe niet en bermocb? 
ten/ toaerom bP 00b boo? fijn b?oebcr (bit toast Ctoctq? 
5FrancopSf IDadfon) aen fijn Crcellentiebebefollict? 
teren/om baer af ontftagen te toefen. 3^p beeft 00b niet 
nagelaten/ om be felbe ontftagingeernftdpteboen 
folliciteren aen fijn Crcellentie / en be Staten nejfensi 
bem gecommitteert / bie bp bare miffibe ban ben 2 
^unp 1^76. ben felben ban alfulben laft berb?agen 
enomftagen fjebben / en in fijn plaetfe gefurrogeert 
IKeefter ^acob ban Cborenburg ban 9Clbmaer een 
Kecbtstgeleerbe. 5Uan alfo ^fonbbeec <Diebericb So? 
nop baer toe gefurrogeert en gecommitteert babbe ben 
eerften ^unp te boren eenen Ciaeë Keperf*. Coop? 
man ban acmfterbam / boe ter tijb toonenbetot 21116? 
maer / en be Commiffarifen gelijbelijb belaft terftonö 
tn öefotgnetc treben: fo Ijebben bie ban ï|oo?n gefcb?e? 
ben aen Sonop / bat fp berabberteert toaren / bat fijn 
Cjrcell. cnbe Staten ban 3|ollanb in plaetfe ban 3Ja? 
cobpeterf3- j^aebfcljoon gecommitteert engefurro? 
geert Ijabben ben boo2iioemben Jlöeefter ^üacöjb ban 
(CfiorenDurg. €n betoijle ’t felbe toast een man in ben 
Kecfiten geleert/ en obcrfulr nutter en beguamertot 
fulfte befoignegereputeert ban Claest Keperf*. toefen? 
beecn Coopman ban Sfimfterbam/ fo berfoefiten fp 
ten einbe metnunbernabenfcenss info toiebtigen fabe 
g^p?ocebeert foube toerben enalleoo?fafie ban meerber 
jnconbcntententoecb genomen t bat oobpawpenba^ 

Vvf ' 
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ÉEta tb 
ham 
jiïa* 
ftcct 

ftelö&e 
goeöe* 
rentn't 
jjïoo?* 
öecquar* 
nee. 

Dtubet niet te beBlagen en fouben Bebben/ en be geban* 
nenen eensS tot expebitie ban Bare faBen fouben mogen 
feomen / bat BP toilbe maBen / bat be felbe Corenburg 
metten anberen Commiffarifen metten eerften fou* 
ben in’ttoerb treben/alfó SfaniBaectenf?. BtffcBee 
en bate ^cDepenenDenbaec toe geceeb rjtciben / baec 
aen Baer b?unbfcBap en ’t gemeen Hanb en be gccecï> 
tigtieib een goeben aengenamen bienft gebaen foube 
toerben/ maec baer biel toeberom een anbec beletfel/ 
namentlijfi bat <0üiUiam JBofterteen banbeboo?f5 
Commiffarifen/ gecommanbeeit toecb ban bie ban 
ben iioo?bec-quartiece tot ben ontfanB ban alle. be gee* 

toecb (leipe goeberen ten platten lanbe alDaer/toaec boo) BP 
«eTrat öern excufeerbe om langer te mogen baceten op ’t ffuB 
ben ont* ban be Enqueffen tegensf beö gemene ilanbjj gebam 
fanbban g^n /toaer ban Bp bp fijn excellentie ben 7 3Iu* 
be ace’ lp ï 576* op fijn berfoeB toerbe ontfiagen/en &onop be* 

lafl / bat fjp mette gebeputeecbeföabeninbenpoo?* 
ber-quartiere/ pemanben tot Bet Commiffarifcfiap 
ban be Enqueffen (fo toecb Bet alf boe bp Benlieben ge* 
noemt) fouben mogen committeren/Bet toaceeenige 
ban bc ïïecfitss-gelecrbe bp ^onop aen fijn excellentie 
berfocljt/te toeten / M** Sa» ban Elbenbarnebelt/ 
ofiBc. <©c2rit Eoebcfj. beibe SbboCaten / of pemanb 
anbexjS / bic Ijp en be gebeputeerbe ïïaben albaec baec 
toe nut en bcquaem binben fouben / baet toe fijn ex* 
cellentie ben boo?f5 (§onopmctbeboo?noembe gebe* 
puteexbe ïïaben toasS autoriferenbe / boefi baec quam 
t’elftcnö belet tuffcBen beiben / fo boo? bien be gefu?ro> 
geerbe baec toe niet en toilben berffaen: alg anbecfinsf 
bat be Commiffarifen bie be faBe begonnen fiabben/ 
baec in alleen niet berber in befoigne en bo?ff en treben/ 
en 3(jn be gehangenen tot ?MBmaec nocB fittenbe/mib* 
belectijb ontfiagen getoo?ben: maec be anbece/ na* 
memljjB <3[an §ecoenf3*/ peter Cllertf5. alias piet 
€1/ en gieter j$anningf3./ en &pboutf!anf5. ban 
ffêebenbüft 3tjn blijben fitten / boo? ’t belet boo?f3 / tot 
bat befabefo lange Beeft aengeb?agen/bat be pacifi* 
ratie tot Eent (baec na ban berljaelt fal toerben) mib* 
belertijbopgeBomenisï. 

Ee pacificatie gefloten 3ijnbe / Beeft men beboo?f3 
gehangenen gep?efenteert/ bat fp / boigenbe Bet eerffe 
en negenbe acticul/ fouben mogen uitgaen/ en Bet be* 
neficie ban be pacificatie genieten, Ean alfo be boo2* 
fclj?eben «fan ^eroenf5. en b’anberenietenbegeerbe 
op be pacificatie uit te gaen: maer berfocBten bat 
Baec recBt en juftitie foube mogen gefcBieben. &o 
Beeft fijn Excellentie geccmmitteert 3|on&fieer <©ijf* 
bert ban Eubenboo?be J|eere ban Epbam / en <3|on&* 
Beer 2Ortu0ban 2S2eberobe/ Kaeb o?binartë in ben 
p?obincialen ï|obe ban J^ollanb/ om be boo?f5 ge* 
bangenen tot ^cfiagen af te b?agen / of fp op be boo?f5 
pacificatie begeerben uit te gaen / en ingeballe ban 
niet/bat fp Ben alf ban neffengb’anbeteCommiffa* 
rifen fouben op alleg informeren/op be belafiinge en 
ontlafiingebanbegebangetten/ert boontjes totlafiinge 
of ontlafiinge ban be felbe te p20ceberen/fulx bat fp 
na reefit fouben bebtnben te befioren. ©olgenbe toelfi 
eerfte lib ban be boo?f3 commijïiebeboo?f3E5ecomï 
mitteerbe ban fijn Excellentie / ben felben gjan 
roenf3.cum fodisboo?geBoubenBebbcn/offp bolgen^ 
be Bet eerfie en negenbe artieul banbe pacificatie/ 
uit be gebanbeniffe begeerben te gaen / bat fp ’t felbe 
toocBtenboen/mitjsfbetaienbebe gebangénig Boften/ 

en t,'a„» ’tbaclft fp fjebbcn afgeflagen / en berfocljt Ben recBt en 
tere ge* juftitie geabminijtreert te toerben/ toaerombefelbe 

Eiecommitteerbe op be faBe banbeboo?fcB?ebenge* 
bangenen Ben Bebben beginnen te info2mecen / fo Beb* 
ben be b?unben ban be gehangenen op be bergabe* 
ringe ban bel^eeren Staten ban t^otlanb bp reguefte 
alle be gelegentBeib ban be faBe te Bennen gegeben. 
35e boo?noembe l^eeren Staten Bebben be boo?f3 
b?ie gehangenen met nocB eenen ban IBebenbliB/ me= 
be om gelijBe fufpitie gehangen fittenbe / bp apo* 
fiille ban ben 28 <Decemb?të 1576. uit begebanBe' 
niffeenbetentieontfiagen/ onber beBoo?lijBe Banbta* 
ftinge ban t’allen tijben te recBt ftaen/befiouben een 
pegeifiBen fijn.o recfitsi / om ’t felbe te berbolgen fo fp- 

I. Deel. 

bange* 
neu tan* 
geren oy 
te gari* 
ticaiie 
uit te 
geüan* 
Itenlffe 
te gaen. 

lieben refpectibelijB te raben binben foüben /orbort^ 
nerenbe ben Clouberneuc enEJecommitteerbeinben 
poo?bec-guarttere ban l^ollanb/ en allen anberen/ 
bess noob too?b/ Ben baec na te reguleren. t©an be 
boo?f3 Eiouberneur en Commiffarifen en fiebbenbe 
gehangenen baec op niettoillen ontfiaen /maer fufii* 
neerben bat fp op be pacificatie moefien uitgaen/ 
b’toelBfp niet en Begeerben te boen/fulx bat be b?um 
ben ban be gehangenen genoobfaeBt 3ijn getoeeft te 
ceifenna jBibbelburg/altoaecbeprinceban Eram 
gien Bern alf boe toast fioubenbe/ en albaex aen ben 
felben te berfoefien/ bat fijn <0. gelieben foube be 
boo?f3 apofülle banbe Staten banï|ollanbteconfir^ 
meren/ aggreeren en app?oberen/en ben «©ouberneux/ 
Commiffarifen en Eebeputeerbensi in ben poo?bec- 
guartiere en allen anberen/ best noob toerb / toel fcBec- 
pelijBen te laften en Bebelen / batfe Ben baex na fouben 
Bebben te reguleren/en bat fijn Excellentie foube ge* 
lieben be boo?f3 Commiffarifen / SonBfieeten <©tjff 
bert ban Eubenboo?be/ ï^eerebanEpbam/ en 
tuo ban 25?eberobe / Sïaeb o?binarisi in ben ^obe ban 
^ollanb/ alf boe nocB in ben poo?ber-guartiere toe«= 
fenbe/ op ’t nemen ban be informatien / te autoxifexen/ 
be gehangene be fianbtaftinge en beloften bant’allen 
te reefiteafte nemen/enbenfupplrantenrealfjBenen 
metter baeb/ en 00B mettet oberfianb/ fo be?re best 
noobtoare/ uitbegebanfieniffeteontffaen. Ep toelB 
berfocBbe p?ince banErangien befe nabolgenbe a* 
poffille Beeft uitgegeben. 

C Yn Excellentie gehoort ’t rapport van dele requeüle, (F. hé,) 
*^en daer op gelet hebbende, heeft volgens de Paci- 
ficatie onlangs in defen Nederlanden gemaekt, de fup- p^cce 
plianten ontfiagen, en ontflaet by defen uit de gevan- ban 
genilTe en detentie, daer fyluiden jegenwoordelijkin rangfen 
zijn, of indien de bovengenoemde gevangens op de 
voorfz Pacificatie niet en begeren los te gaen, foor- foehtoatt 
donneert fijn Excellentie defe requefte geftelt te wer- öe gc* 
den in handen van de luiden van den Provincialen Ra- 
de van Holland , ten einde fyluiden drie uitten haren jpoo?* 
committeren, die na hem nemen en van de genen, die öerqtmtA 
by den Gedeputeerden van Noord-Hölland gecom- 
mitteert zijn geweeft tot beleydinge defer faken, af¬ 
vorderen fullen alle de ftucken ,informatien eri andere 
munimenten tot defer fake dienende by behoorlijke in¬ 
ventaris, de felve vifiteren, en voort den Raed daer 
va.n rapport doen, welken Raed ’t felvige gehoort en 
daer op wel gelet hebbende, fal als dan adviferen, of fy 
de bovengenoemde gevangens tot Delf fullen vorde¬ 
ren, of laten terplaetfe daer fy tegenwoordelijknoch 
zijn,om henluiden alfofommierlijkenteadminiftre- 
ren goed kort recht en juftitie, fonder eenige treinerin- 
ge van procefle. Aldus gedaen totMiddelbug op den 
iyjanuary 1577. Ondertekent, 

GuilleM dè Nassau. 

r\5Icn boigenbe 3ijn Bp ben ï|obe ban^oHanbge-* 
committeert be boo?f3 3[onBfieexen 5Crtusi ban 

25?eberobe en Jfêeeffet peigrom ban Eoon met be 
.Secretarüs be Elerge/ be toelBe tot «^cfiagen getroc- 
Ben 3»jnbe be gehangenen be boo?f3 pacificatie aenge- 
boben Bebben om baec op uit te gaen/ ’t toelB fp in ma* 
nieren ato fp te boren Babben gebaen / Bebben afgefia* 
gen / en berfocBten Benluiben recBt en jiufiitie geabrnt* 
niffreert te toerben/obexfulx Bebben be boo?f3 Com* 
miffarifen be Comraiffariffen afgeeifcBt alle be info?* 
matien/ fiucBen en munimenten /bie onber beboo?fj 
Commiffarifen befen aengaenbe/ mitsigabero be con* 
feffien ban be geexetuteexbe bagebonben moefiten toe* 
fen / be toelBe Benluiben be felbe opten eerffen feb?ua* 
rp 1377. ten Buife ban 3BiHem ban^onncnbergbi» 
inbentarisi obergelebert Bebben/ met berfilaringe gene 
anbere pampteren bien aengaenbe onber Benluiben te 
Bebben/ en batbe rebocatie ban picter ^annihgf5. 
en eenige anbere fiucBen toaren beruflenbe oiiberbe 
Commiffarifen Epbam en 25?eberobe. 

Ee b?unben ban be gehangene / mitggabersf be ge* 
bangene felfS bit berffaenbe toaren feecberblijb/en 

ber? 
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berfjoopten nu cenmael tot tjaer gececljtioDetti te ge; 
tahen/ nu be falie tot bet Commiffarifen hanben 
toag getogen/en p20cebeerbenbe boo?f3 Becommit; 
teetben Pan ben ^fobe boo?tg tot neminge ban info?; 
matten /fo toel ban öc fafce banbebagabonben/alg 
ban be rebocatien bp be bagaBonöen in üe ure beef 
boobggebaen/enban alle’t gene hier boren berhaelt 
tö en baer aen fcleben mochte. Baer na hebben fp aen 
ben p20bincialenKabe hen rappo?t geöaen / öetoclfie 
geo?bonncett bebben / bat men be bobengenoembe ge; 
bangerd ban behagen tot ©elf foubc laten bjengen/ 
mn be felbe albaer recht enjufïitieteabminifïreren/ 
tot toelhen etnbe be P20cureur Benerael toerb ge; 
committeert/ om be boo2f3 gehangenen ban ^cfjagen 

©? « balen / en tot <2E>elf te brengen. Be P20cureur <23e; 
cumic neracl met eenige affiftenten albaer gekomen 3ijnöe/ 
©tne^ niaciitc ’t felbe een groot rumoer albaer in ’t felbe 
Tcnno" gnaitiei*. Be Commiffarifen togen na ï$oo?rt met 
toe ban oofi<0e2dtï|enril{f5.Calf/bieCaf!elein opren pufe 
üjoüanb jjan ^ebagen toag getoeeff / om aen ben Staten ban 
5£ot’t felbe guartier ben te beraben toat fp boen fouben/of 
gen. fp be gehangenen fouben laten bolgen / ban niet. Be 

pocureur «©encraelguam ben 9 jFebJuarp tot§chn; 
gen/ en beagenbetniebe betitelen ban be gebangeniffe 
babbe/bebelenbe be felbe te openen/hem toerb boo? 
amtooo?bc gegeben/ bat be Boubcrneut en bc Staten 
ban bien quartterc be gehangenen albaer gefonben 
babben om albaer betoaert te toerben/en bat Be?rit 
^enribf5. Calf baer mebe toag belaft/ om bic te Be# 
toaten / en batfe fonber beffelfg laft niet en bo?ften 
baer in pet te boen. Bep?arareur<0eneraeltoagte 
beeben/ bat fp een rtjbenb peerbnabemfenben fou? 
ben / gelp gebacn toerbe / maer alfo <0e?rit ^enribf?. 
Calfbeg anberen baegg namiöbag ten b?ie uren noch 
niet en toag gebmnen/fo beeft be peociireur Benerael/ 
betoijle bem getoeigert toerb be floten te openen / be 
floten metgetoelb boenopflacn/ en bier gehangenen/ 
namentip fan fcroenfè. pet <£l ban itoo?n/pie; 

S5JJ ter ^anntngf3. ban $®etmingb?oeb en ^pbout f anf3. 
rad boet ban jBebenblih uit De gebangeniffe boen gaen en met 
t»e ge; j)cm toeg geboert/ niet tegenftaenbe be p?oteftatie ban 
«San emen Ctunclig pteterf3 25oom op ben intife ban 
Wdja< behagen toonenbe. Bit gefebiebe met groten toeloop 
gen op- ban bolftü/ met grote berbltjbtnge banbengemenen 
boert beman cn Gehele üo?gerpeban behagen/enanbere 
geuange; botpen baer omtrent bie bit met heel bonberben aen; 
nen na fagett / fnlr bat bet te bertoonberen toag toaer alle bet 

bolb ban baen quam / elh fetbc ’t frine / maer genera; 
«ofio?o; Ipen riepen fp: toaer 3ijn nu be 25loebraben i babben 
bindad fp ceebt/ fp fouben toel bo?ben boo? ben bag bomen / en 
iïJSoe“ meer Diergelijke tooo?bcn. 
TT , ^pboutfanff. ban nacDcnblskbebBcnbcDenhb; 
gjïf* beien fo toel niet alg b’anbere/omftjngerecbtigbeib 
batiiè’c; te berbolgen / ook moebe toefenbe ban be lange geban; 
benbitu gcni ffe / ig boo? raeb ban eenige fijne b2unben / op be 
Sa* pacificatie uit be gebanlicniffe gegacn / nocktang on; 
gen. bet cautie juratur otnne, begberfocljt5pbc/ toeber* 

om in gebanbeniffe of te reebt te bomen / fub poena 
confeffi & convióti. 

3€lö nu be anbere bobengenoembe gehangenen eerft 
tot Beïf / en baer na / boo? ’t bertreeben ban ’t ï£of/ in 
benïfagegeb?acbttoaren/ en batbeboo?f3€ommif; 
farifen toeberom in ’t ^oo?berguartier toaren ge; 
toeeft / om noefj bo?ber info?matie op alless te nemen: 
cn rappo?t ban alö aen ben ï&obe gebaen 3ijnbe/fo ïjeeft 

gfan 3ic< ijct ^of na boo?gaenbe communicatie bier op metten 
roenfj ©2tnce ban Brangien gebouben / be boo?f3gebange; 
hrrb oan; nen op ben 13 ^uln uit be gebanbeniffe op banbtafïin; 
banger ge ontflagen / o?bónncrenbc ben pocureur Benerael 
nni toet; pan ben boo2f3^obe alle be boo?f5 info?matien/ con; 

b,L fefïien / certificatien en munimenten na b^m te ne; 
Se ontr men / om ’t reebt ban be Itëajetfeit ban ben Coninb te 
fla jeu betoaren/ fo bp bebinben foube te behoren. 
wieS' nu 'fan f eroenf3 uit be gebanbeniffe toaö out; 

' 0 fiagen/iö X\v btnnen^oo?n gebomen/albaer fjem grote 
b2tmbfcbap gebaen toerb ban be bo?gerpe/fo 00b b’am 
bete gehangenen bomenbe in baertooonplaetfe/ blp; 
beliib ban be intooonberen ontfangen 3Ü11 getoo?ben. 

Baer na bebben fan % eroenf3 / pet €1 Bcibe ban 3jan3i?< 
l^oo?n/ cn peter $anningf5 ban 25enninbb?oeb/ ban roenfj 
ben j^obe ban J^ollanb gelicht manbament in cajS ban ‘J°- 
pitrge / en hebben uit bracht ban bien boen bagbaet; lm 
ben f onbheer Bieb ^onop Bouberneur ban het te purgè 
$oo?ber-guartier ban ^ollanb/ oofl ï^upbe; ^°n0?öeR 
floot/ JBillem jBeertcnf5.€alf/3©illem bandon; ® öe* 
nenberg/ <6uiliiam|Boftert/en fonbheer 3©illem 
ban Koon / alö CommifTarifen albaer / mitfgaberjS 
b’Bfficierenbanbcr plecbcn ban haer refibentie/en 
ben pocureur Benerael ban ben l^obe bp namen / en 
allen anberen bic hem partpen fouben toillen maben/ 
nemenbe conclufie bat 3p-lttiben en elr banhenber; 
blaert fouben toerben puer/fuiber en innocent ban’t 
p?etenfe be2raeb en berftanb met ben bpanb / en bat be 
gebaegbeenelbbanbaerop geimponeert foube toet; 
bcnccnceutoig3torjgenen fiientium,&c. Baer tegen 
bc boü2f3 <0ouberneur en CommifTarifen/mitfgaberg 
bc fep ^èteben ban ben ^oo?ber-guartiere hen boe; 
genbe met be gebaegben na berfcheiben bilapen fuflt; 
neerben/ bat be app?"ehenfie ban ben impetranten per; 
fonen cn allc’tgcboïg ban bientoajS gefchiebterfafee 
ban beboo2lcbentroublcsf/ in boegen bat bermogeng 
’t eerfle artieul ban be pacificatie gemaebt tot <©ent/ 
alle’t felbe gehottben moefï toerben ato niet gefchieb/ 
fonber bat ter oo?fabe ban bien tot genigentijötn baec 
ban eenige mentie gemaeht / of pemanb aengefp?ohen 
mocht toerben/en bat mitpbien henluibcnopfleerbe 
exceptio litis finitse vel rei tranfadise, 5cc. 3©aet’ jegettSi 
bp bc b002f3 fan f eroenf3* cum foeiis contrarie tocr; 
begefufïineert/bat be pacificatie toaggemaebt tuf; 
fen be genen / bie boo? bate ban bien bpanben toaren/ 
maer niet tuffen be genen bie ban een 3Pbe en onbcc 
een gebieben fïonben/en oberfulr mette pacificatie 
niet gemeend en haöbcn / conclubeerbcn tot rejcctie 
ban beerceptte/en bat partpe fouben geconbemneert 
toerben ten bien fine te moeten anttooo?ben/berfoebcn; 
beoobbefauttcgeusibenon-comparanten. ’ti^ofber*; 
leent befaut jegensi be non-comparanten, en berblaert 
hen puer/fuiber/ en innocent ban ’t p?etenfe aengefeibe 
be?raeb/ ontflaetfe ban be perfonele comparitie/en ab; 
ntitteeert hmluiben te mogen occuperen bp poot; 
reur/ cn o?bonnccrt ten p?incipale partpen te fch?pen 
bp memorien. Be boo2f3 Commiffarifen htrr mebe 
feer belaben 3ijnbe/hebben feer aengehouben aen bc 
iBagiffratcn ban het ^oo?ber-guarrier/bat be felbe 
hangenbebefe p20ccburen (alfo 3p fufïineerben/ bat bc 
felbe en ben Bouberneiir henluibcn ban al0 gchouben 
toaren te beb?pben) hm neerflighdb en beboir fouben 
boen aen be Staten ban ^ollanb en ^eelanb/ om bp 
fch?iftelijbe remonfïrantte te bebuceren be inconbe# 
nienten / bie bp abmiffte ban fobanige manbamenten 
ban purge gefchapen toaren te rijfen / alg ophalinge 
ban alle aengefeibe of acngcbane injurien enbefcha^ 
bigheben/aenb’eencnb’anber 3ijbcyfïaenbe be trou; 
bien / gepleegt en bpbe pacificatie geaboleert/item 
publicatie ban alle info?matien/ belatten/ confpira; 
tien/ heimeUjbe en bpanblpbe aenflagcn/ mette oo?fa; 
be en boo?b?pberg ban bien / engeneraiijhenbatcliv 
bie flaenbe befe troubleg in officie getoccfi toaren/ fou; 
ben moeten beranttooo?ben en openbaren hun befot; 
gne baer bp bat pemanb foube toillen feggen geinju; 
rieert te 3ijn/ al ’t toelh niet alleen birectelijben be pa; 
cificatieencontrarieerbe: maer bat’t felbe00bfoube 
cauferen beel heimebjben haet/ berbitteringe onbec be 
geflachten/ bo?pen en flebcn ban ’t poo?ber-guartier/ 
fulr bat baer uit een nieutoe beroerte foubc mogen 
fp?uiten / tot onberganb cn beberffeniffe beg Pabcr; jj,crta 
lanbg.pier boo? hebben fp fo belete toege geb?acht/bat mn3e« 
be fcg ^teben ban ’t poo2ber-quartier/ alg SClbmaer/ “Jfg 
Bnbhuifen/ €bam / jBonibenbam / jBebenblib en ffjS ^te 
Purmereinbe rcqucjle aen bc Staten ban ^ollanb en pen aan 
Ëeelanb tot ïïeiben bergabert 3ijnbe/ hebben oberge; 
aeben/en’t gene boo?f3ig/gcbebuceert/en berfocht/ tffraEn 
bat om alfulbe en biergclijbe inconbenientcn in tpbg öe &ta 
teberhoeben/be^ceren Staten boo?noemt geliebengnf8" 
fouben/ henluiben te berlenen fpeciale mtfhbe/ ab; cnZw 
b?efferenbe aen ben p?obincialen i^obe ban IgoHanb/ lant», 

met 
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met lafie öat fplutfcen in ber fafecit ban ben boo?# 
noemben 3Jan 5!ecoenf3. cum fodis * geen bo?bec ben- 
tóffe nemen noc&te tt?ocebucen en fouben öouben. 
<Dp toelfc berfoeb be Staten eeapoftilteect fjeBBenge* 
ftab / bat bc felbe rcquetfe foube toerben gefielö in öam 
ben ban 3Jan^ccocnf5» cum focus, om binnentten 
bagen baec iegensê te feggen ’t gunt ben-lutbengoeb 
bunften foube / en baec na ben Staten ban ^ollanb en 
^eelanb bolbometyb boenonberretöten banbegete? 
gent&etb befer faben/ ten einbe al ’t felbe gefien/ boo?tss 
in be felbe faft? boo?fien en geo?bonneert foube toerben 

(*«70 na befjoren. 3Nt appoinctement toasS gegebcntot 
^ciben in be bolle bergaberinge banbe^ceren^ta? 
ten ban i^ollanb en Eeelanö boo?nocmb ben bijfben 
^obembjisf 1577» en toa$ onbcrtebent Bp ben ^ecre= 
tarilS / De Rechtere. 

<©e boo?f3 Slan geroenf5. al eer pen-luiben befe td 
quefte in Ijanben geftclt ijs getoeeft / hernomen ïjebbem 
be batter fcbere requcflc aen ben ^eeren Staten toaer 
gep^efenteert/ niet toetenbe ’t inOouben nocljte berfoefe 
banbicn/anbersS ban bat een gemeen geruchte ging 
bat be ComniifTartffen met ettelijbe ^teben ban pet 
3&oü2berqua^ier reguc{te gepxefenteert Ijabben of 
fente'ren foubcn/baer Bp be felbe berfocpten/bat be falie 
foube gefmooet toerben onber pjetert ban be boo?f5 
pacificatie / om ’t toeifi te Beletten en te booromen / fp 
ïuibert te rabe jijn getoo?ben/ 00b requefie aen be boo?^ 
noembe Zeereu ober te geben/ in befer manieren: 

1lTcn'Je> A ?n m*in ^eercn den Staten van Holland en 
berroog H Zeeland, Vertonen in alle reverentiejan Jeroenfz. 
aca oen en PieterEllertlz. van Hoorn,en Pieter Nanninxfz. 

van Benninkbroek,datfy fopplianten (fonderjadtamie 
Ianö en re fpreken) wefende luiden met eeren, van goede name 
SeelantJ en farne, nooit van eenige mefufen of quade feiten ach- 

eenjaii terhaeftgeweeft2'ijnde,inden jare 1573. uitfakevan 
3!c folter pretens verraed , en verftand metten vya-nd in 
mnfj ’tNoorder-quartier geapprehendeertzijn geweeft, en 
rr oTetr fonJer eenige precedente informatie en inditien, na 
Besenen. rechtegerequireert,by fekere Commiflarifen (door- 

gaens dier tijd wel by den drank zijnde) onmenfchelij- 
ken en onnatuerlijken getorqueert, en de folve torturen 
menigvuldelijk, fonder eenige oude noch nieuwe indi¬ 
tien , boven recht gerepeteert, met fulke rigoreufe, on¬ 
gebruikte en tyrannijke manieren en wegen van doen, 
dat nooic eenige Tyrannen, noch Barbaren, Tartaren, 
noch Scythediergelijkegepleegt en hebben,gebruiken¬ 
de noch boven dien vremde en frauduleufo treken,liften 
en fubornatien, om den fopplianten om te brengen, 
waer in ook folke partialiteit gebruikt worde, dat de ge¬ 
ne die van de fopplianten wegen aen hen luiden foppli- 
ceerde, om de revocatie van fokere pretenfe confeffien 
van eenige geexecuteerdenffo by ongewoonlijke tortu¬ 
ren als dolofelijken en met finiftre pradtijken, verfierde 
perfoalien en indudtien, tot belaftinge van de fopplian¬ 
ten geextorqueert) in te brengen tot haer-luider ont- 

, laftinge, ter iel ver oorfake geapprehendeert is geweeft, 
en al eer defelve uitter gevangenifle mochte komen, 
afgenomen isdefommevan vierdehalf honderd Caro- 
lus guldens. En hoewel de fopplianten innocent be¬ 
vonden worden van’t gene devoorfz Commiflarifen 
hunluiden poogden te lafte te leggen, en hebben noch¬ 
tans den fopplianten niet willen ontflaen vanhaer-lui- 
der ftridte langdurige gevankeniffe, niet paffende op u- 
wer mijn E Heeren ordonnantiën tot dien einde gede- 
cernecrt, noch ook willen obedieren ’tappointement 
van den Hove van Holland, daertoeby fijne Ëxcell. 
gecommuteert, folxdat dé Procureur generael de ge- 
vangeniffe mofte opflaen, om den fopplianten tot Delf 
te brengen,dan ’tfehijnt dat defopplianten middeler 
tijd, door toedoen van de voorfz Commiflarifen voor¬ 
gehouden worde, opte pacificatie uitte gevangenifle te 
gaen, maer de fopplianten hen felven foiver en inno¬ 
cent kennende, en hen betrouwende opte juftitie, heb¬ 
ben al ’tfeive afgeilagen: en voorts voor den voorfz 
Hove van haer innocentie folks gedoceertt gehad, dat 
fy na voorgaendc recolemcnt van de certificatien en in- 
formatien vantwe Commiflarifen tot haer yerfoek en 

I. Deel. 

grote koffen gedaen en genomen, by appoindtement 
van den Hoveontflagen zijn onder handtaftinge, en. 
belofte van tot allea tijden weder te rechte te ftaen, des 
by den Hove daer toe vermaent en verdagvaerd zijnde, 
fo dat om eens van alle vexatien óntlaft te worden, de 
fopplianten geimpetreert hebben mandament in cas 
van purge dienende, en uit krachte van dien den voorfz 
Commiflarifen en den Officieren van der plaetfen van 
haer-luider refidentie, mitfgaders den Procureur gene¬ 
rael hebben gedaen dagvaerden ten dage dienende, is 
de fake ten verfoeke van den voorfz Commiflarifen 
en vanjacob van Couwenhoven, hem feggende Pro¬ 
cureur van de Staten van Noord - Holland geconti- 
nueert den tijd van fes weken,welken dag om gekomen 
en de fake opgeroepen, en tégens eenige non compa¬ 
ranten default verfocht zijnde, heeft de Procureur van 
devoorfz Staten gefoftineert, dattergeen default en 
viel,alfode fake achtervolgende de pacificatie geaflö- 
pieert en geextingueert foude zijn, en alfo de fopplian¬ 
ten verftaen, fouden de voorfz Commiflarifen met et¬ 
lijke Steden van Noord-Holland aen uwe E. fekere re- 
queftegeprefen teert hebben, ten einde de voorfz fake 
gefmoort foude worden onder pretext van de voorfz 
pacificatie , en want defe fake na behoren geconfidc- 
reert zijnde, fo gelegen is, datfe in haer felven een grooe 
infien en belangen heeft, ten refpedte van de Provincie 
van Holland en hetgemeene Vaderland, dewelkedaer 
door (fo verre de folve fonder ftraffe van juftitie gepaf- 
feert word) foude mogen vallen in de toornige hand 
Codes, tot punitie en ftraffinge van de gemene fake 
dus lange tegen alle machten geweld van den getne- 
nen vyand , onder fijn Godlijke Majefteits protedtie 
behoed bewaert en geconferveert zijnde (daer van 
in de fchriften exteren veel en notable exemplen) dat 
ook de voorfchreven Commiflarifen hen vermeten te 
hebben commiflie van u mijn Heeren, fo dat turpi- 
tudo diÉt* caufie foude concerneren en betrachten de 
eere.en refutatie van uwe E. en confequentelijk van 
de Republijke van Holland , folks dat daer in diflt- 
mulerende en de weg van Juftitie fluitende, fchijnen 
foude’t folve te lauderen , al tenderende tot eeuwige 
lafteringe en blamatie van de gemene faken, mitfga¬ 
ders verduifteringe van de eere, weldaden en viéïo- 
rien, door hulp van God almachtig opten gemenen 
vyand, ftaende de voorleden troubles verworven, en 
daer beneffensook tbt verwijt van den gemenen koop¬ 
man , en anderé ingefetenen van Holland buitens 
lands frequenterende, die dagelijks moeten horen de 
voorfchreven moorddadige proceduren , te boven 
gaende en excederende alle de exorbitante en beklaeg- 
lijke Albanifche proceduren , de welke met alle de 
Spaenfen Raed, nooit folx gedocht heeft voor te wen¬ 
den, noch beftaente exerceren of gebruiken. Sodac 
alhier alleenlijk te confidererenftaet, watdegemene 
faken nut en oorbaerdiend gedaen, teconniveren met 
een fo ra oord ad ig feit en proceduren allen de Pro¬ 
vinciën door bekend, en gefpargeert zijnde tot mis- 
hagingevan God almachtig , en verachteringe van dc 
gemene faken en des Vaderlands (dat daerom foude 
moeten lijden regens God almachtig ten voorften, 
en tegens den menfehen in zijn fame, name en re¬ 
putatie, ) of dat beter en dienftiger is , dat drie of 
vierperfonen, des verdiend en gemeriteert hebben¬ 
de , de fchande en lafteringe fopporteren tot excufe 
en onfchuld van de gemene faken , daer toe anders 
geen middel en is, dan de weg van Juftitie, die men 
den fopplianten niet en behoort te weigeren, en in al¬ 
len Landen van Juftitie, ’tzy onder Keiferenof Co- 
ningen ftaende, niemand geweigert en word. Temin 
dan defe fake niet gemeens en heeft mette pacificatie: 
alleenlijken difponerende van oftenfien publijke, die 
vyands gewijs d'eene Provincie tegens d’andere uic- 
gerecht hebben, en niet van privé querelen en aétien, 
tuffehen d’inwoonders van Holland , onder ’t Gou¬ 
vernement en protedtie van fijne Excellentie,en als 
lidmaten vaneene Provincie geweeft zijnde, enmitf» 
dien gelijke voornemen by zijne Excellentie en u 
mijn E. Heeren in refpedte van den fopplianten (in 
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Het aciitfte Boek. 
dit cas niet begefende’t eftedt van de pacificatie te ge¬ 
nieten )eensafgeflagen fijnde op voorgaende remon- 
ftrantie van den fupplianten , daer in al ’t felve in ’t lan¬ 
ge gedebatteert is geweeft. Bidden daerom enverfoe- 
ken, dat u mijn E. Heeren believe de confequentie 
van defe fake fulks te pondercren, dat God de Heere en 
de juftitie voldaen werde, en alle oorfake vanfchan- 
dale eenen jegelijken weg genomen en geremoveert 
worden,en dien volgende de fupplianten te laten voort¬ 
varen met haer begonfte rechtvordcringe, fonder hen¬ 
luiden daer in direófcelijkof indiredelijk eenigempe- 
fchement te doen, dit doende, &c. 

Staten uan ^oiïanö en Seclanb befe falie tod 
obertoegenbe / bebben Dier in hi’teer{te ban ötberfe 
optuiert getoeefï/bod) eittbeip bebben 3P bid op ge* 
gepen öefc nabolgenbe apofrille: 

DE Staten van Holland en Zeeland gelet hebbende 
op’tverfoek in defen gedaen , veriiaen de fuppli¬ 

anten alhier tothaer verfochte purge niet ontfaftkelijk, 
als in’t cas en de fake in queflie egene plaetfe hebbende. 
Behoudelijken nochtans dat fo verre de fupplianten hen 
bevinden jegens rechten geforfeert ^ geinjnrieert ofbe- 
fwaerd,’tfy van onbehoorlijke heeheeniffeen torture 
ofandersjegenshen-luiden gehouden en gebruikt, fy- 
luiden diesaengaende haer-iuider recht en aéliefullen 
mogen inftitueren en vervolgen voot den Hove van 
Holland ,opentegèns eenen yegelij ken, daerfyluiden 
meynen in dat cas geraekt te fijn ,’t fy om haer preten- 
fe injurie, fchade of befwaerniffè verbetert of de feive 
geftrafc te hebben. Ten welken einde ook by defen 
den Procureur Genéracl gelaft is, op de aftie en klach- 
teder felver fuppliahten regard en informatie te ne¬ 
men, ift nood,Om te bewaren ’t recht van den Comnk, 
als Grave van Holland, daer en alfo bevonden fal wor¬ 
den , tot confervade van de juftitie te behoren. Ge¬ 
daen tot Leiden den iy Novembris , 1576. Onder 
ftond gefchreven , Ter Ordonnantie van de Staten, 
En was ondertekent, 

C. de Rechtere. 

P)€ bsoT5 sjfsm Üêroenfs. en b’mtberêbie geban* 
^genijetoéeiï fjebbert baer na met pare 2Sb= 

bocaten in Deliberatie geletb/ Ijoe 3p boröec p?ocebe^ 
ren fonben om tot een etnbe te gecabem b’-Hibbocaten 
gaben boor abbtjö / betosjie be boo?fcb?ebcn tgommif* 
farifTen feïfö berfodjten/ Dat öcfafce niette paciftca* 
tie fouDe geaffopteett en gefmoojt too?ben/ batfpge* 
noeg boo? gepurgeertgebouben mocfïcn toerben bp ce* 
nen jegclpen / en bat 5P genoeg gebaen babben tot be* 
fenfie ban baer cere / name en fame / en boe toe! fp ge* 
noeg gefonbeert toaren om ben actie ban injurie te in* 
fïmtercn / en baer injurie/ febabe en bef toaetmffe ber* 
betert of gefïraft te bebben: bat noebtanö / beteijle be 
böo?noembefeöfïebenban bet ^oojöer-guatticrben 
met ben <®oubcrneur en Commiffariffen alrebege* 
boegt babben tn’tp?üccö/3p4uiöen in lang en groten 
ttjbtot geen einbe eh fouben bomen / bat bet baerom 
boo? Dert-ïuiben belt en raebfacmfte toaö/ bc fabe baer 
Op te latert/beOOenbe genoeg gebaen om baer omfcbult 
te boen Olpen: bat 3p’t baer bo&?tö Op laten Objben 
fouben / gelijb 30 gebaen bebben. 

gffi liclïöe befe fabe langer en berbolgenö gebaiibelt 
ban mijn cér$c böO?nementoaö/ ten regarbebatban 
befdbe niet alleen in bet 3Höo?ber-guartter banmol* 
lanb: macr boo? gebed j^eberlanb rucbtOaer en fo 
belcom fe boeniögetoecfi/cn bat baer biberfeljjbcn 
ban gefptoben en gefcb?ebentögetocc|ï/ fonber reebt 
bëfCbetb baer ban te toeten / gcUjhmcn eenöbeeiö fien 
mag in een Hatijno Oocrbenö tot 2Enttoerpen gcb?ubt 
tn’tjaer 1587. geintttuleert: Theatrum crudelitatum 
Hereticorum noftri temporis, battÖ/ ®öncelbanbe 
boicetbcben berbetteren ban oufen tijb,- albjacrbcfe 
i^iflonc in ’t boete neffens feïtere fignre albusS Oe^ 
fdneben flaet: ifBeefïer ^[an ^croenf3. gefpeoten ban 

)<*rbammctbeei anbere CatboUjbenban^oo’n/ 3ijn^ 
be gebeacbtopecn plaetfe in ^oo^t-^ollanb gelegen/ 

1575* 

Op ben gentenen man ^ebagen genoenttt albaec et^ 
lijbe acljtmad gepömgtjtjn/ baer onbec etUjbeboob 
gepünigt 3ön: en bte iebenbig Oleben 3ijn op baren 
rugge gebonben / en omgebeerbe becbcuö op Baren 
Ouibgeffelb/ onbec be beeïtenö 3tjn lebenbige rotten 
gejielt/ en op’tbecben igi bier geleib/ loaer boo? be 
rotten geb?ongen met bare tanben ben Butb BebOen ge^ 
geten / en in ben felben baer alfo berOo?gen met btdbe 
tormenten be geititfnge onfcljulbige menfcljen baer 
3tde <©obe opgeoffert beBben. ^taer 3tjn nocb anbere 
boejfbencMn23?nbnnb enelberO uitgegaen bic banbe 
fdbefabenocb bed anbere enfonber bennifTe banbe 
gelegcntbetb berfabe geftfjteben Bebben/ baerom tb 
befabe alfo bte tnber toaerbetb tg gefebteb / op?ecDte^ 
Ipbbebbetbillen berljalen/ uit te autentijbe fUtcben/ 
acten / certtftcatien en rappo?ten baer ban 3tjnbe. 3^ct 
iö bc gebangenen tod gelubt/ en 3? bebben bte ban 

oom grotdpb te bebanben/ bat be felbe tot boo?fïanb 
ban bare ppbtïcgicn fo bdc gebaen bobben gebab/ 
en be fabe bp ber ijanb genomen / baer boo? bet boo?/ 
nemen ban be boo?fcb?eben CommtfTartfTen geftuit 
tsgetoo?ben/anberOfouben apparentelpb niet alleen 
befdbe t maer nocb bcleanbere om ben balg gebomen 
bebben / fo te bermoeben f0 / onbec p?etejrt ban bit 
boo?genomen berraeb/ toant ntemanb boo? befdbe 
{tuben en bo?ft fp?eben / fo?genbe mebe in ’t fpel en om 
ber befe to?ebe CommiffarifTen banben te gcraben/ge? 
bjb gebeurtt0battereenigc banbeb?unben/ bte boo? 
bc gebangenen totlben fp?eben tn gebanbeniffe 3tjn ge* 
too?pen en gepouben getoeef!/ boeïj op bat ben Hefec 
niet en ntetne bat alle be CommiffarijT^ öte boo? en 
nainbefefaben3pngeb?wbt ebcnbele fcbulbötnbefe 
to?ecbbeib bebben gebab/ fo falmen toeten bat be mee* 
(le to?eebbcbcn alleen gepleegt 3pn getoeeft bpbe cerfte 
b?ie€ommiffarifen/ toant baer na en 3ijnbeto?ebe 
Pijnigen niet meer gefebieb/ Doo? beoppofitie ban bte 
ban i^oom/ ^an ban #oreeft / ^epout ban anibmaec 
bte mebe tn be eerjïe tommtfïie begrepen iö / en btnbe 
tb niet bat tot ^cljagcn gebefotgneert beeft / tb en beb* 
beoobiutaUebeflucbenenmuntmenten niet anberö 
bonnen merben/ ban bat be boo?f5 b?te Commiffactf* 
fen ben <0ouberneur ^onop bebben geabufeert / bent 
bed bingenb?oet mabenbe bie fo niet entoaren/ge* 
ItjbbenSefer genoeg faï bonnen merben uit becoptë 
ban eene p?tnctpaïe mtfftbe bp ben-ltëben aen ben 
<<3ütiberneur boo?f3 gefonben ban ben fjtitfc ban^eba* 
gen / tn bate ben 4 ^ccemb?tö 1773. bte ib tot befïuit 
ban befen bier bp boegen fal / baer uit men oob fal bc* 
binben bp ttoe ban bc fdbc met baer eigen banben on* 
bertebent be to?ccbbeib bp ben-luiben gepleegt / en be 
tafïdpbe iogcntale/ om ben boo?noemben ^onopte 
öbuferen / baer in gemengt / b’inpoub iö alö bolgt: 

EDele,Erntfeftc, wijfe voorfienigeHeere, wyge- 
1... bieden ons in aller dienftwilhgheid in de goede 

gratie van uwer E. dien gelieve te weten, hoe dat wy al- nufjarif» 
3e defe drie dagen lang wel ftrengelijk geprocedeert fenacn 
hebben met Pieter Nanninfz, en fo wat tormenten 
hem aengedaen fijn gev/eeft, en heeft geenfins willen 
confefferen En beroerende Nanning Coppenfz, heb¬ 
ben den felven op gilleren wel ftrengelijken aen de 
koorde gehad, doende hem geefelen met wel fcherpe 
geweikte verfche berken roeden, en wat arbeid den 
Scherp-rechter dede, en konde hem geen bloed uit het 
lichaem flaen, hield hem ook de voorCz Nanning al¬ 
dus in torment hangende ganfelijk ftille fonder ook ee- 
niggelüitte maken, ja in allen fchijne ofhy dood en 

j weg genomen geweeft hadde. En na dat hy van de. 
koorde was gerelaxeert, en wederom tot fijn verftand 
begon ft te komen, heeft den meefter hem met bran- 
dent fpek over al fijn lichaem laten druppen ,’t welk hy 
met fijn handen afwifchte of kout water hadde geweeft, 
en heeft ook in defelve pijne geen geluit geflagen: noch 
is ook fijn lichaen daer van niet opgelopen meteenige 
bladeren ofookgequeft, waer door wy feer verwon¬ 
dert waren en niet en twijffelen of het is duivels fpel alft 
met fijn vader isgeweeftjdat noch meeris feidein’t tor¬ 
menteren van dit brandende fpek, mijn Heeren ’t is nu 

genoeg 
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genoeg op een andertijd weder aen, in alle fchijn of hy 
met ons luiden gegekt hadde,fulx dat wy als nu gerefol- 
veert fijn, datmehfe drie of vier dagen lang anders geen 

JBerltt fpijs geven en fal dan gefouten vleefch en droog brood, 
foluttf fonder eenige drank henluiden te doen geven,en voorts 

* middelertijd procederen mette rotten die wy op gille¬ 
ren van uwer E. wegen hebben ontfangen, niet verge¬ 
tende ’t hemd mette gebrande wijn ook te gebruiken, 
met meer andere rigoreufe middelen die wy fullen we¬ 
ten te bedenken, op dat de waerheid die daer in verho¬ 
len is, uitgeklopt foude mogen worden. 

Voorts is ons ernftlijk verfoek en begeren, datalfo 
wy verftaen dat tot Alkmaer op Dingfdag en Donder¬ 
dag toekomende rechtdag fal wefen, en den Secretaris 
t’huis foude moeten wefen, die wy nochtans alhier niet 
miflen en mogen , dat daerom uwe E. gelieve den 
Schouten Schepenen te ordonneren, dat fy de voorfz 
rechtdagen, acht dagen verlangen en uitftellen, alfo in 
defe fake ’t gantlè welvaren des Lands aenhangende is, 
verhopende ook mette gratie Gods totte waerheid te 
komen, daer toe wy alle onfe naerftigheid en uitterfte 
devoir fullen doen. Enden Caftelein heeft op huiden 
uwer E. miffiveontfangen, enfal’tinhouden van den 
fel ven in als nakomen en achtervolgen , fonder daer 
van in gebreke te fijn. 

Edele wijfevrome en feer voorfienige Heere, alle 
*t gunt voorfz is, wy uwer E. by defen wel hebben wil¬ 
len adverteren, dat kenne God Almachtig die uwer E. 
wilfparenineenfalig gefond enlankwylige Regerin- 
ge,metter haeffc van den huife van Schagen defen 4 Sep- 
tembris anno t ? 7 y. CPIÖCC flOtlö die alle uwer E goed¬ 
willige. CU toaS OnöCtfsent/ Joolt van Huikelloot, 
Willem Calf. opfCpftft toaS. Edelen Erntfeften 
feervoorfienigen Heere, Jonkheer Diederich Sonoy, 
Luitenant Gouverneur van wegen fijn F. G. over 
Noord-Holland metten aenkleven van dien tot Alk¬ 
maer. 

Wff fullen toeöecbecen öaec top öc fabe gelaten 
ifatitien / mits* pet becpael banbe fabe ban pet 

jföoo^öec-quactiecnaöatöe b?eöepanöel ais gepookt 
IS toucptelooS afgelopen toas/ fo tjeeft öe g?oot Com# 
manöeur aen ö’een 5pöe gcote pjepacatie ban oo?loge 
gemaebt/omöteban l^ollanö enEeelanö ban allen 
3Öbentebcenben/ öaet jegens* öe JMnce ban<©?att# 
gten/Staten ban ^olianö en^eelanö alleneectftg# 
peiö en öeboic gebaen pebben / om paec öaec jegens te 
fierben / en öaet bpanben boomemen te beletten / ert' 
Öaet felbe te befcPermen en befenbeten/gebutenbe ban 
öe felbe panöeltnge/ enbe fijnte ban «Djangien toel 
mcrbenöe/bat öe felbe panöellnge bol gebeinftpetöS 
toas/en bat aireöe getefolbeett toas pet affepefö en re# 
ces te nemen/en ben panhel te bejlutten foptecbo?en 
gepookt is / fo 3ijn bp ben Itetnce ban ©tangien booj# 

©00,3 8cPflöen betfcpeiöen faben/ bie pp meenöe noöigte 
Pag bg toefen / om bp bet panö genomen te toctöen / en onbec 

anöete / of niet taebfaem en foube toefen te berfoeben/ 
£lnS> ceniöe pulpe en fecouts aen b?eembe petten of $oten# 
rangicn/ taten tot onöecftanö befet lanben / tegen’tgetoelö bat 
gebam nan toegen ben Coninb op öefe lanben toetbe getoenb. 
gabertng l^ietoptSna bele communicatie en raeöspleginge bp 
tan öe öe Cöelen/grote en bleine fteöen ban l^ollanö en Eee* 
«eerm ianb onberlingen en elbS apart gepouöen / eintelpb 
Qw, gecommttteett ben <©?abe ban Cuilenbo?g / gfohft# 
lanö en peet nt ban ^o?p / jBc. gjacob pauli / Co?neliS 
zeeianij coning / ^octo? Jprancois jBaelfoen / 3llö2iaen 
S Crompout / 31nö?ies^aeobf5. öe sjonge / en ben 
n?ecf)t/ bocaet IR*. $autoeis 25uis / om t’famentlpb met jpn 
fi® “ €rcell. te mogen aöbifeten / taeöflagen en commune 
ben S» cecen *n toat ^egen en manieren pulpe en bpHanö aen 
ftentte eenige ©oïfien / Igeeren en potentaten betfoept foube 

w mogen toetben / tot toeöerftanö ban be tp?annie en 
$emn ’tgetoelö ban ben Coninb ban ^pangien / fonöet 
rn ^0. noeptans eenigftns te mogen panbcien of ttacteren/ 
tmtatm. om öefe Eanöen ban ben Coninb te fepateten / óf on# 

her ptDtectie of befeperminge ban eenige anbeteï^ee# 
feoonia cen of potentaten te begeben / of öe felbe in öefe lanben 
«nora te laten bomen, $isnuöefe J^eeten öaetom bibtoiis 
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bp öenanbeten guamett/ toerb bp eenige bootgefïa# lt 
gen/ om aen pjn ïteiferlijbe iJBajejt. en bes fïpr-Po?# SIS 
pen te berfoeben of fp öefe lanben inpaetbefepetmin# t)?möe 
gefouöen toillen nemen / ban gelpben is ©?anbrijb 
boo?gePagen/ en Cngelanö. &o bele ben iBeifeten 
öe üi0]c-©o?pen aenginb / toetbe bp eenige gefutfi# 
neert/öatmenalöaet geen pulpe pabbe tebettoacp« 
ten/obetmits öe öibetfiteitbanöeöeligie/enonectf 
nigpeiö ban be ©o?pen onöet ben anbeten / bie öaec# 
om ben anbeten niet en toaren betroutoenöe/ en bat fi» 
genetalpben ben Coninb ban ^pangien te feet toaren 
ontfienöe öoo? öe grote tounöfcpap bie pp aenöen MtU 
fer en bele föpjc-©o?ften pabbe / en om öe janhen 
met pet öeifettpb genetalpben te bereentgen / ’t felba 
en bonöe niet gefepieben ban op eenen genecalen 0tjt- 
öag / en foube bele te beel boeten in ö’aeröe pebben/ en 
00b bat fulben panhel jaet enbag foube aenlopeneec# 
men’t felbe foube bonnen tot eenig góeb effect toen# 
gen/en miööelcrtijö fouöen be bpanben te beelboo?# 
öeeis bonnen toinnen ; aengaenbe ©?anbctjb toet# 
ben 00b bele betpinöeringe boojtgetoacpt/ obermitS 
fpfelfs in óóMoge toaren en Ö002 tntoenbige oorloge 
en ttotpen feïfs fo bele te boen paböen/ bat pet ben 
Coninb ongelegen fouöe toefen ben lanben in befepet# 
minge aen te nemen / en pem in bpanöfcpap tegen 
ben Coninb ban ^pangien te pellen / noeptanstoaf# 
fet fufpitie bat ^octo? §unius in ©?anbrpb toas aen 
ben dptanfen Coninb geteip met lap/om fpn meninge 
te onbettapen/baet toe te meet fufpitie toas/ obermits* 
bel|eete ban 51Uöegonöe albaetoob toasgetoeep/ en 
bat öe ftoince aenbe öoeptet banbe Hettog ban jBom# 
penfiet toas gepontoelpbt/geipb top tetponb betpalen 
fullen/ noeptans fepeen öe genegentpeiö meep te lopen 
op€ngelanö/om bat bie beter gelegentpeiö pabbe ban 
fepepen en pabens/ bat fp pjofeffte bebe ban öe «©ere? 
fojmeeröe tieligie/en bat fp 00b toas gefpzoten banöen 
bloebe banbe <©2aben ban ^ollanö/einölph fpn alöaej 
in december öaet na gefanten gefonöen/alsöiefabe 
noep berber in öeliberatie geleiö toetbe/ om pare jisaj. 
öe fouberainiteit aen te bieöen/ gelpb ib 00b pier na fal 
betpalen. maiböelertpb pabbe be ftoince ban «Dran# 
gien ooh booagePagen / om een önietemaben tuffen 
be ïtibberfcpap/Cöelen en fteöen ban l|oUanö öaer# 
om 00b bele te boen toas / bic boep etnölph te toege ge# 
b?acpt toerb en bepoten/ na bat baer op betfcpeiöen te* 
ceffen toaren genomen / en b’articulen ban öientebo* 
ren/fobp bie ban &ö-^ollanö/ en 00b in ’tjloo?# 
ber-quattier gefonöen en gebifiteert toaren, öefe önie 
toas luibenbe als bolgt. 

NAdemaei d’almogende God door fijne {onderlin¬ 
ge gratie en genade, den Lande van Holland en 

Zeeland jegens den Hercog van Alva ,én de heerfchap- 
pye der Spangiaerden,met haren aenhank vande quaed- berfepag 
willige en bloeddorftige vyanden der felver Landen 
wonderbaerlijk tot noch toe heeft behoed , daer toe igollanD/ 
met fijne Goddelijke woord verlicht,enalfulxden in- bacr&g 
gefetenen van dien van de flavernye , fo in den lichame jjwnct 
als inder confcientie heeft verlofl: uitte handen van hare *jan <9, 
voorfz vyanden, jegens wiens aenloop groot geweld en rangfeit 
heirkracht aen allen oorden aengëwend, de mogent- 
heid en goedettierentheid Gods tot meermalen fon- tacrö be 
derlinge voorfpoed eri vidlorie heeft Verleent, door Igoogs 
middel, vlijt én forgvuldigheid van den doorluchtigen 
en hooggeboren Vorften Heere Wilhelm Prince van öefelbe 
Orartgien, Grave van Naffau, &c. met een verwec- Itanbeif, 
kinge des gemoeds v^n den volke , en ingefetenen 
voorfz in der voegen, dat den vyand in fijnen kracht en 
macht feer gefwakt of gekrenkt lijnde, tot zijn quaed 
voornemen niet heeft konnen geraken , welke Gods 
werk, want niet alleenlijk te verwonderen: maerals (f. 
een grote weldaed en genade by een yegelijk ftaetaen 
te nemen j en in’t generael met alle politijke ordenin- 
ge te beveiligen, om voortaen alle faken gefield, en 
gehouden te werden in goede geregeltheid, difcipline 
en onder een beter beleid, dan tot noch toe mits de 
menigvuldigheid der lallen , en affairen van de oor¬ 
loge, ca aenperffingen der vyanden w®l heeft mo- 
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gen gefchieden, of in ’t werk gebracht werden, fulx dat 
hier door de faken der Landen, en van allen den inge¬ 
fetenen in meerder verfekertheid en geruftigheid ge¬ 
ilek zijnde,den vyandenveel hoops en middelsafgc- 
fneden fel werden van eenig voordeel op den felven 
Lande te krijgen: daer toe hy ook onder dexfel van 
vrede-handel eenige voorleden maenden, (onderlinge 
en met alle liftigheid fchijnt gearbeid te hebben, im¬ 
mers want egene republijken en noch eenige gemeine 
ftaet van de Landen, of Steden fonder ordentlijke po¬ 
litie mogen blijven ftaen, maer door confufieby hem 
felven moeten vergaen en vervallen, mits ’t welk met 
goede redenen, al fulke ordre, wetten en policien be¬ 
horen geabordeerrte worden, behouden en geadmini- 
ilreert met behoorlijke reputatie, eere en autoriteit des 
Overheids, de felfde adminiilratie hebbende, en met 
geruftigheid, eendracht en welvaren der particuliere 
lidmaten en onderfaten, elx in fijn regard,daer toe God 
almachtig als een beminder van alle goede policien, fij¬ 
nen zegen en vorderlijke hand altijds is reikende,töt 
vermeerderinge zijnes nacms en glorie. 

Defen aengemerkt en bevindende deRidderlchap, 
Edelen en Steden van Holland , reprelenterende den 
Staten van de felven Landen, na onderlinge commu¬ 
nicatie en rijpen berade, of forme van regeringe en ad- 
miniftratie van de gemene fake der felver Landen, dat 
alle republijken en gemeinfchap beft worden behou¬ 
den , gefter kt en beveiligt by -eenigheid, de welke niet 
wel en kan zijn by vele, in willeen gemoed veel tijds 
diftererende , en mits dien ook nodig te zijn, dat de 
voorfz regeringe gefteld werde, en bevolen zy aen een 
Hooft en Overigheid, hebben daerom de voorfz Sta¬ 
ten door de ingeboren goede affeótie, liefde en y ver die 
fijne Princelijke Excell. eenen voornaemfte perfonagie 
defer Landen, en een principale en d’eerfte van de Sta¬ 
ten der felver Landen, verfocht en gebeden, en voor fo 
veel in hen-luiden is, als Hooft en hoogfte Overheid 
verkoren , en gefteld tot de regeringe der voorfz Lan¬ 
den en Steden van Holland, mitfgaders allen den on¬ 
derwind en beleidinge van de gemene iake der felver 
Landen. Al de felfde onderwerpende de goede wille en 
gebied van zijnder Excell. den welken fy luiden gecon- 
fereert hebben, en mits defen confereren allen volko¬ 
men macht en autoriteit daer toe eenigfins nodig zijn¬ 
de in der forme en maniere hier na volgende. 

Tewetendat zijn Excell. fo lange de Landen in der 
oorloge of wapenen zijn,fal hebben volkomen auto¬ 
riteit en macht, als fouverain en Overhoofc te gebieden 
en te verbieden, alles wes tot confervatie en befcher- 
minge der Landen dienlijk en doenlijk fal mogen zijn. 

Aifulxfal zijne Excell. op alle krijgs-faken te water 
en te lande difponeren na zijn goed dunken , of met ad- 
vijs van de genen die fijn Excell. gelieven fal t’allen tij¬ 
den daer toe te gebruiken. 

In de felve krijgs-fakenftellendeen gebruikende al- 
fulke O verfte, Capiteinen, Luitenanten, Officiers en 
foldaten, als fijne Excell. goed dunken fal, onthouden¬ 
de den felven en allen anderen Commifïarifen tot be¬ 
leidinge der krijgs-faken, en’t gunt daer aen kleeft ee¬ 
nigfins nodig zijnde behoorlijk traólement en befol- 
dinge na zijne Excell goed dunken, met al fulke goede 
en generale krijgs-ordeninge endifcipline,alstot fou- 
lagement der ingefetenen, en ten minften quetfe van 
den Lande in alder gelijkheiden eenparigheid fal kon 
nen gefchieden. 

’t Voorfz krijgsvolk verdelende, en logerende al om 
binnen den Steden en Vlecken, en ten platten lande 
daer des nood zy,enby zijne Excell. goedgevonden 
fal werden: fonder eenig advijs of bewillinge van de 
Staten , Magiftraten van de Steden, of van yemand an¬ 
ders daer toe te verwachten, in der voegen dat alle Ste¬ 
den en Vlecken altijds het krijgsvolk ofgarnifoen hen¬ 
luiden toegefonden , elx in zijn regard ter ordonnantie 
van zijn Excell. by provifiefullen ontfangen , voor en 
al eer fy luiden fullen doen eenige remonftrantieof 
verfoek ter contrarie, en tot haer ontlaftinge. 

Sijn Excell. fal doen nakomen alle fijne bevelen or¬ 
donnantiën , wetten, difciplinc en articulen des krijgs- 

< 

«J7J. 
handels, met ftraffinge van de overtreders van dien: 
daer toe de Staten en Steden met hare Schutteryen en 
gemeenten, des geboden zijnde, hand fullen houden. 

Tot uitrechtinge des voorfz kriigs en krijgs-faken, 
fo te water en te lande, fal fijn Excell. hebben de gehele 
en vrye adminiftratie van de comributien, en ‘pennin¬ 
gen by de Staten daer toe gedeflineert en bewilligt, of 
als noch te deftineren en te bewilligen. Alle ’t welk fijn 
Excell. fal doen ontfangen,handelen,difpenferenen { 
uirgeven op alfulke ordonnantie, by alfulke T reforiers, / 
of Gecommitteerden als zijn Excell. daer toe ftellen en 
verkiefen fel,uit eenige bequame perfonen ,Hollan¬ 
ders en Zeelanders wefende , mits dat by den felven 
Treforiers of Gecommitteerden, ook voor de generale 
Staten of hare Gedeputeerden van drie maenden, tot 
drie maenden getekent, of verantwoord fal werden, 
behoudelijk nochtans in dien zijne Excell. gelieft als 
Treforierof Gecommitteerden ten fine voorfz eenige 
alredeindienfteen gelijke faken geimployeert,egene 
Hollanders of Zeelanders wefende, dat felve voor defe 
tijd gefchiede fonder prejudicie van den Lande in toe¬ 
komende tijden. 

En fal fijne Excell. in alle voorvallende faken volko¬ 
men macht en vermogen hebben, fonder te hebben of 
te verwachten der Staten confenttot lafte van den ge- 
menen Lande, en met verband en op geloof der felver 
Landen, te lichten of te vinden de fomme van ioooo 
guldens eens, by den felven Lande goed te doen, elx 
voor zijn quote 

Sijne Excell. fel van wegen den Conink alsGrave 
van Holland en Zeeland recht en juftitie doen admini- 
ftreren, by den Raed van den Hove van Holland, over 
allen den plaetfen en ingefetenen van Holland, Zee¬ 
land en Vriefland, onder den felven Hove reforteren- 
de,in allen faken tot kenniiTe van den felven Hcve 
ftaendc,fonder nochtans te verlenen eenigeprovilie, 
of t’admitteren eenige proceduren jegens d’ordonnan- 
tie of refolutie yan den Staten. 

En mits dat de felfde Raed vorder hem fel hebben te 
voegen na befchreven rechten, equiteit, mitfgaders al¬ 
le deugdelijke privilegiën, en coftumen,en xnmaterie 
van appelhtie en executie van hare fententien , nade 
prövifionele laetfte ordonnantie en refolutie van de 
Staten. 

Des fel fijne Excell den felven Raed, allen hooft Of¬ 
ficiers , en andere Officiers van de Juftitie (tot collatie 
van de kamere van de Rekeninge na gewoonte niet 
ftaende) ftellen en ordonneren van wegen den Co¬ 
nink alsGrave van Hollanden Zeeland, te weten, fo 
wanneer eenige van de jegenwoordige fel mogen over¬ 
lijden , of den tijd van eenige Officieren geexpireert 
zijn,ten ware om redenen,fijne Excell mitfdien fel 
mogen doen in beiden gevalle, met advijs van de Sta¬ 
ten , de welke fijne Excell- t’allen tijden fullen denomi¬ 
neren drie perfonen uitren welken totte vacerende Sta¬ 
ten en Officie,! refpedtive, zijn Excell. een fal veror¬ 
donneren , mits dat in den voorfz Raed van Holland, 
altijds twe fullen zijn uit Zeeland, als na ouder herko¬ 
men of privilegie van den felven Lande 

En fullen die van den Rade voornoemt,by provifie 
mogen verlenen alle provifien in materiën van gratiën, 
als rèjief en reftirutie, fulx als by den groten Rade van 
Mêchelen plag gedaen te werden. Item alle benefi¬ 
ciën van rechten , als beneficiën van Inventaris, ceffien, 
en diergelijken. 

Sullen ookby provifie ter eerfter inftantiekenniflè 
hebben van alle queftien feudale, mits dat in fulke fa¬ 
ken by hem fullen zijn, den Stadhouder en Raden van 
de Lenen van ouds geweeft hebbende, en noch jegen- 
woordig zijnde. 

By fijne Excell. als by de Overheid fullen mogen 
werden verleent alle gratiën, als remiffien, pardons, re- 
fpijten, quinquernellen , legitimatien, en diergelijke 
van wegen den Conink als boven, na behoorlijk advija 
van d’Officieren en Wethouderen van der plaetfen, 
of andere als na ouder gewoonte , van gelijken alle 
oótroyen, beneficiën en prerogativen, óf privilegiën, 
wel verftaende, dat in ’t verlenen van eenige o&royen 
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of privilegiën aen eenige Communiteiten, Steden en 
Vieoken , ’t felfde gedaen fal werden, met advijs van de 
Staten , om alle queftien te voorkomen. 

Sijne Excell. lal onder fijne hand en zegel verlenen, 
de faovegarde en pafpoorten, als ’t felfde tot noch toe 
geüfeert en gedaen is, fonder dat yemand in Holland, 
noch Zeeland wie hy zy, hem fulx fal onderftaen, dan 
by expreffe autorifatie van fijne Excell. 

Item fijne Excell. fal elegeren, cureren en vernieu¬ 
wen ten gewoonlijke tijde, deMagiftraten in de Ste¬ 
den, als na ouden herkomen, hand veften, of privile¬ 
giën van den Stedën, wel verllaende indien den nood? 
of verfekerheid mochte vereiflchen eenige afftellinge 
ofvernieuwinge van Officieren, Wethouderen of Ma¬ 
giftraten van de Steden, buiten den gewoonlijken tijd, 
lal fijne Excell. ’t felve ook mogen doen, met kenniffe 
van faken , en van ’t meerendeel der geenre die de 
Vroecfchap,en ’t corpus der felver Steden zijnrepre- 
fenterende , al londer prejudicie der Steden voorfz 
hand veften en privilegiën , dieniet te min gehouden 
fullen werden, en blijven in haren geheel. 

Gelijk zijne Excell. ook hand houden en befcher- 
men fal, allen rechten, privilegiën, gerechtigheden, 
vrydommen en loflijke coftumen der Landen en Ste¬ 
den van Holland en Zeeland onder zijne gehoorfaem- 
heid zijnde, in’tgcmein en van elk een by fonder met 
yerftand, handhoudinge en proteórien van depreëmi- 
nentien, en autoriteit van alle wettelijke Officieren, 
Magiftraten en Overheid, fonder in eenige Steden of 
Flecken onderhouden te werden eenige andere Colle 
gien, of Conliftorie, dan met advijs, nominatie en in- 
ftellinge van deMagiftraten der felver Steden, of van 
de gemene Staten. 

En aengaendede Religie,fal zijne Excell.admitte¬ 
ren en handhouden d’oeffëninge van de Gereformeer¬ 
de Euangehfe Religie,doende furcheeren en ophouden 
d’exercicie van de Roomfe Religie, conftituerende tot 
vorderinge der voorfz Gereformeerde Religie drie of 
vier gequalificeerde perfonen, als generale CommifTa- 
riien in’tftuk van der Religie,de welke fullen letten 
optequalité van de Predicanten en Minifters, mitlga- 
der - op haer behoorlijke onderhoud voorfien,in de Ste¬ 
den met advijs van de Magiftraten , en ten platten lan¬ 
de van de Hooft-officiers van der Plecke. 

Sonder dat zijne Excell. fal toelaten, dat men opye- 
mands geloof of confcientie fal inquireren, of dat ye¬ 
mand ter caufe van dien eenige moeyenifl'e,injurie,of 
letlël aengedaen fal werden, doende vorder by advijs 
van de voornoemde Gecommitteerden, d’oeffeninge 
der voorfz Religie aengaende, ftellen alfulke goede or- 
dre,als na gelegentheid van der faken, en conditiën 
van der Steden een meeften geruftigheid en commodi- 
teit van de gemeente, fonder verminderinge van Gö- 
des eere bevonden fal werden te dienen en te behoren, 
ook met advijs van de Staten ift nood. 

En fal zijne Excell in’t gunt voorfz is tot zijne Ra¬ 
den en affiftencie verkiefen alfulke gequalificeerde per¬ 
fonen Nederlanders, en ’t meerendeel Hollanders en 
Zeelanders wefende, als zijn Excell. believen fal, fon¬ 
der advijs of denominatie van yemand. 

En fullen de Staten in ’t gemeen, ook de Officieren, 
fF i*o ) ^aS’^raten5^ch|Jtteryen en Gemeenten in alle Steden 
' ’I‘ enVlecken eed doen , fijne Excell. in de voorfz fijne 

regeringe, bevelen en ordonnantiën boven verhaelt, 
en tot onderhoudinge van dien, getrou, onderdanig en 
gehoorfaem te wefen. 

Al» ook by of van wegen fijne Excell. reciproquelijk 
gefworen fal worden, in de voorfz regeringe der Lan¬ 
den van Holland en Zeeland, haren rechten, privile¬ 
giën , vrydommen en loffelijke coftumen in der forme 
enmaniere als boven, by alle mogelijke wegen te be- 
fchermen en te bevorderen, jegens alle hare vyanden en 
wederpartye, van alle ’twelk gemaekt fullen werden 
adten, folemnelijk gezegeld en getekent alft behoort. 

Des fullen de Staten van Holland voor fb vele hen 
aengiet, of met die van Zeeland in’tgenerael vorder 
conftitueren van de voornaemfte en principaelfte van 
den Lande ? eenen gemenen Land-raed, tot beleidinge 

en confervatie van allen anderen des gemene Lands- 
faken,en Unie der felver Landen, de welke na de or¬ 
donnantie , autorifatie en inftrudüe hcn-Juiden daer 
af te geven , van wegenden Staten, met alle officie en 
dienft willigheid, fijne Excellentie ook fullen affiliëren 
na haer vermogen met raeden daed, daer toe in ’t ge¬ 
heel of deel by fijne Excell. vermaent zijnde,en fal 
niettemin fijne Excell. de Staten doen vergaderen en 
befchrijven ,als hem goeddunken fal in ’t particulier 
ofgenerael. 

In alle ’t welke hebben de voornoemde Staten, voor 
fo veel hen aengaet, belooft en hen verbonden, beloven 
en verbinden hen by delen fijne Excell. onderdaniglijk 
te gehoorfamen, en na haer vermogen te doen gehoor» 
famen t’allen tijden , des bevel en ordonnantie van fijne 
Excell. hebbende. 

Gedaen tot Dordrecht by de Ridderfchap, Edelen 
grote en kleine Steden van Holland, Staets-gewijs ver¬ 
gadert zijnde den njuly 1577. en t’oorkonden defen 
met gemenen zegele van den Lande: en’t haren ern- 
ftelijke verfoeke, metten zegele der ftede Dordrecht 
beveiligt. En was bezegelt mette zegelen der Staten, 
en van de ftad Dordrecht. Onderftond noch gefchre- 
ven , Ten bevele en uitten name van de Ridderfchap, 
Edelen en Steden van Holland boven vermeld,on¬ 
dertekent P Buys, Onderftond gefchreven inkenniA 
fe van ons ondertekent 

C. de Rechtere. 

bobben fjfee boo? berbadt /Dat be I^eere ban 
W j^iergeg geburenbebenb?ebe-banbeltot25?eDa/ 

een toctjt in ’t iHoojber- guartier gcbaen fjabbe / en Dat 
bp in De ©ebertotjh i ? Dagen flille gelegen bebbenbe/ 
om Den p?inee ban <Drangien / en Die ban ïjollanb te 
abuferen/baeftdijb te rtigge ge&eert en opgetogen tö/ 
naDeftebeban 25uren/Die bP belegert beeft. 25uren ssefts» 
i0 een blein ftebe&en / gelegen binnen De palen ban bet 
^ectogbom ban «©elDerianD bp Den bloet Htinge / op ren. 
een blêin bJatec-bdetben/eectöDO genoemt DejDem 
len graebt / een mijle ban 0el/ groot in ’t ronDe i ioo 
treDen/ met een feec fïerb Cafted buiten Der ^teDe ge« 
legen / Defe ^tebe en ’t Cafted mette &o?pen Daer om 
Der beborenDe / b?agenbe De toaerbigheib ban een 
<02aeffcljap / beborenDe De cubfte fone bon Den $nnce 
ban fèrangien JjHjfltp# / De tedhc bp Den hertog ban 
3llba in ^pangien gefonDcn toaö / Die De #?ince met 
noeft oen Dochter getedt baDDc/ bp De eenige Dochter 
ban üDarimiliaen ban Cgmonb/ <©?abe ban 25uren/ 
Deö^nnce ban ©rangien eerfte bui$b?oubJe / uit Dit 
ftebeben en Cafted DeDen öejS $nnccn bolb bed toefje 
ten/on uitbanen in De omlcggenDe plaetfenbanC5eI* 
DerlanD/en toaö D002 eenen genaemt ©ogdfanb in Den 
iare 1572. met liften gehangen fjebbcnöe Den Caftelein 
ban bet Cafted Den 10 ^ulpDegfelbentaerö/inDen 
name ban Den $2ince ban Ccangien ingenomen. 
©002 bit ftebeben lef bc boo?noemDc l§eere bandier* 
ge.ögebomenben 19 ‘punp 17 77. fterb omtrent 7000 
mannen te boet/en bier Compagnien Htilrerö/met 
i y ftueben grof gefcbutiS/jp DeDen bare trcncljcen ma*» 
ben/ en ftelben bare batterpen in ttoe plaetfen/atë in De 
trenebee ban bd regiment ban De nieutoc ^pangiaer* 
Den negen ftueben/en in ’t regiment ban 25albe3fe$ï 
ftueben / De toelbe al op eene plaetfefpeelDen. <©itge* 
Daen 5tjnbe/ DeDe bp De «§tcbe op eifcóen/ maer alfo bp 
geen anttooojDe na fijn ftn en breeg/ bebal bPbdge? 
febut af te febieten / ’t toelb alle Den Dag gebuerDe / en 
conttnueerDe ’tfelbe bes$ anDeren baego noclj beelfu^ 
rieufer tot DcjS miDDaegö toe/bat UtergeO bebal te tfo?* 
men / Den Capitein iBanuel Cabere De ©acca/en 
<0afpar <©jtisf babben be boo:tocl)t/ en DeDen Den aem 
bal ober De fcbeep-bmgge / en liepen D002 be b?effe / en 
en bonben geen tegenbjeer / boo? bien be folbaten en De 
bo?geren al toaren berlopen en getoeben op bet baff ed. 
5dlfo bregen fp bet flebeben in / Daer niet meer booj la-' ©urm 
tenbe ban eenen man/toefenbe Sergeant banbe boo?f3 Sniw 
Capitein iBanuei Cabere De maai Detoelbe irt’t aen- 
b2engen ban De b?ugge D00D bleef / fp plonberben bet ^pan. 
(tebeben/en Die fp Daer nocbmocljten in binben tïoegen f™’ 
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fp boob* ©ie ban Det <Ca(teêI/ Doetoel Det fïerft genoeg 
toass/en befet met ftrijgobolft en folbaten/Debbenbe biet 
fterftetoreng en b?ie gracDten/ toelboo?fienmetge? 
fcDut en ammunitie ban oo?loge/Debben ’t felbe fonbet 
eenfebeutof jto?mte bertoacljten bpappoinctemente 

$êt <ffai obergegeben/en 3tjn fonbet trommeté en benbeté af? 
fieffban getogen / latentie albaer 24. fiucftenfo ïtlein alsë gcoot 
fZ2, öefcöut, ©citaten ban i^ollanb namen bit oberge? 
tocnacn benfogualijben/batfpbenCommanbeut©ogdfanft 
öe üetre gehangen öeben nemen / en Bern toilben boen flerben: 
b3nigiep rog^bc^ince pan ©rangien bebe Bern gehangen op 
ÖE?' Det ©afteel ban bet, ©oube b?engen / en beeft baet na 

fijne befenfie gebaen leggenbe be fcbulb opte gemene 
folbaten / bie niet en babben toillen beebten / en ’t ©a? 
(teel obergegeben/bem ben bpanb gehangen fouben 
gdcbertljebben/en battetoob geen bib?e$ genoeg op 
en toag / om ’t felbe te mogen bouben / fulje bat bP na? 
rnaeté loei gelaten té. 

©e ©etoijle be b?ebe-banbelinge tot 25?eba buutbe fo 
f^ce jjabbe be ï^eete p?ince ban ©cangten gecommitteett 
tangfm ^BiltP^ JBarnté l^eere ban bcn25erg ban Silbe? 
trout m gonbe/om fijne toeftomenbe 25?uib en berbe Butéb?ou? 
*Lcn, . toe ©Batlotte ban bourbon / boebtet ban ben hertog 
SI ban jftaonpenficr in lollanb te balen /fpguamobec 
latte De Cmbben/altoacr be ^?ince be felbe ttoe toel toegetufte 
®'om' oo?log-fcDepen fonb/ biefc bzacbten na be |Bafe/ en ar? 
boefjtee tibeetben binnen ben 2S?iel / aïbaet fp ban ben p?ince 
ban De fect feefïeftjft ontfjacït/ en ben 12 Siunp 15-75. met gco? 
^rctagc m fejpfcDap getrout toetb/en baet na toetb fp tot ©02? 
°|ora, b?ecbt feet flateiftft ontfangen / en gettacteert met alle 
senfier. teftenen ban blpfcftap en toeugbe. DC 43?oot Commanbeut beeft in beeotijb opten 

naem ban ben ©oninft alom in be$eber!anben 
boen publiceren fefter placcaet en o?bonnantie / in bate 
ben 16 <3junp 1575. aengaenbebet bernieutoen ban ben 

$iac> bate öegs jaerg / inboubenbe in effecte: ©at alfo men 
IS?’ kp etperientie bebonben babbe/battet bedinconbe? 
® bet' nienten toaten gebeutt boo? be betanberinge en biber? 
ntcubom ftteitbanbenbatum besfjaersS/febertben bag berge? 
Satum” boo?teono ^eeren Jefu Chrifti, tottet tefuttectieof 
dc/ ^aefebbag/ mitsi bien batmen in eenige quartteren 
jarr^/om pen batum ban ’t bernieutoen bes? jaerg begint ten 

boo?f5 bage banbe geboomte/ of beneerften bagban 
Doe» op. ^lanuario baet aen bolgenbe/ ’t toelft ben ftple toasS bie 
ten ca. mcngemecnUjftgeb?uiftt: anbetebegonben ’t felbe op 

Ljp* ben $aefcft-abonb/ ’t toelft fommige feiben fïijl banben 
üobete3ijn/enanbereanberfinsinabebiberfiteitban 

” be 25tfbommen: gelftft ooit fommige baerbpftelben 
35 boo? (etteren tijb/ te toeten: ban ben 22 ban lieert tot? 
’ ten 25 2Bp?tl baet na bolgenbe / befetooo?benboo?of 

na $aefcljen/ ’t todft fomtijbg be ^otatiffen/ pnblijfte 
ofp?ibc petfonenbetgaten/of lieten te ftellen in fjatre 
actenof fcö?iftcn/toaet boo?biïttoi!.étoatcnrijfcnbe/ 

„ gefcDillen/ queftien en f toatigfjeben/ op be contracten/ 
55 ouoetbommen/renten/ penfioenen en anberegélpe 

fcöulben/ fo tod tuffen b’onbetfaten ban eenen Jlaribe/ 
„ alei p?incipalp metten naburen/baet ban fommige 
9 febett eenige jaten ïjettoaero / baet in oofe o?ben geftelt 

en betanberinge gebaen Oabben/ mitsi todfeenooïiin 
„ bcfeHlanben te meet ban nobe toaö/ ooft betanberinge 
„ gebaen te toetben/gemetftt bat inbe felbe ’tgeb?uift 
„ banbe jaten te bateren nictcbengdtjftof uniformen 
„ toaö getocefit maet ter contrarie toerbein een eigen 
„ f&obincic baet af bibetfelp geb?uiftt / alö in be <©ee^ 
j, ftelijfte i^oben in eenre/en inbe toerdtlijfte^oben in 
, anbet manieren/in bet boegen bat baet in grote confm 

3, fïc ban tjjbe gefeftiebe / ’t todft niet min en toass Bebja- 
„ genbe/ban ’t bietbe en fomtoijlen liet berbe beel banben 
„ jare/öp omiffiebanbetooo^öenboo? ofna^aeffcften/ 
3, ban eenen gdjden jare* ©m toacr in te boo2fien en fte# 
„ binbenbe rebelijft/bat in een eigen Eanb of ©ouberne^ 
„ ment ben baium ban ben tijb eben gelijft / of unifo?m 
3,3p/ en batmen Oen baet in accommobere mettegene? 
5, raliteit ban be anbere ©ftjiftelijfie Eanbcn en Coninft^ 
3, rtjften /gcojbonnccrt en gefiatueert toerbe bp ben Co? 
3, ninft/met abbij£/(|c. ^at ban boe boojtaen alle biber? 
„ fiteit ban be öatum begi jacrö ceffercn foube / en bat be 
13 berawutoingc begjaet# altjjb^gebaen foube toerben 

t’eiften jare op ben eerffen ban ^anuarto / ’t toelft men “ 
boo?b’eerfte reife beginnen foube op ben 1 ^anuarpcc 
157 6. ben toeftomenbe / continuerenbe ’t felbe alfo ban “ 
jare te jate/en bat bien bolgenbe/ alle bonniffen/fenten?ce 
tien/ teftamenten/ contracten/ obligatien/ cebullen/be?tc 
flotene b?ieben en generalijften alle publpö enfeccete ce 
actenengefctoiftengebateertfouben toerben/bebden? ‘c 
be allen iüecftteren/<©2iffier0/ ©fficiersV fSotariffentc 
en anbere publjjft enp?tbe perfonen ’t felbe alfo te ge? ‘e 
bjuiften oppene ban arbitrale correctie / $c. . “ 

Cn iö bit febert altijbss alfo alom (aio ooft in ^ollanb 
en Eeelanbj onberftouben getoo?ben / gdijft ftetnoeft 
onberfjouben toerb/baer mebe bdc queftien en gefefti^ 
len toeg genomen 3ijn/ alleenlijft io in ben jare 83 / booj 
een placcaet ban ben hertog ban 3tlencon/ftet jaer tien 
bagen betftop/ ftet toelft bp eenige 3lanben en ii?obm? 
cien gebolgt/en bp anbere bertoojpen toerb/ gelijft 
t’fijnber plaetfcn fal toerben berftaelt. 

€n feiben tijbe algs be <©?oot Commanbeut bebel 
gegebcnljabbeben ^cercban^iergess25uten en 

anbere piaetfen te occuperen/fo ftabbe ftp ooft geburen? 
bebe toebe-ljanbdmgc boo?f3 ooft laft gegeben ^on 
CD?ifioffd be 3H9onfb?agon/C>ouberneur banftet Ca? 
fïeel ban ©ent/ om ftet eilanb ban Cluinbert/Kuigen- KJA* 
^il en 5pinaert in te nemen / befe té met 1000 fjarque? yinaeu / 
bufierö JBalen ban fpn Regiment of Colonelfcftap/ en f ,“»n# 
ttoe ^paenfe Compagnien boetbolr/baet Capiteinen Sg"n# 
af toaren 2Clfonfo be ^otomajo? en ^amiaen be jfêo? sn in. 
ralejS baet toe geftomen/en hernomen ftebbcnbe alle be 
gelegemljetb ban eenige ontroutoe ban bier plaetfe/bie 
gaerneljen eigen ©aberlanbin flabernpebergpan? 
giaerben ftabben geb?acftt/fo fteeft ftp fo met ftulpe ban 
eenige fcfiuiten/ en anbcrö mettet lege toater ftet meer? 
bed ban fijn folbaten naefet boo2 ftet toater gaenbe / ftet 
eilanb ingenomen/ be feftepen ban ben ^?ince ban ©? 
rangien albaer opte toacftt leggenbe met fijne muf? 
quettiets boenbe bettreeften/ftet bolfe blucftte meeft/en 
bie ban ftet fo?t fienbe bat be feftepen be blueftt namen/ 
ftebben ftun obergegeben/ en 3jjn met ftaer 3ijb-getoeec 
uitgetroeften/ en até ftp ’t felbe fo?t met garnifoen befet 
ftabbe/ fo bertróft ftp na 25?abanb / baer niet meer ban 
omtrent tien of elf man ber loten ftebbenbe. SBatban 
beo finten bolft niet ftonbe lopen / 3ljn met bele ftuté? 
luiben eenfbeeté boob gejïagen/ eenfbeeté gehangen en 
opramfoengefet. 

^e ©2O0t Commanbeut foeftenbeallemibbelom .frfie* 
ï^ollanb onber fijn fubjectie te b?engen / fteeft ftet leger Sa„Lt 
ban ben Ifeere ban ï|iergeO / na bat ftp 25uren ingeno? ^paeni 
men en met garnifoen befet ftabbe/ boen berfterften tot 
10000 man te boet/en noeft 400 peerben/toant ftem ce? 
nige Compagnien <©uitfen ban ben Colonel ifoeftee 
aengeftomen toaren / en ban ben Colonel ©erbugo en 
ban ©allo/ todftc a©alen toaren/ en noeft 1 ? Compa? (f. u«.) 
gnien pionierO bie ban Suift toaren geftomen.ï|iergesi 
toog na ötrecftt baer ftp eenige bib?eO en munitie batt 
oo2iog bebe gereet maften / logerenbe fijn bolft mibbel? 
retijb opte bo?pen omtrent 25uren eenige bagen lang/ 
toebe? gefteep fijnbe beilbe ftp fijn lege? in 3 belen/toaej 
ban b’eene pa?tpe metten©?abe ban jjfêegen met noeft 
eenig gefeftut na 25ommel troft / be 2 partpe na 3©o?? 
cum/ en be 3 na ^cftoonftoben/ op bat ben p?ince ban 
©rangien niet en foube toeten toat fp tnben fin Dabben/ 
en ban meninge toaren aen te grtjpen/ban ftaer beffein 
toao op ©ubetoater/altoaer be boo?tocftt opte 19 
ipaenquam. ©ie ban ©ubetoater toaren geabufeert/ 
en ftabben balfe abbertentie bat fp ftet boo? Dabben op 
ber ©oube/en en bacDten op Daer feiben niet/fp toacr? 
fcDouben bie ban ber ©oube/batfptod boo?Dcnfien 
fouben/biebanber©oube Dabben mebe abbertentie 
ban anbere piaetfen / en fp beben be toete baer ban aen 
ben $?inceban ©rangien/betoelfteterfïonb fcD?ecf aen 
bie banber ©oube/bat fp tod op Dacr Doebe toefen fou? 
ben/en Det toater niet jegenflaenbe ben ftooptijb/ om be 
fïab laten ftomen/ enbatDpDa^ «ocD ttoebaenbelen 
ftnecDten binnen foube fenben.25egeerbe ooft berabbec? 
teert te 3ijn/toat p?obifie ban ftruit fp baer Binnen Dab? 
ben.©e heerban i^iergeg té boo?ts? met alle fijn geDele 
leger boo? ©ubetoater gerulM/altoaer Dp Dem romfom 
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Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten. 
*Ï7S- 
icgfceïe* iegcröè / en bécfcïjctöoii fcftanfen öaer P002 maeftte. 
if«®n Baer lagen in garnifoen binnen / omtrent 350 man/ 
letoatec. onJJ^ ög ,£apiteinen 5!onge ï|ans iBuntcr öie alöaer 

commanöeeröe/jg.ïBatiaeen Bals Capitein/öie 
binnen l^aerlem meöe in öe belegeringe Was geWeefi/ 
Capttetn fBo?tftamp of fo ftem anöcre noemen jBar* 
toult/Dte aen öes Contnr 3ijöegeöientenoPergefto* 
men was/ en 6e Sïeutenant Pan Capitein pletter 
^cftotsman. Be bo?geren en Waren ooft geen 350 
(ïerft/ 0002 öien ftet jaer te ftoren öè peft alöaer fecr ge* 
regneert ftaööe/fulr öat öaet omtrent 3000 menfcften/ 

- fo mannen /tfeouwen / ftinöeren / ais folöatcn gefto?* 
Pen waren j in boegen öatter in als geen 700 weerba* 
re mannen Binnen en Waren / ’t Welft Peel Perfcftilt 
pan ’t getal öatflfèenöoffa fielt /öeWelftefeiö öatter 
2800 man Binnen Waren / fteljalBen öe bo?geren of in* 
Woonöers Pan Per fclPe fieöe: ftet Welfte onwaeracft* 
tig is / Want fo öaerPoir genoeg Binnen geWeefi ftaö* 
öe / 5P en fouöent fo lieftt niet Bebómen ftebben / ais 3P 
Wel öeöen / öoö? öe 3Waftftciö öeSPoljr. Baer lag een 
fcftanfe bp öe flnis aen öen öijft öaet men gaet na 
3iBontfoo?t / omtrent een mufguet-fcftoot pan öe fiaö/ 
öe folöaten öaer Binnen leggenöepedieten öe fcftanfe 
met Per lies Pan 7 of 8 man/ ’t Welft öe fafte ban öe fïaö 
feer Pcracftteröe/Want fo 30 öe fcftanfe eenöagofan* 
öerftalf tegen geftouöen ftaööen / fouöe öaer miööcl 
geWeefi 5ijn om öert öijft öoo? te fïeften / Want öe |B?tn* 
te Ban Btangien ftaööe ftenluiöen gefcft2cben/öat 3P 
Pe fftiifen opfetten / öen öijft öoo?fïeften / en ’t Water in 
’t lanö fouöen ftebben laten lopen / Wiet öoo? öe bpan* 
Pen ftet planten Ban’tgefcftut Perftinöert fouöe fteB* 
ben geWeefl: ntaer alfo ftet in ’t miööen Pan öen Doop* 
bou WaS/en ftaööen 3p öaer toe niet Willen berffaen: 
bpfonöer öeWijle 3P meenöen/öat ftpP002 ftenluiöen 
fieöe niet ftomen en fouöe/Welft Perfum ftaeröaerom 
feer gualijft bequam / Want ï^ierges öaer 0002 Henlui* 
Pen ö’fïfel afnam en ftopte / ’t Welft ftp anöerS fo lieft* 
telijft niet en fouöe fteBBcnftonnen öoen. Billeften pan 
fingeren een BnitS bonman fteeft ooft een fcftanfe/ 
ïeggenöe opten fffel-öijftna öerBouöetoeeenftalBe 
mijle Pan BuöeWatct/ Perïaten / en is öaer uit feftan* 
Pelftft en fonöer nooö Pettonen/öaer öooeöe^taö te 
meer ftenaut is geWoeöen. Be folöaten guamen Poo? 
Per Bouöe: maer öie Pan öec Bouöe en Wilöenfe niet 
in fteBBen / maer wilöen öatfe fouöen PertreCfte.n/ 
ponftftecr 3jacoB i|eere pan Bnngaetöen/ en ïiuicift'. 
moeft BouPcrneut alöaer v reenöenfe Binneft te öoen 
bomen / ftier öoo? Was öe Burgerpe feer onfteïö/ en 
Willen ftem omBsengen/fo öat ftp ter ^taö uit rnoft; 
öe $’inte Pan Brangten ftclöè alöaer in 3ftnpfaetfe 
SSnftfteer ?Hö2iaen/ l£eere Pan ^Wieten / öie öe fieöe 
in öen jate 1371. tot fteftoef pan öe fftincePan Bram 
gien eerft ingenomen ftaööe/gelijft WftBerftaeltfteb* 
ben. Bte Pan BnöeWatet / ftóeWel 3P 3Waft ban bolft 
Waren / öeöen in’teerfie perfcfteiöe ftloefte en fioutc 
uitPalfentegenftarePpnnöen/öan alfo3p in öe felbe 
uitballen eenigefolöatenPerloren / en ooft eenige-ge* 
gnefi Weröen/en fp ’t Polft Pan binnen om tegenpjeer te 
öoen/ Wel Pan beftoef ftaööen / iS belafi geen urtballen 
meer te öoen/ maer öat 3p ften Pan Binnen fierften en 
Poo?fïen fouöen/ om alle tegenweer teöoen/berfto* 
pcnöe öat 3? (fo 3Pltriöcn ftet maer eenen njötegen 
ftonöen en ftonöen) öoo? öen $?ince Pan Brangtert 
ontfctWeröenfouÖèn/fp ftaööen goede courante Pan 
Binnen / ftieïöcn goeöe Wacftt / atoetöeitöe fo wel öes 
nacftts aisöcsöaegs/om öe 3Wiftfte plaetfen te bet* 
fierften / öaer toe fo Wel öe P?ouWen ais öe mannen 
ften met alle Pïptigfteiö lieten geb2Uiften / 3p ftuïöen en 
BoiWerfttenö?tePanftare^taöS-poo?ten met aeröe/ 
irtifi / ftout enanöecstoe/ Daer-en-tegen en lieten öe 
Ppanöen Pan Buiten ooft niet alle öepoir te öoen/om 
öie Pan öe^taö teftrenften en alle toeboer Pan Ptctua* 
iie te Benemen. Be 5Ö2ince PanBrangien Wel Wetens 
öe öatter Weinig Poft; Binnen lag Was feer Beöucftr/ en 
iS terfionö rta Öer <5oaöe tWe mijle öaer ban öaen ge* 
legen getogen/ om te fiensf ftp P002 eerft eenige folöa* 
ten öaer Binnen fouöe ftonnen ftrijgen / en bo?öers te 
beraeöfïagen en o?ö?e te fiellen/om öe felPe fieöe te 

64$ 
ontfetten/’t 3P 0002 rntööei ban öoü?fiefttngeöerö0* 
ften of anöcrfinö. Be l|cerc ban 3§iergeS öit berftacn* 
öe/ öeöe te meer ncerfriöfteiö en fta’efie cm De ^taö te 
Beftomen/b?efenöe en ftcöncftt^ftnöcof öe §Ö?ince noeft 
eenig mtööel met too?freften ban öijftert / of anöerfins 
ftenluiöen Belet öoen fouöe mogen. 3ïfs lip fteft nu Wel 
bafi gciegert / en öat ftp 28 grote fiücften gefeftuts öaer 
boo? geB?acftt ftaööe/ öaer onöer 4 öoBBcle ftartou Wen 
Waren / fcftietenöc 64. ené^ponbeïi pfers / fo fteeft ftp 
öe felbe geplant öaer ftem öocftt Dat ftp öe ^taö Öe 
meefié fcftaöe fouöe ftonnen öoen • tc Weten 13 opten 
öijft Bp öe galge/ en Pijf opten öijft na |Bontfoo?t toe/ 
te boren ftaööe ftp met een fiuftoftWe Bafi Op öe fterfte 
en toren gefeftoten. ICls nu öe Batterpe gefteel baeröig 
Was/fo fteeft ftp ^ateröaepö öen 63llugufii’S mo?* 
gens/ omtrent 7 of 8 uren öe ff cöc 0002 öen^eere ban 
Bofirttm öoen opeifeften. Bic ban Binnen antWoo?* 
Den feer Beleeföelftft/öat 3P öe-^taö BeWaetÖenboo? 
Den Contnft ban ^pangien/ onöer ’tgoubernement 
ban öen p?ince Pan Brangien / berfoeftten tWe Dagen 
Beraeös en pafpoo?te/ om metten #?incc te mogen 
communiceren. Bit Werö ften afgefïaacn/nocfttanS 
Werö ften tWe uren Bcracösgeacco?öeert/maerniet 
meer/öoeft öie ban binnen’t felbe niet Wel Bcrflaen* 
öe/meenöen öatfe tot twee uren na miööag toe tijö 
ftaööen: Dan 3P Pernamen ftacfi Wel anbers/ Want na 
öatöe l^cere Pan BofierW. rappo?t aen öen ïjccrc Jzn' 
Pan ^ierges geöaen ftaööe / fo fteeft ftftlafigcgeftcn 
om te 10 uren ’tgefcftutteloffen/ gelijft geöaen Werö fc&oten. 
met feer groten geWelö/ en feftoten öien öagennacftt 
Wel tufTcften 16 en 1700 fcftoten/cn ftoeWelöieban 
Binnen öesnacftts met groter naerfiigftciö öe gefcfto* 
ten B?effe repareeröen fo Peel mogelftft Was / fo fteeft 
ftp Des anderen öaegS öaer op Wederom furieufelijften 
öoen feftfeten/noeft omtrent 1300 fcftoten/Pernielen* 
öe alfo alle ’t gene Bp öie ban Binnen Wasgèrepareert/ 
terfionö öaer na öeöen 3P tWe acnballen / en Palfe fio?* 
men / fo om te ften of’er eenige binnenWerben moeft* 
ten gemaebt 3(jn / alö 00b om ftet Polft Pan Binnen 
moede te maften. Bit gefcftt'eöe opten 7 Sïugufïi we* 
fenöe ^onöag / enpermtts ftet geWclöigfcftietenPan 
öaegs te boren / en öatöe fp?afte liep/ öat men öeS 
^onöaegs fouöe fïo?men / fo liepen Peel Boegercn Pan 
ïTtrecftt / jBontfoo?t en andere uit euf ieuSftetö in ’t le; 
ger. ^isnuöefetWeaenPallen afgcfïagen Waren/fo 
is öaer tetfiönö eenen generaïen fio?m op gebolgt met 
gfötet furie Pan alle natiën/ ftoeWel öe ^pangiaerben 
öaer toe alleen lafï ftaööen; öie Pan binnen öefenöecr* 
öenftenfeer mannelftft/alS P?ome en erbarene folöa* 
ten/fo öeöen ooft öe bo?geren/ b?ouWen en ftinöeren/ 
aenbeengenöe firaetfienen en alle gereeöfcftap ban 
bperWerften / gefmolte loot / b?anöenöe en gepeftte re* 
pen en anöerS/ Weöerfiaenöe ftare bpanöenfeer man* 
lijft omtrent anöerftalf iriir lang: maer alfó öaer ge* 
fiaöig bers boift aenguam / en öie ban binnen 3Waft 
en bermoeit Waren (Want öèmeefïe folöaten Waren al 
gefeftoten en ömgeb?acftt in öe tWe aerrlopcn eer men 
ft:o?möe/öie 30 beiöe afgeftagen ftaööen / ais gefeiö 
isj fo 5ijn öe ^pattgiaecöen öaer met een grote furie 
en Bloeöfio?tinge Binnen geftomen / öooögaenöc en 
bermoó?öenöc óï Wat 3P bonöen 1 onöe noeft jonge fiolen 
mannen noeft b?oüWen fparenöe. Capitein iDunter ÖEröQni> 
Werö gehangen/ maer alfo ftp met een gefcnpnrgt loot tnen 
gefeftoten Was ftö?f ftp öaet* ban. Be fieöe Werö bp öe 
^pangiaeröcn geplonöert / en aïfö ’tbper in öe fïaö 
Was gefieften/ en öat öen B?anö feer ftaeficlijft toenam/ 
fö Weröenöer notft eenige gebangen genomen/Want 
öe Ppanöen feer gretig Wcfenöe om öen Buit uit öe fiaö 
te ftrijgen / en Pan Öen B?anö tefalPcren/gcB?uiftten 
felbe eenige obergeftlePen boegcren en P?ouWen/om 
ftaer öen roof en Buit te ftclpen faïberen / en uit Der fiaö 
te b?engert. Ben 25al|ii öerfcIb?rücöe<Be?rtt Be?* 
ritf3. Paft Crae^eftein geen ftope ftebbenöete ontfto* ban 
men/fienöenöcfttans öefc gelegentftctö/nam een öe* öchjnrct 
ften of tWe op 3ijn lijf / gelijft of ÖP Pan öe ftare gcWecfi °!,”10n,c 
Ware/ en ijuam fb uittet fieöe/ en uit ftet leger niet fon* groot 
öet* ftet uitterfie penjftel i Want eenige Bo?gerSP?otu pcurd- 
Wen ftem ftenöe/ riepen ftem aen/ om ftulpe: maer ftp 

ftem 



&a€ Het achtfte Boek. l57S* 
Rem Roubenbe ofRpfe niet en Renöe / focfit Rem fdbcn i 
te falberen / en boo? 't leger geraeRt ?ijnöe / liep na ber 
Ctoube: mncrRomenbe omtrent «©obertodlen-flui; 
(c/baer bebpanben een fcRanfe Rabben/ baerï|oog; 
buitfen in lagen/ bie Rn focfit te rnijben/ ban baer toaö 
cenen bie Rem fag/be tociRe Rem aenballenbe/ fetbc Rp 
uitter fiabquam/’ttodR Rp omfienbe/ feggenbebat 
Rp t’&trecRt tooonbe: maet ben ^oogöiutö Rebbcnbe 
een rapier onber fijn arm/toübeïjem in be fcRanfe Reb* 
ben: ban Rp Rem een boo?bcel affienbe / be öeftenö ter 
neber gefmetèn Rebbenbe / greep in ’t gebefï ban ’t ra; 
pier ’t toelfi Rp uttbreeg/ fUIjc bat ben folbact moft tot); 
fiennabc fcRanfe/ roepenbe cm Rulpe/ be® al ju en 
bocRt Rct geen ti)b te toefen baer lange te blijben / liep 
fo feer Rp mocRt boo?/cn toerb tod met ? o folbaten ben- 
bolgt/bocR alfo’tleben baer aen Ring / enbatRpbe 
toegen ooit Renbc/fo ontguam Rp ’t in een grienbe/baer 
in Rp Rem tot in ben nacRt berbojg/ en alfo 3ijnb?oeR 
feer 3toacr ban’ttoater toaö/ Reeft Rp bienitgetogen 
en in’ttoater gelaten/lopenbe alfo RalfnaeRt binnen 
ber <ö5öubc / baer Rp terfionb befienb toaö / en ban ee; 
nigc goebc b?unöen ban Rlebeten berften jtjnbe / toerb 
Rp bp ben #?ince ban ©rangien geb?acRt/bie Rp’t ber; 
iteö banbe fiaben Róe Rp’t ombomen toaö bertelbe. 
3De boteren ban (©uöctoatcr omtrent 20 in’t getale 
bic obcrgebïebcn en gehangen genomen toaren/ toet; 
ben óp groot rantfoengefidb/ maet alfo 3P ben mib; 
bel niet en Rabben om’tfelbe op te brengen/ toerben 
eenöbcdö met boden bïoeöe boo?fieRcn/ fommige met 
b’P en bier aen ben anberengebonben/toerben in’t too; 
ter getoo?pen en berbjónben / cenige tooutoen toerben 
om 2 / 3 / en 4 baeïb. en anbere oni eenige realen ber; 
bocRt / fommtge onmcnfeRcïRb gepijnigt om gdbte 
Rebben. |fêijn3toagcr gieter koerman toaömebe 
«te UtrccRt met meet anbere bo?gerö gelopen/ om ben 
fio?m tefien/befe fienbebat be ^pangiaerO meefier 
toerben/feibe cnbcrbatRt tot een bie bp Rem fionb/’t té 
metRenltubengebaen/ «©ob tos! Rare 3ielengenabig 
toefen s een beriepen ^oüanber banbe gene biet’öt; 
recRt geblucRt toaö/en men boe ter ttjb güpperö noem* 
be / ’t fdbc Ro?enbe fdbe / be buibel falfe genabig toe; 
fen / fcRelbenbe Rem boo? een geuö en better / maer Rp 
berfïab Rem onber’tbolb/ alfoRet geentijb toaö om 
baer eenige tooo?ben te maben / foube licRteltjb in pe; 
ri)beï beö iebenö gcraebt Rebben. i|p bocRt baer nocR 
eert jonge bocRter genaemt ?Cnna / bie in Raer been ge; 
gitefl toaö/ boo? ttoe badb.btc nocR eenige ttjb bp Rem 
btenbe. <©e fiaö iö Red bertoanb/ttitgenomen be lier; 
be/ ’t Conbent en eenige toeinige Ruifen. ï^iergeö fou; 
be ben bjanb tod Rebben boen bluffen maer bonbe geen 
o?ö?c fidlen/alfo db na ben buit lieptbaer bleben inben 
fio?m ontrent i oo ^pangiaerben boob met 6 a 7 am 
berc folbaten/ baer onbet toaö f rancoiö 25eltran ban 
«©uarbalajara / en kncRio 25dtran be la $enna 
^paenö Capitein toaö feer gequefi/met nocR toel 100 
met Rem / toerben meefi na 3©ijR gefonben ben $?e; 
bicant ban cmbetoater toaö gehangen / en Roe toel Rp 
boo2 500 gl. toaö geramfoent/fo Rebben fp Rem/na bat 
fP fijn fone boo? fijne oogen geboob Rabben/ acnbe gal; 
ge geRangen. |tër. CR?ifiiacn be Blagudlerie/ p?ebi; 
cant ban bc 3©a!fe Compagnie ió niet bdtettb getoo?; 
ben/ Reeft 3tjn naent beranberb/ en Rem laten noemen 
2Hnt.bc i.agtiellerie folbact/ Rp iö geramfoent op 100 
ftronen / be todfie ^aqttcö (Caffin p>?ebicant ban ben 

,p ial) ^mceban^angien/befïdbeaenbe^eereban^toie* 
ten (©oubernettr ban ber <©ottbe/berfodtenbe bat Rp’t 
fdbe boo? een tromflager foube toillen fenben/ ben 
fdbcn tod bdaftenbc Rem geen anber name te geben/ 
ban 35ntoine öc Sacjudleric / alfo iö Rp na bijf toefien 
gcbanliemffeloö geltotnen/ban Rabbe Rpbefienbge; 
too?bcn / en foube’tleben met geen gdb Rebben bon; 
nenfaiberen/ foöeboo?f3€affinoob fcR?tjft aen ben 
bo0?noemüenï|ecrebanknieten ben 7 September 
1575. ^>aec iö boo? befen nocR een maniere ban bele; 
geringe boo? Cubetoater getocefl / bp njbe bat be 
<ö:abc ban moffit nocR «©oubemeur ban l^oUanb en 
Htrcdit toaö / baer ban top een toetnig berRad ban 
(uilen boen. 

ï©e<©?abe ban^oöfiü aengebient 3ünbe/ batbin; jjtnx>e 
nenberfiebeban «©nbetoater geen bufpoebermetal; 
len en toaö/batter 00b niet ban een toeinig ongeoeffen; fU boot 
be folbaten in toaren / fulr bat Rp baer boo? bomenbe £$*> 
fP geen refifientie met allen en fouben bonnen öoen/^0a^/ett 
Reeft in ’t begin ban iBartio anno 157 3- op eenen ^a? baer tnc; 
terbagtoefenbetoeebmart binnen 8ttecRtbepoo?ten 
gefloten/ en alle be toagenen banbe Ruifïuiben boen ancocw* 
arrefieren / en iö alfo metter Raefï onboo?fienö met 
8 of 10 benbden folbaten na C>ubetoatcr gcrubt* 
Ijeereban ^toieten te bier tiib binnen <©ubetoatec 
fijnbe/en eemge toaerfcRoutoingeRierban Rebbenbe 
gebregen / fcR?eef in ber Raefte aen ben Cafielein ban 
3©oerben ÉonbReer Hlb?ïaen ^uib/ bat Rp Rem bocR 
met eenigbufpoeber foube affifleren/ gdijb Rp beöe/ 
Rem fenbenbe met bier b?outoen bier lange facben met 
bufpoeber/ bie ter beguamer tijö fonber perijbd toel te 
paffe baer binnen quanten / beo abonbö iaet quant 
23offu met fRn bolb boo? Cubctoatcr / en maebten ge; 
reetfcRap om ’t fdbe te belegeren. <©ie ban binnen toel 
cemoeb3Rnbe/fcRotenfcer op bie ban buiten/ bacc 
ban fp eenige boob fcRoten en eenige quetfien / en on; 
ber anberen toertet eene gefcRoten boo? ben Roeb/ 
fiaenbe neffenö be fijbe ban ben <©?abe ban ©oflb/beö 
be <©?abe feer berfcR?ibte / en feibe berraben te toefen/ 
enalbaeropeen bleeöbanb gefonben te 3tjn/toantRp 
00b geen gereetfcRap om een lang bdeg te maben me; 
been Rabbe / menenbe be fïebe alfo te oberrompden 
en in ber Raefl in te ferijgen / bteö Rp metb?efebeban* 
gen 3ijnbe / toeberont met fcRaemte bertrob / feer too?; 
nigfoefenbe op be gene bie Rent befe abbertemiege; 
baen Rabben / en boenbeeenfiuR gefcRut/b’todbRp 
ntebe ban HtrecRt genomen Rabbe in be fffel toet; 
«en. ^tebatt jBontfooJt floten Raerpoo2tenentoil; 
benfe niet in laten / fo batfe buiten om mofien / b?efen* 
be bat bie ban <©ubetoater en toerben Renluiben op 
’tlüf ballen fouben. . „ . 

T&c éeereban ^iergeö bit alfo uttgertcRt Rebben; 
be/Reeft albaer o?b?egefldb en eenig gamifoen ge; 
laten / Reeft Rem gerect gemaebt/ ombe anbere em 
trep?infen bolgenbe beö <©?oot Commanbeurö lafl 
teacRterbolgen. ^?ince ban ©?angien niet toe; 
tenbe toaer Rp’t Rooft Renen foube toenben Rabbe 
3ün befpieberö in’t leger / fielbe fo bele o?b?e alöRp 
mocRte aen allen 3fibe / Rp fcR?eef aen SonRReer Koe; 
lof ban kafeenb?oefc <©ouberneur binnen JBoer; 
ben/bat Rp goebe toeficRt Rebben foube op bekab 
en Caflcel/ fonb Rem eenig bolfe tot berfïer&ingectt 
berberfinge/ beloof be Ren te ontfetten/ fo be bpanb 
baer boo? quam/ beöe 00R eenige Raben boo?fletien/ 
om mibbel te Rebben beö noobö 3Rböemecrberboo?; 
fiefiinge tc boen / Rp fcR?eef 00R aen bie ban&cRoon; 
Robett batfe op eenige plaetfen bebRRen fouben boo?; 
flehctt / en onber toatet laren lopen / op bat be bp; 
anbenbe mibbel niet en fouben Rebben albaer bele; 
geringere tttaRen: maer Ret toaö Riet mebe al met 
eigen bate te boen / toant be fcRulb toerb een banbe 
25urgemeefiecen gegeben / bat Rp om jijn eigen baet 
en particulier p?oftjt / om te p?eferberen feRere met; 
genö met getoaö ban Roo?n/ Rem toebeRo?enbe en 
fcRoonte belbe fiaenbe/tegenfiidb en belette/ batbe 
btjRenenRaben niet en toerben boo?gefleRennaerRet 
bebelbeö finten ban Crangien / ’ttodR menbaec 
naer niet tè toege b?engcn en Ronbe. <©e ï^eere ban 
éiergeö gereet 3ijnbe / en latenbe ïuiben bat Rp na ber 
Ctoube totlbe/iöRp met alber macRt boo? kRoon* 
Roben gebailen ben ttoaelf ben atugufii. ^e ^?in; 
ceban (©rangien Reeft baer terfionb naer toegefon; 
ben ben kranten Colonel jBonfieur be Ia <©arbe / be; 
fe Reeft fobanigenacrfligReib gebacn/ bat niet fegen; 
fiaenbe alle be tegenfianb/ ban be beleggerö/Rp tegettö 
RenluiberbanRbaer binnen geRomeniö met bier fcRe* 
pen met bolRen amonitie ban oo?loge/ en een fcRip 
iöaenbengronb geRomcn baer in gebleben of boob; 
gefcRoten3ijn omtrent 30 folbaten* ^nbe kabge- 
Romen 3ijnbe/iöRp baer boo? «©oubOrneur ban toegen 
ben è?ince ban €>rangien ontfangen Rp Reeft terfionb 
o?b?e binnen ber ^taö gefielb/ om be onflerRfte plaet; 
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feu te boo?fien/ dan handde bo?gerpe feer ontoillig. 
<©e ©?ince ban ©rangien fcljieef uit <©o?d?ecfjt aen 
bte ban der Cfoude / om’ttoater boo? alle fluifenen 
gaten fo feer in te laten ais bet mogelijb toaer / op dat? 
tet die ban ^cboonboben foube mogen baten / bP bede 
berfcbeidenfeadendoo?ftefeen/fulr öat Ijettoaterbaft 
toenam. pferges en liet ondertuffcben oofe niet al te 
boen en te bo?deren battotte belegeringe bicnbe/ om 
bie ban ^cfjoonfjoben m tijds te beletten bat 5P niet 
meet bobt in ferijgen en fouben ; bP bebe ooit alle 3ijn 
ferpgsraden bergaderen en bp ben anderen bomen / in 
toelliec p?efentie bp ttoe burgeren bon ^cboonboben/ 
baer af ben eenen 25urgemeefter obergegaen toas/ 
eramineren of bet toatet in tien bagen toel fo beel fou- 
be bonnen toaffen / bat bP be belegeringe foube moeten 
opb?efeen / 3p feiben en berfeberben bent neen / bat bet 
in 15 bagen en langer boo? bet toatet niet en fouben 
feonnen belet toerden/toefen 00b rnibbel aen/om bet 
tngebomen toater toeberom uit IjetEandtedoenlo? 
pen/ gaben bem 00b raeb toaer bp ’t gefcbut fiellen/en 
de <§tedebefcbieten foube. <©e#?inceban <©rangien 
ban aio bcrabberteert3Öttbe/ontboob nocb ttoe Capi? 
teinen/ ben eenen genaemt ^onfebeer C5e?rit ban €g? 
mont / en ben anderen 3|oofi poeh / in meninge om be 
felbe met bet toaffen ban bet toatet nocb binnen 
^cljoontjoben te fcljicfeen. pterges baefte bem feer 
met be belegeringe te bobberen / en bet gefcbutbaet 
boo? te planten/toant bPbabbe 26 jtucfeengefcbuts 
ban atrecbt doen balen; ais bP nu gereed toas en bet 
gefcbut geplant/fo fonbbP eenen (Crompetter aen be 
^tab/en bebe be felbe opeifcljen. fcbilb-toacbt 
gaf boo? anttooo?be / bat be «©ouberneur (liep / en be? 
laft baö bem niet toacfeer te mafeen. <©en Crompet? 
ter met bie anttooo?be toeberom gefeeert 3bnbe / fo be? 
bal pierges bet gefcbut te lofen/ en begon eerfl te fcfeie? 
ten metd?ie|tucfeen/en baer na met alle bet gefcbut 
alle bicn bag boo? / met fuliten furie / bat 3p be bo?ft- 
toeringe en be muren gefjeel ter neber fcboten/ in ful? 
feer boegen batter b?effe genoeg toas om tefto?men/ 
ban alfo bet te laet biel om tegen den abond te begin? 
nen/ fonb be l^eere ban pierges des nachts om in? 
fpectie ban des ^tadS grachten te nemen / en des an? 
beren daegs ben fïo?m en aenbal te boen / en bP be? 
bond bat be muur toel 300 fcb?eben om berbe gefcbo? 
ten toas. jiaonfieur bela ©arde merfecnbe/ bat be 
^tad niet boutobaer en toas: batter oofe geen materie 
bp ber banb en toas om be b?effe te repareren/ bat me? 
be be bo?geren feer ontoillig toaren / fo belibereerbe bp 
mctte poofden ban 3ijn bolfe / battet beter toas be 
plaetfe te quiteren ban ben-felben doo2 obflinaetlieib 
baer geen bope en toas ban uitfeomfïe / alle om ’t leben 
teb?engen/oberful;cfocbt bP aen om te parlemente? 
ren / en berfetecg nocb eertijfe appoinctemcnt / na? 
mentltjfe/ bat bp met alle bet fenjgsboife met baer toa? 
penen /hendels en bagagic foude mogen uittrecfeen/ 
’t toelfe alfo op ben 24 35ugufli / toefcnde 23artbo? 
lotneus bag / bie be Catboïtjfeen albaer boo2 patroon 
ban bier Stad bouben/ gefcbiede. 3£e p?ince ban 
©rangien toas nocb albefigenfeerbefeommert/boe 
bp beboowoembe ttoe baenbelen folbaten baer binnen 
foube mogen ferijgen / maer borende/ bat bet fclpeten 
opbielö / fo ttoijfelde bp/ bat be ^tad ober toas/daer 
bp oofe toeinig uren baer na getoiffe tijdinge af ont? 
finfe / toaerom bP ’t baenbel ban gjonfefjeec <©e2rit 
ban Cgmond fond binnen iBoerben / en bet ander 
binnen ber ©oude/ achtende bat den bpand eenige 
ban de ttoe fïeden nu foube toillen aentafïen / toaerom 
bp oofe berfebeiden feaden en bijfeendededoo?|tefeen/ 
om des bpands boo?nemen te beletten, pp fefe2eef oofe 
aen den ©ouberneur ^onop/ en de Staten ban bet 
3|oo?der-quactiet/ om nocb eenige baendelenfolba? 
ten ban daec te Ijebben totberfïerfeinge. ^aneerife 
bo?der ban beef bpands boo?nemenberbale/moetife 
bier tuffeben beiden niet boo?bp gaenbanfefeerebic? 
torie bie de P2ince ban <©rangien mede op ben bpand 
berfereeg/en toaö defe: <©e p?ince ban «©rangien ber? 
ftaen hebbende / bat de *?5200t Commandeur een aen? 
(lag boo? banden badde op be guartieten na Zeeland/ 
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en bat bP tot dien einde eenige febepen badde / en meer 
bede gereed mafeen / be toelfee lagen omtrent nieu 
<0afiel /of ben ouden 23ofclj/i0 met d?ic galepenin 
der baeft ban <Do?ö?ecijt gebaren na Oelfeensi-plate/ 
om beteropaIIego?D?efe mogen fielten/onbertoegen 
3ijnde omtrent ben Kiipgen pil/ hernamen batter beel Sm 
inet gcobe fiucfeen gefcljoten toerbe op ben <©ijöei of trctit na 
«©indel/ en omtrent dePifTcberg&refeefo bem bocb# 
te: maer bomende omtrent een Ijalbe ure baer na om? 
trent <©eltgen0-plate/ hebben hernomen ia oofe gefien/ P• 
bat de bpanben alle Ijaer febepen bie tot 0ofenbael toe? 
geruft toaren geb?ocljt hadden’t einden be piffcbersS- 
ferefee/menende be felbe te b?engcn tuffeben beflerfe? 
ten bp ben geleid tuffeben ïlofenOael/enpieugaftele 
of den ouden 25ofcb/ om be felbe albaer boo?tsf te boo?? 
fien met bo?bertimmeragie/gefcbut en munitie ban 
oo?tog/’t toelfe be febepen ban ben p?ince ban <©ran? 
gien roep-baerdfen en galepen/ met 4 feromfiebensi al? 
baergefonden/hernemende/ 3ijn terflonb bertoaertef 
ge3eilt / en henluiden fulje in be ©iffeberd-ferefee befet/ 
met btiipe bande galepen/ baer den p?ince mede ban 
^o?b?ecbt ge3cilt en daer gefeomen toaö / en met affi? 
flentie ban Capitein bu 2So$ tot Celtgentü-plate in 
garnifoen leggende/en bp den p?ince tot baccdcr b»l; fcöcpm 
pe gefonden / datfe na lange fcljermutferinge eindeltjfe ^an öf,i 
be bpanben obettoeldigt / en alle ben febepen berb?and 
hebben / tot elf feromfiebeng in ’t getal / baer ban alle rangim 
’t bolfe berliep/niet fonber merfeeltjfeberlicObanbelen 
biebaerboodbleben/enonberanbereeenbanbe p?in? jJJJv 
cipaelfle Capiteinen. <©it gefcbiedeopben2o fjulp/ (tebcnjj 
en gafden polianders en EeelanberiS toeberom grote 5fnöctl 
moet / alfo bes bpandS groot boo?nemen albaer / baer 
boo? belet/ en te niet toas/ boo? dien njd. manöenc 

Jpicbtel Rampion en 3Ian fiobaert/Capiteinen pp0; 
in bet 3loo?der-quactier/ onder ben ©berflen^onop/ ,c^oa£,• 
hebben aen^onop berlof berfoebt/ om eenige folbaten 
te mogen fenben in ©?icfland/ en albaer een buit te 
mogen balen/ toelfe berfoefe ben geacco?dccrt3ijnde/ 
hebben fp beide baer luitenantenpbcrmetóofolba^ 
ten/en een b?pbuiter Capitein met omtrent 3ob?pbui? 9 t 
terS gefonden in ©liefland / een anderhalf uur/ of toat no?p 
berber in ’t 3tand/ om teplondcren fefeer ^o?p ge# ®au$ m 
naemtBalfe/ bet toelfe fpgenoegfaem tot baren toille 
bolbiacbt hebben / nemende oofe 7 of 8 banbenjfefle Defciba. 
albaer met ben gehangen/ baer 50 meenden toel 25000 ten ban 
guldens ban rantfoen ban te treefeen / en alfo in ’t felbe 
*©o?p hele fterfee fïene buifen ftaen/ baer be meefte bert 
rijfebom op bluebte / en fp baer neerftigfeeib beden om 
bie in te nemen /fo berliep den tijd fo lange/ dat de 
3©alen onder ben peere ban 25illp/ leggende in be 
Slemmer/daer ban be toeetferegen/de toelfee uttfec* 
mende met een beel boeren / be paffagie feennende/ 
meenden ben ben buit toeberom te benemen/bocb bad? 
bende felbe al in henluiden febuiten gedaen/en na be 
^trange boen boeren / en be felbe toel met folbaten tot 
betoartnge befet / be ïlDalen mette boeren / hebben den 
dijfe ingenomen / en baer den toeg afgefneden / in boe? 
gen bat fp niet bp baer febepenof jebuitenenfeonden 
feomen/ ’t toelfe fiende/ en geen ander uitfeomfte toeten? 
be/ 3ijnfe uit nood ged?ongen getoeeft / tegen de 3©aïen 
aen te ballen/ en niet tegenfïaende be JBalcn en boeren 
t’famen toel fes tegen een toaren / fo hebben fp de a©o? 
len op be bluebt geferegen/ be boeren ’t felbe fiende/lie? 
pen elr baer toeg / fo dat fp aen baer febuiten gefeomen 
3ijn/ en hebben den buit daer ban geb?acbt/ doch de ge? 
bangenen 3ijn ’t meefi ontfeomen / betople fp tegen den 
anderen boende toaren/uitgenomen ben Secretaris 
ban ber plaetfe / en eene ïïepn 3fbf5. / beide toelgeflci? 
be luiden/bie fp-luiden namacis gerantfoneert bad? 
den. 5^aer toerden omtrent 12 3©alen/fo dood als 
gequetft / en belc boeren toerdender gequetfi / ban 
^§onops bolfe en bleben baer geen / ban bier toerden? 
ber getoond / betoelfee namaels genefen 3ijn/bit ge? 
febiededen 26 of 27 3Cuguf!i. 

3©P hebben terfïond berbaelt/ hoe dat be peere ban 
pierges c&eboonboben ingenomenbabbe/ alSljpnu « ban 
’t felbe met garnifoen befet badde na fijn beliefte 
poogde hP bo?der eenige fchanfen baer omtrent leg/ cun* 

genbe? 
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pm en genöt in te turnen /gelijB Bp öeöe/ befonöer nam BP in 
Sfpti ** fcöanfe öie in Bet öOjpCrimpen gelegen toas/öe 
Baerom; toclBe taemlijB BerB en met 200 folöaten befettoasi/ 
rrernta. gelijB BP 00B feBere fcöanfe in$apenöjecBtinBcecg. 

<©c ©jince ban CrangienmerBenöe fijn boo jnemen/ 
en lettende op öe grote getoichtigheiö ban ’t felbe/ öoo j 
bien Bp niet alleen öaer meöe öe rebteren até öe jBafe/ 
HLecBe en ö fffel onbjp maeBte en genoegfaem (ïopte/ 
maer öat ÖP 00B metter tijd miööel fouöe Inrijgen / om 
in ^toijnöjecht te Bomen en in ö’Cplanöen tegera* 
Ben/ ooft <©o jö jecljt te benaubien/en meer anöete aen* 
(ïagen te maBcn/ Deeft taeöfaem gebonöen öen ötjft 
boer tegen ober öoój te fielten / en alöaer een flecfee 
fchanfe met bolB en geflfjut ftefet te maltem Igpöeöe 
ooft in ^toijnöjecijt 3P0 paeröen Bomen/ met 8 baen* 
beien folöatett / en fïetöen öaer fiilBe o jö je öat ^iergejS 
öaer bjeinig meer uitrecDten Bonöe. 

€n alfo öe<0joot Commanöeur meer atiöete aen* 
(ïagen in ’t hooft ljaööe/en bpfonöer ominEeelanö 
pet uit te rechten / öaer op Bp Bern feer lange Baööe öe? 
raeöfïaegtengeinföjmeert/met perfonen öie öe gele* 
gcntheiöbanöien beBenö toaren/öaer toe nocBmeer 
occafie guam / öat een öecl ban öe obergebleben ©lote 

• öie in ^pangien té jaerjef te boren gereeö gemaeBt 
toa$/öaer ban top in ’tfebcnöe 2SoeB in’t lange heb* ’ 
ben berpaelt/ nu toaé obcrgeBomen uit ^pangien on* 
bet Cngelanö / en Ijaer öaer berbcrfcljt ijebücnöe tot 
5©uinBerfien ingelopen / te toeten öe Bleine fchepen öie 
fp ^ffab jogi noemen / met een öeel «§paeng BrijgobolB 
engclö/’ttoelBfp alöaer gelojï hebben. &o Beeft BP 
eenige troepen ban ©iccgcöbolB na 25jabanö ontbo* 
ben/ namentlijB Bet regiment ban gjuliaen öe Eome* 
ro / met btjfcompagnien ban ©alöef / en meer anöe* 
re'/fo 3©alfe aio 33uitfe folöaten/en 10 fïucBen ge* 

sscicac- fclnuo/en bebalboojtmetöcrefïeban’tbolBöefteöe 
Hnge Woerhen te belegeren / altoaer öe <0jabe ban ftëegen 
Uotv öen 8 ^eptembjté na toe geBomcn té. «©e ©jince 
öftj. ban Ctoangien Baööe öe fleöc reöeltjB toel öoen booj* 

ften ban folöaten / amonitie ban 00 jloge en btbjesS / BP 
Baööe óoB bcrfcBeiöen Baöen en toegenöoenöoojBe* 
Ben / en ’t toater in ’t Eanö laten lopen / fo öat fp-lui* 
öen öe felbe fieöe tot Baren toille niet en Bonöe belegen 
ren / toaerom BP öe felbe met 7 fepanfen opte paffagie 
öeöe befetten/menenöe öe felbe alfo ban langerhanö 
tebenautoen/ en öoojfiongerO-nooö tot fijnen toille te 
Biggen. <©ie ban Binnen toaren feer toel gemoeö/ 
BerBten Baer fieöe ten acnficn ban Bare bpanöen/ 
maeBten een fcBanfe buiten öer fïaö/ fcljetmutfeer* 
ben öagelijBO tegcnO öen anöeren/maer öeöen mal* 
Banöercn tocinig fcljaöe/ en niet tegenjlaenöe fp fo 
bajt belegert toaren/ Bobben fp toel 100 Boepenom 
ber fïaö ter tocpöe geöjeben: öaer ban öe BelegeraerO 
niet meer öan feo in alle öen tijö ban en Bobben geBre* 
gen/öie fp öiere genoeg met menfcBen bioeöBebben 
moeten betalen. ïBaer öetojjle in öefen jare 1575:. 
baer niet bcelbefonöerO in öeboojf5 belegertnge en té 
uitgerecht/fullen top öe felbe toat laten berufien/en 
boojt berBalcn toat op anöere plaetfen miööeiemjö té 
gefcöieö. «©eigcere ban ^toieten Beeft alöaer gefon* 
ben eenige öupben / om ingcballe ban nooö cojrefpon* 
bentie met Ben te Bouöen. 

©mtrent öefe tijö Baööe öe ConinB ban ©janBrijB 
in «©uitfïanö Öoen lichten enaennemen beel <©uitfe 
ruiteren/öe toelBe op öe frontierenban©laenöeren 

©c toBare leger-plaetfen Baööen / öe hugenoten onöer 
«cnoccn dcjccl ban öe felbe te bcfioBen/ Baööen een aenfïag op 
fcan öe flad ^Btlippe ©tlle/ gelegen omtrent anöerhalf 

toijle ban |Iöarienbo?g/’t toelB een fieöe io öie öen 
ben ccn Coning ban ^pangien ©BiliPO in ’t jaer 15*5. Baööe 
acnfiag öoenboutoen/om te toefen Jprontier tegen öe 3pram 

coifen/ öie boe ter tijö iBarienborg in Baööen / en Baö* 
toiuc te öc öe felbe öoen noemen na fijnen name/en iO een fieöe 
fcccgcefê. bic obermitO öe goeöe gelegentheiö/enöefeeröicBe 

en fierBc muren/ befien / en bijf getoelöigc boltoerBen/ 
alföoen booj ontoinlgB gehouöen toeröe. jmaeralfo 
öe <6?oot Commanöeur öaer gefonöen Baööe «©on 
2Hionfo öc ©etgao/öie Cojnel gemaeBt toaöban öe 
lichte ruiteren/ fo toecö öen aenfïag gebjoBen en guam 

niet ten effecte. ^en <0jOöt Commanöeur öit ber^ 
fiaenöe/ öeöe aen öe Staten ban 25jabanö öoe ter tijö <b?ooï 
bergaöert lijnöe in öe fiaö ban SCnttoerpen öen JfSSL 
17 ^eptembjio berfoeBen/ öat fp ten regaröe ban Ben effeet 
foberen fiaet ban öe boojf3 fiaö / en öat BP pjefumeer^ öan be 
öe öat öen boojfj aenfïag toao beleiö met intelligentie êK 
en berfianö ban öe rebellen öeöConinr/fo fp öie noem* ES2 
öe/en ban öe grote impojtantie ban öe felbe fiaö/öie j°°°® 
fo grotelijft impojteeröe tot berfeBertBeiö ban öen lam 
öe ban 23jabanö/en öat öe boo jf3 Staten t’anöeren tuK 
tpöenopgebjacBtBaööenmerBelijBefommebanpeni ae öa« 
ningen/ om öie in öen beginfel te fo jttfireren / öat fp bp Xfe 
maniere ban p jefi en leninge fouöen toillen opb jerigen ** 
50000 gulöenö / om öe felbe fiaö in öefenfie te Bellen/ 
en Bet gefchut en munitie ban 00 jloge in öe boojfs Baö 
jijnöe / te conferberen/ en om Ben Bier toe te betoegen/ 
fo fouöe Bp te b jeöen toefen in refpecte ban öe felbe Buft 
peenanöerenboojtijö0geöaen/öe felbe BaBte unie* 
ren en boegen metten Eanöe ban %jabanö / gelijB öe 
Staten öeffelfo öiBtoilö Baööen berfocht en begeert/ 
en fouöe Boben ö(en öe felbe fomme geöefalgueert 
toetöen aen öe beöe öie BP hoopte / öatfe alföoe je* 
gentooojöelpB fouöen acco jöeren. 3*>aer op fp alföoen 
bergaöert toaren. 

«©e<0joot Commanöeurbolgenöe fijn boojnemen 
en genomen befïüit/om eenige plaetfen en fjabeng in 
Eeelanö onöer fijn fubjectie te b jengen/ Beeft alle ge* 
reeöfchap en pjeparatie öaer toe öoen maBen/arBten* 
öe öit öen BojBen toeg om ö’oojlog teberBojten/ert 
©ollanö en Eeelanö te congueBeren/en bolgöe öaer in boo?ne 
’taöbijsi öat Bern ban femmigeerbarene/ öoch onge 
troutoe perfonen uit Eeelanö toa.é gegeben. ^p ijaööe 22? 
tot 3Cmtoerpen öoen maBen 3ogalepen/ pöer metwanöe 
16 en 18 banBen/ bele roep- fchuiten en meöe bele piep* g® ,nf 
ten en BromBebensi / en eenige met gefchut en beel 
amonitie / öie nu al gereeö 3tjnöe/i0 BP felben na 25er* t>cn re 
genopten^oom/enboojtsi na €ertolen/ en boojtg 
in 2ïnna3[anögeBomen/ altoaer öefesS Compa* piaftf, 
gnien ban giuliaen öe föomero (uit i^ollanö geBo* mtc t 
men) arrïbeeröen/metnccB 7 Ccmpagnienban ©al* 
öe3/ en öe Compagnie ban3}fiöoro©acieco/<0ou* 
berneur ban öer Cioeji / en Euiö-beberlanö/ en eenige 
3©alfe Compagnien ban öen <0 jabe ban Keur/«0ou* 
berneur ban ©laenöeren/en ban jBonf öjagon/en ban 
dfrancoiss öe ©eröugo / en öe Compagnie ^uitfen 
ban öen <0jabe J|anibal/en rtoe Compagnien po* 
nierg/ fulp öatter ban elBe natie 1000 toaiO/ te toeten 
3000 t’famen/met noch 4 Compagnien paeröen öie 
öetoacBttot€ertoIenhielöen. ^0 BacBnuöe<5joot 
Commanöeur in ^. 5CnnaEanö geBomen toagf/fo ©e 
toilöeöpöengronöoföieptcban ’t toater öoen fonöe* <s?oot 
ren en berfoeBen / en om ’t felbe in ’t toerh te Bollen / fo 
bebalBPöe Capitcnen Francois d’Aguillar Alvarado boettii 
en Daraiaen deMorales met Baer «^pacnfc Compa* Wfptct 
gnien/enCapiteinDiego Careno, MaldonnatenPi- ^cli[en 
ftoiet met Ijaer 3©alfe Compagnien / öat fp öen gronö 
ban ’t toater fouöen onöerfoeBen / öefe 3ijn met Bleine &en. 
roep-fchuiten gebaren aen ©Bilip0$anö / toefenöe 
een onbetooont Cplanö / (’t toelB eertijöjS een feer 
bjuchtbaer Cplanö getoeeft té: maer anno 1522» öe 
öijBen te feer ontramponeert 3ijnöe / té boojt.ö ö?egf ge* 
laten /) altoaer fp toachten tot öat Bet toater geballen 
toasS / en ban öaer fo liepen fp te boet öoo% Bet fant / tot 
öat Bet toater toeöer begon te toaffen tot omtrent öen 
Balben toeg ban’t groot Canael of öiepte/ altoaer fp 
Ben Bil Bielöen öooj öien öe ^eeufefchepen na Ben 
toequamen / om Ben öe paffagie te beletten / ’t toelB öe 
boojf5Capiteinenfienöetogentoeöerom te rugge/en 
info jmeeröen öen <0joot Commanöeur öat öe öiepte 
niet en toa.0 te pafferen/ öan met groot perijBel/ en öat 
na Bun jugement of oojöeel/bele folöaten in’t ober* 
3toemmen of obergaen fouöen moeten beröjenBen/ 
nochtanö fo Baööe öen Capitein ^Joan Cfojio ö’ölloa 
Bern berlatenöe opte berfcBeringe ban öeEecufe ober* 
lopers / groten luB om öat te onöerfoeBen / öen <0joot 
Commanöeur berfeBerenöe en Bern bermetenöe ’t fel* 
be lichtelijB te bolöjengen/enteroojfaBebanöien/fo 
fond öen <0joot Commanöeur om ’t felbe noch eeno te 

onöerfoe-. 
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©e bfep. cnöerfoe&m ^ean b’^rraba/fergcant ban Cap; ;©a* 
fumet/een Co2po?ael en x 2 folbaten/ met een man bie 

lenon» banZimmgeblucfjttoa.ö/engetoeeftDabbeeenbic* 
becfocbt. naec ban ben ^eeceban ^erooöberben/en nocD een 
{ B- butfman banCertolen tot Daer leitflutben/bctoclbe Den 

berfeberöen bat 3? ItcDtelgben met bet leegtoatcc baer 
tioo? fouben bonnen gaen / feggenbe bat fp tot een toaec 
teben graö en aecbe ban g&ubelanb mebe b?ertgen foit* 

-ben. Jn Dun gefelfcDap ging mebe uit curieufDeib 3&on 
Francifco de Marrades,en een pagie ban ^on^ancljio 
b’SCbiia / en boeren met bleine fcpuitgcnö aen fBDiiiP' 
ianb toe/ en begonnen in be natbt be Eeetifc toacDten te 
genaben/altoaer 3? mitöbien Det toat mijie en bonüer* 
acDtig toaö/ tuffcDen beiben boo? gcraebtcn / maei* bo* 
menbe omtrent eenmufguct-fcDootbanbcnbijb ban 
35ubelanb toerben 3? banbeEeeufe toacDten gefien/ 
baer boo? terfïonb alarm gemacftt toerbe/oberfulr lie* 
pen 3P alle met groter berbaejlDeib toeberom ban baer 
fp gebomen toaren/ fonber Daer belofte te bolb?engen/ 
affitmerertbe nocDtanö ben <02oot Commanbeur/bat 
mciralbae? be 5ee metten legentoater bonbe obe?gaen/ 
fonber battet be Eeeufe (bie bermitö be onbiepte baer 
met Daer fcDepen niet bonbenbometr) fouben bonnen 
beletten / toaet ban ben Cfcoot Commanbeur feer ber* 
blijb toaö/enberDoopte Dier ben $?ince ban C?an* 
gien Daeft be meefte af b?eub te fullen boen. <©aet bet- 
gaberbeDpallcbeCapiteinen enDielb raeb met Den/ 
bm bit erploict uit te ricDten / b’opinien bielen biberö/ 
eenige fuftineerben battet niet tebelijb 5p nocD goeb en 
bonben/batmen be fabe met fo grote periculen beDoo?* 
be te Daferberen. ^e Colonel j©onöb?agon fuftineer* 
öe battet toel boenltjb toaö / eintelgb betoijte be <©?oot 

Sm” Commanbeuc baer toe fo feer gefïnt toaö/en bat ^ean 
man; Cfoito be QMoa een fonberlinge begeerte baer toe Dab- 

be/fo tb eintelijb gerefolbeett gcto02ben/bit uit te tecD* 
otn©u» ten. 3Clfo ijeeft be <®?oot Commanbeur ben SCömirael 
tocfanb ^ancDio b’Hbila bebolen / bat Dp alle be galepen en 
" *oet fcDuiten foube gereet maben / om Det bolb na $DiliP$ 
boen nc> 3lanb ober te boeren / en boo?ftcDteitjb ober be blote te 
mem commanbcren / DP fP?ab alle be folbaten felbe feer 

b?ienbeltjben aen en couragieerbenfe: feggenbe/ bat fp 
een eeutoigen lof en eete bel) alen/en ben Confnb eenen 
groten bienfï boen fouben / be tocllte foube toel toerben 
gcrceompenfeert / boo?tö Delafic DP $Bonöb?agon alö 
<0oubcrneur ban Eeelanb / te commanberen ober be 
«©uitfe en 3©alfe folbaten/ en<3!ean <©fo?io be©lloa 
ober be ^pangiaerben / <3!can <©fo?io be ailoa mette 
^pangiaerben fouben ben boo?tocDt Debben / baer na 
be «©uitfe en 3® alen / en alöban be ponicrö/ en ï©on 
<5ab2iel be $ectalta be b?oeber ban ben fBarguiö be 
5Ptalceö foube ben acDtertocDt met een Compagnie 
^pangiaerbcnDebben / bit alfo geo?bonncert 3(jnbe/ 
gingen 30 altefamen in be galepen en fcDuiten/ en boe* 
ren op #9ilipöEanb/ban baer gingen 3p met Det bal* 
ïenbetoatetteboetboo2 een enge brebe/fomtijbötot 
be bnijen toe/ fomtijbö tot Det Dalbe lijf toe boo2 ’t toa* 
ter met Daer muöbetten /roecö en rappierö in be Dan* 
ben / op batfe niet nat fouben toerben / Dabben oob elr 
eenfarben met ttoe ponben bcuitö en bictualic boo? 
b?ie bagen bp Daer/op abonturen of al ’t bolb berlopen 
mocDte 3tjn/ fp baer fouben fo lange onberDouben bon* 
nen / en marcDeerben alfó tuffcDen be J^ollanbfeen 
SSeeufe fcDepen boo? / bie’t felbe niet en bonben belet* 
ten/alfo3pombeb20ogtenietenbonben bloten nocD 
baec niet bp bomen en moebten. ^it gefcDiebe in ben 
nacbt op lEicbiel^ nacbt ben 2 8 ^ept. be ^eeufe 
feboten feer met Daer grof gefcDut en mufguetten/ 
maecbebentoeinigfcDabeombeboo?f30o?fabe/nocD* 
tanö toerb ben Capitein 5)fibo?o ®acicco met een 

De m* fleoot (lub gefcljute beibe 5ijn billen afgefcDoten / en fo 
««0. DP niet te Delpen en toaö / bebal Dp batfe bem bcrlaten 
nemDati fouben / en b’entrep?infe berbolgén / toant baer geen 
bejoeg Doop en toad om te leben / Dier boo? toaren be ^>pan* 

. giaecben feer perpïer en fouben licbteltjb toeberom ge* 
5cn af> Deert bebben/ban fp toe?ben ban monfb?agon en ^on 
sefcfjo-' <0ab2iel be ®eralta / toeberom bp ben anberen berga* 
ten'Daer peet/ en marcDeerben boo?t^ boet boo2 boet aebtee ben 

anberen/en Doetoel Det toater Dun fubyt oberbiel en totl* 
I, Deel. 

ben fp in ’t minfte niet ban bare couragie berliefen. ^0 
pioniert bonben baer feer gualijben beDelpen/toant Det 
arm bolb toag fulr ongetoocn/ bie brrb?onben mee|l en 
en toaren maer tien ban be felbe gefalbeert. t©onC5a<= 
b?iel be ^eralta toerb boo? Det getpe te rugge geb?ebcn/ 
en en bonbe niet bo?ber bp be anbere bomen / in boegen 
batDpmetbefpne toeberom beerbe ban baer DP gebo* 
men toaö/en boo? be bui(ie?beib banbe nacDt en toi(i Dp 
eccfïniettoaerDP toasf. ^©on Sean ®forio be ëlloa 
toaö met fpn bolb / meefl fonber groot berlieg/ ban een 
toeinig^pangiaerben enïBalen/ t’einben be^eettfe 
blote en uit Det meefte pertjbcl gebomen/ ban bomenbe 
aen beri btjb baer fp noobfabelDben tegen be Eeeufc fol- 
baten/ bic baer omtrent 1 o baenbelen folbaten Dabben/ 
fo franfe/Cngelfe alö ^cDotten/onbec ’t gebieb banbe 
J|eere Caerle 26opfot <0ouberncur ban jiaibbelburg 
motten becDten/ fo flelbe Dp fijn bolb in o?b?e/en gebaen 
Debbenbe een bo?t gebeb aen be jDaget IBaria / en ben 
?tpofïel Sacob (na be maniere ber ^pangiaerbe») 
fo biel Dp met fijn ^pangiaerben feer furieufelijben te* 
gen be ^eeufe aen. t®e bjeer Cae?l 23op.fot toetb albaer 
gefcDoten en bleef baer opte plaetfe boob / men meenbe 
bat DP ban acDteren ban fijn eigen bolb onboo?fien^|pIlfi? 
boo? be buifïerDrib gefcDoten toaö/anbere meenben bat seer 
Det al toillensf/aio boo? intelligentie metten bpanb fieb* 
benbe/ gebaen toerbe/bier boo? en 00b boo2 bit toonber* 
lijb erploict met b?efe behangen toccbenbe / namen be nrur *an 
Eeeufe be blugt nabe fcDepen/en alfo toerben be <§pan* 
giaecben mee|!er ban ’t eilanb ban <©ube!anb. <De bm 
fcDanfen bie baer tot b?ie toe in-toaren toerben mebe jojtnce 
bcrlaten/ uitgenomen ©panen ’ttoelb be Drrbfle toaö. 5®“ 
b’Cecfle fcDanfe bic bc ^pangiaerben innamen/noem* ©e " 
ben fp £. jBtcDiel/om bat fp bie op bien bag inbregen. 
<®e ^pangiaerben en b’anbere togen na ^teubeebe/ 
toefenbe Det bette bo?p ban ’t felbe guartier / albaer fp m/euec 
Den toat berbecfcDten.^ancDio b’3übila met <Don <£5a* tan 
b?iel be^eralta met fpne folbaten guamen mette bleineï,e,ani,c 
fcDepen en galepbensf 00b aen ’t eilanb/en fp?ongen uite 
fcDepen totte bnpen toe in ’t toater/en guamen fo te lan* 
be bp be anbere/en carreffeerben ben anberen feer/bacc 
na becaebflaegben fp om be fcDanfe ban ©pauen aen te 
taften/ bit foube CD2i|ioffel jBonfb?agon alö 43oubet* 
ueur ban ^eelanb bp ber Danb nemen/baer toe Dp Dcm 
p?epareecbemet 2000 mannen/ inber felbec manieren 
alöfp bebiepten onbecfocDt Dabben/ en ter felber tgb 
alö j©on|b?agon en fpne t?oepen Den ontbleben om inbe 
Eee te gaen / fo guamen baer 00b ben SCbmicael j§an* 
cDio b’3fibila en Jan Cforio be ailoa / en begaben Dun 
mebe te toatèr/toillenbe mebe belacDtig 3ün banbe ecce 
bie baer toasf te beDalen/ be Colonel i©onfb?agon Dab* 
be ben boo?tocDt / en baer na fo bolgben Dcm alle b’an* 
bere troupen. ^n befen tocDt bonben fp grote f toarig* 
Deib'fo boo? be biepte ban ’t toater/menigte ban be bie* 
fen en anbec builigDeib/t toelli Dcnluiben in ’t gaen feer 
moepelijb biel: alö 00b om te lanben/alfo baer een goeb 
beel folbaten gereet lagen om Den Det lanben te beletten/ 
’ttoelb fp 00b toel fouben Debben bonnen boen/fo Den 
ben moeb niet en Dabbc gefalgcert / maer ftenbe bat be 
^pangiaerben en 3©alen eben moebig aenguamen/ 
fo Deeft Den be b?efe behangen/ mitö be ongetooon* 
Deib ban fulbe maniere ban ftcijoen / en Dare roerö en 
mufguetten eenö onber be aenbomenbe ^pangiaerbeu 
en 3©alen gelofi/ en eenige ban be felbe geguetfïDcb* 
benbe/ fo Debben fp beblucDt genomen naEieriïtfec 
toe/fo bat be ^panglaecben en 3©alen met toeinig ber* 
üeö ban bolb te lanbe guamen. <©ie ban ’t fo?t ©panen 
fienbe geen oritfet boo?ljanben/ Debben ’t felbe bcrlaten/ 
Daer felben met alle tiatfe baer in Dabben / falberen* m 
be / en ben b?anb baer boo?tö in fïebcnbe. 5^e ^nan* fcTjanfe 
giaerben namen ’t felbe terflonü in / bluflen ben u?anb ban 
en leiben baec garnifoenin. ?Clö Den bit alfo tóel ge* 
lubt toaö/ Debben fp Dare bictorie bccbolgenbe/ ge* 
focDt be (tab ban Eieribjee in te nemen / ’ttoelb fp Dfaerönt 
mogeltjb toel gebaen fouben Debben / fo berce fp Da* 
ren aenftag fo toel gemaebt Dabben aen Det nieutoe ’ 
ï|oofb/ alö fn beben baer be betenö (taen (toant be 
^tab boeniet genoeg en toaö boo?fien ban bolb) al* 
toaerfpafgeflfagen toerben/ met bedien ban een goeb 

% iï beèl 
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^GOÖ 
ban ©on 
•iPabjfei 
öe jpe; 
ïafta 
«ë-paEng 
<£api' 
rein. 

23? OU; 
tocr?[)a; 
ben in* 
ijcua; 
men. 

©eg 
<©?oor 
öLoin; 
man; 
öcurg 
}J2acttj; 
iicn/ant 
flagcn 
en tae; 
rulttn* 
gen. 

(F. lif. 

bed ^pangiaerben en 3©aïen/ baer ooft een banbc 
bowneemftc ^paenfe Capiteinen / namentltjft '©on 
<8ab?id pralta boob bleef / om ben toelften be 
^pacnfe fecr bebjoeft toaren/ acngefien DP cenfcer 
Bloeit en b20om folbaet toas?getoceft/bocbfeercbfti; 
nact in fijn boo?nemen. ©acr na quanten alle be trom 
pen ban ^pangiaerben/ iBalen en ©uitfen bpben 
anberen/ en togen na pet bo?p©?eifcljer/ enboo?ts? 
na 2520utoer$’Daben / altoaer omtrent 300 foibaten 
in lanen/ maer gaben ’t ober/ leggenbe be fdjulb op be 
©apijïe bojgerpe bie baer binnen toaren/ bic niet en 
Dabben toillen bedjten/ alfo bcodiepen be ^paenfe 
genocgfaem liet geltcle platte lanb ban Dct eplanb ban 

cfjoutoen / bolgenbe boojts? na be fïcrftte ban 23otm 
menc/ baer 3P toat meer te boen bonben / toant be bij? 
ïten alom boo?gefïeften toaren* ©e pince ban ©; 
rongien fjabbe baer ooft bijf baenbelen ftloefte en erba; 
ren foibaten binnen gefonben / bic fecr tod baer beboir 
beben/ gelijft top Dier na bjeber beröalen fullen* 

©e ©?oot Commanbcur berblijbe Bern fecr bit 
öuöbc2cetetoegegcb2acDttcDcbbcn/ Dn Dabbe grote 
Dope / bat Dp metter tijb niet alleen mcefrer ban Eie* 
rtïi3ec / maer ooft ban alle be anbetcEecufcCplan; 
ben too?ben foube / toaerom Dp alle fijne p?ntcipadjie 
madtt Dier na toetoenbe. fdjjeefbenConinftai; 
les? ober/berfocDtftulpe ban gdb en fdjepen/ enfoDP 
baer mebe bp tijbë mocDte genoeg bootfientoerben/ 
Doopte DP grote eere te bcbalcn/ en Ijaeft een einbe 
ban be ootlog te maften / maer alfo Dem’tgcibfeet 
outb2aft/ fo en ftonbe DP fijn boo?nemen niet na 31)- 
nen totlle boltoengen. ©p toas? fecr gefïoo2t op be 
Staten ban ben Eanbe/ bat fp geen einbe en madtten 
ban Daec tonfenten tc b?ageit en gdb te furneren/ 
toaerom Dp ooh mettcquotifatie bie Dpgcmadtt Dato 
be/ boo2tging en bebe executeren / niet tegcnfiacnbe be 
ftladjten en bolcanticn bie baer ober bp ben Staten 
toerben gebaett/ feggenbe bat Dcm be noob baer toe 
toas? b2ingcnbc/ en geenanöerraebentoiffc/fpmoe; 
ften Den-fdben Dclpenmits? confentcrcnbeinfünber; 
foeft. ©oo?ts?cm bat.ftp toifi/batbepinccban©; 
rangien en be Staten ban Jljollanb en SEeelanbooft 
alle Dare madjten fotiben bp bén anbéi?d*hengen cm 
3i?n boomemen albaer te frutten en Den-fdben tc ftc; 
fcDcrmen / gdijït Dp ooft ban alle plactfen goebe abbcc' 
tentic ftrccg / fo nam Dp boo2 Dem en p?actifccrbe / bat 
Dp ben pinte ban ©?angien en be boo?f3 Staten 
ban ï^ollanb en Eeelanb op alle anbere plactfen en 
quartietenfo bed te boen foube geben/ bat elft quar? 
tier genoeg tc boen foube Debben met ficij felbe / en 
malftanbcrenmetenfoubcnftonnenDdpcn nocDte af; 
fifleren / tot todften einbe DP niet alleen be bdegeringe 
boö2 3IDoerbencnbebecon«nucren/maer Dp liet ooft 
Unben/bat Dp op bet ©ötibe met marbt bomen toil; 
be / liet tot Sümfïerbam tocrttfïcn feben getodbige 
boepets? Debbcnbe boebencttcn ban acDtercn tot bo; 
ren / ttoc rajmlen clr groot omtrent 90 latten / 
rtoaelf gerufte toaterfcDcpen / ttoe galepen / ttoe % o»; 
«ens?bacrbers? en ttoc toijbc barbede* ©on gdijften 
bebe Dp boo2 ben $3ccre ban 25il!p/ «©ouberneur en 
Colonel in ©2ieflanb toeniften en equiperen tot Jgar; 
lingen b?ie getodbige boeperö/ bate boots?/ b2ie ga; 
Iepen / ttoc toijbc barbede/ en ttoe ftrapfcDuiten. 
<3[tem tot 3©02fum in ©?ieflanb acDtroep-jacDten: 
©inbdepen een barbed / een brabfcDuit en ttoaelf 
jaditen( tot ^taberen bpe jacDten/m be üemmer 
fee jatIjttn / in be Cuinbcr tien jachten: aen ’t ^toar* 
te tontcr fee iacDten / en tot Campen ttoe galepen. ©e 
©2incc ban ©rangien toae fecr beöommert mettefa; 
bc/ en beb?ocft ober bet berliee ban ben ï?ccrc©arel 
25opfot/ bat een fcerbïocbencrbaren€bdmantoae 
getoceft/feer beleeft en beminb onber beEeeufe fob 
baten, l^p Dabbe uitDet35oo2ber-quartierontboben 
tot affiftentie ban bet ^uiberquartier ban ©ollanb 
eenine baenbelen foibaten/alfo DP alle ’t bolDbatlto 
in Suiü-©oïianb Dabbe Bonnen omberen/ tot aflïftem 
tie ban bie ban Ecclanb Dabbe gefonben* ©ie ban Dct 
^ooo2ber-quartierbcrftaenbeenBnjgenbe ban bagc 
tebageabbertemieban be toerufïingen te toatee/bie 

tegen Den gcmaeBt toaren/fonben Dare <0cbcputeer; 
bc aen ben ^zincc ban ©2angien / om Den te ereuferen 
bat fp geen bolB en mocDtenmiffen/boo?be3toarig; 
Ucben bie 3Pfdf8 op ben Dalfe Dabben/ niet-te-min 
boo?‘Det fïerft aenDouben ban ben ©2ince/ beloofben fp 
Dem notD b?ie baenbelen goebe foibatentefettbentot 
be b2ic bie baer ban te boren toaren gefonben/Delo; 
benbe 00& be felbe albaer te betalen en onberDouben. 
©oo2to' abbcrtccrbcn fp ben ©2incc/ bat fpgenoob; 
facBt toaren tegen be uitBomfb en ’t getoelb banbe 
^mfïcrbamfe fdjepen / toe te rufïen tot Dare befenfie * 
bctfdjcibenoodogfdjepen/en ban gdtjben 00B tegen tfmge 
ben l^cere ban 23illp ©ouberneur ban ©?ieflanb / bie ban etc 
fp berfïonben ooï? bed galepen en jacDten gereeb tc ^ öft 
Debben. ©berfulr Debben fp boen gereeb maBcn Dd £°u?ar, 
2übmiraelfd)!p of b’^Jnquifitie baer be <®?abe ban tter rc 
23offu opgebangento getoeejï/groot 125 lafien/op; toatï«» 
Debbcnbe i^octerg: ben ©icc-abmirad groot 108 la= 
flcn / opDebbenbe 80 eter#: fep boeperb/ dB groot om^ 
trent 50 ïaflen/en dB opDebbenbe 50 etens / en nocD 
tien toaterfcDcpen/ elB 30 eeterss / alle met Bofl en 
b?anB en ammonitie ban oo?log tod bco?fien/bie fp te; 
gen bie ban mfïerbam beben leggen onber jlSarBen/ 
beDalben bat fp tegen DetuitBomen ban bie ban Sim* 
flerbam/^aenrebam/ 3S0'cnbdft / ©uiBefloot en 
^cDdlinBtooube op bc binnetoatcrcn en mepren moe; 
f!en ljoubenb?iegaIepenelB opDebbenbe 9oetersS/en 
tien roepbacrfen/eljr opDebbenbe 18 man : nocD tegen 
be fdjepen en fcDuiten ten oo?logetoegeruflin ©?icsS; 
lanb / baer mebe be l^eere ban 25illp Det ^oo?ber- 
quartier en b’eplanbcn albaer meenbe tc qaelfen/ moe; 
ften fp noobtoenbig in ’t ©lie en baer omtrent toeru; 
fien een ^ömtradfebip/ groot ioolafien met 120 e; 
ter0/bet ©iceabmiraeifcDip ’t todB fp Dielben leggen 
boo? ©o^cum/mebe groot 100 lafien/opDebbenbe 
100 eters?/ een grote boot ban 50 lafien/opDebbenbe 
s o etcr^teen grote galepc opDebbenbe 90 eter Om o Ca; 
bier-fcDepen/ dB Debbenbc een roepbacrO/opDcbbenbe 
dr 30 etero.^opman 3©olter ©egeman/ ©ouberneuc 
ban fCeffd en b’anbcrc Cplanben Dabben onber Den 
ttoc jacljten / eljc met 18 eters?* ©ie ban pebenblife 
Dabben djr ttoc jacDten/ en bie ban Cn&Duifen een/op; 
Dcbbenbe dr 18 man /beDalben bat/ Dielben fp tuffen 
©effel en be |Baes? een boot /opDebbenbe 25 eters?/ 
bat fp nocD Didben op be CemO een bubbelb boot/baec 
op ^bmirael toao peter 5P?eriBf3 / groot 50 laft / op; 
Dcbbenbe 60 eters?: be ©ice-abmirael een groot fcDip/ 
opDcbbenbc8oeters?: een boot / opDebbenbe 40 eters?: 
ttoe Barbcels?/ dr opDebbenbe ?o eters? / on dr een 
roep-jacDt; beDalben bc fcDepen bie fp-lieben boben 
be boo2f5 tar gereeb Dielben / om in tijbebannoobte 
gcb?uiBen. ^p Debben ooB alle bc baBen bp be toacDt; 
Duifen op be bijBen gefielt / belaft te boojfien met peB= 
Branfcn/ manben/ jeilen / om bie opgetroeben te toet; 
ben / en baer mebe ben anberen te toaerfcljoutoen / in; 
gcballe ban noob of eenige aenBomfïe ber bpanben / en 
00B toacDt te Douben bp bage ennacDtebpbenDuiO? 
luiben Det gdjele |®oo?ber-quartier bob?. 

9ils? nu albus? beob?logop’tDeetfiegeb?ebentoerlX 
aen beiben 3ijben/ be ©?oot Commanbcur fijn neer; 
fïigDcib boenbe / om bie ban i^olianb en ^eelanö 
op Dot albergctoclbïgfie te oberballen entebeBrijgeit 
tc toater en tc lanbe/ en bie tcBrenbenen obermee; 
fleren t en be ptneeban ©rangien baer tegen / om 
be felbe te befcijermen en befenberen. ©en <©?oot 
Commanbcur meefi gcb?cBenbe gdb om fijn Brijgsf^ 
bolB te betalen enuittemutinatie te Douben/baer toe 
fp fcer genegen toaren / en bat be Staten ban riBe 
pobincien bagdpr grote BlacDten toaren boenbe 
ober bc grote mocbtoilligDeben ber foibaten / enbp; 
fonber ber ^pangiaerben / bic ongefiraft al bebe^ 
bat fp toilben/ ben ©?oot Commanbcur alles? boö? 
be bingeren fienbc* ©é pincc ban ©rangien ooft 
todmerftenbc/ bat boo2 lan&Deibs? bes? tijbs? Dcm be 
mibbden fouben ontb?eBen / om be madjt bes? Co; 
ninr te berburen/fo Beeft Dp be Staten ban psllanb 
enEeelanbboen ttcfc(j?ybcn tot ütotterbam / altoaeu 
Dp be felbe in ©crober boo? Beeft geBoubcnbcgcfïel; 

teniffe 
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S3eca- teniffe / gact en geïegentbeib ban ben itanbe ban 
npfmï ïtollanb en ^eelanD/ en Dat aengefien Ijet grootge* 
je Span* toelO Der bpanben aett allen oo?Den op De SanDen ban 
jfii fou« ^oiianben^eelanbaengetoenD/ of niet geraben 3p/ 
* fo eer fo beter / of metten bpanben te appoinctcren / of 
51/ Dan ban Den Coninfc ban ^pangten geljeeüjh en t’ecne* 
if men roael re fcftetDen / en mitöDien te beranDeren ban 
w™6"* ^tnce/om met bulpe en onDer De befeberminge ban 
mn een anDet CÖ?tfidtjh $otentaet/ De =£anDen jegens 

bare bpanben te befebeemen / mitfgaberg De gemene 
!te?hT fahe alfo te banbbouDen. <©e CDelen Die opte felbe 
>en en bergaberinge jegentooojbig toaren/aio De felbe pjo* 
ian pofttie Den 7 <©ctotoiO toao geDaen / bethlaerDcn bat 

nCffe fp öc fabc 1 toefenDe ban fo groten getoiebte als ooit 
4 boo?gehomen toaö/ niet eintclijh noclj bolhomentUjh 

en honben beguiten Dat bafï en bonDig fouDe 3pn / ten 
maren ten oberftaen ban alle Den anDeren CDelen ban 
garen ^ollegte Daer toe ten mingen fpecialijben be* 
roepen 3ijnDe/ alö in fo treffeljjben fahen en Den €- 
DelDom fo grotelijks aengaenbe/toel beboo?betege* 
fcbieDen/Dat fp-lieben Die Daer jegentooo^Dig toaren 
niet-te-min toel noDig bebonDen/Dat metten eergen 
en metter DaeD bier op een bagbeguit genomen fou* 
De toerDen/ met boo^gaenDe rijpe Deliberatie en be* 
Denhcn ban’t gunt totconferbatiebanbeCuangeltfe 
jScligie / Der Eanben b?pbeib/ pjibilegien / gerechtig* 
geiD/logijbe cogumen en toebomenbe toelbaertfou* 
De ban noDe 3ijn/op alfulbe beranDeringe ban $?in* 
te berfosgt *e too?Den/ gelijb men Des toel in’t gul» 
Den / boemel ban eenen Ccfgeer/ altrjb met fonber* 
ungeboo?fic0tigOeiD ban te boren beeft beraeDgaegt ; 
toaerom boetoel fp-luiDen egeen anDere nocbnaDere 
toeg of mibbel en honben bebinDen totter berlogtnge/ 
ontfet of bulpe ban Den Eanben in Defen boogb?in* 
genDennooD/Dan met aenneminge ban eenen anbe* 
ren machtigen C&tM&tn fpotentaet ban Den Co* 
mnhtijhe ban ^pangien te fcbeiDen/fobcgeerDenfp 
nocljtans alboren allen Den anDeren ban Den boo?* 
noemDen CDelen gefamentbjhDaec op bergaDcrt/en 
nietten felben De fahe gecommuniceert en beracb* 
fïaegtgetoo?Den/op Dat namaelS befahe na gemene 
bctoilliginge / 00b met gemeenDer banD en eenD?acbt 
ten goeDen einDe geb?acbt / uitgerecht en gebanbbaeft 
inoebte toerDen. <©e C5ebeputeerDe ban De ^teben 
becbiaerDert 00b / Dat fp ben niet en bebonDen genoeg 
rn ten bollen gelag / om op Defe fahe te beguiten/en 
bolbomen einteltjhe refolutie te nemen / toaerom 3P 
00b Daer op bertreb berfochten/om ’t felbe met bare 
©?oetfcbappcn te communiceren. Sdlfo toerb Defe fa* 
be uitgegelt boo? eenigcnhojten tijD/ en De bergaDe* 
ringe geleiD binnen 3&elf/om De felbe fahe af te ban* 

fitcfoTu’ öden/ en is nact belc Deraebgaginge eintelijh goeD 
JUS* gebonDcnengerefolbeert getoceg/ Dat alfo Daer geen 
lerainP hope en toas om metten Coninh ban ^pangienee* 
dtban nen goeDen berfeberDen bjebete bonnen mahen/Dat 
n°Sö men öacrom ban öcn Coninb ban ^pangien febei# 
anb ben/ en De fouberaintteit pjefentcren fouDe aen De 
iber te Contnginne ban €ngelanD/ gelijb biet na ter gele* 
icbm. genei* piaetfe fal toerDen berbaelt / alfo bet noch lange 

aenliep eer ’t felbe te toerb toetbe gegelt / D’ingructien 
Daer toe gereeD gemaebt / en De <0ecommitteerDe Dcr> 
toaertgigefonDen toerDen. 

^e faben nu alDuö gaenDe/DeDemiDDelertijDelb 
fijn befte. <©e ^2ince ban (©rangten fienDe Dat De 
<©?oot CommanDeur §gierib3ee meenDe aen te tagen/ 
fiaDDen Daer eenige baenDelcn goeDe folDaten inge; 
fcDt^c / Daer ober ^jonbbeerSCrent ban ^o^pCom^ 
manDecrDe/ Defe DeDe fijn neergigbeiD en blijt De ^taD 
aen allen plaetfen tebergetbenen boo?fien/De Dpben 
en anDere plaetfen O002 te geben en onDer toater te la^ 
ten lopen / op Dat De bpanDen bcnlieDenDaernieten 
fouDcn bonnen legeren. jBonfD?agon toatü ban opt^ 
nie/Datfe ^ieribjee tergonD betjoojDen aen te tagen/ 
Detoijle De b?efe Daer onDer toao/ en aleer fp ben meer 
bergerbten/ maer gfoïjan D’^forio/ en ^anebio D’3C^ 
bila toaren ban aDbijO/Datfe beboo?Den eerg De gerbte 
en bet Do?p ban 25ommene in te nemen /om Dat De 
JgollanDérsl en EeelanDerg geen mtDDel fouDen b^ 

1. Deel; 

iben ben alDaerte gerben/en Die ban Dienljoebobet 
17&?eïfcl)er een piaetfe fouDen bonnen innemen enger- 
ben / Daer D002 bun leger feer fouDe bonnen toerDen 
berbinDett/en Doo? bet Dooegeben DcrDijbente Doen 
bertreeben / bet toelbe fp met grote abbantagtefon- 
Den bonnen Doen / om bnrme goeDe na-bp gelegene 
plaetfen Daer fp garnifoen in bonDen toengen / en alfo 
fterber ban bolbe toerDen Dan fp-luiDen / alfo toerb be* 
goten / boetoel i'egen.0 D’cpinie ban |ISonfD?agon/ 
25ommcne eerg aen te tagen/en toerDe De Capitcin J",98 
<©on 5francifco D’Sïguilar 3!HbaraDometD?ie€om* som* 
pagnien mette boo?tocljt naer 25ommene gelag te 
treeben/ en Ijem/ fo na bP bonbe/ Daer te gaen loge* 
ren / gelpbbP öeDe/ en moege tergonb mette ^ol* 
lanDfefcberinutferen/altoaer aen beiDc 3ijDen eenige 
D00D blebcn / toaerom De boo?fcb?eben jpranctfco D’?C* 
guilar met fijn bolb logeerDe achter eenen Dijb/ber- 
toacljtenDe alfo De anDere troupen en bet gefebut 
tot De belegeringe geo?Donneert / De toelbe 00b al* 
Daer tergonb bolgben met ttoaclf guchen grof ge* 
fcljut/ en namen De bijhen in/ en planten bet ge* 
febut. 25innen 25ommene en lag maer een baenbel 
folDaten / Dan De p?ince ban <0rangicn fonD Daer 
noch böf baenDelcn binnen/ Die uit EuiD-^cllanD 
met noch tien anDere baenDelcn tot affigemie ban Die 
ban ^eelanbgebomen toaren/Die mceft binnen^ie* 
ribjee gcfcljiht toerDen. 25innen 25ommene com* 
manDcerben een ouD erbaren Capitcin en brtjgoman/ 
toefenbe een jfrancoio/ genoemt ïfêonfieur De M- 
belle / Die een pferebanDljabDe/en toao breupel/ fip 
toerDe geegimeert een beoom folDaet te toefen. <©e 
^pangiaerbenbaer gefebut geplant ïKbbcnbc/fcbo* 
ten feer fellpb op bd 5po?t D?ic Dagen lange omtrent ®oni^ 
óooofcboten/ Daer na bcDcnfp De bieffe befiebtigen/ 
offebequaemtoao om Den acnbal en fïo?m te Doen. CJ0 f ’ 
<©ie ban binnen fagen toel Dat fp’t niet lange en fou* 
Den bonnen bouDen/Daerom fp te rabe toaren om te 
parlementeren/ en te fien met een eerlijhappoincte* 
ment Daer uit te geraben / Doch dnige folDaten ban 
De ^pangtaeröen riepen uitDetrendjeen/ Dat bp al* 
Dien Ijaer De binnen rebellen toilben obergeben/Datfe 
fonber toapenen ban De toallen fouDen fpnngen / Datfe 
op geen anDere conDitien in genabe en fouDen toerDen 
ontfangen. ïD’toelb Die ban binnen bergaenDe / refol* 
beerDen Dat fp baer lybenfogocD hoop niet en toilben 
geben /maer 0en lijf/ goebenblocD tot Den uittergen 
mantoetoagenenOafarDcrcn. ^an iKonfDjagon in 
De trencljeen gebomen 3ijnDe/ aDbifeerDe metgjoati 
D’Cforio/^ancfjio D’Jübtla/en Den Capitcn iprancifco 
D’^Cguilar/ Datfe aen Den CommanDeur fouDen fen* 
Den/om bp ben te bomen om te parlamenteren. De 
felbe nu buiten gebomen teass/p?cfenteerDen fp Ijem if. i^.j 
eenige conDiticn/Dat bP De piaetfe obergeben/en fonber öan 
getoeeruittrecbcnfouDe/ Dat hP toel fag Dat De piaetfe 
niet boubaer en toas/feggenDe Dat Ijp niet te letten en uoubm 
IjaDDe op De tooo?Den/ Die fommige folDaten uitte tren* 
ebeen geroepen baDDen/toant bP toel toig Dat De folDa¬ 
ten toel getooon toaren malbanDeren febimpige en 
boogmoebigetooo^ben toe te roepen/Die men in fulbe 
gelegcmljeDen niet en bonbe Doen ftotjgen/en nochtans 
niet en toaren te atljtcn; Dctoijl fp-lteDen in Dit gefp^eb 
toaren/ en aleer De boodj CommanDeur IjaDDe geant* 
tooo?D / fo toaö ’er een ^paens ©aenbjager/ genaemt 
UBenDoce/ De toelbe een piaetfe befpieD baDDe/ Daer bp 
meenDe licbtelpb binnen De febanfe en De geritte te bo* 
men en Die in te nemen / fonber henniffe ban Den 
Cberge/ en Docht albaer grote eere tebegacn/enis 
alfo met omtrent bonDerb folDaten Daer op feer fit* 
rieufeltjben aengeballen/ maer Die ban binnen Die op 
baer boebe toaren / bebbenfe met fulhen couragie om* 
fangen / en met mtifguet-fcljoten fo toelbom gebe* 
ten/ Dat Den ^paenfen ©aenbaig met meer Dan De gjSnt 
belfte Der ^pangiaerDen Daer D00D blebcn/en De re* öocn rep 
ge meeggeguetg/togen met fctjanDe toeDercm afin 
De trenebcen/ Daer fp ban bare mcDegcfellen nocb toer* mmS* 
Den befpot/De toelbe feiDen/ Datfe alle beljoo^Den aen tmrrnb? 
Den lijbegegraft te toerDen / om baren boogmocD en 
geniaebte Defo?D?e/en bebbcnDe De ojDjc militarc ober* 

% i t 2, getre* 



Het aclitile Boek. E575° 
getreden / en b’o?döttnantie en refolutiedan Oare <©ffi? 
tieren gebioleert. <©en Commandeur binnenkom? 
itiene bit fienbe / gaf aen ben Capitein d’SUguillar 
boo? anttooo?de / bat Op tod fag / en oob fijne folbaten 
toelfagen/ bat fpDaer op de^paenfe beloften niet en 
mocljtenbetroutoen/men Dadfe b0O?DmnengefcDoi? 
den/maer fp fouben toel betonen batfe panen toaren/ 
en Den leden fo licljt in Henlieden Danden niet en be? 
trouden / ’t toeltt gefeib Oebbenbe / ging OP binnen bp 
fpbolb/Henlieden gereeb mabenbe om denfio?mte 
bertoacljten/daer toe OP be felbe feeuemtmeecbe / ooit 
Dope gaf/bat itonben fp maereenenfïc?mofttoeaf- 
flaen/datfp febcdijö fouben ontfet toerden. <©ed?ic 
^paenfe Cberfïen refolbeerdcn / om dep anderen 
öaegp / namentlijb ben i ? dDetobjiP met Det ballenbe 
toatct be plaetfe te beftö?men/eno?donneerdcn/dat 
de ^pangiaerden ben eerfïen fto?m en aenbal boen 

esom> ftjuöen / en baetr na be <©uitfcn en JBalen. ^ien bol? 
Kfr gcnde f° 3Ön öe ^pangiaerden met tiet lege toater 
macr met groot geroep / gebrijfcfj cngeb2uipfeerfurieufe? 
fefoefie» lp aengedallcn/en be b?effe en paliffaben befp?ongen/ 
JjjJÏÏL menenbe met ben eerden aenbal be plaetfe te toinnen: 
gen. ' maer die ban binnen fïrijdcnöc boo? Oaer lijf/leben en 

eere / öebbenfe feer touragieufdijb ontfangen / toel be? 
tonenbe bat fp geen leer jongerp en toaren / en meet bp 
fuift fpel getoeeft Dabben / fuljc bat ten toedeelden 
grote bloedfïo?tinge gefcDteden / toant be ^pangiaet? 
ben met grote obflinatie boo? Oet toaffende toater baer 
binnentoübentoefen. (Ser contrarie fo toecrbcn Oaer 
biebanbinncnfocouragicufeliibcnmetfulben goeben 
o?ö?efcljietenbe op Dunne bpandcn/ en alle tegentoeer 
boenbe / bat be befto?merP ben moeb begonbe te fael? 
geren/ en gebuurbe be feibe beft02minge meer ban ttoe 
uren lang. <0>c b?ie <èberfïe fienbe batter bele ban 
ï)en boift boob bleef/en bat be ^uitfenbanfelfpbe- 
gonben af te treeften /belaften bat beanbere Oet felbe 
utebe boen fcubcn/fonberlinge om bat Oet toater be* 
gontetoaffen/in toelfte retrairte meer ban 250 boob 
bleben/fo tod ^pangiaeröen alp ï^oogduttfen / en 
toel 300 geguctfi / bdialben bie in be»f!o?m boob ble- 
ben/ be rneefte ban be feibe geguetflen berd?onben met 
Oet toaffenbe toater / fonber batfe ftonben geOolpen 
toerben. <£>e /p?inte ban €>rangien Oabbe baer nocD 
ttoe baenbeien folbaten gefonben ban botterdam: 
maer be feibe cn ftonben baer niet binnen Domen / doo? 
bien fjet be bdeggerP te ftijerp befet Oabben. 

ssefoiu» jïSünfd?agon en öe anberc ttoe Cberfï e raeb geDou? 
tte om ben Hebbende mette p?incipaelfïe CfficierPban’tle? 
henttoe' ger/refolbeerdcn/niet jegenflaendc Oet groot berliep 
fiojm op bat fp in ben fto?m geleben Dabben/ nocD eenen genera? 
2som^ jen aenbal te boen ban alïe be jSatien/acOtende bat Oet 
iï!”Lcte Oen te grote fcliande foube toefen/bat fp befc plaetfe 

niet en fouben ftonnenberoberen. ^Ilbupberefolutte 
genomen 3ijnde/ïiebbenfp/om bie ban binnen Oare 
couragie te boen berliefen/geo?donnecrt/ bat alle be 
foetelaerp/ tccfd2agerp en jongerp Den toapenenfou? 
ben / en fo Onefï bc folbaten in be b?effe iegenP bie ban 
binnen fouben betOten enfïojmen/öatfpDendanop 
ben bijft omtrent be b?effe in ’t gefiefjtban bie ban Oet 
3Po?t fouben bomen bertonen/ en fïo?mDoeden op be 

JLU, ^pacnfc toijfe opfetten/ op bat bic ban ’t Jpo?t be felbe 
Sfarröcn fienbe menen fouben/ bat Oet nocO anbere aenftomenbe 
5“°* ^pangtaerden toaren/ bie tot fecourp en liulpe ban be 
mSl ^pangiaerfp nieutodijr aenguamen. Wen fioptt 

toapgeo2bonneerttebocnoptcn2ï (öttobaip.^teban 
’t 5p02t toel benbenbe batfe niet lange met toebenen 
fouben toerben gelateu/Oebben ijaer feer gefterbt nacOt 
en bag in ’t getoeer blöbenöe/ cn gereeb maftenbe aliep 
bat tot tegentoeer en tot Oaer befenfie fbubc mogen bie? 
ncn. ^e ^pangiaerben baer-en-tuffcOen fdioten ge? 
toelbig met grof gefefjut / berbe|fmercnbe allep bat bp 
bie ban binnen gcmaeOt toerbe. 3CIP fp nu gereeb toa? 
ren/ bieten fp toebecom met een eifelijft geDnjt/ geroep 
en gebrniP met groter couragie aen/enfp en toerben 
met geen minber couragie ontfangen en gerecontrecrt 
ön bie ban ’t fozt/ bie toel öetoonben/bat fp Oaer bleep 
bier genoeg toilben bcrltopen/ en niet iegcnliacnbe bat 
fp feer bermoeit toaren ban geflabig toaben en toa? 

Oen/ beben fp nocOtanp Oaer beborc feer toel/ gclijft 
b?omeenerbarenefolbaten/geiijD ooft beingefetenen 
Oaer toel queten / in fulhec boegen battet feer feliijD en 
bloedig gebocDten toerbe ten beide jijben/ fo batter be? 
Ie boob blebeti/fonber bat men in langen tijöeDonbe 
behennen/aen toelben jijbe be bictoné blijben foube/ 
toant men fag be boben én geguetflen baer in fulDe 
menigte leggen/batfe ben anberen in betoeg toaren/ 
beibe be partpen couragieeröen b’eene ben anberen 
om’tbefleteboen. <©ie ban binnen berbefenbeeeben 
Oen feer toel meer ban bijf uren lang met Ijare muf? 
guetten en rappieren / fonber bat men eenige fïautoig? 
Ocib in Ijenlieben Oonöe bemerOen/ baer boo? be <©bcr? 
flenp lafi gaden /bat be boo2f3 foetelaerp /jongerp en 
alle Oet gtau bat Oet leger bolgbe/ metOnnne DafDet? 
ten en fïo?mOoeben ïangp ben bpO aenguamen ge? 
marcOcett/ en Ooetocl Oen maer en toap belaft/ Bun 
maer te bet tenen / fo bocljten fp mebe öft folbaten ge? 
toeeft toaren/ in ber boegen bat bie ban binnen / bie 
feer mat en moebe toaren / öe moeb begon te ontbal? 
len / menenbe bat bc eerfle metberfcObolDberfierfet 
toaren/fo batfe renlaetften be beften inferegen/enop 
betoalguamen/boclj en b02f!cnbetoal nietaffppn? 
gen / tot bat ^nncDio b’Sïbila albaerbpguam/feg? 
genbe bat OP ficObertoonberbe/bat onber fobele b?o? 
me en b?abe folbaten niet een gebonben en toerb/ bie 
be couragie Ijabbe om in be fcljanp te fp?ingen / ett 
eifcljte fijn ronbaffe om bat fdbe te boen/’ttoelD een 
<§paenp mufguettier genaemt ®olebo / Oorenbe/ 
eifcOte een ronbaffe/ en bien Oebbenbe berliet fijn muf? 
guet eh fpjong baer mebe ban boben neber mibben on? 
ber fijn bpanben/en toerb terftonb ban beanbere ge? 
bolgt / boobftacnbe alle bat fp bonden met fulfcen furie urrijauii 
en Hitte/ batter toeinig oberbleben, ^ouberneur/ ‘ustno. 
na bat Op Dem feer Oloeb en tooom geOouben Oabbe/mcn* 
bleef baer boob met alle be anbere €apttcttmi/<©ffi? 
cieren/folbaten en intooonderen/fulr batter geen ttoin? 
tigperfonen metten leben afgefeomen 3ïjn/ maer Oet 
toap ebentoel een bloedige bicto?ie boo? be «Span? 
giaertp/toant baer bele Donderden boob bleben/cn feer 
bele geguetff. 9Slfo toerb 25ommene bedoren/ en met 
getodö en fto?mender Oanb ingenomen. 

<©it aïfo na baren fin befdji&t Oebbenbe / fo fielden 53^ 
fp o?b?e om ^iedtoeetegaenbdegeren/toantOennunnge 
niet meer inben toeg lag/ om bat te beletten, «©ebanzie 
(lab toap ban bictualie/ munitie ban o02loge/en ban'^5^ 
DrijgpbolD toel rebdiiDen boo?fïen/toant baer lagen 
aip Capiteinen binnen / 3foop ban ben <£nde / üanp 
Crom/bu25oip/^i£olaep 23ernard/ 3Cb?iaen be la(F-,l7>: 
po?to / 2Cmb?ofio le <©uc/ 2tiuDoniuP ban Rommel/ 
l^iclaep ïiupcOabec/^iclaep pucliet/€lop J5up? 
bam/$c. tot ttoaelf baenbeien toe/alle uftgelefen folba? 
ten/beOalben be burgeren: ober alle be felbe comman? 
beerde be boo?f3 fonber ^Hlrent ban 5^o?p/bie op allep 
met adbiip ban be anbere Capiteinen goede o?b?e (lel? 
be / om be belegeringe tegen te fiacn / en bc (lab te be? 
fenberen. jutten be dab aen be 3uib3ijbe ban be 
ï|aben toap een grote Ooogte ban affcDe/bie boo? lanb? 
fteib ban tgb uitte ^outbeten toap gebomen/en albaec 
begroeit toap/befeDebbenfp boen flerben / en aen be 
noo?d3i?de Ocbben fp een flub lanbp ban omtrent 
100 gemeten / rondom boen befcOanfen/ be refle 
ban’tgeOde lanb meeft al onder toater geftelt 3ijnbe 
mitp Oet booiflebcn ber bïjben/ fo bat Oet^paenfe 
leger nauliibp anberp Oem en mocOt ontöoubenbati 
op be bijben en in be beroberbe fcOanfen. gin ’t be? 
gin ban defe belegeringe bewoonden Oen b?ie man? 
ncn boö? bep bpanbp fcOanfen/teben boenbe om ban 
bep ^tadp toegen te parlementeren en ban accoo?b 
te Oanbelen/ fp toerben toegelaten om binnen be 
fcljanfe te bomen/ en binnen gebomen 30nbc p?opo? 
neerben fp / bat fp toilbenmabenbatbeflabèierib? 
3ee/mitpgaberp alle be fcOepen baer omtrent jijnde/ 
Oun onder ’t gebied ban ben Coninb fouben bege? 
ben/ fo men Oen reddpe conditiën en 00b recom? 
penfe toilben geben/en berfocOten bat men Oun na be 
blote foube laten pafferen / bie omtrent een Oalbe 
mijie toeegp ban be fcBanfe hertogen toap/bit toerb 
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bun gcacco?beert/ en 3P boeren met ftleine febuiten aen 
öe bloot / öe felbe aöberterenöe / boe bat ben <0oubet* 
neuc/Capiteinen en folbaten binnen Eierüsee toel ge* 
refolbeect toaren be fïab ten albec uiterden te öefenöe* 
ren en befcftermen/gaben te bennen al’t gene pen nobig 
öocbte toat fp te boen babben om ben bpanben te brem 
ben/ en in toat maniere fp meenben batmen ben foube 
bonnen ontfetten/ toat plaétfen bat öoo?gedeften öien* 
ben/om be bpanben felf te benautoen bat 3? qualtjften 
toeboer ban bictualie fouben bonnen bebomen. €n al* 
les? uitgcricbt bebbenbe bat 3P in bebel babben/ fo 3ijn* 
fe toeberom in be fcbanfe bp be ö?ie ^paenfe <Dberjten 
gebomen/ feggenbe boe bat alle be fcbeepe? Capiteinen 
geinclinecrt toaren /om ben fto?tclingemette ganfcbe 
blote bun aen be 3ijöen ban ben Coninft te begeben/ en 
batfe nu binnen ber fiab moffen rappo?t boen / altoaer 
öe €>bcr|te en Capiteinen öóenöe toaren / om met* 
ten gcmenen folbaten bic baer binnen toaren teacco?* 
beren / en bat 3p baerom notelijb toeberom in ber (lab 
mollen gaen/om be fabe boo?ts? tot een goeöen einbe te 
&?engcn/p?efenteeröen bat een ban benlieöen albaetin 
«Oflagte blijben foube / mits? bat een ban be ^paenfe 
Capiteinen boo2 <©flagier niette anbere binnen ber 
(lab foube gaen.ponf ö?agon en ö’anöereCberde ben 
lieben bolftomen geloof gebenbe / lietfe na be (lab ber* 
treeften / onöertuffen fjabben be ^paenfe goebe Dope/ 
bat fp fjaeft mcefler banber (lab too^ben fouben/en me* 
öebanbe blote/’ttoelft fp ben <tf5?ootCommanöeur ab. 
berteeeben/ bie bier ober feer berblpb toae?/ fulr bat bp 
ft02ts? baer na met Cbiapijn ©itelli felfs? in ben leger 
quarn: maer als? ftp baer na berflonb batmen met fjun 
ben fpot gefjouben fjabbe / en bat bit alles? gebaen toas? 
om tijb te toinnen / Uenlieben ban binnen te (lerften en 
boo?fien / ooft fjare gebjeften te laten toeten / fo toas? f)P 
feer ge(loo«/ en toel merftenbe bat bie (lab met getoelö 
nu niet en toas? te toinnen / gelijft toel metten eerden 
foube hebben ftonnen gebaen toerben/ beeft ÖP 02ö?e 
gegeben om bie derft te belegeren en alle toeboer te be* 
letten/om alfobefelbe met lanftljeiö ban tijbeuitte 
hongeren/en boo? gebiefttot obergebingc tebebtoin* 
gen/cn te? baer na naer SCnttoerpen bertrocften/altoaer 
IIP ben 9 j&obembiis? arribeeröe/ en beeft albaer be 
Hcercnbanöer <D?ö?e en <©cuberneurö banöep?o* 
bincien/namentlijft ben hertog ban 8lcrfcbot/öe<©?a* 
bc ban iBansffelt / zurenberg/ la Hlaing/ be la Oortje/ 
ïteur en meer anbere bpbem berfcl)2ebcn / om mette 
fe!beteberacö(Tagen ban alle faftenben ^eberlanben 
aengaènbe / en bpfonber om mibbelen ban gelb te mo* 
genljebben/ boo?bienuit ^pangien geen gelb meer 
en quarn / fo na b?eöet berbaelb fal toerben. 

roat bc * boojgcfciö / bat ben <a0?oot Commati* 
lecre beur / om 3tjn aenflagen op be deeltje guartteren te 
mn ©ü’ beter te mogen uitreebten / ben fEbince ban <©?an* 
rmeuT 8*cn op allc anbere guartteren fo beel toerr foefjt te 
jan gelben / bat elft quartier met fieb felben genoeg te boen 

foube hebben/ op batfe ben anöcrcn niet en fouben mo* 
Ej, gen affideren: fo toillen top bajt nu ooft ban öe anbere 
leemt plaetfen een toeinig herbalen. z©e Heere ban 25illp 
iptcJEi* Cüoubcrueut ban ©?ie(ïanö toegerud bebbenbe feftere 
Sc? jac^tcn ooiloge / beeft booi be felbe tot berfcbeiöen 
koo?* eetfen bp nacljte aen ben öijft ban <2?ertftoou in’t^oo?* 
lerquar* becquactiet eenige perfonen aengefet/ fo om te fien 
,eï* toat toacbten baer omtrent gebouöen toerben/ als? ooft 

om eenige ftonbfcftap te balen ban öe gene baer bP co?* 
refponbentiemebe toas? Ijouöenöe/ öocb alfo bpöaer 
met ftonbe uitreebten/is? bp met+3 toel toegerude jacb* 
ten ben n €>ctob?ie? bes? nachts? aen bet Cilanö ban 
<€e(fel getoeed/ober toelft Cilanö als? ooft bet Cilanö 
ban 3Dieringen commanbeeröe hopman aÉolter He* 
geman/betoelfteboo2lad ban ben Ctauberneut ban 
bet ^oo?berquartier ^lonftbeer ^ieöericb «Sonop/op 
be felbe feftere ff banfen tot betoaringe banbienbaöbe 

m boen maften, 3B>ie ban ’t Cilanö ban (€c(fel be bpan* 
;S!V öen octoaer toerbenbe / bebben ben terdonb in be toa* 
an©üc> penen begeben/ toaer boo? fp toeberom afgetogen fijn/ 
!**,«!; fonber batfe op’tlanb bebben bo?ben ftomen/ maer 
Sr Öebbett ben begeben na ©lielanb/ altoaer fo op ’t <©od; 
;ant>. einbe gelanöjpn. ïDeintooonöers? Baerg’ctoaertoec* 

I. Deel. 

öenbe5ijnmeedenöeeI/fonöer eenige toere te bieben/ 
boe toel 3P al rfarnen op getoeer gefet toaren/berlopen 
na ^uin/ eenige öocb toeinig öieberrafebt toaren/ 
toerben boob ge(lagen/3P bebben ’t öo?p geplonbert en 
baer na in b?anö gedeften / en toel omtrent 450 buifert 
afgeb?anb/en 3ijn fo toeberom metten buit t febepe ge* 
gaen fonber eenig belet/ ooft öe oo?logfcbepen baer om* 
trent leggenbe en bebbenfe niet eens? berbinöert. ^aer 
na ben 12 <©ctob. quamen fp met 14 jachten boo? ben 
oeber te ïDieringen / toel derft ban bolft 3önbe / fp?on* 
gen uite jachten totte ftnpen toe in ’t toater/en begaben 
ben in goebe o?b?e na ’t lanö toe / ban bie ban JBierin* 
gen toaren baer op toel boo?fien om baer te ontfangen/ 
baer bp ooft quamen öeconbop-fcbepenöie baerom* 
trent lagen/ ’t toelft getoaer toerbenbe/ is? öe fcb?ift on* 
ber benluiben geftomen/ fo batfe toeberom aftoeften in 
be jachten / en boeren na ’tiBarföiep baer fp eenige 
Coopbacröers? namen, ^ie ban ’t |loo?öer-quartiec 
delbenopalleöe Eeebpften bare toacbten bp Dage en 
bp nacbte / en o?ö?e om öe bierbaften op te treeften / be 
ftioeften te (!aen/en alle öe öo?pen boo? toacbten te hou* 
ben / fo bat öe bpanben niet en ftonöen uitrechten. €n 
alfo baer bebonben toeröe / öatter omtrent 80 Bergen 
baeröerg/ bie baer getoeer inöefcbepen gelaten bab* 
öen/binnen Cnftliuifen geftomen toaren/fonöer ban öe 
toacljt aengefp?often te 3qn getoeed / fo toerö o?b?e ge* 
delt bat fulr niet meer en foube gefcbieöen/öat ooft alle 
öe herbergen bpöe ïBjjftmeeders? en Capiteinenop 
een ure gebifiteertfoubentoeröen/enbatöe bo?geren 
öe namen ban be gene bie bp benlieöen logeeröen/mo* 
den aenb?engen/en meer anbere o?öonnantien tot toel* 
danö ban ’t lanö en ftrenftinge ber bpanben: fp hebben 
ooft in’t lede ban <Dctob. bptijös? ladgegebénaenee* 
nen gian Babers?/om alle be oo?log£-deöen en ps?-fpo* 
ren baeröig te maften / en tegen be bo?d be o?öonnan* 
tien ban bet ps? bijten bernieur/bebben boben bien noch 
ö?ie boots? boen toeruden tot affidentie ban bie ban 
^eelanb/bangelijften hebben fp ooft eenige febepen/ 
om op b?pbuit te baren toegerud / en öe baenöelcn in 
’t 3$oo?öer-quartier boen berdccften op 200 ijooföen. 

^)en 6 (Dctob. is? bes? Commanöeurs? bolft met 10 Hopman 
fcljepen op öe l^aerlemer iJBep? getoeed / en beeft ftem a°önn 
getoont omtrent öe«Duöetoateringe/altoaer bcï|ol* 
lanöfe een fcbanfe babben leggenbe / baer in een baen* neemt 
bel ftneebten lag uit bet ^002ber-quartter / baer obereen fc^ 
commanöeecöe Hopman gjoljan gebette r/öefe is? met 
3ijn folbaten op ? fcljepen geballen/ en is? na bes? Com* mer 
manöeurs? 1 o febepen aengcruftt / en hebben bet bede 
febip met bet gefebut ben bpanben afgenor.ien/be €a* fe 'a, 
piteinmetallcbetftrijg0bolftöaerop3ijnöe/boo?fcbo* dooö bie 
ten/ öoo2deftcn/ en ober boo?t getoo?pen/en fo ter felbcr °p 
tjjb albae? niet en toaren geftomen 4 boepers? ban Haer* en 
lem / fp fouben bet meerenöeei ban be felbe 1 o febepen fe uoo^t 
bebben geftregen / maer boe mo(ïen fp totjftenna bare 
fcljanfe. 

<De groot Commanöeur beeft ban geltjften omtrent 
öefe tijb Ijem feer gederftt omtrent Crimpen met beel ®^ot 
febepen / febuiten en famoreufen / bebe beel febepen en ® JJJ 
febuiten binnen (ïanbs? bjengenom bie ober begfcl te focm&e 
boen ftomen/ om ftem meeder ban be 3tecft en f&ffel te ©o?tfc 
maften/ meenöe ooft met getoelö in öe <Do?tfe toaert te ®a2 m 
ftomen en bic in te nemen/ en öe $?incc ban «Drangien n,cn. 
toel toetenbe toat bier aen gelegen toas?/ bebe baer te* 
gen alle ftjn naerdigljeiö om bat te beletten/b?acbt baer 
21 baenöelen folbaten met ioopaeröen/en toel 3000 
boeren bp ben anöeren in öe ^o?tfe IBaert/ om be bp* ^ 
anöen tegen te daen/en bias? feer fo?gbulbig en toaften* ban <®> 
öe / en fonö baer jpreöerift «Dttens? / als? Commiffaris? tanqim 
<Ö5enerael om te boen febanfen / fo bat öe oo?log in befe "aEWa' 
tijb op bet beetde toas?/en bie ban Hcllanö en ^eelanö J09 
feer benaut en geperd/öatfe niet en toiden toaer fp ben ome te 
te toacbten babben/ toant aen alle quarteren babben fp ft™™ 
genoeg te boen / boclj öe goebe toeficljt en naerdigbeiö 
ban ben boo?f5 ^?incc bebe fo belc / bat bP fo toel in öe 
<©o?tfea©aert als? anbere plaetfen tot fijnen bermete 
niet enftonöe ftomen. «Den n |§ob. fonbbp^lonft* 
beer 3©tllem ban (Creflong gouberneur banben 25?icl/ 
pond. la <!5aröe/Capitein picDiel en Capitein 25a* 

%\\ 3 diacn 
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iiïkiÉtt Sergeant jBaio? ban te 5ptancopfen met ttoej Caerl JSco?ta fijn Crcdï. foute nomineren: öattec 
*®iiraemeederg ban ben 25?id/ om te gaen na Ctaere* mtbbden en toegen te tinten toaren/ bat De boo?fcïj?e* 
2/ ö?ïïaetfe toelte beficDtigen / toaet men te feite ben plaetfcn beguamelbb ingenomen/geljouten en be* 
Ki1“fcuöfmoSn «Seft S/ m bc inSomfitesi ■ toaccttonjlmtoetsen: iattóctwi» 6c liclmitptw 
SnanSte beletten /en of men ’t felbe met bolbfoube penningen berbinbert / te gerebegeemplopeert / en te 
niogen betoacen. Cn bp aitten fp bebonten bat bet 
nietmogdijb en toare om ’t felbe te fterben/of met bolb 
ban oodogete betoaren/noebte te inhomfie ban ten 
bpant te toater te beletten / tat fp aio tan metten an* 
beien fouten abbiferen/boe en met toat nutte! men 
ïiitiantban ©oo?ne en antece eilanten foute mogen 
l'eUiarcn / tat te bpsntcn te felbe nietbecmeejïeren en 
Sen / öatfc baer op oob fouten letten / op toat plaet* 
fen men boetbolb / en toaet paetbe-bolb foute mogen 
leunen tot meefte berfebennge ter fdber eilanten / cn 
taffn taco toe oob roepen fouten te l£eere giagueg 
ban Camonb met eenige fcöeepsS Capitetnen/ om te 
b ramen bat be|t en mogdijb toasf. ®efe alle De gele* 
«entfieit beficötigt en tappo?t getaen öebbente/ io ten 
a&oumeejier ütanö x©upb lafl gegeben / om ’t felbe na 
tegelcgentbeit te derben. <©e $?inee tete oobber 
fcbciten tuben bieten baetboo?deben/ om tebpan* 
ten te Denautoen / en en Uet niet na al te becfo2gen tat 
ötenmp toaö/ fo tot befcïjerminge ban te plaetfcn.on* 
ter fijn C5oubernemente toefente/ als' ooit tot btenbin* 
ge ter bpanten / cn focïjt Ijcm oob toerb te becochen op 
flnöccc ttlflctfën# 

I F. „«.) «emoe ©?K(c8e «Mlwïcn met namen ®ocoban 

gnn.tt’ te nanStmi0toi fleiinötn ««cl BoMba roet een! ne,„«amftrnriebanbienanEuiti-BolIanii/futt6a: 
©jirfttie fcimfteliiitc raficurae / möonbenöe in effeete / bat men 
«ÊDeiiut* m 3Bd!-3D2ieflanten<0?ocningerlant grote boo2raet 
Snacn ban gelte maebte / namentüjb tat tic ban 3Bed- 
p?tnte ©2tefiant acngenomen batten / alle 28 Dagen op te 
öan €» {jongen 8100 en ettdsjhc g»ibcn0 / en tat een jacr lann 

bofe aenflagen belettet fouten bonnen toetten / en 
^oo?t-^ollant in goete rulle en b?ebc betoaert bonte 
toetten met bet©Iie/enbe ganfebe ^eebaert tuffen 
te eilanten en bet ,$oo?bet-guaraer: tat in fotanige 
plaetfcn met goete mittelen uitteboo2f33lantente 
onbcrboubmge ban te brtjgfluiben te bebomen / en tie 
ban bd ^oo2ter-guarticr alleen bet eerde berleggert 
fouten moeten toen: tat in fotanige plaetfcn te hope 
fouten bergateren alle te gene tic goete aenflagen 
om ten bpanten afb2eub te toen fouten toeten / en tat 
taer uit tot allen tijten/ op allen oojten en plaetfen/ 
bette te toater en te lante ten bpanten afb?eubge> 
tacn/ en met<0oteg b«lp^ rongoet teel ban3Befï- 
B?ief(ant ban ter ^pangiaerten tttannpe geb?ijö 
foute bonnen toerten: en tat te boo?f3 ïïoo?ta boo?tj$ 
generalijb en fperialijb met fijn €rcellentie / 00b met* 
ten <0oubcrncur ^onop foute mogen fp?eben en ban* 
telen / ’t gene tot tienfl ban te gemene fabe bp raet en 
atbijë ban fijn Crccllende fal tienllelijb 3ijn. 
iniïrucnetoag getateert ten 2 5Cugu|li anno if7°* 
<E5c ^3?ince ban «©rangten tefe faben oberleit en ge* 
eramtneert / en ten boo?f3 JSoo?ta in ’t lange geboojt 
bebbente/bebant te fabe toei toenlijb/maer obermits» 
bp fo beel te toen batte / tat bP fdftf «0 baentelen fol* 

ffangicit' aeturente: tat men oob altaec te goeteren ban te 
uitgetoebene / tie tot tien njt tocnodj met gebannen 
entoaren/optebente om te confifgueren / atö oob te 
goeteren ban te b20Utoen ter uitgetoebenem tat in 
Ï52oeningen cn €>mmciantcn aengebouten toerte/ 
om alle macnöcn 7000 guiten te ontfangen / taer op 
alë toe ettelijbe tuifenten op gefcoten toaren: tat tefe 
penningen alle gefamclt en gebeurt fouten toerten bo* 
ben ’tgene ojtmaeclp tot tier tijt gegeben enopge^ 
b:adit toaö getoeeH: tat oob bp etlijber buten giffim 
gc beel en flcrb gefcit toette/ tat tic ban te boo?f3 
4anten geilerbt toerten met grote (ommen ban pens 
nitvjën bp öcn <©oubccncut (jBcoccflcl/ öitï Ijun 
gen te toerb te (tellen t tat ten Colonel altaer boo? en 
na / bier cn taer fdjepen toegerull batte / en oob nocb 
toa# toeru|lente / tat uit ’t gene boo?f5 to gefeït en ge^ 
P2efumeert toerte / ja cpcntlijb gefeit too?te / Dat te 
i i002f3 Colonel met ctlnbe fijnen aenbang/ luiten of 
pcrfoncn/ccnftceté buiten te Santen ban foliant ge^ 
toeben / en cenftccliS notb Beöcftt/ in te boo?f3 kanten 
ban foliant refiterente/guate pmciij^^b cn bofe aen^ 
Panen op ïjet ^oo?ter-guartier boo? Ijanten DaDDc/ 
cm ter eerder gelegentöeiö te gemene en goete fabe te 
i utneten en te berberen / tat tacrom toel geraten toa* 
re / tat men ten Colonel te toen gabe / om altaer fijn 
«eït te beleggen/ en te bcïjinbercn tat Ijpniet meer 
ontfanne/ en om fijn berfïant en acnflag binnen ftm 
eigen palen te beöouöen / cn te beren tat bet felbe met 
ober in Mant met item/bUrcm en tonter balie. 
® at fulr toel bonte gefdjieten / mitö tat etlijbe pïact* 
fen met toater rontfom befingelt/ ingenomen/gebe* 
mat of befdjöttfet en gep?obianteert toerten / taer 
Iwm te toater ban bp bomen / en geenfing tan te toater 
ban acnbomen / tat te felbe plaetfcn met ïjulp ban tte 
tean’t iS002ter-guartier moden ingenomen toerten/ 
en tat üSonböeet ^ietcridi ^onop taer ober <©0U' 
berneur foute toerten gedelt t om fo ’t goubernement 
ban bet iaoo2ter-guartiermet ©jicflant bp p?obifie 
annejete maben/tot ter tijt toe te boden tot fegorn 
banfnn Crcellentte gereditueert fouten 3im / en öe 
boo2f3 Hanöen baer fdf;S fouten bonnen repten: tat* 
ter ettdijbe fotanige plaetfen, toaren / öte De booifs 

ten tot aiTMlcntie ban tie ban &t-!|olIanb/fuIr tat 
tie ban bet ^oo?tcr-guartier geen bolb en fouten mo* 
gen miffen/ tat fpoob grote boden te toater meden 
toen om baer guartteren te befdjermen / beljalben tat 
fp notb D?ie co2log-fcbepen toaren toerudente tot ont* 
fet ban tie ban ^icric3ce / gdijb fp oob 100 laden rog* 
geb002tie ban EiertC3ee toegefeit batten te fenten/ 
m te boden ban tien te berftbieten / fo tarbt bP wel/ 
tat tie ban bet |^oo?ter-guartter nieten fouten totl* 
len berdaen om bolb / tat fp niet nuffen en mochten! 
nocb penningen tot toeruffinge ban oodog-febepentot 
tien acnflag notig 3ijnte/te berftbieten/ fo beeft bP Die 
fabe boo? een tijt uitgeffdt/bocb op bet aenbouten ban 
ten boo?f3 Card ïloo?ta / al$ oob ban dartelt Cn* 
teng ban 3|5entbcta (tc toelbe ten fdben aenflag per* 
foonlnb p2efentcerte te toerb te dellen / bebbente taer 
toe affidehtie en mittd/fo beeft De $?ince op De boo?fj 
indructie gegeben tefe apodiUe. 

SYne Excell. ordonneert den Gouverneur van het 
Noorderquartier goede correfpondentie te houden 

mèt die van Weft-Vriefland, en {onderlinge metten 
ondergefchreven van delen , beveelt voorts den felfden 
in alle goede gelegentheden en occafien te doen, fulx 
de welvaert en verfekertheid van den Lande fal verei* 
fchen te behoren. Adtum tot Rotterdam opten 22 No- 
vembris 1575. En was ondertekent, 

Guillaume de NaJJau. 

E$ beeft bobentien föattboltCnteg banjlente* 
ta commiffie/ om ten bpanten in ©?ieflant alle 

sfb?eb te mogen toen / recommanterente ten boo?* 
noemten ^onop/om ten fdben alle affihentte te toen/ 
na te gdegentbeit foute toet?agen. ^e boo?f3 ïioo?* 
ta / om tefe fabe te bo?teren / beeft taer ban in t lan* 
ge en b?ete gcbanbdt met ten «©berden ^onop: maer 
tetoijle te felbe tod toid/ Dat Die ban bet $oo?Der- 
guarticr ntetgeflnten fouDcn 3tjn/ immers folaetm 
’tjaer/op ©?ieflanD petaen te rechten/naDemad fp 
lieten bp tijte ban bo?d al ben bolb tat fp batten/ toel 
ban toen batten om ben fdben tc tefenteren/ beeft te 
fabe uitgeddt/toch belooft bcn-Iiebcn tergdegentec 
tijt alle aflïdentie tc toen/mittder tijö foutenfe goete 
co2refpontcntie metten antcren bouten, "m boo?|> 
^onop batte oob eerd cenen anteren aendag boo? 
lianteh / tie bp meente ban meerter impo?tantte te 
toefen / namentüjb om te dat ban ^mdertamte be* 
bomen/taer in bp met benniffe banben Pdnee ban © 
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rangic»/ cn boo? fijn exp?e3 bebel/ al rniigen njb fecre* 
tdijli boenbc toa3 getoeeff/en co?refpDnbentie Dielö 
metten Co?nel Herman gelling/tottoel&eneinbebe 

5>«wte l^ince ban ©rangien met fijn eigen fjanö berfcDeiben 
!Sc fecrete b?ieben aen ben boo?f5<§onop en gelling ge* 
tan toe- fclpebcn ijabbe/ op bat baer niemand anbcr3 feenniffe 

af foube bctjgen/ fo bat DP fijn eigen ^ectetaiiffen niet 
an<©- enbetroube be b?iebentefcï)?ijben. €n i§onop Ijielb 
angim binnen 2Cmfferbam co?refponbentie boo? cenen peter 
imam- j^üfemfj.ban^aerlem/bieonberberelbangtepnen' 
eöS albaecte b?engen / met pafpoo?te ben panbelalbaer 
«en. tjolp b?ijben. *©cfen Danbei i3 alfo fecretelyb beieib ge* 

toecff eenige maenben lang / met feer goebe Dope ban 
een goebe uithomffe. ^e Colonel gelling pabbc fecre* 
telrjfc be plaetfe/ teaer men beginnen foube/ ban buiten 
öeficDtigt/en boo? anbete ban binnen boen beficDtigen/ 
en Dabbe goebe Dope baer toe / ben aenffag foube men 
te toerh ffellen bp be l^ciiigettoegö poo?te/omtrent een 
plaetfe genoemt 2Soeren-berb?iet/ baer toaren böftig 
toaegDalfen binnen ber^tabbeerbtg/ bietoiffentoat 
fP te boen fouben Debben/ en fouben beginnen best mo?* 
gen3 tuffen D?ie en bier uiten /be lofe bp ben <©bectoom 
foube toefen Iffenbelf/ binnen beffab^affau. ^en 
aenffag toa3 gemaebt om met 20 baenbelen aen re 
bangen /maet om bat be <0?oot Commandeur ben 
pince mibbelretijb fo beel toer&3 beroebte/bat Dp niet 
meer ban negen baenbelen baer toe en bonbe fcDicben/ 
beeft be fake boo? eenen tpb moeten uitfetten en fecreet 
Douben/ op bat be luiden die ban ben aenffag toaren/in 
geen perjjbel bomen / en be fabe ten quaedffen aflopen 
en foube/en baer boo2 alle Dope bedoren foube toerden, 

attoet- Omtrent befen ttjb quamen berfcDeiben abberten* 
tien fo uit Cngelanb al# ban $nttoerpen / bat in 

giek «^pangien eenige fcljepen gerect gemaebt toaren/ om 
re fcfie- in Nederland te bomen / ban batfe meeff toaren boo? 
£n °p ffo?m en ontoeder bergaen/be reff e toaren in Cngelanb 
Sioaï- in berfcDeiben Dabenjs gcatnbeert/Detbolb baer op/ 
ticfu- 3önbe meeff fieb en btanb/ toaren meeff fonber maffen 
«**■ en feilen gearribeert / fo batfe toeinig te b?efen toaren/ 

en niet beel fouben bonnen uitrechten. Cben toel Deeft 
be pinte baer tegen eenige oo?log-fcDepen boen gereet 
maben/ om op Daet bomff e te pajfen/docD 3ün eenigen 

^teutoe ttjb dacc na alleen tuffen bier of 500 man jêpacnfe fol* 
föröf» toten feer armelpb toegeruff gea?ribeert tot <©uinfeer* 
arnüe' ben / onber Capitein <©uinea / die ben C5?oot Com* 

tot manbeur aldaet omtrent berbetlbe om Den-liedente 
Kn. berberfcDen/ toefenbe met der felber bomff e niet feer 

berDeugt/ om batfe Dem meer tot beftoaringe ban ber* 
UcDtinge dienden. 

3£en 9 jSob. 1575. i3 be oude <®?abinne ban Cmb* 
ben Inna/ geboren ban Clbenburg C5?abinne ban 
<©off-©?ieffand in ben ï^eerc geruff/fp Dabde in Daren 
tijb be berd?ebene iSeöerlanbecs bele»goeb3 gebaen/en 
toaes een feer <©obb?efenbe en CDffffelijbe C>?abmne/ 
die be<6etefo?meetbe Religie feer toegebaentoa3. 

©e g?oot Commandeur / gelpb Dier boren bcrDaelt 
i3/ toa3 binden mnttoerpen gebomcn/ en hebbende al* 

manDeuE baer be Igeeren bande <©?b?e/ <©ouberneur3 ban be 
omfoeö poptncien / en andere ban ben Kade ban^tatcbp 
een ban Öem ontboden / Deeft DP Dm bertoont het boo?beel bat 
iér <©?- Dp op die ban Rolland en Zeeland getoonnen Dadde/en 
^e 6L tot ft? flopte/ bat Dp Daeff meeff er ban henlieden toe* 

fcn foube /bp aïdicn DP maer geaffiffeert toerbemet 
pen. gelde / baer aen het Dem nu toa3 falgerenbe / toant Dp 

uit cêpangien nu in langen tijd niet en Dabde teber* 
toachten/ boo? be grote t’achterheib baer be Coninb in 
toa3 gebomen Ö002 defe ^eberlanbfe oo?log/toaet boo? 
Dpgenoobfaebttoa3 getoeeff o?b?e te ff ellen in fijne fi* 
nantien / toant ben j&ederlandfen firtjg Dem alrebe 
meer ban 42 milioenen ^ucaten geboft Dabde /baer 
ban bemeeffe Delft uit ^pangientoa3 gefonden. Cn 
bctople be Coninb boo? bifpenfatie banden pau3 Dab* 
be moeten te niet boen en cafferen be contracten metten 
<0enebopfen en andere l^ooffe negotianten aengegaen/ 
boo?begrote toocberbiefp genomen Dabben/fotoa3 
be3 Coning3 credit bp be felbe boo? dien tijd fo ge* 
ftoabt / bat DP geen geld ban be felbe en bonbe lichten/ 

(F. iif.) fuljcdatDttUan node toa3/batöe panden Den felben 

moffen helpen. Cn betoijle Dp facD bat be Staten geen 
einde en maefiten ban geetfcDte beden/ maer b'eene 
uitffel op b’anbere toaren foebenbe fonber batter pet 
ban guam/ ban bat fpb’eene doleantie op b’anbere 
toaren boende/ fo bat DP genoobfaefet toa3 getoeeff 
beleongeregeltDeden banDet bnjg3bolbongeffraft te 
laten paflferen/ en bedtoongen/ bp mantere bantara* 
tieeenig geld te bebomen/maer toant Det niet beel en 
bonbe Delpen / en bat Det brtjg3boIb beel maenben ten 
acljteren toa3/fo fo?gbe DP boo? een generale mutt* 
natie/bp albien fpDen felben niet entoilden Delpen/ 
toaerom DpDmluiden albaer berfcD?eben Dabde / ten 
einde fpDen fouben Delpen ten beffen abbiferen op alle 
faben ben bienff de3 Coninr / ’t gemeen toelbaren be3 
Hfanö.ö / en be befenfie ban be fubjecten rabenbe. 

boo?f5 Zeereu meenden bat be Staten nu al lan* 
geinljanbelinge metten anderen toaren getoeeff/om 
middelen ban gelde te binden / ban bat be faben fo feer 
langfaem boo?t gtngen/guam boo? dien de Staten ba* 
geüjr fo grote blagten Doo?ben ban be onbeDoo?lpbe 
maniere ban be taratien/en Det afb?ingen bande ffDat* 
tingen die boo? 3Cnb?ie3 be Cigoigne en andere fpne 
abljerenten / boo? commitfie of laff banden €>?oot 
Commandeur gebaen toerden/al3 00b banfeiteltjbc 
leberinge ban Dnber / Doop en fftoop / al3 toefenbe be 
faben te feer ero?bitant/ en toilden Dem toel berblaren/ 
bat foDp ben Staten nieteenig contentementopDare 
blagten en bede/bat te befo?gentoa3/battetalle3in 
confufieraben foube. 

Cn Doe toel be boo?f3 C>?oot Commandeur ber* 
blaerbe / bat ftjn intentie altöb getoeeff toa3 om be fel* 
be taxatiën en quotifatien te boen cefferen / fo toanneec 
Det accoo?d opbe p?opofitie foube gebaen toefen /en 
batter middel foube toefen om Det oo?log3bolb ban be* 
taltngete boo?ficn/ gelijb DP 00b / aengaende belja^ 
ber / Doop en ffroop boen foube tot fulben rebelpbe taux 
enp?tj3/datdeonderfaten genoegfaem contentement 
fouben beDoren te Debben. 

,§oen DoeftDP nocDtan3 niet beel bonnen uitrecD^ 
ten / toaerom Dp genoodfaebt i3 getoeeff / na berfcljei* 
ben bergaberingen / op een ander middel te berfoeben/ 
om bp p?obifie eenige penningen bp maniere ban ie* 
ninge te bebomen / die be $?obiucien namael3 aen 
Daer confenten fouben bo?ten / toant Dp breeg b’cen ab* 
bertentie op b’anber / bat bp albien baer geen P20mpte 
cemebie ban geld en toerde gebonden / om Det oo?log3 
boib eenig contentement te boen / baer Daeff een gene* 
rale mutinatte foube gcfcDieben/bie alle be mutinatien 
Die ooit getoeeff toaren / noclj te boben fouben gaen/ en 
folicfft niet en foube teffillen toefen/ toaerom Dpcen 
leninge geeiffDt Deeft ban 1200000 guld. ober alle be 
^?obmcien/baerinelxfünquote foubeb:agen. ©an 
bieban25?abanbeifcljteDp 3^0000 gulb. gclöbbpbe 
nabolgenbe p?opofttie blöbt. 

MYn Heeren. Alfo fijne Excell. federt fijne aen- 
komfte totten Gouverneraente van defen Lan- fiUcüati 

den van herwaerts-over een fonderling en merkelijk ^”aot 
leecwefen en mishagen gehad heeft, de felve gevonden Corj- 

j en gelien te hebben met defe troubelen en beroerten fo nianfteiK 
grotelij k gequelt en getravailleert,met fulke langwijlige 
oorloge ook befwaert,met fo groot uitnemende getal ban53|a- 
yan krijgfluiden van alle natiën,die men grote fommen öanö' ons 
van penningen fchuldig was, met ceffatie en ftilftant |fe!, ' 
van denegotiatieentrafike, en mits fo menige andere njorapte 
befwaerniffen die gemeinlijk de oorlog navolgen, en 
prindpalijkde inlandfe oorlogen, hebbende nochtans ®®”o00) 
fijn Excell. na fijn vermogen met alle forgvuldigheid gulüeu£ 
hem geemployeert tot verlichtingevan dien, en indien 
hy ’t felfde fo niet en heeft konnen befchicken en pro- 
cureren als hy wel begeert hadde, zijn daer van oorfake 
geweefl: vele fwarigheden en occafien federt overko¬ 
men,fo wel by oplichtinge van oorlogs volk by de vyan- 
den gedaen en geprocureert als anderfins, en nochtans 
heeft al gedaen dat mogelijk is geweeft, fulx dat hy hout 
dat defe Landen nu min belaft zijn met krijgllluiden s 

dan die waren tot fijner aenkomft in de felve Landen,, 
hebbende ook daer en boven fijne Excell. in feer grote 

2fiif 4 fwa- 
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fwarigheden hem bevonden, door de muiteryen van 
eenige krijgüuiden meer dan eens gefchied , ombeta- 
linge re krijgen van’t gene dat men hen fchuldig was, 
’t welk vele bedroeg en beliep: daer in hy nochtans, en 
om te verhoeden d’inconvenienten die defe Landen en 
de goede onderlaten van dien daer uit hadden mogen 
volgen en toekomen, den alderbeften orden en regel 
geilek heeft alft hen mogelijk is geweeft. 

Voorts en heeft fijne voorfz Excell. niet opgehouden 
noch gecefifeert aen fijnder Maj. te folliciteren,om voor 
alle noodelijkheden van gelde te willen verfien, fulx dat 
fijne Maj. (tot onfprekelijken interefte van fijne ander 
Landen en Coninkrijken) herwaers-over veel mil- 
1'oenen goudsgefonden heeft,(onderlinge federt d’aen- 
komfte van fijnder Excell. in defe Landen , boven de 
welke fijne voorfz Excell. herwaers-over genegocieert 
heeft, voor uitnemende en excelfiye fommen van pen¬ 
ningen , verbindende en verobligerende particulierlijk 
fijn geloof en'credit om defelveterecouvreren: alle 
't welke met het gene deffer uit Spangien gekomen is, 
vervaren en geemployeert is geweeft in ’t onderhouden 
van het oorlogsvolk, en rot furniflemente van de note- 
lijkheden herwaers-over voorgevallen en overkomen, 
en om niet t’onderlaten daer mede men de rufte en vre¬ 
de in defe Landen foude mogen reftitueren. Gyhebt 
mogen verftaen wat prefentacien dat men eindelijken 
den rebellen en wederfpannigen gedaen heeft, dewelke 
nochtans, hoe groot, ampel, mild en genadig de felve 
waren, men niet geacht en heeft, ’t welk aenmerkende 
men benodigt en gedrongen is geweeft, de wapenen 
wederom aen te nemen,employerende het oorlogsvolk 
fo men gekonnen heeft, eerft op de Hollandfe zijde, en 
daer na op Zeeland, de welke fogelukfamig geexploi- 
dreert hebben geweeft, dat men uit de handen van de 
rebellen verkregen en gerecouvreert heeft eenige Ste¬ 
den, Sterkten en Eilanden, en was fijne voorfz Exc. op 
feer goede hope van beteren voortgank en hadde ge¬ 
weeft dat de felve buiten allemeininge en onverfiens 
hem bevand in een perplexiteit alle voorgaende paffe- 
rende, procederende door gebrek van geld, fo wel van 
defer zijden als van Spangien fonderlinge uit faken dat 
fijne Maj. hadde willen orden Hellen op ’t ftuk van fijne 
finantie by feker decreet. En hoewel fijne voorfz Exc. 
verhoopt, dat fijne Maj. ’t felve niet en fal willen exten- 
deren totte negotiatien gedaen mette koopmans van 
herwaers-over: heeft nochtans ’t felve decreet zijn ge¬ 
loof en credit ganfehelijk afgeworpen, fulx dat hy in 
geenre manieren middelen heeft kunnen vinden om 
eenen Huiver op te lichten, ter tijd toe fijne Maj. daer 
in verfien fal hebben, d’welk hy verhoopt korts fal mo¬ 
gen wefen, om te continueren het fecours ordinaris, 
daer mede men tot noch toe defe grote menigte van 
krijgfiuiden onderhouden heeft, de welke eenfdeels te 
dier oorfakegemuit hebben mette wapenen in de hand: 
andere bereet om de felve na te volgen,en andere (fo de 
Gouverneurs en Overflelchrijven) zijn algereet (fon- 
der promte remedie van gelde) om de plaetfen en flerk- 
ten van haer garnifoenen te verlaten en abandonneren 
tot beneficie van den vyanden, welk een onreparable 
fchadeen quaed foude wefen , fulx als een yegelijkwel 
bemerken kan: in der voegen dat fijne Exc. hem be¬ 
vindende in defen nood en extremiteit, fonder eenig 
middel van remedie, en aenmerkende de aenHaende 
confufien, inconvenienten,ongeregeltheid, dangieren 
en periculen, daer in de Landen van herwaerts-over en 
de goede onderfaten van dien apparent waren te vallen, 
heeft bedwongen geweefi fijnen aenflag en voornemen 
ie verlaten voor fekeren tijd, en binnen defe Had weder 
tekeren , en aldaer tedoen befchrijven de Ridders van 
den Ordonnantiën, Gouverneurs van den Landen en 
Provinciën, en eenige andere goede perfonagien, om 
met dien van fij nder Maj. Rade van State hem te affifle¬ 
ren en adviferen op de middelen en expedienten by de 
welke men foude mogen remedieren tegen defen uit- 
terflen nood, daer in men hen jegenwoordelijk bevind; 
en voor te komen de grote inconvenienten die een yder 
voor oogen fiet, indien daer in met alle vlijt niet verfien 
cn worde, tot ganfche bederfeniffe van den Lande. En 

eindelijken na dien de fake in diverfe vergaderingen 
gedebatteert en geexam ineert is geweefl, en heeft men 
niet geringer, gerieflijker noch commodieufer bevon¬ 
den , dan ’t felve den Staten te vertonen, elk in fijn Pro¬ 
vincie , en aen den felven te verfoeken, dat fy refpeCti- 
velijk daer toe willen doen eenig fecours by forme van 
leninge, aenfehou nemende op defen groten nood, om 
tijd te winnen,en de krijgfiuiden te onderhouden: mid- 
deler tijd dat fijne voorfz Exc. daer op verwacht dc afit- 
woorde,orden en provifie van fijne Maj. den welken hy 
van dit inconvenient geadverteert heeft , ook om daer 
en tuffen te adviferen opte toekomende ordonnantiën 
en afdankinge van eenige regimenten krijgfiuiden die 
men gevoeglijk fal kunnen doen, en op de verminde- 
ringe en befhijdinge van de onkoflen die men foude 
m ogen excuferen, en voorts tot beteren regel, d ie m en 
voortaen fal mogen Hellen tot verlichtinge en ontlaftin- 
ge van den lande, gelijk God te getuigeniffe, fijner Exc. 
intentie is geweefl van ’t beginfel dat hy in de felve lan¬ 
den gekomen is, daer van ook genoegfaem getuigeniffe 
fouden mogen geven de gene die met hem gehandeld 
en gecommuniceert hebben, en infonderheid omde 
voorfz afdankinge alderfpoedelijxfl te doen en effe¬ 
ctueren, en de gemeinte van alle vexatien en onnodelij- 
ke koflen te verlichten, en foulageren, heeft fijne Exc. 
gead vifeert en gefloten dat de Gedeputeerde vande Sta¬ 
ten fouden felfs afiïfleren, prefent en jegenwoordig zijn 
met fijn Maj. Commiffarifen, om afrekeninge te doen 
mette voorfz, krijgfiuiden die men begeert af te danken, 
en dat te dien einde hen gegeven fal worden declaratie 
vande betalingc, leninge en fecours, die hen by fijne 
Maj. gedaen zijn geweefl. Gelijk ook de voorfz Staten 
hen fullen mogen behelpen mette contributien, avan- 
cementen, en alle ’t gene dat fy op de hand gegeven, ge- 
borgt en de voorfz krijgfiuiden gef urneert hebben,welk 
fy hen afkorten en defalqueren fullen, begerende dat 
daer in gebefoingeert werdetén aldereerften dat mo¬ 
gelijk werd,om het Land te ontlatten vandevoorlz 
krijgfiuiden daer de felve niet nodelijk en zijn, d’welk 
eenfondcrlinggoed,profijtelijk en noodfakelijkwerk 
wefen fal. Mits welken begeerd en verloekt fijne voorfz 
Excell. u mijn Heeren, dat aenmerkende defen groten 
nood, en de ongeregeltheid en defordre den Landen 
aenftaende en inevitable, fonder geringe en vlijtige re¬ 
medie, en nemende ’t felve ter herten fo ’t wel betaemt, 
gy daer toe wilt promptelijken affiliëren met defomme 
van 3?0000 ponden, van 40 groten vlaems’tpond,by 
forme van leninge en fecours om te geraken totter fom- 
mevan nooooo gelijke ponden, die men noodfake¬ 
lijk bevonden heeft den Landen van herwaers-over 
generalijken te eiffehen, om d’een den anderen te hel¬ 
pen , en om te eviteren het groot quaed datter aen-* 
ftaende is, indien de krijgfiuiden ( hen faillerende d’or- 
dinaris onderhoud en fecours) hen abandonnerende 
uit haer eigen autoriteit, fonder orden en difcipline, 
voor hen felfs te procureren remedie tot hen onder¬ 
houd en alimentatie, welk in dien gevalle fijne Excel!, 
niet en fiet hen te mogen beletten fonder de voorfz alïï- 
ftentie, gelij k ’t felfde feer wel verflaen is geweeft by de 
Heeren, geweeft zijnde in defe communicatie. En dat 
voor eenen tijd van drie maenden, middeler tijd dat de (F. 130.J 
andere middelen van afdankingegefocht, en gepraCli- 
feert fullen worden, daer op eerft en al voren afgekort 
fal werden , ’tgene des men betaelt heeft den voorfz 
krijgfiuiden die in Braband garnifoenhoudende zijn, 
u recommanderende cnbelaftende de goede hand te 
willen honden ,dat hier in gebruikt worde fulke vlijt 
en fpoet als defe fake vereifchende is, wefende van ful- 
ker naturen, ja van fulker nood, dat de felve niet al¬ 
leenlijk geweigert of gerefufeert, maer ook egeenfins 
uitgefteld en mag worden, fonder ganfche confufie van 
alles, en dat mits dien gy van Honden aen, en metten 
eerften vind by fijne voorfz Excell. meteen accoord, 
londerlingen overmits dat men grotelijk beducht, dat 
den jegenwoordigen nood fo weinig uitftel, als ’t fel¬ 
ve is, niet lijden en fal kunnen, gemerkt dat in fui¬ 
ken nood alle uitftel en dilatie van periculeufc confe- 
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gulden. 

3 alfo op ’t betfoeb ban befe leninge te doen noep 
grote ftoatïgpeden gemaeöt toerden/ fopecftde 

boo?f3 <®?oot Commandeur een taxatie gemaebt ober 
alle hefteden en platte landen ban 25?aband/ nabe 
macljtbanelfieplaetfe/ najijn goeddun&en/enpeeft 
tot bien einde be commiflïen boen depefcperen/ om 
bie te boen executeren / ’ttoelb pp be Staten Beeft 
boen beXtóittigen / fuftinerende ’t felbe te boen boo? 
ben uittergen nóob/ en tot jtjn groot leettoefen/alfo 
pn geen geld ban de ïtoopluiden op 3ijn crebit cntoift 
tebefiomen/en batbe nood ban de folbaten geen ber* 
treft en mag lijden / fo bat pp gcnootfaebt toas 3ijn toe- 
blucpt te nemen aen be particuliere tontrtöutten en 
guotefatien/ ten einde niet en fouben gebeuren d’tncon* 
benienten/ beranberingen / faccagementen/ getoalt 
enbiolentienandexfins onttoijfeip apparent toefen* 

_ be. 
stafm <£einteip na bele f toarigpeben pebben be staten 
bjnï32a> ban25?abanbben 2i <©ecemb?iS mits ben tutterjlen 
6ana' noob / en fonber ’t felbe getrocöen te mogen toerben in 
[Sn confeguentie/geconfenteertbpmaniere ban leninge/ 
öe ïcnmf in be geeifcfjte 3 50000 gulden/te toeten 2 7000 gulden 
3e ban tuffepen be tijd en ben 29 ber feiber maenb / en 2-, 000 

guldenden 5 ^Januanj 1576. en be 300000 guiben in 
be maeriben ban ^anuarto / fetouario en |Bax* 
ttob^egale po?ttcn/ mits datelijb ontlaft te toerben 
banbe boo?f3 contributien/ guotifatien en fo?felij&e 
eractien/enbatbe commiffien bien aengaendegege* 
ben fouben toerben gecaffeert en geannuüeert/ en bit 
om baer mebete feputoen b’apparente inconbemen* 
ten/ fo in be fteben / als ten platten lanbe in 25?aband/ 
bie boo? be biijgfluiben onbetaelb 3ünbe fouben rijfen/ 
’ttoclbpp ben 24 december / toefenbelkers-abonb/ 
Beeft boo? aengenaem geaccepteert. 

<©e anbere f^ojoinden pebben ban geïpen moeten 
leninge boen /bie niet en toüden/ toerben baer toe ge* 
tompelleert met brijgsbolb / boef) en tooiben betenin* 
ge op ben geftelben tijb fo niet opgeb2ocpt / ais bie toel 
toegefeib toerben. <©e Staten ban Streept fjaboen 
pare CSedeputeerde tot Sfinttoerpen leggen / foüicite* 
rende dat fp na fo lange menigbuldige en langdurige 
fcpadenenïaften/ betoelüe petEanb banSttetptfo 
lange tontinuelijb geb?agen pabbe / en nocï? ter tijb 
d?agende toaren / ’t felbe een toeinig berlicpt en gefola* 
geert fouben mogen too?ben/ om ten laetften eens toat 
terefpireren/eneenigfins 3tjnen afem te mogen bet* 
palen / met berhiaringefo betre 3pne excellentie (be 
<0?oot Commandeur) baer in niet en foude gdieben 
te boo?fien/ bat de Staten ban meninge toaren ’t fel* 
bete bewonen en berfoehen aen ben Coninft felbe in 

■JS**' ^pangien/omgeneremebien/ betoelfte fouben mo* 
gen dienen om te berpoeden; be grondelinge bederffe* 
nitfebanbe Eanben ban Streept boo? bp tegaenof 
septet te laten / toant fp in alfulften berloop en armoe* 
be herballen toaren / bat ooft de rpfte onder penlui* 
ben geen middel en padden om paet perfonen/enben 
paren fcfjamelij& langer te mogen alimenteren en on* 
dorpouden/alfodatmen met paerluiben ais toefende 
fromieren ban pet 002I03 / en gefeten midden onder 
de bpanden/ toel bepooebe tompaffie en medelijden 
te pebben / en boo? dien tijd ongemolcftcett te laten 
ban allen oetitien en beden biemen op pen toas boen* 
de/toant pet anders nieten fepeen/ ban batmenpet 
land ban Streept fobe b?urtden/ alSbe bpanden tot 
eenen robe pabbe te bo?en gegeben/ fo dat pet in ben 
oo?en <G5üdes toas to?aeb roepende / en te befo?gen 
dat noep f toaetlpp bp esod 2(lïmacptïg op den ge* 
ncn geflraft foude toerden / betoelbe fulr bepoo?ben 
teremebieren/ en pen officie baer in niet en toaren 
qmjtcnöe: maerinplaetfe ban penluidcn te berlicp* 
ten / toerdedefe bertoningc fo gualijb bn ben <0?oot 
Commandeur genomen / bat pp be ftad ban Streept/ 
bobenallebe garnifoenen baer binnen en ten platten 
lanbe leggende / noepdeeigde en fcp?cef te toillenbe* 
f toaren met feben baenbeïen v^uitfc folbaten/ ten toa* 
re fp in ptomptis en metter daed opbiocpten bp fo?me 
ban leninge be fomme ban 20000 guldens / maer alfo 

XSm Dm’t felbe onmogelpben toas / pebben fp moeten ber* 

ene ac-> 
macöe 
baec in 
be ILan 
ben ban 
lUtrecfjc 
Becnal» 
len toa* 
een. 

©jetje* 
nichten 
bp ben 
•Gzoot 
ebnt’ 

foebenb’interceffie banbe ï)eere ban ïliergos paren 
^tabljouber/enbencieabe ban ©arlapmont3pnen 
bader / om furtpeamte te brpgen / en mibbelretijb pa* 
re geaüegeerde fepaben met goede fuffifante documen* 
ten teboenbipfien. 

<0elpnu bie ban Streept blaegden ober begrote 
moettotUigpeib ber folbaten / fo en poo?demen ober al 
inde andere $?obintien geen minder Blacpten/ 00B 
fcp?eben bie ban ^aerlem een deerlpe blacpt-b?ief 
aen be ^eereban^tergeS als ^tabpouber banmol* 
land /en aen jfêc. ^irbban 25cben|ïein paren 25ur* 
gemeeffer te bier tijb toefende tot 3Cnttoerpen/toelbe 
ttoetoieben afgetooepen toerden / en in panben ban 
ben Ctoubrrneur ,§onop toerben geb?acpt. ’t S«Pou* 
ben ban beide toaren genoegfaem ban eenenfm/ na* 
mcntlijp ban be grote ftoarigpeden baer 3P Prn in 
bebonben boo? pet arrtbement ban omtrent t8o 
^paenfe folbaten / bie fp nieten bonden na penluiben 
geltefteaccommoderen/ noeplogeren ineenguartier 
altoaer fp eertijds teel 600 z^uitfe folbaten padden 
bonnen logeren/niet jcgenjfaenbe 3p-luibcnnocpge* 
occupeert padden fommige ban bep?incipaelfte en ge> 
gualificeerfïepuifenbanftet guartier banbe a©alen/ 
en onder andere 00b pet puis ban 35b?taen peters* 
3oon hegman / en bat 3P-luidcn / te toeten be ^pan* 
giaerts / allegaber be bojïe begeerden / en be bo?geren 
boo? jïaen / fmijten en andere bcfo?b?e / dtoongen pen* 
iuiöen in be bofï te nemen opte betalinge bie 3P fouben 
brpgen/’ttoelbpareburgerpe meefr benaubeentra* 
bailgecrbe/ boo? bien 3? totte ewreme miferie en ellen* 
digpeidgehomen toaren/ boo2 be ïangdurigeellendtg* 
peben / fuir bat fp pen eigen puiSgefinde foberlpb bon* 
ben onberpouben/ fa be p?tncipaeljïe öurgewje bie eer* 
njbs een pon ber t bier of büfgepab pabben/en bonden 
in een maenb en langer niét een fiuxben blees tuffepen 
pun tanden brijgen om t’eten / noep een teugben bterS 
om te b?inbcn/ pen contenterenbe bagelpr met toep en 
met toat bifep / en biergelpb tractement / fo batfe geen 
raed en topten om de folbaten / bie geen geld en pad* 
ben / bie nocptans dageltjjc berfep blees; goed bier/ bo* 
ter / toitte-b?oob en biergelgbe begeerden/ te contente* 
ren/toaerboo2bngelpr groot rumoer / gebrptenge* 
fcp?ep onder de gemeenten toas / ’ttoelb nocptans 
toas contrarie be o?bonnamte ban be l^ecre ban per* 
ges / erp?effdijb poubenbe bat fnluiden elben ^paenS 
folbaet fouben gepouben toefen te geben eenen baelber/ 
en fcube be ï^eere ban perges Penluidcn ba?r-en-bo* 
ben ter maenb noep boen betalen anbere ttee badderS/ 
en na bien be <6oubernenr jfrancois ©erbugo op 
penïuiben berfocPt Pabbe / batfe fouben opb?engen 
219 baeibers/btefeüttbes^talis comtoirmetenbon* 
ben furneren / noep 00P onder be burgertje niet en 
Ponfienteleen brijgen / fo padden fpten laetften raeb 
gebonden banbe boo?f5 ?8b?iaen peterf3. ^epman 
be felbe penningen te leen te brijgen op toat dagS / on* 
ber belofte ban 3ijn puts b?p te maben ban be Jjpaen* 
fefolbaten/geliib pende Clouberneur toegefeidpad* 
be / ban be penningen ontfangen / en aen be «©fficierS 
bande Compagnicn par ftj?me be p2eft aengetelb 3pn* 
be /fo en toilbebe Sergeant bie ban een ander Com* 
pagnie niet belogeren / niet tegenftaende men pem 
een billet gegeben pabbe op be puifinge ban ^irb 
Eïamp /fulrbat foberre ben <©ouberneur ©erdugo 
pemnietentoiftte berfp?eben (ais fpnoep poopten/ 
en pp beloofde) 3pnu ten ttoeden male paer tooo?b/ 
en beloften aen ben boo?f3 ^epman niet en fouben 
Ponnen pouden/ niet iegenftaenbc be getroutoe affi* 
ftentie bie be felbe <®epman be ftab en bo?genje ten 
ttoeden male gedaen pabbe / als eens 1000 gulden tot 
bepoef ban pet % a5eeft-puis/ en mi defc b?unbfcpap/ 
enbatppbobenbienttoeof 300 fcpamele perfonenm 
be ftab met reberpe ban linnen / enden appenbentien 
ban bien toas onderhoudende / en dit toas noep pet 
minfte ban pare ellende / aengefien de Piacpte ban be 
bó?gerije ober de ongeregeltpcib en moettoiPigpetd 
der folbaten fo groot toas/ dattet een ftenenpertont* 
fermen foude / fulr bat bp aldicn ben <6oubetneur 
Cicnerael baer in Po?teltjP niet en toiibe boo?fien / fp* 

luiden 

«S7 
aen tle 
ban lilt* 
teefit- 

fófacgte 
ban bie 
ban 
Qactfem 
ober be 
«èpaenfc 
folbaten/ 
en Ijaren 
riicnbf. 
Bnt 
Itaet. 
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luiden genoodfaebt fouben toefen de ^>tad allegaber 
te bedaten/ latende ’t gatnifoen doet mede betoerden: 
berfoeften daerorn datbP 't felbe bp reguefic aen ben 
<aouberncur<0enerael toil te bennen geben/ten em» 
de bp baer in p?ompteltjït toil bóo?fien/ cnïjenïmben 
beJtoangiacrden af netnen / toant andere de (tab eet 
lange totte uitterfte en ertreme mine foube moeten 
bomen/ fondcr eenige l)ope: boben bten blagen 3P/ 
dn*- Doo? be folbaten leggenbe op ’t ;frö?tban Sparen» 
bant/niet jegenftaenbc 3P baec alle toebcopelbf o?t 
fenben ioo manben turf/ ben dijb alfo toeed ontram» 
poneert en bebojben/ datdendtjbt abond ofmo?gen 
Sco2t mag gaen / en bc (tab na / en fo Ijebben top / fcg» 
ncnfe/ eenö een einde ban on$bcrdiict/ etc. deje b?te» 
b^n toaren gebateert ben 19 dccemb?td / en bp baren 
ieccetartjs Jan van Weerd, uit ben name ban be 
Burgemeeitêren onbertebent» 

i©n bebben bier bo?en aïtemet beduidt / bat be 
rfpfeoot Commandeur groot gcb?eb ban geld babbe/ 
fulr dat bP be folbaten in geen bifcipline en bonbe tjou^ 
öcn / en daerorn be Staten ban be $?obtntten feer 
ntoepelijben biel om penningen te furneren / om be 
mutenatie ban bet oD?iog£-bolb te beletten. dan bet 
iptoeltebertoonberen/ bat bieban Rolland en Eee» 
land/hebbende foftoare laften ban oo?log op baren 
fial0 / mogenbe be janhen inbebpfonber(te guartie» 
ren begllanbss niet gcb?uibcn / cefferende 00b albaec 

liBolenë/ Biffcbedjen/dmnen en 3©agen ban be €0.' 
ninftlpe naaj. en be <8erecbtiöbrben ban bien/ mitf» 
gadcr£ allen 25offchen en bet Ijoutgetoafcb / ff met 
ban be particuliere uitgctoc benen/ aï$ ban 3ijncCo» 
ninblijfte jjBaj.enmcbc bengronb ban ’t250fïb ban 
benige in’tgebccl of becl/ fulr bc Commiffariffen 
öacr toe beft foübcn bonnen geraben/ met alle anbere 
goeberen / toefende onber bc Coninhl. JBaj. gouden 
mebe mogen berbopen alle lanben ofljuifcn / of ande» 
re ebificien en plaetfen toebcbo?cnde eenige C5ecfielij» 
heCollcgten/ ofperfonen/ infgeUjrdc buifen ban be 
fugttiben / ai£ noclj niet berbocljt/ ban gelijben fouben 
mogen boen aftoffen alle ^erbinnen / Êafien en ïïen» 
tcn/Cbünffen/Cbbnffcn/ erfpachten/$aep pon» 
ben / ’0 <©2abenburen/ fBapelijb dicnftelijhe P?ocbcn/ 
en alle anbere CcrecDtigheden bie fijne jfeaj. of eenige 
«ÖecftelijbcCollegïen/ ofperfonen op eenige fteben/ 
do?pen / lanben/buifen ofperfonen mochten bebben. 
gouden mebe alle quade leenentot goeben leenen/ en 
alle leengoederen tot eigen goederen mogen conberte» 
renen uitgebet!/ en alle buftingen banbe berbocljte 
geannoteerbe buifen en erben cm gcrebc penningen 
mogen laten af bopen en loffen. Cn fo berre bp eenige 
doppen / fteben en blecbenof perfonen eenige nieutoe 
b?pbommen / jurifdittien of gerccljtigkkn fouben 
to02ben berfoebt / buiten alle iefie en quetfe ban eentge - 
omleggende landen of (teben/fouben metten felben inf* 

/ on f!ti’f rartno2ten 

575 

gcnSaem bm ff! Qdijrmogen bandelen/ en ^^^men op^t rapport en 
grote toerudinge ter Eee boen / en oo?log£boib te lan» bclicbcn ban ben Staten. ^cboo2f5€ommMTartffett 
c. . fa triSffiHrnxn rrÊitiïicti ttioncH iiclitcn aifuifeepcnmnöen/ 
nrote toeriifiinae ter sC.ee oocn / en oemogsuoin te tan- ocueuni uuu uu« r;. 
be onberbouben tegen fo machtigen en getoelbigen, fouben ban gelijben mogen Ucbten alfrlbe penningen/ 
bnanb/aiébcn Coninbban&pangien/ baeroodog^; al^fpïutben op tmcrelt 

,1. rrtnhor / ais ntnrrofniiïi^ïi ttiofteti brüncn/ op t geloof en ben name/ 
JÜUltC' 
natie on» 
ti a- ftet 
friiccpd» 
'üolluu 
Ött 
.^00? 

bnanb/aiébenConinbban^pangten/paeroo?iog. aiöjpiuioenop 
bolb nocb bonben onberbouben fonber mutenatie / al» ntnge fouben mogen bepgen/ op i öf oof en ben name/ 
ïccnint! toaö in ’t jaoo2bcrgua«icr / ben 9 ^obember ’t 3P ban ben Staten of eemge fteben ban i^ollanb bat 
eenige blcine mutenatie onber bet fcbeepsbolb/bic ben fp mebe eenige lanben in 

(«-hóonc! dramtetiien tin ïi.ier Hiel» in einenöom fouben mogen too’ben berfoebt / toebebo SiS^ n èigenbom fouöen mogen tobben berfoebt / toebefioj 

sïïasa asasffiSSS ^ano., benfe boob te fiaen / fo 3P baer geen gelb en kftelben/ 
berquac.- en btootigcnfe te fcb?ijben aen be <6ebcputeerbe banbe 
tm. Staten ban bten guartierc/ batfe ïjaer moften gelb be 

(tellen/ofbatfeanöersSbe felffteljareBbcrfte en25e- 
bclbcbberen fouben ombjengen/ ban be felbe muitenje 
iö baeftgefiiit getoo?bcn/ en niet tegcnftaenbe fp Ijarr 
bolle betaltnge toilben bebben / lieten 50 ben noefjtang 
met een gebeelte cementeren. Niettemin bie ban i^ol» 
lanb toaren in befettjbooh feer benam ban gelbe/in 

enoberbomen. <©at boo?t.ö be felbe Commiffariffen 
alle anbere beguamc mibbelen fouben mogen aenne* 
men en gebmiften / bie ben in eenige fteben fouben mo* 
gen openbaren en bcrfcljijncn/btenenbe tot b02bednge 
ban eenige penninge ten minften guetfe ban ben lam 
be/<|c.befeinjtcu£ttentoarcninbateben 14 decem¬ 
ber 1^75. 

dien boïgenbe toerbenberfebciben goeberen banbe ^je m 
domeinen en anbere <©ccftelijbe goeberen aen ber» lanb toaren in befetnbooH feer oenautban geioe/ui ^üuikiuui u> — - DamKa» 

assr SSStS Sffi I Er 
tgoiianb fenteert tot ontfettinge ber felber ïanben/tc berbopen aloboe berfebetben doiwtmn geboebt / atp na i t ncn fII 
W» tw.v SS te* V oninï temcincn / «t ooft, lijft / ft« 25aliufc()apcn jSdjpufcljap Het f wtftaft- «m*. ra(inm biberfe partijen ban m Coninr bomeinen/ en ooft 
JÏSX goeberen ban be <©eeftelijfte Collegien en perfonen ge» 
ren oan bomen 3i)nbc / met bafte toefegginge en belofte be felbe 
f/'l0/., beiltopinge te fjouben ftaenbe bp alle contracten en 
S Se!» tractatcn banpeifeen anberfiné/ en committeerben 
nritjUc tot bien einbe eenige perfonen / of Commiffariffen bte 

treeften fouben in allen fteben en plaetfen baer men 
f’.iWre bimpoften en neeiifen bcrpacljt babbe. de toellte 
betho^ boïgenbe b’inftructie bc felbe gegeben / boïltomen laft 
fFEH;3I. en macfjt fouben bebben / om met alle ftiffifantepcr» 
1 ‘ 3 fonen te mogen banbelen / op be ftopc en beb?pbtnge 

ban alle percelen en goeberen/fo na ben eenigfinö boen» 
lijft toefen foube / ten meeften bienfte en p20fyteban 
Den fanbe / baer op bcboodijlte bneben ban ftope en ei» 
nenbom fouben toerben berleent / rnit.ö bedtopenbe 
de felbe niette laften baer op ftaenbe / en booitö om ge» 
rebepenningen / mitö bat ooft beftoper^ fouben mo» 
ncn fnbouben en ft02ten alle bcttgbelijftbeib/ acïjtcrtoe» 
fen en leningen bp ben geburenbe befe ooiloge / tot be= 
Hoef banbe gemene fafte gcbaen en berfireftt/ enbat 

lijft /bet Baijufcfjap en ^efjoutfetjap ber fmtt ftao. #„«5, 
©etdtjftgraeffcfjap en Baljufcbap ban ^cbtelanb. rnmea 
i^etreebt banbe 3©age ber felber ftebe/ bat ben Cm <£0n^6, 
ninft albaec plag te bebben: nocb be ^egelcnje en Cl» 
lemate binnen ber felber ftab: noebbe Crf-burenen 
’g ^labenpacljtcn albaer: nocb be tto?emnatcn/grm» 
te / biertolle en roertolle alle bimten ber felber ftebe/ en 
bit alle# boo? bc fommeban 19460 gl. en 7 ftuib.dacc 
ban ben beboodijk b?icbcn fijn gepaffeert en gelebert/ 
inbennaboïgenbe fareban ben 14 dfebjuanj. 

qin befe benambeib baer t^ollanb/ en Eeelanb in 
getooebt toasS / boo2 befe tnlanbfe oorloge / fo tffer nocb Jgccn 
een anbere gebolgt/namentltjft ben it decemü.50n natt 
boo? een grote fto?m en ontoecr be bijben topetpoo?» {ygijw 
berqiiamcr fo ontrampeneert engetooben/ bat men gdJtn 
meenbe/ bat bet gebelc 5^oo?ber-guartier getmmbeert toei-be 
foube bebben getoo?bcn/ fo ben fto?m gecontmueert «nbe 
babbe/bocb €»ob bcrfacljt/bat ben totnb ten j2oo?boo» gPeti 
(ten liep / baer op is ben 3 ^anuarij baer na / nocb een ^00?, 
anderen ftoim gebolgt / baer boo? be c§cboo?lbtjb ban t>«guaï» 

<S?ote 

boefbanbcgemene fafte gcbaen en berfireftt/ enbat anderenfto:moeDouu / uuu,u, , 
IS belfte toe bande penningen bic bp be ftopcrö Crabbcdam af totte Slaper toe/ ben bpbfo afgelopen 

2.rtt'ïir.frtrti'hi’rmnfacre» toasf/battotfommtgeplaetfennteteen^bondibaerober DOO’ be beterfebap ban alle geltocbte goeberen of gcre 
bf meerde laften fouben toerben belooft, de Commtf» 
farifl^n tocrbc ooit gegeben bolftomcn en abfolute 
maebt/omeintelpenuitber band temogen berfto» 
ii-'n alle ©eedijftljeden / bogen mibbclcn/ of lage ftirtf» 
dictien Hebbende/ ’t3P0fbic eenige geeficlijfte perfo» 
ncn toebebo2en moeftten. padden ooft laft te mogen 
ber Ito pen alrebanbe Cbienben ban ben Conmlt / of 
<0ee|tdpc Collegien/ ofperfonen / ban gelyltenalle 

toaö/bat tot fommige plaetfen niet een bond baer ober 
en moebte gaen / ben ouden ©?iefen Eeebtjft / en meer 
andere bijften toaren ooft gebed cntramponeert/fuiF 
bat inbien bet ontoeber en ben fto?m nocb een balbe u» 
re babbe gebuurt/ bet gebcle ^oo?bcr-quamer babbe 
genoegfaem berloren getoeeft / ban <©ob beeft baer tn 
toonde?lijft en ft?acbteltjft boo?fien/mettet fubmopfjou» 
ben banben felben tcmpeefte.Cbentoel iö bc fepabe fee? 
groot getoeeft/niet alleen aenbe bjjfeen/niaer ooft aenoe 
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fcFjcpen onber (Ceffel leggenbe/fo aen grote alö ooft 
nen ftleine fcljepen. <De feftabe acn De omgctoo?pen 
molenö tocrb op 15000 gulDenö gefepat/en Pan De 
omgetoo?pen puifen op 30000 gulDen. <De fepabe aen 
Pe Puiten en PtnnenlanDfe Dijften toerD toel op 200000 
gulDenö geeftimeert; Doclj Daer iö terfronD/poetocl 
pet een ongelegen tijD toaö fulr in Poo?fien/batfe Deo? 
Den JBinter/ fonDer meerbet perpftel geraeftt 3Ü«i 
Poep DePPen Den gepelen Corner genoeg te Doen ge; 
pab/ om De felbe Dijften te repareren / en iö ’t feIPe ooft 
niet fonDer grote 3toarigpeben/ enttoiften tengoeDen 
einbcgeO?acpt. 

gin ’t ^oo?Der-guartter iö nocD een anDec onluft 
ontfiacn ontrent De ïïegertnge / en iö Daer uit gefp20; 
ten/Dat Die Pan Den platten lanDePan ftet3£oo?ber- 
guartier én JDaterlanö fuftineerDen en Pp Doleantie 
aen Den $?ince PcrtoonDcn: Dat Pan ouDen perftomen/ 
en polgenDe De p?ipilegien Pan Den lanDe in allen faften 
concernerenDe De p?pDom en ftaet Pan Dien/ De «©Delen 
metten feö groten fteDen Pan l^ollanD getep?efem 
teert DaDDen / De ftlcine fteDen en Den platten lanDe/ 
en oPerfuljc De fteDen Pan Ijet $oo?ber-quartier / alö 
toefenöe ftleine fteben Pan i^olianö metten platten 
lanDen / Pp Den Poo?noemDen <©Delen en grote fteben 

Polean, gerep?efenteert toaren getoeeft/ totDeniare 1573»fr# 
ten ban Dert toelften ttjDe / oPcrmitö De feparatie Pan ’t $00?; 
f platte Der-guarticr en ^uiD-i§ollanö/öe Poo?f3 fteben Dan 
Sm Oet isooeöer-guartter felPet alö Staten PergaDert 
i^ook DaDDen/ De toelfte noefttanö tocigerDen pemanDen Pan 
lerqaap plegen De platte lanDen in Ijenluiöet PcrgaDeringe te 
,fl'' aDmitteren: toaec boo? Die Pan De platte lanDen / Die 

De p?incipaelfte contribuanten Pan Den felPen quartie; 
re toaren/en in allen PeDcnenfuPDentienmeerad De 
ttoe-DerDen-Dclen meeften D?agcn en betalen/fonDer 
cenö Daer op gepoo?t te toerben / enoemelijft en met 
PerfcljeiDen laften/Daer tegenö De fïeDcn niet encon; 
tribueerDen/ 0e3toaert en Pan Dare p?ibilegien berooft 
toerben. 3©ant PoPcn De conttibutien Die op De fteben 
en platte lanDen gelpftelijft omgefïagen toerben / Oela; 
(ten De Doo?f3 fteben / De platte lanDen nocD met ftoe- 
gelD / margen-gelD Pan De Pe5aepDe lanDen / en anDere 
crtrao?Dinariö partpen/ Daer tegen De fteben nieten 
contribueerDen nocptecngolben; ftepalpen D’accijfen 
op mijnen / Pieren en anDere toaren/bie fp nooit Petaelt 
en DaDDen/ alö ten platten lanDe/enPuitenDefenfie 
gefeten 5ijnDe/ en in Danben Pan Den fteben moeften 
betalen / fo Peel en Doge alö D’intooonberen Pan De fie; 
Den/ ftoetoel De fteDen D’een Delfte Dan De accijfen tot 
Daten Dcpoebc/en folagemente banbenlaftenDanbe 
fteDen ontfingen en PeDielDen. ’t toelft/ fp fuftinecr; 
Den/ niet en Oepoo?bc te gefepieben / fonDer pemanDen 
ftenluiDen rep?efentcrenbe/baer op te Doren ;acnge; 
fien Doo? fulfte miDDelen De platte lanDen groteiijft Per? 
acDterDen en DepaupereerDen / Daer De fteben ftaenbc 
b’oo?loge in Daer toelDaert niet PerminDert / maer 
groteliir PermeerDert toaren / fo notoir toaö / en Pp De 
traffique enDagelöftfe negotiatie toaö Oljjftenöe/toe; 
nemenbe mirfbien Doo? aftreft en metberöerffeniffe 
Pan De remonftranten of Doleanten / toant De fïeben Pp 
D oo?log grotelijft p?ofiterenDe P)aren/fo fp Pp ’t genie; 
ten banbe Delfte banbc accijfen meer p?ofgtö Daer me; 
De beben/ Dan fp in effen tijben boo? Den trouble/ genie; 
tenbe De gepcle accijfen / gebaen DaDDen. ^uljc Dat pet 
in geen reben en toasf gefunbeert / Dat De fïeben alle la; 
fïen Pan Der oo?log / op De platte lanDen fouben Hellen/ 
en Den-felben geDeel erimcren / fo De ingefetenen Der 
fteben meelt ftoopluiben toaren/ luttel of toeinig lanbg 
DePPcnDe / en Doo? D’oo?log grote p?ofijten toaren 
Docnbe/ en Dat oPerfulr De fïeben PeDoo?Den alle De ac; 
cijfen totter gemene faftete b?engen/ en Poo?tg oPer 
DenluiDen Po?geren omgeflagen/ capitale fcDoo?fteen- 
gelb en anbeceïaften tcfïellen / ert al ’t felbe met D’om; 
Hagen Pan Den platten lanDe in eenbo?feteP?engen/ 
om fulr D’onftofien Pan Der oo?loge/ en fo?tifïcatien 
uitte gemene Po?fc gebaen te mogen toerben. €ri alfo 
’t felbe tenbeerbe tot af fteringe en toangunjte tuffeften 
Den fïeben en platten lanDen / Die in Dien t0De peDoo?^ 
Den PerftoeD/ en alle gelijftDeibtuffcDen Den liDmaten 

Pan Den 5Lar.be cnDcrfteuDcn te toerben /fotoaó ooft 
DoognoDig / Dat Daer in Pooeficn cn gcremebieert toer= 
De/berfocljtcn mitfDien Dat De poo?f5 ï^eerc^?ince 
ban «©rangien gelieben toilDe DenluiDen te autorife; bfl)£ 
ren/Datfc fouben mogen committcrenPijfPequame oplatte 
perfoncn/Diemctte<©cDeputecrDePanDefcPen ttcDen lanDen 
Pan ftet 3^oo?Der-guartier ober alle DejS gemene 
5lanDO faften/ alö meDe <6eDeputcerDen fouben ra; ö^quac; 
Den/ Pefoingneren cnaDPifercn/omt’effcctucrenalle utr oer; 
’t gunt Pp fijn €rcellentie geo?Donneert fouDe too?Den / ffiJL 
mitögaDerö alle Poo?PallenDe Dess gemene HlanDei fa; f0nCn 
ftenaf te Doen / fuljtnagelegentPeib Pan Dien/PePon; meDe ot 
Den fouDe too?Den te beftoren/in allen fcfjijn alö De <0e; 
DeputeerDe Pan Den fteben tot Dien tpb toe gebaen ÖCÜBcn< 
Dabben / en Poo?taen Doen fouben /en Dat alle Pp p?o; 
Pifie/ en ter tiib en toijlc De guartierenPanEuibert 
$oo?D-ï?ollanD toeDerom PergaDeren fouben/ alö Pan 
ouDen Derftomen/$c. 

<©it aengeben iö Op De itcgcerberö ban De fteben 
ban ’t Poo?(5 3£oo?Der-guartiec fcer gualpften geno; 
men getoeefr/DePPen’t felbe in De B?ocDfcpappen Der 
boo?f3 fteben Doen boo?Douben/ om Daer op te DeliPe? 
reren/einDelijftiögoeDgebonben Dat men op De felbe 
Doleanttenenquefïe fouDe Doen nemen / en Den $?ince 
ban <©rangien D’ontoaeracDtigDeiD Der felber Peto? 
nen/ ten einbe fp-luiDen fouben Plpben en gelaten toet; 
Den Op De regeringe Der öeDcputccrDe Pan Baren 
quattiere/ fulr Det alf Doe toaö. • - 

<©p De Poo?f3 ^emonflrantie/ fteOOen fp boo? DePat 
gefeiD toaeracDtig te toefen Dat Opeenige grote 3toa; ^nfJet 
rigDeDen en DërDelinge Pan nieutoe conttibutien /in; 4&00?' 
fonDerDeib De ^eebaett acngaenbe / Die pan5CmHer> 
Dam/ placftten Die Pan ^oo?n/ €nftftuifen/ en <£* öafnje; 
Dam/$c. bp Daer te Oefcft?ijben / Dan en toerben Die gcnpue 
ban De Do?pen/ en platten lanDe Daer meDe nictPe» 
fcB?ebcn/ DetocigeringebanDe <©ecommittcerDePan {,anWe 
Den platten lanDe nu toe te laten/ en gefcftieDe om geen ban oera 
anDer oo?fafte/ Dan om alle confufie/ contrariete / ttoe; 
D?acBt/enDifo?D?etefcftutoen/ Die liefttelijft onber fo ban Be£ 
Pele ftoofDen Pallen/ toant ’t gene Defe föcmontfranten ^30^ 
in fulr fouDe toerben geacco?Deert/ fouben anberen Dan 
meDe toillen Polgen/alö Die Pan ^ecBtcrlanD/^eefï^1 
meramPacftt en anDere/ toienö namen De ïlemom 
flranten of doleanten/nu meDe toaren geP?uiftcnDe 
onber Bare generale intttulatie Pan remonfïrantie/ 
Daer noefttanö contrarie toaö Plnftenbc/Pp De geno; 
men enguefte/Dat fp Pan De felbe geen p?ocuratie/la|ï/ (f. 
nocBte Popel en BaDDen/ en ooft Baren toilïe geenfinö en 
toaö / en mitöDien Pp De üemonfïranten onOeljoo?lij& 
toaö gebaen / Bare intitulatie fo 0?eeD te ertenberen; 
feibe meDe gcBeel ontoaeracljtig tctoefen/DatbiePan 
De platten lanDe meer banbettoc-bcrbcnbeleninal' 
len PcDen en fubbentien toaren D?agenDe/ alfo reept ter 
contrarie De ttoe-Dcrben Delen Pan De üanben toet in 
De fteben toeOeljoo?Den / of geefteltjftc en geconfifgueer; 
De goeDeren toaren/Die Die ban De platte lanDen Docfj 
gcBeel tot Baer nieten mocljten treeften. 23erocrenbc 
De ftoe-gelDen Daer fp ober ftlaegDen / toaö een genera; 
le o?Donnanticober geljeel l^oHanD/ alö ooft Pan De ac* 
cijfen/ cn BaDDen De fteDen niet Dan De ftelfte pan De ac# 
cijfen/alleen Pan Den b?anft / Die binnen Bare fteDen 
toerDegcD?onften/’ttoelft paer geenfltnö tot reparatie 
en fortificatie Pan Den fteben (Die Pp noob meDe een 
toePlucpt Boo? alle BuifluiDen 3ün) en anDere notelijftc 
ftofien moept Perfterften/ toaer Poben om De platte 
lanDen te Perfo?gen / aen fepanfen en anDcrö toe! 
50000 gulDenö toaö uitgegepen. jtöaer niet tegen; 
ftaenbe De neringe en ^eebaert / Daer Op Den gemenen 
arPeibö-man en panDtoerfterö / eenige burgeren Die 
Peel ftuifen paDDen / en ftoopücDcn (Die DocB meeft uit# 
peemfe toaren) toel toaren gePaet/ ’ttoelftbannocp 
alleen tot <Ênftptnfen/J|oo?n en .flDeDenOlift ten Dele 
toaö/ fo D’anDere peel neringïooö faten/ en pare P?ucp; 
ten ban De HLanDen/ renten / fcpulDcn enfcpulD Oocften 
afftaften/ alö SCIftmaer/ €Dam/ jronieftebam en 
^urmerenbe/fo toaren en toerben De fteDen fo langer 
fo meer alfo Perarmt/Dat fp geen of toeinig Pan paré 
ouDeDcugDelpfte laftèhcnfcpülDenmötptert betalen t 

üiaër 



6 o Het athtfte Boek. *57* 

Hiact fcBamde ïuiöcn / toebütoen en toeefen / bacr na 
moefien laten Ijongecen t’Bacrbet groot leebtoefen/ 
baer jegenss bc bo?pcn bic niet betb?nnbnocBgefpo# 
lieert en toaren getoccfl / gdijB be ïtemonfïrantcn of 
^oleanten cn Ijaer gelijhen binnen Den fCljanfen en 
bpen leggenbe/ feer toelig cn rijft toaren / en bagdtjr 
meer toerben / boo? bien Ijet fuibel in ttoe jaren fo beel 
Babbe gegouben/ en be lanben/ in ben flcben t’Buid 
Docenbe/ meefï tót minberen p?ijfe ald ccrtijbd/ toaren 
gebuurt/ en fp-luiben gcBedijb gene tje^toaecniffe ban 
fofbaten en Babben/al ttoeUiaen Baer oberbabtg ge# 
«jonh ban ïtleberen/ bagelpfe b?onftenfcpppen en 
booöffagen / bacr uit (<0ob betert) bolgenbe/ meer : ald 
te bele bleeft/fulr toad ontoacracljttg ’t geneb? bteban 
'een platte Ianbe toerbe geallegeert/ toant be fteben bo# 
ben be o?binarid lafien / fo ban ben fjonberfïe penning 
op lanben cn fjuifen / bacr in be fteben ongelp fjoger/ 
niöbe pifen ten platten Ianbe toaren gefteU/at toelu 

ban ben platten Ianbe gaerne op fcIjoo?fïecn-gel= 
öcn fonben brengen / cm gebed ban te 3P / en an# 
bere gemene lafien / ooft noctj biBmaeld fcBot om- 
dacn / rapitale impofitien bergaberen / cn leningen 
onöer Oen opbiengen moejlen/ beljalbcn be p?obi|ic 
ban rogge cn amunitte/ als? alle ’tfdbe ben ïtegeer# 
berd ten platten Ianbe tod belicnt toad; fulr bat geen 
afberinge of toangunfïe tuffcïicn be flcben en platten 
ianbe en omftonb / alö bn be üemonfïranten tod on# 
Mioodp en op ontoaeracïmgcallegatien tocrb gein# 
fereert/en toad colt alle bet üemonfiranten beefoeït 
ongefunbeert en onbcïjoodP/ ben todben (om Benlui * 
ben alle nabenben toeg te nemen) bibtoiid gep?efen# 
teert toad / cn bp befen noclj tocrb gep?efenteert / bat fp 
een of ttoe bn be bifitatie en autiitie ban alle rdteninge 
ban bien qüartiere mocljten fidien/ ’t todlt fp niet 
Dabben toiüen accepteren, &an órti Benluibergoeb# 
bunlten reebtdp te berblaren/ fcljeent bat be ïSemon# 
firantcnbpeenige/ofom eigen bact/en Bacr fdben in 
eenige fmerige commiffien in te b?ingcn / of otii be ge# 
mene rnfienbzebe ccnigfinö te fleuren / toaren opge# 
ruit / en anberd niet cn foefjten/ ban of bacr fdben me# 
be in officien te betogen (’t todlt fp tod Itjben fouben 
mogen /afó’t met gdpenbtebe/ ruft cn totteminfie 
bollen cn l^toacrniffe ban ’t 3lanb mocljte toegaen/ 
ald neen •) of eenige nteutoiglfeben in te boeren / be 
todbe poe grotdtjr bic bacr te bcüenficn flaen / en toat 
bed mjbS bacr uit bolgen foubc mogen/ fijn ƒ. <0ena# 
be tod toad behent / en fionb op bien bed te meer te let# 
ten / alfo ben oprocr cn rebdlieban ’t bacd- en- beoob- 
fpd / uit minber oo?faben / en uit ben fdben Bocb toad 
nerefen/ annis 1493. en *494* *?t*baer ober be ïtc# 
monflranten / nod) ald rnulcte baert-gdb moefien be# 
talen/ en omtrent 70 jaren Dabben betadt/ en boe (niet 
fonber nabenben in bien tijbe) berfocBten of ontflagcn 
te 3ijn.?ll ’t todlt fp/fijn f.op bit finifter aengeben 
ban be Kemonfiranten tod Dabben toiüen anttooo?# 
ben. 25ibbenbe fijn Crc. bc falie boo?f3 obermcrltenbe/ 
befdbeboleantie/gdtjfi bic ontoaeradmg bebonben 
tocrb / niet fo groottoilbeadjten/batbaerominbien 
miarticrc beranbennge of auamentatie ban ïiaben 
fouben moeten bolgen/niet fonber merbelp perpd 
ban ’t fdbe quamet/ fidlcnbe niettemin ’t felbe tot 
btfcretiebanfpj?.<©. . 

t©e pdnee ban ©rangten bebc fpn beft om be falie 
te mibbclen/en bic ban ben platten ianbe eenigcon# 
tentementte geben / Diclbfe eenigen tp op / met fjope 
om bacr op naerber te letten/cn bat l)p mette eerfie 
ndcgcmijeib Doopte fdfd eend in Det^oo?bcr-quar# 
tier te bomen/ en bacr in cn meer nnberc faben te booj# 
fien/Dp beeft bacr na commiffle gegeben op gjonbDccr 
^oDan ban ©Itct/.üat.^ebafiiacn ^lofen/e'ïKSate 
<0e2ritf3 / om ald Stabcn met be *0ebcputcerbc ban ’t 
^oo2ber-quartier te befoigncrcn : ban bic ban Ijet 
5(5oo2ber-quarticr Debbenbe bc falie inbdiberatiege# 

w u Icib / Debben bcrblaert bat be regertnge ban ’t felbe 
ÏiSoT quartier tot bier tijb toe tod en toijfelp gebingcert 

rrquat- cn bolbocit toad / toacroiti fp niet raebfacm en bonben 
ier m eenige beranberinge baer in te boen: maer bat men 
SS# bolgenbe ’tbdieben ban be $?oebfcpppen Dan be 

fteben ban ben f^ójber-quatticre be regeringc albaer «f 
foube continueren bp be <6ebeputeecbe ban ben fdben SS 
quartiere/fonber eenige anbere baer toe teabmitte# as m 
ren/baer ban fp beDoodijhe remonfirantie fouben boen ^er ( 
aen fp €rcellentie ben ^ince ban €>rangien / en foe teS 
ben felben te bibben/ bat Dpbe boo?f5 fyne <0ecom# ten. 
mitteerbe foube belaften met pare boo?f3 commiffie te 
fuperfeberen/ gdp fp baer na gebaen Debbem 
Pdnce Deeft niettemin ernftdp begeert / bat fp eenen 
uit Ijet platte lanb mebe todatenfouben/ tottodben 
einbe eerfi f^ate >©e?ritf5./ en naClacd ^Ianf5. uit 
3|oog&arfpd baer toe genomineert 3p gctoccft; Doe## / 
tod Bet bc «0ebeputeecbe niet na be fin en toad / en 00D 
niet lange en buurbe/ fo ih geiobe. ,i]Bet befc en anbere 
fahen / 00D met Bet gerecb maben en reifen ban be ge# 
beputeerbe Commiffarifen ban ben p?incc ban <©# 
rangien en bc Staten ban ^ollanb en Eedanb/ aen be 
Coninginne ban €ngdanb / baer ban top Bier na ful# 
len mentie maben j ooit met Bet Bouben ban Bet ^ubi# 
Ie / ’t todb be paud<©?egoriud bc XIII. obergefonben 
Babbe/ om’ttodDtebcrbtenen be €»?oótComman# 
beur na idSecljden toadgereifi/ tdbit jaer ban 1775. 
ten einbe geradit/ blijbcnbe Bet leger bed dtomman# 
beurd fo boo?Eierili5ee/ald boo? JBoerbenbafileg# 
gen alle ben ïBinter boo2/ (gelijD 00D bed ^?incen ban 
Rangien bolb aUebe3Bintcrboo?tebdbeentefcBe# 
pe tileben leggen/ fo in ^eelanb ald in Rolland) tot be# 
fenfie ban Baer belegerbc plactfen / baer boo? Bet bolb 
groot ongemab en armoebc moefien lijben / Beböenbe 
fomtijbd 00b qualijlien te eten ofte bpben / en lijben# 
be uittermaten grote boube/ fo bat Bet toonber toad/ 
batfe ’t fdbe bonben Berben/niettemin bed ppcen 
folbaten en fcBeepdbolb Babben nocB meerber gemab/ 
en bregen 00b beter bictualie ban Bet bolb ban ben 
<è?oot€ommanbeur. 

€ot befiuit ban bit jaer fuüen top Bier aenroeren/ 
Boetod buiten oud p?opoofi/ batnabten^enribban 
©aloid/ 4oninb ban ©?anbrijb/ uit polen toad ge* 
fdietben/om Bet Coninbnjb ban ©janbrijb te aen# 
bacrben/op Bem herballen 3ijnbe boo? beboobfijnd 
bïoeberd Carobbe IX. en bat be^oolfe^eerenljem ©s f 
Babben gebaegt toeberom in folen te berfcBijnen/ bat" 
BpanberdbanbeConinblijbetoaerbtgBetb foube ber# tpjge, 
ballen 3ün/ enljpntet toebet en beerbe/ fo Bebben fp nh, ba, 
boo2 openbare publicatie inbe ftab ban Crabou toe# Jg»*? 
berroepen alle Bet redjt ban getroutoigBetb en geBoo?# ^ 
faembeib/ bie fp Dein belooft Babben / berblarenbc ben waert 
fdben niet meer te toiüen Bebben boo? Baren Coninb/ 
en ban alle’trecBt ban bien / bermitd fijn noncom- 
paririe herballen te3ijn/ enbattectoad inter-regnum, .mest 
of fiilfianb ban Bet Coninbnjb / in allen manieren of ™ 
©cnricud toacr oberieben. feeifer jBajcmultaen hjuc 
bit berfiacnbe/ bebe grote neerfiigBeib cn moeiten/ om 
•t Coninbnjb ban $olcn aen Betüdferbom te boegen/ “Mg 
ten einbe Bet aijk baer boo? gefierbt/en Bet getoelb ban lm, 
ben €urh te beter toeberfiaen ntocBte toerben. 
aaebdBcerenban folen cn Sijflanb toaren baer toe 
00b fecr genegen / bocB benmeefien Cbdbomftdben gg 
Ben bacr tegen / en boren tot Baten Coninb / <§tepBa-10^ 
mnn fattori P2ince ban ^ebenbergen ben 17 ^ec. toctn 
bed 1575. jaerd.Ban ben toelben top fomtijbd baer Bet 
paffe geben fal/ 00b eenig bermaen geben fuUen. ,en g( 

üoren. HCt jaer ban 1775. ItetBem in Bet begin aenfien/ 
bat Bet een beb?oeft jaer foube toefen boo? bte ban 

tzptoianh / htiM torn be <ü32oot Comman# Manb en Eeelanb/boo? bienbe<a?ootComman# ,aet 
beur boo? Bem genomen Babbe/ en allep?epatatten i,7*. 
toad mabenbe/ om be lanben ban ïtoUanb en ^eelanb 
met Baren abBcrenten aen allen oo?ben te befp?tngen/ 
t’oberballen en ronberb?ucben.^e ?B?ince ban Cran# 
gien ban ald tod getoaerfcBout en geabberteert 3pbe/ 
Beeft om alfulbe befolatic en ruïne te berBoeben / en tot 
confcrbattc en befcBcrminiffe ban ben Ianbe te boo?# 
fien / fo bde Bem mogdpen toad / afgebaerbtgtber# 
fcljetben perfonen en Commiffarifen/ aen berfcBeiben 
©ceren en ^urfien fijne goebe b?unben/Benlutbcnben 
ellenbigen flaet en noob bedEanösü^fi^^?1^!^^* 
be/en Bwlpe en bpflanb berfoeBenbe/fobangdbaid 
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ban bolls. fta boften en «fcuitfïanb beeft Op afgebaec? 
m bigt |@r. gjr eonarb Cafen-b?oob / Kaeö o?öinartë ban 

iaet>t- ben njobe ban^oüanö / en 2CÖ?iaen CtomOout/ 2But? 
-Treil- germeeftetbanlBebenblib/om albaet te retfen aen 
loob cn ettelijke furfïen en Zeereu/ en ^Steben / be toelbe met 
pjtaeu ^nOoot fjr* bie ban CnbDuifen toel toegernfi / en met 

goeb conbop bertoaert gereifi ?ijn / en Oats faben al? 
baet tod uitgericOt hebben. <©efgelyhö beeft 0p na 
^cöotlanb gefonben/ om albaet een beelfolbatente 
lichten/ tot üefcbenntnge ban befe Elanben. 3£oo? lafl 
ban ben boo?f3Pnnce ban «tëtangien/ en be Staten 
ban J^ollanb en ^eelanb / toaten na Cngelanb afge? 

alt ï beetbigt / omtrent öerfmiffe booMeben / ^onbDeer 
en pOiltpfO ban jBarnir/ l^eere ban &. 3Mbegonbe/ffêt. 

f9autocl$ 25uio/ SCbbocaet ban ben lanbe ban ï£oï? 
aano£i. Janb/ en<©oct023P?ancoisi|Baelfon/teneinbeombe 

©e Contngmne ClifabetD te bettonen ben fïaeten gele? 
gentOeib ban J^ollanb en Eeelanb, boe be felbe lanben 

analen be tprannie bet ^pangiaerben berb?ubt toetben/ 
n en toat om be felbe te pacificeren opeen b?ebe0anbel 
cn öan tot 2ö?eba/ en baet te boten gcpaffeect toas* / en bat fp 
TS öebonbcn battet geen Oope toast om tot een berfeber? 
auD/ be mebete bomen. ïéaerom fp tot beDoubeniffe en 
liebcu befcDerminge ban Oennen CtobObienft/ b?pDeben ban 
IccaS Date confcientien/ gerecotigöeben en p?ibilegien best 
cit ion ïanbö/ ja lijf/ goeb en bloeb/ genoobfaeöt en gebtoon? 
jefefoe gen maten anbete mibbelen boo?be öanb te nemen/ 
!ea3c£* öebJtjle fp bebonben batfe ben lafl niet langet en fou? 
nmjinne ben bonnen alleen b?agen fonbet uitbeemfe Oulpe. Cn 
janjBii, betoijle be boo?f3 Coninginne een $?inceffe toast ge? 

fp?oten uit ^ollanbfen bloebe / namentljjb uit ©fjilip- 
pa bocOtet ban JDtllem be betbe <6?abe banj£ene? 
goutpe/ ^ollanb/ ^eelanb en B?ieflanb / (toelbe $0i? 
ïippa getrout oabbe Cbuatbuo be betbe Coninb ban 
Cngelanb) fo Dabben fp goeb gebonben Oate Jfêajeft. 
ootmoebelijbte bibben/ batfp alst een C02iftetijbe 
$?inceffe en befcOetmetffe besi <©eloofö/ foube toillen 
mebelijben hebben met Oate betb?ucbinge / en henlui 
ben aennemen in Oate eeutoige p?otectie enbefcDet? 
minge/ tot toelben einbe fp Daertoilben obctb?agen 
op febere conbitien / be foubetainiteit ban be felbe 
C5?aeffc0appen ban ï^ollanb en ^eelanb/ bibbenbe 

, F n) fcatfc be felbe foube toillen aennemen / alfo baet aen be 
1 getuffigOeib/ febetOeib en toelbaett ban Cngelanb 

mebe gtotelijb toast gelegen. 
Coninginne be fabe toat berber tnftenbe/en’t (tb 

be in belibetatie met Oarenföabe geleib Oebbenbe/bon# 
ben baet inbeleenbetfc0eiben3toatigOeben/toantfp 
baet boo? in een eeutoige oorlog metten Coning ban 
iSpangien / toefenbe fo machtigen $otentaet getaben 
foube/ confibetetenbe nocötansi/bat bp inbien fp be fel* 
be affïoeg/ batfe uit befpetatiefouben mogen metten 
5P?ancoifen Oanbelen/’t toelb Oet Hijbe ban €ngdanb 
periculeust toefen foube / en bp tnbienoobbe^pam 
giaetben meefïer toetben ban be felbe lanben /beCo^ 
ninb ban ^pangien albaet geftabig ^paensi en uit* 
lanbsi gatnifoen Oouben foube/’t toelb Oaten öijbe niet 
min acöterbelïg en gebaetlijb en foube toefen / ban of 
be jfjancoifen ’t felbe inbtegen/ fo Oeeftfe be <0efanten 
op goebe Oope al btla jerenbe opgeOouben/confenteten^ 
be onbertuffen batfe boo? Oaet gelb / Oaet ban amoni^ 
tie ban oo?loge / gefcljut en anbetst mochten bootten, 

©c 3&e <©?oot Commanbeut ban befe legatie ge0oo?t 
«ioot Oebbenbe/ en toefenbe be felbe 0em fcet fufpect/ Oeeft 
J2j5f öaet ban ben Confnb ban ^§pangien be toete gebaenj 
ivnb ben ^ &e ^eete ban Cöampangnp aen beContm 
üeere ginne gefonben / en be felbe boen boo?0ouben be oube 
Jan en goebe affectie best Coninjc ban ^pangien tot Oaten 
Sp petfoon / be oube ttactaten en betbonben tufTcOen befe 
aen be lanben toefenbe / bat ben Coninb fjjnen meefter ban 
coniu# fijn 3ijbe alle be felbe toilbe onbetOouben / bat baetom 
§a™W HBaieft. geen oo?fafte en foube geben / bat be felbe 
geianb/ fouben toetben gefno&en of gebtenftt/ batfe baetom 
nraöe öe <0efanten ban ben f^2ince ban <©tangien en bet 
ifnge * graten ban l^ollanb en Eeelanb geen geOoo? en foube 
met^oP toillen geben/ nocöte eenige gunfle betonen / maet bat 
^nö en fp jje felbe <0efanten / alst bomenbe ban be rebellen beg 
wo te Conint/foube uit Oaet lanben en palen boen bertcec; 

I. Deel. 

ben/alfo fp ’t felbe / bp betb?ag tuffen ben ConinO ban noten 
^pangien en Oaet gemaebt/toast geOoubenteboen.««** 
^pbelaftcben b002f3 J^eete ban COampangnp oob lmcn‘ 
toel etnfïelijb na alle ben Oanbelbanbe^ollanbfeen, 
Eeelanbfe «©efanten te inguiteren en onbetfoeeben. w 

©e l^eeteban COampangnp Oeeft ben 12 5peb?. 
bp be Coninginne aubientie geOab/ennabetaebflas 
ginge/ Oeeft fp Oem boo? anttooo?be gegeben: bat öoe^ 
toel fp Oet niet cetlijbenacOtetebeilen te befcOermen/ nmgtnjs 
foenfjielbenbieban^ollanben^eelanbficO niet alst h 
rebellen/ blaegben alleen ober Oetguabetractemertt “cn U 
batfe ban ben hertog ban SClba Oabben ontfangen/ eecre 
berfoebten baet in bp ben Contnb boo?fien te toetben/ 
en toast fp oob toel geinfo?meett/bat fp 0un in allen be^ paD3np. 
len Oabben toillen fubmttteren onbet Oaten Coninb/ 
en ben Staten «Benerael ban fOnep?obintien/baet toe 
beïföeifet oob fijne <0efanten Oabbe gefonben / om be 
fabe te mibbelen: maet betotjle baet geen mibbelen 
boo?öanben en toaten / bat be felbe toeberomin bes* 
Conint genabe mochten aengenomen toetben/ fo0ab* 
be fp getoaer getoo?ben eenige fecrete boo?flagengei> 
baen te 3ijn getoeeft/ om metten 5F?ancoifen te fjanbe* 
len/’t toelb Oaet fufpect 3tjnbe / 0ab fp ben fiibbet (Co* 
mast Kanbal aen ben <©?oot Commanbeut gefonben/ 
enOembaetbangeabberteett/en boen bettonen/ hoe 
fo?gelöb Oetboo? hare Kijbeen j§taet toefen foube/ 
inbien be jfeantoifen meefïet ban ijollanb en Eeelanb 
toetben/ alst oob/ bat onbet betel ban be rebellen te 
ftraffen / be ^Spaenfe garnifoenen albaet fo fietb too?^ 
telen fouben/battet niet min petfcüleust boo? Oaten 
Kijbe en foube toefen/ ban ofbef?ancoifen albaet Oet 
regiment Oabben / Oabbe baetom Oen boen betonen/ 
battet toel eenige mfbbel ban beb?ebinge bienbe ges 
bonben te toerbemmaer be <të?ootCommanbeur Oab^ 
be Oaet goebe toaerfcOoutoingen en bermaningen ge^ 
heel in be toinb geflagen met een genetale ereufe/bat be 
ftettetst en rebellen moffen 3ijn gefltaft. <§p Oabbe 
oob anno 1*72* op bes? hertogen ban IClba betfoeb uit 
Oaet lanb en Oabenen boen bertteeben ben <©?abe ban 
bet |Barb/en anb?e €bele/en berö?ebene uit ^ollanb/ 
Eeelanb/ en anbete ^obincien banSebetlanb / bie 
baet boo2 uit befpetatie ben ®2tel benobigt toaten in 
te nemen/fo bat Oet boo? ben Coninb beter toare ge# 
toeeff / fulb betfoeb niet gebacn te hebben. <§p en bonb 
baetomnunieteetlijb noch getaben / ben J&eere ban 
9Clbegonbe en anbete «©efanten / bie tot Oaet gefonben 
toaten / om Oaet te info?mcren / hoe be faben ban bert 
b?ebeDanbel tot55?eba afgelopen toaten/alfo uit Daten 
lanbe te boen bertrecben/baer meerbet guaebsJ/ fo toel 
tot acOtetbcle ban ben Coninb ban &pangien/alss Oa# 
ren Kijbe uit mochte bolgen / fp foube aen ben Coninb 
ban ,§pangien felbe eerftbaegsi eenige «aefanten fen^ 
ben/en Oem ban allesf/bat tot fijnen en OarenKij&e nut 
en boo?bele toate bertoittig en / cn om met eenen te be? 
tonen /batfp in alles* toilbe onberb?ebelijb achterbom 
gen be oube ttactaten tuffen Denluiben gemaebt. 

H>e ^ollanbfe en Eeelanbfe <©efanten / boo? ben 
$?ince ban Orangien op nieutosi b?ieben ontfangen uanue 
Oebbenbe/b?ongen mibbeltetijb feet Datt aen/om tefo; «/ 
lute anttooo?be te Debben / of be Coninginne be foube? {LS 
tainiteit opte boo?geflagen conbitien toilbe accepteren: tn zee* 
of fo niet om p?otettieenaffiflentie/omOenluibente ian& 
mogen befcOermen tegen Date bpanben/tot bat fp- lui? 
ben boo? Oate jBajefleitsi Oulpe en intetceffie tot eenen f)au5/ 
gebutigeenbetfebetbenpaisienb?ebe mochten geta? ?n.,aP',. 
ben/ om na <©ob$ 3©oo?b / en in getufle confcientie te jjj*®tÉ 
mogen leben / baet aen oob Cngelanb tufte / b?ebe en men uan 
toelbaett gelegen toare: maet bpalbien OateiKajeff. 
gene banbefeboo?f!agenenbcbtelen/ nocD taebfaem JSfSï 
bochten/ fo baben fp Date jBajeft. feet ootmoebeltjben/ gtiani>. 
batfe Denluiben niet in ’tuittetffe betbetf en tooube 
laten bethallen / en Oaerlieben lange in fufpenfïe 
Oouben / maet een goeb en genabïg affeheib geben /en 
Oaerluiben Date b?pheib laten / om in fulben geballe te 
boen / toat Oen C5ob in ’t Oette foube fenben ten beffen 
ban Oaet beb?ubt ©abetlanb/om Oen te beb?ijben ban 
Oaetbetbpanbento?eebOeib/alfo hun be Ctoölöhe en 
en 5©eteltiöOe rechten toelieten. 
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3k€öuinginnetoel metknbe uitbefe p?opofïtie/ 
bat bp albfen'fp Den gepeel affloeg / öatfe fouben mo# 
$cn aen 3©?artbrp gaen/ ’t tocïft fp geenfing goeb noep 
geraben en ftonbe binben/ pecftfe met een rcbelijk 
anttooo?öc en eenige goeöe pope afgebcerDigt. 3k# 
topic De v^efanten alDaer in €ngelanb toaren / pebben 
5paIDaer gepanDclt/cn eenig bolb aengenomcn/ en 
ooft eenig gefcput gcbocpt / Daer ban Den 19 5reb?. Deg 
abonöef zoo €ngelfe binnen ïlotterbam quanten /en 
3*. ftuckngefcputs?. €enigen tpb pier na/ te toeten 
uapetoberlpbenbanben <0:oot Commanbeur pceft 
be Contnamne ten Dien cffccte / en om alle panbclinge 
mette 3?tancopfen op te ïjouDen aen Den $?ince ge# 
fcp?cben / gclpb top t’3pnber plactfc bcrpnlcn fullen. 

<0e ï)2ince ban <0rangicn en pielb miDbeler tijD 
nietopnllc.ö te befo?gen/ toattot Defenfie enbefcpcr# 
minne ban Den =£anDe ban noDe toaö / en toetenDe fjoe 
beel Dteban^ollanD aen De fcljanfe ban Cvimpcn Die 

©c De J)paenfcberobcrt paDDen/toag gelegen/ fo DeDepp 
Pi!1!® Otote nacrfïigpeiD en blijt om De felbe fo te Denautoen 
“analen cn Defecten / Dat pen geen bictualie tocgefonDcn en fou# 
ocipoctt De bonnen toerDen. l^p DeDc fijn boïft paffcrcn ober bei# 
f iSc öc 3Üöen ban De 3teb/om Den Dpb in te DouDen/en DeDc 
hit tot «©utoerberb Den Dijft Doo?fïeben/ fo Diep alfl moge# 
<r-nnv lijft toas’/en met binnenlanDfe fcpuitcn en Dagen De ga# 
ïitti. jen Dcc Doo?gefieften bpkn naecflelijDcn betoaDen/ om 

te beletten Dat Die ban ^cpoonpobcn geen bictualie na 
<£tsmpencn fouDen mogen boeren. <0e <0?abeban 
ï|openlo Hlieutenant Des? f)?incen ban <©rangien/ Doe 
tod Dp te Defer tijD Den brpg noclj toaö onerbaren/toag 
ban De $?ince ban <0?angten tot <0utocrberb gcfon# 
Den / om ober ’t boIR alDacr te commanDeren / altoaer 
bp Dem feer boo?ficptcüjb D?oeg / DonDenDe co?refpon# 
tic mette ^cere ban ^toieten <©oubcrneur ban Der 
«0üuDc / Die afDaer aen Den feptbte pioniers? / graben/ 
fpabcn/pcutoclcn cn anDer gercetfcDap/fo om te fepan# 
fen aï£ anDertf. ©e p?ince pielb Dem te Defer tijD ge# 
fiaDig tot SlotterDam/ feer f02gbulDig 3pnDe om op al# 
k& o?b2e te ff ellen/ Dp DaDöe Dier rontom menigte ban 
binnenlanDfe fcDcpcn/Die al om fcf)crpc toacpt ptelDcn/ 
en Dct ganfepe lanD Daer omtrent ffonD genocgfaem 
onDer toatcr / cn poetoel De bpanD ooft bele fefjuiten en 
fepepen Daer tegen DaDDc/en altemet poogDe/ om boo? 
De gaten in De fïfel te Domen / fo en DonDen fp niet uit# 
reepten. «s>on jpernanDo De (ColeDo Den ©elD-oberfte 
ban De ^pangiaertö met alle De ^paenfe fóuiterije/ 
fltclD toet 14. Dagen ïanD op De DijDen in regen en toinD 
Daer Dp bleef ieggen/om Die ban Crimpcn te omfetten/ 
nocfjtanö en knbeppbaer gantfcDnict met allen uit# 
reepten / ter oo?fak ban De grote menigte Der finten 

(F. 134.) fcDepcn/enDcfcDcrpetoacDtcDieDaergcDouDcntocrD/ 
’ttodD Dem niet mogclijD en toa£ te beletten/fuljc Dat De 
belcgerDe geb?ongen tocrDcn boo? DongerjS nooD/en ge# 
b:efs ban bib?co pen 3 fepanfen Den 213reb2. ober te ge# 

«crfm, ben/ Deo' namiDDago omtrent 4 urcn/De folDaten Daer 
ven aen uit trccknDc met Daer getoeet / met toegefïagcn ben# 
Snee öclïf 10et kftput en amonitic alDacr latcnDe / ’t toelD 
ban peen ftïcinc bictozie booj J^olIanD en ^eelanb cn toao/ 
rangten alfo fp Daer meDe alle Dien poeh in berfebertpeiD/en Deo 

acnfïagen te rugge ff elDcn / ’t toelD De ^paen# 
8 ' feooDtoclboo? een groot berlieOtoarenacptenDe/ na# 

Dien fpluiDen meenDcn De rcDuctie ban 3§ollanD na pa# 
ren fin genoeg felter te pebben. 

Omtrent 7 toeben te bojen/pabDc De ppnee ban <0# 
stenig rattgien boo?genomen Den aenflag op De ffaD ban %m# 

fterDam te toerb te flellen/ D002 Den €toerf!en Herman 
lc )3ct> gelling en Den »©ouberneur «§onop / Die Daer binnen 
secfé- eenige fecrete intelligentie paDDen. ^onop toaODaer 

toe gepeel beerDig fonD Daerom eenen p?cDtcant ge# 
naemt ^JanjBiepielft. aenDen $2inte/en aen gelling/ 
pen ber manenDe Dat pp grote boffen geDaen paDDe/Dat 
alleO baerDig toaO / Datter niet en reffeerDc Dan ’t felbe 
in ’t toerb te ff cllen/en fomen langer bertoef De/Dat Den 
bpanD Daer ban iet fouDe mogen getoacr toerDcn/en op 
te minff e fufpitie Daer bolb binnen nemen/ en Dat ober 
fulr De gocDtotllige Daer toe geen pulpe en fouDen bon# 
nen Doen: en poetoel Den fEtonce Den aenflag gebaerlpb 
Docijte/nccptano gefien pebbenöe uit De baerte Die 2Ean) 

te Boek. 15 7 G* 

tft§icpieif5. pemtöcnbeDe gelegempeiD/ bonD’t felbe 
goeD en p?acticabel/toaerom pp Den <0berfien gelling 
bp pcm ontbooD / en metten felben De fabc naber ober# 
idDe/Dag en ure raemDe om ’t felbe aen te bangen/mib* 
Delrettjb quam Daer een bo?jf / en men bernam Dat Die 
ban ^ImfierDam opte plaetfe Daermen Den acnfïag be# 
gtnnen fouDe / De toacpt berbubbclt paDDen / en meDe 
ban buiten toacpt paDDen gefrelt/ Dan en totffen niet of 
’t felbe om De bo?fl toille gefcpicDe / Dan of Den aenflag 
ontbebt toaO. 2ElbuO toerb raeDfaem gebonben De fabe 
D?ie of bier toeècn op te flellen / om te hernemen of De 
toacpt alDaer fouDe continueren na De bo?ff geDaen 
fouDe toefen / miDDclrctpD bieten anberc berpinDerin# 
gen boo? / fo Dat pet boo?tO gepeel aeptet toegen bleef/ 
tot na De pacificatie ban <0ent/Dat pet op een anberen 
boetongciutbeitjb te toerb gcffelD toerb/ fot’sünbec 
plaetfe fal berpaelt toerDen. <©elijb De <0?ootCom# 
manDeur aen D’een 3pDe niet en ru^e/ om Die ban l$ol# 
lanD en EeelanD te brenben / en onDer 3tjne fubjcctie te 
toengen /fo en pielD De p?ince ban <0?angien niet op 
geffabig fojge te D?ogen én miDDelen te bebenben / cm 
De felbe te befrpermen/en aen allen oo?Dcn tetoaben cn 
toe te Doen fien/om Dcsi <0?cot CommanDeur^ aenfïa# ©c 
gen te niet te Doen gaen. i^p toaë feer bebommert met# 
te belcgerDe ff eDe ban EiertC3ee/altoaer iPon^Djagon rfc3et/ 
feerfferbboo?lag/ Debclegeringe continuerenDe/ men nietje# 
DeDeo?Dinari0 alDaer bele fepermutfingen tegen Den Sen’ 
anberen. ^ic ban binnen guamenDagelpr met roep# hntofn 
feputten uit tegen pet leger ban De bpanben Daer tegen ae# 
becptenDe en fepermutferenbe / D’een tijD alDaer eenige 
bpanben omb?engenDe en guetfenDe: D’anDer tijD Daer 
eenige ban De pare D00D bltjbenbe en gequeff toerDen# 
De /in boegen Dat Die ban binnen pet getooon toerDen/ 
Datmenfe gualpben pet uittrecbèn berbieben bonDe. 
ï0en 28 San. DeDenfp eenen getoelDigcn uitbalmet ^tbat 
een blote ban roepfebuiten bol folDaten tegen pet leger cn 
paerber bpanben aen / Docp petfepeen De bpanD Daer SSJ,, 
ban berabberteert toag/fp fepoten aen beibe fpben met aen tuf# 
mufguetten feer fellpb tegen Den anberen / Daer bleben W,f.n. 
toetnig ban De bpanben: maer Die ban De (lab berlo?en Se 
ücclbolr/toerDen oobgeD?ongcn paefl penbertrebte ban^/e# 
nemen. <D?ie Dagen Daer na bielen fp toeberom feer 
fïerbuit/enbregenen bcrmeefferDen ttoe grote fepe# Seï, 
pen ban Den bpanben. <0m Dit uitballen te beletten/ ger^. 
ontbooD |tëongb2agon aen Den <©?oot Commanbeur/ 
Dat pp tot berff erbinge banbe blote ban ^anepio D’tB# 
btla/ fouDe toillenfo bele galopen en roepfepuitenfen# 
Den ato pp moepte / fo om De uitballen te beletten; alsf com# 
oobteberpinDeren D’infeomffe banbe ZeeufeDie Da# tnanbeue 
gcltjjr/ poetoel met groot perybel Daer noep in guamen 
met eenige bictualie fepepen. 3kn<ö5?oot<£omman# oaFfpm 
Deur fonD alDacr 12 <0alepenen fegCromfiebengbie en 
Den 16 5peb?. Daer boo? guamen / Docp boo? Die tpb te 
laet/ ten felben Dage/ toaren boo? De aenbomff e ban De tot affj# 
felbe <0alepen en CromffebenS / niet fonber groot pe# ncnrre 
njbel/ Docp met blcin berlicjS / Daer binnen Der ffaD ge# JSJLra" 
bomen 22 fepepen gelabcn met bictualie / amonitic S 
ban oo?logeen alle nooDD?uftigpeiD/ ’ttoelb Die ban zten» 
binnen feer couragieerbe/ berberfepte en berfïerbte/ en 5%e[(c, 
beD?eben ban binnen beel tebenen ban blpDfcpap. 3&en Jfe toet» 
<0berfïen jBonjSD?agon fienDe en merbenDe / Dat De gefdw. 
flaDnieten toao te toinnen met getoclD/ Dat De felbe 
00b niet Doo? pongergnoob en bonDe bermccfiert toet# 
Den/fo lange Die ban EeelanD Daer noep met fepepen 
bonDen inbomen/peeft raeDfaem gebonben De (tab na# 
Der en meerber te benautoen/ toaerom pp Den 2 3 5feb?. 
fc0 platte fepepen DeDe leggen boo?Depaben/ enbebe 
Daer op Den bp noep een fepenfe maben/Daerin pp ttoe 
grobc ffucben gefeputö DeDe leggenten begon boo?tjö De 
paben toe te fluiten met paiifaDen ban grote balben/ gurte* 
Diefp tube gronD ban’ttoater DeDen flaen enpepen 5«toer# 
ban plaetfe tot plaetfe/ toelbe palen fp met betenen aen SS 
Den anberen go?Den en bafl maebtert/ en Daer pet te 
Diep toasÉ/leibe pp fepepen aen anberc met beel bolr en 
gefepute?/ boo?De monb banbe paben leiden 3p beel 
pleiten en galepen / pogenDe alfo De paben te befluiten/ 
Datter niemant uit noepte inbomen en fouDe mogen/en 
op alle De bpen omtrent De paben planten fp beel grof 

ge# 
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©e gefcpiit&om ölfoalle föebo.et te&epfnberen.3£e$?in£e ( 
wn®. bnn ©cangten cn bic ban J^ollanb cn ^elanb / oprc fa* j 
:ansUn kc bccaebpaegt pebbenbe / bonben gocb bat fp i o of 121 
roduDe oo2logfcpepett foubcn leggen boo? ’t Ijooft ban 25ergen 
Scr/urt optenZoom/en batfc op anbece oo?ben en plaetfen/alO 
te sou, aeptee ftemmetftoael bp be C«6/ cn omtrent J^tclbe* 
icwn. nig-e fefjerpe toacpt pelben/em te beletten bat Bet leger 

ban be ^pangiaerben geen toeboer banbtctualteen 
fouben krijgen / om be felbe alfo te ö?tngen en bebtom* 
gen/ bat fp felfis boo? geb?ek ban btctualte genootfaekt 
foubentoefenbanbebeiegeringeopte b?cken en af te j 

laten/ fulje tö 00b groot geb?ek in ’t leger geballen/baer 1 
5300? biel bageiöjc becl gebecBt^ te toater en te lanbe/ en! 
toerben banb’eeneenbanb’anbereacnpagen gep?ac* i 
tifeert/fo om be pebebanEterikjeetcontfcttenofte! 
rcbt£tualtcren/alO om be beleggers felfg te benautoen. | 

^ie ban Eierib3ee Ijielben Ben ebentoel feer b?oom 
en bloeb/bielen bagelijr uit met Baer roepfeputten ober I 
’tbcrb?onbenlanb/en beben ben ^pangtaetben beel! 
afb?er / quanten op feberen bag in gjanuario feer perk 
utt/boep boo? ongelubenberfuim raebtenttoe fcljepen 
aenöengronb/Bet bolb toerb gcfalbeert/ enfoftaben 
fp bie felf in b?anb op batter be bpanb geen genot af 
Bcbben en foube/ cn toeken toeberom in be ^tab. 

p?tnce ban <©rangten pebbenbeboo2genomen 
ter gelegenber tijb eenig ejrploict teboen optefcbanfe 
aen ’t pubs ter i^ert opte^aerlemer-bijb/ Beeft ben 

„ 20 <fanuarp 15:70. ben ï^eece gonkpeer ^opan ban \ 
mm ^ubenboo?be commifTic gegeben ober be ^uttfey 
ian ©u* alb Klbmiraeloberbe J^aerlemer en Seibfe-mepren/ i 
•«wow en anbere binnen-toateren. ^amaelss i& pp $lbmi* 
‘omS ttlci ban ^olïanö getoo?ben/ alg lonkpeeriDtllem 
ie aiss ban (€re|ïong eerp 2flbmirael ban Jgollanb in plaetfe! 
morau quant ban bem§eere3toupg2$opfot/ Sübmiraelban ] 
“StJJÏ ^eelanb/bie in be erpebitie om Zimfyee te ontfetten/ 
e en berbzonb/ fo t’pjnbec plaetfe gefeib fal toerben. 
Scec' (Ccctoijlen be <fö2oot Commanbeur nocB tot ®Be*.! 
Sccn. tBelentoaö/en na 25?u|Tel ban meninge tereifen/ fo 

quampembetgbtnge/bat eenigeltcpte^paenferut* i 
muto teren/uit Ben garnifoen al mutinetenbe / om Baer acp*' 
“Jff tertoefenbe folbpe toaren bertrochen ten platten lanbe/1 
ieftte bocnbebenpuiflmbengroteoberlaft.TDe<0?oot€om* 
jcerQC' manbeur toaef Bier in niet bjel te b?eben/b?efenbe boo? 
«ui. een generale muiterie ban alle be ruiteren/ en geen re* 

mebie bjetenöe om be felbe te fomenteren met gelb/ 
Beeft BP be Buifïuiben confent gegeben / be felbe te mo* 
gen tegen fïaen/ en Ben felben mette toapenen befeper* 
men. 3Clfo (ielben Ben bepuiftuibentotpaeebefepet* 
minge ter toapenen / fmetenbet al te rnetg eenige boob 
alg fp baer gelegentBeib toe Babben/ maeBten b2aep en 
flag-bomen bie fp gefloten pielben/ om Baer lebente 
befepermen. <©efe gemutineerben beben beel guaebg 
en fcliabe in ©lacnbercn / en ober al baer fp guamen: 
ten leften toerben fp te b?eben geftelt bob? gjuliaen 
ïlomero / en men gaffe parbon / en fp beben op nieug 
eeb ben ConinB getrouto te toefen / èf* 

<De <0?oot Commanbeur Binnen 25?uffel geBomen 
®f ? 3ijnbe/Babbc boo? Bern genomen bele faken uit te retB* 

mr cn ^proubet op Ztlanb:*Bp Babbe aen ben Coning 
man. ban ^pangten gefcfjaeben / om meer fcBepen uit 25if; 
beurss tapen ober te fenben / 00B feer aengeBouben om gelb/ 
«uff alf° ö0°? öeB:cf{ ban gelb BP niet en Babbe bonnen uit* 
comnft. reepten/ bat BP anberg toelfoubetetoegeBebBenge* 

B?acBt.<©ic ban Jgollanb en ^elanb toaren nu genoeg* 
faem ban ben anberen gefepeiben/ elft foube genoeg te 
boen fiebben met fiep felben/ato BpEierib3ee(baet aen 
Bp niet en ttoijfelbe / of pp foubet binnen Bo?ten bagen 
berobert pebben) in fijn getoelb foube pebben/ fo meen* 
bepptoatanberssen grootsi uit te reepten/ban baer 
mofl gelb toefen/ om be folbaten eenig rebeltjb conten* 
tement te boen / ban be Staten en Bonbe pp fo beel 
gelb# niet bekomen a!ö 't ban nobc toasf/en in befe ge* 
ïegentpeib en Bonbe Ijpfe met getoelb baer niet toe 
btoingen/ ben tijb cn toaö’er notpniet/benConinB 
mofl nu ftep felben tont benoutoen/toilbepp paefl abfo* 
luit meeiler toefen/en biergelijBe. pabbeboo? pcm 
genomenCmben teberobecen/toam pn pabbe bie opi* 
nie/inbien öp baer meefler ban Bonbe toerben / bat pp 

ban meefler banbe^eetogo/entotbteneinbepöbbê 
pp Cafpac üïcble^ ï|eerc ban 23illp/ <©ouberneur ban 
©?ief(anb lafl gcgeben/oiti tefien/of pp ’t felbe/’t toare 
metlifl en beb?og/ of met getoelb Bonbe in krijgen. 
25illp pabbe ’t felbe ook gepoogt te boen/ en pabbe ber* 
(ianb op ’t kalled / ban ’t toerb ombekt / en boo? pulpe 
ban <0?abe gjopan ban €mben / beo <©?aben b?oeber/ 
en be gemeente toao pet toonberbaerlökin’tlitpt ge¬ 
komen en belet/en men meenbe batbe <5?abe baer fel* 
be in geconfenteert pabbe.21110 nu be <©?oot Comman* 
beur bafl bele in ’t Booft pab / en p?actifeerbe poe pp be 
^ollanbcrO en ^danbero meenbe tegen ben aenflaen* 
ben tpb aen allen 002ben te oberballen en t’onberb?uc* 
ken/fo peeft pem feer paeftdijk enonberfienelpkeen 
Heftige continuele peflilentiale ko?tfe aetigegrepen / be 
todkepemfopeftigaemalle/bat pp op ben*jBartp 
befeo jaerO 1576 baer ban (lo?f/en pabbe genen ttjb ©00& 
om eenen p?obifionden <23oubcrneur in fijn plaetfe te Lj? 
berkiefen/ tot bat fijn liDaj. baer in foube mogen boo?* com- 
pen. lloetod men feib/ bat BP ben <0?abe ban iBanf* maaöfuj 
belt foube genomineert pebben / om b’affaire ban ben 
knjgofoo?logetebe?ricpten/ enben<0?abeban 25ar* ©ouue?* 
lapmont foube bepolitpke faken bepeepten. jBaer be neurie* 
^eeren ban be Habe ban Staten fcp?eben terponb JJJïJ 
mette $op aen ben Conink/bat ben <©?oot gomman* 
beur oberleben toao / en bat fp-luiben om alle befo?b?e‘ianöen. 
te berpoeben / be regeringe in panben pabben geno* 
men/ tot bat pjrte |Baj. baer in boo?fien foube pebben. 
<©e Conink ban ^pangien toao ban fijn oberlpben 
niet toet te b?eben/ alfo pp beel grootO boo? pem meen* 
be uitgereept te pebben/ ’t toelk nu mop pil paen/boep 
pp peeft pet goubernement aen ben Slabe ban Staten 
bebepigt/ en befdbe bp fijnen b?iebe ban ben 24 jjfêar* 
tp gefcp?eben aen be Staten <6enerael/en ban be$?o* 
bincien/ mitfgaberO aen be ^oben ban ^upitie geau* 
torifeert/ totbatppmetallefpoebbie mogelijk foube 
toefen/abfolutdijk berfien foube pebben ban een 435ou* 
berneur/betoelkeppgebetermineert pabbe te fenben 
ban fpnenbloebe/ gelpk b?cber uit pet inpouben beo 
felben b?iefo te fien iO j luibenbe aio boigt: 

Bï DEN CoNINK, Lieve en getrouwe. Alfo wy onlangs verffcaen heb- ssjicf* 
ben dat onfe feer lieve en beminde Neve de Cöm- 

mandador Major van Caftilien, Stadhouder, Gouver- ^ 
neur en Capitein Geoerael van onfe Nederlanden, en renöe 
Bourgoingnien (wiens ziele God genadig zy) defewe-jm aou» 
reld overleden is den 5. defer jegenwoordiger maend, 
zijn wydaerom feer bedroeft geweeft, namentlijk ge-ban Den 
ftorven zijnde ten tijde alswywafenomtevöleindenïtanDe/ 
de refolutie van de waerachtige remedien dienende ter j^ctrott^ 
pacificatie van onfe voorfz Landen: maer betrouwen- niftreerr 
de en zijnde feker dat die van onfen Raed van Staten f$a* 
doen fullen in alles,fo voor de dienfte Gods,fijn H. Ca- ^ 
tholijkfe Roomfe Gelove, en die onfe, en het wel- 
vaert van onfen voorfz Landen toebehoort, heeft ons 
gedocht, en dien volgende hebben gedetermineert hen¬ 
luiden te committeren, én belaften het gouvernement 
van onfe voorfz Landen van derwers-over, in der voe¬ 
gen en manieren gelijk de voorfz Commandeur Major 
dat hadde. Waer toe wyfe hebben geautorifeert ter tijd 
en wijlen toe dat wy met alle fpoed die mogelijk fal 
zijn,abfolutelijk verfien fullen hebben van eenenGou- 
verneur, welken wy gedetermineert zijn te fenden, we- 
fende van onfen bloede.. Op u begerende en u bevelen¬ 
de wel expreflelijk, dat middel dien tijd gy gehoorfaem 
en onderdanig zijt, die van onfe Rade van Staten,in de 
voorfz qualkeit, als onfen eigen perfoon, en dat gy alles 
de hand houden wilt aen de confervatieen befchermin- 
ge van de Religie en Catholijken Roomfen Gelove, en 
rufte en vrede van onfen voorfz Landen,gelijk wy gan- 
fchelijk op u en uwe grote getrouwigheid en oprechtig- 
tigheid betrouwen,dat gy ontwijfelijk fult doen. En wy 
fullen daer in hebben , en omfangen feer goede ge- 
noegfaemheid en dienft. Lieve en getrouwe, onfe 
Heere God zy met u. Gefchreven tot Madrid,den 24. 
van Meert 1576. En was ondertekent Fbilippe, eh 
nochlager, A Demetierej. 

&Bft ?- jaier- 



£6 4 Het achtfle Boek, 1576* 

laer-dicht op ’t fterven van de Groot Com¬ 
mandeur 

UoLLandenZeeLtmddle Waren ï«grote nood, 
Ahs Don LoWlls Groot CoMandeWr haeJleLYÏLk 

bL.eef dood. 

_ w p4 <©2öot Commandeur toag in fijn gouberne; 
Sm? U ment ban reöeiijft goed bdeiö / berftonö Bemi ben 
cont- ftrijgtoel/gelijfttoelgebleftenBeeft/toaö 
nmnöen? cn bontje fcec toel beinfen / als* ftp eerft sn fijn goubec^ 
leSttS1 nement geftomen toas* / Baböen be 
S. groot bertroutoen op Bem /öatÖPbeEanöen toeber* 

om in tufte en b?ebe / en tot Bact bottge boo?fpoeb 
brengen fouöe/ ban naöecBanbjieeft mcn bcbmiöen 
öatfipal andere inflructie uit ^pangtenftaböe. fiP 
fouöe toel bccl tot bo?öermge ban ben Comnft ban 
^uangten uitgerecht Bebben/ fo Bet Bemacn tge b 
niet en Babbe ontb?oïten/ maer door ’t gcb?cft ban geld 
Beeft OP betfcBeiben mutterie ouder fijne ftrpgfïutöen 
en folbaten gehad / bie BP ooft baerom te bele toe gege# 
ben / en ongefftaft bele moeötoiUigfteöen Beeft laten 
plegen/BP dreef dies* niettemin Ijct oo?iog met groot 
getoelö/en fijn opinie toas* ban eerften aen/bat men bie 
ban èoilanb en Zeeland niet en ftonöet’onöerbrest; 
gen bast te toater / baerom BP ooft aen ben Consuls 
naerfitg aenBiel / om een grote bloot fcBepen tot bten 
einde uit ^pangien ober te fenben / en Boetoel BP met; 
ten eerften ongelutftig te toater toas* / Beeft BP öe ï§ol; 
ïanders* en belanders* genoeg te boen gemaeBt. üp 
toas* feer pberigenbeboot/ om te onberBoubenente 
berb?eibcn be noomfe CatBolijfte Religie/ fijnen b?oe> 
bet ^on <©iobanni be ^ugaira toas* 2HmbafTadeur 
Lspöen paus*/aen ben toelften/en aenben<0enerael 
ban be Carmditcn o?ö?e/ Cftoban ©attifla nofft 
fcftreefftp öifttoiis* driebenen fijn abtoijs* / Boe men be 
fafteban be CatDolijïse Koomfe neligte toeberosn fom 
be mogen boen groepen en toenemen / en ’t fcBeen bat 
Bp toel tot b?ebefoube genegen Bobben getoeeft/fobte 
ban Rolland en ^eelanb bie in ’t geBeel toebet Babben 
toillen toelaten/en ban Baer Keligie affiaen: maer als* 
fjp berfionb batfe baer toe niet berfiaen en totlden/ 
Beeft Bp eenen feer öoöelijften Baet tegen Ben gebat, lip 
toas* anders* een minlijft man/ brunölijft en gefp?aeft; 
faem/Boetoel Bp ooft/ als* ’t pass gaf/ fijn autoriteit met 
ftrajfetooorden toel ftonöe betonen, Ifyp Bab op ’t laet; 
He fijns* lebens* bele aenfïagen in ’t Booft / en fo Bp in ’t 
ïeben gcbleben Babbe / meenbe BP beel uitgereefit te 

, Bobben: öe <&paensfgefinde toaren ban Bot onboorfien 
en Bacflig oberlijben beffelfOfcer berfiagen / en acBten 
bat fijn öooö ben Coninft ban ^pangten feer fchabe* 
lijft toao/toant fp hielden boo? fefter/bat ftp de p?o; 
binden ban foliant* en Eeclanb binnen ftojtentftbe 
fouöe geötoongen Bobben aen te nemen öe articulen 
ban b?eöc / fo Bp bie ftenboo?/ cn bp Benluiöen afgefïa; 
gen toaren / of bat fp anders geBeel onber en tot ruïne 
fouöen Bebben gebracht getooröen / en BP Bot ficlj felbe 
bit ooft bafïelijft boorftaen/öan ’t en gefcftiob niet altijd 
bat be menfeften Ben-felben toel inbeelöen: maer <©oö 
bie alles* regeert /fcftiftt Bet na fijntoelgeballen/’tis* 
toel toaer/ en men en macB niet ontftennen / bat te öe; 
fer tijb öe Probtncicn ban Rolland en Zeeland fo Bof- 
tig aengebocBcen5ijngetoeeff/batfe toel inöe meefle 
nooö toaren baerfe nocB oit in toaren getoeefl. Cn Boe; 
toel be p?mce ban ©cangien / toel een ban be toftfie / 
ftlocftfie en booificBtigfle finten ban frjnöer tijb të 
getoeeft/ en feer coucagieus* ban Borten/fo toas* BP 
nocBtans* fo feer metter faften beftommert/ bat BP nau* 
ïijr en toifl toat men beft boo?nemen fouöe/ baant ift 
Bebbeuitöenmonöbaneen gelooftoaeröig Cöelmast 
ban gualiteit/öoe ter tijb inöe Staten compareren; 
öe/ en in öe Kegeringe toefenbe (en nu alö ift bit fcB?oef 
^l omtrent 38 jarenoberleöen) berfiaen/ bat öeboo?f3 

^?ince terflonö na / of een toeinig boo? Bot innemen 
ban ^ïerift3ee / en eer be mutinatie onber Bot &paen; 
fe ftrijgstbolft (baer ban top in ’t nabolgenöe ffioefe ful* 
lenfp?eften)gebeuröe/ metftenöe bat be Coninginne 
ban cngelanö / öe aengeboöen fouberainiteit ban 
Rolland en Zeeland niet en toilbe / of bp abontute niet 
en bo?fte aenbaeröen/ om niet in geflaöige en eeutoige 
oo?loge metten Coninft ban ^pangien te ftomen / bat 
ooft be Staten ber felbet ^?obinden naulijr langer 
raeö en toiflen / om alle öe onftoflen ber oo?loge te ber; 
ballen / leggende öe platte landen meeftongebmtèt in 
De principale quartferen ban Rolland / boo?gef!agen 
Babbe boo? be uitterfle remedie/bat bp albien men 
niet in een eeutoige fiabernie ber ^pangfaeröen en 
öe Religie toilbe UeBouöen / men alle be fcBepen in 
Rolland en Zeeland 3önöe/en öe intooonbers* ofam 
öeretoeftomenöe/ fouöe artefleren en boen toeruften/ 
en baer in alle öe gene bie mebe toilben/mannen/b?ou; 
toen en ftinberen/en be befle goederen laden en t’fcBoep 
boen/bijften/bammen alles* öoorgraben/ be toatermo; 
len0 berbranben en bernielen/ cn alfo’tgeBele land 
laten onderlopen en berörenften / en ’t ©aöerlanö ber; 
loren latende/ mette fcBepen baren / om een ander 
Eanb met gemeld in te nemen/ en ficB terneder te fet; 
ten/gelijft bat eertijds* andere bolfteren gebaen Bebben, 
25efiet baer eens* ben gebacrlijften nood cn be3toaerlij; 
fte benautBeib baer Bot Eanö in bie tijdintoa^. 5I& 
berBale bit baerom/ op bat onfe naftomeïingen foubert 
mogen toeten/bat top ons* niet en Bobben te roemen/ 
bat top boo? onfe of onfe ouderen toijs*Beiö / feloeftBeiö/ 
betfland / toetenfcBap of macBt / fo lange jaren/ fo 
machtigen potentaet/als* top tebpanbBabben/met 
en Bebben Bonnen beröuren en tegenflaen / en tot öefe 
toelbarentljeiö / baer top nu (<®odelof)tocgefeomen 
5ijn/ 3ijn geraeftt; maer Dat <ö5oö almachtig/ baer 
ban alleen ben prijs* /lofeneeretoeftomt/ bie onsSge; 
Bolpen/ bpgeflaen/ befchermt/ en berlofl Beeft / als* al; 
lemenfcBelljfte Bulpefaelgeerbe/en geen hope ban ee; 
nige goede uitftomfle en fcBeen boorhanben te toefen/ 
geïijftftlaerlijBuitBet naboigenbe/en in meerandere 
nabolgenöe 25oeften fal blijften / bat <©oö oefe Eanben 
altijös* in Den meeften en uitterflen nood / uit Bare gro; 
te 3toarigBeben/ be menfcBolijfto B«lpo falgerende/ 
Beeft berlofl en geholpen/ en ter contrarie / fotoan; 
neer top ons* berlatenbe op be Bulpo en grote macht 
ban menfcBon/en onfe grote getoelbige Boprlegers*/ 
bat top ban minfl Bobben uftgerecBt / op bat toaerach; 
tig blijbe/’t gene ift gefeib ftebbe / bat C>oö alleen Den 
lof/prijs*/eere toeftomt ban onfe berloffinge/ boo?; 
fpoeb en toelbaert. MP toillen Bior nu een toeinig ru; 
flen / eer top totte regeringe ftomen ban den ïïade ban 
.Staten/en bit ®oeft befluiten mette tooorben ban Den 
Coninftlijften propheet ^abiö / in ’t eerfte 25oeft ber 
Cronijften / cap. 29, $ff. 10/11/n/13. 

Gelooft zy de Heere God hoog geprefen 
Onfes Vaders Ifraelis mitfdefen 
Eeuwiglijken, want u behoort de eere 
De Majefteit en geweld t’elken keere, 
De heerlijkheid, overwinning en glorie, 
Van u alleen komt Heere de vidorie. 
Wantal wat is in Hemel en op aerden, 
Dat komt u toe, ö Heere groot van waerden; 
U is het rijke, kracht ende verhogen, 
Boven alle Princen groot van vermogen: 
U is rijkdom,eere, roem ende machte, 
Gy heerfchet, in u hand ftaet alle krachte. 
Gy kond Heere groot, en ook fterk maken > 
Want in u hand ftaen groot en kleine faken. 
Nu danken wy u Heere God almachtig, 
Roemen den Naem uwer mogentheid krachtig: 
Wantdy komt toe lof, prijs en heerlijkheden, 
Van eeuwigheid tot in der eeuwigheden. 

Einde des achtften Boeks. 

OOR 
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OORSPRONG 
Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
en Beroerten, gefchted by tyden van het Gouverne¬ 

ment van den Rade van State, by den Konink 
van Spangien totten fèlven Gouvernemente gecommitteert. 

Waerachtige éti Hiftorifche hefchrijvinge% 

D o o & 

Pieter Bor ChristiaensE NV 
Aen mijn E. Heeren, mijn Heeren de Magiftraten van ’s Gravcn-Hagc. 

itXn Heer en yikhebbe ter dankbaerheid van dat ik, eenige lange jarcn in ’s Graven-Hage ge woont 0 
l verfcheiden vrundfcbappengenoten, en met vele eerlijke luiden omgegaen en kenniffe gehouden heb- 

be i goed gevonden , de plaetfe en gelegemheid van den Hage te befchrijven fo die in den tijd van de 
meefte troublen was, en nu door Godes genade en rijken zegen is, en’t felve alhier in dit mijn negen¬ 
de Boekte paffe gebracht. En dewijle die van den Hage die ellende en miferie, die de inwendige be¬ 

roerten en borgerlijke meenigheden mede brengen tfo wel als eenige van de meefie fleden van Holland hebben on¬ 
dervonden , en daer onder geleden., hebbende deEdelen, Suppocfien en borger en de felve plaetfe haerder nfiden- 
tie uit den hoogften nood, door de iyrannye der vreemdelingen , die ons aüe in flavernye meenden te houden, moeten 
verlaten, en voor eenige j aren andere plaetfen foeken: fo heb ik_dit felve negende Boekjieffens mijnen goedwilligen 
dienfi, u , mijnE. Heer en, willen dediccren en toe eygenen, tot betuiginge van mijn goed genegen herte, verhopen¬ 
de dat U. E, de moeiten in defengedaenfultgelieven in -tgoede te nemen , en my altijds te houden als des felfs. 

(F. 135 ) 

Ootmoedigen en bereiden dienaer 

P. Bor. 

Kort begrijp van het negende Boek. 
Oe de faken Honden naer de dood van den Groot Commandeur van Caftilien, Die vati 

iVlifïingen krijgen buyc. Schrijven van de Coninginne van Engeland aen den Prince van 
Orangien en Staten van Holland en Zeeland. De Prince van Orangien maekt gereetfehap 

, om Zierikzee t’ontfetten. Unie en Verbond tuifchen de Staten van Holland en Zeeland. Des 
Princen declaratie opte felve Unie. Placcaet tegen de büytenlanders en baftaerden, befittendc 

eenige Officien. in Braband. Refolutie om het B'ofch en Warande van den Hagê, foo wel den grond als 
bet houtgewafch te verkopen. Befchrijvinge van den Hage, van ’c Hof, en alle gelegentheid van dien* 
van binnen en van buiten. Aófce daer by ’t Bofch en Warande van den Hage geredimeert werd, en belofte 
om ’t felve tot genen tijden, noch om genen nood te fullen doen verkopen, noch doen af houwen. Bart* 
holt Entesyan Mentheda vergadert krijgsvolkopter Schellink, en valt in Vriefland, alwaer hy Ooftmer- 
hoorn inneemt: doch weder verlaet en verloopt. Jonkheer Dirk Sonoy Gouverneur van ’t Noorderquar- 
tier neemt Muidenin: maer verlaet het weder en vlucht. Woerden werd geviötualieert in fpijt van dc 
vyanden die ’t belegert hadden i de beleggers van Woerden flaen een convoy, en nemen de fchuiten met 
viflualie geladen i breken van de belgcjfinge op i qaer datfe 50 weken geduirt hadde: tinnen geld binnen 
Woerden geflagen. Belegeringe voor Zierikzee gecontinueert: de Prince van Orangien foekt Zierikzee te 
ontfetten. Dood van den Admirael van Zeeland Louys Boyfot. Die van Zierikzee foeken metten vyanden 
te accorderen: difputein den Rade van Staten, of fy Zierikzee wilden op nemen of niet: Monfdragotl 
accordeert met die van Zierikzee, en geve:n hen op. Begin der mukerie in ’c Eyland van Schouwen. Plac¬ 
caet by den Raed van Staten uit gegeven, verbiedende alle handel, communicatie en trafijke met die van 
Holland en Zeeland. Schrijven van den Raed van Staten aen den Stadhouder , Prefidenten Raden vart 
Holland binnen Utrecht reftderende, en van de felve Stadhouder, prefident en Raden aen de Reden van 

Hol* 
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Holland. ’tSelvewederom vefnieut. Aenflag op Geertruydenberge re vergeefs. Edi<ft des Coninx van 
Vrankrijk >beroerende de pacificatie desfelven Coninkrijx. Francifcus Sonnius Biflchop van Antwerpen 
geftorven.' De Prince doet de Stede van der Goude endefchanfe opte Goutfe Sluyfe verfien en verfter- 
ken. Gefanten uit Vrankrijk en Engeland aenden Prince van Orangien gefonden. Accoort tuflchende 
Prince van Orangien, en Engelfe Coopluiden aventuriers. Mutenatie der Spangiaerden, DeGravevan 
Mansfelt foekt te vergeefs deïèlve te appaiferen. De gemutineerde komen tot Grimbergen. Hebben haer 
oogeop Bruflel om dat te overvallen. Nemen de ftad van Aelft in Vlaenderen in. Placcaet daer by de 
gemutineerde Spaenfe foldaten verklaerd werden rebellen van den Conink en van ’t land. Naerder verkla- 
ringe tegen de gemutineerde. Verder mutinatie der Spangiaerden, Hoogduitfen en Walen. Schrijven 
van den Prince van Orangien aen de Staten van Braband. Aen den Grave van Lalain. Schrijven van de 
Staten van Holland aen de Burgerye der ftad Utrecht. Noch verkheyden ander fchrijven van devoorfz. 
Staten aen de Burgeren van Utrecht, en de acht Borger Hopluyclenj en der Borger Hopluyden antwoorde. 
De Gedeputeerde van Orangien toe Nimegen gevangen , werden door de Heere van Hierges ontflagen. 
Des Princen dankbrief en fchrijven aen den Heere van Hierges. Schrijft mede aen de Staten van Gelder¬ 
land.' Haer antwoorde en verfoek en fenden haer Gecommitteerde naerBruflèl. Twift onder de Neder- 
landfe Heeren. De Heere van Raflengem word aen den Conink in Spangien gefonden. De Marquis van 
Havre komt uit Spangien. Sijn rapport aen den Raed van Staten. Jonker Willem van Bloys gefeid Tref- 
long wert Lieutenant Admirael van Zeeland. Nieu Ordonnantie ter Zee, en opte fake van Admiraliteyt 
by den Prince van Orangien geordonneert. Placcaet tegen de Vrybuiters. Queftie in’t Noorder.quar- 
tier van Holland gerefen tuflehen den Gouverneur en de Gedeputeerde van de Steden aldaer, en provifio- 
neel accoort tuftenen de felve. Verklaringe van den Prnce van Orangien tot fliflingeder voorfz. differen- 
ten. Sonoy doet afftand van alle Ontfang en Adminiftratie, fo van Sauveguarde als anders, en doet fijne 
rekeningc. De muiterie der Spangiaerden werd hoe langer hoe meerder, Geintercipieerden brief van 
denColonnel Francoys Verdugo uit Antwerpen aen fijnen Lieutenant Margelle leggende binnen Haer- 
lem, klagende over die van Bruflel. Jeronimo de Roda Ldcentiaet en Raed van Staten ufurpeert alleen het 
Generael gouvernement van de Nederlanden, ’twelk de Conink in handen van den Rade van Staten 
hadde geftelt. Aentaftinge en apprehenfie van eenige Heeren van de Rade van State. Juftificatie in 
druk uitgegeven , waerom de felve Heeren van den Rade van Staten zijn geapprehendeert. Het twe- 
de Placcaet daer by de gemutineerde Spangiaerden rebellen werden verklaert van den Conink. Plac- 
cact tegen de onbehoorlijke ufurpatie van Roda. De Staten van Braband en Vlaenderen nemen volk 
aen tegen de gemutineerde Spaengiaerden. Schermutfinge der Vlaemfe boeren tegen de gemutineerde 
Spangiaerden, De Spangiaerden fortificeren hen in de Steden en Caftelen daer fy meefter zijn. Het voor- 

F ,„7>) nemen van DonAlonfode Vergas Generael van de Spaenfe ruyterye. Nederlage van Staten volk om- 
' ’ * trent Loven. Belegeringe die de Staten doen voor’t Cafteel van Gent. De Heere van Haufly, broeder 

van den Grave van Boflu, komt by den Prince van Orangien binnen Middelburg, en verfoekt hulpe tegen 
de Spangiaerden. d’Antwoorde van den Prince op het voorfz, verfoek. ’t Geen de Prince van Orangien 
heeft doen voorhouden aen den Grave van Reux Gouverneur van Vlaenderen , en fijne proteftatie. De 
Prince fend negen vaendels foldaten onder »t commandement van den Heere van den Tempel binnen 
Gent. De Heere van Oetinge komt by den Prince van Orangien. De vorfz. Prince fchrijft aen de Staten 
van Holland, nopende de vredehandelinge die voorhanden fcheente wefen. Begin van de vredehande- 
linge tot Gent. Namen van de Gecommitteerde van beyde zijden totte vredehandelinge van Gent. Stil- 
ftant van wapenen tuflehen al d’onderfaten des Coninx. Dood vao Jan Knijf Biflchop van Groeningen. 
De Hertog van Aerfchot wert gekoren tot Hooft van de beleidinge der faken, en fonderlinge der oorlo¬ 
ge : de Grave van Lalaing tot fijnen Lieutenant Generael. Raden gefteld tot affiftentie van ’t Hooft en 
Lieutenant Generael. De Heere van Gomguyes Veltmaerfchalk. De Staten Generael vinden nodig een 
Veltleger op te rechten ,om de vyanden het hooft te bieden. Prefentatie aen de gemutineerde van Aelft 
die fy afflaen. Refolutie ommette Duitfe Colonellen en foldaten te verdragen, en te fchrijven aen den 
Coninck, den Paus, deKeyfer, en andere Heeren en Princen tot verdedinge van haer goede meninge. 
Die van Mechelen verfoeken neutrael te mogen fitten, maer werd hen afgeflagen. Die van Vlaenderen 
kopen de drie Duitfe vaendels van Polwijler uit Denremonde. Die van Mechelen verklaren hen mette Sta¬ 
ten Generael: van gelijken die van Utrecht, de welke affiftentie verfoeken van de Staten Generael tegen 
het Cafteel. DievanLifle, Douay en Orchies voegen hen mette Staten Generael: van gelijken die van 
Zutphen. De Grave van den Berge prefenteert fijn dienft aen de Staten Generael. De dood van Keyfer 
Maximiliaen detwede: fijn lofen deugden. Dood van den Palfgrave Frederik by den Rijn. Die van 
Maeftricht maken hen meefter van de ftad. Nemen den Spaenfen Gouverneur Francoys Montefdoca 
gevangen. De Spangiaerden nemen Maeftricht in, plonderende ftad, en leven feer wredelijk metten 
borgeren. Grooten en fnellen brand binnen Haerlem. Communicatie gehouden metten Grave van Boflu, 
op fijn verlofiinge, mits leverende eenige fteden. De Grave van Boflu belooft nimmermeer yet te doen 
tot voordeel der Spangiaerden. De Prince ontbied den Grave van Boflu tot Middelburg, daer die van het 
Noorderquartier fwarigheyt in maken. De Grave van Boflu en de Heere van Cruiningen werden van 
haregevankenifleontflagen. Het Cafteel van Gent werd nauwer belegert, en byden Spangiaerden over¬ 
gegeven, behoudens lijf en goed. Zierikzee met d’Eylanden van Schouwen, Duiveland en S.Annenland 
komen wederom onder den Prince van Orangien: defgelijx Oudewater. Sonoys volk komt in de Bever¬ 
wijk. Den Overften Helling neemt Sparendam in. De Staten Generael refolveren Antwerpen te verfe- 
keren tegen de Spangiaerden, Contraft tuflchende Grave van Overfteyn Colonel van 16 vaendelen 
Hoogduitfen. Cornelis van den Einde en Jeronimo de Roda,Sanchio d’Avila en andere Spaenfe Overften 
op’t Cafteel yan Antwerpen* De Spaenfe refolycrcn Antwerpen te overmeefteren. JuliaendeRomero 
„ ■ - - • n-i—» 
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flaet een deel van *t Staten volk tot Walem. Schermutfinge tuflehen Juliaen de Romeroenden Heerc 
van Floyon: des Heeren van Floyons gevankenifle. De Staten Generael fenden volk in en naer Antwer¬ 
pen. Die van ’tCafteel van Antwerpen fchieten geweidelijk in de Stad: doen uitvallen inde Stad, ne¬ 
men de Stad in. Befchrijvinge van de Spaenfe furie tot Antwerpen, met de fchrickelijke moortdadige 
en ongehoorde tyrannye daer in gepleegt. Remonftrantie der Staten van Braband aen de Staten Generael* 
nopende de voorfz. fchrickelijke daden tot Antwerpen gepleegt, en het Placcaet by den Raed van Staten 
tegen de felve Spangiaerden. Brief van Jeronimo de Roda aen den Conink, nopende ’t feyt tot Antwer¬ 
pen gepleegt. Handelinge van vrede tot Gent, en d’articulen van de Gentfe vrede. Refolutie van de 
Staten van Holland en Zeeland op de uitgewekene die op de Pacificatie in de Landen komen, ’t Formu¬ 
lier van de verkondinge van de Gentfe vrede, en van den Eed die de inkomende in Holland mollen doen. 
Don Jan d'Aultria komt tot Lutfenburg, en het achterdenken der Staten op de voorfchreven komftc van 
Don Johan van Ooftenrijk, en des Coninx van Spangiens handelinge. 

Het negende fèoek. 

be boob bón ben d?oot Commanbeur 
donben be faken ban b"oo?loge boo? ’t eer* 
fte (lille / anbers? ban bat lad gegeben 
meebe/be Belegeringe boo? Ziecic3ee te 
continueren. |BenBefcb?eefalle begrote 

meeders?te i^obe/ om te betaebflagen op alle faken. 
3©e d?abe ban JBans?beIb <®oubemeuc ban Eutfen* 
Burgmetbealbaermebe ontboben/ en gekomen 3ön' 
be merb hem be lad ban ben krijg opgeleib / om baec 
in als? ^ooft en generael dbeede te commanberen/ 
eno?b?ete (lellen/totbat be Conink baer in anbers? 
foube boojfien bekken. dit en Bebaegbé be&pangi* 
aerben niet/melkers? fiobaerbpe niet en konbe lijben 
bat een Duitss l^eere ober baer commanberen foube. 

dntrent befen tijb hebben bie ban ©lifltngen een 
><e tan genomen / ’tbjelk tot duinkerken afgefefjeept 

tnaö/baer inbe boefjter mas? ban gian Carel ban $nt* 
>n bult metpen / mefenbe be B:uib met een ^paens? of ^tali* 
teater. aens? koopman / en geboect foube merben na Eonben/ 

om albaer te troumen / fp hebben een fefjat baec bp ge* 
bonben/ ober be 30000 gulben. Dan gelijken hebben 
fp noch een fcöip genomen onber Cngelanb/opbek* 
benbe 14. metalen jlucken gefcfmts?/ polberen kloten 
baec toe ban noben/toefenbe gelaben metlrjnmaeten 
anbere maren / een grote febat meerbig jijnöe. 

deConinginneban Cngelanb berflaen kebbenbe 
bebooben bet oberljjöen ban ben €??oot Comman* 
beur / en bat be Conink ban ^pangien ben ïïaeb ban 
^§tate gecommitteert babbe tot ben boo?f5 gouberne* 
mente/beeft ben 18 jBartü aen ben $?ince band- 

^er€o* rangien en be Staten ban ï^ollanb en Zeelanb uit 
inginne j^efïmunfler gefcb?eben: alfo baec aengeboben toa* 
SS' renbe <©?aeffcbappenban J^ollanben Zeelanb/ om 
cöjtjoen be felbe in baer troume bemaringe aen te nemen/of 

als?d2abinne be opperfle fouberainiteit ban bienin 
ian Beftttingete aenbaecben/ en be ingefetenen banbien 
amimi tegen ben Conink ban ^pangien te Defcbermen te* 

5* gen bet groot gemelb onrecht en tp2annpe baer ober 
«löln' fp maren klagenbe/ bat ben-liebcn boo? 3öne dou* 
jrcUnt». berneurs?enb?eembelingenaengcbaen merbe/b’melk 

»3pinbeliberatiegeleibenop alles? mei gelet bebbenbe/ 
>• eh konbe niet berflaen/boe 3p’t felbe met baeceereen 
j> met goeberconfcientie foube konnenboen/ nabemael 
» baer niet lieberen mare ban troume eneere (baren 
» perfoonbetamenbe:) ten mare fjaer eeefi / en boo? al 

bleke / batter geen hope en refteerbe ban b?ebe tuf- 
fcbenbaer-luiben en baren Conink te maken. Dan 

j> melkenb?ebe/ boe mel’tfcbeen bat fp-luiben geheel 
3 j miflrouben/ fp nochtans? alle hope niet geheel en babbe 
»berlo?en/ ten mare 30 felbe bebonb/ bat bp bem(te 
» meten ben Conink ) alle alfulke rebeljjke articu* 
3» len / als? 3P ban meninge mas? / aen hem boo? henlui* 
3> ben te berfoeken en boo? teflaen/ gebeelijk becbi02* 
.>penmo2ben. ^§0 babbe uit oprechte mebebogetttheib 
33 bie 3P met ben ellenbigen (laet ban be Jlebetlanben 
33 babbe / boo? be boob ban ben Cfcoot Commanbeur 
33 boojgenomen/eenen Cbclman aen hem te fenben/ om 
33 ban harent megen een flilflanb ban mapenen teber* 
33 foeken/omboo? bebrphcib Beguamelpk tot eenb2e* 
33 behanbelinge te komen/ bp debeputeerbe ban mebet* 
»»3üben/ bp melk baec boo?nemen fp noch ma.operfi* 

(lerenbe / en mas? boenbe om eenige defantén af te ce 
baerbigen aen ben föabeban ^tate of nieumedou*« 
beeneur^/om beboo?f3 flilflanb ban mapenen te bec*«« 
foeken / be melke fp hoopte bat baer bp be felbe niet af*« 
geflagen en foube meeben / als? 3önöe felbe Jleberlan*« 
bers? en gene b2eembelingen bie be inlanbfe oo?lo*« 
gen miohaegben/ alfo fp felbe uit b2ieben ban baec « 
enbanbe gebluebte mei berflaen babbe. Boo?berfo « 
naer herkregen flilflanbban mapenen ben generalen « 
b?ebefohaefl niet en foube bonnen befloten merben/« 
maer uitgeflelt tot batter boikomenber lafl en macht« 
berkregen mare / fo foube 3p terflonb een defant« 
naer ^pangien af beerbigen / om baer ober ernflelij- « 
ken metten CatbolpkenConing te banbelen/ enbem « 
betmanen/ boe bienfleïpkbet 3ijne Jfêajefleit mefen « 
foube/nu op be boob ban ben d^oot Commanbeur « 
niet alleen be $eberlanben onber 3 jjn gebteb te bebou*« 
ben / maer ook om be fegenmoo?bige beroerten te (lil* « 
len eenen inlanbfen «Douberneur te dellen / melken « 
raeb3pnietentmijfelbeofen foube be Conink aenne*« 
men / om bat fp fo eendelijk ronb uit en buibelijh met« 
hem boekte te hanbelen en refolberen. Cintdijk bp fo « 
berreben ïïaeb ban ^tate/ nu <6ouberneurs?/ben « 
boo2f3 dildanb ban mapenen niet en foube millen ber*« 
gunnen/fofalfp/ fonber tpbte berltefen/metuitge*« 
b2ukte moo2ben henluiben aenfeggen alle’t gene fplie*« 
ben ban megen beEanbe baer aengeboben en boo? ge*« 
fïagen babben/ maerorn fp ook hoopte /conf02mbe« 
goebe genegentheib bie fp mas? b2agenbe tot ben $?in*<c 
ce ban drangien en ben Staten ban^ollanben^ee*« 
lanb/ p?incipalijk nu be Eanben mits? be boob ban « 
ben C?200t Commanbeur fo beel 3marigbeben niet <« 
te bermachten en babben / hare bpanben baer nufo « 
gefmakt binbenbe/ bat 3plieben baerentufTchenniet<c 
boo2nemen noch hanbelen en fouben met eenigenan>cc 
beren D?mco of $otentact/om b?eembe bulpeinbe 
jgeberlanben te boen komen: mantfoberre3P’tfeibecc 
beben / fo en foube 3p ben-lieben ’t felbe niet in ’t goebe “ 
konnen afnemen /Ie: « 

deD?inceban drangien en liet niet aebtermegen 
te beogen alles? bat tot Befcherminge ban be $20bm* 
cien ban l^ollanb en Eeeïanb ban nobe foube mogen 
mefen/en berdaen bebbenbe be boob banbenC?200t (F* 
Commanbeur / kreeg bp in fuiken gelegentbetb ho* 
pe/bat eer be ïïaben ban Staten 02b?e op alles? fou* 
ben konnen dellen / bP mibbel foube krijgen / cm be 
debe ban ^ierik3ee temogen ontfetten/ of ten min* 
den te bictualieren / en be Beleggers? felfs? fuljcteBe* 
naumen/bat fp geb2ongen fouben merben in’teinbe 
boo2 geB2ek ban alle noobb?uft ban bet beleg af te 
daen / tot melken einbe bp feer groot gereetfebap bebe 
maken / fo ban febepen/ bictualie en bolk Bp ben anbe* gj'g, 
rentebergabecen/batbet monber mas?: maer mant rangtert 
baer beel berbinberinge tuffeben biel/foboo^ begrote maeht 
koden/batmen be penningen baer toe ban nobe me* 2*2? 
fenbe gualijken konbe Bekomen / als? ook bat men boo? omZie* 
contrarie minben be bonberbladenrogge/biebieban nejeete 
het jmo2ber-quartier belooft babben op goebe berfe* °nntfct’ 
keringe benlieben baer boren gcbaen/ te fenben/ niet en 
konbe Bekomen/ en mebe batter grote moeiten in Zee* 
lanb mas?/alfo be Zeeumcn ben bmirael en^aui* 

k k 4 tepn 
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tÉtni ödöc jjtt fo?« toflöen geöéjütu^rt B^ten /eïl 
een fcljccpö Capttem €bect genaemt inplaetfeban 
ben^bmirad gefurcogem/ al ’ttodBö’afTaitcn ban 

grotdqy macöeerüe/ m öc boo?fcB?eücn 
^tncc t)et mistoerganb alöaec feonbe giffen. <©m tod* 
fic en meer anbere reöenen DP feec erngdijbarDepöe/ 
öc öntc tuffcljen öe boo?fcfi2eben patonnen ban 
^ollanb en Eeelanb te toege te brengen / om be jalou* 
ftc te boert tefferen bte tuffepen Ben-Ueöen toags / en 
om allés tot eenen eenpadgen boet te ö?engen / toant 
elft liet ftcB beöunlten öatD? meer tontdbueecöeöan 
B’anöcre. t©iebanEeelanö Dabben nubjelbe meege 
ïaften cptenDaté/ en Doe tod bte ban ^uib-i^ollanb 
en bte ban pet $oo?bet-quartier boben Bare eigen 
lallen en f toarigDcben/ Den-iuibcn afftfteerben fo met 
bolD / gefdjut / amonitie ban oojloge en bictualie / Ite* 
ten fnDen bcbimbcn/bat fp bed meerber lagen Dab' 
ben ban b’anbere quartieren/ baer toarennu alrebe 
eenige bergaberingen baeropgeDouben/ ban en Dab? 
bc nodj niet etnbeltjb bonnen afgeDanbelt toerben. 
«Ênalfobaer boo?bele goebe fabenen aengagen acB* 
tertoégèn bleben/ en tot genen effette en quamen/ fo 
Beeft be^btte boo?allefaecben befabe banberönie 
totüen afgcöaen Bebbcn/ tottodben etnbebe^taten 
ban be boo?frb?ebcn §B?obincten en quartteren titn* 
tien ^elfbergabert toaren: enttaberf'cpdbenbebat* 
ten / ftoartgBeben en rapporten fo tébe fafeefobee* 
re gcb?acBt / bat befelbe etnbdtjbcn afgeDanbelt en 
Begoten t£ gctoo2benoptcn 25 mp?tl/ in manieren en 
opteconbïtien alBierban tooo?betetooo?bebolgenbe/ 
bcrDadt 

DE Ridderfchappen en Edelen van den Lande van 
Holland , mitfgaders de Gedeputeerden van den 

Steden van den Landen en Graeffchappen van Hol- 
^an<een land en Zeeland,als Dordrecht,Delft, Leiden, Gou- 

tefon; de , Rotterdam, Gorinchem,Schiedam, Briele, Woer- 
tc'J-ta» den, Geertruidenberge, Alkmaer, Hoorn, Enkhui- 
ien cn fen, Medenblik, Edam, Monnickedam , Purmeren- 
fr^n } mitfgaders Middelburg , Zierikzee , Vliflingen 
3anöm" en der Vere, reprefen terende de Staten vandenfelven 
i£tlanö. Landen , fo op den loflijken verbonde en Unie der 

voorfchreven Steden en Landen,als op’tGouverne¬ 
ment van dien , en ’t beleid der gemene fakegecon- 
voceert,en Staets-gewijfebinnen der ftad Delft we¬ 
derom vergadert zijnde , ter befchrijvinge van den 
doorluchtigen hooggeboren Vorften HeeredcnPrin- 
ce van Orangien, Grave van Naffau, Scc. Ep uitte 
propofitie van fijne Excellentie verftaen hebbende, 
en ook bevindende dat tot wederftand der gemeine 
vyanden en defenfie der voorfchreven Landen , fo lof¬ 
lijken en gelijkerhand aengegrepen , en fonder eeni- 
ge hulpe van vreemde Heeren of Potentaten , dan 
alleenlijk door dehandvandenalmogendenGod, en 
eenige middel, vlijt en forgvuldigheid van fijne Ex¬ 
cellentie, met groter verwonderinge en een eeuwige 
lof en renommee van alle de wereld ,to.t noch toe uit- 
gevoert en volhard , als noch vorder te mogen hand- 
houden , en wederftaen de onbehoorlijke en moet¬ 
willige regeringe derSpaenfer uitheemferNatie, met 
d’aenhangers en navolgers van dien , vyanden der ge¬ 
mene rufte en der ganfeher Landen van herwaers- 
over, die in haer-lieder macht feer zijngefwakt, op 
de maendelijke betalinge der knechten en andere on- 
koften ter oorloge nodig zijnde , tot fekere fomme 
toe gemeenderhand en op eenen gelijken voet moch- 
te werden voorfien , onder een vaft verbond en repu¬ 
blijke. En aen merkende dat al fulke genade en wel- 
daed van God den Heer by een yegelijk behoort aen- 
genomen , en in ’tgenerael met eene goede politike 
ordeninge beveiligt te werden, met confervatie van 
Gods eere, verbreidinge fijns heiligs Woords, en ver- 
wecking des gemoeds van allen ingefetenen der voor¬ 
fchreven Landen , waer door de gemene faken in 
meerder verfekertheid geflelt, de vyanden in haer- 
juider geweld en voornemen voorts vermindert en be- 
jet, en eindelijk een gemene rulleen vrede met d’om- 

jiggende Provinciën der Nederlanden lal worden ver¬ 

wacht, fo ift dat de voorfchreven Staten en Steden 
van Holland en Zeeland , na voorgaende commu¬ 
nicatie, advijs en beraed in ’tlang daer op gehad en 
genomen , en volgende de volkomen laft en macht 
by de voorfchreven Steden, haet-luider Gedeputeer¬ 
den hier onder gefchreven, daer toe gegeven boven 
de voorgaende traktatie, verplichtinge en verbonden 
tuffehen den voornoemden Staten en Steden opten 
vierden Juny I57y. laeftleden met malkanderen aeh- 
gegaen en gemaekt, hen-luider wederom gewilliglij- ; 
ken en gemeenderhand in alles vereenigt, verplicht 
en verbonden hebben. Vereenigen, verplichten en 
verbinden by defen , fonder eenige wederroepingé j 
en in alle manieren, poiniten en articulen hier naer 
volgende. 

2ïïn£cn CCtgrn/ dat fy lieden malkanderen na ha- 1. ©a* 
ren uitérften vermogen , kracht en macht alle by- öeftulpe 
ftand en behulp fullen doen, met raed en daed, om 
te wederftaen en te krenken alle vyanden defer Lan- niaüiatw 
den : mitfgaders van den gemenen welvaren , Vry- öctftue 
heden en gerechtigheden van dien , en der Steden k0®1*’ 
van Holland en Zeeland voornoemd, fonder daer in 
goed en bloed te fparen , noch malkanderen eenig- 
fins te verlaten , in wat faken nood of perieul dat- 
tet zy. 

<©31 mtntanïl van hen-luiden eenige communi- 
catie of gemeenfehap houden fal, hanteren noch con- {jjcatie* 
verferen, en veel min eenige capitulatie, verdrag of nocö 
overkomfte maken metten gemenen vyarrd in geen- mnoec» 
derhande manieren : en dat niemand gedogen fiu fulx 
gedaen te werden by eenige haren poorteren, in woon- bpantun 
deren en ingefetenen der voorfchreven Steden en Lan- te mo> 
den, dan by advijs van den voornoemden Heere Prin- S8*11 
ce van Orangie, met gemeen confent van de andere 
verplichten en Bondgenoten, 

25onögmOten by of van wegen fijne Priuce- 
lijke Excellentie , of anders by den genen dien fulx 
bevolen fal wefen, befchreven of geroepen zijnde om non- 
een gemene fake, fullen ter gefetter tijd, op de felve be- compa* 
fchrijvinge in cotnpetenten getale en met behoorlijk 
bevel verfchijnen , op pcene dat degene die dacrfullen ttn, 
blijven abfent, of hare by komfte zijn vertreckende, 
by den prefenten gemuldeert fullen worden pecunie- 
lijknagelegentheid der faken, en dat evenwel by den 
preienten geprocedeert fd mogen worden tot beflui- 
ting van alfulke faken, daer op fy luiden fullen verga¬ 
dert wefen of befchreven , als of d’abfehten befchreven 
zijnde aldaer prefent en voor oogen warén, en in wiens 
regard’t felfde mede effeét fal forteren. Behouden al- 
tijds wettelijk onfchuld , daer toe een yegelijk gead- 
mitteert en gehoor gegeven fa! worden, de yoorfz poe¬ 
nen t’executeren metter daed, fonder eenige vorder 
proceduren noch provocatien. 

2iile qucflien en proceifen tuffehen de voorfzLan- 4. 
den en Steden, voor date van defe beroerte gerefen en 
aengeheven, fullen voortaen noch gefchorft en gehou- ^*1 
den worden in alfulken ftate, als die waren ten date als ruffcöc» 
boven.: Alles fonder prejudicie in toekomenden tijd 
van yemands gerechtigheid, ten ware partyen anders in jen no^ 
vrundfehap met malkanderen tranfigeerden en veree- ceffcrcti 
nigden,ofdat by den Bondgenoten in 'tgeneraelgead- 5n,8?f 
vifeert en bewilligt word, dat partyen tegens malkan- 
deren vorder fouden procederen : cn indien eenige fonönr 
queftien of gefchillen tuffehen de voorfz Landen of 
den lichamen van den Steden in defen verbonde begre- 
pen, binnen en ftaende defe beroerte, opgerefen mo¬ 
gen zijn , óf na datum van defen noch fouden mogen 
rijfen, fullen de felve ftaen en geflelt wefen tot kennif- 
feen beflichtinge van fijne Princelijke Excellentie, na 
wiens verklaringe een yegelijk van partyen hem fal 
hebben te voegen , alles by provifie, en fonder preju¬ 
dicie als boven, van yemands gerechtigheid, privilegie 
ofcoftume. 

ö’ ^ngefetemn ban Be boo?fcB?d)en Landen en r- 
Steden fullen binnen den felven Landen en Steden 
vry en onbelet mogen converferen , handelefi en tinst" 
verkeren , als naer ouder gewoonten , kopende en 
verkopende } hsdendc eo brengende uit en in alre- 

han- 
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hande waren, fo wet vanvi&ualieenammonitie van 
oorloge als alle andere fpecien van koopmanfchap- 
pen, die alom binnen den voorfz Landen en Steden 
refpeftive behoeftig fullen zijn, en gefleten mogen 
worden, Tonder eenige reftriétie of befwaernis , an¬ 
ders dan by gemeen advijs der Staten en der Bondge- 
noten daer op geordonneert is, of geordonneert Tal mo¬ 

gen worden. 
fèdtibc Rullen trt gene del* voorfz» ftedèn ontf&ngen worden 
enne/ eenige poorters, burgers ofinwoonders uit eenige an- 
,fn®e dere der Telver fteden komende, dan by wete en con- 
Tj/en** Tente van den Burgemeefters en Regeerders der Stede 
itooon- daer uit de Telfde vertrocken zijn, en daer fy harelefte 

woonplaetTe hebben gehad , wel verftaende dat de 
voorfz, in woonders, die voor geen poorters of burgers 
en zijn gehouden, en die binnen vier jaren voor date 
van defen in eenige der voorfz fteden gekomen zijn ter 
wone, niet ontfangen en fullen worden als voren, Ton¬ 
der fuffifante atteftatie van der tijd en plaetfen haerder 
refidentien binnen den voorfz Landen van Holland 
en Zeeland, daer toe elk van den fteden in den fijnen 
metten eerften Tal doen behoorlijke publicatie en ver- 

kondinge. 
, ©nti tJOOjfeiöe 25onö0enoten Tullen malkanderen 
tn an? met aiie getrouwigheid aflifteren, om te voorkomen 
"Sffjv en af te weren, ook te doen repareren en ftraffen alle 
eren injurien en onrecht, Tchande, fchade, forfe of geweld, 
gen al/jegens en tot achterdeel der voorfz Landen of Steden 

Cn"*u' in ’tgemeen of particulier, hare Gecommitteerde of 
lalftan/ ingefetenen binnen of buiten den fteden, ten platten 
eren te lande, by yemand van wat qualité of ftate hy foude mo- 

lafnt”» gen ziJn > hoewel ook vyand, der gemene vyanden we¬ 
tten en fende Capiteinen of foldaten, fouden mogen worden 
omberen voorgeftelt en gepleegt, mitsgaders malkanderen ge- 

famenderhand te helpen mainteneren , en vorderen 
e de autoriteit van alle Overigheid,d’adminiftratievan 
gbnb ' der Juftitie, en d’executie van alle goede ordonnan- 

tienen ftatuten by alle behoorlijke wegen en midde¬ 
len , die fy-luiden Bondgenoten onderlinge adviferen, 
en na rechte redenen en billikheid bevinden Tullen 
daer toe te dienen of te behoren , tot allen tijden, 
fo wanneer by een of meer der Bondgenoten met 
goede oorfake des vermaninge of verfoek gedaen Tal 
worden. 

alle €n fullen b002tgl tic voorfz Bondgenoten onder 
ocöc malkanderen in alles houden alle goede correfponden- 
jJonben. rie,vrundfchap en nagebuurfchap,d’een den anderen 
ie nut/ getrouwelijk adverterende en verboodfehappende van 
:n att» >t gUnt fy-luiden vernemen fouden mogen tot yemands 

oiiben. fchade, hinder of perij kei tc wefen, fonder daer in hen 
te ontfien eenige koften, arbeid of moeiten. 

9 ©an Rebben bOö2t0 öc voorfz Steden en Staten goedwil- 
en.in' lig en gelijkerhand achtervolgende haerluider voorfz 
re unie en hevel 5 befloten en gearrefteert, dat voortaen ge¬ 
il opöe* durende de jegenwoordige oorloge, en tot anders geor- 
c öcc donneert fal zijn , alle de koften en laften dienende 

gg/ tot onderhoud der felver oorloge, en gemene defenfie 
iene der voorfeide Landen, of eenige fteden of ftromen van 
aibbe/ dien , ’tzy te water of te lande, hoedanig ’tfelfde fal 
f" i39 ) mogen gefchieden, vallende na den eerften Mey toe¬ 

komende op eenen gelijken en eenparigen voet, als uit 
een beurfe gedragen, gevonden en opgebracht fullen 
worden, en daer toe opgeftelt en geheven alfulke ge¬ 
nerale en gemene middelen, als aldergereetfte en oor- 
baerlijkft bedacht en befloten zijn of fullen mogen 
worden,diemetterdaedfullen mogen worden geexe- 
cuteert,en den on willigen by den goedwilligen met 
gemeenderhand realijk daer toe mogen worden be¬ 
dwongen , ’t zy by arrefte’ en aenhoudinge van per- 
fonen en goederen der onwilligen, en onder den felven 
behorende , of anders fulx alsdan na gelegentheid der 

io. Hlle faken goed en nodig fal worden bevonden. 
•en»n ê^UllCtl b002tÖ alle de faken en laften van der oorlo- 
jemenen ge hy den voorfz Bondgenoten onder’t gebied van fijn- 
tmet ge» der Excell. met alfulke gemeenfehap, eendrachtigheid 
jnaniefrt en vrundfehap gevordert, beleid, en onder alfulke va- 
Scrösw ^er eenigheid en verbond gemanieert en onderhou¬ 
den. den worden, als of de voorfz Landen en Steden onder 
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de republijke van eender Stede mochtën worden gfere- 
kent en begrepen. 

ten CttlDC alle de gemene middelen en contribu- n. Oats 
tien, die by den Bondgenoten tot onderhoud van der 
oorloge geconfenteert fullen worden, effeótuelijken 
geheven en eenpaerlijk gedragen mogen worden, en fen et* 
om allejaloufieen quade vermoeden weg te nemen, fpeerttoe» 
en verhoeden van dat eenige bevelen van fijne Excell. f^nben/ 
fouden mogen emaneren,en eenige faken binnen deen en hnes 
quartier of d’andere worden voorgeftelt en gedreven officie, 
fonder gemeen advijs, nochte daer op gehoort of ver- 
ftaen te hebben de gelegentheid en conditiën van de 
andere Landen, en dat de penningen procederende van 
de generale middelen als voren elders, dan tot betalin- 
ge van de koften en laften der oorloge die na den eer¬ 
ften Mey toekomende fullen vallen, daer toe de felve 
zijn gedeftineert, fouden mogen worden bekeert en 
verfterkt. Hebben de voorfz Bondgenoten infgelijx 
goed gevonden en befloten, dat voortaen binnen defen 
quartiere van Holland, neffens de gene die fijn Excell. 
en de Staten alhier gebruikende zijn tot beleidinge van 
de gemene faken, drie uitten Noorder-quartiere,en 
drie uit Zeeland gefchikt, en gehouden fullen worden. 
En van gelijken uit defen quartiere van Holland in het 
Noorder-quartier , en binnen Zeeland voornoemt, 
neffens den genen die de gemene faken aldaer beleiden- 
de zijn, al ter nominatie van de Gedeputeerde van den 
Staten en Steden binnen eiken quartiere ,en by verkie- 
finge van fijne Princ. Excell. die op alle vergaderingen, 
communicatien en befoingnen binnen eiken quartiere 
op’t beleid der gemene laken vallende, hen altoos ful¬ 
len vinden en toegelaten worden, en voort gehouden 
fullen zijn goede correfpondentie en verftand te hou¬ 
den met eiken quartiere, daer uit de felve refpe&ivelijk 
fullen wefen gefchikt, en binnen eiken quartiere met 
goede kenniffe en refpeóte helpen voorfien,aenhouden 
en procureren,dat alle de gemene middelen, ordon¬ 
nantiën en bevelen gelijkelijk en Yolkomelijk aengehe. 
ven, gevordert en geeffedtueert, en de penningen en 
inkomften van dien voor al verftrekt en bekeert mo¬ 
gen werden tot betalingc van de knechten, bootsgefel- 
len, fchepen van oorloge en andere behoeften der oor¬ 
loge , die na den eerften Mey als voren voorvallen ful¬ 
len , in de quartiere daer 'de felfde penningen fullen 
worden geheven, en dat ten onderwind en difpenfatie 
van den genen die in den felven quartiere tot beleidin¬ 
ge van der faken aldaer fullen wefen geftelt en geor¬ 
donneert, volgende d’inftrudtieen laft van fijne Excell. 
en den Staten daer af te geven,en dat de refterende pen¬ 
ningen ter ordonnantie van fijne Excell. mogen wor¬ 
den bekeert en geemployeert tot vorderinge van de be¬ 
hoeften, die elders ter oorlogen nodig fullen worden 
bevonden. 

<£n ten einbe alsi ’t fdföe welen behoorlijk mach **• ©art 
gefchieden , fullen de Bondgenoten in eiken quartiere j®/1 
gehouden wefen voortaen van 14 dagen tot 14 dagen, fern 
of ten langften van maendtot maendaen fijne Excell. Quarrle* 
over te fenden volkomen ftaet van haerluider ontfank 
en inkomften der gemene middelen van der Unie, en Den/ en 
’tgunt tot behoef van der oorloge daer jegens aldaer toat la/ 
uitgekeert mach zijn, op dat een generale Staet neffens {Jjwyjf 
fijn Excell. daer uit mach werden gemaektengehou- jEn toer# 
den, en by fijne Excell. vorder daer op mach worden tien be• 
geordonneert na behoren, fonder dat eenige fchulden tae,t* > 
voor datum van defen binnen eenige quartieren ge- 
maekt, uit de gemene en generale inkomften en mid¬ 
delen van dien quartiere fullen mogen worden betaelt, 
maer dat daer toe, en tot betalinge van alle andere la¬ 
ften van renten en alimentatien gedeftineert fullen 
blijven alle d’inkomften van de domeinen en geanno¬ 
teerde goederen geeftelijk en wereltlijk, die binnen ei¬ 
ken quartiere fullen mogen vallen, welverftaende dat 
binnen eiken quartiere daer van goede rekeninge ge¬ 
daen fal worden, naer ouder gewoonten, uitgefondert 
de koften op de ontfettinge der ftad Zierikzee geval* 
len, die uitte penningen der gemene middelen na den 
eerften Mey als voren inkomen, gevonden en gedra¬ 
gen fullen worden. 

Oorfpronk der Nederland^ Beroerten. 
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Cn fD Perte binnert eeitigen guatttete onvoorfien- 
lijkeenig accident foude mogen voorvallen en overko¬ 
men , in der voegen dat tot confervatie der felver Lan¬ 
den eenigemerkelijke foramevan penningen promp- 
telijkvan n ode foude v/efen, die uiter gemene midde¬ 
lenen penningen alsdanjegenwoordelijk aldaer zijnde, 
niet gevonden nochte vervallen foude mogen worden, 
fullen alsdan dc Bondgenoten,die tot beleidinge vander 
fake aldaer geordonneert fullen fijn, de penningen daer 
toe nodig fijnde mogen lichten op haerlieder credijc of 
op intreft,fulx ’tfelfde gevoeglijkft en ten minften quet- 
fe fal konnen gefchieden, welke pennirtgen wederom 
fullen worden betaeld en gerefundeert uit de pennin¬ 
gen, die in andere quartieren fullen overfchieten, en 
dat alter ordonnantie van fijne Excell. en fo verre geen 
refterende penningen in eenige quartieren enfouden 
mogen wórden gevonden, fullen terftond by fijne Exc, 
en den Bondgenoten generalijk eenige middelen wor¬ 
den gefaemt en gevonden, by den welken de voorfz. 
opgelichté penningen eenpaerlijk en in’t gemeen ge¬ 
dragen fullen mogen worden. 

€n ten etnöe ’tP00?f5 verbond en Unie metten eer- 
ften in trein gebracht en aengeheven foude mogen 
worden, hebben de voorfz Bondgenoten, goedwillig- 
lijk en gemeenderhand als generaleen gemene midde¬ 
len aengegrepen en beiloten om binnen allen fteden, 
plaetfen en quartieren van Holland en Zeeland voorn 
den i Mey toekomende verpacht of gecolle&eert, en 
uitte inkomften van dien d’onkoften van der oorlogen 
als voren betaeld te worden, de accijfen , impoften en 
contributien hier na volgende. Eerft d’accijfenopalle 
Wijnen en bieren, d’impoft op ’t gemael, van alle grei¬ 
nen, d’impoft van’twaeggeld,d’impoft opten turf,d’im¬ 
poft opten foute, d’impoft opte hoornbeeften enbe- 
faeide landen, d’impoft opte zepe, d’impoft opte zijde 
en wolle lakenen, en den impoft van de 20 pennink 
van allfc beftiael. Alle welke accijfen en impoften alom 
binnen den fteden en platten lande van Holland en 
Zeeland voornoemt in't openbaer opgehangen én ver¬ 
pacht fullen worden ten meeften profijte vande landen, 
achtervolgende den laft en inftrudtie den Com miffarif- 
fen alom daer toe gegeven en verleent, van drie maen¬ 
den tot drie maenden ,ingaende den 1 Mey als voren. 

<©at meöe aiont binnen De fteDen en ten platten lan¬ 
de voornoemt ter maend opgebracht, geheven en ge- 
colledleert fal worden een feftepart van den hondert- 
ften penning van de waerde van alle huifen, erven, lan¬ 
den,tienden, viffeheryen,andere goederen die verhuert 
of by den eygenaer felver fullen worden gebruikt. 

DeSLicentett alom mede op eene gelijken en 
eenparigen voet fullen worden betaeld en geheven ach¬ 
tervolgende lielijfte byden Bondgenoten daer op van 
nieus gedrefifeert en vermaekt, dat mede voor d’impoft 
een ftui ver ter maend fal gecolleóleert werden van elke 
margen over allelanden in Holland en Zeeland,die ge¬ 
bruikt worden, en voorts’tconvoygeld byden Bond¬ 
genoten op alle waren en koopmanfehappen gefteld en 
verhoogt, achtervolgende de lijfte daer af gemaekt- 

2Slle todöe accijfen/ impoften en contributien,mits¬ 
gaders de prinfen en buiten, die binnen eenige quar¬ 
tieren voornoemt fullen mogen worden verkregen 
voor ’t eerfte den tijd van fes maenden gedurende, en 
tot anders geordonneert fal fijn, ingaende als voren, al¬ 
om getrouwelijk geheven en gecolledteert tot behoef 
van der oorlogen als boven verftrekt fullen worden, al 
achtervolgende den placcate, inftruöde en ordonnan¬ 
tie byden Bondgenoten met ad vijs van fijne Exc. daer 
op gemaekt, en die noch vorder daer op gedrefifeert en 
gemaekt fullen mogen worden. 

€11 op Dat na D’ejcpttatte Pan De poo?f3 fes maenden 
op de continuatie van der Unie vorder mag worden 
voorfien, fullen de Bondgenoten uit eiken quartiere 
hun Gedeputeerde fchicken neffens fijne Exc. 6 weken 
voor d’expiratie van dien, om daer op in tijds vrucht- 
baerlijk te mogen refolveren en befluiten na behoren. 

Rebben booittf öe Poo?f525onögenotcn gefamentlijk 
overdragen en belooft, alle de middelen en refolutien 
boven verhaeld, mitfgaders die voortaen Stoetsgewijs 

in haerluider vergaderingen goed gevonden enbeflo- bai 
ten fullen worden, te doen volkomen en achtervolgen, ÜC Fïmc 
en dat niet alleen de voorfz contributie en den voet of 
de middelen van dien aengaende, maer ook in alle an¬ 
deren faken de politie en gemene Staet der landen be¬ 
roerende. En alfo alle goede Republijken en gemeen- 
fchappen meeft worden behouden en gefterkt, en be¬ 
veiligt by eenigheid,dewelke niet wel en kan fijn by ve¬ 
le in wille en gemoed veeltijds diflfererende, en mits¬ 
dien ook nodig is, dat de voorfz regeringe aen een 
hooft en overigheid gefteld en bevolen worde, hebben 
de voorfz Bondgenoten na lange communicatie en rij¬ 
pen berade wederom op deforme van de regeringe en 
adminiftratie van de gemene fake der felver landen ge¬ 
houden, door d’ingeboren goede affectie, liefde en y- 
ver,die fijne Exc. altijds defe landen toegedragen en be- 
wefen heeft, defelve fijne Exc. een voornaemfte perib- 
nagie defer Nederlanden, en een principale en d’eerfte 
van de Staten der felver landen verfochten gebeden,en ®e 
voor fo veel in henluiden is, als Hooft en hoogfte Óve- 
righeid verkoren en gefteld tot de regering der voorfz rangieu 
landen en fteden yan Holland en Zeeland , mitfgaders toec£l 
alle den onderwind en beleidinge van de gemene faken cn^eüe* 
der felver landen, al de felfde onderwprpende de goede ben / en 
wil en belieftén van fijn Exc.achrervolgende den eed en toccUa* 
plicht by henlieden fijne Exc. gedaen.den welken fylui- t^efea 
den geconfereert hebben, en mitfdefen confereren al- ’t tjooft 
leen volkomen macht en autoriteit daer toe eenigfins Jjoog' 
nodig fijnde inderformen en manieren hier na volgende, jjeiü 10V 

(Cé PJCtClI dat fijne Excell. fo lange de landen in oor- be regie 
loge of wapenen fijn, fal hebben volkomen autoriteit rinue üc 
en macht, als Souverain en overhooft, te gebieden en 
te verbieden, alles wes tot confervatie en befchermin- ianben 
ge der felver Landen dienlijk of fchadelijk fal mogen ^«lanö 
wefen. 

AlfulX fal fijne Excell. op alle krijgsfaken te water en *• ©at 
te lande difponeren na fijn goeddunken ,ofmetadvijs 
van den genen die fijne Exc. fal gelieven t’allen tijden 
daer toe te gebruiken, in de voorfz krijgsfaken ftellen- gien fal 
de en gebruikende alfulke Overften, Capiteinen, Lieu- sebiebfn 
tenanten, Officieren en foldaten, als-fijne Excell. goed- befanu^ 
dunken fal, onthoudende de felve en alle andere Com- i. 
mifTarififen tot beleiding der krijgsfaken en ’tguntdaer öïle hrgg 
aen kleeft eenigfins nodig fijnde op behoorlijke tradle- 
menten befoldinge na fijne Excell. goeddunken , met telanbr 
alfulke goede en generale krijgordeninge en difcipline, 
als tot ioulagementeder ingefetenen, enten minften 
quetfe van den Landen in alder gelijkheid en eenparig¬ 
heid fal mogen gefchieden. 

<2E»at fUljC De gehele befcherminge der voorfz landen se^cf^)e 
ftaen fal ter difpofitie en ordonnantie van fijne Excell. ticfcöec- 
diedaer toe fal mogen gebruiken alle de knechten,oor- nuiige 
logfehepen en bootfgefellen jegenwoordig in dienfte 
der voorfz Landen wefende, en die noch vorder aldaer f|aen ter 
aengenomenen toegeruft fullen mogen worden, tot öifjjotb 
alfulke dienften , aenflagen en exploidten , en daer van ”fenÜÖU 
in ellten quartiere , Stede of Vlecke fo veel mogen jp^tnee- 
verdelen, logeren, fchicken en ordonneren , als fijne 
Excell. tot wederftand der vyanden en befchermeniffe 
der felver Landen bevinden fal nodig te zijn, fonder 
eenig advijs of bewillinge van de Staten, Magiftraten 
van de fteden, ofyemand anders daer toe te verwach¬ 
ten , in der voegen dat alle fteden en vlecken altijds het 
krijgfvolk of’t garnifoen henluiden toegelonden, elx in 
fijn regarde en binnen eiken quartiere ter ordonnantie 
van fijne Excell. by provifie fullen ontfangen, voor en 
aleer fyluydcn doen eenige remonftrantie of verfoeit 1*0'1 
ter contrarien tot hare ontlaftinge, fonder dat eenige 
knechten in fteden,vlecken, fchanfen ofop enige fterk- 
ten of huyfen leggende, in de voorfz accijfen of impo¬ 
ften meerder vrydom fullen mogen genieten dan d’in- 
gefetenen van dien. 

<©at PQ0?t#QCC11 onderfcheid fal mogen worden ge- 
maekt in eenige quartieren of fteden vande knechten, Berfctieit 
bootsgefellen, of fchepen aldaer wetende, of by wien de fal toet» 
felfde betaeld fullen worden, fo wanneer die in ander 
quartieren getrocken wordemmaer fullen alle knegten, 0g ff f0j, 
oorlogfdicpen en bootsgefeIlen,mitfgaders alle de pen- 
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ifltrn ningen die uit de gemene middelen van de Unie voor¬ 

la™ of noemt fullen procederen, van eender nature en condi- 
j'ander tien gehouden, en alle Heden en quartieren van dien 
mattier- voor een lichaem gerekent worden na behoren. 
•. «0een 5©atït1CÖCgeen knechten ofbootsgefellen in eenige 
ioargge* van de voornoemde quartieren of Heden aengenomen 

focfTfoï^ noch gecaflèert, noch eenige equipagie van fchepen 
laten te offchuiten gedaen , noch de felve opgeleid fullen mo- 
ttogen gen WOrden by den Bondgenoten voornoemt,dan ter 
arucr^ ordonnantie en believen van fijne voornoemde Prin- 
jöon> celijke Excellentie. 
lantfe ^jjne EXCdl. ffll DöCtt nakomen alle fijn bevelen, 
^ince.n ordonnantiën , wetten , difciplinen en articlen des 
.Oande krijgshandels, met ftraffinge van de overtreders van 
rÖ3g-, dien, daer toe de Staten en Steden met harefchutte- 
’onoér* r>'cn en.gemeenten, des geboden zijnde, de hand hou- 
iouöcn. den fullen. 
7- ©an ,galU00?t)S fijne Excell.met den Staten voornoemt, 
en ban* tot den ontfank van de gemene penningen van de U- 
ic (©iit< nie mogen Hellen en continueren binnen eiken quar- 
'angrrs* tiere, aliulke ontfangers als ’t goed dunken fal. 
icn5/" iSÜltC EXCCll. fal van wegen den Conink, als Grave 
niööej van Holland en Zeeland recht en juHitie doen admini- 
en- Hreren, by den Raed Provinciael vandenHovevan 

Holland, Zeeland en Vriefland, onder den felven Ho 
outrni/ ve reforterende, in allen faken tot kennifle van den fel- 
e ban yen Hove Haende. 
c jufti? in aiie voorvallende gefchiilen en judi- 

©at ciale laken ’tHofen den Raed Provinciael voornoemt 
met haren lidmaten gerefpedeert,gekent, en haerlui- 

n^man? ^er mandaten en bevelen geobedieert fullen worden, 
amen* fo binnen defen quartiere van Holland, als den Noor- 
m moec der-quartiere en Zeeland, fulx als van ouden herko- 

en ÏS men ls ge^aen’ fonder dat eenige Heden ofplaetfen hen 
coieecr. daer tegens fullen mogen Hellen, noch ook deprovi- 

fien en bevelen van den felven Hove mogen contrave- 
nieren, noch hen van de jurifdidtie deflelfsHof mo¬ 
gen ontrecken, of eenige nieuwigheid inbrengen, daer 
in de Bondgenoten by alle middelen elx in den haren 
fullen voorben, behoudelijk nochtans dat geen provi- 
lie van den felven Rade fullen worden verleent, noch 

o. ©an 
iet (leb 
en iicc 
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n ©ffb 
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ook eenige proceduren geadmitteert jegens d’ordon- 
nantie en refolutie van de Staten,noch ook eenige ken- 
niiTe genomen aengaende d’inkomflen der gemene 
middelen van der Unie, gedeHineert tot onderhoud 
van der oorloge, maer de felve faken laten ter difpofitie 
van de Gedeputeerde van de Staten binnen eiken quar¬ 
tiere geflelt, en mits dat den felven Raed vorder hem 
fal hebben te voegen naer befchreven rechten equiteit, 
mitsgaders alle deugdelijke privilegiën en coftumen, 
en in materie van appellatien en executeren van hare 
fententien na de provifionele leHe ordonnantiën en re¬ 
folutie van de Staten. 

SWfll fijne EXCCll. den felven Raed, alle Hooft - 
officieren van JuHitie, tot collatie van der kamer van 
rekeninge, na ouder gewoonte niet Haende, Hellen, en 
ordonneren van wegen des Coninx,als Grave van Hol¬ 
land en Zeeland, te weten fo wanneer eenige van de je- 
genwoordige fal mogen overlijden, of den tijd van ee¬ 
nige officien geexpireert zijn, ten ware om redenen 
fijne Excellentie boven defen goed bevonden eenige te 
veranderen of te vernieuwen, ’t welk fijne Excellentie 
mitfdien fal mogen doen in beiden gevalle, met advijs 
van de Staten, dewelke fijne Excellentie fullen altijds 
denomineren drie perfonen, uitten welken tot de va¬ 
cerende Staten en officien refpeótive fijne Excellentie 
eenen fal verordonneren, mits dat in den voorfzRaed 
van Holland fullen zijn twe uit Zeeland, als na ouder 
herkomen of privilegiën van den felven Lande. En 
fullen die van den Rade voornoemt by provifie mogen 
verlenen alle provifie in materie van gratiën, als relief 
en reflitutie, fulx als by den groten Raed van Meche- 
len plach worden gedaen. Item alle beneficiën van 
rechten, als beneficiën van Inventarifen, van Ceffien 
en diergelijke, fullen ook by provifie ter eerHer inftan- 
tien kennifle hebben van alle queflien feudale,vallende 
binnen Holland, mits dat in fuiken faken by hen ful¬ 
len zijn den Stadhouder en Raden van den Lenen 

van ouds geweefl hebbende, en noch jegenwoordig 
zijnde. 

23p fijne Exccllentie/altf Dp De EberljeiD / fullen "• 
worden verleent, alle gratiën, al de remiffien, pardons, nenbatt 
refpijten ,quinquernellen,iegitimatienen diergelijke, gratiën/ 
van wegen den Conink als boven na behoorlijk advijs 
van den Officieren en Wethouderen van der plaetfa of ^oinren/5 
andere, als naer ouder gewoonte : van gelijken alle octro* 
odtroyen , beneficiën , prerogativen of privilegiën, PEn* 
welverflaende, dat in’t verlenen van eenige odtroyen 
of privilegiën aen eenige Communiteiten, Steden, of 
Vlecken ,’tfelfde gedaen fal worden met advijs van de 
Staten, om alle queflien te voorkomen. 

^ijne Excellentie fal onöec fijn öanbenjeael ver- n. ©a» 
lenen de fauvegarden en pafpoorten,als’t felfde tot noch ’r 
toe geufeert en gedaen is,fonderdatyemandinHol- ”au{)e, 
land noch Zeeland, wiehyzy, hem fulx onderftaen garöeit 
fal, dan by exprefle autorifatie van fijn Excellentie. En 

^jtemfijn Excellentie fal eligcxen/creeren en ver- 
nieuwen, ten gewoonhjken tijden de Magiflratenin berfet* 
den Steden , ais na ouder herkomen, handveften en *tn 
privilegiën van de Steden, welverflaende indien de 
nood of verfekertheid mochte vereifchen eenige afflel- ten. 
lingeof vernieuwinge van Officieren, Wethouders of 
Magiflraten van de Steden, buiten den gewoonlijken 
tijd, fal fijne Excellentie’t felfde ook mogen doen met 
kennifle van faken, en van ’t merendeel der geenre, die 
de Vroetfehap en ’t corpus der felver Heden zijn repre- 
fenterende , al fonder prejudicie der Heden voorfz, 
handveflen en privilegiën , die niettemin gehouden 
fullen worden en blijven in haer geheel. 

<6eljjh fijn Excellentie oo&öanöf)ouöcrt en befcher- 
men fal alle rechten, privilegiën , gerechtigheden, 
vrydommen en loflijke coHumen der Landen en Ste- ïjanö* 
den van Holland en Zeeland, onder fijnegehoorfaem- öou&m 
heid zijn de, in’t gemeen envanelkeenin’tbyfonder, 
met voorfland, handhoudin^enprote£tie van de pre- nunnlfe 
eminentie en autoriteit van alle wettelijke Officieren, &ercc|j» 
Magiflraten en Overigheid, fonder dat de Gouver- 
neurs,Capiteinen of andere tot vorderinge van krijg- gtrn be$ 
faken in eenige quartieren geflelt, hen fullen vervorde- Ilan&g. 
ren noch onderwinden eenige kennifle te nemen van 
politijke of judiciele faken, binnen of buiten der Ste¬ 
den vallende, maer daer mede fullen laten bewerden 
den Officiers , Magiflraten en Wethouderen aldaer, 
mitsgaders den Rade Provinciael,fulx van ouden tijden 
altijds gebruikt en geobferveert ls geweefl. a 

En aengaenbe De ïleligte / fal fijne Excellentie ad- JfjgJJ 
mitterenen handhoudende oeffeninge van de Gere- ccfalatu 
formeerde Euangelife Religie, doende furcheren en mftteren 
ophouden d’exercitie van alle andere Religiën den g” 
Euangelio contrariërende, fonder dat fijne Excellentie oefe* 
fal toelaten, dat men op yemands geloof of confidentie nlnge 
fal inquiteren , of dat yemand ter caufe van dien eenige 
moeyenis ,injurie, of letfel aengedaen fal worden, mceröe 
doende vorder d’oefeninge der voorfeider Religie aen- Öeligie. 
gaende, ftellen alfulke goede ordre als na gelegentheid 
der faken en conditiën van den fteden, ten meeften ge- 
ruftigheid en commoditeit van de gemeente,en fonder 
vermindering van Gods eer bevonden fal worden te 
dienen en te behoren, ook met advijs van den Staten, 
is ’t nood. 

Elt fullen De Staten en Bondgenoten in’t gemeen, «*■ ©ais 
ook d’Officieren , Magiflraten, Schutteryen en Ge- 
meenten in allen fteden en vlecken eed doen fijne Ex- g^nce 
cellentie in de voorfz fijne regeringe, bevelen en or- teDoen/ 
donnantien boven verhaelt, en tot onderhoudinge van 
dien getrouw, onderdanig en gehoorfaem te wefen. tien 
Als ook by of van wegen fijn Excellentie reciproquelijk PPnce 
gefworen fal worden, in de vqprfz regeringe der Lan- te ®en' 
den van Holland en Zeeland, naren rechten, privile¬ 
giën, vrydommen en loflijke coftumen, in der forme 
en maniere als boven, by alle mogelijke wegen te be- 
fchermen en te vorderen jegens alle harevyandenen 
wederpartyen. 

^al b00?tg fijne Excellentie in eiken quartiere daer iy. ©at 
de felve hem fal onthouden tot fijnen behulp en rade 
mogen nemen en gebruiken den Gedeputeerden van j-gn ^ 

den 
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fculp den Staten en Steden, die binnen eiken quartiereop 
mag ne* ’t bejejd der gemene fake fullen wefen geordonneert, in 

«BeDqiu* al’t welk hebben de voornoemde Staten en Bondge- 
teerbe noten, voor fo vele hen aengaet, belooft en hen ver¬ 
ban elft bonden, beloven en verbinden by defen fijne Excell. 
jjuar et. onderdaniglijk te gehoorfamen, en na haer vermogen 

te doen gehoorfamen, t’allen tijden des bevel en or¬ 
donnantie van fijne Excell. hebbende. 

,8 ©e Of in öefcn verbondeen Unie, mitsgaders den 
jjutflcrc opdrachtevanden Staeten gouvernement der voorfz 
ïjcibbp Landen eenigeduiflerheid of twijffelachtigheidfoude 
jg'L mogen bevonden worden, fal d’interpretatie en ’t be¬ 
en duid van dien flaen aen fijn Excell. den felven Bondge- 
ten te in> noten en den meeften ftemmen van dien. Gedaen tot 

DeJft b den Ridderfchappen, Edelen, groten en klei- 

Eï nen fleden van Holland en Zeeland, Staetsgewijs ver¬ 
gadert fijnde den 2? Aprilis 1576. En t’oirkonden de¬ 
fen by den Ridderfchappen, Edelen, en Gedeputeer¬ 
den van de Staten en Steden van Holland en Zeeland 
voornoemd ondertekent, en metten zegel van de Sta¬ 
ten van Holland bezegelt, en tot meerder vaftigheid 
van dien is defen byfijn Excell. mede ondertekenten 
befegelt, enbyde voornoemde Staten en Steden van 
Zeeland verföcht en gebeden die van Delft voornoemd 
’t felfde over henluiden mede te willen bezegelen, daer 
mede’tfelfdeinfgelijxis beveffcigt. En ftond onderte¬ 
kent Guillaumede Najfau. En wat neder, FlorisGrave 

van Culenburg, Otto van Egmont, R. van der Boetjeler, 

I. de Duvenvoorde en Woude , C. d Ajfendelft, Dor¬ 
drecht , Adriaen van der Mjle: Delft, Cor. JanJz. Lei¬ 
den, D.Sonahng: Goude, Dirk Jaufz.Lonk: Rotter¬ 
dam , Adriaen van Helmduinen: Gorinchum, Adriaen 

van den Hoevcl Dirkfz: Schiedam, Cornelis Jacobfz. 

F abri: Briele, Renrik van der Vèke: Geertruidcnberge, 
Frans Dirkfz. van wegen de feven Reden van Noord- 
Holland, Philips Cornelijfen, Jan Clatfz. Dirk Piterfz-, 

Middelburg , Andries Jacobs de Jonge: Ziericzee, 
Joos EwoutJ'z. Teeling: Vliffingen, Enjlaes Adriaenfz: 
Veere, R.Barradot. Onder ftond gefcheven. Ter or¬ 
donnantie van de Staten van Holland en Zeeland. By 
my ondertekent 

C.de Rechtere. 

•"I®* tD’ïice ban <©rangfen Beeft op Be feltoc mie en 
öÏÏ 3 ter&onö / tm felben base te natelgente terfelaringe 
©jfttee laten uttgaen / nopente ben lafl bte te negen «©ebepu* 
rangien fluattiec b?ïe / futen Be&ten uit te boe- 

opbe een» 
boojfj 
ïjjiftegt# *T7llhelmby der gratie Gods PrincevanOrangien, 
carn. yy q ravc van jqaffou, &c. Alfo notoir is, dat de lan¬ 

den van Holland en Zeeland hen begeven hebbende 
onder onfengouvernemente, hen jegens detyrannye 
van hare vyanden ten uit-einde toe niet en fullen kon- 
nen beichermen, ten fy datfe hen metten anderen fulx 
unieren,als of fy maer een ftad en waren,fo dat al’t geen 
een vandequartieren, ja een van de lieden overkomt, 
by hen allen in ’t gemeen gedragen werde, gemerkt 
egeen van de quartieren fufHfant noch beftandig en is, 
om den vyand alleen te refifteren, en ook feker is, dat 
in fo verre de vyand een van de drie quartieren quame 
te overweldigen, hy haeft meefter foude worden van 
de andere twe, en overfulx al t’famen om lijf, leven en foed , en d’overgebleven gemeente in een üaverny 

omen ,’t welk metter hulpe Gods lichtelijk te verhoe- 
(F. 141.) den fal wefen, in fo verre men de geaccordeerde Unie 

met eene goeden yver oprechtelijk wil effectueren, en 
in alle poin&en nakomen. Om welke Uniefulxteef- 
fe&ueren, fo is nodig, dat voor al d’oorfake van eeni¬ 
ge quade prefumtie (daer uit een wantrouwen en oor- 
fake van veel quaeds rijft) mag werden belet en weg ge¬ 
nomen , en fo ’t felve niet beter gefchieden en kan, dan 
dat de gemene fake in alle de drie quartieren (immers 
gedurende defe jegenwoordige oorloge ) met volko¬ 
men kenniffe, goede correfpondentie en vrundfehap 
der fel ver quartieren gehandeld,geadminiftreert en ge- 
regeert mag werden, en de kollen van d’oorloge in de 
felve drie quartieren uit te generale en gemene midde¬ 

len van accijfen, impoften, eohvoy-gelde, licenten en 
anders, als uit een gemene beurfe gefurnieCrt en ge¬ 
dragen worden, al na inhoud van den contraélen vah 
Unie jegenwoordelijk tuffehen de voorfz Staten en 
Steden gemaekt, van date den 2? April Anno 1576. 

So hebben wy by advijfe van de Generale Staten van 
Hollanden Zeeland voor al nodig bevonden, dat in 
elke quartiere drie Gedeputeerde uit d’andere twe 
quartieren fullen werden gefchikt, die mette Gedepu¬ 
teerde van de Staten der Steden van dien quartiere re- 
fpedlivelijk van nu voortaen de gemene fake fullen hel¬ 
pen beidden, handelen en regeren , en ook op de beta- 
linge van de kollen van der oorloge, fo wel te water als 
te lande, die federt den eerften May vallen fullen, by 
onfen lafte helpen ordonneren, en tot dien fine hen al¬ 
toos vinden metten yoorfz Gedeputeerden van de Sta¬ 
ten refpedtive op alle vergaderingen, communicatien, 
en befoingnen die aldaer op ’t beleid van de gemene fa¬ 
ke , en de kollen totten onderhoud van der oorlog be¬ 
hoevende, gehouden fullen worden, op dat fynoch 
volkomen kenniffe mogen hebben van alle des gemc- 
nen Lands faken , fo wel te water als te lande, hoe die 
aldaer gehandeld en gedreven werden ,en principalijk 
op de maniance van penningen, dat fy weten mogen 
dat de felve geemploy eert en belleed werden, daer den 
nood vereifcht, dattet gnnt boven die notelijke betalin- 
ge aldaer bederf of van noden fijnde, overfchiet, in dc 
andere quartieren daer ’t behoeftig is, mag werden ge- 
employeert en verftrekt by onfe ordonnantie alleen¬ 
lijk. Sullen daerom de Gecommitteerde uit d’andere 
quartieren refpe&ivelijk in elk quartier terllond en 
voor al metten Gedeputeerden vanden Staten van dien 
quartiere, ftaet maken van alle hare ordinarife lallen 
fo wel te water als te lande en anders, en daer beneffens 
ook van de extraordinaris lallen, mitfgaders ook het 
inkomen van alle de gemene accijfen en impoften fo 
die nu Mey toekomende in pacht fullen gelden: en van 
den genen die gecolle&eert worden, wat de byramin- 
ge uit fullen mogen brengen, welke Haten fy aen ons 
fullen overfenden om de generale ftaet en de gehele be- 
leidinge der faken daer na te mogen dirigeren, Sullen 
ook van 14. dagen te 14. dagen , of ten minften van 
maend tot maend overfenden aen ons den ftaet uit den 
ontfank van licenten, convoy-gelde en impoften opte 
greynen, mitfgaders van de accijfen en impoften die 
on verpacht gebleven fijn, op datwy de faken daer na 
in’tgenerael mogen dirigeren. Item fullen ook goede 
correfpondentie mette Gedeputeerde uit de drie quar¬ 
tieren op ’t beleid van de finantien neftens ons houden, 
hen ook van den inkomen en ftate aldaer verwittigen, 
op dat fy allen den quartieren volkomen kenniffe mo¬ 
gen doen hebben van den gehelen generalen ftaet en 
inkomen, ten einde de gemene faken voortaen by ons 
ordentelijk fonder eenige diffidentie mogen gehandelt 
en gevordert werden, ten meeften oorbaer en profijte 
van den Lande. Sullen ook goede opficht nemen dat 
alle de generale middelen van accijfen, impoften, con- 
voy-gelden en licenten in dien quartiere gegeven, ge- 
colledleert en ontfangen worden van den eerften Mey 
toekomende in conform ité van de refolutien der gene¬ 
rale Staten, en van de ordonnantiën en lijften daer op 
gemaekt, mitfgaders ook dat de penningen daer van 
procederende, nergens anders toe geemploy eert noch 
verftrekt en fullen werden, dan totter betalinge van de 
kollen van de oorloge, die na Mey vallen fullen, dat 
ook alle brouweryen ten platten lande afgedaen en cel- 
feren fullen by provifie, en- voorts alle kleine brouwe- 
rykens binnen den Heden en ten platten lande afgedaen 
en verboden fullen worden , en dat niemand voor hem 
felven en haerluider familie en fullen mogen voortaen 
kleine brouwerykens gebruiken ofte doen oprechten, 
op poene van 50 gouden realen te verbeuren t’elken rei- 
fe, en fo menigmael alfmen bevinden fal contrarie ge¬ 
daen te werden, een derdendeel tot profijte van de ge¬ 
mene fake , d’ander derdendeel ten profijte van den 
aenbrenger. Sullen ook de voorfz Gecommmitteerde 
mette voorfz Gedeputèerden van den Staten goede op¬ 
ficht en regard nemen 3 dat alle maaiers van rechtvor- 

" " deria- 
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deringe en procedurenbok executien van vonniffen 
van alle fteden en dorpen relpe&ivelijk gehandhavet 
en achtervolgt Tullen werden na oude manieren en 
ufantien, Tonder dat yemand ’tzy Gouverneur of an¬ 
der in elk quartier refpeëtivelijk Hem dies Tal onder¬ 
winden of bemoeyen, ten ware dat fy daer toe by den 
Officieren en Magiftraten gerequireert worden , en 
voorts generalijken alle devoir en neerftigheid doen, 
dat het verbond van Unie by den gemeden Lande en 
Steden van Holland en Zeeland gemaekt, mitfgaders 
’tPlaccaet daer op geëmaneert in allefijneii poihften 
onverbrekelijk onderhouden en volbracht mach wor¬ 
den. Gedaen tot Delft den 25 Aprilis 157 6. Onderte¬ 
kent Guillem deNaffau, met Cjn Excèll. zegel in rode 
waflche opgedrukt. Watlagerftond gefchreven. Ter 
ordonnantie van de Staten van Holland en Zeeland. 
Bymy ondertekent, 

C. de Rechtere. 

^n 25?abanb té omtrent befe tijb gepubltceert fePec 
paccaet cn o?bonnantte opten name be$$ Conto* / ge; 
maePt tegen be ©uucnlanbetté en ©aftaecben/ beftt; 
tenbe eenige officien in ©?abanb/ ’t toelP bo ben «Sta; 
ten ban 25?abanb bp ’t lebcn ban ben <©?oot Com; 
manbeur al tot berfcpcibcn retfen toassberfocpt/ en 
pengeconfenteert/ ban totnocptoeopgcpouben. 3£et 
tnpoub toa.o fommterlpB: 

DAt alle perfonen houdende eenige officien in 
Braband, ’t zy van den Conink, fijne Steden, 

Vaffilen of Smalr.e-heeren, niet geboren zijnde van 
fijnen Lande van Braband , mitsgaders de geneniet 
geprocreeert zijndein wettigen bedde: en ook dege¬ 
ne die hare officien van Juftitie in pachte of pand- 
fchap,of beleningegenomen hadden, terftond en Ton¬ 
der vorder vertrek, hen Touden verdragen van d’exer- 
citie en het bedienen van hare voorTz Staten en offi¬ 
cien, gelijk hy (de Conink) de Telve daer van verdra¬ 
gen en gedeftitueert haddé , alwaer ’t ook To dat de 
voorTz perfonen by hem of fijne voorfaten gelegiti- 
meert, gehabiliteert en tot eemgen Staten of officien 
ontfangen waren. Dat ook alle Officiers fo wel van 
hem als van fijnen Vaffalen en Smalre-heeren van fij¬ 
nen voorTz Landen , die den eed in ’t Articulvande 
blijde inkomffce niet gedaen en hadden,gehouden wer¬ 
den den Telven eed te doen, te weten de principale Of¬ 
ficiers van fijnen voorTz Lande: als fijnen Droftaert van 
Braband, Meyervan Loeven, Amptmanvan Bruffel, 
Schoutette van Antwerpen en van den Bofch, binnen 
eenre maend na de publicatie van dien in handen van 
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T Tem dat onTe Cancelier cn luiden van den Rade, Se- «et ioa 
A cretariTen, de luiden van de Reken-kamer in Bra- ?mr“! 
band, en Clerken,Droflaten, Warand-meefter,Wout- foijjöe ,lt# 
meefter, en alle andere die eenige grote officien heb- ftomfte. 
ben : en desgelijx mede alle Officieren op ’t plat land 
geTeten: en ook de Burgemeefteren en Schepenen van 
onTen fteden, en allen anderen die juftitie en recht doen 
of voeren, van ons of van vafallen wegen, fweren fullen 
ten Heiligen, dat fy defe onfe blijde inkomften fullen 
onderhouden in allen haren poinëten, To verre als ’t elk 
een van hen aengaet. Tonder daer tegen in te komen, of 
te doen, met rade of met dade in eeniger manieren. 

<©it paccaet gaf ben ©?abanbcrg eenen boet / om 
pen tegen be b?embelingen / bie bp ttjbe ban ben ï^et; 
toge ban miba / en ben <©?oot Commanbeiic beel ban 
bebeffe officien bePomcn/ en tegen Utanögf p?ibilc- 
gten baet ingeb?ongen en geroepen baren / af te ffel; 
len: en bte fulPe officten befaten/ en befelbe berlaten 
moffen/ maren feer qualtjPen te b?eben/ en pielben pen 
baer boo? böó? gelebeert en getojurieew. 

<©e ©?ince ban ©rangicn en Staten ban l^ollanb/ ctefoiu» 
boo? ben noob en geb?eP ban gelb/ bte fpmbefe tijb &5JÏL 
pabben/ toaren ooft onbet anbere ban meninge te bet; En us>a» 
ftopen niet alleen alle pet pout-getoafep.: maer ooft ranöe 
ben gronb ban pet 2Bofcp en 3©aranbe banté43?a; *a" “e,"j 
benpage/bolgenbe be refolutie genomen tn Sobember toel hen 
of december 1575. sron 11 

<©an eer top pier bo?ber ban feggen / toillentop gJ&J* 
eerfteen toeinig ban tre gelegentpeib / cn plaetfe ban 
ben l^age/fobie ten bcfcntpbetoao/ eneenfbecté nu berho» 
té/ berpalen. 35en J$age too?b gemeenlpp <23?a- ^ 
ben-page genoemt / obermitO be <0?aben ban l§ol; 
lanb alptet ban otiben tpben pare refiöentie placpten binst 
te pouben/ en t£ een open ©leb gelegen in $oo?b- 
pollanb/een mple ban ï©elf/ttoe ban 3leiben/b?te 
banüottcrbam/en feben banl^aerlem. ^ee té 
baer maer een palbe mple ban baen / altoaer een bo?p 
gelegen té/ ’t toelft pebeningen genoemt too?b/baer 
meefl©ifTcperotoonen/biebeintooonberen ban ben 3 
l^age met alrcpanbe ^ee-bifep na ben tpb ban ben 
jareboo?fien/entoerbbefelbebifcp albaer meefl ge; 

, b?agen op ’t pooft j b’intooonbcrO ban ben 3^age pou; 
ben en fufltnecen bat be ^ee-bifep bic tn ben i^agc 

I ban be^efjebeningerë gebjoept too^ö / ongeltjP beter gfl®e" 
[ ijs ban bte op anbere plaetfen tn Ifollanb gehangen beter ai^ 
toerb; b’intooonbenoban^cpebentngetupnen toet; °ï,fla"D?c 
ben 00P gepouben boo? 2öo?gcren en aio f>oo?terO 

i banbenJ^age/ en toerbonberbe^epepenenbanben mngcr^ 
1 l^age 00P altpbO eenen ban ^epebeningen baer on; 

den Cancelier van Braband, en de andere Officiers of j fcet geftelt/ en 3pn be intoQOttbCtO ban ^Cpebenttt; tcer^aft 
" ’ r ° ' 1 gen 00P be j|aegfe ©ierfepare onbtrtoo?pen. <©it be» tga» 

bo?p ban ^epebentngen té een groot plaifier boo? be ac- 
intooonberO ban ben i^age/ en boo? beb?eembebie •14 
in ben ï^age Ponten / bie aloaer bele / fo te boet / aio te 
peerben en te toagen Pomen / om pen te berlufïtgcn en 
tebermaPen/ be ^ee te beften / en albaer een fobe 
btfep berfep uitter *£ee Pomenbe te eten : baer be 
ÜerbergierO albaer toonenbe niet qualpp bp en baren. 
jBaet bcpalben bat be plaetfe ban ben ï£age felbe 
feer plaifierig iO / fo té baer 00P een feer peerlpP Po? 
flelpp en ConinPlpP palleio / ’t toelP men ’t ipf 
noemt/ ronbom met muren en graepten/ bpfonber üan Dct 
aen be 3goo?b-3pbe met een b?ebe cn topbe graept/ «of ■ban 
met Plaer foet toater/ bat men ben ©pber noemt / beu g°*“n9 
riert: op bit i|of placpten bc«©?aben/ até té in J§ol;. 
lanb toaren/paer refibentie te pouben / enbebo?pen Bphcr. 
baer omtrent leggenbe/ toiften elr toatï^of-bienflen 
té br <5?aben moften boen. <©?abe ïBillem ban ï^ol; 
lanb / be ttoebe ban bien name/enbebtjfticnbe/ of 
fofommigefcp’ijben be acpttenbe <©?abe/ be toelPe 
tot fpn ttointig taren ï?oom^ «itoninP getoo?ben 
toasi/ peeft albaer een feer PofielijP en fepoon ge; 
bouto gemaePt / in ben fare 1249. of baer omtrent/ 
baer ben ftaeb ban ^olianb Pare iüaeb-Pameren/ 
2Hubientien/ en bele anbere pecrltjPe bertrecPen en Pa; 
meren pebben/ gcïijP baer 00P té be üScPcn-Pamer en 
Kegifier-Pamer / op ’t cerfle tnPomen té mt feer peer; 

%\\ 

bedienende eenigen Staet,den voorTz eed refpectivelijk 
te doen ter eerfterVierfchare ofDingdag,die men foude 
houden nade voorTz publicatie,in handen van den oud- 
ften Leenman, Schepenen of andere Rechters, en de 
gene die tot TulkerVierfchare of Dingdag abfent Touden 
wefen, en den voorTz eed niet gedaen en hadden, fou« 
den gehouden wefen den Telven eed te doen ter eer- 
fter Vierfchare of Dingdag daer na volgende, dat Ty 
in rechte fitten Touden , ordinerende en bevelende 
voorts fijnen Vaiïalen en Smalre-heeren des voorfei- 
den Lands van Braband , die in haren dienft hadden 
eenige vremdelingen, uitlanders, of andere bedienen¬ 
de officien of dienft hebbende, tegens de voorTz blij¬ 
de inkomfte, dat fy de Telve terftond verdragen en 
effeëtuelijken afftellen en deftitueren, ftellende in ha¬ 
re plaetfen andere bequamegequalificeerde perfonen. 
Tonder dies in gebreke te wefen , en fo verre datter ee¬ 
nige Twarigheid vicle, aengaende de voorTz Officiers, 
te weten of hare officien Touden wefen, officien van 
Juftitien of niet, dat de Telve Twarigheid gedetermi- 
neert foude werden, by den Cancelier en Rade in Bra¬ 
band, &c. 

€n toaö bitpaccaet m bate ben 26 jtëattp 1576. 
%t iö^iictijPelban beblpbetnPomfïc ban25:abanb/ 
baecmentte ban gemaePt toecb batfe bef toeten fowbe 
moeten /itubaUtttét 

I. Deel. 



£'74 Het negende Boek. 
©e gvo.' iijfte grote en ntagnifïcgue 3ale / lanb tien en een Oalbe 
Wh Taie roede/ b2eet bijf roeden binnen muren/ en de diepte ban 
tan 't de bap fefHjalbe roede/ een heeclijb gebou ban §?lantö 
«of. fjouttocrb/dacr gene fpinneboppen in groepen/ op tod; 

be3aleromomnuter tijdbcrfcpeiden Ceamccöboo?; 
(ïaen / fo met aiderijande boeben/ bra'tfterpcban 3pde- 
toerb/ fpiégdö/meffen/ bplïen/ftamnten./boberö/ tan t> 
ftoberö/ fctjüderpen/ gefneden plaettocrb/en beel meer 
anderö / tot gerief ban de gene die pet ban doen hebben 
en daer bomen mandelen. <@p öefe 3ale hangen jegen; 
tooo?delijb oob öe bictorp-tebenen en baendelö/die den 
#?ince iBauritiuö ban Nafifau / Stadhouder ban 
Rolland /fonc ban den mcctmaelö gcmelden Nnncc 
ban Crangien beeft berobert en getoonnen op de 
Snangtaerden /fo tot (Curnpout in 23?aöand op den 
2'r San. iw7. aiö omtrent NPPoo?t in ©laenderen 
den z Sluip jöoo. daer bantergelegenderplaetfettin 
de nabolgende boeben faï berbael gemaebt toerden, 
«©och federt öe eerfte boutoinge iö Op gelegentbeid ban 
tijde daernocpbelc aengebout/ftilje dat niet alleen de 
Collcgien ban Rolland: maer oob ban de geünieerde 
Nabinden/ daer nu ter tijd bare bergader-piaetfen en 

sd)t be?t?eb-bamcren feer beguamebjb pebben/toant nu ter 
®ollf'' tijd pebben defe acljt Collegten bare bergader-piaetfen 
ES aldaer / namentlijb de ijoogmogendc ï|eeren Staten 
ijrrgabct <0enerad der bereenigde Nederlanden/ den Kaed ban 

Staten / de Staten ban Rolland en 3Bcil-©2i cfïanö/ 
inaft / op en hare gecommitteerde Kaden, <©cn J^ogcn-rade 

ban Suftitie/öe N’obindalen Kaed / de Kebcn-ba; 
5*B mci. ^an Rolland / den Kaed en 1 een-hobe ban S?a; 
3 band / en nu oob de Keben-bamer ban de <j3cncraii; 

teit/ die binnen cenige jaren (jertoaerö opgerecht iö. 
55obendicn refideert olpier de Stadhouder banmol; 
land en fijnen particulieren Kaed / en alö dé gdègent; 
heid bcreifcljt/fo toerden oob alhier de Kaden ban de 
Édmiraliteiten/ende <©eneracipbandeJI3unte met 
beegaderplaetfengerteft/en 3ijn alle na goede gelegene 
heid toef geaccommodecrt metjjaer a5|cffien / Secre; 
tarien/bertreeben cn alleö andere dat bon nodig tö/be* 

©c€a- baïben noebüc Cajldepmedaercenen febonen tbupn 
fnS'f acn iö: altoacr de Cafidepn fijn tooonplactfe heeft/ 
ar>jcre m bde andere tooningen en pïactfen / daer beie fup; 
hiooii^ pooften / fo ban den ©obe / alö ban den Stadhouder 
SS ooïi öeatcommodeert 3ijn/nocb iö alhier ecnplaetfe 
ia ben dae? de Etbjpe/bc?fameld dooi San partus ban*©o?; 
«age. cum / toegenaemt San mette boeben betoaert toerd/ 

de toeïbefierbende omtrent bet jaer 1332. dcn&etfer 
in ben^ai*d de ©ijfde Crfgcnagm ban fijne iibjpc gemaebt 
«agc. hoeft: maer alfode felbe in defe troublenfeer berde; 

Smeert iö / fo en iö de felbe federt niet feer toacrgeno; 
men noebte bcrmcerdert g$to02dcn: noch iö alhier een 

capriie jjeebe of Capclle gefundeert ter eer en ban de fBa. 
0Ct jBarie / bp den boo2fclj?ebcn C?abe JBiilem 
ban Rolland / de todbe naermadö ^ertog ^elbiccht 
ban^d’cren <0:abc ban Rolland anno 1^71. den 
ao 5peb?. tot een «^ollegieban een pelten enttoadf 
Canonijben / met feer febone beedtibe goederen begifc 
tigt / cn met berfciieiben b?pï;edcn en p’ibilcgien boo?= 
fien beeft / dt'e bp den J)auö <©2egoriuö de elfde ges 
confirmeert 3ijn/todbe goederen boó? fo belc daer noch 
ban onberboft/ cmntoaerdentoarcn/ de Staten ban 
Rolland inden jare 1^2. gebcegt hebben aendedo* 
mepnenban Noo?d-^oUand / mitö daer uit alimem 
terende de €anonicben/die aïödoetn leben toaren: 
uoclj iö op ’t boo2fcb2cben l^of cene febone Caetöüaen/ 
acn de Cafïelcpnic boo? plaifiec ban de edelen/ Sup; 
poojlen/ en i^obelingen/ toaec achter buiten aende 
grachten fcomtgelijhalö een Cingel/ een plactfedie 

ifeer« men het Oberland noefut / altoner men jonge aber of 
ïanö. epbel-boomen p!acl>4i«i te boeden: maer doo2 dien 

. de felbe puietfe aen beide 3ijdm optc banten ban bet 
toater met febone hoge bomen befet iö / en bonnen de 
fcüac daer niet tod meer groepen/en iö nu aldaer de 
Kepgerpe ban den Stadhouder. N0?ttoaert daer aen 

ê>taö iö dcö Stadhouderö tbupn of f)of/ daer alle aerb en 
CJ' boom-b2uchten tot behoef ban deö Stadhouderö beu> 

ben geteelt engebntibt toö2den/oob iö op’t Jgof bet 
soutien affaep-huiö ban de »0iaeffelijbbeidö JNunte / daer bp 
feof- 

dr<0eneraelö ban de Hlume/ten obec^aen bande 
i^eeren ban de Keheninge de l^ollandfe lÉunte gep?o- fapn^ 
beert en geaffapeert toerd: nochiöinljet begrip ban 4jaunte. 
’ti^of een beguame plaetfeof plepn tot een toandel- 
plaetfedienende/detoelbhet binnenhof genacmtiö/ 
gelijb buitennocljeen feer groot ert toijtplepn iö/het 
buitenhof genaemt/ aldaer fchonebeguame flalltm unigof. 
gen tot gerief ban de paerden ban den Stadhouder/ 
meteen groot en ruim pibeer-huiö/ ffallingeboo2de ,®e^aIs 
Coetö-paerdcn / en d’Cdelïieden ban den Stadltou- m \i> 
der 5pn / mitfgaberö oob berfcheiden fchone buifin- 
gert / eenfdeelö bp particuliere perfonen / en eenfdeelö «atnaS!n 
bp ©fficierö ban den l|obe/en ban den Stadhouder souöer. 
betooont / altoacr oob iö deö <0jabcn ©albbof / daer *§« 
de ©alben / (Carffon en andere €dele bögelcn tot piai^ ^aflfe 
fier banden <©?abe/en nu ban den Stadhouder on; 
derfjouden toerden/alhier Omtrent tö oob deö <©23; 
ben gebanbeniffe die men de Noo?-poo2tc noemt. <©e 
blecbe ban dcit ^age felbe iöban binnen feer plaifie; gJJJ 
riö / töant bebalben datter 3ijrt feer fraepe ruime m ©t 
pïactfen / alö de fchone ©Pbcrberg feer lutlig gele; 
gen / refponderende op de boo?fcide bpber/ met feer 
febone en heerUjbe huifen gebout / en het piaifanttge ^ctü0° 
©oo2bout / beide feer magnifjjhelijft met fchone linde- “8Ut* 
bomen eb anderö beplant /en fcerluftig enbermabe; 
lijb om te toandeien / bpfonder deö Somer-tijdö / alö 
men aldaer hoo?r het üeffelijh gefang ban alderbande 
bogelbenö; gelijb oob het buiten ^»of feer ttcrljjb bin; 
nen eenige jaren hertoaerö mede met fchone linde¬ 
bomen bcplantetiö/föfijn daer noch beel andere fcho ^ 
mtotjöe pïactfen tefien/namemltjb: de paetfe/al; $taetrt 
fïaenaemt / het(€o?nopbdt of öe &neuterMjb/die 
oobtoel beplant iö met geboomte/ de merbt en nu „“pöe 
oob de bifch en groen-merbt feer frap en gerieffeliib nuru. 
geaccommödeert/mitfgaderö de turf enbout-mcrb; 
ten/en andere plaificrige pïactfen eijenade geleg^nt; 
heid 1 fo met geboomte/pompen en anderö berfien: muii-. 
oob iö den l^age met beel fchone heerljjhe huben en nirtfu. 
geboutoen alóm berciert / de grote üeeren ban de ®?ft°ren 
Nederlanden hebben alhier ban ouöö hare huifen ge; ©urfci 
bad: alönamemlijböe^eerenban3©affenaerjiaenï ^ 
de recht tegenö oberöe ^neuterdijb/de <6jaben ban m5f0f- 
Sürcnbcrge daer naeft aen gelegen/ ban OFgmont ftaen; tgfErcn 
de opten boeb ban de ©pberberg / ifóneuterdijb en öujfji 
aende ©laetfe/ de J^ertoge ban 25jupnftoijb tuedeg Y 
aen de Nneuterdijb of het (€ö?nopbeld • be ^ceren 
ban §fTelfteïn op den tjoeb ban de ïüneuterdijb aett 
de plaetfe / 25o?ffelen in ’t©oo?hout/ 2tfTendelf in 
bet 3©eit-etnde/ <0o?1ertoiib mede aen de kneuter; 
dijb/ gfifelmonbe of iöctel in ’t ©oojhout bp de 25ofeb- 
noo2te / Caban mede in ’t©oo?fjö«t / Koon aen de 
^uid-3ijde bande !Kerbe/en 25aerttotjft in De jKoi* 
(iraet/en meer andere Cddendie meeft alle fchone 
en plaificrige boemgaerden en hoben daer aen beb^ 
ben /maer nu ter tijd fijn deboo?fch?eben grote ^ee; 
ren huifen meeftendeel al beralieneert aen andere ^ee; 
ren ban gualité/en bootoamentlpb iö hier uitmunten; m 
de bet feer fcijoon / beerljjh cn bojtelijb buiö en gebou 
in den jace 1333.0? Willem <©out in 3ijn leben Cnt; ^^0 
fanger Cenerael ban tfolland gebout/bet toelbealïe ge> 
öe andere in heelheid en feboonpeid ban hameren / 3a- KJJ 
le / 3aletten / belderö / gemaeben en heerlijbheid te bo; ^oUt/n, 
bengaet/nu toefeomende den Nntice jprederib ^cn- rocuo; 
rib <5?abe ban NafiTan/ @c. b?oebct banden doo?; "icnöc 
lucljtigcn hooggeboren ©o?|r I©aurit3 / Nnnce ban ^nfe 
©rangien/ fc. Stadpouderban <0eldedand/ !|ol; 3fr 
land/ Zeeland / j©efi-©pe|Tand/ Utrecht enCber;^JS 
Pfel/ beide fonen ban den doojluchtigen N?ince ban ceban 
Crangien/hoogloflijbermemorien/ daer top alrede ©cam 
in defe onfe boeben bed ban gefch^eben hebben en noch £L 
meer fch?ijben fullen / gdijb top oob metter hulp toai, 
<6oöö / in ’t berhoïg ban defer i^ijïorten doen ful; kaffan- 
len ban de b20omhetö / bloebïjeid en deuchden öec 
boo2fch2eben ttoc genoemde ©2incen / fo onö <0od 
gelieft het leben en gefontheid te bergunnen. 3©eï; 
be Ndnce ^reberib ï$endertb alhier 3ün l^ofiöbou; 
bende/ hebbende oob feerfcljone en gedeffdijbefïal; 
len / en heeft öcboojnoemde Ndnce ’t felbe noch feer 

bde 
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bdeberbetert / én oohDaer aen geboft feberepartpel öerlofc Itinberen gebocb en ontJcrDoubcn loojben / en 

geappjopdeert ijccft tot fo-Deere geb?acöt Datfe bare fioft niet bare banben 

(fftoe 
ï>cf)iir# 
cré fja* 
en en 

Sanbö / Die Jjp eenöDedö _ 
bergrotinge ban De fcljonen cn Uijltgën thnpn / Die fjp 
feercterlp cn plapficrig Doet cnDecïjouben / en De re? 
fietot nnbee gcBjiiiö. i^ocb fijn alötec in Den^age 
ttoefjeerlö&e ^djuttcrö l^obcn en TDodenö/DaetDc 
€Delen / fuppoofren en Doggeren pact: crcrceren en oef' 
fenen fo metten boctboge / bamboge aio öuffcfjc of 

meien#. rocr. 330210 iö tn ’tbegctp ban Den J£agc nocij een 
®Lj?a; feer grote ffjjone parochie üerfte / gefunDeert ter ce? 
s»Be re ban Den tSpofïcl ^acobtiö / bercicrt metten toape? 
n beu ,len uan De i|ccren ban De <D?D?e Dcö guIDen 33üejS / 
*J3e' en bele anDere €Delcn toapeneiv «Epitapbicn en febo? 

nc glafen / bebbenDc cencn feec Dogen toren/ ban De 
todfte men berre cn topt De Eec cn omleggcnbe lanbo? 
Doutoe beften ban / tn ’toppcrfïe ban todhen toren 
in Den jare 1539. Den 29 «HecettibpOtocfcnDentacn? 
Dag / Deö nbcmDö omtrent feö uren / D002 een groot 
berfcf)?tcbeli}b ongetooon ontocDee met DonDer en 
Dltrem / ’tbiet ontfïebcn tss/ en met cencn |$oo?D- 
3©eften toinD/Dic fecr fïerb toacpDe/toerbbegcbde 
Ifcerfic berbmnb / met een groot Deel fjutfen fraenDe 
aenDe EuiD *Dö|ï-3yDc ban Dien/ cncoh cenigcljui? 
fcntnDe ^pupftratc/ ’ttodb toonDerUihcn feerber 
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arbetD bonnen toinnen / tocifi 3©eeö-f)uiö alfo bet 
fo grote tnbomfïe niet cn beeft aio tot cnöcrfjou'ö ban 
De menigte Der arme JBccfen tod noDtg io / fo fjeb? 
ben De poeren Staten ban &3öïlanD in Den jare 1599. 
tot bcljoef ban ’t felfDe een Eotcrpe geccnfentecrt / ïoterpe 
en töDoo? fjet iiberad tnieggen in De fcibe üfoterpe/ JJfJ? 
betgebjeb en bdjoefttgljdD ban Dien fcer gebenifi? >n©efg- 
cieert/ en toatter bo?Der ban noDe iö/ toerD jaeriijjc ïmtë- 
Doo? lïberadbdD ban De €Dden/ fuppoofïen/ bo?? 
geren cn intooonberen njbdijh gcjjolpen: bojDcfö 
5pn aiDaer noch bele anDere grote fcljonc buifingen 
tn groten getale (betooont bp bele trejfclijlte €De? «S5oriï 
len/ ilacDoljccren en fuppoofïen ban De Dübcn / en jg&J'r 
anDere rpbc perfonagten / en luiDen ban gnaitteit) t,utn«. 
fobanouDO/ alOnteutoO gebout/ onDertocibcuteubo sen- 
gcbouDe niet en bcpoo?t bergeten te toerben bet feljccn 
tybelpb cn tocl bercicrt 3^of / gebout bp Den ï^ecre 
.üBccfter ^acob ban <©pb/ RacD en 3CmbaffaDeur Sta 
^?Dinariö ban DenDooducbtigenConinbban^incï btn 'üiii* 
Den / fiacnDe fcer plapftertg in ’t SuiDcn ban Den ^tTa'rt 
^age/ op’t eerffe inbomen ban «Helft af tnDen^a^ bCeu™ 
ge op ’t toatcr/ DfbbcnDe een fecr beguacm boo2- mnitoan 

fcbncbelpb ma.ö/Daer ban tb Dit faer-Dtcbtgemnebt; poo?te / ncer-bof / faie / faletten / hameren / bcuuc 
Debbe. 

De KerCk Van ’s GraVcnhacCh Wcrde Verbrand,, | 
[CblcTy 

In VVinter-Maend door Gods CraQbt en hand„ fier. 
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23eneffensf De ïterfee aen De <Oofl-3pDc t.o pijper 
een fcer cterlijb en tod gettmmert ItaeDIjui.0 / ter 
plaetfe altoaer ban ouDO bet 5$of ban 25?eDeroDc placb 
te (iaën/ altuaer De iBagtjtraten ban Den ï^ageban^ 
Delen ban poitrtjbecn ctbtle retijtboiDeringc/ en ooit 
criminele fahen/uccb iö aenDe Joo?D-3tjDe ban bet 
Boo?bout bp b?oubj a^argïiete banClebc<©2abtn; 

3« neban ^oïlanD gebout tn Den jare 1351. ecniBonic* 
robijnen feen Clooper ban De 02b?e Der^acobijnen / bantod? 
nlbooi be l^érbe in Dcfctrotible jaren een gefebut-butoge? 
jolt. maebt i.ö / Dacr men fjet grof-gefd)ut giet / Daer gro? 

te menigte ban metalen fluchen gefcljuto / fo boo? 
De beceemgbe ^eDcrlanDen/ aio boo? Die banmol? 
lanD en ^edanD / en anDere ^obtmien tn ’t partt? 
tulter gegoten $ijvi / Dan tODefdbe ScrbcnutocDer? 
om toegcrujï / en to bet Cuoo? alleenlpb Daer ban 

•®?ofge* bebouben om bet gefcljut te gieten / en boo?tO anbe? 
fcöut- re plaetfe Dacr toe geaccommoDcctt / tnet 00b een be? 

Quamct tooon plaetfe boo? Den mccfïcr ban bet ge? 
ftbut gieten / 'cn toerD nu in De fdbc üerbe gepee? 
Dibt. ^oef) 3pn eenige anDere <ö5oDO-bmfenaIbierm 
Den I^age / en onDer anDere tö bp hertog 5ïdbjecbt 
ban peperen/<6?abcban C^dTlauDin Den (are 1357 

Sietcrpe. 

nen en anDere gerieffeipbc bertreeben / neffeno De 
ballingen cn Den plapfanten Ijof en tupn / binnen ee? 
nige (aren begonjï cn nu aio iö Dit fcfpijbc genoeg? 
faembolbout: boot2tO fouDcntop todiri’tb?cDebon? 
nen aenrocren alle De nicutoe fïraten binnen ttointig 
jaren bertoacro en nocb Dagdtjr gemaebt toerDen? 
De / aio bootnamentlüb / De grote en bletne ï^out? 
firaten / De ;«£urf en ^outmcrbtcn/altoaer ooli een 
nieuto 25?outoerpc gefielD to / De magntfybe 25iet- 
baDe / De ïüacmjïrate / De Euilcno-ltrate en meer 6aüe. 
anDere / fo grote aio bicinefïraten / allernet febone j&feutoe 
buifen na gdegentbeiD banDerplactfcn bebout/ Dan Scnne 
fcbeiDen Daertoat b02taf/ en jtjnbootto De gemcene t^ga-eu 
bo?geren buifen fecr beguamdyb tot eijc gerief en nc? finiim. 
ringe geaccommoDecrt / fo fcljoon en tod alOin ce> 
nige ban De be|ïe ^tcDcn tn i^ollanD / ’t getal Der *r<&ctai 
buifen binnen Den l^age iö omtrent 24.00 / en ober? öcc ijnu 
mttö Defe Blccbe fo plapfieria to / en Dat ï)tcr De ,tn‘ 
^obenban 3iu|ïttic/Dc^taDbouDer en allcDeboo?? 
noemDe CoUcgien / nu ter tijD refiDeren/ fo iO bi^ 
Dagdyr een grote berbeeringe ban bolb / Die Defe f 
plaetfe frequenteren en ban alle banten bier bomen/ jfnjr 
toacr Doo? De gemene burgerpc/en bpfonDer Delger? banboiR 

j DergtcrO tod baren / en nacr gdegentbeiD djr fyv gÖEn 
re «ooDD?uft bonnen toinnen / cn refiDeren jegen? ^ 9' 
tooo’Dig in Den i^agc bele treffdyfee gdeerDe man? 
nen / fo tn materie ban ^tate / Hecbtcn / ififto? fcege/ 
rien / aio in anDere jfacultepten en ^crcnticn ge? tccioe 
leert, ^e <0?aben ban 5|oIïanb bebbenoob Deni^a matinm 

m Dm 
gefunDeert ^ir.t l^tclaeo <©a(Muno/ altoaer feber ge met bde bécrlijhe ^tbilcgten boojften cn begif? iagV.' 
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getal ban ouDe mannen en bjoutoen/ Die gcenmiD? 
Suteban Ddenljcbben om te lebett/ tn Ijare ouDe Dagen/ eer? 

lyben ban alle nooDDeuft onDerbouDcn tooeDcn / toelb 
ooof ou. «©aflbut.O bp Den <©’abe ban l^olIanD met febone goe? 
beman» Deren / na Den gdegentbeiD ban Dien tyDe begiftigt iö 

getoeejï/ en cnDer anDere mebe met bet Coom-buiO 
en De a©age/ todö Coren-btuO cn a©age/ De|lBa? 
giftraten ban Den ï^age ban De Regenten Deofdben 
<0a(l-buiO / ober eentge bo?te (aren geboebt bebben / 

BleefCh- ulbjaecfp nu een feer gerteffdybe ctt fcljonc ©leefcb- 
laiie. bal gemaebt bebben / en De 3©age Dacr bp geaccom? 

moDeert/ en De Ccren-merbtbpDe<0?oen-merbtgc? 
oeDonneect. <£n beeft De Iioo2fcb2eben (Smbeoobge? 
toilt/ Dat boo? ecc(ï De fuppooiïcn cn Dienaren ban 
Den ï^obe Die D002 ongdub of anDecftnö mochten tot 
armoeDe gcrafen / in Dit boo2fd)2eben <6oDO-but.O 
fouDen toerDen onDerbouDcn / en ban DeouDe l$aüe 
3yn nu eentge beguame buiftngen gemaebt: nodjiO 
albter een öeqnaem ïBeeo-ljiuO gefunDeert uitte goe? 
Deren ban Cdfpyn ban 25ofcb-buifen / in fynleben 
ïtaeD en demmeejïer ^enecael ban ^uib-ï&ollanb/ 
mitfgaDerO ban ^offeoutoe ^llgnetc 3Huiö ^ietcrO 
Dochter fynbmobeouto/ Daer De arme babetenmoe* 

I. Deel. 

ttgt / genoeg obcr-een-bomenDe met De ^ibilcgmi 1?hmi» 
ban eentge grote begoten ï|oIlanDfe ^tcDen. €n {KJ 
gelyb Defe plaetfe ban binnen alom feer luftig cn 8C. 
plapficrig iO / fo en iffer buiten om en Dacr om? 
trent geen miuDer bermahinge boo? Den tntooon? 
Deren / toant bebalben Den lufl / Diefe op Eec itt 
bet 3Ho?p ban cécbebeninge en De Eec - firange / 
fcljeppen mogen / fo 3yn aen b’een 3i)De De ^Hup? 
nen / oberbloepcnDe met Conijnen / Dacr in De <£? 
Delen / en anDere Daer toe gcgiialtftcccrDc baer ber? 
mabtngc / Ut(l en oeffentnge hebben niette fadjt ban conyn- 
Conijnen: aio tn De omlcggenDe bclDcn ban De l^a? iag. 
fen/ cnoobmette eDde bogelen: booeto 3ynDcgrae? 
ne toeplanDen / De toelDtagenDe borcn-lanDen cn febo? &oaci- 
nc boomgaerDen bier omtrent gelegen / fcer Jufïig jaefit- 
en plapficrig / Deo Corner-Daego ’t gcficfiteen ’tge? 
moeD ban De bejtcnDerO berluftigenDe. jDaer boo?? 
namdyh en boben al ïo biec aen De ©op-3yDe bet 
febone plapfierige en bermahdpe bofcb en toaran? 
De / altoaer bde ï^afen / herten en 5|inDen in te 
fien 3ün / ’t toelb fo luftig cït bermaödyb io / Dat 
niet alleen De tntooonDcren: maer 00b bde anDere 
uitberfcbdöen^teDen ban J^ollanD en elDcrö/ baer 

%\\ z Deo 
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be#fottitt#om ïjticcgcnöegtsen bcrmaïmtge&öttisn/ 
tot onöerboutunge ban todfc ©ofcb öe petten ban 
öe ©ebemnge febere erben gebocljt hebben / tot oen 
enterpeen aenböeinnge banairefjanbe jonggeboem; 
te / mpïaetfe banljet 5Cbec-Ianö öatöaettoe placht 
geb?mftt te too?öcn/ tn bit boo?fcb?eben 25ofcïj 3ön 
ooft berfebetben tjerten-fiutfen geniaebt / baer inktten 
befelbe/ bes? 3©rnters?/ als? öe fneeu lelt/ baer boe* 
bet alle bage b?cngt/ toeib 25ofcb mp oo?fabe gegc* 
ben beeft/ om befe befcb?ijbntgeban ben ©agetepaf; 
fe te brengen, ^efe boo?fcb?eben platftertge plaetfe/ 
tb mene be ©Iccfce ban ben ©age / toas? nt befen 
j'are 1176. feer befolaet / boo? befe tnïanbfe oo?Iü; 
gen / toant befelbe/ niet alleen ban ben ^tabfjouber/ 
^uppooften banöen©obe/ maermebe ban alle ben 
Abelen / rijbe perfonagien / en 00b mebe ban ben 
boo?naemflen en p?incipael<!en bo?geren bedaten 
toas? (mcefl alle binnen ©elft gcblucljt 3ijnöe) fobat 
bcljuifen meefl lebtgenonbetooont toaren/ enfoom 
tramponeett boojbe <©uatnifoenen/ bie bier foban 
b’eeneaï# b’anbere3ijöe bact gelegen babben/ battet 
feer berb?tcteUjït en bed?oe(lij& toas? tefien/ gelijbib 
terflonb na be pacificatie ban <©ent/ baer ban top 
fjier na t’fijnöer piaetfen fp?efeen fullen / alhier bomen; 
be/ met mijn oogengefien hebbe, hebraten toaren 
als?doe met gras* betoaffen / bele heerlijk en fclione 
ljuifen toaren beuren / benficren / folberen/ en al bet 
fjouttoertt berb?anb/ in be belteen eiedijjefte barnes 
ren babbenbe paeebenen heeften bare legers? gebab/ 
fiet pfertoedt/ anbeiö en anbers? toas? uitteöuifen 
gerooft/ fo batmen fcubc gcmcent hebben / bat be 
fjuifen nieten mocljten(taenbe blijben/ en feer toei; 
nigintooonberen toaren baer gebleben, ©et toast boel 
aïtemet Defocfït getoeeft / om be plaetfe toat te fterben 
boo? eenen loop / maer ’t toas? al bergeeffe moeiten ge- 
toeeft / immers? men en Uabbe tenbefen tijbe bie ejc; 
perientie en toetenfebap niet / cm aen be 3ijbe ban bet 
25ofcb / bet 3©cft-einbe en anbere booge piaetfen / 
fulbe biepeen toijbe grachten te bonnen maben/ ge; 
lijbmen naberbanb gebonben en gepjactifeert beeft/ 
baer boo? nu ter ttjb be gebele ©leek rontom met 
goebe toijbe grachten omcingelt is?/ ennocb bageljj* 
aen gearbeib toerb / baer ober berfebeiben optrec» 
benbe ©alb?uggen gemaebt 3ijn / in fulber boegen/ 
batmen binnen toeinig bagen befe plaetfe boo? een 
brijgö-lüop toel befcljennen foube bonnen / en be# 
noob 5ijnbe al# eentgc Eanb-ftebe bonnen fterbma? 
ben / fulr batmen befelbe piaetfen nu toel tot eenbe^ 
floten ^tebe foube bonnen maben of mogen bou* 
ben/ baer onber bd 00b toel eer bpben &eifer €a^ 
rel be ©tjfbe / neffen# Hlbmaer gerebent i# ge^ 
toeeft/ boetoelbettcbiertijbnergen# naer fo toelbe* 
timmert en fo groot niet en toa#. 3©eberom berenbe 
ban tot bet 25ofcb baer top ’t gelaten babben/ alfo baer 
alrebe een goebe po?tie bomen boo? aen berboebt en 
omgebouben toaren/ en batmen ban meninge toa# 
allebc refte te berbopen/ om omgebouben en uitge? 
roeit te toerben acbtcrbolgenbebe boo?fcö?eben refo? 
ïutie. i§o bebben baer jegens! be gemene fuppooflen 
ban ben ©obc ban ©ollanb / boetoel fp meefï tot <©elft 
gebluebt toaren/ en be iBagiflraten ban ben ©age 
berfebeiben remonflrantten en reguefien obergege^ 
ben aen ben boo?noemben p?ince ban ©rangien en 
Staten ban ©ollanb/ böo?benfelbcn en uiten name 
ban be <85cmeente en anbere intooonbeten albaer/ 
bertonenbe en te bennen gebenbe / bat bet foube tenbe* 
ren en ftreeben tot gantfe ruine en befolatte ban be 
boo?fcbieben ©leebe ban ben ©age / en confeguentitjb 
00b tot bebedfcniiTe ban bc<©afï>buifen/ % <©ee|ï/ 
$Crme-tocfencn 3lep?oo#-ljutfen/ en anbere mifera* 
beleperfonen binnen ben©age fïaenbeenontboubert; 
be / bie optc Buifeti binnen ben ©age (taenbe bele 
gebppoteergueerbe ©enten babben fp?cbenbe / toel; 
fte butfen boo?t# gebed herballen en bergaen fóu; 
ben/ alfo’tWcb bernielt toefenbe geenapparentie 
en toa#/ bat befelbe plaetfe/ nu bp ’t ©of bedaten 
toefenbe ( alfo bet Collcgie ban ben ©obe en ©e; 
Senbamer tot ^dft toaren gebluc&trttette ^uppoo; 

(tenbanbien) nimmermeer toeberem bpgetimmert 
en gerepareert foube toerben / berfodjten cbcrfulr bat 
bet boo?fcb?eben 25ofcb/ toefenbe in tijbe ban b?ebe 
ben ©age begeneuglijïfie plaetfe ban©ollanb / moebt 
blijben onberboebt en (taenbe / maer toant fp grote 
partpe babben/ aeneenige ban bare nabuir-(teben/ 
fo fp feiben/ enbonben 3p boo? eer(t benluiben berfoeb 
‘niet bertoerben / toaerom 3pluiben eintdijb berfocb^ 
ten’tfelbeSöofcb te mogen rebimeren en b?p-bopen/ 
boenbetot bieneinbe febere p?efcntatien/ baer op ge; 
bolgti#in3Cp?ilianno 1576. feber accoo2tbaerinbp 
ben bob?f3 p?ince en ©ecren Staten ban ©ollanb be; 
looft i# batmen ’t felbe 25ofcb tot genen tijben/uit toat 
fabe ban neceffite of noob ’t felbe foube mogen gefcöie- 
ben / en fal mogen berbopen om af te bonben of boen 
afboubentenbeboebebanbegemene fabe noebtean; 
berfin#/ mit#bpbe boo?f3 ^§uppoo(ten/ en |©agi; 
(trbtenbanben©age opb?engenbeen guptfcbelbenbe 
be fommen in’tboo?f3 accoo?t/ bier ban tooo?be te 
tooojbebolgenbe / begrepen. 

ï 
ALib fijne Princelijke Excellentie , mitfgaders de 

Edelen, en ftedenvan Holland, repre/en teren de *t 
de Staten yan den lelven Lande, om redenen henlui- banöta 
den daer toe bewegende, van advijfe en meninge zijn 
geweeft, te procederen tot verkopinge en afhoudinge “^ 3 
van de Warande en ’t Bofch van den Hage , om de meert/ 
penningen daer van herkomende te employeren tot öe. 
diehfte van den Lande en vorderinge der gemene fake, 
En daer tegens de gemene fuppooflen van den Hove rangJen 
van Holland, en de Magiftraten van den Hage, uit- cn ^ta* 
ten name van de gemeente en arme imfroonders al- 
daer, aenmerkende, en ook fijne voorfz.Excellehtie, brlotien 
mitsgaders de Staten voornoemt vertoont hebben- 1 ^ofcjj 
de by verfcheiden remonftrantien, dat het felve tende- rant^ 
ren foude tot ganfche ruine en defolatie van de voorfz ban Dm 
Vlecke van den Hage, en confequentelijk tot bederfe- tot 
nifle van den Gafthuifen, H. Geeft, Armen, Wees en 
Leproos-huifen en anderen miferabelen binnen den norü ota 
felven Hage ftacnde en onthoudende, als opte huifen flenen j 
aldaer gerent en gehypotekeert zijnde, tot grote mer-e] 
kelijke fommen jaerlijx , met meer andere redenen Dowbftt 
van befwaernififen, fo wel by monde als in de voorfz hopen ( 

fchriftelijke remonftrantien verhaelt , verfocht heb- 
ben ’t voorfz Bofch eii Warande met eenige gerede §qhöC% 
penningen te mogen reduceren, doende tot dien ein¬ 
de fekereprefentatie. Sois’t, dat fijne Excellentie en 
Staten voorfz, op alles goed regard genomen en rij— 
pelijken gelet hebbende, fo vele ’tgunt tot vorderin¬ 
ge der voorfz gemene fake: als tot prefervatie van 
de voorfz Vlecke van den Hage metten gevolgen van 
dien foude mogen ftrecken , bewogen wefende tot 
de voorfchreven Toonders ernftelijk verfoek en 
bede , metten felven Suppooften en Magiftraet van 
den Hage geaccordeert hebben en accorderen mits- 
defen, dat mits by de voorfz Toonders, in deneer- 
ften, den voorfz Staten voor de redenatie van ’t voor¬ 
fchreven Bofch en Warande remitterende en quijt* 
fcheldende, gelijk fy-luiden verklaren te remitteren 
en quijtfchelden mitfdefen, de kloeken uit den Hage 
by de voorfz Staten doen halen , bedragende om- JfÖdöiti» 
trent ter fomme vdn tyoo Carolus guldens , fonder b acde 
daer voren tot eeniger tijd den voorfz Staten yet te ban De 
mogen eyfen, en voorts belovende gelijk ook de voor- 
fchreven vertoonders by defen beloven, dat de Lenin- 
ge van penningen gedaen in handen van MeefterHen- Staten 
ïikMeyfterin denjare 1771. leftleden , ten behoeve — 
des gemenen Lands blyven fal in fuiken ftate en fur- f(Vc[jm 
cheantie als de jegenwoordelijk word gehouden:fonder De lento* 
datby deii genen die inden voornoemden Jare enige Sc” 
penningen alfvoren fullen hebben geleent , ftaende 
defe Oorloge en troublen, ’t voorfz gemeen Land daer gelctnD. 
van eenige reftitutie fal mogen werden geeifcht, of ter t 
oorfake van dien den gemenen Staten moeyelijk of la- ,000. gf. 
ftig fullen mogen Vallen. En dat boven dien de voorfz ceng ge* 
fuppooften,en lidmaten van dien,roitigaders de voorfz reft- 
Magiftraet van den Hage den voorfz Staten tot des ge¬ 
meen Lands behoef aen baren en gereden gelde opleg¬ 

gen 
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talen fulien, defommê van tooo Carolus guldens eens, 
welke fomme fyluiden volgende dien, den felven Sta¬ 
ten op huiden promprelijk acngetelten opgeleid heb¬ 
ben. Sijne Excellentie en Staten voornoemt den 
voorfzSuppooften en Magiftraet vaftelijk wederom 
belooft hebben, en beloven by defen , dat het voorfz, 
Bofch en Warande van den Hage daer mede blijven fal 
geredüceert en geaffe&eert, dat men ’t felve tot genen 
'tijdeft, uit wat neceffité of nood 't felve foude mogen 
gefchieden, en fal mogen verkopen, om of te hou¬ 
den, of te doen afhouden ten behoeve van de gemene 
fake of anderfins, en dat men nietenfalgehengenof 
gedogen, ’t felve te gefchieden, bchoudelijk en wel- 
verftaende, dat het voorfz Bofch en Warandevanden 
Hage fal blijven tot fuiken gebruik en fervice als’t van 
ouden herkomen heeft geftaen , en dat by kennifle 
van de voornoemde rekeninge, en den Rentmeefter 
Generael van Noord-Holland na ouder gewoonten. 
GedaentotDelftdeniöAprilisiyytf. En was onder¬ 
tekent Guillem de Naffau . wat lager Hond gefchreven, 
Ter ordonnantie van de Staten, by my, en was onder¬ 
tekent , C. de Rechtere} wefende bezegelt mette zege¬ 
len van fijn Excellentie, en E. Heeren Staten,beneden 
op ’t fpatium van dien gedrukt. 

Olfêtrent Oefen tijD/Beeft (Bartpolt interns ban 
IfèentBeba / Daer ban top in ’t boo?gaenöe 25oeb 

bcrfiael gcmaebt Bebben/ BebbenDe commiffie ban 
Den pnnce ban «özangten / tot 25?emen en Daer om* 
trcnt een Deel brijgobolbaengenomen/ Die Bare loop- 
plactfe BaDDen opter ^cpelltng / toefenDe feber €i? 
lanD / toebomenbe De <02abe ban mcenberge / en gele* 
gen tegen ober ©?icfïanb. <De ^eece ban 2öillp <©ou? 
bernctir ban ©jtebanD ’t feibe bernemenbe / meenbe 

(na/ ^ Bern Daer met febcce galepen en anDere fcpeepbenst 
fijne ïBalfe folDaten te obecballen en berjtcopen: 

maer De «©ouberneur ban Bet ,^oo?Der-gtiartter 
!anö/ d» gonbet ^iebericB ^onop Daer ban bonDfcfjap brij? 
|aait?p oenDe / beraDbertcerDe Bern Daer ban Dat pp op fijn 

BoeDe toefen fouDe/ Defgebjr aDberteerDc BP ben Igop? 
mana©alter Hegeman/ Detoelbe commanDeetDe ober 
D’€iIanDenban3©ieringen/ (Cerelen ©lielanD/ om 
Den boo2f3 25artpolt Cntenst aflïftentie te Doen / fonD 
oob eenige oojIog-fcBcpen tot fijne puipe/ te toeten 
een «©aleaffe en een <Ï5alepe in ’t ©lie / omalDaet 
acpt te fïaen op best heeren ban 25iflp aenflag/ en 
en Bern alfDan ’tBooft te bieDen/ fulr Dat Deboo2f3 
l^eereban25il!popBenIi!iDennietenDo?fte pet atten? 
teren. 2tlst BP «u fijn boïb bpeen BaDDe/ fo Beeft BP 
Den 15 jBep ’g abonbg febere plaetfe in ©?ie(IanD 
genaemt ©offma-Bom ingenomen / en ficB alDaer 
metter fjaefï befcBanfï en fterb gemaebt. <©e ©eere 
ban 25illp Dit berfïaen BebbenDe / Beeft in Der paefte 
alle fijne macpt en brijgëbolb / Daer BP ober cóm? 
manDeerDe/ ’ttoelb meejl JBalen toaren / t’famen 
gerubt / niet toillenDe Bern alDaer lange laten neflelen/ 
fia.DDè oob feet beel boeren bp Bern / Daer mebe BP 
DejS anDerenDaegö feer getoelDig tegen Bern aenge? 
ballen i$/ en fcBermutfinge geBouDen Bebben ban 

motgenë tot ’£ miDDaegg toe / Dan fp 3ijn ban 25at? 
telt€nten0bcijgobolb bloebelijb afgeflagen/fobatfe 
met berliejs ban omtrent of 60 mannen afgetogen 
3tjn/ beBalben bele gequetfle en getoonDe / Die na 3£oc? 
feum en eibers? geboert 3ijn. <©e# anDeren Daegö i£ 
De l^eere banjBillp toeDerom met febere peerDen en 
boetbolb boo?De fcpanfe gebomen/ Dan 3ijn toeDerom 
teruggegebjeben. <©cn 18.I0 Bp toeDerom met al? 
le Bet getoelD Dat Bp BaDDe bonnen t’famen brengen/ fö 
tjtt <©?oemngerianD alö De ©?iefe fleben / mitfga? 
Det.ö Den DerDe man uit Den felbett HlanDeaengebo? 
men / en na Dat Bp langen tijD op De fcBanfe gefcBoten 
BaDDe met mufqttetten en roerei / fo 3jjn Die laan De 
fcBanfe met groot getoelD uitgeballen / en Bebben Bare 
bpanDen te rugge geDjeben / Daer ban bele inono2be; 
mngeen’tblucBtengebleben 3ijny’ttoelb 25illp 00^ 
fabe gaf / niet meer op Die maniere BenluiDenaente 
grppen: maer Beeft terftonb eenige fcBanfen Daer te^ 
gen opgetoo?pen/ en BenluiDen alfo Bet uitbanen Be# 

I. Deel. 

[)oia m 

neemt. 

let/en boo?tg berfjinbert Dat Ben geen bittualircoe^ 
geboert en bonDe toetDen / Beeft èob op €ntenjs fcBan* 
fe metgrofgefcButtoelDapperlijb gefcljotcn / Boctocl 
niet beel uitrecBtenDe. €meno BaDDe ijcm feer ber* 
laten / DatDiebanBet^oo?Det-guartterop eeben art* 
Deren 002b een inbal in ©jicffanD fouDen gcDaen fjcti- 
ben/gelijbtoelgcraemt en boo?genomen toao; maer 
Detoijle^onop omtrent Den felben tijD eenen anDeren 
aenflag boo? BanDen IjaDDe/ Daer ban top terttonb 
bermaen Doen fulien / fo en bonDen 3p €nteno geen 
fonDerltnge bpfïanD Doen/ 3?fouDen anDerOtoeltoat 
Bebben bonnen uitrechten / Doo?Dien De l^eere ban 
2Billp alle 5ijn boïb en folDaten uit De plaetfen ban 
floten/ ^inDelopen/ De üemmer / en anDere plaetfen 
getogen BaDDe/De felbe plaetfen niet Dan met boeren 
enbo?gerenbefetlatenDe/enbaerbp maer 15/16/ en 
ten ijoogftemo folDaten boegenDe. 25artBolt €nten.ci 
fcB?eefaen allen 3ijDen om afftflentie ban bcuit/loot/ 
bictualie en oob tenlaetflenom gelD/ alfo 50ne folDa¬ 
ten omtrent 1000 man of meer fterb 3ijnDe/begon? 
Den te berfloutoen/ fienbe geen ontfet boo?BanDen/ 
Beeft niet te min De plaetfe bloebelijb geDefenOeert/ 
BP’fcB?eef nocB Den leften jjtëep aen ^onop en Den 
Staten ban Bet 3aoo?Der-quarticr / Dat BP 3ütt bpanD 
toel getoogén toao / en Dat men Bern uiter fcBanfe 
niet en fouDe brijgen/ men fouDc Bern metten Bapce 
Daer uit moeten Balen/ fo men Bern maer bictualie/ 
bruit/ loot en gelD tot bertrooftinge3ijnre folDaten en 
fenD/ en Dat Bp ban meninge toast 600 man in De 
fcBanfe te laten / en mette reft ban 3jjn bolb op een an? 
Der plaetfe een uitbal te Doen / ett 3ijnen bpanö toecb£ 
genoeg te geben: ten laetften alfo BP geen ontfet eh 
brecg / en Dat Bem alleO begonDe te ontbjeben / fo toel imm# 
gelD aio p?obianDe/ fo Beeft Bp Den 18 glimp De plaet? bcriaet 
fe toeDerom berlaten/ en iO Daer ban getogen / 3ijn 
bolb berficoott en meeft beriepen/ en alfo io Defen aen? ö0?n/ en 
flagtentetgegaen. föuboife 

^en aenflag Die gonbBeer ^ieDericB ^onop gj* 
boo? BanDen BaDDe / toast oob ban feer groter impo?- * * 
tantie/en BaDDe De felbe Doo^gan H9icBielf3. p?eDis 
cant Den #?inceban€>rangten Doen communiceren/ 
Die De felbe goeDbonD en feer oo?baerbjb/ niet alleen 
om Bet 5^oo?Der-guartier te berfeberen/ maermeDe 
om 5CmfierDam en ï|aerlem tebenautoen/ BP Beeft 
Den felben toel fecretelpb aengeleiD en oob geluebe? 
lijb uitgeboert/ en Beeft alle faben te boren bereid/ 
en met een goeDe boo?toinD ist BP tot <ÊDam met 
3tjn bolb t’fcBepe gegaen / en recBt toe reept aen ge¬ 
baren na een blein fiebebén üBuiDen genaemt/ ge? nnutöew 
legen bpDen inpam ban De EuiDer-3ee/DaerBetge £00? 
einDigt / op Bet toaterblietgen De ©ecBt genaemt / 
eettBalbemijleban3©eefp/ en een mijle ban $aer? Druk - 
Den / Bet toelbe BP cp Den 9 jjfêep ingenomen Beeft 
met getoelD / entbettoctnig berliest ban bolb/ maer 
alfo Daer een Cafïeel of ^§lot ist/ Daer gónbfjeer 
©outoelst ban Eloo^?oftban toast/ Die oob 2Saliu 
toast ban <©opïanD/ Daer Dit een ban De ^teDenaf 
ist/ Die alDaer 20 folDaten opBaDDe tot befettinge/ 
fo Beeft Bp terfionD gefcB?eben aen De Staten ban 
Bet ^oo?Der-guartier/ Om grof gefcBut/ (te toeten 

I ttoe bartoutoen) fcBanferst en meer fcBepen ban 002? 
loge/ om booi De to2acben te leggen/ en bictualie/ 
alfo 3p maer 0002 ttoe of D?te Dagen bictualie mebe 
genomen BaDDen/ toant BP metter Baefl Bet boo2fj 
Caftèel meenDe te öefcBieten/ enintertemen/ aleer 
Döer Ontfet guam: BPB^ft oob ingenbmenDe fcBan? 
feban^iemerDam/ maer Die ban SCmberbamDaec 
ban bertoittigt 3ijnDe aen D’een 3ijDe / en De ï^ecre ban 
l^iergest aen D’anDer 3ijDe/ toetenDeDe grote impo2? 
tantie ban De felbe plaetfe in Defen tijD / toant De Dijben 
omtrent jEuiDen Doo2ge(teben 3ijnDè/ föuben De Ean? 
Den aen De #0(ï-3(jDe ftrecbertDe na Den sEuiben / ali$ 
tlnbebeen / Co2tepoef / E0ofD2ecBt / üBaerfebeen / De 
acBter ïDetermgc/ 3©e(t-b2oeb/ builen/ Jfêaerfen/ 
boo2tst om Streept/ Meubelen / 252eubelebeen / iloe? 
nen/ ïoenoerftöot/ ©2eelanD/ De ^02|ï/ l^icBtebecBt/ 
ëitermeer/ Den ^inDerDam/ en aen De 3©e|ï en ^uiD= 
3®tft-3ÖDe/ <©iemerDam / kiemen/ en booitst om 
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bcilaet 
JFÏun* 
ÖEH eit 
JJtecJjt- 

2imfterbam! t©al3eiiti?ecÖt / a^utocrftccfe / ’t 43epn/ 
beBplmer/ 2£bcou/25amb?ugge/ SCmderbcen/ Cu# 
öelficcrt / (Camen / en boo?té olie de ©enen; te toeten 
3Btlniö/|©ijcct/^c. met toater üebloenen/ in boe# 
gen dat ’t felbe een grote Oenautpeid tnge&?ocpt foude 
pebben / ’t toelb eonfidererende beeft Op (öe Igeere ban 
5£tergeg) penluidcn geen tijd totilen laten / maer ober 
nacöten bag met albet paed al pet Orpgobolfi bat Op 
bortde bebomen utt ëtreept cn ^ttcptfe Steden en 
ander# Op ben anberen geruOt en na iButden gefeptbt/ 
gelijb die ban Hlmftcrbam oob terfionb fepepen/ feput# 
ten en bolb baerna toe gefeptbt pebben/en 3tjn met fuift 
getoelb tegen# pet bolb ban ^onop aengebomen / bat 
Op met jtjn bolb / bic niet en Oaböen gedaept / bat Oen 
pare bpanben fo paefï op ’t bjf fouben pefsben gebo# 
men / mette bequaemfle mibbeien bie Op bonbe/pet 

/ gcfcljut en fepepen faïberenbc / niet fonber groot 
pcrö&ei ban fijn perfoon / toant OP öoo? eenen Capi# 
tetnJBülem uitOet toaterin eenConboper gctoacOt 
toerb / bc bluept pebben moeten nemen / en be getocn# 
nen plaetfen beriaten / ’t toelb geen bleine opfp?abe je# 
gen# 3tjn perfoon / doo? 5ijnc mifgundige / en Oeeft ge# 
maebt/defoldatcnbeilscpenmct grote dcfo?d?e/lcg# 
gendedefcpuldopparcn Ctoctdcn/ Detoelbe feiben/ 
bat fp om geen bïucOten bacBten/ boe? en alceröP 
9t gefcDut tfepepe bebe foengen: maer bat fienbe / lie# 
ten paer couragicfütben / doep ^onop Oeeft pem niet 
alleen beo? ben «Staten ban pet $oo?der-quartter 
boo?eer|l/ enbaer na gen fijne Crcell. fuïr onfcfmf# 
bigt/doo? Dien OP geen ^epanfer# offptontcr# in tp# 
en paböe bonnen brijgen/ om Ocm te befdianfen/en 
batooïtben bpanbte getoelbig toa#/ bat fijne ejrcufe 
boo? tocttig enfuffifant berdaen té: defc blucOt en ge# 
fcptedemctfonderbediegbanmntrent 200 goebefol# 
baten / bie baer booö blcben en fommige gehangenen. 
i^Ppaddedöe toel gaerne geOab batmen befcOepen/ 
fllfo bic toegerufl toaren / Oabbe geemplopeert tot Op# 
ffandban dartelt Cnten# in©2tedand/ tottoclbcn 
einbeOpooli fcp?eef om fijne fe#baendelen/ bie Op tot 
Iiuïpe ban bie ban Euid-ï$olland gefonben Oabbe/ 
toeberom te Oebbcn: maer bie ban Oet $oo?dcr- quar# 
tier meenben Oet toare beter / batfe Oaer eigen plaet# 
fen en fcOanfen betoaerben / en toelbefetten boo? ben 
bict02teufen bpanb/öan batfe bie gene bie be b?efe noop 
in’tUjf pabden albaer fepieben/ en Den quartiet in 
groter perijbel fouben ö?engen. 2llldu# 3tjn befettoe 
aenjlagen toel gclucbelijb in’t begin aengeleib getoeeft: 
maerd’uitbomden 3ijn ander# gebalïeit/ fo batmen 
bebinb toaeracOtig te 3pn batmen in brtigë-fabcn al 
tp niet uit en reept ’t gene men toel boo?neemt/ maer 
’tgenc dod gelieft / Ooetoel fommige menfcOen fuljt 
quaïpbcn bonnen berdaen/ bie alleen na be uitbom# 
tie der faben Ijaer oo?deel bellen. 

Oefentijd toaren die ban aBocrben nocO flerbelijb 
met feben fcOanfen bdegert/ban boo2 Oet boo2fleben 
ban eenige baben en bjjben en bonben be bpanben Oaer 
fo na met grof gefeput niet toel bomen / bat fp bie jïebe 

(F. 14*) met getoelb bonben aentafl en. <Bejïab toa?s rebelijb 
toelboo2fien metbrygobolb enp?obianbe/ bocöboo? 
lange bclegeringe begdnj! baer gebjeb te ballen / maer 
be #’incc ban <©2angien / en be ^eeren Staten ban 

bn* ^ollanb Oabben in fpijtber bpanben / bie fulrfocOten 
tacei» w* te beletten/ be boo?f3 &t&x/ 0002 beleib ban ben Com# 
tomiato mijfarté 5Ian ©oa fonber eenig berliea ban bolb fcOe# 
SZn / of fcOuïtcn/ boen btctualieren en fpijfen / 00b ban 
öcnby^ munitie ban oojloge / cn ’t gene Oen meed ban no# 
aui>cn. öe boojfien. §Jn ’t toeberbeeren Oabben fp toel 

eenigen aendoot/ maer berlo?en toepnig boly/baer 
jegena be bpanben toel b2ie tegen een lieten. 3£e folba# 
ten binncnJBoerben ingarnifoenleggenbe toidenOa# 
tcfluipljoeben/ baer fp lupben tuffcOen bet bpanben 
fcOanfen üeö nacljtsf met bleine JHocifcljuiten tolden 
ÏJ902 te bomen / en Oebbe op een feberen tijb / te toeten 
fnjBartio iyytf. tuffcOen atrecljten 2imderbamop 
be©ecljt/ toefenbe bebaertban atrecOt op 3dmftei* 
bam / eenige fcDuiten afgefet en berooft/ en ’t bolb baer 
in 3ijnbe gehangen genomen. UBaer in J©ep befe.a 
jacr^be #?inceo?b?egeddö 0<öbenbe/omtoebecom, 

I be boo?f5 ftebe teboo?fienmet p?obianbe/toarenöe 
bpanben te bo?en baer ban bertoittigt / toaerom fp 
Oen met bele bleine fcOuiten berderbt Oebbettbe/ be 
Conbop enp?obianb-fcOuiten/ met omtrent 80. fol# %an 
baten genomen / oberballen/ eenige boobgefmeten/ won* 
eenige getoonb en eenige gehangen gebregenljebben/ ^‘^ai 
ebentoel Oebben bie ban binnen be mocb niet berkgen/ "0p / 5 

toant fpluiben nocO geen geb?eb en Oabben/00b öaö# nemen 
ben fpnocOtoel 100. boenen bie fp bagelijr om bedab 
ter toeiöe b?eben ten aenfcOoutoenberbpanben/ijaer 
be bpanben ben 20 ^ulij niet ban fetf af en bregen/ geiacen 
’ttoelb Oen toel bier bode/ toant (P’tmet menfcljen 
blcefcO meden betalen/ alfo baer negen of tien optec 
plaetfe boob bleben leggen / baer tegen bie ban ïBoer# 
ben niet ban een menfcO berkgen / en ttoe getoonb bie 
na do?ben/ beOalben eenige anbere ban ben bpanben 
bie in’t berboïg gefcOoten en geguetd toerben/fo bat 3^ 
Oen biejS aengaenbe niet beelte beroemen en Oabben. 
<Ben 10 3Jul|jtebo?en Oabbe be ^eere ban ^iergess 
baer nocO eenige baenbelen met l^cogbuitfe folbaten 
gefonben tot berfeberinge der belcggetté derft toefenbe 
omtrent 1000 man / fulr batter geen menfcöe bp ba# 
ge in nocO uttter debc en bonben bomen / en Oet fcljeen 
batfe meenben be ,g,tab met getoelb te oberballen/ 
maebtcnoobgcrcetfcöap om baer groot gefcOutboo? 
te toengen. ^an alfobe ^pangtaerben napetinne^ 
men ban EieriC5ee muttneerben / en 2teld in ©laen# 
beren ingenomen Oabben / fo toerden fp op ontboden 
tn 2S?aband te bomen / om tegen bc gemutineerbe ge# 
touibt te toerden /fuif batfe ben 24 bag 2Cugudi/toe# 
fende^. 25artöolomeu^ bag bande belegeringe opge# 
tooben3ijn/ pare puttenen fepanfenintoanddeben# ©efieie 
be. <Bc Staten ban Rolland Oebben den 30 acugufti Bfrfnse 
3fonbpeer <6ijobert ban <Bubenboo?bc/^cere ban 
Bpdam gecommitteert/ om albaer te rcifen en met settop* 
$>on be Êebpterejpojtificatie-meeder/cn abbpfc ban 
ben <©cuberneur / 25urgemeederss/ Hegeerberö en £e"o 
gemene Capiteinen binnen ber dab ïBoerden te abbi# tocucn 
ferenenberaedfïagen/toat fcOanfen bpben bpanben a^“urt 
berlaten/ men bemolieren en ter neder too?pen/ en BaöDf” 
toeiberaebfaem bebonden fouben toerden te pouben 
befitten en berderben/tot boden banben gemenen lan# 
be/’ttoeibalfoterdonb geeffectueerten in’t toerb ge# 
delt té/ met grote bjeugt ber belegerden/ bie <0od 
banbtenbanOareberlofftnge^ toant fp bp na een ge# 
peel jaer belegert en benaut toaren getoeefl/ fp Oabben 
in pare belegeringe 7000 gulöcn aen tinnen geld ge# seiö tun* 
fïógen / en aenbe folbaten om geöeelt/ bie paec bp 
’t gemeen lanb gceb gebaen 3ijn. sen ge* 

3©p totilen nu banbe belegeringe en obergebinge flasen. 
ban^ierib3ee/ baer top lange af geftoegen pebben/ 
fp?eben / toelbe belegeringe boo? jBongtoagon / até 
baer ban Oct opperde bcbel öebbenbe/ gecontinueert 
toerbe/en bat metéén uitgenomen couragie ennaer# ssefege# 
dtgpeib / toant bc belegger^ felfö alleg geb?eb Oabben 
in paer leger/en baer ging toeintg gcidg om/ toaer|°f^f&, 
boo? be ^oeteiaersS bie pet leger bolgben / niet feer foet jee gc* 
en toaren om paer felbe in perijbel te dellen / maer op «««««* 
be pope ban bebetalinge bic bolgen foube/ lebenfpal 
batfe moepten. ^e ©?tnce ban ©?angien mette <§ta# 
ten ban l|ollanb en Eeelanb toaren mette felbe belege# 
ringe feer bebommert/en Oabben met feer grote boden 
en perioden/ baer al te metss eenige fepepen met bic# 
tualie tn gebregen / maer alfo |©onhb?agon be pabeti 
ban ^iertb3ee metpaliffaben en anbet: gereetfepap 
ban fepepen aen anbersf / fulr gefloten en befet pabbe/ 
batpetonmogelpb fcpeenombaec boo? te bomen/fa 
toao be ©tince ban ©rangien felfjS in Eeelanb gebo# 
men/om pet omfet te bo?beren/ en pet toerb tot dtberfe' 
reifenalte bergeeté onberfocOt / baer ober bele goebe H 
brpgblutben pet leben lieten, ^ie ban be dab pielden zmc* 
pen ooit toel en b?omelpb boende bibtoité uitballen « 
met paer blote en bleine fepuiten ober ’tberb?onben S; 
2land / op ben 2 ? jBeert guamen fp met paer blote 
uitte ^tab/ en berb?eben alle be.0 bpanbsi fepuiten 
bie op’t berb?onben Sanb lagen en bregen eenige bie# 
fe inbe gronb boo?ben. <Ben 12 2Cp?il guamen be 
Zmft met paer blote boo? be paltfaden/ om bedab 

reont# 

>?(nce 
aan <©* 

( 



57*- Oorlpronk der Nederlandse Beroerten. 67$ 

te ontfetten / mm fp toerben met groot bedicg ge* 
b?ongentebectrecken/ ttoe bagen baer na quamen fp 
toebet met meerbec menigte ban fepepen boo? be pali; 
faben ban 3Nffel/ en poogben befelbe met fo?fe te boo? 
b?eken/en öe (tab alfo te ontfettem maer be toacpt baec 
omtrent reftfteerben pen / fo batfe niet Befonberg en 
bonbe uitcecptcn / ban bat fp toat B?anben en een galen 
ban benbpanb kregen/en berloren ttoe fepepen met 
bib?eggelaben / bie be bpanben toe! te paffe quamen. 
<©en 17 JBep toerb pet toeberom feer etnjïelpk onber; 
focfjt/ en onber anbere fepepen / fo toarenber ttoe grote 
fepepen of pulken/ ben eenen genaemt 3JoB Sanf5 
|§ulke/gcoot éoolaflen/ofnoobaten/ met gefeput 
en toel berfien / en pet anber genaemt ben ïïoben 
%een / fp pabben bie ban Binnen paer komfle en boo?; 
nemen boo? een buibe berabberteert/ bat fp met pet 
poge toatet en getpe pet grote fcpip ban 5loB^anf3. 
baer ben 3fibmirael Eopg 25opfotfeIfginpecfoonop 
toag/ meenben te Brengen aen ben bijk ban 25o?nöam/ 
en baer mebe meenben fp met menigte ban mufquet; 
tietg en grof gefeput / be bpanben uit paer fepanfen te 
berb2ijben/ en ban ben btjktepouben/ en baer toag 
grote apparentie batfe ’tfelbe te toegefoubenpeBBen 
geB?acpt/ fo jBonftoagon/ 0002 een ontrott ^epipper 
fjjng ©abcrlanbo’/ baer ban niet en toate geabberteert 
getoo?ben/ toaer boo? pp baer in bebeboo2fien/be£ 
niettemin quamen fp met pet grote fcpip of puike ban 
gjacob 5Ianf5. feer na aen ben bpk/en fcpotenbacr 
feer getoelbig uit op ben bpk en fepanfe bie ben bpanb 
baer pabbe/ fp fepoten b?ie Conjlapelg ban ben bpanb 
b00b/ en toonnen ttoe grote fïucken bie ben bpanb baec 
pabbe leggenbe / be bpanben ban aio / gelijk gefeib tg/ 
berabberteert 5ijnbe/ombekten pen en pabben ben Dijk 
in ’t mibfen toel een rnple toeegg in be lengte boo?gta; 
ben en met boetbolk Bcfet/bieban’t gefeput Beb?pt toa; 
ren / en fepoten feer getoelbig met mufquetten tegen be 
^eeufe fepepen/ en alfo pet toatec Begon te ballen/fo 
mofl pet fcpip ban ben Koben Bleeu en al b’anber fepe; 
pen bertreeken/en pet grote fcpip ban giob 3!anf5 Bleef 
boo? fpn grote ftoaerte fo ban gefcput/bolk/alg anber0/ 
aen ben bpk fitten / baec boo?be bpanben ook be ttoe 
grote (lucken toeberom kregen/ en fepoten baec mebe 
pet boo?f3 grote fcpip in ben gronb/baec meec ban 300 

m"Ven mannen beebjonken / en onber anbere ook ben ?Cbmi; 
lontf’ cael Eopg 25opfot/ b’anbere falbeetben pen meed met 

3toemmen / noep toeebenber b2ie ban onfe fckepen 
ban ’t bolk berlaten 3pnbe betB?anb / en alfo mofle be 
Eeettfe blote/ aio ook bie ban bec (lab bectrecken/baec 
toao groten routoe om ben Sfibmirael 25opfot. 3^e 
p?ince fcp2ecf befe tpbtnge ben 28 |Bep aen be$?tn; 
ceffe/ en tot berttoofïinge boegbe pp baec Bp ban be 
b?ebe bie in ©?ankrijk tuffen ben Conink en be ^uge# 
noten gefloten toao/ bat pp poopte/ fo bie geburig 
Bleef /oat befe Eattben eenige goebe b2ucpten metter 
tpt baec affouben mogen fmaken.€npoetoelmen ban 
befe tpb af genoeg befpereerbe om Eierik5ee te ont; 
fetten/fo iöpet nocljtotbpfbtbcrfcreifcnmetbiberfe 
fepepen en folbaten berfoept / ban peBBen t’elkeno met 
groot berlieo en fepabe/ fonber pet b2ucptBaerO uit te 
konnen reepten/ moeten toeberom keren. €enige ba; 
gen baec na / fo bingert bie ban ’t leger boo? ^ierik3ee 
een buibe met eenen B?ief / aen bie ban be fïab gcfcp?e; 
ben ban toegen ben |P?tnce / inpoubenbe bat fp goeben 
moeb en coucagie fouben peBBen / bat fp Binnen k02ten 
tijb paer een genecael ontfet boen fouben/ toant be 
$?inee ban mentnge toao be fake rtoep eeno te Bep?oe; 
ben / en toaren tot bien einbe uit ^cpotlanb gekomen 
2000 ^epotten/ fcaepe en kloeke folbaten/ onber be 

enoöeo Collonellen 25aulfo?t en ^tuart/ ook toao tot bien 
len/ora nteu ejctrao?btnacig confent Bp ben Staten 
e&juffet ban J^ollanb en ^eeianb geb?agen ban 100000 gul; 
' ^rnr beng /bic p?otttptelpken Binnen aept bagen moflen 
mfe“ opgeBlacpt en gefucneect toerben totontfettingeban 
ïn3e ^ietik5ee: maer alfo bie ban §Stecik5ee befen B^ief 

niet en kregen / en bat fp geen pope meec en pabben 
3 om ontfet te mogen toerben/ fo ijl batfe ban Binnen re; 

folbeerben te Befoeken of fp tot eenig cebelpk appotnc 

©noD 

ie! ban 
Jrclanö 

Sopfot- 

aooo 

ben op ben 23 gjunp beo nacpto met pet lege toater 
een folbaet uitfonben / neffeno be fepanfe bie Capitein baJ3 
lilSanuel <©o?ia Betoaerbe/ betoclke albaer op eenen 
(iaek Bonb eenen B’icf ban bic ban be fïab / bie be üen met; 
fcpilttoacpt beo mo^gcnO b2oeg fag/ enb^acptfcacn>*>!?’ 
€apitcin»©02ia/ toaer ban ben inpoub toao: bat bp 
albien ben Collonel IBonf b?agon pun goebquartier ren/ 
toilbe aenboen/ fo fouben fp pun be {lab obergeben/ 
mito Bepoubenbc Ipf en goeb/ en bat alle be folbaten 
met pun getoeec en benbelo baer uit fouben mogen 
tcecken. i©e€apitcin|Banuel^o?iafonb be nuffi; 
be boo?tO aen |Bonfb?agon / betoelke baerom feer 
berBlpb toao/ toant be folbaten in befe Bdegcnngc 
feer grote armoebe pabben gdeben/ en mito benBnef 
bie pp met be buibe gekregen pabbe/ en be abbertentic 
bie pp ook pabbe ban be grote gereebfepappen bie 
noep gemaekt toerben Bp ben fineren graten ban 
ïgollanb en Eeelanb/ om ^iecik3eeteontfctteh/ en 
meer önbere confibcratien bie pp pabbe/fo bebe pp ter; 
flonb eenen anberen B?ief op eenen flack Bp be fïab bin; 
ben / baerinamtooojbenbc/ batpppenluibermiffibe 
foube boen communiceren aen ben ïïaeb ban Staten/ 
en bat pp pun Binnen b?ic bagen goebe anttooo?be fou; 
be laten toeten / bat fp fouben moeten opB2cngen 
200000 gulbeno/en bat be folbaten boïgcnopunüe; 
geerten baer uit fouben bertrccken/ Jtëonf b?agon fonb 
terflonb aen ben ïïaeb ban Staten / en Begccrbe be 
bolle lafl/ om met bic ban Eiertkjee te mogen panbe; 
len. ï|iec biel nu grote 3toarigpeit en bifpuit onbercnöcc Dc 
ben ïïaeb ban Staten / toant bie toaren geabber; JïanDe 
teert/bat fopacflbcflab ban ^icrik3ce foube ingeno; 
men toefen / battec een generale mutinatic in pet leger «« 
foube toefen / üefonber onber be^pangiaerben/ be= 
toelke fouben toillenBctaelt3pn ban penaeptertoefen/ feu# 
fo fp ook toel genoeg opentlpk pabben laten luiben/ en opne* 
om be felbe Betalinge te boen en toass geen mibbel °» 
ï^eere ban Cpampangnp toa0 ban abbijsS / bat men 
niet eer met bie ban Eierik3ee en bepoo2be te tracte> 
ren / boo? en al eer bat be Conink o?b?e foube peBBen 
geflclt totte Betalinge ban be folbaten / bie albaer tn be 
Belegeringe toaren/ betople pun fulr BeloofttoasJBp 
ben Cfeoot Commanbeuc/ en bat ben Conink baer 
ban ook geabberteert toass/ en bat men ben Conink 
be fake op nietig Bepoo?be te abberteren / om p?ompte 
o?b2e te mogen flelien / en te remeöieren be grote 3toa; 
rigpeben bie boo?panben toaren / en compoferenbe 
mette flab / fo en foubet niet mogelpk 3pn ojb?e te (lel* 
len met fuiken paefl/ tot Betalinge banfobeelkrpgg; 
bolk alg bat toel bereifepten/ anbere meenben bat be 
fake met bie ban gierift&e in fuiken flaet toag geko; 
men/ bat fo men met pen niet en toilbe in accooibko; 
men / batfe uit befperatie pet fouben mogen aenriep; 
ten/ bat’tfelbe niet alleen tót grote bifreputatie batt 
ben Conink/ en ben ïïabe ban «Staten en foube mogen 
fïceckcn / maer ook tot grote onecre en fepabe ban ben 
3tanöc/ en of fp fepoon be fïab met getoelb toonnen / fa 
fouben fp pert ban toel toat appapferen / om miöbelce* 
tpb toat 02b2c te mogen (lellen: maer batboeptpem 
onmogelpkcn te toefen, jlonftoagon betoelke Bp ben 

r oberleben Cijoot Commanbeuc Belt-oberfle ban ’t le; 
ger toag gemaekt/ toillenbe be eere ban’t innemen 
ban ^ierik5ce peBBen/ baec pp fo bcel om gebaen pab; 
be / pielt flerk aen om te mogen panbelen met bie ban (*. *4*4 
^iecik3ee/ en Bjacpten bie ban fpnen toegen aen ben 
ïïabe ban Staten gefonben toaren fulke ce&enen 
boo?t/ bat pp boikomen lafl kreeg / om baec in te mo; 
gen panbelen / fo pp ten mceflcn Dienjle ban ben Co; 
ntnk en ben Eaabe foube Bcbinben te Bepocen» Hü 
befe maept ontfangen peBBenbe/ fo 3pn ten Beibeng‘5rS* 
3pben<0fïagierggeflelt/ en men peeft ben panbei Be; Jce 
gonfl/en 3pn nabiberfecommuriicatieneinbelpkge; oden 
maekt ttoe accoo2ben / ’tcene boo? fo bele aengink f 
bie banbe|BagiflraetenBo?gcrcnbanber ^êtab/ en SgoI! 
pet anber Becoerenbe ben Ciouberneuc/ Capiteincn ban öc 
en folbaten albaer in garntfocn leggenbe. ^e mee; 
fle 3toarigpcib toag met bie ban bec ^tab/alfo jBonf- p», 
b?agon,ban pn-luiben toilbe peBBensaooooo gul* 

tement fouben konnen komen/ tot toelken einbe fplui; ben/ b’een peift terftonb gcreeö/eti b’anber fjelft Bin 
' * ' SU 4 Mti 
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lU'n een maêttb tact acn Dolgcnte / rnttss Daec Doven 
ïwge (MlenDe bp Den bojgerg / öacc op tic Pan öc 
fBagtftract feiten/ Dar fp feevtoecmt bonten Den fel* 
Pen effef) / bat men uit een fo cllenDigc fiat Die Doo? öe 
troublen/ mttcrïnge en befe lange öelegecingefofeer 
tittgemargclt toaë / eenige merbelijlie fomme foute 
menen te treeften / noefttang otn te tonen fjnnnen 
pltcpt / in Den toelften (b fciöen nooit gefalgeect te fteto 
Pen / fo toaren fp te p?eDcnacnDe<©eöeputeecDeban 
ftjne iBajeft. te betalen 50000 gulDcnö/btnnen Pier ia- 
ren/ gaenöe noclj paec maeljt Daec in Pe?re te boPen/ fo 
Debonöcn fouDcn toetten bp erPaccntljeib De toacrfteiD 
te toefen / en ingePalle öe^ecrcn*6eDcputeerbeöaec 
aen eenigftno ttoijfdöen/ toacen toel te D?cDcn Dat fijne 
iOSajcfï. ConunilTacifen fotiDe fenöen/ omfjentein* 
formeren Pan De toaecpeiD/ belangcnDe Defeacnbie^ 
Dinge Dcc Poo?f3 fomme / cm na gebaen rapponge; 
mcecDett of gcniinbect te toccDen / fo men na ceöcn be- 
bittöen fouben te bcljocen; macc flBonfDragon DetocP 
ïic boo? eecfï 400000 paDDe gccifcpt/ ennntoasge* 
bomen op 100000 guiten# / en toilDc Daec in niet Pee; 
minDeren / Doel) opgetooept Ijcbben 100000 gul* 
Dcn#/Datfenopenöetelejlc 100000gulöen#/ alfulftc 
Pcctoningen aen Den ïtacD ban Staten fouöe mogen 
Doen/ ai# fp fouDcn gocD Pinten: macc na gcöaen rap* 

«frr.n,?, po?t aen ’t Collemc Pan De iDagiftraet i# bctoilligt/ 
hergunt Datfe binnen 8 of 10 Dagen fouten oplengen 50000 

am ütc guiben#/cnö’anöci' 5 0000 guiten# binnen een maenö 
ft31?, SCn offesi toeben/en belangcnDe D’anöere 100000 gülDcn#/ 
ëKS fouten fn (lellen aen De gocDectiercntpeiD en guhfle 
sce. pan De Con. ijaajcft* / om Dacr mete te DanDclcn aio 

pp te raDe Pinten foute/na Dat pp öoo? <©cöeputeers 
te Ijcm foute pebben gemfetoftcert Pan pcnUuDec (late 
en gclcgentpeiD: Poojt# Dat De (laD Pan 
met alle t gefeput en amonmc / toapenen / fepepen en 
goeöeccn öacc in 3ijnte paec fimpelijft en puuelp fom 
Den opgeben/fontec Dat De JiBagiflcaet of boteren 
fouten toccDen onDecfocpt of gemole|ieect Paneenigc 
faften Dec oorloge / en tatfefullengetcactcect toecöen 
PolgenDc D’ouDe keepten/ P?ppeöen en pjibilegien / en 
Dat fijne ifèa jeft. Pecftaen pebbenöe Den (laet Pan pace 
fcpulöen en laften/ bepoo?Ujb foute poo?fienoppaec 
PecfoebPantemogen (lellen impofitien op alleftoop* 
manfepappenen oncoeclijbe goetecen. €n op pen Pee* 
foeb Dat De bo?gecen Die benreeften fouten toillen uit 
De (laD / De felbe gnn(ïe en gcnaDe foute gefepieten alg 
DcnfolDaten/enbolbePanoodoge. ^lOPecblaect/ Dat 
natiën fijne fIBajefl. Den boteren gclijb Den folDaten 
genabe Doet Pan pen ïebenengoeöecen/ fo en fouten 
geen boteren uit ^iecibjee metten ftnj#bolftc Pee? 
treeften: heefoefiten meöe Dat öe tooo?öen Pan cebellie 
en anöece Diccgelijbe pacöe tooo?Den/fouDen Pecanöect 
en Pecfacpt toecöen / in niet fo patelijfee / alfo fp na Defe 
reconeiliatie3tjnöec jBaie(lcit# 3üöe fouten pouöen/ 
en Dattcc bcle f# gefepieb/ ’t toelb buiten penluibec 
fcpulb gebeuct t# / al ’t toelb pen meöe geaceojöcert 
toecb/ en foute allejSgetcoutoelijb toecöen gepouöen/ 
Dat gecapituleert toecöe / Daec Pan totcPen in bepoo?? 
ïijftefo?men fouDcn toecöen geDepefcpeect/ metten 
«©ouberneur en brijg.söotb i# geacco?öeect/ in manie* 
cenpiecna polgenöej 

\ Lfo geleden eenigen dagen,de Heeren Commifla- 
faet opie tifen van mijn Heere den Colonel van Monfdra- 
obcrlc^ gon, uitten name van fijne Majeftekdiverfe reifen ge- 

treden in communicatie met de Gedeputeerde van 
dïaifc mÜn Heere den Prince vanOrangien opte overleverin- 
jre/met* ge der ftad van Zierikzee, zijn ten leften geaccördeÉrt, 
tfiKBou; 0pfC middelen en conditiën hier na gefpecificeert. 

en^olfe den eerften, dat den Gouverneur en Capiteinen 
han oo?tf fullen quijten de voorfz ftad van Zierikzee, artillerye, 
Jogebin» munitie van oorloge en fchepen, met alle ’t gene datter 

toebehoort en dependeert,fimpelijk en puurlijk, fon- 
Jtnö leg» der eenige van dien mede te nemen, onthouden j ver- 

BfUÖ«clu ^wPSen 5 begraven of tranfporteren in wat manieren 
* dattet zy. 

2. Dat gedaen, fal den voorfz Gouverneur vry en 
vrank uittrecken met alle en yder fijne moble goederen 

en wagenen, hem 3 fijn huisvrou en kinderen toebeho¬ 
rende, ook van gelijken de Capiteinen, krijgsvolk met 
opgewonden vaendels 5 fonder vierende, fonder trom¬ 
mels te flaen, ter tijd toe fy fullen zijn gepafieert het Ca- 
nael voorby het Hooft 3 doende de felve Gouverneur 
en Capiteinen, indien nood zy, verklaringevaneede, 
dat fy niet mede en nemen anders dan het hare, en tot 
meerder verfekertheid van defen, fullen van wegen den 
Collonel van Monfdragon binnen komen fes Com- 
mifïarifen die hier af toeficht fullen nemen. 

5. Item fullen ook uittrecken beide de Minifters, by 
namenGuillemdelaGrave,en Gerardus vanCulen- 
burg, gelijk ook fullen 14 in getale, wefen.de van de Re¬ 
ligie en vremdelingen. Item vijfSoetekers, gènaemt 
Willem Schink, Rocus Adriaenfz, J acöb Adriaenfz , 
Jafper Oudejanfz,en Adriaen Loenifloon, 

4. En aengaende de refte van de gene die houden de 
zijde van de voorfz Religie , met de gene die getekent 
zijn in ’t regifter, fullen blijven in de ftad, onder condi¬ 
tie dat mijn Heer de Collonel Monfdragon belooft en 
verfekert op fijn woord, dat henluider genigquaeden 
letfelaen haerluider perfonen, of goederen gedaen en 
fal worden, en nadien hy mette fijne binnen de ftad ge¬ 
komen fal zijn, fal hem van de Magiftraet informeren 
laten van haerluider ftaet en qualiteit, en bevinden¬ 
de dat haerluider abfentie en prefentie de ftad niet 
en is van eenige confequentie, fal de felve in alder- 
verfekertheid laten gaen derwaers fy willen, tot wel¬ 
ken einde hy de felve als nu neemt in fijne fauvegardc. 

en proteöie. 
5. Dat de voorfz Collonel fal leveren fuffifant getal 

van fchepen, tot het vertreckep en ruimen van mijn 
Heer den Gouverneur en krijgsvolk, geregeert by fij¬ 
ne bootsgefellen, om de felve wederom te brengen in 
den dienft van fijne Majefteit. 

6. Item fo haeft als het volk van mijn Heer den 
Prince yan Orangien fullen zijn op het poinét van ver* 
trecken,en makende zeil, fullen van wegen fijne Maj. 
door de pofterne van de muer van de ftad, een, twe, or 
drie Capiteinen,vergcfëlfchaptalleen met ioofoldaten 
binnen komen, en hen akker blijven houden , fonder 
van de felve plaetfe te roeren, ter tijd toe de voorfz ful¬ 
len gefcheiden, en den boom gepafieert zijn. 

7. Item den voorfz Gouverneur verobligeert hem 
fo vele te doen by den Prince van Orangien , dat Jonk¬ 
heer Adolf van Haemftede fal ontflagen zijn uittergc- 
vangenifïe, en gereftitueert in liberteit, om te gaen 
daer ’t hem belieft binnen een maend eerftkomende,na 
datum van defe , op poene en by gebreke van dien ,dat 
den voorfz Gouverneur hem fal ftellen gevankelijk in 
handen van den Collonel van Monfdragon voorfz. 

8. Item verobligeert hem de felve Gouverneur 
mette Capiteinen, datdefelveborgersinOdtobri left- 
leden uit Zierikzee gevoert in Walcheren, te weten: 
Jacob Wittefz, Job en Pieter Claefz, Meeftef Cornelis 
de Backer, Michiel Romboutfz, Meefter Gillis Faefz, 
en Lieven Werkendet, fullen vryelijk mogen keren in 
haerluider huifen 5 en fo verre daer yemand van henlui- 
den ware, die niet en ware gedelibereert om wederom 

,tot Zierikzee te keren,doende den voorfz Collonel van 
Monfdragon by behoorlijke certificatie, of by rapport 
van yemand , daer toe gedeputeert, blijken van de 
weigeringe, de voorfz Gouverneur en Capiteinen lul¬ 

len van defe ftipulatie ontflagen zijn, welverftaende 
dat ingevalle de voorfz Gouverneur en Capiteinen 
niet én koften ’t gunt voorfz is, van mijn Heere den 
Prince impetreren , fy*luiden hen fullen komen geven 
en ftellen gevankelijk in handen van de voorfz Collo¬ 

nel van Monfdragon. 
9. Item, de voorfz Capiteinen beloven, te doen ont- (F. i*7-( 

flaen een Italiaens Capitein genaemt Paulo, wefende 
gevangen tot Bommel,noch een ander dienaer vanden 
Meefter de Camp Baldeus, wefende gevankelijk tot 
Delf, genaemt Diego de Galamanca, met noch andere 
elf , fo Walfe foldaten , als bootsgefellen uit Bif- 
cayen, geleden omtrent drie weken,genomen voor 
Bommene in een floepe, met laft en belofte dat mijn 
Heer den Collonel yan Monfdragon henluiden fal 

- - - — 1 “ reftitue- 



Öorfpronlc der ïsfeclerlancifè Beröfirtèft'. 
reftituéffin twaelf perforien van geen fijde van mijn 
Heer den Prince, die gedurende dit beleg gevangen 
fijn geworden. En belovende voorfz Gouverneur en 
Capiteinen op henluider woord en gelove,dat dit voor- 
fchreven artijkd fonder eenige fraude fal volbracht 

worden. . . . u . 
10. Item, dat alle foldatèh, Walèri oFDuitfen, we¬ 

gende vafallen van fijne Majefteit, die fullen willen blij¬ 
ven in den dienft van fijnder Majefteit* ofwederkeren 
t’haerluider woónplaetfe, ’t felve vryelijk fullen mogen 
doen, fonder dat fy bedwongen fullen fijn te blijven of 
te gaen mette gene , die in’t overleveren van de ftad 
daer uit fcheiden fullen. En fal dit artijkel by den Com- 
iniffariflen van de Heere Colonel eenen yegelijk we¬ 
tende in de ftad gedeclareert , en te kennen gegeven 
worden. 

11. Item, beloven de voorfc Gouverneur en Capi¬ 
teinen , dat fy met henluiden niet en fullen leiden, ver- 
fteken of verbergen diredtelijk of indiredtelijk de la 
Mouillie en Lambrecht den Tromflager, noch en lul¬ 
len toelaten of confenteren, dat de felve by henluider 
wete eenigfins weg gewefen, verfteken of verfwegen 
fullen worden. .. 

12. Dat tot de volkottiingé en voldöehinge van dit 
jegenwöordig tradtaet, fullen gegeven worden fuffifan- 
te Oftagiers van de fijdevan fijne Majefteit, Jonkheer 
Johan de la Mouillie, Piftóletta Geflefchöen Capitein 
Fremont. En van de fijde van mijnen Heere den Prin¬ 
ce van Orangien den Capitein Niclaes,Barnart Anto- 
nifzvan Bommel, Johan van Zenoy. Aldus gedaen, 
gefloten eh gearrefteert op ten Dijk van Zyonneffens 
de ftad van Zierikz.ee, By ons Phiiibert van Seroosker¬ 
ken, Heere van de felve plaetfe, en de Capiteinen Don 
Emanuel de Cabera de Baca, Don Alonfo de Soto Mayor, 
Erancoys Stramchamps, en Adriaen Jacobfz. Joo/t Vi- 
ce-admirael van fijne Majeft. vloteen Arent van Dorp 
Gouverneur van de voorfz Stad, en de Capiteinen An- 
dries de la Por te, en Joos vAn den Einde, dennaeftle- 
ftenjunij, Anno 1576. 

DCfe contracten befïoten en getefeent 3önbe ten 
toeöersüöen: fo is? Dien bolgenöe De oberlebertnge 

gefcftteb. m Commifrarififen öeo Coninr guamen in 
jeetocrö öe ftab bolgenöe öen inftouöen ban öet ttoeöe en ioat* 

ttcul öed contract^/en öen <©ouberneur !3onftfteet 
ie»cr«. rcnt ban ^p ({$ met öe Capiteinen / oo?IogObolft/ 

meöicanten / en alle öie in öen contracte genoemt 3ön/ 
met öare bagagien en alle ’t gene Ben toeguam t’fcBepe 
negacn ten tbieöen 5fulij; öe folöaten öie öaer uit to* 
oen/toaren fïerft omtrent t+00 mannen/ alle bet en 
glat / ftebbenöe fonöerlinge geen atmoeöe geleöen/ 
toant fp nooit min öan een pohö b?ooö ’ó öaegö en ftaö* 
öen geBaö/’t meen öatfegeb?eft Baböen geftaö/toao 
Boter en meöicamenten boo? öe ftranften: öe 25aftu 
ftaööettoel geeme meöe uit getoeeft/ öah mofl binnen 
Blftben/bele ja meelt alle öie banöe religie ftaööeh 
jjaer laten inrólleren en opteftehen/ menenöe metöé 
folöaten uit te treeften / öan moften öaer blijben / bob 
genöe öen 4 artieul bartBet contract/ 5P fteftlaegöen 
ïjen öat boo? Benluiöen niet öeboirsS genoeg geöaen 
toao / öatfe anöero bjel meöe uit geftomen fouöen fteb* 
Ben. ©e #?ihte ban Crangieh Beeft öe <©?abeban 
a^oBenlomet Betbolft uit JDalcfteteh gefonöen naöe 
paté / en öaer ftp gefonöen öe paeröen ban Capitein 
|Btcljiel/en’t felbe Cilanö toel boen berfefteren.jBonf* 
ö?agoniö öaer öen 2 3Julij Binnen geftomen / en Beeft 
öaer öoo? fubttligfteiö JDalO garnifoen ingeleiö/’ttoelft 
Bp öc ^pangiaeröen feer gualjjften genomen toerö/öie 
öaerom feer gejtoo?t toaren. (€ot Betalinge ban öe 
100000 gl. öie öe Burgeren moften opb?engen/ b?acft* 
ten fp al ftaer filbertoerft en jutoelen in ftanöen ban ee# 
nen öie öaer toe gecommitteert toa.ö/op Bet ^teöeBuijS 
faten ö?ie |Buntm«(lersS flaenöe öaelöersi en Balbé 
öaelöerö ban Bet ftlbertoerft öat Bp öen bo?geten opge^ 
B?acljtb)eröe. ^e^pangtaeröen en anöere folöaten 
ban’t leger logeeröen Ben felben cpte befte en gelcgenfle 
plaetfen en öo?pen ban ’t eilanö/ öoenöe öaer groten ó- 
berlafl/ Betöo?pban j^ieutoeefterfte toag geöurenöe 

öe Belegerïnge Ban. Eieriftjee öoo? Jstetne-mirten ge* 
b?i)t / en Befcljermt boo? plonöeringe en berobinge/ en 

maet toeröen nu öen ï 3 3fulp (öe boo?f3 ^teine-mo* 
len in öer (ïaö geftomen toefmöe) öoo? öê ^pangiaer* ,, 
Öen gepïlgeert/ Berooft en gepfonöert. ^aegó te bo* ®eg“ 
ren/ namentlijft öen ix. maeftten öe^pangiaeröen mmr"«é: 
binnen ^aeinfteöe/ ^?etfcBer en ’t gefteel Cilanö ban urt «bp? 
^écööutoen öoo? eenen ftft?icftelijften alarm / om öe 
betafinge Benluiöen belooft / a® Öe |taö ban ^ierift* 
3ccfouöe bbertoefen. .^en *3. öeöen öe 3Balen ban 
gelijften binnen öet fteöe / èn öeO abonöb fo öoo?fcBo* 
ten öe analen eenen ^panglaect toel b?aef in ’tflu* 
toeel geftleeö / en noeft eenen anöerert ^pangiaert 
öaer beneffeno fïaenöe /. Jloegen fp öooö met roerei / al 
’ttoelftgefcljieöe/toefenöe nocBniet ItcBtöag/ tegen 
Ober Bet logijO ban JBonOö?agon / totliènöe geen 
^pangiaeröen in öe flaö lijöen noeftte fien/ vöen felben 
nacBttoecöettöernocB 8 of ïo iSpangiaeröen öie öe 
JBalen opter (iraten ontmoetenöe omgcb?acftt.<BU na= 
men ten felben öageöe folöaten binnen öet tfaö mal* 
ftanöeren öen eeö ban getroutoigBeiö af / eb belöoföen 
ö’een öen anöeten niet te berlaten/ fo öeöen ooft öe 
^pangiaeröett ófte’t€ilanööoo?/ maeftten Xuite* 
nanten/©aenö?èöerei en ^argéanteb tot Capiteinen/ 
öen 13 reióöen öe Capiteinen fo toel öie te lanöe alsf te 
toatet öienöen na buffel / om betalinge te bo?öeren/ 
toant fp ’t niet langer mét Baer bolft en foiften te ma* 
ften / öëtoelfte cifcBten 22. maenöe betaling^-. (Cen fel* 
ben öage Bebben öe 3©alenftet logement ban HSonf* 
ö?agonbefet/ menenöe Bern öaer in tebinöen:maec 
fp en bonöen Bern niet / fo BpficB al te boren berfteften 
ftaööe / Bp en Baööe Bern in ttoe of ö?ïe Dagen fe boren 
niet optè jtrate öo?ben begeben of betroutoen. 3£en 16 
toeröen öe toalen ttoe maenöen betalingsigep?efen* 
teert / maec fp en toilöenfeniet ontfangen/ feggenöe 
Dat fp fo toel ten bollen toilöen betaelt 3ijn alsi öe 
^pangiaetöen. ^iet öit toaren öe beginfelen ban öè 
naboigenöe muiterie/ öaer topin’tb?eöeban berfta^ 
len fullem 

jaer*dicht op ’t verlies van Zierikzee j eh mui 
tinatie der Spangiaerden. 

Door ZlerlCkzees Verbies fCheen *i Land klln* 
VerLoren ; 

Dan de SpaevfChe MVftfrl IraQkï bet haefl te 
Voren. 

^ocB eet top ban be ^póenfe muiterfe én toat öaer 
ól uit gcbolgt iO fcftJijben/ fo fullen top nocB eerft: eeni* 
ge faften te boren en tuffeften beiöen gefcftieö berljalen; 
<0eöurenöe öe bdegetinge ban ^icrift3ee/ fo Hebben 
öie ban öen Kaöe ban Staten gecommitteert bp Den 
Coninft totteh goubernememe ban öen Hlanöen cpten , 
name ban öen Coninft een patcaet laten uitgaen / in c 
Date öen 6 2ïp?ilisi 1576. berbieöenöe alle Banöel/hcn 
communicatie/t?affijfte en ftoopmanfcftap met Öie ban 
I^ollahö/ ^eelanö en anöere plaetfen/ ftouöehöe öe JcaS 
pairtpe ban öe §p?ince ban ©rahgien / rebellen ban ftj/ 
tteiBajefteit/ ihBouöenöe meöe erp?e|Tco?öonnamie ^rbiE. 
eh Bebel / niet alleenlijft ’t boo?f3 ^laccaet / maer alle °fjen 
anöere bóo?gaehöe ©laccaten / gépubliceert op ’t ftuft öanbd/ 
ban Der interöictie ban De traffijfte en Banöel metten «mmu» 
boo?f5ban^óllanöen^eelanD/fcl)erpctijften te Doen 
onöerBouöeh eh obferberen / o?öonneren öen Kecfttero fpE met 
en Sugen Ben te reguleren/bnjfen en iugeren na «it* jL^an 
toijfen ban öen toob?f$ piaccatcn en Cöicren / op pene ^ ^ 
ban ’t felbe op Ben te berftalen in’tgeneraeï en in’tiana. 
particulier. Cm toelft ^laccaet te publiceren Die ban 
tCmtoerpen 3toarigBeiö toaren maftenöc / gemerftt in 
öe boo?gaehöe piaccaten berfcBeiöctt claufuleh en 
pöinten jionöen feer ero?bitant / aio onöer anöeren öat 
men op pene ban lijf en góeö te berbeuren niemanöen 
ban öe felbe/ en fouöe mogen acnfpjeften/ noeft com* 
municeren hoeft fcB?Öben / al toaer ’t ooft ban particu* 
liere faften / geenfino Den genrenen üKanöe of öe rebel* 
liè aengaenöe / toaerom fp berfoeftten interpretatie 
ftOè men Dit ©laccaet berflaen / en ftoe be?re ’t felbe ter 

erecu 



&%ï Het negende Boek. 
cretutie geftcïDfottbe moeten toerDettjtttaer men rjceft- 
fefimpdijö belaft "tfciuc alfo tc publiceren/ en Dat* 
men opte moöcrane ban De crccutie metten eerften 
fouöc refoïbercn / aifomen tot een generale reeoncilia- 
tic metten rebellen bnnmcntngc toao te pjoceDcren/fo 
3P ben tot reDeliPpeiD totlöen begeben. 

<Dc bOüjnocmDebanDen ïïaDeban ^tateljebbcn 
cnlanr Daer na / ooit gefefpeben aen ben ^ecre ban 
3$iergcO / aio <j3ouberncur ban i^ollanö / Ecelanb en 
iitreebt / mttfgabero ben pjeftbent en Bnben bes 
Contnjc m Sfoünnb/ te toeten bic uit i^cllanö geülucpt 
rn ben totïltreebt toaren ontbouöenbe/alö top in bet 
6 23o cP berbaelb bebben/ fenbenöc ben Daer bencft'eno 
ober route bon DcO Coninr toieben in ’t etnbe ban 
bet boo^gnenDc Snoeft/ban Dato ben 24. iDartijbec 
badö/aenbenïuiben gefepreben met laft/ om öe fel; 
bcacnbe freben banïgoUanb en ^eeianbobertcfcm 
Den. tDen bftef ban ben nabe ban ^jtate toao banben 
inpouDen/ al.ö bier boigt: 

Ben ban 
»cn 
StJfD 

TT/Elgeboren, befondere goede vrunden, Gyhebt 
* V verl verftaen, fo door de brieven van der Coninklijke 

Maj. onfe aller genadigfte Heerevanden 25 dèr yoor- 
Jaanièta* leder , als door den onfen van defe jegenwoordige 
ïeacnüe rnaend, hoe dat fijne Maj, ter tijd toe de feive abfolme- 
IjonDrr/ lijk verfien fal hebben op ’t gouvernement generacl van 

herwaers-over ( daer toe fijne Majefteit in meningc 
Wntctt is, een te fenden van fijn bloed) belieft heeft onstot- 
banmol;ter voorfchreven gouvernement generacl te commi- 
iantsre/ teren. Enfozedertby brieven van den derden defes, 
fiöcrrn. fijne Majefteit ons bevolen heeft, d’onderhoudeniffe 
g* van ons heilige Geloof, en de. CathoIijkeRoomfeRe- 

S Jigie, mitfgaders fijn Coninklijke Majefteit , autori¬ 
tair , en ’t gemeen welvaren van defe Nederlanden, 
mette réchtte Pacificatie van dien , en ons gcordon- 
neert’t feive over al te laten weten, wefende fijne toe. 
ningemetter hulpe Gods alle dingen wed et tot paix 
en vrede te brengen , ook alle fijn onderfaten, en na- 
mentlijk die van Holland en Zeelartd, en andere hare 
geconfedereerde te trakteren infetalle gratie, clemen¬ 
tie, en liefde als een goed Prince de feive fijn goede 
onderfaten en vaflTaiten betaemd te doen. En wy mitf- 
dien door de natuerlijke liefde, en affektie die wy rot¬ 
te voorfchreven van Holland en Zeeland dragen,en 
.•de verbinteniiïe die wy’t gemeen Land fchuldigfijm 
anders niet en foeken, dan darde onderfaten in goede 
TJnie, vrede en tranquilliteit leven mochten, en alle 
dingen weder gereftitueert werden in haer eerfteftaet 
en oude welvaren, als die toonder de Regeringe van 
den Grootmogende Keifer, alsook onder fijne Co¬ 
ninklijke Majefteit ,onfe natuerlijken Heere en Prin- 

■ce geweeft fijn , en hebben niet konnen achterwege la¬ 
ten , defe aen u te fch rij ven, om by u luiden (die bevo¬ 
len is de forge en laft particulier der voorfchreven lan¬ 
den van Holland en Zeeland ) henluiden te kennen ge¬ 
geven te werden de voorfchreven goede wil, meninge, 
cn intentie van fijne Majefteit, met vermaninge dat fy 
hen felyen fulx willen bedenken, dat/y hen weder mo- 
gen begeven totte oude en behoorlijke onderdanig¬ 
heid , die fy fo na Godlijke, als wereltlijke Rechten, fij¬ 
ne Majeft. onfen natuerlijken Heere en Prince fchul- 
dig fijn te betonen, den felven verfoekende, dat fy eens 
ten langen leften hen felven willen ontfermen, en ook 
alle d’andere Landen , makende te famen een lichaem 
en een Hooft, wefende’t feive de Coninklijke Maje¬ 
fteit, onfe Heere en Meefter, een infien nemende, hoe 
datter altans 10 jaren verlopen fijn datalle defe fo fcho- 

(T, 34S,) ne Provinden,en jegenwoordelijk ons arm Vaderland, 
fojammerlijk gequeld, geruineert, cn ten uittetfte ge- 
forocht is door oorlog, vier, vlam, roverie, water en 
grote dierte, datter niet en refteert, dan de uitteyfte 
aefem, hen voorts vermanende, dat fy waer willen ne¬ 
men defe altans goede en voorhanden weiendc occa- 
fie,onder verfekertheid, dat wy als Landfluiden,en 
genegen wefende tot haer eygen welvaren, en met hen¬ 
luiden een lichaem t’famen makende, niet latenfull'én 
ons, uit alle onfe macht, te employérenV'datfy weder 
tegens den felven gereconcilieert mogen werden, én te 

beforgen datter een goede generale Pacificatie (ons al¬ 
len fo oirbaeren notelijk lijnde) navolgen mag. Wy 
en twijfFelen niet, of daer is noch inde voorfchreven 
Landen van Holland en Zeeland een grote menichte 
van menfehen uitganfeher herten begerende de eer en 
glorie van God Almachtig, houdende nochdeoudc 
CatholijkeP^eligie,en totdienft van fijnerMajeft. be¬ 
reid ftaende, en wenfehen de reductie rotte gemeene 
vergaderinge der heiliger Kerken, en der goederon- 
derikten van herwaers-over , maer dat de feive bekt 
word door eenige uitheemfe in den felven Landen al- 
daer niet te verliefen hebbende, en door inftigatie van 
eenige die veelliever fagen haer-luidcf uitterfte val en 
deftrukfcie , levende van ’t bloed der goeder onderfa¬ 
ten , en van den roof, die fy op hen halen, en daer door 
belettende fijn, de voorfchreven wederkeringe, dat 
fy daerom hen felven langer niet en behoorden te laten 
verleiden, fo’t beter is’t feive laetdan nimmermeer te 
gefchieden. Dunkt ons daerom goed,dat fy van ’t gene 
voorfchreven is by u luiden geadverteerd werden : fo 
wy anders vermeinenfouden, ons devoir en naerftig- 
heidindefen nieuwen laft ons opgeleid, niet welge- 
daen of volbracht te hebben, indién wy’tfelver onfe 
gemene Landfluiden niet te kennen en hadden gege¬ 
ven , die wy in voortijden fo grotelijk tot te dienft vati 
God Almachtig, einde Coninklijke Majefteit bevon¬ 
den en bevoeld hebben toegedaep geweeft te fijn, u 
luiden mitsdien verfoekende copie van defe, die van 
Holland en Zeeland , en. hare Geconfedereerden o- 
vertewillenfchick.cn, ’tfyin’tgenerael, of aen elke 
ftedeparticulierlijk, fo gy beft bevinden fult te beho¬ 
ren , mitsgadfersüopie van de brieven die u van der 2 f 
Martij laefciedenby de Coninklijke Majeft. uit Span¬ 
gen QVergefonden fijn geweeft, en ons fal lief wefen te 
verfhen ’t gene gy hierm gedaen fulrhebben. Welge¬ 
boren , befondere goede vrunden, God fy met u , Ge- 
fchrevente Bruflel den if dag Aprilis 1576. Onder 
ftond gefcheven, die van den Rade van State gecom- 
mitteert,by fijne Majefteit ten gouvernemente gene- 
raei van de Landen van herwaers-over, En was onder¬ 
tekend. B.Bertij. De fuperfciptie was, den welgebo¬ 
ren onfen befonderen goeden vrunden Heere Gieles 
van Barlaymont Vryheere van Hierges, Stadhouder en 
Capitein generael , voorts Prefident en Raden desCo- 
ninx in Holland. 

(ïéDenltan ^oïlanD Doo? D’ecn cn ts’anöcrc/irtcmet 
pafpewen op liccnt / niet jegenllaenDc Den boo?f3 
pïaccatc oberguamen / boegenDe Daec öp bate b?iebeit 
gefcfj?cbcn t'ütrecbt Den 7 jBep 157^. ^jnbouDenDe ,tf m 
fonunan'e. ^>at fp ben toaren fenDenDe De boo?f3 biie# btn 
ben / ten cinDe fpïiuDen met gocDec aenDacljttgDetö De ör^raD^ 
felf De fouDen toiüen tnco?pocecen/ en regarD nemenDc 
opDereDenenennuDDelen Daet* tnberbaelD/ pen fuif öCrt m 
fouDcnbeDenben/om pen tocDerom tc begeben totte öaöm 
ouDc cn tjcpoo^ppc onDetDanigpciD / Die 3P aitefatnen fflannS 
De ConinPi. fDaj. paren natucdpBcn ïfeere/ cn §3pn; unrcht 
rcfcpulDigtoarcn/toacrncmcnDc DcfejegentooojDigc rrgDc. 
gocDcoccaftc/Dacrtoc3p ban 3üne |Daj. toegen/cn Tcnw 
aio pare gemene HlanDoititDen pcniutDcn pcrtdijPcn neten 
toaren bermanenbc en crpojterenDc bp De felbe, ^sefe ba« jgob 
boo7f3 bneben pcDüen Dc (leDen ban ’t ^oo?Dec-guacï 
tier ontfangen ben 9 $Bep 15-7^ |I3acraiODeboo?f3 
D^ieben niet bed en opereerben/ Doo? Dien Dc ^oüanbfe 
jïeDcntod getooon toaren pen met foDamgc foctccn 
gefmöerbetoöo?Denntette laten DeDjicgen/ PpfonDec 
beproeft pe&IicnDe ten tijDe ban Den b’eDepanDel tot 
232eDa/Dat Defe en gdijöc bjteben nergen.0 toe en flrefu 
ten/ Dan om De ccnDjacpt onDer penluiDen te toePen/cn 
ttoiji/ttoeDzacpt/en oneentgpeiD te fapenom D002 Dien 
miDDel iiteejlcr ban Defelbc tc toerDcn/toant anDerftno 
Dc Uoo?f3 toteben niet aen De ftcDcn in’t öprcnDcr/maet: 
acn Dcn 'p?incc en Staten bepoo^Dcn gefonDen te fijn 
getoccfï/Depalben Dat fp DcbonDen/Dat niet iegenfraen- 
De. Defe bjteben alle goeDerttercnpeiö meDe b^aepten/tes: 
contrarie alle tojeetpeiD geplecgt toerDe/Daerfe meefter 

^ ' PonDen 

cc 



Öorfpronk del* Nederlandfe Beroerten. 

feonöftttoccbcn/üoïiobcrtic gene Öte felfS* Catl)0ljj& jnen vanonfen feWeten Rade. Hebben door dit onfe 
cnDcngeDeeltoegeDaentoaren/ fllS* t0t2Cffenbdften eeuwlijk en oriwedefroepelijkEdid,gefeid,verklaerd, 
meer anbece plaetfen toel toas* geBIeB en / D aer öe Ca 
tOolijto itnmerë fo Bert aengtfaff toerden/ als* ö’anöe* 
te/ en als* ton de Catfjolijfee daet ober Be&iaeg&en/ ga* 
benboo?anttooo?de dattet goed boo? Ijen 3ielen toaö 
datfe Catöolijb toaren / inaer in tot ttjdeitjbe moffen 
fp mede ban een faufe eten/en ban éenert ö?an& dan* 
ben. tonton öetooo?f5$?e(ïöent en töatien Ben 13 
qfulii andermael gefcl)?eben / aen berfcDetden (leden 

Ctoebc banëoUand/daerDp3pfcri?öben: bannen uitben* 
■cfjjpen luider bneben ban den 7 iiBep toette totebendaerbp 

g^boegd / bon»omenthjb ïjadde bonnen bertlaen de 
jauöec/ goede mentnge en intentie dte^ijne Uèaj. fjaöte/om 

alle dingen metter ffulpe doodss tóederoto te toengen 
Sen" to peiö en b?ede / en 00b allé torié öriderfaten / en na* 
laa Hol* mentlijfe die ban Rolland en Zeeland met baren <©e* 
atiötot confedereerden tetracteren met alle gratie/cletoen* 
Ef tte en liefde / als* een goed #?ince betaemd ?ijnenon* 
rcnöc/ derfatenenbaffalen te doen / en toant fp Bp B2ieben 
•wöe ban den ïtaüe ban $taté ban den acliffen der feiber 
lanBoi» maend geadberteert toaren / dat 3ijne jBajefl. in 3tjne 
[anti boo:f5 berblaringe continueert / en Bp andere B?iebcn 

» meer en meer toond3tjneboo?f5 goede mentnge en in* 
i) tentte. ^0 dat te berbopen toas* dattoen eens* defen 
55 ttoediacDtfoude mogen ter rtedCrleggen / entotb?ede 
ja geraden / fo berte 3pluiden baer eenigfins* toilden boe* 
>5 gen /ert3ijnc jBaj. te gemoct bomen. &o datfe niet 
55 en badden bonnen laten om te bolbotoen baren laft/ 
55 henluiden nocb andermael daer ban te certioreren/ben 
55 bermanende toeöe?om toel Ijertelijb Bp den felben/dat* 
J5 feregard nemende op alle de redenen in de Boo?f3 eer* 
5» (le B^iebènberljaeld / eens* toilden ontfarmen ober ton 
5) fclben/en allen den goeden onderfaten ban 3tjne jBaj. 
»5 niet alleen in Rolland en Zeeland tooonacbtig * ntaet 
33 oobin alle 3ijne iBajeffcitë s^ederlandén/ die te fa* 

meneenlicbactotoefende/ ondet één J$ooft (’ttoelb 
55 de Coninblijbe jBaf. toajS) nu fo jammeclp met defe 
35 ttoed?acbt geguelt/ geruineert / eu ten üiter(len ge* 
>3 B?acljt toaren doo?oo?log/bier / blöto/ roberie/toa* 
«ter/ grote dierte en andere*/ en dat (p toaetnemende 
33 defe occafie/ de boidere ruïne ban ben ©aderland totl* 
33 den Beletten/ daer toe immers* d’ondecfaten ben fo toel 
>’ Beljoo?den te boegen / als*3üne msaje(leit/endat5p* 
•3 luiden alfulr defe fabe geleid toBBende in communica* 
3’ tie en goede deliberatie/ ben oberfcfj?tjben fouden bare 
» bjucljtbarc anttooo?de / fo op ben boojgaende/ als* defz 
» B?ieBen/ete. 

«cnfiaa benige dagen boo? defen / bobden des* Coninr bolb 
cp©m eenaen(ïagcip CSiecrtruidenBerge/dan alfodenfelben 
trutüen* aenjlagtijdelijb ontdebt is* getoee(l/ fo en tobben5P 
Sccaeefó. niet bonnen uitreebtert. 

3©p bebben altemet betbaeï gemaebt ban de ttjdin* 
gebandenpepg/ gemaebtïn ©tanbrijb tuffcljentiert 
Coninb en den hugenoten, <®oclj alfo de ttjdinge lan* 
ge gelopen badde eer den b?ede getroffen toas* / en dat 
de felbe nu febedpb geffoten 5tjnöe/tot Cdict daer ban 
ober gefonden is* getoeeff/ beb ib ’t felbe albier / detop* 
le bet onfe fabe 00b eensdeels* aengaet/ en bpfonder 
datden©2tnce ban ©rangïen daer Bp toerd gereffi* 
tueert in 5tjn fB?inf dom ban Crangen / en andere 31)* 
tte goederen in ©?anbrtjb/ Bpgeboegd bantooo?dete 
tooo?de uit den francopfe bertaeld / lutdende als* 
bolgt: 

HEnrik door Gods genade Coninkvan Vrankrijk, 
en Polen. Allen tegenwoordigen én toekomen- 

«BBfft 
lieg Ca» 
ninj; ban 
©jantj» den heyl. Wy en hebben niet fo fere gewenfchr, federt 
roercnöe het God belieft heeft ons tot defer Crone te beroepen, 
be (pact* om de fonderlinge goedwilligheid die wy onfen on- 
firatle derfaten toedragen,als de felve te verfoenen tot een vol¬ 
trouwen komen eendrachtigheid, en in goeder vrede en rufte 
bfgfd» teftellen. Om tot welken te komen, dat wy verfocht 

hebben allen bequame middelen tot defen einde, en 
hier op gehad het goedvinden, met rijpe en groteover- 
wegingeder Coninginne onfe eerwaerdige vrouwe en 
moeder, der Princen van onfen bloede, Officieren van 
onfen Crone, en de andere Heeren, en treffelijke man¬ 

ben Co- 
hfnfcrfije. 

geftatueerten geordonneer t, feggen, verklaren ,ftatu- 
eren, en ordonneren ’c gene volgt. 

Eerftelijk, dat de gedachteniffe aller voorleden fa¬ 
ken ten wederfijden, voor en federt de beroerten in on¬ 
fen rijke Overkómen ,eh teroorfake der felverfal blij¬ 
ven uitgelefcht en verdelgd , als een fake noit gefchied, 
en eh fal onfen Procureurs geherael, nöchte anderen 
perfonen , publijke of privé, hoedahige die fijn, in wat 
tijdeh ,nochte om wat oorfake het fy, geoorloftfijn, 
deseenigvermaert, proces, of vervolg tedoeh,inee- 
n ige H o ve of j urifdidtie. 

2. Verbieden allen onfe onderfaten Van wat ftate en 
qualiteitdie fijn, datfyde gedachteniffe daer van niet 
en vernieuwen, fich ophetlen, tergen, fchclden noch 
d’een den anderen beroepen by verwijt Van ’t gunt ver¬ 
leden is, daer van niet te difputeren, ftreven,twiften, 
nochtebefchadigen haetdaed of woord ,maer henftil 
houden en vreedfamelijk leven onder den anderen, als 
broeders , vrunden eu medeborgers: op verbeurte dat 
die anders dóen fullen geftraft werden , als brekers der 
vrede en verftoorders van de gemene rufte. 

3. Ordonneren dat de Cathohjke en Roothfe Re¬ 
ligie fal herfteld eh opgerecht werden in allén plaetfen 
en oorden van defen onfen Coninkrijke en landen on- 
fer gehoorfaemheid, daer d’oeffeninge der felver opge¬ 
houden heeft, om defelvealdaer vredelijken gerufte- 
lijkgeoeffent te werden, fohder eenige onruftingeof 
verhihderinge, verbiedende alderuitdruckelijkft allen 
perfonen , van wat ftate, qualiteit of wefen die fijn, op 
poenen als boven,dat fy den kerkdijken perfonen geen- 
fins verftoren, nochte verhinderen ih de bedieningé 
van haren Gods-dienft, gebruik en ontfang der tien¬ 
den, vruchten en inkbmften van hun Beneficiën, en 
allen anderen rechten en plichten hen toebehorende, 
willende dat alle degene welke gedurende de tegen¬ 
woordige en voorgabnde beroerten kerken ifigenomen 
hebben , huifen en inkomfteri dèti voorfz, Geeftelijken 
perfonen toebehorende, en diefe befitten en gebrui¬ 
ken , henluiden de gehele befittinge en ’t gebf uik in lui¬ 
ken rechten, vryheden, ert fekerheden te yerlaten, als 
2/hadden eer fy daer van onbruikig gemaektzijnge- 
weeft. 

4. En om onfen onderfaten gehe Oorfake van onru- 
ften en oneenigheden te laten ; hebben toegelaten , en 
laten toe de vrye oefeninge, openbare en generale van 
de vermeinde gereformeerde Religie door allen fteden 
en plaetfen van onfen Coninkrijke eh Landen onfer ge¬ 
hoorfaemheid, en befcherminge, fonder te bevangen 
tijd nochte perfonen , noch van gelijken vlecken en 
plaetfen hen toebehorende, of dat het fy met willeen 
toelaten van anderen eigenaers, welken die toebeho- 
ten mochten, in welken vlecken en plaetfen die van de 
voorfz Religie hare Predicatien, Gebeden* Pfalmen- 
fang,Doopfel en Nachtmael, verkondinge en beve- 
ftingevanHouwelijken, Scholen eh openbare leffen 
oefenen, correétie doen volgende de voorfz Religie, 
en alle andere dingen hangende aende vrye en volko¬ 
men bedieninge van de felvige.Sullen Van gelijken mo¬ 
gen houden Confiftörien en Synoden, fo provinciale ,F . 
als generale, onfe Officieren bevoegen ter plaetfen daer ^ 
de voorfz Synoden fullen t’famen geroepen of verga¬ 
dert werden : welken fo generale.als provinciale Syno¬ 
den wy onfen Officieren of eenige van dien bevelen te 
affifteren. En niettemin willen en ordineren wy, dat 
die vah der voorfz religie hen onthouden binnen onfe 
ftad van Parijs van de Openbare bedieninge en oefenin¬ 
ge der felver, de voorfteden der felver, en twe mijlen 
der felver rontfom : welke twe mijlen wy bepaelt heb¬ 
ben en bepalen ter navolgender plaetfen. Te weten : 
fint Denijs, fint Maurdes foffez, Pont de Charenton, 
leBourg la Royne , ett Port de Noully. Ter welker 
plaetfen wy niet en verftaen dat eenige oefeninge van 
de voorfz religie gedaen werde, fonder dat nochtans 
die vander felver religie fullen mogen achterhaeld wor¬ 
den , over’t gene fy in hare huifen fullen doen, belan¬ 
gende de voorfz religie, felfs niet hare kinderen, noch- 
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te fchoolmeefters, bedwongen werden iets te doen, te¬ 
gen en tot nadeel der heiver. Sullen hen ook onthouden 
den voorhz dienft te doen binnen onfe Hove, entwe 
mijlen in’t ronde van dien, en infgelijx op de Land- 
fchappen en Landen aen gene fijde de bergen, in wel¬ 
ken Landen fy niet en hullen werden verfocht in ’t gunt 
fy in hare huifen belangende de voorfz. Religie hullen 
doen : hopende dat ons God de genade doen hal, doort 
uiteinde eenes vryen en heyligen algemeinen Concily, 
allen onhen onderhaten te hen vereenigt in eenejhelve 
Gelove en Religie, gelijk onhe wenhchen en (onderlin¬ 
ge meninge is. 

f. En hullen in onhen Coninkrijke en heerlijkheden 
onfer gehoorhaemheid niet mogen verkocht werden, 
ion der al voren gelien te werden by onhen Officieren,oh 
(tenophiender boeken belangende devoorhz religie) 
bydenkamerenhierna by ons geordonneert inyeder 
Parlement, om te oordelen over haken en gehchillen 
■Van die der voorhz Religie : verbiedende alderuitdruc- 
Icelijkft ’t drucken , uitgeven en verkopen van allen 
boeken, boexkens en (champer hchriften ten wederzij¬ 
den , op poenen begrepen in onhen ordinantiën: beve¬ 
lende allen onhen Rechters en Officiers, daer aen de 
hand te houden. 

6. Ordonneren, dat tot begravinge der doden van 
die van devoorhz Religie wehende in onhe voorhz Stad 
en voorbieden van Parijs , hen hal gegeven werden 
’t Kerk-hof van de heilige Drievuldigheid, en in allen 
anderen Steden en plaethen hal by onhen Officieren en 
.Magiftxaten in haeften voorben werden,in yeder plaet- 
fe, tot gelegentheid als hal konnen beft gehchieden. Sulx 
te doen wy onhen Officieren bevelen , en de hand te 
houden, dat op de begraefnis-plaethen geen ergerniflên 
gepleegt en werden. 

7. En verftaen niet, dat die van der voorhz Religie 
eenigfins bedwongen werden , noch verbonden blijven 
uit oorhake van verhakinge,beloften,eeden oh borg¬ 
tochten by hen gegeven, ter Cake van de voorhz Reli¬ 
gie, noch dat fy daerom hullen mogen gemoeyt of be- 
Lwaert werden in eeniger manieren dat het zy. 

8. Sullen die van de Religie mogen doen richten en 
touwen plaethen om de voorhz exercitie te doen, uitge¬ 
nomen binnen Parijs, voorheden, en twe mijlen in 
’t ronde der voorhz Stad, en die alrede by hen gebouwet 
zijn, hullen hen in hulken wehen weder ter handen ge¬ 
ilek werden als die zijn. En ho hy om die te bouwen in¬ 
genomen hadden eenige Kerken, of huihen den Geeft- 
lijken toehorende of anderen Catholijken,fullen gehou¬ 
den wehen de helve weder te geven, fonder nochtans te 
werden achterhaelt, wegen deftoffen die daer toe ge¬ 
bruikt zij n,hoewel d’felve genomen zijn van de ruynen 
en afwerphelen , gedurende de tegenwoordige of voor¬ 
leden beroerten. 

9. Ten aenften van de huwelijken der Priefteren, en 
Gceftelijke perhonen ,die hier te voren zijn aengegaen, 
wy en willen noch en verftaen niet, om vele goede be¬ 
merkingen, dat hy daer van achterhaelt nochtegequelt 
lullen werden, hellende in dehen onhen Procureurs Ge- 
aieraels, en onhe andere Officieren een ftilhwijgen : ver¬ 
klaren niettemin, dat de kinderen gefproten van de 
voorhz huwelijken, hullen alleen mogen erven aen de 
Toerlijke goederen, acqueften en onberoerlijke con- 
queften van hun vaders en moeders: n iet willende dat 
de geprofeffide Religieufen komen hullen tot eenige 
crffeniffe diredtelijk noch collateralijk. 

10. Sullen die van de voorfz Religie gehouden zijn 
te onderhouden de wetten ontfangen inde Catholijke 
Kerke, belangende ’t ftük van de huwelijken aengegaen 
of noch aen te gaen, volgende de trappen van maeg- 
fchappe, om te voorkomen de twiften en proceffen die 
daer uit houden mogen volgen , tot ondergank van 
ftmeerendeel der goede huifen van onlen Rijke , en 
ontbindinge der banden der vrundhchap en liefde, die 
door huwelijken en alliancien tuffchen onhen onderda¬ 
nen verkregen werden. En niet te min voor de huwe¬ 
lijken gehchied in derden en vierden trap, en hullen die 
van de voorfz Religie niet mogen gemoeyt werden, 
nochte de deugdelijkheid der voorhchreven huwelijken 

j in twijffel getrocken, noch infgelijx den kinderen vat 
) hulken huwelijke d’erfrenibfe benomen noch getwiftet. 
En om te oordelen van deugdelijkheid van de huwelij¬ 
ken aengegaen by die van de voorfz Religie, en te ver¬ 
gelijken of die betamelijk of onbetamelijk zijn, in dien 
gevalle hal den Coninklijken Rechter kenniffe nemen 
van de fake des voorfz huwelijks; en daer hy eifcher wa¬ 
re, en den verweerder Catholijx,de kenniffe hal daer 
van behoren den Officiael en Geeftelijken Rechter. 

11. Ordonneren datter geen onderfcheid noch ver-’ 
(chil en werde gemaekt ten aenften van de Religie, om 
in de Univerftteiten, Collegien, Scholen, Gaft-huifen 
en Siek-buihen te ontfangen, de kranke en arme Scho¬ 
lieren. 

12. Die van der Religie hullen betalen’t recht van' 
inkomen,ho dat gebruikelijk is ten aenften van de laden 
en dienften , daer mede hy hullen voorfiert werden, fon¬ 
der gedwongen te werden hen tot eenige ceremoniën 
te laten vinden, hare religie contrarie : en by eede wer- 
dende geroepen, en hullen niet gehouden werden an¬ 
ders te doen, als de hand op te fteken, te fweren en Go- 
de te beloven dat fy de waarheid fpreken hullen: enen 
hullen ook niet gehouden werden , pafferende de con¬ 
tracten en verbanteniffen, difpenhatie te nemen vanden 
eed by henluiden gedaen. 

1 ? • Willen en ordonneren, dat alle onfe onderfateis 
ho Catholijke als van de voorhz vermeinde Gerefor¬ 
meerde Religie, van wat ftant of conditie die fijn, hul¬ 
len gehouden fijn, en door allen behoorlijken en rede¬ 
lijken wegen gedwongen werden,en op breuken in on¬ 
hen voorgaende bevelen daer op gemaekr, te betalen en 
te quiteren de tienden aen de Paftoren en Geeftelijken 
perhonen, en ook allen anderen dien fulx betaemt, na 
de gewoonte en gebruik van de plaetle. 

14. Onhen lieven en heer beminden Neve den Prin- 
ce van Orangien hal gefteld en geveftet werden in alle 
fijne Landen, gerechtigheden, en Heerlikheden die hy 
binnen onhen Coninkrijke heeft, en binnen den Lan¬ 
de van onfer gehoorhaemheid, mithgaders in het Prins¬ 
dom van Orangie, gerechten, titelen, documenten en. 
papieren , ho daer eenige genomen en verdragen fijn 
by onhen Lieutenanten generaels en onhen anderen Of¬ 
ficieren , welke goederen , rechten en titelen onhen 
voorfz Neve weder gegeven werden, gefteld en geveft 
in den helven ftant als die voor de beroerten waren,om 
yoortaen d’helve by hem en de fijne gebruikt te wer¬ 
den , volgende de provifien, arreften en verklaringen 
daer op ingewilligt en toegeftaen by wijlen Conink 
Henrik onlen eerwaerdigen Heere en Vader,dien God 
genadig hy, en anderen Coningen onfe voorbaten, even 
als hy dede voorde beroerten. 

15. Die van der voorhz Religie hullen gehouden zijn 
t’onderhouden de heilige dagen by de Roomhe Catho¬ 
lijke Kerke ingeftelt, en en hullen op de felvige dagen 
niet mogen arbeiden ,verkopen,nochte hare winkels 
openen : en in de dagen dat het gebruik des vleefchs by 
de Kerke verboden is, en hullen de vleeshallen nietge- 
opent werden. 

16. In allen aClien en openbare a&ien, alwaer van 
de voorfz Religie hal werden gehproken, hal men ge¬ 
bruiken ; vermeinde Gereformeerde Religie. 

17. Om des te beterde gemoedenen willen onfer' 
onderfaten te verenigen, gelijk onfe meninge is : ho ver¬ 
klaren wy den vereenigden Catholijken, aïsdien van de 
voorhz vermeinde Gereformeerde Religie, bequaem 
om te mogen bedienen alle (laten, waerdigheden, en 
allerleye Coninklijke en heerlijke ampten,als mede van 
de Steden onhes Rijx, Landhchappen en Heerlijkheden 
onher gehoorhaemheid, endefelve fonder onderfcheid 
ontfangen en toegelaten te werden, fonder gehouden te 
werden anderen eed te doen , noch geknocht aen ander 
verhantniffen , als haren ftaer, waerdigheid, ampten en 
officien getrouwelijk te hullen gebruiken, en de ordon¬ 
nantiën te onderhouden. In welken (laten, waerdig¬ 
heden , laden en ampten, ten aenften der gene die t’on- 
fer hchickinge ftaen, by oas hal werden voorfien , na de 
helve indifferentelijk hullen komen ledig te ftaen,en 
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fo wy van noden hen fien Tullen totten welftand van on- 
Ten dienfte en onderfaten. 

18. En om dat de rechtpleginge eene van de voor- 
naemfte middelen is, om onfe onderfaten te houden in 
vrede en eendracht: wy neigende ter bede ons gedaen, 
fo van wegen de vereenigde Catholijken,als die vander 
vermeinder Gereformeerde Religie, hebben geordon- 
neert en ordonneren,dat in onfen Hove van Parlemen- 
te van Parijs opgerecht fal werden een Kamer gemaekt 
van tvve Prefidenten en 16 Raden half Catholijken, en 
half van de voorfz Religie. En welke officien van die 
van de Religie by ons Tullen werden gemaekt en opge¬ 
richt tot defen einde, tot de felve weddes, eeren, auto¬ 
riteit en prerogativen , als onfer ander Raden van on¬ 
fen voorfz Hove: op dat de felve Kamer kenniffe heb- 
be en oordele met fouverainiteit, voor lactfte reffort 
en by arreft, over allen anderen van de proccffen en 
gefchillen opgerefen en op te rijfen. In welken procef- 
fen de voorfz geaffocieerde Catholijken, of die van de 
vermeende Gereformeerde Religie, van den refforte 
van onfen voorfz Hove, voornaemftepartyen of ga- 
rands fullen wefende, cifchende of verwerende in alle 
civile of criminele materiën, ’t zy de voorfz proceffien 
fchriftelijkzijn , of verbale appellatien, eri dat fo het 
den voorfz party en goed dunkt, en d’eene van den an- 
ren fulx verfoekt. Welke Kamer gemaekt en opgericht 
fulx als voorfz is, fal by ons gefonden werden in onfe 
ftad van Poiëtiers, om aldaer te fitten en onfen onder¬ 
faten recht te plegen , vereenigde Catholijken, en van 
der vermeende Gereformeerde Religie van onfen 
Landen van Poictou, Angoulmois, Aulny, en Ro- 
chelle, in felfder forme en geftalte, als d’aenfittinge ge- 
fchied in onfen voorfz Hove van Parlemente, en dat 
van drie tot drie maenden des jaers gedurende, begin¬ 
nende den eerften dag Augufti totten eerften dag 
Oëtobris. 

19. En voor ’t reffort van onfen Hove van l^arle- 
mente van Thouloufe,fal opgericht werden een Kamer 
indeftad van Mompellier, gemaekt van twe Prefiden¬ 
ten en achticn Raden, half Catholijken en half van de 
voorfz Religie, welke Catholijken van ons fullenge¬ 
boren werden uit onfe Hoven van Parlemfebte en ho¬ 
gen R.ade, en die van de voorfz PvCligie van nieuws ge¬ 
maekt en gekoren tot felve weddes, eeren , macht, pre¬ 
rogativen en hoogheden ,als de Prefidenten en Raden 
van onfen voorfz Hove van Parlemente van Thoulou- 

,ƒ£).) fe voorfz. In welke Kamer ook fullen gemaekt wer¬ 
den een Advocaet, Procureur Generael, twe Greffiers, 
d’een civil d’ander crimineel, Kamer-bewaerders, en 
alle andere nodige Officieren, fb voor de voorfz Ka¬ 
mer, als voor de Cancelerye die aldaer geftelt fal wer¬ 
den. Alle welke Officieren fullen wefen half Catholij¬ 
ken , en d’ander helft van de voorfz Religie. En fal de 
voorfz Kamer kennifTe nemen en oordelen fouverai- 
nelijk, in ’t leffce reffort en byarrefte, privatelijk over ! 
allen anderen van den proceffen en gefchillen zijnde 
en komende in welke de geaflbcieerde Catholijken of 
vande vermeinde van de Gereformeerde Religie, vari 
de refforte van onfen voorfz Hove van Parlemente 
van Thouloufe, voornaemfte partien of garands fullen 
\vefen,ofeifchendeof verwerende in allen civile en cri¬ 
minele materiën, ’tzy de fel vige proceffen fchriftelijk 
zijn, of verbale appellatien: en’t felve fo het den pat- 
tyen goed dunkt, en d’eene van dien’tfelve verfoekt. 

20. Willen dat gelijke Kameren fullen werden op¬ 
gericht in onfe Hove van Parlementen van Grenoble, 
Bourdeaux, Aix, Dyon, Rouen en Bretaigne, gemaekt 
van twe Prefidenten en tien Raden in yeder Kamer, 
welke wefen fullen als gefeid is, half Catholijken,en 
d’andere helft van de voorfz Religie. En die vande 
voorfz Religie van nieuws gemaekt tot deferl einde, 
om by de voorfz Kameren, yeder op ’trefortdaer die 
faltoegerichcwerden,fuikenjttrifdiftie, autoriteit en 
macht te hebben, kennis te nemen en vonnis te geven 
inderformeengeftalte, en even als hier voren gefeid 
is, ten aenfien van de reforte onfer Parlementen van 
Parijs en van Thouloufe enten aenfien van onfe Land 
van Daulphiné, fal d’aenfittinge van de voorfchreven 
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Kamer gfedeelt werden , te weten fes maenden tot 
Grenoble voorfz eh andere fes maenden rot S. Mar- 
celin , beginnende d’eerfte aenfittinge opS. Marceliri 
voorfchreven. 

21. Willen ook, bymaniere van provifië , en tot 
dat in degeherale vergaderingedie wy menen te hou¬ 
den van onfe Staten onfes Koninkrijx , by ons anders 
fal wefen geordonneert, dat van allen vonniffen die ge¬ 
geven fullen werden in proceffen genomen , of noch 
tenemeh , alwaef de vereenigde Catholijken en die 
Van de voorfchreven Religie, fullen wefen in qua.h- 
teiteifchende of verwerende, principale partyen of ga¬ 
rands , in allen materiën, fo civile als criminele, by de 
Officieren van onfe Prefidiale ftoelen of andere , wel¬ 
ken wy macht fouden gegeven hebben fouvcrainelijk 
te voriniiïèn in fekere faken en in’t laetften reforte, 
aldaer fal appel vallen in de voorfz Kameren nieuw- 
lijx in onfen voorfz Parlementen opgericht , elk in 
fijn refbrt , niet tegenftaende allen edicten, belan¬ 
gende d’autoriteit en jurifdictie der voorfz Prefidiale 
ftoelen, welken wy ten faken voorfchreven hebben, 
gederogeert, en derogeren , fonder in anderen faken 
te prejudiciëren : welk appel in materien civile, pre¬ 
fidiale, fal'hebbeneffed: devolutijf alleenlijk, en niet 
fufpenfijf, ten ware by bewillinge van beiden partyen 
ingewilligt ware, dat hun proceffen fouden gevon- 
nift werden by den voorfchreven Prefidiale louve- 
rainelijk , in welken gevalle ’t vervatte in ’t tegen¬ 
woordige article geen plaets nemen fal : noch ookiri 
aenfittingen , alwaef genoegfaem getal wefen moch- 
te van de voorfchreven Religie, om de voorfz pro¬ 
ceffen te oordelen : fulx fy mogen doen fouverai- 
nelijk met gelijk getal Catholijken , en fonder ap¬ 
pel in faken van ediëïen , en niet-te-min om leke- 
re oorfaken en bemerkingen ons daer toe bewegen¬ 
de , ordonneren dat d'inftruëtie en vonnis der cri¬ 
minele proceffen geintenteert of te intenteren voor 
den ftoel van den Senefchal van Thouloufe opgerichc 
in de voorfchreven ftad van Thouloufe, in welken 
proceffen de vereenigde Catholijken en die van de 
voorfchreven Religie verweerders fullen zijn, en fal 
in de voorfz Stad niet gefchieden, maer ternaefter 
Richtftoeldes voorfz Senefchal : welke wy alrede de 
felve proceffen toegefonden hebben, en toefenden, ter 
lafte van ap el, in de Kamer opgericht in de voorfz 
ftad van Mompellier. 

22. De Provooften van onfe lieve en feer beminde 
Neven de Marefchalken van V7rankrijk , Önderbail- 
liuws, Onderfenefchals, Lieutenanten van korten tab- 
baerdëh, en andere Officieren van gelijke qualiceit, Til¬ 
len recht doen volgens d’ordonnantien , ten aenfien 
van de landlopers. En belangende den huishouden¬ 
den, befwaert en voorkomen van cas Prevoftable, is’c 
dat fy zijn van den vereenigden Catholijken of van der 
voorfz Religiën, de voorfz Officieren fullen gehouden.’ 
wefen totteinftt uëfie en gerechte der voorfz proceffen 
te beroepen, gelijk getal van onfen Officieren van ver- 
eifcher qualiteit, fo Catholijken als van de voorfz Re¬ 
ligie, ter naefter prefidiale of ConinklijkeRichrftoc- 
len, in de Provinciën daer geen prefidiale Richtftoe- 
lenzijn, is’tdatterfo vele zijn van der voorfz Religie: 
foniet, fullen in hun Advocaten roepen , fo daer der 
voorfz qualiteit gevonden werden. 

23. Ordonneren, willen, en belieft ons, dat onfen 
lieven en feer beminde Swager den Conink van Navar- 
re, onfen lieven en feer beminden Nevc de Princc van 
Condé,onfen bemindenNeve den Heere van Damvil- 
le, Maerfchalk van Vrankrijk, en infgelijx alle andere 
Heeren, Ridderen, Edelen , en andere van watftand of 
conditie die zijn ,’tzy geünieerde Catholijken, of van 
de voorfz Religie wederkeren fullen,en behouden wer¬ 
den int befit van hun gouvernementen,ampten, Staten 
en Coninklijke officien, gelijk fy de felve befaten te vo¬ 
ren den 24. Aug. 1^72. fonder gehouden te weien nieu¬ 
we propofitien te nemen,en niet tegenftaende alle arre- 
ften ën vonniffen tegen hen gegeven en deprovifien die 
verkregen fouden zijn geweeft van dc voorfchreven 
Staten door anderen j van gelijken fullen wederke- 
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ren in ’t beflt van allen en eiken hun goederen , hamen, 
rekeningen en actiën., niet tegenflaende devonniffen 
gevolgt ter reden der voorfz beroerten, welke arreflen, 
vonniffen, provifien, en alles datter nagevolgt mocht 
wefen, wy by delen eftefte verklaert hebben, en ver¬ 
klaren nul, hgene, en van geender waerden. 

24. Verflaen niet by’t gene hier voren geleid is, dat 
die welke hare Haten en ampten gereligneert hebben in 
krachte van onfe opene brieven, of des wijlen laetflen 
Conings onfen feer beminden Heere en broeder,de 
felve fullen mogen verkrijgen en komen in ’t belit der 
felver, hen niet te min behoudende hun aftie tegen de 
belitters en tij tel-voerders der voorfz ampten om de 
betalinge van den overkomen pnjfe tuffehen hen, ter 
fake van de voorfz refignatien Enten aenlien van die 
welke genootdrukt zijn geweelt metter daed en geweld 
by de particuliere, de voorfz hun Haten en ampten te 
refigneren, wy laten hen toe als mede hun erfgenamen, 
daervan civilijk inHantiete doen ,fo tegen die, welke 
fuik geweld gebruikt hebben , als tegen hun erfgena¬ 
men en fucceffeurs. 

25. Ordonneren ook, fo daer eenige Gomman^e- 
rien van de Orden van S. Jan van ferufalem , toebeho¬ 
rende den geaffocieerden Catholijken, ofvande voorfz 
Religie, by autoriteit van onfen R.echteren bevonden 
waren ingenomen te zijnjof fo fy door anderen ter oor- 
fake of voorwenden van de beroerten , in wat maniere 
het zijn mochte, verfleken waren, dat volle en gehele 
handlichtinge gedaen werde den voorfz Comman¬ 
deurs, en fy geHelt in fuiken flace en poffeffie der voorfz 
Commandericn, als de felve waren voor den 24 Augu- 
fli 1^72. 

26. En belangende dien , fo vereenigde Catholij- 
ken, als van de voorfz Religie, die met ampten verfien 
Zijnde, in de felvige noch niet en zijn ontfangen ge- 
weeH, willen wyenhet belieft ons dat fy totte voorfz 
Haten ontfangen werden, en dat hen alle nodige provi¬ 
fien toegevoegt werden. 

27. En van gelijken dat de voorfz gealfocieerde Ca¬ 
tholijken komen totte befittinge en genot van hare be¬ 
neficiën , die fy Mdden voor den voorfz 24 Augujti, en 
dat die welke uit eigener macht, fonder onfe bevel of 
gifte,de vruchten genoten hebben der voorfz benefi¬ 
ciën den Catholii ken toehorende gehouden en gedwon¬ 
gen werden de felvige weder te keren. 

28. Alle gefchillen belangende de rantfoenen der 
gene die ten wederzijden gevangen zijn geweeH, wer¬ 
den behouden aen ons, gelijk wy de felve aenons,en 
onfen perfone behouden, den partyen verbieden elders 
dan voor ons vervolg te doen, en ook allen onfen Offi¬ 
cieren en Magifiraten daer toe eenig Hof ,juriidictie of 
kenniffe te nemen. 

29. d’Uitroepen, aenplackingen, fubfiantien van 
erven daer van men het decreet vervolgt,fullen gefqhie- 
den ter gewoonlijker plaetfen en uren, iH doenlijk, vol¬ 
gende onfe ordonnantiën, of wel op de openbare mark¬ 
ten , fo ter plaetfen daer de voorfz erfniffen gelegen zijn 
cene markt is, en fo daer gene en ware, fullen ter nae- 
fler markt gedaen werden, wefende onder hetreffort 
des gerechts daer de adjudicatie gefchieden moet, en de 
aenplakfelen geHelt werden aen den poft van de voorfz 
markt, en ter inkomHe vande hoor-plaets der voorfz 
vlecke, en door dien middel fullen de voorfz uitroepin¬ 
gen goed en van waerden zijn, en voorts gevaren wer¬ 
den totter interpofitie des Decreets, fonder fich te hou¬ 
den aen de nulliteiten die ten dien aenfien voorgewend 
mochten werden. 

30. d’Acquifitien die de geafïbcieerde Catholijken 
of die van de voorfz religie, fullen hebben gedaen door 
andere als cnle autoriteit belangende d’onroerlijke goe¬ 
deren den Kerken toebehorende, en fullen noch plaets 
noch effeft hebben. Maer ordonneren, willen, en het 
belieft ons,dat de voorfz GeeHelijke perfonen alfo haefl 
en fonder uitflel in haer goeden komen, en behouden 
werdcn'in de befittinge en werkelijke gebruik der voor- 
fchreven goederen alfo veralieneert zijnde, fonder we- 
der te keren den prijs vande voorfz verkopingen. En 
dit niet tegen flaqnde de voorfz contracten van verko- 

pinge,welkewy ten dien einde teniete doen,teniete 
gedaen hebben en wederroepen als van onwaerden,be- 
houdens hun regres totten voorfz kopers, tegen welken 
fulx behoren fal, en niet te min fullen onfe opene brie¬ 
ven afgevaerdigt werden , aen die van de voorfz religie, 
om op haer te Hellen en te vergelijken de fommentot 
welken de voorfz verkopingen belopen fullen, om de 
voorfz kopers te vergoedende penningen diefy waer- 
lijken fonder bedrog hebben uitgeleid, fonder dat de 
voorfz acquereurs fullen mogen genieten eer.ige aftie 
voor hun fchaden en intereHen by gebreke van genot: 
maer fullen hen te vreden houdenoverde vergrotinge 
der penningen byhen opgebracht voor den prijs der 
voorfz acqüifitien,tellende tot dien prijsde vruchten by 
hen genoten, ingevalle de voorfz verkopinge bevonden 
werde ten leegften en ongelijken prijfe gefchied te zijn. 

31. Deont-ervingen of privatien,’t fy by difpofitie 
tuffen levende of teHamenteurs, gefchied in haetvan 
Religie of beroerten, fullen geen plaets nemen fo voor 
het tegenwoordige als het toekomende, tot nadeel van 
de geünieerde Catholijken, noch van die van der religie 
vermeind Gereformeerd : mits datter geen andere oor- 
fake en zy als ter fake van der Religie,en aennemen van 
wapenen. Verffaende ook dat het felve onderhouden 
werde ten aenfien vande ont-ervingen gefchied uithate 
van de Catholijke Religie, en niettemin de krijgs-tefla- 
menten diegemaektzijn geweeH gedurende de voorfz 
tegenwoordige en voorgaende beroerten, ter een en 
ter ander zijden, fullen houden en van waerden wefen 
naer difpofitie van Rechten. 

32. De difordren en exceffen gefchied den 24 Au. 
gufii en volgende dagen, in gevolge des voorfz daegs 
tot Parijs, en andere Heden en plaetfen van onfen Co- 
ninkrijke zijn gefchied, tot onfer grootfler ongeneuch- 
te en leedwefen. En tot betoninge van onfe (onderlinge IS1 
goedigheid en goedwilligheid tegen onfe onderfaten, 
verklaren de weduwen en kinderen der gene die ge¬ 
dood zijn geweeH de voorfz dagen, in wat gedeelte van 
onfen Coninkrijke dat het zy , vry van allen impoHen 
en contributien, die gedaen fullen werden ter fake van 
onfen ban en wederban, fo hare mannen of vadefs 
Edel waren, en daer hare mannen of vaders Hechte per¬ 
fonen en den contributien en tollen fubjeft zijn ge¬ 
weeH, ontlaHende de voorfz weduwen en kinderen om 
de felve inlichten en redenen van allen impoflen en la- 
Hen , alles voor en gedurende den tijd van fes jaren aén- 
komendeen vervolgende. Verbiedende onfen Officie¬ 
ren , elck in fijn plaets, de felve daer in te begrijpen, to£ 
nadeel van onfe tegenwoordige wille en meninge. 

33. Verklaren ook allen vonniflen , oordelen ,arre- 
Hen, proceduren, verkopingen en decreten, gefchied en 
gegeven tegen die vande vermeinde Gereformeerde 
Religie, fo levende als dode , Zedert d’affierven van 
wijlen Conink Henrik, onfen ge-eerden Heere en Va¬ 
der , ter fake van de voorfz Religie, beroerten en trou- 
blen zedert gefchied , mitlgaders d’executie van dien 
oordelen en decreten van nu af gecaffeert, wederroe¬ 
pen en afgedaen, doen af, wederroepen en vernietigen 
de felvige , ordonneren , datfe fullen werden uitge- 
fchrapt en wech genomen uit de voorfz regifiren, en 
Greffien der Hoven, fo hoge alslage, gelijk wy van ge¬ 
lijken willen , dat uitgefchrapt en uitgedaen werden 
alle tekenen, voetfiappen en gedenktekenen der voor- 
fchreven executien, boeken enlafier aften tegen hun 
perfonen , memorien en nakomelingen , en dat de 
plaetfen ter welker men om defe oorfake demolitien 
en afwerpingen heeft gedaen , den eigenaers weder 
fullen ingegeven werden , om daer mede te doen fo 
fy te rade lullen zijn, ’t felve willen wy en ordonne¬ 
ren gedaen te werden van de gealfocieerde Catholij¬ 
ken , en namentlijk uit reden den arreflen en von¬ 
niffen gegeven tegen de Heeren de la Molle, Coco- 
nas, en ia Haye Lieutenant Generael van Poiftou, en 
hebben generalijk afgefchaft,wederroepen,en tenie¬ 
te gedaen alle proceduren en informatien ter fake van 
alierleye aenflagen , lafien, vermeinde fchaden van 
gequetHer Majefleit of andere gefchied: niet tegen- 
flaende welken proceduren, arreflen en vonniffen, be- 



heffende hereenigen, inlijvingen en confifcatien, ful¬ 
len fo wel die van de geafïocieerde Catholijken, en die 
van 'de voorfz Religie als haer erfgenamen, keren tottc 
befittinge en dadelijk gebruik van alle en elke hare goe¬ 

deren. 
34. En op dat uit krachte van onfe voorfz verkla- 

ringe alle arreften en vonniffen gegeven tegen wijlen 
den Heere de Chaftillion, Admirael van Vrankrijk, 
en d’executie van dien , krachteloos en van geender 
waerde blijven, als een fake nooit gefchied. Wy in 
gevolge van de felve verklaringe willen en ordonne¬ 
ren, dat allé de voorfz arreften, vonniffen, oordelen, en 
proceduren gefchied tegen den Heere van Chaftillion, 
fullen werden afgefchaft, gefcheurt en uitten regiftren 
der Greffien gedaen, fovan onfen Hoven van Parle¬ 
menten , als allen anderen jurifdiérien, en datfo lange 
de gedachteniffe des voorfz Admiraels geduren fal, def- 
felfs kinderen geheel in hare eereen goederen blijven 
ten defen aenfien, niet tegenftaende de yoorfz arreften 
dragen reunie en incorporatie der fel ver goederen, tot- 
te domeinen van onfe krone, des wy den voorfz kinde¬ 
ren fullen doen brede en fpeciale verklaringe, fo *t hun 
goed dunkt. 

35. ’T felve willen wy gedaén te werden tén aen¬ 
fien van de Heeren van Montgommery, Mombrum, 
Briquemaulten Cavaignes. 

36. Verbieden datgene Proceffien gedaen en wer¬ 
den ; fo ter fakedesdoods van wijlen onfen Neve den 
Prince van Condé, als S. B irtholomei-dag, en andere 
faken die de gedachteniffen der troublen mochten 
vernieuwen» 

37. Alle proceduren gefchied, gegeven arreften en 
Vonniffen tegen die van de voorfz Religie de Wapenen 
voerende, óf uitten Rijke wefende, of wel vertrocken 
in Steden en Landen by de felvè gehouden, in eénige 
andere materie, als de voorfz Religie en troubles mits¬ 
gaders alle peremptien van ihftantien ,prefcriptien ,fo 
legale, conventionele, alscouftumiere faifien, van le¬ 
nen vervallen gedurende de tegenwoordige als yoor- 
gaendè beroerten, fullen geacht werden als niet ge¬ 
fchied noch'tegebeurt, en fodanige hebben wy de felve 
verklaert en verklaren, en de felve afgedaen en dóen af, 
fonder dat partyen hen eeriigfins daer méde mogjéribe- 
helpen,of wel die van der Religie gehoort en by Procu¬ 
reurs verweert zijn, maer fullen geftelt werden inftate 
als die te vorert waren , niet tegenftaende de vóörfzar- 
jreften en executien vah diert, en fal hen wedergegeven 
werden depoflèffie in welke fy waren, ten aenfien der 
voorfz dingen den 24 Aug. 15 72, En fal’r gunt voorfl 
is ook ftant grijpen voor de geünieerde Catholijken,ze¬ 
den datfy de wapenen genomen hebben, of buiten de¬ 
fen Rijke zijn geweeft, ter faken van de beroerten, en 
vorder minderjarige kinderen van die van minder qua- 
liteitjdiefedert de voorfz beroerten overleden fijn Ver¬ 
klaren ook nul j van geender waerden alle proceduren 
en gegeven vonniffen, gedurende den felven tijd tegen 
de voorfeide beide faulten en conrinuatien , mitfgaders 
ook d’executien der felver vonniffen, ftellénde de par¬ 
tyen in den félvfgén ftate als die te voren waren,fonder 
deonkoften te fmelten, noch gehouden te zijn dé breu- 
Jten tecóhfigiiërén. T j!: ' 

38. Aliegevangen die gehouden werden ’t zy uit au¬ 
toriteit van den gerichte ofandefs, felfs op degalèyen, 
ter faken der voórgaende én tegenwoordige beroerten, 
fullen geflaëkf én in vryheid geftelt werden ten weder- 
Zijden . fóncfernênigrantfoén të betalen : cafferendeen 
affchaffende alle voorgaendé verban ten iffen ten defen 
aenfien, en óbtlaftende den Borgen der felver. En ver- 
ftaen nochtans niet, dat dé rantfocnen diealrede ver- 
fchoten en betaék fijn geweeft, by dewelke in krijge ge¬ 
vangen warén,Wedergeeifcht fullen wérden vanden ge¬ 
nen diefe ont'farigén mochten hebben. En belangende 
*tgene gefchied en gevangen is geweeft by wegë van vy¬ 
andfchap, óf door vyandfchap tegen ’t openbaer regle¬ 
ment of particulier der Hoofdénj Gemeenten en Pro¬ 
vinciën die bevel hadden, én de welke niet én is, of fal 
Werden toegeftefnt binnen twe maenden na verkon- 
dinge van onfe tegenwoordigébével, ter een enter an- 
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der zijden, fal des vervolg mogen gedaen werden civi~ 
lij ken door wegen van J uftitie. 

3 9. Ordonnerende ook dat ftraffe werde gedaen van 
den crimen en mifdaden begaen tegen de perfonen der 
felven zijde, in tijden van troubles, beftand of ftilftand 
van wapenen , ten ware alfulke daden toegeftaen waren 
by den Hoofden ter een en ter artder zijden,binnen den 
felvigen tijd van twe maenden. En belangende de lich¬ 
tingen, uitperfingen van penningen, wapendrachten 
en andere exploicten van oorloge gefchied uit eigen 
autoriteit en toeftand , daer van fal vervolg gedaen 
werden by wege van Juftitie. 

40. Demeublen die in nature eri wefen bevonden ful¬ 
len werden, en niet genomen zijn geweeft door wegen 
vari vyandfchap, fullen weder gegeven werdén den ge¬ 
nen die de felve toebehoren, fo die zijn en bevonden 
werden dan noch als dit voorfz bevel gekondigt fal we¬ 
fen , in handen der gene diefe fullen genomen hebben, 
oft van hun erfgenamen fonder eenige penningen we¬ 
der te keren om de reftitutie der felver , en daer de 
voorfz meublen verkocht waren geweeft by autoriteit 
der Juftitie, of door andere commiffie óf openbaer be¬ 
vel fovan de Catholijken, als die van dc voorfz Religie, 
fullen niettemin mogen gevindiceert werden, mits we¬ 
dergevende den prijs van dien aen den kopers: Verkla¬ 
rende dat geen adte van hoftiliteitis, ’tgene tot Parijs 
en elders gedaen wierd den i4Augufti 157r.cn de na¬ 
volgende dagen, in gevolge van’t gunt gefchiede den 
voorfz 24 Augufti. 

41. Ten aenfien van de vruchten van’ onroerlijke 
goederen, een yegelijk fal wederkeren in fijn huifen en 
goederen ,en wederzijdelijk genieten de vruchten van 
defen tegenwoordigen jare, felfs de Geeftelijke, niet 
tegenftaende alle innemingen en verhinderingen ter 
contrarie gefchied , gedurende de voorfz tegenwoor¬ 
dige en voorleden beroerten, gelijk ook een yder ge¬ 
nieten fal véri de achterftallige ren ten, die by ons niet 
zijn ontfattgen , noch door onlen bevelen entoelaten, 
ook niet by ordonnantie vin Juftitie, oflafte van den 
Hoofden van d’ander zijdèj; 7 ' 

41 De fterkten en'garhifoenen die in de huifenj 
vlecken , fteden en kafteelen zijn, onfen onderfaten 
tóebehórende, van wat Religie en qualiteit die zijn, ful¬ 
len terftond vertrecken na de verkondingevaü dit te¬ 
genwoordig bevel, om de vrye en gehele befittinge en 
gebruik den eigenaers te laten, even als te voren eer fy 
daer van'Ontbloot zijn geweeft, niet tegenftaende alle 
pretenfieh vari rechten, welke die diefe onthoüden,fou» 
den mogen bybrengen, op Welke pretenfien ly hen ful¬ 
len v.erfien by gewonelijke wegen van Juftitie, na dat fy 
de voorfz befittinge verlaten hebben, fulx wy fpeciaiijk 
volbracht willen hebben, ten aenfien Van de beneficiën 
daer van de titulaire onrgoed zijn geweeft. 

43. Alle titelen, papieren , bewijs-tekenen en docu¬ 
menten die genomen fullen zijn geweeft, fullen weder¬ 
zijds wedergegeven werden den genen diefe toebeho¬ 
ren, al is ’t fo dat de voorfz papieren, daer de voorfz ka¬ 
rtelen en huifen daer de felve wierden bewaert, ingeno¬ 
men en gefaifeert zijn geweeft, ’t zy door fonderlingen 
laft vari orifén Lieutenariten en Gouverneurs, ofuic 
macht van de Hoofden der andere zijde, of onder eenig 
ander voorweriden dat het zy. 

44 Den vryen handel en paffagie fal herftelt wer¬ 
den dóór alle de fteden , vleckeri, dorpen, bruggen eri 
weger) van onfen voorfz Rijke, Landen, en Heerlijk¬ 
heden onfer gehoorfaemheid en befcherminge, fo tef 
zee als te lande, rivieren én verfche wateren, gelijk de 
felve waren voor en na de tfoubles, en alle nieuwe tol¬ 
len en fubfidien , door andere als onfe autoriteit inge- 
ftelt vgedurende de voorfz beroerten, fullen afgefchaft 
wefen. 

45. Alle plaetfen, Steden en Provinciën van onfen 
voorfz Rijke; Landen en Heerlijkheden onfer ge¬ 
hoorfaemheid, fqllen genieten de felvige privilegiën, 
vryhedén en immuniteiten , markten , jaarmarkten, 
jurifdiëtieh en ftoelen van Juftitie als de felve plach¬ 
ten voor de tegen woordige beroerten , niet tegenftaen¬ 
de deverftellingen eeniger der voorfz ftoelen, en al- 
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len brieven ter coótrarien, welke ftoelen herftelt fullen 
werden ter Steden en plaetfen daer die te voren waren. 

46. En na dien wy hier voren verklaert hebben de 
voorfz geënigde Catholijken, en die van de voorfz Re¬ 
ligie bequaem tot bedieninge onfer ftaten, ampten, en 
waerdigheden, hoedanig die zijn mogen, heerlijk, of 
Van de Steden onfes voorfchreven Rijx , landen en 
heerlijkheden ortfer voorfchreven gehoorfaemheden, 
en indefelvige fonder onderfcheid ontfangen en toe¬ 
gelaten te werden : willen wy dat defelvige van gelij¬ 
ken fullen mogen bedienen de ampten van Procureur, 
Syndicq der Landen, Steden en Vlecken, en in allen 
Raden toegelaten te werden, als mede in allen delibe- 
ratien en vergaderingen , fo eleétive der Staten van 
Provinciën,als andere bedieningen van de voorfz faken 
hangende, fonder dat de felve ter fake van de voorfz 
Religie, of der voorfz troubles fullen mogen verfteken 
Werden, en totte bedieninge verhindert. 

47. En , fullen die van der voorfz Religie hierna- 
maelsniet mogen werden befwaertnoch overlaftmet 
eenige gewoonlijke of ongewoonlijke laften meer als 
de Catholijken,en na de proportie van hun goederen en 
middelemen fullen mogen de partyen die vermeten ful¬ 
len over laft te zijn, hen voorfien voor Rechters, welke 
daer van de kenniffe toebehoort, en fullen alle onfe on- 
derfaten, van wat religie en ftant die zijn mogen,fonder 
onderfcheid ontlaft werden van allen laften, ingeftelt 
ten wederzijden op de gene die abfent waren en hun 
goederen niet en gebruiken ter faken van de troubles: 

{F. ijs.) fonder nochtans te mogen weder eifchen de vruchten 
die gebruikt mogen zijn tot betalmge der voorfz laften. 

48. Verftaenooknietdatdè voorfz vereenigde Ca¬ 
tholijken en die van de voorfz Religie, noch andere 
Catholijken welke in de Stenen en plaetfen woonden 
by hen ingenomen en onthoi/den, en die hen gecontri- 
bueert hebben, fullen worden vervolgt om de betalin- 
ge der laften, beden,o&roy, oploop,feparatien,gebruik, 
en andere impofitien, enfublidien vervallen en ingefet 
Zedertden 24 Aug. 1771- tqt nu toe, ’t zy door onfen 
bevele of door ad vijs endeliberatie van onfen Staten, 
Gouverneurs van Provinciën, Hoven van Parlemen¬ 
ten en andere , daer vanwy hen hebben ontlaftet en 
ontlatten, verbiedende onfen Threforiers van Vrank- 
rijk, Generalen van onfen Finanticn, Ontfangers Ge- 
nerael en particulier,- hun Commifenenondergeftel- 
de, en allen anderen intendenten en Commiffariffen 
van onfen voorfz Finantien ,d’felvige t’onderfoeken, te 
quellen, t’ontruften of temoeyen, direételijkpfindi- 
sedtelijk , in wat voegen het zy. 

49. Verklaren dat wy houden en achten onfen lieven 
en feer beminden broeder den Hertog van Alen§on on¬ 
fen goeden broeder, onfen liefftenen feer beminden 
fwagerden Conink van Navarre voor onfen verwante 
en fwager; en onfen lieven en feer beminden neve den 
Prince van Condé voor onfe maegfehap: getrouwe on- 
derfaet en dienaer, gelijk wy ook houden en achten on¬ 
fen feer lieven en beminden neve den Heere van Am- 
ville Maerfchalk van Vrankrijk, en allen anderen Hee- 
jen, Ridderen, Edelen, Officieren, inwoonderen van 
Steden , gemeenten, vlecken, gehuchten, en andere 
plaetfen van onfen voorfz Rijke en Landen onfer ge - 
hoorfaemheid, die d’felve gevolgt, geholpen en by ge- 
ftaen hebben, gunfte en faveur geboden, in aller ma¬ 
nieren dat het zy, voor onfe goede getrouwe onderfa- 
len en dienaren, en verftaen hebbende de verklaringe 
van onfen voorfz broeder den Hertog van Alenqon,wy 
houden ons wel en volkomelijk voldaen en bericht van 
fij ne goede meninge, en dat noch door hem, noch door 
de gene die daer toe gekomen zijn, of die hen eenigfins 
daer onder vermengt hebben,’t zy levendige,’t fy dode, 
niets en is gedaen nochte gefchied dan tot onfen dienfte. 
Verklaren alle arreften, informatien en proceduren 
hier op gedaen en gegeven, krachteloos en van onwaer- 
den, als een fake nooit gefchied: willende dat de felve 
werden uitgelefcht en afgefchaft, en uit denregifteren 
der Greffien ge weert, fo wel van onfen Hoven van Par- 
lemente, als allen anderen jurifdidtieadaer d’felve zijn 
geenregiftreers. 

?ó. Wy houden en achten ook voor onfen magen, 
geburen en vrunden,onfen lieven en feer beminden ne¬ 
ven den Palfgrave, Ceurvorft des H. Rijx en den Her¬ 
tog Johan Caftmir fijnen fone, en dat ’t gunt gefchied is, 
by hen niet en is gedaen, dan t’onfen dienfte. 

51. Verklaren infgelijx de lichtinge en uittrecken 
der Switieren,felfs uitten Graeffchappen van Neufcha- 
ftelen Vallaugin,en anderen quartieren hoedanig die 
zijn, niet gefchied te zijn dan tot onfe dienfte. 

51. Willen dat de kinderen der gene die uit onfen 
Rijke vertrocken zijn, zedert de dood van wijlen Co¬ 
nink Henrik onfen eerwaerdigen Heere en Vader, ter 
fake van de religie en beroerten,of wel de voorfz kinde¬ 
ren geboren zijn buiten onfen Rijke, gehouden fullen 
werden voor ware Francoifen en Rijxgenoten, en heb¬ 
ben de felvige fodanige verklaèrt, en verklaren, fonder 
dat hen van noden zy eenige brieven te nemen van ge¬ 
boorte,of anderen provifien van ons,als dit tegenwoor¬ 
dige bevel en edidt: niet tegenftaende onfen ordonnan¬ 
tiën ter contrarie,welken wy gederogeert hebben en 
derogeren by defen. 

$3. Sullen fowel onfe voorfz broeder den Hertog 
van Alenqon,den Conink van Navarre,den Prince van 
Condé,als d’voorfz Heere van Amville,en andere Hee- 
ren, Ridderen, Edelen, Officieren, Steden,gemeenten, 
en alle andere diefe bygeftaen en geholpen hebben, hun 
hoirs en nakomelingen,vry en ontlaft van allen pennin¬ 
gen,die by hen of door haer ordonnantie gelicht en op¬ 
genomen zijn ,fo van onfen ontfange en financiën, tot 
wat fommedie belopen mogen, als van de Steden, ge¬ 
meenten ,en particuliere, van renten, opkomften, ver- 
kopinge van roerlijke geeftlijke goederen,en ander grof 
bofchgewafch ons toebehorende, of tot anderen breu¬ 
ken,buiten rangoenen,of andere nature van penningen, 
ter fake der tegenwoordige of yerleden beroerten , fon¬ 
der dat die,noch dewelke tot lichtingen der voorfz pen¬ 
ningen van hen zijn gecommitteert geweeft, of ook die 
gegeven of opgebracht hebben, hun voorfz ordonnan¬ 
tiën derhalven eenigfins fullen mogen werden onder- 
fochtjtegenwoordelijk noch in toekomenden: en fullen 
blij ven,fo fy als hun Commilen,vry van alle handelinge 
en bewint der voorfz penningen, overbrengende voor 
alle omlaftingeacquiten afgericht binnen vier maenden 
na de verkondinge van dit tegenwoordig bevel, gedaen 
in onfen Hpve van Parlemente van Parijs, en die van 
onfeq voorfz broeder den Conink van Navarre,Prince 
van Condé en Marefchal van Amville, of van de gene 
die van hen waren gecommitteert tot het horen en flui¬ 
ten hunder rekeningen, of van anderen Hoofden, ge¬ 
meenten van fteden die laft gehad hebben gedurende de 
voorfz beroerten. Sullen van gelijken de inwoonderen 
van de ftad Rochelle en andere gemeenten, ontlaft blij¬ 
ven van alle generale en particuliere vergaderingen, in- 
ftellinge van gerichte,policie en reglementen tuffen hen 
gefchied, vonniffen en executien der fel ver, ’tfy in cri¬ 
minele of civile materiën,infgelijx ook van allen vyand- 
lijken feiten, lichtinge en beleid van oorlogsvolk, mun- 
tinge van gelde gefchied na de ordre der voorfz Hoof¬ 
den, gieten en inneminge van gefchut en munitiën,fo in 
onfen als particuliere rufthuifen,makinge van polver en 
falpeter, innemingen, fortificatiën, afwerpingen en de- 
molitien van Steden, Caftelen, dorpen en vlecken, aen- 
flagen op de felve gedaen,, brandingen en afwerpingen 
van Kerken en huifen, reifen, intelligentien, onderhan- 
delingen, traélaten, en contra&en met allerlei vreemde 
Princen en gemeentcn gemaekt, invoeringe der voorfz 
vreemdelingen binnen den Steden en anderen oorden 
onfes Rijx, en generalijk van alle het gene dat gefchied, 
ehandelt of gedaen is, fo by de geaffocieerde Catholij- 
en als die van der voorfz Religie, gedurende de tegen¬ 

woordige als voorleden beroerten, t’federt de dood van 
wijlen onfen voorfz Heere en Vader: hoewelfulx parti¬ 
culierlijk uitgedrukt en gefpecificeert mofte wefen,ver- 
ftaende dat volgende onfe tegenwoordige verklaringe 
de Heere VidamedeChartresen van Beauvpir , ontla¬ 
ftet zijn en blijven fullen, en ontlatten de felvige fpecia- 
lijk by defen, van de tyaétaten en handelingen by heit 
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te 1561. houdende en achtendenietsby henindefenge- i 
daente zij n, dantotonfen diende,hoewel inde voor- 
gaende edicten van vrede-handelinge des geen uitdruc- 
kelijk vermaen en isgefchied : en mits ’t guntvoorfz is 
de voorfz vereenigde Catholijken en die van de voorfz 
religie lullen afftant doen en wij ken van allen alïöciatien 
diefy binnen en buiten defen Rijke hebben,en en lullen 
voortaen generleye penningen opnemen Tonder onfen 
toelaten, verfamelingen van krijgsvolk doen, andere als 
hier voren toegelaten werd,en Tonder wapenen, Tulx wy 
hen verbieden, óp penen van ftrengelijk geftraft te wer¬ 
den,als verTrriadersen brekers van onTe ordonnantiën. 

54. OnTe Officieren vande voorlz ftad van Rochelle, 
nochte de Bailliüws, Schepenen, Pairen en andere in- 
woonders der felvër en Tullen niet achterhaelt, gemoeit 
nochte ontruftet werden van wegen de bevelen, decre¬ 
ten van gevarigenifle gefchied To in de voorfz Stad als 
daer buiten, executien van hare vonniflen t’federt gé- 
volgd, To ter Take van eenige gepretenteerde aenfiagen 
tegen de voorlz. ftad gedaen,ih de maënd van Dec^mb. 
1*72 als vah wegen een Tchip gehaemt la Rondelle en 
d’executie der vonriiiïèn gegeven tegen dievandetoe- 
ruftinge deflelfs, noch om ander adlen hoedanig die 
zijn, daer van wy hen volkomelijk hebben ontlaft,ge¬ 
lijk hier voren geleid is. 

5 ?. Alle prinTen de welke gedaen zijn uit krachte van 
oorloven en conTenten gtge/en, en welke geweTen zijn 
geweeft by den Rechters der Admiraliteit en anderen 
CommilTiriTen daer toe gedeputeert by den voorlz ver- 
eenigden Catholijken, en die van de voorTz religie, (ui¬ 
len onder het beneficie van dit onTe tegenwoordige E- 
didl gealTopieert blijven, Tonder dat der wegen eenig 
vervolg Tal werden gedaen , noch deCapiteinen hen 
borgen,en de voorTz Richters Officieren en andere ach¬ 
terhaelt noch gemoeit in eeniger manieren dat het zy, 
niettegenftiertde allerlei brieven vari marqué en arre- 
ften, hangende en noch nietgeoordeelt ,des wy willen 
dat hen volkomen en gehele handlichtinge gelchiede. 

56. In de afgeworpene of gedemantileerde Steden 
gedurende dë voorleden eride tegenwoordige beroer¬ 
ten , Tullen de rüynen en afworpingen der Telver by den 
inwoonderen hermaekt en weder opgericht mogen 
werden, To ’t hen goed dunkt, tot hunnen koften. 

57. Die vanden verenigden Catholijken en de voorlz 
religie die in huure of pachte genomen hadden voorde 
tegenwoordige beroerten eenige Greffien of andere do¬ 
meinen, tollen of importen, en andere rechten ons toe¬ 
behorende , welke fy niet hebben konnen gebruiken ter 
fake der voorTz beroerten, Tullen blijven ontlaftet,gelijk 
wy die ontladen van dat Ty van hun pachten nieten heb¬ 
ben ontfangen Tedert den 14 Aug 1 y 72 of dat fy Ton¬ 
der bedrog(ouden hebben betaelt elders dan inden ont- 
fangevan onfeFinantien ,niet tegenftaende allen obli- 
gatien daer op by hen verleden en gepa(Teert. 

58. En vermits de bitterheid en volherdinge der be¬ 
roerten , welke in onfen Rijke langen tijd geduert heb- 
den,de welke d’ordre aller dingen To Teer verandert heb¬ 
ben , dat (onder wederoprichtinge van dien on mogelijk 
foude wefen onfe onderlaten te houden in de goede ee- 
nighëid eh ver(land,de welke onder hen behoort re we¬ 
fen, dm de felve te doen leven in rufte en vrede, Tulx al- 
tijds isgeweeft önfe voornaemfte (orge en vlijt, bemer¬ 
kende dat om daer toe eenen goeden voet te nemen, wy 
niet en föüden beter doen als daer op te horen de re- 
monftraiitien van onfen voörfc önderfaten,en van allen 
de Provinciën van onfen voorTz Rijke, hebben wytot 
defen einden, ter aenkomftetdt defer Crone voorgeno¬ 
men een by een komfteen generale vergaderinge vande 
Staten te doen: Tulx wy tot onfen groten leetwefen niet 
hebben konnen doen ter Take Van de voorTz beroerten. 
Tot welken,Gode hebbende belieft een einde te geven, 
volherdendein degoede en heilige meininge tot onfen 
önderfaten, feggen eri verklaren wy, willen en belieft 
ons, dat de voorTz Staten Generael door ons Tulleri wer¬ 
den ontboden,en by een geroepen binnen onfe ftad van 
Bloys, om aldaer te vergaderen volgens de góede Oudé 
cn loflijke gewoonten van defen Coninkfijke, binnen 
(es eerftkomende macnden, te rekenen y«inden dage der 

verkondinge van onfe tegenwoordige bevel binnen ott- 
Ten Hove van Parlementc van Parijs: en Tullen tot dien 
einden by ons werden afgevaerdigt de commiffien tot 
defen nodig,om ‘op de vertoningen,klagten en befwaer- 
niiten die ons van haren ’t wegen Tullen werden gedaen, 
gehoort, by ons geordent te werden, fo wy nodig en 
bequaem Tullen bevinden totten welftand van orden 
voorTz Rijke. 

59. De voorfz vereenigde Catholijken en van der 
voorTz religie,Tullen gehouden wefen terftont na de ver¬ 
kondinge of publicatie van dit ons tegenwoordig edidt, 
te doen vertrecken alle garnifoenen uitten (leden,plaet- 
(en,kaftelen en huifen die fy inhouden,toebehorende fo 
ons als den particulieren, namentlijk den Geeftelijken, 
en de felve te verlaten, weder te leveren en in aller vry- 
heid te (lellen,in den fel vigen (late als die waren voor de 
tegenwoordige en voorleden beroerten. En niet te min 
om Tekere goede infichten, hebben den voorfz verenig¬ 
den Catholijken en die vande voorfz religie in bewarin- 
ge gegeven de acht navolgende (leden :te weten Aiguef- 
mortes en Beaucaire, in Languedoc : Perigneu* en le 
Mas de Verdun in Guyenne: Nuyons en Serres, ftad en 
kafteel in Dauphiné: Y(Toyre in Auvergne, en Seyne,Ia (E< *S30 

grand Tour en den omloop van dien, in Provence. En 
Tullen onfen vooriz broeder den Conink van Navarre 
Prince van Condé, Maerfchalk Damville, en de gene 
welke geftclt Tullen werden tot bewaringe der voorfz 
(leden,beloven op hare trouwe en eere.onsd’felvige wel 
en getrouwelij k te bewaren En Tullen ook by ons in de 
andere (leden diefy tegen woordelijk houden, geen an¬ 
dere Gouverneurs nochte garnifoen geftelt werden, en 
die by hen, als gefeid is, Tullen overgelevert werden, als 
daer van ouden tijden zijn geweeft, en lëlfs ter regerin- 
ge van wijlen Conink Henrik onfen voorTz Heere en 
Vader; en begerende infgelijx onfen önderfaten van al¬ 
len onlèn anderen Steden , in alles wat ons mogelijk Tal 
wefen te verlichten. Verklaren datter geen Gouverneur 
noch garnifoen wefen Tal,dan daer waren ten tijden van 
wijlen onfen voorTz Heere en Vader,gelijk wy ook niet 
en willen, dat binnen onfen Caftelen , Steden, huifen 
en goederen onfen particulieren önderfaten toebeho¬ 
rende van watqualiteitdie zijn ,geen andere garnifoe¬ 
nen als die gewoonlijkin tijde van vrede aldaer plach¬ 
ten te wefen ,en Tullen zijn. 

66. Verbieden allen Predikers,Lefers en anderen die 
in hopenbare fpreken,geen woorden nochte redenen 
te fprekeri ftreckende om ’t volk tot oproer te verwec¬ 
ken; macr hebben de felvige belaft en belaften, dat Ty 
hen onthouden en befcheidentlijk geleiden, niets te feg¬ 
gen dan ’tgunt ftreckerot onderwijs en ftichtinge der 
toehoorderen,en om de vrede en rulle te handhaven by 
ons in defen onfen Rijke opgericht, op de breuken ver¬ 
vat in onfen voorgaende bevelen: beladende alderuit- 
druckelijxft onfen Procureurs öeneraels, eh andere» 
onfen Officieren , de hand daer aen te houden. 

61. Willen, ordonneren en belieft ons, dat alle Gou¬ 
verneurs, Bailliüws, Senefchals, en andere ordinaire 
Richters van de Steden defesonfesConinkrijx,terftond 
naden ontfank van defen onfen bevele fweren fullen te 
doen onderhouden, en onderhouden, elx in fijn ge¬ 
bied. Gelijk ook fullen doen alle Meyers, Schepenen, 
Capittelen en andere Officieren der Steden, ’t zy jarige 
of eeuwige Bevelen ook onfen voorfz Bailliüws, Se- 
nefchalen of hun Lieutenanten ,den voornaemftender 
Steden te doen fweren, fo van d’een als d’andere Reli¬ 
gie d’onderhoudinge van dit tegenwoordige bevel bin= 
nen acht dagen na de verkondinge van dien , (lellende 
alle onfe önderfaten in onfe bewaringe en hulde; en 
d’eeneinde bewaringe der ander: gelijken eed Tal ge¬ 
daen werden voor den Baiiliuws en Senefchallen, elk 
t’fijnder oort by den Heeren en Edelen, tot welken ein¬ 
den fy gehouden fullen zijn de felvige perfonelijkte 
doen vergaderen binnen den voorfz cijd of door Procu¬ 
reur. En fal den eed ten aenfien van de tijdlijke Officie¬ 
ren vernieuwt werden, ter inlfellihge van hun ampten. 

$2. En op dat alle onfe Jufticieren en Officieren als 
andere onderdanen,klaèrlijk en met aller (ekerheid ver¬ 
wittigt werden van onfen wille en meninge, om alle 
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Het neger 
twijfteïen mifverlknd te weten j d’welk foude mogen 
ontftaen ter fake der voorgaendeEdi&en. Wy hebben 
verklaerd en verklaren alle andere Edi&en, brieven, 
verklaringen, modificatiert, feftrihcftien en interpreta- 
tie-n, arreften en regiftren, Fo heimelijke als andere de- 
liberatien hier voren by onsgedaen in onlen Hoven 
van Parlemente, en anderen die hier namaels fouden 
mogen gedaen werden, tot nadeel van dit onfe tegen¬ 
woordig bevel,belangende ’t ftuk van de Religie en be¬ 
roerten gefchied in defen onlen Coninkrijke, te wefert 
krachteloos, nul en van onwaerden : welken , en den 
derogatorien daer in begrepen, wy door defen onfen 
Edi&egederogeert hebben en derogeren, van nuaen 
als van doen d’felfde afdoende, wederroepende en caf- 
ferende,uitdruckelijk verklarende, dat wy willen dat 
xfitonfeEdidt fy feker, bondig en onverbrekelijk ge¬ 
houden en bewaerd, fo van onfe voorfz Officieren en 
Jufticieren als onderfaten,fonder fich te houden,nochte 
inlicht te nemen, op allen ’t gene d’ welke d’felve moch- 
te tegen wefen of derogeren. En omaen defen onfen 
Ediót de hand te houden, en t’aenhoren de klachten 
van onfen voorfz onderfaten op de contraventien van 
dien, ordonneren onfen lieven en feer beminden Ne¬ 
ven den Marefchalken van Vrankrijk,hen te vervoegen 
elk in fijn Provinciën van hare verdelinge, en terftond 
te voorfien van ’t gunt nodig fijn fal tot onderhoudinge 
en uitvoerïnge van dit Edict. 

63. Ontbieden ook onfen lieven, feer beminden en 
«etrouwe lieden van onfen Hoven van Parlemente,dat 
fy terftont dit tegenwoordige Edidt ontfangen hebben¬ 
de , alle dingen ftilftaende, en op peine van nulliteit 
van de adten ,fofy anders deden ,gelijken eed doen als 
hier voren, en dit onfe Edidt doen kondigen, en ter re- 
giftre Hellen in onfen voorfz Hoven, volgende de for- 
me en inhouden, fuiverlijk en fimpelijk, fonder te ple¬ 
gen eenigemodificatien, reftrinctien, verklaringen of 
verborgen regiftren , noch ook van ons te verwachten 
ander bevel noch gebied, en onfen Procureur generael 
de voorfz verkondinge terftond en fonder ophouden te 
verfoeken en te vervolgen , lallende infgelijx onfen 
Lieutenanten Generaels en Gouverneurs van onfen 
Provinciën ’t fel ve terftond elk in en aen fijn oortvan 
hun Provinciën te doen kondigen , bewaren en onder¬ 
houden, fonder te verwachten de verkondinge van on¬ 
fen Hoven, op dat niemand en vermete oorfaken van 
önwetenheid, en dat des te raffcher alle wegen van vy- 
andfchap ,lichtiqge van penningen, innemingen en af¬ 
werpingen ten wederfijden ophouden mogen en ceffe- 
ren : verklarende van nu aen de voorfz lichtingen van 
penningen,afwerpingen,innemingen en rovingen van 
meuble goederen, en andere daden van vyandfchap,die 
na de verkondinge van de voorfz onfen Lieut. Gene¬ 
raels fouden werden gedaen, reftitutie, ftraffe en ver- 
goedinge te zijn onderworpen. Ten welken einde wy 
willen dat fal werden geptocedeert tegen den overtre¬ 
ders na gelegentheid vander fake te weten tegen dewel¬ 
ke wapenen fullen gebruiken,gewelt of moetwille inde 
overtredingeen inbreuke van dit onfe tegenwoordige 
Edidt , verhinderende dedaed en effedt van dienmit 
ftraffe des doodsponder hope van vergiffenifle of gena¬ 
de, en belangende d’andere overtredingen dieniet en 
fullen gefchieden by wege van wapenen , geweld of 
kracht, füllen door andere lijflijke ftraffen geftraftwer- 
den alsbanniffemencen, eerlijke beteringen, en ande¬ 
re na dë fwaerheid van de fake, en ’t goedvinden van 
verfachtinge des Rechters, welken wy de kennis gege¬ 
ven hetibert ; belaftende in defen hare eeren, confcién- 
tien en geiViffen van daer in te procederen metbillig- 
heid en gelijkheid , fodat betaemt, en fonder onder- 
fcHeid van perfónen, of Religie. Willen ook dat alle de 
troepen van oorlogsvolk, fo te voet als te paerde, Fran- 
coyfcn of vreemdelingen ten wederfijden, uitgefondert 
onfe ordinaire Compagnien van onfe gardes ofwach- 
te, en garnifoenerc van Frontieren, datfe terftond na 
verkondinge van onfe dit openbare Edidt vertrecken 
na hun land en huifen , en aldaer vredelij kleven, ten 
minftenontruftingeonfer onderdanen, fonder te ple¬ 
gen geweld, of moetwille op .lijfftraffè. Van gelijken 

dé Boek. 1576* 
bevelen wy den voorfz lieden houdende onfe voorfz 
hoven van Parlemente,kam eren van Rekeningen,Ho- 
ven van beden, Bailliuws, Senefchalen, Prevoftenen 
allen anderen jufticieren en Officieren,dien ’t behoren 
fal, of hun Lieutenanten, dat fy dit onfe tegenwoordig 
Edidt en ordonnantie doen leien, kondigen enRegi- 
ftreren in hare haven en Jurifdidtien,’t felve onderhou¬ 
den en bewaren onverbrekelijk van pundt tot pundt, en 
den inhouden vredelijk en volkomelijk doen genieten 
allen dient behoren fal, doende ophouden alle verhin¬ 
deringen en beroerten ter contrarie- Want fodanigis 
ons behagen. In getuigenis hebben defe tegenwoordige 
met onfe eigen hand getekent, en aen de felvige, op dat 
het een vafte fake zy en eeuwelijk, handig onfen zegel 
doen aenhangen. Gegeven tot Parijs in de Mey-maend 
in’tjaerder genaden 1576. en van onfen Rijke hettwe- 
de. Getekent Henry. Leger was gefchreven by den 
Conink in fijnen Rade, ondertekent Fizes,en ter zijden 
Vifa. Gelefen, gekondigten geregiftreert, gehoort, eti 
fulx verfoekende den Procureur Generael des Coninx, 
tot Parijs in Parlemente, den Conink daer fittende, den 
14. May 1576. Getekent 

Du-Tillet: 

«£en 30 ^tinij iö f rnmïfcuö ^onruug eerfte 25if- Jg* 
fcljopban^nttoerpen/ bieöe inftellingebernieutoer gg 
25tffcf)oppen Dan pet 3j5ebcrlanb/ (toefenbe toeleen mUjs23if> 
banbe boo?neenifte oo?fabcn ber ^eberlanbfer beroet* fö°| . 
ten) benaerftigt en eintdijb te toege geb?acbt fieeft/öe# toerpen 
fertoerelboberleben. go?* 

JAER-DICHT. 

Den dert\Ghfien BraCkMaent If den BljfChop ge(lor~ 

FranClfCVsSonnIVsdle.’t NeerLandheeft bedorWen• 

H^jet bo?en i.ë berbaelb bat be i^eete ban JliergcsS 
bet leger boo?3©oerbcn met omtrent 1000 man 

baböe berfterbt. 3Me ban ber <®oube biet ban berab* 
berteert ftjnbe/en berfepetbene abbertentten bebomen* 
be/öatbebpanben feberen aenftag op bet<ö5oubeen 
opte«©outfe-f!uïfe booplianben Dabben/ bat tot 8t* 
teebt beel gereetfebap tóerbe gemaebt ban nieutoé 
fterbe ftljoutoen/ ttoe en ttoe aen malbanberett/en ttoe 
ïnbe lengte baftgebetenb/ enfulbe biet met beien tot 
eeneenparigengangenobetloop/ batter oob beïege* 
fefjut lag op rabetg / maec leger als? op gemene belt* 
raöeröenmeer anbet gereetfefjap ban b?uggen op pip 
pen / fiebben ’t felbe ben ©aincc ban <©?anglen ben i z 
SJulij obergéfcïpeben/ bie baer jegens terftónb berfag/ 
toantbpopbefcl)anfcbanbc<©ontfe-lIutfcl)etgarntï 
foen terftónb betanberbe/ en met btctualte en anbere fitDe 
notelnbefabenberft'enljeeft/ befgelijje Heeftbpbinnen 
bet <©oubcb?icbaenbcIen^cI)ottengefonben/berijd ^ 
fïe bo?geren op p20btfte ban rogge geflelb / en ban toe* fcpnfe 
gen be Staten baer binnen gefonben bojen/ baeöen g ®*. 
Haring / en be flab biet cn baer boen bcrfïerben/te toe* 
ten/ be €lentoegfe-poo?t toerb afgebjoben/ en be graf* uerfim 
te toerbalbaer buiten be balbjugge bertoijb / en be 
Ijoogte boo2 befelbe poo?te leggenbe/cn gaenbe na ^an 
ban i§tooÜenb?ugge toerb afgebart/en b’aerbe binnen 
aen be bellen aen beiben’ jijbe ban be poojte geb?acbt/ 
ban gelijben toerb oob afgeb?obcn ben groten to?en 
tufftbén be ®ientoegfe pop2ten bet ^oelpoojtgen / en 
ben tojen toet pupen/ bout/ aerbe/rijfen cn fant gebulb/ 
oob io tot berflerbirtge bec fïaö bp ben graten gecon* 
fentee?t/batmen niét alleen met bulpe banbe febutterie 
binnen ber fïab fouten boen brengen be toillige bomen/ 
röfen en elfen om be flab (laeubc/maer oob batfe fou* 
ben mogen boen af bouben ’t 53ofclj ban feben-buifen/ 
en ’t 22>ofcD ban ^ieuberben / na be befte gelegentljeib 
cn ’tmeefte gerief., Stem nocli feber 25oüperb buiten 
ben ^ottersipoo?t.€n om bc penningen baer toenobtg 
3Önbc te betbaïlen/foubemcn bbo? eerft boen beebopen 
’t getimmétte banbe Cöofteren en berben/bie tot geert 
gebmib tn toaren bebeerb / en be fteen ban ’t tjemeeft 
lanb/ftaenbe buiten’t nieutoe jBoltoerb/eertpbö gebe* 
flirtéétt tot fiét mgftén ban nen nieutoe ftui^ en tolHuis? - 



J7*- Oorfpronk der Nederlandië Beroerten. 
’ttoeïballetfalfo geeffectueerttoerbe/ en beeft Bobcu 
trien albaer gefonben ben Coronel 25aulfourtotafiï? 
ftcntte ban be l^eere ban Stoieten/ om gefamenbet? 
J)anö en met goebe owrefponbentie op allee? te boo?? 
ften/ toaec boo? Het boo?nemen en beffetn ban ben 
re ban fêiecges?/ geen boo?tganb en breeg. 

Wan? qin ’t tjegtn ban Sulto te? ’er een defant uit ©?anb? 
rijb binnen jBibbelbo?g bp ben p?tnce ban drangten 

en gebomen/ Hem aenbiebenbe terflonb tot fijnen btenfie 
ge* te brengen 3000 5pcancotfen: be ptnce ontfinb Ijem 
öaeu biienbelp/ en Htelb Ijem eenige trjb op / maec alfo be 
ince Spangtaecben bafi begonben te mutinecen omtrent 
' <©? ^terib^ee / en bat men Hoopte baec uit toat goebë te 
den bertoacöten boo? bie ban l^ollanb en ^eelanb / en is? 
; niet raebfaem gcboriben boo? bicn tijb meer oo?logs?- 

bolb in ’t ianb te laten bomen. 
»r+0 Cn alfo in ben boc?leben jare 157?. biet oo?log- 

fcbepen ban ©Itffinncn bos? contrarie totnb/ of ge? 
&?eb ban eenige gcreeöfcbappen/ of bictualie gebo? 
men toacen in be J$aben ban Jpalmouts? in Cnge? 
ianb/ altoaet fp ban eenige be toelbe p?etenbeerben 
ban baec befcDabigt te 5ijn / toccben gearcefïeert / Det 
fcljeepes-bolb geburenbe be aenpoubinge lebenbe in 
armocbe/ 3tjn baec ban gebomen/ en Hebben bare 
felacDten in Zeeianb gebaen/ fo is? Ijierboo? gebeurt 
bat be ©liffingcrs? in bcfcn jare 157<J. becfcfjeiben Cn? 
nelfe fcbepen met boopmanfcbap gelaben met getoelb 
genomen / en tot ©lifftngen ingeb?oc0t Hebben/ en 3ijn 
jiocfj anbere fcbepen ber Cngelfe in ^eelanb gcac? 
cedeert geb)o?ben/fu!r bat uit bit mis?becftanb/ toel 
groter 3bjarigbeib foube Hebben bonnen bolgen. 3&an 
alfo be ftoince ban dcangten bienbalben eenige be? 
ieefbe b?ieben aen be Coninginne HabbcgefcH?eben/ 
om bit mis?ber(lanb ter nebec te leggen / fo beeft be 
Contnginne om bier fabe tot HBibbelburg aen ben 
$?tncc gefonben / Sic j©illiame ginter/ üibber/ en 
HSr. föobcrt 25eale/ Secretaris?/ met eenige debepu? 
teecbcuit Het Collegie ber Coopiuiben/genoemt 2fi? 
bontucterö. cn na berfcijeiben communicatien / fo is? 
tuffen be boo?f3 l^cerc Jftetnce / en be boo?f5 3©intec en 
55eale gemaebt bit nabolgenbe accoo?b t 

. . t s • ••• v */• * * * * * -y 

ooü A 3tfo Hier te boren eenige arreften 3ijn gebaen/fó 
en' Lx ban bier oo2log-fcbepcn / toebeborenbe ben Hoog. 

en machtigen $?incc ban dcangten/ ben Staten en 
©l eenige intooonbecen ban Eeelanb in be Hanen ban 

jfen/ 3j*almout3 in Cngelanb/gelijb 00b t’febert nocH bèle 
be fcbepen ingeïaben met granen en boopmanfebappen/ 
8e' toebeborenbe be Compagnie Sübonturiers? / en anbere 

onbeefaten ban be booducbtigfïe Coninginne ban 
Cngelanb/ binnen be dab ban ©üffmgen / en boo? Het 

„ bafteelüammebenöin’tboo2f53lantiban ^celanb: 
„ tót ontflaginge ban toelbe bare IBatefl belieft Heeft 
„ tefenbenStrdtlltamejBtmec/ïïtbbec/ en lüobert 
„ 25eale/€bdman/ Hare debeputcerbe / om metten 
„ bó02f3 l^eere ©tince te banöclen / fo is? na berfcbéibert 
3, bebatten ober be 3bjarigbeöen en materiën ter een en 
33 ter anbere 5jjben in ’t b?ienbelijb oberbomen/ en beflo? 
„ ten tuffen ben boo?f3 J^eece $?ince/ en be öoo?f5 C5cbe= 
„ puteerbe/als?bolgt: 
j, Cerdeliiben ben boo?f5 ï)eete p>mce / om ben gro? 
„ ten pbec bie flp Heeft / barcifêajefteit te bebnjfen alle 
3, beHèóiftjbe geboo?faembeib / en fijne onbeefaten alle 
„ bernoegen. ©eeft belooft / en belooft op fijn eere en 
3, tooo?b ban #?fnte/ nu terflonb be 14 fcbepen ben 
3) Coopluibcn / ?6botituciecs? / fo na Hnttoerpen baren? 
„ be / ai0 na Cngelanb bertteebenbe / met allen Hare 
„ boopmanfebappen en toeruflinge b?p te laten/ om Hun 
„ bOo?genomenreifc tebolboen. Cn fal baer-en-boben 
„ ben boo2f5 ï^etc ©?ince lós? laten / een anber fcbip/ 
3, genoemt J^enrp be Honbon met fijne toeruflingen. 
a Stem nocH ttoe anbere fcbepen / gelaben met fuiber / 

bohienbe ban Barbarien / eenige Coopluibcn ban 
j, onben toebeborenbe / alrebe ontlaben bp botlntffe 
„ ban be acbniiraliteil bón ©liffingen / eit genoemt Hef 
3, eebe jHatte 3po?tune ban üonbon / en Het anbere Cïo? 
3, bert©onabentuce. Stfm nocH b?ie anbere fcbepen/ 
n genaemtleiBignon/la üKarie partine/ enpafió 
-/'jyj 

5po?tune/ ingeïaben met olie / fout en anbere Hoop?tc 
raanfebappen / toebeborenbe bes? Contnginne^ onber?e£ 
faten/fo bat ban be ttointig fcbepen feffe ban be Cócp?<c 
Juinen aCbonturiers? alrebe los? 3ün/ om Hun reife tot<<: 
3Cmtoerpentebolb?engen/infgcbjr 00b eenanberbe?cc 
toelb acbtergebleben is?/ om onberbinöert b?p en los? te<c 
mogen bertcecben na 3Hmtoerpen/ en anbere beertien/cc 
te toeten aebt ber Coopluibcn Sïbotuuriers? / en beu 
boo?f5 fcbepen/genaemt ^enrp be Honbon/ iBarie<c 
5po?tune/ robbert 25onabenture/ ben DlBignon / bece 
3)©arie lifêartinc / en be jBarie 3po?tune/in boegenec 
boo?f3 fonber eènig Hinber b?pelijb mogen bertreeben/ce 
en t’3eil gaen na Cngelanb mettenboo?f3Sinteren ce 
ïiobert 35eale. • <e 

«0elijbtopbeboo?f3<J3uiliiaume3Bintet/ ïtlböer/<c 
enüobert 25ea!e/Cbelman/<©ebeputcerbcberboo??<e 
lucHtigfl^ Coninginne ban Cngelanb/ aen be boog?fC 
machtigen l|cere ©?tnceban Crangten/ beloben in cc 
bracljte ber commtffte en maebt ons? gegeben ban toe?<£ 
gen Hare jiaajeflett / binnen fes? toeben/ als? top in €n?ce 
gelanb gebeert fullen 3fjn / fonber eenige p?ocebure/ ‘c 
Hinber of arrefl ben boo?f3 Heere P2tnce/ of fijnen tc 
committeerben bie ban ben boo?f3 ||eere lafl Hebben cc 
fal Hrm aen ben boo?f33©intertc beren/ ter fabe ban “ 
Deboo?f5btcr oo?logs?-fcHepcn onlangs? in Cngelanb ce 
aengebouben/ ten becbolge ban eenige particuliere in?te 
tooonöeren bes? Eanbsf / te boen toeberbereninfulben ÉC 
flaet/ als? bie ten bage bes? arrefïg bebonben3tjn ge?<c 
toeefl / fo toel boo? fo bcle be ttmmeragie aengaet / als?cc 
ber feiber fcbepen/ gefebut/ btb?es? en toeruflinge / 00b ‘c 
allen anbere faben / fo bteonber Hanben ban ccnig Cf?tc 
ficierof^nbcrfactbanbarejuaaieflett gebomen 3ön.tc 
Cn baer-en-boben in braebte onfer commtfTie en 
maebt boo?f5 / top Hsbben ben boo?f3 ^eete #?tncecc 
berfebert/batboo?tacnbefcHepenbèrgenebte be 3ij?cc 
bebcs?boo?f5 l^eere p?incen Houben/’t3P bie getoa?iC 
pent 3ijnofanbers?/ geen Ijinber/ febabe of bebomme? 
ringe lijben fullen bp ber boo?f3 Conirtginnes? fcbepen/ 
of eenige Hare onberfaten/ mits? batbteboubenbebe 
3tjbe bes? boo?f3 j|eere ©?ince / niet aenteebten/ ’t toelb t 
Hare jBajefieits? en Contnbl. Hoogacljtinge tegen is?/ <c 
en öob bat fp Hare ïBajcficit.s? onberbanen niet oncecfc 
telijb banbeien. • “ 

Cn tot meerber botfebertbeib ban ’t gene boo?f3 is?/ <c 
3ijnttoe gelijblüibenbcfclj?iftengemacbt/ b’een gete? J 
bent bp ben boo?noemben i§eere ©?ince/ en b’anbec bp <c 
óns?/ Guilliame Winter, en Robert Beale. <Öeb«en u 
tot Jlfêibbelburg befen z 1 Sulp in ’tjaer 157 6. en toas? c(. 
Onbertebent WilliamWintei-, Robert Beale. u 

^e debeputeerbe banbe Coopluibcn ibontu? ^? 
rierst Hebben 00b feber contract metten boo?t3 J^cere oen 
|^?tnce ban Crangien en Staten ban Eeelanb ge? 
maebt / inboubenbe als? bolgt: ten fan 

. J2rc!> Ntlbten Het alfo 3P/ bat ter fabe ban arrefl gebaen 
op eenige fcbepen en boopmanfebappen ban «„gcite 

Cngelfe Cooplutben SCbontuciers?/ en eenige anbere 
bp ben J|eere ©?ince ban drangten en Staten ban y 
Eeelanb/ om eenige rebenen Hen bacr toe moberenbe/ 
eenige 3toartgbeben en misfberftanöen 3ijn ontflaen/« 
3fjii na eenige communicatie ten toeber3ijben / einbiijb 
bé boo?f5 l^eere ©?ince ban drangten en be Staten « 
ban^eelanb/ tnttfgabers? beboo?f3 Cngelfe Coop?« 
lutben tfibomurier^ obergebomen fuljc als? bolgt / te«« 
toeten / bat alle acceften gebaen ober bie / betoelbe “ 
be 3ijbe ban mijn l£éere be ©?incc Houben/ gebeltjb « 
fullen toefen afgefebaft en te niet gebaen. / bat« 
be boo?f5 CoDpluiben ‘Hbonturicre? nocb anbere geen « 
arcefien fulien mogen boen/ nocH rep?cfalien nemen « 
op be boo?f3 Houbenbe be 3jjbc ban be boo?nocmbecf 
®>eece ©ïince/ ter fabe be fcbulöen of p?ctenften ber ge?cf 
toefen faben / fip be flaben ter SCbmiralt'tett ban Eee?« 
lattb / ónbec p?etert of boo?toenben ban qualijb getoe?{e 
feri / fonber bat al eerfï ben boo2f5 0aeö in Hare befen?ce 
fte en bertóeren gcboo?t toerbe. ^3Irrm / bat aïle ge?« 
febiebé faben/’t3P ban atreflen/ of anbécs? tót nis toë 
gefebtsb / bóót* fullen toefen/, Stem / bat otü febëiré. re? 

HM 



Met negende Boek. *57& 
'}") benen ben boö2f5 Coopluiben 3£bütttüriersgereetful* 
s, len lenen zooooo gulbettS/tot2offutberSbengulben 
35 befeS EanbS. uitent / bat be boo?fcp?eben Cooplui* 
3> ben SCbonturierS pen (Uilen berbinben (te leberen 200 
35 Cngelfe gotelingen ban getoiept Stee na berBIaert/of 
35 baer omtcenc/en bie obettefenbenfo paeffmogelpp 
35 3(jn fal / nuts bat fijn Crcell. ban pare IBajeffen ber* 
»5 bolgeen berPrijge confent / om bie uit Cngelanbte 
55 berboeren. §tem/bat fp pun beffefullen boen/otmn 
55 cngelanb een bernaberingeteboen ban gelbe/totbe* 
55 boef ban mijn ^e'ere ben p?ince ban <©rangien en 
55 Staten ban ^eelanb/fo ober be natie ber $eberlan* 
55 berSofBlamingen/aïS anbere betoclPemcnpoöpt/ 
55 batbetoagenfalbefommeban 8000000 Pronem Cn 
55 fo bette beboo?f3licfjtinge ban penningen niet ten ef* 
5 • fccte en qttame / en bat nocptanS fpluiben gebaen pab* 
55 ben alle goeb beboir / fo fuüen fp gepouben toefen op te 
55 Luengen bp fo?me barvleninge be fomme ban 30000 gl. 
>5 ban 20 fhiib. ben gulben / en bat binnen 6 maenben na 
55 bate ban befen. Cn boo? ’t rembourfement ber 200000 
55 ni.fullcrt be Staten ban ï|ollanb en ^eelanb pen ber* 
55 üanb-brieben geben / om bie toeberom te geben en be* 
»talen binnen een jaer/te toeten bp albien ben b?ebe Bin* 
55 nen een jaet getroffen too?b/ fo niet/ binnen ttoe jaren. 
« 23elangenbe be Betalinge ber 200 gotelingen / fuüen 
55 öat mogen aftretPen ban be penningen Pomenbeban 
5> be bergaberbe penningen / bie fpluiben in cngelanb te 
» boenpebben/enfojpljare uitPomffe niet enpeeft/fo 
3’ fullert 5P betalen be 50000 gulbenS/ bie fp fuüen peB* 

ben te betalen binnen fes maenben. 

”, 5t <©ctoicpte ber gotelingen ban zoo «StucPen. 
3» 20 ^tucPentoegenbe-—?5ool.^ 
” 20 ^tucPen toegenbe-30001. j 
” 20 ^tucPcn teegenbe-1500!. I 
” 20 ^tucPentoegenbe-—20001. 1 ofte baer 

30 ^tucPen toegenbc —— 15001. romtrent. 
’> |o ^tuebentoegenbe-—10001. j 
55 30 ^ruebentoegenbe—— 8001. j 
35 30 ^tucbentoegenbe—* 500 l.J 

9üi ’t gene bü02f3 is gebaen en geaccö?beert tuffeben 
55 mijn ©eere ben $2ince en be Staten ban^eelanbtec 

eenber ffjbe / en ben <0cbepiueerben peBbcnbe bolle 
” matbt én commiffte ban be Pooplmben Sfbomtirters 

ban Cngelanb ter anber stjbe/ bes tot berfeberinge/ en 
95 ndtele onberpoub ban ’t gene boo?f5 tS / pcBBen fp pen 
39 ten toeber3ijbenberbonben/ omaüeSrejpectibelijPte 
35 bolBiengen fonber argeliff of beb?og. (Cen oo2honbe 

’ bebbenfn befen met pare aengebo?en onbertebeningen 
33 bebeffigt/ben 23 ^ulij 1576. entoasonbertebenb/ 
jj Martin Chartrop, Ben Godaert. 

D€fc contracten gepaffeert sijnbe/ fo 3ijn -alle be 
Cngelfegcarreffeeröe fepepen ontffagen/ b2pen 

losgelaten / om te mogen bertreeben na pun gebefte/ 
bolgcnbe be boo2f3 accoo?be. <©e p?ince ban <©ran* 
gten fonb na cngelanb / om be bier gcarreff eerbe dop 
loafcliepen te ontfangen/een eSöclman genaemt Capi* 
tein 3£efpontin / maer men bebonb bat be fepepen ge* 
tiocgfaem bergaen en onBcguaem toaren ter 2üee te 
P2engen / be 5enlen/ gercctfcpap en bictualie toeg en te 
foeben / be Cngelfe boopluiben StbonturterS Paer 
fepepen t huis pcbbenbe / toilben pet contract/ baec op 
nocptanS al eenige betalinge toas gebaen / niet onbet- 
pouben/fulr bat toeberom nieutoe ttotffen ontffonben/ 
00b eenige ^eeufe oo2logfcpepen bic bolgenbe be boo?* 
noernbe contracten niet beter en toiff en fp moepten b:p 
enonbefepabigt baren/ 3ijn met lillen genomen /en 
eenige ^eerlanbfc boopluiben 3ijn in s!?ngelanb ge* 
bangen gefet / baer toaren fommige bie ben ttoifl toa* 
ren boebenbe/ en toeffobenbe aen befben 3ijben / maer 
be fbince ban (©rangie/toefenbe een bloeb en berff an* 
bigi^eerc/pceftbcfabeten beffen beleib/ foboo?een 
€itgélfen Capitcin m*. 25ertlep genaemt / als 00b 
boo2 pet beleib ban paqueS (Cafijn / bie baeromban 
toegen ben ^2tnce in «éngelanb reif be / en be faben 
noepten beffen bcfïicpt/ entoteenen goeben einbeen 
bereeninge gebjaept ijebben/tot groot genoegen ban bo 

goébtoiüige en mtfnoegen ber geenbet tiepaetboo?* 
beel uit be ttotffen toaren foebenbe en bertoatptenbe. . 

3©p pebben pier boo?en beginnen te berpalen / poe n* je brt 
bat be (^pangtaerben terffonb na pet innemen ban ^panst* 
EtertC3eebegonbente mutineren om paer betalinge/ eernsn- 
en bat be Capiteïnen / fo ban be gene bie te =pnbe ais 
ter Eeebienben/na buffel toaren gereiff/ cm paer 
betalinge te boteren: ban alfo pet ^pacnfe boetbom 
geen patiëntie en toilben nemen / om naeramtooojb 
te toacpten / en bat in ’t oEplanb ban ^epoutoen met J 
beel meer t’eten noep te bjéPcn en toaS / be / 
laerS geen betalinge Pnjgenbe bertrocPcn en teeg bie* 
ben/ fo pebben 3? alle be ^o?pen en plaetfen bero* 
benbe/pet €ilanb en alle pare toacpten en ffernten 
albaetberlaten/en 3ijnin 25?abanb gcPomen/ peb* 
benbc paer P2incipael oogmerP op 25?uffel / 2int^ 
toerpen en jBerpelen / menenbe albaer pen betalin*5 * 
gemetgetoelb teel te bePomen/ en pOctoel bat pun* 
ne Officieren pen te b02en pielben / bat boo? punne 
muterne ’tgepeleBlanb foube tegen penopffaen/en 
battet pun beter toas noep een tocinig tijbS patiëntie 
te Pebben / fo men ifePcrlpPen gelb uit ^pangten toaS 
bertoatptenbe/ bat 00P ben iSaeb ban ^tate alle mib* 
beien toaren foePenöe om gelb opteb?engen/ ’ttoeiB 
fp feifs bon? pare mutinatie fouben beletten bat niet en 
foube Ponnen gefepieben / fo en mocPt geen goebe ber* 
mantnge noep remonffrantie op penluibeneenigbo?* 
bel boen/fp riepen niet anbers banbatfe toilben gelb 
pebben en gene tooo?ben / 'joegen b’<©fficieren ban 
paer/ en Pofcn eenen Clecto/ en f tooeren malPanberen 
getreu te toefen in pen boo?nemen en niet op te pouben 
boo2 fp fouben betaclb toefen / en 3ijn met fulp boo?ne* 
men gePomen tot l|erentalS / tot pen locPenbe alle an* 
bere bie noep niet gemutineert toaren/ ttt^erentalS 
tS ter o2bonnantte banbe l^eeren ïtaben ban ^tate bp 
pengeccmpareertinperfonebe <6?abebanJISanffelt 3Kanf> 
met Commiffie en inffructie/ pen aenbiebenbe parbon feit 
ban Paren mifufe/ punaenpartinbe 100000 gl.ban ^ 

Eimc3ee/b2ic papen betalinge ban ben eerffen pen* 
ntngen bie Pcmen fouben uit ^pangien en bagelpr ^par«u 
bertoacpttoerben/ of bie anberfinS foube toefen in be eubni 
maept ban bie ban ben boo?f3 Habe ban Staten / met 
monffer generael. 3BelPe p2efentotien fp toeigerbente ben W' 
accepreren / Pebben baer jegens geeifept bolle betalin* fagjg 
ge ban pen acPtertoefen/angmentatie ban pare folbpe / 

! en eenige goebe ffab in pare getoelb tot pare berfePe* 
ringe/ tot batmen met pen foube afgerePcnb pebben/, 
en bat fp ban alles bernoegt fouben 3ijn / en mecran^ 
bereinpertfnente btngen. ^e4B?abe ban iBanffels 
beïre pen bele goebe bertoningen/ batpet inbcmacpr 
ban ben föabcban ^tate nieten toaS/ pen boo? bie 
tijb meerber te boen/ babfe batfefouben toillen geben* 
Pen / bat befc pare mutinatie foube uittoiffen alle 
be eere en reputatie biefe in fo bele b?ome erploicten in 
fo groten perppel/ en Pa3arb gefepieb/ pabben ber* 
to02ben/ bat ben ConinP pen-lutben fo lange pabbe 

I eerlpPen onberpoub gegeben / batfe oo?faPe fouben 
! toefen bat be ConinP 3ijn^anb foube gupt rapen/of 
| bat alle pet ülanb tegen pen-luiben foube opffaen/en 
1 pen in toapenen begeben / fo bat pet niet mogelpp fou* 
bt toefen batfe uit be üanben eenige penningen fou* 
ben Ponnen trecPen/ toant in ffilPen beroerte te blpben 
en toas niet anbers ban be panben ban ben J5aeb ban 
Staten te ff uiten / be toelPe nocptanS alle mibbelen 
focptenompunte bolboen: maer toat bertoningepp 
penluiben bebe / ’t toas al te bergeefS 3P Pleben Bp 
paer boojnemen/ boep Beloof ben 3P penffil t? pou* 

. ben fo men pen een goebe j^tab in panben gabe/ ett 
, fouben be anttooojbe ban ben föaeb ban Staten baec 
op bertoacpten/bies niet jegenffaenbe peBBen 3P niet 
gelaten parepoogmoet allefins te plegert / en fcfi?e* 
ben met ber baeb B?ieben aen be jBagiffraet ban HBe* 
cpelen/ Begerenbe albaer paffagie en logement ban 
eenber nacpt / feggcnbe / fuir notelijP te toefen om 
tebolB?engenpunne bopagie/ maer bie ban jBccpe* 
len al te toef gep?oeft pebbcnbe penne moettoillig* 
peib / pebBen affiffentie berfotpt / en is pen in ber 
paeff een benbel Pnecpten te pulp gefonben/ fuir ff» 

neb* 



neeeöe 
hornet» 
tot 
<©{im> 
tergen. 
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hebben Die ban JfêecDelen Denne begeerten afgeffa* 
acn / bacr fp fcer om geffoo?t toaren/Den-luiDen fccc 
D?eigenDe/ 3ijn Buiten De boo?fcD?eben ffab ocpaffecct/ 

9e ge/ en 3ijn bomen logeren tot Wimbergen / tboettujlen 
huitt' ban 25?ujfel / albiaec be <02abe ban jfêansffelt / öoo? 

ben Capttetn jfêontefDoca amb)0o?öegefonöen beeft 
on Dace p?etenfien / fp Debben Den boo?f3 Jfêontef boca 
eentge goeDe anttooo?De gegeben/en De maniecege* 
maebt aio of fp Den totlDen boegen na redelijbDeiö/ be* 
lobenöe ban Daec niet te bectcecben/ maec te bertoacfc 
ten De tefolutie banDenïtaDe ban Staten /DocD ten 
DienDe necgenö anbettf toe Dan om Den teabufecen/ 
fiopenDe eentge goeDe ff aD in te bcögen/ en DebbenDe 
haerpiintipaeloogeop 25?uffel / toant in plaetfeban 
De felbe beloften na te bomen / 3ön fp teeffonb ban Daec 
bectcocben na ailffclje en anDere plaetfen omtrent 
•gniffel / menenDe alöaec in tebomen met gebtelD / en 
alDaec te leben na Dennen appetijt / ’t toelbe De bo?ger£ 
becffaende Debben De biapenen in DanDen genomen/ 
om ffaec felben te DefenDeren en befepeemen tegen Den* 
tte fo?fe en biolentie/joegen ter poo?ten uit Die fp meen * 
Den Daec te fullen bcenben / Daec na Ut tot De boo?f3 ge* 
itiutincecDetoeDecgefonDenDen boo?noemDen JIBon* 
tefDoca/ maec fn en Debben Dem niet toillen Doren/ 
hem met fcDieten/ tieren en rafen ban Den becDffjben* 
De/DocD Debben Dem Daec na met bpeben omboden 
bp Den te bomen / fp bjilDen Dem goeDe anttooojDe ge-' 
ben / gelijb Dn oob Deö anDecen Daegö geDaen Deeft tot 
tdffcDe/ en beloofDen Dem Dat fp teeffonb alDaec fouDen 
becgaDecen / om teeffonb te fenDen allen anttooojDe en 
refolutie/ Dem ’t felbe biel ecnffelijb becfeberenDe/ 
ntaec ’t biaei Daec albeeminff e meninge niet/ gelpb Det 
biel bleeb / boant becfïaen DebbenDe De goeDe 02b?e Die 
Die ban 252uffel geflelt DaDDen tegens? Den/en Datfe 
Daec geen banfe en DaDDen/Debben fp in plaetfeban 
Daec antbioojDe te fenDen/Daec biapenen genomen/ 
en3önten felben Dage ban Daec bectcocben na ©laen* 
Deren/ en beffoimben onbooifienlgb banbecfcljeiDen 
3pDen De ffab ban SJelff / DoenDe alDaec alle Dociliteit/ 
en DoDenDe becfcDeiDen peefonen / fo buiten-loiDen alö 
bo?geren/en Debben alDaec boo2 De ffab geDangen ee* 
nen Sergeant en Officier ban Den Coninb/ fulc Dat fp 
Den SulP De£ nacDtö Daec binnen gebomen3ijn/ 
Daec Dood bigbende omtrent ?o ^pangiaecDen/ fp 

Bfaeram maren ftecb omtrent tuffen tbie en D?ie DuifenD/ beD?i> 
benDe alDaec alle moeDbiille / obeclaff en toieedDeib/ 

ba,» DefelbeplortDecenDe/en be p?incipaelffe ban Der ffab 
«na in gehangen nemenbe/ Defe (iaD ban Beid të feer biel ge* 

legen / en placDt eertijds met pet omleggende 3lanD 
een <02aeffcpap te toefen / iiï gelegen en geffieptopten 
boatecbloeD <©ence / Die baren ooifpionb neemt in 
I^enegoubiebpConOe/ en booitS ffcecftenbe tfloo?D- 
boeff/ paffeert D002 beffen/(02anmont/3&inobe en 
Éelft: en bomenDe binnen ^encemonDe (’t toelb Daec 
af Den name boert) en bieDerom bectcecbenDe/ balt 
in De gepelde: ’tis een redelijke ffec&e ffab/gelegen 
tbie mijlen ban <©enremonbe / bijf mijlen ban <ü5ent/ 
bier ban 25niffel / en fes ban iBecpeïen/ en obeemits 
boel 170 paroepien onDec ^Celfi beDoren/ Debben fp 
teeffonb alle De felbe onDec pare contributie geb?acDt/ 
ompaecalfoteonbecpouden. l^iec Doo? 3tjn Die ban 
25:uffel De oogen geopent/en3nnfeec(tecbinDe boa* 
penen gekomen / ffoegen een Dienaec ban gieconi* 
mo De HoDa DooD/en anDere ^pangiaecDen alDaec 
boacen in perijbel/en Doiften niet optec ff raten bomen. 
9M ’t bielb De ï^eecen ï?aDe ban Staten fienbe en mee* 
benDe / en mecbelijb Datfe nocD al boacen continueren* 
De Dare Dieigementcn ober De ffeDen ban buffel/ 
3fintbiecpenen|^ecDelen/3ijn Daec D002 becoo?faebt 
gebioiDen tegen De booif3i§pangiaecDenuittegeben 
Dit nabolgenDe $laccaet/Dacr bp De felbe ^pangiaec* 
Den bierDen becblaect rebellen ban’tSlanD/ en ban 
Den Coninb / in fo?me Dier na bolgenDe: 

By den Conink. 

ALfo fekeren hoop volx te voet Spaenfe foldaten, 
wefende in onfen dienft, fich hebben begeven op- 

te been en gemutineert, en hen fo verde ontgaen,aban- 
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©c ge* 
inuri- 
neeröe 
g&pan 

lOlien* 
heren In. 

donnerende dè fterkten en plaetfen vSn haren garni- 
foen,gekomen zijn in defen onfen landen van Braband, Sföe aa# 
onder dexel van geweidelijk té eifchen haerluider bèta- 
linge, doende tekenen van te occuperen fteden, om al- neetD* 
daer te logeren en leven fo fy willen , tot dat daer opten 
dag van gilleren zijn gekomen j binnen onfer ftad van per/ 
Aelftjin onfen Graeffchappe van Vlaenderen,terwijlen Wa«t 
dat fy maektenfemblantvanhen te willen begeven in 
onfe onderdanigheid, en hen te voegen na de reden. So ban ben 
ift,dat wy niet willende alfulken defordre te blijven on- Conlnfc 
gepunieert en fonder ftraffe, hebben by advijfe van on- 
fen Rade van Staten, gecommitteerttotten gouverne- 
mente van onfen Landen van herwaers-over,verklaert, 
en verklaren mitfdefende voorfz gemutineerde occu- 
pateurs van onfe ftad van Aelft, rebellen, ongehoorfa- 
me vyanden van ons en van onfen voorfz Landen, en 
voor alfulke laten wyeenenyegelijkentoe, defelyete 
tradleren en befchadigen. Verbiedende eenenyegelij- 
ken op’t verbeuren van den lijve de fel vete dragen di- 
re&elijkof indireftelijk faveur, of adfiftentie,of an¬ 
dere fake by te ftaen, mitfgaders te confereren met den 
felven. Ordonnerende dat dit fal werden gepubliceert 
overal, op dat niemand en fal mogen ignorantie pre¬ 
tenderen Gegeven in onfer ftad van Bruflel, onder 
onfen fecreet zegel hier op gedrukt in Placcate den 
26 July in ’t jaer ons Heeren 1576. Onderftond, by (F. 
ordonnantie van mijn Heeren van den Raed van Sta¬ 
ten : en was ondertekent 

d’OvERLOPE: 

D<gn ttoeben 3Cuguffi Debben De booff3 heeren $taer» 
ïlaDen ban Staten een ampelDec bechlacinge fa m 

laten uitgaen/ Daec in becDalenDeal’tgene aenginDDe 
cebelltgDeiD en opcoecigDeiD ban De boo?f5 gemuti* hlatlnge 
neecDe ^pangiaecDen/ UecblacenDe boo2tgf Dat De fel* tfatn be 
be Declacatie niet boiDec nocD tot anDece ftne en ecten* ggjfjf 
DeecDe Dan tegensi De boo2f3 gemutjneecDe / DebbenDe gemuti/ 
fo biolentelijb getcactcect D’onDecfatcn ban ffjne |Ka* »«eth* 
jeftett / op Dat een pegelpli fouDe toeten ’t gcoot onge* gJJ* 
Itj&banDe booif3 gemutineecDe/en met biatfonDa* nm. 
ment De boo?f3 l^eecen 3ijn beDbiongen gebieeft te Doen « 
De felbe Declacatie / en te pioceDeren tegen Dun tot con*tc 
feebatie ban Den Hanbe/en om De gemutineecDe tect 
brengen tot ceDelpDlieiD en geb002faembeiD Die fpce 
fcDutt»ri3ijn/ ten Dienffe ban fijne jBajeffeit/ en niettc 
omtefcuffcecen (gelijb De gemutineecDe Den beeboe*<e 
gen te pecfuaDecen Den anDecen folbatert) ’tbolbban “ 
oo?loge ban Dace beDoo?lijïie bolDoeninge/ ’t 3P <^pan*C£ 
giaecDen/3©alen/ ^uitfen/ <©bedanbecjs/ of 3Se* “ 
DeclanDecsf / of anDece ban hiat natie Die mogen 3öit/t€ 
De toelbe men bia$ ban meninge cebolDoen/ met bec*<e 
febectDeiD Dat De boo?f3 ^eeren fouDen ffellen alle o?*<£ 
Dene/Dat binnen miDDelentpDe fouDe beefien too?Dencc 
op De leninae en fecouctf / tot Dat De afeeheningege* ‘£ 

1 maebt / en De pjobifie ban ffjne iBajeffeit gebomen/ ‘c 
1 en D’affiffentieban Den Staten geDaD/ fp fouDen mib* ‘e 

Del Debben eenen pegelijben te bolDoen/ fo De boo?f3 ffj*<£ 
ne jBajeffeit/ en oob fp ban meninge boacen te Doen.cc 
©etbieDenDe boel ecpieffelffb ban boegen 3ijnDec U§a*££ 
jeffeit/om Defen b?anD niet te laten bo?Dec ontffeben/ ‘£ 
Dat niemanD biie Dp 3P / onDec ’t bolb ban biapenen of ‘£ 
anDece/Dem en boegetotteboo?f3 gecebefleecbefolDa*<£ 
ten / of pet attentece op De ^teben / 5po?tceffen / W * ‘£ 
pen/ of<©nDecfatenin eenigec manieren. 2$ebe!enbe “ 
infgelpr allen ^oofDen en Capiteinen ban ooftogete£e 
DouDen Dace folDaten in goeDe o?D2e en Difcipline/££ 
fonDec Die te laten gaen;uit Dace garntfoenen/of te Doenc- 
eentge Defo?Die/ en allen <6oubecneucO / €>fficiecsf/ en££ 
lliaagiffcateri ban Den lanDen en ffeDen / en oob Den on*££ 
Decfaten Dat fp niet en coecen nocD en caben Det bolb££ 
ban oorloge liggenDe in Dace ganitfoenen / ennietbie*te 
fenDe gecebelleect of gemutineert/ op Dat men t’famen££ 
macD leben in goeDe b?eDe en eenigljeiD/ gelijb Det be*££ 
taemtDen onDecfaten en peefonen / biefenDe in Den eeD£t 
en Dienff ban ffjne jBa jeffeit / geDaen te puffel Den££ 
tbieDenDagbanDecmaenD ban Sluguffo 1576. <©n*££ 
DecffonDteco?Donnantiebanmtjnboo2f3 heeren ban<£ 
Den «abe ban ^taten/en b?a^ onDectebent / Berty^. « 
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mi et alleen èn mutineerben Defe gpangtacrDen/ 
ïiie rot Vxiacen: maec fp toerDen alle Dagen fier* 
ïicc en meerder / fp fc8?eben aen anDere Die Ijaet oofc 
Ucle toetii^len/ en öace ftecfeten en gamifoen-plactfen 

pinnen tatóerpeft 
ffiltaemft ©olonel ban i5Uenöelen^oo0Öuttfen/ue- 

s^üjbct hen in t leben ban ben <0?oot ©ommanDeuc 
mudenc . . * b2eemt fiabbengebjagen / en na fijn ober* 
^pan* intién tnoensti fp (jen nocb beel bjcembct / en ftellcnbe 
8ia» a;[g couctofie aen D’ccn 3ijDc / pjetenbeerDen fp/ bat De 

1K‘ KSStb^m -ffioot «omma?Dair.®«t 
fen. kaeD Dan Staten refolbeeerDen Hem te Itcenttecen/ 

Deel te foefcen. üp fclj2cef Dan aen Den tenen / Dan aen 
Den anDeren Daer 8p meenbe geHoo? te Hrjjgen / bood 
fijne fjulpe aen na fijn bcrmogen totberlotTtngeen be* 
b?ijDtnge Desi Baberianbjs / en gelijk ijp Dien aengaen* 
Detn&?abanDen©lacnDerenaen berfcljeiben pactt* 
rulleren fc8?eef/fo DeDefjp ban gelijken aen De ^§ta* 
tenban2$?abanD/©lacnbeten/ Slrtotéen ï^enegous 
toen / en meDe oberal in De plaetfen ban fijnen gou* 
becnemente/ Dat fp alom opte acnpalcnDe^teDen en 
jpjontieren letten/ en Hacr boojDeel foeken fouDen / Den 
tijD toel toaei*nemenDe:en op Dat Den 3Lcfer Daec ban 
te beter onbe2ricl)t toefen fouDe / fullen top Hier eenige 
ban Defelbc bjieben bp boegen/ fo bp Den boojnoemDcn 
$?ince/ alg bp De Staten ban ï^ollanD/ en anDere Doo? 
fijnen laftgefcï)?£ben. €neet(it)et fcö?ijben ban Den 

aenmerfeenb^ ^en #?lnceban ©jangien aen De Staten ban K?* 
berltcpen ecmge maenDen / im m nan »«^ banö, mm*t alg bolgt; banD/ luibenDe alg bolgt: 

Myn Heerenj VErftaen hebbende de troublen en beroerten on- 
langs verwekt ofontftaen doord’onverdragelijke öen 

infolentien des Spaens krijgsvolks, oude vyanden der gpncjr 
gemene rufte, en lageleggers der iiberteitof vryheid 
van hcrwaers-over ? en heb ik niet konnen laten (om de aen 
natuurlijke afFedtie die ik t’allen tijden dele Landen Staten 
hebbe toegedragen en noch tocdrage) my grotelijx te jg®?» 
bewegen met droefFeniftè en medelijden, genoe^faem 

toacuSÜ S Vemnngcn op/ onbec conbttie Dat men 
Mbiït ban ben ©2atoe ban ©berftem tn Blaatte* 
rrn iSiDc/fouDecaffcren/ 'ttoelk meten konbe 
flcfcöSn Dan met becanberinge ban De plaetfe/nmö 
begrote fomme bic men Ijem fdjulbigtoag/enmen 
fictaelöeWtt* Sambal mette CompagmenDie 8P 
binnen 3finttoeipen liaDöc / aen De toelhe men mmft 
ban De Nimfen fcljulDig toa0/ en men caffeetDe DefeL 
Se/ uS'ïï fis Mcnnclcn W ten UcnftetUm 
oiiDcc Comeli^ ban Dcc €uöe / ban geboo?te bp 25?ufi 
fei / Daec banDattetnocOttoebaenDelen binnen$Cnt*, ^w^umvi ----°r , =5 
m-nrn blcben/ DC te|lC binnen JlBaefïCicljt / en De | wetende, dat alfulke veranderingen ordmaerlijk met en 

ban (©beefietn guam met fijn regiment tmDe | gefchieden,fondermeteenenmethaer voort te bren- 

Shfhrn 'Mnttoerpen; De toeilte bCiOOfDe Dat &p nocö fij" j gen ontallijke quaden en ongemacken. 
m rfrmtmafinien nimmermeer en fouDen toelaten/ I Maereene fake heeft my grotelijx vertrooft en ver¬ 
bum* eenia brijgöbolö/ ban toat natie fp toarenin heugt ,d'welk isdatikconfidereerde, dat de grootheid 
Spjftaï, höinen en fouDen / fonöer erp?C0 confent ban der wonde, daer defe arme Provinciën der Nederlan- 
iien l?aeDVan Waten / en Dat De i^cere ban Cljam- den mede fich gequetft vonden, met en mochte gene- 
Smianp a!ö ©^berneur ban De j!aD ban^nttoerpen/ fen, dan door een defgehjke remedie, vergefellchapt 
aïDfser alle faben fouDe bc?rtcl)ten en fjettoOOjD fouDe met fmerre en kracht. 
Sen / en bet COmmanDement Hebben ober alle Capi^ En dat gylieden metter daed hebt genomen den wa. 
?dncn / en bet ïirijgbbolb gclljtl Hem toeguam / om ' renenwettehjken voet, om eindelijk de felvige te ver- 
ïi^f ihutö ’t toelft tcb02cn alDaertoaögetoeejtbpDen lichten en ganfchlijk te verloffen van het tempeeft, en 
ijtt u _ Vv»rtiïtrt «Hrt quaed weder van lo veel troublen , oorlogen en moor¬ 

den, daer van die van over fo langen tijd is mede ge- 
quollen geweeft, en die wederom te geleiden tot eene 
vredelijke haven van peis, vergefelfchapt metwertelij- 
ke vryigheid en volkomen gelukfaligheid, waer in ook 
in der waerheid gelegen is den waérachtigen dienft van 
fijne Majefteit. Nu aengefien ik alle mijne dagen niet 
getracht en hebbe dan tot fuiken einde, en daer toe ge- 

boo2nocmDcn€52abe Sambal/ DetoelHc alle autorb 
ÉLue acn Hem HaDDc genomen / en feo2t0 Daernaber^ 
troït De <©’abe ban ©berjlein na 2S?uffel/ latenDe bm 
ri,n 4ntto?pen fijnen Wtenant - Colonel l£an$ 
iJBoufTenliamV fubc Dat men meenDe Dat ^nttoerpen 
nu genoeg toaö berfebert / ebentoel en totlDe De^eere 
banCHampansnp De publicatie ban Het $laccact je^ 

In-'iïc VnDa* De ^pacttfe Coopluiben en anDere ! daden, ja met verlies mijner goederen en middelen, cn 
LecmDcIÜtgentC b?engen / en anDere reDenen Die bP j in perijkel mijns levens, eer en reputatie. 

uamaelö tot fijn becfd)omngcboo?tb?nc8t. ®cboo?ft 
cemutineerDe ^pangiaerDen bregen Dageiijr meer m 
meer toeloop / Capitem ^amiaeit De iisorale^ lag 
met een baenöel ^pangiaerfö te Eilïo in Het Do?p en 
m De (1 echte albaec / Dcfe toog met fijn bolb De gemm 
tineerDemeDe toe/ en berltet DeiïerHteDicOembebo^ 
lentoab/ ten aenfien ban De fcHcpenbauDen^tnce 
ban ©rangien / Die Daer omtrent lagen, ^efgelijr 
ïiaDDen De ^pangiacrDen in Hacr getoelD De (f eDc ban 
Hier / en men Hoo2De ban Dage meer en meer ban 
De generale muttnatfe. »©e 3©alcn ban j^onf D2agon 
mutineerDenbaugelpen fo men oob bcrjlonD ban De 
poonDuitfe Regimenten ban Den 25aron ^icolaeö 
sLftöpet / Carel foubec / en meer anDere / cn beD^e^ 
ben ober al Daer fp quanten grote mocDtoillc / beroof* 
benen plonberDenbeonberfatCn feer ftfjentlijben/ in 
boegen Dat De Staten begonDen uit Hacr oogen te fien/ 
en te bemerlier Dat men anDcres niet cn foefje / Dan om 
bet aanfcOeianö/ en Den onDcrfatcn te ruineren en 
bernielen / fonDer onDerftfjciD fo toel De geeflclrjfte alö 
toereltUjlte perfonen aentajienDe / |o Dat Hrt ïjnec Dm 
De iteligic niet cn toaö te Doen. 

<©e ©2tuce ban ©2angiett IjielD Hem omtrent Defe 
tijD getfaDig tot j^tDDclburg in ^eclanD/ altoaertjp 
bagelijje aDbertcntie ontfsnb ban ’t boóptemen Der 
j§pangta»:rDen / Hare inoettotUigHeiD / tprannte cn 
boofDeïD Die fp pleegDen onDer Deö Contnr onDerfa* 
ten / cn |)p en liet niet DacrmcDe fijn pjoföt enboo?* 

Ik en kan niet min dan my verheugen en u-lieder 
begroeten, op hope dat uwe wijsheid en goeden raed 
fal continueren en voortvaren metter gratie Godes, 
in ’t gene begonnen is, tot een goed en geluckig einde. 

Want ik alrede voor ’t beginfeldefer troublen (die 
ons eenige auteurs gebaert hebben van nieuwigheden, 
alleenlijk om te Helpen hare ambitie en gierigheid ) al- 
tijds wel gefpeurt hebbe, dat gy-lieden mijnHeeren 
generalijken focht te komen te gelijken einde en me- 
ninge , tot welke ik ook met fo menigvuldigen ha¬ 
zard, en arbeid tot noch toe hebbe ge-employeert alle 

mijn kracht. „ , _ 
Nochtans nademaeldat, of d apprehenfien van ee- 

nipe dangieren, of het refpeót of infien, t welk gy ge¬ 
had hebt tot eenige gepretendeerde namen of titulea 
(al of den dienft des Coninx hadde gelegen geweeft m 
een fake de welke ter contrarie dependeerde t lijnen 
meeften ondienfte en gants verderf van den Lande) u 
wederhouden heeft d’opene verklannge van u-lieder 
intentie en meninge, en felfs belette ontallijke,van 
niet opentlijk te dorven klagen, of vryelijk te fuchten. 

Aen^acnde van my , ik en hebbe noit fo bequame 
en goede middelen gehad, om klaerlijk te doen blijken 
de volkomene en vierige aflfeótie die ik hadde t uweii 
dienftc en tot het ganfche Land, als ik wel meende, 
fiende dat mijne daden of a&ien gecalumnieert werden 
byde oppreffeurs of benauders, en gediftimuleert wa¬ 
ren by de benaude. Nu aengefien het Godt beheftjieeft 
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u luiden in ’t herte te lenden fo hoogmoedige en coura- 
gieufe refolutie, van niet meer te willen verdragen de 
dertele tyrannigheid die ons feer na alle hadde nederge- 
flagen en t’onderbrocht, ik foude voorwaer te feer fail¬ 
leren in mijn devoir,dat ik U L. van fuiken voornemen 
en grootmoedigheid niet en prefe,en U L. daer toe niet 
en bade en vermaende tot ftantvaftige volherdinge, 
fonder te bevrefen eenige vermomde met valfche tijtu- 
len,door dewelke fy getracht hebben U L. te verfchric- 
ken, en fo klein te maken dat fy fouden mogen treden 
over uwe hoofden, fonder dat gy lieden daer na ten eeu¬ 
wigen dage geen middel hebben foud te konnen weder 
opftasn , ik bidde u lieden dan metalder affedlietwe 
poimften te willen overleggen en in confideratie ftel- 
len,d’éen is het perijkel in ’t wel'kgy zijt,fogy lieden 
nieten vervolgt met eene vafte refolutie en on venvin¬ 
lijke ftantvaftigheid ’tgene gy lieden begonnen hebt, 
want diefelfde allene daer van kan verloflen. d’Andere 
is de eênigheid cn vriendlijkheid die gy lieden onver¬ 
brekelijk in’tgenerael en particulier moet onderhou- 

,F> »J7-) den onder malkanderen, ’t welk ’t eenig middel is, om 
’t Land weder te brengen in goede fbilte, fonder welke 
onmogelij k is, dat gy u lieden fult konnen wachten fon¬ 
der bedrogen te worden. 

Aengaende d’eerfte poin<ft,het is fchier foklaerin 
fich felfs dat het geen bewijs en behoeft. Want fogy 
luiden verhoopte U L. te konnen reconcilieren merte 
genige die gy luiden hebt verklaert rebellen en vyan¬ 
den , en tegens de welke gy luiden de v/apenen in de 
hand genomen hebt, en die in u Land houdende, gy al¬ 
lo foud tot een einde uwer fwarigheid en arbeid gera¬ 
ken , gy foud voorwaer daer mede te kennen geven, dat 
eer eene onbedachte onpatientie en kleinhertige fpijt 
u luiden foude gedrongen hebben tot fuiken heerlijken 
voornemen, dan eenige vroomheid of grootmoedig¬ 
heid , aengefien de vroomheid altijds verfelfchapt is 
met voorfichtigheid, welke eer men die aenvangt feer 
wel kan wegen de nature der perfonen , tot welke de 
voorfichtigheid of wijsheid haer addrefleert, en van de 
onweerdigheid die die haer aendoet. 

Nu gy hebt te doen met eene der hoveerdigfte Na¬ 
tiën en vermetelijkfte die in der wereld is,felfsdieom 
haer onverdragelijke hoogmoedigheid hatig is alle an¬ 
dere Natiën der-wereld,felfs hare eigene, die alom 
waerfy komt, haer altijd fchikt te domineren en heer- 
fchen over alle andere, en fonderlinge beroemtfe fich 
recht te hebben te domineren en bevelen over u lui¬ 
den , mijn Heeren , en alle ’t Land van herwaers- 
over, alfo zy (als zy feggen) dat geconquefteert heb¬ 
ben naer’t mifdaed ,de welk fy achten daergyinvef- 
vallenzijt, dat iscriem van gequetfte Majefteit , en 
by gevolge in de poene en amendevan haer-liedercon- 
fifcatie. 

En aengaende den onwille diefy van u luiden heb¬ 
ben gehad, ik late ft aen het gene dat in voorleden tijde 
gepafleert is, als fy tegens haer onuitfprekelijken fpijt 
zijn bedwongen geweeft hen te vertrecken uit dele 
Landen, met een verwoede begeerlijkheid van wrake, 
ikpafierenoch dat een menigte jaren daer te vorens, en 
als noch daer na is opgeftaen en heeft verwekt eene on- 
wedermakelijken vrede tuffchendie twe Natiën. Al- 
lenelijk fegge ikdatdefelefte fake daerby gy hen ver¬ 
klaert hebbet rebellen en vyanden des Coninx, en ver- 

■ ftoorders des Lands , gewapeht ert hebbende alle de 
wereld tegen haer opgerokt , ja totte boeren en felfs 
hare kinderen , tot haer-liedef dood en verderf, en 
fulx dat alle d’injurien, ongelijken, geweld,en mis- 
hagingen die fy hebben ontfangen, hoe wel zy die wre- 
delijk hebben gerevengeert en gewroken, door d’ex- 
etnplen van welke ’t bloed noch vloeyet hedens daegs in 
onfe gedachteniffen, welk niet te gelijken en zijn met¬ 
ten prijs van die. 

Daerom is noodlijk dat gy lieden refolveert, ofte 
wefen eeuwiglijk verloren, geruineert en gedeftrueert, 
en alle uwe nakomelingen , of voorts te varen met 
’tgene gybegoft hebt, en liever teverkiefen honderd 
duifend doden (lo’tnood doet) dan met hèn-lieden 
acsoort te foeken,mesce welke geen middel met allen 

in is te konnen komen tot eenig accoort dan t’iiwen uit- 
terlijken verderve, aengefien (y alrede fiende de faken 
wattkei fik voor hen-luiden ,fy hen derren wel roemen, 
fo fy deie reife henne faken te boven komen, fy u lui. 
den fo matteren of moede fullen maken, dat fy voor. 
taen fullen buiten dangier zijn, van meer in fuiken te_ 
genfpoed of tegenheid te vallen. En dat fy uwe princi¬ 
pale geleiders en hoofden dieccre noch niet en lullen 
doen van het fchavot, gelijk zy gedaen hebben aen den 
Heeren Graven van Ëgrnont en Hornes, maer tot 
meerder fmaed fullen hen binden aen degalge of kake, 
waer door gy luider! geWaerfchout zijt, ’tgene gy lui¬ 
den en de ganfche gemeente h’ebben te verwachten, fo 
fy luiden door uwe kleinmoedigheid en ongeftadigheid 
weder komen op te ftaen , nademaél zy genoeg ter ne¬ 
der leggende , Wel de aldergrootfte dorven dreigen, 
felfs de genige die hen als noch niet gehelijken hebben 
verklaert vyanden. 

Aengaende van d’ander poin£t,en heeft mede niet 
van doen veel woorden, aengefien dat gelijk de onee- 
nigheiden ’tquaed verftand deseens als d’anders, ons 
de vloed van fo vele ongemacken en ellendigheden 
mede brengt, van gelijken ook fchijnt wel datter geen 
ander middel en zy van remedie tot defen , dan wech te 
nemen alle fufpicie en wantrouwigheid om fich te ver- 
eenigen in eenen onbindelijken band van accoorden 
vrundfchap, welke maken fal, dat nalatende alle parti¬ 
culiere oneenigheden totter decifie en ordonnantie der 
Heeren Staten Generael , fullen met eender herten 
en wille pogen,alleen te verloflen ’tgemeine Vader¬ 
land van de benautheden en tyrannieder vremdelin- 
gen , op dat by ’t felfde middel de Heeren Staten Ge¬ 
nerael wettelijk vergadert Zijnde, mogen daer naerte 
dege voorfien met goede en bequame remedien, die¬ 
nende tot vorderingedesdienftsGodes en fijne Maje¬ 
fteit, gelijk onfe voorlaten altijd gewoon zijn geweeft 
te doen. 

Aengaende ons van herwaers-over, die uwe mede¬ 
broederen zijn, vrunden en goede compatnotteh, d’ef- 
feften konnen a getuigen, met wat voet wy altijds heb¬ 
ben voortgegaen, nademael wy in alle capitülatien en 
communicatien altijds hebben geftelt alle onfe gefchil- 
len en queftien totce refolutie der Heeren Staten Gene¬ 
rael , wettelijk zijnde vergadert.- 

Waerom fo gy luiden, mijn Heeren ter goeder mei- 
ninge noch eenmael beftaet defe Landen t’famente 
vereenigen, en te veranderen ’t quaed weder defer trou- 
blen en civile oorloge, in tranquilliteit van een goeden 
peis en eenigheid , waer in alleenlijk is gelegen den 
waerachtigendienftGodes,van den Conink, en’t ge¬ 
meen welvaren. Gy luiden mocht verfekert zijn ,en 
daer van nemen wy God tot getuige , datgy luiden 
ons altijds bereet fult vinden tot nakomihge van al¬ 
le ’tgene redelijk en billijk is, als de genige die niet 
en begeren eenige andere faken , dan die genige die 
ftrecken tot welvaren en totte gemeine rufte van ’t gan¬ 
fche Land. 

En daeröm en behoeft niemand te vrefen , datwy 
tegens den dank der Staten alhier fouden willen in bren¬ 
gen eenige veranderinge in de Religie , of jétwes te 
doen, door ’t welk de gerechtigheid van jemanden 
werde geprejudiceert of befchadigt. Want nademael 
alrede fo langen tijd en met fo groter moeite en ha- 
zaerd, wy in de hand genomen en gemainteneert heb¬ 
ben de wapenen, om tot eene wetlijke en behoorlij¬ 
ke vryheid te komen, welke onfe wetten, coftutnen, 
ufantien en oude herkomen ons fchuldigzijn, ten ge¬ 
lieve God niet, dat wy jetwes fouden willen aenvan- 
gen óf inbrengen eenige nieuwigheden , die wefen 
mochte tegens de ftatuten en ordonnantiën der yoorfz 
Generale Staten , en te befoetclen of befmetten de 
voorfz liberteit of vryigheid, geen twijftel makende, 
of de Heeren Staten en fullen fulke forgvuldigeinficht 
nemen op ’tgene belangt de fekerheid en bewaringe 
der Nederlanden, den dienfte Godes, en welvaren des 

Coninx. 
Daer en refteerr dan anders niet meer, dan Verwor- 

pende alle jaloufie en wantrouwigheid, gy lieden t’fa- 
ment- 



Het negende Boek. 
mentlijk met ons, en wy met u,pogen met eene fter- 
ke en valïerefoltitie , en een gemeen accoord te ver- 
loflen defe Landen van de vremdelingen en van hand 
te hand alle dingen te Hellen in een goeden en genera- 
len vrede, tot welk ik niet en twijffel, of de Staten en 
de Landen van Holland en Zeeland u fullen byftaen, 
en vorderly'k zijn met alle redelijke middelen, fulx 
dat gy oorfaek fuit hebben van haer te hebben goed ge¬ 

noegen. 
En aengaende mijns, prefentere ikuluiden uitkeer 

goeder gunfte en aflfeétie , mijnen perfoon , en alle 
st gene isin mijnder macht,ü verfekerende dat ik ach¬ 
ten fal alle mijnen arbeid en moeite te voren gedaen, 
wel geemployeert te wefen, fo my God die gratie en 
genade vergunt, dat ik t’eenigef tijd mach lien de fa¬ 
ken van de Landen te ftrecken te dien einde, alsiit 
daer niet aen en tvvijfFele, ten fal lo wefen , fo gy lie- 
der, mijn Heeren, ter hérten neemt de middelen die 
hy uprefenteert, en met vafte refolutie verfelfchapt, 
met goeden raed en wijsheid vervolgt , eh volkomt 
kgene gy begonnen hebt, daer toe ikbidde,datGod 
almachtig, u dc gracie en genade wil doen, van fo goe¬ 
der herten, als ik my gebiede in uwe goede gratiën, 
tilieder wenfehende, mijn Heeren ,in gefontheid een 
goed geluckig en lank leven. Gefchreven tot Mid- 
delborg den tweden van September 15 76- En leger 
was gefchreven uwen fecr geaffectioneerden vriend,ten 

elienfte 
Guiïïaumevdn NaJJau, 
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van dat zy hebben geleden eene fo onweerdige en 
ichendlijke tyrannigheid, tegens alle gebruik en ma- 
niere van haer-lieder voorfaten, mijnent halven ik ben 
gerefolveertteemployerenlijf, goed, en begeere mee 
alle mijn macht u te Seconderen in uwe loflijke voor¬ 
nemen. Waer 6p, alfo ik gedifcoureert hebbe metten 
brenger defer van de middelen, die ik mijns oordeels 
en bedunkens de eigenfte en bequaemfte achte te we¬ 
fen , fal dit laten tot rapport van den feiven , die u mijns 
halven dat feggen fal , biddende die te willen gelove 
ftrecken, en hier mede my gebiedende in uwe goede 
gratie, bidde den almachtigen u in gefontheid te wil¬ 
len geven goed en lank leven , uit Middelborg dm 
14- van September 1576. Onderftond gefchreven , u- 
wer liefde goede vrund en coufijn t’uvven dienfte. En 
was ondertekent» Guillem de NaJJau, d’opfchrift, aen 
mijn Heere, mijn Heere de Grave van Lalain. 

(F, ir8-) 

HOewel de plaetfe daer gy uit gefproten zijt 
deucht en genereusheid van uwevoor-ouders, my 

altijds ingebeeld hebben een vafte perfuafie of wijs- 
makinge, dat d’oorfaken fich prefenterende, gy niet 
nalaten en foudaia te volgen hare voetklappen, londer 
te gedogen dat het Vaderland, tot welke wy behoren 
en fchuldig Zijn van geboorte wegen alle liefde en af- 1 
feéUete dragen, zyfo onweerdelijk overvallen en ge¬ 
bracht onder k jok van eene fo fchandelijke cn onweer¬ 
dige dicnftbaerheid der vremdelingen. So heb ik noch 
feer verheugt geweeft te verftacn, dat defe mijne in- 
beeldinge noch fo wel is gevolge geweeft,doord’ef- 
feéfc van fo goede dienften, daer in gy u empioyeert 
en oeffent tot verloffinge derfelver,u achtende waer- 
achtelijk weerdig der felver plaetfen van daer gy zijt, 
en van uwe ouders die t’allen tijden haer leven ge- 
waegt hebben voorden waerachtigen dienft van hun 
nen Prince en Vaderlande, de welk de oorfake is dat 
ik niet en kan nalaten u daer van te eeren,en u te bid¬ 
den, dat gy defelve couragie en hooghertigheid main¬ 
teneert en continueert ten einde toe , die gyfoprij- 
felijk hebt begonnen , fonder u te laten bevangen met 
eenige vrefe van valfche mafcres of mom-aenfichten, 
en ontleende tytulen , daer mede eenige Toekende 
haer eigen profijt , en u rheinen d’ogen mede te ver¬ 
blinden , fy die felfs niet klaer en fien , hen latende 
voorftaen , datkConinx dienft gelegen.is in kver- 
derf van fijne onderdanen , en zijn grootheid of hoog¬ 
heid in de dertelheid en onverdraeglijke hovaerdye 
van eenige rebellen cn muitmakers , alleenlijk om 
datfe zijn van de Spaenfche natie: maer de gene die 
eenig oordeel hebben , merken en werden wel ge- 
waer dattet maer pretexten van tijtelen en zijn , en 
dat des Princen dienft gelegen is in de handhoudin- 
ge en bewaringe van zijne onderdanen, en zijneee- 
re ep reputatie in d’adminiftratie van goede Juftitic 
en Policie, daer toe hy ook verbondenen gehouden 
is, by folernnelen eede aen de Staten van den Lande 
gedaen. En daerom ftaet hen toe,en ishenneofficie 
degelijk de hand te houden op dat fulx gefchiede en 
tot cflfcóte kome. kis daerom nu notelijk dat alle den 
Adel , en alle goede en vrome luiden hen daer toe 
employeren en voegen , dat alfulke befmettinge of 
viecke van die van de Nederlanden werde uitgewifcht? 

Staten ban 2§cllanb peïsDm ooi? acn öe ges 
nicine Ptggerpc öcc fïaö Streept feïiere mtfftbe gc^ 
fonöen/öoo? ^irPban^ppefiein/ öoentee tpötoes 
fenbe een tïptePer en borger ban Streept/ betoclPe 
btPmaetë met pafpeo^t in ïtollanö rcsfbe om eenige 
toaten / nittg betalenöc pet reept ban licent en conbope 
uit $|oüanb t’Strecpt te brengen / befe pebbenbeeer* 
tfjbss geteoom binnen bei* ©oube bp francoptfitoge* 
linP bte ooP SfptePer toasi ban fpne nertnge/ pieibmtet* 
ten felbcn kegeltop / en met benigere ban^toteten 
•©onbesmette ban bet ©otibc grote eotoefponbentte/ 
en öjaepr in becsS tgb ben nabolgenbe b?icf albaer / öte 
pp alfo peimeiijP onber öe gene bie pp Penöe/ fecretdtjp 
be ©ecèfojmeerbe Religie toegebaen / en bpanben bec 
^pangiaetben te toefen/ toifr te bejielien/ en beöe öaec 
ban bele toppen fcp?pben/met fonber groot pertjpeï 
ban 3pn perfoon / fo bte faPe ontbePt pabbe getoojben/ 
öe boo?f3 toa^ lutbenbe / atobolgt; 

EErfame, Vrome , Voorfichtige vrufidên eh me- 
delidmaten van Holland, Schutters en Borgers der 

ftede Utrecht. Hoewel wy voor defer tijd tot meer-ren jjatl 
mael foin verfcheiden uitgegeven gefchriften, alsby 5?ob 
ons ootmoedige fupplicatie aen fijn Majeft. enkgunt 
daer op inde tTamenkomfte en vredehandel totBre- gEtjjc 
dak voorleden jaer is ge voegt, en by oiïs, óf vanón- berltaO 
fen wegen is verklaerd geweeft, vertoond hebben, en 
een j egel ijk mag zijn genoeg bekend , orrfe oprech¬ 
te meininge en goede fake , waerom wy in de wape- 
ninge zijn gekomen jegens den Hertog van Alve, era 
de regennge, moetwille, en heerfchappije der Span- 
giaerden met haren aenhank. En daer beneffensoök 
onfe goede affeétie en genegentheid die wy altijdsge- 
had hebben, om onder de gehoorfaemheid ons Co- 
ninx, de Landen van Holland en Zeeland, metten 
anderen aenpakndé Provinciën tehandhouden in ha¬ 
re ouden vrydommenen gerechtigheden, tot gemei- 
ne rufte en welvaerd der felver, en byfonder tot dien¬ 
fte van zijne Majefteit, immers dat wy voor k affeheid 
des voorfchreven vredehandels volvaerdig en te vre- 
den geweeft zijn, alle faken te remitteren aen ’tad- 
vijs van de Generale Staten der Landen, in der voe¬ 
gen , dat wy niet alleenlijk by alle de wereld van de 
rebellie , en ketterije by den quaedwilligen ons op¬ 
geleid , genoegfaem zijn ontfchuldigt, maer de voor¬ 
schreven onfe meininge en oorfake van wapeninge 
ook gejuftificeert en goed gehouden is, by verfcheiden 
Chriftelijke Potentaten, Heeren en omleggende Lan¬ 
den , ons bewijfende alle vrundfehap, faveur en by- 
ftand naer gelegentheid der laken. So en hebben wy 
nochtans rot noch toe niet kunnen fpeuren , of be¬ 
nt ei ken , dat gy-luiden als een lidmaet der Nederlan¬ 
den geneigtfoudet Zijn, u luiden metten anderen lid¬ 
maten en k corpus van de Staten der felver Landen, 
te vereenigen , in alfuiken rechtveerdigen fake , en 
metten genen die hem nieten ontfien, met goed erï 
bloed te vorderen , k gunt daer in des Vader-lands, 
en byfonder u luider welvaerd en faligheid gelegen 
is, des wy ons dikmaels fecr hebben verwondert, o- 
vermits u luiden het bofe voornemen 3 d’onrecht- 

vaer» 
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vaerdigheid eii tyrannye der Spangiaerden genoeg is 
bekend, en meer dan openbaer, fo gy luiden met ons 
en alle andere Provinciën , ibnderlinge in de onge¬ 
hoorde fortfelijke exaktie van de tienden penninkwel 
vromelijk hebt geoppoleert. Ook dat gy luiden ge- 
noodfaekt, en genoeg gedwongen zijt geweeft, den 
felven met groot geld uit uwen ftaet te kopen en te 
verdrijven, om u luiden alfo van hare vexatie , en 
overdaed en moetwille te bevrijden , en den felfden 
als noch niet en foud begeren , of dorven vertrou¬ 
wen , om in uwe Stad te laten komen, of eeniggar- 
nifocn te houden, gelijk ook meer andere Steden de 
fclvc niet en zijn begerende: maer voorwaer ftaetu 
luiden te bedenken , en voor oogen te nemen , in¬ 
dien zy luiden eens onfe meefters worden , of dat 
fy ons t’ondergebracht hadden {daer voren God ons 
behoede) zy en fouden van u luiden , noch van ege- 
ne andere Steden langer uitgeflotén , of in egene fa¬ 
ken geweigert willen zijn , maer als dan hun abfolu- 
te meefters tonen , gebiedende over u luiden goed 
en bloed , huifvrouwen en kinderen na haren appe- 
tijte , gelijk men daer af d’exempelen meer dan ge¬ 
noeg (God betert) heeft geilen t’haren aenkomfte 
in de Landen, ter plaetfe en tijde als fy meenden mee¬ 
fters , en zy luiden opentlijken lieten luiden den 

fouden hébben gedaen , indien (vfymoedelijkeh té 
feggen) wy ons door den voorfchreven vrede-handed 
ook niet en hadden laten eenen tijd lank abüferen, im¬ 
mers indien dan gy luiden als met onsvereenigt , de 
gemene fake hadde helpen hand houden , en dat iy lui¬ 
den met racd en daed van de fommige van defen Lan¬ 
den niet en waren gevordert gevveeft, en Ware gené 
apparentie gevveeft, dat’fy luiden den Landen°van 
Holland of Zeeland eenigfins, of in ’c minde fdiiden 
hebben kunnen krenken,of eenigen inval in den fel- 
ven Landen hebben kunnen doen , wv laren nu ftaen, 
dat fy luiden den Landen fouden hebben moeten ge¬ 
heel en al verlaten, en met fchande daeruir fcheiden, 
fondermet hare macht of wapenen yet uit te richten, 
als kenlijk is , indien na de herten en ’t begeren v.m 
die van Gelderland, Overyffel en Vriefland (daeraf 
Ook ’t meerdeel met ons, hoewel weinig te laet, al in 
verbond getreden waren ) alle faken haren voortgank 
hadden gehad , of in tijds met gemeinder hand en 
correfpondentie aengegrepen waren gevveeft, ’c welk 
ontwijffelijk de Spangiaerden wel kunnende overwe¬ 
gen , te meer en voor al altijds hebben gearbeid ,om 
ons van de anderen gefcheiden , en ih twift en twe- 
dracht te houden. En defen al niet tegeüftaeiide, heeft 
ons God almachtig gratie, middelen eti een vroom 

Landen hun tot een proye gegeven te zijn. En men gemoed verleent, om by ons alleen fulke bloeddor 
heeft geduerende defe krijgs-beroerte alrede gefien, ftige vyanden tot noch toe wedergeftaen te worden, 
wat zy luiden hebben aengericht met openbare ex- Suixdat om eenmael haren oplet en macht geheel en 
torfien , brandfehatten en pilleryen , niet van de 1 al te breken, en t’onder te brengen niet en refteert, 
ininfte Steden, Vlecken en Dorpen in allen Provin- dan ons metten anderen in alle vreedfamigheid te ver- 
cien daer ’them goed gedocht heeft, fonder confent eenigen , alft behoort onder den lidmaten van eeri 
van eenige Overigheid, of den Staten van de Lan- lichaem , en alfo den Landen en Steden , met con- 
den te kennen, en fonderlinge nu onlanx op de fte- | fervatie van hare loffelijke Privilegiën en Gerech- 
de Aelft , by hen-luiden met geweld overvallen , cn tigheden , wederom te brengen en handhouden in 
eenige andere Vlecken inBraband en Vlaenderenge- ! haren oude vrydomme , neringe , hanteringe , en 
plondert , berooft , en niets anders getracleert, dan j welvaerd , doende den felven Spangiaerden met ge¬ 
gelijk fy altijds hem beroemt hebben te fullendoen, | meender hand , als perturbateurs en vyanden valide 
en hen geoorloft te zijn, fulx dat nu ten laetftendie 1 gemene rufte, en als verfmaders van allen den Privi- 
van Braband en Vlaenderen , te rugge ftellende de 
ydele vrefe en de groten naem en macht der Span¬ 
giaerden (daer mede men een jegelijk tot noch toe 
vervaert en verfchrikt heeft gehad) mede bewogen 
en genoodfaekt zijnde de wapenen jegens hen-luiden 
aen te nemen, met alder gemoetenernftigheid,met 
openbare verkondinge , de felve Spangiaerts decla¬ 
rerende, en houden de gemene vyanden, rovers en 
(chenders van de Landen en van de goede ingefete- 

legien , handveften , en deugdelijke coftumen uit¬ 
ten Nederlanden verdrijven , of venrecken , daer af 
zy-luiden ook te min hun kunnen beklagen, dat zy 
t’anderen tijde, als bv tijde van Keifer Carolus boog- 
loflijker memorien , den Heere van Chivres uit Span- 
gien wel hebben doen vertrecken, fonder yemand van 
deonfenaldaerte willen lijden, waerom wyuluiden 
wel hebben willen als noch verfoeken en vermanen, 
dat gy-luiden immers als nu’texempel van de voor- 

nen van dien , ’twelk indien t’onfer exemple en ver- ! noemden van Braband en Vlaenderen voor ogen ne- 
maninge wel eer ware gedaen geweeft , en waren de 1 mende, u luiden mede, jegens de voornoemde Span- 
Nederlanden in fo grote verbyfterheid en elendeon- glaerdenwild verklaren en wapenen, fonder defe oc- 
twijffelijk niet gevallen geweeft. Wy hebben wel ver- > cafie ( die God ons allen t’onfer aller verloffinge en 
ftaen uitgoede correfpondentie diewy altijds met die bevrijdingefchijnd toetefenden) te willen laten voor 
van Braband en Vlaenderen gehouden hebben , dat zy ] bygaenen niette achten, wy fijn over onfe (ij d e be¬ 
luiden van fulx te doen t’anderen tijden wel beraden reet en overbodig met u luiden een onverbrekelijke 
en gefloten zijn , dan dat zy ’t voorleden jaer eens- | vereeninge en verbond dies aengaende temaken, om 
deels'door de hope van de vrede, dieby denCom- j in vrede en geruftheid metten anderen tccon verleren 
mandudor Mayor, en anderen van zijnen aenhange- \ en te hanteren , alfo wy dikmaels hebben verklaerd 
ren, fo fubtylijken cn looffelijken voorgeftelt enge- J vanmeninge niet te fijn, rtochte ooit geweeft te heb- 
veinit werde, datzy luiden begeerden te maken, als 
dan op gehouden en milleid , en daer na door vrefe 
van dc grote Vlote en macht , fo van gelde als van 
volk, dat men uit Spangien was verwachtende, hoe 
wel ten leften ook gebleken is dat ’tfelfdenieten was 
fo vele, dattetden naem vaneen Vlote weerdig was, 
als van vijf, of 6oo arme, naekte,en ongefatfoneert 
volk die men hier tot foldaten op des Lands kofte 
moefte maken , fulx geloven wy wel, dat gy luiden 
door fulke en diergelijke middelen en praktijken me¬ 
de op den teugel gehouden zijt, v/el wetende de Span¬ 
giaerden , dat hare macht van hun felven niet groot 
genoeg en was om ons t’eeniger tijd t’overweldigen, 
of op den Landen van Holland en Zeeland eenig voor¬ 
deel te gekrijgen , indien zy luiden door d’eene of d’an- 
dere ptaétijke nieten fouden hebben gehad tegebrui- 
ken en genieten ’t faveur en byftand van de andere 
Provinciën , en fonderlinge van u luiden. Sy luiden 
hebben in fo langen tijd van vier jaren, als noch op 
Holland met veel verovert of uitgericht, en veelmin 
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ben eenige wapenen of onvrede jegens u luiden, of den (f. j^.} 
anderen Provinciën aen te nemen, maer alleenlij kte- 
gens den Spangiaerden, en die uitten Lande zijnde, 
ons te voegen na’t gunt byadvijs vandc generale Sta¬ 
ten van den Lande bevonden fal worden tot een geme¬ 
ne welvaerd der Landen te dienen, als voren, en by 
allen onfen gefchriften boven geroerd breder is ver- 
haeld, enin’tfeker vertrouwende dat gyiuiden defen 
onfen vermaen tot uwer eigen faligheid enveorfpoed 
fult behertigen , bidden God Almachtig , u luiden, 
Eerfame,vrome, voorfichtige vrunden en mede-lid- 
maten , te hebben in lijnen Godlijken behoede. Ge- 
fchreven tot Delft den 3 Augufti i?7<>. Onder ftond 
aldus. De Ridderfchap en Steden van Holland, repre- 
fenterende de Staten van de felven Lande. Noch ftond 
daer beneden, ten bevele van de Staten, by my, en was 
ondertekent de Rechtere. De fuperfcriptiedefes was al¬ 
dus. Eerfamen ,feer vromen , voorfichtigen en de ge¬ 
mene burgerije der Stad Utrecht onfen byfonderen 
goeden vrunden. 

«p,nn €ïf 
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Het negende Boek. 

€n BcBsijlcBe Boo?fê Bjief alfo fetretclp onBerBc 
ïjuigcröe Boo: Ben Bocafs ^ppeftcin toeuöc BefielB/ 
Énöatöaec op geen anrtooo?öe en quam/ Böt? Bien 
al ’tfdbe ïan&fasm tc tocrB mojigacn/ en in geen 
bergaBerïnge en Bo?fi getoonö teierBen / {o fonBen Be 
Boo?fó Staten nort) eenen anBeren b?ief Boo? eenen 
^onMjecr Weljan Ban Sloenrcfloot/ toefenBe Boeter 
tuB <£anonlfi Binnen öricrDt / toelBe rmjltBe bp Be 
<0cbcputeerBe Ban Be oSBclen en ^teBen Ban ^ollanB 
enEeelanO/ op Barfete mecrBer creBitjö ïiebBenfou^ 
Be / ooB onBerteBcnB toerBc / en luiöenBe a$ 
Bolgt: 

EErfame, vrome, voorfienige vrunden, Schutters 
en Burgers der ftede van Utrecht. 

Nadien wy niet en twijfFelen , immers ons verfe- 
kerc houden dat uwer E. wel ten vollen fijn onderricht 
en verwittigt , fo door vericheiden uitgegeven ge- 
fchriften ,en onfe miffiven t’anderen tijden aenu lui¬ 
den gefchreven , als uit allen onfen handel van onfe 
oprechte goede meninge, en de rechtvaerdigheidon- 
fer fake} als alleenlijk tenderende om de Landen van 
Holland en Zeeland metten anderen aenpalende Lan¬ 
den te handhouden in haren oude vryheden en gerech¬ 
tigheden , tot gemene rufte en wélVaerd der felver 
Landen, én de felve te verlolTen van de hoogvaer- 
dige regeringe, moetwille, wreetheid en onverdraeg¬ 
lijke infolentie, en tyrannyeder Spangiaerden, gebo¬ 
ren en gefworen vyanden der Nederlanden , en de 
felve Landen zijne Coninklijke Majefteit in hareou- 
de fleur, voorfpoed, en digniteit weder te brengen. 
Sozijnwy nochtans grotelijx verwondert, dat gylui- 
den als een naefte gebuir van Hólland, daer voren gy 
altijds gehouden moet worden , Tonder eenig mede- 
dogent gevoelen, of naruerlijke bewegemheid tot noch 
toe in gebreke gebleven zijt , om u luider officie en 
devoir te doen , daer toe gy-luiden den Vaderlande 
gemeendérhand fehuldig , verbonden en verplicht 
'zijt, en överfulxu luiden met den Staten der ielver 
Landen in alfulke goede en rechtvaerdige fake te ver¬ 
enigen , met fuiken lidmaten die tot noch toe fon- 
der góed of bloed te fparen , fo vromelijk voorge- 
ftaen en gevordert hebben alle’tgunt daer in des ge¬ 
mene Vaderlands , en byfonder u luider wélvaerd 
en Taligheid is gelegen , tegens alfulke vyanden , wiens 
bofe voornemen alle de wereld en byfonder u lui¬ 
den mede wel bekendis: dan alfo wy niet en twijfFe¬ 
len of gy luiden en zijt tot noch tóe daer in verhin¬ 
derd geweeft, door eenige ydele vrele van de grote 
mem en macht der Spangiaerden , wilt daerom nu 
eenmael aenmerken, dat fo ooitte voren eenfehone 
en bequame gelegentheid heeft verfchenen , om uwe 
bedrukte en ellendige Gemeente van fodanige ver- 
dervers der felver Gemeenten te verloffen , en van 
haer-luider aenftaende gehelen ondergank en ruine, 
wederom in bloeyende neringc en voorfpoedigheid 
te brengen, al’t felve u luiden goede vrunden eniae- 
de-lidmaten , nu door fonderünge genade des Hee- 
ren word aengeboden , die onfe fake wonderlijken al¬ 
tijds voorgeftaen en gehandhoud heeft. En nu ten 
ieften heeft verlicht en geopent de ogen van de Sta¬ 
ten en Steden van Braband, Vlaenderen, en andere 
Provinciën , en Heeren , de welke t’onfer exemple 
en vermaninge behertigende het gemene welvaren 
van de Lande , en te rugge (Tellende de ydele vrefé 
en groten naem der Spangiaerden (daer mede men u 
luiden heeft vervaerd en verfchrikt gehouden ) de 
wapenen tegens hen-luiden, als gemene vyanden des 
Lands , met alder vromigheid en ernftigheid aenge- 
nomen hebben , en een vafle confederatie en alian- 
tie mét malkanderen gemaekt, mitfgaders met onfe 
genadigen Heere den Prince van Orangien , Scc. en 
den Staten van Holland en Zeeland, als tot eenen 
einde en meninge de wapenen aengenomen hebben¬ 
de, de welke den voornoemden van Braband en Vlaen¬ 
deren, tot haerluider begeerte airede een grotefi heir- 
kracht van foldaten en gefchut, en ammonitie van 
oorloge tot haer-luider bvfland en verfterkinge bin¬ 

nen Gent en2nderen plaetfen toegefchikt, en gefon- 
den hebben, en aldaer met groter blyfehap en vrund- 
febapontfangen zijn, die ook al eenige Kerkten heb¬ 
ben geoccupeert , als uwer E. wel hebben verhoort, 
en door Gods hulpe noch dagelijks meer verhoren 
fullen ,fuksdatmen daer uit kan bemerken, dat God 
de Heere met medelijden over den jammerlijken 
ftaet des Lands, en de ellende des volx beweget zijn¬ 
de, met zijnen bafuinen uwer luiden wil ontwecken, 
en voor oogen ftellen d’uitterfte verderf en verwoe- 
ftinge uwer ftede en der ingefetenen van dien, u lui¬ 
den de hand biedende, om de felve uit hare defolaet- 
heid in neringe, voorfpoed , en oude welvaren we¬ 
der te brengen. En hoewel wyons hier voortijds be¬ 
hoorlijk gequeten hebben tegensu lieden en uwewel- 
vaert gelocht, en onfen eed en plicht tot den Lan¬ 
de genoug voldaen, het welk van u lieden nietwaer- 
genomen is geweeft, heeft nochtans het devoir der na¬ 
turen , ’t welk gene vrome menfehen en faillieert, en 
de liefde en affeótie tot onfen geffienen Vaderlande 
ons beweegt, om defen noch eens aen u lieden te fchrij- 
ven, en verfoeken dat gy-luiden defe fchone occafie 
die u lieden nu God den Heere verleent, met dank- 
baerheid wilt waernemen , en hier op niet langer fla- 
pen, noch defe fchone gelegentheid alfnti verfuimen, 
maer veel eer uwes fchuldigen en behoorlijken plichts 
dien dit meeft aengaet, volkomelijk quijtendeu lui¬ 
den met ons ten alder eerften in vrede en eendrach¬ 
tigheid wilt vereenigen alft behoord, van Jen welken 
gy-luiden nieten hebt te verwachten dan allevrund- 
fchap, by Handigheid en hulpe, u luiden als noch pre- 
fenterende, gelijk wyook van te voren by onfemif- 
fivèn hebben gedaen, metten anderen een onverbre¬ 
kelijk verbond en vereninge te maken, tot U. L. gro¬ 
ten voordele en contentemente, Tonder eenige veran- 
deringe van uwe Religie, oude gebruike, hoogheid of 
gerechtigheden te willen invoeren of brengen, of iet 
attenteren, dat tot uwe of den ingefetenen van uwer 
ftede prejuditie, verminderinge offehadefóudeftree- 
ken mogen, waer tóe wy u luiden goede vaftigheid ful- 
len ftellen en verfekertheid doen : maer alleenlijken dit 
Land gefafnértderhand üit defen bloedigen krijgen op¬ 
roer te helpen reduceren in onfe otlde privilegiën éö 
loffelijke vrydommen, coftumen en rechten van den 
lande, en de felve weder öp te rechten, fo de felve vah 
onfen Voor-vadereh fijn nagelaten, en van gelijken dé 
gewoonlijke hanteringen en köopmanfchappen met- 
tet voorgaende welvaren en de rijkdommen van den 
landen van nieuwste foéken en in te voeren , als wy u 
luiden toebetrouwen, datgylüiden nu ten lactften me¬ 
de fult ter herten nemen, en daer toe wy u luiden mede 
alle hulp en byftand, des verfocht fijndé, bewijfen ful¬ 
len, fo met knechten als andere ammonitie en behoef¬ 
ten daer toe nodig fijndé , fulx die van Braband en 
Vlaenderen als voren Word gedaen, en alle uwe goede¬ 
ren vry laten volgen, óp fekere hope, dat wy hebben, 
darter niemand en is fo verblind of fijns Vaderlands 
welvaertfo klein achtende, dieniet en fieofbekenne, 
dat gyluiden daer mede God Almachtig en den Co- 
nink onfen natüérlijken Lands-Heere, maer infonder- 
heid uwe gemeente en nakomelingen een uitnemende 
feer aengenamen dienft Tullen bewijfen,en indien U.L. 
gelieve eenige uit uwer ftede alhier tot dien fijne by ons 
tefenden, wy beloven mits defen dén lel ven , wie die 
foude mogen wefen, vrye paffagie , geleide en faulf- 
conduit, die ookvryelijk Tonder achterdenkenalhief 
föllen mogen komen. Alsde Heerevan HaufiTchyen 
veel andere Edelluiden , Heeren en Gedeputeerden 
van de fteden uit Braband en Vlaenderen, vrymoedig 
op *t goed betrouwen van fijn Exc. ons overgekomen 
fijn, en noch dageliix komen en wederkeren. Indien 
U.L. hiervan in gebreke blijft, fo wilt gedenken dat de 
ftfaffe des Heeren over u luiden (die nü ’t quaed meugt 
verhinderen en niet en doet, en fulx als de quaed- 
doénderS felver ftrafbaerfijt) haeft komen fal tot eeu¬ 
wige verderfenifTe,fo van U.L, als uwe nakomelingen, 
’twelk aen u luiden felve en aen niemand anders en fal te 
verwijten ftaen jdaer van wy voor Qod en alledewerelt 
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protefteren j ën fallen ontfchuldigt fijn, alfowy alles 
hebben gedaen dat ons ampt en beroepinge vereifchen- 
de is, vertrouwende dat gyluiden defen onfen laetften 
yermaen tot uwen eigen welvaerd en eere fult ter her¬ 
ten nemen, en wel wijflelijk in fien, dat wy en ook 
alle d’andere Provinciën van herwaers-over , die de 
Coninklijke Majefteit onfen natuurlijken Heere fo 
goeden en getrouwen dienfte gaerne fouden bewijfen 
als uwer L. en ook voorts by fijne Majefteit en alle an¬ 
dere Chriftelijke Potentaten wel verantwoorden Tul ¬ 
len , de middelen die by den felven Provinciën fijn ge¬ 
bruikt tot bevrijdinge der fel ver Landen van de vy and¬ 
lijke garnifoenen der Spangiaerden, en haerluider on¬ 
verdraeglijke laften en exadtien , fo van den 10 en zo 
pennink en anders, daer van wy nu tot allen tijden Tul¬ 
len blijven ontlaft en bevrijt, totgemene welvaren en 
dienfte der felver Landen, Tonder dat de Landen of 
Provinciën van herwaers-over ofeenige van dien im¬ 
mermeer met eenige tyrannye of geweld der Span¬ 
giaerden overvallen lullen mogen werden , fo verre 
de felve Provinciën der Nederlanden , die alrede 
t’famenfijn verbonden, hen daer tegens gemeender- 
hand verfecten willen, en haer-luider Landen en Ste¬ 
den gefloten houden , fo fulx alrede aen ons luiden 
opentlijk heeft gebleken , wat verlichtinge voor ons 
foude zijn geweeft, fo verre gyluiden op’taenbegin 
van den Oorlog u luiden met ons vereenigt, en o- 
verfulx allen platten landen van Holland daer mede 
gefloten gebleven hadden, daerom wy verhopen, dat 
U. E. jegenwoordelijk fullen verfien , en niet laten 
terftond antwoord over te fchrijven , die wy uwer 
E. meteen tromflager overfenden, fulx wy van gelij¬ 
ken aen de Magiftraten aldaer hebben gefchreven en 
vcrfocht. Hier mede Eerfame, vrome , voorfienige 
vrunden , onfe Heere God zy met u. Gefchreven 
tot Delft den derden Odtobris i?7 6. Onder ftondu- 
werE. goedgunftige nageburen. Noch ftond de Rid- 
derfchap , Edelen en Gedeputeerden van de Staten 
van Holland en Zeeland, reprefenterende de Staten 
van den felven Lande. En ftond onder E.de Boetfe- 
laer >G.V. Duvenvoorde, D. Affendelft, A. D. Sweten 
Dordrecht, Pauli. Delf, Brajfer. Leiden , Jan van 
Broukboven. Goude , D. Janfz. Eonkft. Rotterdam, 
Gloeftwijk , Schiedam, Arent Deujfen. Briele, S Bo- 
•veus. Veerein Zeeland, R-Baradot. Alkmaer-,Claes 
Herrixjz. Middelborg , Ferd. Aleman• Noch ftond 
onder ter Ordonnantie van de Staten. En was gete- 
kent 

D. Rechtere. 

) pv€ boö2f$ Birft ban ^ppedein / en 3loenrefloot 
L/öeöenbadöageUjftg ftaer bed om meer en meer 
boteren alfo fecretelijften te minnen en tot Den te tree* 
fcen met feer groot pertjftel ban pare peefonen / en ban 
alle öe gene bie ben baer meöe maren moepenöe/ mant 
baer lag derft Buttg garnifoen binnen ber dab / en op 
ftet Cafteel ©jcöenburg lagen ^pangiaerben/ in boe* 
gen bat fp alle lijbcloog gemoed fouöen ftebben (o öe 
fafte ontöcftt getoozben ftabbe / noefttang ginft ben 
banbei al feccetelftft boon / maer öemftie be Igeere ban 
^mieten Biouberncnr ban ber <H5ouöe binnen 0? 
trecfttbele;goeöeftenniffe ftabbe/ ö?eef ftp öe fafte feer 
lte?ft booit/ftopcnöe be eere te ftnjgcn bat Bét allcg boo? 
Sijnbeleiöte mege mag geb?ocftt/ baer boo? ftpöift- 
toilë aenöenboo?f3 ^ppejlein fefpeef/ bieooftonber 
’tbeftfel ban 3ftn ftoopmanfcftap in ^ollanb bp ben 
l|eere ban amicten aïtemetg reiföe/ftem be gelegene 
fteiö becftalenbe: maer aio bit fo lang bertroft / en bat 
miööelrettjö befalten banbe muiterfte ber ^pangt= 
aerben in 25?abanö en ©laenöeten meet en meer 
boo?tginft/ fofcft?eben be Staten ban l^ollanb noeft 
eenen b2ief aenbe acftt bo?ger ^opïuiben en ^cftutterg 
ban 0treeftt/bic fp albaer opentlijft fonben met eenen 
(Cromflager aen be (®ollefleeg-poo?te. Ben boo?f5 
b?ief merbe ontfangen boo? be macftt ban be bo?gerfte/ 
biefeaen beï^opluiöen b?acftt/maer alfobe felbe bie 
nieten öo?den openen b?ocftten fp bie aenbe ffêagi* 
(Iraten/ bie be felbe openben enlafen/enboo?tginöe 

Staten fonben. Be tromfïager macBtenbe op ant- 
moo?bemerb öelafi te bertteeften/ en bat ftp na geen 
antmoo?beenfoubemafftten/ met b?eigemcntenbait 
batmen Bern foube boen bafï fetten en boen draffen/ fa 
ftp meer met fulfte ft?ieben albaer guame. Begeftele 
dabmagftieröoo?in roeren / en be öo?geren ftaööen 
gaerne’tinBouöenöeg boo?feiben b?iefg gemeten/fo 
ooft ban gelijften be l$oplitiöen ber fto?genje / ban Bet 
en merbe niet goeb gebonben / albug merb befen b?ief 
berb?uftt. Be boo?f5 %oenrefïoot en ^ppc|tein öeöen 
onöertuffcften ftaer bede onber ftare fteftenben / en mi* 
den genoeg ftet inftoub öeg b?iefg boo? ftet fcft?ijben 
ban ben 3|eere ban amicten / alg inftouöenöe p?efcn= 
tatie ban ftulpe en afftdentie om ftet Cadeelban ©je* 
öenfturg tebcftracljtigen/cn ftenluiben teftelpenber* 
loffen banbe ^pacnfe tp?annpe. Bit mag een fafte 
bie ben fto?geren feer aengenaem mag/ mant fp ben 
name ber ^pangtaerben fo bpanb maren/ alg jemanö 
ter merelb/boo? bien fp fo lange faren met Bet ^paeng 
garnifoen maren geguelb gemecd/ en fo beel gemelb eu 
oberbaeb baer af Babben moeten lijben/ gelijft inbe 
boo?gaenbe ftoeften ig berftaelb gemeed / en be^pan^ 
giaerben maren bie ban Strecftt immergfogrotebp* 
anben / b2eigben be felbe feer batfe ftaer rebenge noeft 
ftebftenfouben/banbatmenfe afto buiten gefloten en 
eenige ban be Baren booö gefiagen ftabbe / albug mafs 
fet grote befmaertfteib en onrude onber be butgerije/ 
maer niemanb en bo?de ftet noeft ontbetften/ uitb?e- 
fefo banbe garnifoenen alg ftet Cadeel / ’tmelft be 
Staten ban ^ollanb merftenbe/ en ooft boo? ftet fcft?ö* 
benban ben boo?nocmben Birftbnn ^pped^nban 
ben tmaelf ben <©ctob?ig aen ben i^eere ban ^mie* 
tengebaen/ berdaenbe/ ftebben noeft eenen anberen 
b?ief albaer gefonben / bie niet alleen foet/ maer ooft 
matftertenb?eigenbe mag/ mant ftet geftele ^tieftt 
enBo?pen ronbombe dab ötrecftt faten onberfau* 
begaebe ban ben p?ince en in berbing/ melfte fam 
begarben 3p genoegfaem b?eigben te tneber roepen/ 
en be Bo?pen ia boo?deben ban be ^tab in ft?anb 
te dellen / fo fpluiben niet en antmoo?ben/ noefttebe 
goebe occafie en p?efentatien aen en namen / gelijft fuljc 
uitte nabolgenbe b?ief te jlen ig. ^nftoubenbe alg 
bolgt: 

EiSentfede / Eerfame / liebe feer boo?(ïcfttige goebe scnöec 
b?unben en naburen / mp ftouben 0. inbacfti ®”cfcöcp 

tig banbe bneben/bie mpaen en be gemene fc^pen 
fcftutterijeenbojgerfteonlanr gefcft?eben ftebben / en oanöe 
met een tromflager u luiben toegefonben/ maer uit 
gplutben bemerften moeftt öe goebe lief öe / affectie bnö nm 
en nber öte m-^ b?agenöefiin tot’t melbaren en b?pöom pcaröt 
öeg ©aberlanbg en ’t erpulferen bie m?eöe / beecmöe/ 
tp?annigue ^paenfe j^atie/ permrbateurg ban alle Den tot 
rude en b?eöe/ maer toe mp u luiben gep?efenteert fteb- «twefit. 
ben alle ftulp en b»danö / fo beröe gpluibert gefament^ “ 
lijft öe faften ter fterten nemen mflö / en fonöerlingeC£ 
allemiböelcn te foeften/ om ber tp?anncn refugium <c 
alg©2eeburgen biergelftftete beftracftngen en onber c£ 
beboette mengen / maer aen «luiben meed gelegen “ 
ig/en goebe co2tefponbentie metong baer afteftou^cc 
ben. Ban bp foberregplieöen fo feftonen occafie alg ‘£ 
befeboojbp laetgaen en met fimulatie pafferen/ en 1 
ftonnenanberg niet bemerften/ban bataplieöenfau? 
teurgfouömefenbanöeboo2fcft2eben b?êmbe^atien 
enftenluiberaenftangeren/ berftopenöenocfttangam 
ber gefintfteib en b?ucftt ban 0. €. te bermaeftten. te 
^nöerfing millen u lieben mei boot ftet laetfïe bermit^ C£ 
tigen/bat mp mettec baeö af boen en meöerrpepen fuL K 
len allen faubegacöen bie in ben lanöe ban Streeft ge^ 
gebenenberleenb3ijn/egeneuitgefonöcrt/mitfgaberg te 
alle pafpoo?tenenfaulfconbuitenboo?nulen ban om 6£ 
maeröen te ftouben / en egeen meer te pafferen / Uerle-1 
nen noeft te acco?öeren/ albug en öo?ft gpluiöen u niet / 
beftlagen/ in bien öatumebo?gerg befcftaöigt/ enöe ƒ 
booideöen met aubere ftuifen / blecftencnbo?penber- / 
b?anb ert geruineert meröen / b’toelft alleenlftft bp u £ 
lieben fcftulöen toeftomen fal / fo berre baer in tftög bp t£ 
u niet berfien mecöe.l£icc mebe/erentfefte/€erfa^ 6 
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^60 Met negêncle Boek, 
msliebefeec botsficBtigè goebe bdinbcn en naburen/ 

„ onfe H00f0 <©ob Debolert. <©efcB?eben tot ben 
„ 24. <&ttüb> ónnö i sj6. «©nöerffonb gefcö^cber» U €. 
3, goebgtmffige tounöert be&tateft ’$Htanbssbanmol» 
3, lanb. €n nocB ïagcc / ert t’Daeclieöec o^bonnantie ons 
„ becteftentbpmp/entoa$ onberteftent A. Genits. 

3, fupecfcciptie toag/ €centfeffe/ €erfame/liebe/bes 
3, fonbere goebe bgunben / be acDt Capitetnen ban be 
,3 fcButterpe en Do?gerpe bet ffab UtrecDt. 

<Dcfen bd'ef omfangen en gelcfen sijnbe/ Baööefo 
bele fttacBtö / bat ooebaer gebonben toecbe be felbe 
boo? be acBt Capttetnen banbe b02gecpete boen bes 
antbjoojben/ toam fp b^eefben Betbpfeggen bet fam 
bcgarbcn en pafpooeten feec/booj Dien meeff aüebe 
«5ecfflijfte pacBtBoöcn toaren onber faubegacbe / en fp 
fagenbat beef Comnrfolbatcn fjaet niet alleen niet en 
befcDetmben/ maec 00b felfef Ben-Iieben tracteccben 
offebpanbenert rebellen besconinftg toaren. 3©aets 
om met confent bet iBagiff raten baetop geamtooojb 
toierbe in befet manieren: 

teoo?t>e 
ban üc 

E ^de/©2öme/ «©rentfeffe/ €etfame/ TBijfe/ W* 
Jj/Ctete H0eren/3©p hebben Uit miflfibebanbcn 

bcVüoj* H öefec aen ons? gefchdben / ontfangen/ en ben infjou 
ser i@op> ben bart öien (na bien bie öp onaf ©becigheib geopenb 
J“Je" ) tod betffaen. <£nbeöanften U€. feerbienfte- 
£cstam 139005 goebe gunff een affectie / bie U€. baecin 
öe^>ta> eninutoe boo^gaenbe mtffibe betoont t’onftoaert te 
ten ban t^agen. €n boegen U€. baet op boo2 anttooojbe/ 
25», 1391 bJp onsf laten Dunften bat U €. uit Dibetfe argm 

„ menten tod hebt bonnen berftaen / bat top geenfing 
„ ben ^pangiaerben noch Baer-luibec Bobeerbig noch 
„ oberbabig goubernemem fabotiferenbe 3ijn/ fonies 
„ manb ban alle be Staten ban ’t gehele i^ecrlanb/ 

Bern alttjbss en ban ’t beginne meet tegemsbenfelben 
5J ^pangiaetben/cn ben hertog ban 2lllbaBaec-luibec 

Hooft geffdt Beeft/banbe Staten / &tab/ ^teben 
53 enUanben ban Utrecht/ato onbet anbecentoel Beeft 
„ mogen blijften / fo toel in ’ttoeigeren ban ben Bom 
9, öetff en / ttoimigff en/ en tienbe penningen/ als? in ’t fu* 
„ ff meren ban ’t p^oceef ban ben felbcn Staten / ^tab en 
35 (Steben / obetmffö be bocpfs toetgeringe öp ben boöff5 
3, Hertog ban 5fiba met onbeBoojlöïte maniete toagf 
3J boenmobeten/enin ’tappellctenaenbe Coninblijbe 
3, JKajeffeitonfcn alöetgenabigffen Heere banbenieti^ 
3, ge en önrecBtbeerbige fementie bp ben fdben Hrttog 
5, tegenef Beu-luibcn gegeben/ om toelbe appdlatieen 
3, taffatie ban be boo?f5 fententte te betbolgen / be booff3 
„^twatenfdjetc Ijaec-lutbct Commiffatief ben ttibban 
3, fesf jaten / t’Baer-ltcbct onfp?ebeli)be boffen in ^pam 
33 gien gebonben/ en be boo?f5 fabe ten uit-einbe toe bet^ 
w bö^St Bebbcn / aïfo bat bc booff3 Staten/^tab en 
3, ^teben / om öc b?pBeib en toelbaert ban Baet-lui* 
33 öet©abetlanbbooe teffaen/ bibtoilefgetoeeff 3tjn op 
„ ’t poinct / niet alleen ban allen Baten b2pfieben en pd* 
3, bilegien te betliefen/ maer 00b ban lijf engoeb be^ 
3, rooft / enboodef ganfcBeltibgetuineert en in begtonb 
3, öebo?ben te too?ben / baet ban Bern en ongf luiben €>ob 
33 almacBitg miraculcufelijb betoaett Beeft / fo fp ban 
3, geen anbete Staten of Sanbcn gcfeconbeett of bp^ 
33 geffaen toetben/ fnlbef bat 0 €. Baet tod berfebett 
„ beïjorcn te Bouben/ bat nt'emanb banbenonfen ben 
33 ^pangtaetben tocgebacn ief / nodj teben Beeft om 
3, toegebaen te toefen: macr bat bp on£ «©bettgBeib 
„ boo?eentijb getempotifeettisf/berffaentop gefcBieb 
3, te3tjn om meerbet inconbenicnten tefcBoutoen. jèa^ 
3, bien ban nu be faben alfo gelegen 3tjn / bat be <©enera> 
3, Ie Staten niet alleen geneiöt 3i)tt tpt een generale pa* 
„ cifÊcatte / maer 00b tot ejttermtnatie ban beboo?fcB?e^ 
3, ben ^pangtaetben / fonbet nocBtano eenige beranbe^ 
3, ttnge teboenbanb’oubc CatBoltibeKeligie/ enobe^ 
3, biemie öicfpöe Coninblijbe jlöaieffcit fcliulbigfijn/ 
„ fo tot bat be Staten ban ben Eanbe ban attecBt/ en 
5) baet in ben anberen generale Staten ban befen 
3, i&eberlanben conform gemaebt / en Oaetluiber Cont' 
3,miffaciffcn tot puffel toefenbe / laft gegeben Beb- 
3,ben$m baet op metten anberen «Metalen Staten 
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in communifatie te f teben / gelijbfp gebaen Bebbeiv « 
niet ttoiiffelcnbc al ’t gene bp Benluiben geBanbelt« 
engettacteett faltoetben/ enfal ffteebentoteetebance 
<0ob almachtig/ bienff ban fijne inajeffeit/ ruff /« 
toeöe/ eenb?atBtigBeib/ en toelbaert ban3öneHlam<c 
ben. T©ant fo top betffaen / Bebben mijn Heeten ban « 
ben nabe ban ^tate ban fijne Jfêajeffcit / öp ben fels “ 
bentotten <©oubetnemente ban befen Htanbengeo?*c< 
bonnetrt / en be «Senerale Staten eenige gecom*ce 
mitteett/ bie metten «©ebeputectben ban b’ejccellensct 
tie ban ben f^inceban ©tangien a €. en ben ^tatenCÈ 
ban ^celanb/ nopenbe be boo?ffB?eben pacificatieec 
fuilen ttacteren/ enmogelijb altebe gettacteett leb*ce 
Den / betttoutoenbe op <©ob almachtig battet toatcc 
bzucBtbaetsf uitgeticBt fal toetben / baet naer top otto ‘e 
benben te teguleten. ^0 top en be Staten ban bentc 
SanbebanattecBt/ na bat top Bonnen bemerben nietc£ 
anbeito en begeren ban een goebe baffe en geburigecc 
pepef en ecnigOeib tuffen be «©enctale Staten bance 
befen ganben met ö €. gemaebt te toetben / ence 
goebe nabuerfcBap met ö€. te onbetBouben/fotope< 
boo2maeto plegen te boen/ onberbod altijö beboo?sc< 
fcBeeben ttoe poincten/ berBopenbeoob baffelijbbat44 
be booffefpeben Staten «©enerael bodelijb mtbbelec 
fuilen foeben / bat top banbe bdfeban’tCaffeelbetsc£ 
loff fuilen toetben/ en bat mibbeimijb onfe<©berigs£< 
Beib Ben alfo betfien fuilen / bat top metter Bulpe££ 
<©ob£f baet ban onbefcBabigt fuilen blijben. €bele/£e 
©jornc/ €tentfe(!e / €erfame/ J©ijfe en bifetete <e 
ten/ ton bibbm 8 €. befen ten beffen te toillen nemen/t£ 
en <©ob almachtig 9 €. te toillen fpaten in langec£ 
toelbatenbefaligc gefontljetb. <0efcB?eben tot Utrecht “ 
benleffen<8ctobdJf 1576. « 

Bebbenboren berhaeitbat ben peilen bjebe 
fn ©?anbtijb beffoten iö getoceff / en bp Bet 

24 actiele ban ben felben b?eöe fo toerb be Heete ^dn^ 
ceban ©rangien toebetom geffdt in alle fijne %m* 
ben/ gececBtigheöen en Beeclij&Beben bie BP in ©?anfes 
rijft ftabbe / mitfgabec^ Bet ^infbom ban <©tans (F< lrfl-« 
gten/^c. a©aetom bie ban <©rangienb2ie Bate «©es ©eoei 
beputeetbe aen ben f^ince boo2noemt fonben/ om ban 
Batefaften te fp?eftenen Banöelcn/maec be felbe feos 
menbe obet ^tmmegen/ 3ij« ölbaer aengeBouben en ranaten 
gebanfteirjft geffdt / en toetben Ben albaer Bare im t0\ 
fftuctie-toteben en befdjeïb afgenemen. t©an be Hees gjjj 
ceban HietgesS toefenbe te biet tijb binnen 3(letncm/ gcUanK 
en Bebbenbe Bet goubernement mebe ober «©dbets wv^n» 
lanb/’t felbe betffaen Bebbenbe/Beeftfeterffonbuïtte Jcnfi 
gebanfteniffe boen ontffaen/Bate b2ieben enbefcfjcib reuan 
ongebifiteett toebetom ter Banben boen ffellen / en feec 
bdeefbdijften boen ttacteten/en Ben-luibenooftpaff °n'fla’ 
poo2te betleem / om b?p en onieDinbett bp ben ©?ïnce 
ban <©tangien te mogen reifen / en Bate faften betetefis 

ten. Hier uit Beeft bebooffs fBffnce eoifafte genomen 
aen ben boo2noemben H00re ban HietgeiS tefchdiben 
bennabolgenbenbdef. 

j^jUn H00re/ onlanfts? fpnalBier aengeftomenbde ©e# 
-.,^ban miin onberfaten ban«©cangten / bie mijn 
patttculierlijft bettelt hebben toat Bun tot i^immegen ;e0n%„ 
toebetbaten iö/en fo bie 3ebert boo2 utoen mibbele igcete 
3ijn b2p gelaten en eerïijften ontBaelt getoojben / fo &a« 
en Bebbe ift niet Bonnen laten U baet ban Betts 
gtonbelijften te bebanften / alleen bebjoeft jijntie bat cf 
befen tooeffen en betooefben tpb mp genen beteren <c 
raibbel en geeft fulftgf te etftennen met toebetjijbis tC 
ge tounbfcöap en bienff / fo ift toel toenffhe en be <c 
teben beceifcBt. ifêaec naetbien Bet <©obe belieft ons <e 
fe fonben boo? fulfte toegen te fftaffen / en bat b’in* cc 
ffeumentenbee beroerten /oneenigöcben/ en inlanbfe ce 
oodogen in plaetfe ban onbeebdtot te toetben/ met ges {C 
mene betoilliginge ban allen b?omen luiben / niet boen <e 
ban oogmecftelijften aentoaffen/ moet men fulftjS als fC 
leis be boo?fienigheib <©obe$ toelaten / bie allejS be= <É 
leibenfal t’jijnbet eete en ten beco?benben uittenbe. c< 
©nbectuffcBen Ban ift niet nalaten in Bet boojbpgaen t< 
u bit tooo?b te feggen / hoe toel ift nid en ttoijffele/bat # 

"■ booi •" 
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„ Door Den boorftemgen en goeDen raeb tree J$eercn 
, en c>ouberneuco ban DertoaerO-ober/ alle^r fo toijf# 

3 feltjb falbelciD toerden/ Dat Defe beroerten OnlanbO 
nicutoelijbontdaen/gelucbelijb fullen bonnen beb?e# 
Diget en tot eenen getoenfepten b?eDe eintelpb ge# 

33 b?acpt toerden / noeptano fo lange aio ten aenften 
baneenebremDc matte/ toefenDe gualijïi geaffectio# 

, neert tot Die ban Dcfer fpDé / en fo poogmoeDig en der# 
tel / men pet roer buiten fijnen ouDen en toettelijben 

, loop (lieren fal / beftaenbe in De b?pe autoriteit Defc 
Staten/gebnoept in alle goeD bertroutoen eneenig# 
peibmetpun$2inee/ en Dat onDerfcfnjn ban Den af# 
tnefenDen J^oofDe te belieben/ qualijb 3tjnde onder# 

' rteptbanden &taet en ontmoetingen / men faltotl# 
„ len De b?pDciD Deo liepaemo berb?Ucben / io grote# 
3} ItjbO te brefen Dat in plaetfe ban remedie De fcpaDe 
„ (leeDObermeerDeren fal/en Dat ban een beroerte ge# 
■„ (laDelijb meernieutoe ontjlaen fullen/ toelbeeintlpb 

’tJgooft ban 3ijn Doornemen mifïeiDen fullen / en 
. ’tgantfepe liepaem ten berDerbe b?engen. (€ot toel# 

ben gp metten anDeren ^eeren (Die De macfjt en auto# 
riteit pebben / inDien u geen berfianD en topopeiD 
ontbreebt) tijblijb moet boorften/ fo bele inuiO/in# 
ficljtnemenDe op De onfeberpetben beranDeringeDer 
fortune/ en ontmoetingen befertoerelb/toclbe <0oD 
naer 3ijn behagen berpeft en berneDerD / De men# 

33 fepen beleiD en Doet Dienen tot getutgenifïe ban 3tjn 
33 recptbeerdigpeiD/naertoelbe pp DibtotjlenDieaïlete 
33 lange en ontoaerbige berD?ucbinge 3tjnó boihö Doo? 

fecrfjaefligebcrbjanDelingeen beranDeringen onber# 
}3 Doopt berpltcpn ’t 3®elb oorfaeb io Dat Die / toel# 
j3 be rallen tijden pen pebben toillen panbpaben in 

(late en gepelpb Den paet Deo bolr oritgaen / mito 
33 oob Den oogmerbelpben en paedigen onDerganbtoe# 
„ geboegt niet een algemeinen fpot en fmaeD banpun 
„ tegenDeel / Den rtemntetmeer pebben bertroutoetop 
„ De gunden boorfpoeD Der fortune/ min punfo ber# 
„ re begebert tot pun particuliere boorberinge / Dat 
„ 3P ten aenften ban Dien pebben toillen buiten reben 
„ Den groten en machtigen belieben. paer ronbelp# „ ben toanDelenDe en in goeDer confciehtie / fonDer te 
„ toefen eenige ongenaDe / Debben Den boor pun ee# 
„ niggetoinDunDer DaDen boorgedclb/ Deeere 43obcO 
„ en bepoubenitfe DeO gemeineO en Der menfepen/ be# 
„ rtaenDeinrecPt/ gerccfjttgljeiD entoetteltjbebrppeib'' 
„ in toelben io Den toaren en gereepten Diende Deo 
„ finten / gemerbtbat om De algemene bepoubenifife 
„ alle Woningen / fineert en iBagidraten gefepapen 
„ fijn / en berpeben op Den trap Daer 3P Pun bebin# 
„ Den. <j|dfobatgp ï$ceren met cenalgemeinbecDrag 
„ (fonDer mideiDinge D’een tegen Den anDeren en fon# 
„ Der particuliere ixuaben op te foeben ) Defcn felbi# 
j, gen boet bolgt/ ib en ttoijffele geenfinO of Dit ontoe# 
„ DetDerellenDenfal Doo?<0obeO genaDe totutoereeu# 

toigenlofen eere paedeltjb beranDeren in een facpte 
j, toeDe en eenigpeiD / mito toelben <©oD fal geDtenb 
„ toefen / Den Coninb geeert / en een pegelpb in 3ijn 
„ reept bepouDen/ Daer ter contrarie fomen Den begon# 
„ nen toeg berbolgt/ en Datmen onDer fepijn ban Den 
„ Coninb niet te toillen miöpagen/ poetoel pp af toe# 
„ fenbeio/ enqualpb onDerttcpt toerD ban’t gene ge# 
j, fcpieD / men langer DulDet en toedaet De Dertelpe# 
„ Denentp2annieDer ^pangtaerDen/ moögt toelber# 
„ febert toefen / Dat met pet algemein berDerf Deo lanDO 
„ gp ober u paelD Den pact en algemeinen bloeb Deo 
„ bolbö/en De teeptmatige torabe <©oDeO. CniODaer 
„ toenocptebermoeDen Dat Den Coninb eintelijb/ge# 
„ boelenDe 3ijne ^epatten uitgeput/ 3Ün patrimonie 
„ beDorben / De bloemc 3pnDeronDerfatenbergacn/ ert 
„ 3pne boomaemde derbten berftoabt / berdoo?t toe# 
„ fen fal/ en pem fal toillen bueben ober Die gene/toel# 
„ be’tbetoinDgepaDpebbenDer faben/ enpemfogua# 
„ Ipben beriept / en niet in tpDO bp gcboeglpben ert 
„ toettelijben mtDDelenfulben berDerf bootbomenpeb# 
„ ben. ^ulböib/ mito Den plicht en goeDe genegent# 
„ peiD Die ib u en Den ©aDerlanDe altpDO toegeD?a# 
„ gen pebbe / en toetbe gp Dooj Defen utoen nieutoen n banD utoerbeleeftpeiD bertoeerDet pebt/ pebbe «toel 

L Deel, 

Defe toillen toefcp?pben/ ubibDenDe DefeO noeDe in#cc 
fiept te nemen en ten beden te Duiden. JDant gp<c 
moogt anDerO berfebert toefen / Dat alle Dc totebencc 
en DifcoUrfen Die gp pouDen moogt of fenDen rotten<c 
bolbe / toucptelooo 3Ö« fullen / fofangerr tpD Dat eencc 
peDer bltjbelpb fien fal / Dat D’uitbomden niet obercc 
een en bomen metfo belefcpone beloften en teootoen 
ban Defe goeDertterenpeib/ facptmoeDigpeiD en goeD# “ 
peiD/naDienDaergeenfo fimpelen menfep ento/ Diecc 
boo? fpn oogeh fienDepoeenmettoatuitter(ie enen# 
bcrD?aeglpbe DertelpeiD en tojeeDpeiD Defe toemDe-<c 
lingenpun tounDen en ©onDgeDoten irtDefer oorloge46 
partDelen / of pp ban licpteïpb benrppen / toat on#cc 
finnigpeiD en DolpeiD Die te bcrtoacpten pebben Diect 
pen opentlpb tegen en bpanDUjb 3pn getoeed / naercc 
Dien felfo Ptm alle DertelpeiD / moettoille en rebel#C£ 
peiD niet alleen geoo?loft3pn buitenalledraffc/maerfc 
felfo ontfangen toerDcn aio boo? Deo ^aiefïcitgf<e 
btend : en ter contrarie Die / ban Den Sanbe alleencc 
’tberacb Der faben berfoeben De t’famenbomdc Derce 
generale Staten/om een gocDc o?D?e te dellen on# ‘c 
Der DeO Coninbo autoriteit/ en fo bele onpeplen te ‘e 
boo?bomen/fulbOtoerD gepouDen boo?onDtend/re#ce 
üelpeiD en fcpulD ban gequetder iBajedeit/ een fa#<c 
be Die gp felfo Doo? u goeD oorDeel en fonDedinge boo?#cc 
ficptigpeiD / neffenó D’onbermpDelybe getuigeniffecc 
titoer confcientie fiet en blaerlijb merbt niet langecc 
te bonnen bedaen / of fal Doo? <0oDco reeptbaerdig ‘c 
oo?Decl tot fiep treeben een algemene cllenDc en ber-<£ 
Derf. €n mito ib u benne fo toiio / berdanDig en tC 
bcfcpciDen / bergefelfcpapt met een lief De tot pet ge^ 
mene bede/ fo Dat onnoDig io u eenige grote berto#cc 
ntnge Dieo|iengaenDe te Doen/ fo fal tb Defen einDi#ce 
gen/neffeno mijne pertelpbe gebieDeniffe aen ugoe#cc 
De gratiën/ <6oD biDDenDeu mijn ^eere te berlenen <c 
een lang en goeD leben. <0efcp?eben tót lEiDDelburg ‘c 
Den D?ie-en-ttointigd^n SCugudi t tfó. ©nDerdonD ‘c 
U goeDe b2tenD. <©nDertebent GuiUem de Naiïau.te 

<©’opfcp?ifttoao. 2üen mijn ï|eere/ mpn i^eete Dence 
25aron ban ^iergco / ‘5 

3©P fullen pier notp bp boegen De b?feben Die De 
boo?f3l§eere ^?ince ban <0rangtcn/ en Staten ban 
Rolland gefonDen pebben aende Staten ban ’t hertog# 
Domme ban <ö5eIDcrlanb / en eenige ban De p?incipaeï# 
de deDen ban Dien. <©cO Grinten b?ieftoaoiuiDenDe 
aio bolgt: 

DC Jtobtcc ban (^rangten / «0?abe ban j£af# 
fau / $e. ^eere en 25aron ban 25?cDa / ban P?mrot 

^ted/$c. CDele / b?ome/ topfe/ Difcretc/ Itebebe# ’ 
fonDere/ ^flidfabc Dat een jegeUjben genoeg bebenD fci,Sm 
en openbaer io / met toelber troutoe / neerdigpeiD/ aen örn 
blijt en arbeib top ban ober etlpbe jaren / ono en al 
toat in onfer ntacpt toao/ pebben geb^ttifjt om onfe öeïjS51 
gemene ©aDcrlanD te mogen bcrloffcn uit De fma# « 
Deitjbe DiendbacrpeiD en ffabernije Daer De .gpacn# « 
fe natie/ mitfgaDerO paren guaeDtoilligen aenpang/cc 
ono alle gelijb pijnDen onDer te brengen: nocptanO ‘c 
fo io Der becDrucbero en tprannen beiDe ItdtgpetD en cc 
getoelDfo groot getoeed / Dat 3pDefommige tnetdin# ‘e 
be en ontoaeracptige aengebingen oberreDct/ font#ce 
mige met enbel getoelD en Dreigementen berfepribtcc 
pebben/infulbetboegen / Dat De gocDtoilligelicfpcb# cc 
berO Deo ©aDerlattDO menige of paer gantfep ddge#tS 
pouDen / fonDer paer goeDe geitegcntpeiD te openba#l£ 
ren/ of oob ono metter Daeb pebben tocDcrgcdaen/cc 
en onfe Doornemen gepoogt bpanDlpbcr toijfe te belet#cc 
ten: maer nu io Door <0oDeO genaDe en onuitfprebe#cc 
lijbe barmpertigpeiD De fabe Daer toe gebomen / Dat<c 
eenö jegelpbo ogen gcopenD 3tjn / en Dat tp?annifcp “ 
en fepriebelijb getoelD Der gemene bpanben en uit# ‘c 
peemfe onDerDrucberO onfeO ©abcrlanDO genoeg ge#c£ 
brenbten fepier geb20ben tocfenDe/ nu boortacn nie'# c« 
manD 3ijne goeDtoilligpeiD en gerteigDe gefintpeiD « 
tot 3tjnen ©aberlanDe / mito brefe of acpterDen# « 
ben mag of bepoorD langer herborgen te pou#« 
Den» 
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„ jBtiet ter cemtraricti / een fegelijft tiie beo? een op? 
„ recht liefhebber 3ijng ©aberlanbss / en boo?fïanber 
„ ber toettelijftcr b?pbctb ons? ban onfen boo?baber£ acbs 
3, tergelaten/totl neljouben 3tjn/bcfjoc?b ban 3yng fcDuL 

öigen p«cf)t0 toegch be banb aen ’t tocrh te fielten / en 
j) alle mogentlpe bltjt / arbetb en naerfitgöetb baer 
3» toe tc toenben/ batongalgcnietncItebe©aberlanbtiu 
33 tenlactfieneenmael ban bit ontocrb?aeglijft ^paenfe 
33 ioltbcrïo}i/inl)arcbo?t0e b?pbctb/ b?ebe/ toclbaerb 
3 3 en boo2fpoebtgbcib mag toeber opgerecht toetben. 
33 ©tertoctnbtengplMbcn be albcrlcfïe toilt toefen/gp 
33 foubetboo?toaer utocrcn utoer boo?baberen lof/eet 
35 en p?ijö baer in te fiö?t boen / bet toclft top on£ tot u Ite? 
33 bettoacrt in geenbedep tonfe en berften/ infonber? 
33 beibfotoanneer top tmgboo? ogen fielten/ toatboö? 
J3 éetieebele/ b?pcenbeitgbehjïte sstbbcrfcbap ultubét 
J3 lanbalttjbfjeeft bco?tgcb?acbt / en poe baai Itubec 
33 (ieben ober alle tijben ooit en ooit bare otibc topïjcben 
»3 cnloffpebediomen mannelp cnïïibbedtjb Debben 
3> booigcfiacn. 
33 s©acrom tö bit onö fcfmjbcn aen u luiben / om u 
3» Uitben te hermanen/ en te bibben bat gp befc febone ge? 
3’ toenfebte gelcgcnthetbgcenfinsSenlatet boc2bp gaen/ 
33 maerfebubbenbeaf banutoen baifc bet joftbergob? 
33 lofe^paenfc tp?anmje met allen acnbanb/ u luiben 
35 br> ben lief Hebberen onfeö ©aberlanb$ en boo?fïan? 
33 bcrsonferbjpljetb ten alber eerfien eninalbcr ernfle 
53 boegen totlb. 
55 3©p acljten boo? nóbeloosi / u luiben met langen 
53 tooo?benboo2 te bouben/ toatonfc boo?nemtn inbc? 
,3fcn jammerlijken en berö?ic!igcnfttijg altjbö getoeefi 
53 3P / en noch }egento002bdp ttf / be fabe fp?edtt en 
53 getuigtbetgenoeg uit baer felben/ toant top baer toe 
53 gcarbeib Ijebben / en bobbent ooft mitst begenabe beet 

l6r) ©eeren ccnsbcdgt te toege gebjaebt/ bat be Staten 
55 best Eanbst/ bat ist be sibberfebap/ €belen enfte? 
” bcn/metbcgencbtebacrban ouöen tnbenbpgeboegt 

3ijn geteeeft / mochten berfiacn toat baer ampttoa? 
55 "re / en felbe baer toe atbeiben / bat onfer en baer? 
33 ber booebaberen loffeiijb erempel Ijct Hanb tod en 
” beboo?Ujb/met rechten toomttflïtt na onfe oube toet? 
” ten / berbomen en p?ibilegicn fielcib en geregeetb 
” mochten too?bcn / fonbet bat top langer fouben tot on? 
” ferfcfjanbe en berbleininge Ujben/ bat ons» bier een 
’5 boop ^pacnfe cerlofe lanbïoperst en anbere b2embe 
’ fatten / mitfgaber^ b?ie of bier eigenfoebelpbe bp? 

anben bacrst eigen ©aberlanbst ben boet opten neb 
fouben b?udtcn / en mist met albedep moettoil / ber? 
telbeib en tpjannpc / na baer goebbtinben alö een 
boop buffelen of eigen en getembe flaben boeren en 

„ b?ijben / alfo 3? tot noclj toe ecnstbeelst gebacn beb; 
ben / enmeinben noclj bed meer en getodbdijftcr te 

„ boen / fo berre alst ’t baer niet en toare belet getoo?? 
3, öcn. 
„ Hit bebben top in onfe banb onst baer ban te mogen 
3, betopen/enbe beur too?b onst geboben/ of top toiilen 
„ b?plebenna onfe oube rechten en herftomen/ fonber 
„ ban b?embcn meer obertoclöigt of onberb?ubt te too?? 
3, ben/of bat top lieber met alle onfe nabomeltngenin 
„ ecutoighcibtotUcnöcr ^pnngiacrtst cedofc fiabenen 
„ boetfolen toefen / en ber ganfeber tocrelb tot een fpot 
„ en fdjoufpel bienen/alst be gene bic onst felben moet? 
,3 toillig tube albergrootfie ellenbe / jammer cn fdjanbe 
„ gefi02tet fouben ijcbbcn/ bie coitopter aerbengefien 
3, ofgeïjoo?b toast. 
3, l^et mibbel en ben toeg om aifnlftcn fcbanbblecïte 

ban onst te toepten / tst / bat top onst met malUanbercn 
„ cenbtocbteUibboegen / en een baften onberb?dicUjU 
„ berbonbonbedingemaften/ nabolgcnbe betcrcmpd 
3, en boo2fcï)2ift onfet bootbaberen / om alle te gdp be? 
„ fe bertfootberë best gemdnen btebest/ en mocttoilUge 
„ rcbelle muitmaftero’ te oberballen/ cn ban gemcinfa? 
„ uier banb met alle gemeine raminge cn ücracbfia? 
„ ninge ber Staten/ alle ootfaften ber ttoifien en gcfcEjtl^ 
3, len en allcst toat baer uit bonbe gefp?oten 3ijn/te neber? 
3, leggen en te bergdijhen/ toant alfct falldi top befen 
„ dlenbigcn brijg ten etnbc maften / <®0D ben 5ülmacb; 
n tigen geboo2|acmbdb betoyfen / bon Coninb «non 

getroutoenenopreebtenbienfi bocn/cncn^bcrbjufe? “ 
te en bertoccfie ©abedanb toeberom tot bare oube ‘£ 
b?ebe / gerufiljeib / todbaert cn bco?fpocbiöhdö b?en?cc 
gen. cc 

^Daerom alfo top niet cn itoijffden / bat gp lui? ‘‘ 
benufeergsbjiüigen BereibfbUen laten binben/b£b% 
ben top alrebe fo cm u luiben onfe goebe genegent? 
bdb metter baeb te bctoijfen / alst om een beginfd ber 
goeber eenb?acbtigbdb te maften / onfen ®berficn 
Capiteinencn bujnsiftneebten bcbolen/ bdbctctoa?te 
ter en te Eanbc geen bpanblijbe baben in u luiber lanb/ c£ 
norb tegen ben ingefetciien ban bien bco?tacn meer <e 
te plegen / berfjopenbe batgp-luiben befgelyfest/ na? u 
bemael top elft anberen nemmermcer cnbedingeh cs 
bact / bpabbfebap neeb ebden moeb geb?agen Deb? tc 
ben / in aller b?unblijbbeib hiet fcnst en met onfen bof? cc 
befuït Danbdcn / ehu luiben in eengemein berbonb 
met bie ban 25?nbanb cn anbere % anben/ mitfga? te 
beret 00b befe utoe naburen ban ^ollanb en^edanb 
begebenbe / alle örbcib en troutocn bltjt baet toe toen? c6 
ben / bat ben gentenen bpanb uitgeb2eben toefenbe/ ee 
een goebe algemene b?ebe cn cenb2acïjtigbdb / on? <e 
ber bet gcb2uilt onfer bo?iger bjpbsben / rechten „ 
en ©?ibilegien geraemt en befloten mach too?? «c 
ben. ec 

^aer foctotllen top tt luiben ban herten ernfïdtjft <e 
bermaenb cn gebeben hebben/ u luiben ban onfent toe? iC 
gen acnbicbenbe onfen b?ienbdpen bienfl / en al toat <c 
in onfer macht ist. €bele/ b?omc/ toijfe/ bifcrete/ tc 
liebe befonbere / onfe ^eere <©ob 3? met u luiben. <©e? (C 
fcb?eben tot jPibbdburg ben 7 bag ban ©ctob?ist<t 
1776. <©nbcr ftonb gefcb?ebcn albug / 0. S. goebtoil? te 
lige b?ienb Guillem de NafTau. ©et öpfcb?ift toast/ lC 
v©e €bden / ©?otnen/ 3©ijfen / <©ifcreten / onfen lie? ct 
ben befonberen b?unben / JSibbcrfcbap/ €bden en fle? (e 
bcnban’t©ertogbomban^dre. ti 

^e Staten bah ©OUanb hebben baft gdpen befet» 
nabolgenben b?ief aen ben |©agi|lraet ber (lab 3£im? 
megengefonbep/altoaer een2anbbag ban beteer?’ 
togbom ban <25elre en <©?aeffcbap Eutpbcn toast. 

tl? Dele jErentfefte vrome Heeren. Alfo uwer E. en 
^alle d’ingefetenen van fijne Coninklijke Majefteits Den bas 
Nederlanden notoir en bekend fijn, en ookmetgro- 
ten verdriete geimaekt hebben de wrede tyrannije, jgjjlIanB 
moetwilligheid en infolentie der Spaenfer natieenha- oen üe 
ren aanhanger en , niet anders Toekende dan met alle fu- ^ 
perbie, hoogmoet en tyrannije over defe felve Landen |fan 
inwoonderen en haerlieder goederen te regeren , en 
voorts af te brengen en ter neder te werpen alle goede 
oude loffelijke coftumen, privilegiën, handveften en 
gebruiken, en als dan de voorfchreven Nederlanden 
met on verdfagelijke fchattingen, impofitien, en nieu¬ 
we in ventien te overvallenen verdrucken, fo dat van 
henluiden niet te verwachten en ftond, dan een wre¬ 
de tyranniqueregeringe, d’welk wy ihfiende, hebben 
daertegens over ettelijke jaren de wapenen aengeno- 
men, en niet gefpaert lijf, goed en bloed om fuiken 
quaed voornemen te wederftaen en te keren, waer in 
den almogenden God ons als noch wonderbaerlijk 
door fijne grote genade gehandhoud en befchermt 
heeft gehad, enlanks fomcer zijne grote gratie isto- 
nende, heeft geopent de ogen van den Staten van Bra- 
band , Vlaenderen , Henegouwe en andere Provin¬ 
ciën metdlveffeHeeren, om het afgrijfelijke voorne¬ 
men van den Spangiaerden en haren aenhangeren gans 
en geheel te onderwerpen, verdrijven en exftirperen» 
alswefende een pefte en ruinedefer Landen. En om 
’t felve te beter re mogen volbrengen, zijn de voor¬ 
fchreven Staten van Braband,Vlaenderen, Henegou¬ 
wen met andere Provinciën en Heeren vereenigt met 
onfen G. Heere den Prince van Orangien en ons, en 
over fulx alredc gefonden hebben tot haer-Keder by- 
ftandigheid binnen der Stede van Gent en andere 
plaetfen ettelijke vendelen knechten , gefchut, amo- 
nitie en andere behoeften, ter oorloge dienende, fa 
dac wy hopen met der genade Gods een goed fucces 
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daer af te verwachten, d’welk ongetwijffelt te beter 
voortgank foude mogen hebben, fo verre alle de Pro¬ 
vinciën gefamenderhand de fake tegens fuiken verme¬ 
ten tyrannen en oppreilëurs wilden met alre vlijt, yver 
en mannelijken moed aennemen, te rugge ftellende 
alle ydele vrefe van de macht der Spangiaerden. En 
alfo wy in ’t feker onderricht zijn,datU E. zijn bemin- 
ders en liefhebbers van den vrede, en des Vaderlands, 
fo en twijffelen wy niet, U E. en fullen als een lid— 
maet der Staten en Furftendom Gelre, daer mede de 
hand houden, en alle vlijt, yver en goed devoirbe- 
wijfen, dat’t felve Furftendom hem fal vereenigen 
metten anderen Staten (die fo heiligen werk voorge¬ 
nomen hebben) om de liberteiteri oude vrydommen 
van den Landen te recduvreren, en de vremde ohru- 
ftige Natie, perturbateurs van alle vrede met haren 
aenhangeren te expulferen , en haerlieder ingevoerde 
tyrannique regeringe tot een einde te brengen, waer in 
U E. en andere Staten des vooriz Furftendoms Gelre ( 
van ampts en officie wegen verplicht zijn om’t geme¬ 
ne verderf te beletten, en de Landen in hare oude rü- 
jfte en vrede te brengen, daer toe wy vanonferzijde 
alle goed neerftig devoir willen doen en bewijfen, daer 
by opfettende lijf, goed en bloed, als wy iliet en twij¬ 
felen van U L. zijde ook gebeuren fal, aenfiendede 
goede occafie die nu t’allen oorden verfchijnertde is, 
anderfins ’t felve alfnu preterierende, en fouden voor 
God noch de wereld ontfchuldigt mogen worden, fo 
door alfulken goeden voorgenomen werk de Landen 
tot rufte en vrede gebracht mogen worden, de koop- 
manfchapflorerende, en alle rivieren geöpent worden, 
daer aen’t Furftendom Gelre niet weinig gelegen, en 
overmitsdefe vremde regeringe, grotelijx befchadigt 
is. En by fo verde de Staten des voorfzFurftendóms 
Gelre yemand aen ons gelieven te fenderi, örn dieft 
aengaende met ons te handelen , fullen ons in alles bil¬ 
lijk en redelijk vinden, wes totten vrydomme,geme¬ 
ne rufte en welvaert vereifchende is, den welken wy by 
defen verlenen vry faulveconduidl te komen en weder¬ 
keren in Holland en Gelderland ,en fullen wy bevon¬ 
den worden ftaetsgewijs binnen der lieden van der 
Goude of Delf. Hier mede Edele, Erntfefte vrome 
Heeren, bidden wy den almogenden, dat hy U E. wil¬ 
le fparen in fijne Goddelijke gratie, eft ons in de uwer 
feer affectieufelijk gebiedende. Gefchreven binnen 
derftede vanderGoude defen (jO&obris 1576- On¬ 
der ftond u-wer E. goedgunftige vrunden de Staten 
’s Lands van Holland, en was ondertekent A. de Swie± 

ten , A, Duvenvoorde, C. d’A/Jejtdelft, Dordrecht, g' Pauli, Delf, S. Storm. Leiden , IV. van Heemskerk. 

oude, D.Janfz. Lonk. Leger ftond. Ter ordonnan¬ 
tie van de v oorfz Staten. En was ondertekent 

A. Geniz. 

35ie ban Bet ^ertoaüom ban <0elre en <0?aeffcljap 
ban Eutpben hebben aen ben J^ince ban «Deangien 
alDu0geantbJoo2D: 

Eurluchtiger Hoog-geboren Furft , genediger 
banöie ^ Heer, u F. G. fchrijven tot Middelburg datieert 
banffieh den 7-defer maend,isonsden 16. behandet, daer in u 
öerlanb F. G. verhalen de calamiteit en ellendigheid, daer in de 
©Tlnee'* Nederlanden, als ook dit Furftendom Gelre en Graef- 
ban O» fchap Zutphen, geraden, en dat alfnu middelen voor 
tankten, handen zijn, om tot vrede en eendracht te geraken, ons 

vermanende dat wy de lefte niet behoren te wefen, dan 
ons goedwillig en bereid te fullen laten vinden defe faek 
te helpen bevorderen , daerom u F. G, alrede, om ons 
u F. G. goede genegentheid metter daed te bewijfen, 
den Overften, Capiteinen en krijgs-knechten bevó¬ 
len hebbende beide te water en te lande, gene vyandlij- 
ke daden in defe Landen, noch tegens den ingefeteneri 
van dien, vooftaen meer te plegen, verhopende dat wy 
in alre vriendelijkheid metu F. G. en der fel ver volke 

' fullen handelen ,&c. wijder en breder in dat fchrijven 
< aen ons gekomen vermeldet. Daer op u F. G. wy voor 
antwoord dienftelijk geven të kennen , dat wy voor 
lang begeert, ook God almadttig gebeden hebben,en 

4noch dagelijx bidden 3 en bidden laten l durch goede 

middelen defe Nederlanden wederom in ruft, vrede en 
eehigheid toebrengen, en die te mogen verftaen en 
metter daed vernemen, tot vertrooftinge des gemenen 
volx en onfer allen. En verftaende dat deStendcn van 
Braband en andere Landen tot bewaringe ca behoude- 
niflè van der Landen, privilegiën en vrydom vün dien, 
volgende den bevelen van de Coninklijke Majefteit 
onlën aldergenadigften Heere vergadert zijn, om te 
tradteren tot pacificatie van de inlandfe oorloge, welva¬ 
ren van alle Landen, daer toe verfoekende eenige Ge¬ 
deputeerden,fo geringe als ’t mogelijk is van defen Fur¬ 
ftendom Gelre en Graeffchap Zutphen te wiilen fchic- 
ken, metten Gefanten van anderen Landen te Bruffel 
wefende, om te verftaen dat gedaeh werd, willen wy 
geern volgende den ouden gebruik helpen beneerfti- 
gen, daer Van wy Ook alrede in werfong zijn, om ierft- 
daegs een generael bykomft van Bannerheeren, Ritter- 
fchap en Steden defes Furftendoms Gelre en Graef- 
fchaps Zutphen toe hebben,en alfb van alle defe hande- 
linge toe communiceren, ook volgens eenige toe depu¬ 
teren, om op Bruffel te trecken, en aldaer te helpen ad- 
viferen,raden en fluiten,dat tot dienft Con. Maj. vrede, 
eendracht en welvaren der alinger Landen gedyen en 
raken fal. En alfo u F. G- in der felver fchrijven gena¬ 
diglijk doen vermelden, den Overften, Capiteinen en 
krijgsknechten bevolen te hebben, genevyandlijkeda- (j. 
den tegen de ingefetenen defes Furftendoms en Graef- 
fchaps te wenden, 8cc So ift doch, genadiger Heer, dat 
dien onaengefien, noch etlijke fouitNoord-Holland* 
uit Gorcum,Bommel en elders te water en te lande.-fich 
ondernemen de dorpen en ingefeteneft met dreigemen¬ 
ten van dingtal en brandfehatten te befwaren, gelijk 
obk fóm mige niet onderlaten de reifende perfonen, fo 
in als uitheemfe fich met koopmanfehap generende, als 
haer eigen affairen willende folliciteren, të belaften, te 
vangen, te brandfehatten, als noch fommige in ’t Rijx- 
walt, in Veluw en meer andere plaetfen fich onthalden^ 
feggende in dienft tot Bommel, als elders van u F. G te 
wefen, dat wy niet gelpvcn waer te zijn, daerbm dienft- 
lijk biddende, dat u F. G. volgende der felver verkla- 
ringe, fulke voorfieninge doen willen, mits andermael 
ernftlich den Capiteinen tot.Bommel, Gorcum, als 
ook Sonoy,Gouverneur van Noord-Holland,en elders 
te bevelen, hare foldaten binnen den Steden tehalden, 
fonder meer den inwoonderen defer FurftendomsGel- 
re en Graeffchap Zutphen met dingtale of anders te be¬ 
fwaren , dat u F. G. gelijk vals verklaren willen der fel- 
viger mening van de perfonen (fo op de ftraten fuiken 
aentaft als voorfz doen, en fich ook in ’t walt én elders 
onthalden) om fulx wetende de felve te vervolgen, eii 
daer tegens te procederen als men tegen ftratenfehen» 
ders behoort voort te Varen. En hoewel wy niet en 
twijfelen defe onfe begeerte dat gewinnen fal, begeren 
niettemin een toeverlatig weder befchreven antwoord 
by defen boden. Biddendeinfgelijxu F. G.onbefwaerC 
té willen zijn van defe onfe vcrklaringe en meninge, de 
Staten vanHolland die ook aen ons gefchreven hebben) 
te verftendigen,Erbiederide hun weder in alle redelijk¬ 
heid ons te willen laten vinden tegens u F. G de felve ■* 
God almachtig in gelukfaligen Furftelijken ftandeen 
leven tot langen tijde welvarende behoede. Gefchre¬ 
ven ónder ’t fecreet der ftad Nimmegen dat wy hier in. 
gebruiken, den 20 Oólob. 1776. Onder ftont gefchre¬ 
ven , Verofdenteder Bannerheeren, Ridderfchappen, 
Hooft en kleine Steden dés Furftendoms Gelre en 
Graeffchap Zutphen itzont tot Nimwegen verfamelet. 

EB om te tonen Dattét fjeri ernft tóaë/ Dr rufte/ 
toelbaren / en b?cbe gcneralijften te berboröé; jgjfg, 

ren / fo hebben De b002fcö?eben bero?Dcnte Der 25am 
ber-Oceren / ïltbberfrljappen / fjooft en fcleine ite* <©ccom> 
Den best ©ojfïenbomst <0cire en <6?aeffrljap0 SSut* 
P0en/uit öen-lutDer name oefonDcn Den Cbelenlgee; 
re föfjterp ban ïDcpftern Ijarcn CSecotnniiïtcecDe na 
puffel aen Den igertogc ban SCerfcbot en iftaeD ban 
Staten / alg oofc aen De Staten <©enerael/ met fcjfeif* 
telpe infïructte ban Den 21 <©ctob?tst 1*76. cerft 
om te Doen De ootmoeDige en gebjoonlijbe recom^ 
- |5nn 4 



;fo4 
Het negende Boek. *S7<^ 

manDatie bet 25anöerBeeren/ ïtiDberfcBap en boo?; 
iioemöe ,&teDen/ en boo?tg te remonftrcren / öat ooo? 
Baeriieöet inftantie Bp öen Cöeleni$eece<©tlU|ban 
2&arlapmont/ i|ecreban ^ietgeg/Benluibet <§>tab; 
fiouöec/ fcïtec generale bergaöcringe beffelben EanD0 
BefcB?ebenboai5inöeBooftitab,pmmegen tegen oen 
6 $obemfi?iö / om alöaec/tot BeBoubemg ban ben 
ötenft <0oöo7fclju!ötge getjooofaemDeiöban fijne|Ba; 
jefteit / en onöerljouötngeban De ouöe Catljolnne Jue; 
ligietercfoiberenten Beften mogelijb 3ijnbe tot b?eöe/ 
toelbaren en toelftanö ban öen Ëanöc/ macr alfa öe 
Doo2ft Deere ban ï|tergen berblacröe Daer toe geen 
fpecialc macDt te BeBBen / om öe felbe befcg?ubtnge of 
EanD-öaa te beroepen / te berfoeben ^cctaie bjteben 
ban ratificatie Der felber befcljigbinge/ en op Dat t fel; 
be fotiöe mogen gcfcBieöen na ö’oube coftumm/ te ber; 
foeben Dat ban boegen De ^ecren ïïaDe ban Staten en 
«raten <8eneraeï pemanöen fotiöe tueröen geöepm 
teert/ om ten öcftemöen Dagcmeöe totpmmegen 
te fompareren/cn ban boegen öe felbe Dceren alöaer te 
Doen foDanige poopofmc alg fp gcraeöfaem fouöen 
btnöcn/ antbJoo?ö en refolutie ban De felbe2&anöec; 
beeren/ ïtiöDerfcljap en ^teben teontfangen/ met 
berfeberinge / Dat öe felbe refolutie fulje fouöe boefen 
alg men ban öe felbe fouöe mogen berboacy ten / Dat De 
felbe leerenïïiöDerfcljap en^tcöcn noit anöcto en 
DaDöcngefocbt/ ban (mctbcboaermfTebanDenDienft 
C3oög en Deg Coninr met BcBonDcniffe banöciieU; 
gie) te beboteren liet boelbaren en tooelftanb ban Den 
^[anöc/ en om öen te Beb?pcnbanDeapparenteen 
bcnluiöen ö?cigcnöc flabernpc. ©at öe boo?nocmbe 
Decren aaöcn ban Staten en Staten <©énerael gene; 
ben fouöen terftonö te refolberen/ aengefien De grote en 
acnffacnöe 3boarigBeDcn/Boe en boat men Doen fouöe 
met fjet bolb ban oorloge Die in grote menigte in gar; 
tiifocn cn anöerg boaren in Den Eanöc ban ëttecBt/ 
<$ö5elre en éutpben/ om Daer ban ontfïagcn te 3ön/ na; 
Dien De intooonöcrg DcgEanöggeBeclbcöo?bcntoa; 
rcnöoojbeinlanöfe oorlogen/ en Dat men’t felbe bolb 
ban oo?ïoge clberg mocljt geB?uiben Daer Den nooö 
bereifebte/ en öenluiöen ban öefe refolutie fo fjaoft 
mogelijb boagte aöberteren tot pmmegen / felfg oob 
ban Den Dag Der bergaDeringe Der felber Staten. 

SilDub beben De pince banpangienenöe^ta; 
ten ban lollanb aen allen 3üöen met fc0?ijben ijen 
befle/ om De Bertcn ban eenpegelijbentotïjentoaergi 
tetreeben/ en ban De ^pangiaerDenenteeemöelin; 
gen te beren / Daer mebc fp oob feer beel toonnen/ toant 
dbboag De grote getaeiöige ïjobaerDige regeringe Der 
*§>pangiaerben moeöc / infonöerBciö fo fp öagelijr 
meer cn meer moetboilg / roberpe en alle boogBcöen 
boaren Beboübenöe / niet fparenDe De oprec fite CatBO; 
ïpe/nocBgeeffelijbe nocl) bocrcltljjbe perfonen / Ijoe; 
Danig Die meeaten boefen / niet anöerg lebenöe metten 
onberfaten / Dan of fn ben alle tot eenen roof en buit ge; 
geben boaren / cbeuboel boaren De i^eeren Staten ban 

anüfc öe öe .pöerianben onberfien felbe btfcojberenbe/ fulfts? 
eöECï Dat D’eene partpe ban aöbtjfe boaren / Dat men Den ge; 

mutinéerben ^paenfe ïjopen met geboclD en toapenen 
beöoojbe te oberballen enbaflijöen/ en öet paccaet 
tegen De felbe te eremieten / ö’an&cre partpe en biel; 
Den Bet paccaet ban geenDerboeerDen/BettoelbeDe 
faborifanten Der ^pangiaerDcn boaren / feggcnDe Dat 
fjet een paccact boaö 'tboelb gefmeeD UoasïDoo? De 
DerbaerDe«6ouberncur!g ban De Staten /en Daer toe 
loeDtoongen Doo? De febitieufe Doogeren ban 25ouf; 
fel/ia ^ancljto D’^übiia / <0ouberneur ban Bet ba; 
fïeel ban Entboerpen / Doof! boel opentlijb feggen / Dat 
ï)P op Den HaeD ban Staten nietcnpa|Ie/gelijbBp 
oob in alle manieren boel beboeesi/ De gemutineerDc 
^pangiaéröen aüegunfi cn fabeurbctonenöe. ©ie 
ban 25’uffel BtclDcn Bun fïaö bop cn b?anb met geboa; 
pcnöerBanD/fonDer Datter niemanDnocluiitnocBin 
en mocljte öan met confent ban De boacBt/ öeboeïbe 
ban De önrgcrö geBouDen boeröe alle Dage met (eg 
pfacïittompaqmen/ trecbenöe '^abonbjo in fdioon; 
Der ojDonnamte met bliegenöe benbelcn na De pookten 

Janïife 
Zeereu. 

Balf-gebangen bocfcFscttiDn ^paenfe l|eeren / al^ Ca; 
piteingjuliaenDe Komcro/ Den KaeöoBccr gjeroni; 
musiaoöa fElonfoöeBergao/ f^ancoijO pröugo/ 
enmeeranöere/ en De ^pangiaerDenöaerinöeftaD 
boefenöe en öojfïen «iet bp De faaten gaen/uitbzefe 
bartöooögefïagente toerDen. ©en Saeö ban ^ta; 
ten Baööen na ^pangienaen Den honing gefonöen 
Den s^cere ban ïïaffengem een ban Bare meöcieöen ftngem 
ban Den Kaöe ban Staten / om ben Coninb te remon; tn^oa» 
drerenalle öegelegentBeibbessEanög/en om op al; 
le.ö te boo?fieu. , s ©m 

3In ’t beginfel ban $iugtifio 3lnno booof3 ts De |^ar7 
jHarguio ban iab?e uit ^pangien gebomen/ alboaer qu^uan 
Bern Den Coninb De eere gebaen BaöDe/ öatljpBrm t 
BaöDe gemaebt en gegeben Den tijtel ban CDeiman ^pan"w 
ban fijne Camer. iüp D?acBthoeöeeenb?iefbanDen sienmet 
^oninbaenöe^taten ban 25?abanö / geöateert tot 
IBaboilDen24-51««P/en Defgeïijj: aen Den KaDeban 
Staten / inljouDeuDe fommarie/ Dat BP ben boo?f3 « 
lEarquté ban ^aboe erpoeffelijb oberfonD/ om Ben cc 
te Doen boeten De goeöetotlle en intentie Die BP BaDbe/ cc 
om Doo? be gratie «©cDjOmetaileblijtigBeiDtebefo?; <c 
gen en befcBicben öe generale pacificatie en b?eöe ban cc 
öefe Eanöcn / mitgi fenöenöe alöaer een CSoubetneuc « 
(©enerael ban fijnen bloeöe/en oob öe hoaeracBtige cc 
uniberfeïe remeöien Daer toe Dicnenöe / Degerenöe cc 
öatfe miböelretvjö De goeöe Banö Daer aen fouöen Bom « 
öen / Datter geeninconbenienmt en fouöen gefcBieöen/ « 
en nabolgenöe De grote ItefDe Die fjp Ba&öe tot Defe « 
fijne Eanöen/ en Bern boei berfebert BouDenöebatfp « 
oob Baööen tot Bern / fo betrouDenöPöenltiiDen öatfe <c 

fmiDer eenig tboüffd Bet Befte in al en ober al fouöen « 
boen / fo be?re Ben mogelijb fouöe 3tjn. ‘f 

©e b?iebcn obergelebert 3ijnDe Beeft fij« rappo?t 
gebaen in öefcr manieren: 

jyj pn ^ eer en / nabolgenöe ’t gene Mn Begonft fê ssmotf 
te feggen Bp mijn Ijeere De KaeDOBeere 2ïfTon; j^n öen 

bille / boil ib u oob boel boo?Bouöen Dat 3eöert öen ^ 
155 ©etemb?i.ö icftleöen / mijn i^eere J^oppeniO / 112C Uit 

KaeD en Beboaerber ban De 3egelen ban fijne Hajcfi. 
mp ban boegen Der felber berblaert en te bennen gege; 
ben Beeft / Boe bat fijne |® a jeft. langen f ijö ban te bo? atn öen 
ren alle geboeglijbe miööelen geaöbifeect BaöDe tot «ae!> 
remeöie ban De trouBIcn en oprerljte pacificatie ban 
öefe Eanöen/ Daer toe De felbe niet ter boerclö gefpaert cc 
en BaöDe: ja Dat fijne jBaj. atë eenfectgcnaDig en cc 
goeöertiercn pince / Dibmaei gerefolbeert BaöDe fijne cc 
onberfaten te tracteren Bp De Befte en foctfie miööelen c« 
Dat mogelijb boare : cn in fuiber meninge BaöDe feöert cc 
DentpöbanDebooogaenöegoubernementen berfcBei; cc 
öen DepefcBcn obergefonöen / fiiïjc Dat inbien De felbe« 
gecffcctueertBabDengeboeeft/fouDen alle DeEanben «c 
ontboijfelijb gercftabileert geboeefi BeBBen / immers cc 
fouöen De faben en affairen ban Dim eenen goeben « 
boo?tganbgcBaD BeBBen. « 

Cn boant De goeöe boille cn meninge ban fijne HBaj.« 
Bier in niet en BaöDe nagebolgt geboeeft / boa^ öefelbc«« 
gerefolbeert en geöetermineert mp metten boo?f3 “ 
ïtaebOB^rr l|opperiiö Bcrboaero' ober te fenöcn / om « 
De refolutie ban fijne |Baj. genomen / rebelijben cn ef; cc 
fectuelpben te ejrecuteren en bolb?engen / 3t toelb BP “ 
ban aïfbom in meninge masfteöoen:maeralfoban « 
eibers DiberfeempefcBcmcntcn en ietfelcn oberbomen « 
3tjrt / en infonöerBeiö De afijbigBdö ban öen ©?oot« 
CommanDettr/ en Beeft ’t felbe niet bonnen gecffec;« 
tueert tocrDen. “ 

Cn nabien öe bocuf3 aflijbigBeiö onberfieniS ge;« 
fcBieö boefenöe/ fijne jBajcft. geoccupeeit boao om Denc£ 
ïïacb ban Staten totten goubernemeute generaclcc 
ban Defe Eanöen Bp p?obifie te ftellen / tot Dat Bp Daercc 
toe eenigen pinre ban fijnen üïccöe committeren fomcc 
De! gclijb Bp De felbe alf Doen berfeberbe: fo Beeft fijne« 
lllajcfteit gelieft Bp nipte Doen bcrblaren/ boïgenDece 
öe b?ieben ban rreöentic te Dien einöe gcerpeöiecrt/Datcc 
Bp totten felben goubernemente gebofen BaöDe Don “ 
jan d’Auftrice fijnen B?oeDcr / öeboeïbe ontboijfel0b(e 

feu muren. Der felber ftaö boo?Den geBouDen al^ oberbomen fat Binnen De neBelemaenöbau ^eptem; ‘* 
' ~ “ ' ~ . B?i^J i 
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„b?të: ’t toelb fo bojt 3ünö* Beeft fijne boojfcffêajeft. 
„\}oo?goeöaengeften/ Dat om alle geebcwfpecten/eit 
>, om Ijem aengenamec te malten / fouDcclmge om fijne 
„ meecDecceputatte/eece en autoriteit Dat BP felbe fulr 
„ beBoo?Deobec te Dingen /en De booffs cemeDtenboo? 
j, teBouDenenberblaren. 
„ <£n ten einDe men niet meet en fouDe mogen ttoijfe# 
„ len ban eenig uitffel of betanderinge ban De boo?f5 
„ goeDe refolutie alreDe geDaen/ getaemt en gegoten/ 
33 toefenDe fo billib en reDelijb/ en tot groot contentement 
33 en rade ban Den EanDen/ bp eenig belet Die De peefo# 
3> nen bp fojtune fouDen mogen oberbomen 3 fo ber# 
33 Blaert fijne boo?f5 iBajeffeit/batinfulben geballc(Dat 
33 <5oD bcröoeDen moet) De boo?f3 oprecBte miDDelen 
33 terffonbobecgefonDenfultentoecDen/omDefelbe niet 
33 langer uit te dellen ofte bertreebem 
33 €n op Dat men fouDe mogen bebennen Dat Bet uit# 
33 (iel ban De boo?f5 rcmeDie tottet bomde ban Den 
33 boo2f5®on^an niet en ië geDaen getoeeft om Defelbe 
33 te retarDeren en te becacöteten/maec om De redenen 
33 boo?f5 berblaert oob fijne iBajeff. Dat Den termijn ban 

ff.xtftO De bomde ban Den boojnocmDen^ongioBan binnen 
„ een of ttoe maenDen ië getoeed om binnen Den boo?f3 
$3 termijnen niet te falgeren/enDatBetgeneDe£boo?f5 
„ ië ejfectueljjben en fonDer eenige faulte bolbomen 
33 toerde/én Dat men toei berfebert macB 3ön Dat alle 
33 uittetde Deboir geDaen fal too?Den om tijD te toin# 
33 nen / en Den booffj tijD boo? te bomen / inbien ’t moge# 
33 lijb 3p. 
33 jjBiDDelretijD Beeft fijne jfêajefïeit mp belad fonDer# 
33 lingena uitmtjfenfijnre indructien/ Daer ban ib mijn 
33 %eren ban Den föabe Doen blijben Bebbe bp De b^ie# 
33 ben Die ib Ben te Dien einDe obergegeben Bebbe / oob 
33 monDelinge te berblaren uit bracljte ban Defelbe in' 
33 ficuctie / en ban De bffeben ban cteDentie bp mp met- 
33 geb?acBt/de grote liefde die fijne Majefteittoctefelve 
33 fijne Erf-Nederlanden dragende is, etlde begeerte die 
93 hy heeft dactet al geftelt werde in goede peife, rufte en 
33 tranquilliteit: mitë confetbereuDe Bet Beilig Catljolijb 
33 Sïoomfe^etobe en fijne beBoojlpbe autoriteit tot toel# 
33 baren Der felber EanDen / fonDer eenige anDerefaben 
3> ter toeceiD te pretenderen/ gelijboobrecip?obelijbfö; 
*3 ne jBajedeit Bern berfebert BouD ban djne Staten/ Dat 
33 niet anDecë en begeren /Daer ban BpBaergcnaDeiijb 
33 beDanbt/ en toeet Ben goeDen en groten Danb. 
3> ffêitë toelben fp jugeren mogen Dat bp De felbe re? 
3» mèDie in alleë beBoodijb boorfien fal toerden s fotoel 
3» aengaenDeDebergaDeringe Der generale Staten/ aljet 
33-tot alle ’t gene Dieë’ec rederenDe ië/gelijb oob fijne 
33 jBajeft bp fijne boojf? bneben obetfcBrüft en ontbied. 
3> ^at Daerom miDDelettijD De Staten elb in ’t fijne 
3> Bentoiilenebtrtuerenomgeid te vinden, op Dat men 
3> De folDaten eenig gelD geben macB ban betalinge/om 
3» te berBoeben alle Defo?D?e en ongeregeltBeiD Die Daer 
» fouDe mogen oberbomen. 
55 3©aer ban fijne jjBajed. Ben groten Danb bieten fal/ 
93 en bp Dien miDDel fullen Ben mogen BanDBouDen en 
"•mainteneren in Den ffaet Daer in fp 3ijn/totte bomde 
3> ban Den ï^eere ^on 5[oan / en fal alfDan boorfien 
33 toerden tot alle ’t gene Dieë 'er rederenDe ië / fo boo?-' 
33fc&reben ië» 
33 <£n aengaenDe De generale Ratificatie fonDerlinge 
33 met Die ban Holland en Zeeland/ Beeft De felbe bet* 
33 blaert geen fabe meer te begeren Dan Ben eigen boel* 
33 baert/rud en tranquilliteit/ met intentie en berblarin* 
33 ge Die te tofllentcactecen met alle genade en goeDectie# 
33 renBeiD/ mitë bp Ben DoenDe De Deboiren Daer toe fp 
33 berbonDenenberobUgeertjijtt/ Ben berfeberenDe Dat 
J*alle’tguntDatmenBenbelobenfal / onbetbaebelijben 
93 onDerBouDen fal toerden/ gclpb oob fo biel De boo?* 
93 noernbe Heeren ban Den Kade / alë ib/geautorifeert 
93 3ijn/Ben Daer ban De toete te laten/’tbielb gefcBieDen 
99 fal mogen alë men anttooojd falBebbenbanBunbe# 
35 geerten en requefitton/bp Den genen Die bp eenige ban 
33 Den Staten ban Holland Daer toe ontboDen ië ge# 
33 toeefï. 
33 dÊinbltjb fo Beeft mp fijne iHajeffett boo?f5 bebolcn 
33 monDelinge u te fttfcanften ban De goeDe en ganfcBe 

Öorfpronk der NedcrlancWè Beroerten» 
affectie en gunde Die gp tot fijnen Dfenfïe Dagende jijt/44 
en Dat gp fulbe blijtigBeiD en promptituDe betoont tot#46 
te geBoojfaemljeib Die gp f)em fcBulDig 3jjt/ fo toel£« 
aen De perfooit ban fijne iBajcdeitató ban fijne <©ou*“ 
berneur#/ toaef in BP u berfoebt te biillen continue#44 
ren / en ooft tt te feggen / Dat al en BaDDe Bp föne boo?f3(C 
€tf-^ebérlanDen nooit geden/ fo BaDDe Bp nocBtaniO/44 
DoenDe officie ban een goeD R^ince/ fonDerlinge be#44 
geerte om Die in alle ruffe/b^eDe en tranquilliteitte44 
dellen / ’t töelb BP Deo te meer begerenDe fë/om De af#44 
fectie DieBpBrmtoeD?aegt/ B^bbenDeDefelbe gefien/ce 
bebent en Daer mebe geBanDelt engecommuniceert/44 
bietenDe oob Boe beel Die impo?teren en Daer aen gele#46 
gen ië/tot Directie ban De geBele maffe ban alle fijne44 
anbereaffaicen» 44 

W§ Bobben fifee boren berBaelt / Boe Dat Den 3CD# 
mirael ban ^eelanD ^onbDeec Eoupë25opfot 

berD^onben ijs/ in USep booffeDen. ®e R?ince ban 
©rangien na lange Deliberatte/toienBpbieDeromitt 
De plaetfe ban Den felben 25opfot fouDe mogen com* 
mitterert/ Beeft Den 16 ^ulp gefcB?eben aen üJonbBeeif 
3©illemban25lopëgefeiD(Credong / DoetertpD 311D# 
mirael ban^ollanD/en<©oubecneur ban Den 25?iel/ 
Dat Bp om Bern geDacBt BaDDe/alë Den genen Dien BP 
benbegeaffectioncerttetoefentotabancement ban Do 
gemene fabe/en toet erbaren te 3ijn inbeoo?logeter 
^ee / biaerom BP Den felben belade bp Bern te bomen/ 
om te berdaen fijn intentie/fo Bp oob ten felben fino 
fcB?eef aen De Staten ban ï|ollanD. boo?fcB?eben 
€reffong in EeelanD gebomen 3ijnDe bp Den boo?f5 gnnfeee 
Riince/ fo Beeft De felbe R?ince Bem commiffiegege# i©di«ra 
ben ban Den Euitenant-SilDmicael ban ^eelanD in Hf," 
plaetfe ban Den boomoemben gionbBeec Eoupë 25op# 
fot/Die al gereeD getebent enge3egelttoaëboo?fönecre^ 
bomffe/ engebateectben i»3Iulp 15:76, in iBiDDel# g"» 
burg / in SCugudo. ^aec na toerD Bet oo?logë-bolb %uite, • 
ter^ee in EeelanD betaelt bijf maenDen berlopen ga# namatw 
gie/ Daer D002 onDec De felbe fo grote b?eugt en toura# 
gie \naë / Datfe bereeD maren alleë tottec EanDen gelQnïro 
DienduitterccBten/en Dc boo?f5 (€reffong(!elDeon# 
Der De felbe tuat beter en bequamer o?D?e Dan Daer on# 
Der getoeed toaë/toant Bet gemene bootëbolb albaec 
fobertoilDcrttoaren/DatBaerelb ontfag en b?eefDe/ 
D002 Dien Daer toeinigdraffe ober gefcBieD toaë. 
R2ince Beeft oob tot beter beleiD ban De fahen ter Eee 
en Der -admiraliteit Defe nabolgenöe nieutoe o?Don# 
nantiegemaebt: 

Wilhelm by der gratiën Gods Prince van Orangien, 
Grave van Naffau, van Catzènellebogen, van o^öan* 

Vyanden, van Dietz,, van Buren, van Leerdam, öcc. jj®"1 ^{t| 
Heereen Baron van Breda, van Dieft, vanGrimber- ^^nfe 
gen , van Arlay, van Nozeroy, &c. Borg-grave van öan 
Antwerpen en van Befangon, Stadhouder en Capitein rangteti 
Generael o ver Holland, Zeeland, Weft-Vriefland en j0^ j0^'* 
Utrecht. Allen den genen die defe jegenwoordige fien Ece/m 
of horen lefen fullen, falut. Alfo de Magiftraten van 
de drie Hooftfteden defes Eilands van Walcheren ons^aönin^s 
vertoont hebben, hoe dat de faken van der oorloge ter utclto 
Zee, en infonderheid die van der Admiraliteit niet fo 
ordentlijk als wel nodig ware, beleid werden , overle¬ 
verende daer beneffens de middelen by gefchrifte hoe 
men daer in haers bedunken foude mogen remedieren; 
doen te weten , dat wy op de fake gelet, engehoorc 
d’advijsyan den Gouverneur en Raden defes Eilands 
voorfz, hebben met rijper deliberatie geordonneert en 
geftatueert, ordonneren en ftatueren by defenjegen- 
woordigende poinóten enarticulenhierna volgende: 

In den eerften, dat onfen gefubftitueerden Admiraei 
van Zeeland, voortaen en gedurende de jegenwoordi¬ 
ge oorloge, met fijn huisgefin geftadelijk fal moeten 
refideren en blijven wonen binnen der ftadvan Vlif- 
fingen. 

Item dat den felven Admiraei by afwefen van ons,in 
alles fal obedieren en nakomen de bevelen van den E- 
delen hoog-geboren onfen geliefden Neve Graef Phi¬ 
lips van Hohenlo, in alre maniereq of die quamen van 

onfen 
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onfen eigen perloon , want wy den felvem in onfe j 
plaetfe en tot onfen Luitenant Generael daer toe geau- 
torifeert en volmachtigt hebben, derhalven is onfen 
uitterlij ken willeen meninge , dat van nu voortaen al¬ 
le tochten en wachten te water fullen gedaen worden 
by voorweten en ordonnantie van ons, of in onfen af- 
wefen van den Graef onfen Luitenant, daer op eerft en 
alvoren gehad advijs van den Admirael, fijnen Capi- 
tein of anderen, fo ons of onfen Luitenant goed dun¬ 
ken fal. 

En ten einde dat door gebrek van de wachten en 
goed beleid op de fchepen de gemene fake in geen ge- 
vaeren kome, fo hebben wy nodig bevonden en or¬ 
donneren dat de gefubftitueerde Admirael hem meeft 
tijds by de fchepen vinde, befoekende envifiterende 
met een forgvuldig ooge fonud’een fo dan de andere 
wacht en vlote, dies wy ons ganfchelijk t’fijnder er- 
varentheid, neerftigheid en voorfichtigheid vertrou¬ 
wen. 

Egeen Capitein en fal,’tzy van fijnen perfoon alleen 
of met fijnen fchepe en fctups volk, de wacht daer hy 
op befcheiden is mogen verlaten, fonder daer toe te 
hebben oorlof en fchriftel ijk pafpoort van den Admi¬ 
rael of van fijnen Vice-Admirael, op poene van ge- 
ftraft te worden na vermelden van den beftel of artij • 
kei-brief daer op gemaekt, of by den Admirael daer op 
alsnoch te maken. 

So en fullen ook infgelijk en op gelijke poene egene 
Officiers of bootsgefellen uit de oorlog-fchepen mo¬ 
gen fitheiden en hen te lande begeven, fonder daer toe 
te hebben confent en fchriftelijk pafpoort van haren 
Capitein, en.dat voor eenen kleinen tijd. Bevelende 
allen Officiers en Magiftraten van den Steden en plaet- 
fen , daer de felve en ook de Capiteinen fouden mogen 
arriveren , hier op acht en fcherp regard te nemen , en 
van’tmisbruikindefen den Admirael terftond te ver¬ 
wittigen. 

Den Admirael werd verboden den vyanden of ande¬ 
ren te geven brieven van faulfconduit, belangende 
de frequentatie of hanteringe van de koopmanschap, 
gelijkerwijs wy den felven,ook mede fijn Capiteinen 
verbieden eenige Landen ofdorpen in fijn of hare fau- 
vegarde te nemen , direkfcelijk of indirectelijk , maer 
werden gehouden de gene die fulx aen fcheepsboort of 
anderfins komen begeren , voorts te fchicken en te ad- 
drefferen aen den Gouverneur en Raden, dewelke van 
ftonden aen fijne Excellentie daer van verwittigen ful- 
Jen , om daer op te ordonneren fulx als tot meeften nut 
en oorboor van den Lande bevonden fal worden. Sal 
niet min den Admirael de brieven van fekerheid geven 
voor den gevangen van der oorloge, die by der Zee op 
de kanten der felver overkomen zijn, en wederom by 
den haren fullen willen keren. 

Alle Capiteinen, Vrybuiters fullen neffens decom- 
miffie die fy van ons verwerven, ook lichten attaché 
van den Admirael, en borge ftellen voor den Raedder 
Admiraliteit, van dat fy hen fullen reguleren volgende 
haerluider com miffie en artijkel-brief,en dat de Reders 
in allen gevalle fullen verftaen worden te voren ook 
verbonden te wefen. En fo wanneer eenig fchip op 
yrybuit uitvaren wil, fal t’elker reifen by yernanden 
van’t Collegie van der Admiraliteit daer toe te ftellen 
de ordonnantiën ofartij kei-brief op ’t feit van de vry- 
buiterye gemaekt,den Capitein en bootsgefellen voor- 
gelefen worden 3 ten einde fy hen daer na hebben te re¬ 
guleren. En fal den Admirael toeficht nemen en forge 
dragen, dat de overtreders van den artijkel-brief ge- 
ftraft en gepunieert werden. Sullen ook de felve Vry- 
buiters, of hare Reders , als’er eenig fchip of fchepen 
uitter Zee ingebracht fullen zijn, ’t felve terftond en al¬ 
voren van de goeden te verporren moeten infinueren 
den generalen Boekhouder,of by gebreke van dien ver¬ 
vallen in alfulke poene als de voorfzRaed daer toe fal 
ftellen. En wat belangt den tienden en vijfden pen- 
r.ink, of andere profijten die van de prinfen en buiten 
fullen mogen komen, de felve behouden en referveren 
wy aen ons en aen de gemene fake, fonder infeggen van 
den Admirael die hem fal moeten genoegen met het 
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traktement ’t welk wy hftm by onfe Colhmlffie toege- 
voegt hebben. 

’t Collegie van den Raed van de Admiraliteit fal zijn 
van fes notable en gequalificeerde perfonen refideren- 
de binnen Vliffingen, boven den Procureur Fifcael, 
Greffier en Camer-boden, alle getrakfeert als te voren, 
ten zy dan dat de Gouverneur en Raden by ad vijfe en 
mede-weten van de Magiftraten van de drie Hooit- 
fteden de traktementen en gagiennagelegentneiddes 
tijds, en der faken wilden vermeerderen of verminde¬ 
ren,’t welk wy ftellen aen haerluider difcretie en goed- , 
dunken, en fal in’t voorfz Collegie mede ontfangen 
zijn,en neffens anderen van den Rade voix hebben (F. 
eenen Commiffaris by die van Holland gedeputeert, 
of noch te deputeren, welk Collegie mitfdien beftaeri- 
de in feven perfonen , den Admirael fal afnemen den 
behoorlijken eed,en over ’t felve prefideren fo waa¬ 
neer hy aen land is , anders den oudften van’t felve 
Collegie , ten einde de Juftitie fijnen behoorlijken 
voortgank mach hebben, fal daerom ordinairlijk ver¬ 
gaderen drie dagen ter weke, te weten’s Maendaegs, 
Donderdaegs, en Saterdaegs, en voorts extraordinaer- 
lijk, fo dik en meragmael als’t den Admirael goeddun¬ 
ken of anders nodig wefen fal, en fullen ten minften 
vijf in getale moeten wefen om vonniffe ten diffinitive 
te wijlen. 

Item fo yemand uit ’t Collegie ,ook mede den Gref¬ 
fier of Pennink-meefter of Procureur Fifcael quam te 
fterven ofte vertrecken , fo fal’t felve Collegie twe of 
drie andere bequame en gequalificeerde perfonen no¬ 
mineren , uit den welcke, by ons of by onfen Luitenant 
Generael met ad vijs van den Gouverneur en Raden, 
eenen yerkofen , en in de plaetfe van den overledenen 
ofvertrockenen gefurrogeerr fal worden. En wat be- 
langet alle andere imalle officien totter Admiraliteit 
behorende, die fullen ftaen ter collatie en difpofitie van 
den Admirael, mits voorgaende advijs en medegeven 
nochtans van ’t voornoemde Collegie van Rade nef¬ 
fens hem wefende. 

Wy verftaen ook dat noch Admirael noch yemand 
van den Rade van der Admiraliteit , Greffier noch 
Procureur Fifcael, en fullen mogen reden totter vry- 
buiterye of eenig part en deel daer in hebben. 

’t Voorf’. Collegie van Raed der Admiraliteit fal 
van nu voortaen hebben dekenniffe, berecht en judi- 
cature van allen prinfen , buit-goederen by der Zee 
overkomen, egeen uitgefondert of uitgefteken , inf- 
gelijxincrijmover alle uitlandige en inlandige in on-^ 
fen ordinarifen dienft niet wefende, die beticht of be- 
fchuldigc fullen zijn van zee-roverye,of andere deliklen 
en feiten ter Zee gebeurt,ook tot condemnatie van 
der dood toe inclufive of anders, na gelegentheid der 
faken en delikten. Ordonnerende en ftatuerende 
voorts dat van alle fententien en vonniffen in civil by 
die van der Admiraliteit gewefen , geappelleert fal mo¬ 
gen werden aen den Gouverneur en Raden van Zee¬ 
land (onder welkens reffortwy de civile faken van der 
Admiraliteit fonder vorder beroep verordent hebben, 
en verordenen bydefen) en fullen mitfdien deexecu- 
tien van de felve fententien en vonniffen gefurcheerc 
en geftatueert blijven, totter tijd toe dat anders by den 
voornoemden Gouverneur en Raden daer in geor- 
donneert fal wefen, welverftaende dat alle Appellan¬ 
ten , al eer fy haer reiiefd appel fullen mogen te werk 
ftellen, gehouden werden cautie te ftellen voor de boe¬ 
te van vijf ponden groten Vlaems, in de Secretarie van 
den voornoemden Gouverneur en Raden by henlied 
den te verbeuren en te betalen tot behoef van de geme¬ 
ne fake, fb verre fy by de diffinitive daer in mede ge- 
condemneert werden. 

Aengaende de judicature in criminele faken , ra¬ 
kende Capiteinen , Officieren , fcheeps - volk en 
bootsgefellen, wefende in ordinaris dienft fal naer 
oud gebruik ftaen en blijven by den Admirael en 
Capiteinen ter Zee. So ook den felven Admirael 
vermogen fal fijne gevangenen te ftellen in eeni¬ 
ge van de Steden en Sterkten daer ’t hem belieft, 

i mits te voren daerom aenfprekende den Hooft-Offi- 
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cier der felver , en betalende de kollen van de ge¬ 
vangens. 

Den Greffier van der Admiraliteit fal alle aólen, 
appoinólementen, ordonnantiën , lententien, en alles 
anders wes hem den Raed beveelt,pertinentelijk re- 
giftreren, ook mede notule houden van de compari- 
tien en prefentie van den felven Raed t’elken vergaer*- 
dag , en aengaende fijne depefchen, fal hem benoegen 
laten met het falaris ’t welk hem by den Raed voorfz 
toegevoegt fal worden. Bevelende den felven Raed 
hier van fo wel als van het falaris, dat de Deurwaerder 
of Kamerboden partie fal mogen af nemen een lijfte 
te concipiëren, de felve te communiceren den Gou¬ 
verneur en Raden, en wes den felven goed bevind, en 
daer op ordonneert na te doen komen fonder eenige 
veranderinge of diffimulatie. 

Wy hebben ook van nieus gecommitteert eenen 
Pennink-meefter, die alleen hebben fal den handel en 
ontfankvandelicenten en convoy-gelden, mitfgaders 
van alles wes ons en de gemene fake fal competeren en 
ftaen teontfangen, uit ’t gene dat in den Raed der Ad- 
miraliteit voor goede prinfen gewefen fal werden. 

En ten einde dat onfe en der gemene faken gerech¬ 
tigheid indefen te beter bewaert mach worden, fo fal 
de voorgenoemde Pennink-meefter maken te lichten 
uit handen van den Boekhouder Generael, die de goe¬ 
deren ter prefentie van den Buitmeefter opgefchreven 
fal hebben ,copye autentijke van den inventaris der fel¬ 
ver, den welken hy daer na confererende metter fen- 
tenrien en’tregifter van den Contre-boekhouder van 
der venditie (alle’t welke wy, willen dat hemgelevert 
werde buiten fijnen kofte) lichtelijk fal konnen bevin¬ 
den wes hem fal ftaen te ontfangen, ook mede of in al¬ 
les rechtelijk gehandelt is of niet, waer af de voor- 
hoemde Pennink-meefter zijn rapport doen fal inden 
Raed van der Adrhiraliteit, in den welken hy om de- 
fe en andere fijns ampts faken, acces en audiëntie fal 
hebben , doende in eenen wege en by overftaen van 
den Raed pertinentelijk optekenen, hoe vele ons en 
de gemene fake in elke buit fuivers ten dele geval¬ 
len is. 

Den voornoemden Pennink-meefter fal van alle 
lopende en opgetekende fchuldenalsvan pfoVianden, 
tn u nitie van oorloge, fcheepsti m meringe, zeilagie, en 
fakelinge met diefer meer aenkleeft, de betalirige doen, 
mits hebbende behoorlijke ordonnantie, ondertekent 
by den Admirael en eenen van den Rade, ofbytwe 
van de Raden, daer by gevoegt de fignature van den 
Greffier. En dat ingevalle defelve betalinge excedere 
de fotfime van 50 guldens, of daer onder, fal genoeg 
Wefen d’ordonnantie getekent te werden by den voor¬ 
noemden Greffier alleen, die ook gehouden Wérd van 
alle de voorfz. ordonnantiën, fo by de Raden , als by 
hem alleen getekent, regifter te houden , en op ’t fuiver 
van den buiten in’t voorgaende artieul gementioneert 
aftefchrijven. Maer aengaende eenige grote en gene¬ 
rale betalinge, als van de befoldingevan’tfchips-volk 
en andere diergelijke,de felve en fal niet gefchieden, 
dan by voorweten, advijs en ordonnantie van ons, 
onfer Lieutenant, of in qnfer abfentie van Gouver¬ 
neurs en Raden. 

En fo Vêrde eenige equipagie gedaen werde, elders 
dan ter plaetfe daer de Penninkmeefter fijne refidentie 
is houdende, fal hy’t felve doen vorderen by enige Sub- 
ftituten by hem daer toe te committeren, den welken 
hy fal furnefen van penningen, ter beledinge en effec- 
tueringë van de voorfz equipagie, en andere noodwen¬ 
digheden ter plaetfe daer die vallen fullen behoevig 
wefende, en fal hem den felven Pennink-meefter van 
fodanigen uitgeven by fijne Subftituten gedaen, ofte 
doen, laten voorfien op fijnen name van behoorlijke 
ordonnantiën by de voorfz Admiraliteit te yerlenen. 

Sal defen Pennink-meefter ook gehouden zijn alle 
maenden, of tot fuiken naerderen tijd als ’t hem bevo¬ 
len werd, ten bevele van Gouverneurs en Raden, over 
te brengen pertinenten ftaet van fijnen ontfank en uit- 
géven. En tot verificatie van dien de copien van In- 
jemariffen en Contreboek hiej boven geroert, mits¬ 

gaders extraól van deoptekeninge van ’t fuiver van de 
buiten,ordonnantiën en quitantien op de voorfz beta¬ 
lingen dienende, om den felyen ftaet ten overftaen van 
den Treforier Generael gevifiteert wefende , op ’c 
overfchot öf gebrek geordonneert te werden na’t be¬ 
horen , en fal defen Pennink-meefter van fijne getrou- 
wigheid den eed doen, borge ftellen ; arbeids-loon 
toègeleid werden, en tekenen voor Gouverneur en 
Raden. 

Den Admirael metten Raed neffèns hem, fullen 
t’famen in eiker ftede of plaetfe daer buiten arriveren 
en verkocht worden, eenen Vendu-meefter ftellen die 
getrouw en bequaem zy , om de buitgoederen felfs 
te crieren, de verkopinge oorbaerlijk te doen, en de 
penningen te innen alles onder eed , borgtochte en 
voorts op alfulken inftruótie en loon uit den ponde als 
daer toe by den felven Raed geordonneert en redelijk 
bevonden fal werden. En fullen defe Vendu-meefters 
doende haer-lieder rekeninge, daer over roependen 
Pennink-meefter en Boekhouder, enaen handen van 
den felven Pennink-meefter ovcrtellen ’tpartaenko- 
mende de gemene fake, wedernemende en appliceren- 
de mits defen tot profijte Van de felve gemene fake, de 
twe groten uitten ponde die de Contre-boekhouder 
plag te trecken, en autoriierende die van den Rade der 
Admiraliteit voorfz alfulken Contre-boekhouder te 
committeren, die fich voortaen met een redelijk dag¬ 
geld laet vernoegen. Welverftaende nochtans dat aen¬ 
gaende de voorfz Vendu-meefters indien namaels be¬ 
vonden mochte worden,tot meerder oorbaer vande ge¬ 
mene fake te wefen , de voorfz Vendumeefterfchappen 
in elke ftede te verpachten, dat’t felve fal mogen ge¬ 
fchieden voor alfulken tijd, loon en inftruótie als raed- 
faem fal bevonden werden. 

Wy ordonneren en autoriferen ook mitfdefen de 
Magiftraren van de drie Hooft-fteden, om elk een 
Buitmeefteer uitten haren te deputeren, en den Admi¬ 
rael eenen Boekhouder generael, dan alfo dien alrede 
hier te voren gefteltis, hebben wy den felven gecom¬ 
mitteert mitfdefen, welke vier perfonenin lafteheb¬ 
ben fullen ’t gene hier na volgt. 

Den Boekhouder generael, hebbende de wete ont¬ 
fangen van de inkomfte van eenigfehip of fchepen by 
de Zee overkomen, fal hem terftond en fonder eenig 
uitftel vinden laten ter Stede daer die ingebrocht zijn, 
en geaffifteert van een of twè van den Buitmeefteren, 
defelve met het gene datter in en omtrent is, door een 
goede wacht ten eerften ftellen in fekere bewaerniffe, 
tot behoeve van de genen daer toe gerecht wefende, 
makende daer van notule. 

Sullen mede gefamentlijk metten Fifcael overne¬ 
men uit handen van de Capiteinen, Schrijvers, of 
andere van de fchepen de certepartien en befcheet 
van de ladinge, mitfgaders alle andere gefchriften by 
den fchepe wefende , en die voor al ovedeveren on¬ 
der die van der Admiraliteit, om de felve aldaer gefien 
by die vah den Rade informatie genomen te mogen 
werden , en by den voorfz Boekhouders en Buitmee- 
fters in ’t loflen goede tocficht, ofter niet vervremt, 
achterhouden, noch verfteken en is, de welke men aen 
den Capitein, Schipper of fcheepsvolk foude mogei». 
verhalen. 

So wanneer eenige fchepen of goeden voor goede 
prinfe vèrklaert, of by provifie geordonneert fal wefen, 
dat men defelve lofTe, fo fal den Boekhouder in pre¬ 
fentie van de Buitmeefters, of een van haerlieden be¬ 
hoorlijke en rechtveerdig inventaris maken van den 
fchépe, fcheeps-gereedfchap, munitie van oorloge 
en andere fijne toebehoorten en gevolge, optekenen-, 
de de naem van den Schipper, van de fchepe en fchips 
grote, den dag en de ftonde dat het felve ingebracht is 
geweeft, en by wat Capitein, fpecificerende voorts al¬ 
le de goederen en koopmanfchappeninfulke fpecie als 
die bevonden fullen zijn,.’tzy fardelen, koffers, kiften, (p. lés^ 

droge en natte vaten , of anders met de merken en nu¬ 
mero daer op ftaende, en op dat fulx ordentlijk en 
rechtlijk mach gefchieden , fo interdiceren wy alle 
Capiteinen en Reders eenige goederen te roeren of 

ver- 
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verporren dan in pretentie van Buitmeeflers en Boek¬ 
houder. 

Den voornoemden Boekhouder falook note hou¬ 
den, of de goederen wel geconditioneert zijn of niet, in 
welke Pakhuifen, of Kelders, ofplaetfen de felve geleit 
worden, mitfgaders van de onkoften diede Buitmee- 
fterstedefen,en om diere repareren doen fullen , alles 
tot lalde vandengemenen buit,fonder aen yetnand in ’t 
particulier eenige andere kollen te palieren of doen 
rembourfleren , dan daer Buitmeefler en Boekhouder 
content toegedragen hebben. 

So wanneer die van der Admiraliteit metten Capi- 
tein en Reders, des fms werden debuit-goederen on¬ 
derlinge tc verdelen, fo lullen Buitmeefler en Boek¬ 
houder hem van wegen de gemene fake by de vcrdelin- 
ge prefent vinden laten, en by goede en pertinente fpe- 
cificatie te boek Hellen de panien in kaveiinge vallen¬ 
de, fo aen den Capitein ,en Reders, als aen de felve ge¬ 
mene fake , wiens aenpart in fuiken gevalle by den 
Buitmeellers, door toeilaen van denRaed uitter hand 
verkocht, of voor eenen tijd opgehouden of terftond 
geilek worden in handen van den Vendu-meelier,om 
in’t openbaar verkocht te werden , fo dat dan bydien 
van den Rade voorfz oorbaerlijkft bevonden falzijn, 
al’t felve fy mede gefegt ten opfien van den ingebrach- 
ten lchepen, munitiën van oorloge en alle andere haer 
gevolg en toebehoorcen. Ordonnerende en willende 
dat in allen gevalle, en by alle verkopinge prefentzy 
ten minden een van de Buitmeellers, endatdefelye 
mitfgadersden Boekhouder den behoorlijken eed doen 
aen handen van den Admirael, cn wat belangethen 
traktement of falaris, fullen daer af met hen accorderen 
Gouverneur cn Raden, met toeilaen en medegeven 
van de Magiflraten van de drie Hoofc-fteden. 

Item wy bevinden ook nodig, ordonnerende dat by 
den Admirael, door medegeven van den Raed neffens 
hem vvefendc, 
Toefienderen 

eftek en gecommitteert worde, eenen 
ontre-rolleur Generael van der artil- 

lerye, in lafte hebbendeorn ten bywefen van Capiteins, 
Connellabels en Bullenfchieters , pertinemen inventa¬ 
ris te maken en goed regiller te houden, van alle ’t ge- 
fchutjfo wel metael als yfere metten affeuten , lepels, 
kamers, fcherp en anders te dien behorende, fo waer 
’t felve foude mogen wefen, ’t zy dan op de fchepen of 
in de Heden en fierkten, fpecificerende de qualiteiten, 
lengde, gewichte, opfchrift en anders dacrby de felve 
t’allen tijden kenbaer fouden mogen zijn, met aenwij- 
finge in ’t particulier van plaetle en fchepen waer die te¬ 
gen woordelijlc liggen. 

Defen Inventaris fal ook geregiHreert worden in’t 
regiHer van der Admiraliteit, en fo wanneer de geme¬ 
ne fake eenige Hacken meer overkomt, ’tzyinkope 
van de Vrybuiters of van den vyand , defelvefalden 
Contrerolleur overdragen en daer by doen voegen, inf- 
gelijxindiender eenige flucken verloren werden of ko¬ 
men te berHen , ’t felve fal hy annoteren cn affchrijven 
en in’t regiHer van der Admiraliteit mede doen anno¬ 
teren cn affchrijven. 

Sal mede van elk ConHable van de fchepen nemen 
een handgefchrift, inhoudende de fpecificatie van de 
ftucken en toebehoorcen die hy onder haer bewind en 
handen laet, met gelofte van daer af te verantwoorden, 
en wanneer in delen veranderinge gefchied (waer af 
wy willen, dat voor al de Contrerolleur gewaerfchou- 
wet zy) fal fulx aentekenen in ’t regiHer van der Admi¬ 
raliteit , hier voren fai delen Contrerolleur eed doen,en 
fuiken tractem ent genieten , als Gouverneur en Raden 
by advijs en toeflaen van de drie Steden fullen bevin¬ 
den redelijk te wefen. 

Begerende voorts ordrc te Hellen op de toeruHinge 
en provianderinge van de fchepen van oorloge : or¬ 
donnerende dat binnen de Had van Vliffinge zijn fullen 
drie Equipagie-meeflers ter verkiefinge van den Admi¬ 
rael en Raed beneffens hem,waer af den eenen gelaH fal 
zijn den inkoop te doen van’t kruit, fcherp, lonten, 
fcheepsgewant, zeilagie, ankers, rouwen, timmer¬ 
hout, pek, teer, wagenfehot, vidlualie en alles anders 
wes men tot onderhoud van de fchepen behoeft, niet 

ï 57<3j 

befonder of uitgefteken, en dit ai ten oVerftaen en by¬ 
wefen van twe uit den Raed voorfz evenverre eenig 
inkoop binnen Vliflingen gefchied ; dus anders van 
een of twe uit de Wet van der Stede of plaerfe daer den 
felven gedaen fal worden, van de welke defe Equipa- 
gie-meelter in allen gevalle atteHatie fal lichten en 
overbrengen, om lijnen handel te juHificeren cnalle 
obtreclatien voor te komen. 

So wanneer eenige provilie by den eerHen Equipa- 
gie-meeHer ingekocht is, fal den felven in prefentie 
van den tvveden overleveren in handen cn bewaerniffe 
van den derden , nemenderecepillc,en den tweden, 
defe overleveringe geconfereert hebbende met de 
koop-cedullen of atteflatien , fal daer af regiHer hou¬ 
den , en indien de overleveringe difcordeerde met de 
koop-cedullc of atteHatie ’t felve annoteren, en daer na 
alles particulierlijk gaen overdragen ten regiHer van 
der Admiraliteit, ten fine dat die van den Rade daer by 
bevindende wes fchukien by den Equipagie-meefler 
gecontradleert zijn , hare ordonnantiën opdenPcn- 
nink-meeHer, daer na mogen richten en drefferen. 

Den derden Equipagie-meefler fal fonderlinge forge 
dragen, dat het Magazijn altijds voorben zy van als, 
daer afin tijds waerfchouwendc den eerHen, en ’t felve 
darter is in fijne goede getrouwe bewaerniffe houden, 
fulx darter niet en bederve of verloren en ga, doende 
daer van doorgaens eene eenvoudige en ordentelijke 
uicdelinge onder recepifife van den Capiteinen , of 
van den genen die yet wat van haren ’t wege ontfan- 
gen, om daer mede te verificeren ’t bewijs’t welk defen 
derden van fijnen ontfank fal moeten doen des ge- 
macnt zijnde. 

Den eerHen en tweden Equipagie-meeflers werd be¬ 
volen de goede toelicht op derimmeragicentoetake- 
linge van de fchepen ,waer af fy lied en fullen doen expe- 
dieren ordonnantie in der Admiraliteit, en fai mits de 
felve by den Pennink-meefler betaelt werden. 

De voorfz drie Equipagie-meeflers fullen eed doen 
aen handen van den Admirael, en geloont worden tot 
feggenfehap van dien van den Rade van der Adcnirali- 
teir,en lalden felven Admirael onder dit reglement ge¬ 
lijk of minder getal van Equipagie-meeflers mogen 
Hellen binnen Middelborgender Vere, indien by den 
Magiflraetvandedrie Steden goed en nodig bevonden 
word,mits dat nochtans alle de penningen behoudende 
tot de felve equipagie, ook in verfcheiden plaetfenge- 
fchiedende evenwel verforgt, verflerkt en gedebour- 
feert werden by den generalen Pcnninkmeefler voorfz 
by ordonnantie als voren , ’t zy by handen van den fel¬ 
ven Pennink-meefler of by eenige Subflituten,die hy 
in elke plaetfe daer toe fal willen Hellen, en voor de 
welke hy fal gehouden wefen te verantwoorden. 

En voorts om de Steden te gerieven en accommo¬ 
deren, en confufle van de menigte van’tfcheeps-volk 
t’eviteren , bevinden wy raedfaem , dat de fchepen van 
oorloge in ordinaris dienfl wefende,fullen gereparteert 
en verdeelt werden onder de felve Steden, fulx als wy 
of in onfer abfentieonfen Luitenant by advijfe van de 
Gouverneur en Raden pitteen Admirael na gelegent- 
heid des tijds en occurreptie van den affairen raedfaem 
en oorboor vinden fullen. 

Aldus gedaen onder fijne Excellentie huilden zegel 
binnen der flede van Middelburg op den~i2dagvan 
Septembri, in ’t jaer onsHeeren 1576. Onder Hond 
gedrukt den zegel van fijne Excellentie in roden wafi- 
fe, en daer beneffens Hond gefchreven Guilliaume de 
NaJJau. En bet neder, by bevele van fijne Excellentie 
getekent. 

D. Boudimont. 

S5DCI) Dceft fcc ban «Dranken omtrent öefe 
tijö ccn fMarraet laten uitenen tenen fce ©jpBuitW 
opten nacm ban ben Coninb/ in Dcfcr fonne: 

PHilips by der gratiën Gods, Conink van CaHilien, 
van Leon , &c. den eerHen onfen gefworenex- gengbe 
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ploidlier van den Kamer van den Rade in Holland, 
hier op verfocht, faluit. Allo dagelijx bevonden word, 
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dat overmits de jegenwoordige beroerte en oorloge, 
bY eenige vrernde en uichèemfe Natiën tegens onfe 
Landen van Holland aengenomen, by vele vrybui- 
ters en andere foldaten, fo met beftellinge van onfen 
feer lieven en beminden Neve den Pririce van Öran- 
gien, voor ons Stadhouder en Gouverneur aldaer, als 
by confent van haerluider Gapiteinen, henluiden be¬ 
geven in andere quartiere onfer Nederlanden , die per- 
ibnen en goederen by henluiden aldaer voor prinfe 
en buit acngetaft en bekömen binnen den fteden van 
onfen Lartden van Holland vöornöemt ,ter kennifTe 
van den Officier, en Magiftraet aldaer niet gebrocht, 
nochte defelve perfonen in de gemene gevankenifle 
geftelt, noch gelevert en worden, contrarie voorgaen- 
de verbod j waer door niet alleen vele onnutte koften 
Van den lèlVëh vrybuitérs en foldaten den felven ge¬ 
vangens worden aengedaen, en by henluiden geleden, 
en voorts de gemene fake in haerluider gerechtigheid 
word verkort: rrtaer boven al groten onruft, en vele 
inconvenienten daëruic zijn gerefenengevolgt; fulx 
dat voor al nodig is,daer in te doen voorden na be¬ 
horen. So is’tdatwy byadvijfe van onfe voornoem¬ 
den Stadhouder en Neve, mitfgaders van den Staten 
Van Holland voornoemt, en hier op gehoortdievan 
den Rade Provinciael aldaer, geordonneert, gefta- 
tueert en geboden hebben, ordonneren, ftatueren , en 
gebieden bydefen ,dat voortaen allen prinfen en bui¬ 
ten , die te water of te lande bekomen fiillen mogen 
werden , by eenige uit onfen Landen van Holland, 
daer toe hebbende confent en beftellinge van onfen 
voörnoemden Stadhouder en Neve , of haerluider Ca- 
jpiteinen, aldaer gebracht en gelevert fullen moeten 
werden binnen eenige van onfen fteden van Holland, 
ftaende onder ’t gebied van onfen Stadhouder voor¬ 
noemt, en aldaer vertoornden Officier ehMagiftra- 
ten der fel ver Stede , en in de publijke en gemene ge- 
Vangcniffe aldaer geftelt en gehouden alle perfonen, 
die by henluiden fulleri mogen zijn gevangen en beko¬ 
men. En voorts den felven Officier,en Magiftraten 
openinge en verklaringe te doen van alle de andere 
goederen by hem verkregen tot confervatie van de ge¬ 
rechtigheid der gemene fake. Sonder dat eenige ge¬ 
vangens voortaen iri private gevankenifle, of particu¬ 
liere huifen fullen mogen worden geftelt nochte ge¬ 
houden , of eenige andere prijfen nöcbtegöedefen ver- 

nop ©ouberneur/ en bé fiaagiff raten ban ’t fcfto 
fniamcc / beroerenbe fjetmahen ban biberfeo?bon* 
ttamten en anöere fahen/ öie De Staten ban’tfelbè 
guarrier berff enben fjeniutöcn te competeren / bolgen* 
öc öc önic banbeni5?tpdli.ö/ en öc boo2f3,&önop 
toao fuffinerenöc tc contrariëren fijne commiffie fjem , . 
bp öen Sjecre ©?tnce gegeben te 3ijn in 2ïp?tl 1571. 
öaer uit men toceföe meetöer onb?eöe te fullen ont? accooi* 
ftaen. ,§o 10 ten laetfien bcröjagen tuffen öenboo?? miTen 
nocmöen ©ouberneur en jMagiffraten in bptoefen 
ban öc ©ommiffarifen ban fijn ©rcell. en geöcputeer? ncur ua» 
öe ïtnöen ban ben felben guartierc / bat fo toel onber? ’t 
minöert öe boo?f3 commiffie/ at0 ’t contract ban be 
önie/ alle bingen fouben blijben in fulhen fiate aen bei? ^ratm 
be 3ijben/ fulr bie boe toaren cn (tonöcn/ ter tijb en toij?auwefc. 
len toe fijn ©rcell. (be p?ince ban ©rangïcn) op ’t ‘ 
boo^f3 bifferent fijne ftomcelijhe berhlaringe gebaen 
foube hebben/ toaer toe fo toel be boo?f5 Staten en 
Ifêagifïraten ban ’t felbe guartier/al0 ben J$eere ©ou? 
bcrnetir hen toaren referercnöe/toclberftacnbe öatöc 
generale miööelen ban öe önie/ bienenbe tot furaiffe? 
mente ban ö’oo?loge fo te toater a!0 te ïanbe/na inboub 
banöcHnieeno?öonnantieöaerop gemaeht/miööe? 6 
iertijö ebentocl gebo?öert fouben toerben. €n toao ge?cC 
batcctt ben 8 2üugufri if 76. eh onbertchcnt bp ben‘^ 
boo?f3 ©ouberneur/ en ben Secretarie ban bc booj? 
noeitlbe ^tatetl/WarmboutClaefz. van Naerden. V - 

©m befe fahe baer ben ttoiff 10 uitgerefen beter te JJfg"1 
berfiaen/fal ben %cfci toeten bat bpbcijBagiftraten mfferew 
ban bé feben ^teben ban fjet $oo?ber-guartfer/na het ren ban 
oprechten ber ante / gemaeftt 10 getoeeft fehere o?bon? DrcfJ^ 
nantie boo? be ©ebeputeerbe banbe feben <&tebcn ban tin. 
ben jjtoo?ber-guartierc/ op’tffuh en beleibinge ban 
alrehanbe boojbaUenbe fahen beroerenbe be politie/ 
dfmnntie enBbmiraliteit/groot 32 articu!en/©e©oit? ’t 
berneur ^onttfjeer ^ieberih ^onop be felbe arriculen 
gefien Ijebbenbe / fuiïineerbe betoplc be ^ince ban ©^ ^.onop 
rangien hem a!0 31 uttenant en ©otiberneur ober alle 
be iteben ban’t felbe guartier metten aenhleben ban • 
bten / in 3Cp?il 1^72. habbe gecommtttcm en geftelt/ 
cm hem te gebruiken ter birectte en regeringe ban ben 
affairen en fahe ber felber fteben/inb’abmtnijtrattc 
ban goebe (pujtttie en politie en generale öegeringè 
ban allehnjg0-gamtfoen/ batb’intttulatie ban be ge* 
concipieerbe o?bonnantie/ en bolgcn0 bele articulen 

fwegen fullen mogen worden. Dat mede geen folda-1 panbicn te b?ebe toaren geftelt/ en gUefuIr niet be©c* 
ten uit eenige vendelen met den vrybuitérs op eenige 
exploiöen fullen mogen trecken , dan achtervolgende 
d’ordonnantiedaer opgemaekt. Op poene van tever- 
liefen alle haerlieder buiten by hen verkregen, en daer- 
en-boven aen haerluider lijve geftraft të worden. Be- 
houdelijk nochtans dat de felve gevangens, prinfen, 
nochte goederen henluiden niet afhandig gemaekt, 
nochte benomen lullen mogen worden, ofuitterfel- 
Ver Stede getranfporteert, dan met haerluider confent 
en overkömfte, ’ten ware by fijne Excellentie of den 

. Staten voörftoemt, om eene fönderlinge redenen an- 
l67~' ders daer in voorfien en geordonneert werde. Enten 

einde van ’t inhouden van defen niemand ignorantie 
eri pretenderen laften eft ordonneren wy u ’t inhou¬ 
den van defen te publiceren alom binnen den Steden 
cn Vlecken van Holland daer’tfelve nodig wefenfal, 
en men gewoonlijk is publicatie te doen. Gebieden, 
en bevelen voorts alle Officieren , Jufticieren, Magi¬ 
ftraten , Gouverneurs, Gapiteinen, foldaten en geme¬ 
ne ingefetenen der felver Landen, henlieden hier na te 
reguleren, op pcene, daer in begrepen. Gegeveh bin¬ 
nen orifer ftad Delf, onder’t zegel van [uftitiehierop 
gedrukt in Placcate, den 23 Augufti 1576. Van onfe 
Rijken te weten van Sparigien, Cicilicn , &c. ’tu cn 
van Napels het 23. Onder Hond gefchreven. By den 
Conink, ter relatie van fijne MajefteitsStadhouder jen 
Raden over Holland , Zeeland, en Vriefland. En was 
ondertekent, 

, B. Er Ksf. 

1$ Üet 5Soo2bci*-guarttcrbaa^önanbèpmcu0gc? 
refert 3i)nbc eenige ttoifl tuffen ^onhet 
I. Deel. 

bcputeccbe/ maer hem ^onop toeftonb/ ten toare fijne 
commtffte bp fijn Cjccell. toebeteoepen of gecaffeccc 
toare / baer ban hem noch niet en toa0 geblehen / boet) 
bat hP teel mocht lijben/bat be boo?f3 ©ebeputeerben/ 
en ooft be ©ommiffacifen ban fijn ©rcellentte hete a!0 
iHaben in befen affiflcerben en hulpe öebert / en op bictt 
boet flonb hP toe be 2.3* en anbere articulen tot hei 11* 
incluiss / mito bat alle fulr op beiber namen en met ge* 
lijft aöbij0/fo ban (jent aI0©ouberneur/en Daer al£ 
©ebeputeerbe en ©ommifïarifentoerbe gebaen. ^et 

artieul/ inhoubenbe in effect/ bat ’t boo?f3 ©ollegie 12 
foube mogen befcfpüben be|Bagiftratcn ban be boo?? 
noembe freben in alle fahen ban mtpojtantte/ $c. feibe 
hp geenfin0 te bonnen toefïacn/aI0 ff rijbenbe tegen0 be 
^oeghetö ban fijn ©rcell. toienö perfoon hp aï0 %uU 
tenant nlbaec p?efenteerbe/ en bat oberfulrfulhe bc* 
fch2ijbingecnplaet0beteheningehem alleen tócgiiam. 
55e 13.14* i5< 16* 17.18. en 19. artieul aecojbeerbe 
hp op be boo?f3 boet/te toetert bphcmal0©ouber* 
ncur/ enbphaer ïiaben t’famen gebaen te toerben/ 
mtt0 bat be bifpofitic op be gualité cn menigte ban 
ammonitie/ met fijn abbij0/en öe bifpofitic ban faDjij* 
hen / fortificatiën aengaenbe/al0 ooh ban fcljanfen/ 
t’fijnber ojbonnantie alleen foube fïaen: het 20 artieul/ 
ntëntie mahenbc ban buiten bie te toater of te lanöe in* 
geb?agt fouben toerben/fuflineerbe hP öat be buiten bie 
te lanbe berobert toerbett/bat baer af ttiemanb henniffe 
of betoinb en competecrbe ban hem / maer bat bpben 
b2pbuiteren te toater foube toerben gchaeït / en bp ben 
2flbmirael en fijnen ©apitcinen / toa0 Ijp te toeben 
bat be jubicature en ontfanh bp öe ©ebeputeerbe 
en©ommiffarifen toerbe gebaen/ rnttp bat hem fgn 

©00 



7io Het nege 
entjetööuïj / fo ban’tfioodeDen ais ïjet toeBomenDe 
toerbe bolDaen / en acco?beerDe ’t felbe bolgenbe De ge* 
allcgeerDeindructie/ intoclBer boegen BPBet 21 tot 
Bet 16 artieul inBluiS meöe acco?Deerbe boo? fo bele De 
éuiDer-3ee aenginB / fo Doclj Doo? 3ijn berfocB en met 
3ijnaSbijSbett mmirael bp 3ün ©pc. gedelt toerbe: 
maerbelangcnbeDc binnen toateren berdonDljp Dat 
't felbe l>’t goubernement alleen concerneerDe / Daer 
ober tot Dief tijD toe bp Bern alleen een $SDmirael toaS 
gefïelD / gemerkt DefelbemetbiberfejacBtentotfulBe 
plaetfeitDennooDeifcljcnDe befet/enDe platte lanDen 
befcBermt toö?Den/(¥c. ’t 27 ar tieul toerb mebe bp Bent 
gcaDbopeert / mins Dat De JgoogBeiD en autoriteit ban 
3jin ©pcell. en Bern ais 3ijn ©pcell. luitenant in Baec 
geBeel bltjben / mits? alle ’ctoelB alle De rederenbear* 
ticulen ban De geconcipieecDe o?bonnantie ooBgeaD* 
bopeert toerDen/ om beDoubenS jegelijp lafi bebelen 
autoriteit / eenb?acljteiijBentefamen metelBanberen 
te raDen en regeren tot befcBermeniffe/ rulï/ b?cDe/nut 
en p’ofore ban Den fclben quartiere en ronferbatie ban 
De ante met De anbere quarticren / 00B goebewref* 
ponDentie met 3tjn ©pc. Staten ban ^olianD en Eee* 
lanD/ enelltanberen/ $ c. ©erfocBt ooBbat3ijn©rc. 
eenige o?Donnccc Die 31)11 reBeningefien / Boren en dui* 
ten/enBetrederenbe liquiDeren mogen/ banaenbe* 
ginne3ijnö aDminiftratie/ mitfgabers teDifponeren 
opte referben ban 3ijne eerfte reBcninge. 

mt be Hier jegens fetOen De jfêagidraten en ©cDeputeer * 
jsaagf* De HaDen ban Den 3&002Der-quartier/ Dat Degealle* 
JJgX, geerDecommiffie ban Den boo:[3 ©ouberneurfcBcen 
«uteerbe feer ample en fulp gegeben te fijn bp fijn ©pcell. ten tij-' 
pan Dm be Bp geen inganB en BaDDe in Oefen lanDe / en Bp Beim 

«toalijBen moeBt berlaten opte jBagifïraten Der fïeDcn 
Stol' tnOientijbc/fulpBatBet noDig toaS getoeed benige* 
senfuttp re «©ouberneur eommiffic te geben/ Dat Bp Den in* 
newnöe. moonberen fouDc beboeben boo? alle getoelb en ober* 

lalt / in D’aDminiflratie ban goeDc Auditie en politie/ 
fo beel mogelijB toas: maer alfo De faken feDert in een 
beter o?D?e gebracht toaten/ fo toas bp beliebenban 
Sijn ©pc. en De generale Staten ban J^ollanD en §2ee* 
lanD eenDracBtelijb feBer berbonD en gniegemacBt/ 
in’ttoelBeonber anbere geo?Donneert toagf / Dat geen 
©ouberneurs/ Capiteinen ofanbere tot bo?Deringe 
ban De BrijgSfaBcn in eenige quartieren gedelt/ Ben 
en fouDen berbo?Deren / nocBre onbertoinben eenige 
Benniffete nemen ban $olitijBe of ^uDicielefaBen/ 
binnen of buiten Den fieDcn ballenDe: maer Daer mcDc 
fonDen laten betoerDen De ©diciers/flSagidratenen 
3©etBouDeren alDaer / mitfgabers Den fiaDe $?obin* 
eiael/ fulp ban ouDen tijben attijDS geb?tiiBt en geufeert 
toas gctoectï/fo Dat De commijTte banDen Hecre ©ou* 
bernenr niet en toas gereboceert / maer alleen gelimi* 
teerton Dien bolgenDe toerbe Den boo2f5 ©ouberncur 
gelaten De aDmintfïratic ban alle De BrijgSfaBcn met 
fijn aenBIeben inDen felben quartiere/ooB Dat fp bp Bet 
12 articule ban Ben ojDonnantie niet en berdonDen Den 
«©ouberneur te benemen fijn autoriteit / om De |Bagi= 
(tratenenDc ©cDeputeerDen te befcBrijben bjanneer 
ben nooD fulp bercifeBen mocBte: maerDatDe<©eDe* 
puteerDe niette Commiffariffcn meDe gelijke maclit 
bjasicompeterenDc/ na gelegentBeiD Der faken/fulp 
men in^uiD-^ollanDen ^eelanD/ Daer meDe fpgem 
nicert bjaren/toasi uferenDe en geb?uikenbc/en Dat ook 
beboo?f3,i}ïöagidtaten BaerluiDer refolutien uit mer* 
feelijhe oorfaken na cifcD Der faken en loop be£ tijD^ Poel 
mocBten beranDeren/nopcnbc De Difpofitie ban Bet Bo* 
pen Der amomtie ban oo?loge/tot 002baer ban Den lan* 
De / feiDen ’t felbe altijöé geDaen te Bcbbcn / en Benlui- 
ben te concernercn/ en berocrenDe De fortificatiën en 
fcBantfen/mocljten toellijDen Dat De <©oubcrneur Daer 
inbpaDbpfe ban De iBagiflratcn/ of Collegie Difpo* 
neerDe. ©erdonDen ook niet Dat Den $=>cerc <©ouber? 
neur met 3ijn folDaten berboben toerDe te JanDe eenige 
buiten en p?infen te Balen/en Die te Diftribueren na 
D’orDonnamieeninjlructie bpfijn <ï?pc. gemacfitofte 
maken / fulp ook ban De brpbuiterö BebbenDe bcdcUin*= 
ge ban 3ijn€pcelb of Den ^Dmiracl berflaen toerDe. 
CnacngacnDeBet tractement banDen <©oubcrncnr/ 
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toarente b?ebenBem bannuboo2taen te laten bolgen 
alfulb tractement / al0 Bern bp 3ijn <Cpccll. ter maenb 
toegeboegt toaö/mitg Dat Bp ban allen ontfanb/fo ban 
faubegarDen alef anDers? afjïantDoenfouDetenbeljoe- • 
be ban’t gemeen befte. €nbelangenDe Den3IDmirad 
berdonDen 5P/Dat Den 3ïDmiraclban ’t ^oo?Dcrquars 
tier niet minber en bcljoo?t te toefen ban autoriteit alsl 
Den Sïbmtrael ban EuiD-^ollanD/ Detodlte fo tocl ge= 
boot ober De binnen al.ö buiten toatepen/en refereerDen 
Ben Die.ö niet te min tot Difpofitie ban 3ijn €pc. toieng 
goeDe toille en meninge fp niet en berdonDen te toillen 
ergens’ in beletten of berljinDeren / en toaren te b?eDcn 
DatfotoelDe^eere <©ouberneur aisslagidcaten en 
<0eDeputeerDeeIpin 3ijnampt enojficiealfulbeauto^ 
riteit fouDen geb?uibcn/ ais ’t contract en berbonD ban 
öntetoaSinBouDenDe. 

^e p?ince ban ©rangienDe reDcnen ten bciDen 3Ü* ®aecJnf£ 
Den berdaen en obertoogen BebbenDe/Becft Daer op fyn ban ui 
berblaringe geDaen in fubfiantie als Bier naer bolgt, 
^atalfoDeorDonnanticn inquedie/ bpDe ©enerale S'Jf ‘ 
Staten ban ï|ollanD en ^eelanD/ in De refolutieDes mtW 
generalen berbonDS en önie ban Den felben / in ?lp?ili tinge 
ledleDen befloten/ genoeg in fubdantie toaren gcconci* Jf 
pieert getoeed/fo Dat De jBagidraten banDen feben de* ten m 
Den niet anDerS geDaen en BaDDen/ Dan ’t boo?gaenDeöcn 
concept en refolutie/in fomia ban De articulen inDc o?* £f'rj 
Donnantie te dellen/om De felbe bp BareB?oeDfcBap* nm ae 
pen te Dom aggreeren. berdaet 3ijn ©pc. Dat Bier 
op genen ttoid en beljoo?De te toefen/ tóie De orDonnam ‘c 
tienfouDeBebbcn beBorente concipiëren/ cfintotens‘4 
nameen tijtel / DetoijleDe boo?f3 |BagidratcnfulBsce 
niet alleen en BaDDen mogen/maer 00B ex officio moe* “ 
ten Doen/ om Daer in De algemeine refolutie Der <©cne*cc 
rale Staten t’acljterboïgen en te aggreeren. «©es ber* “ 
donD 3ijn ©pcell. Dat Den ©ouberneur als rep?efente* ‘e 
renDe fijnen perfoon niet en fouDe too?ben buiten gedo*cc 
ten 1 om fijn raeb in De beleiDinge en effectuatie Der fel* ‘c 
bet articulen te geb?uiben / maer Dat Bet ©ollegie t’fa* ‘ 
mentlijB metten perfoon Des <©ouberneurS / als P?e* ‘ 
fiDent/Den ïïaeD fouDen bol mafcen/en Dat bp Des feIBSc 
itïaeDs aDbijs en o?Donnantie/aIle boo?baIienDe faben/c 
beroerenDe De generale politie/ finantieenSfiDmicali*<c 
teit fouDen tocrDen bedoten en geacco?Deert. ^atDett“ 
«©ouberneur Bern niet berbo?Deren nocljte onDcrtoin*cc 
Den en fouDe eenige Benniffe te nemen ban ^olitijbe ofc 
^uDicialefaBen/ Die Den deben in Baer particulier of “ 
Baren bo?gcren en intooonberen aengingen/ en De ge*c 
mene beleiDinge Der generale faBen Des ËanDS niet en ‘ 
rocrDcn / maer fouDe Ben-luiDen Daer meDe laten ge* 
toerDen/ nopenDe De bcfcB?Bbinge Der IBagidraten enc 
plaets beteBeninge / fouDen fo toel De «©oubernetir ais cc 
Bet Collegie in abfentie DeS «©ouberneurS/Defelbe mo* ■, 
gen Doen / en nopenDe ’t beleiD ban Der oo?loge/ fo?tift*« ,68'J 
catie / fcBanfen te maBen eno?Donneren / fouDe bp Den ie 
©ouberneur geDaen toerDen/ Daer in geb?uiBenDe Den cc 
raeD en aDbijS ban Den ïtaeD of€ollegienageIegent*cc 
BeiD Der faBen / roerenDe Bet poinct ban SUDmiralitett Cf 
ober De inlanDfe toateren/ Daer ober BaDDe3ijn €pc.(C 
De bolle Difpofitie alleen toillen beBouDen. ©nbanDet< 
faubegarDen en berdonD 3ijn ©pcell. geenfins/ Dat Die « 
bp jemanDS anberS berleent fouDen toerDen als bp fij*« 
nen perfoon/ om De mcnigbulDige BlacBten Die Daer o* 
berbtelen/tot Bet Doen ban 3önereBeningeBaDDe3ijn « 
©pc. eenige banDe ©eDcputecrDe neffens gieter s^ec*« 
toepcrCommiffaris ban3ijn©pccll.gccommitteect/« 
totfulBenDageenplaetfe ais 3PBem fouDen Defigne* (c 
ren/ en fouDe 3ijn ©pc. berfo?gen Dat Den boo?f3 ©ou*« 
berncurban 5ijn toegeboegDe tractementen Bern ais « 
nocBrcderenDe/t’fijnenbo!IencnbeBoo?lijBcnconten*« 
temente fouDe toerDen betaclt.JBiilenDe enberBlaren* te 
De boo?tS / Dat De geconcipieerDc o?Donnantie bolgen*« 
Dc’tgenebp3ijn ©pc.berBlaerttoas/ en met gemeen « 
aDbijs/ raeD / goeDc co?rcfponDentie en ober een Ito*« 
minge DeS ©ouberneurs/dcDen en ©cDeputeerDe ge*« 
famenber BanD/in aile rcderenDe poincten Die Bier met <c 
berBlaert en toaren/ ennaBaerfo?meeninBouD met* 
ter DaéD nagebomen fouDen toerDen/fonDer eenige bo?*« 
Dcringe/contraDictie/oppofitie of empefcljemente ban 
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V)7&' 
„ pemanöen / of fo öaer in eenige correctie fouöe moeten 
„ ballen ter falie öie contrarie öen teneur en tnbouöen 
„ ban öe refolutien ban berbanö eh finie maren ge* 
„ maebt (öie bp mettec öaeö toilöe fjanöfjoiiöen / en Die 
„ Op oofi bp eenen pegelijb geacht/gerefpecteert/nage* 
3, bomen en geeffectueert toilöe hebben) öat öefelbeco?, 
j, rectie en beranöertnge na beranöertnge en ertgentie 
3, öer felber refoiutie banöeÖnte/bpfijne€rcell.enDe 
„ generale ^taten gcöacn fouöe toeröen / na bo?öere 
„ communicatie en Ddtberatte. 3Mt toao genoeg in ef. 

Öorfpronk der Nederknd/ê Beroerten. 7* i 

fecte öe berblattnge öie öen f)?ince op öefe öïfferentert 
„ geöaen beeft/öen 2i ^lugujïirT7<s. 

<ZB>e <0ouberneur ^onop en mag op eenige poincten 
noefj niet al gecontenteert/öan öe ïgeere ban 2Hlöe= 
gonöe fcb?eef bem eenen b?tef en baö beni feer b?ten, 
Delijb / öat bP bent öaer in met alle moöeratie en bil- 
ligbetöfouöebegeben/öetóijte bet berfebil ban geen, 
öer toaeröen en toao/ en genoeg confojm öen artteu, 
len bp öe generale Staten ban l^ollanö en Eeelanö be, 
floten en gerefolbeert / onöer öe toelbe fijne €rcelb fel, 
be geen 3toattgbetö en maebte Ijem te onöertoerpen. 
€n (febjijft bP) tb en ban u-lieöen niet berftoijgen/ 
boe öat fijn €rcdl. fcfjier eenige opinie öaer uit fouöe 
gefcljept hebben/aio fouöe u-lieöenftcbalöaerbogee 
toillen ö?agen öan fijne €rcell. alhier öoet / toaer op tb 
genoeg bebbe geanttooojö’t gene mpöocbte tot utoer 

„ ontfcbulöinge nut en oojboojlijb te toefen. <©p fiet 
„ öocfjöatonfe ïlegertnge albier mee|l in öe gemeente 
„ betfaet/ öaerom to ’t ban noöe öat top onoöaerna 
„ boegen/ en foüöe u geenfino bonnen raöenuöaetin 

eenigfinOteoppoferen. SfilöuObceftbPbemöaerme, 
be laten te bjeöen (tellen / öetoijle bp berblaeröe / öocb 
fijn meningc nergens anöerö toe en (trebte/ öan om öe 
autoriteit ban fijn teellende öaer in te mainteneren/ 
bie bP meenö'e öat men meeröer refpect beboo2öe te 
b?agen/en öat bP fieb anöero altijöO in allen faben 
f)aööegeö?agen/bat bP niet öan met aöbijoenben, 
ntffe ban öe jBagiftraten en Commiffacifen en baööe 
ter banöen genomen / uitgenomen alleen fecrete faben 
en aenflagen / Die fijne teell. bem belaft baööe alleen 
fipbemtébouöen/ en fecretelijb te beleiöen/ om öat 
boojöebenmffebanbelenöie niet en foitöen berbjetö 
toeröen. ^en 9 j&obembpo öaer na ief bp einölijb 

g>onop mette<0eöeputecröegeacco2öeertaf(tanöteöoen ban 
Boet af, ajlen ontfanfj en aöminiftratie/ fo banfaubcgaröen 

aio anöerö / rnttö öat bP b002 fijn tractemcnt ter 
maenö fouöe hebben 500 gulöenö/öie bem alle maenö 
P2ecijö bp öen <©ntfangcr <©enerad uitgebeert fouöen 
toeröen / boben öien fouöe bem betaelt toeröen alle 
fcljuitentoagen-toacbten/ bp bem optochten / Dag. 
baeröen aio anöerfinO teöoen/gelijboobboöe-lonen 
enbonöfcbappen(trecbenöetotbo?öeringe öer genie* 
ne fabe/ en öat bP tot fijn hjf-garöe uit elbe ban fij, 
ne ö2ie benöelen fouöe nemen feO folöaten tot l^elte, 
baröicrö en febutten/De toelbe tot bacebeboo?lijbele* 
ninge en getooonlijbe fecbice fouöen ontfangen fulbett 
tare/ aio fijne öoe jegciitooojöige garöe tot öiertijö 
ontfangen baööe/fonöet öat eenige anöere onöer öe 
felbe baenöelo toeöer aengenomen fouöen toeröen. 

3£e booinoemöe <0ouberrteur beeft öaer na fijne 
ttocöe en laetfle rebeninge geöaen ban fijne aömini* 

lianaiftf (tratie en ontfanb / fo ban faubegaröen / b2anöfcbat* 
ien out, tingen en anöere contributicn bp berfcbeiöen ^teöen/ 
ihminf" / teïluiöen en anöere p2ibé perfonen aen 

bem betaèït: aio ban mulcten en amenöen ban perfo* 
nenöiebem bp öenbpanöbaööcngetranfp02teert/ en 
namaelo (onöer caiuieen ceöc ban getroutoigbeiö) 
toeöerom inöcnüanöe toaren gebomen. 25p toelbe 
rebeningebebonöentoeröe/ bP meer uitgegeben öan 
ontfangen te bebben / 5^5-1 guiöcn / (tuiberO / pennitt* 
gen / bolgcnöe ’t (lot ban öe felbigc rebeninge/ in öate 
ben 19 ^obembér 1777* toelb (lot bem 00b ban 
’O EanöO toegen öaer na io bolöaen. 

muiterie öer ^pangiaecöenöacrtopbanber* 
baelt bebben/ en ccffceröc in öefen tijö niet/ macr toerö 
öagelijr boe langer boe meeröer / en toeröen baftal 

jjJJL, (terber/ bregen groten toeloop / ontboöen öebarebp 
«oen öenanöeren/öl onöer tel ban öat fpöemoettoille 

I. Deel, 

öer bojgeren ban puffel toilöen öcötoingen / öetoelbe 
öen tl^aeö ban Staten/ öie ban öen Comnb ten gou* 
bernemente ban öen Eanöe toaren gccommttteert/ 
genoeg aio gehangen bielöen/en ötoongen te öoen af 
öat fp toilöen geöaen en geboöcn bebben. jjlQïööelre* 
tljö quamen ©etöugo / gicronimbo öe noöa en ee’ni* 
ge anöere uit puffel/ en eenige op ’t Cabcel. ©ei öu* 
go fcb?eef uit ^nttoerpen öen nabolgenöen b?ief/ aert 
fpnen luitenant jBargclle/leggenöc binnen 3|aer* 
lem, öanöenb2ieftocröegcinterctpiecrt/ en aen öen 
5ppnce ban ©rangien gebracht / öiefe aen öen üaDe 
ban Staten fonö/en oberal eenige copicn/ fp teao in 

flartt 
aan al, 
len onr, 
Fanft tn 
fauDC' 
Bacöen. 

feonop 
loet re» 
tentnge 

töminf» 
Uane. 

§oojiec 
icrpael Ïanöe 
mtina» 
eüec 

an Staten fonö/i 
^paeno gefcb?eben / öaer na in üfcamo en <©uito 
obergefet/ 00b namaelo inö?ub gebracht / ’t inbouö 
toao alöiiOt • . , • 

i^eete ban iBargelle/ alfo öen öuibel niet op «rfw 
en bouö fijn toerb te öoen/ fonöerlinge te berijm, jïïjg’ 

öcren öen b?eöe/ fo beeft bP in’t Dooft ban öe 2S?abam epef üap 
öerogeftebenterebelleren/nemenöe oojfabe opte ge, öen co» 
mutineeröe <§pangiaeröen/ öe toelbe bomenöeboojK, 
puffel gelö en betalinge eifebten/en fienöe öat bet ge, cotss 
belé ilanö tegen baer opflonö/ bebben öe fïaö 58el(t in ^eröu* 
©laenöeren ingenomen / tot bare befcljerminge /ffe, £° 
öert bebben öie ban puffel bare toapenenfotoel ge* %une* 
bjuibt / tegen öe gene öie geftelt toaren om bun te be* 
febermen/öat fp begonöen öooö te (laen öe^pangiae?s Sai?acf 
öen öie öae? binnen toaren/en öjeigöen öe J^eeren met» geut* 
tetmaeö ban «^taten/en alle öe €öelen toefénöe in ba, ober 
ren ijanöen/in fulbe? boegen öat ibfe alirngjootpery, 
bel gefieii bebbe/en men en öoebt anöero niet fp,enfeu* ccJ " 
öen alle öen €öelöom omgebjaebt bebben /fp bebben cc 
öen ^eere ban ^arlamont grote oneere aengeöaen/ cc 
öefgelpr öen i|cere ban jiaanobelt/ öie baerluiöencc 
noebtano fo beel öengöen betoefen beeft / toant rta öat cc 
fp bem tot eenen <©ouberneue geftoorcnbaööen/ fo cc 
bebben fp bem öefleutelenbanöer^taö afgenomen/ cc 
bem niet meet aio u l. geboojfamenöej en na tb ban « 
merben 7 fo to baer boojnemen te (laen fo toel öe cc 
^pangiaeröen/3©alen alO l^oogöuitfen/ fp bebben « 
mpoob6of7öagengebangengebouöen in groot pe, ce 
ttjbelban öooö gelagen te toeröen /om öat ib met et*« 
liibe 3©alfe folöaten/ öie gebomen toaren om baer 
^taö te belpen betoaren / fp?ab of öibifeeröe / ban öe« 
toelbe fp 00b bpfoffeo/op öe ^taöo muren öooö ge,« 
(lagen fjebben; tb beb fo bele gemaebt Dat ib uitge,« 
raebt ben / en bier gebomen /en bebbe bcbonbcnöat« 
alle öe ^pangiaeröen en ï|oogöuitfcn ben berfamelen « 
om baer te befebermen/ en Den Saeö ban Staten/ öie« 
ono gouberneert/ in b?pbeiö te (lellen / op öat top mo, 
gen in en uit 25?u|Td retfen om onfe faben te banöden/« 
toant fp bouöen met getoelö alle luiöen ban toatlSa,« 
tie öatfe 3ijn. fjb berfebet u/ Dat bare Dcrtelfjeiö foce 
be?re gebomen to/öat fp niet meertoerböenmabente 
ban öe ï|eeren aio banljunjongerO / en fonöerlinge« 
ban mijn ï^eere ban 25arlamont / öen todben ib b?efe« 
öat fpöoöcnfullenofbanfpijt Doen fierben. ^e^ta*cc 
ten nemen bolb aen / fcggenöc öatbetiöomöegemu*te 
tineeröe folöaten te (Irajfen / öan ib berfebere u öat betcc 
io om bet bnjgObolb te (laen/ fonöer onöerfcbetö/ Duot£ 
om te beletten fulb eenquaeöboojnemen/enomöencc 
aaeö / öie öaer pjefenteert öen pcrfoonöeOContnr/ ‘c 
toeöerom in bjpfjeiö te (lellen/foto02öen bierberga*<e 
Dcct etlijbe folöaten ban alle fatten/ öie regelrecht na “• 
25?u(Td fullen gaen / om allcotebolb’engenöatmijn<c 
J^eecen ban öen ïïaöe ben gebieöen fullen / gr lijft of fpcc 
inbjpbetötoaren; öan ib b2efe feer Defebcrgaöcrin,<c 
ge / om öe ongeregeltbeöert öie öaer uit bolgcn fullen/ ‘c 
tb berfebere u öat men nooit fuibebooObeiöoffcbel* ‘c 
merpe geften beeft / aio öie ban 25:uffd gduwben;«« 
piombeb en l’<©(lel leggen bier omtrent / om mettece 
folöaten öie fp hebben/ te öoen ’t gene mijn l^eeren bance 
Den Saöe ben fullen bda(len; ib totiöc b3d öat tb biercc 
mijn paeröen baööe / u biööenöcöatgpötctotltfen,‘£ 
öen/bpalöien öat öaer eenige folöaten bertoaerO bo,‘4 
men/ toant tb fie bier eenen giiaöen toolb ober ’t hooft££ 
bangen. gilleren to bier aengehemen mijn ï|eere<c 
ban ïiab?e/ enbjengteengoeöfonöamentban b?eöe/<e 
öan öefe üuibcl.ö bcr(loren’tgdjed/en toillen eenen £« 

<©002. nreus 
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7* 
Het negende Boek. 

5J 
menhtttt fcrrin aettonnnett / men heeft m» belooft cenig i onbectefeent / en met beo €om'mjeseï beseaelt / toeto meumen ncrjg aemuuujui / i». * , ’ ,„lin hp npn.mnpn tan* / n?r fafte ban bat in eenwe 

*57** 

he Cocon gehangen toag/tet fahe ban bat Ijp eentge 
fecrete bergabertnge niaehte / en men fuftnceerbe of 

’ kn / ban th b2efe battet aueg iai ueroeeu um-um m«» «■ OP eentg berfianb niette ^jtnte ban ©rangien mocö- 
» ÏS / boet fo bete bat teöebben/ om bat 3tjn blote met oo?log-fcöepenbaeE 
” Sefoibatenniet en bedepenof bebaucOecen/ Oen bib. fo nabp toaO gelegen: maec menbebonb befecom* 
” benbe batfe1 toillen gebult hebben / gemecht befahen mtfTte enbee eemgepampicrcn/bteCotonbeebozgen 
” m ®Sn ^aen/ en fotetotllengaen/foDebih Oabbe: bit en anbere omjïanben öjocöten een grote 

,, gelbtcgeben/oni ö’armepe of blote te toater/en mgn 
regiment te betalen / th en tocet mettoatfpboenfuk 

„ len / ban th toefc battet alieg fal berbeelt toerden / na t 

” lieber b^t fpC0erb)ae% bomen/ ban na ben bpanb fufpicie/bat bele geren ban beüabc banaten 
55 na^n/ tb nfeiobe baf bic ban ben «abc met öaer fullen ötcr banhenniffeOadben en baer mede eeito toaren/ 

gaen/ gehtoe ba^ / h i uit toeifce ftifmne baer na nebolat të: bat ben i^ep* 
ll boenalöfp beden met bte ban 
„ ih na mijn bermogen beneerftigen fal. 51hb?efebat 

WcteSanöfofat ten tecftfullcn fpelcn/tot Mt 
f» alle tiet lKi»s>ta>®°lOT" l)alfefu en )ebtet.. j.tt 
tg tn ’t holte toat Oter omgaet / en al to t bat th u ötet 
ban niet cerenhcbbegcadberteert/bat to / om batth 

’ mede gebannen ben getoeeft/fo tocl ato bele andere 
©oofben en lieren ban berfcOeiden fatten /btoelh 

’ S betaltnnc to bte fp mp gegebenljebben / na batth 
„ aio een hond gearbeid Ijcbbc / om öaer fïab te helpen 
! fterh mahen en befchermcn: ^tet mede mijn ^cere/ 

fo bib ih «0ob ï u te bullen geben al ’t gene u €del Ijert 
’ begeert / uit 9finttoerpen ben cerfïen 2Cugn|ït 1576. 

mth Hond onder gefchjcbcn.^h heb gijtcren gefetoe; 
„ ben aen bie ban ben Kade / bat fo fp eentg geld na 
,, bolland fenden / bat mijn regimentOertoaerO homen 
„fal/ fo tocl aio d’andere/ communiceert befen ben 
„ ^paenfe <iDfficicren / en geuberneert tt na ’t gene de 
„ fóeere ban iMcrgeö u fal ommeren / en geeft Oen bilt; 

maeluiiootfahelijhöeden te hennen. «Onder ftonb/u 
„ boel toegencigben of goebgunftigen tounb / en toaö om 
„ bCrtehetlt/FrancoisdcVerdugo. %t 0pfCl)?tft toa0 / 
3, len mijn l^eere/niijti i^eere delaMargeiie,l.uue; 
9, riant ban ben Kegimente ban ben ColonelVerdugo 
33 totéaerlcm. . 

^attehio d’Klbtla en be ï|oogbunfe Colonel^ s&t* 
claesf éoltoijler/ €arel toucher/ en «0ortöj?icnfber^ 
oer öielöen bele co?refpondentten t’famen / en foclj^ 
ten ben luitenant ban ben <02abe bon «©berltetn 
jlSuifenöam te abuferen en op Ijnn 3iibe tetrechen/ 
om te fepareren be cotrefpondentic dien Op metten 
©eere banCOampangnp ljielb/fp Oielben bagclijï ber^ 
nadering binnen Sïnttoerpon en op’thafleel / maer 
ald Éeronimo be ï?oba uit puffel toass gchomen/ 
3nn fp fïontergeb302ben/ en hebben opcnbaerhjh ha- 
re bergadcriitge gehouden in fpijt ban den £laed ban 

„ , ^ Staten bie binnen puffel toaren / fpottende met 
(F- 9'] hun bebel / feggende dat fp gebongenö toaren / en 3^ 
«,etoni, ronitno ïloba begon geheel b’autorttett aen Oem te ne^ 

mo be men/ intituleerbc fich felbe 0ouberneur/en Oabbe beö 
soöa iv ^oninr^egel doen conterfeiteti/gaf bebelen uit/totk 
ffnou» be 0ettooo2d binnen?Ciittoerpengeben/ jal)P guam 
toeene, fo beide bat Op op ben 8 &eptemb2të eenen b?tef 
mem 3e» fdneef / tip Oem onbertehent en gecachetteert mettet 
Si 3egel deeNTomnr bp hem boen nacontcrfeiten/ aen ben 
SbcE» «©ouberncttr / jOiarhgrabe/ aimptman / 25urgemee^ 
lanöé en ctt Schepenen der fiab ban Sünttoerpen. ^en 
ÏÏIöïi felbcn beladende en o2donnerende / bat fp Oem alle fa; 
40ouiJEc» hen bie Omi fouden mogen bootoallen/ en bie fp ge; 
ncur/ tooon en fcOuldtg toaren te berfoehen en te communt; 

ceren aen den Kade ban graten /bp den Coninh ge; Stmpt» 
man en 

iserycn- 

uit toelhe fufpicie baer na geboigt isl: bat ben 14 ^ep; * n3C m, 
temb?iö / be l^eere ban ^limejO/ groot ©alm ban gttmn. 
3©alO-b?abanb / ©berfie binnen ©luffel ban ttoe JjjW 
baenbelen 3©alen/ geaffijleert met een deel hrtjg0- ntge 
bolh gehomen 10 op ’t ^of te ©?uffel/ en opfnujtenbe ciaftcn 
be beure ban ben Kaeb-hamer / boo?taft ban be ^§ta; 
tenban©?abanb(fomenboo?gaf) be l^eeren Kaden 401 ' 
ban Staten/ in Kade bergadert 3ijnbe/ öeeft geapp?e; 
Öenbeert en in berfeheringe geflelt. <©it maehte eenen 
feer getoelbigen roep: niet alleen binnen ©?uffel/maer 
alle be f&obincien boo?/b’eene bit en d’anbcre bat feg; 
genbe/ en baer banbifcourerenbe/gelijhgetooonlijfi 
in fobanigen fahe ban fo grote conftberatien iel ge* 
fcöiedcnbe/ toaer boo? men in openbaren b?uhuitge= 
geben öeeft fehere juftiffcatie ban ben aentajl enbe; 
toaringc ban eentge l^eeren ban ben Kade ban ^ta* 
ten / betoclhe öoetoel fp niet erisf Hiitgcgeben opten 
name ban be Staten ban ©?abanb/ nocö ban be jBa; 
gidraten ban ©mflel / fo to be felbe nocötanö geb?uht 
getoced bp Michiel vanHamont, geftooren b?uchec 
der Coninhlöhe FBajedeit binnen ©?uffel/ ban tooo?; 
detetooo?be'al0bolgt: 

23ut8ec» committeert totten goubernemente generael ban be 
meencré sjvdetlandcit oen Oem fouden homen berfoehen en 
toanant» ^ .—*" ^ 

r> 

r> 

communiceren / om baer in te bootten fo Opfoudc be 
binden te behoren / en infgeliir bat fp fouden obebie; 
reit / bolb2engen en crediteren / en boen obedieren/ 
boltoengen en erecutcren alle geboden / mandamen; 
teiieno2dminanticn die hen ban fijnen toegen/m der 
felbcr finaliteit/ gejbndcn fouden toerden/ getehent 
met 3ijncn name/ en gc3egclt met beoi €oninh.ö3^ 
nel / 

^>c èeere ban COampangnn<0oubcrneurbande 
dab ban ?£nttoerpen bede terdond copicmahctiban 
den frtoen b?ief / en fond bie aen den $ü20bood ban 

©aben / §32efident ban den Kacd ban Staten. 
jiEen üebond ooh dat ÖP eenen Cngeifmangenaemt 
Coton/ Conimiffie gegebeti Oabbe/öcinfelbcn tnti; 
tuierende ^öouberncuc <0enerael/ en ^p öeto 

JN den eerden, het is eenen yegelijken bekent voor 
waerachtig en notoir, dat de Spangiaerts wefende ge- 

meinlijk arm, en merkendeden rijkdom en voorfpoed gegejjetty 
van den Nederlanden, hebben begeert en geconvoi- toaeroni 
teert aldaer neder te flaen, en gouvernementen , ^ten tfn ^ 
en officien te hebben, en aliancien te maken. Maer jjgn ^aa 
alfo hen’t felve niet en heeft mogen gefchieJen na ha- ^tattu 
ren willeen voornemen, mits dat hen daerin obffceer- 
den de privilegiën (uitfluitende vremdelingenjenook gerff, 
detiature en complexie van de Nederlandfe natie; fo 6ett. 
hebben de voorfz Spangiaerts de felve Nederlandfe na¬ 
tie genomen in groten haet, den welken mettertijd hen 
is geworden by na natuerlijk. 

En onder ’t dexel dat (by ongeluk) hen hebben in 
defe Landen vertoont de troublen in den jare 1566. (de 
welke nochtans binnen den felven jare xij n geftilt,en 
in haren eerften ftate gebrocht geweeft by de Her- 
toginne van Parma doen ter tijd Regente ,en den in¬ 
geboren Heeren van der Landen) fo hebben die van. 
den Rade van fijnder Majefteit, en van der lnquifitien 
in Spangien en andere geftimuleert zijnde , by den 
voorfz haet en begeerlijkheid, in defe Nederlanden, 
doen komen den Hertoge van Alven met een armee 

van Spaenfe foldaten. . 
Welken Hertoge van Alven (gefondeert zijnde m 

de leringe van Machiavelle) heeft verfcheiden grote 
Heeren en andere van den Edeldom doen onrhallen 
onder’t dexel, dat fy in ’t beginfel van den voorfz trou¬ 
blen niet en fouden hebben refiflentie gedaen) Cafte- 
len en Fortreffen doen ftichten of maken, den volke 
willen belaften met on verdraeglijke impofuien, als van 
den 10. en 20.penningen andere,de ftaten en officien 
verfienvanonbequame en onweerdige perfonen,on¬ 
derhouden ontallijke verraders en heimelijke aenbren- 
gers, gebroken en te niete gedaen de privilegiën, belet 
de vergadering* van de generale Staten, en den vooi fz 
Spaenfcn en andere fijne foldaten gegeven liberteit, 
ftoutheid, en vryen wille te leven na haren fin en dif- 
cretie, te roven, t’overfchatten, t’overdadigen, te ver¬ 
moorden de onderlaten , te verkrachten en violcren 
vrouwen en jonge dochters, en ten leften te volbren¬ 
gen ja te boven te gaen alle manieren van execrable 
boosheid, fonder daer op te ftellen eenige ordene,difci- 
plineofftrafte. 

In welke nuniere van doen,hebben de Gouverneurs 
- gene- 
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generael d’een voor, d’ander na, en ook de voorfz fol- 
daten blij ven continuerende den tijd van 9 of lojaren, 
datmen alle de eere,welvaert en rijkdom van de voorfz 
Nederlanden heeft fien gaen en keren in de defolatie, 
armoede en uiterlijke bederffenifle. 

Dat de voorfz foldaten egeen fo groten middel meer 
hebbende om te roven, hen hebben tot verfcheiden 
reifen gekeert en begeven tot rebellie en muiterye, on¬ 
der ’t dexel dat fy qualijk werden betaelt. Forferende 
Steden,en defelve dreigende te pillerenen te roven, 
daer in hen altijd heeft gefterkt den voorfz ouden haet 
dien fy hebben gehad, en gedragen tegens d’ingeboren 
onderfaten van defen Landen. 

Merkelijk hebben de voorfz Spaenfe foldaten hen 
over al, en in ’t openbaer beroemt, dat fy wederom ke¬ 
rende uit den leger van Zierixzee in Zeeland, fouden 
komen na Bruflel, eene Princelijke ftad van Braband 
(en daer de Prineen van den Nederlanden hebben al¬ 
tijd haer Hof en refidentie gehouden) om defelve te 
plonderen, fo fy ook tot fulker meininge na en om¬ 
trent de felve Stad zijn gekomen. 

Maer wetende of gewaerfchout zijnde de voorfz fol¬ 
daten,dat de borgers der felver ftad van Bruflel hen (lel¬ 
den ter weren tegen hen ,fo zijn fy door getrocken, en 
hebben vyandelijk en met fortfen ingenomen de ftad 
van Aelft in Vlaenderen, fo dit al breder word verhaelt 
by fekere difcours van wegen des voorfz Raeds van Sta¬ 
te uitgegaen en gedivulgeert by printe , gevoegt aen 
d’cinde vandefe juftificatie. En hebben de voorfz ge¬ 
rebelleerde de felve ftad van Aelft blijven houden, nu 
alrede geleden omtrent feven weken, tot gehele be- 
derffeniflè van de ingefetene der felyer. 

Niet latende ook defelye foldaten te feggen met 
execrable en vrefelijke dreigementen, dat fy de voor- 
fchreven ftad Bruflel fullen dellen in brand en bloed, 
en de felve uitroeyen en vernielen totten kinderen 
toe, en den eenen (leen op den anderen aldaerniet 
laten. 

Alle ’t welk bevindende de Staten van Braband on- 
yerdraeglijk te wefen, en te mogen verwecken grote 
en onverwinnelijke perijkelen,hebben ’t felve geklaegt 
en vertoont den Heeren van den voorfchreven Rade 
van State; dewelke fiende de voorfchreven a&en en 
rebellie , en hoftiliteit te feer groot te wefen , heb¬ 
ben de voorfchreven Spaenfe foldaten verklaert re¬ 
bellen en vyanden van fijne Majefteit, en van den 
.Lande > en dat fy voor fulx fouden mogen worden ge- 
tradeert. Verbiedende eenen jegelijk hen te geven 
eenige affiftentie van vidalie of munitie van oorlo¬ 
ge , op poene van ook gehouden, getradeert en ge- 
punieertte worden als rebellen. Confenterende voorts 
den voorfchreven Staten, te mogen aennemen volk 
yan oorloge tot dienft van zijnder Majefteit, en tot 
defenfie van den voorfeiden Lande, en onderfaten van 
den felven tegen de voorfz gerebelleerde en oproerige 
foldaten. 

Maer in plaetfe van de felve gerebelleerde foldaten te 
ftraffen,en de placcaten of ediden tegen defelve by au- 

(F. 170.) toriteit,en bevel van die vanden voorfz Rade van State 
gepubliceert uit te voeren: hebben defelve van den 
Rade of eenige van hen gebruikt goede gunde, ooglui- 
kinge en fecreet verftand metten felven gerebelleerden 
Spaenfen foldaten, en gewilt dat men met hen foude 
maken een accoort, hen doende prefenteren betalinge 
en pardon van hare rebellie en vyandelijk innemen der 
ftad van Aelft. 

Sijnde ook een gemene fame en gerucht (niet fon- 
der grote en merkelijke indiciën ) dat de voorfchre¬ 
ven gerebelleerde foldaten fouden gekomen zijn naer 
Bruflel uit voorgaenden laft en voorweten van den 
voorfchreven Rade , en met dreigementen van de 
felve ftad van Bruflel te plonderen om daer door de 
felve te compoferen tot grote fommen , en dat die 
van den voorfchreven Raed van State of eenige van 
hen fouden , fo in ’t fecreet als anderfins , hebben 
willen beletten het oplichten van den volke van oor¬ 
loge , by hen te voren den Staten van Braband geac- 
cordeert. 

I Deel. 

1 Dat meer isfouden die van den voorfchreven Rdde 
| hebben doen aennemen en gereet houden volk van 
wapenen, fo te peerde als te voet tot groter macht, om 
daer mede de voorfchreven gerebelleerde foldaten 
te aflifteren, immers om te wederftaen der recht veer- 
dige defenfie van de voorfchreven Staten. Arbeiden¬ 
de ook by verfcheiden manieren te verminderen en 
af te kerende macht, forgvuldigbeid en neerftigheid 
van den felven Staten en van den goeden onderfaten 
met bedrieglijke perfuafien: latende niet re min de 
voorfeide gerebelleerde foldaten in hare kracht en 
fterkte. 

En in fomma hebben die van den voorfchreven 
Rade laten merken dat fy luttel affeótie hebben gehad 
totterufte en defenfie van den Lande, maer hebben 
daer in willen houden en onderhouden de vreemde 
gerebelleerde foldaten fo lange en totter tijd toe dat 
hier te Lande fouden ingebrocht worden nieuwe heyr- 
krachten uit Spangien: waer af een jegelijk van goe¬ 
den verftande heeft gehad een afgrijfelijke detefta- 
tie , met feer grote reden , aengefien darter egeen 
oorfake noch eenig mifdaed en was om andermael 
qualijk te tradteren defe Landen, hebbende hem ook 
geopenbaert dat men door ambitieufe begeerlijkheid 
en ouden haet, wilde in defe Landen (al of die had¬ 
den geconquefteert geweeft tegen vyanden) onder¬ 
houden een tyrannig regiment en op den volke (lel¬ 
len een eeuwige fervituytmetter Inquifitievan Span¬ 
gien , en wederom ter dood brengen verfcheiden van 
den principalen Edeldom, daer toe alle gedeftineert by 
den eigen woorden en beroemingen van den voorfz 
Spangiaerts. 

Siendealfo eenige (feer geaffeclioneert zijndetot- 
tewelvaert van den Landen) d’uiterlijk perij kei daer 
in de felve Landen waren gebrocht en geftelt, en ook 
forgendedat het gemein volk hem foude mogen wor¬ 
pen in eenige furie tegen den voorfchreven Raed van 
State, en dat in defe confufie verfcheiden andere hen 
fouden mogen voegen en daer toe worpen, de welk 
foude mogen verwecken een vierige fubijte en feer 
wrede veranderinge, fo in de Catholijke Religie, ert 
de gehoorfaemheid die men zijne Majefteit fchuldig 
is, als in den gehelen Lande: hebben voor een no- 
telijk en eenig remedie gehouden te faiferen en be¬ 
waren voor eenen tijd, eenige van den voorfchreven 
Raed van State en andere, om daer by hen te bene¬ 
men het middel van vorder te doen fo quade officie 
tot gehele en uitterlijke bederffenifle en devaftatie 
van fo fchone en goede Landen , en dat de defenfie 
(die God en de nature eenen jegelijken heeft gege¬ 
ven en toegelaten) foude fo veel te meer vry wefen 
den geopprefleerden onderfaten niet alleenlijk van 
Braband, maer ook van andere Landen en Provinciën 
die hun dien aengaende mochten houden geinteref- 
feert of geinjurieert. 

V er klaren de en protefterende de voorfz j uftificatien 
by der trouwen die fy den opperden Heere fchuldig 
zijn,datfy niet en willen noch en verftaen by’tgene 
des voor verhaelt is iet te doen of t’attenteren, de welk 
foude mogen contrariëren of hinderen de oude Catho¬ 
lijke Roomfe Religie, noch de hoogheid van zijnder 
Majefteit, noch hen te trecken uitter gehoorfaemheid 
der felver toebehorende: maer dat fy alleenlijk by de- 
fen middele begeren het Land te verfekeren tegen al¬ 
len bedriegelijken aenflag en onwettigen regimente, 
en dat het Land foude mogen wederom gebrocht wor¬ 
den in zijnen ouden ftaeten tranquilliteic by het ver¬ 
trek en uitgaen van de voorfz gerebelleerde Span¬ 
giaerts , den welken fy egeen forfe en willen aendoen 
ten fy dat fy het Land willen blijven houden metfor- 
fen. Verhopende dat zijne Majefteit geinformeert 
zijnde van der waerheid, niet en fal willen gedogen in 
defe Landen eenige tyrannye of on behoorlijk gouver¬ 
nement. Aenfoekende eenen jegelijken dien defe fake 
mach aengaen,’t fy door intereft alrede geleden ofte 
lijden by der confequentie,hen te willen (lellen in de- 
voir van natuerlijke defenfie tegens de forfen van de 
voorfz gerebelleerde,en alle vileyne en onmenfehelijke 
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fervituit offlavernye, dewetke alle vrye en gencreufe 
Naden meer behoren t’ontfien en te detefteren dan de 
dood. 

Voorhoudende de voorfz Juftifianten tot hun defe 
jegenwoordige te augmenteren, en daer af de redenen 
en circumftantien nader te particulariferen, fo verre 
fy bevinden of konnen verftaen dat een jegelijk by cie- 
fennieten foudefijn voldaen. 

iBcn Reeft baer na be meefïenöeel ber felber toe* 
berom loö gelaten / alleenlijk in berfe&ertReib Rou* 
benbe ben<82abebanjI9anffelt/ be j|eere banjsar* 
ïamont / mglntë / b’fffyonbille / mette *§ecreta* 
riffen 23crtt en^icRarenberg / fulfegs batbefelbeter* 
ffonb toeberom begonffen te befongneren / enbeben 
op mctiUj.e een paccaet uïtgaen en alom publiceren 
tegen be gemuitineerbe *§pangiaerben/ infioubenbe 
algbolgt: 

By den Conink. 

3ger tfeoe<* /~\Nfen lieven en getrouwen de Cancelier en lui- 
ÖC den van on^en Rade in Braband faluit en diledtie. 
öen ABo ons aengegeven is dat de Spaenfe foldaten met 
öe ban hare complicen hun houdende al noch jegenwoorde- 
^>taten/ lijk binnen onfer ftad van Aelft en elders , hebben 
begemu* door haer hoftil en vyandelijken aenflag gedaen op 
fftuerbe onfe Landen en Steden, verklaert geweeft van onfen 
^>pan. wegen , by openbaren edide , rebellen en vyanden 
rebellen* van onsen onfe Landen, en datfy-luiden met meer an- 
ber» dere in de felve rebellie blijven continuerende , en hun 
Itlaert vervorderen nochdagelijx tot hun conjuratietetrec- 
tocroen* ^en eenige andere Spaenfe, Italiaenfe, VValfe, Neder- 

landfe en Duitfe foldaten, fo te voet als te peerde, hun 
hebbende met grote lelijke en afgrijfelijke dreigemen¬ 
ten gevanteert, onfe ftad van Bruflel en alle deinge- 
fetenen van diere, mitfgaders van de omliggende dor¬ 
pen en vlecken met forfe en geweld te overvallen en 
vyandlijk te traderen, fo fy alrede in veleplaetfen heb¬ 
ben gedaen , hebbende gebout fortreffen , alles te- 
gens onfe Hoogheid, en deftrudie van onfe Landen, 
en goede onderlaten , fonder daer toe nochtans te heb¬ 
ben eenige wettige reden, hun hebbende ook de fel¬ 
ve foldaten willen maken Heeren of Gouverneurs van 
onfe voorfz Landen, en vanteren hun al noch, dat fy 
onfe onderfaten fo geeftelijk als weerlijk, mans, vrou¬ 
wen en kinderen fo tyrannelijken fullen traderen, dat 
fy hun handen fouden wallen in hun bloed; So ift, 
dat wy ’t felve aengefien, en noodlijk bevindende de 
felve gerebelleerde foldaten en andere hun aenhange- 
ren te verklaren vyanden van ons en van onfen Lan¬ 
de van Braband, en van Overmaze: hebben de fel¬ 
ve, by deliberatie van onfe feer lieve en getrouwe,de 
luiden van onfen Rade van State, by onsgecommit- 
teert totten Gouvernemente Generael van onfe Lan¬ 
den van herwaers-over, anderwerf voor fulx verklaert 
en verklaren by defen. Bevelende daerom allen onfen 
onderfaten van den felven Landen, verfoekende d’on- 
derfaten van den anderen byliggenden Landen, Ste¬ 
den , Dorpen en Vlecken, alle de felve gerebelleerde 
foldaten, en aenhangers, voor fulx te houden, trace¬ 
ren en hinderen aen lijf en goed. Willende ook dat 
de voorfz onfe onderfaten van onfen voornoemden 
Lande van Braband en van O vermaze, fullen te dien 
einde hun terftond verfien van wapenen, op de poene 
van eenen gouden reael, te verbeuren by eiken die 
daer af in gebreke fal bevonden worden ,tortegemei- 
ne defenfie. En op dat dit gebrek mach bevonden 
worden, ordineren wy d’Officiers van de plaetfen fo 
haeft mogelijk is, eene particuliere monfteringe (elk 
onder fijn officie) d’onderfaten te doen paflèren,en 
overfenden by gefchrifte, by nameen toename’t ge¬ 
tal van de weerbare perfonen aen ons of u, en ’t dob¬ 
bel van dien aen de naefte Stad. Toelatende te dien 
einde allen onfen voorfchreven onderfaten te gebrui¬ 
ken den klokflag , trommelflag en andere middelen 
om de voorfchreven gerebelleerde te hinderen aen lijf 
en goed, fonder dacrby iet te mifdoenof misbeuren. 
Begerende om alle inconvenienten te fchouwen, dat 

*J7<> 
onfe voorfchreven onderfaten tothaerder meerder ver- 
fekeringe, goeds tijds voor den klokflag afliftentie be¬ 
geren , en nemen van ons volk van wapenen of van 
der naefter Stad aldaer, fo verre fy hun niet machtig 
genoeg en kennen de voorfchreven vyanden en gere¬ 
belleerde te wederftaeh. Gebiedende ook, dat alle Ca- 
piteinen, Luitenants, Vendragers en andere ruiters en 
foldaten , fo te lande als van onfen armee te water, 
fchippers, bootsgefellen, buflehieters, en andere van 
wat qualiteitof natie die fouden mogen wefen, datfy 
binnen acht dagen na de publicatie van defen , hun ful¬ 
len vertrecken van de gerebelleerde ruiters en folda¬ 
ten, op poene van lijf en goed, als wefende vyanden 
en rebellen van ons en onfe Landen. Welverftaende 
dat alle de gene die hun fullen komen doen aenfchrij- 
ven en begeven onder de foldy en eed van ons en den 
voornoemden Staten van Braband, of andere geallieer¬ 
de Landen, de felve fullen worden ontfangen in dienft, 
envernoegtjfo wel van’t gene men bevinden fal hun 
fchuldig te zijn , als ook van de foldy, daer op fy lui¬ 
den fullen werden aengenomen. Verbiedende infge- 
lijx eenen jegelijken van wat qualiteit hy foude mogen 
wefen, dat fy de voorfchreven gerebelleerde of hare ad- 
herenten niet en fullen mogen tonen eenige jonfte of 
faveur , furnieren of lenen, doen furnieren of lenen 
in wat manieren dat het zy, eenige penningen, filver 
of gout ,of hun afliftentie te doen, of aen te voeren 
eenige vidalie, amonitie of anderfins, daer mede fy 
ons, onfe Landen of onderfaten eenigfins fouden mo¬ 
gen krenken. Op de poene van daer aen te verbeuren 
lijf en goed als boven, t’appliceren d’een derdendeel 
van ’t felve goed t’onfen profijte, ’ttwede derdendeel 
tot profijte van den accufateur of aen brenger, en ’t der¬ 
de derdendeel tot profijte van den Officier die daer van 
d’executie doen fal En ten einde dat van defe onfe je¬ 
genwoordige ordinantie en gebod niemand ignorantie 
en pretendere, ontbieden en bevelen wy u, dat gy ter- 
ftonden fonder vertrek defe jegenwoordige doet kon¬ 
digen , uitroepen en publiceren alom binnen den Ste¬ 
den en plaetfen van onfen Lande en Hertogdomme 
van Braband en van Overmaze, daer men gewoonlijk 
is uitroepingen en publicatien te doen. Entotonder- 
houdenifle en obfervatie van diere procedeert en doet 
procederen tegens den overtreders en ongehoorfame 
by executie van de pcenen boven verhaelt, fonder ee¬ 
nige gunfte, diflimulatieof verdrag. Des te doen met 
dieffèr aenkleeft geven wy u, en de voorfchreven Offi¬ 
ciers volkomen macht,autoriteit,en fonderlingebe¬ 
vel. Ontbieden en bevelen eenen jegelijken, datfy u 
en hun 't felve doende ernftelijk verftaen enobedie- 
ren. Want onsalfo gelieft. Gegeven in onfer ftad van (F. 171.} 
Bruflel onder onfen contre-zegel hier op gedrukt in 
Placcate den ax dag van September 1576. Onder- 
ftondbyden Conink, in fijnen Rade. En was onder¬ 
tekent 

d’O VERLOPE.' 

Y72Cn gelijken Rebben fpeen paccaet uitgegeben op mao 
V be onbehoorlijke ufurpatie ban peronimo De no* *att 

ba / ober ’tgoubernement banbe ifanben ban Ree* ZSt 
toaerg-ober/baer bpfpberklarenbatbe b?ie Staten ufurpa* 
banbenprtogbomme ban 25?abanb bertoont Rab* ^bar» 
öen/Roe bat ^cronimo be noöa/toefenöc ban ben Ka? SJJj» 
be ban ^§tate en alöboc bcrtrocken opRetCaffeelban cona/ 
SCnttoerpen/ Rem berborbert Rabbe teufurperenRet 
goubernemem generael ban bc ïanben ban RettoaeriS* 
ober / onbec ’t berel ban bat eenige ban ben mabe ban ramt 
<§tatetoaren gehangen getoeefl/ bcrRalenbe baerin ^n&cfe 
berebenen boren bcrRaelb nopenbc 3ijn fcRrijben ge*3Unll^B, 
bacnben 8 September 157^ aenben<éouberueur/ 
ïBarögrabe/ 3Cmman/ Söurgemccfïergien^tRepe* 
nenban'JCnttocrpen/bcbelenbe baerom alomtebec^ 
Ronbigenentcpublicercn inbc fïeben en pobintien 
befer ^eberlanben / bat al ’t gene be boojnoembe 
rommobe dobaopten tijtel ban <©oubcrncur <©ene> 
rael/of p?tntipael ban ben föabe ban ^tate/geat? 
tenteert Rabbe/ egeen effect foutere/ alö Rebbenbe ’t feL 
be goubernement geufurpeert / fonber baer toepas 
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ij7<>> Oorfpronk der Nederlandfc Beroerten, 715 
ttculfere macbt of autoriteit ban ben «koninfitcbeö* 
ben / en toao gebatecrt ben i 3 ^eptembrtgf. 

©e&ra> <©e fatten in befen pact toefenbe/ fo licpten be,§ta* 
Kntian ten ban 25?abanb bolfi op tot bare befenfie tegen be 
i£nöen gemuitineerbe ^pangtaerben te boet en te paetbe/ en 
ban öie met Settop en confent ban ben Kabe ban Staten, 
®,a'R’ ^pmaefiten benï^eece ban l^efe tot «©enerael ober 
Sm bet boetbolfi / en ben ^eere bart (©time# groot 25al ju 
bom op ban }©alO-br abanb tot 3tjnen luitenant / en ben ï§ee* 
Dfmüf? ee ban 25ebre oberpe ober bet peerbebolfi. ^Dieban 
“etröc ©laenberen (iebten een regiment boetfineebtenopon* 
^pangf» öer ben J^eere JSopelleö / en feö rompagnien paerben/ 
««ben. t,0Cfj alleo onber ’tgebieb ban ben s©?abc ban öeuje 

alO«©ouberneut ban ©laenberen/ fobat betfiepin* 
fien liet batter een bloebige oorlog aenpaenbe toao/ 
toant be ^pangiaerben fïenbe battet al tegen ben op* 
flonb/ focbtenbenfelben ober al te perfien/ enfona 
bpben anberen te boegen aiofp mochten / ^antpio 
b’SUbila toonbe bem opentlpfe mette gemuitineerbe 
banSCelp/ bieb? affiftentie bebe/ enontboobOofibe 
^pangiaerben onber ben ©elb-oberfïe ^on jper* 
nanbo be (Coïebo/ bat bP 3Pne geoccupeerbe plaet* 
fen quiteren / en mette ^paenfe en/ftaliaenferui; 
terpc bie in ï^ollanb toaren / na 25raöanb bomen 
foube / ’t toelfi bP terponb bebe / op bat bem ben toeg 
niet gefloten en foube toerben/ eneenen ^loan ©alco= 
netta «kapitein ban be ^paenfe ^arquebufiero te 
paerbe/ guam boor be ©laemfe guartieren albero* 
benbeen plonberenbe bp be ^cljelbe boor 2Cnttoer* 
pen/ altoaer bat bP berbolgt toeebe ban be boeren toel 
5000 fletfi fpnbe. ^anebio b’SCbila «kapelcin op’t«ka* 
peel/ fonb bem terponb eenige aflïpentie/ meteeni* 
ge febuiten om be ribiere te paperen/ en biel baer mib* 
beier tpb een grote febermutfinge tuffcljen bespan» 

S tuf** giaerben en be boeren / baer beie boeren ofbuifïuiben 
fcömöc berflagcnbleben/ baren 25alju biefe gelciben geban* 
JHiïïï' gen/ en guamen be ^pangiaerben be rebiere ober/ 
renen fonbec febabe. «©en iïaeb ban ^tate fcljreüen uit 
j&panap truffel aen ^anebio b’SUbtla/ bat fp bertoonbert toa* 
«töen. ren fjem mobeerbe bat bP tot onbienp ban ben 

©oninfi be ruiterpe uit bare garnifoenen ontboben 
babbe/ enbeplaetfe bie fpin öetoaringe babbenbebe 
berlaten / en fulfie orbre fielbe aio bem toel gebiel / fon¬ 
bec bunne permiflïe of confent. ^aer op ^anebio 
b’3fibilaantbJ002be/ bat bP ben Coninfi lange iaren 
getroutoelpfi babbe gebient / en nocb altpb getrou aio 
eengoeb baffaelen onberbaen bienen foube/en boor 
be repe bat bP niet alleen en toao bie bet firpgobollt bp 
een bebe bergaberen/maer mebe be «kolonellen ban 
bet boetbolb en ruiterpe / om bat ben bienfl ban ben 
©oninfi en ban ben ttjb ’t felbe fulfio toao bereifcpen= 
be / en bat fo ’t felbe t’albcr tpb/ beo noob enberfoebt 
3pnbc / fouben beranttooorben. 3|p fcpreefoofiaenbe 
ïBagipraten ban 25ruffel / bat bp albten baer geen 
orbre geftelb en toerbe bat ben ïlaeb ban ^tate brp en 
onbebinbert foube mogen regeren / en bat be felbe 
langer aio gehangene gebouben toerben/ bat bp met 
ö’<©PicierO ban bet ©orloge baer in na bun goebbun- 
fien fouben remebteren. <©en Kacb ban «^tateant^ 
tooorben baer op/batfp brp braren/en om’t felbe filaer^ 
ber te betonen toerbe gerefolbeert bat fp te 3©tllebroefi 
eenborpmpeben 25rupel en Stnttoerpen bomen fou^ 
ben/gelijbfpbebcnen ban baer binnen 2Cnttoerpen/ 
tonenbe oberfulr bat fp niet gehangen en toaren. l^aer 
toerben nocb mtbbelen boorgepagen om met bege^ 
muitineerbete acco2beren/ en men bebe baer p2e^ 
fentatte ban eenige betalinge/maer bleben ebenob^ 
pinaet/en entoilben ban gene probifionele betalinge 
oprefieningcboren: bantoilben promptelijfi tenbol= 
lenbetaelb 3ijn/ te meer om batmenfe boor rebellen 
ban 3tjne iBajejleit berblaert babbe / en bat mijn ï^ee- 
te ban ^efe en 43ltmeObolfi tegen ben aennnamen/ 
fulr batter geen accoo2t te bopen en toao. 

,§ancl)io b’3tbtla bebe tegeno ober 5Cnttoerpen aen 
Söm b’anber3ijöebanber ^cbelbeopten ©laemfengronb 
:fo?t(fic,ï3 een flcrüc febanfe maben/en leibe baer in 400 ^paem 
F*n fiatc fefolbateu/enfielben 3prancifcuo ©albe3 baer in tot 
XSra 6en €5oubemeur / op bat bP öe papagien op ©laenbe= 

ren open bouben foube/en bie ban 5Enttoerpen te meer m ««* 
benautoen enbebtoingen. ^uliaen be Komero for- 
tificeerbebem binnen ber pab Sier / altoaer bpeeni; Sec 
ge Compagnien ban 3ijn Colonelfcbap binnen babbe/ W- 
en jprancoio jBontefboca «©ouberneur ban jBae# 
flricfit foebt bem te berfierfien mette ï^oogbuitfen ban 
ben<©rabe ban ©berflein bie baer toaren/ en^©on 
ïBartijn be 2CpaIe lag met 3ön j§paenfe Comnagnie 
aen b’anber fpbe ban be rebiere op be plaetfc jénb ge^ 
naemt. 2CIfo bielben be^pangiaerben in/Êier/|mat* 
priebt / be Capclen ban Sdnttoerpen / <©ent/ ötreebt/ 
©alenctjn/ «kuilenburg en IDianen/ en in 5Celp toaren 
be eerfte gemuitineerbe / en toaren t’famen ober be 
6000 mannen perfi/filoefie en toel erbaren folbaten/be* 
balben be peben bie be JBalen en Hoogbuitfen in Dab* 
ben/enficbaenbe ^paenfe 3pbebielben/enfoebten 
allemibbelen/ombegenebienocb niet gemuitineert 
en babben / mebe te boen muitineren. 

<©on Sïlonfo be ©ergao toao mebe binnen 25rupel S®0*-’ 
berfefiert getoeep / maer fo baep bp brp toao / bertrofi ban ©on 

bpban baer na Sllnttoerpen/ baer na bergabcrbeljp 2tlcn*'0 
alle 3öne ruiterpe/ toefenbe ban meningeem baer me^ 
betegaenna 2Celp bpbc gemuitineerbe ^pangiaer^B 
ben/om be felbe te betoegen om metbemtetrecöcn/ 
en bet «kapeel ban «©ent (’t toelfi bie ban ©laenberen 
begonnen te belegeren) te ontfetten/ en cm’t felbe te 
licbtelijfierte epectueren/fo marebeerben ben Celb- 
oberpen <©on 5Fernanbo be fCoIebo met 3ijn regiment 
rontom 3Cnttocrpen/ om boben be pabbp ^.©er^ 
naert ober be ,§tbdbe te paperen / en fo mebe tot 
2Celpte bomen / maer aio befe ^paenfe ruiterbebp 
ben anberen guamen / te toeten 17 «kornetten ruiterpe 
perb omtrent 1200 mannen / beleib boorbloebeoube 
en erbaren «©herpen/ aionamentlpb beboornoembe 
«©on anionfo be ©ergao / ^on fernanbo be (€oIebo/ 
^on 25ernarbin be Henbopa / gian 25aptipa be 
JBonte/ ^on 3Cntonio b’SJbaloO/ ^icclae025apa/ 
«©on pebro be (€apio en anbere / en bat fp berponben 
bat bei^eereban «©limeo en 25ebre met 2000 boet* 
bolb en 1000 paerben op toeg toaren om bpf of feo 
baenbelen ^pangiaerben omtrent 3£euben leggen* 
be / te gaen berpaen / fo refolbeerben fp be felbe te 
befoefien / en getoaerfepout pebbenbc be pare batfp 
op baer poebe fouben toefen / 3pn fp ben anberen in 
’tgeficöte gefiomen. ^e^pangiaerben Pelbenbaec 
in pag-orbre en beben eenige 25orgoenfe carabpnO 
ban ben paerbe gaen / baer bp bem boeabe gfan 
25aptipa be jBonte om bem te gelciben / alfo ba* 
ren «kapitein baer niet en toao / en ben luitenant ban 
be ©orgoenfe ruiterpe bolgben bem / en ter felber tpb 
guambcnfëelb-obcrpen ^fuliaen beïïomeroalbaet 
met omtrent 15: ^paenfc foibatente paerbe /bie ter* 
ponb ban be paerben gingen/ben boegenbe bp be 23or* 
goenfe ruiterpe te boet/ en men begon befrbermut* 
finge. ^er Staten bolfi toao meep nieu ongeoefent 
bolfi/ enbe ^pangtaerben baer tegen toaren oube/ 
filoefie/toel erbaren folbaten/betoelfie eenige ban be ba* 
re in embufeabegeleib babben/ biebtoerO opbemuf* (f. i7*.) 

guettiero ban be Staten bolfi epargeren of ballen fou* 
ben/en in fulfiec meninge en orbre hielen fp met een 
grote furie/ gefirpfeb en geroep op ber Staten bolfi 
aen/ be toelfie na bat 3P eeno baer mufguetten cn roerO 
afgefebotenbabben/begonbentebluebten. ^on25er* renboift 
narbpn be jÉenboffa babbe ben boortoept op be ^ta- »n ®?a' 
ten ruiterpe/ bem bolgbe «©on ^ebro be €affiO/ met* {£rcnt 

te compagnie ban ^an25aptiPa belKonte/ en^©on seuüen. 
SCtonfo be ©ergao bolgbe mette repc met fulfien furie 
bat be ruiterpe banbe Staten mebe fo toel aio bet 
boetbolfi be bluebt namen en be ^pangiaerbenben 
rugge toe fieerben/ be ^pangiaerben bolgben baer 
al beebtenbe en berpoegenber feer hele / fonber be felbe 
eenigen tpb te geben om ben toeberom bp ben anberen 
te mogen boegen of plaetfe te bouben / be bluebtige 
toorpen bun getoeer ban ben om te beter te mogen 
bluebten / be Jgpangiaerben berbolgbenfe feer furieu* 
felpfien tot bp parfi toe bicïit bp leuben gelegen, ^icc 
toerben ooft feer bele^tubenten ban Seuben berfla* 
gen/bc toelfie uit curieuobeib uitter pabgegaentoa* 
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ren om Dit gebecbt tefien/en geen anbere refteninge 
en babben gemaebt ban Dat be Staten bolft De ^pam j 
giaerbenberraffebenenter neberleggen fouDen. 3Nt j 
gefcbiebeopDen i4^eptembriO/toefcnDeCruifber; i 
heffingen Dag/ Die De ^pangiaerDen in groter eeren j 
fjouDen/ tufftben Hleuben en dienen omtrent bet Dorp i 
ban ©ifnab. ©an De .gpangiaerto en bleben niet 
meer DooD Dan ttoe / en ttoe of Drie geguetfl / 3P ftregen 
meeflallebebcnbelO ban Dct boetbolft/ en logeerDen 
DeOnacbtO in De Dorpen Daer ontrent. <©eO anDercn 
baego marebeerben fp boortO omtrent bp 25ruffelo; 
ber een ftiein rebserben of toaterbloeb na 5telft/ en 
toonbenaenDcgcmuttinccrbebe benbelo en tornetten ; 
Die fp berobert baDDcn / en baDen ben Datfe ben toilben \ 
boegen bp De anDcrc ^pangiaerDen / ombe&pangi; | 
aerDenDteopöet Cafteelban <©ent lagen/ bte5Pfei; t 
Den maer 140 man flcrft te toefen/en nocD if 3©alen 1 
ban (jet ouDe garnifoen/ te ontfetten: maet toat3P I 
boortoenben fpen bonben benluiDen Daer toe niet be; 
toiliigen/ en alfo 3p betboo? onmogclijb fjielDenfom 
Der bulpe ban Die ban fïelft / Ijet Cafïeel ban <©cnt te 
ontfetten om Dat Der graten leger DagelpO berfterb; 
te / fo becrDen fp toeberom na 36rabanb/ Daer 3P Daer 

* meefïc flerbten Dabben. 
^e Staten ban ©laenDeren nu bet boornemen Der 

^pangiaerDenmerbcnDe/ en Dat Die banbetCafleel 
rSe3C"ban <©ent aJIe woettoille beDeeben tegen Die ban Dej 
banket HaD/bcbben gercfolbeert De felbe te belegeren en Oeflui-1 
Cafieci ten eer fp meer bolr binnen bregen/ of Datfe metten j 
5®* gehelen boop ban ^lelft Daer ober in De (tab fouDen 

r' mogen bomen / toaerom fp een bcfcljanfinge Daer te^ 
genbcDenmabcn/ Dc<6?abeban fleur aïOCtouber; 
neurban ©’aenberen babDe bier ban Den laf! / <©cn 
Cbnflctfel $©onbragon toao Cafletein ban bet Ca; 
fiecï / maer alfo bP abfent toao binnen Eiericsee/ Daer 
&P genoeg alg gehangen gebouben toerbe bansijnet; 
gen bolb / fo commanbeerDc albaer een ,&paenO Ca; 
pitemgenaemt <©on2Cntonio D’^Cbilogf jBalbonaDo/ 
aio Euitenant ban Den boojnoemben uaonD?agon. 
<De<0:abc ban fleur met 3ijn regiment enbetrcgi; 
ment ban Den ^eere ban J^öpeileo / maebten ben bafi 
fterb fo toel buiten aio binnen Der ftab / om Die ban bet 
Cajtcel tc benautoen en tot obcrleberinge te Dtoin; 
gen/ en Die ban Den Cafïele foebten bebelcggerOfuïr 
te beletten / (clioten feer met grof gefebut fo in De fïab 
aio tegen Die ban buiten / en Dcben boornamelijh grote 
fcbaDc in De flaD/ en hebben ooft De boorflaD aen DranD 
gefteben. 

35e (aften nu in befen fïaet fiaenöe / en Dat De Prtn* 
re ban ©rangten aen berfebeiben ï|eeren en Cbelen 
gefcftKben baDDe fijne goebe mentnge / om De &pan« 
giaerben uit Den Sanbe te belpen berDrijben/en mette 
É|ceren Staten ban De anDcre Probincien te banbelen 
ban brebe / Dat rnebe De J^cere ban 3$auffp / met torn 
feut ban Del^eeren fiaben ban ^tate / getoeeft toao 
bp Den prtnee ban <©rangien/ om te banbelen ban De 
fcerloflïnge ban Den Chabe ban 25offu fijnen broeber/ 
en ban Den ©nnce Hem bulpe acngeboben toao om De 
^pangiaerben uit Den SanDe te belpen berb?üben/ fo 
iO De fafte fo beleib/ Dat De <0?abc pan fleur met feftere 
anDere€belengefonDenbcbbenDeni^eercbanï^auffp 

ïetim boot ft b?oeDer banDen <©2abc ban 25ofTu Die tot %oo?n 
^aufTs? gebannen fat / aen Den ©nnce ban ©rangien / met 
6?ocbc'r fcbjtftéltjftc laft en bcbel te bertonen Dat ?p tot guntin^ 
SiSc" ge ban bunnen eeD en plicht Daer mcDefp berbonDen 
banipiof» toaren tot bet gemeen bcfïe Deo BaDerlanDO / en Daer 
fu fiomr Uit te Doen bertredmrbc ^pangiaerDen/ berftoojDcrO 
S.JJJ DeO gemeinen biebeO / en om Ijcm te beter te berfeftes 
ben <© rcn/baDDen befloten te Deputeren Den ^eerc ban ï§auf= 
raugfen/ fp na mijn ï^eere Den ©nnce ban (©rangien/ op Dat 
fö^r ftct 3«n €rcell. gelief De ten fclben cinbe te geben ge; 
iiuiprte; bocglnli onDerflanD / foban boetboift aio gefebut/en 
o™ tic Dat met fulftenbacft alODe tegentooojbigenooD ber; 
S?' ciftbte/De toelfte bp Den l^ecre ban i^aufTp foubc uitge; 

J5 leiD toerben / tntoelftcn D’onberfcbJeben €bclcnber; 
ftonben te betoaren D’ouDe fioomfe Catboltjfte fleli; 

„ giefonber cenigeberanberinge/ enbc beboo?li)ftege; 
„ÖoojfaembeiD DeOConinr. 25iDDenD?Dat Dcboo?f3 

^eere ©?inre (na Datmen alrebe onberritbt toao Doo?« 
Jtrappo?t banben^eereD’^auffp/en gefcnDen b?ie;ce 
benaenDen^eere <©?abe ban fleur) De goebebanbcc 
toilDe bouben en fijne maebt toebrengen om Den geme# 
nen bpanD Deo ©aberlanDO en Der (eiber onDerfaten tecc 
toeDerfïaen: met bafte bope en berfefteringe/Datbe46 
boor(3ï|eere©rincenieten fcuDe toillen bermeeflerenc< 
eenige jteefte ^teben ban Den goubernemente DeO£C 
boo?(3 <0?abe ban fleur / Dan om bem te Dienen tot<c 
bertreft of Doo?tocbt tottet boo?f3 fecourO/ teelft toefen;cc 
Deaengeftomen en op bet ^§aö gelofï/’ttoelft ben De£e 
beguaemfle plaetfe Docbt/fouDen fp ontfangenenge;££ 
boipen toerben met alle noDigeen geboegelijfte com;ee 
moDiteiten. £e 

(€en ttoeben alfo Dit al gefebiebe ten Dienfle <0oDeO/<e 
betoaringe banbeCatbolijfte fteligte/beboorlpege;£e 
boorfaembeiD ban fijne uiaaj. banDen gemenen©a;cc 
DerlanDe en intooonbero ban Dien/Dat De J|eereban ££ 
ï^auffp fuift Deboir DoenfouDebp fijn €rcell.DatDentc 
l^oofDcn Deo boo?f3 enberfianto uitDrucftelijft en cp “ 
liiffïraffe berboDen fouDe toerben/ Dat fp noclj bun bolft cc 
geennieutoigbcDen in Den SanDe bah©laenDerenen ‘c 
fouDen inboeren / fo ten aenfien ban De föerften en ‘c 
€loofïero/alo <0ecftelöfteperfonen/enDatDe l|eerecc 
ban^atiffpbem banDen©?ince Daer ban fouDe boen£C 
berfefterennabeljoren/alleo met fulfte o?D?eenobec- ‘e 
een-ftomfïe aio tot D’uitboertnge ban 't gene boo?(3 iO “ 
nobig fouDe toefen / ten toelften einbe 3ijn €rceïl. De cc 
boorf3 ï|eerc ban i^auffp fulften geloof fouDe mogencc 
gctrenaiobun eigen perfonen/en inalleODatinDefen <e 
en aenftleben ban Dien bp Den boo?f3 ^eere ban J^aufTPcc 
gebanbeltfouDe toerben/fouDe bpbenbonbiggeOou; “ 
Den toerben/ gelijft fp ’t felbe bp Defen bonDig hielden/te 
conforme bun-Iuiber onbertefteninge Den i\ <§ep;<c 
tembriO 1576. inDefïaDban <©ent. €n toao onDer; ^ 
teftent / Jan de Croy, Philippe Doingnyes, Fernande * 
de la Bare , Francoys de Erpe, Cornille Schepper, <c 
S1. d’Eecke. £‘ 

<©p Defe la(! beeft De ^eere ban Hauffp met Den 
JPrince gebanbelt/Dat bP te breDentoaODateltjftente 
fenben feo benDelen folDaten op ’t &ao met 1 z gotelïn* 
gen / en Dat bp nocb a* Compagnien fouDe na fenben/ 
mitODat in banDen ban De ^eere©rincegefleltfouDe 
toerben De (ïab en ftafieel ban^lupotot betfefteringe 
ban 3tboorf5 fecouro/ gelijft brebec in De nabolgenbe 
anttooorb toerb beebaelt / te toeten: 

C ©11 €rccli. om te boIDoen op De brieben ban mö« i 
O i|eere De <6rabe ban fleur en D’tnftructien bp btm 
geteftent / neffeno anber J^eeren en CDelen / gefonben ten 
bp Den igcere ban ^anfTp/ toaö te brebenmorgente 
Doenfcbepen feo Compagnien boetftnecbten/Dielafl 
fouDen bebben op ’t ^ao te baren/ en ban Die plaetfe te opt« be* 
treeften na De fïab ban <©ent/fo baefl fp fouDen ge; fotö« 
toaerfebout toefen/Dat De fïab en ftafteel ban ^lupo « 
gepelt fouDe toefen in banDen ban De Compagnien Die gjanafr 
De ^eere Prinre Dertoaerto fal bebben gefonben /en acc&«v 
berboopte3ijn Crcellentie DatDeboorf3^eercnenC=: £t 
Delen gereet fouDen Doen ftouben De pionierO Die tot bete* 
^aonoDig3ön. £C 

d^oube Daer en boben fenben ttoaelf gotelingen ban tc 
metael / tertoijlen bp nocb fouDe fenben zz anbere£< 
Compagnien/’ttoeiftbp in De meeste baefl Doen (ou; “ 
Dealfïmogelijfttoao. “ 

^ijn Crceii. beloofde Dat bP Bene plaetfe en fou;£C 
De innemen ban Den goubernemente ban Den l^eerecc 
<©rabe ban fleur/ noebte anbere/ en betroube bem ge; u 
belijft opte brieben en belofte Der boorfebreben l|ee; “ 
ren / Die erftennenbc boor UiiDenmeteeren: maerbe;££ 
langenDe Dat bP begeerbe berfeftert te toefen ban De “ 
llebe en bet ftafteel ban ^§lupO / toao alleen ten ber; “ 
noegen Deo bolftoen berfefteringe banbenbolfte ban ec 
oorloge. ££ 

ToilDe berbieben De ©oofDen banDetroupenbun £C 
folDaten op lijfflraffe niet toe te laten eenige Herben ofce 
Clooftero te breften/ beelDen af te toerpen/ noebte eeni;11 
ge CteefieJyfte perfonen te mifboen of ’tlebentebcnes £< 

men/ 
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» nemen / mits? batfe nocrjtane? niet en fouben berljin* 
„ bert toerben ©falmen te fingen fo ’tfiungoeb boekt/ 
„ gebeben te boen in Duifett en co?ps? be guatbenage* 
«tooonte. 
„ ^ijn dcrccll. betfionb ooft bat be boo?f3 ©eeren be- 
„ loben fouben ben boo?f5 Compagnien oorlof te geben/ 
3> fo toamtect BP £>ïe ontbieben foube en feifjS t’fijnén 
» bienfienban boen Babbe. 
ï» ^at baer-èn-boben be boo?f5 ©eeterto?b?e foubcn 
j> ftellen bat ben oo?logs?-bolke foBaefifpaenlanbfou* 
s> ben 3ön/ gelebert foube toerben polber enamonitie/ 
3> bolgenbe be laetfie infiructie bp ben ©eere ban ©auffp 
» obergeb?acfit. <©ebaen tot J©ibbelburgben23,^>cp* 
>5 temb?té1 y 76. en toas? onbertekent 
” Guillem de Nassau- 

D<£ ©2inte beeft terfionb fee? baenbelen folbaten 
afgebaerbigt om na bet ,^>as? ban<©enttetter 

ben / rnaer be ©eere ban ©auffp tot ©liffingen ko* 
menbe met bet bolk/ fo guamen aen Ijem b?ieben / in* 
boubenbc bat fo bP be Dulpenieten Babbe bekomen/ 
bat bP gene moeite boen en foube/alfo baer ttoe benben 
tuiteren in <©ent gekomen toaren. ©e ©eere ban 
©auffn biet ban niet toel te b?eben 3pbc / alfo bet eene 
grote licBtbaerbigficib ftbeen tc toefen / is? terfïonb in 
ber baefte tocberom tot jlibbelburg bp ben $?ince ge* 
bomen/ en beeft ficni met b?oefficib befen b?iefber< 
toont / feggenbe nocfitans? bp albien bet fp <£c)tceH* ge* 
Itcfbe/bP foube be finecbten mebe nemen/toant bP toifï 
bat ben meefienbeel öcr ©eeren op fijn 3ijbe toaren / fo 
tot <©entalö op anbere plaetfen. €n beeft be ©?ince 
goeb gcbonben bat bp metten boikeboottéreifenfou* 
be/ gelijb bp gebaen beeft/ en té ben 24 ^eptemb. met 
bet bolk en gefebut op ’t ^ae? aengcbomcn/en bet bolb 
albaer gelofi / en met bet gefebut aen lanb gefielt / en 
3ijn albaer met blijbftbap ontfangen. 

t Gme <©orfi beeft be ©2ince ban ©rangten boo? feftere 
c blir fijne «©ebeputeerbebiefip aen ben <©2abe ban Beur/ 
prmv <©ouberneur ban ben Hanbe en <©?aeffcfiappe ban 
pen ©laenberen fonb / ben felben <©?abe boen aenfeggen/ 

bat bp op ’t berfoeft ban ben ©eere ban ©auffp / con* 
,no?, fo?m b’infiructie ben felben ©eere ban ©auffp mebe 
touben negeben/ en bp ben boo2f3 <5?abe ©eere ban ©gnieg/ 

jBofcron / €rpe en €ke onbertekent/en naberfianb 
ben bier BLeben ban ©laenberen gecommuniteert / 

ïeuï' ïi aenmerbenbe ben noobberbotgerenbanberfiabban 
San <©ent/ gcarco?bcert Babbe'tfecoitre? foban oojlog.ö- 
diatiu bolk als? ban gefebut metter cguipagie baer toe beljo* 
'eren. renbe/ alles? onber ronbitie en toefeg ban ben ©eere 
_ , ban ©auffp/bat bemtotberfcfiertbeibbanbiengeles 

7h bert foube toerben bet ftafieel en fiebe ban ^lui0/ tot 
een retraicte of pafi'agie alleenlijk / na ’t luiben en ber* 
ntelben ban ber in jlructie namentip mvertk* Ayecq 
ferme efpoir. 

3©aet op be felbe ©finte bem üetroutocnbe / fo be 
felbe infiructie aengaenbe be boo?f5 affeurantietoajï 
generaelenbiffinitif/enin befen banbelenbeopentlp 
en foitbec eenige biffibentie / beeft etlijbe benbelen 
bneefiten met fellere fiucben gefebut boen febepen en 
te lanbe fiellcn op ’t ^aö / en ban baer boen conbutfe* 
ren tot binnen ber fiab ban<0ent/op’tgoebbetrou* 
toen ’t toelb bp babbe/ fo op ben^^abeals? anbere 
i^eeren/ benï|eereban l^auffputtgeftljibt bebbenbe/ 
aio be beloofbeberfebertbeib. 

3811 fijn excellentie / ban toegen benboo?f3^eete 
be <©’abe / fo bp fpe b2tebcn aio febere infiructie/ na* 
berbanb ben l^eere ban ^traffclc gegeben/ bertoittigt 
3ijnbc bat be boo?f3 ^cereban^auffpin’tberfoeben 
ban ben boo2f3fccourfcljem foube bergeten en gcejcce* 
beert bebben fijnen lafi en commiffic / en bat boo? fau* 
te ban be boo?f3 onfcbabclijbe berfeftertbeib/ alrebe 
onber be Staten ban i^ollanb en ^eelanb'' en pare 
gemeente / mitfgaberO ’t brijgöbolli (’t toelb fiem liet 
blinken aifiter gcengageert te 3P / fonber be felbe ber- 
fekertkeib) geen aefiterbenken gecaufeert toao/ale 
bat men met fijn €rceü. anberO Ijanbelbe ban ter goe* 
ber troutoen/ baer toe ook gemobeert 3ijnbe boo?be 
bjieben en infiructien ban ben iecre ban ^auffp / fijn 

excellentie befianbigt. ^0 fiabbefijn <£xcdl te rabe 
gebonben te fcljicften fijne <0ecommitteerbe aen ben 
boo2f3 li^eere€i?abe/ten fine be boo2f3 berfekertfieib 
foube mogen geeffetmeert too?ben/ of bp faulteban 
bien/ bat be boojf3 baenbelen metteboo?f3 artillerie/ 
in fuiken bcrfckcrtljetb foube mogen toeberöerenalO 
bie gekomen toaren. 

l^ebbenbe niet-te-mtnbeboo?f3<©ebeputeerbe ftjtt 
<©enabe toel toillen berfekeren ban be opreefite en 
óanfeke intentie ban fijn Excellentie / bie niet en fiu* 
beerbe/ ban om te p?omoberen’t gemeen toelbaren/ 
en p^ofperiteit ban ben generaien 3lanbe/ ’t toelk men 
fekerlijk berfioopte boo?’tbertrecken ban be ^§pan* 
giaerbenengoeberefolutie/bie aio ban bpbe gemene 
generale Staten ban ben ïanbe / tegitimeïp gecon- 
boceert / foube genomen en gefloten toerben. 

€n toant ’t felbe al foube mogen berffinbert toerben/ 
boo?’ttoegboerenbanbenboo?f3 fecourfe/en be gene 
bie men noch bertoaerO foube mogen boen fclficken/ 
gemerkt ’t felbe fecouro/ fo binnen ber felber fiobe/ aio 
ten platte lanbe menigbulbelijk toerbe berfoefit / en bp 
ben bolke in ’t gemeen aengeroepen/ompjomtelijk 
te toeberfiaen be inbafien en oberballen bon ben bpan* 
ben. ^§0 fiabbenbeboo?f5<0ccommitteerbegep?ote* 
fieert/fuljc fp p?otefieerben/bat fo berbe in bien refpecte 
eeniginconbenient/offckabegebeurbe/ bat fp €x- 1 * 
cellentiebaerafboo?<ï0ob en ben menfcljen ontfcljul* 
bigt en geereufeert foube toefen. 3$iet toillenbe ook be 
boo2f3 «©cbcptiteerbe fp <©enaben berf toijgen/boben 
bebemonfiratiebanbegoebeaffcctie ban fpe <gccel* 
lentie / bat be felbe toel geraben foube binben / om co?* 
refponbentie in goebe berfekertkeib met elkanberen/ 
en infonberfieib met bie ban «©ent te fiouben / een 
fierkte op ’t boo?f5 ^ajO te maken / ter betoaerniffe 
ban ben toelkcn/ fp €xceH.boo?txip?efenteerbceen 
baenbel krijgpolk albaer te fenben. 

^e fake té baer na fo beleib / bat be p?ince noefi ne* ©e 
gen benbelen folbaten gefonben Beeft binnen <©ent/ tot mtnee 
affifientie ban bie ban ©laenberen / en om Bet kafieel P* 
albaer te bermeefieren / onber Bet commanbement uaenbc* 
banben3^eereban(€cmpel/cn in plaetfebanfietka* kntoi^ 
fieel en fiebe ban ^luijO in Banben ban ben ©pee 
ban «©rangien tot berfekertkeib te ficllen / isf be fiebe * 
ban $icupoo?t Bem tot berfekeringe gegeben / en 
Beeft boben bien nock ttoe benbelen folbaten tot berfe* 
keringe op ’t ^ajS geleit. ©002té Bebbenbe^taten ©eWce> 
ban ©2abanb / ©laenberen en ï^enegoutoen aen ben »*>an 
©?ince gefcnben/benï|eere ban «©etingen/ljem abber* ^“£0 
terenbe / bat fp te b?eben toaren/ bat Bp fpe <©ebepti* am nm 
teerbetot bien einbe foube mogenfenben/ enbatfepl* 
Ichom foube toefen/bocB men toil (feggenfe)Bem noefi^ rangS 
tanjO niet bcrbo?gen/bat befe fenbinge geen b2ticfit me* gefor* 
be b?engen fal/ten toare gp tootibet berfekeren/nteté te &et». 
toillen bcrnicutoen in’tfiuk ban onfe oubcCatfiolijke “ 
Roomfe ïteligie/nock begekoo2faemBeib be<i Coninr. 
€n onbertufïtken ban utoer 3ijbe t’o?bonnercn fiil* 
fianb ban toapenen/gclijk top ban onfer 3ijbo boen ful* ‘ 
len/ en te boen bertrccken be folbaten bie be S^ecre ban 
©aufip onber fijn hebei Beeft boen komen binnenc 
<©ent/fo u befe plaetfe om te fianbelen niet en befiaegt/ “ 
men fal u eene anbere beguame geben/ $c. SDefen * 
b?icftoaögebateertben 27 ^eptemb. 1676. 

^e =Heer ban ï|auffp is? ook met b?iebcn ban be 
«©ebeputeerbe ban be Staten ber 3^ebcrlanben tot 
buffel in bate ben 29 ^eptenpté/gekomcn aen ben 
boo?noemben ©?ince/ inljoubcnbe in effcct/bat Bet toe* 
fiaen ban bat be folbaten gefonben tot onberfianb ban 
bie ban <0ent foubenoeffeninge Bebben ban Bare Heli* 
gie/cn tot berfekeringe ban bien be fiebe ban ^luiö in 
fijn Banben foube toerben gcftcit/ een mtéberfianb 
toaö/ toaer boo? fp b?efenbe boo2 inconbenienten/ toa* 
ren betoeegt gcto02ben te boen berfocken boo? ben 
^eere ban <©etingcn / bat fijn €rcell. Bet gefonben fc* 
cours? fottben toillen toeberom ontbieben. ©aben 
baerom Bertgronbclijk/bat fonber infiente nemen opte 
felbe claufule/fp Crc. gelicbc te beputeren eenige/om 
op ’t fpoebigfte banbc pacificatie te fianbelen/toaer toe 
fp begeren boo?t te barenin allen bertroutoenopretfi* 

tigöeté 
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tigbeib en teoutoigbetb ten toeber 3üben / ontfangenbe 
1)00? aengcnaem/en ban&enbe 3ijn €rceH. ban ’t boo2f3 
ènberfïant / bes? te meer bat b’o?b?ebec boo?f3 folbóten 
10 confo?m ben-luibcr boo?nemert/te bieten: batbp 
be felbe niet en foubc toerben gebaehtotnabeelbanbe 
Roomfe CatDbltjïtc religie/ en üet)oo?iij&e geboo2faem* 
fteib ban fijne jRajefïeit. ïgopenbeboo? bien mibbel 
ficbtelijB te geraben tottefeer getoenfetne b?ebe-ma* 
feinge / toaer op fp 3ijne anttooo2be bertoacbten. 

hierop té Bp ben $?ince geanttooo?b ben 3 €>ctO; 
Ber en na berfebeiben onberöanbelirtgen ober en toe? 
bet/ fo té ben 12 <©£tob?té gefloten/ bat fijn Cjctdl. 
fijne «©ebeputeerbe/atéboB ban bie ban l^ollanben 
èeelanb foube oberfenben Binnen <©ent / mits? Bp ben 
boo?noemben Staten fenbenbe B?ieben ban geleibe en 
berfebertbeib tb ber Beflcr fo?me boo? be boo?f3 <©ebe* 
puteerbe / en Beloofbe fijn €rceIientieo?b?c te ftellén en 
B?febenban berfeberinge te geben/bat bet BrijgsSbolB 
gefonben of nocij te fenben tot onberftam / niet en fom 
ben attenteren tegen be Catöolpbe Roomfe Religie en 
b’oeffertfnge ban bien/nocij eenig febanbad te boen/ 
aengefien be i^ceren Staten <©enerael fulr fo ernfïig 
berfocöten / om te onberbouben b’eenigbcib ban alle be 
graten ban bcrtoacrs?-ober in b?ebc enruflé/enom 
ben lafleraerg ben monb té floppen. €n alfo be J^cece 
fp2ince Begeerbe te toeten ban toelbe ^?obincien bp 
t)em nocb te toacbten babbe j beeft be boo?noembe 
feeere ban Metingen Bp monbcberblaert / bat be boo?* 
noentbe 11 eer en Staten bem tod babben toillen toaer* 
feboutoen/batfp tot bien tijb toe nocb geert ober een- 
feomfleen babben gebonben metten <©ouberneurban 
<©e!bcrïanb / Utrecht / <©berpfd en doeningen / boe* 
tod fp niet en ttoijfelben of b’intooonbers? ber boo?f3 
Eanbenentocnfcbten ben te boegen/om totte b?ebe- 
fjanbdinge en ’t beurelt ber ^pangtaerben te bomen/ 
bacr op fijn ^rcdl.berblaerbe/ bat alfo baer nocb bde 
anber plaetfen toaren baer onber Begrepen / bat bp 
bem bielb aen ’tgene Betoiüigt / en gebanbelt foube 
toerben ten Betben 3ijben. 

peince ban «©rangiett babbe al ben aebten ^§ep* 
temBjté te boren aen bepraten ban^ollanbgcfctoe* 
ben / bat bem Bp fonber torent ban ^02p eenige B?ie* 

Ijen-luiber berfebertbeib/ en totte generale rufle best 
Eanbs? bienflelyb mochten 3ijn/fouben mogen ber* 
fiaen. €n fo niet/batfe baer en tuffeben altijb eenig 
boo?beel ober bare bpanben bonflengetoinnen/biest 
te meer / bat bet febeen bat be faben tod baer op foube 
mogen bomen / batfe ben Staten ban 25?aBanb en 
©laenberen tegen bert bjemben bpanben / en berfïoo?* 
berö beö b?eben / eenig ontfet en bulfie met ben-luiben 
brijgobolb fouben Beboeben te boen/fo batfpbenin 
allen gebaile Behoren / fonber eenigfins? te berfïappen/ 
al gereet en beerbig te bottben / op Ijope bat ’t felbe ons 
ttoijfelijb een oo?fabe foube 3»jn / om binnen bo?ten tij- 
be ban ben f toaren lafi best brtjgs? geheel ontfïagen en 
Beb?ijttetoo?ben: raeb ben-luiben oobbatfpbieban 
Sdmflerbam / atrecht en ©?ieflanb / fouben met B?ie* 
ben fien te betmanen / bat bie bet erempei ban bic ban 
25?abanb fouben toillen nabolgen / om in bare macht 
en banben te (lellen be boojflanöero bertprannpe/en 
alfo eenb?acbtelijïs bet Eanb tot een gemene b?ebe en 
gcrufligbeib/ en tot bare oube toelbaert enboo?fpoes 
bigbeibte Brengen. ^cb?ijft ben-luiben boo?té ober 
be nieumaren bic bp bagelijr uit 2&aBanb Bebomt/ en 
Bib baer noch eeng in allen faben goebe o?b?e te toillen 
(lellen / en infonberljeib ben folbaten eenig contente* 
ment te toillen geben/op bat be felbe tetoilliger fou* 
ben mogen toerben / inbien b’occafie fieb p?efenteecbe/ 
om ben ergens? te emploperen. €n fcb?ijft öob rebenen 
toaerom fijne tegentooo?bigbeib albaer tot lEibbel* 
burg nocb gcotdijh nut en nobig té / en bat bem bunbt 
bat bP niet ban baer en foube bonnen bertreeben / fon* 
bet ben-luiben en ben ganfeben Jianbe eenigfins? te 
ho?t te boen. ^tdlenbe ’t felbe nochtans? in fjen-luibec 
bifcretie en abbijs? / nabemael Ijp öocb anbersinieten 
Begeert/ ban ben-luiben en ben ganfeben Eanbe bienft 
te boen/en fo bed hem mogdijhtoas? nutenoo?Baer* 
Ipb te toefen /$c. 

38lfo babbe be ^?ince be fabe baflte boren Bpbte 
ban ^ollanb en Eeelanb gepjepareert en Beleib/ fo bat 
nu be plaetfe en tijb om ban ben b?ebe te banbelen ge* 
(lelt 3ijnbe / bie ban ^jollanb en ^eelanb beerbig toa* 
ren na <©ent bare <©ebeputeerbe te fenben / op be paf* 

aen De 
J&taten 
banmol* 
!anb/no=> ÏenDe De 

?eDe- 
ftanDe* 
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ben toaren gecommuniceerd bie opcntbjb genoeg ber* 
melben /atébat ben Kaeb ban ^étatentod ban me* 
ninge fouben toefen / om met bem in communicatie 
banb?ebe-!janbel te trebcn/begerenbeberbalben bat 
fpbefahena bare getoicljtigOeib toilben obcrleggen/ 
en bare meningc aen bem obcrfclj2ijben/cn oobttoe/ 
b?ie of meer fouben beputeren met bolbomen macht/ 
om mette gene bic bp albaer 00b toe foubc mogen boe* 
gen / b02bcr en bolliomcmlijber te mogen banbelen in 
allen poinctcn/ be communicatie en ’t fïot ber b?ebe Be* 
langenbe / op bat bet alle t’famen / fonber bed tijb ber* 
lies?/ tot een goeb en geiubfaiig einhe moebte toerben 
geb?acbt/bem gcb?agcnbc in baer-luiber goeb en ge* 
meen Befïuit/niet ttoijfdcnbe of (jet fdbe foube tot <©o* 
be0 eerc/ tot beflc berfebertbeib en ben meefien 002baer 
ber lanben flrccben. ^dpeefben lieben 00b fijn ab* 
bijs? ober / toat fp aen be Staten ban 25?aBanb en 
©laenberen fouben mogen fdmjbcn om be b2cbe te 
b02bcren / Ijen-lniben 00b baer en tuffeben rroutoelijb 
bermanenbe / en berteltjb Bibbenbe / bat fp luiben ben 
om gecnöcrbanbe faben baer nocb bet ^anbnieten 
fouben cenigfins? ontbloten ban baren noobtoenbinen 
boo2raet beö brijgs? / of ban bc getoonelijbe blije en 
f02gbulbig’jeib/om alle binb in goeben flanttcbou* 
ben: gebjb of fp nocb in ben beftigflen brijg toaren/ 
en .alles? toat tot ben brijgö-banbd nobig moebt 3ijn/ 
eerbermeerberen ban berminberrn/op bat fp niet en 
baren alfo fpïelïmad boeren /boen fp onber benfrljtjii 
bes? b2cbe-banbels? toat flapper getoo2ben toaren / ban 
ben bpanb fsrluer op eenen Bot obetballcn toaren ge* 
toeefl: maer ter contrarie batfe nu merbenbe bc goebe 
toeficbt/boo2ract enboo2ficbtigljeib/en fienbebatfp 
geönrcnbe ben ttoijl en gcfcfiillcn/ bes? tc toacberber op 
bare boebe flonben / en ben in allen gebaile Bcrcib biel* 
ben / baer 0002 Betoeegt en berooJfaebt mochten toer* 
benbcjSte eer tot goebe en rebdijbt conbitien/bietot 

poo2te bie ben iSaeb ban Staten in bate ben 11 ©cto* 
B?té ben-luiben Ijabbe obergefonben. ^e toelbe bien* 
bolgenbeben 17 ban jBibbelburg nament getogen1 ,,74’J 
3tjn/ altoaer be <0ebeputeerbe ban be Staten ban be 
anbere^>20bincien al toaren gebomen/fpteerbenal* 
baerfeerfeefldtjhenmet Blijbfcbap ontfangen. ^Den 53^ 
19 3pn fp metten anberen in communicatie getreben Jan De 
opbet^tebeljuté Binnen <©ent/enna onbcrlingefa* Qf* 
lutatie / beBBcrt be <0ebeputeerbe banbe <©enerale tmge rot 
Staten ban be j^eberlanben berbaelt bemiferie/en «Bent. 
ellcnbigbcben biefe bus? lange babben geb2agen/ bet 
bertreb ban be remebien uit ^pangien/en be mutina* 
tie ber ^pangiaerben baer op gcboïgt / met bet opne* 
men ban bet oo2logöboib Bp ben-luiben gebaenboo? 
autorifatieban be ï|eeren föaben ban be Staten / en 
batter niet Beguamelpberen toerbe gebonben/om te 
remebieren be lefle inconbenienten/conferberen be au* 
toritcit ban ben Coninb/ en be Catbolpe jtoomfe 
Religie / als? te maBen eenb?acbt onber be Staten / ett 
toeberte Bomen totte berlaten onberbanbdinge ban 
252eba / ben berBlarenbe/bat boe toaren opboubenbe 
be meefle f toarigheben Bp ben boo?gctoenbet/ ten aen* 
fien ban bet bertreb ber b?embdingen / en bergaberim 
ge ber Staten <©enerad/ben berfoebenbe batfe nu in 
bie gdegentbeib baer toilben boegen tot rcbdijbbeiö/ 
en biergdijbe beitoninge en bermaninge: toaer op bc 
(©ebeputeerbe ban ben $2inre ban (©rangien en ^ta* 
ten ban igollanb en Eeelanb BdeefbdijB anttooo2ben/ 
bat fp ban meningc toaren en begoten babben gene ge* 
ïegentljeib te berfuimen / ban ben te boegen tot alle re* 
belghbeib / tot Beb02beringe ban eene goebe bafte en 
oprechte b2ebe-mabinne/ bertonenbe bunnen lafl in 
’tB2ebe/inboubcnbe onber anberc be claufule/batfp 
mofïcn bolgenenbolb2cngen bare aenBicbingen/ge* 
baen in be boo?f5 fjanbelinge ban 252eba. ^Daer en Bo* 
ben hebben fpgeeifebt fpecificatie ban ben Staten ge* 
neralyhen geöenomineertin ben-luiben commifT/en 

mug 



itiitfgabcrs aggreatieban allen Den^teDen/en %c; 
tien ban elbe probincic Der Staten Die geen commiöïe 
gegeben IjaDDcn. 3©elbe Denominatie en fpecificatie 
Öen geDaen is / en fouDen om De fpccialeaggreatic 
ftöröben aen öare principalen. &es anDecen Daegö 
Den zo 3pn De boorf? <©eDeputeerDeten toeber?ijDcn 
toeDerom bp Den anDecen getoee}}/ en öebben maibam 
Deren gdcbcrt toppen Dan Dunne refpectibe procura; 
tien. Rebben oob De ©ebeputecrbe Dan Den $?ince 
Dan ©rangien en Staten Dan 3§ollanD en ^eejanDte 
boorfcööngebracöt/ en alDaec geprefenteert Dele tJ?ie^ 
Den gefcö?cben in cöffren / fo Dan Den Coninb Dan 
^pangien/alö Dan Seronpmo fioDa en anbere toe* 
fenbe alöiec te HtanDe / enbeljjb tfrecbenDe om Door fee* 
Drog en geDeinjtDeiD D’onberfatcn en intooonDeren Dan 
Defe$ebetlanDente brengen inceutoige jlabetnpeen 
DtenfïbaeröeiD/met Dele biagten tegen Den hertog Dan 
2l!erfcbot/©rabe ban©ber(ïein/l£eere DanCDam? 
pangnp en anDece / Daer Dan fp toppen fouDen Doen 
maben enoDecgeDen / fo Dat een legeiijfe öcn te beter 
mocDte toatöten / als om te berfïaen en te Doorbomen 
DunbofeDoorfier. 

^amcn ©ebeputeerbc Dan De generale Staten Dan De 
$eDeclanben ?ijn getoeeft / De eectoeerbige l^eece San 

purcetöe Dan Der %tnben / 2tbt Dan <§. ©eertruit tot £euben/ 
pa» öe j^eece ©iflain 2Cbt Dan <§. gieters tot ©ent / J^eere 
jJJJ" ï^attljeuö 3Cbt Dan ©iflain geboren 25ifircöop Dan 
wei / tot Sfitrccöt. ï^eer San De |Bol l^cerc Dan Metingen. J^eer 
3e b?cöe- 5pcancopö Dan J|aeltoijn Jgeer Dan Etoebegem/ ©om 
fftot Derneuren Capitein Dan $£ubcnaerbe. J^eec Caerle 
cent. Dan ©aberen l$eere Dan jfccfin fiiDDers. ^eere €U 

fiertuS Staminus doctor in Den fietstenen©rofep 
feut binnen D’ilnibecftteit Dan Hleuben. fjfieefler pe¬ 
ter De 2SeDece fiaeD in Den fiaDe Dan ©laenDeren / en 
l^eere ©uintin Du pet? / eer (te Dan De ^cöepenen tot 
Sèecgen in Igcnegoutoen / met San De pnnantö / oob 
fiaeD en Jfieeftec Dan De fiebentnge Des ©oninbsin 
25rabanD Sen-luiDec Secretaris, 

jpamen ©eDeputeecbe Dan Den ^eere pinte Dan 
K; rangien / fiibberfcöappen / ©Delen en Steben Dan 
puteecöe jgollanb en üeelanD 3tjn getocefï/ ^eecen $ötltpS Dan 
>a“ ö'n .flfiamit / Heere Dan £. SfllbegonDe. 3CcnoulD Dan 
aan ©; <©orp / J^eete Dan (©eemfcöe* ïtëilödm ban Suplen 
:a»g(e» Dan j^ieuDeit/ï|ecre Dan ï^eecaertsberge/ ^cljtlt- 
•*?“?, bnapen. J^eere SllDriaen Dan Der IBijlcn/ doctor in 
antfen öen ficc&ten en fiaeD neffens fijn ©rccUcnt. en in Den 
eeeianö ^robincialen fiaDe Dan igollanD. jBeefterCorneliS 
F*lace De Coninb Eiccntiaet in Den fietsten / en meDe fiaeD 
•ictcW. beffenö fijn €rcell. jBeetfer putoel^ ©upgf 3CDDO; 

caetDanDenHlanDcDan J|oUanD. JBeeficr peter De 
fiijcfee ©ailliu Dan ©lifTingen. ^intSom.ö Dan Den 
tichele fiaeD Dan ^eelanD / en 2CnDriej3DeSonge 
25orgermeefler tot ifiiDDelburg. 

<©e Doorf? ©eDeputeerDe öebben Door eerfï fo Dele te 
Djege gebracfjt/bat beiDe partpen geconfentccrt fjeb; 
ben te Doen cefferen De Drapenen / tottec tijD toe anDer.ö 

üffen be fouDe DjerDcu georDonneert / en ijs in JgollanD publica- 
nöccfa» tieenDerboD geDaen op lijfstraffe / Dat ntemanDDen 

onDerfaten Dan Den Coninb / en DanDenpobincien 
Dan bertoacrö-oDcr en fouDe DefcDabigen. 

J®p fullen nu De boorf3 l|eeren Daer toat bp Den am 
Deren laten befoingneren opte breDe/enmiDDelretijD 
Dcrbalcn eenige anDece faben Uier te Dorenö / en gebu- 
renDeDefeöanDclinge gefcljieD/en Daer naDeacticm 
ïcn Dan Den DreDe/fo Die fullen befloten DjerDen Doort- 
brengen. 

<©en 25ifTcl)op Dan ©rocm'ngen S^n &mjf Uim 
a«öff tebroeDer io tttfTcljen Den 6 en 7 ©ctobriö Deo fnacgtO 
„r- aen De pejie gejiorben / 0p brao een gierig man en in 

fijn DooD-bcDDe feer bebommert mette 4000 DaelDecO/ 
Die Die Dan “Hutoert bem niet en DrilDen betalen / Daer 
Dan l)p nu gocD befcljciD OaDDe bebomen / anDerO Drao 
lipeenbrunDlijbman/bp enmocljt geen aenbrengerO 
lijDen / en en toaO niet bloeDDorfiig / ijoctoci 0p Dan De 
nieutoe 25i|Ttboppen bjao / Die in geftclt toaren om De 
Snguifitie inDeileDerlanDen in te brengen/gelijb in 
t begin ban Dcfe ^iftorien berljaelt iO. <©e ^eere Dan 

2öillp DjilDe op een feberen tijD een groot getal / om De 
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fufpitie Dan Dat fp Dan De fieïigie toaren/gebangen 
Öebben/ maer öp Öeeft ficlj met alre matöt öaer tegen 
gefïdtcn’tfclbe belet. 

<De Staten ©enerael Daer Dan De ©cDeputeerDe 
tot25rnffeI toaren DergaDcrt /om te beter teboorfien ^fCaöot 
tegen De rebellie en tprannpe / roberpe en moettotllig# toecb gt> 
ÖeDcn Der ^pangiaerDen öebben refolntie genomen/ j10"”1tot 
Dat tot Derncötinge Der faben/enbpfonDerDeoccup ya„Düe 
rentten en toebaliingen Der oorlogfaben notclijfeDec- DeiciDm» 
eifcöt toecDe een ^ooft te öebben / om in alles; te boor^ ÜE^ 
fien/en Daer toefp fouDen mogen öebben rctoursSenfSc/ 
tocDlucöt/öebben Daer toe geboren De perfoon Dan mijn imge Dec 
^eere Den hertog Dan 2tcrfcljot/ alg; D’eerfrc Dan Den 
fiaDe Dan ^tate / toelben fiaeD gefielt igi bp fijn Jfiaj. 
ten ©oubernemente Dan De Doorf? SanDen / en öIsè 
boornaemfte perfoon Der felDcr. 

€n alfo De Doorf? hertog niet en fouDe mogen in ©« •«» 
perfoon tot alless en oüer al Dateren / mitp De grote fa? “an S 
benDejO Doorf? fiacDst / i& goeD gebonDenDen ^eere imngtot 
©rabe Dan Ealaing te biefen tot fijnen luitenant auit^ 
©enerael in faben Dan oorloge. IX1 

€n om De l^eeren ^ooft en Etuitenant ©enerael ban am 
ban fiaDe te ö^lpen en affificrcn / ?jjn gocD fuffifant en 
beqiiaem geDonDen te Derbiefen De ï|eere jBarguigi 
Dan l§abre/ Den i^ecren D’©ngupesf/ a©illerDai/©on# boren, 
gupes; / aBeuegem / De ^ebere / ^teenbeeb / ^uatijn 
en JBericourt/ban toelbe De Doorf? I^eerc fouDe mo- 
gen nemen/ biefen en beöouDcn fulbe Die öern fouDe tan 
goeD Dunben. ’t ïfooft 

€n tot Beit-maerfcöalb öebben Door bequaem ge> 
boren De Doorf? i^eere Dan ©ongupegD ®ent* 

©onDenoobnoDigDatfe alle öaremacötcnt’famcn rad. 
fouDen boegen /om een leger temaben in alDernaer^ 
tiigöeib / om Den bpanD ’t öooft te bieDen / en Dat om «©o», 
fuljt te bolbrengen noDig toasi terflonD / en in Der Daefi aupeg 
te monteren enberbullen De 23enDen banpDonnan* 
tien/Die men fal bonnen licöten en tot Dien etnDe öen fC&ai&. 
eenige goeDe betalinge te Doen / en Daer en bobenin ©r^>ta» 
Dtcnjl te nemen nocö 400 paecDen / öalf ïanciecgi en 
Öalfpfiolier0 Dan De CommanDeur 25acDefcm/ an? tnnbm 
Dere Dpf Compagnten getoapenDe pfïoliec^Diecen nowsei» 
©elDerst €Delman prefenteert inname Dan^pmon^J,0*^' 
SSelben / en i^enrib 25atlor geboren uitten Eanbe Dan ie3er op 
Blimborg met fes; DenDel boetbolje/ nocb aoo getoa^ 
penDe ruiters te paérDe IjarguebufterS onDec öet beleiD 
Dan Den J^eere ban S^mcrfele / ?ijnbe berciD om te anöfn 
marcösren / en tot beter berfeberinge Jjet toaertgelD te ’t öooft 
continueren op ttoe of 3 000 ruiters. 

31Belbe Doorf? refolutien alfo genomen ?ijnDe op‘ 
’tbeöagen Dan Den fiaDen ban Staten / ?ijn De felbe 
bpDenboorf3 fiaöe Den 23 ^eptembriS goeDgebom 
Den / en öebben öen Daer meDe geconformeerd/ en bom 
Dcnbebeuce Der DoornoemDenï|eerenalöierDcrDaelt 
alle t’famen goeDentoel gequaltficeert/omDelajïen 
cefpettiDeljjb Daer in beröaelt / te bolbrengen. 

<Ên alfo men DerflonD Datter geen goeDe cccrefpon- 
Dentie toas tuffcöen ’tboctDolb Dan 2£elfl / en licljte n'e7röe 
c^paenfe ruitecen en litöte paerDen 25orgonions en ^an 
Staltanen / toerD goeD geDonDen / fo bp De Doorf? ©e- S 
DeputeecDe Dan De Staten ©enerael/ als bp Den fiaDe hoiie 
Dan ^tate / Dat men toeDerom na 2teltf fouDe febieben ««nae 
omljaer meninge te toeten/of fp metten hiaten Dcc gce’rt/ 
ISeöerlanDen fouDen toillen als nocö öanDelen om te nnpöat 
Dertrecben / mits Öaec Decfeberingc DcenDe Dan De re; ft «ft 
fïe ban öaec acljter toefen: in toelben geballetoeDec; 
fpDelijb ©eDeputeerDe fouDen gefonDen toerDen ter Dm ber* 
plaetfen ais men fouDe goeD DinDcn/maer alöoctoel tmhw 
aen Ijen-ïuiDen eenige tot Dien einDe gefonDen ?ijn/ De 
felbe aenbieDcnDe Dolle betalinge / ten Dele gcrcet (en jiam. 
DoortS goeDe berfeberinge mits Datfe tcrfronDuitDen ©öRt» 
EanDe Dertrecben fouDen / fo en Ijcbbcn fp Daer na niet jg* 
eens toillen luifteren / alfo fp toat anDerS inDenfingmimr» 
ÖaDDen / ais na gebleben is. 

€n DonDen oob goeD/ toaert Doenlijb/ metten ©uit^JX' 
fen Coloncllen te DerDzagen / Die Ijen Compagnien in tte om 
Diberfe plaetfen öaöDen in 25rabanD / BlaenDeren en nime 
in fêenegoutoe / mits Oen belobenDe berfeberinge Dan 
betalinge Dan ’t gunt Den DeugDeliib mocljt toebomen/ ndU’tï 
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7 zo Het negende O Boek* 
tnföïca* opbatfc nffö modnett gebouDen toeröcn tot öicrfrc 
ÏZ%; DecSanöety en bat De ^pangiacrbcn niet en fouten 
oen. toerben ingelatcn in te fteten Die fp in Ium betoarins 

pc Dabben. <Dit artiai! bonten bic ban Den £iaöc ban 
^tatc feer nobig/cn bat men aliebebotren naerfiig; 
fecib öficr in foubc Doen/ niet aïicen aen De €ofoncilen: 
maer ban gdijfeen oofe in’t particulier aen DefoiDa; 
tett/fclföinöepdncipaelfle plaetfen öaerfebemccflc 
in getale laar en. ^itiö cofe op fommigcplactfcntc 
toerfe gefteït / gelijfe nuCl) fal toerben berïjaeït. 

ïicfoïn* ban nelybcn gerefdbeert bp De ©enetale ^ta? 
?«”>» boenf5/'Datnienfouöefrlmjben aenbcnConinfe/ 
aen ben ooTï aen De patifelpci^epiigiieiö / aen Den Üeifct / De 
«nniofi/ 25ifTef)oppcn ban %uph en Colen/ Den J^ectóg ban 
hm Ciebe / en anDeren ppincen bcö ïltji; / en oofe aen Den 
JDauji/foc 
itinTn ©ouberneur en Staten ban ©ianfetyfe/ ^obe ban 
Sn aii&e* 25ourgoinge/ te toeten aen Den Coninfe / De fuflificatte 
X ban De"gocöe meninge ban De felbe lieren Staten/ en 
pttawt Dat De £3 eer en ïtabeit ban ^tate ban baren toegen 
tai tter? öacr toe boegen fouben bare toieben tot bebeflinge cn 
acbmge fcerfcfecringe’ ban De boo?f5 juftificaticenbcrDcDinge 

ban bare aoebe meninge. €n aen Den üetferenan= 
Derc i^mceti Dcö ftijr om De «Emitfcn fecrtoacrö-cber 
3ijnbc/tegebieDcn Ijengeenfinö teberboegen metten 
gemutineerDe en toeDerfpanntge ^pangiaerDen/ ert 
Daer en boben alten anDeren IgüogDmtfen te berbieDen 
ban ben in baren Dicnfte te (tellen. <0>it bonDen Die 
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ban iBecbden te bcftljttmen én afiïflercn bónbolfe/ 
munitie en alle anDere notdijfebeib/ tegenö Dc gene Die 
tegenö De boo?f3 (taD fouben toillen getouiben eentgé 
acten ban bofttliteit / erp2cffdijfe oofe berblarcnDe Dat* 
fe niet cn bcrflaen pet te tracteren ’t todfe foubc mogen 
toefen tegen bet Cbfeften ©clobe/ cuDe Catfeolijfee 
ïïoomfc feerbe of De fBiniflerö ban Dien / nocb tegen v 
De boogbeiD/onDecDamgbeiD/en bdjoedijfee autoris 
teit ban Den Contnlt baren natuurlijken Beere en 
p?incc/ berblarcnDe oofe met bare Declaratie niet te 
abbopcren De aentaflinge en bctoacrnïffe ban eenige 
ban Den ïgeecen ban Den fiacö ban Staten gefefeiefe 
Den 4. (fommigcfcggcnDcn 14.) ^eptemfoiö Doelen 
leScn/ alö ban Den oojfabcn en reDenen ban Dien niet 
onbcrricbt5bnÖc/ enfeebben tot Dtcneinbe/ om mets 
te bö02f5 Staten Ó3enerael tc befoigneren eommifTie 
gepaffeert op ^onfefieer ^joban ban ^efeoof / en jjlX 
3fortö Caerbout / f^enfionariö Der fclber frab. 

<Bie ban atrcd)tgelij&eb?iebenbanbcn SaDeban 
Staten ontfangen bebbenbe/ Dat fp bare ©ebeputeers 
Dc mebe tot puffel fouben fenben / om metten Staten 
ban ben anDeren ElanDen cn $2obmden te tracteren 
en befoigneren optc pacificatie en bertreb ban Dé 
^pangiacrDen/ fonbee De toelfee bc pacificatie niet 
mocbtgeeffectuccrttoerben/ ijebben eenb?acbtelüben 

Jlobcmbjiö ïjarc Ccmmiffarifen alfs gefloten / ben 3 
Dóe tot puffel bjcfenbe/namentip be B)eere <Êngcis retujëa 

ban ben Habc ban JBtate oob feer noDig/alfo baer ban j bjccbt ban 25?uöefen/ <E>omtreforier / ^Jonpeer ^cn; n!eöe 
niet Dan gocD cn bonDe bonten / en Dc bo?Dermge Der rtb ban SïbbouDe ban IBecrtcn / l^eerc ban ©ffelfetn/ Sui 
gocDe mchtnge ban De J^ceren Staten boomoemt/en en 3?ofjan (€aetgi ban Slmerongen/enDegeneDiefp «sene* 
ftenDe bet fdkijben Dat De £|eeren Staten fouDen bp De felbe fotiDen mogen boegen/of in De plaetfe banDeracl tej 
boen / fouben aöbifcrcn bent mette felbe te confo?mc' felbe furrogeren tot De boo?f5 fabe te aütoriferen en firu bt 

©fe ban 
Meetje 
len bet# 
foflirn 
iicuttael 

ren / fcbnjbenDc ban gelpen nenfnneiBajcftctt/ ert 
dberöalfonicnfonDebebïnDcn te beborcn/bangeb> 
ben berfoebten De Staten ©enerael aen Den KaDe 
ban^tate/Datfein alDerbae(t iteratibe b?iebenfou-' 
Den fcb2pben aen De Staten ban De anDere lanDcn/ 
op Dat Dc felbe Oen laten binten ter bergaDeringe ban 
De boo?f5 ©enerale Staten. 

€n aifobie ban iBecbelcn berfocfjtfjaDDen/Datfe 
fouDen mogen netitrad Dlpben fitten/fonDer Den aen 
D’ecnc of D’anDcrc partpe te berblaren / fo isfbp De 
Staten ©encrael en ü?aDe ban &tate/ geenfinis goeD 

‘%°r nocl) racDfaem gcbonDen / ont Die ban jBecpelen neu# 
rnacc * tralitcit te betotlltgen: Dit iö alfo geDacn en gerefob 
toets beert binnen puffel Den 15 ^cptemb. 1576.cn toaö 

onDertebent Berty. 
lï.Z: <Dte ban ©laenDcrcn toetenüe Dat Dc Colonel 

clacjopolbtijler grote ctorefponDentieDiclD met^am 
cDio D 'Jfbüa Cafïclepn ban ’tCafleel banïïmtoer# 
pen / en Darter binnen ©enremonbe lagen / D/ic fiers 
fee bacnbclctt ban fijn ftegiment / toaren feer Des 
Docbt Dat Dc felbe D’ecn tpD of D’anDeremcttc genius 
tineerDe fouDen mogen aenfpannen/ tonerom fp om De 
gcIcgembetD Der ^taD/ieggcnDe feer DegraentopDe 
rcbicre 5Pcnre (Daer bet fijne name ban boert) bijf 

^pa» 
bölfeomenmacDt/ autoriteit en ontoebe?roepeIp Des giatt# 
bel te geben/te compareren mette ©cDeputeerDe ban ÖCB’ 
De anDere Staten ban $eDerIanb/enalDaertetracs 
teren/ aDbiferen en refolberen op De miDDelenbanDe 
Pacificatie / bertrcfeDcr ^pangiaerDen uitten %an* 
Dc / en al 3t gene Daer aenDepenDeerDc/ fonDernoc^ 
:an.ö pet te bcranDcren in De heilige Catïjolpe doorns 
fe Keligie / en D’onDetDantgDeiD Die men De Coninfeli> 
feejBajeficitfcDulDig toap: toelberfiaenDe nccDtanst 
Datfe Doo? De felbe acte niet in confeguentie en fouDen 
getogen toerDen mette anDere patrimoniale SlanDen/ 
om in toefeomcnDe tpen tnDc generalité ban eenige 
lafien/petitiën of coniriDutien met De felbe patrimo* 
niale EanDen Detrocfeen te toetten/ maer Dat fp-IteDen 
Dachten te DltjbenDic0acngaenDe in bun gcDcel/ en Dp 
fyne iBajcfieit / fijne jBajefieitiO eeben en nafeomeiins 
gen getractcert te toetten / aio anDere nieutocfeojtsS 
aengefeomen p?obincicn/ acDterbolgenDe bare otiDe 
cofiumen / ufantien en p?ibilegien / DenluiDen ban ous 
Den tijDen competcrenDe/ en bp fpc IBajefieit gecons 
firmeert en Deftooren / toaer ban fp-luiben toel tx* 
p^cffclijfe toaren pjotefierenDe. 

^P-lutDen committeerDen ten feïben tijDe mefee 
UB*. 5PIoriö <€in DaerluiDer HDbocaet / om fo aen Den 

■ 

mijlen ban ©ent/ban gniffel en JlBecbelengeUjfeebijf, ï?aDc ban Staten al.ö aen Dc Staten ©enerael te res 
mijlen / ban SEnttocrpen feö mijlen / cn ban 3£clfi ttoe 

©te ban mijlen / grote moeiten öcDen/bolgcnDcDcboo?gacns 
*x'Dc rcfolune / om De boo2f5 fmeebten Daer uit te ferijgen. 3©Iacn# 
öercu 
bopcnöe^aer tegen arbdDc baren Colonel poltoijler om 
öpe 
©uftfe 
toaenbe# 
len ban 
lOaUnij# 
Iers re# 
aiincnt 
uit Bar 
rfüiou# 
öc. 

’t felbe tc beletten/en Defp2aelt liep al Datfe mette ge> 
mutineeite gcacco/Decrt toaren om Dc ^taD in ben- 
UitDcr banDen ober te leberen/ bocb iö Datgerucbtc 
balffbbcbonDen/tonnt Dieban ©laenDereneinDeltjfe 
met De felbe acco2Dceitcn en baer öacr uit feodjten/ en 
Den öacr ban alfo bcrfcheiten / Dodj liep bet lange aen 
eer fp öacr uit togen. 

ZDic ban iBecbcien na Dat ben afgeffagen toaö rrens 
tralitcit tc ijoubcn / en Dat ben bp Den Babe ban ^tatc 

©fc ban gctommntcert tot ben goubernemente ban De ^ 
narrt)?. DerlanDen / bebd geöaen toaö Ijcn mcDc te boegen met 

Dc Staten ban De anDere pjobincten tot 23utffd bers 
gaDert/ Ijebben na bange Deliberatie op ben 15 ©ctob. 
bcrblaert ben tc boegen mette Staten banöc anDere 
3Ianbcn jegenö De ^pangiaerben/ en bat fp bare ©Cs 
bepmeerbe mebe tot 232t«0el op öc bergaDeringe fotts 
öcnfcnöen/ uutö bpbc anDere Staten belobenDc Die 

monfiteren De grote pcriculen en berfcbeiDen f toarig^ 
IjeDen/ in De todfee fieb De flaD / (leDcn enSanDcn 
ban ötreebt toaren DebinDenDe/ fotoel obermitö bet 
feafieel met ^acnfe folDatcn Defet/ alö om bet mes 
nigbulDig ferijgöbolft/ fo inDeffaDenffeDenalöp?ms 
cipalijfetenplattenlanDeleggenDe/fonDer gclD ofee* 
nige pjobifte ban leninge / pilgerenDe / fcbattenDe / en 
robenDebcnfd)ameIcnfeuiö»tan/in geen anDec boes ^fb3a 
gen Dan of bet openbare bpanDcn toaren / Dat öacrom mtrrröt 
De boo2f3 ïjeeren gdieben fouben tc ramen eenige bes jwrf» 
guamcmibbelentegenbct feafïcel /cm De bo?geröen “fIS# 
mtoconöcrö Der flaD dtredjt ban De grote D/etges tm «e# 

Jen ber# 
tilarcn 
fjcii met 
öe £>ca= 
ten <3c- 
setari. 

menten ban ben ^paenfen Capitein Daer op 3ijnDe/ n«a«i 
cn De pcriculen toe Daer uit apparentelijh fouben mos 
gen fp?uiten/ te beb2pen en berloffen/ bat oefe be boo2f3 bet tw# 
ïjeecen / alö bet feafieel onöergeb?od)t foubc toefen / be ^pf*',aa 
flaD/ Hebcn en lanDen ban Utrecht fouben berloffen 
banalbet onnobigferpgöbolfe/ berfelarenöeöat bp fo tja me. 
be/re baer in met geen p/entpte rcmeöie berfien en t’totmt# 
too?bc/ Dnttec grotdijfe tc öefo?gen teare / Dat be €a= 
pitem ban ©?eöenbo?g ter eenre / en bet ferpgpboife ttoih. 
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©jctiati 
©ouiilt 
üorsjctt 
[jen met 
be 4'ta’ 
ren <£Pt' 
nerael- 

©ic ban 

ten fjen 
genoeg 
metöe 
Staten 
©ene» 
tacl. 

ter anber 3ijben / boo? befperatie ban Bonger en Bont 
met bp een rueben/ en De (lab/ en mogelijb ooft an? 
Dece (tebenbanbeEanDe ban ötreebt fubitelijbtoel 
oberbaiien en faccaaeren foube mogen. 

<©ie ban <©oo?nib Bebben ooft gecommitteerde? 
re Soiö swiegambe ^cljtltbnape enjfêee(ter€caf? 
muö Cfjambge Kaeb en $enfionari6 ban De felbé 
(lab / om Ben te btnDcn op De bergaDeringe Der ,§fa? 
ten t^enerael tot gniffel/ en albaermebeteaDbife? 
ren en refolberen op te faben ban De pacificatie en Bet 
bertreb Der ^pangiaerDen/ toelberffaenDe Dat alDaer 
niet gelianDdt nocBte getracteertenfouDetoerbente? 
gen De onDe Koornfe CatBoiijbe Keltgie / nocBte tegen 
De BoogBcit en autoriteit ban Den Contnb. 

ZDz Staten ban E iffe/ ^otiap en <0?cBierö Bebben 
3Liftc / gecommitteert De ï^eere jf rancoi6 De ï£ap KibDer en 
©o»3» enige anDcre/ om mebe metten anDeren Staten tot 
Ztfi JOjaffd bergaDert te tracteren en aDbiferen op De fabe 
ooegen ban De pacificatie en ban Bet bertreb Der ^pangiaer? 
jen tq? öe ücn uü Dcfc Eanben. 
©Se^ <©fe ^an €>elDerlanD en ^utpben BaDDen tot2S?uf? 
:acf. fel gcfonDcn Den Ij^ccre (SBierp ban UBeiflern Baren 

<0ccommitteerDe / gdijh boren berBaelt iel / berblaer? 
©te uan öen fjcn gcnoeg mette J^eeren Staten <0enerael te 
?nö en conftumeren/Dan toiflen niet Boe Dat fp ’t BaDDen met? 
gutsen te grote menigte ban Bet brijgefbolb Daer fp mebe toa? 
ww ren beftoaert/berfocBten remebie om Die ban Den Balfe. 

guijt te too?ben/ en Datmenfe elDertf Daer DennooD 
bereifcBte foube mogen gebmiben. 

,§o Dat Dc Staten <0enerael alle Dage fferber toer? 
Den / en Dat Baer alle De fj?obincien genoeg toebtelen / 
uitgenomen Eutfenburg en enige anDere / Die ban 
©?ieffanD en <0?oeningen en bo?(ten ficB niet tod 
openbaren/ obermit6 Baren ^taDBouDer De ^eere 
ban 2&illn De Staten boo? rebellen/en Dat BP ©?ief? 
lanD mette Cafieelen ban EeeutoerDen / Martin? 
gen / ^taberen en anDere (lerbten in bebtoang fjielt / 
al6 oob doeningen met Ijet nieuto Cafieel / D’todb 
BP feer gebo?bert en gefferbt BaDDe/ oob Den <©am/ en 
boo2t6 met 3ijn garnifoenen. <©ocB Bobben De Staten 
<0enerael Daer na binnen <©?oeningen gefonDen Bare 
«ESeDeputeerbe/ al6 De b?ebe tot<©enttoasf getroffen/ 
gelijb top t’3ijner tijb berljalen fullen. 

©c ei* 3£e <0?abe ban Den 23erge Beeft uit 25?emen aen De 
»«öan Staten <0cnernel tot puffel gefonDen fijne <©ebepu? 

teerben Koelof ban jBeinben en picolaesi (Conneben 
W met b:ieben ban creDentie ban Den 5. <0ctob?i6 / Doen? 

btfcuteet' De De boojf3. poeren Staten begroeten en $ijnen tod? 
^ac"öegenepgDen gebiebeniffeen brille bewonen/ Ben toen? 
öerto fcljenDc alle booffpoeD en Bril in Baer aengebangen 
cad / en tneeb/met acnbicDinge ban allcö Dat BP bermocBte tot 
toatfön pg\jo?Deringe ban Baren Beiligen aenffacB * Benluiben 

toaerfcljoutoenDcal6Dat BP ban getroutoe en geloof? 
toeerbige peefonen ban berfcBeiben plaetfen toaö ber? 
abberteert Dat De tirannen (Bare bpanben) Bare<©e? 
committeerDen fonben Bp allen l|eeren/ ^teben/ 
«©ouberneurss en anDere ban Bogen en legen (late in 
<©uptfïanb / om ban De felbe te erlangen t’fjaerDet on? 
Derfianb boctbnecBten en ruiteren/en Dat fp groote ge? 
fcBenben tot Dien etnbe toaren uitgebenbe om t’ljenDer 
benneten te geraben/ geeft IjenluiDen Daeromtebe? 
Denben of fp niet raeDfaem en binben/Dat bp Benluiben 
enige ruiteren en Kegimenten bnecBten fouben Dienen 
opgenomen te toetben/om fobanige aenffagen te belet? 
ten/en De bomff e Der felber bpanben teberBinberen/of 
Doo2 <0oDcö genabe ter nebet te leggen en ffaen / en fo 
De boo?(3. ^eeren Staten ’t felbe geraben bonben / fijn 
<©. iö teilbg en bereib tot B^t toelbarenen beffebeO 
babejlanbo lijf en goeb te aebmiben/en mito Bd Doen? 
lijb tö te boojbomen en berBinberen ’t boomemen De6 
boo?f3 bpanD6/ mito Daer ban terffonb anttooo?De be? 
bomenbe / te meer fo Defe fijne troutoe toaerfcboutoin? 
genietengefcBteDDanban goeberBerten/ ban gelijk 
ben Bp oob BooptDatfe nietanber6 en foube beBoren 
berffaen tehjerben. 

3^en 17 ^etebuo Bobben De Staten banpeberlanb 
ban oenen groten en langen b?ief en ban groter fubffantie 

öegefcBsebcn aen Den CatBolijben Coninb ban ^ifpan? 

aengc» 
ben (ë 
getueefï 

yit 
/gien/ Daer in berBalenbe in lange De grote fouïert/ ten «e# 
eracticn/ oberbaDcn en meer Dan barbarifcljegjou? }?rfrraI‘ 
toelijbe b3?eeDljeiD begaen bpDe^paenfefolDatenen 
anDere bjeemDelingen Bare aenBangeren/ m Boe Dat benam 
De ï^ertogc ban Slilba en fijnen nabolgerbeneroot 
CommanDcur Defe EanDen berbult Dabben (fonDer Spaou 
enige noob) inet een menigte ban ImjgobotB/bpanDcn sten- 
ban o3oD en ban Der herben / en ban De eere en glorie 
ban fijne jBa jeffeit/ en ban De gemene rufle/ Bebbenbe 
Den niet bonnen bebtoingen ban te feggen Datfp Daer 
fulb een menigte fouben inb?engen/ DatnienDc fdbe 
niet en foube bonnen Daer uit brijgen/ aio metten 
bjaer8eiDgefcBicDtoa6/mi6bmibenDe alfo D’aurori? 
teit/ »©oubernement/ toettelijb engerecDtig<©fficie 
banDenP?ince/ fo goeD enfacBtmoebigban nature/ 
al6 fijne jjKai.16 / fulr Dat fp Ben boo? <6oD nocB men? 
fcljen nieten fouben bonnen ontfcBulDigen/ Detoijlé 
men Ben in allen geballe en occurrentien tod BaDDe ge? 
Dient ban goeb abbij6 en fuiberen raeb / gelijb al6 
toaeracBttge pberige en geBoo?fame onDerfaten toe? 
(laet / en Dat Bare retDtbaerDige blacDten Doo? Bet be? 
iet ban De boo?f3 <6ouberneur6 en toeemDdingen/niet 
en BaDDen bonnen bomen ter oren ban fijne jDaj. €n 
nabienbefabennufoberre toaren gebomen/ Dat De 
felbe ^pangiaerDen en b?eemDdingen/’t gdjde $anD 
D?eigDen te bertooeffen/ niet paffenDe op enige gebo? 
Den of beiboben ban Den KaDc bon ^tate bp fijne 
Jföaj. ten <0oubernementcbau fijne peberlanben ge? 
fielt/ en Datmcn bebonDDaer Doornemen tot geDeel 
berberf en onberganb te (Irecben/ fo toaren De fdbe 
Doo? Den uitterflen noob gepoft om De fdbe beo? bpan? 
Den en rebellen ban fijne jBaj. en iBajeftcptö Sanöen 
te berblaren / en De toapenen tegen Den aen te nemen/ 
opbatnocDtan6Defabeboo?fobde inl)entoa6/ fon? 
Der enige bloetjlo?tingc moebte toerben geaccommo- 
Deert / BaDDe fp De fdbe berfcBeiben goebe en reDelibe 
conDiticnaengeboDen/metbergiffeniffeban alle’t ge? (f, 
ne gepaffeert toa6/ D’toelb alle6 bp Ben afgeffagen 
toa6/ maer ten laetflen fienbe Datfe tot egeen rebelijb? 
BeiD en toaren te betoegen / fo BaDDen fp Ben bolle Be? 
talinge ban Ben acBtertocfenDe folDpe aengeboben/ ten 
Deel gereeb gelD / en boo? De reffe goebe berfebertBeiD/ 
mit6 Datfe uit De ^eDerlanDen fouben bertrecben/Dan 
blebcn eben obffinaet / en nabien Baer boo?nemen niet 
anDer6 en toa6 Dan’t geïjeele SanbcnD’onDerfaten 
ban Dien in bier en bloeb tefïellcn/ en Dat te beDucB5 
ten toa6 Dat fp in ’t einDe tot Baer boo6boo?nemen 
fouben mogen bomen boo? Den groten aenDanbbiefp 
focDten te maben / mitö oprupenbe alle Bet anDer bolb 
ban <©o?loge Dat nocB niet gemuitineert en toa6/ ten 
toare Daer in bp tijD6 bp fijne iBajefhgeremebieert 
toerbe. ^0 baben fp fijne |Ba jeffeit ootmoebelijb/ Dat 
Bp toilbe mebdijben Bebben met 5ijne boo?f3. arme en 
getroutoe onDerfaten/ Die niet anber6 en toarenfoe? 
benbe / Dan te tebeninDebeBoo?lijbconberbanigBeiti 
ban fijne Jfêajefteit / en onDerBouDinge ban De Beilige 
Koomfe CatBolijbe Keligie/ enbatBpmetgenaDfge 
oogen toilbe aenfienBarecllenDigBeiD/ en gebacljtig 
fijn Dat Bet toaren fijn Höajeflett6 outffe €rffanbenen 
goeDeren ban fijnen bermaerben geffacBte / en Dat ooft 
fp en Bare boo?faten fijne iBajeffeitö boo?faten fo bde 
goebe en getroutoe Dienden gcDaen BaDDen / baben 
Daerom anDermael alfulbe Baeflige en goebe remebie 
te brillen (tellen al6Defabetoa6bcreiffc8enbe/ mit6 
albe felbe b?embelingen DoenDe bertreeben t ritte He? 
DerlanDen/ Daer fp eenenouDen enberbitterbcnljate 
op Bebbenbe toaren/ dc. 

<©e l^eeren Staten ban 25?abanD / Bebben met 
cenen €Delman genaemt <©ualteru6 ban Der <820ft 
J|eere ban HBalffebe / Die bp De poeren Staten <0ene? 
rad gefonDen toerbe/aen Den fóeiferjBarimiUanu6 
oob gefcB?eben Defen nabolgenDe b?tef. 

A Lderdoorluchtigfte en Grootmachtigfte Keifer, 
fo ÖC(§>ta» Majcfteit is van langen rijden gcwacrtchout, iu rrn bait 

wy niet en twijffelen, van de ufurpatie entyrannife 25?aban& 
overlaften die tegen de Nederlanden van fijne Maje- 
fteits Catholijke zijn gcpleegt by de Capiteinen en 

$pp Spaen- rodiawi, 



722, Het negende Boek, 157^ 
Spaeh/ê foldaten den tijd van ontrent negen en tien 
jaren, datfe door den Hertog van Alva alhier in den 
Lande gebracht zijn , het welke de inwoonders der fel- 
ver Landen geduldiglijk hebben geleden en verdragen, 
mits de hope die fy hadden , dat fijne voorfchreveiv 
Catholijke Majefteit, de waerhcit gehoor gevende , 
defelve daer van verloflen foude : maer de voor¬ 
fchreven Spaenfe foldaten hebben haer dagelijx ge¬ 
dragen van boos tot erger, en de voorfchreven Lan¬ 
den en goede Steden gedreigt met plonderinge en 
roof, en enige der felver alrede vyandelijk en met 
geweld ingenomen , daer door het volk van de fel- 
ve Landen , als mede van Braband , Vlaenderen , He- 
negou, en andere fich hebben ter were geilek, met 
voorgaende bewiliiginge der Heeren Raden van State 
zijnder Majefteit, by zijne voorfz. Majefteit gecom- 
mitteert rot het Generael Gouvernemente der voor¬ 
fchreven Landen. Gelijk mede de voorfchreven Hee¬ 
ren van den Rade met goede en rechtvaerdige oorfa- 
ken daer toe gedwongen zijn geweeft rotte voorfchre¬ 
ven hun tegenweere en defenfie, niet konnende diffi- 
muleren of veinfen eenefulke vyandlijkeadteofdacd 
van rebellie, waerom fy by openbare vcrkondiginge 
en publicatie de voorfchreve rebelle Spangiaerden 
verklaert hebben voor vyanden van fijne voorfchreve 
Catholijke Majefteit en zijne Landen, en dat fy alder 
wegen voor fulke gehouden en getradleert mochten 
worden, maer zijnde zedert gebleken , dat enige van 
de voorfchreven Rade van State mette voorfchreve 
geroutineerde verftand hadden , en hun alle moge¬ 
lijke onderftand deden , hadden enige particuliere 
noodig gevonden enige van den voorfchreve Rade 
doen in de Stad van Bruflel wefende aen tetaftenen 
te fequeftreren , en dat voor eenen tijd tot datmen or- 
dre gefield foude hebben op’t vertrecken der voorfz 
oude foldaten, wefende alfdoen uit de voorfz ftadvan 
Bruflel de Heere Jeronimo de Roda Spangiaert, en 
Raed inde voorfzRade van State,en daerom niet gefai- 
feert,en is vertrocken op ’t Cafteel van Antwerpen, hy 
alleen aldaer ufurperende d’autoriteit van den voor¬ 
fchreven Raed van State, en vervolgens het Gouver¬ 
nement van de voorfchreven Landen , hebbende 
ook doen maken een nieuw zegel, niet fonder blij- 
kelijken fchijn van valfcheid, onder de welke hy hem 
vermeten heeft brieven te fchrijven , en door defelve 
hem toe te eigenen het Gouvernement der voorfchre¬ 
ven Landen , en d’autoriteit van volkomentlijk te ge¬ 
bieden , gelijk uwe Majefteit fal konnen merken en 
nader particulier bekennen uit de copye defer ingeflo- 
tene brieven : de voorfz. Roda metten aenbange der 
Spangiaerden niet ophoudende , de Hoogduitfe Co- 
Ionellen, Capiteinen en foldaten tot fijnen voorne¬ 
men , rotringe en conjuratie te trecken tegen de voor¬ 
fchreven Staten , en onder anderen den Colonels 
Fronsbergen , Polwylder , Carel FoCker , en den 
Luitenant van de fes vaendelen van den GraveHani- 
bal. Boven dat den Veltheere Juliaen Romero uit zijn 
lichtvaerdigheit Placaten haddedoen afvaerdigen, en 
mandaten in fijnen name doen kondigen tegen de goe¬ 
de ingefetenen der voorfz. Landen , niet minnochte 
meer dan of hy van gelijken Gouverneur Generael 
van de voorfchreven Landen ware geweeft, fulks wy 
feer vreemt en oproerig gevonden hebben , en felfs te 
ftrecken tot het gehele verderf ende ondergank der 
voorfz Nederlanden, alles door een onbedachte eer¬ 
gierigheid en ouden ongematigde hate die de voorfz 
Spangiaerden genomen hebben en willen uitvoeren te¬ 
gen dé voorfchreven Nederlanden. Ende begeren¬ 
de door alle mogelijke middelen de voorlchreven 
Landen te behouden ter devotie en gehoorfaemheit 
zijnder Majefteit, overmits den band daer mede wy 
aen zijne Majefteit verbonden zijn, en de liefde en 
affeétietot onfen Vaderlande, mitsgaders om ons te 
verloflen van de tyrannye die de voorfchreve Span¬ 
giaerden op ons willen leggen en houden, fo is ons 
nodig geweeft de wapenen ter handen re nemen en 
volk te lichten t’onfcr defenfie, wel tegen onfen wil¬ 
le, gelijk mede gedaen hebben de Gouverneur en 

Steden van de andere Provinciën, maer ten einde de- 
fe fake niet en kere tot eene grote bloedftortinge, dan 
dat de Spangiaerden gedwongen worden uit den Lan¬ 
de te vertrecken, zijn wy beraden geweeft uwe Ma¬ 
jefteit onderdaniglijk te bidden dat de felve believe 
terftontden Colonels , Capiteins en Hoogduitfeföl- 
daten wel ernftelijk te belaften, op den Ban desRijx 
en daer toe behorende ftrnfte, van gelijken ook den 
Grave van Overftein Gamifoen houdende binnen 
Antwerpen, dat fy hen metten rebelligen Spangiaer¬ 
den geenfins en vervoegen , maer dat zy ter contrarie, 
de Steden, Plaetfen en Landen die zy in bewaringe 
hebben , behouden tot verfekeringe van fijne Maje¬ 
fteit, met laft dat zy gehouden werden daer van re- 
keninge te doen, op ftrafife van fulx aen hun perfo- 
nen, lijf en leven te verhalen. En dat ten felvenaen- 
fien uwe Majefteit van gelijken wil verbieden , dat 
gene andere Hoogduitfen hen in genen dierft en be¬ 
geven tot onderftant der voorfchreve Spangiaerden 
regen defe Landen zijner Majefteit , V. Majefteit 
verfekerende by den eed en gelove die wy onfen Hee¬ 
re God fchuldig zijn , dat wy geenfins en verftaen iets 
te doen noch te laten gefchieden door het gunt voor¬ 
fchreven is, enige veranderinge in de Roomfe Ca¬ 
tholijke Religie , en de behoorlijke gehoorfaemheit 
van fijne Majefteit : dan dat wy alleenlijk wenfehen 
en begeren verloft te wefen van de onlijdelijke ver- 
druckinge en tyrannifche flavernyeder Spangiaerden, 
de welke fijne Catholijke Majefteit geenfins en fou- 
den willen gedulden ons aengedaen te werden , fo 
de felve bericht warevandewaerheit, en verhopen¬ 
de dat u Majefteit fal geneigt wefen tot onfe forecht- 
matigde en onderdanige bede, fo fullen wy onfen 
Heere God bidden, uwe Majefteit te willen behou¬ 
den in lang leven engeluckigevoorfpoet. InBruffel 
deneerftenOöobris 1576. Onderftond aldus. Uwe 
alder Doorluchtigfte , Grootmachtigfte ende alder- 
genadigfte toegedane en onderdanige, de Staten van 
Braband. Ende wat leger, door exprefle laft en be¬ 
vel, ondertekent, Corr.eïius Weelemans. Het op- 
fchrift was, aen den Keyfcr. 

I^ccrcn Staten Cenerari Btbbtn ban geliF 
Ben met ben boo?frB?eben ïfeere 3©aI?Ber ban 

ber <©?atfit (We fp intituïeren €belman en 
neet ban ben Coninft ban ^tinganen) aen ben Éep- 
fer en be KijBsS-ftanben ban ^uptflanb geftB?eben 
feBcre jltffibe ban ben ttoeben <©ctob?i0/ toat b?ee* stegf«. 
ber be faBcn berïjaletibe: boef) tet eenen felbcn ent? 
be ffrecBenöe/ gebenbe gent oefefcïjjtfteltjfeelaflcm 
f p ben föetfer en be ïSpg fïanben aen te ïjeuben / bat 
be boo?fcB?cben Imcben aen be 3Buptfe (ffolonelg en 
<©?abe ban <®berfïein motïjfe gefonben/ en ooBbe 
bco2frt)?eben tnteibtttte inbenföijBe gebaen toerben. 
^ofBbeboo?fcB?ebenbanber <©?atBt Beeft ben beer^ 
ttenben <©ctob?té aen be Heeren Staten generael uit ben ban 
ïkgenff urg geftt)?eben/bat BP op b?pbag ben tteadf? Jec 
ben <®ctof?ig albaer Bcmenbe/ ben liepfer fctftntMa 
felben baeg# be£ mojgcngtuffrBenfebenen acBt uren o™ 
cberleben inag / en ’t Hof feer gealtereert benb/ toaer? Sjg* 
cm fip Bern geabb?effeert Babbe aen ben Heere ban ban 
€ranfom <©?oot-Hofmeef?er/ bic fp in’t Bc?t ent' JBaiff» 
befte 3ijncn laft / bie fictta feibe bat fpbco?Betcjpe; J,0™” 
bietfle banb/bat Bp fiem fcubebinbcnfcp ben Kccrn^ &m> 

feCcntnf/ bie nu Éepferfoube3ijn/ en bat fp Bern teel. 
baer fp fcube boen Beffen artejs en aubientte / Bet 
tociB Bpbebe be$ anberen bacgg/ en Bcm oberlebe* 
renbe fijne f?ieben/ Babbe Bp in’t lange en f?ecbficm 
gebetïareert en gcrrmonflreert fijne ccnimifTie/ bie 
Bern feer gctoiUïgïtjBen geBco? berfeent Babbe met 
een iicflijB coge / met fetoijfinge ban eenen goeben 
pber bte BP toast bjagenbe totte affatren ban 
berfanb / en belofte ban Bo?te erpebitie / toaerem 
lp niet en foube acBterlaten norfite berfuimen in 
3iin beboir/ cm ’t feibe te bobberen en Bern t’cmplo* 
peren met fttibe naevfïigBepb bat fpfoubcngeboelen 
b’cflftt in be faBen feiangenbe / fo toel Bet toelba^ 
ren ban ben ©aberlanbe alsi ben bienft ban 3pn* 
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jFhijeffcit/ bat fp tiacc ban fcuben feeftöen fatisfattie 
cn genoegen. 

Cn öctoijlc bet bier niet gualyft te paffe ftomt/moe; 
ten ton piet een tocinigberbaclboenfo pan pet affter* 
ben bes Keffers fBajdmiliani : ais ban fijne beucb* 
ben / b?oombeib enCobb?ucbtigDeib/ baer pp ban 
bermaert is in De Cljionijfte ban Canon / bie mijn 
huiSb?outoen Oom/ jfonfter a©illem ban puilen 
ban $pebclt/Keere ban (CferaetSfterge uit ben Koog* 
buitfein't $ebecbuitfe obergefet Beeft/ baer ban be 
b?ie eerfie beien in bijf Bocftcn inben face s 5 86* in b?uft 
iiitgegaen 3ijn, baer toerb mentie gemaeftt pag. 774* 
rolum. r. ban be oprecbtigljeib bes Keffers jBaditn* 
lianibe eerde/ be toelfte boo? 3tjneerffe buiSb?outoe 
geljab beeft fBaria be boebter ban hertog Karei ban 
25ourgonbien/bat bP toas een $ffnce fonber gebeinft* 
ijeib/ fonber berraberpe/ fonber ban pemanb pet 
quaets naer te benfeen / fonbet Berffpinge / en bie niet 
eergierig en toas/ nocb nacr g?oot goeb ftonben/ 
maer toas ban naturen toaeracfetig/ oprecht / toe* 
ftaenbe bet gene bat ftillijft en rebelijft toas/ een reept 
bpanb ban alle ftebeftte cn oneedyfte p?actijften: toags 
niet tprannig noclj onberfceniijft: fcBibte alle fijn 
aenffagenbaerpenen/ nietomoneenigbeib/ berBtt* 
teringe cn mjbigfjcib/ of onberb?ucfeinge bananber 
lieben te ft?outoen/ maerbattereenb?atbtigbdbge* 
(licht mocljte too?ben ftpfoberrefeetmogelijfttoace/ 
met banbboubinge ban bet tnelbaten/ Ijoogbeib en 
reputatie bes Hijr/bet toelbe bP boo?|ionb. ©oo?toaer 
een feer feboonen lof ban fulben Keffer/toel toeer^ 
big om te gebenfeen / en bp anbere finten na gebolgt 
te toeeben. fBaer ban ben Keffer fBajrimiliaen be 
ttoeebe baer ban top nufp?eften/ aen ben toelben be 
Stamt Staten ban $ebedanb boo? ben boo?noetm 
ben ï|eerc 3©outer banberC5?acbtgefonbenhabben 
fjare ft?ieben/ too?b in be continuatie banbeCh?o# 
nijfte Carionis in"t bierbe beet/ mebe Bp ben boo?* 
noemben fonbet ban Willem ban builen ban $pe* 
belt/ uit ben fjfrancoifen in SDuitS obergefet/ Be* 
Ctijpenbe be notabelfle en boo?naem|ïebingen/ ge# 
febieb 3ijnbe onber be regeringe ban ben Keifer Ca* 
roluS be bjjfbc/ tot be boob ban befen Keffer jBad" 
miliaen be ttoeebe (’t toelft noch nooit in $eberbuits 
geb?uftt isBf/ en top metter bulpe OobeS/ met bet 
bijfbcbcel/ bp mpberoolgt/ inboubenbe begebenft* 
toeerbigfle gefebiebeniffen in be gehele toerelb/ ge* 
febieb febert ben aenbanft ber regeringe ban ben 
<0?ootmacbtigjlcn Keffer fïobclpbus be ttoebeban 
bien name synen ^onc/ tot bes felfsoberlijben toe/ 

©oot» tec Oelegenber tijb mebe in b?ufe fulicn laten uitgaen) 
ban ben gefeib bat bp ben ii OetoB?iSbefeSjaerS 1576. bèfer 
»epfec toerelb oberleben is tot KegenSBurg / altoaeralfboe 
SSen ecncn ^Ötöag gebouben toerbe / fijnen oubfien / bocb 
tw uaeDe ttoeben (ben eerden oberleben 3ijnbe) fone KobolpfeuS 

ts albaer opten 27 OctoB?is bp eenb?acbtige jtem* 
me ban alle be Keurbo?fien inbefelbe ^tabtot een 
Hoorns Keffer herboren/en ben 4 $obemB?iS ge* 
ftroont getoo?ben. <Debeugben befes Keffers IBapi* 
miliani befcb?ijft be felbe Auteur (ais 00b anbere IfyU 
florffcbjyberS) feer tocl en aenmerbenStocerbig/baer^ 
om bjpbie bier uitben fclben ais ban anbere fullen 
berljalen. %»(te toeten beKeifer) babbe ober lange 
bet fpjcebtooo^b aengenomen/’ttoelb 2ïbjabam tot 
nen fone 3ifac feibe/ als befelbe bent na bet flaebt-offer 
bjacgbe/ en 9C0?abam baer op ter anttoooo?bgaf: 
<j-od fai’t verfien. «©it tooojb (feibb’auteur) paöbe 
befe Keifer bibbjtis in benmonb t enbetoonbebib^ 
totls bat bP <©obc eerbetoeeS/ fo boo? berfuebtinge 
en gebeben/ als boo? anbere buiige oefeningen, i^p 

©eê fcefpotte be gene bie ber 5fo?tune toefcb?eben be rege? 
ruige ban be banbelinge cn fafoen befcr toerelb / nc« 

ÏÏf,Srf Ptenï!C CC!1 fönberltnge toelbepagen ia jet aenfcbou^ 
:in«ae öcc tücrficn ^3obes/ en oberbenftinge 3ijner boo^ 
aeuaöen. ficnigbctb/ 3ijn geb?uib en toaS niet iemanb in 3tjn 

confcientiete bebtotngen/ toant bp feibe op eenentijb 
eens tot ben 23iffcbop ban Clmut5 in 25tmen: Dateer 
geen groter Tonde en was, dan te willen heerfchen over 
deconfcientien. <£5elp PlOpOOft liet bP OOÖ ban bCUI 

I. Deel 

hernemen / fpjefeenbe met^enriït ban©alopS/ bat 
maelConinbbanpolcn/ en bet Kijbe bedaren 
benbe om te gaen aenbaerben beCrencbanjDzanfc 
rijft na be boob ban Coninft Carel benegenbe fijnen 
bioeber. JDant befe Coninft nemenbe 3ijncn toeg ober 
3©eenen in Coffenrijft/ om ben Keifer te begroeten/ 
en in reben te pas ftomenbe te fp^eften ban bet fluft ber 
confeientie/ feibe be Keifer tot bem met een lacljem 
bC monbe/ dat de gene die hen ondernemen over de 
conTcientien te regeren, menende daer door den He¬ 
mel te winnen , Telve daer door ook dikwils verliefen 
datfe hier op aerden befitten- ^ptoaS Cdl grOOt lief 
ftebber ber gemene rufï en b?ebe/ fp?aft ooftgeerne 
ban be autoriteit en toeerbigbeibber ^cbfffture / 
item banbeonfterffelijftbeib ber 3iclen/ banbeop* 
flanbingeberbobcn/bebbenbe baer ban eenbefonber 
boerften/ baer bP bifttoils in las/ m boomaemfte 
oberbenftinge bias be felbcban beboob gelijft fjpop 
eenen tijb feer toel te berflaen gaf l^eer 2Cbam ban 
^itrieftftain fijnen 3|ofmeefter/ bie bem boo? fijne 
bffeben beelgeluftstoenfcbte/ om bat bP bet 49 face 
fijns onberboms gepaffeert toas/ ’t toelft bp be gelcer> 
be een ClimacteriS jaer gencemt toerb/ maer Ijp 
fclj?eef bem baer op ter amtooo?be: Dat hem alle fijne 
jaren Climadterici, dat is, fterf jaren waren. 2fISbP 
fag battetbem onmogelijft toas te bereffenen be ge^ 
febiften ter fafte ban be Heligie/ontffaen boo? be groote 
bitterfteib en ongerufligbeib ban eenige guabe gee^. 
fïen/ beeft bp bem flille en toonbedijften gematigtirt 
befe fafte gebotïben/toant bp bebe bp bem bomen Doc¬ 
tor joachimus Camerarius CU Chriftofïel Carlovirs 
Ridder, ttoefeertrcffelyftegcleerbelupbcn/ bie<6ob 
bieefben/ en boo? lanftburig geb?uift en oeffeninge feer 
toclerbaren 3ijnbein be ftenniffe bepbe ban <0obbes 
lijfte en toerelblijfte faften/ en nu op baer bagengefto* 
mentoaren. Cn na bat bp Ijenin’tlangcberbaelten 
boo?geb?agen baöbe ben grooten pber be toelfte bP 
babbe tot bo?bertnge ban CobeS eere / en be faligbeiö 
ban alle menfeben / p?otefieerbe en betuigbebpboo? 
ben bat bP beneerfiigen toilbe bet toelbaren fynber om 
berfaten/ fonber bem te gueüenmettet genebatmen 
baer ban foube mogen oo?beelen/ enberfocbtbaerop 
ftaerluiber goeben racben meninge. jjBen beeft aen 
bem niet bonnen hernemen enige to?eebfteib of tp?am 
npe: maer toas reebt ter contrarie feer beleeft/ matig/ 
oprecht en goebertieren/boo? alles bem ontfienbe boo? 
bem / Die heerfichappye heeft over de grootften van 
defer wereld. b’Crempelcn 3ijnbec facljtmoebigbcib 
bleften in ben ganfeben tijb 3ijnbec regeringe/toant ter® 
ffont na bet oberlijbenfijns baberS Ferdinandi foeften* 
be Joannes Vayvoda ban Tranffilvanien bem felbCrt 
l^eere te maften ban bet Coninftrijft ban J§ungarpen / 
en bebbenbe tot bien einbe boben be bulpe ber (Curften 
en iiBofcobiten ooft be boo?naemf!e l|eeren ban’tfeifbe 
Coninftrijft tot afballinge aengefoebt: beeft befe Kep^ 
fer recht baer en tegen/ o?b?e gejïelb bebbenbe tot 3ijne 
fafte / alle bet ongelyft bat bem bier bp J ohannes Sigif- 
mundo gcfcljicb toas/ goettoilliglijft bergeten/en baer 
toe bet Êanbban (Cranfilbanien ten ^ertogbomme 
gemaeftt. Cn alfo be boo?feibc ©apboba tot s^picrS 
gefonben babbe 3ijnen SCmbaffaet Cafpar 23efte3 / bie 
ben l^uife ban Colïenrijft baer te bo?en alle guacb ge^ 
baen babbe / beeft bem be Kepfer bies niettemin eben 
b?ienbelijftontbaeIt/ en bem fijnen jBebecijnmccffcr 
te gemoete gefonben/ om bem te helpen ban bcCoIy* 
fee baer bpmebe gequelt toas: en toant be©apboba 
tenboutoeliift ftegeerbe be boebter ban ben^ertog 
banClecf/ beeft be Kepfer be fafte fo berre getonebt / 
battet boutoelijft toert gefloten; maer 3ijnbe feo?tS 
baer na toeberom getoofeen/boo? bctoberliiben bes 
felfs ©apboba. Ci’amOaffaeb 23cfte3 gcft?uifttebeel 
p?amjften om ©apbebate 3ün/ gebtoongen 5ijnbe 
Steven Battori bie plactfc fc toijftcn / beeft bp bem 
Begeben in 't^of ban ben Kepfer / bie bem eedijft 
onberfeielt. ^efefacbtmoebigljeib be toelfte baer ooft 
in beciberlep maniere openftaerbe tegens hertog 
Kans^reberic ban paffen/ beeft geenfms te niete 
gebaen be liefbe ban Auditie / noebte ooft be toijfIjeib 

^PP 2 en 

7U 



7*4 Het negende Boek* 157^ 

en fojgbuïbtgkdb tot tjanbkoubinge tree gemeine fa# 
itc in befen #?tttce/ bte ïjem fdben in fijne regerin# 
gc feer bcrfïahbig en bloebkerdg betoeeg / ja ket tg 
boo2feber bat inüten be brackten ban <©tutjlanb niet 
en Ijaüüen kier en baer imgetrocben en bekeert ge# 
toojben buiten bc palen beg Ktjjr öoo? uitljeemfe 3P?m# 
ten / bte Paft boo2gaeng bekommert maren met in# 
lanöfé oo?logen/kP foube ben (Curb tod genoeg te boen 
kebben gegeben. l^et berlieg ban ben C5?abe ban ,§e# 
run / boob geöïcben in ben oberbal ban ^iget maeb# 
te j)em feer beb?oeft. 3©einig tijbg baer na be nieuto 
maren brijgenbe ban pet obcrlijDcn ban ^Bolpman# 
tiug / fetbe 0p baer op niet anberg / ban kP ïjeeft ge# 
leeft, èp kceft tod gearbcibomkdContnkrpban 
©olen aen fijn ^utO te boegen / alleenlijk tot bten 
einbe / bat Ijet nijbc baer boo2 te meer gefïerbt/ en 
ket actodb ban ben (€urb te beter toeberftaen mocli# 
te toerben. ^p en betoeeg geen oberbabtgïjeib in 
fclebinge/ leefbe fobctlijb/ en toag feïben meer ban 
een ure ober tafel: of fo 5jP ^nger bleef fitten/ bat 
boag om eenige eerlijke p2Cpoofïen te kouben/bock 
fonberlingeban bc nattterlijke Piüofopkie/ baer in 
ïjpfeer grote genoegtefjabbe. €n kebbenbeook ken# 
tuffe ban bde fp2aken / mag baer bp feer kloek ban 
berftanb/ook banfterker memorien/ en fp2ak feer 
boden treffelijk / tjp en mag niet altecuricugcnfin# 
nelijk ban feer kofïdijke Cabinetten om baer mebe 
te monfïcren / nod) ban te bed kofïeïpe timmera# 
gten/ kP mag biktoüg befick t'o?bonneren/ planten 
en griffien in eenige boomgaerben/baer kP kdttfd* 
ben in bermaekte. tP leefbe 29 jaren in koutoelpen 
ftate/enm grotaiieföe enb2êbe met 3pkuigb20«# 
me / met bde bcuckben begaeft 3ijnbe/ kP labbebp 
baer i6kinbcrcn/ baer ban befegboo2 f)em guamen 
tcoberlijbcn/b’anbere den kebben tjem oberleeft/te 
meten Rodoiphus, bie na kent (alg gefetb tg) $jet# 
fermerb. Emeftus, bic ban megen ben Coninb ban 
^pangten Ctouberneur gemeefï ig ban be SSeber# 
lanbfe p?obincien bie onber beg Coninkg mactjt fïon# 
ben / fo ter gdegenber plaetfe fal gefetb merben. Mat- 
thias, be todkc alg kp 20 jaren oub mag/ ban be ^ta# 
tcmüScnerad geboren toerbetot <©öuberneur dene# 
rad ober be ^eberlanben/ op öope ban te beter tot ee# 
nengoeben mebe te geraken / en tg in bier gualttett 
feer keetlijk tot puffel ban ben Staten <0enerael ben 
i8<jjan*1578* ontfangen / fo t’3ijnber plaetfen gefetb 
fal merben/en tg jegentooojbtg regerenbe ïteifer in 
fijn bjoeberg ïSobolpkt fïebe. Maximüianus, bte CO# 
ntnkban JMcn geboren tg gemeefl/na be boob ban 
ben boojnoemben ^tepkanug fattori / bte 00b ©ap# 
boöa ban (Cranfftïbanta getoeefï tg/bock en beeft totte 
poffeffte ban bten niet bonnen geraken / boo? bten 
gifmunöttg be fone banben Coninb ban dütoebcn kem 
boojguam / en be mcefïc gtinfïc albacr kabbe. Aiber- 
tusjbie Carbtnad en 25iffdjop ban €olebo tg getoeefï/ 
en een tijö lank ©icerop ban ^ottttgaeimag/enbaer 
na ban ben Coninb eerfï Oouberneur ban be $cber# 
lanben tg gefidt / bock naberkanb fijn C»eefïdijbe fta# 
ten bcrlaten kebbenbe / beeft kp beg Coninkg ban 
^fjpangten onbjic bockter ^Ifabdla Clara Cugenta 
getrout / baer mebe kern bc Coninb bejpeberlanben 
obergegeben beeft / bie kp nu jegenmoojbtg tg poffibe# 
renbe. Wenceflaus, bic baer na in ^pangten tg ober# 
ïeben / en Fredericus ig tot 3ftnt5 gcf!o?ben. ^e bock? 
teren3ijngetoeefï Anna j bic getrout peeftgekabben 
Coninb Pitlippugbc ttoebc Coninb ban ^pangten/ 
Eiifabeth troubc Corel be IX. Coninb ban©?anb# 
rijk / en Margareta bte gecfïdijk toerbe. 

©oon ^en z 6 Cctomtg flerf ook bc bootluckdoe ©02H en 
banden ^cere jpccbjtb ben herben bieng naemg / 5palggrabe 
fff’ bp ben föijn / hertog ban peperen / beg heiligen 
Ircöenit ïioomfen ilijr 2le«gb20fTaert en Ceurftirfï/ toteng 
Zonara» begraeffeniffe gdioubentg ben 12 |^obemb?tg. Op 
Söen3ijn begraeffeniffe ïjeeft be geleerbe I^ecrc USecfter 

J ' <©anid (Coffanug een feer treffelijke Étjb-p?ebtcatie 
gebaen. ©oo2toaer ’t tg een Jpurfi getoeefï met alle 
Deerlijke beuckbcn begaeft / en «©tutfïanbkttftaen 
öefe ttoc jfttrfïen feer bed bedoren. 

Jaerdicht op 't flerven van den Xeifer Maximïliaen. 

De Kelfer doeQhtlACk en gced,. EdeL en foet Van 
geMoet 

SChelde Vit dit LeVen,, eH heeft flCh tot Godt be- 
geV en, 

Jaerdicht op ^overlijden van den Palsgrave. (r>I7s ) 

De CeVrforJI FrederlC PaLsgraef hll den Rllw 
Liet 7 aertfCh LeVra oM ^11 Godt rVjilChtezlln. 

WH totllcnnutoeberberen tot be fake ban befle#’^^ 
berlanben/bacr topeentoeintg afgetoeben 3ijn. 

Staten ban be ^eberlanben en ïïabenban ^§ta# Jfen^ 
tenljebbenookgefdj?eben aen bentang bemoettotl? ^cDec^ 
ligfteben/ grote oberbaben/ roberpe/ moojberpe en janbacn 
boobfïagen bpben ^pangiaerben inbefe Jeberlan# 
ben ben tijb ban negen of tien jaren beb?cben / en bp be 
l^eberlanberg patientdtjb bcrb?agen / berljalcnbe be 
mutterpen bp ken-itiibcn gcpleegt / alg namentïijk 
boo2 ï^aerlem / na be btttcrie op be ïtSoberketbe te# 
gen <©2abe ^ïobetoijb/na ket opb2cbcn ban be bde# 
geringe banSeibcn/ cnnaïjetberoberenbanEteric# 
3ec/bat fpbe getroutoe onberfatenbeg Coninkg/be 
Jp2tefïeren/C>cefïdijke en Catkoltjbe bed erger ge# 
tratteert kebben / alg karc bpanben ooit gebaen keü# 
ben/en bat uit eenctt ouben berbitterben kad opeen 
gttaeb fonbament gebottt. «^p berfeberen fijne <|et# 
Itgfjetb bat fp niet anberg en foeken ban te leben en 
blijbenbpbegebobcnber heiliger tSoomfeenCatko# 
lijke ï^erbe en Kdigie/ en b’cnberbantgketbbanfij# 
ne Catkoiijbe jBajejïett karen fouberainen p?tnce 
en üecre / bten fp toeten tc3ijn feer goebertteren en 
facktmoebtg/ maerbatket boo2guabcp?actijkenbe# 
let toerb / bat kare recktbaerbige en recktmatige 
blagten niet na ber toaerkeib tot fijne ooren en bomen/ 
om te remebieren tegen fo bde guaben. <©aerom buf# 
fenbe ootmoebeltjb be boeten ban fijnber^dligljdb/ 
bibben fp ootmoebdijb/bat fijn ijeiligfjeib aen fijne 
Catkoltjbe JBajefïeit toil interceberen / bat kP be 
boo2fck?eben ^pangtaerben uit j^eberlanbtotitrec# 
ben/om bie dberg te geb?uiben tegen fijne bpanben/ 
en bat ket nobig fp bat fulkg kacfïdijk gefektebe/ 
eer bie remebie te laet bome / en meer biergdijke 
blagten. . 

©an gelijken kebben fpoobgefckicben aen be 25if# ten ban 
fckoppen bau Eupb en Ceulen / en aen berfefjeiben pieiitc* 
anbere©2incen en ©02fïen kare naburen / om kare ‘ 
fake / toacromfp be toapenen tegen be ^pangiacr# ncn Oer* 
ben gebtoongen toaren getoeefï aen te nemen tot ka> fcftuDen 
rebefenfie te jufïtftceren/ fïrecbenbe al ’tfdbefclmj# |“nr^ 
ben/ ten einbe alleen ben fdben foube kennelijktoej en jfur.' 
fenbe recktbaerbige oo2fakcn bie fp kabbenomkmte ftcnöan 
fïdïen tegen befdbe ^pangtaerben/ bie fo to?ebdij? naüuttn 
ben toaren tracterenbebe eigene onberfatenbegCo# 
ntnbg bienfp bekoojbente befekermen/en bat bc fel# 
be kare garnifoenen berlatenbe/baerfe tot befeker# 
minge tegen be bpanben gdeib toaren / ’t gekde ïïanb 
ober al bertooejïen / be <©02pen plonberben en beroof# 
ben / en be ^teben fockten in te nemen / en alle bc in# 
moonberen ineeutoige fïabernpete b?engen/be Ca# 
tkolijbe fo tod alg anbere ober be ganfeke toetelb boo? 
betterg/ rebellen / en aen be <©ob!ijke en menfekdijke 
jlajefï. berbeurtkebbenbe/ balfdijb en onrecktbaer# 
bdijben te befckulbtgen / en bat fp luiben oberfulx uic 
onbermijödijben noob gebtoongen toaren be Kepu# 
Dlijbe/ bie bp na ganfek herballen toag/ be kanb te bie# 
ben / betuigenbe boo? <©ob almackdg/batfe 3ijner 
<©oblijber üsajefïeitg eere geenfing en toilben ber? 
too2iien / ban be ïïdtgie ber 3|epliger Koomfe Catko# 
Ujbe Uerbe niet aftopen/ noefj berCatplperCo# 
ninblper jBajefïdtg gekoo?faemketb en onberba# 
nigkeib geenfing guetfen: maer aüeenlp kacrfock? 
ten te berloffen ban kd onbillib en onberb2aeglijb 
jobber ^pangïaerben/’ttoelk (feiben fp tod te toe# 
ten) bat ben Catkolpcn Coninb/karen natuerly? 
ben en erffijben ^2ince en ijcere fdfg/ ken niet en fou# 
betoïllen opleggen/tnbienkp maer ban be toaerkdb 
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fier falteonberricbt ware: t'nfonbe2beib betoplebPfo 
biïttotls? fo met tooo2ben als? b2ieben/ tot Denluiben 
0efcö?eben / toeröïaert en ontboben babbe / bat f)p niet 
liebete? en toenfcbte ban bat befe fijne ïïanben eengs 
eenen gelucbigen b?ebe en eenbzacfjtigfjeib mochten 
genieten / en bat bp ooft tot bieneinbe tot <©onber; 
neut uit 3pnen name foube oberfenben ben ^ootlucb* 
tigen <©on ^|oDan ban ©oftenrijb 3pnen 25?debet/ 
om in alles? tetemebieren/ toiens? bomfte fcbeen om 
anbere Beletfelen uitgeflelt te toefen / en fo oob be mib; 
beien ban betoebinge boo? oo?blafinge bet geenre bie 
be oo?iog en b’ellenbe ber j&eberlanben toaren foeben; 
been beneerftigenbe/ en batbooj be lanbburige ab# 
fentie f>ace$s Catboltjlten Coninr/ bP bie ellenben 
en beerlgben (late ber Uepublijften en be onber; 
bmcbinge ber eüenbigen/ en fo berreban Denluiben 
gèfeten 3ijnbe / en fo bele (temmen ben tegenfp?e^ 
feenbe/ noch geboelen/ noch fien / noch bebennen; 
feonbe. 

^en *9 <®ttob2ië anttooojbe be nieutoe föepfet 
iLüoif föobolpbus? bejieberlanbfe Staten op baer fcD?Öi 
pui ben ban ben ttoeebcn <©ctob2ts?/ en berbaelt eerft 
wnb?11 ï)ct bzoebig affterben ban fijnen J|eet ©aber ben 
%tatm feepfer/ aenben toelbenfpliiiben gefcf)?eben Dabben/ 
«Bene* ’t Welft belette bat fo fjaeft niet en bonbe boo?fienin 
tad- be faben baer ban fp aen bent gefcb?eben babben/ 

’t toeib bent leet toas?/ bocb met bertroofiinge DP en 
foube niet toeiniger als? fijn 8§eer baber/ boocbl.memo 
rie/ be rufte / btebe en toelbaert ber bebtoefber $eber; 
lanben beneerftigen/ en in bo?ten tijb een ftaetlpe 
commtffie aen etlijbe ïïijr-jpurften en anbere aenfiem 
lijbe perfonen bero?benen/ be toelbe in i^eberlanb fom 
ben bomen / en ban toegen fijne Jlfêajefieit ten befte 
banbelen/ baermebe be fabe geholpen/ en fpluiben 
banbe lanbburige onrufie mochten ontlaft toerben/ 
inibbelretijb fouben fp ficb b?ebelpb bouben / en gene 
tiieutotgbeib plaetfe geben/ maer fijne öeiferlijbe 
iBajefteit anojbeninge gebulbiglijb bertoacfjten. 

3&etoijle ben tüaeb ban ^tate en Staten <©enerael 
bus? befig en boenbe toaren om op alles? o?b?e te (tellen 
bat tot beboubeniffe bes? 3L anbs? / berfeberinge ber in- 
tooonberen / en tegenftant ber ^pangiaerben ban no; 
be toast / fotoas? #rancois?jlSontes?boca^pangiaert 
<0ouberneur ban jBaeftricbt en Colonel ban een 
^paens? Regiment boet-bnecbten in banbelinge met; 
te Capiteincn ban be bier baenbelen Igoogbuitfe boet- 
bnecbten ban ben <©jabeban ©berftein baer binnen 
leggenbe / om be felbe op 3ijn 3ijbe te toinnen / om alfo 
abfoluit meefter ban be felbe (tab te toefen/ toant 
bpacfjte hem baer aen beel gelegen te toefen. 3Neban } 
be Jtëagiftraet albaer ’t felbe getoaer toerbenbe/beben i 
ben bejte om bé felbe in bare bebotie te bouben / en om ! 
boo2 mibbel ber felber benban bet^paens? <©arni; i 
foen teontlebigen-?Clfo bebcn en P2actifee2ben fpluiben 
eijt om baer bootbeel te foeben. <£intelijh be 2Surge; 
meefteren ban iBacftricbt bregen be ^uptfe op baer 
fijbe batfe ben niette Staten berblaerben / en beben fo 
bele bat fpbaer mette Ageren intoapenen (telben 

me*™ tegen be^pangiaerben/ in boegen bat 3P «pontes?* 
yjffiae» boca mette ^pangiaerben beben bertrecben oberbe 
Sn ö?u30e ban be jtëafe in be 3©tjh/ baer-iBattijn $lpala 
itenfeb metftjn <§paensibolblag/bocbeenige^paenfemufï 
Den met guettiers? bielben noch eenige torens? in op be beften, 
balftie TOacjifïraet ban jBaefiricbt ontboben jfêontesk 
©uüfeti boca bp ben op bet ^tebefjuis? om met hem te acco2be* 
ban Dm ren / en beloofbcn hem niet te misfboen. ©p toeib ber^ 

troutoen bp / met abbijs? ban ifêartijn 3CpaIa baer 
bftfidrt CtnH/fP öeben hem eenige p2efentatien bat bp met fijne 
meefter ^pangtaerben geljeel bertrecben foube: maer als? bP 
!Kw öaer toe n*ct en berftaen / en ben-luiben boben 
m ötem-- öien noch feer b2eigbe/ noemenbe ben-luiben Hlutbcra= 
gm De nen en rebellen ban fijne jfêa j. fo bebben fp hem gebam 
2jJ5L oen gefet. jfêartijn 3lpala bit berftaenbe bereibe al fijn 
teöer- boib/ en quant met ?o mufquettiers? ftoutelijh/ en 
trerhen. eiffbte ban bie ban be (tab ben boo2noemben iitëontejfc 
©leban ^oca: maerbe ïDuitfen en bie banbe b02gerpe bega^ 
«tricot ben ben terftonb in toapenen / en bebtoongen mpala 
atmra met (jjn boib toeberom be bjuggeober tetreeben na 

I- Deel. 

fflijb. <Die ban be (tab fonben na puffel om meer* 1 
ber fecours?: maer ^on 5Clonfo be ©ergas? en t©on 
5pernanbo be (Colebo op ben tocht toefenbe om na tefDom 
j©ae(trtcbt tetreeben/en’t felbe boo2 ben teberfebe# aouber# 
ren/ bit berftaenbe/ baefien ben feer bertoaerts? aen 
met baer peerben en boetbolb / en bregen tuffeben toe^ tengen. 
gen abbertentie/ boo2 eenen folbaet bp Sdpala uitgefon^ (F-179-ï 
ben / ban alle gelegentbeib ber (tab / baeromfpben 
te meer toaren baeftenbe / om be bare in tijbs? tehuis 
pc te bomen / eer fp ben meer fterbten / goebe moet en 
couragie bebbenbe batfp baer noch meefter af to02* 
ben fouben / eerfpmeerberbulpe bregen/ togen ber* 
balbenbae(telöbboo2t/ fonben eenige metfcbuitbensS 
ober be rebiere bp 2Cpala om bie te fecoureren enbe 
b2unge ober be jBafe in te nemen en te Douben/baer be 
b02gers? ba(t tegen toaren boenbe / en baer fterbten ett 
befebanfien om baer buiten te Doubenenben inganb 
te beletten / mibbelretijb quanten be-anbere omtrent 
be 252U(Telfe ^)oo2te / baer be ^pangiaerts? noch eeni^ 
ge torens? in babben/ en baer feer toel tegen bie ban 
ber ^tab befenbeerben/ be toelbe albaer eenige blei* 
ne ftubs?bens? gefebut b2acljten om be torens? te be* 
febieten. <©e ^pangiaerben ban buiten biclen feer 
fucieufelijb aen / en ftaben be 25niffelfe poo2te aen 
b2anb. l|iertoas? ’tgebeebt feer fel / toant bemufc 
quettiers? bie in be torens? toaren / feboten baer fofel* 
lijbuit/ bat bie ban binnen met hst gefebut niet en 
bonben uitrechten noebte ben b2anb leffcljen/ mib^ 
belretijb bcrb2anbebepoo2te/ enquamenbe^paen^ 
feruiterpeenboetbolb/ albecljtenbe binnen ber (tab/ 
beftraten baer omtrent babben be b02gers? alopge^ 
graben en met trenfeen gefterht / baer fp eenige tegen; 
toeer beben: maer be ^pangiaerben toerben baer 
bae(t mee(ters? af / en quanten fo ganfcD in befrab/ 
en ^on 5Pernanbobe €olebo en iBarttjn be SCpala 
babben met b« boetbolb be |©aes?b2uggeingetoon* 
nen/ met beel biertoer&en te toerpen/en b2ongenfo 
met getoelb al beebtenbe binnen, i^ier bleben bele 
b02geren berfïagen / en baer berb2onben bele in be 
USafe/ fp ftaben eenige buifenin btanb/baer inoob 
bele ban be burgerpeberb2anben/fp liepen oob ter; 
(tonb en fïoegen be gebanbeniffe op en berlofien ben 
(©oubemeur jBontefboca. <©e ^uitfen babben ben 
op be plaetfe ban ^.^erbaes? in (Tag 02b2e geftelt / 
maerfobaeftbe ^pangtaerben op bun aenquamen/ 
gaben fp bun ober in ber ^pangiaerben genabe / leg; mat* 
genbe be fcbulb op bun Capiteinen bat fp ben boo2 JJfS® 
be Staten berblaert babben. 3Clbus? toerb be (tab %p°ne, 
met getoelb oberballcn / be b02geren toeerben baer 8<aecDeti 
lange tnbfeerb2omelijh/ maer g'een onberfianb ban 
be <©uitfe bebbenbe/berlofenfp bare couragie/baer * 
bleben bele b2omelijft beebtenbe berfïagen / maer 
noch meer in ’t bluebten / oob blebcnöer een beel 
^pangtaerben boob/ maer niemanb ban name ban 
<©on ^ntonio be (Colebo / Capitein ban een Cont; 
pagnie peerben: be (tab in bebbenbe / hebbenfpbe 
felbe geplonbert en jammeclijh mette obergeblebene 
burgerpe geleeft / b20utocn en maeebben gefcljoffieert/ 
en bele moettoilligbeib en getoelös? beb2öbenbe/na ben 
getooonte / fo bat be gene / bie in ’t lebett bleben / baer 
felfs? ongeluebiger achten ban be gene bie b2omelpfe 
beebtenbe baer boob gebleben toaren. <©e bier «Duit; 
fe compagnien be ,§pangiaerben eeb gebaen hebben; 
be/ moeften uit be (tab treeften/ en op be b02pen buiten 
logeren, ^it innemen ban jBaeftricbt is? gefebieb ben 
20 <©ctob. tot groot mifcontentement banbe Staten 
<©enerael en berfcb?tcbinge ban geljeel 232abanb. 

J A E R-D I C H T. 

Die Spangaerts Wreed hLoedglerlCb oNer\alA^en 
y\.aefir\(Zht, 

Phondren tn dood fi^aen die borgen, en hebben daer 
brand geJilCht. 

Bonnen be (tab ^aerlern in ï^ollanb hebben be ®mtn 
ï|oogbuitfen albaer in garntfoen liggenbe in baer ineu 

toacbtbuis? (taenbe biebt bp bet Sparen baer ben 2Cn; 
beo uitbing fitten b2inben/en bol enb?onften 5önbe/ 

? quam 



Het negende Boek. *57*» 
quam of öoo? bcrfutttienïffe of mocttoillefjettoacijt? 
Duig aen b?anö / en öoo? Uien bet fïerk uit öen $oo?ö- 
3©efïen toaepöe/en öe toinö ficf) meer en meet bet? 
Dief / fo b?anöen öaer in ko?ter jionö omtrent 500 bui? 
fen af / ’t tocift een grote dlenöe beroo?faekte onöer öe? 
fe arme uitgeputte bocgerpe/ bpfonöer ober öe gene öie 
öit ongeluk oberquam / toant öcnb?anöfofnd boojt 
ging/ öat fp toeinig ban bare meublen konöen bergen/ 
en bet liet ficb aenfien /alsof öe gefjele ftaö afgcb?anö 
fouöe bebben. ^efcbaöc ban öc afgebjanöe buifen ig 
geeflimeert getoeeft op meer alg 400000 gulöeng. 

JAER - DICHT. 
Den drie ende tWlnt\Chfie?i Van OCtober 
Was tot HaerLeM die VreVChde fober: 
Want het Wier daer heeft VerfLonden 
Bi Yllf honderd hYlfen In Corter Jionden. 

DE E5?abeban25offuittöenj'are 1575»in<©ttob. 
Dp öie ban bet |£oo?öer- quartier gehangen en tot 

I|oo?n geb?acl)t 3tjnöe / gelijk bier boren in ’t fefïe 
boek berbadtig/ fat alöacrnocbteöefer tijögeban? 
gen / maer alfo öe ï|ecre ban ^auffp fijnen b?oeöer nu 
tot ttoe of ö?ic reifcn bp öen P?ince ban ©rangien tot 
jBiööelbnrg in Zeelanö toag getoeeft om bet fecourg 
tegen öe gemutineeröe ^pangtacrtg / fo baööe bP 
ook metten p?inte gcfp?oken en gceommuniteert/ 
om 3tjnen b?oeöer ban öe lanköurtgc gebankeniffe 
te mogen berioffen. <©c p?incc confcntceröe fjem 
öat kpbp fijnen b?ocöet öen E5?abe fouöe mogen fen? 
öen §onkbeercn Eucag ban <§tclant en ïiarel öe 
hertog/ met fijne b?icben/ en om bem te bcrtottti= 
gen ban alle öegdegentbetö / en belooföeöen <0?a? 
be b?pbeiö bp aiöien bp öe ^tcöen / plaetfen en tlerk? 
ten öaer öcfolöaten ban 3tjn Hegiment in Igolianö 

Ceittge in lagen toilöc oberlebercn. ï^ter op 3ijn eenige com? 
biunicatien metten <©?abe fetretcltjk gebouöen. ^e 

Dcfjou- P?mce fonöe ook tot öien einöc pafpoo?t aen öen <8?a? 
tennis be/om neffeng3tjneb2ieben gefonöen te mogen toet? 
hlnap» öen aen öen Heere Cambergen öeg E3?aben ©ber? 
<5?aue fa luitenant / en aen hopman Snater eenbanfij? 
ban ne Captteinen. <©e «©ouberneur ^onopreiföefeibe 
25ofru. Dp oen <©?abe/ öe <©?abe nam öaer op fijn beracö 

tot facbternoeng/bcrklaeröeaigöoe/ öat alfo Dptui 
fo lange ban 3ijne baenöelg toag getoeeft / öat bp niet 
geraöen en bonö / öie pafpoo?ten alfo te fenöen/ of 
baer totteoberïeberingeteinöuceren/ naöienbp ba? 
ren tof Heen menïnge niet en toiftc / öan öebnjle bP 
berftom öat öc Staten öeg^anög/nu öefakeernft? 
lijft bp öer banö namen om öe ^pangiaeröcn en 
b?eemöc folöaten uit öen lanöe te bcrö?tjben/öatbP 
om öe fake en b?pkeiö öeg lanögtebeneecftigenook 
3ijn öeboir öoen toiiöe: tnacr öetotjlc bP ’tgenc bp 
bem te boren geöaen toag / tot kofte ban ’tSanö/ 
en öoo? bebei ban öen «©onberneur Elenerad toag 
geftbïeö/ öat bet gene bP nu öoen fouöe ook met kern 
niffe ban öe üaöe ban Jêtate / tn Staten fouöe be? 
boren te gefcbieöen/ omfulr op cencnfckcrenenba? 

pN3?a' (ten boet te mogen kefoingeren/ belobenöe niet te 
5T nun 'oaffelijken öat bP nimmermeer iet tot boo?öed 
bdGoft ban öe ^pangiaeröen en fouöe öoen / fcb?ecf ook 
»<mmm aen (hambergen en Snater om Ijarepoïfen te taflcn/ 
te öoen Ob^öoö fijnen ^eetetarig ban öer ^anöc bp bem 
tottooo?* om fckeröer öaer op te mogen befüingcren / en ber? 
öcd bei- fotbternflekjk öat bp bpöcn pointe in ^celanöfou? 
Sf öe mogen geboert tocröcn/ alfo bp pjefent 3fmöebp 

öen p?incc / meeröcr öicnfl aen öe gemene fake fou? 
öe kénnen öoen / öe toppen ban öc toieben öie bP 
aen (hambergen/Snater en ook aenöenS|eereban 
ï^iergeg gcfeb?eben Ijaööe tocröcn öen Pdnce ober? 

©e gefonöen. <Daer op öen Peince ontbooö öat men bem 
SS aJöac£ m S^töödburg eerlijk bergefdfebapt/ öoeb 
öEii^a^ met gocöetoarbte bp ijem fenöen fouöe / öocljeeröcg 
be ba» plinten fcb?j’oen guam / fo toaren aen öen «Seabe 
SJém ecniO^ anttooo?öc op fijne b?icbcn gekomen / te toe? 
tourna ten (Cambergen febeeef uit IBupöcn bem ttoe b?ie? 
öeitwïa. bcnöeneenen gefloten/ en öen anöerenopcn/inöen 

open b?icf fcö?eef bp cenige particuliere ötngcnban 

kleinöet impo?tantien/ en onöer anbere öat ban öer 
^anöe fouöe öatelyk reifen na «^tool of Klernbem 
om te kepgen pafpoo?t/ om bp öen <5?abe te mo? 
gen reifen/ öatbP terfïonö fouöe na ötreebt gaen/ 
en onöer in öen b?ief fïonö öat IjP meenöe öat öen 
l^eere ban^iergeg nietgeraöcnenfouöebinöen/öat 
ban öer ^anöe bem fouöe bp bem binöen / in öen be? 
floten b?ief lacb een coppe ban eenen b?ief ban öen 
i^ecre ban i^tergeg gefclnebcn aen öen boojnoem? 
öen (Cambergen ban eenige nieutoe tpöinge/öen b^ief 
aen öen <*3?abe btdö in öat bp berbkjö toag / öat 
öen <üS?abe nietgoeö gebonöenenbaööe bem tefen? 
öen aen fijn Excellentie in Eedanö om 3tjn berlof? 
finge. 3^p berbadt toaer öe baenöden 3png öegi? 
mentg leggen / te toeten bP tot jpupöen en in öeju? 
riföictte ban öien/ Snater tot JPijk te ^ui?f!eöe/ 
ttoe baenöden totEtobetoater/ öat öe baenöden öie 
gelegen baööen tot ^aröam en op öen öijk / öaer ban 
öaen genomen toaren/ genoeg tegen öen bank ban 
öenï^rere ban^iergeg/ enöatPeröugog bolk toag 
tot ^aröam / öat bP ook 3ijn befte öoen fouöe öat 
öe baenöden öaerfe nu liggen ban öaer niet enfou? 
öen getogen toeröen / öat öe ^eöetöuitfe knechten 
meöe begonöen temutinerenom baerbetalinge/öat 
bp trecken fouöe na Htrecbt om te fp?eken met öe 
Capitcinen ban 3ijn Regiment enbarepolfentafien/ 
bem tod bouöenöe berfekert öatfe ben niet en fou? 
ben mengen noebte boegen met öe faken bergpan? 
giaeröen/ refereert ïjem boo?t tot banöer^anöeöie 
bem alleg monöelinge feggen en toeöer berklaren fou? 
öe / ®c* «©ie ban bet ^oo?öer-guartier bet fcb?ijben ©ft 
ban öen Punce ban <©rangien ontfangen ijebbenöe/ "IJ S*1 
maekten ftoarigbeïöom öen <0?abeban 25offu tot öerquaw 
jBiööelburg bp öen p?ince te fenöen / toantfpbcn iftrma» 
felben ban oberlange ingebedö baööen / oatfpöoo? f/anI1Ef^ 
öen E5?abc fouöen genieten of eenig groot rantfoencmöeti 
tot beclicbtinge ban bare grote laden / of eenig an? <©int>e 
öer merkelijk groot boo?öed banljenguartier/enfo g jjj* 
bp nu fo flecbtdijk uit baer quartier gefonöen toer? % 
öe/ öat fp öaer ban berfteken toefen en anöere ben 
boo?öeel öaer meöe öoen fouöen/ toaerom fp gera? '?nöjn‘ 
öen bonöenöen Commiffarig iBeefter^iclaegEa? 
merling en ^gb?ant ^acobf3 25urgemeefter tot Enk? 
buifen aen öen p?ince te fenöen/ om öe fake toaer? 
omfpbem toaren opbouöenöe teereuferen. 5^anöe 
P?tnce nam ’tfelbe fcer quaitjken öat men öen <0?a? 
be bolgenöe 3ijn fcb?ijbeng alöaer nieten baööege? 
fonöen/ en öat om öiberfe refpecten/ en namentljjk 
ook öaerom/ om öat iniöödertbö öoo? öitretaröe? 
ment öe pacificatie tor<©ent/ öaer ban top na ber? 
balen fuüen / gefloten toag / toaer in een artieul toag/ 
öat alle gehangenen ter fake banöe boo?leöentrou? 
öie / en namentlijk öen <©2abe ban 2Soffu fouöen 
b?p en log gelaten too?öen/ fonöer rantfoen te bèta? 
Jen / $r. öaer öoo? men öoe ipupöen en 3©efop fo 
tod niet en fouöe konnen herkrijgen/alg men te bo? 
ren mogdjjk tod fouöe geöaen bebben / öoo? öien öen 
<©?abe nu fouöe fuflineren/ öat men bem fimpdijk 
beboo?öe b?pte laten/ fonöer öat bpbdoben of ober? 
leberen fouöe / en fo men 3ijn fclj?öben nagekomen 

aööe / öat men meer eere en öank fouöe begaen beb? 
en/ ’ttoelk nu fouöe ccffcren / niet te min nu öe 

faek fo gcballen toag / öat men öen C5?abe terfionö 
en fonöer eenig bertrek bp bem fenöen fouöe/ niet op 
öit maer op 3Ö» cerfie fdmjben/ öitfcb?öbengeko? 
men 3ijnöe / beeft men öen <©?abe ban 25oflu ter? 
ftonö (algop bet eerfïe fcb?tjbcn banöep?ince) uit CF rso) 
öegebankeniffe gelaten metten ï^eere banCrupnin? 
gen / en ben-Iuiöen öienaren/ en öefdbe gefonöen ^aIt 
tot $l!lkmaen met bare bagagie/altoaer bp ban öen Hj 
©berfïcn <§onop tod ontljadt ig / en öoo? öen fel? banftjw 
ben boo?t geconbopeert tot «©elf / ban öaer ig bPf*T 
boo?tg met eenige «©eöeputeeröe ban bet j®oo?öer- 
quartier / en eenige folöaten gcb?acbt tot jBiööel?aw. 
burg/ infekere kerberge öaer toe bereiö öen *5 J3o? 
bcmb?ig / ’t todk öe p?$nce berfïaen bebbenöe/ beeft 
bem alöaer in 3ijne berberge komen toelkomen/ 
en bwftöetoacbte terfionö ban bem öoen gaen /ftel* 

ïenöe 
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lenbc bem/ ben Hecreban Crupningen/enalle 3ijn 
gcfclfcljap getoelijben en bolbomelijben in 3öne b?p* 
tjeib / en ijeeft bent metten Heere ban Crupningen 
en Cebeputeerbe bab pet |&oo?ber-tjuartiet be0 a* 
bonbö bp fjem ten eeten genoob / en boel enb?unb* 
bjben getracteert / en té baer na ben bierben 35e* 
temb?té bertroeben na ©laenberen / om ban baer 
na te reifen / Bebbenbe ben $?ince Belooft 
alless goebO tot boo?beel ban ben Baberlanbe uit te 
rteljten. 

3©P toebben boo? beginnen te fp?eben ban be belege* 
ringe ban toet Cafieel ban<0ent/ enbatbegemuti* 
neerbe tot SSeig toeigerig toaren om ’t felbe Cageel te 
ontfetten : maer be Staten bergaen BebbenbeBoebe 
^pangiaerben be (lab ban jUSaeftrtcïjt obertoelbigt 

«et cadJaööen 1 b?efenbe boo? meetbec ftoarigBeben / toebben 
rteei Dan gcrefolbeert ’t boo?f5 Cageel ttaber aen te taffen/ b?e* 
«mt fenbe bat in§ono'b?agon bie Eietibjee en be ^eeufe ei* 
nautoec ,anö(?n Babbe betiateti / en met fijn bolb mebe in 2S?a* 
oeiegeit baiib toa$ gebomen / rmbbel foube foeben om ’tfeibe 
enne 6c» te ontfetten / toaerom fp ’t felbe meet befcöanflen / en 
ftfloun. (iefjjen ijet g?of gefefjut / en befcBoten’t felbe met 12 

fiucïten gefcljuté / en fcBoten be 2So?gtoeringen en 
toacfjt-Bupfen ban boben neber. 35ie ban binnen 
Bielben baer feer bloeb/ en repareerben be bo?gtoe* 
ringen/ maebten trenebeen toel anberBalbebabem 
biep.35ie ban ber <§tab continueerben bafl met fcfjie* 
ten/ en machten ttoce go?m-b?uggen gereet / en fon* 
ben eenen om bebiepte en b?ete ban be g?acbteaf te 
meten / ban be feibe too?be ban be ^pangiaerben 
boo? een fcBict-gat gefeboten. 35e Butéb?ou ban 
3jfêonfb?agon toag op ’t Cageel / en animeerbe be fol* 
baten / bat 3P toel toige bat Baer man Benlupbentoeï 
foube ontfetten / bieë niettemin be Staten befcBoten 
Bet ©oltoerb ban Sorté feer gerh en maebten 
baer een b?e{Te en beflojmben toet Cageel tot ttoe 
plaetfen/ maer bie ban binnen befenbeerben toen feer 
couragieufeljjbenben 8.3ftobember/ ten felben bage 
atébe pacificatie gegoten toerbe: maeralfo bie ban 
ben Cafleel toel fagen bat fp toet niet lange en fouben 
bonnen öetben/ boo? bien fp al eenigebantoun bolb 
berloren toabben / eenige nocto geguetg liggenbe/ 
b’anbere getoeel gematteert 3ijnbe/ en geen tijbinge 

Vet ca» baneenigontfetgctoacrtoerbenbe/ fo 3tjn fp genoot» 
ftcei Dan fadit getoeeg/ ’t .felbe ober te geben in toanben ban 
5h ben <H5?abe ban ïalapn/ atéEieutenant <fl5enerael 
oen ban ben ï^ertoge ban SCerfcöot bie albaer gebomen 
^pan» toaö om ’t Cafleel te beroberen / op bat fp baer fou* 
£r ac” ben uittretben bcljoubeti.ë lijf en goeb / en met toet 
Bebcncn Staten bolb b?p geccnbopecrttoerbentotin35?anb* 
bcciatcn. rijfe / en togen alfo ben elfbenjlobemtoto baer ban. 

35aer togen toeber ttoe baenbelen in/ een ban be$ 
<0?aben ban ïlcur bolb en een ban ’$ finten bolb. 

35e fdjince ban Crangien bergaenbe batter feer 
toeinig o?b?etoassin 25?abanb/ enberflaentoebben» 
bebat Jfêonsibjagon ^ieribsee ben berben Jlobem* 
b?i0berlatenöabbe/ en alle be 5po?ten in^eelanb/ 
beeft ben <6?abe ban J^oBenlo fijnen <6eneralen 
Éieutenant lag gegeben om be berlaten plaetfen toe* 

r(cr<&. betom in te nemen. 35ie ban ^ierib-jee toebben ben 
ij?* m.et <©?abe niet toillen inlaten / maer Bare <6ebeputeerbe 
oen ban aen ben 3P?ime gefonben / en berfocfit batfe tuffcöen 
é>c&ou» beiben moctoten neutrael blöben fitten/ en toabben 
tocn/©u« f)Ct gefetout op be mallen geb?agt / ’t toelb be $?ince 
enS bm feer gualijben afgenomen beeft / en b?eigbe bie 
sonnen- (lab tot eenen roof te geben. 35ie ban ber gab fulr 
xanö / jjoo? gare <©ebeputeerbe bergaenbe / toebben ben 
SS» <©?abe met fyn bolb baer binnen gelaten / fulje bat be 
ien/ fto. 3p2incc be felbe ^tab / alö 00b ’t getoele 2lanb ban 
men toe» ^cBoutoen/ 35ubelanb en^. 5Cnnen Sanb (uptge^ 
onör fonbert Ctoolen) toeberom in fijn getoelb geto?egen 
6en v Beeft / met alle Bet gefetout / feruit / bloten en amoni* 
En"^e tie/ c tocïfl ccn 0DCÖC <"cflat toeerblg toaö/ fietalfo 
ranatm 3P>2ince met bleine moepten in acljtbagen 

tijbtf fonbergrote ertcao?binariö bogen toeberomal 
’t gene ben bpanb met fogroote periculen / moepten / 
bogen/ enberUegbanbolbe/ info langen töbfiabbe 
berobert. 

I 

€n gelijb ben J5?ince ban Crangien neergigtoept 
bebe om ^eelanb in fijn getoeel aen bem tehrijgen/ 
fo en liet BP 00b met alle be particuliere <0oubecneurjS 
ban&tcbenin^ollanbtefctfêijben/ bat bp albienbe 
bpanben eenige jpo?ten / <§terbten / of ^teben gua^ 
men te berlaten/ bat fp be felbe fouben ften te beho- “on" 
men / bienbolgenbe ftceft be l^eere bon ^toieten / toe&er 
be sêteben ban Cubetoater fulr benam batfe geen °"ö/r öe 
bictalieenbonbenbebomen/ en baer lagen omtrent fi1©, 
70 folbaten in be toelfce baer toel geerne uitgetogen rangien. 
fouben Hebben/ ban bjeefben ban toet bolb ban be 
ï^eere ban ^toieten geplonbert te toeröcn/ ’t toelft 
beïleereban^toietenbergaenbe/ toeeftfe boenaem 
bieben bat fp / metten 25o?geren bie mebe uit be 
^tabtoilbenbertrecfcen/ b?pelijben enonbefcljabigt 
foube mogen bertreefien / en mebe nemen ’t gene 
3Pluiben begeerben / toelbe aenbiebinge 3plutben aem 
genomen toebben / en 3fjn baer uit getogen/ en Bete 
ben Ben op te platte Sanben ban ütrccBt begeben / be 
t&eere ban ^toieten io baer Binnen gebomen/ en Beeft 
boo? eerg baer binnen geleit Hopman 25aeb met fijne 
folbaten. 

35e folbaten leggenbe binnen be ©ebettoijb / op’t 
Buitte ^igenburg/ toebben 00b be felbe plaetfen ber* 
laten/ ben 15 C>ctoB?i^r0fabonns te bijf uren/ bie 
ban 25cbertoijto b?efenbe bat Bet bolb ban ^onop’t 
felbe bergaenbe Baer boo?t^ moctoten bomen bene* 
men ’t gene be anbere baer nocto gelaten toabben / Beb* 
Ben beg mo?gen0 b?oeg metten bag’t felbe aenben^onop# 
douberneur ^onop bevtoittigt / boo? eenen ?üb?taen oom 
3©outerf3. Baren25uirman. 35etoelbe baer tergont 
fijn bolb gefonben Beeft / belagenbe be felbe ben inge* bertoöB. 
fetenen en buioUupben niet te befetoabigen/ noctotc©™*©* 
eenig getoeib / noclj fo?fe aen te boen. 35efgelijr Beb» Se“ 
ben be folbaten leggenbe op ^parenbam/ ’t 5Fo?tnefmt 
albaer mebe berlaten/ ’t toelb bp ben CcionelHer* Sparen» 
man Helling toeberombefetisf getoo?ben/ baer boo?03"1^ 
bie ban Haerlem feer benaut fijn getoo?ben. jBar* 
geile Blicutenant ban ben Cbergen ©ecbugo binnen 
Haerlem leggenbe / Beeft eenige toeigenbe b?ieben 
gefonben aen bie ban ben Hage en be 3502pen ban Bet 
3Beg-guartiec / bat fpluiben totonbertooub ban be 
bnecBten leggenbe binnen Haerlem/ foube Bare <©e* 
beputeerbe fenben om met Bern te acco^beren / of bat 
ÖP anberftnsÈ foube genoobfaebt toefen boo? be felbe 
tonectoten Bare betalinge bp b?anbfctoattinge of anberss 
te boen Balen. 35e Staten ban Hollanb’t felbe ber* 
gaen Ijcbbenbe/ 3ijn te rabe gctoo?ben eenige bcnbelen 
folbaten tot $oo?ttoij& te fenben/ om’t felbe te be* 
letten/ fulr bat BP geen bolb en Beeft bo?benuitfen* 
ben. 

35e Staten <©eneracl bag bageljjr gerber ban®e^ta# 
bolb toerbenbe/ bactoten Baer te berfeberen banbetcnrefoi# 
gab ban Sünttoerpen/ baer men feer boo? begon te §***« 
b?efen/ febert ben oberbal ban JiBaegrictot/ boo?^„' ,eel> 
bien men opentlijb toig bat^ancöio b’^bilametteocrfehe» 
gemutineerbe ban 3Ceig eeno toasi. <©ob toabbe be«^ 
Ci?abe ban <!5bergein aen beHeereban CBampan* 
gnp bebent / batmen Bern Babbe boo? be Colonebs 
^oltoijler en jpouber gebtoongen in ber nactot bp naec 
fonber te oberfien/ te tebenen febere arttculen in 
^§paen0 (bat Bp niet toel en bergont)gepofeert toefen* 
be/ ’t toelb öp naberöanb bergont / bat nocö ben 
luitenant jBuifentoam / nocto genige ban be Ca* 
piteinen ban ben <©?abe en toass gecommuniceert / en 
bat Bem belag toag bat Bpbit gene anbere 35uttfc 
Co?nelj5/ nocto IBuifentoam en foube communice* 
ren/ en ben Söaron jFroniObergerenöabbebefcarti* 
culen mebe niet getebent. 35e Hecre ban CBampan* 
gnp/ bitoberleggenbe/ merbte bat bcn<©2abeber* 
baeg toaef/ Bielb bitfecreet/ b^efenbe betoijlen BP 
geen ontfet en Babbe / batfe toem 00b eenig onbetooo?* 
lp contract fouben mogen btoingentetebenen. 35it 
contract toefenbe een ^paenfen gijl boo? ^leronpmo 
be Koba bp gefcB?ifte gcgelt / toajs luibenbe aW 
bolgt. 

$PP4 'cGc- 
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’t f~*\ Enige hier na volgt zijn de geannoteeerde arti- 
VJ1 culen van 't accoort de welk door d‘interventie 

negende Boek. 157^ 

Cornelis van den Einden haer verbinden, en beloven 

van de Heeren Baron de Polwijler, Carel Fouckere, 
Colonels van het Diiitfe voetvolk, tuffchen den Raed 
van Staten en den Krijgs-raed van uwe Majefteit, die 
nu ter tijd binnen het Cafteel van Antwerpen zijn refi- 
derende,en de Heeren Grave van Overftein en Cor¬ 
nelis van den Einde Colonels van het Duits voetvolk, 

öuitfé/en dewelke met negenCompagnien van het Regiment 
«Cojnelig van de voorfz Heere Grave, en vier van de voorfz Cor- 
vBtnöe1/ ne^s hebben de wacht in de voorfz Stad , totdienfte 
brnracb van uwe Majefteit,en profijt en rulleder borgeryeder 
ban&ta* voorfz Stad. 
teögjj' i- De welke d’eene den anderen en d’andere den 
ratb ban anderen reciproquelijkenfweren, gelijk ook de voor- 
^ fchreven Heeren van den Rade van State voor haer 
tpeop delven, en in den name van den anderen Heeren van 
fjct den felvenRaed, en alle de Veld-meefters, Capitei- 
fted ban nen,Officiers, enfoldaten van fijn Majefteit, prefent 
yen toeC enabfent ter eenre, alsmede de voorfz Heeren Cor- 
(F. 181.) nels, den Grave van Overftein en Cornelis van den 

Einde, haer Capiteinen , Officiers en foldaten van ha¬ 
re Regimenten, prefent en abfent ter andere zijden, 
dat fy vrund en getrou fullen zijn in al ’t gene ftrecken 
fal totdienfte van fijne Majefteit. Indervoegen dat al 
die van ’t voorfz Cafteel en confoorten fullen vyan- 
den Zijn van de gene die vyand fouden mogen zijn van 
de voorfchreven Heeren Colonels, Grave en Corne¬ 
lis , en van hare Officiers en foldaten , en de voorfz 
Grave, Cornelis, hare Officiers en foldaten fullen van 
gelijken vyandenzijn van de gene die vyand zijn van 
den voornoemden Raed van Staten, en Rade van fijne 
Majefteit, van hare foldaten, en van ’t voorfz Cafteel, 
en fullen den anderen in alles affifteren, ’t fy wie het 
foude mogen zijn, die haer fouden willen verkorten, 
en dat fy goede continuele correfpondentie fullen hou¬ 
den in alle *t gene dat ftrecken fal tot voordeel van fijne 
Majefteit. 

2. Dat de voorfz Heeren Colonels, Grave en Cor¬ 
nelis, haer verobligeren, deborgerye der voorfchre¬ 
ven Stad te doen ontwapenen, en de felve wapenen 
te doen brengen op het Cafteel, ten einde om aldaer 
bewaert, entergelegendertijd gereftitueert te werden 
aendegene die de felve competeren, tot meerder ver- 
fekeringe en pacificatie van de felve Stad y op dat de 
borgerye haer affairen mogen verrichten, en haer Of- 
ficien naer behoren volbrengen, en dat de voorfchre¬ 
ven Heeren, Officiers en foldaten, elk voor fo veel 
hen aengaet te beter mogen volbrengen haren dien ft 
tot voordeel van fijne Majefteyt. En de voorfchreven 
Eleeren van den Rade verbinden haer de voorfz refti- 
tutiete doen. 

3. Darde voorfz Heeren Colonels, Grave van Ö- 
verftein, en Cornelis van den Einden, nochte niemant 
van den felven , en fullen confenteren noch toelaten, 
dat in de voorfchreven ftad van Antwerpen eenige fol¬ 
daten of ruyterye, te water of te lande, te voet ofte 
paerde lullen mogen komen, boven de gene die daer 
jegenwoordigzijn, noch de vendelen van hare Regi¬ 
menten mogen verfterken fonder dat eerft en alvo¬ 
rens aen den voorfchreve Rade van fijne Majeft- die op 
het Cafteel refiderente communiceren, en niet fon¬ 
der haren willeen confent: en de voorfz Heeren van 
den Rade en fullen daer ook geen volk van oorloge 
infenden fonder communicatie mette voorfz Heeren 
Colonels, Grave, en Cornelis, en met haren wille 
en confent 

4. Dat de voorfchreven Colonel, Cornelis van den 
Einden met de foldaten van fijne vier Compagnien, 
de/nieuwe ftad van Antwerpen bewaren fal, en de 
voorfz Grave met fijn volk de refte van de ftad, en een 
yder van hen beiden fullen hare wachten en bewaringe 
doen,gelijk fy behoren en verbonden fijn tot den dienft 
van fijne Majefteit, en en fullen niet toelaten dat eenige 
aebellen van fijne Majefteyt daer binnen komen, en 
fodaer jegenwoordig enige in fijn die men kent, dat 
men die fal gevangen nemen. 

S- En dat de voorfz Heeren Colonels, Grave en 

den Caftelein en Generael Sanchio d’Avila, vryelijk 
en onbehindert te fullen laten begaen en gebruyken 
fijnen laft en officie, en dat fy hem in alles fullen affi¬ 
fteren voorlo vele hen’t felve aengaet: van gelijken 
fal de voorfchreven Caftelein en Generael hen luiden 
wederom doen, fo vele haer Officien raken. 

Alle ’t gene voorfz is, fal door de voorfz partyen na 
gekomen en volbracht werden, en by yegelijk van de 
felve, voor fo veel elx aengaet, fonder tegenfeggen 
van yemandeh, en en fullen ook geen ander verftand 
nemen, tot der tijd toe het anders by fijne Majefteyt 
fal wefen geordonneert: niettegenftaende dat de Hee¬ 
ren te BrufTel die haer noemen Raden van State van 
fijne Majeft.de Staten Generael, noch die van Braband 
nochte gene yan de felve, haer contrarie waren ordon¬ 
nerende van ’t gene boven verhaelt is. Al ’t welk gefwo- 
ren en belooft isby de voorfz partyen in handen van 
de voorfz Heeren Colonnels, Baron de Polwyler ,en 
Carel Foucker inde voorfz ftad en Cafteel van Ant¬ 
werpen den 19 dag van de maend O&ober anno 1576. 
En de voorfz partyen hebbent t’fame neffens de Hee¬ 
re Colonels Interventeurs, met harenamen onderte¬ 
kent , en is een yder van de voorfz partyen gelevert een 
gefchrifre van gelijken inhouden. En was onderte¬ 
kent, Nico/as Baronede Polviller, Carlos Fucar. Otto 

G. JLberfleyn. Corneliut von Endt. Gernnymo de Roda. 

Alifandro Gonfaga. Sanchio d’ Avila. I. Ifung*. Erancifci 

Verdugo. 

©e EM gelijb be Staten lEmtoerpen foefjten te berfe* 
beren boo2 Daer/ fo arbeiben 00b be^pangiaer* 

ben’tfelbe te ber meefleren boo? baer/ en ‘feronimo berm 
beftoba/^ancljiob’SlIbila/enbebare meenben boo? *«»»»»* 
bit boo?f3 accoo?t nu al genoeg meefler öaec ban te 
toefen/ fp babben aen öen honing in ^pangien ge* tieten. 
fcö?eben/ bat fefïienbanbe dSebeclanbfe $?obtncien 
tegen fijne Jfèaj. en haer toarengercöclleert/ en bun 
boo? bpanbenfmbben berblaert/ en baer be <©02loge 
aenbeben/ ban fp berfeberben fijne JBajcfleit batfp 
hoopten baefl meefler te toefen ban flêaeflricbt/ 2ïnt» 
toerpen en Hlier/ en fouben beel iiebec al t’famen ’t le* 
benberliefen/ banbefelbe of eenige anbere plaetfen 
noclj in baremagt sijnbe/ teberlaten/ fonberfijnen 

'p2eg bebel. l|Éer-en-tufTcben fjabben be Staten bier 
Compagnien ban jBonöD?agon/ bie ben in baren 
bienft begeben babben/ boen bomen na een <Do?p ge* 
noemt JDaïem/ gelegen tuffen üDecïjelen en 2Cnttoer* 
pen/ altoaer bat febere tougge leib ober een toaterben/ 
genoemt be 2Cbe/ en bat fp bem op bic b?ugge tot ber* 
febertbcib ban ben toeg fouben berflerben/ om be 
^pangiaerben ban 3lter te beletten bacr uit-togten/ 
’t toelb ^tiliaen be Komero berflacn bebbenbe/ berei* mcro. * 
be bem in ber baefl met 500 barguclmfierS/ enbe «« 
Compagnie ruiterenbanSSarnarbijn be jBenb03a/ 
leggenbe Binnen i^erentaljs/ ennoeb een Compagnie ren toife 
boetbolftö/ baer Capitein af toaö iDartin b’Cc3aeO/ toe f©a- 
en gebomen 3ijnbe omtrent bet <Do?p metbeboo?f5 Um‘ 
troepen/ fo bcbebpbe ruitere op ben toeg naiDecbe* 
len bouben/om te beletten bat ben geen fecourë en fou* 
be bonnen bomen / nocb bat fp bertoerbonietfouben 
mogen blugten/ en boen maebten 3? ben allarm ett 
toonnen bet ^oap/alfo be anbere op fo baefligen ober* 
bomfl niet en toaren berbagt/ fp toerben meeflenbeel 
bcrflagen / alfo fp fonber o?b?e toaren/ eenige ontgua* 
men ’t mette blugt/ eenige namen be fóerfee in altoaer 
fp fjen eene toijle tijbö befenbeerben/ ben Cberflen 
met eenige toaren op ben to?en geblommen/ maerbe 
^pangiaerbenguamenfofurieufelijben aen/ bat bie 
in be&erb toaren ben mofienopgeben/fp flabenter* 
flonb be trappen ban be to?cn aen b?anb / baer boo? be 
gene bie baer op toaren gebtoongen too?ben ben 006 
ober tegeben/ cnomgenabeteroepen/ enmenmofl* 
femeteenboo?beaflaten/boo?bienbe trappen in beu 
b?anb fionben. J|eerc ban Jploion/ b2oeber ban be 
ïleerebanïgiergeg/ bie bem met te Staten berblaert 
öabbe/guam met y Compagnien ban fyn «egiment/ 

om 
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om Dembpber Staten bolb te begeben/ ennaec IBes 
edelen te marcljeren 4 en modtuffcDen lier en ^ 
nntalö pafferen/ baer ban^luliaenbeBomero ber; 
abberteect toerbe/ baerotn tjp ficlj terjlont beerbig 
niaebte/ en iette mibbernacljt uit lier getogen met 
500 ffarguebufierst/ en be ruiteren ban jBenboja 

<6»cö^ öetoelficnu mebe binnen lier lagen / alfo öe Staten 
Ktuffen lierentalö/ mtöbelrcujb bat DP baer uit toast geto* 
juKaen gen / fjaööen ingenomen en berfefeert/ in meninge 
«do* on1 öe feibe aen tc ta(len/ en malbanberen gemoe; 
ffiete tenöe / fcDecmutfeerben lange tegen öen anberen. 
ian ^et bolb ban 5plopon guam in befo?b?e / bele toer* 
fiopon. öenber ban Herdagen/ b anbere ontguament mette 
JtJf* blucOt / jplopon feibe toerb gehangen en binnen lier 
ffojmn geb?ocDt/ fpbregen ttoebaenbelen < ban be^paem 
leöan^ fe 3pe bleef baer jBartin b’<®c3aest <£apitem/ be 
‘©ooi» toelfee met een mufguet-fcDoot boo?fijn beengefcDo* 
,an©on ten toerb / baer ban DP baer na binnen lier derf/ 
eaactiii nocljblebenberttoe of b?ie ban be ^pacnfe ruiterpe 
''SC: en eenig boetbolfe. 
g>yaen^ Oe staten Rebben na Inttoerpen gefonben ben 
lm* jBarguiO ban ï£ab?e met 21 baenbelen fmecfjtcn/ 
feta weed mci!to boUi / namcntlijfc acljtbenbelen ban ben 
en'ftn/ i&eere ban23eercele/ feben benbelen onberben Igee; 
lenbout cc $Oiiipst <ö?abe banCgmonb/ b?ie ban ben J£ee= 
ïnttoet. u ban ifefe / en noclj bnebie ban karnen gebomen 
en. toaren / met bier benben paerben ban <©?bonnart; 

tien / te toeten be benbe ban be hertog ban Ier* 
febot/ ban ben jBargutéban l£ab?e / ban be<0?a; 
be bankop / en banben©icontebe<©anb/ baer 
Dem mebe bp boegbe be J^eere ban 2öeb?e met fest 
Compagnicn lichte paerben/ be l^eere ban Cap?est/ 
en be J&eere ban CSonguiest ©elt-maetfcDalfe. ^efe 
guamen bcnttoeben$obembert’lnttoerpen boo?be 
pookte» 3£e Jgeere ban CDampangnp <0ouberneur 
ban be dab / toast ban abbyst bat menfe niet inbe 
(lab en be0oo?be te laten bomen / battec boljc ge* 
noeg inbe (lab toast om be (tab tegenzet Cadeel te 
ftetoacen/ maer batfe be feibe fouben leggen op be paf; 
fagien / om te beletten bat be gemutineerbe ban lelft/ 
noclj bie ban jBacdctctjt en liet niet op Ijet Cadeel 
en fouben bomen / Ijaer toefeggenbe bat fp ban alle 
noobbmft uit be (lab fouben toerben boo2fien. <©e 
ï^eece ban CDampangnp toast bier toe puncipalijb 
bcroo?faefet/ om batter toieben toaren geintercipieert 
bp fBetbelen / ban ^ancljio b’lbila en ïioba aen 
be gemutineerbe ban leid gefonben / boo? toelbe b?ie; 
ben men ben b?ie paffagien aentoeeg om t’lnttoerpen 
te bomen / b’eene toast boo? ^ermonbe/ Dem berfe; 
berenbe bat be foon ban $oltotjler bie baer binnen 
toast / toel mibbelen baer toe binben foube / en be l^ee* 
re ban Cbampangnp toao 00b een geintercipieerben 
b?ief getooebt/ bie ben Clecto banbe gemutineerbe 
binnen 2llel(l aen ben boomoemben ^antbio b’Hbi* 
!a babbe gefeb?eben / boo? ben toclbcn bp b^m liet 
toeten bat DP b^m tot ftinber beltcftcn op ben toeg 
begeben foube/ Jttoelb 00b confo?m toaö ban *tge; 
tie 0oba aen ben ^ecretarig ban ben Contnb ban 
^pangien <©on <©ab?iel be Caiao gefcb?ebenbab; 
be/ bat bp alle mibbelen foebt om be (lab ban^nt* 
toerpen te bebomen/ baer uit men 00b merbenbom 
be öoe bat fp Oet meenben met Odaccoo?t batfe met= 
ten <©?abeban ©berdcin gemaebtOabben/in’ttoeli 
fee fpbeloofbcn in ’tberbe artieul/ bat fp geen bolb 
ban oo?loge boo? ’t Ca(reel en fouben in be^tabfen# 
ben / (Jc, ebentoel en Dab men baer mebe geen contem 
tement. jBibbelretijb ^ancOio b’lbila en üoba b?e^ 
fenbe bat feaer boo2nemen belet foube mogen toer= 

> ben / maefeten bat be Coloncllen ^oltoplet / jFron^ 
berger en ifoueber fjen ban Ijet Ca(teel inbe ^tab 
begaben/ en begonben 0et bolb banben<6?abe ban 
Cberflein totnieutoe mutinatiete bertoeeben / fulr 
fp boo? bierbagen 00b gebaen Dabben/ feitfenbeoob 
befolöaten tegen Oare Officiers/ fo bat tenïaet(len 
ben <a3?abc en ^oltoijlet in Deftige tooo?ben geraefeï 
ten / (afo berre batfe bp na be Oanbcn aen Oetge^ 
toeer gegrepen Dabben / toant be <02abe feibe 0em bat 
DP baer niet en toast befcDeiben/ bat DP tot Uibelle 

foube gaen en fyn bolb albaer befcDcrmen/ bie atbacc 
fcDanbeipbfonbergejaegt te3pn berlopen toaren / en 
bat DP Dier niemanb opte toacöten Dabbe / baer DP 
ober te commanberen ijabbe.fCen leflen 3ijn fp uit b?c* 
fe toeberom na Ijet Ca(ïcel gegaen; bocD fp beben ben 
Ciiabeban <©ber(lein fommeren ban’t accoo?b bat 
Dp met Dun Dabbe gemaebt/ban niet toe tc laten battec 
eenigbolbban oo?logemecr inbe (lab foube bomen* 
^an be <©?abe anttooo?be Den/fo Dp DeDoo?bc/en aem 
merbenbe bat fp be cjcp?effe ü?ieb?n ban ben ïtabc ban 
i§tate acötertoaeriS Ijielben / baer boo? bat ben <0?abe 
en be l^eere ban CDampagnp bela(l toerbe ber Staten 
bolb teontfangen/ bie ben jBargut.ö baer b?ocljte/ 
00b met p?ote(latie batfe Ijun toel toacljten fouben 
bat fp niet en boeren alö bie ban üBaedricOt toaren 
gebaren. l|en nocDbermanenbe/ bat ben Baebbnn 
^tate toel bericljt toaren / bat bie ban Det Cadrel 
eenig guaebbeffein in t particulier op ben boo?fclj?e= 
ben <8?abe en CDampangnp Dabben/ toelb beffein 
00b be ^tabgualöb bebomen foube / en baerbenefc 
fenst Den berfeberenbe / bat ben fiaeb ban Staten 
met best s©?abcn en CDampangnp biend toel te to?e- 
ben toaren / en toel tolden bat fpnict anbergenbe* 
ben ban’t gene tot p?ofyt ban ben lanbe/ en par^( lU,} 
ticulierlöben benKaeb ban Staten tegeljoo?famen/ 
gelijb befclbcoob bolbomen iad ban fönejBaiedeit 
Dabben ontfangen te commanberen alst s©ouberncurst 
<0enecaeIS. ^est anberen baegst fo toerb be <*3?abe 
en CDampangnp / boo? ben Jgcere ban Cap?est/toc^ 
berom ter aubientie berfocDt / en baer na boo? ben 
|Bargui0 feibe in perfoon/ en ter indantie ban ben 
iBarguiö toerben fp alle ontfangen / fobie opemlijfe 
tegen CDampangnp feibe/ bat ingcballe Dct bolftin 
’t belb bleben / en be ^pangtaertb Daer onberfienjS 
aenbielen/ bie gualijfeen fouben feonnen toeberdaen/ 
toant Dp tod totd öat bie ban leid fouben Domen/ 
betoijle DP öe fcDepen omtrent iBecDden Dabbe ge; 
fien/ ato ’t feibe ooDaenbe Staten gefcD?cben toast/ 
aen be anbere 3tjbe toidc CDampaifgnp toel bat be 
b?efc in ’t bolfe toast / boo? be neberlage op meutost 
be^eereban ^fiopon oberfeomen/ en batfe nocD 8es 
fcDut / amonitie / nocDte pionierst bp Daer en Dabben/ 
en bat fpin’tmarcDeren op ben toegeenige belt-duc; 
Den Dabben berlaten / toaerom fp acco?beerben bat 
Det bolD binnen Domen foube / fo batfe ben berben 
5Sobemb?ist best mo?genst te tien uren binnen gua; 
men tot feacrber berfeDeringe/ en niet batfe be dab 
ban boen Dabben/ toant bie met Det bolD baer binnen 
3ijnbe/ en met be burgerpe fuffifant genoeg toaren 
om be dab te befenberen : 00D toaren be bo?gcrpe 
mette folbaten ban be <0?abe ban Cbcrdsin toel te 
b?eben/ betoclDe toel be gefcOibde toaren ban alle 
be ^oogbuitfe bie in ’t lanb toaren / ban op be ^©uit; 
fe onberben boomoembenComeltstbanCinbe/Dab; 
ben be b02gcrpe een guaeb bermoeben batfe me.ten 
^pangiaerben op DetCadecl berdanb Dabben /D^b; 
benbe baer ban eenige tebenen gefien / alö nu Dd 
Staten bolb ingefeomen toast / bebanfete be |Bar; 
guist benC>?abe en CDampangnp / batfp benïïaeb 
ban Staten geDoo?faem toaren / en ban Daer goeb 
beboit en biend bie fp ben Coninfe en ben lanbe ge¬ 
baen Dabben / Debbenbe be dab fo toel tegen be re; 
bellen gemainteneect / en DP nam Detguartteroim 
trentDet Cadeel tot (ijnber betoaringe* ^e3Balen 
gingen na Det Clooder ban g>. jBicljiel / en CDam; 
pangnp nam fijn guartiee mette paerben op bomerfet/ 
bie DP baer boo? Co?nclisf ^terb/ ccrten foon ban ben 
Imptman / bebe geleiben / terdonb baer na fobe; 
gonden êenige ,§paenfe en gtaiiaenfe l^oopluiben/ 
fonber ecttïge reben na Det Caftcel tc blucDten / ’t toelfe 
een grote befo?b?ecaufeerbe. ïBe^pangiaerbenban ©seKQn 
Dst Cadeel berdaenbe/ bat Det Staten bolb binnen öcr ca» 
ber dab toast/ en Did&cn boe geen co?refponbentie 
meer metten <©?abe/ nocD CDampangnp/ maer fcDo; Si!” 
ten getoelbig met grof gefebut in be dab / en oeben ^3 met 
baer op terdonb eenen furieufen uitbal uit D« Ca? »»f 
deel in be (lab met bier om b?anb te dicDten / en j,ceöK 
een Compagnie ^rancopfen ban ben Jieere be la 
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©om ^ontame/ütiber ’t öeöicb ban be <6?abe ban Cgmonb 

ba’imaec fdjermutfeerben tegen baer en b’eeffe toeberom te 
tocröen ruggc na bet Cafleel. <©e JBarquid ban i^ab?e/ Ijem 
tc rugje Doiibenbe 13002 Cüencrad/ bonbgoebom ben lörijgf- 
seöjeuen ^ncjj ijernabevcn/en riep tot Ijém ben boojf3 <0jabe 

ban ©bcrflcin/ben I|ecre be Ctonguicd/ pe l^eere ban 
Cap2cd/bsn pect/ban JBerd/Capitcin onber jFIoion/ 
en te boacnd licutcnant Co?neI ban be 5$eere ban 
Cbampangnp/bie tot^Jnttoerpen toad gebomen om 
bem toat te bermaben/ en öaeu5icft getoojben toad) 
<©aee toerb öeffoten/bat nabemael bie ban Bet bafled 
alfop2üccbccrben/ bannen ben baer tegen trenferen 
cnflerbcnfcube/enbetoijlc ntemanbbe gclegentbcib 
ban be flab beter beftent en toad ban benlgeere ban 
CDampangnp/fo bebc men terflonb eenen ingenieur 
bomen/cn men arrefleeröen baer/ ’t geen menbel}002? 
bete boen/ en aïfo ben jBarquid geen ponierd mebe 
en Babbe adnagt/ gclijb gefeib toad batter aooo mebe 
bomen fouten/ fofldbc be Beete banCljampangnp 
baer fulbe 02b:c/ bat ben JBarquid binnen een ure 
tijbd/ menneer ban 10 of nooo perfonen gebient 
toad/om te arbeibenmet aïbcrlep inflrumemcn/tot 

rShflu fieboef om trenfeen te maben/en te febantfen tegen liet 
jSban üafled'metbopfacben/tooifacben/pafldenbierge? 
stutten lybenanberebeboefliibbebcn/ bic baer ban nobetoa? 
H Tt **n/ ïaö02tjS fo toonbe be l^eereban Cljampnngnp aen 
cafierf ben ijeere ban «©onguied HBarfcljal ban ’t leger alle 

begelegentlicibombc toacfjten tc flcUen/biebpaiom? 
me ging beficljtigen/ fo bat be JBarguid fatidfactie 
ban alle be toaditen babbe/ gef)oo2t bebbenbe bet rap? 
po?t banben lifecrc ban <ö5oiigiiied/bacr na fo bertroc? 
ften be iputfen toeberom in be ftab/en be iBalen qua? 
men boe naber bp ben anberen/ bolgenbe fjet abbijd 
banben booenoemben .jiBarqnidV ban /§t. Slorid af 
tot ^t. jBidfidd toe/en Cbampangnp bebe Baer toel 
met bttoed booefien/bie BP met groter aDimbautie int 
Iftlooflcr ban ,§£. JlBic ïiicïgt bebc bjengen/ en jlclbe al- 
baer biflrilmteurd banbe bibjed. <Dc officierd bte op 
be trenfeen toefttBt fouben bebben/begonften Baer ban 
ben anberen te fcDeibcn/ en logementen inbe flab te 
foeben/en fo beben be folbaten mebe/ betoijie baer me? 
manb en toast bie Ijacr commanbeerben/ en fotoafl 

«2oote oberalbolbef02b2e/ en betotjle baer geen pobooft en 
tocfo?b?e toast/ mofl Cbampangnp feibe mettet rappier inbe 
*,nne" butfl be folbaten uit te befte Ijtirfcn iagen/ biefe begon? 
S flenteplonbcrcn/ niet fonber groot perijbd ban fijn 

perfoon/fo bat Ijp bter-cn tiiffcben becl tijbd berlcod// 
fonber bat lip iemanb ban befenmoettoilligen pop 
bonbeboenftraffen/ b2cfcnbcboo2 meerber bcf02b2e(/ 
en miböcler tijb en hielden bte ban liet ^afteel niet op 
gcflabiaïijben met Det grof gefebut te fcfjtetcn / fo 
beecfliiïien bat liet een groot bc‘rfdj2icben toast / en be? 
fonber fdjoten fp gcftabclijlt baermen arbetbe. 
l^ccreban Cljampangnp o?bonneerbe eenige banbe 
fBaaiftraet na be toerltluibcn te 3ten/maer fo Ijaefi öp 
op een anber plaetfc ging om o?b2e te ftellen/ maebten 
fp liaer rfoeben/cn ten toast niet bjeemb/ toant fp geen 
ontfag en r)abben/boo2 be guabe 02b?e bie onber be fol? 
baten toaö / fo bat bc couragtc baer meeft geb?aft en 
niet ben ti)b.5!lHe be nacht cmplopcerbcn be ï|ecre ban 
Cljampangnp om gcfcljut in bc fjoben te planten/t}e&# 
benbe baer toe gene btiïpc/ ban eenige goettoillige 
2502gerst en fijne bomefïtgucn / toellt gefcljut baer ge? 
(lelt toerbe om tegen Ijet Éafleel tc feljieten/ fjoetoel 3P 
baer toetntg fcliabe mebe beben/ en fcljotcn alleenelijfe 
i folbaten boob op ’t l^ajlecl. ^jnbc felbe nacht ging 
ben Capitein <0afpar Cjttö met ioo folbaten ban Ijet 
fiaflecl/om be flabst fortificatie te befiefjtigen/en ober? 
biel baer omtrent een fco?tcgarbe/ met grooter furie / 
ett fo lip meer boïr geljab Ijabbe / foubc hp bed meer 
quaebst uitgeregt fiebben/tn Ijet toeberberen na Ijet ba? 
bed/ flab lip tujydien toegen eenige fjutfen en melend 
tnben b?anb / en'trob fonber eenige fdjabc te fpben toe? 
berom na Ijet bafled / bebbenbe omtrent 40 of 50 ban 
be Staten bolb om gcb2agt en berflagen. ^)ie banbe 
flab liepen fecr ombenbëanbte giffen / baer bie ban 
bet bafled fecr gctodbtg onber fchotcn. <De boo2f3 
IJDarguid/ be ^ eer en <0onguied/ peet / Cnpjed en 

Cbampangnp gingen omtrent befe tijb in’tlogement 
banben <©2abe pan Cberflein om raeb te bouben / en 
men bifiteerbe baer be Imcben bie geintercipieert toa? 
ren / en bien bie ben Clect banbe gomtirineerbeaen 
^ancöio b’lbila gefonben Ijabbe / baer uit men bon? 
bc bemerben bat be <©uitfe Colonndd ben <©?abe 
Dabben geforbt te abuferen met bet boo?f3 accoo?t/ 
toant be b2ieben toaren na bate ban bet accoojtge* 
fclj2ebcn, ^p toerben baer geabberteert batmen eenig 
bolb getoaer toerb buiten ber flab/btemen meenbe bat 
bpanben toaren en ban lier quamen / men en babbe 
ben niet bonnen getoaer toerben b002 öatfe bigt onbec 
bc flab toaren / ’ttodb baer boo? toe quam batter eene 
groote mifl toad/ boetoel bet anberd blaer manefcbiin 
foube getoeefl 3rjn.Cn men en babbe gene fpiond nocD 
bolb buiten gefonben/boetoel baer bolb en ruiterie ge? 
noeg/ fa te bed toaren/ fulr batter bien nacht omtrent 
tuffen 11 en 12 uren een beeï banbe naefle bp leggente 
^pangaertd op ’t bafled quamen. <©e gemutineerbe 
ban Elelfl toaren bed mo?gend b?oeg ben 4 ^obemb. 
niffcben 2 en 3 uren a! uit 3fidfl getogen / en toaren bp 
&r. ©ernaertd ober be^cbdbe gepaffeert/ ^on 
lionfo be ©ergad/ ^uliaen be Kometo/ be 4 ^uitfe 
Compagnien uit jBaeflricbt/ ©alte3/ en atlete 
macljt biefe bonben t’fatoenb?engen/ quanten inbe 
mo?gcnflonbboo2bstba(leel/ baermenfe terflonbop 
liet / ^anebio b’lbila feibe bun batfe toat fouten ru? 
flen: maer be gemutineerbe ban Sïelfl/ bebbenöe 
een groote Dope ban eenen febonenbuit tebebomen/ 
gaben met een grote touragieboo? auttooo?be / batfe 
fmibbaegd in’t JBaraötjd fouben eten/ of ’fabonbd 
binnen Inttoerpen/totllen in effect feggen/ batfe boo? 
abonb meefler b autejlab toilben toefen/ of al t’famen 
boob bipben. Cn aïfo begonben fp terflonb Ben te be? 
rciben/om uit bet bafled tc ballen in be flab / en beba? 
leu Bare jongerd / batfodb een bod flrop of taeben met 
nemen fouben / om be plaetfen en Buifen bie Bun goeb 
bochten inben b?anb te (leben. ^et é^paend boet- (f. 183.) 
bolb ban 5Sdfl toaren omtrent 2000 man/ nocBBet 
bolb onbec ^uiiaenïlomeroomtrent 500/enonbec 
5praneifeo ©albe5 300 man / onber t©on Ifilonfo be 
©ergad omtrent 1000 paetben/ en noefi te ^oog? 
buitfe mebe omtrent 1000 boet-bneebten/ aldfpnu 
alle bun preparatie gemaebt Dabben / marcDeerben fp daerönt 
oberbeb?tiggenabe flab toe/ entuffebsn beContre? jjj®* 
feberpen 3önbe/ bieïen fp na Bsn getooonteopBaer ö0tu. 
bnien / bibbenbe bat fp Baer bood en to?eeb boornemen 
moebten boïbjengen / en baer na Baer o?b?e gemaebt 
bebbenbe/ fo toerben fp boo? ben ^paenfen Clecto 
^oban be i^abarette/ bie een bentel broeg baer een 
Crucefic en be llaget IBaria in toad gefïgureert 
acngeboert/ bc gemutineerbe troeben na be (Irate ban 
^t. jBicbid/ giuliaen Kcmero trocb met fijne troe? fm nu* 
pennaer^t.^orid flrate/ anbere naeranbereflra? 
ten / be ^pangiaerbenbieten met fulben furie/ ge? 
roep en gdirtjfcB aen / bat een menfeb Btt Batr te berg boo? ’t 
(lonbt bie’tbooröen. «Be 3©alen toaren be gene bie Jtagwi 
eerfl beblucBt namen/ en Boe groote naerflt'gbctbbat £ 
Cbampangnp bebe en bonbe bic niet boen berennocb 
(laenbe bouten, Stuffen banben <6?abe ban 
Cberflein beben Baer beboir fecr tod / en toeerben 
Baer lange tijb fecr bromelp/ fo batter feer bdeeptee 
piaetfe boob bleben. Hlonfo be 3©ergad niette rutte? 
rie quam naer ^orid fboorte/ altoaer te 4benbe? 
len l^oog-buitfen ban Cornelid ban ben Cs'nben in 
flag orö?e (lonben/ befe gingen terflonb ober bp be 
^pangiaerben/enboegbcnljenmctbaer. 15on llon? batnbe^ 
fo öe©etgad met fime ruiterie berfprcibenljenboo? 
alïeöedraten/ mIHccen baer toerb feer gebocBteiu 
ïDe 5502gerre beben baer beboir feer tod / cn baer bie? «fnben/ 
ber feer bdeooob : macröerefte banbe 3©alen/ bic Jf8C?°L 
be <Buitfeit ban Coeneiid ban Cinben Dabben fien %npap„, 
obergaen / toaren feer berflagen / meenben bat alle be gutca?» 
I^oogbuttfen mette ^pangiaerben toaren / en batfe 
berraben toaren/boebten feer flautodiib/en men bon? 
benfc niet toeberom aen ’t bccïjtcn brpgen/be meeflen 
Doop toerbe berflagen/ fom bërbjonben/ en be ,gpan? 
giaerben Daeflcn bdt boo; alle flraren/ om tcbelct? 

ten 
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ten bat be Ageren cn folbaten nergens? toeber bec-1 
gaberen en fouben / öaet toe fp gen geen ttjö en lieten/ 
jtaöen öaccom Dele plaetfen en Bupfen in ben b?anb. i 
^at fefjone BoflelijBe ^tabïjups? flaBen 3P mebe in 
ben ü2anb / en ben b?anb berljief Bern fo getoelbig / 
bat be gene bie baer op toaren / geb?ongen toerben 
boo2 be benfteren uit te fp?ingen / om Ben uit ben 
toanb te faiberen / omtrent be Cngelfe 25o?fe toas? 
lange tegenflanb/ fo ban be 25o?gers?/ als? ban be 
<Duptfcn: befgelijr op be Cffen-merBt en meeram 
bere plaetfen / boel) bet toas?altebcrgeefs?/ bermits? 
baer geen o?b?e en toas?/ en be b?efe maffer onbet/ 
en een groot mis?troutoen b’eenop ben anberen /Bet 
toelB meeft taufeerbe beo? be )©uttfe ban Co?nelis? 
banCtnbe/ alfomen be eene<©uitfe uit ben anberen 
nietenfienbe/ en ben b?anb toa0fcB?icBeBj&oberai 
boo? be ftab / be ï^ecre ban CBampangnp/ enbe 
IBarguis? ban ï|ab?e blucBten na be $ieu-flab en 
Bet Coflerfclje-Duis? / meenben baer be folbaten en 
purgeren toeberom Op ben anberen tebergaberen: 
maer beb?efctoaffcrfoin/ bat elft om een goet Been 
Bomen fag / be fommige meenben Ben te faiberen 

Banb bonben/ bic toerben alle boo?ffeBen. $an be barnat 
JRagiflraten en J^eercn ban ber ^tab bleben boob/ 
<©ooftoijn ©aretcB IRarBgrabe / ben 23ü2gcmec? hróicn 
fier igeer Aanban ber jBecrcn/ <3fan ban ben 3©er? 
be / Sanrelot ban Hrfcic/ 3francops? <©efpemme? Somm 
reaur / ^iclaes? ban 25oeBfiolt / jfranccps? ban be « 
3Biilige en meer anbere ban be HHagifïraet / en cc 
bele eerlijBe en treffelijke bo?gers?. ©an be ,§paen? cnprteiv 
fefje fijn boob geOleben omtrent 200 / en tuffcBcn «£»En 
b?ie of 400 gequetfle / ban Bare ^oofben en bie? |J 
ben geen anbere ban Capitein €manuel <*Tobe3on ^pacnf« 
be ©atca/ bie baneenen mufquet-fcBoot boob bleef binnen 
eer bat BP Op be tmtfeenguam/ San be gabaret' 
te of $abarefe bie Bet benbel ban begemutineerbe bieücn. 
b?oeg/ bie bleef cp’t Boogfle ban be trenfeen boob/ 
toant BP b’ecrfle toas? bie baer opguam/ gioBanbe 
®obles?/ $ebc bau Cafpar Robles? ï£eercban25il? 
lH en Capitein ^amiaen be RSorales?/ bcnColo? 
nel5foubertoerbe 00B met een pijBein fijn een Banb/ 
en nocB op ttoe anbere plaetfen ftoacrlijB gcquctfl / en 
geballen $ijnbe toert BP met boeten oberlopen / fo bat 
Bp baer bp na gebleben Babbe. 3&et toas? bonber abenb 

in be fcBepen en fchuiten/ gelijB 00B be <0?abeban (eer be ^pangiaerben geBeel meefler ban be ,§tab 

toe toan 
<©ber* 
ftcin 
ton- 
bpnhr 

Cberflein/ maer fpberb?onBen/ befgelijr berb?onb 
00B be jgeere ban 25eb?e; in Bet einbe toerben be 
^pangiaerts? geBeel meefler ban be flab. «©eï^eere 
ban €Bampangnp/be fBarquté ban^ab?eeneni? 
ge anbere ontquament/ en falbeerben Baer op bes? 

'"rtn,fCt ^2incenbanCrangienfcBepen/ beel ruiterenfp?on? 
e“' gen ban boben bebeflen af met Bare paerben inbe 

befïeni/ en focBten Ben te faiberen / maer berb?on? 
Ben meeflenbeel / baer berb?anben ooBbelemenfcBen 
in be Butfen / en ban ’t ballen ban be muren ber 
berb?anbe Butfen blebenber bele boob. 3Be <©?abe 
ban Cgmont/ be ï£eere ban Cap?es? en <0oingtues? 
toerben gehangen op Bet Cafleel geb?acBt/ als? be 
3^eere ban Cap?es? op Bet Cafleel gehangen geb?acBt 
toerb / fat gjeronimus? beRobaopeenenfloelonber 
be galerpe ban’t Cafleel / en als? BP Bern gep?efen? 
teert toerbe / toilbe be J§eerebanCap?es? Bern ber? 
ootmoebigen / en groete Bern met nebere eerbtebin? 
ge / maer Roba (fo gefetb toerb) fliet Bern niette 
boet op be bo?fl feer ontoeerbig/ feggenbe met fcBelt= 
tooo?ben/ puto tradidor, fcBelm berraber/iBentoil 
bijn groeten niet/ baer na toerb be C??abe ban Cg# 
montalbaer geb?acfjt/tot ben toelben BPfeibe/fom 
ber Bern te groeten of eenige eere tebctoijfen/ C5?a? 
be u ongeluk is? mp leet / en bleef baer atfo Boog? 
baerbig fitten / Bern berbljjbenbe in befen moo?ba? 
bigen en fcBelmfen Banbei / baer ban Bp be p?inct? 
paelfle beleiber en aenflober getoeefl toas? / gelijk uit 
fijne b?ieben te fienis?. ^aer is? berb?anbBet fcBoon 
feoflelijb en cierltjb ^tabBuis? / ’t toelk ban binnen 
gefjeel uitgeb2anb is? / fonber be b?ieben/ parnpie? 
renenfecretenber ^tab te bonnen faiberen /betoelb 
een ongelooffelijbe fcljabe is? getoeefl / toelk «&tab> 
Buis? meer ban 200000 cronen ban boutoenmetbe 
materialen gebofl Babbe / baer en bleef niet ban flaen/ 
ban be buiten muren, ^aer berb?anbe mebe be nae? Sifen/ be ^outrupe/ be ^uiberupe/be 25oter 

rate/ be èees?flrate/ be SCppelflrate / be^il? 
it-flrate / be 25?aperpe-flrate / ben Eieben- 

B?outocn panb en ben ^überen-panb/ met een beel 
ban be ^oo2nibflrate en l^oogflrate / be nieutoe 
Butfen bie getimmert toaren ban toitten geBoutoen 

»*3-) fleen optc plaetfe ban fiet oube ^tab-Buis? en be 
BlafcBmcrbt / en boo? bien / bat bit getoefle ber 
^§tab toas? geacht Bet rijjrUe ban boopmanfcBappe/ 
toant Bet al Butfen toaren bie opentoinbels? fjielben/ 
en bol goebs? gepabt toaren ban alberBanbe boop? 
manfcBap / fo en is? be fcBabe niet toclte toaerbe^ 
ren/ boel) toerb geacht meer ban b2ie milioenen goubs? 
toeerbig getoeefl te3ijn. boben bie men op bet 
flratenbonb toaren omtrent 2500/ en men acBtetbat? 
ter toelfabeel berb2onben toaren/ beBalben bie bet? 
b?anb/ en bie naberBanb inbe bolgenbe bagen met 
boelen bloebe bermooib toaren / toant toat fp ban 

. a©aife folbaten/ bie B^n bcrfleben Babben / nabec? 

toaren/inbep?incipaelfle enBeetfle furicen toonben 
3P Baer niet anbers? als? J^elfcBe bupbels?/ Bebbenbe 
Bet momaenficBtban alle menfcBelijbBeib afgeleib/ 
menen fpaerbegeengrijfe/ nocB bromme oubBeib/ 
nocBgeen bloebe jonbljeib: ja inbe bolgenbe nacBt in 
’t eerfle geen toeeriofe b?outoen / maegben nocBte 
binberen/ Bet Bloebige ftoaerb bloog boo? firaten/ 
Bupfen en berben alles? roob ban menfcBen Bloebe fijn? 
be/ elb focBtbe Befle Butfen baerfe be tneeffe buiten 
mocBten binben/ geen jammerlijb fuebten/ geen 
heerlijk fcB?epen / nocB geen ellenbig bibben nocB 
fmeben en Babbe Bier plaetfe /boo?t ifmeraenbegie- 
rige plonberinge geballen/ baer be3idtogenbemen? 
fcBen boo?t met boeten bertreben / of met opgetoo?pen 
Buis?raeb/ toaren en goeberen berfmoo?t toerben. 
^e gelbrijbe Comptoiren en mochten be Bobemlofe 
magen befet gieriger en to2eber toolben fo tocinig 
betfaben / bat fp nocB grpfc mannen / jonge maegben/ 
jabeb?ucBteb?outoenmet Boo?be/ trechter enblam? 
menppnigenbe/ focBten na berbo?gen gelben jutoe? 
len. Cnber anbere to?eebheben is? berfcB?tcBelijB/bat ^rm 
ttoe jonge luiben geburen bie maJBanberen metcon? pd uau 
fentban beoubers? getrout Babben / enfouben bes?a? 
bonbs? be b?ulofts?-feefïe Ijoubcn/ boo2 befe to?ebe itinc? 
minge ber ^tab bp ben anberen in Bups? toaren met lud. , 
eenige b?unben in groter treurigheib enbenautheib/ 
bertoachtenbe alle ogcnbijjB enige ban befe to?eebe 
beuls?/ moo?bers?enplonberaers?/ bie baer met feer 
b?eeflijB en fcB?icBelt)B getier guamen Bloppen aen 
be beuren. Cn als? men be felbe niet alleen in liet / 
maer ooB alle Baflfen / kiften / coffercn / comptot? 
ren en alle bat gefloten toas?/ goebtoilliglijB openbc 
en liet nemen / fo hebben fp noch ben 25?uibcgom 
boo? bes? 25?uibs? boeten boo?fleBen en bermco?b/ 
met meer anbere mans? perfonen / be 252tiib ( bie 
uitermaten fcBoon toas?) liep als? befperaet / Brij? 
tenbe en Bermenbe op Bare beb?uBtemoebcis?fcDoot/ 
be toelke felf meer boob ban lebenbe toas? / niacr 
befe to?ebe beuls? Bebbenfc boo? laft ban een^pacns? 
Capitein/ be moeber ontnomen) ’t toelk be baba/ 
bie alleen ban be mans? perfonen in ’t leben geble? 
ben toas? / fienbc / is? als? een rafenbe man builen 
3ijn finnen toegelopen / en Beeft ccnen ban befe ne ‘ 
toelbeps? fo getracteert/ bat Bp ’t mettet leben moft 
beBopen: maer f)P toerb terfïont en metter bacö 
omgeb?acht/ en Breeg meer ban ttointig fteken na 
3ijn boob / be dochter of 25?mb Bebbenfc met ge? 
toelb genomen en genoegfaem op ’t'Cafleel gefleept/ 
altoaer fp bie opgefloten Bebbcn cn 5ijn toeber in be 
i§tab gelopen/ plonbercnbc enrobenbe. <©efeboclj? 
ter nu alleen 3jjnbe/ niet boenbe ban Bermen/ Bla? 
gen en fuchten / meenbe met Baer gouben Beten/ 
uit mtfïroofligBeib en b2cfe ban gefchoffiert te too?? 
ben/ Baer felbcn te herhangen / maer be Capitein 
btefe Babbe boen nemen / inltomenbe/ fienbe Baer 

mif^ 



75* 
mtfmacbt/befctodbcn entfïclt / ftt plaetfc banbaer 
te trooffen / Ijeeftfe baer Beten en jutoelen afgeno* 
tnen en niet getoelb boen ontblebcn geheel mocber- 
nacbt/ en met een roebc banrijs gemaebt ffocg bP 
baer fo lange met felbcib / batfe geljccl blocbtg toas/ 
en nautolijr een gefjeleplactfeaen baer tere en fcljoon 
ïicbaem en babbe/ en joegfe alfomoeber-naebt aan 
l)ct ©afteel inber^tab/ be toelbe in Itcljtcn b?anbe 
jflorsb / en fp ftenbe be ffratcn bol boben leggen / meen* 
öc baer ncclj ergens te bergen/ banfptoerb banee* 
nctt anberen to?eben fcbelm baeft bermoo?benopber 
ffratcn gefmcten. ï£et toare onmogelijb in ’tpartt* 
fulier allebc abominable to?eebljeben en booSU^ben/ 
bie bien nacljtcn eenige naerbolgenbe bagen gebeur 

(F, is/.) ben te befcfjnjben / en ’smenfcben Derte moet bet* 
fcftricben ban fuif te boren of te lefen / ennocpbtnb 
men lutben foblinb/ fot en uitfinnig / bie banfulbe 
berberbcrs/ robers/ moo?berS/ toolben/jabuibelS 
toat goebsbertoacljten boo? ben 3$eberlanben/t’baer* 
ber fcljaben. 31lbuS iecfben fpin bcfe fo Ijeerlijfie en 
bermaerbe ftab / be eerfte b?ie bagen en bebben fp 
gene to?eebbebcn/ bie fpbebenbcnbonben nagelaten/ 
cm be bojgeren en intooonberen gelb te boen geben/ 
cn te btoingcn 5t gene bcrbo?gen toas te toijfen/ en 
al getoefen en gegebcn fjebbenbc bat fp babben / en 
mochten baec niet mebe bolftaen / maer beben baec 
grote fcb?icbelpe tormenten aen / be felbe opban* 
genbe aen armen en aen benen/ fomtijbsmetteboe* 
ten om boog en be tooutoen bp ben bapre / en bie 
ban geeffelenbe / bjanbenbe met baetfcn onber be boe* 
ten en ojtelen / en biergclijbe to?eebbeben meer bie 
tnen niet al ban noemen nocb uitfp?eben / alfo ’t baer 
maer inbare bofeberfenenen finnenguam / fclfSbe 
feinberen niet berfcbonenbe in jegentooo^bigbetb ban 
be ouberen / om bic te meerbcrtfcer / pijn en ber* 
bjiet aen te boen / of tot gelb tebeloben te btoingcn. 

©act* jfeenacbt bet gcreet gelb / goub/filber en iutoelen 
hm rm!f bat befe plonbcraerS/ moo?berS enberbloebcefcbel* 
öer men bier bregen / meer toaerbig te$ijn getoeeff ban 
gf>tmn* pcertig tonnen gonbS / bebalben be boftelijbe boop* 

manfcbappen ban fijbe/ flutoeel en bleberen/ bet 
toelbe toel eenige bic be maebt en rijbbom ban befe 
fo bermaerbeftab nieten bennen / niet alleenbjeemt 
fal geben / maer oob onmogelijb atbten / maer be 
gene bie beuniffe baer ban bebben en toeten bat tn 
fommige toebutoen huffen toel omtrent een tonne 
fciiats gebonben en bp ben ^pangiaerben genomen 
iS/ bie en falfuJr niet b2eemt binben / en of feboon 
ben buit ber ^pangiaerben fo groot toas/ foenbre* 
gen fp bet nocll nergens na al/ toant baer nocb font' 
migc rpbcboopluibcn toaren/ baer fp’t meenben al 
toeg tc bebben/ bic notb toel een tonne goubS en meer 
bebielben. 3©an b2ontocn en maegben te feboffieren 
cn iffer fo bcel niet geljoo?t getoeeff / immers w ben 
ccrfïcn nacljt niet / bermits fpfo bermoeit en flacu 
ban ijonger toaren / bpfonber bic ban buiten gebo* 
men toaren / toant fp fonber eten en b?inben ban bet 
©afteel getroeben toaren. 

- 3^en ©apitein©afpar <©2tisbreegbetgebangcn* 
/ genoemt ben ^teen/ tot fijnen buit / bP fitte 

Satu allebe gehangenen op rantfocn/fo toel bie ben bals 
gcnDufê berbeurt babben en crimincltjb gehangen toaren / ais 

bZtl bie om ftljulben en ctbilc faben albaer gehangen fa* 
ten / oob eenige bie om bcfteligie en oob om toeber* 
öoperpe en anberfins gehangen toaren / baer bpeen 
ongeïoofïtjbgelbafbreeg. 

(écenberljanbc natie ban Coopluiben/ ^pangiaer* 
ben/ éodugefen / Italianen / ^Duitfe nocljte €n* 
nclfc en 5ön gefpaert of bjpgegaen/ fp 3ün olie be* 
rooft cn geplonbert/ of bebben baer en bare goebe* 
ren moeten rantfoeneren cn b?pbopcn / b« Angels 
cn ©offers tuiiS toeröen ban alle bare iutoeelen en 
fUber berooft / en baer cn boben nocb be fjtiifen ge* 
vamfocneert / bet ©ngelfe IjuiS alleen moff 12000 
tronen tot rantfeen betalen / alleen be gene bie baer 
(joeberen op’tCafleeïgebïucbt babben/ljebben’tge* 
ncfpöeblutfit babben bebouben. . r , 

5Dc ©seeftelübe ^iefleren/ / pjomeben/ 

Bfanöen 
binnen 
Stnttow* 
2>en, 

©afpar 

fonccrt 
bege» 
ban 3e* 
nen. 

Het negende Boek. * 5 
ia oob be ^efuiten bebben baer iutoeelen / fiiber-toerb 
en toat fp aen gelb babben moeten aen be ^pangiaer* 
ben geben / toant bet toas baer alleens ban toieljct 
quam alS3ijt maer cn babben. *©e ^joebiaens en 
anber ©eeiïelijb bolb moffen baec Iepen hopen boo? 
grote fommen bie fp Rebben moeten gacn foeben in 
anbere ^teben. , , T ^ r 

jBet befe plonberingc en 3ijnnietalleenUjbbefcba* 
bigt be bo?gcren en intooonberen ban ^Inttocrpen / 
boe toel fp toelbe meeffe febabc gelcben bebben: maer 
oob bele Coningen / JD^incen / potentaten / nepu* 
blijben en b?cembc Natiën / bie bier bare f acteurs/ 
penningen / goeberen enboopmanfeliappen fjabben/ 
fijn bierfeergroteiijcrgeinteveffeert getoeeff / ja baer 
en iS nauteelijr een plactfe in €uropa getoeeff / ot 
3P en bebben be fcbabc / boef) b’cen meer nis b’an* 
bete gcboelt. 3©ant fp en bebben oob na be plonbe* 
ringe niet alleen be bo?geren: maer oob bic ban be 
bjeembe J^aticn baer refiberenbe met erp^effe p?^ 
bilegien ben gcoctropcert cn geconfirmecrt bp ben CO' 
ninben in fijne faubegarbetoefenbe/gebtoongen met 
bet ranier op be bcel / om ben uit te hepen boo? 
cbliga'ticn/ beloften en anbere contracten in anbere 
Slanben te boen betalen / cn ais be felbe ben met 
goebe rebenen bare p?ibilegien en faubegarben boo? 
toierpen / feibenbie met baer lijben en met al baec 
goeberen al ober lange berbeurt te 3ijn/ cn bat bie 
grote gratie gefebiebe/ bie fp bet ieben lieten bebou* 
ben. <En in bufbanigcr manieren toerbe befebefola* 
te ^ètab geljouben / bat b’eene gebuire b'anbereniet 
en moebt aenfp?eben/nocbbeneenenb?unbenmocbt 
niet naer ben anberen b?agen / toant toaer fp ber 
maer ttoc of b?ie bp ben anberen fagen / bebben fp 
be felbe met b?cigeri of flagen ban ben anberen boen 

^^tef toaS eerff beerbjben fcb?icbeïijb be bobelicba* 
men ban menfeben tc fien lanr ber (fraten / en bp 
ben febanfen te fien leggen. <©e l^oogbuitfen lagen 
bele in bare barnaffen berb?anb op be merbt/ cent* 
ge be armen/ eenige ’t booft / eenige befebouberen 
afgeb?anb / be ffraten bloepbenbol bloeb ban men* 
feben/ en oob ban paerben / toant alle ber Staten 
ruiterpe bleef meeflberflagen. ïïoba beeft be 3tlnjO* 
fenters oobgebtoongen/ be boben te boen begraben 
tot ben-luibenboffcn / in plaetfe batfe aen bember* 
foebten affifientie tot onberboub ber armen s ©tl' 
liS ©crmeulen een ban be $tlmofenicrS/ na bienbP 
berooft/fijn butö en meublen berb?anb toaren / toel 
boo? betoaerbeban 1500 cronen/ bebben be ^paen* 
fe folbaten bem heel toonben gegeben / fijn b?outo/ 
boebter en maerte groutoelijbgeguetfl/ en fijn Ieben 
nocb gerantfoeneert boo? 500 cronen / bie bP bin* 
nen aebt of tien bagen moff opbjengen. pfjilips i^oc* 
baert mebe ^elmofenier/nabatbP tot bier reifen 
berooft toas / isf nocb gerantfoeneert op looo cro* 

nochtans 3ijnber bele ^pangiaerben getoeeff bic 
ban ben roof niet beel en bebben berbetert getoeeff/ 
boo? bien fp op be 25eurfe en eibers fpeeiben/ bob* 
belben en tuifebten metten taerlinb/ berbeer-bert/ 
bacrte en anber tuifeb-fpden / battet gemeen folba* 
ten getoeeff 3ijn / bie 10000 cronen op ccnen bag 
hebben berfpeelt. ^©e ©oub-fmeben hebben bier toel 
beft gebaren / toant fommige ^§pangiaerben beb* 
ben be gebeflen ban bare rappieren / pongiaerben/ 
en oob bare co?feletten ban fijn louter goub boen ma* 
ben / en be felbe f toert ober berniffen / om be fel* 
be alfo onbebent toccb te brijgen / baer be ©oub- 
fmeben ban fomtübS fjalf bopcr onber mengben/ 
en alfo baer bcrlieS en fcljabe eensbeeis bcrbaelben 
en toeber bregen / meer anbere p?actijben toerben 
bp be fommige geplcegt / cm be bebjiegcrS te be* 

^<©efe innemingc / plonbcringe/ moo?b enb?anb* 
ftiebtinge ber ^pangiaccben/ is in acnttoerpen ge* 
fcljteb op ben bierben J5obcmb?iS 15 7 6. cn toerb ban 
be intooonberen en nabomelingcn genoemt be ^paen* 
fe furie, ©n ton Ijcbben tot een ceutoigc gebadjte* 

7^. 
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mfife uahoIöÉtti^ fcttarnatfo geniae&t/ op Rat Re 
nafepmeltjigen RefeJRenieten fouRen toergcten /maet 
geDacfittg 5ön / Rat met) Raer CatRoiR&e geloRe / 
nocfj ftate geöao2fjaemöeiR iottm Conwfe fym niet en 
Reeft mogen Relpen / of Re ^pangtaerüen tot raeRelip 
RenfieRjegea. 

I A E R-D ICHT. 

AvtWWerpeu de rïICXftf en WerMaerfle Stad In Bra¬ 
band 

VVeed geJKZbent , gephondert , berooft en W er brand, 
DeVr de Spangaerts WW reed 3 feh > bboedglerlCb en 

fnood, 
Hebbende Weel Bergers en InWWdonders gedood. 

Een ander. 

iVoVeMbey op den eerden SondaQh3 
VWas t'AntWWerpen ebhendlQb geCLaCb. 

<©e Staten Dan 2S?aRanR Rerffï)2lfet 5ftnRe Ran 
foRamgen to’eöen feit / geftfiieR in Refe fo fcRonc 
florecente <&taR / Reftben Roo? Ric Ran Stnttoerpett 
Refe naRolgenRe temonflrantte/ onlang Raet na aen 
Re <0eRepnteetRe Ran Re Staten <©enerael oRerge? 
geRen. 

Aen mijn He er en de Gedeputeerde van de sta¬ 

ten Generael. 

MTne Heeren: daer en is geen Land fo vreemt of 
barbarifch»daer men niet en heeft gelaten plaetie 

HSctiion* 
flranne / 

Staren tot de bedrukte van te doen haer beklag aen de gene 
ban die middel hebben daer in te verfien : het welke al an- 
BanDacn ^ersgebeurt in aenfien der ftad Antwerpen dewelke 
öc ^>ta» hebbende onlangs geleden foeene fchrickelijke mife- 
t«i «Sc» rie en afBidlie als men nooit gehoort heeft, ja fodani- 
nopnibe &e» datfe n^et we^ derf doen haer beklag ter plaetfen 
’t gene daer fy eenig remedie foude mogen verhopen, vrefen- 
binnen de hier door odrfake te geven aen hare vyanden , van 
pen bp ’ nocb groter wreedheid aen haer te bedrijven ,en hen- 
Den lieden te brengen in meerder ongeluk en miferie, daer- 
^>pan» om dan eene fodatiige afgrijfelijke a&e apparent we- 
fêge* ^etlde van ongeftraft te fullen blijven, en de voorfchre- 
pleegt. ven Stad zijnde benomen van ’t remedie, de welkfy 
(F. 186.) van node heeft, en fulx conüdererende de drie Staten 

van Braband, hebben gedelibereert van aen te vaerden 
en ter herten te nemen ’t beklag van de voorfqhreyen 
Stad, en tot dien einde doenftellen defe remonftran- 
tie, om te jeprefenteren aen Ü. Heerlijkheden van 
daer in te doen geven en te ftellen fuiken remedie alft 
behoort- 

Nuift notoir,hoe dat de voorfehreven ftad Ant¬ 
werpen , de welke onlangs ge weeft zijnde het eerfte 
enprincipael vercierfel van geheel Europa, de ware 
en eenigfte ontfangfter en toevlucht van alle Natiën 
der wereld ,. de gerede veelheid van alle goederen en 
rijkdommen ,de vinderfte en voedfter van alle konften 
en induftrie, de fuivere voedfteriïe van de ware Room- 
fe Catholijke Religie, de voorftaenfter van alle fcien- 
tien en deugden: en boven defe preeminentien meer 
als getrouw en gehoorfaem aen haren fouverainen 
Prince en Heere, is in eenoogenblik gevallen enge- 
precipiteert van den hoogften trap van eere en voor- 
ipoea , in den grond en diepen dale van alle ellende 
en ar moede, zijnde geworden een fpelonke derftraet- 
fchenders, dieven , moorders , verwoefters , brand- 
ftokers , vyanden van God , van den Conink ha¬ 
ren Heere en meefter van ’t Vaderland , en van 
alle goede ingefetenen der yoorfchreven ftad Ant- 

j ’ werpen. 
Welke vyanden hebbende te voren tegens den wil¬ 

le van mijne Heeren van den Raed van State , re- 
prefenterende fijne Coninklijke Majefteit brekende 
paren eed , geabandonneert haren Leger, Sreden en 
Sterkten van Zeeland , hare Capiteinen , Vaendra- 
gers, Sargeancen en alle andere Officiers van oorlo- 
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ge gecaffeert, en voor de vijffte reife andere van ha¬ 
re compagnons gekofen hebbende , zijn vyandelijk 
in ’t Hertogdom van Braband gevallen, hen bemach¬ 
tigende van de ftad Heerentaeh , aldaer travailleren- 
de deinwoonders (onderdanen van fijne Majefteit) 
na haer-lieden difcretie, fonder te willen hebben noch- 
te ingaen de meer als billijke en fuffifante prefenta- 
tien , hen uitten name van den Rade van State door 
den Grave van Manfvelt gedaen; maer meeropinia- 
trerende in haerongelukfalig deflèin en muiterye,en 
voorgevende feker argument, dat hare quade inten¬ 
tie anders niet en was, dan te faccageren en te plon- 
deren eenige principale. Stad , en paflerende voorby 
de ftad v?n Mechelen, hebben de felve gefom meert, 
om daer binnen te komen, onder fchijn van daer te 
nemen provifie van pulver en munitiën , de welke 
(als wefende in vrienden Land ) fy nochtans niet van 
nodehadden- 

Van ’t welke fy hen nu fiende gefrufteert, heb¬ 
ben haren wech genomen door Grimbergen, en niet 
konnende bedwingen hare venijnige tonge , maer 
ophalende ’t vergift haers hertens , al lange te vore 
gehad tegens de Coninklijke ftad Bruffel, hebben o- 
pentlijk de felve gedreigt met dreigementen niet min¬ 
der als van vier, vlamme, maftacre en plpnderinge: 
hebbende hen van daer onverfiens geworpen op de 
ftad Aelftin Vlaenderen , en na datfe hadden geufur- 
peert de autoriteit van Be Magiftraet, en eenige op¬ 
gehangen , enden armen inwoonders alles toeten be¬ 
ne toe afgeteert , zijnfe gekomen in fuiken rafer- 
nye en alienatie van alle goede finnen , datfe ufur- 
perende fo langs fo meer de autoriteit van den Co¬ 
nink onfen Heere , hebben gepreft en gedwongen 
alle het Land van Aelft om hen te furneren iulke 
en fo grote fommen van penningen , als fy ’t felve 
na haren wille en opinie gefchat hadden : hebben¬ 
de dadelijk , en tot veelmalen de dilayerende ge¬ 
brand , berooft, gedood , en gefaccageert, niet meer 
of min , alft Be alder barbarifche vyanden fouden 
mogen Boen in openbare oorloge : extenderende ha¬ 
re voorfehreven moetwilligheden tot in de voorlie¬ 
den van Gent enBruflel, met geftadige dreygemen- 
ten van de felve Steden ook te willen overvallen en 
plonderen. 

Dewijle nu mijne Heeren van den Rade van Sta¬ 
te niet langer konnende verdragen of toefien devoor- 
fchreven overlaften , fonder fufpicie van conniven- 
tie en diffimulatie, ja fonder merkelijke offenfie tot 
God en fijne Majefteyt die hen hadde gegeven deau- 
toriteyt van ’t gouvernement Generael, enhetfweerd 
van Juftitie tot defenfie van de goeden, en tot ftraf- 
fe der quaden,- hebben daerom verklaert met goe¬ 
de en rechte redenen , de voorfehreven geroutineer¬ 
de Spaenfe foldaten voor rebellen en vyanden van 
’tLand, met expreften verbode van allerhande han- 
teringe en converfatie met henlieden, breder blijken¬ 
de uyt het difcours hier op gemaekt en aen ’t licht 
gegeven door mijne voorfehreven Heeren van den 
Rade van State hier by gevoegt, fulx dat eenige par¬ 
ticuliere Staten, tot hare behoudenifle en nodige fe- 
kerheid hebben gelicht een deel volx te voet en 
te peerde, en de andere Provinciën fiende de con- 
lequentie, hebben fich daer toe gevoegt, mits eerft 
geobtineert hebbende verlof en licentie van mijne 
Heeren van den Rade van State reprefenterende 
fijne Coninklijke Majefteit. 

En die van Antwerpen hen te vreden en ver- 
fekert houdende van ’t garnifoen van wijlen den 
Heere Grave van Overfteyn, die daer van wegen 
den Conirtk onfen Heere gefteld was, om de Stad 
te bewaren, hebben hen ftille gehouden , verwach¬ 
tende in goede devotie en met groot verlangende 
ordre die men hoopte dat van fijne Majefteit foude 
komen. 

Maer alfo de toegedane medegefellen en favori¬ 
ten van de voorfehreven gemutineerde, onpatientig 
wefende van de voorfehreven quieteyt en publijke 
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rufte, en hen fiende daer toe gefrufteert vanhaer ver¬ 
langen, wefende her iaccageren en plonderen van de 
voornoemde ftad ( vervult lijnde van alle rijkdom¬ 
men van Europa) by hem van langer hand te vore ge- 
projed'eert'in haren geeft, hebben gepradifeert, dat 
het ander vreemt krijgsvolk, datdaerte vore door ge¬ 
lijke furie hadde gepilleert en berooft de vermaerde 
ftad van Maeftricht en die van Aelft , lich tot hen 
foude vervoegen , hebbende eerft ook door liniftre 
pradtiquen en onbehoorlijke wegen geloliciteert, van 
te doen mutineren de loldaten van den Grave van 
Qverftein, en hen te doen opftaen fo wel tegens ha¬ 
ren Colonel , tegens den Gouverneur der ftad Ant¬ 
werpen, als de Magiftraet der felve, tot welken ein¬ 
de fy hebben doen fayen yerfcheiden catellcn in Duits, 
en de felve daertoe geinciteert en gedwongen , door 
diverfe en vele vallche perfuafien, tot datfe op de been 
quamen en tegens de felve mutineerden: en dit alles 
om fichte gelijk meefter te maken en inpofleflie te 
brengen van de ftad van Antwerpen, van welk del- 
fein veradverteert zijnde mijne Heeren van den Ra¬ 
de van Staten, reprefenterende den perfoon van fijne 
Majefteit indefe Nederlanden, en willende voorko¬ 
men5! felve ongelukfalig defifein , om de voorfchre- 
ven ftad Antwerpen in haer geheel te bewaren , confi- 
dererende de quade confequentie van ’t voornoemde 
deffein , en om te voorden tegens de onbehoorlijke 
krijgs-lieentie der voorfchreven Spangiaerden: heb¬ 
ben belaft aende Heeren principalen , en met auto¬ 
riteit yveraers van de gemene rufte, om fich met haer- 
lieden gendarmerie te begeven in de voornoemde 
Stad, en de felve met het oud Coninklijke garnilben 
te bewaren tegens alle overval en geweld der vreem¬ 
delingen , de welke door bevel van mijne Heeren 
van den Rade van State inden naem van fijne Maje¬ 
fteit daer is ontfangen geworden fonder letlelof inju- 
rie van yemande, hen ftille houdende fonder aen die 
van den Cafteele eenige occafie van hen te meicon- 
tenteren gegeven te hebben, 5tfy met maken van tren- 
cheentegens ’tfelye of anderfins,tot dat die van den 
Cafteele begonften met grote Canons tegens hen te 
fchieten , noch ook van yemanden eenige contrarie 
advertentie gehad te hebben, dat fy eenig ander gar- 
nifoen louden binnen laten komen: dus ift gebeurt 
op Sondag den vierden van defe tegenwoordige maend 
van November , dat de voorichreven geroutineer¬ 
de geaccompagneert van de andere plonderaers van 
Maeftricht en Aelft, met hare geadjungeerde favo- 
riten en adherenten voorfchreven, en geinciteert van 
de Hoofden van haer - luider Armee , vallende uit 
het voorfeide Cafteel in de voornoemde Stad, heb¬ 
ben daer begaen een fuik afgrijfelijke en grouwelij- 
ke moord en bederf , waer van de memorie ( mits 
de onbehoorlijke ongefchiktheid van’tfaiót) grou- 
weli/k is , en fal abominabel wefen , fo lang als 
de wereld ftaet , niet alleen van wegen het onuit- 
iprekelijk getal en quantiteit van het onnofel bloed 
der armen kleinen kinderen , vrouwen , maegden 
en ouden fonder defenfie of leet doen , ’t welke fon¬ 
der diicretie van fexe ot ouderdomme daer is ver¬ 
goten geworden : maer ook van wegen de injurien 
io heimelijk als openbaer begaen aen de lichamen, 
en aen de kuisheid der armen gevangens en gevan¬ 
gene , wreder als de dood felve, behalvens de fchric- 
lijke en affchuweiijke viers-bronft van de voorfchre¬ 
ven Stad , gedaen in de buife van de voortreffelij¬ 
ke Kooplieden, vol van oneindelijken en onuitfpre- 
kelijken rijkdom van allerhande fpecien van koop¬ 
man ichappen , toebehorende fo aen de börgers als 
aen andere vreemde Natiën, de welke tot de grond 
zijn bedorven en afgebrand , met veel van hare in¬ 
woonders , die vrefende het bloedig fvveerd , op de 
ftraten hebben moeten vergaen in de vlammen van 
hare huilen. 

Van welke vlammen felve niet heeft mogen ont¬ 
komen de Tempel en huifinge van de heilige Ju- 
ftitic , ik fegge het memorabelfte en magnifijkfte 

edificie en Raedhuis van de voorfchreven Stad, het 
welke mits fijn feer fumptueux vercierfel van wer¬ 
ken , men mocht tellen onder de wonderen der we¬ 
reld , zijnde gelijkewel de fchade van de ruine van 
’t felve huis niet te vergelijken by ’t verlies van de 
chartres , munimenten , boeken , regiftren, Cedül- 
len , proceflen en ontelbare documenten , concer¬ 
nerende alle Coningen , Potentaten, Princen , Re- 
publijken en Natiën der wereld, ja ielve ook deon- 
derwijfingen en ftaet van de arme Weefen en ande¬ 
re private perfonen, de welke generalijk in aften zijn 
yergaen. 

En alhoewel de voorfchreven pilleringe fo groot 
en extreme is geweeft , datfe de capaciteit van de 
plonderaers te boven gink , fo hebbenfe nochtans 
hen niet konnen verfadigen noch van ’t bloed , noch 
van de goederen van de arme defolate borgers en 
inwoonders : maer hebben daer na gerantfoeneert 
en gecompofeert niet alleen de lichamen en ledige 
huilen van de voorfchreven borgers , ontbloot en 
berooft van alle goederen , fonder ook de gene van 
de vreemde Natiën daer refiderende met exprefle 
privilegiën hen geodtroyeert en geconfirmeert by 
fijne Majefteit, en in fijne fauvegarde wefende,hen 
hebbende gedwongen met het rappier op de keele 
van hen uit te kopen door obligatien , beloften en 
anderfins , de een van den anderen : en dat meer 
is, hebben fich niet geabftineert van hen te bemach¬ 
tigen van de Coninklijke gevankenifle , en aldaer 
gerantlbnneert alle gevangene fo civile als crimine¬ 
le , felve ook de gene daer gehouden zijnde en ge- 
accufeert van ’t Crimen van ketterye en Wederdo- 
perye , een fake fo cruel en barbarifch, datden He¬ 
mel , de aerde,en alle elementen daer yan een af- 
grijfen hebben louden , en de revenge te prepare¬ 
ren en te procureren. En en hebben de arme bor- (F 
gers en inwoonders van de voorfchreven ftad Ant¬ 
werpen tot nu toe in haer extremiteit anders geen 
confort noch vertrooftinge gehad , als de fuivere en 
oprechte confcientie , die hen getuigt , datfe heb¬ 
ben geleden de voorfchreven overlaften , fonder i 
eenige hare fchuld , faute ofte mishandelinge , en 
hen doet vaftelijk hopen en gelooven , dat onfe 
Heere God Almachtich , die haer onfchuld kend, 
hen in defe nood niet verlaten fal , maer hen aen- 
fiende mer zijne barmhertige oogen , fal onfen fou- 
verainen Heere den Coninck perfedie kennifle ge¬ 
ven van liare fake , met bereiden wille van hen te 
trecken en te verloflen van de voorfchreven milè- 
rie en captiviteit , mitfgaders aen alle Coningen, 
Princen , Potentaten , Republijken , Natiën , en 
luiden van eeren (de welke een goed deel van de¬ 
fe miferie uit caufe als voren mede is rakende) te 
verlenen den wille en middel om daer mede t’afli- 
fteren. 

Dies te meer, dat nemende goed regard op ’t ge¬ 
ne hier boven gededuceert is men bevinden fal dat 
de voorfchreven Stad en inwoonders der felve in ’c 
minfte niet culpabel zijn van ’t ongeluk by hen ge¬ 
leden , als niet hebbende gedaen , gefeid , gepro- 
pofeert , befloten nochte geaccordeert eenigerhan- 
de fake , rakende de receptie van de garnifoenen 
ofte anderffins , dan door exprefle laft en ordrevan 
mijne Heeren van den Rade van State, gefteltvoor 
’t Gouvernement van het Land van herrewaers-o- 
ver , en reprefenterende de eigen perfoon van zij¬ 
ne Majefteit,aen de welke die van Antwerpen niet 
hebben konnen weigeringe doen, fonder reprochie 
en notitie van eene manifefte ongehoorfaemheid en 
rebellie j gelijk die van den voorfchreven Rade 
breeder getuigenifle konnen geven , tot de welke 
de Remonftranten hen ganfehelijk zijn rapporte¬ 
rende. 

Suppliërende daerom wel ootmoedelijk , dat uwe 
heerlijkheden believe te willen voordragen den in- 
houd van defe requefte aen die van den voorfchre¬ 
ven Rade , en elders daer ’t door u lieder advijs faJ 
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£ocd gevonden werden, ten einde op den xtaet van 
dc voorfchreven Stad moge werden geftelt en gege¬ 
ven behoorlijke remedie, fulx als de grote nood ver¬ 
dicht , op dat door faute van dien de voorfchreven 
ftad niet geheelijk en vervalle in een afgrond en ex¬ 
treme deiolatie, waer van fijne Majefteit en den ge¬ 
helen Sraet van ’t Land mochte komen te gevoelen 
een onwederbrengelijke fchade : en de oude Catho- 
lijke Roomfe Religie door eenige defperatie moch¬ 
ten in, een twijfFel, veranderinge en alteratie gera¬ 
ken. Öokde voorfchreven Koningen ,Princen, Po¬ 
tentaten, Republijken en vreemde Natiën uit caufe als 
vore, grooteiijx geintereflèert, fouden lichtelijk ver* 
oorfaekt wefen van reprefalieh, brieven van Mare- 
que, en anderé violente en extraordinaire remedien 
te gebruiken : waer door de negotiatie, hanterin- 
ge, trafijk en commercie ter Zee t’eenemael foude 
komen te cefteren, en eldervvaerts gediverteert wer¬ 
den , gefwijge andere hoftiliteiten , querelen ofte 
nieuwe oorlogen, die daer uit móchten rijfen : al¬ 
le het welke (onder corredtie) eensdeels konde wer¬ 
den geremedieert, doende declareren en publice¬ 
ren door Placcate öf ahderfins, de volgende poihe- 
ten. 

Eerft datmen foilde verklaren’t groot mishagen dat 
fijne Majefteit heeft ontfangeti dóór d’voorfchreven 
enorme maflacre, overval en plonderinge. 

En dat daer-en-boven dlle de goederen geproce- 
deert Van de voorfchreven plonderinge, in wiens han¬ 
den die bevohden werden’tzy in hare eerfte forme, 
of verandert, fulien werden gevendiceert of gerepe- 
teert door den proprietaris in fpecie, of indewaerde, 
doende hier van blijeke, fonder te verduifteren den 
prijs van haren koop. 

Dat alle Obligatien en beloften, fo principale als 
van borchtochte, wiftelen of herwiflelen , geifiaékt 
door de voorfchreven borgersofllandelflieden , gedu¬ 
rende’t voorfchreven gewelt en plonderinge, ofdaer 
na, onder wat name, titulofkoleurdatfe fouden mo 
gen wefen ge-emaneertgecoleureert, of geinventeert, 
fulien zijn gecaflecrt en geannulleert, verbiedende 
cenen jegelijken dien aengaende eenige betalinge te 
doen aen de voorfchreven plunderaers, hare gemach- 
tichde of andere, op pene van te wefen geacht van hare 
toeftaenders. 

En alfomen geinformeert is dat vele plonderücrs, 
óf andere van haren’t wegen, de penningen binnen 
Antwerpen gercoft en geftolen, alrede op wiflel en 
herwiffel gegeven hebben, om in Spangnien, Italien, 
Vrankrijk, of eldervvaerts te betalen, ofanderfins 
fodanige penningen op eenige comptoiren ofbanquen 
gedepofiteert hebbende, om die te mogen elders of 
hier ontfangen; datter geordonneeft Werde aen alle 
kooplieden fo vreemdelingen als andere, hebbende 
ontfangen eenige penningen op wiflel, herwiflel, 
leeninge of depofito federt den 4 Novembre leftleden, 
datfe fulx fulien komen verklaren aen fekere Com- 
ihiflariflen daer toe gedeputeert, om aldaer, en voor 
de gemelde Commiflariffen te werden gedebateert de 

ualiteit van de voornoemde fchuld binnen fekeren 
ach, of de originele penningen eenigfins zijn ge- 

procedeert van de voorfeide plonderinge , of niet, 
op pene als boven: Bevelende wel expreflelijk aen al¬ 
le koopluiden cn andere, hebbende zedert den voor¬ 
fchreven tijd ontfangen eenige penningen op wif- 
fel, leeninge of depoftto, daer van fy fouden mogen 
gefonden hebben hare brieven, om die te betalen in 
andere Provinciën, Miflen of plaetfen, datfe fulien 
hebben terftond ie verklaren en revoceren de voor¬ 
fchreven brieven , doende hier van de infinuatieaeó 
haer luider Fadteuren, Agenten, öf andere, aen de 
welke de voorfchreven weflelbrief of obligatie foude 
mogen geaddreiïeert wefen , fy waren gcaccepteert 
of niet, en de voornoemde brieven niet te betalen, 
op pene van de originele penningen felve goed te 
doen. 

Datter verboden werde van uit den Lande te 
voeren, te lande of te water , eenige goederen ge- 
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pakt ófte ongepakc ondef de£el van koopmaft- 
fchap of anderfins, fonder eerft gevifiteert te weferi 
door de Commifen van de Tollen of Officiers, om 
te fien offer onder de felve goederen nier waren ec* 
nigc gepilleerde ol geftolen faken in voornoemde maf- 
facre. 

Dat de gene die wetentlijk eenige hulpe fouden 
mogen gegeven hebben, van te doen fodanige tranf- 
porte of hare namen geleent , fulien geftraft wer¬ 
den als favoriten , en dat de gene die haren naem 
hebben geleent, of hebben laten inpacken lulke ge¬ 
roofde goederen met hare weterfchap, alwaer’cdat 
de felve goederen waren geweeftin de derde hand Tul¬ 
len hare eigen goederen vefliefen en boven dien arbi- 
tralijken geftraft werden. 

Dat boven het onderfoèken van de packeh ’t wel¬ 
ke fonder onderfcheid gefchieden fal, om te fien of 
daer eenige geroofde goederen in zijn , den eige- 
naer deflen verfocht wefende, fal gehouden fijn zij¬ 
nen eed te dóen, dat de voorfchreven goederen niet 
en komen van de voornoemde plonderinge, en dat 
hy daer van geenderhande deel genoten heeft , di- 
rectelijk ofindireótelijk, door forme van koop, wiflel 
ofanderfinsjin eenigerley maniere dattet foude mo¬ 
gen wefen. 

En alfo fo wel te vore, als inden felven tijd van 
de maflacre , en ook daer naer , vele van de koop¬ 
luiden , borgeren en inwoonders , hebben geaban- 
donneert de Stad , cn hen houdende verftroit hier 
en daer in vele Provinciën en plaetfen , felve in de 
gene zijne Majefteit niet onderworpen zijnde, met 
een dfeel van henne koopmanfehappen, boeken, pa¬ 
pieren , obligatien , waer door de gehele negotia- 
ric en traffique in de ftad van Antwerpen foude ko¬ 
men te cefleren , en de handwerken als het eenig 
fondament cn behoudinge van den Staèt des Ne¬ 
derlands , te niet gaen : fo fal ( onder corredtie) 
nódig wefen ordré te geven , dat de voorfchreven 
verftroide koopluiden mogen verfekert werden van 
weder te keren en te komen binnen de voornoemde 
ftad Antwerpen , en aldaer wederom beginnen de 
traffique , het welke niet doenlijk fchijnt te wefen , 
fo niet eerft de Spaelife en Duitfe garnifoenen fowel 
uit het Cafteél, als uit de ftad en vertrecken : en dat 
dearticulen van dè Pacificatie in aenfien dertraffijke 
en hanteringe daer onderhouden werden. 

D€ Staten ban 25?aDanö befc ftmiönfTranng 
boe? fjare «föcbeputcerbe gep?efemcm tjebben- 

be in be bergaberinge ber graten <©erterael / is? 
goeb gcbonöcn befelbe tc fenben aen ben Sïabe ban 
Staten / Bp be toelbe bact op gemaefet/geconcipL 
eerten baet na geptiblimw i$ bit nabolgenbc plaf^ 
taet» 

Bï ÜEN C Q N I N *. 

ONfen lieven en getrouwen de Cancelier en lui- raccöacs 
den van onfen Rade in Braband , faluit en di- 6p alfc 

leeftie. Alfo de Generale Staten van onfe Landen 
van herwaers-ovef , jegenwoordelijk vergadert bin- grrc'n rn 
nen defe onfe Stad van Bruflel, ten verfoeke van de mgcfcre# 
drie Staten van onfen Lande en Hertogdomme van 
Braband, ons hebben wel particulierlijken doen ver- anthici^ 
tonen het groot misval , ongeluk , cn depopulatie pen too?t 

van onfe Stad van Antwerpen. En dat om te ver- 
hoeden de geheld bederffenifle , defolatie en ruinetcgor* 
van den koopluiden , burgers en ingefetene van die-fecn&p&f 
re , gantfchlijken van node was , daer in te verfien 
by publicatie van eenige punéfcn en articlen, in ha- ^.pfliigj, 
reRemonftrantie begrepen , en onder anderen, datnerörn 
alle goeden , waren en koopmanfehappen , procédé- 
rende van den roof en plunderinge binnen de voorfz pjt!n/ 
Stad, by de geroutineerde Spangiaerden en hare aen- fcrrt / 
hangeren , onlanx gedaen, onder wien de felve be- Ff ', 
vonden fouden worden,fo wel in hare eerfte vorme als 
verandert wefende, fouden mogen by den proprietaris 
gevendiceert,gerepeteert en weder geeifcht werden,iP 

3 fpecie 
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fpecie of weerde, mits doende daer van blijken, Ton¬ 
der den prijs van haren koop weder te keeren of refti- 
tueren. Ook dat alle obligatien en beloften , fo prin¬ 
cipale als op borgtocht of fidejuffoire, wiflelingen of 
wedcrwilTelingen, by de voorfchreven burgers ofin- 
gefetenen, gedurende de forfe, gewelt, roofenplon- 
deringe voorfchreven of naderhand gedaen, onder 
wat name, tijde, verwe, of dexiel de lelve fouden ge* 
maekt of geinventeert wefen , gecaffeert, geannul- 
leert en te niete gedaen touden worden. Verbiedende 
eenen jegelijken daer van den plunderersofadtie van 
hebbende, ofandereeenigebetalinge ot vernoegen te 
doen, op pene van geacht te worden als fauteurs van 
dien. En alfo vele der voorfchreven plunderers, of 
andere van haren’t wegen, de penningen t’Antwer¬ 
pen gerooft en geftolen, alrede by wiffelinge en we- 
derwiffelinge uitgegeven hebben, om die in Span- 
gien, Italien , Vrankrijk en elders, of anderfins ge- 
reftitueert te worden, hebbende fulke penningen ge¬ 
leid ofgedepoliteert op eenige comptoiren of banken, 
om de felve binnen defe Landen of elders te mogen 
vinden , datmen ordineren foude allen koopluiden ,lo 
wel yremde als andere, die eenige penningen by wiffel 
of wederwiffel, leeninge of de poft ontfangen hebben, 
zedert den vierden dag van Novembri leftleden,dat 
fy ’t felve fouden moeten verklaren en te kennen ge¬ 
ven aen fekere CommifTarilen daer toe gedeputeert, 
om aldaer en voor de felve Commiffarifen gedeba- 
teert te worden van de qualiteit van de fchult binnen 
fekeren dage, en of de originele penningen van den 
voorfz roof eenigfins geprocedeerc zijn, of niet, op 

, pene als boven. "Belaftende wel expreffelijken allen 
; koopluiden , en andere die zedert den vooriz tijd ee¬ 

nige penningen by wiffel, leeninge or depoft ontfan¬ 
gen hebben, daer van hare brieven fouden mogen 
gefonden hebben om die te betalen in andere Lan¬ 
den , Provinciën, merkten, of plaetfen, dat ly de 
felve brieven van ftonden aen wederroepen en revoce- 
ren , doende daer van d’infinuatie aen harefadteurs, 
agenten, of andere aen de welke de voorfchreven wif- 
fel-brieven of obligatien fouden mogen geaddreffeert 
of gefchikt zijn , ’tzy dat de felve geaccepteert waren 
of niet, de voorfchreven brieven niet te betalen, op 
pene van de originele penningen te moeten wederke¬ 
ren en refticueren. Dat infgelijkx verboden foude 
worden uit de Landen van herwaers-over te mogen 
voeren te lande of te water, eenige gepakte of onge¬ 
pakte goeden of waren, onder’t dexel van koopman- 
fchap of anderfins, fondereerft en alvoren gevifiteert 
te zijn by de Gecommitteerde vandètollen, of Offi¬ 
ciers , om te beften of onder de voorfz goeden en wa¬ 
ren yet foude mogen wefen, dat in den roof en plon- 
deringe van Antwerpen geftolen foude wefen. Van 
gelijken dat de gene die huns wetens eenige hulpe 
gedaen fouden hebben , om fulke tranfporten of uit- 
voeringe te doen, of hun namen daer toe geleent, gé- 
ftraft en gepunieert fouden worden als fauteurs, te wat 
tijde men’t felve naderhand foude mogen weten of 
doen blijken. En dat de gene haren naern daer toe ge¬ 
leent hebbende, of die huns wetens fulke geroofde 
goeden trutten haren fouden hebben laten packen , al 
hadden de felve in derderhand geweeft , hun eigen 
goed fouden verliefen, en dat fy daer-en-boven ar- 
birralijken geftraft en gepunieert fouden worden En 
dat boven het onderloek van de packen, ’t welk in- 
differentelijken gedaen fal worden, om te beften of 
daer eenig gerooft goed in ware, den proprietaris des 
verfocht zi|nde, gehouden foude wefen fijn eed te 
doen, dat de felve goeden van den voorfchreven roof 
niet en komen , en dat hy egeen deel of part gehad en 
heeft in den felvenroof, dire&elijk noch indiretfte- 
lijk,by koop, wiffelinge of anderfins, in wat manie¬ 
ren ’t felve foude mogen wefen. En dat hen daer op 
fouden worden ge-expedieert onfe opene brieven 
van Placcate daer toe dienende. So ift , dat wy de 
faken voorfchreven overgemerkt, genegen wefende 
ter bede en begeerte van de voorfchreven Generale 
Staten , en begeerende tc verhoeden de gantfche 

ruine en bederffenfffe van de goede koopluiden, 
burgeren , en ingefetene van onfe voorfchreven 
ftad van Antwerpen , fo grootelijks befchadichc 
door den roof en plunderinge der felver Stad, tot 
onfen groten leetwefen en mishagen. Wy om de¬ 
fe en andere redenen ons daer toe bewegende, 
hebben by advijfe en deliberatie van onfe feer lie¬ 
ve en getrouwe de luiden van onfen Rade van 
State , by ons gecommitteert totten Gouverne- 
mente Generael van onfe voorfchreven Landen i 
van herwaers-over , mitfgaders van de Hooft-Prefi- ' 
dent, en luiden van onfen fecreten Rade, geordi- 
neert en geftatueert, ordineren en ftatueren by de- 
fen, de punóten en articulen hier na volgende. In 
den eerften > dat alle goeden , waren, en koopmans 
fchepen, procederende van den roof en plunderin¬ 
ge voorfchreven , onder wien de felve bevonden 
kullen worden, fo wel in hare eerfte vorrae als ver¬ 
andert zijnde, lullen by den proprietaris, gevendi- 
ceert, gerepeteert, en wederom ge-eifcht mogen wor¬ 
den, in fpecie of in weerde, mits daer van deugde¬ 
lijk doende blijken, fonder den prijs van den koop 
daer af te moeten reftitueren. Behoudelijlc noch¬ 
tans dat de lugen en Rechteren daer van fommier¬ 
lijk recht doenue . fuik en fo goed regard daer op 
fullen nemen, als fy na reden en bilhkheid bevin¬ 
den lullen te behoren. Dat alle obligatien en be¬ 
loften fo principale als fidejuflore, wiflelingen of we- 
derwiffelingen, die gedurende de fortfe, gewelt en 
roof voorfchreven, of daer na by de voorfchreven 
burgers of ingefetene gedaen zijn geweeft , onder 
wat naem, verwe , of tijtel de felve fouden mo¬ 
gen ge-emaneert , gemaekt, gecoloreert, of gein¬ 
venteert wefen , fullen gecafleert, geannulleerc en 
te niete gedaen worden , gelijk wy ook de felve 
cafferen en annulleren by defen. Verbiedende ee¬ 
nen jegelijken daer van eenige betalinge of vernoe¬ 
gen te doen aen den voorfchreven plunderaers , of 
aótie van hun hebbende » of andere , op pene van 
geacht te worden als fauteurs van dien. En op dat¬ 
men des te beter foude mogen achterhalen de pen¬ 
ningen binnen Antwerpen gerooft , die de plunde¬ 
raers of andere van harent wegen alrede ljjy wiffe- 
linge en wederwiffelinge uitgegeven mogen heb¬ 
ben , fo voorfchreven is , hebben wy geordineert 
en ordineren by defen , allen koopluiden, fo vreem¬ 
de , uitbeemfe als onfe onderfaten , die zedert den 
voorfchreven vierden dach van Novembri left- 
leden eenige penningen by wiffelinge of weder¬ 
wiffelinge , leeninge of de poft ontfangen fullen 
hebben , dat fy ’t felve komen verklaren aen den 
Commiffarifen daer toe van onfen wegen gedepu¬ 
teert binnen onle Steden van Mechefen , Gent, 
VJiffingen en andere : te weten Meefter Jan de 
Pape, en Nicolaes de Voogt , Schepenen van onle 
voorfchreven ftad van Antwerpen, en Meefter Wil¬ 
lem Martini Greffier der felver ftad, of de twee van 
henluiden, of fulke andere als de felve CommiffaL 
rifen te dien einde fullen mogen denomineren en 
fubdelegeren, in de voorfchreven Steden, om voor 
de voorfchreven Commiffarifen gedebateert te wor¬ 
den van de qualiteit van de fchuld , en of de origi¬ 
nele penningen eenigftns geprocedeert zijn van den 
voorfchreven roof , of niet, en dat tot fekeren da¬ 
ge die de voorfchreven CommifTarilen daer toe ftel- 
len en prefigeren fullen, op de pene als boven. Be¬ 
ladende wel exprelïèlijken allen koopluiden, en an¬ 
dere die zedert den voorfchreven tijd eenige pen¬ 
ningen by wiffelinge, leeninge of depoft ontfangen 
fullen hebben , daer van fy hare brieven gefonden mo¬ 
gen hebben , om die in andere Landen, Provinciën, 
merkten of plaetfen te betalen, dat ly terftond de felve 
brieven wederroepen en revoceren. Doende d infinua- 
tie aen hare Faóteurs, Agenten of andere,aen de welke 
de voorfz wiffelbrieven, of obligatien geaddreffeert of 
gefchikt mogen wefen, ’tzy dat de felve geaccepteert 
zijn of niet, de voorfz brieven niet te betalen, op pe¬ 
ne van d’originele penningen te moeten wederkeren 
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en reftitüeren: Verbieden en interdiceren voorts ce-1 
nen jegelijken by defen, uitonfe voorfchreven Lan- | 
den van herwaers-over te voeren, ter zee, te lande, 
of over foete wateren, eenige gepakte of ongepakte 
goeden en waren, onder’t dekfel van koopmanfchap 
of anderfins, fonder eerft en al voren gevificeert ce 
zijn by de Gecommitteerde van de Tollen, of Offi¬ 
ciers, om te bellen of onder de voorfchreven goeden 
iet ware dat inde plunderinge van Antwerpen gefto- 
len of gerooft foude mogen zijn. Willende en ordi¬ 
nerende dat de gene die huns wetens eenige hulpege- 

lonnelö te muiteneren/ feggenbe/ bat fp toiïbentoe* 
ten toie fp bïenbcn/ en toie paer foube betalen / en 
toilben betaelt 3ijn / en gingen tn’t puiö ban ben 432a# 
be om bie te bangen / ’t toelh fn niet en bonben boen / 
toant pp Daer onthomentoaö/ bit gefepiebe op<èa# 
terbaclj ben 27 ban be boorleben maenb. 55c 432a# 
bepabbepemben 10 of 21 berhlaertaenbc3pbcban 
be Staten /en bat 00b boo2 b^ieben aen benDerto# 
ge ban Sflerfcpot/ eniBarquiö De©abre: op ^cn# 
Dag ben 28 quamenpier be Colonnelö ©oltoplec/ 
Carel5pochcrenCo2neliö ban (Sinben/ om metonö 
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gene 
boo? fijn 
ücbcl 
Sinnen 
ber fïaö 
ban 2Jnt* 
toergm 
gcfc(jie> 

daen fullen hebben, om gelijken tranfporten of uit- te tractecen/ bat top metten <©2abC in bmnöfcpap 
voeringen te doen als voren , of daer toe haren naem 
geleent fullen hebben, geftraft en gepunieert fullen 
worden als fauteurs, tot wat tijde men ’t felve hier 
namaels fal kunnen weten of doen blijken. En de ge- ! 
ne die haren naem geleent, of fulke geroofde goe*; 
den, huns wetens by den haren fullen hebben laten 
packen, al waert dat de felve goeden inderderhand 
hadden geweeft , fullen hen eigen goed verliefen, 
en daer-en-boven arbitralijken geftraft en gecorri- 
geert worden: de felve goeden te appliceren , d’een 
derdendeel t’onfen profijte , d’ander derdendeel tot 
profljte v an den aenbringer , en ’t derde derden deel 
tot profijte van den Officier die daer van d’executie 
doen fal. Willende en ordinerende voorts meer, dat 
boven ’t onderfoek van de packen, ’t welk indiffe- 

fouben atcorbercn / toant lp pent bergen fatp / 0002 
bien pp toeefbe bat al onö boft. op be fiab fouben epar# 
geren / top feer grooten luft peDBenbe tot ben bienft 
ban utoc iDajefleit/ en aenmcrhcnbe battet nobiep 
toaö/ pebben Ijem geacccpteert/cn machte befebp# 
geboecpbeconbitien/ baer ban ihutoe Jfêafefïeit ncf# 
fenö beien copie oberfenbe/ be toelhe be <©2abe op 
ben 29 ber felber geftoorenen belooft fïecft t’onber# 
pouben: en fjoetoel bat top toifïen bat DP on$t baer 
mebe meenbe te beliegen / fo contcnteerben top onö 
baermebe/ om onfefahe Daerboo2 te meer te iudifi# 
teren: op ©rpbag baer naer leibe ben ©elt oberften 
fjuliacn be Bomero be ©eerebanflopon/ benfoone 
ban ben <ö5?abe ban 23arlar»mont / neber / bic naer 
JIBecljelen toilbegacn/ toant ban baer tod 20 com# 

rentelijk gedaen fal worden , om te beften of daer on- pagnieil IBalClI en 1000 paerbctl gchomen toaren / 
der geroofde goeden zijn, den proprietaris des ver- Omill befe^tabttebrengen/ opben felbCtl bage ar# 
focht zijnde gehouden fal wefen eed te doen, dat de rtbCCrben pier pet b002f3 bolh bat! be Staten itt be 
voorfchreven goeden van den voorfchreven roof niet b00?-|ïab 25O?g0OUt genaCült/ CU guaitien terjlOUb 
en komen of procederen , en dat hy in den felven roof bOO? be ftab/ begereube baer in te bomen. tDClt <©2^ 
geen deel of part gehad en heeft, direételijk noch in- be beladc battet lUemanb op bie ban buiten CU fotlbe 
diredelijk, by kope, wiffelinge, noch anderfins in fcljtetcn/ tocibe »02abe Clt Cpampangttp OnbCt be 
geenderhande manieren. En ten einde dat van onfe bogen ban ÖepOÖ2ten met 0UU tracteerbcit. 53e 5lHiit 
jegenwoordige ordinancie, interdidie, en verbod, 
niemand ignorantie en foude mogen pretenderen. 
Ontbieden en bevelen wy u, dat gy terftond en fon¬ 
der vertrek, defe jegenwoordige doet kundigen, uit¬ 
roepen , en publiceren, alom binnen de fteden en 
plaetfen van onfen lande, en Hertogdomme van Bra- 
band en vanOvermaze, daermen gewoonlijk is uit¬ 
roepingen en publicatien te doen. Entotonderhou- 
deniffe en obfervatie van diere , procedeert en doet 
procederen, tegens den overtreders en ongehoorfame, 
by executie van de penen boven gementioneert, fon¬ 
der eenige gunfte , diffimulatie of verdrach. Des te 
doen met diefer aenkleefc , geven wy u volkomen 
macht, autoriteit, en fonderling bevel. Ontbieden 
en bevelen eenen jegelijken, dat fyu’tfelve doende 
ernftelijken verftaenenobedieren. Want onsalfoge- 
liefc. Gegeven In onfer ftad van Bruflelj onder onfen 
contre zegel hier op gedrukt in Placcate, den 18 dach 
vanDecembri. In’tjaer 1776. Onderftondaldus, by 
den Konink, in fijnen Rade. En was ondertekent 
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gjcronimuöbeBobapabbe tnbefe tmebe ^paen# 
fepen Danbei t'^nttocepen fo grooten bepagen/ bat 
ppbcnBoninh baer ban fo paeft ppmoept/ alg ban 
eene feec groote fepoone en peerlphe bictozie / baer 
ben Boninh grooten bienjt en boo?beel banpabbe/ 
bie feer groote recompenfe pabbe berbient en ge* 
meriteert/ peeft obergefepjeben. Cn op batmen 
niet en meene bat pet berfiert 3P/ fal ih pier fijn ei# 
gen toief uit ben ^paenfepe getranflateert en ober# 
gefet (lellen / bie pp ben feflen jlobembriö / ttoe 
bagennaer befefclnicPeUjPe innemtngeaen ben|So= 
ninh peeft gefonben / be faebe naer fijnen fin / fo 
pemgoeb boept bcrpalenbe/ ’tinpoubtoa.ö luibenbe 
aïbu.0. 

<£, jd. j^oetoel ift feer ge-empefepeert ben/ 
om™ 3P tP nocptanO gcnootfacbtutoe jBaieiicitrcPemnge 
tïoDa te boen ban alle ’t gene bat febert mijn lefte ftp?i> 
cn ben benöalpieriO gepafTeett/ met pet fucceo ban jDae^ 
?SR/ friept. 55e 55uitfcpen bie baer in lagen / namen be 
enöeöet toapenen in bepanb/ enbegonjlen tegetps pare €0' 

I. Deel. 

fe Colonnelö gingen toet ttoe of b’ie maelö öp ben 
€feabe/ ojn pent te boen confenteren/ om op beo '&t 
ten bolP te mogen fcpicten/’t toeJP al te bergeefo toasf/ 
en bat refufeerbe pp niet alleen/macr toilbe 00P be foE 
baten bie buiten be poo?tenban fïjn^of flonben toerp 
jagen/ en machte batfpn folbaten bepiehen jcgen.ö 
paer belben/ fo bat bie met groot mefcontentement 
op bien nacpt naer pet hafteel guamen/en fepzeben 
pen baer op eene miffibe/ fienbe petberraebbanben 
<0?abe. 55C9 ^aterbaegö ’^mo^getto te tien uren / fo 
liet be <©?abe be Compagnicn ban be Staten bin? 
nen be (lab homen/met ooh be ruiterie/ en gingen 
paer terflonb tegenö pet hafteel trenferen: baer m 
genö bie ban pet hafteel met al paer gefeput tegenö 
be (lab / en trenfeen fepooten/ op ben fetoen tpb fo 
toon ben Capitein <0afper (02tiö paer een trenfee af 
aen be 5ijbe ban .DBiepiel / bobenbe alle be gene 
bie baer toaren/ en toanbe een ptiiöaf/ bat fp toon# 
ben fortificeren/ ’ttoelh na be Cronenbutgfcpoojte 
toaö/ uien fepoot alle ben gantfepen nacpt ober/ 
om pen niet temde te laten / ten fclben bageberdem 
ben top bat be folbaten uit 3Hcld toaren getogen / cn 
Pp be Bibier toaren om bie tepafferen/enterdonb 
fo fonben top paer be galepen en ponten om ober te 
pafferen. 55eö ^onbaegö baer aen op ben bierben 
befeö pabben top ttjbinge bat <Don ?ïlonfo be ©er# 
gaö/met noep eenige bic tot iDnedricpt toaren geble# 
ben/ en be ruiterteban ^juliaen bellomeromctee# 
nige folbaten bie ban bie tot 3/ier toaren/ mebe om# 
trent ttoe mplen ban bedab guamen/ ombe^ta# 
ten bolh te recontreren / niet toetenbe bat fp in be 
dab toaren / fo bebe men paer omtrent 11 uren Pin# 
nen pet hadcel homen. 5Die ban 2ficld en toouben 
onber paer benbelö niet Pinnen homen/ban alö gemu# 
tineerbe/ fo fp 3ijn / met paren €Iecto en benbel/ men 
mod baer mebe te breben toefen/ betople top Paer ge- 
Offereert pabben te bolboen cn betalen / terdonb fo 
delben top orbre om eenen uitbal te boen / ’t toeih Pp be 
poo2te ban ^t. gjoriö gefeptebe. 55ie ban 2$dd inct 
paren €lecto / ben 23aron ©oitonler / Corel pocher/ 
en b2ie Compagnicn ©oogbuitfepenj/ alö ttoe ban 
jpronöPcrger cn een ban Carcl pocher gingen op 
be d^ate baer be ïDalen lagen / pet bolh ban IDae 
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„fïntfjt/ trocftenutbe ftcaet ban ^iw JBicDid/ ben 
«©dt oberden 5ultaen nomcro/ 5?cancifco ©albe5 
j> met Daer botft / cn nocB b?tc Compagnten ban ben fel* 
jjben Cüabeban «©berdein bic tot Hêaefrricflttoacen 
«gctoeeft / De toeifte tod toetenDe De fcBelmerpeban 
53 Den o32nlse / ftooeren ten biend titoer |©aje|leit te 
»dcrben tegeng Bern/ Defe o?D?e geftelt 3i)nDe/ fobe* 
5> Detft publiceren / op berbeurtc ban’t lijf Datter me* 
3> manB in eenige Buifen fouDe gaen boo? en al eer Dat De 
33^taD getoonncn toag / en Datter niemanD en fouDe 
33 roben/ üerblarenDe ’t fdbe boo? guaeb te 3tjn/ en Dat 
3) men De bo?gerpe/ pare b?outocn / of fnnDeren geen 
33 guaeD en fouDe Doen/ Dan De gene Die men in De toa* 
33 penen bonb / Dat men De heeften / ©looderg of eenige 
33 <©eefteli)be gutfen niet moepen en fouDe / en na De 
33 toinninge Der ^taD/ fouDe menmette felbc cornpo* 
33feren/ enDanDefolDaten contentement Doen/ fonber 
33 bo?ttnge ban Bare competerenbe gagte. ’tlBdft fp 
33 alle beioofben na te bomen/ entroeben foopbemib* 
33 Dag te een uren uit DetCaffeeU ^pen toaren foBaed 
33 uit ijetCajïeel niet / fp en toonnen rerftonD Detrenfee 
33 ban jBicöïel/ en ftaben De boo’lïe Buifen in Den 
33 b?anD/ Det^cBermcrg-ljuig bermttg Bet feer derft 
33 toag/ leggenDe bp ^int 5origpoo?te/ erialtoaerfp 
33 Dien nacBt Bet gefcBut BaDDen gedelt/ berDefenDeer* 
33 De Ben lange tijb / ten laetften Quanten top op alle 3t> 
33 Den in De &tat>/ en De ruiterpe boigöe Ijetboetbollt/ 
33 fo bocDt men boo? bc ganfclje jStab tot boo? be jlieu* 
3» dab toe / en om bat fp ban ’t&taDBuig en uitanDe* 
33 re gebuirBuifen op ongbolft grote fcBabe beben/ fo 
33 batfe bp na mofien bertreeben / fo flab men Die in 
33 ben b?anb / ten laetflen <0ob Beeft toillen gebient 
33 3ijn met Bet bobenban beel bolr be^tab te beDou* 
33 ben / Daersjjn omgebomen meer alg Booo man te 
3- boct/fo <©uitfcDenalg 3©alen en iooo peerben/Die 
33 in bc (lab gebleben of ben Ijalg afgefneben 3i)n. 
33 gc>e foon ban ben <©?abe ban Cgmont en be Jgeer 
3’ ban ©ap2eg to02bcn gehangen / en 3(jn op bit ©a* 
3’ (leel / men en tócct ganfclj niet ban ©Bantpangnp/ 
3’ ban DemfBarguigban ïgab?e/ofbanben<©?abe/ of 
33 fp Doob / bcrbo?gen / of ontbomen 3ijn / be ^eereban 
33 25teD2etg in beHieuUab met eenfcButtgen berD?on* 
35 ben / baer Ijpin berbo?gen toag t ban gdijbenig Bier 
33 oob gehangen Den ©olond ©o?nelig ban ©tnbe/ be 
3» todbcmetfijnbolbai becBtenbe tocrb gebonben/ en 
3’ 5ijn nocB hele ban be Bare gehangen / Die men be toa* 
33 penen af Beeft genomen / en men Beeftfe uit beflab 
35 gejaegt/ betodbe tegen onfe o?b?e geplonbert enbe* 
3’ rooft tg getoo?Den/ bat nocBtang be (olbaten belooft 
»’ Dabben niet te Doen/ en eenigeplaetfen ban De (laD 
53 3ijn berb?anb / alg Bet guartier na Bet Cafleel / en 
33 noclj op eenige anDere plaetfen ban De (laD. ©P gifle- 
33rentoefenDe jBaenbag ginb ib binnen Der (laD / om 
33 te o?Donncrcn Dat Bet roben en pIonDeren fouDe op* 
33 BouDen/ enDcDc eenige ban DejBagiflraet bergabe* 
33 ren/ om in eenige anDere faben o?D?e te (lellen. 51b 
33 gelobe Dat men feer toeinig p?ofijt uit Defe (laD fal 
33 treeben./ toamfpaïcompofeerDen/enibben niet be* 
53 (tanD gctoecü om Dat te remeDieren/ Den ©adelein 
33 ^ancliioD’Sibila/ <©on2fiionfo De ©ergag/ en5u* 
33 liaen tftomero / Bebben op BuiDcn alle mogelpbe naer* 
33(ligBeiD gebaen om Bet bolbtebocn bettreeben / op 
33 Dattet roben en plonDercn op fouDe BouDen / <©ob ge* 
33 be Dattet Belpen macB. ^p Bebben op BuiDen utoe 
33|Bate(lctt groten Diende geDaen/ Dat men Baer niet 
33 genoeg en ban recompenfcren. 3£en Baron poltoij* 
33 Ier bocBt felbe in perfoon/ fijnen foon toierb geguetd/ 
33 cn Carel f oeber oob met een pijbe / en tg nocB in een 
33 Banb geguetd / Den Baron ^rongberger bocBt te 
33 paeröe/ alfo Bp niet te boetcnbonDe gaen / ïfileran* 
33 Der t^onfaga Beeft utoelBajcdctt alle DcfcnttjDfecr 
33 tod geDicnt/ Den todben al fijn gocD/ fo tot B?uf* 
33 fel / alg Dat Bp Bier BaDDe/ berJorett Beeft. 3£en€a* 
33ddctn ^ancljto D’?lbila/ <Don ^filonfo De ©ergag/ 
33 Den ©dt-oberden 5uliaen Kornero / Den ©dt-ober* 
,3den 5francifcoDe ©albe3 / DenColonel ©ctDugo/ 
33 en alle De Capiteinen en <0ffmetg Bebben Baer feer 
33 tod gegueten in DenDiend ban utoe Hajedeitgdgb 

fp berobligeett 3tjn/ DerBalben utoe IjBajedett baer “ 
tegeng Danbbaer fal toefen. 5& toenfcBeutoejpaje*c< 
(lett bed gdttr met Defe bictorte / Die feer groot ge*tc 
toeed ig / en De fcBaDe ban De dab rg tod groot ge*« 
toeed: maer fullen baer toeber De macBt ban Bet €a*C£ 
ded Ieren bennen. 5b ben feer geempefcBeert / maercc 
falmette eerde occafte op Bet bjeetde tocDerom aencc 
utoe iBajedeit fcB?ijben/ <jc. uit Bet Cadeel ban 5Cnt*« 
toerpenben 6 j^obemb?tg 1376. <®nberflonD/ utoecc 
|©ajedeitg ootmoebigen Dienaer en bafael Die utoecc 
Contnbltjbe |©ajedeitg boeten en Banben ig buflfenbe/ ‘c 
entoagonbertebent 

Hieronymo de Roda. 

cc 

fdbe fioDa o?Donneerbe Dat De CBirurgijttg 
ban ainttocrpen / De geguetde perfonen Dtefp BaD* 
Dengecureert/ of toarencurerenbe/ modenbpname 
en toename bp gefcBdfte leberen aen Comargo / met 
Defignatie ban Baer tooonplaetfe/ pjetenberenDe Die 
gebanbdijb te dellen / en Ben gceberentetenfifgue* 
ren / alg Ben tocnDen gebcegen pebbenbe inbereft* 
dentie ban De ^pangiaerDen / niet tegendaenbe De 
felbe meed toaren getoontin BaerBuifen in "t facca* 
gement/ Dcfgdijr toilbe Cöntargo Doo?ladban Ko* 
Da gebanbdijb dellen alle SBijh-mcederg/ l^onbert* 
de en (CienDenaerg / alg Degene Die lad BaDDen De 
^pangtaerDen te redderen / fufr Dat fp Ben leben met 
gdb Bebben moeten b?p bopen/ na Dat fp ban Baer 
goeDeren al berooft toaren. <©it en meer anberg DeDe 
bdebo?gcrenbertrecbenen toeglopen/ om’ttodb te 
beletten / Bp DeDe Dit nabolgbc manbament berbonbt* 
gen/luiDenbealgbolgt: 

A Cngeften bde bo?geren en intooonDeren ftcB Da* « 
■^gelijr bertreeben uit Defer dab/ berlatenbe b’ee* « 
neDeplaetfefpnDer geboo?te/ en D'anDere De plaet*« 
fe ban Bare Domicilie en o?Dinarife toonntgeof refi*« 
Dentie / Daer fp nocBtang tnttjbe ban nooDgeBouben « 
3tjn t’alfideren / niet alleenlijb nacr De befettetoet*«c 
ten/ maer oob naer ‘treefitber nature. 3©pbrillen* <c 
De Daertn berften/ Bebben berbobenenberbtebenbp « 
Defen/ in Den naem en ban toegenber Contnbltjbe« 
IBajedeit / Dat gentge bojgeren nocB intooonDeren « 
ban nu boo?taen Ben niet en fullen berbo?Dcren te« 
beranDeren Baer Domicilie / nocB Ben te bertreeben « 
buiten Defer dab /maer Dat fp fullen continuerenBa* « 
re reftDentte alg boren. Cn aengaenbe De gene Die «c 
ficB alrebe geabfenteert Bebben Dat fp toeber fullen « 
beren in Bare tooningen / cn Berddlen Ben mefna* « 
ge in Defe dab binnen Den tgb ban bier toeben / Decc 
gene Die Baer ontBouDen binnen Den &anbc ftertoaerg-C£ 
ober ban fijne jBajedeit / en ban feg toeëeben boo?fc 
De gene Die getoeben 3jjn buiten De fdbtge/ te begin*« 
nenfeDertbe publicatie ban Defe. 25cbdenbe aen al*C4 
le ouDerg/ gcallicerbe b2tenDcn/cn naburen Der fel*(c 
ber uitgetoebene / Baer-lieDcn Daer ban terdonDDe<c 
toetc te Doen / op Dat fp toeberberen: en bp geb?ebeC£ 
ban Dien / men berblaert fo tod b’uitgetoebene / alg Det£ 
gene Die ban nu boo?taen nocB ficB fullen abfenteren/C£; 
berooft en gep?ibeert te3tjn ban Baer-lteDer recBt banCc 
bo?gcrfcBap / en boben Dien herballen in De b?eub<£ 
ban De fommeban 2000 gulben/ en Dat bo?Dergte*<c 
gen Baer-lieDenfalgep?oceDeerttoo?Den/ alg men nace 
recBt en reben fal bebinDen te beBoren. €n op Dat<e 
ban Defeiegentooo?Dt'ge o?Donnantie niemanD enp?e*ce 
tenDere ontoetenfr fjap of ignorantie. C?Donneren topcC 
Den ^cBout Defer dab / Defe te Doen publiceren Daer£t 
en alfo *t beBoren fal. <©ebaen binnen 3Cnttoerpen DencC 
13 ban3£ecemD?i 1576. Cietebent JeronimodeRo- “ 
da, gc3egdt metten3cgdban fijne ^Bajedett/info?* “ 
mebanplaccaer. 

M€n fouDe Bier nocB mogen bp boegen Deb?ie* 
l .ben bp De Staten ban 25?abanD / gefcB?eben 

aen De<©o(ïerfe j^teben / ban gelij&en aenDen25if* 
fcBop ban ïuib / en meer anDere ï|eecen / êSteDen 
en Kepubltjben / maer Detotjle De fdbe niet bpfonberg 
anberg in en BouDen/Dan 6lacBtenoberDefeto?eDe/ 

en 
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«t fammerlpe en tpranmge Danödtnge bergpan* 
gtaetöen / en fcetfoeft bat fpbe felbe gmtafftffentte 
«n foubenboen/ nocft toelaten battecboo? IiareEan* 
benen gebtebeentg Dolft ban oo?log foubepaffeeën/ 
totpulpe enbpffanb ban bate bpanben ( en bat top 
meer ban te beel/ uit ’t gene bertjaeltt^ ban ben beee^ 
löben ffaet befet fo beemaerbee flab / beb&engef)oo?t/ 
fo torllcn top baerban opbouben / met Detbeergben 
°t toeib fBlntarcDu.ö fetb/ bat 25?utu.öboo? ftjn boob 
beeft gelefen: 

ó God ftraf immers hem gewis, 
Die van dit qnaed de ftichter is. 

Uanii* tT/JJ be&ften bier boren berbaelt boe batbe <©e- 
bnge W öeputeetbe ban be Staten <©eneraei / ter eene / 
iltot enbe<0cbeputeerbebanbenpjinceban<©rangien/ 
«rat. Staten ban i§ollanö ^eelanb èn baer <£5eaffotteerbe 

rcranbere3bben/ opten 19 <Dctoö?té binnen ber ffab 
ban <0ent b’eerfie communicatie metten anberen befc 
ben gebouben/ omb?ebetuffcbenbefepartpente ma* 
ben. ^e boo?fcb?eben<0ebeputeerbe/ naerbatfpbe 
faben ten bciben 3ijben toel en rppelgben babben o- 
bertoogen/ en bat fp fagen/ merbten en booJbenbe 
mentnge ban be ^pangiaerben nergens anbero toe 
teffreeben/ ban om ben felben boi&omene meeffersS 
ober be jleberianben temaben/ en alle be fntooom 
beren en ingefetenen banbe felbe tneeneeeutoige en 
onberb?aeglij&e ffabernpe te brengen / baer toe fpin 
alle manieren toaren tracbtenbe / toelft fp gebu= 
renbe befe banbelinge meer ban te beel toaren beto; 
nenbe. ^0 bocljtbetben meer ban tijb/ eerbefaben 
in nocb meerber berloop en confufte guamen / een 
einbe baer af te maften. Elfo i0 op ben acbtften 390* 
bentint# ben b?ebe getroffen en fteffoten / met groter 
blpfcbap ban eenen pegeltjften. 5©aer ban top be arti= 
tulen albieu herbalen fullen/ en toaren luibenbe alö 
bolgt: 

(F. I9T.) !• T?Erft dat alle offenfien,'injurien, mifdaden en 
sjrrtcü» JJybefchadigheden , tuffehen de ingefetenen van 

Ien ban Provinciën, die in dit tegenwoordig tradaet ge- 
6c*6e)fo> comprehendeert zijn , fo waer of in wat manieren 
ten tot dattet zy, fullen vergeven, vergeten, en gehouden fijn 
•ötent. als niet gefchiet, fulx dat ter oorfake van dien ten ge¬ 

nen tijden mentie gemaekt, of iemant aengefproken 
en fal mogen worden. 

2■ Dien volgende beloven de voornoemde Staten 
van Brabant, Vlaenderen, Artois, Henegouwen, Scc. 

Mitsgaders mijn Heere Prince, Staten van Holland 
en Zeeland, methun Geaffocieerde, ongeveinfdelijk 
en in goeder trouwen van nu voorts aen t’onderhou- 
den, en onder d’ingefetenen van den Lande te doen 
onderhouden j een vafte ende onverbreekelijke vriend- 
fchap en vrede, en in fulker voegen elkanderen t’alien 
tijden en in alle occurrentien by te ftaen met raed en 
daed, goed en bloed,en infonderheit om uit de Landen 
te verdrijven, en daer uit te houden de Spaenfe folda- 
ten, en andere uitheemfe en vreemde, gepoogt heb¬ 
bende buitenwegen van rechten, de Heeren en Ede¬ 
len ’t leven te benemen, de rijkdom van den Lande tot 
henwaerts t’appliceren, en de gemeente voort in eeu¬ 
wige flavernye te brengen en te houden. Om ten wel¬ 
ken ende alles anders te furneren wes nodig wort ter 
reGftentie van de genen die henluiden hierin metter 
daed foudc willen contrariëren , de voornoemden 
Bontgenoten en Geallieerden ook beloven en bereit 
en volveerdig te laten vinden t’allen notelijke en rede¬ 
lijken contributie en impofitien. 

5. Daeren boven is gcaccordeert, dat terftond na 
*t vertrek van de Spangiaerts en haren adherenten , als 
alle faken in rufte en verfekerheidfullen zijn, fullen 
beide de partyen gehouden zijn te procureren en be- 
neerftigen de convocatie en vergaderinge van de Ge¬ 
nerale Staten, in der forme en maniere als gefchied 
is ten tijde als wijlen hoogloflijker memorie, Keifer 
Carel, den opdracht en tranfport dede van defe Erb 
Nederlanden in handen van de Coninklijke Majefteit, 

onfen genadigften Heere , om te ftellen ordre in de 
faken van den Landen , in ’t generael en particulier, 
fo wel iengaende ’t feit en exercitie van de Religie in 
Holland, Zeeland,Bommel en Gealjbcieerde plaet- 
fen, reftitutie van fterkten, artillerye, fchepen en an¬ 
dere faken den Conink toebehorende, geduirende de 
voorfchreven troublen, by die van Holland en Zee¬ 
land genomen, als anderfms, fo ten dienfte van fijne 
Majefteit , welvaert en unie van den Lande, men 
fal bevinden te behoren. Waer in noch van d’eene 
noch van d’ander zijde, eenig tegenfeggen,of belet, 
dylay, noch uitftel en fal mogen gedaen worden, niet 
meer ten opfien vand’ordonnantie,uitfpraken,en re- 
folutien die aldaer fullen gefchieden en gegeven wor¬ 
den , dan in de executie van dien hoedanig die fouda 
mogen wefen,waer in beide partyen hen-liedengan- 
fchelijk en ter goeder trouwen fubmitteren. 

4. Dat nu voorraen d’inwoonderen en onderfaten 
van d’een en d’ander zijde, van wat Lande van her- 
waers-over, of van wat ftaet, qualiteit > of conditie 
hy zy, over al fullen mogen hanteren, gaen en keren, 
wonen, en traffiqueren, Coopmans gewijs en ander- 
fins,in alle vrydom en verfekertheid,wel verftaende 
dat niet toegelaten en fal zijn die van Holland, Zee¬ 
land, of andere van wat Lande, conditie, of quali- 
reit dat hy zy, yet t’attenteren herwaers-over, buiten 
den voorfchreven Landen van Holland,Zeeland,en 
Gealfocieerdeplaetfen,tegensde gemene rufte en vre¬ 
de, fonderlinge tegens de Catholijke Roomfe Reli¬ 
gie , en exercitie van dien, noch yemand ter caufe van 
dien te injurieren, irriteren, met woorden of met wer¬ 
ken , noch met gelijke aóten te fchandalifeeren, op 
poene van geftraft te v/erden als perturbateurs van de 
gemene rufte, anderen ten exemple. 

ƒ. En op dat midlertijd niemand lichtelijk enftae 
tot eenig begrijp, captieof pericule, fullen alleplac- 
caten hier voortijds gemaekt en gepubliceert, op het 
ftuk van de herefie: mitfgaders de criminele ordon¬ 
nantie by den Hertog van Alva gemaekt, en ’t ge¬ 
volg en executie van dien, gefulpendeert worden, 
tot datby de Generale Staten anders daer op geor- 
donneert zy, welverftaende dat geen fchandale gebeu- 
re in maniere voorfz. 

6. Dat mijn Heere den Prince fal blijven Admi- 
raelGenerael van der Zee, en Stadhouder van fijne 
Majefteit, van Holland en Zeeland, Bommel en an¬ 
dere Geaffocieerde plaetfen, om in als te gebieden fo 
de felve tegen woordelijk doet, met de felve Officie¬ 
ren, Jufticieren , en Magiftraten fonder eenige ver- 
anderinge, of innovatie, ten zy by fijn confent en wil¬ 
le, en dat over de Steden en plaetlen die fijne Excel¬ 
lentie nu ter tijd is houdende, tot dat by de Generale 
Staten na’t vertrek van de Spangiaerden anders geor- 
donneert Zy. 

7. Maer belangende de Steden en plaetfen begrepen 
onder de commiffie van de Coninklijke Majefteit, by 
hem ontfangen, die tegenwoordig onder ’t gebied en 
gehoorfaemheid van fijne Excellentie niet en ftaen, 
falditpundt gefchorft blijven , ter tijd en wijlen,de 
felve Steden en plaetfen, hen metten anderen Staten 
gevoegt hebbende tot defe unie en accoord, fijne Ex¬ 
cellentie hen-luiden fal gegeven hebben fatisfadie, op 
de poinden daer in fy luiden hen fouden vinden gein- 
tereffeert, onder fijn Gouvernement, ’t fy ten opfien 
van de exercitie van de Religie, of anderfins, op dat de 
Provinciën niet gedemembreert en worden, en om 
alle twift en twedracht te fchouwen. 

8. En en fullen midlertijd gene placcaten, manda- 
menten, provifien, noebte exploiden, plaetfe hebben 
in de voorfchreven Landen en Steden by den voor¬ 
fchreven Heere Prince geregeert, dan de gene by fijne 
Excellentie en by den Raden, Magiftraten en Officiers 
aldaer geapprobeert ofgedecerneerc, fonder prejudicie 
van den toekomenden tijd van den refforte van den 
groten Rade van fijne Majefteit. 

9. Is mede onderfproken dat alle gevangenen ter fa¬ 
ke van de voorleden troublen, namenentlij^de Gra- 
ve yan Boffu, fullen vry en los gelaten worden, fonder 
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rafitfoen te betalen, maer wel de vangeniffe koften, ten 
ware nochtans dat die rantfoenen voor date van defen 
beraelt of daer van overkomen en veraccordeert ware. 

Is voorts veraccordeert dat de voorfchreven io. 
Heere Prince, en alle anderen Heeren , Ridderen , E- 
delluiden, particuliere perfonen en onderlaten, van wat 
ftateofqualiteit die zijn, mitfgaders haer-lieder wedu- 
wen, douagieren 5 kinderen en erfgenamen van d een 
en d'ander zijden, gereftituecrt zijn in haer-lieder goe¬ 
den , name en fame , en fullen ook mogen aenvaerden 
en de poffeffie aennemen van alle hare heerlijkheden, 
goeden, prerogativen, aótien en crediten, die niet ver¬ 
kocht of gealieneert en zijn, in fuiken ftate als de voorfz 
goederen nu tegenwoordelijk zijn ,en te dieneffecte 
zijn alle deffaulten , contumatien, arreften, fenten- 

fayfementen en executien, gegeven en gedaen, tien, -- - o o . - , i 
fichtentden aenvankvan de troublen inden jaer 1566.1 
fowel om faken van der Religie,als om’t aennemen 
van de wapenen met ’tgene daer na gevolgt is, gecaf- 
feert, gerevoceert, dood en te niet gedaen , en fullen 
de felve, mitfgaders alle fchriftelijke proceduren , aóten 
en aótitaten, ten dien einde gefchied, vernielt en in de 
regifters geroyeert worden , fonder dat nodig fy hier 
toe ander befcheet te nemen ofprovifiete verwerven, 
dan dit jegenwoordig tractaet. Niet tegenftaendeee- 
nige incorporatien, rechten , coftumen, privilegiën, 
prefcriptien,fo wel legale, conventionele, couftumi- 
re,als locale, noch eenige andere exceptien ter con¬ 
trarie , de welke in defe en in alle andere faken de voor¬ 
fchreven troublen aengaende, fullen cefferen, en egene 
Rede hebben , als tot dien by defen ( fo verre alft nood 
is) fpecialijk gcderogeert wefende , ook mede den 
Rechten dilponerende,dat generalederogatie nieten 
is , fonder precedente fpecificatie. 

11. Wel verftaende dat hier onder begrepen fullen 
zijn, en defe jegenwoordige beneficiën genieten, mijn 
genadigfte Vrouwe de geiellinne des doorluchtigften 
Ceurvorft van den Rijn, eertijds achtergelaten wedu¬ 
we des Heeren van Bredenrode, fo veel als aengaet Via- 
nen en andere goeden daer hare Ceurvorftelijker Ge¬ 
nade of aóte van haer hebbende, toegericht is. 

11. Infgelijks lal hier in begrepen wefendeGrave 
van Bueren , fo vele aengaet de Stad , Slot, en ’t Land 
van Bueren, om de felve byden voorfz Heere Graye, 
by vertrek van garnifoen gebruikt te worden, als zijn 

eigen toebehoorte. 
13. En fullen te niete gedaen en afgeworpen wor¬ 

den , de pilaren, tropheen, inferiptien, en andere teke¬ 
nen by den Hertog van Alva gedaen rechten tot fchan- 
de en blamatie, fo van de voorgenoemde, als van allen 
anderen. 

191.) 14. Aengaende de vruchten van de voorfz heerlijk¬ 
heden en goeden , ’t verloop en de verachtertheden van 
dedouarieren,tochten, pachten, chijnfen en renten, fo 
op den Conink, Landen, Steden en alle andere die 
voor datum van defen verfchenen en nochtans niet be- 
taeltofontfangen zijnby fijne Majèfteit, of zijns adtie 
hebbende , die fal elk in ’t fijne mogen genieten en 
ontfangen. 

15. Wel verftaende, dat alle ’tgene datter gevallen 
is, fo wel van de voorfz erfgoederen, renten als alle an¬ 
dere goeden, fichtentSant Janfmiffeanno 1576. left- 
leden , fal blijven ten profijte van de genen hun recht 
hebbende, niet jegenftaende dat daer af by den Ontfan- 
ger van de confifcatien of andere iet ontfangen, of geint 
ware, daer af in fuiken gevalle reftitutie gefchieden fal. 

16. Maer by fo verre eenige jaerfcharen van de 
voorfz pachten, renten, of andere inkomen van ’s Ko- 
ninx wegen , by titul van confifcatie,aengefiagen en ge¬ 
heven waren, fowort elk over gelijke jaerfcharen ,vry, 
los,en quyte gehouden, van de reele laften enopftal, 
uit zijne goeden gaende,fo men ook t’allen tijden infge- 
lijx vry, los en quyte gehouden fal zijn van alle repten 
ftaende op de landen en goeden, die men mits de voor¬ 
leden troublen nieten heeft konnen gebruiken , in al¬ 
les na rate van den tijde, dat ’t felve belet en ongebruik 
uit oorfake voorfz gebeurt is. 

17. Nopende de huis-cathelen, en andere meublen, 

(F 

die aen beiden zijden te niete gedaen j varkocht, of an¬ 
ders gealieneert zijn, daer af fal niemand eenig verhael 
hebben. 

18. En aengaende de erfgoeden, huifen, en renten, 
die by titul van confifcatie verkocht of veralieneert 
zijn, de Generale Staten fullen in elke Provincie, en 
uit de Staten van de felve, deputeren Commiflariflen, 
om kenniiTe te nemen van de fwarigheden, indien 
daer eenige vallen, om redelijke fatisfaclie te doen fo 
wel aen d’oude proprietariflen,als aen de kopers en ver¬ 
krijgers van de voorfz goeden en renten, voor hun re¬ 
gres en eyiótie refpedtivelijk. 

19. Van gelijken fal gefchieden nopende’t verloop 
van perfonele renten en obligatien, en alle andere pre- 
tenfien , klachten en doleantien, als de geinterefteerde, 
ter oorfake van de troublen, fullen namaels aen weder 
zijden willen intenteren en voortftellen, in wat manie¬ 
ren dattet zy. 

2ó. Dat alle Prelaten en andere geeftelijke perfonen, 
wiens Abdien , Stiften, Fundatiën en Refidentien, bui¬ 
ten Holland en Zeeland gelegen, cn nochtans binnen 
de felve Landen gegoed zjin , lullen wederom komen 
in den eigendom, en ’t gebruik van de felve goeden , als 
voren, ten opfien van de waerlijke. 

ti. Maer wat belangt de religieufe en andere gee¬ 
ftelijke, die binnen de voorlz twe Provinciën en hare 
Geafïbcieerde ,geprofeffijt of geprebendeert, en daer 
uit gebleven en vertrocken zijn, (gemerkt dat de mee- 
ftendeel van haer goeden gealieneert zijn ) den fel ven 
fal men van nu voorts aen verftrecken redelijke ali¬ 
mentatie, neffens de geblevene, of anders fal hun mede 
toegelaten worden ’t gebruik van hare goeden, tot ver- 
kiefinge nochtans van den Staten , alles by provifieen 
tot anders op hun vorder pretenfien , by de Generale 

Staten verordent fal welen. 
22. Voorts is geaccordeert dat alle giften ,exhereda- 

tienen andere difpofitien, lntervïvos vel eau fa mortis» 

by particuliere en private perfonen gedaen, daerby de 
gerechte erfgenamen ter faken van de troublen, of van 
de Religie, van hare fucceflïe verfteken, vermindert en 
onterft'zijn , uit krachte van defen gehouden fullen 
worden, als gecaffeert en van genen waerden. 

23. En aifo die van Holland en Zeeland, orade 
koften van den oorlog beter te vervallen , alle fpecien 
van goud en filver ten hogen prijfe geftelt hebben, die 
fy in andere Provinciën niet en fouden fonder groot 
verlies uitgeven; is befproken dat de Gedeputeerde van 
de Generale Staten, ten eerften mogelijk zijnde, advi- 
feren fullen , om daer af te nemen eenen generalen 
voet, ten fijne, dat de cours van de voorfz munten een¬ 
voudig geftelt zy, allo na als doenlijk is, tot onderhou- 
deniffe van defe unie en van de gemene koophandel 

aen weder zijden. 
24.. Voorts op’t vertoog gedaen by ue Gedeputeer¬ 

de van Holland en Zeeland, ten fijne dat de generali¬ 
teit van alle de Nederlanden fouden t haren laft nemen 
alle de fchulden die mijn Heere den Prince gecontra- 
£teert heeft, om te doen fijne twe expeditien en gewel¬ 
dige heyrtochten , ten welken, lo wel die van hólland 
en Zeeland , als de Provinciën en Steden die hen in 
den keften tocht overgaven , verbonden hebben ge¬ 
had (fofyfeiden) is’t felve poind geftelt en gelaten 
ter difcretie en determinatie van de vooifcnrcven Oe* 
nerale Staten , de welke alle faken geappaifeeit zijnde, 
daer van rapport of remonftrantie gedaen fal worden, 
om dien aengaende fuiken regard genomen te worden 

als behoort. , ... ... 
2y. In dit gemeen accoord en pacificatie en lullen 

niet begrepen zijn, om te genieten ’t beneficie van dien 
de Landen, Heerlijkheden en Steden houdende partye 
contrarie, tot datfy hun eflfeduelijken fullen gevoegc 
hebben met defe confederatie, ’twelkfy luiden fullen 
mogen doen alft hen-lieden gelieft. 

Welk tra&aet en vrede-handel na rapport, aggrea- 
tie en ad vouement, fo wel van den Heeren gecom mu¬ 
teert totten gouvernemente van den Lande, als ook 
van de Staten der felver, eenfamentlijk van mijn Hee¬ 
re den Prince, Staten van Holland, Zeeland en Geaffo- 
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deerde in alle de voorfchreven poin&enen articülen, 
ook mede alle ’c gene dat by de Generale Staten in ’t ge¬ 
ne voorfchreven is, enanderfins gedefinieerten geor- 
donneert fal worden , de voorfchreven Gedeputeer¬ 
den hebben uit krachte van haer-luider pouvoiren en 
commillïen belooft en gefworen, beloven en fweren 
by defenonverbrekelijk t’obferveren, t’onderhouden, 
en volkomen, en alle ’t felve over d’eene en d’andere 
Zijde te doen refpedivelijk ratificeren, fweren,tekenen 
en bezegelen by den Prelaten, Edelen, Steden en an¬ 
dere Leden van de voorfchreven Landen, fonderlinge 
ook by den voorfchreven Heere Prince, fo wel in ’t 
generael als particulier, binnen een maend eerft ko¬ 
mende t’elx genoegen. En in kennilïe van alle’t gene 
yoorfchreven is, hebbende voorgaendeGedeputeer¬ 
de defe jegenwoordige ondertekent, in ’t Schepen-huis 
van de ftad Gent, den achtften dag van Novembri, 
1576. En was ondertekent aldus: Jan van der Linden, 

Abt van Sainte Geert , Geleyn , Abt van Sainte Pie- 

ters. F. Matkieu, Abt tot S. Gillain > ére. Jan de Mol. 

Francoys van Ha/ewijn. Charles de Ganre. Elbertus 

Leoniuus. 6). du Pret. P. Beuere. Ph. van Marnix. A- 

rentvan Dorp. W.van 'Luylen van Nievelt. A.v. Mij- 

le, Pieter de Rijcke. C.Conink. P.Buys. Andries de Jon¬ 

ge van den Zicbelen. Wat lager ftond,my jegenwoor- 
dig, ondertekent 

Jan de Pennants. 

<Bcfe boo2fcb2cben pacificatie té alomt'nDetow* 
fcfueben $20bincien berkonDigt / en gepubltccett / tot 
grote b?eucDöe en contentement ban De gemeente / Die 
jjaer öoo? eeité Doopten pet effect te genieten/en ban 
Det1onD?aegIij& jok Der ^pangtaerDen / en anDere 
bJccmOeltngen ontffagen te toetben. 'fn^ollanb en 
^eelanD té De publicatie in Defec manieren gebaen. 

fo?mu^ "TvTAdemael God Almachtig gelieft heeft na de lang- 
ter ban JJN durige twift en oorlog by den Spaengiaerden, 
fetiet» tuffehen de Provinciën van de Nederlanden inge- 
tfnge * voert > de Staten van de felven Lande wederom te ver- 
lanbe eenigen. Soiftdatmeneenenyegelijken by defen doet 
Bent» weten, dat eene goede, vafte en onverbrekelijke vrund- 
e fchap ^ peyS} en vrede is gemaekt en befloten , tuffehen 

de Staren van de Lande van Braband, Vlaenderen, Ar- 
toys, Henegouwen, Valenchijn,Rijffel,Douway, Or- 
chies, Namen, Doornik, Utrecht en Mechelen van 
wegen den felven Lande, den Steden en Vlecken van 
dien, nietwefende onder de fubjeótie of geweld der 
voorfchreven Spangiaerden ter eenre zijden, en mijn 
Heere de Prince van Orangien, de Staten van Holland 
en Zeeland ter andere, uytkrachte van den welke d’on- 
derfaten ter wederfijden fullen wederkeren tot haerlui- 
der goederen, en fullen mogen voortaen over al con- 
verferen, gaen, komen wonen en handelen, koop- 
manfehaps wyfeen anders in alle vryheid en fekerheid, 
fo men breeder by den pundten en articülen (daer af 
d’exemplaers fullen uitgegeven werden ) verftaen fal, 
en men beveelt eiken van fijnder Majefteit, en van de 
voorfchreven Generale Statenwegen ’t gehele inhou- 
den van de felve Pacificatie t’onderhouden, en te vol¬ 
komen fonder daer jegens te gaen, in eenige manieren 
op pene van gefbraft te fijn, als overtreders van dien, en 
perturbateurs van de gemene welvaert. 

Welverftaende, dat hier in niet begrepen fijn die 
van Haerlem, Amftelredam, Schoonhoven, Oude- 
water en alle andere Steden van Holland, aldaer de 
garnifoenen der vyanden hen alsnoch onthouden mo¬ 
gen. Verbieden overfulx wel fcherpelijken, den felven 
eenige toevoeringe van goederen te doen, of met hen¬ 
luiden eenigfins te handelen,frequenteren,of converfe- 
ren in eeniger voegen,voor en aleer dat de felfde fteden 
met de Generale Staten voornoemt, metterdaed hen 
gevoegt fullen hebben, op verbeurte van lijf en goed. 

Incarnatie of Jaerdicht. 

DeVr de SpaenfChe VlVterle en tlrannWe cjVaet, 

VVerdV eroorfaeCt dat die Staten Werden VerCLaert 

haer oogen> 

En bef Lot en de GentJ C he Vrede Vafi deVr goeden raed. 

Op datje niet en JoV den Werden bedrogen. 

Een ander. 

OM dat blde SpaenfChefoLdaten,, ’t NeerLand Werd 

gefChent, 

Werd él de Prins en Staten, gefLoten de PaClflCatle 

tot Gent. 

Dté Eanbg paefi op eenen goeDen boet geb?acpt / en De 
boojgaenDe tufle en booffpocD Der JTanDen bolgen fou* 
De. «Ban alfa De Staten ban ^ollanbbeDucDt maten/ 
Dat Doo? Det inkomen ban De uptgetoekenentet: fake 
ban De bootleken tcoubelen / biel iet tot naDeel ban Den 
EanDe fouDe mogen aengerecDt toerDen / kpfonDet na? 
Dien De ^teDen ban Simftecbam/ ïgaerlem / bekoom 
Doben / IBeefop / jBupben en jSaerben nocD De paci¬ 
ficatie nieten DaDöen acngenomen/ enDatnocDbec* 
fcDctben fcDantfcn en fferekrenten platten lanDe met 
krpgöbolck befet toaren. ^oDebben$pomalleperi* sefoiu* 
cuien te ebiterenen boo?komen/ tot btcnfï en berfe* JJjgJ, 
kertDeiD ban Den ülanbe/befloten en geo?bonneeit/Dat mi ban 
egeenfugitiben eenige Daer-UuDer goeDeren en fouDen ^o»anö 
mogen acnbaecDen of genieten / op De pacificatie kin* 
nen DenEanDc ban Rolland en ^eelanD boomoemt/ Deimge» 
’t en fp De feibe alDacr Den eeD ban getroutoigDetb fou* helmie 
Den Dekken gcDaen / en Daer af Den Staten boo?noemt 
gebleken fijnDe / bp Den feiben Daer op keljoo’tékc acte op m 
ban conj'cnt fouDe fynberleent. ^atmeDe alleïlent* iMff* 
meefferö en «©mfangers ban toegen eenige ^eeren / of SJfJiSJ 
perfonagien / ban gelijken gebouben fouDen 3tjn te %anbm 
Doen / Dié Den toeberom kinnen Den feiben Jlanken/ en 
Den ontfangban Dien fouDen hjillenkcgeben/ fonDec 
D at De Staten boomcemt berff onDen / Dat eenige fugt* 
tiben in «Bfftcje/ até ^ooft-<Dfficieren ban toegen Den 
feiben ï|eeren/of perfonagien kinnen Denboo?fcD?eben 
3tanDen fouDen mogen toerDen gcffelD: liBaerDatDe 
Officieren Daer intoefenDe/ fouDen toerDen geconti* 
nueert ter tijD en toijlen toe kp De Oencrale Staten 
anDerö Daerin fouDetocrDen boojften en gcotbonneert/ 
en fo berre De felbe in Daeren Dienffen niet beguaem ke* (t-15» ) 
bonden fouDen mogen to02dcn/ fouDen Daer interno* 
minatieban Den feiben ï^eeren of perfonagien kP3ün 
€rcellentie of Den graten boo2noemt/ andere kegua* 
meperfonen mogen toerDen geflelt engetommitteert 
naer kek02cn. ^efc refolutte té genomen gctoeefl kin* 
nen^elfDen 8. ^emnk2iM 1576. 

J§et Jp02multer ban Den €cD ' te Doen kp Den uptge* 
toekenen/ t'öaerDer toeDerkomfie in ^oilanD/ tipt 
ktacbte ban De pacificatie berDjacD tn bereeninge 
b002f3 / toa$ até fjier bolgt: 

ICk belovcen fwere den Conink,als Grave van Hol¬ 
land , onder ’tGouvernement vande Prince van O- 

rangien, als wettelijke Stadhouder, Gouverneur, en 
Capiteyn Generael, mitfgaders den Staten der felver 
Landen gehou, en getrouw te fijn. 

Dat ik den voornoemden Staten en Landen van 
Holland, naer allen mijnen vermogen fal helpen hand 
houden , en wederom ftellen ift noot in’t gebruik van 
haere gerechtigheid, oude vrydomme, privilegiën, 
en handveften, tot voordeel, en welvaert der felver 
Landen. Enalleinbrekinge, of ongebruik der felver 
vrydomme gerechticheid en privilegiën helpen afwee- 
ren, en wederftaen , infonderheid, en tot dien einde 
alle mijn kracht en macht, goet, en bloet metten an¬ 
deren ingefetenen en mede onderlaten van Holland 
verftreckende tot’krenkinge, cn verdryven vanden 
Spangiaerden en haren aenhangeren , alsinfradteurs, 
fchenders, en vyanden der voorfchreven gerechtiche- 
den, vrydom en privilegiën , mitfgaders van degemee- 
ne rufte,en welvaert, niet alleenlijk van Holland, maer 
van de gemeene Nederlandfe Provinciën , fonder hare 
Heerfchappie,ofRegeringe inde voorfz Landenee- 

I nigfins te lijden, of rf5y felven immermer te begeven in 
eeni-; 

r\ <002 Dcfc b002fcD2Cbm gemacktc ^aciftcatie Dek* 
^kenDeoBemcente/ alom Daec De felbe beckonbtgc 
té/ goeDc Dope gckccgen en genomen / Dat Defak'en 
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eenige piaetfen van Holland of der Nederlanden haer- 
lieder geweld of gebied eenigfins onderworpen zijnde. 

Hat ik fal gehoorfamen , en my voegen naer alle or¬ 
donnantiën , en politijke ordre by den Staten van de 
Landen in ’tgenerael, of by fijne Excell. mitfgaders 
den Staten van den Landen van Holland, tot vorderin- 
geen beleidinge van de gemene fakegemaekt , of te 
maken, fonder daer jegens te komen met woorden of 
met werken, of iet te molieren, in ’t heimelijk of open- 
baer, enfotot mijnder kcnniffe mocht komen by an¬ 
deren iet fulx gcdaen te werden, of ’t gunt tot achter¬ 
deel van de gemene wclvaert,en ruftevande Lande, 
of van eenige andere Steden van Holland, en onder fij¬ 
ne Princelijke Excell. gehoorfaemheid ftaende, of tot 
nadeel van de felfde fijne Princelijke Excell. van den 
Staten, of van eenige Overigheid van ’t gemeen Land, 
of van defe , en eenige andere der voorfz Steden fal 
flrecken, fal ik ’t felfde getrouwelijk, en fonder langer 
vertrek te kennen ge ven, dien ’tprincipalijk aengaen 
mach en daer ’t behoren fal. 

Dat ik niet en falaenrechten met raedof daed,iet 
dat foude mogen ftrecken, of ftrijden tegens de Gere¬ 
formeerde Religie, nochte de oeffeninge van dien , al- 
tansin den Landen van Holland en Zeeland wefende, 
eenigfins verhinderen of beletten , nochte en fal ook 
pogen by eenigediredte,of indiredte middelen eenige 
andere Religie in den Landen van Holland t’exerce- 
ren, gebruiken , of in te voeren, dan die daer jegen- 
woordelijk is, en by de Overheid en den Staten van den 
Lande openbaerlijk toegclaten word, en dit ter tijd en 
wylen toe na’t verdrijven of vertrek der Spangiaerden 
uitten Nederlanden by advijfe van de Generale Staten 
der fel ver Landen, wettelijk daer toe vergadert, anders 
fal wefen geordonneert. 

En fal voorts nakomen, en voor fo veel myaengaet 
'onderhouden en doen onderhouden, alle de poinden 
van ’t verbond, vereeninge, en verdrag onlanx, alsden 
g Novembris tot Gent by den Staten vanBraband, 
Vlaendcren ,en andere Provinciën der Nederlanden, 
met fijne Princelijke Excell. en den Staten van Hol¬ 
land en Zeeland met hare Geaffocieerde gemaekt, 
doende daer beneffens in alles dat een goed, en getrou 
Ingefetene en onderfaetder Landen van Holland,en 
een goed getrouw inwoonder , of burger defer Stede 
fchuldig is en behoort te doen. So waerlijkmoetmy 
helpen God en zijn heilig woord. 

©on 
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3£on gjoan b’SCüfïrta fijnen öafiarrt fooeber / alleen2 
Itjb bergefdfepapt met <©on Cctabio <6onfaga / föib» 
ber ftaeb. bes* Coninr / en byf of fc£ anbere boo? 
©janörp / na fjet ^eberlanb booi «JBcubrrncur C5e* 
nerad gefonben babbe/betodbe onbebent/ in’t^of 
ban panjb toag getoeefï / en ben Coninb albaet ljab= 
be (uit curieitobeib / Ijp cnbefcenb $ijnbe) ficnecten 
en ter tafelen fitten/ fjem Ijoubcnbe aljö een btenaec ban 
ben felben Ctonfaga / logererbe ren buife ban^ott 
ïDiego bc Cumngam/ &mbafïabcur ban ben Coninb 
ban ^pangien bp ben Coninb ban ©?anbrijh/ban 
ben todben bp genomen bebbenbe eenige infïructie no* 
penbe be fabe befer $cbcrlanbcn / ié alfo fccretelijb Op 
ten 3 j!obemb?to binnen jüurfenburg gebomcn/aL „ 
toacrbp I?cm gcopenbaert bebbenbe/ ban ben l^eere t?W 
ban^abctS/ Eieutenant ban ben <8?abe banjBanf rata 
feit / <0oubcrneur ban ^lurfenburg tod cntljadt ié ge- 
tooien, vDefe oberbomfle beeft fommige berljeugt/ bWQ, 
en anbere een guaeb aebterbenben gegeben / boo? bien 
ben 3$eere ban fïaffingem/ be todbe boo?benISae& 
ban Staten in ^pangien aen ben Coninb toast gefom 
ben v om ben Coninb alle be gdegemöeib ban befe 
Sanben te bennen te geben/ fijnen ^ecretarto ©af- 
feurbóo? benen uit ^pangien gefdnbtbabbe/geben- 
bebp miiTibe goebe ijope/bat be Coninb be «^pam ocmfetit 
giaerben uit befe Xanben nemen en boen bertreeben/ 
en bat bP metten eerften felfö 00b bomen foube: bit 
febjijben ban ïSafftngcm/foube beberten engemoe- me 
beren tod fcer berbbjb en gecontenteertljebben/ ten 
toare be gcimercipiecrbe b?ieben ban ben Coninb aen §c J&tL 
^jeronimö bc ïtóba / en ban ^erönimo öeïlobauit ren tot 
bet Cafïcel ban Stlnttocrpen aen ben Coninb gefcfne* 
ben / bcn-Iutben een groot acDterbenben gegeben pabs 
ben/en fufptcie gaben ban cénen gebetnfben fjanbel/ 
toaerom fp ben lieten öebunben / bat men nocD feggen/ 
nocöfd)?i)ben meer enmoc&t geloben/boo? bat men 
bebaeb felfjS fage/enbatfe meenben ^on^oan ban «w 
Doftcnnjh boo? geen <©ouberncur <©enerael te accept gjjgf 
teren / ten toare be ^pangiaerben ccrfï uit be Santen Staten 
toaren bertroeben: maec alfo top baerban in ’tna* 
bolgenbe bocb b?cber banbelen fulleh/ totllen top bit JJÏÏB* 
üoeb mette boouioembe pacificatie ban <©ent/enbe gjoa^ 
anttooo?be bie be domeinen gaben aen be troulofe taaea> 
^amniten befluiten. ^Jnbien be gene bie ugefonben 

d; \ C 53?irtcc ban Crangien meenbe men en beboo?? 
f be ben tnbomenbe met fo f toaren ecb niet te bela^ 
: macr bat bet genoeg foube bebben getoeeH / bat 

P&er ober beibc jijben foube belobcnbe pacificatie/en 
alle bc articulcn bcsi felfgf toel getcoutoeltjb en toel 
feberpdijb tc onberbouben en na te bomen. 3$ocb 
toerb be refolutic ber Staten Ijier in gcbolgt. 

3ilbuö flonben be faben ber ^eberlanbcninbefeit 
tpbe/atomen terflonbualjetmaben ban bcfcpacifL 
fatte g«am tc bcrflaen en te bernemen / bat be Coninb 
ban Üpangien in ber bacjic cn tepofïc / fecretclpb 

bebben (feibenbeïiomctncn) baer beloften tod bab; con/nt 
bengebouben/ men foube u iuibengoebgeboo? bebben 
gegeben / om een nieuto berbonb tc bebefligen: maec 
acnacfientop bibtoitogetoaa* getoo?Den 3ijn / bat afö <c 
gpb?eDcbcrfotbt/gpai tetter oo?lOgc gercct gemaebt tt 
bebt/fo bereifebt bc reben/bat top onsf niet meer en u 
berlatcn op utoe rebenen / macr cp be Daeb. 

En Brutus feid: 

Geen meerder fekerheideji mach de fwache 'verkiefett. 

Die bevretfi zijn door machtiger henvryheidte verliejen: 
Dan die te benemen, de middelen, door vroomheid koent 
Wacrmed’ fyfettdenkannen [filfewilden) yuaeddotn. 

Einde van \ negende boek» 
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Van de Nederlandfe Oorlogen,Beroerten en Borgerlijke 

Oncenigheden, gefchied by tijden van Don Johan van Ooftenrijk, Baftaerc 
fone van den Kcyfèr Carel de Vijfde, en Broeder van den Konink van 

Hiipangien, Gouverneur, en Capiteyn Generael van de Neder¬ 
landen i van wegen den fêlven Conink. 

I\ort begrijp yan het Tiende (Boek. 

’Oorfake van ’t achterdenken, dat de gemaekte Pacificatie tot Gent niet gedurig en foude 
fijn.Don Jan van Ooftenrijx fchrijven aen de Staten Generael vande Nederlanden : Milfi- 
ve van den Prince van Orangien aen de Staten Generael,aengaende lijn gevoelen, hoemen 
met Don Jan van Ooftenrijk behoort te handelen: De ftad en kafteel van Valencijn werd 
door de Heeren van Ville voor den Staten verfekert, defgelijks Camerik door de Hcere van 
Ainlij. De Staten Generael foeken haer te verfekeren van Vriefland en Groeningen. Des 

Raed van State fchrijven aen den Heere van Billy,Gouverneur van Vriefland: Fran^oys Martini Stella ge- 
fante van de Staten Generael word binnen Groeningen gevangen: Billy foekthem felfs te verfekeren by lijn 
volk: verfoekt van lijn foldaten eenen nieuwen eed: die Hopman Lulfy weigert te doen i alarme binnen 
Groeningen: Billy en meer andere werden gevangen: Fran^oys Martini Stella werd van de foldaten vry ge- 
maekt,die hem eed doen in den name van de Staten Generael: de Magiftraten en borgeren van Groeningen 
verklaren hen metten Staten Generael. Chriftoffel Vafquez Colonel van Zutphen, werd in een Minrebroe- 
ders kappe gevangen ; Antoni Serda Wachtmeefter en meer andere tot Groeningen gevangen. De Staten 
Generael refolveren den Grave van Rennenburg na Groeningen te lenden:die daer binnen komt.De Gene¬ 
rale Staten fenden hare Gedeputeerden tot Utrecht,om geld op te brengen: d’antwoorde, prefentatie.en het 
verfoek vande Staten van Utrecht: en redenen van *t fel ve verloek: ordonnantiën opte loop plaetfen by tijde 
van commotie, oproer,alarm en brand binnen Utrecht.Den handel van Don Jan is den Prince van Orangien 
en Staten van Holland en Zeeland feer fufpeót: refolutien by de felve genomen tot hare verfekeringerfy Hel¬ 
len de goederen van de ftad en borgeren van Amfterdam opentlijk met gedrukte biljetten te koop: daer over 
die van Amfterdam klagen. Die van Muiden fchrijven aen Sonoy en de Staten van’t Noorder-quartier: Die 
van Haerlem fchrijven aenden Heere van Hierges. Poin&en van fatisfadie,daer op die van Haerlem weder¬ 
om onder ’t gouvernement van den Prince komen. Hoe Godefroy van Mierlo aen ’t Bifdom van Haerlem 
ïs gekomen. Brief van Nicolaus de Nova terra,oude Bilfchop van Haerlem,klagende over Mierlo fijnen na- 
faet. Sendbrief van de Staten van Holland aen die van Amfterdam; Propofitie by den Prince van Orangien 
tot Middelburg gedaen: en de refolutien by de Staten van Holland en Zeeland daer op genomen. Begin van 
de handelinge tuften de Generale Staten, en Don Jan van Ooftenrijk tot Lutfenborg : Don Ian fend 0<5ta- 
vio Gonfaga, en fijnen fecretaris Efcovedo na’t Cafteel van Antwerpen aen de Hoofden der Spanjaerden : 
die hem antwoorden : Don Jans voornemen, om met het Spaens en ander vreemt krijgsvolk Engeland in te 
riemen. Swarigheden om den Spanjaerden uit ’t land te doen ve'rtrecken. ’t Advijs van den Deken en Facul¬ 
teit der H.Theologie tot Loven, nopende de Pacificatie van Gent: van gelijken vande Dodioren en Profef- 
foren in beiden rechten: en ook vande Biftchoppen, Abten,Dekenen en Paftoren van’t Nederland. Gefchrif- 
te by de Staten van Holland en Zeeland, doen overleveren in de Staten Generael, tegen de handelinge met 
Don Jan.Unie of vereniginge tuften de Generale Staten onderlinge gemaekt,en by den Rade van State ge- 
confirmeert. De Keifer Rodolphus fend fijn gefanten in Nederland. De Staten Generael fenden harege/an- 
ten tot Marche in Famine aen Don Ian : redenen by de Staten Generael geproponeert, waerom fy niet be¬ 
geerden te komen tot Hoeye in den lande van Luik: De Staten Generael fenden haer Gefanten tot Hoeye 
aen Don Ian,om te handelen door tuflehen fpreken vande Keiferlijke Gefanten.De poinften enarticulen aen 
beide fijden geproponeert. Don Ian weigert de pacificatie van Gent te approberen. De proteftatie vande 
Gedeputeerde vande Staten Generael tegen Don Iamfijne Contra-proteftatie,dreigementen en hevigheid: 
Op wat maniere hy de pacificatie van Gent accoordeert onder fijn hand; En hoe hoog hy ’t felve acht. Af- 
fcheid der Gedeputeerde om tot Bruflel rapport te doen.’t Voornemen vanden Prince van Orangien en Sta¬ 
ten van Holland en Zeeland, Eenige propofitien by den Prince doen voorhouden in de vergaderinge vande 
Raden neffens hem fijnde, door den Heere van S. Aldegondc. Perplexiteit binnen Utrecht. De Staten van 
Utrecht verfoeken vanden Biflchop leningen van gelde,d’welk hy weigert, fy onthalen hem tegen fijn dank 
by de 42000 guld.en geven hem a<fte met belofte van renten daer van te geven den penning 16 en de hooft 
fomriie te reftitueren,tot beter gelegentheid. Der Spanjaerden uitval van’t kafteel Vredenborg inde ftad Ut¬ 
recht,ftichten brand, en fchieten geweidelijk op huifen, kerken en torens binnen der ftad: Des Graven van 
Boflii komfte tot Utrecht.Boflu accordeert mette foldaten van fijn regiment:Hy fent aen die van’t Noorder 
quartier om penningen te lichten. Satisfa&ie die van Schoonhoven by den Prince vergunt. Don Ian fchrijft 
aen die van Utrechten de Spangiaerden van ’t kafteel. d’Antwoorde vanden Caftelein. De vorder handelin¬ 
ge met die vanden kafte!e.Swarigheden,nopende ’t overgeven des kafteels.Conditiën daer op’t kafteel over¬ 
gegeven werd aenden Grave van Boftii. Conditiën daer op de Grave van Boftii den borgeren van Utrecht de 
bewaringe van ’t kafteel heeft bevolen. Unie en verdrag gemaekt binnen Utrecht tuften de Geeftelijkheid, 
Edelen,Magiftraten en Borgeren,door begeerte vanden Grave van Boflu. Swarigheid enbenautheid om geld 
te vinden tot Utrecht,en de inconvenientien die daer uit volgden: Des Graven van Rennenburg handelinge 
ïnGroeninger!and,demolitie van ’t Cafteel tot Groeningen. De komfte vande Ambafladeurs vanden Keiler 
tot Bruflel, om de vrede tuflehen Don Jan en dc Staten te maken, en de verfchil-poinftente vereenigen 
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Het accoort werd tot Ivkrehe in Fatnine befloteii, en tot Bruftël by de Gedeputeerde van alle de Neder, 
landfe Provinciën getekent, uitgenomen by die van Holland en Zeeland, die verklaerden daer toe geen laft 
e hebben Inhoud van ’t voorfz accoort, genoemt het eeuwig edid, m forme van placcaec op den naem 

des Conitix geexpedieert. Schrijven van den Conink uit Spangien, en approbatie des Coninx op t voorfz 
accoort De Staten Generael fen den Gedeputeerde aen de Prince van Orangien, en Staten van Holland 
en Zeeland, mette articulen van’t accoort tuflbhen Don lanen henluiden gemaekt en gefloten Daer op 
dc voorfz Prince en Staten fchriftelijk antwoorde en advij* geven : Afte by de Staten Generael daer op gc~ 
aeven • Propofitie gedaen by Meefter Pouwels Buis , van wegen den Prince van Orangien aen de Staten 
van Utrecht beroerende te mogen komen om fatisfadie te ontfangen , volgende de Pacificatie. Ant- ; 
woordevan de Staten van Utrecht. De Raden van State fchrij ven aen de: Staten van Utrecht voorfz be- f 
roerende de fatisfadie : De Staten van Utrecht fenden d’articulen daer op fy van rnenmge waren fatisfa&e 
re ontfangen * De Raden van State fuftineren, dat de Staten van Utrecht ongehouden lijn om fatisfafhe tc 
nemen va&n den Prince van Orangien, daer toe fy haer redenen en confideratien overfenden. Unie tuffchen 
de Landen en ingefetenen van Holland en Utrecht, en die, van Utrecht gemaekt, by den Keifer Carolo 
Quinto in den jare 15 34. beroerende de gouvernementen : De Heeren van Cruimngen en Tambergen 
s-eifen na Bruffel, om commiffie voor den Gravevan Boflu, omdefoldaten in t Sticht leggende te caf- 
feren: Dreigementen van Tambergen aen de Magiftratén van Utrecht: Het vendel van Tambergen ne¬ 
men des Stads Plaetfe in: De Borgeren van Utrecht trecken met vier vaendeien daer tegen, om hen daer 
van te doen gaen Het vendel van den Heere van Oofterwijk nemen bolwerken en fterkten by deTolle- 
fteeff-poorte in. Hopman Tambergen, en Hopman Vmkenbiirg worden byden borgeren van Utrecht 

to b. gevangen genomen. De foldaten van Oofterwijk verlaten de ingenomen bolwerken en de gevangen 
(F. ,94.) Hopluiden werden op Vredenburg gebracht: Hopman Breekwolt, de Lieutenant: en de \ endng van 

Oofterwük, en van gelijken Hopman Swert, en meer andere Bevelhebberen werden gevangen: Alle 
foldaten moeten uit Utrecht vertrecken: Communicatie gehouden by die van Utrecht mette uitgetogen 
foldaten en andere inde Voorheden leggende: De Borgeren van Utrecht vallen uit tegen defolda- 
ten die de Voor-ftad van Tolle-fteeg aen brand fteken, en dryvenfe van der ftad : De verdrevene 
foldaten komen tot Wijk te Duirftede, en pogen deVaert in te nemen maken ook een aenllagom 
Amersfoort in te nemen, die ontdekt werd , fchrijven aen die van Utrecht met dreigementen: Die 
van den Rade van State fchrijven aen die van Utrecht datfe de foldaten fouden verdelen in eenige Dor¬ 

en van ’t Sticht, om voor eenen tijd onderhouden te werden, daer tegen beklagen hen de Staten van 
l/trecht datfe alfo in den nood verlaten werden, en van de vrunden veel arger getradeert waren dan ooit 
van de vyanden, protefteren dat fy niet van meninge en waren fodamge penjkelen meer te verwachten: 
JTiaer hen felven te verfekeren en befchermen als fy fouden konnen en geraden vinden, en hen fel ven t excu- 
feren voor God, den Conink en alle de werelt mettet menigvuldig fchrijven en advertentien henluiden ge- 
daen De Prince van Orangien fend commiffariffen aen die van Utrecht, punterende hen-Iuiden al¬ 
le hulpe en byftand : Die van Utrecht fenden hare Gedeputeerde aen de voornoemden Prince: DcPnn- 
iefchriifc in faveur van die van Utrecht aen de Staten Generael,'die den Prince antwoorden De bor¬ 
den vin Utrecht pogen het Cafteel van Utrecht aftebreken, ’t welk ’t Hof van ^«htfoekt te be¬ 
letten. Redenen by de burgeren van Utrecht geallegeert, waerom fy van het af breken des Cafteels met 
en konden defifteren. De Staten van Utrecht verfoeken’t af breken aen de Staten Generael, t gefchut 
werd in de ftad gebracht, en’t Cafteel werd eintelijk met confent van de Staten Generael afgebroken 
aen des ftads fijcE Requefte by de borger Hopluiden , en borgeren der ftad Utrecht overgegeven , en 
d'Apoftil le by Don Tan daer op gegeven den 22 May 1577* Jan Efcoveoo Secretaris van Don Jan, komt 
tot Bruffel aen de Staten Generael , proponerende fekere articulen, dienende om tvertiek der Span- 
giaerden te accelereren. d’Apoftillen van de Staten Generael op de felve propofitie. Don Jan fend O- 
davio Gonfaga aen de Staten Generael, verfoekende haer credit hem te lenen voor 200000 kronen, 
’t welk hen werd «accordeert: Don Jan komt tot Loven. Verloffing van de gevangenen ten beiden 
lijden , en namen der felver: Don Jan fend Oftavio Gonfaga aen den Raed van State, klagende over fe¬ 
kere confpiratie tegen fijnen perfoon: De Heeren van Bonmvet en Bellangerville Fran$oyfe Edeüm- 
den, worden op die fufpicie gevangen, doch fonderfchuld bevonden fijnde, wederom ontflagem Het 
Cafteel van Antwerpen werd van de Spangiaerts verlaten en oveigelevcrt m handen van den Hertog 
van Aerfchot. Doch de Hoogduitfe en kondemen uit de ftad met krijgen. Geveinftheid van Efcovedo. 
Hoefterk de Hoogduitfe waren, die in dienfte van den Conink van Spangien hierin Nederland wa¬ 
ren. Don Jan committeert den Gravevan Mansfelt tot een Hooft, om de Spangiaerden a" 
geleiden. Der Spangiaerden vertrek uit Nederland. De Staten Generael fenden Dodor Elbertus L o- 
ninus aen den Prince van Orangien en Staten van Holland: d’Antwoorde byden Prince en a env n 
Hollanden Zeeland, gegeven opte propofitie aen hen gedaen. De Prince verfqekt gefield te we den 
in ’t befit van de ftad en Cafteel van Breda. Satisfaftie byden Prince van Orangien gedaen aen die van 
Tolen. De Staten Generael fchrijven aen den Prince van Orangien, tot voordeel van die van Am er- 
dam. Antwoorde des Princenop het voorfchreven fchrijven. Die van Amfterdam fenden haerG - 
puteerdé aen den Prince, om fatisfaftie te hebben, doch fcheidcn onverrichter faken Proteftat.endeen 
Lende andere. DePrefident Sasbout word aen den Prince gefonden , om de fake van Amfterdam. 
De Prince van Orangien houd correfpondentie inde naefte Provinciën aen Holland De tnumphante 
inkomfte van Don Tan tot Bruffel. Dood van den Prefident Viglius. Gabnel de Salafar Heer van 
verden werd gecommitteert mette Colonels van de Hoogduitfe in communicatie te komen: ook mede 
om de 9 Compagnien foldaten van den Grave van Overftein te redrefleren: De Hoogduitfe Cc)lonellen 

flaen de handelinge mette Staten af.Den handel metten Hoogduitfen hadde veel fwaugheid.De State j 
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nerael confentereïi hen een maend gagie gedurende de handelinge. De Heere van Wefirum en Doétor Ni- 
cafius de Sylla werden gecommitteert om ’c krijgsvolk in ’t land van Namen te cafleren: Mr.Jaques Rochel, 
om het regiment Walen van Mario Cardoni te cafleren.Het regiment Walen van Margelle werd gecafleert. 
De Grave van Boflu werd gecommittert,om de foldaten in ’t Sticht van Utrecht leggende te cafleren.Ber- 
tholt Entens van Menteda werd afgedankt. Propofitie gedaen by den Heere van Grobendonk,en Leoninus 
aen den Prince: Schriftelijke antwoorde van de Prince, Staten van Holland en Zeeland. Befluit van 't felvc 
befoinge. Articulen by de Gedeputeerde van Don Ian aen den Prince en Staten van Holland en Zeeland. 
d’Antwoorde vande Prince en voorfz Staten: Mondelinge propooften tuflchen den Prince,en Gedeputeer¬ 
de van Don Ian gehouden. Reparatie vande dijken in Holland en Zeeland. Don Ian fchrijft aen de Provin¬ 
ciale Raden en andere,nopende d’onderhoudinge van de Catholijke Religie. Pieter Panis Kleermaker werd 
ter fake vande Religie tot Mechelen gevangen. De Prince fchrijft acn die van Mechelen in faveur van Pieter 
Panis: Pieter Panis werd met advijs van Don Ian,ter dood gewefen en onthalft: Offren en prefentatien ge¬ 
daen aen de Hoogduitfe Colonellen en Capiteinen : d’Antwoorde der felver.Don lans vertrek na Mechelen, 
Don Ian verfoekt de Staten Generael, om de wapenen aen te nemen tegen den Prince van Orangien. Don 
lans handelinge niette Hoogduitfe Colonellen: refolutie der Staten Generael op de fake vande Hoogduitfe. 
Der Staten Generaels fchrijven, aen de Magiftraten van de fteden daer de Hoogduitfe foldaten in garnifoen 
leggenDon Ian fchrijft uit Mechelen aen de Staten Generael,nopende den handel niette Hoogduitfe folda¬ 
ten: Antwoord der Staten aen Don Ian.Briefvan Don Ian gefonden door Efcovedo aende Staten Generael. 
Brief van de Staten Generael aen den Conink van Spangien. Don lans liftigen handel metten Hoogduit- 
fen : Poinden die Don Jan de Staten doet aengeven, daer in hy begeert voorben te werden voor fijn komfte 
tot Bruffel.Refolutie by den Staten Generael daer op genomen. De Coninginne van Navarre.Hertoginne 
van Vendöfme wil na de Fonteine van Spa reifen, Gelegentheid en virtuten vandeFonteinen van Spa. Don 
Ian vertrekt na Namen,om de Coninginne te vergefelfchappen : Wat de Prince van Orangien, Staten van 
Holland en Zeeland handelen. Miflive byden Prince van Orangien aende Staten Generael. DePrin- 
ce trekt door alle de fteden van fijn gouvernement, en in’t Noorder-cjuartier: de grote liefde enaffe- 
étie'die de Hollanders den Prince toedragen: Den Raed der Had Utrecht verfoekt den Prince om in haer 
ftad te komen. Des Princen van Orangien komfte binnen Utrecht, eer fy hen onder fijn gouverne¬ 
ment hadden begeven. De Grave van Boffu komt in’t Sticht van Utrecht, om fijn regiment foldaten 
af te danken.Don Ian neemt fubijtelijk het Cafteql van Namen in;Sijn fchrijven aen de Provinciën, Heeren, 
en fteden van’t Nederland, beroerende het innemen van het voorfz Cafteel. Perplexiteit der inwoonde- 
ren van het Nederland door dit fubijt innemen van Namen, en de vrefe en gevoelen des gemenen volx. 
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©’oo?^ 
fafte ban 
jet acfj; 
tecöen* 
licn bat 
ike tje< 
machte 
-3É>act fi¬ 
xatie tot 
;<Bent 
niet ge* 
önrig cn 
foube 
lij tl. 

€ ©?eöe cn pacificatie / in boegen aïö 
in’tboo?gaenöe 25oeft becbaeltis/ bin* 
nen <©cnt gefloten/ en al ominöe©?o* 
binnen en jïcöen gepubliceert enbeefton* 
bigt 3ijnöe/ betblpe öe tngefetenen öec 

3£ebeclanöen ceöelijftec toijfe: boo? öe bope ötf fp baö* 
ben/ ban bat fp ’t effect ban öien gemetenöe/ baefï ban 
öe ^pangiaecöen eh bjeembelingen ontflagen fouben 
toecöen / en fuljc tot goebe gecufïlfjeiö bomen: maec be 
ftomfteban<©on(loan ban Coflencijft / alfofeccete* 
lijft / beeft in beier bectcn een accbtoaen en nabenben 
gegeben/en b?efe becoo?faeftt/bat öefelbe b?eöe niet be* 
ftanöig 5ijn foube / niet alleen boo? öien eenigc toieben 
öe# Conint toaccn gcmtecctpteect/ bie geen bleine fuf* 
picie gaben ban eenen gcbemööcn ïjanbel bternen boo? 
Oaöbe: maec ooft öattec een gecucbt onöer ’t boïb liep/ 
öatöeJ£eec<©on gjan Imeben öaböe gefefpeben aen 
SBonf ö?agon / <©on^antbio b’3Hbila / <3|uliacn ïïo* 
mecoenanbece Igooföen öec ^pangiaecöen/ öatbP 
Ijen-luibcn toagljoubenbe boo? ouöe en getcoutoe bie* 
naecsf ban 3ijit jBaiejleit/ en bat 3ijn IBajefïcft ba* 
cebientie toaö ftoubenbe boo? aengcnaem en ingoe* 
bec cecommanöatie/ om be felbe tec gelegenöectijb 
tecccompenferen na fjen becöientïen / in boegen bat 
Öet fcljcen / alg of bP öe becöccbccg ban ben Eanbe 
bJilbe in Ijace ongccecïjtigljeöen boo?(ïaen tegen bet 
Ear.b. 3©eiftalben öe JELince ban Ccangten/ enöe 
Staten ban l^ollanb en tüeelanb / lettenbe op bate fa* 
ben / boo? ben genomen beftften / öe fieöen en pïaetfen 
ottbec bet goubeenement ban ben felben ^?ince ban 
(Drangte bebo?enöe te beefteeften / cn bie bP gebou* 
ben toasL bolgenbebetfebenöe acticul ban bemoei* 
ficattebanC5entfattëfactie tegeben/ onbec bet felbe 
goubeenement toe,betont te b?engen / en obec fuljc alle 
fcbcurtnge in fijn goubeenement / enöe booift f>?o? 
bincien te bop?bomen / gelijft top ban be felbe fatiöfac* 
tien elc t’5bnöcc plaetfc becbael maften fullen. 3©c 
JD?inceban ©rangie beeft ooft öe Staten <©enetael 
bp ttoe gefcïj?iften $yn aöbijS laten toeten / ban ’t gene 
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bent beöacbte/ men met <©on jfan foube moeten ban* 
beien: maec alfo <©on 3[oan miööelccnjö aen öe J|ta* 
ten<6enecaelgefcb?eben baböc/ öatbp boo? lab ban 
ben Contnft fijnen b?oebcc geftomen toa$ in öe i^cöec* 
lanöen/ om in be felbe alö «©ouberncuc <©enecaelte 
gebieben/ en alle faöen/quefticn/gefcbillen en oneenig* 
bcöen toeg te nemen/ cn öe lanöen tocöecom te b?engen 
en bellen tnljaec ouöe ruft en b?cbc/ bat bP ooft bec* 
fiaen baböc met gcoot leettoefen/ ben obeclafl ben lam 
öenaengeöaen/ fo bp bet s^pacno ftcpg^bolft aljS an* 
öece / al ’t toelfte Ijp/ na genomen beboo?!ijfte info?ma* 
tte/fitlr totlöe fïcajfen/ bat fp baec ban fouben bebben 
bolftomen beenseginge/ niitss bat fp alleenlpft ben Co* 
ninft fouben beteijfen bolftomen geboo?faembeib / en 
onöecboüöenöe öe ïioomfe Catboiüfte ttcligic in baec 
gebeel: becfocljt ooft Cfïagiccsi om nabec in ’t lanb te 
ftomen / en b?cöec met Dcniuiöcn te banbelen / cn ben- 
luiben öe Coninftlyfte |Baj. totlle te boen bec(iaen/$c. 

toaccn öe Staten <©enecael baec ban fcec bec* 
toonheet: cn toast ben öe banbei ban ^©on ^Janfeec 
fufpect / ’t toelft te meec toenam / boo? öien öe $j?mce 
banCcangienutt HQtbbelbncg aen ben Staten <©e* 
necael gcfcfi?eben baööe ben nabolgenöeu b?ief. 

Mijn Heere. 

GY fult alrede by twee fchrifcen gefien hebben, het 
gunt my(onder oordeel van verftandigejbedunkt, 

belangende het gunt men tal moeten, handelen met 
Don Ian van Ooftenrijk oft u nu foude mogen bedun¬ 
ken,, dat het geneik volherde te leggen voorts komt 
uytéenige Ibniierlingèp^ffic, lolt. om dit Land in al¬ 
teratie te houden, fd mach ik niettemin in goeder con- 
fcientie Godc tot gëtuygen nemen , dat mijn voor¬ 
nemen nooit anklers isgeweert, dan de fplvelanden ge- 
gouvernéert te fien , gelijk van allen tijden isgefchier, 
van de Staten Generael, de welke beftaen in drie 
Staten : van de Geeftelijkhcid , Edeldom , en van 
de Steden en Leden aen de lelve hangende, onder 
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«To 
3?oan 
ban Oa> 
flrnrijr 
fcftnjbcn 
oen öm 
graten 
<l5cne; 
rad ban 
öe 
öedan» 
öcn. 

^Iffibe 
ban öen 
iO?inrc 
ban 
rangicit 
aen öe 
Staren 
<5ene^ 
rad/ 
aen/ 
Saenöé 
fijn 
boelen 
Boem:!! 
mrt2F>o:i 
’S'an bc> 
fieojöe 
te Ban.- 
ödoi. 
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de wettelijke gehoorfaemheid van haren natuirlij ken 
Prince. En alfo federt door lankheid van tijden de¬ 
fe regeringe allenxkens is afgefchaft, felve door ee- 
nige eerfuchtige en gierigaerts, wenfehende de rege¬ 
ringe in hare handen te hebben, ’t welk den Princen fo 
hatelijk is geworden, dat fy de gene die fpraken van de 
Staten Generael,hielden voor wederfpannige en fchul- 
dig van gequetfter Majefteit, hen wijs gemaekt heb¬ 
bende , dat de eenigen middel was , waer door de auto¬ 
riteit des Coninx vermindert en onderdrukt foude 
werden,en daerom den Princen niet geraden lijnde,al- 
fulke te dulden die het remedie voorhouden, om de fa¬ 
ken in haren vorigen glants te ftellen. Mijn Heeren ik 
hadde gedacht, dat gy voorfiende defe onheilfame acn- 
ilagen, en flinkfe perfuafien, tot groter fcblade van ’t ar¬ 
me land, gy u foudet vergadert hebben, om eenfarae- 
Iijkdevoetftappen uwer voorgangeren integaen,en 
om u te veftigen in uwe wettelijke autoriteit, volgende 
uwe loflijke en oude privilegiën , doende door dien 
middel ophouden, alle onheilen, verdruckingen en ty- 
rannyen , en herftellende het land in rulle, gelijk gylie- 
den daer toe alrede een goed beginfel gegeven hebt, in 
welken men geflen heeft, dat gyluiden fonder groot ge- 
fchil en fwarigheid de provinciën in haer oude vrede en 
rullegellelt hebt, daer door ook fijne Maf klaerlijk fal 
konnen bekennen (fo hy door quaden raed en inbeel¬ 
dingen niet anders werd geperluadeert) dat het gene 
men hem altijds onderdaniglijk gebeden heeft, hopen¬ 
de de vergaderinge der Staten Generael, de eenigé re¬ 
medie was om de faken weder op te rechten, maer fien- 
de dat uwe gewoonlijke goedertierenheid (alle te fcha- 
delijkein fuiken ontmoetingen) gy d’ore begint te bie¬ 
den , den fchonen woorden en voorllellingen van den 
voorfz Don Jan: fo wil ik u niet verbergen de vrefe die 
ik hebbe,dat gy u laet verleiden na’t voornemen of def- 
fein van de Spangiaerden, onfe gefworen vyanden, niet 
twijffelende of die, welke altijd gearbeid hebben te ver¬ 
hinderen de heilige vergadering der Staten Generael, 
alles doen fullen dat hen mogelijk is, om u te verleiden 
en tot hen voornemen te trecken gelijk alrede die eer- 
fuchtige en gierige dienaren, welke, gelijk alrede gefeid 
is , niet wenfehen dan een volkomene en tyrannige 
heerfchappye,om hen rijk te maken, en fulketever- 
drucken die fy afgunftig fijn,bemerkende uwe voorne- 
memofdaer aen twijffelende,hebben alle middelen ge- 
focht defen flag te fchutten, genen beteren weg gevon¬ 
den hebbende, dan door de haellige aenkomlle van 
Don Jan van Oollenrijk, op dat door fijne tegenwoor¬ 
digheid de felve Staten mochten in flapegewiegt wer¬ 
den , hebben ook ondertufifchen door hare voorfz kon- 
ilen de faken fulx opgehouden, dat men veel fchone 
merkelijke gelegentheden verloren heeft. En om u lui¬ 
den eenigen fmaek te geven en vernoegen, fy hebben 
den Conink geraden van Don Jan te belaften, eenige 
Heeren en mannen van den lande voor fijne Raden te 
nemen , die doch in fijne daden maer als een fchaduwe 
dienen fouden, mits dat alle fijne raed Hageneer ft fou- 
den befloten werden met eenige van fijne favoriten,ge¬ 
lijk altijd is gefchied, en laaftelijk Me-vrouwe van Par- 
ma gebruikt heeft met Armenteros en andere particu¬ 
liere, en gelijk gy fult konnen oordelen by fijninftru- 
dtien en eifch wel na by en op het naerftigfte onder- 
fochtfijnde, fijn intentie te wefen o'm het hoogfte ge¬ 
bied na hem te trecken , en u en uwe autoriteit gehelijk 
te niet te doen. Ikhebbeook niet konnen laten, door 
de voorfz liefde en afifedlie, u te vermanen, bidden en 
verfoeken, foernftelijk en hertgrondelijk my moge¬ 
lijk is, rijpelijk te willen infien op het gene nodig is tot- 
ten welftant en heil van defe Lande, en u voor oogen te 
Hellen, dat hetgenegy tegenwoordelijk handelt en ne¬ 
gotieert, niet is een byfondere of partieul iere faek,m aer 
datreteen oneintelijk getal Edelen, goede burgeren en 
Gemeinte is ,die niet konnende daer alle Pfamen te¬ 
genwoordig fijn, u luiden gekoren hebben, en hun le¬ 
ven en goederen in uwe handen gefet, op het vertrou¬ 
wen dat fy in u lieden hebben, dat gy in alle oprechtig- 
heid voortgaen fult, om de vryheidvan u gemeen Va¬ 
derland te handhaven, en hen te befchutten (als wach¬ 

ters en befcherméïs van dien fijnde) van alle verdruc¬ 
kingen, en meer als Barbarife tyrannye,tot noch toe ge¬ 
leden. Ik bidde u ook te bedenken (nadien het nu de tijd 
is om fich te verklaren) datgy daer over voor God en ' 
menfehen te verantwoorden hebt, en dat gy daerom u 
daer in fulx wilt gedragen, dat onfe nakomelingen hier 
namaelsgeen oorfaek hebben hen Uwer'te beklagen,hen 
hébbende veroorfaekt defe beklaeglijke en dienftbarige 
conditie,welke boven het gevaer des levens ons alle t’fa- 
men dreigt, fo men niet intijds toefiet. Ik entwijfele 
niet, of (fo ik gefeid hebbe) gy mijne Heeren, Prelaten, 
Edelen en Steden, fult grote aenfoekinge hebben, fo by 
gefchrifte, als by uitgemaekte perfonen, om u te be we¬ 
gen en winnen,op dat gy foud aflaten van uwe fo eerlijk 
voornemen, maer hoe gy meeraenftoots Wederftaen 
fult, des te meer eere fult gy hebben , en de nakomelin¬ 
gen fullen te meer aen u verplicht zijn. Soude daerom 
mijne faed wefen , gelijk die altijdsgeweeft is, datgy 
geenfins in eenigerlei handelinge tredet metten voorfz 
Don Jan, ten zy alvoren de Spangiaerden en andere 
vreemdelingen vertrocken zijn, en hem opentlijk ver- 
klaert (daer van ikoordeledat d’uitkom fte heel nodig 
is) dat gy altijds fult voortvaren, om u luiden te Herken, 
en voorfien van alle bequame middelen,om u luiden te 
ftellen tegen het gouvernement de welk te voren hier 
geweeft is, en dat gy eer geen voetvolk noch ruiteren u 
fult quijt maken, over de welke gy macht hebt,want het 
ware hem het mes in de hand gegeven daer mede hy u 
den hals foude affnijden, en den waren middel om eert 
fcheiding tuften het ganfche krijgsvolk van defen lande 
te maken. Sulx ik u luiden bidde niet te willen duiden, 
als voort komende van eenige eigene paflie, als hier vo¬ 
ren is gefeid, gemerkt mijn gevoelen en bedunken ge¬ 
helijk overeen komt mette privilegiën, fo van de blijde 
inkomfte van het 5 artieul, als die van Cortenberg iri 
denjare 1161. en 1320. daer beveiligt door Hertog Jo- 
han anno 1321. andere te Loven inde maend van Mar- 
tio anno 13 54. van Bruflèl 1371* en 1373. en meer an¬ 
dere u leer wel bekend. Dewijle my dan dunkt, dat een 
yder wel behoort geneigt te wefen tot confervatie en 
behoudenifle van hen privilegiën, fo wel van d’een als 
van d’andere,fo wy niet willen vervreemden ofontaer- 
den van de liefde en grootmoedigheid onfer vooroude¬ 
ren : fo dunkt my ook dat wy, fonder note of merk van 
infamie en reproche, geenfins behoren, in wat hande¬ 
linge het ook zijn mach, te wijken van de voorfz privi¬ 
legiën. Daerom, om met hem niet vele redenen te ge¬ 
bruiken , noch te lange handeling (het welk u verderf 
foude zijn) foude alleen nodig zijn, hem onfe befwaer- 
nistoetefchicken ,die maer te groot en alle de wereld 
bekend zijn, en ter ander zijden copie audlentijke der 
voorfz, privilegiën, hem ontbiedende,en biddende hem' 
daer na te willen voegen, fulx gy niet en twijffelt dat hy 
doen fal, volgende den lall die hy van fijne Maj. heeft, 
om defelve privilegiën te handhouden,ariderfins of fulx 
weigerende te protefteren, dat men u tot geen rebellig- 
heid moet toerekenen, fo gy die wilt uit alle uwe macht 
handhaven totten laetften droppel uwes bloeds. En gy 
meugtu luiden verfekeren , dat gy alfo opentlijk met 
hem fprekende, van uwe refolutie, veel eer een volko- 
men antwoorde bekomen fult, welke tijdelijk te beko* 
men meer voordeels foude mede brengen, dan vele 
woorden te gebruiken (fonder tot uwe faken te fien ) 
hem tijd te geven ordre in fijne faken te ftellen, en hem 
te fterken, mits u verfwackcnde en in twijffel houden¬ 
de. En en moet niet vreemt vinden defe vry maniere 
van fpreken,dat ik u rade,alfo het voortijden fo gefchied 
is,felfsteGent, wefende d’enige oorfakcgeweeft dat 
den Coning beloofde de Spangiaerden te doen verwec¬ 
ken. Want had hy defe uwe abfolure refolutie n iet ge- 
fien, gy mocht u verfekeren, dat hy fulx nooit foude in- 
gewilligt hebben, gelijk vele onder u luiden weten, en 
noch gedenken mogen. Gy moogt ook merken dat hy 
volk van u luiden vorderende (de welke hy fonder 
twijffel eed fal willen afnemen) datistefeggen,dathy 
geen betrouwen op u luiden en heeft,en dat hy dit heb¬ 
bende , dan als gy luiden vergadert fult zijn, om als Sta¬ 
ten te fitten, hy ü fuiken wet fal ftellen als hy wil: want 
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fo hem yemand tegen fpreekt, hy fal hem fo ftrengelijk 
ftraflfen, dat de andere verfchrikt zijnde, een den mond 
niet en fal derven openen om te fpreken, en dat meer is, 
’t is wel te merken dat hy den verkeerden weg in wil,na¬ 
dien hy hem wapenen, en u ontwapenen wil van uwer 
macht,want het foude redelijker zijn dat hy u luiden be- 
troude, die altij.ds betoont hebt een fo vryen en onder- 
danigen wille, en zijt de befchadigde, als gy hem, heb¬ 
bende altijds fo qualijken getracleert geweeft van het 
Spaensgouvernement. Boven defen dient noch inge- 
fien,dat de welke hier komt niet dan om Gouverneur te 
Zijn, mette wapenen wil inkomen, en eerft verfekerin- 
ge van de Staten nemen, ’t welk felfs is tegen ’t gebruik 
der Provinciën, die daer toekomende, ongewapender- 
hand, den Staten altijds eed gedaen hebben,al eer de ha¬ 
re te nemen, daer en boven moet gy denken in wat ach- 
tinge gy vallen fult by allen volkeren, fo fy merken dat 
gy aendachtiger zijt den Don Johan te horen, als te ge¬ 
voelen ’t geweld uwes Vaderlands liefhebbers aenge- 
daen in de goede ftad van Maeftricht, en in de voortij¬ 
den fo machtige en bloeyende ftad van Antwerpen (we- 
fende op den huidigen dag de verlatenfte en defolaetfte 
yan de gehele Chriftenheid) en dat door luiden die een- 
farrienthjk willen geacht wefen gelijk d’onderdanen van 
herwaers-over, gelijk enige fo weinig bedachtzijn ge- 
weeft van de felve daer voren te willen houden,gelijk fy 
fulx in den vrede-handel töt Breda verklacrt hebben. 
Dat den Conink niet en wilde clatfulke eerlijke luiden 
herwaers-over voor vreemdelingen gehouden wierden: 
maer voor ingeborenen des lands,die,feg ik,die tegen u, 
fo in ’t gemein, als byfonder fo onordentlijke daden be¬ 
dreven hebben,dat niet bevonden en fal werden,dat ge¬ 
lijke ooit in bedenkelijke tijden, of by memorie van 
menfchen ónder de Barbaren en wreedfte volkeren is 
gefchied. En wat fal ’t ook wefen voor een voorbeeld 
den anderen fteden,en wat fouden fy mogen hopen,we¬ 
der vallende in de handen van de Spangiaerden, of on¬ 
der haer gouvernement,dan metter tijd de felve wreed¬ 
heid te ontfangen. En fo gy te vorens zijt berifpt ge¬ 
weeft,dat gy u van aenbeginne niet geftelt en hebt tegen 
’t bouwen der Caftelen, waer door ’t merendeel alle de 
fwarigheden hergekomen zijn, gemerkt gy luiden heb¬ 
bende jegen woordelijk de Caftelen in handen, de felve 
niet en hebt laten afwerpen, of ten minften afwerpen 
aende zijde der fteden,’t welk men gehouden is te doen, 
fo om hen te geven vernoegen, als om den aenftaende 
toekomenden hinder te fchouwen, welke ongetwijffelt 
( fo die niet verhindert en werd) over de voorfz Steden 
vallen fal, gelijk als Antwerpen, mits die geweeftisde 
voornaemfte oorfaek van ’t innemen van dien, en dat 
de Spangiaerden daer binnen zijnde, fchandelijk daer 
uit gedreven zijn geweeft, in welken men fich niet en 
moet kittelen , denkende dat daer aeneen kleine mif- 
daed is gefchied, tegen de autoriteit en reputatie des 
Coninx,want hy fal ’t felve voor fylken injurie houden, 
dat (hoewel onrechtelijk) hy fulx eeuwelijk gedenken 
fal, fulx niemand in twijfel brengen moet, hem heb¬ 
bende fien betonen een fo groten teken van gram- 
fchap, om een arm geprefenteert requefte. En gy moet 
ftaet maken, dat gy alle fult hebben na uwer waerden, 
de eerfte plaetfe op ’t banket, d’welk hy u luiden be¬ 
reid, al ift fchoon dat wyalle ’t voorgaende vergeten, 
daer met men u de oren vervult, en u trachtet te vreden 
te ftellen, want dePrincen en vergeten nimmermeer 
fulke dingen,dan fo lange hen den middel gebreekt om 
hen te wreken, konnende hen wel veinfen tot gelégent- 
heid, gelij k men in alle voorgaende handelinge gefien 
heeft,die maer al te bekent en daer van de wonden noch 
heel verfchzijn, als noch voor onfen oogen vlieten¬ 
de’t bloed van de Heeren van Egmont, Hoorne en fo 
vele andere Edelen, en goede borgers,niet jegenftaende 
alle de goede woorden hen gegeven; Dit alles is wel be- 
wuft en bekent, den genen die iets weten van den loop 
defes werelds, datter felfs niet een en twijffelt of het pe- 
rijkel en dreigt ons, want ’t is een pradtijke die de natu¬ 
re den genen leert die niet en konnen komen tot eenige 
dingen, dan door geweld, alles door lift te onderfoeken, 
gelijk kleine kinderen die de vogelen fluiten om die te 

II. Deel, 

vangen, fo konnen felfs de onvernuftige dieren liften 
gebruiken, om haer als te betrappen,daer uit geoordeelt 
kan werden,of men fchalkheid of fpitfinnigheid verfui- 
menfal,die men loude konnen beden ken, om u luiden 
te doen vallen in hare ftricken. En late daer toe elk ver- 
ftandig menfche denken, wat hertenleet hetenen Prin- 
ce wefen moet,die abfolutelijk gebieden wil,te fien fijne 
bevelen fonder autoriteit, fijne onvermogentheid tegen 
fijne onderfaten, geftelt op een toneel voor alle de we- 
relt,eindelijk te fien dat hem de middelen ontbreken tot 
fijne welluften en wille,meent gy dat hy enige konfte of 
naerftigheid nalaten fal, om te hebben reden, en te ko¬ 
men tot het gene hy pretendeert? ’tis fekerneen,en 
men moet denken dat alle fijn verftand en finnen daer 
toe dag en nacht arbeiden: want de hoogfte macht,ftrekc 
daer henen datfe niet lijden kan enige tegenfpreken, tot 
welke geen inventie ontbreken en fullen, noch alderlei 
fchone harangues of uitfpraken, om de menfchen te 
brengen tot hun verordende voornemen, als van te be¬ 
loven de Spangiaerdén te fullen doen vertrecken,welke 
fo weinig gehouden foude werden,als de welke den Co¬ 
nink , den Staten Generael dede ,t’fijnen vertreckeuit 
defe landen, van die te doen ruimen binnen 3 maenden 
daer na, en heeftfe niet tegenftaende aldaer gelaten on¬ 
geveerlijk anderhalf jaer daer na, en zijn wel verfekert, 
dat fy niet geruimt en fouden hebben, fo de neerlage 
van Zerby niet gefchied en ware. Daerom mijn Hee¬ 
ren bidde ik aen ufelven te bedenken,en overleggen dat 
hetgeenfpelenis, maer dat gy heftelijk eenen groten 
vyand getergt hebt, en datter geen ander middel en is in 
defe fake te gebruiken, dan dat gy een van defe twe te 
verwachten hebt, of t’ondergaen, of u mannelijk te be- 
fchermen, door de middelen die u God gegeven heeft, 
endiedoorGodeshulpe feer licht zijn, mits dat onder 
u luiden zy eendracht en unie : is ’tfo dat den voor- 
fchreven Don Johan, mits den nood fo verre quame, 
dathy accordeerde, om de Spangiaerden te doen ver¬ 
trecken, dat moft men voor vaft houd en, en daer en 
boven weder in ordre gebracht, en onderhouden wer¬ 
den onfe privilegiën,en dat daer toe geftelt werden defe 
voorwaerden; dat de Staten hen fouden voorfien van 
Raden, fo van State als van finantie, datfe devryheid 
fullen hebben,twe of driemael des jaers te mogen verga¬ 
deren , of fo dikmalen hen goed dunken fal, om te fien 
of de laken wel en wettelijk beleid werden, de felve te 
verbeteren, en ordre te ftellen, fo fy fien fullen te beho¬ 
ren, en voor de refte dat alle Caftelen fullen werden ge- 
demolieert, dat hy geen krijgsvolk fal mogen aenne- 
men fonder bewilliginge van de Staten Generael,en dat 
alle garnifoenen fullen befet werden door hun advijs* 
Sietdaer mijn Heeren, hoe my bedunktdatmen be¬ 
hoort te handelen, want anders doende, foude te vrefen 
ftaen, dat men menende Don Johan te vergenoegen,en 
door dien middel het Land in vrede te ftellen, gy u fel- 
ven foud bedriegen, en in meerder oneenigheid bren¬ 
gen als te voren: want gy moget u verfekeren datter ve¬ 
le zijn die hen niet betrouwen en fullen op het woord 
des Coninx, nochte Don Johans van Ooftenrijk, fo de 
felve de autoriteit van de Staten Generael fo vernedert 
en vernietigt fien, op welker vromigheid en grootacht- 
baerheid fy hun betrouwen geftelt hadden. Mijn Hee¬ 
ren , of wel het gunt ik u luiden voor defen gefchreven 
hebbe, by na ’t felve zy van het voorgaende inhouden, 
niet jegenftaende fo vinde ik defe fake van fuiken ge¬ 
wicht e en confequentie, en heeft ons fo ter herten ge- 
gaen, dat my nodig gedacht heeft u daer van wederom 
tefchrijven mijne wydere goeddunken, het welk ik u 
bidde ten goeden te willen nemen,als van den genen dié 
alle fijne middelen aenwenden fal totten laetften drop¬ 
pel bloeds toe, voor het welvaren en rufte van het ge¬ 
mene Vaderland, en u luiden mijn Heeren in ’t byfon* 
der, gelijk ik wenfche u luiden metter daed alle getuige- 
nifle te geven na mijn vermogen van mijne oprechte en 
fuivere genegentheid in defe faken, hier op na mijne 
hertgrondige gebiedeniffe in u goede gratiën , fal ik 
God bidden, u te willen geven mijne Heeren een lang 
en gelukfalig leven. Uit Middelborg den laetften No- 
vembris,anno 157&.&CC. 

fött % . 
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D€fe miffite en të niet fontei; toucfjt getocefi/toant 

eenige tic ten bantel boo2©onSant?eben/ en 
gnerne gefien batten (tat men ©on San terfiont aigs 
©ouberncue ©enerael foute omfangen/ fonteteeni* 
ge contmen/ijiei; öoo? toetten opgeljouten/en niet 
en fronten totfjaer boo?nemen bomen/ alfo tefabein 
naöec bcbenbtnge en beliberatie toette geieit. ©ocb 
al eet top berber tan ten bantel met ©on San / en op 
toat contitien fin tot ©oubcmeur©eneraelomfan* 
gentoett / bethalen / fulten topccrfi eenige anbere fa* 
tentujfcten betten öefctoijten/ fotan t gene bp ten 
isate tan Staten / en Staten ©enerael/ alö oob bp 

verneurdaer te lande, of op andere plaetfen daer’t van 
node wefen mag. En alhoewel wél behoorde,dat de fel- 
ve dat mochten doen vry en onverhindert fonderee- 
nig letfel, perijkel of fchade , van lijf en goed, fo iftdat 
gy nochtans op verfcheiden tijden, eenige van hun Ge¬ 
deputeerden, die van wegen den Staten aen u eenige 
Remonftrantien fouden doenjeer rigoreufelijken met 
dreiginge getra&eert, en ook met foldaten en andere 
lallen befwaert hebt,en infonderheid mede dat gy’t fel- 
ve nu binnen korten tijd herwaers aen eenige Gedepu¬ 
teerden , die nu alhier fijn, om den nood des Lands te 
remonftreren, foud gedaen hebben. Het welk fy feg- 

bcn Ippnccban <©rangictv cn Staten tan foliant en gen te wefen tegen recht en reden, en bidden daérom * 
^eelantgcÖantelt/enBiecentaetintiterfeguattieï j dat hier in mocht voorfien werden, als gy brederfult 
VCn geffftiet i0. ^en door *equefte hier by gevoegt, de welke wy be- 

sDe Staten <©enevael tan te ^etevlanten/fjebben | vinden redelijk te fijn. Engemerkt de intentie en me¬ 
na te pacificatie metten $?tnce tan <®rangien/ en ; rnnge van fijne Majefteitis, dat fijne onderfaten met 

©f Hall 
ra fta« 
fïccl üan 
I0a!cn> 
rgn/öoo? 
Dc iicmr 
ban Büe 
boo| Den 
Staten 
berfe* 
few. 

Staten tan foliant en Pedant gemaebt/ten gefccljt 
alom te tevfeftccen tegen te ^pangiaerten en ten-lut* 
ten aenljang/ alfo hebben fp 0002 ten ©?abe tan ïten* 
nenbo?g/ ||ccre tan Diïe / ^tatljoutev tan ten ©?a* 
te tanEalein in j^eneooii / Iaft gegeten ben te berfe* 
beren tan te fiat en bafieel tan ©alenajn/ toefente te 
ttoebe fjooffiat tan ten ©2acfi'cbappebanlgenegou* 
toen / een feer fierbe fiat / gelegen op te retiere tan te 
^cïjeïbe/ tie taer boo? loopt / alsS oobljetrebierben 
ïiobeile. ©efe fiattoaö befet met l^oogDuufe folta 

alle foerigheid getradfeert werden , infonderheid die 
van de Ommelanden,de welke fich goedwilliglijk heb¬ 
ben begeven onder de gehoorfaemheid, en befcher- 
minge van wijlen Keifer Caerle de Vijfde hoogloflij¬ 
ker gedachtenifle. So hebben wy niet konnen laten 
defen brief aen u te doen afvaerdigen, ten einde gy u 
conformerende of fchickende na den wille van fijne 
Majeft. van nu voortaen den Gedeputeerden en Offi¬ 
cieren der Ommelanden, namentlijk den Syndicum, 
Rentmeefteren Secret2rium, in ’t exerceren v-an hare 

ten/cn bet bafiecl met ^pangiaerben/en toastacr ' latten en bedieningen, tracteert met aller redenenen 

f 10. B. 

(F. 197.) 

<ffamc< 
cfh bp Dc 
Bfrcre 
Dun 3(nj 
farotbc* 
boef ban 
br fgce- 
mi.-Sta; 
tcnbfc< 
fcïtrrr 
©e^ta* 
ten ©£; 
nrrael 
roeden 
[jacr rc 
bcrfcfie* 
ten ban 
©pef; 
lanb cn 
iBjocj 
nSasen. 

©afielein ©on ©iego te ©refeton te Eucuana. ©e 
too?f3 432ate tan aenncnbo?g/beeftmetachtbaen* 
telen JBalcn tan fijnen üegimente/te boo?f3 j$oog* 
tuftfen/ tic met ten tooif3 ^pangiaerten op t bafieel 
leggende / begonten f famenfp?abe te bouten en eenig* 
ïjeit te maben/om te fiat tegen ten Staten te bon* 
ten / gettoongen / tat fp ten 1 ? J2obemt.be fiat bete 
ten moeten teriaten entaeruittreeben/ontfangente 
Hooft too2 booft / elb eenen taelter. ©n beeft alt toen 
metbulpe ter tongeren bet bafieel / altoaer omtrent 
143 ^pangiaerten/ te j]Bo?tepapen taer in gerebent/ 
in garnifoen lagen / belegert / en na bat bp ’t omtrent 
anterbalten tag befdjoten batte / fo beeft te ©afie* 
lein geenbope tan ontfetfiente/betfelbe bp appoincte* 
ment/ font er eenige fio?m taer op te t ertoacbten ober? 
gegeten / cn te boö2(3 ©?abe beeft te feite toen gelei* 
ten en conboperen tot in B2anbrijb toe. 

©e fiat en bet bafieel tan Camerijb/ gelegen feten 
mijlen tan ©alencijn/ io too? ten ï|eere tan Einfp 
eobtoo? bepraten terfebert/tie ten^eeretanEi* 
gueö aitacr ©outerneur 3tjnte / met p2actijbe get an* 
gen genomen beeft / en beeft bp bet ©outernement al* 
taer gebregen / en eenige jaren beljouten. 

<©e Staten ©enerael bcböen 00b too? ben geno* 
mcn/bacr te tcrfetcren tan ©jiefiant en ©?oenin* 
gen/ tot toclben einte fp aitaer gefonten bebben 5pran* 
copp iBartini ^tella/ een geleert bloeben erbaren 
man tan 252ufiel/ met lafi en commiffte/om te lanten 
cn ’tbtijgssboib te intuceren tot allegoeteeenigbeit 
metten Staten ©enerael te bouben/enbatfpmebe 
fouten acnncmcn te pacificatie tot ©ent befioren. 
<©efe io ten 19 J2ob. binnen ©2oeningen gearriteert. 
Cafpar Bobleo i^ccrc tan Billp/ jBalepart/tc. po?* 
ntgieg toa£ te tefcr njt ©ouberneur tan ©?iefiant en 
©2oeningen / en bielt te ^tgten ©enerael boo? rebel* 
len tejS €oninr / toaö 00b opten aate tan Staten feer 
gefioo?t / om bat fp optc blacbtcn ban tie t an te ©m* 
inelapten tem in 2dugufio gefcb2eten batten tefen 
«atolgentenb?ief. 

billikheid, fonder de felve te befwaren, of toe te laten 
datfe befwaert worden, aen hare perfonen of goederen, 
meer als andere onderfaten van fijne Maj. inden voorfz 
Ommelanden. Doende voorts hier in diergeflalt, dat 
de Supplianten geen oorfaken en mogen hebben , om 
herwaers wederom te moeten komen klagen. Hief 
mede,6cc. Uit Brufïèl den 5 Aug. 1576. Onderwas 
gefchreven, die van den Rade van State gecommitteerc 
by fijne Majefleit tot het generael Gouvernement van 
dc Nederlanden, ondertekent 
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MOnfieur dc Billy, ons is geremonftreert van we¬ 
gen de Ommelanden, hoe dat de felve boven me¬ 

morie van menfehen gehad hebben feker ge(tal v^n Ge¬ 
deputeerde en andere Officieren , gekoren en ge-eli- 
geerttot befcherminge en onderhoudinge vanallege- 
rechtigheden, privilegiën én ufantien des voorfz, lands, 
en dat de felve uit krachte van haren eed gehouden en 
opgericht fijn , om alle faken en gefcheften der Om¬ 
landen die eenigfins fouden mogen toedragen, te gaen 
verhandelen en drijven, heefy te Hove, of by den Gou- 

AE£ 25illp nu beraïJtecteect toag/bat te too?f3 r 
fvancopg jBarttni ^tella binnen ©?oemngen ySctfld 

(altoaev bpnufön reftbemie batte) gebomentoaö/ ^«iia 
tan toegente Staten ©enerael /teeft bP tenfelben seia”te 
tto? fijnen p?otooft toen tangen en app?ebenteren/ 
en öaec na fivengelijb toen pijnigen/ en meente alfo bet ©ene# 
getele fecreet tan fijne commifiïe/ en ’t boo?nemen ter «ei / 
Staten ©enerael te beroemen/tocbbP en beeft ban 
Ijem niet anöerO bonnen terfiaen/tan tat bP aitaer ©?oe* 
alieenlijb gefonten toa^ / om te jEagifiraten tan 
©?oeningeu te i^obc te toen bomen / en ben metten ^ 
anteren Staten te boegen / om teberaetfiagenban 
tenoo2baec te0Eante. Üptan oobbennifiegetee? 
gen bebbente/ tat te Staten ©enerael tan meninge 
toaren / om alle t?eemtelingen uit ten Eante te toen 
bertcecben / en bebbente bier een feer goet ©ouberne* 
ment / en eenen betten boeb lantö/ taebt fteb too? fijne 
foitaten te terfeberen / en aen te «gpaenfe 3ijte te bou* 
ten/tottoelben einte bp fijne foitaten meente eenen 
nieutoeneettelatentoen/tan tatfp bcmt?iemaen* 
ten in alleö fouten geboo?faem toefen/tot tatbpna 
«Spangien gefonten foute tebben aen ten Coninb/ ora 
fijne jiajefi. toiile te terfiaen/opte pacificatie toart 
©ent met ten p?ince ban ©rangten gemaebt/en bat* 
tealrete fotelete toegegeb?acfjt/tat te ©apiteinen 
5pertinant/Eope0/iEoncteau en Campimet bare 
Sergeanten en €o?poralen bem eet getaenbebben. 
dprancopö jBartini ^tellagebangen/ro bp foitaten «gouw 
betoaert toertente / terfiaen bebbente tat te foitaten ncur ban 
feer befe ten achteren toaren/ beeft fieb feite berfiout/ 
en fijn leten in te toaegfcbale gefielt / en bp ten folta* <q^ 

ten tie bem betoaerten/fotelete tocgegeb?acbt/tan mwM 

bp te eene tan bp b’anbcre / tat bp taer omtrent 60 of 
70 getopnnen / en tot fijn meninge geb?acbt öeeft / brn bcrfe&e.; 
toefeggente tan toegente Staten ©enerael bolle be* tenf® 
talinge tan ben aebtertoefen / bp altien fp ben ten tien* wn 
fie tan te feite toiiben laten emploperen/ ’ttoelfi fp 
bem toefeiten / en antere mebe taer toe b?acfiten. ©e 

üeere 



1J7^* Oor/pronk der Nederland/ê Beroerten. 7 
ban25tllpgeeftöen a ©obemb?is ineenbec* 

SS be boen becgatoecen alle befolbaten/ ben boo?fjouben* 
toeefoefet be Doe bat be l^eecen Staten «©enecael bem toacen 
?nPi£n toeefoebenbe / bat bP bem foube toillen boegen om 
«tien Benne pactpe te Ijouben / toetoelb bP toecblaecbe niet 
nieutaen te boillen boen / ban bp erpjeffen laflenbebcle toanftj* 
eEÖ* ne Coninblijbe jjfêajefleit/ en bat toaecom ban ben- 

luitoen moft toecfebect toefen / en baecom begeectoe ban 
ben-luiben / Dat fp bacen eeb fouben beenieuboen / 
feggenbe / fo baec pemanb toace ban ben-luiben bie 
gefint toace ben Staten te bienen/ batfp bento?peïijb 
fouben toecblacen. ^o iffec eenen getoeefl ban be ge* 
ne bie 5pcancops JBactini ^tella getoonnen batotoe/ 
ötetotten tooo?noemben J^eece ban Billp feibe / toel 
mijn ï|eece/ macb ib ban fonbec miifpieben of toeebeu* 
ten mijn meninge biel toecblacen/ baec op bP anttooo?* 
beja. <§o beeft be feibe folbaet becblaecten opentlijb 
gefeib / bp biilbe boo? be Staten leben en flectoen / mei 
feibe Billp/ib fal u ubie pafpoo?te geben/b’anbece bob* 
ben bace bebenbinge genomen tot beis anbecen toaegS/ 
ben boo?f5 folbaet is bes morgens boo? ben bag met een 
baelèec aen gelbe/tecpoo?ten uitgehiefen/fonbec bat bP 

f0,©*8" oenen menfebe moebt aenfp?eben. ^aec na beeft bP 
KL hopman 2lu(Tp ben eeb boo?gebouben/bte bat affloeg/ 
bcnaooi tot bat bP met fijn «^ecgeantcn en€o?pocaels foube 
otfjou’ hebben gefpeoben/ toaecom Billp be feibe bp Ijem ont* 
te öoen booto / en ben ben boo?f5 eeb mebe boo?bielto: maec fp 

fetben plat af/ bat fp genen anbccen eeb boenen fouben/ 
fp babben obec negen tacen ben d£omnb eenen eeb ge* 
baen / bp ben bielben fp bacbten te leben en te fteeben/ 
bfec hielen bele bioo?benen bijtoagie/Billpb?eigtoefe/ 
feggenbe/bP foube fien biatbP met bun te fefjaffen bab* 
be / en lietfe fo paffeeën: fp lutben ban alfo gefebeitoen 
jijnbe/ en ben toooifj J|eece toan Billp toel bennenbe 
fp?aben fecflonb met ben boo?naemflen ban EuflfpS 
baenbel / en ontboben baec na be ^ecgeanten ban bet 
toenbei toau Billecs/ b’toelb op be toacbt bias/ en to?oe* 
gen bun boo? mattec gefebieb bias/en fpbiecben alle 
ban eenbec meninge bat fp’t metten anbecen toiltoen 
toiagen/ en Billp bp ben Hop nemen/en batfe ben aen be 
Staten ftjtoe toecblacen fouben. <@mtcentb?teucenna 
noen / fo men be toacbt becanbecen foube/ baöbe Billp 
lafl gegeben aen Capitein ïopes / bat bP bem feccete* 
lub foube met fijn bolft geceet maben/ om ’t benbel ban 
Euffp onboo?ftens t’obecballen en beenielen / tot biel* 
ben einbebpoob'tgcof gefebutmet fjagel babbeboen 
laöen/om op be folbaten ban Euffp/ais fp na be biacbt 
boo? be gebooonltjhe ftcate tcecben fouben / telofen/ 
maec fp biacen getoaecfcbout boo? eenen ^ecgeant 
ban hopman ©tllecs / becbalben fp eenen ongebooon* 
lijben biecb om tcecbenbe / guamen fp opte meebt boo? 
BillpS logement / mant bPbiaS gelogeect in ’tbuiS 
ban €gbect Ifilbecba/ en laclj in fijn toenflee/ maec nie* 
manb banbe folbaten en bebe bemeenige cebecentie/ 
noeb eeefebeute/ fo fp gebioonlijb biacen te boen. 3£>ec* 
balben pittoni &actoa toacbtmeeflet/ ciepfp fouben 
fcfjieten/ maec fp ciepen biebecom / bat bP bun gelb be* 
fo?genfoubeombcuittebopent maec alfobe3Bacbt- 
meeftec eenen fïoeg batbP tec aeeben biel / ciepen en 

hSn flwn fp tecflonb alacme / be ï^aebt-meeftee ontlie* 
©?oe. P« / en fp feboten na be benftec baec 25illp in lag beel 
mngen. feboten / liepen be beuce op / en namet* 25illp geban* 

gen. hopman ©illecs folbaten liepen ban be biacbt 
hangen.’ öPEuffas bolben fbioecen malbanbecen bpteflaen. 
»io. b jfecbinanb ïopeS babbe fieb bolgenbe 25illps bebel 
(F. 158.) 0cceet gemaebt om met fijn bolït/ Euffps bolfeteo* 

toecballen: maec fienbe batfe boo? be gebioonlijfte 
ftcate nieten quanten/ en Ijocenbe gcoot cumoec/iS 
met fijn peect becbiaecs geceben/ b?agenbe toattec 
te boen bias: maecbP bceeg beelfcïjotenna bet lijf/ 
fo bat bP biebecom ceeb en biucljte in een bacftecs 
buis / en fijne folbaten boegben ben oob bpbefe ttooe 
toaenbelS/fp b?acbten25illp op bet ïïaebbuisgeban* 
gen metten ïjeece ban ïluisöiocb(ïjn boebteesman 
fijnen Uieutenant. 25illp gaffe fcljone biooibenenöe* 
loofbefe te Betalen / maec ten ijolp bem niet / fp noem* 
ben bem fcbelm en beccabec / en ciepen: Vive ie Prin- 
ce, Vive les Eftats. IjcBben ooft gebangeu geno* 

men hopman ©illecs/ Htuffp/ Honceau/ Cbampi 
en eemge anbece. jpcancops TOactini $tclla toerö 
tecflonb uittegebanbeniffe geloft/ en onbec ben boop 
geb?acljt en cing geflagcn/ olfcoaerfp bemb2aegben/ 
of bp metben-luibenbiilbe leben en flecben/enbcn- 
luibenten Beflenbelpencaben. feibe ja. JBaecop 
fp Ijsm in ben name banbe Staten <®enecaeleebbe* 
ben. <©aec na beböenfp eemge uit ijen-luiben tot €a* ^can' 
piteinen en «©fficiecen geliocen / en boen uittoepen Xnim 
bat bien nacfjt geen bo?gecen uitten buife bomen en 
fouben / offp fouben gefeboten biecben. ^egebofenetoecö 
Capiteinen en ^fficiecen Ijebben bes abonbS te negen 
uccn ben boo2fcb?eben5fcancops IBactini «^tellabp u?» ge» 
ben ontboben / en bem afgeb?aegt biat bom boebte ma£^/ 
batfp fouben boen/bp ciebben batfe be biec25ucge* 
meeflecen tecflonb fouben bp ben ontbieben/ en ben- öen na» 
luiben be fabe openen / bettoelb gebaen toiecb / be toel* ^eban 
hegebomen 3ijnbe toiecb ben boo?gebouben/ batfe ben JJgS 
metten folbaten fouben toecblacen eenS te toefen/ en necaet. 
ben Staten <©enecael eeb boen. ^p eccufeecben ben 
batfe met baec toiecen nieten bonbenbefluiten/maec 
bat men baec op bet bele co?puS toan be ftab moeft 
beeoepen / bet toelbe bes anbecen baegS gebaen toec* 
be. <©e jBagiflcaten toan <0?oeningentoiaceninbefe 
fabefeec bebuebt getoieeft/biefenbe I2002 plonbecinge 
en moo2b / gelijlt binnen ^Inttoiecpen en elbecs ge* 
fcbiebtoaS/maec nu toecflacnbe be meninge / toaccn 
toelteto?eben/ enbebben inbefeltoe toecgabecingeeen* 
b?acbtelijb becb?agen en gccefoltoecct / bat bie toan toec 
(lab en bo?gecen metten folbaten te famen fouben le* 
ben en fletben / en becblaecben ben mette Staten <©e* 
necael/ en bit toiecb opentlijb geconficmeect. 3£oo?tS ^ 
bebbenfpben tooo?fcb?etoen fcancops iBactini^tel* 
la / met eenige toan ben bacen en toan ben bo?gecen ren ban 
afgetoaecbigt naec 25?uffel / om toan alles cappo?t te 
boen / en te beefoeben eenen anbecen <6outoecneuc o* SSfa» 
toec bot Slanbfcbap/ en een anbec ©becfle otoec bot «nsea 
bcijgstoolh en betalinge/ en tot bonne meeebee toec* ™.ttc 
febecinge bobben nocb een anbec toaenbelbnecbtenbe 
toielb feec flecb toas ingeeoepen / eeeft ben eeb aen taei m 
ben Staten «©enecael gebaen bobbenbe. ^nbefefu* 9“ . 
cie gingen be folbaten 00b na be 3©age baec toe jlcop* jy 
pabe-co?ba toas/ baec fp plachten mebe gebaflijtte 
toeeben ais fp pet miSbaen babben / en bioutoienfe 
met getoelbaf/ entoecb?anbenbeftoo?beopbemecbt. 
©oo?ts foebten fp «JtlpMloffel ©afques Coloneltoan 
Eutpben/ bie fiebinbe |Binceb?oebecS Cloojlecbe* 
getoen babbe / bebbenbe fijn (jap? en baect op fijn jjBin* SS32 
ceb?oebecS boen affcbecen / en een |fêinneb?oetoecS ntmm 
bappe aengetogen / toaecom be folbaten bem foebenbe &o'°pci 

nietenbenben/ maec een toa.nbe |Binceb?oebecsbat 
een l^oogbuits toas/toeesopbem en feibe: ^at is toeebin 
hiel een jjBonib toan onfen ©?ben/macc niet toan on* 
fenClooflec. <©analfo be folbaten botfoltoe nocb niet 
en toeeftonben / feibe anbectoecf: Ipfe eft, tenete eum. i$appe 
^atiS: 3£at is bP (biegpfoebt) boubbem. <&oensEümI* 
bebbenfpbem aengegcepen en alfo mette bappe opte 3cn° 
meebt geb?acbt/ coepenbe/ fp babben toiebec eenen 
nieutoien Biffcbop gebcegen (toant ben otoecleben Bif^ 
fcbopönpf toas een |Binceb?oebecgetoicefl) met heel 
anbece febimpige en fcbolbenbe tooo?ben/ ben $?o* 
tooofl toan bot feltoe siegiment toas getoluebt in bes 
$afloo?S buiS/altoaec fpbom toonben inbenfeboo?* 
fleen. ^en3©acbtmeeflec 5Hntoni ^arba foebten fp 
in bot bo?beel/ en bom niet toinbenbefocbtenfpbom ^accrJ® 
inbetftatecSbuiS/ en boppelben met lonten eenen m«acc 
jBonib/ bie bem niet en toifl te topfen / aen een open* sehan» 
bace boece/ lange aciib genaemt / totefe fo lanc bec 
flcaten leiben / ban ten lellen toonben fpbom ineen bete- 
©apen cob. €enige anbece bcegen Capitein 3topes 
gehangen /coepenbe: J^iec b?engen top ben beul ban 
<©2oeningen/ en fettenbem bp be anbece ^opluiben 
in bot ^acobtjnen Clooftcc gehangen. <©ob hingen fp 
<©oct02 3Jociaen JBoflenboep / ïiatb bes Comnc in 
©?te(!anb / be toelbe p?oteflecentoe feibe /batbP toas 
een Coninjc bienaec/ bat fp fouben fientoiatfpbobctt. 
3&aec op fp feiben: 5IS Biüp Coninb/ fo 3ijt gp eenS 
Coninc bienacc/ anbecS 3i)t gp een lanb-toeccabccs 

ïlcc 4 bie* 



Het tiende Boek. i5 7<n 
bicnaer cn fctt^n pem op Bét Bijnputg?. ^en Sieute; 
nam^opaniBepgsPc bebenfp in fijn eigcnputomct 
Pijftien folbaten behiacen. 25atnicoutt topman Pan 
^elf3tel/ cn ^tarp hopman Pan ben 3£am Piecben 
ooP Pan Date folbaten gehangen en binnen C5?oenin# 
gen getopt. 3£irP Kobbertfoon een fcet «gpaeno 
gefint man/pabbe noep tn fijn piriö cenfauPegacbe 
Pan ben Bertog Pan 2Clba/ met een fcpilberpehan 
Pen felPe hertog/be fclPe fauPcgarbecnfcptlbcrpe/ 
mette fcpilbcrpepan25illpen pittoni ^atba namen 
Pe folbaten en fpijbcrben bic acn be DaDe. e (lab 
Dan<0?oentngcnpiclbcnfpeenigc bagen gefloten/en 
fo quanten allenjcPenö aüe faDen in (lüflanb binnen 
Pecflab/PetPjacptenbe bepjeberpomde Pan begene 
Pienaet 2S?uffel hiaten gefonben/ befeteifenbeboo? 
«©elberlanb / bie pact <j3ebeputecrbe mebe na 252uif; 
fel fonben / Picrben oPec al met ben soijn befepon; 
Pen/ en gePomen 3tjnbe tot *Bo?b?ecpt/ t$ 5pran; 
coto iBartini ^tella / albact een fepip om Peertig 
CaroluO gulben gepuitt pcbbenbe om te Pomen op 
pet ^aO Pan <©ent/ mette <0ebeputcerbe pan be 
PcijgduibenPan doeningen en een <0?oenïngct 25o; 
Pc met beftpeib Pan be ^eeren Pan doeningen afge; 
Pectbigt / t’fcpcpe gegaen / maec boo2 conttatie Punb 
en do?m en pjaö niet mogeltjp Pecbct te Pomen ban 
tot in be Clupnber/ alpjaet gePomen 3pnbc ben 4. 
<©ecemb2të/peeft pp albaer eenigc bagen moeten blij; 
Pen dille leggen/ boep pp peeft eenen gepuitt om fepen 
ponben PlaemO bie pem Pecmat ben 7. goebö tpbö tot 
252u(ïel te Piefen/Dien pp fcpjijPenmet gaf aen ben 
^tatert <®enerael / pact in ïjetbo?tc3ijnP3eDerParen 

ren '©e* cnbcfoingnc operfepjijpenbe/enbat ppfopaedfoube 
Sa^ Poloën aio pem boeniijp toao. Oe Staten C5enerael 
rrn De pjaten feet PerblijD Pan befe njbingc / enrefolPeerben 
<5;aoc albact te fenben ben <ü5?aPc Pan Kennenbutg Poo? 
nenS' CtouPerneur/ om allcö bat nobigpjaouit te reepten: 
na jb?oe.- nribbelertijb fonben fp eenen bobc met bnePen naet 
tangen te C5?ocmngcn aen be dab / en bie Pan ben gatntfoene 
fenDen. m05: tuoo(fli)ïte b?iePen cn PetfcPettngc / bat fp metten 

eerden op alle.ö t’paten PolPomen contentemcnte fou; 
ben Poojfien / bat fp be faPe eensbeelO Perdaen/ 
mact bat pare <6ebeputeerbe noeft niet en hiaten ge; 
atriPeertboojpetonPicDet enbedojmenbe contrarie 
PiinDcn. 

Maev bat JfrancoiO Jlatttm ^tella tot 25?u(Tcl 
Psao geattiPectt en PanallcjijnbeföingncenPjeber; 
baten rapport gebaen pabbe/to Polgeno be Poojgaem 
be tefolutie/ naet ©2tcflanb en doeningen afgehaet; 
bigt / en commiffie Pp pjoPifie aio <©ouPerneur en 
^tabpouDcrPan B?iefIanb/<0?oeningen/ Cmlaii; 
benen <B?cmpegcgePcn <®eo?gebeSalein/KiDDec/ 
tnoeber Pan ben opctleben <0?aPe Pan l^oogdtaten / 
25aenbetpcete Pan ©ille/Capitetn oPet een25enbe 
PanCjbonnantic en Coloncl oPet 10 paenbelen 3©al; 
fe folbaten / be toclPe namaelo Doo? ttanfp02t Pan fp; 
nen 0om/ biceenftanontppjao/ <©2aPe Pan Ken; 
nenburg toerb / om in alle faPen 02b2e te dellen en 
te Poojfien. <Defe io ben 16 <Becemb?iö tot $Bib; 
Delburg Pp ben iP?mce Pan Crangien gePomen en 
PItjbelpP ontfangen/en Pan baet poojtO operpet 
3I5oo2bcc-quattiec met PjiePen Pan ben felPen^ince/ 
om pem in alleo PojbetlpP en Pepulpelpp te Picfen/ge; 
i*eid na doeningen / alpjaet pp beni2^ecemP?iO 
30 aPonbO late Poo? be poojtc aenquam/ ban alfo pem 
be folbaten aio boeniet cnpjilbeninlaten/ttopppin 
^eltoaett/ 2$p pem hiaten ^oppe (ofPompeuö) 
afPenO Petojbente luitenant inbeplaetfe Pan^Jo; 
pan IBepfPe/ ^|acoO J^illcpjanto/ Keurt SUlPerba/ 
s^enttP Pan €>penP2ug/ jpjancoto Ppcnpon en San; 
«lot patafiio Commiffario Pan be mondetinge. ^>e 
folbaten lieten be <©ebeputeetbe bet ©mlanben bic in 
bet dab pjaten/ PjuntlpPcn Pp ftjn<©enabe uiten in 
ttecPen na pen gdiepen / en efnbelijp 00P be <©ebepu; 
teerbe Pan bet dap / en fijne Commiffie Pcrtoont peö; 
Penbe/ioalleonmd geceffeett/en peppen be folbaten 
pembaetnamct grote triumppe met patePliegenbe 
©acnbclen tot CPPinge poojtc ingepaelt/ en pjetb 
popöe öfPeno albaer Pp ongeluP booj fyn toange ge- 

fepoten/ fo bat pp baet al fijn Iepen litteifeen af Pe; ©e®?* 
pielt. 2Cengaenbe fijn infttuctie en panbdtnge al; Jje"®nw 
baet/bie gelucPdijP afgelopen iO/fullenP)p tet ge; tmrg 
legenbet plaetfe boojto Perpaien/ P)p hiillen pem 
nu Pan fijne moepelijfcehJimerbacgfe reifehjat laten Sm. 
tuden. 

^e Staten denerael pePPen 00P gecommitteert ©e^ra< 
gepab be ^ eer en Pan <©?ePenP2oeP/Panbet^ojd/ 
en ^otto? Clbettuo SeoninuO/ om te teifen naet fenönt 
öttetpt/bePjelPcalbaet geattiPectt 3pnbe/ pePPen «©cDcptt* 
ben 7. ^ecemPet aen be Staten Pan Streept pen- 
luiben Commiffie Pertoom/ en be felPe Pooj-ge; omS 
pouben be grote noob baet in be lanben fitp PePonben op te 
boo? be grote moetPjilligpeib bet ^paenfe folbaten ^rntn, 
en paren aenpangeren/ en petPoojnemen bet Pooj; 
noemben $|ecrcn Staten <©enetael/om be ^pan; 
giaetbcnen Pjeembelingenutt benSanbe te Petbjp; 
Pen/ baet inpeteeupjig pjelbaren of PeberffeniffePan 
alle be ^ebetlanben Piao gelegen/berfoepten baet; 
om bat be Staten Pan Streept in befen noob ben 
Staten C5enerael met een goebe metPeltjPe fomme 
Pan penningen fouben Pjillen affideten en Ppftnen. 
^aet op be Staten Pan S treept be Poo?f5. Commif; 
fatiffen Poo? antP)002be gegepen en Pertoom pePPen êtatm 
be gtote en fpjate peticulen/ baet in fp-Iuiben felPe en J®. 
alle be intooonbetO Pan bet dab hiaten boo? pet me; amtaoot. 
nighulbig PtpgoPolP fo Pinnen aio Puiten bet felper De / oep 
dab leggenbe/ enbe mensgfulbige laden/ Doden en 
fhiatigpeben bie be Staten Pan Streept / gebutenbe 
befe troublen/ cn bit langbutig/ tihil / en imeflijtt oo?; 
log/nu ben tpb Pan holle tien jaren tonttnuelpP gele^ 
ben en geb?agen pabben/ meet ban enige anbete San; 
ben/batfpnocptanObien al niet jegenflaenbe PeteiP 
pjaten op te Pjengen be fomme Pan Pijftigbupfenb 
gulbeno in geteben gdbe/op boo2Piaecbe entonbitien/ 
bat alle be folbaten Pan be b?ie Kegimenten/ te Pieten 
Pan be C5jaPen Pan 25offu en Hfëegen en Pan ben©?p; 
peete Pan l^iergeo / mitfgabetO alle be anbete Paem 
beien 3©alen/tefo2tctcnbe onbet beColonellenBec* 
bugo en |Batio Catboino/ op pet fpoebigdefonbec 
langer PertrecPen fouben opttecPen/ en uit belimi; 
ten Pan ben lanbe Pan Sttrecpt genomen Pietben/ 
alfo anbero/ ’t felPe niet gefeptebenbe paet-luiben 
alle mibbelen foube hjetben Penomen om be Poo?* 
fcp?ehen fomme op temogen Pjengen. Cn tenttoe; 
ben bat metten eerden ’t feadeel Pan ©jebenPiirg / 
tot Dode Pan be generale Staten ben ^pangtaer; 
ben baec in leggenbe onthielbigt/en in panben Pan 
fijne ifêajedeit en Staten Pan Streept gedelt foube 
hietben. 

®e Staten Pan Streept pePPen niet fonbetreben 
befe thie eonbitienfoeDen te behingen/ aengefien bar «en 
pare<0ebeputeeebe tot 25?uffel leggenbe/ enfollict; 
tetenbe om beclieptinge Pan be Poo?f5 folbaten / en ten ban 
PjiePen aen ben Cadclein Pan ©jebenPutg / bat pp ruwst 
pet Dadeel foube oPetlebeten in panben Panben<tf5?a; 
Pe ban 2$oflu / pen-Iuiben gefepjehen pabben/alO bat cm. 
fo Pp ben Staten <©enerael/ alOKaben Pan ^tate *<>•B- 
PjiePen hiaten gebeeetneett/ fo aen ben l^eere Pan 
^ietgegs algi e?aPe Pan föoflu: aen ben ^eetepan 
ïliergegf/ ten einbe pp be Kegimenten pan pem en Pan 
ben C5?aPe pan iBegen fpnen Pjoebet foube laten Do* 
men tot (Cptenen/ alhiaet men pen-luiben thie maen* 
ben Petalinge foube boen PePPen: enaenben;Ci?aPe 
Pan 25oflu / bat pp foube panbelen mette JBalen Pan 
ben Kegimcnteban ©etbugo enjBattoCatboino/ 
om bie in ben biend Pan be Staten <ï5enecael te Pe; 
ttetDen / en batmen ben <©2aPe Pan 25offu of fpn 
Steutenant 00D ttoe maenben betalinge Poo? fijn Ke* 
giment foube fcpicDen/ en Poo?tObat beleningePoo? 
fijn Kegiment Pan maenbete maenbe foube Perfo?gt 
Pietben / bat fp mebe Perfocpt en PerPiojPen pabben 
Pjiehen Pan ben Kabe Pan ^tate aen ben Capitetn 
Pan pet Dadeel Pari ©?ebenPo?g/ ten einbe pp’t felPe 
üPcrlePeren foube in panben Pan ben <0?abe Pan 
25offu / of fijnen Suitcnant/ aen ben hiciDen 00D P?te; 
Pen gebeeetneett hiaten/ten einbe fp luiben (inbien 
ben Capitetn ontoillig Uiate / pet Pajïeel oher te lepe* 
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ïèrt) Bet felbe fottDen Doen befcBaUfen/ en Bern baec toe 
te bebtoingen: maec obermitg De fiomfte ban <©on 
qjan / Daer boo? bed fafien gecetacDeert toaren/ en 
ftaöben jp/ toat neerftigBeib fP ooft beben/ De felbe 
B?teben niet Bonnen befiomen/ toaecom Ben-luiben ge* 
raöen DocBte Dat betere Staten ban atrecBt felf/ 
om alle ftoatigljeben Die baer op fouDe mogen Bomen/ 
te bedjoeben/ alle miDDden foeBen en ooBgeen gelD 
nocB Boften (paren en fouüen om’t Bafteei in Baren 
tjanöen te Brijgen/ op Dat Den ^pangiaerDen alle 
fjoop genomen fouDe toecDen toeöecom naec 't felbe 
guartier te Bomen. 

^e boo?fs <©ebeputeecbe ban De Staten 43enerael 
berftonDen De ttoe beefoefite cónDitien in alle reDen ge; 
fimDeett te toefen / en berfeBerDen De Staten ban at* 
recBt/ Dat Ben berfoeB atfo fouDe toecDen naecgefio; 
men: De Staten banatcccöt BaDDentot DieneinDe 
ooB al 47000 gulDen acn <©octo? Jleoninug opge# 
bjacljt/ öanbc«©?abeban 25offu BaDDe Die Doen op* 
BouDenente ruggegeboDen/ en ig Daernaer toelge? 
tleBen / Dat Daer niet naetgebolgt en ig. 

3£e boo2f3 Staten ban atrecBt feer beDucBt 30nbe 
boo?DiebanDenfiaftele/ Bebben met Die ban Der ftaD 
en (èapttemen of ^opluiden ban Debo?gerpebecaeD; 
flaetBt/ toaec enoptoat plaetfen men beft tegen Bet 
Bafteei befcBanfinge Doen fouDen / o?bonneerDen Bier 
en Daer enige Butfen Daer men aerDe en ftfjans>Bo?ben/ 
00B een plaetfe op De toalle ban Der ftaD / Daermen ge; 
fcBnt b?engen fouDe tegen Bet Bafteei / en fe&ere tuinen 
ofBöben/DocB Ditalfeccetdijfi/ omBen-luiDen geen 
occafte te geben. <Ên op Dat een peber bp tijbe ban al- 
ïarm en ban opeoer fouDe toeten toaer fp Baec loop- 
plaetfen of bergaDeringe Bebben fouDen / om alle bef; 
o?b?e te berBoeDen Bebben fp Den DecttenDen $obem; 
b?ig Defeo?D?egerefolbeett. 

Gfraru u 3&at in tjjbe ban allarm of commotie mpn t£ee* 
namie ten pan De bijf «©obgfjuifen / alg Die ban Den <©om / 
SSJL <©ube jjBunfter / ftntc Itëarien / &t. ©ietecg en 
oiaetfen g|an met Bare fuppooften Baec bergaDeringe en loop- 
Jp ttjöe piaetfe Bebben en maBen op Bet ouDe BecBBof* 
SeTn »♦ €toe 23o?gerenbaenDden /met eenbaenbel fol* 
ojiroct' Daten in Der ftaD leggenDe / fouDen Baec bergaDeringe 
_ maBen op De $eube. 
wnnra 3» ®toe anDece 25o:geren baenDelen fouDen Baer 
wtrecDt. loop-plaetfe Bebben en Bare bergaDeringe maBen op 

é§t. jj&arien plaetfe / en boo?tg Doen en laten Bet gene 
Ben De ^taDBouDer / ^cfiout/ ©urgermeeftecen be* 
beien fouDen/ Daerbp 00& een baenbel folbatenfoube 
toecDen geboecBt. 

4. €tóe anDcre 25o?geren©aenDelen fouDen Bare 
loop-plaetfe nemen op ^t. gjacobo b?ugge en &t. 
«UacobgfierBBof/ metnocBeen baenbel ban De folba> 
ten / Doen en laten alg bom 

5. ©ocB ttoe anDece 25o?geren ©aenbden fouDen 
Bare loop-plaetfe nemen boben in De ftaD.1 

6. Stille anDece ©o?geten en ingefetenen Defec ftaD/ 
onDer Den 2öo?gercn baenDelen niet toaBenDe en toeer- 
acBtig 3pnDe / fouDen met Daer getoeer Bomen op &t. 
gjangöerB-Bof/ Doen en laten alg bojen/ en fouDen 
boo? «©berBooföen en CommanDeurg Bebben 3©affe; 
naec en ïBillem ban Der 25urcB/ ofalfulBealfmen 
Ben o?Doneren fouDe. 

7* ütem mijn l^eeren ban Den ©obe©?obinciatf 
met allen Baren fuppooften / fouDen met Baer getoeer 
Bomen en bergaDeren op De lege plaetfe of plein boo? 
Betrof ©?obinctael. 

8. gjtembe «tDDecfcljap/ ^cFiout/burgermees 
(teren en naben Der ftaD atreefjt met Baren fuppoo* 
(ten / fouDen met Baer getoeer Bomen en bergaDeren 
op Der ftaDg-plaetfe boo? Den flaDg-Buife. 

9. <3|nDten ’t gebeurDe Dattec eenigen b?anb geblete 
bpDageofbp nacBte/ fo fouDen Den D?anD te Bulpe Bos 
men/ om Die te bluffcBen/ De bibbenbe ojbenen/ De 
(€p-meeflerg met De facbeDeagerg ban De boben en 
benebeneirtDcnDec ftaD / en De tgouD-fcOtlben/ mitfs 
gabecg Die <t5ebuirte Daer Den b?anD fouDe mogen 
3ön / en niemanD anberg / ten toare bp bebele ban De 
«écBout en burgermeejteren Der ftaD. 

10. SBlleuitBeemfe en buiten luiDen/ Daecbinnett 
getoeben en onDer geen baenDelen toefenDe/ fouDen in 
tijDeban nooDe met beBoo?lijB getoeer Bomen en bec* 
gaberen op ^t. üBarteng <©am / Die albaec blnben/ 
Doen en laten fouDen / Bet gene Ben bp ben ^taD-Bou* 
Der of fijnen luitenant / ^djout cnburgemeeficren 
Der ftaD belaft en geo?Doneert fouDe toojDen. 

11. €n fotoieinbefepoincten ontoilltg of geb?ec* 
BelijB bebonben too?Den/ fouDe Daer bo?en gero?rts 
geert toerDen bp lijf-ftraffinge of anberg naec gele* 
gentBeiD Der faBen/ Dat ig te berftaen een peber onbet 
fpn ©berften. 

ii. Stem in tijDe ban D?anD/ oproer of allarm/ 
fouDen alle «©eeftelpbc/ €Dde/ 25urgeren en 9!ns 
tooonDeren Der fiab/geBouben jijn een Beerpanneof 
lanteerne licBtenbe uit te fteBen óf boo? De Deuce te 
Bangen / op pene ban een gulDen. 

^BbebinDenotB feBere aenteBeningebanbeloop- 
plaetfen Der 2Surger l^op-luiDcn onDer De Banb ban 
De ^ecretarig Der ftaD atrecBt <6ofen ban Der ©oo?t 
gelebect in Den face 15 7 6. De toelbe tb tot geDacBtenifte 
ban De acBt 25o?ger-BopluiDen Die Daer in genomi? 
neert ftaen / en in Defen tijD Ben feer b?omdyB Bebben 
geD?agen/ alg men uit Bet berbolg ban Defen "tod fat 
berftaen / Bier mebe bp geboegt Debbe. 
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aen S: Servaes heek. tinu%t 

voor de Tollefteeg poorte. 23o?a« 
voorde Smee-toren. 
op St. Marien Kerk-hof. 

teclit. 

H op tuiden linnen 
Utrecht. 

Johan van der Meer - - - 
Antonis de Ridder — 
Ysbrandt Lam ---- 
Pouwels Schoorl- 
Johan van Leem-put — op het Peerde-velc. 
Matthys vanHensborch- aen den Plompen toren, 
Cornelis van Keflel—^ aen St. Jeronimus School. 
Johan van Botteyking - - ter plaetfen daer het vaendel 

dat de wacht hebben fal, 
behoort te gaen. 

Ondertekent 

G.van der Voort. 

Dé $?irtceban «©rangien rn De Staten ban t^ols 
lanb en EeelanD/toag Den Banbel met 3£on Sfsb ^an ©on 

ban «©oftenrijB geBeel fufpett/ en b?eefDen niet am aan 
berg Dan een nteutoenoo?Iog meecDec Dan ooit te bo* 
ren op Baren Balfe te fullen Brijgen / toant fp meebten üa„ 
en berftonDen Dageltjc meer en meer De gebeinftBeben cansien 
Die Daer om gingen aen allen 5ijben/fp Hcegen 00B beel ™ °etm 
berfcljeiben toaerfcBoutoingen uit23?abanben anDe^ ban 
re #?obincien ban De gene Die Ben-luiben toegebaen ian& cn 
toaren / ban alleg toattec om ging / en Dat 3©on 3ian 
tiiet bebe Dan bolgenDe De inftructie ban gjeronimo ^ect. 
De ïïoba / alg Doe nodj op Bet hafted ban Sinttoerpen 
toefenDe/en Dat De tïaben ban^tateniettoeltcbes 
troutoen en toaren / en Dier geruefjten meer / Die eni* 
ge toaeracBtig toaren en eenige niet. ^erljalbenres 
folbeecDen fp-IuiDen op Baer UuDer eigen betfeheringe t 
te letten / en De ©alen ban t^olianb en EeeianD toel te uomm 
befetten/ en Dé plaetfen onDer Bet «©oubeenemente g 
ban Den©?inceban <©?angien beBorenbe/ Daer toe^ gfn 
Deromonberte Brijgen / bolgenDe De pacificatie ban raugfen 
<©ent/ mitg De felbe fatigfactie gebenbeofboenbe/ g®*»/ 
acBterbolgenbe De felbe pacificatie: refolbeerben 00B lanö en 
De onfterBe plaetfen Die fp ban impo?tantieacBten/te geeian» 
Doen fortificeren en ftecBen / en machten Daer een fes {« &« 
fiere ftaet en raminge ban onfioften/ te toeten ^pa* bErfefee< 
renbam op nooo. gulDen / ^aanrcDam 6000. gul; ring? 
Den/ JISupDen 8000.gulDen / 3©o?cum 10000.gul; 
Den / Eoebeftein 3000* gulDen/ 3©oecDen yooo. gul; 
Den/<©uDetoater yooo. gulDen / Den 23?id 6000 gul; 
Den / Bet J^ooft ban ^ebenbergen 8000. gulDen/j^ieu 
«©aftel 15000.gulDen / ©ofmec 10000. gulDen/ ©e; 
nug-Dam 16000. gulDen/ ©liftutgen 10000. gulDen/ 
ter ©eer 6000. gulDen / en SCrmupDen 6000. gulDen/ 
belopenbe te famen ter fomme ban 126000, gulDen. 
«©e <©:abe ban Moffit BaDDe tod laft ban De Staten 

45en?; 
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Generaeï/ ons uit de fteden ban $taerIem/;§cf)oon8ü* i 

ben/ 3©efop/ iBupden en j|teupoo?t de garmfonen te 
iicDtcn en te Doen bertrerben/om met bic ban 3lltnfïer* 
öam en omleggende plaetfen re Handelen/ en te tnöu* 
teren om fattofactte ban ben ^tnce ban «©rangten te 
nemen: ban be traden ban ^tate en ^on §j3l)an 
hjtflen bc faben fo te Hefïeben/ bat be felbe faben fo 
ïjacjï niet en gcfcfjieben/ ars be $2ince en bie ban 
Rolland tocï meenden / entoiidemeri be foldaten uit* 
te boo2fcD2eben fïedcn guijt toefen/ fo moften bie 
ban ^iipb-ï|olIanb 15000. guiben/ en bie ban fjet 
^oo2ber-guartier 20000. guldens baer toe bp fo^* 
me ban ieeninge felfS op-btengen/ op be obligatie 
ban ben G?abc ban 2öo|Tii / bie fj* namaeis fou- 
ben bo2ten aen bare quote biemen ten beïjoebe ban be 
generaliteit föube oplengen/ en fo art felbe lange 
aenliep/ boo? bien men ben anberen nictcnbctrou- 
be / fo toerden be faben 00b al hertogen ban be boo?f3. 
fatisfactien/ toaerom bie ban Rolland öeboo’fsjlc* 
ben fiiïjc beben befetten/ bat baer In gene bimialie 
ban buiten in gcbeacltt enbondc toerben/ en Hielden 

©e^»ta« be felbe ais oft dpanöiijbcfïeöcngctoecfï toaren/om 
ïen'oan Oen alfo te bedtotngen om onber bet Goubernement 
ïiouanö pan ben =p?incc ban Grangien te bomen / ja bat meer 
lanöftct'té/öfe üftb Rolland en Zeeland Hebben bpgeb?ubte 
ten öe luUetteit alommc boen acnffaen/bat fp be goeberen bie 
§“ J'”11 ban ümfterdam toebeliorenbe/toilben boen berbopen 
enLot* na öcn 20 ^ecembdë 1576. bp albienbe felbe ban 
geven SEmfierdam Ijcti binnen ben felben tijde metten boo?f$ 
SrVfm' $mtcc en Staten niet goedtotütgiijbcn en berdjoegen 
ioeno» boföte en bereenigden. boo?f5 Stiletten toaren 
nieiiöe te luidende atoboigt: 
iioop 

(f.°2co.) A Lfona den wille van God Almachtig genoeg alle 
de Provinciën der Nederlanden met fijne Prince- 

lijkeExcell. en den Staten van Holland en Zeeland, 
mitfgaders hare geafifocieerde zijn vereenigt en een 
vreedfamig verbond, accoort en verdrag hebben ge- 
maekt, ten einde voortaen d’Onderfaten der felver 
Landen in vrede en oude vriendfehap metten anderen 
hanterende en levende, de Spangiaerden met haer- 
luider aenhangeren en gevolg als vyanden van de rulle 
en welvaert deler Landen, daer uit met gemeender 
macht en eendracht eindelijk verdreven , en de goe¬ 
de Onderlaten van dien in haregeruftigheid, vrydom, 
gerechtigheid, en welvaert wederom gebracht löude 
mogen worden, Tonder dat nochtans die van Amftel- 
redam , hoe-wel een lidmaet van Holland, enalfulx 
daer toe in alder vriendelijkheid vermaent zijnde, 
hen-luiden met den voornoemden van Holland in den 

» voorfz. accoorde, vriendfehap en vereeninge als noch 
hebben willen voegen of begeven, maer datmen ter 
contrarien wel fpoorten opentlijk bevonden word, 
dat de felve van Amllelredam vergetende hen felven 
en haer-lieden eere en eed , by den welken fy luiden 
tot vorderinge van den gemenen befte en van’t wel¬ 
varen des Vaderlands, naer allen Rechten verbonden 
zijn, verhardende in haren quaed voornemen bly- 
yende houden de partye van den voorfz Spangiaerden, 
vyanden en verdervers defer Nederlanden den felven 
bewijfende, en doende dageiijx alle vrindfehap ,gun- 
fte cn byftand tot grote fchade en quetfe van den voor- 
fchreven Landen en de gemeenen ingeletenen van 
dien, verworpende en af-ilaende alle deugdelijke pre- 
fentatien enaenbiedingedie hcn-luiden van Amftel- 
redam tot haer - lieden verfekertheid , mitfgaders 
tot voordeel en welvaert van den inwoonderen der 
felver lieden zijn gedaen geweeft. So is ’t dat de 
Staten van Holland en Zeeland protefteren voor 
God en alle de Wereld , van de goede genegent- 
heid en wille die fy altijds gehadt hebben tot con- 
fervatie van den voornoemden van Amftelredam, 
als haer - liedcr mede-lidmaet , verklaren genood- 
faekt geweeft te zijn, om naer krijgs-recht den vy¬ 
anden en haren aenhangeren te kreneken metter 
daed ten behoeve van de gemene fake en den Lan¬ 
den van Holland, naer den 10. Decembris eerft- 
komende binnen den Stede van . , • .. 

openbaerlijk te doéri vérkopen alle goederen, ren¬ 
ten, aótien, crediten, en inkomften, de Stad van 
Amftelredam of den Burgers en Inwoonders hen 
binnen der felver Stede noch onthoudende eenig- 
fins competerende, ft zy de felve renten of adtien ee- 
nigfins fprekende fijn op de domeinen van den Ko- 
nink, den Landen van Holland, Lichamen vanee- 
nige Steden, Dorpen, Collegien , of op den perfo- 
nen of goederen van enige particuliere, hoedanig 
die mogen wefen, egeen uitgefondert. Van welke 
verkopinge de felve Staten goede Brieven van ver¬ 
fekertheid den kopers fullen verlenen. En dit al iri- 
dien binnen den felven tijde de voornoemde van 
Amftelredam hen met fijne Princelijke Excellentie efi 
den Staten yan Holland en Zeeland conform ’t voorfz, 
verbond en accoort niet goedwilliglijken verdragen en 
verenigen, lallen en ordonneren daerdm de Staten 
voornoemt allen Regeerders van den lieden, vlecken, 
dorpen en Collegien, mitfgaders den genen die enig 
onderwind van ontfank of uit-geven van den felven of 
enige heerlijkheden van grote ofkleineperfonagienof 
van imand anders mogen hebben, dat fy luiden voor 
den Gedeputeerden van de Heden in den Noorder- 
quartiere van Holland, en allen anderen privé of par-^ 
ticuliere perfonen aen de Wet-houders van den Heden 
daer onder, ofd’welkefy-luiden refpedtivenaeftgefe- 
ten zijn, binnen veertien dagen na date van defen aen 
te brengen, en te doen op-lchrijven alle alfulke goede¬ 
ren, renten, aétien, crediten, en inkomften, gene uit¬ 
gefondert , als de Stede van Amftelredam hare Burgers 
of Inwoonders als boven onder y mand van hen-luiden 
hebben beruftende, of de felve van Amftelredam , op 
hen-luiden of haer-lieder goederen te fpreken hebben, 
en enigfinsfijn aenkpmende, met pertinente verkla- 
ringe van alle gelegentheid der onroerende goederen 
en van hypoteke of onderpande van den voorfz renten 
en adtien, op poene jegens den heelders of verfwygers 
van dien te verbeuren dubbelt van ft gunt namaelstot 
enige tijd bevonden fal mogen worden by iemand ver¬ 
heelt of verfwegen te zijn,en fal ter contrarien den aen- 
brenger van alle goederen, die tpt n och toe verborgen 
en niet bekend en zijn geweeft, voor haren aenbren- 
gen toe-gevoegt worden van den penningen komende 
van de verkopinge, te wéten van de roerende goederen 
een vierde part, en van de onroerende goederen een 
achtendeeljof indien die onverkocht mochten blijven, 
faldaervan by denStaten voor gelijker gedeelte betaelt 
worden naerdewaerde der felver goederen, en word 
voorts by defen allen Rent-meefters van wegenden 
Staten ontfank hebbende van de geannoteerde goede¬ 
ren, en elk van hen-luiden by Tonder, by defen bevolen 
binnen den voorfz tijd aen den voornoemden van der 
financiën over te brengen pertinente fpecificatie van de 
goederen en inkomen vande voorfz van Amftelredam 
tot haren ontfank refpedtiye behorende,en daer onder 
begrepen zijnde, op poene als boven, en fal aen de bèta- 
linge van alle de felve verkofte partien van goederen , 
renten,aótien en crediten by de kopers van dien gekort 
en ingehouden mogen worden alle ft gunt fy-lieden 
bevonden fullen worden aen ft gemeen Land by lenin- 
ge of anderfins deugdelijk ten achteren te zijn uit fake 
van de jegenwoordige Oorloge. Gedaen tot Delft den 
28 November. Anno 1576. 

Iit gehjfsen Hebben de Gouberneurg/GöttmnfTa* 
riffen ban fijn €rcell. en Gedeputeerde Kadert 

ban Ijet ^d02ber-guartier bp openbare publicatie dett 
9* ^obemb?iö binnen ï§ö02n/2filbmacr en andere He* 
ben ban ben felben guartier boen berbondigen defe 
naboigende 2Cctc; scifo la jtDargelle (dat toatf een 
luitenant ban ©erdugo/Gouberneur ban 3§aerlettt) ban 't 
ban Ijctn geeft / en tot enigen ban den fïeden ban defen 
guarnere gefcf)2eben Heeft 1 beracco2deert te3ijn ruit* 
ten *£5eneralcn Staten ban den lande / cnnocOtangbacn/om 
bebonden toerd dat lip ebentoel iö gebjuibende lofe «Jet m 
pjactpeomdelandenen luiden ban defen guartie* Jjj'jjJJ1" 
re te bedriegen tot gronbelpe bederfemffe derfelber. 0cu 
^0 ifl dat den (©ouberneur/ CommifrarifTen ban fijn ^ 
€jrcell. cn Gedeputeerde Jenden ban defen guartieregtcori' 

Het tiende Boek. 



fcftt 
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'I 576'- 
„mei fcbeepelgb betbteöen/ bat mernanb ban befen 
„ quacttece/ban mat conbttie/qualtte en (tate bP 3p/bem 
„ betbojbecen en fal tot ^aeclem te tcecfeen en gaen / 
„ nietten wbjoonöecen ban bten te babbelen en tcafftc* 
„ quecen fonbee beboo?lij&confent en getooonlb&c paf* 
„ poo2te/tec ujb en mijlen toe bp fijn €ccell. en öe <0e* 
„ necale Staten ban ^ollanöen Eeelanb anbecöbacc 
„ in geojbonneect en toegelaten 3?/ op pene banaenlpf 
„ en goebgefïcaft te tooien ais eenbpanööecgemeene 
j> fafee. * 

©fc ban q^te ban SCmfïecbam albutf benaut 3nnbe en ban 
öam öra. öefe boo?f5 btlletten feenntffe of bubbel gefecegen heb* 
scn obec benbe/hebben goebgebonbcn aen ben ïïabe ban ^ta* 

ban ten te fcb?tjben/ bat fp gebucenbe befe ©ojloge ben al* 
fnS tijögebogen babben alg goebeengettoumeonbecfa* 
lanb aen ten ban fijne j©ate|ïeittoebeöoo?t/ en fuijc ben altijb 

geboecljt babben naec be 02bonnantten en bebelenbte 
ben <£5oubccncuc / ten <ü5oubecnemcnte ban ben San* 
bebp fijne iBajefiett gecommtttectt/ ben-Iuibenban 
boegen fijn ï&ontnfelijfee jBajeflett geo?bonneect en be* 
lafï babben gebab/ en alfo’t fijne Éontnfelijfee jBaje* 
(lett belieft babbebaet<0.€ te commttteten ten<0e* 
necalen <00ubeenemcnte ban ben Eanbe boojfj bat 
bare meninge 00b bjasf te obebiecen bic bebeIeneno2* 
bonnanticn/ bie ben bp baec 45, €. alg ’t 45ouberne* 
niente ban ben üfanbe bebbenbe ban boegen bcn&o* 
ninft/ belaft foube mogen meeben /en bat fp fulemet 
alleen eerft bet placcaet ban bee munte / maee 00b bet 
placcaetbanbe pacificatie ben bp baec 43. € op ben 
name ban fijn jjiomnfelijfee iBajefteit obeegefonben 
ïjabbenboen publiceeen/en in confcgmitelfbanbien 
be communicatie en conbecfatie ban be onbeefaten 
refpecttbclijfe geabmitteect babbelt / gelijfe cofe noch 
gebaen rncebe/ bat fp 00b bate 43ebeputeeebcalgc* 
fonben foubenljebben tottebeegabeeinge bee Staten 
43eneeael binnen SSmffel / ban gemeebt bepaffagien 
en boegen fo onheilig maten/ bat be felbe 45ebepu>eet* 
be fonbee geote peeiculen ban baeen Inben niet en fou* 
be mogen paffeeen / fo en babben fp bet felbe al o nocb 
niet bonnen effeccueeen en botfnengen / ten maee al* 
boten ban megen fijne JiBajefleit bn baec <6. 4ü. alful* 
fee cemebie en oebjeop^Ue paffagicngefïeltmctben/ 
bat be felbe fonbee peeieul geb2uibt mocljten tooiben/ 
bnfonbee fo bie ban ®elft/ Sepben en anbeee bsn- 
luibeu aio noclj beeblaecben bp openbaec placcaten 
boo?bnanben / en fulc baeen bJpbuiteco laft babben 
gegeben om boebec opbenluibentc cobcn/ bie 00b’t 
jl’Ibe eeoloicteecben tot baecbee pookten toe/fulr bat 
bjaecfp ben beeeben/ fpbaee in peeiculen en benaut* 
fecib bonben/ fp becfocljten obec fule bet felbe ben 
Staten <0cnecacl te cemonfteeeen / ten einbe be plac* 
caten en ojbonnantien ban J^oüanb en üleelanb/mette 
eigoeeufe ceecutie baec naec gebolcbt/ afgebaen en ge* 
eaffeect mochten toerben/ bcebeibenbe 00b te p?ocebe* 
ten tot beebopinge ban be goebeeen / bie ban SCmftec* 
bam in ben lanbeban ^ollanb toebomenbe/(|c. 33efe 
mtffibe maötn bate ben i4<S>ecemb?ig 1576. en on* 
beetebent bp baten «^eceetaeiO w. Pieterfz. ’top* 
fcfj2ift bno/<0?ootmogenbe/ €belen/ HBelgebocen 
3|eecen mijn l^eeecn ben üïabe ban ^jtatc Koninblij* 
be iBajefïettö bp befelbe iBajefïctt gecommttteeet ten 
<0oubeenemente ban fijne iBajefïeitO j^ebeelanbem 

^ie ban iBupben fcfejeben ben 19. ^ccembjtö 
IS! aen ben ^oubeencuc^oncbcee ZDicbccicb ^onop en 
fcipgtien be Staten ban ’t5|oo?bce-qnartiec/ bat fp baec niet 
^ouber cn beebjonbecen te becflaen / bat fp in ben 
neuc&cM JSoo’bee-quactieee boebec bod2 bpanbenbecblaceten 
nop m uitgeeoepen toacen/nabemael fp luiben aen ben fïabe 

ban i^tate al obec eenigen tijb fclptftelijb beeblaect 
babben/fjen-luiben niet tec bjeeelb aengenamee te boe* 
fen ban b?ebc cn cenbiacbt/'en alfo fp maten een ban be 
minfte en aemfteonbeeallebeO ^oninblijbcjiBajefl. 
feldne fleben / bat fp ben goebmiiUg lieten binben om 
in allcO te balgen en na te gaen/ ’t gen: bn be <0enecale 
Staten ban ben Eanbetot pacificatie banbien/tot 
onbeebanigbeib / boogbeib cn autoriteit ban fijne 
JBajeftcit bienen foube/ maee alfo fp ben 16, decent* 
b?tsiuitfefeeee b?ieben ban ben Staten <0eneeael aen 
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feenluibengefonben/ tot baten groten leetmefen bee* 
fïaen babben/ bat bate beefelaeinge niet bebouben 
obccgcfeomen en maö / foTjabben fp ban nieugf eensf en 
anbecmael mieben ban ben felben tnbouben gcfclne* 
ben / bie oofe beibe tuffen baec en ateeebt bat^ boben 
afbenbig gemaefet maten / maeeorn fp ben bietben 
ten felben bage met conbop obeegefonben babben/ bie 
fp hoopten bat mei obeefeomen foube /enopbatljen- 
Iiubee fnobe abontuie geen oojfafee en foube mefen bart 
eenigenieume onb?ebe/fo Ijaöben fp albaec be lange 
berboopte peio ben 1 boo?leben gépubliceert / met 
fcljieten/ nacbtbiecen en anbeee blptcfeenen. ^§oma# 
een fp baeecm ootmoebclijfe beefoefeenbe / batmen alle 
faftenen beftellingeniegeno benluiben gegeben foube 
miüen opfcbo?ten/tetmijlen toe ljaccluibecfcb?ijbcn 
aen ben Staten <0eneeael cn bo02 bien aen fpn €ecelU 
obeegefonben en gebepefcbeeetrnocljtfijn/niettmü* 
felenbe of fijn €ecell. en foube metbunltebecfcbdjben 
genoeg gecontenteeet mefen. ^efen bjief masS in bate 
ben i9.<©ecembjiö 1576. 

vDie ban ï^acclem fonben een ban ba« 25urgee* ©ie ban 

mecftecen / namentlijfe JKeeftec <*5pomecbt ban j|ef* grient 

fe/ naec Streept meteenen b2ief aen ben ï^eeeeban S» 

l^iecgeö/banbena3 j^obemb?iO/bie geinteccipieect ^eecc 

j meebe/alfo bP bie boo2tö met een 25obefontop^cn* . 

j fiem/ of in enige anbeee fleben ban (©elbeelanb baec ^,Er9ep’ 

bp moebte mefen / bet inpouben masï alss bolgt. 

Genadige Heere: ALfo wygenoodfaekt zijn geweeft,om fekererae- 
nigfuldige redenen van fwarigheid en doleantie 

ons moverende tefchrijven aen uwer Genade en den 
Heeren van den Rade van Staten, om daer in ordre ge¬ 
ilek en geremedieert te worden, fo vele aengaet de ar¬ 
me miferable ftaet defer ilad, als concernerende het 
infupportable garnifoen, daer mede de ilad fekeren 
langen tijd fwaerlijk mede belaft en gegraveert isge- 
weeftj boven nochdegroote contributie de welke de 
ilad mede heeft moeten furneren en betalen. Op wel¬ 
ke faken doleantien en verklaringe als noch noyt by de 
E. G. Heeren van den Rade van Staten, noch by uwer 
Genade fonderlinx en is geantwoord ofgedifponeert 
geweeft. En gemerkt na date van dien de faken in gro¬ 
ter verloop gekomen zijn , en gefchapen is noch te ko¬ 
men , gelijk promtelijk u Genade fal konnen verftaen, 
uit de miftïve van Colonel Margelle, en de copien daer 
by ge voegt, by ons fijne Edele gelevert, tot welke ftuc- 
ken en miffive wy ons refereren. Sulx dat wy ganfehe- 
lijkdelaften derjegenwoordiger garnifoen, en de con- 
fequentien van dien niet en vermogen te dragen, gelijk 
een jegelijk lichtelijk kan confidereren. Isdaeromons 
ootmoedig bidden,en hertelijke requifitie,dat uwer 
G. gelieve ons te defchargeren van het felve garnifoen, 
en dien volgende ons te verfien vantwehonderdNe- 
derduitfen, onder de fubjedtie van een Catholijk Capi- 
tein , mits dat de forten deler ilad naeftgelegen, en ge- 
exprefleert in ons voorgaendefchrij ven , bewaert wer¬ 
den , met alfulk garnifoen als uwer Genaden beft fal 
vinden te behoren, onder gelijke fubjedtie zijnde, alfo 
fy fondertwijflfel metonfe Catholijke Burgeren,de fel¬ 
ve ilad en forten metter hulpe Gods wel houden fullcn, 
ten dienfte Gods, en eerevan de Koninkl. Majeft.en 
uwer Genaden. Ten einde fulx de Conlïftorianten 
(daer alle de faken uit fpruiten) geen Heerfchappieen 
Dominie over defe ilad en forten krijgende, gantfelijlc 
onfe H. Catholijke Religie (daer wy by leven en ller- 
ven willen ) by de felve niet ge-exdirpeerten werde, 
waer toe de felve met allehacrluidengeitereerdeuit- 
lockinge, onder fpecie van vruntfehap gehelijk tende¬ 
ren, en tot geen anderen finen, gelijk iy medealrede op 
de Meer ons benouwen , en noch re duchten ftaet, ons 
de Zee-vifch benemen fullen, daer de nourriture defer 
ilad gehelijk aen dependeert, uitfakd(alsfy fuftineren 
temerarie) dat wy in den peis niet begrepen en zijn. 
Biddende uwe Genade andermacl metalrefpoetnau 
vermogen hier in ordre te Hellen,by provifie antwoord 
leverende onfen Mede Burgermeefter brenger defes, 
wat ons in defen ftaet te doen, en hoe wy onshier in 

dragers 
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dragen Men, en da£ uwe Genade gelieve defen ter her- j nige fchandalen aèn te rechten met roepen 
ten te nemen, dat ons niet mogelijk en is de laften lan¬ 
ger te dragen Van gelijken èn hebben boven 14 dagen 
koorn indeStadtniet,ende burgeryeganfelijknieten 
vermach,door haerlieder grote uitgeputte armoede ee- 
nige provifie te doen. Genadige Heere,onfe Heere God 
fpare uwer Genade in lange falige gefontheid en profpe- 

UitHaerlem den 28 Novembris 1576. Onder¬ men. 
ftond, uwer onderdanige fchamele dienaren. Burger- 
meefters en Regeerders der ftad Haerlem, en was on¬ 
dertekent G. V. Weert. Het opfchrift was. Edelen hoog¬ 
geboren Heere, Mijn Heere den Baron vanHierges, 
Stadhouder Generael over Gelre, Zutphen, Overylfel, 
Holland, Utrecht, tot Aernhetn. 

©entort 3»n bit ban haerlem ö’eerfle getoecjt/ öte 
Lïjentoeüerom onöec ïjet «ftoubentematt ban ben 

^tnceban <©rangten bebben begeben/ naetbatfp 
tot berfcödöen mfen ïjaec *©eöeputeeröe aen ben 
pdnee ban<©rangtenbabbengefonben/ omfattéfac; 
tte te hebben/ en etfebten ntetten eerflen berfcfjeiöen 
tmbtlUjbe potntten / ban fo ben bte afgeflagen bjetben/ 
en bat ben noob ben meet en meee ö?ong / fo 3tm fp ge; 
gaen aen be Staten a3enerael/en ben mette felben ber; 
feiaert bebbenbe/ meenben fp albaet onbec be libmaten 
en Staten ban ï^ollanb mebe te compareren / maer 
alfobe <6ebeputeerbenban ^oüanb baertegenötoa; 
ren / tö ben (tem en comparatte ontfetb / tot batfe met; 
ten §pdnce en Staten fouben 3tjn berbüagen. herbal; 
ben3tjïifïJterabe getoo2ben / bare <0ebeputeerbe aen 
ben $nncc te fenben / en ban be fattiöfactte een etnbe te 
maften / ober fuijc 3ijn ban toegen be boo2f3 (tab J^aer; 
ïembpbenpetnce metbolftomen ptocuratte beriebe; 
ncn/gjonftbeer ^ebadtaen Craenfjaels «^ebout/en 
fBeefter <0bijöb2ec!)t ban ^effe 25urgemeefter/atë 
gefanten/ betteffens en tn p^efentte ban ben boogtoeer; 
bigenl^eere<0obefropban4H3terlo 2$tfiTcbop berftab 
||aerlem. €n na bat futben aen fijn <èrcel!entte uit 
bracbtebanbarepjociiratiem bate ben 16 ^anuarp 
1777. geerbibecit babben feftere articulen / op be toef; 
öefpbereib bjarenfjente begeben onber ben «0oubec; 
nemente ban fijnber ^aerop fijn afrcellentie 
geantbJ002b / en be boo?f3 <0ecommitteetbe toeber ge; 
replicert bebbenbe, Rebben einbelijb trfe boo2f? 
ce ban <@rangien en Staten ban ^oUanbenlüeelanb 
ter eenre / en be boo?noemben <0cbeputeerbe ter anber 
Sijben gegoten en geacco2beert/ befe nabolgenbe poinc; 
ten en articulen, 

IN den eerften belangende ’tpoindfc van de Religie, 
dat cf exercitie van de Roomfe Religie binnen de ftad 

Haerlem lal werden onderhouden, fo wel onder de we- 
reltlijke als Geefteli|ke Religieufen , beide mans en 
vrouwen perfonen,diedefelvebegerenfullen, fonder 

ïmftafeT een*8e verhinderinge, letfel ofinjurie ,en datfelvealfo 
berom ’ nauen ftrictelijk, dat een ordonnantie fal gemaekt wer- 
fccueüm den en onderhouden , dat de gene die de felve van de 
®n^ ^ Roomfe Religie eenige injurie,letfel of-verhinderinge 
terne;U' ^u^en doen, lullen rigoreufelijk geftraft worden als per- 

turbateurs van de gemene vrede, fonder eenige ooglui- 
kingeofremiffie. 

2. Wel verftaendedat mitfdienook die van de Ge¬ 
reformeerde Religie fullen eene vrye Kerke hebben, 
namentlijk: de Kerke van onfer Vrouwen op Bakenes 
binnen Haerlem. 

3. Wel verftaendedat de Gereformeerde daerniet 
eer in en fullen komen, dan binnen drie weken na date 
van ’t vertrek van den garnifoene aldaer althans leggen¬ 
de , in welke Kerke fy haer fullen mogen vry en onver- 
hindert vergaderen, en d’exercitie haerder Religie be¬ 
dienen , fonder eenige vrefe of achterdenken van belet, 
geinjurieert, of verhindert te worden, waer over die van 
beide de Religiën, te weten die van beider Catholij kfe 
Roomfe Religie,en ook die van de Gereformeerde Re¬ 
ligie refpeétivelijken reciproce d’een den anderen ful¬ 
len beloven en fweren, met geen injurien , lafteren of 
fchempwoorden, noch daden iet te verhinderen of te 
beletten in de voorfz exercitie haerder Religie noch ee- 
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__„_F_of fchim- 
pen, of fpotten , of iet buiten de bed ieninge haerder 
voorgemelder Religie, met woorden of met werken te 
dóen, ’t welk tot verbrekinge des gemene vrede foude 
mogen ftrecken, maer d’een den anderen in alle een» 
dracht envründfchaptegedulden en dragen. 

4. Dies neemt fijn Princelijke Excellentie van nu 
voortaenin fijne en der voorfz Staten van Holland en 
Zeeland proteótie,fauvegarde,en befcherminge,alle 
Kloofteren, Godshuifen, en alle Geeftelijke mans en 
vrouwen perfonen,die binnen de voorfz ftad van Haer¬ 
lem jegenwoordigzijnof noch fouden mogen komen, 
met alle hare Rechten, privilegiën, goederen en ver¬ 
volg, noch in wefen zijnde, en namentlijk den eerwaer- 
digen Biflchop van Haerlem t’famen met fijn Hofgefin 
en Officieren, fonder hem te doen of laten gedogen ge- 
daen te worden eenige injurie, letfel, fchade of yerhin- 
deringe. 

5. Voorts is fijn Princelijke Excellentie en de voorfz 
Staten te vreden, de pacificatie nu laetft tot Gent ge¬ 
maekt , in allen hare poin&en, fowel aengaendede 
Geeftelijke als weerlijke perfonen te mainteneren en 
achtervolgen , en fo wel de voorfz Biflchop als andere, 
het beneficie der voorfz pacificatie fonder verhinder» 
nifle te laten genieten. 

6. En aengaende van de goederen en inkomften van 
de Abdyevan Egmonden andere, die den voorfz Bif- 
fchop verordonneert en toegeleid zijn, hoewel dat de 
voorfz Heere Prince en Staten daer in na luit en verkla¬ 
ren der voorfz pacificatie niet gehouden en zijn , noch¬ 
tans de goede affe&ie die fy tot den gemenen vrede, en 
den voorfz Biflchop zijn dragende, willen en zijn te 
vreden, de felve alfo fy nu tegen woordelijk zijn , hec 
gebruik en genietinge van dien tc laten volgen, fonder 
nochtans den Lande of yemand in’t particulier Gee¬ 
ftelijke of wereltlijkedaer door eenigfins teprejudice- 
ren , of verkorten in fijne rechten, privilegiën, vryhe- 
den , jurifdidtien of aétien, welverftaende dat de voor¬ 
noemde eerweerdige Biflchop opte vruchten of in¬ 
komften van de voornoemde goederen lal fchuldig zijn 
te onderhouden alle födanige Geeftelijke of andere per- 
fonen die daer uit behoorden , na de inftellingeof in- 
ftitutie der voorfz goederen, onderhouden te werden, 
even gelijk die vande voornoemde Staten inaenfien 
van dien, tot noch toe zijn onderhouden ge weeft, wel¬ 
verftaende dat men yder van de felve Religieufe fal mo¬ 
gen contenteren, meteen penfie van 100 gulden des 
jaers, van 20 ftuivers ’t ftuk, behalven dat men den 
eerwaerdigen Biflchop aétie fal geven van in allen ge- 
gevalle temogen genieten de voorfz goederen, hetfy 
in qualité als den Biflchop, fo daer eenige fwaerheid, by 
avonture, foude mogen rijfen,van wegen de privile¬ 
giën des Lands over den tijtel van Biflchop, of in quali¬ 
té als Prelaet of Abt, daer geen fwarigheid van wegen 
den Lande foude vallen over ’t felve poindt. 

7 En belangende van de burgeren en inwoonderen 
van Haerlem of haer goederen met gene fwaerder ac- 
cyfen, generale of capitale impoften, of Ieninge te be¬ 
laften, dan daer mede fy jegenwoordelijk belaft zijn: 
is by fijnder Excellentieen Staten voornoemt verac¬ 
cordeert , dat de felve tot onderhoud der voorfz Stad, fo 
hoge of lege als fy jegenwoordelijk by de Magiftraet ge- 
fteltzijn , of geftelt fouden mogen worden blijven, al¬ 
les by provifie en ter tijd toe dat by de Generale Staten 
van Holland en Zeeland een termijn van fekere jaren 
genoemt en geordonneert fal wefen, en de refterende 
poinéien, dit artijkel belangende, fullen by de felve Sta¬ 
ten werden afgedaen. 

8. Boven defen beloven de voorfz Heere Prince en 
Staten, dat men de ftad Haerlem met gene foldaten, of 
garnifoenen en fal befwaren, ten ware door hoognodi¬ 
ge nood; dat het welvaren der Landen alfulx ware ver- 
eilchende, en dan fal ’t felve gefchieden tot gemene ko¬ 
ffen der felver Landen van Holland en Zeeland. 

9. En belangende het oprechten van deSchutterye 
binnen Haerlem, fullen de Magiftraten, burgeren en 
inwoonderen der felver Stede onderhouden en achter¬ 
volgen de ordonnantie van de Schutterye aldaer in alle 
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harè poincten ,alfo fy van ouden tijden voor het over- 
gaender voorfz Stad, in handen van fijnder Excell. is 
onderhouden en geachtervolgt geweeft, om in gene 
pointften of ftucken, de privilegiën, rechten en coftu- 
men der Stad te verminderen,veranderen of verbreken, 
cn nochtans fo het by de voorfz Magiftraten of in» 
woonderen nodig ware bevonden iet daer in te veran¬ 
deren, dat het felvefalgcfchieden met voorgaendead- 
vijs van fijne Princelijke Exc. t’famen mette Generale 
Staten van Holland en Zeland, om een goede unie,een¬ 
dracht en accoort in alles te mogen onderhouden, mits 
dat de voorfz Schutterye die daer nu jegen woordelijk is, 
of hier namaels foude mogen aengenomen werden , fal 
gehouden zijn den eed te doen, tot onderhoudihge van 
alle defe poindten , hier geftelt en veraccordeert. 

10. Aengaende de veranderinge van de Wet of Ma¬ 
giftraet, is fijn Excell. en de Staten voorfz té vredéri, dat 
deperfonen wefcnde jegenwoordig in gouvernement, 
fullen blijven gecontinueert, tetter tijd en wijlen dat na 
ouder coftumen , en ufantien » de veranderinge van de 
Wet voorhanden wefen fal. En fal alsdan defgelijken 
defelve ufantie en coftume achtervolgt worden ,fon- 
der denominatie der nieuwer Wet of Magiftraet, över- 

ïo B mits fijne Princelijke Excell. noch Staten voorfz égene 
(F. i»i!) veranderinge of innovatie en willen in de privilegiën 

en oude coftumen der Stad voorfz invoeren , en belan¬ 
gende de fchulden byden jegenwoordigen Magiftraet 
gemaekt, tot welvaren , cn in de notelijke affairen van 
der Stad, fullen de felve betaelt worden, niet alleen by 
de Regenten noch jegen woordelijk zijnde, maer ook 
die in toekomende tijde fullen gekoren werden, en dat 
uit het inkomen van de Stad. 

11. En beroerende de collatie van fubalterne Offi¬ 
ciers der voorfz Stad te referveren aen de Magiftraet al- 
daer na ouder gewoonte, word het felve veraccordeert, 
om daer in na ouder gewoonten fich te verrichten, be- 
halvcn dat men die van der Religie fiil toelaten onder 
henluiden hare aelmoeffen, als wefende een deel van de 
bedieninge haerder excercitie ,te mogen verfamelen, 
en de felvige onder hen uitdelen, of in fulker wijs als fy 
Gereformeerde met die van de Roomfe Religie fullen 
Jtonnen accorderen. 

ii. Aengaende den eed te doen in handen van de 
Magiftraet by den genen die hem metter wone binnen 
Haerlem fullen begeven, is veraccordeert ,;dat de bur¬ 
geren en inwoonderen der voorfz ftad -Haerlem van 
beide Religiën fullen den gemenen eed over alle de Ste¬ 
den aengenomen , befweren, t’famentlijk mette arti- 
culen alhier befloten en veraccordeert. 

15. Dat voorts fijne Princelijke Excell. en Staten 
voorfz fal mainteneren en doen mainteneren, alle des 
Stads privilegiën, vryheden, en conferveren den Bur- 
gemeefteren en inwoonderen, cn eenen yegelijk van J 
hen in ’t particulier, in haergoed recht, en verhoeden 
dat niemand in het fijne verkort en word, in goed of 
bloed ter caufe van voorgaende faken. 

14. En dat den genen die contrarie defe poimften, 
en articulen voornoemt, of eenige van dien iet attente- 
ren, met woorden of werken de felve contrariëren, die- 
reótelijk of indiredelijk, geftraft fullen worden, als per- 
turbateurs van de gemenerufte en vrede, anderen ten 
exemple. 

15. Alle welke poinden en articulen de Princelijke 
Exc. en Staten voornoemt ,mitfgaders de voornoem¬ 
de Gefanten yder in fijn regard belooft hebben , en be¬ 
loven mits defen te houden, en doen onderhouden, 
fonder daertegens te contrariëren in eenige manieren. 

Aldus overkomen, veraccordeert en befloten onder 
defignatureen zegel van de voornoemde Heere Prin- 
ce van Orangien , Meefter Adriaen van Blyenburg, Sy- 
mon Janfen van Romen,van wegen de Staten van Hol¬ 
land en Zeeland ter eenre, en de voornoemde Gefan¬ 
ten ter prefentie van den voornoemden eerweerdigen 
■Bifïchop ter ander zijden, binnen der ftede van der 
Veere,opten iijanuary , anno 1577. 

Boe ©o* bcü2f5 CjoCicfrot; ban $Bicrlo/25iiYcbop ban 
^ïlaerlem cn ban €gmom / toa# bp refignatie 

itiuvio ban ben boo&acnben 2?tffcDop bic ben cevflentoa.#/ 
1 I ï. Deel. 

Oor/pronk' der Hederlanetfe Beroerterh m 
eenaemt ^tcolaejs öe^oba terra/ of ,$ienftmt/ön* «k >t 
ber öcn gentenen man genoemt bjonhen Clacfgen M00™ 
(bermit#bpbeeltijb# góeb efftere machte) gebomen 
aen ’t boo?f3 25tföom / bp betoilliainge bon ben pui#/ té gcf*o* 
en ban ben Coninh ban ^panglen/ toelhe,$icolae# mra“ 
ban 3&oba terra aen fjem gereferbeert fjabbe tutte gce* 
beren ban be felbe 28böpe / een penfioen ban 1000 gift* 
ben# jaerlijr/cn be Ijmfinge tot Stlufpoel buiten %eU 
ben / ban berniit# be ooftoge in ïgolianb / toa# l)p ge* 
togen metter tooon binnen ötredjt / en naberpanü 
binnen |jBomfoo?t: beboo^fj <©oöefrop ban iDierlo 
nu in fijn plaetfegehomcn/ en j^oba terra uithol* 
iatib bertrochen 3ijnbc metter tooone/foen bacbt Ijp 
niet meer op fijn boo?faet baer f)P bot 25i#bom ban ge. 
fsregen fjaböe/fWr Dat bP in alle bentijb batbeboo?* 
fcp?eben s&oba terra uit ^ollanb toa# getoeefl/bcm 
niet meer ban een# 147 gulben en babbe boen betalen/ 
’t toa# nu fulr bat be J^ince ban ©rangien baer na cl. 
hc föcligieu# ban Cgmont uitte goeberen ban be boo?* 
fcb?eben 2Cbbpe toegeleib babbe tot henluiber alimen* 
tatie/100 gulben iaerlijje/bie bonluiben in ^ollanb 
blijbenbe toel betaelt toerben: maer ben ouben^Bif* 
fcljop toerb geheel bergetem 381$ nu be pacificatie ban 
<G3ent gemaeht/ cn bat 00b be fatisfactie ban l^aerïem 
bcracco^öeert toa# / en be 25i{i’eBop JBtcrlo toeberom 
in pojTciïie en ticfit ber goeberen guam ,• fo berfocht 
ben cuöen 25iffcfiop Hoba terra / brie ntibbelretijb 
fijngereetfilber engoub alberteert babbe/jijngerex 
ferbeerbe 1000 gulben jaerlijr totfijne alimentatie i 
llDacr jBierlo / naer ’t gemeen fpjeehtooo?b (fo $0* 
ba terra fcb?ijft) Nihil ingramis Monacho, (bïant 
Ijp jfDonib toao getoeefl ban be o?b?e öer ^eöicarcn) 
en boebt nergens^ min om / al# om fijnp’onioto?/ 
biaerom Ijp een reguefieaenben p?ince ban <©tan* 
gien obergaf/ om fijn boo?fcb?eben penfioen jaerljji: 
temogen ontfangen/ en om te beter tot fgn meninge 
te bomen / fo fcb?öft bP ben z 1 jpeb?uarp / en 00b baec 
na ben 12 giunp i y 7 7 b?ieben aen ^lonbbcer 38b?iaen 
i^eere ban ^nieten / boe ter tijb <©oubetneut ban ber 
Coube / ter fabe ban oube hennifTe bie bP aen ben fel* 
bentoonenbe tot3Cptfpoelgebab babbe/ombemaen 
ben p?ince ban «Drangien bebulpig te totllen toefen / 
alfobp fuffineerbe ober be 4000 gulben aen ben fel* 
ben jiDterlo ten achteren te toefen / inbentoelbe bP 
feerblaegt ober ben 23iffcl)op Höierlo/en feib onber 23?ief 
anberraibu.O/ toifïen mijn tieren toat.fpijt/boogmoet 
enberönet/ biegoebefcboon-tooo?bgebenbe|Donib/ 
fonber menen / mp Die b^w mijn (ioel geruimt bebbe/ tnra aen 
iO bocnbe/mijnj|ceren fouöcn bem tfamen beltoon.< ff" ^ 
beren / en mebelijben metmp hebben; tot ü^acrlem 
bomenbe/ befe toaerbige 25iffcbop/boen mijn Coiu tm/nra. 
fijnl^cba mijn ijuisiraetfcbeepfouöeboen/bieibbans^ 
atreebtbaer bebe brengen / beeft bie boen nrrefteren: 
toeberem ’t bui# ban Clae# ban ber üaett/bp mijn tot jnstóio' 
mijnfdf# tooninge geboebt/ toa#fjp tot noch toe ge* ftj"» 
toêlbelijb beboubenbe / en gebjuiberibe / baer en boben l 
begroef bP ttoec bofferen met gdb in be fcboc?freen/ cn « 
liep toerb ban fijn febapen na 25?abanb toe/boe bP niet« 
tooi# genoeg pluchen en mocht / liegenbe D’cen logen 
ober b’anber bat bP geen gelb en babbe om mp te bèta- cc 
len / niet te min be pionier# bie bonben ben 28cp met« 
(leert met al / boo?t# meer anbere fpijten mp achter cc 

rugge gebaen / toare te lange alhier te herhalen. <©an ^ 
nu bo?t# (fcb?Öft bP) beeft bP bom berftout / oob (lil* cC 
ftmjgenbe / te bcrbuerèn ’t lanb bet tocih cm ’t bui# te«« 
3Cbtfpocl leib / (altoo# bcojmael# bp mp geb?uifst) tot« 
fijnfetf#p?Ofjjt/ cui nihil fatiseft, inexplebili haben-<c 
di fiti correpto. hierom neem ili mijn berc tot onfe on* <c 
berlinge cuöeb?unbfcbap/bcgerenbe bertdptnbefe<c 
mijne grote beljoeffelijbbeiö/ niet bebbenbe ceïi bienaecee 
bie mp leiben mach / ban een oube bicnflmacgt / fitten*cC 
be hierin een geleent bui#/mp bebulpig te toefen /en « 
aen ben ^?inte te recommanberen / bat ib tot mijn ge* cc 
reebtigbeib mach bomen. 3©a# cnbertebent. idem cc 
ille rotus quidquid eft vefter Nicolaus a Nova terra de- « 
folatus ab hominibus, (bier fcbcen toat te ontb?eben/)cc 
qui fpero erit confolator meus. ©p te bant (lonb ben cc 
i*SW*577' _ «. 
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D€ pjine ban <®tangten fjiclts Dem geburcnbe bc* 

fentijb meefl al Denen totJBtööclDurg /reifenöe 
fonfttjDsi ban D’een ^tebe tnö’anöerembe^obinne 
ban lEeclanö / aitoaer fjp bageltjje abbectentle Dceeg 
ban alle# toattctom ging. ^e Staten ban^ollanö 
en ban bet j|oo?Der-tjuamei: Dabben eenige uit ben Da* 
ren gecommüteert/om Den bpben felbentebouben/ 
en op alle bageltjfcfe boo?ballenbe fatten te btfponecen. 
jBibbelcetijb en lieten be Staten ban i^ollanbm'etaf 
op pare eigen berfebcvtnge te benben / en baren ®Duin 
in ’tgebeel te b?engen > om’ttoelb te betertetoegcte 
hengen/ Dabben fp Detooge geljeelop SUmfterbam: 
ben ©berfïen gelling Dabbe fecrete lafi befelbe ^tab 
toaert boenlDD met lifï te mogen innemen / en men 
fcD?eef uitten name ban be Staten ban ^ollanb b?ie* 
ben aen ^onop/batbP Den «©berften gelling in alle 
't gene Ijp met Dem foube communiceren Dem alle ge- 
Doo?/DwIP^/öien|l en bpfianb foube boen /baerboo? 
be boo?f5 ^onop en gelling toeberom bp ber fjanb na* 
men te b02beren ben aenflag bie fp lange boo? befen 
(als? top becDaelt Debben) Doorgenomen Dabben / fon* 
ben ten Dien einbe bacc toeberom binnen f&ieterïBil* 
!emf5. ban ï^aerlem / om op alle# te letten / en ben 
boorgaenben Danbei te p:eparercn. jfêSaer bie ban 
SUmftecbam bielöcn feer fcDerpe toacDt/fobatfeniet 
beel uitrechten en feonben / oob en bonb be Prince ban 
<©rangien ben aenjlag/ato Dem bie boo? $I0ee|f er JBtb 
lem 23aröefiu3/ en peter ïBillemf?. aengebient toerb 
niet goeb/ boorbien bat alle be toegangen genoeg bp 
bie ban SCmfterbam biaren toegepaelt / en bat be aen* 
fïagente toatergcDeel onfeber toaren/ algbantcfïi!/ 
ban te hert toapenbe / en meenbe men beDoo?be al met 
facDtigDeib te Danbeïen/ en ben tijb noch toat in te fien/ 
toilbe ooli bat men metteberbopinge ber goeberenban 
Dieban9JlmfïerDam foube opDouben enfuperfeberen. 
flDaerom be Staten ban ^ollanb goeb bonben ttoe‘ 
briebenacn bie ban Sümfïerbam tefcDnjben/ b’eene 
aen be 25urgemeej?eren en 0cgeerberö ber felber <§te* 
be / en b’anöere aen be fcDutterpe enburgerpe albaer. 
3^en brief aen De boo?f3 25urgemeef!eten toa$ luiben- 
be albusf; 

T? Erfame, Wijfe, Voorfienigé Heeren: Wy hebben 
fyiefban xZ/nu tot meermael, 1b aen u luiden in het byfonder, 
ten^fatT a^soo^in het gemeen vooralle dewereltdoen verkla- 
jgolianö ren , de oorfake en redenen, waer door wy gerfootfaekt 
aen bie fljn geweeft de wapenen aen te nemen jegens den Span- 
tteröarrT g‘aerc*en en hare moetwillige heerfchappye: fulx men 

nu ook liet genoeg, alle d’andere Steden en Provinciën 
van den Nederlanden, gedrongen te worden van gelij¬ 
ke te doen , om der felver Spangiaerden , godlofe en ge¬ 
weldige regeringe t’ontgaen, en niet te vallen in de uit- 
terfte ellende van de eeuwige flavernye, daer in van 
den beginne de voorfz Spangiaerden gearbeid hebben 
den felfden Landen-en goede onderlaten van dien te 
brengen, fo met liftigheidals met fortfe. En indien ten 
aenkomfte van den Hertog van Alva alle de Provin¬ 
ciën met gemeenderhand, om fulx te verhinderen hen 
hadden gevoegt,en gedaendatnu byd’een voor en by 
de ander na ten laetften wel fchijnt gedaen te worden, 
en waren, ontwijffelijk de Landen, Steden en luiden 
nietgekomen in alful ken groten verderf, verwoeftin» 
ge, onfprekelijke fchade en verdriet,nochte by den 
Spangiaerden niet gefaeit geweeft het fenijn van de bin- 
nenlandfe twift, onvrede, en vyandfehap tuflehen de 
Provinciën en ingefetenen van den Nederlanden : waer 
door de felve Spangiaerden haren macht fterkende, 
niet en fochten , dan d’een na d’ander te onder te bren¬ 
gen , en alle hare regeringe en moetwille fulx t’onder- 
worpen,dat fy luiden daer af, en van alle de rijkdom 
van dien, fouden mogen blijven Heeren en Meefters 
lotharen appetijte en lufte,alsnu dagelijx fo langer fö 
meer aen den dag komt, ook hare werken en bofe da¬ 
den genoeg zijn uitwijfende. 

Gy luiden weet wel dat tuflehen ons en u luiden 
nooit eenige onvrede of vyandfehap en is geweeft, dan 
door de gemeenfehap die gy luiden hebt gehad metten 
Spangiaerden,onfe fo bloeddorftige vyandenen per- 

turbateurs van de gemene rufte en welvaert. God i< 
ons getuige, en mach ook blijken by allen onfen ver- 
foeken , vermaningen, verklaringe en allen onfen han¬ 
del , en fonderlinge uit het guntnu laeft tot Gent tuffen 
den anderen Provinciën en ons is gecontradteert, van 
de oprechte genegentheid die wy altijd gedragen heb¬ 
ben totteneendracht,geruftigheid,vrede enverenin- 
gevande Landen, om den Nederlanden, en vooral 
den Landen van Holland, en alle de lidmaten van dien, 
wederom gebracht en gehouden te mogen worden in 
hare gerechtigheid en welvaert, daer voor wy tot noch ; 
toe gevochten en ons niet en hebben ontfien , goeden / 
bloed, wijf en kinderen op te fetten jegens onfe vyan- 
den, jegens wiens geweld en hoogvaerdigheid wy heb¬ 
ben geftelt de rechtvaerdigheid onfer fake, ons voorts 
vertrouwende op de fterke hand Gods. 

Nu mach een yegelijk voor oogen fien hoe wonder- *• 
baerlijken God almachtig (die gelooft en gedankt zy ^ - 00* 
in der eeuwigheid door fijne onbegrijpelijke genade, 
den voorfchreven Spangiaerden ennaturele vyanden 
van onfen Vaderland , en van de ganfche Nederlan¬ 
den , in haren meninge en voornemen heeft verhin¬ 
dert, haren macht gebroken, en de fake defer Neder¬ 
landen door eendracht en vereeninge genoeg van alle 
de Provinciën van dien, in fuiken ftate heeft gerefti- 
tueert en weder opgerecht, dat aen alle zijden goede 
occafien en middelen voor handen zijn , om alle de 
voorfz Landen van de voorfz uitheemfe Spaenfe na¬ 
tie, en van haer-luider tyrannye te verloflen, en de 
felfde wederom te brengen in hare vryheid, neringe en 
welvaert. 

’t Welk hoewel by elk een na fijn beroep en gele- 
gentheid, en byfonder by de O verheid en Magiftraten 
wel behoort waergenomen, behertigt en beneerftigt te 
worden : fo en hebben wy nochtans tot noch toe niet 
konnen fpeuren,of bemerken,dat in den uwen veel 
daer op is geler of geacht geweeft, en veel min, dat gy 
luiden u begeert te vereenigen metten Staten en’tLi- 
chaem van den Landen van Holland , daer af gy luiden 
een lidfnaet zijt,en voornoemtlijkaltijdzijtgeweeft, 
of met den felfden en anderen u luiden mede-lidmaten 
van dien begeert te houden eenige gemeenfehap óf 
vrundfehap, fonder de welke uwe welvaert niet wel en 
mach worden gevordert: maer tér contrarieu luiden 
en uwen burgeren niet te verwachten ftaet, dan allen 
onruft, achterdeel, hinder en fchade, ja ten laetften <ie 
uitterfte ruine en bederfeniffe van uwer Stede en Ge¬ 
meente: fo men wel geilen heeft,hoe lichtelijk alle 
handelinge, koopmanfehap, en neringe kan verlopen 
van een onruftige en onverfekerde plaetfe op een an¬ 
der, daer den gemenen man fonder nadenken, haetof 
onvrundfehap van yemand te vrefen , vrymoedig mach 
handelen en wandelen. 

Wy en konnen niet denken of begrijpen de fwarig- 
heden die gy luiden foud mogen hebben öf makeh , 
om met ons te verdragen, ën u felven met ons te ver- 
eenigen onder het gouvernement van fijne Princelijke 
Excellentie als Stadhouder der Landen van Holland, 
nademael wy u luiden als onfe mede-lidmaet van de 
felfde Landen, by anderen onfen fchrijven, verfoeken 
en vermaningen voor defeh, alle gevoeglijkheid, vre¬ 
de en vrundfehap hebben aengeboden , en datter egene 
redenen en zijn van eenige twift of onvrede tuflehen 
ons, of om eenige wapenen jegens malkandereïJte voe¬ 
ren. De Spangiaerden houden wy voor onfe en der 
gemene landen vyanden, als nu doen alle d’andere Pro¬ 
vinciën met ons,en gelijk wy wel vermeinen dat gy lui¬ 
den de felfde niet en houd voor vrunden, nochte datgy 
luiden, of yemand van den Lande, haer-luider partye 
langer wilt houden. IndeReligie is wel waer dat tufleft 
ons en u luiden eenige diverfiteit en onderfcheid fttach 
zijn, maer en is egeen fake om daerom in de gemene 
fake van den Lande, belangende de politie-, vrydom- 
me, gerechtigheid, en welvaert van het gemeen Vader¬ 
land , in oneenigheid en verfcheiden te bllj-ven, te mifi, 
fo Wy altijd verklaert hebben, en als noch verklaren, 
de wapenen om de Religie nooit aengenomen teheb- 
ben, en dat wy alfulks de fake geftelt hebben aen het 
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ad vijs vaft de Generale Staten van den Landen , als 
blijkt by ’t gunt op te Vrede-handel tot Breda, van we¬ 
gen fijne Princelijke Excellentie en ons luiden is gepre- 
fenteert, en in den Articulen van den tra&aet en ver¬ 
bond tuffchen den anderen Provinciën en ons, laetft 
gemaekc tot Gent genoegfaem is vermeit en verdra¬ 
gen, Tonder dat onfe intentie is,ymand in fijn confcien - 
tie, of tot onfe Religie te bedwingen , het welkverde 
van óns zy: fo dat wy niet en weten wat imereft of fwa- 
righeid gy luiden diesaengaende voorderfoudet mo¬ 
gen pretenderen of voorwenden. Imrriers zijn wel te 
vreden u luiden te latende vrye difpofitie op het ftuk 
van de Religie in den uwen, fulks gy luiden te rade be¬ 
vinden fult,of totgeruftigheid van uwer confcientie,en 
van uwe gemeente te dienen. Daer toe,voor fo veel des 
nood zy, men van defer zyde u luiden ook wel geven 
en accorderen fal volkomen macht en autoriteit,als wy 
ook niet en twijfelen,datmen uluiden en uwe gemeen¬ 
te foude mogen geven fatisfadrie en voldoen in alles 
daer toe eenige reden mochten dienen, indien gy lui¬ 
den niet van meninge foudet wefen,ufelven yanonste 
demembreren ,maermetonstevereenigentot vorde- 
ringe van des Vaderlands gerrfene befte,daer in ook ge» 
legen is u luiden eigen , en uwe burgeren profij t, en is’ t 
eenig middel,om wed erom te komen in fleur en voor- 
fpoed. 

Het welk > want wy u luiden en uwe Burgeren van 
goeder oprechter herten zijn gunnende: fo is als noch 
bydefenonsernftelijk verfoek en vrundlijk begeren, 
datfoverdegy luidenniet en denkt of verftaet in twifl: 
of vyandfehap jegens ons te blijven, gy luiden delen 
aengefien, wilt deputeren , en by ons fenden tot Delf 
eenige gequalificeerdeperfonen, fo wel van wegen u- 
we Collegie van den Magiftraet, als van wegen en uit 
uwe gemeente, indien fulx oorbaerlijk is ,om te han¬ 
delen en af te doen alle gefchillen en oorfaken van allen 
twifl:, twedracht en vyandfehap die tuffchen ons en u 
luiden foude mogen zijn. Of indien u luiden fulx be¬ 
ter gelegen is de voorfz. Gedeputeerde te willen fen¬ 
den tot Leiden of in den Hage, t’ uwen beften ge¬ 
vallen , alwaer wy niet laten fullen eenige uit onfen 
naem, ten fijne als boven, mede te doen verfchij- 

' . nen, terftond enfo haeft wy van de aenkomfte van 
'Nik voorfz uwen Gedeputeerden fullen wefen ver¬ 

wittigt. 
En tot verfekercheid van uwe Gedeputeerden, om 

fonder eenige vrefe ten voorfz plaetfe te komen, fal 
voor hare Pafpoort of Saulfconduit, voor fo veel nood 
fy, dienen defen jegenwoordigen, by den welken 
wy ook mitfdefen, gebieden en bevelen allen Offi¬ 
ciers, en Magiftraten, Overften, Capiteinen, haren 
Lieutenanten, Bevel-hebbercn en foldaten, dat fy 
luiden, en elk van hen de voorfz uwe Gedeputeerden 
toonderen defer van Amfterdam ter boven genoem¬ 
den fteden van Delf, Leiden, of den Hage, vry en on- 
verhindert laten komen, pafferen, vertoeven en we¬ 
derkeren, fonder hen te doen of laten gefchieden eenig 
belet,maer alle vorderinge en byftand,des noodofver- 
focht zijnde. Eerfame,Wijfe,Voorfienige Heeren,onfe 
Heere God fy met u. Gefchreven tot Delf, den 17 
Decembris. Anno iyy6. Önderftond gefchreven, de 
Edelen en Steden vanHolland,reprefenterendedeSta¬ 
ten van den felven Lande, u luidengeafFe&ioneerde 
toegedane. En watnaerder. Ter Ordonnantie van de 
Staten,by my ondergetekent. C. Rechtere. De fuper- 
fcriptie was: Eerfame, Wijfe, Voorfienige Heeren , 
den Burgemeefters en Regeerders der ftad Amftel- 
redam. 

ss?tef €n b?ief aen be ^cbutterie dn 25urgerie toaö in- 
zf Ö°uöcnöe in effecte / bat fp luiben eertijbO aen be 

ba* igap BurgemeeflerO en ïBagiflraten baerbee ^tebe ge# 
ïanb/aen fclj^ebcn en berfocln babben/bat alle ttotfl/ ttoeb?acbt 
De 23uc’ en bpanbfcbap / boo? toebocn bec ^pangtaeeben 

tuffchen be fleben ban l$ollanb gefaeit/ en een ujb 
lang getocefl / c.enO bergeten en achter rugge gefielt 
3ijnbe/ fp lutben en be flab SUmllecbam/ alö een 
Hliömact ban Igollanb tn b?ebe en b?unbfcbap met 

75$ 

?erie en 
fcïjutte» 
:ie ban 

iiam. 

benluiben foube mogen toeeben bereenigt/ tot bü?be# 
ringe ban bare netinge en toelbaert/ en ban ’t gemeen 
bcfle bet Éanben/en om met gemeenbec machten 
eenb?acljt be toapenen alleenlijb aen te nemen/ en te 
geb?uiben tegen ben «^pangiaerben/ en baten aen# 
bangeren / alö bpanben bec gantfeber ^cberlanben / 
en perturDateurO ban be gemene rufle: fonbeebatfe 
totnocbtoebanbenfelben 25ucgemeefleren enjBa# 
giflraten eenige anttooo?be obeebomen babben / baec 
uitfe bate meninge en intentie babben mogen bet» 
(Iaën, 3©aerom fp nu boo? belaetfleretfetenfelben 
fine tn ’t lange aen benïuibcn gefcb?eben babben: 
maec aifofpbebucbttoaren/ batmoge!pbenfcb?i> 
ben niet boo?geb?acbt of geopenbaett foube mogen 
toeeben ben genen bie’t Deboo?be/ en bpfonber ben» 
Uitben/ bie aifulbe fabe p?incipalii& toaoöetrcffenbe 
en aengaenbe, ^o en babbenfe niet bonnen laten/ 
benluiben een bubbelt baec ban obec te fenben/ ten 
einbe fp luiben / be fabe en benlutbec aenbiebinge baec 
uitberflaenbe/ motbten toeten en oo?belenbareme# 
ninge / en b?unbelöh beefoeb / en beo te betec henlui# 
ben eigen / alg best gemene ©aberlanbo p?ofpt / ge# 
euftbeib en toelbaert mochten helpen bo?beren/ en 
fulcte bomen tot eenen goeben en gebjenfebten einbe 
ban ben ttoifl en hrijgO-beroerte/ $c. 

t©efel)?teben toeeben gefonben boo?eenen 2Cb?iaen 
5Ianf3. ban25ueren (Cromflager/ bie ben 18 <©e# 
cemb?iO beo namibbaego omtrent b?ie uren albaer 
boo? be poo?te gebomen 3f)nöc/ en fbnen dommel 
tot meermalen geflagen bebbenbe/10 ten laetflen bp 
befcbuttertebtebetoacbttn be pooien babben / bin# 
nengebaelt/ eniobe pookte aen toebec3ijben terflonb 
gefloten / fulr bat geen 25urgcr0 bp bem bomen en 
mochten / en iO be Schout omtrent een half ure baec 
na albaer gebomen/ en beeft bem betbe be b?ieben 
afgenomen/alfobefcbutterO ben b?ief aen benluiben 
niet aenbaecben enbo^fïen/ boe tnelbPbenbie boo? 
beo «^cboiito bomfie gep?efenteert babbe/en na bat bP 
be bneben ontfangenbabbe/ belajïe ïjp bem terflonb 
toebec te pafferen/en fotjp beefoebt anttooo?be / of ten 
minflen recepiffe/feibebeboo?f3 Schout/pabtu ter# 
flonb ban ber flab fonbec eenig bertreb/ bunbt bet 
ono goeb fo fullen top anttooozben / fo niet / fullen bet 
laten/ en mofl alfo fonber eenig anttooo?b toebecom 
bertcecben/ bectoebenbe met-te-min tot beo anbereri 
baego te 9 uren buiten ber poonen in be ©002-fiebe. 
(Cbentoel hebben bie ban ï^ollanb bie ban ^Imfler# 
bam fo becre geb?ongen/ bat fp in jBartio beo na# 
bolgenbe faero bacevföebeputeerbc gefonben hebben 
aen ben ^?ince ban ©rangien binnen ^o?b2ecbt met 
9. Articulen / bicfpboo? fatiofactietoareneifcbenbe» 
5^aeropbp benp?ince bpsipoftille op elb artteui to 
geanttooo?b ben 2 2Hp?ili0:maer alfo bie ban 2Cm# 
flerbam ben baer mebe niet en btelben boo? gccönten# 
teert / maer berfebeiben uitblucbten focljten; fo i0 
bpben p?ince ban «Drangien en be Staten banmol# 
lanb / tegen bie ban ^Cmflerbam gep?otefleert boo? 
<®ob/ en be ganfclie toerelb/ bat bet aenben/noeft 
aen be Staten ban l^ollanb niet en flonb bat be 25uc# 
gero ban tCmflerbam niet en geraebten tot baer oube 
p?ofperiteit/ toelbaert / getooonltjbe neringe en nego# 
ctatie/ maec bat boo? be moettoilligbeib ber 25urge# 
mecfleren ban SCmfterbam be fabe toerbe gebilaieert/ 
en be burgeren mibbelretpb berfleben bleben ban 
bet beneficie ban be pacifitatie^ier tegen hebben bie 
ban 2Hmflecbamtoeberomcontrarie p?oteflgebaen/ 
en toerbe be fabe bafl fo gebeinObelijb geb?eben/en 
gaenbe gebouben / op hope ban beranber inge/ en boo? 
toeflobtnge bandon San ban <0oftcnrp/lifligbctb 
ban eenige ban ben ïtabe ban «^tate/ en ’t beleib ban 
eenen peter peterf3 / gctoeefl 3önbe Schout bin# 
nen Sllmfterbam/ bie bp ben ^pangiaeeben toao 
bertroeben op bet hafleel ban 3Cnttoerpen/ bat be 
fafeetn lange tpb niet en beeft bonnen geaco?beert 
toerben/ fulr einbelijb be Staten ban l^ollanb / 
in|^obemb?t 15-7 7. be flab met een entrep?infe bie 
qualpben gelubte / meenben in te brtjgen/ fulr tot* 
t’5ijnber plaetfen fullen bethalen: tn boegen bat be fa# 

^ f f2 ttëfaaie 
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titffame estft Defïot^tl tO getoeed Doo? ntffcpen fp?eben 
ban Die Dan atrecpt / Den 8 ƒ eb?. in Den jare 1578. 

D€ ©?incc Dan <©rangien peeft binnen IBiDDel* 
burg eenigc p?opofiiien geDaen in <Decemb?i / De 

todbebp Den graten Dan Rolland gebifiteert3pnbe/ 
pebben Daer op rcfolutie genomen/ en eenigc uitten pa* 
ten gecommittecrt/om na jlSiDbelburg te reifen bp 

10. b. öenboo?noemben©?ince/namentlpblgeere<©ttoban 
(F i0+') (gguionf/i^eeeebanöenenbucg/niDDec/ilieeflec H* 

Dnacn ban ©Ipenburg en lan ©outoelf3.ban3£o?* 
D?ecpt/ (3|onbpeet 3ftoapamban SCImonDe 25urge* 
meefter / en ïBecder SCrent ban Dei* jBeer ^eccetariO 
ban «Delft/ 3©illem ban Et00 ©utgemeeder ban Elei* 
Den/45ecrit Co?nelif3. ban ©loootopb ban Kotter* 
Dam/enSangiacobf3 ban KofenDaelbanDer<©ou* 

tf>?opo> De /De toelbe metten anderen »©ebeputeerDen albaec 
fme uan foefcnDc / fouDen met fpn Ctceüentie befoingeren. <&z 
Snee pjopofüie beflonb in acïjt poincten/ Daer ban eenige 
ban <£>< toaren cabenbe De fabe ban De oo?loge / en ’t onderpou* 
raf,9ini jjen ban Dien/ aio ooh ban DeEticenten. 
beVuur'a/ <®P bet eecfle poinct / beroerenDe Dat De Staten fe* 
m be te* ftecc pen-luiDen (©eDcputeerDe met bolbomen indruc* 
foiufsc tjg fouDen fenDen op De bcrgaDeringe ban De Staten 
m <©enerael tot ©?uffel / pebben De Staten ban Rolland 

Daer toe gecommitteert een uitten Abelen / Den SDbo* 
tact Jtëeederpoutoeio ©upo/en <DirftDe23pc3Fo« 
rif3. metiXEeedcr ^anninb ban Jporeed ©enfionariO 
ban libmaer/ Die ban Zeeland Dabben bangclpben 
Daer toe eenige uitten paren gecommitteert. 

<0p ’t ttoebe poinct / belangenDe De Elicenten / io bp 
Die ban Rolland cn <©eDeputeerDeban t^eeIanD ber* 
daen/ Dat tjoetoel De gemene fabe bpDe impodenban 
De Elicenten groteltjr toao gebo?Dert en gefipft ge* 
toced / in Dcc boegen Dat fonDer De felbe qualpben an* 
DeremiDDclen boo? panden toaren/toaerupt begrote 
onboden / (onderlinge ban De fepepen ban oo?loge t’on* 
Dorpouden fouDe mogen too?Dcn gebonDen/ Dat men 
nocptanO om De negotiatte/ neringeen booppanDeiin 
DenEtanDeban Rolland en Zeeland te bepouben/be 
felbe fouDe mogen afdellen/enten bepoebebanbege* 
mene fabe in De plaetfe ban Dien/een impod op De grei* 
nen in mantere ban conbüp gelD fouDe opdellen. 

<©P’t beide en bierDe poinct/Dat men totbetoaer* 
tïtffs ban De ElanDen ban Rolland en ^eeianD/ toebec* 
dant en brenbinge Der bpanDen ojDinarie fouDe onDer* 
pouDen 50 benDelen bneepten / elb benDel tot 1 r 3 poof* 
Den / 200 paerDen / 300 pioniero/ mitfgabero 45 fepe- 
pen ban co?ioge/cnbatin aio boo? Rollanden SSee* 
land/D’onbodm ban alle toelbe bcpgO-rudingeober 
De 100000 gulDen termacnD fouDe beD?agen/enDat 
men boben Dien Den Staten ban De anbere ElanDen/ 
iiocpbantoegenDe ElanDen ban Rolland en Zeeland 
fouDe pzefenteren tot affidentie en onDerdanD / om 
ober De bpanDen en ^pangiaerDenmeedertebterDen 
50000 guIDeno ter maenD / mito Dat bp De felbe ,^ta* 
ten <©emrael fo becl fouDe toerDen geDaen/ Dat De ^te* 
Den en HcDcn ban Den ElanDe ban Rolland en ^ee* 
lanD gcfcpareert/toeDerom onDer pet goubernement 
ban Den ©?ince metten boo?f5 ElanDen en paren licpa* 
me refpectibc beccnigt / en ban De jegentooo?Dige gar* 
nifoenen Daer noep binnen toefenDe/ontleDigt moep* 
ten 3pn. ^Docp paDDcn Deboo?f3 <J5eDeputeecDen lad 
pen Dien aengaenDe te mogen confo?meren mettet aD* 
bpö ban Den |9?ittcc en D’anDere <©cDeputeecDcban 
l^ollanD alDaer toefenDe/ mttfgaDero De Staten ban 
EedanD / fo berre Daer anDere beguamc miDDelen 
moepten gebonDen toerDen. 

«©p’tbpfDe poinct / beroerenDe eenige ouDe fcpul* 
Den/toecDen gecommitteert <OirP 5Janf3. ElonP en 
^tclaeö ban Der Elaen / om Daer op te letten / en met* 
ten ElDbocaet (aio ban De fdfbefcPulbc en gdegentpeiD 
ban Dien Itenniffe pebbenDe) t’aDbiferen eenige miD* 
Delen/ om ban Die fcpulDen eenige betalinge geDaen/ en 
Den fcpulDenaerst gegeben te toerDen eenig contente* 
ment / om naberDaer opbpDen Staten gelet enge* 
Difponeert te toerDen / fulr alg men bebinDenfoube 
boo? Die tpD in Desi ElanDtf bermogen te toefen* 

<©P ’t fede en febenDe poinct / nopenDe ’t bertretbm 
ban Den j^inte ban ©rangien na 2$?abanD/Daerop 
feer aengepouDen toerDe/ en toie gcDurenDe fpn €rcdl. 
aftoefen / aio fijn Uteutcnant fouDe gebieben/ ber* 
PlaerDen De boo?f5 Staten nietraetfaem te 3ijn/ Dat 
fijn €rcellentie uitten SanDeban ï^ollanD en EeelanD 
fouDe bertrecPen/fo tod om ’t groot perpbel Datfebe* 
DucptenDe toarenboo?Den perfoon banfpn€rcellett* 
tie/aloomDeaffairen enfaben ban Den felben Elan* 
Den/ De toelPe pet aftoefen ban fijn €rcellentie niet toel 
en moepten lijDen / en fonDer pet goubernement en 
fo?gbulbigbeleibbanfpn €rceil. appacentipp fouDen 
bomen in een confufie en fulb berloop / Dat niet alleen 
De felf De ElanDen/ maer 00b alle D’anber $?obincieri 
in’tgenerael (fobenlpb io poe bed De ElanDen/^a* 
benen/ Kcbieren en ^terbten banï^oUanb en ^ee* 
lanD impo?teren) Daer Doo? fouDen mogen' geraben in 
grote beraeptinge cnftoarigpeDen. ESibDenDe De boo?* 
fcp?eben Staten fijne p?inrelijbe €rceïl. Dat fp ïuiDen 
fijne p?efentie alpicr mogen bïijben genietenDe / berpo* 
penDe Dat metter pulpe ban Den almogcnDen <©oD/ al* 
le fabe Daer Doo? in beter o?D?e gedelt/en fpn€jrcell. 
ban groten arbeiD/ fo?ge en moeite metter tijD fouDe 
too?Den berUrpt/ Daer toe De boo?noemDe Staten/ 
boo? fo bed in pen toao / pen Diendelijb toaren aenbie* 
Denbe / en niet en fouDen laten te Doen paer uitterde 
bltjten neerdigpetD. ^iettemin/inDien fpn €rcetl. 
aio De bede benniffe en infiept pebbenDe ban alle om* 
danDigpeDen cn-gdegentpeDea Der faben/ bebinDen 
fouDe fpn bertreb tot generale conferbatieenoo?baer 
DerSanöen te Dienen / foberdonDen De Staten Dat 
fpn €rcell. alboren bcpoo?De berfebertte 3pnbanDe 
SanDen en ^teDen ban BlaenDeren / infonDcrpciD 
ban De plaetfen Deo? De todbe pp altpD fouDe mogen 
pebben b?pen afganb en toeganb tot Dcfe ElanDen / met 
goeDe berfeberinge ban fijn €,rcdl perfoon/ en Dat ge* 
DurenDe ’t aftoefen ban fpn €rcell. De regewnge Der 
boo?f3 ttoe ^?obincien ban HollanD en Zeeland fouDe 
daen tot lad cn beleiüe banbe <0eDeputeerDe ban De 
Staten / tot KaDen neffené fpne €rcell. totter finantie 
en totter 9lDmiraliteit refpectibe. 5Bel berdaenDe Dat 
fpne «greell. fouDe gelieben te dellen een perfonagie 
ban aenfien/aiofpïie CrccUentie Elieutenant Cene* 
rad / ober allen Den beierde bandenbrpgobolbe en fa** 
beban Der oo?loge/ onder alfulbe indructie/alo fpn 
«gjccellenne met adbpO ban Den Staten Den felben 
Daer op fouDe gdieben te bcrlenen. €n pebben De ^tc* 
Den boo?fo beel pen aengaetDaer toe geDenomineert 
Den l^eere en <®?abe ppilipo ban l^openlo / Danbp 
Den €Delen toao geDenomineert/fo Den <©?abe ban 
Den E5erge/alo Den <©?abe ban J|openlo/ om eent* 
ge ban beiDe De perfonagien tot djnre €jcceHentte 
goeDDunben Daer toe gedelt en gecommitteert te too?* 
Den. 

<0p pet acptde poinct / nopende De fo?tificatien/ 
fouDen De Staten niet nalaten te Doen alle Deboir/ fa 
tod om alle De begonnen fo?tificatien te bolmaben/ 
aigoobte bo?Deren Degene / Die fpn CrcellentienccD 
goed binden / en in Den Steden Daer buiten gelegen 
fal o?Donneren / boo? fobele eemgfinö Doenlpb fouDe 
toefen / cn D’ingefetenen ban Den Steden of San* 
Den/ D’onboden ban Dien moepten D?agen ofte ber* 
ballen. 

©oo?tö pebben De gedeputeerde ban Rolland laf! 
gepaD/ fpn €rcellentie aente Dienen/Dat fp begeren 
Dat Die ban belandde boden ban Defo?tiftcatienin 
pare p?obincie te Doen/ alleen fouDen D?agen/ aen* 
gefienfpluiDcn paDDcn te D?agen alleen / De nodige 
fo?tificatien tot <©uDetoater / 3©o?cum / sparen* 
Darn/ De jgieubaert cn anDere plaetfen/Daec aen De fel* 
be ban Rolland meer Dan genoeg fouDen te D?agen peb* 
ben. ©an gdpben Dat De Staten ban Rolland ban 
adbpfe toaren en gefloten Padden/De gemene cjrcpfen 
en impoden op Den jegentooo?Digen boet noep boo? 
D?iemacnden te continueren / berfoebenbedat fulr öï» 
Die ban Zeeland 00b fouDe toerden geDaen/ om De unie 
en eenparigheid in aio gepouDen te too?Den / en eenige 
andere poincten: en Dat boo?to De boo?f3 <0eDeputeer* 
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tien ttt alle böü?ballcnbe fafeen en ftoarigfecöen bcc? 
mogen fouDen met aDbijfe banjtjne €rcell. en anDece 
©eDeputeeuDeban Den $002Dec-guamere ban ^ol< 
ïanDett^eelanD t’aDbijfecen en üeftuïten/ fuïjc 3Ptst 
ïufte en toelbaect Dec iSeDecianDfe $?obincicn f in 
ftaec-üebec confctemiefouDen bebtnDen te beljo?e1i: ten 
toace De fafee fouDe roeten / politie / föegeringe of ïïe* 
ïtgie/ in De ^obincien ban l^ollanD en^ecianDge? 
b>uifet/ of Dattet mare om eenig becbonD of aecoo?t 
met pcmanDen te mafeen / en Dat ooft fulfeef toarigfee? 
öeii of DifficnUeiten occurreerDcn/ Dat De ©ebeputeer? 
DefelfpeaeDfaemcnootoaei* bebonDen/ rapport Daer 
op te nemen/ intoclfeegebnllcn cefpectibeUiöDefelbe 
©eDeputeecöe niet cimeltjfe noclj abfoluteliife befïuv 
ten en fouDen/ ten toace 3P UuDenalbo?enï)aDDcnDe 
refolntie/ meningc en aDbijp ban De boo?f3 Staten/ 
toeïbeboo2f3cefoUim en infkuctie refpectibeipbefïo? 
teti Den z8 ^ccemtoip 1575. 

€n alfo liep Dit jacr ban 7(JmctDefeenanDei*ef)am 
Delingen/ Die top bö2DcrP herbalen fullenten etnDe» 

S3egfo ’(€ ip nu ttjö Dat top beginnen te fp2efeen ban <Don 
Irïina^ 1an ban^oflcnnjfe/DcPConinicban^pangienPba? 
nttJan (iaën toocDetv Detoeïfee met tommiffiealP©oubci:; 
ïan ban neut ©cnecaci ober De jleDerlanDen / tot Sturenburg j 
ye'15 gearribeert toap Den 3 $öb?mb2ip/gclijfe top in’t laet? | 

ge ban ’t boo2gaenbe 25oefe berfearit Ijebben / ban 
toaerljnaenDe^tatcn ©eneraelgefcfeKben Hebben? 
De/ aio berliaelt to/ljebben De Staten © neracl alDaer 
gefonDcn eenige ©eDeputeccDe / om fijne mentnge na? 
Der te berftaen. 3£aet op lip aen De Staten ©enerael 
gcfonDen beeft Den l^eerc ©20booft S§oufe/betoetfee Den 
28 j5obcmb2iO getoont ïjebbenDe 5ijne b2iebenban 
creDentie/ beeft De %'eren Staten aengeDient / Dat De 
I$eecci©ön3!oOan5nn aenfeomfte fouDe Doen binnen 
De iiaD ban karnen met omtrent ?o peerDen/ of met 
fefecc garnifoen ban j|oogDuitfen / mito Dat bem De 

' Do2getO eeD Doen feuDen ban gctroutotgbeiD/cn Dat lip 
elDaet fouDe bertoacbten De feomfre ban ba[e ©ecom? 
mittecrDe / om op aücp te banbelen Dat tot beb?eDinge 
Der ^eDerlanDen fouDe Dienen, 3£e %eren Staten 
©enerael bebbcnDen laetjlen $3bemb2tP Denboo?f3 
P2obooft J^oufe / Dcfe anttoooiDe gegeben. 

r\%t De bo02noemDcn Staten nooit berlïaen / 
an De ^noeft oofe metter DaeD bare ©eDeputeetbe «©es 
staten fanten geen laft en fjaöben gegeben / Ijem te P2e? 
*e.nf’ fêteren De fïab ban karnen in te bomen met garnL 
>uen * fosn ban J^oogbuttfen of anDerfiné. ©cel min Dat Do 
m ben buigerp Der boo?f5 ftebe Hem Den eeD ban getcoutoig? 

Beid Doen fouDen / aengemerfet men gerefolbeert toap/ 
[SU? tc aDmfttewn/ ontfangen/ bennen ofgefeoo2? 

uerto» faem 5ijn/ alp ©ouberaeue/ boo? onDerfïonb Deboo2f5 
n8Lm ^ne ^aoQbeiD fouDe bebben Doen bettteeben Dekpan# 
an. ginerto / en auDerc folDatcn / boeDanig Die fouDen (tjn/ 

„ benluïDen tocgcDaen/utt De j0eDerlanDen:geaDbopeert 
„ De pacificatie onlanr gemaebt metten P’ince ban 
„ rangien/en Staten ban ïgollanDenE'ecIanbcnbare 
„ geajfocieerDen: belooft Defeibe te onDerbouDcn na Daer 
5> foptic en inbouDcn: geaggreert / belooft en bef too?en/ 
„föban3ijnent toegen alobantocgen 3ijnc jisaieileit/ 
„ al’t gene Dat De Uoo2f3 Staten geDaenbaDDen tot Die 
„ ure toe. €n bet felbe geDaen/ te berf02aen De t’fa- 
„ menbom|te ban De geperale Staten / fulbealfetoao 
„ ten affcbeiDe ban Den öeifet CaroluO / en te blijben op 
„ bet gene alDaer gerefolbeert en begoten fouDe toer* 
„ Den / ten Dietple ©oDö /onDerbouöinge ban De üïoorm 
„ fe Catbolijbe Scitgte/ Degeboo?facmbeiD ban 3ijne 
5) Jtëai.enbet toelbaren en bootfpoeDban DefeiSeDer' 
„ lanDen. ^>at 3ijne UfoogbeiD fouDe banbbouDcn en on# 
„ DerfjouDcn alle De ouDe p2ibtlegten / ufamten en coflu^ 
„ men / en Dat Op bem niet en fouDe beljelpen in 3ijnen 
„ ïlaDe / notljte anöcrfinö met anöer perfonen/ Dan met 
„ naturcle en ingebo2ene Defer lanDen. 
„ 3©acr toe 51)11 i^oogbeiD totllcnDc conDefccnDeren 
„enbecflaen/ fouDe bem mogen berfeberen/Dat bpfal 
„ontfangen engeobeDieert toerben met fulbentoiilig-' 
„beiD/ gunde en genegentbciü ban alle De goebeom 
„Derfaten ban Oertoaet\ö-ober / alfo feer alp ooit cenig 
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naturel ppnee en ©berfte Defer lanDen/ met eene ecu*tt: 
toigeglo?ieDeboo?f3 lanDen uit een cibileoojlogege^ “ 
rejtitueerten gejleltte bebben fonber bloeblïo?tinge/ '«>b. 
to2eetljeiD/ getoelb/nocb erto?fie/ en alle anbere incom («F"M ?,} 
bememen 02Dinaerbjb meDc b?engenbe burgcilijfee 
oo?loge / in baer eerfie rude / deur en bebootfijhe libero« 
teit/ onberöe geboo?faembeiö ban baren ouDenna?<6 
tutrbjben p?incc/ met onDerbouDingebanDe Catljo^« 
Ipbe aoomfe Sïcl!gic.^iin ^oogfjetD biDDenDe te toil=« 
Icnbaedcn met De boomccmöe refolntie binnen Den« 
gclimittcerDcn tijDc/ obcmntö anDerp DoenDe/men «c 
niet en fouDe bonnen imerp2Cteren bet b^rtreb anDerp « 
Dan boo? een openbare toeigeiinge ban alfo €b?idelij;« 
fee reebtbaerbige en reDelijfee begeerte. 3©aer in De« 
boojf3ï|ccre pjoboodberfoefjt toerD/ te totllenDoen « 
3ijnuitterdcbcde/ metöefcöicbdren beguacmdrre^ <c 
Denen / Die bP fal feonnen beDenbcn. « 

«0>e Staten ©encrael bebben Daer na bare ©e'- 
Deputeeröe gefonben tot Eutfenburg/ en na eenige 
communicatie bp monDe bebben Ijem obergelebert 
Defe nabolgcnöe articulen bp gefcb?ifte/ Daer opljp 
fcbiiftelpfeopelbartyfeel becfigeanttooojt/ beiDealp 
bolgt; 

1. \ €n 3ijn 3|oogbeiD. <©e ©enerale Staten ban stmca» 
ZlDcn lanDeop gtderen bpmonDcUngecommu^ 

mcatienaDcr geïjoo?t en bcrdacn IjebbenDcbetboo^ bC%ta* 
nemen ban utoe l^oogbciD / beDanfeen Defeibe boo? al ten 
ban fo goeDe affectie en liefde alp ijp ben fdben lam 
Den toeD?aegt/ en fonDerlinge Dat bp berfelaert beeft De Sn o» 
maclit en toil te bebben / om uit De boo?|'3 landen te bergeie^ 
Doen bertreefeen bet ^paenp ferijgpboJfe met baren 
aenbangcrcn/ oomioeDelijfebiDDcnDeDatutoeSfoog# bm- 
beidgeitebe betfelfde metter DaeD te bolfeomenente11 
bededen/ Dat fp bertreefeen en uit Den lande blijbence 
fonder toeDerfeeren / of Dat andere ^paenfe/ uitbeem*cc 
fe en niet tngebo?en Defer landen toeDerom gefonden « 
toerden / D’toelfe D’ecnïge middel en toare remedie ip/« 
om De lanDen toeDerom in rudc te dellen / en alle mif*cc 
bertroutoen te Doen ophouden / bindende feer goed De£c 
meninge ban utoe ^oogbeiD ban De fcibe met gebeur?cc 
lijfee berfefeertbeid ober 3ee te laten berbocren. 

SYne Hoogheid gefien hebbende defeardcu- SSnt^ 
len , begerende daer op den Staten Generael 

van de Nederlanden te vernoegen en' voldoe- gan 0g 
ninge te doen hebben , feid , en verklaert op brarrt* 
elk der felver als volgt. Dat hy gereet is fijn be- 
loften te volkomen > en de Spangiaerden en 
uitheemfe mettér daed te doen vertrecken, ver- 
ftaet zijn Hoogheid dat de Staten infgelijx met 
een en ten felven tijde uit ’s Coninx Landen 
tullen doen gaen en vertrecken alle foldaten 
en andere uitheemfe by haer ontboden : maer 
fo veel aengaet dat fy feggen , fonder dat eeni¬ 
ge uitheemfe weder in den Lande fullen ko¬ 
men , verftaec zijn Hoogheid , fo den nood of 
buitenlandfen krijg fulx niet en vereifcht , in 
welken gevalle hy verftaet datmen tot befcher- 
minge der Landen , tegen de aenvechtinge der 
Francoyfen, of andere machtige vyanden, gehou¬ 
den moet fijn, met vremde middelen entolda- 
ten, den krijg gedurende, te gebruiken alfmen by 
tijden des Keifers Caroli hoogloflijker gedachte- 
nitTe fijn lieve Heer en Vader gedaen heeft, want 
alfo een Prince gehouden is fij n Land te befcher- * 
men, moet hy ook fijn heirkracht bereiden na 
de macht fijnder vyanden. 

a. JI&DeootmocDdfjfe biDDcnDcDat3iju^oogf!dDcc 
gcliebc allen Den gehangenen fonDer ramfoen loptetc 
laten. ‘s 

Alfoditarticul onderlinge voldoeninge isaen- 
trefifendc, moet het wijders welen gecommuni- 
ceert, om daer na te ordonneren als reden en bil- 
ligheid fullen vereifchen. 

3. allcramfocncn/ bjanDfcljattenencompo?« 
£ f f 3 fitten/ 
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Het tiende Boek. *5 
fitien/’tfpbiebp belofte / tebulle of obligatiegebaen 
en gefcïjicb 31)11 / nul en ban geenber toaetben fullen 
betblaerttocrben/ enbatmen ben eigenaren/ foibel 
ben boopluiben als» anbecen / fal iocbergebcn bc boop; 
manfdjapnen / meublen alé anbece goebecen in toe* 
fensijnbe/ bantoat nature bie 3?jn/ mitfgaberg 00b 
bc ö?anbf£0atten alrebe betaelt. 

Sijn Hoogheid is van mcninge vandebrand- 
fchaccen en compofitien redenen en juftitie te 
doen doen, na men in billigheid bevinden fal te 
behoren, en fo veel mogelijk fal wefen te execu¬ 

teren. 

4. «Dat utoe ï^oogbetb fal beïoben te onbecbouben/ 
en boen onbcröouben benb?eöe banbei gemaebtmeL 
ten|B?inceban <Drangicn/ bie ban ï|olianb enEee* 
ianb/ cn f)a«n gcaffocieerben/ na 3ön fo’me cnim 
Öouben/metbjefenbe iet baerinbatmctcnjïrcbttot 
b02öeringe ban öe <£atboiijbe Religie. 

Sijn Hoogheid is bereid te verftaen tot een ge¬ 
nerale vredehandel van den lande, behouden dat 
daernietin enkome tot achterdeel derRoomfe 
Catholijke Religie,en behoorlijkegehoorfaem- 
heid van den Conink. 

5Clle toelbe poinrten effectuelijb cn babelijb ban « 
bjegen utpel^oogljeib boibomen 3önbe. 25elobendecc 
boo?f5 Staten ban bare 3ijbe onderlinge de nabolgem£c 
be articulen. « 

<£erft bat fp utoet Ljloogljetd ontfangen alö<6öu?C£ 
berneur enCapitem <©enerael ban defeüanben/en£C 
bat fp be felbe boo? fuljc geljoc?faem/ alle eere / refpect/£C 
en beboo?li)be gef)oó?faemöeid fullen betoijfen. “ 

Sijn Hoogheid betrout dat fy fich defen aen- 
gaende fullen reguleren na de goede intentie van 
fijne Majefteit, en haren fchuldigen plicht, ver¬ 
hopende dat volgende de liefde en genegentheid, 
die hy den Lande toedraegt, als hy tot noch toe 
wel heeft bewefen, fyluiden voorfpoed , welva¬ 
ren en genoegen in fijn gouvernement fullen ont¬ 
fangen. 

2. gullen in aïsS cn ober al enfe heilige Catfjolijb' 
fe Roomfe Religie / en beboc2ltjbe ondeedanigbeib 
onfcsS i^eeren dep Comnr bandbaben. 

Dit poindt is’t principael dat fijne Majefteit en 
fijn Hoogheid begeren, en de oorfake waerom hy 
fijn perfoon in gevaer en klein gelelfchap , als elk 
weet, gewaegt heeft. 

^albelicbcn/ bdoben en bef toeren / fo ban fm 
nen/ ais ban fijne jBaiefïettg toegen/ af’t geen bat 
be boo:f5 Staten tot noefj toe gebaen en geyandelt 
hebben / bergetenbe allen boo?leden dingen. 

Sijn Hoogheid fal pafferen een obliantie van al¬ 
le voorgaende faken, enden genen die mifdaen 
hebben vergeven, voigende den laft die hy van 
fijne Majefteit heeft, in fulker voegen als hy met¬ 
ten Rade van Staten fal te rade vinden, 

6. ’Cbjeibgcfcöicd 3ünbc/ fal ccn fulbe bergade; 
ringc ber generale Staren beogen / alö bic toaö ter 
opb?acï)tbanbenïieifer Cacrlc bekijf de boogloffc^ 
liibetgedacötenifire/en fal ficbOouden aen’tgeenab 
bacr bc»02 ben ötenfïe <0odcp / ijandboudingc ber 
Rooms CatljoUjftc Religie / beböO?lijbcr onderdanig^ 
beid ban fijne jBajefteit / cn btenfï en Voelbaren ban 
befen J^edccïandcn fal besloten teJ0?den. 

3. gullen remmrieren ban allen liguen enberfiom a 
tentffen / bie fp metten tiitbcemfcn t’fjaec&er berfe*cc 
bertbetd en befeberminge fouden mogen gemaebtcc 
bebben / fo baer centge 3ijn gemaebt. 

Sijn Hoogheid en kan defe verklaringe niet 
anders dan goedvinden, de felfde fulx mede ver- 
ftaende,en dat fy fullen beftellen,dat gene vreem¬ 
de in ’t Land en komen, welende ’t felve het prin- 
cipael poindb, het welk fulx behoort, fo wel ten 
dienfte Godes en voldoeninge van fijne Majeft. 
om hare eigen welvaren en faligheid. 

4. gullen af banben en uit ben Sanbe doenbet^ 
treeften/alleuitljeemfe fclbaten/ en becbindecen dat* 
geen andere in ’t Eand en bomen. « 

Sijn Hoogheid verftaet datmen dit inderfelf- 
dermaniere effedtuere, ja ook metgewapender 
hand , fo het anders niet en kan gefchieden. 

Sijn Hoogheid is te vreden toe te laten de ver- 
gaderinge van de Generale Staten, in der voegen 
als die was, ter opdracht van wijlenden Keifer, 
doen hy den Conink de Landen overdroeg, mits 
hebbende genoegfame verfekertheid, dat aldaer 
niet de Catholijke Religie , en behoorlijke ge- 
hoorfaemheid van fijne Majefteit nadelichs ge- 
handelt fal werden volgende de beloofde verfe- 
kertheid, die fy fijne Majefteit en fijne Hoogheid 
by brieven gegeven hebben, van gene yernieu- 
wirige op de twe poindten te begeren. 

7. 3Nt ubje Jgoogbcib banbbouben fal alle ouöe 
p^ibüegten / geb?utben enberbomen/ en batïipficb 

S3 inRabeofanberfins totbeïeib retöteltjbe Rcgeringe 
„ befer Hanben / met geen anöer beljripen en fal ban in- 
i, gebojen/geïtjbmengeregeert Ijeefttentjjöenbantod 
,, len ben feeifer. 

De meninge van fijn Hoogheid is wel fich te 
gouverneren fulx en alfomen gedaen heeft ten 
tijde van wijlen den Keifer fijnen Vader. 

„ 8. SJeugacnbcöe berfebertljeib ban allen ben ges 
„ nen bie bpubje boogbetb fullen brillen bomen/ om ee# 
„ nige faben te Ijanbelen en te negotiëren/ tenetnbefp 
„ mogen bomen / gaen / bltjben enb^pelsjb Vneberberen/ 
s, fullen bc boo?f5 Staten bertrouVoen op be btferede 
„ banutoe^oogljeiö. 

Sijn Hoogheid belooft en verfekert by ’t woord 
van een Prince, dat alle de gene die fullen willen 
by hem gaen en komen, en wederkeren , ’t felve 
vryelijk fullen mogen doen , en datmen van fijn- 
der lijden met alle vertrouwen en verfekertheid 
fal handelen., verhopende dat infgelijx mede ge¬ 
fchieden fal van der Staten fijde. 

5. (Sot berfebcrtOeib ber onberfioubinge ban be 
boo2f3pointten/ fullen be boo?f3 graten fjareoperie<c 
b2ieben getebent en befegelt / met alle anbece bïenlijbe ‘ 
cn rebcSijbe berfebertljeib geben. 

Allo fijn Hoogheid begerende is vooralvoor- 
nementlijk verfekert te wefen vandetwevoorfz 
poindlen : te weten : handhoudinge derRoomfe 
Catholijke Religie: en behoorlijke gehoorfaem- 
heid des Coninx, de welke de Generale Staten fo 
dikwilsaen fijne Majefteit geprotefteert hebben 
onverbrekelijk te willen onderhouden , fonder 
dat fy dacr aen eenige veranderinge fullen laten 
gefchieden, kan defe verklaringe niet anders dan 
goed bevinden, mitfgaders de vereifchte verfë- 
kertheden, daer van fijn Hoogheid met den Ra¬ 
de van Staten en andere goede perfonagien van 
defe landen fal handelen. 

«Dat tertoijïen men fal fjanbelen om be boo?f5<c 
pobtften te boen bolbomen en te toerb te (tellen /be ‘c 
Staten alle bpantlijbebaben boo? een tijb ban 15 ba*‘c 
gen fullen boen opfjouben/ te beginnen banbenbage£C 
af/ bat be ^paenfc folbaten cn bare aenöangeren/ inLce 
gelijtrboen/ niet beftaenbe iet bat birertclijbofïnbL ££ 
rectelijb / ben lanöe foube mogen p?eiubiceren / bat 3p.10 
00b geen roben en b?anbfcljatten bp benluiben gebaelt/ ttF* 
berbocren of boen Heiboeren / enbatallecjtactien/uit* C£ 
perfïngen / guotifatien/ r ompofitien / uitballen eri am tc 
berö opfjouben / tot toclben einbc uVne ^oogljeibentc 
beliebenfal anbcrmacl beboo2l}jbc bjteben banbefen « 
artieul gelpfo?mig/ fo tod acn be Staten aljS^pan- 
giaertsf te boen af beerbtgen. 

Alfo 
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Alfo men gedurende de vyandlijkheden qua- 
lijk mach verftaen van vredehandel, en de felve 
volkomen, heeft fijn Hoogheid ten eerften d’op 
houdinge van wapenen en vyandlijkheden be¬ 
geert en verfocht, heeft enen expreflen Edelman 
aen den Hertog van Aerfchot en Staten tot Bruf- 
fel vergadert, gefonden, mitfgaders aen Roda, 
en om fich te beter te doen gehoorfamen, en den 
foldaten de faken wel te doen verftaen, is van me- 
ninge noch een ander perfonagie van aenfien te 
fenden,die de onthoudinge van vyandlijkheden 
geduirende defe t’famenfprekinge vaftelijkdoen 
onderhouden. 

7* &W mebe be boo?(5 Staten te b?eben gebuten* 
,) bebentijöalSboben/ te Doen opbouben ben aentocbt 
9j ban be tfranfe fjopcn/mttö bat utoe igoogbeibben 

boo?f5. Üpangiaecben/en baren aenbangerenbabe* 
,3 lp fal boen bertreeben en toecb-gaen / fo bat ten aen-' 
5» fien ban bten geen bjcembe bulpe ban nobe fal $ru 

Sijn Hoogheid verftaet, als voren gefeid is, dat 
fy om haer eigen welvaren, den fcbiuldigen plicht 
van goede en getrouwe Onderfaten fullen doen, 
niets meer begerende dan de remedien te hae- 
ften, en de landen wel haeft in rufte en haren ou¬ 
den voorfpoed gebracht te zijn, daer toe fijn 
Hoogheid niet laten en fal alle mogelijke vlijt 
aen te wenden, als tot genen anderen einde ge¬ 
komen zijnde. 

8. CnfoutoeStoogbeibömtöttert’famenfpjebin* 
ge te p20ceberen begeren foube naerbec bp/ ’tfptot 

3> puffel of tot bergen in Igenegoutoen te bomen/ en 
jj tot bten etnbe guarbe foube etfcfjen/btbben befelbe oot* 
3> moebelp fïcl) te genoegen met alfulbe guarbe en ge* 
33 letb/alöfbnCatfjolpemsaiedettt’spberblijbet in* 
3> ftomli ban öerbjaertss-ober beeft geöab/ ’t bacllï toas 
3> 4 of^benben ban ojbonnantten/alfobegerenbegro* 
33 ter guarbe /utoe igoogbetb bet misbertroutoen eer 
33 fal boen aennemen ban minheren en uitbluffen, ^tet* 
33 temin nabemael utoe J^oogbeib aenboub / om oob 
>3 guarbe ban boetbolb te bebben. 25ibben be boo2f3 
53 Staten ootmoebeitjb/ bie te nemen ban ingeboren 
53 JSeberlanberS/ bie gebouben fullen 3ijn te ftoeren/ bat 
33 fp utoe jgoogljeib alö getroutoe lijf-fcbutten fullen 
53 bienen en tegenss utoen perfoon niet fullen laten atten* 

teren. 
Sijn Hoogheid om de faken kort te maken en 

tijd te winnen, om te verftaen tot executie van 
de voorfz poinóten, is van meningede voorfz 
Landen tegen woordelijk naerder te genaken, en 
recht na Merfche te gaen, begerende dat die van 
den Rade van State, en ook Gedeputeerde van de 
Generale Staten ten felven tijde fich tot Namen 
willen laten vinden, om gefamentlijk op alles te 
communiceren en naerder te verftaen, en alfo fijn 
Hoogheid verftaet, dat omtrent de frontieren 
van V”rankrijk aen die zyde eenige vergaderinge 
van volk is, fal fuiken guarde tot daer-en-toe met 
nemen, als hy tot verfekertheid van fijn perfoon 
en gevolg bevinden fal te behoren. 

35 9. ’t 3©elb be boo2f3 Staten ganfcb nobig bebben 
„ gebonben/alfo met ^uitfe guarbe te nemen /bebal* 
„ ben bat bet ben miSbertroutoen fo beel te meer foube 
„ boen toajfen/ beb002f5 Hanbcn fïcbnietfeerge-eert 
„ fouben bïnben/ bat utoe l§oogbetb fijn perfoon eer ben 
„ b2eemben ban ben ingeboren foube bertroutoen/ ge* 
j, merbtmebebatbe boo2f3 Staten bolbomentlijbbe* 
„ floten bcóben/ om ben bienft ban fijne fBaiefteit/ toel* 
„ baren/ ruftenboo2fpoetbcfer Hanben/ ftcb ban alle 
3, uttbcemfefolbatente ontfïaen/ boben bten batfe befe 
„ bagen hernomen bebbenbe be trouloosbeib ber boo:f5 
„ ^uitfen / ben bebbenbe gebocgt bp ben boo2f5 <épan* 
„ giaetben / en obermetnenbc baer-lntber baben ban 
„ ïDaejïricbt/ Anttoerpcn/ SMcff/ (Cbtenen/ Uibelles/ 
„ ©alencieneS / en betfcbeiben anbere ooebcn/ niet 
„ bienlijb en binben toe te laten / bat utoe i^oogljeiD 
3i ben-luiben fönen perfoon fal bertroutoen. 

Sijn Hoogheid bedankt hen-luiden van haren 
goeden raed en vermaen , wefende altijd bereid 
fich den Ingefetenen van’t Land te betrouwen: 
maer behelpt fich om te meerder kortheids wille 
voor defe tijd, met luiden naeft by der hand zijn 
de, uit faken voorfz. 

io. Bibbenbeootmoebelijb utoe ^oogijeib te toil* “ 
len fjaeflen fijne tefolutie / ten mtntïenboo2fo beel be* <£ 
langt bet bertrcb ber ^pangiaerbcn binnen ben befet* cc 
ten tijbe/ fonber langer bertreb te gebpben of uit* te 
blucbt/ alfo anbers boenbe/ men bteuitftel niet an* <c 
bersf foube bonnen buiben/ ban een openbaet ber* (C 
toerp ban fo CD?iftelijbe recbtbeerbigc en rebelijbe ££ 
eifcben. 

De meninge van fijn Hoogheid enisnietuit- 
ftellen te foeken,als blijken mach by fijn neerftig- 
heid federt fijn komfte gepleegt, en dat die niet en 
begeert, dan aen allen kanten met alle mogelijke 
haeft wel en rijpelijk te volbrengen alle ’t gene ter 
faken van defe Landen fal dienftelijkzijn, ver- 
foekende en begerende dat fy aen haer zyde van 
gelijken doen willen, alfo van den fijnen federt 
fijn komfte tot noch toe, geen tijd verloren,noch 
naerftigheid achter wegen gebleven en is, om 
voor God en de Wereld te doen, fulx men by 
fijne handelinge en fchriften aen de Staten en Ra¬ 
den gefonden, ly hebben mogen verftaen. 

Èn ten einde men mach verftaen dat fijn 
Hoogheid by effeót en dadelijk begeert en van 
mening is, te volkomen ’t gene hy feid, en uit den 
name van fijne Majefteit en fijne zyde belooft, 
niet jegenftaende dat fijn woord altijd alleen be¬ 
hoorde genoeg te zijn, byfonderlijk als zyde fa¬ 
ke voor goed aenfagen, fo begeert en erbiedhy 
ook even verre de Staten de hiervoor verhaelde 
poinóten volkomen, fijne perfoon te ftellen in 
handen van eenen neutralen Prince, fo lange tot 
datmen fal achtervolgen en te werk ftellen ’t gene 
hy vanïfijne zyde belooft, en totten vertrek der 
Spangiaerden. Gedaen tot Luxenborg den 6. 
Decembris 1579. 

<©p befe boo2f3 Apofïiüen ban fijne ^oogbeib/ beb* 
ben be «©ebeputcerbe ban be Staten «©eneraei noef) 
ten felben bage boo? replijque gcfeib / in effect bet gene 
bolgt. 

DUt fp accepteren ’t eerfte lib be$s eerjïen ^Crtpelö/ 
bebanbenbe baec ban fijn l^oogOeib/ enbibben JJLJïJ 

ootmoebelp bat be felbe geliebc cffectuelp en tegen* Staten 
tooo2be!p fonber bertreb bet ^paenfe ïmjgg-boib 
metten anberen uttbeemfen baren aenbangeren te 
boenbertreeben/ en tot ben Heften te fenben een per* fitiicn 
fonagie ban qualiteit met beboo2lp befdietb/ fo ban »an fp 
toegen fpn iDaiefteit ais fijn^oogbeib/ ten etnbe fp 
terfionb ter ^ee gaen/ ofanberfinö naer beïteben ban « 
fpn ^oogbeib/ niet toiClcnöe na laten fijn ï^ooabeib cc 
te toaerfcljoutoen/ bat’t felbe langer bertreebenbe/ cc 
002fabe foube 3p ban be gebele ruïne bes ©abciv 
lanbö/ p2efenterenbe ban toegen be Staten/ten fel* cc 
be tijbe ban bare 3pbe te boen bertreeben alle uitheem* cc 
fe brijgS-luiben. USaer fo beel belangt bet 2. lib / cc 
baben (fjne Igoogbetb te geloben en berfeber te bon* cc 
ben / bat fp boo?feber berbopenbatbpbebinbenfal/ cc 
bat be genbarmerie ber 3!‘^cb02ene en onberfaten cc 
ban bertoaertö-obcrbeboo2lijbbeleit3bnbe/be,Éan* cc 
ben toel fullen bonnen befebermen tegensb’aenfïagen cc 
ber bpanben bcö Baberlanbs. üjoetoel bat niet-te- « 
min/ bat (ingeballen baet apparentie toare/ ais « 
neen) alö ban bie f02mebeS inbouöSbanbetttoebc cc 
lib plaetfe foube grijpen / baerbn fettenbe eninfere* cc 
renbe tuffen befe tooo2bcn/ fonber ban boen te bebben/ « 
’t gene bolgt: €n noob ben Staten bebent / en bp ben*tc 
luiben geappjobecit / en fonber uttbeemfen hrijg. 

Accepteren bet 2. Artic. <0ffererenbe ban bare 3P* « 
be ben gehangenen oob te refmueren/ metconbttie cc 
bat ft’uitbeemfe tutten lanbe bertreeben/ toillenbe 

^ff4 m 
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„ fijn ^oügfjetö toel aöbeetecen cttjjotmocbdijft btbben/.1 öe anöere <0eDeputeecbc tot 252tiffcl/en bp confequem 
„ bat om fo öc geiiecalite Dan öe lanöe gocöcn frnaeft j tic ban alle De Staten tnocDmecc bat fp gepjefemecrt 

33 

33 

33 

en goeö contenteutem te gebcn / ato öc particulariteit 
ban beien beftoren fouöefuto ’t cftectban Dien 2Scttc. tc 
ojöonnecert fonöec ejcceptie ban pmanD toie Ijp toare.j 

e<5p berijopentori Dat fnn iBaj.cn fijne J^oogöeiö 
, beftoodijfte iuflftfc fullcn Doen t)iet of in ^pangten 
ober’tcrimen bpöen ^pangiaecbenbeöjeben/maec 
fo becl belangt öc" cantfoencn / bjanöfcijatten/ compo? 
fttien / goeöeit en ftoopmanfeijappen/berfoeften fp bat 

„ fijn ïtoogljeiö geltcbe Den genen bietnen fal fenöen/om 
öefen artteul te bolftomcn/ fat belaften* 

3, ©erföeften bat itoftbiei-öe^rticul totl aöboperen 
„ en pafteten/ gemetst öaec niet in en té Derogetenöc De 
„ Boomfc Catl). Beligrc/cn Dat fjet fo bcgöeriijft té boo? 
5, benbienft ban fijne 3fBsj.cn ruft öeg gemene befte. 
„ Bat fjp meöe 't 5 Slrticul belicbe tcbolfeomen na 
„ fnuc fo?hïc en inöouben/ alfo anöersf bp öen Staten 
j, niet berftaen en tsöban ben^paugtaerben te Doen ber; 
3) treeften / en’tEanögeljeeï inbjeDe teftellen/faftenfo 
3) onöerlinge aemccffenöc Den ötenft «©oöesf/ ban fijne 

jBajefteit/ ’t toelbaren en gcritftöeiD Deg lanbs / ac; 
cepterenöe niet tc min boot fo bele De parriculen fouöe 
mogen acngacn/ be 9fipoftil!e. 

Be 6/7 en 8, Ifiriicuien toctöen bp De bC!ö:fs «Ü5eöe; 
puteetöeng geaccepteert/ op De onöeritnge na bolgcn; 

3) Depotncten. 
33 jiopenöe ftet 1. »♦ 3. 4. en $. Urtif. öp öc ^Staten 
« gepaefenteert/ feggen öaer ban geen queftte te toefen. 
33 " Be boo2f3 <0eöeputeri:öen accepteren De anbece 
33 28poftiUen/ boel totllenöe fijn j&oogljcib aöberteren/ 
33 Dat De communicatie geen toueftt en fouöe Doen/ fo De 
o? ^pangtacröen en anbece m'tfjeemfe ban b’een en 
33 b’anbece 3pbc niet cerftbertroeften en 5ijn. 
33 <gn fijn ^oogfictb bolftomenae bet bertreft ber 
3’ ^pangtaeröen fal niet ban nobe 3ijn te bocn/ljec geen 
03 boo2ftelt op ’t 2. liö ban De iefte gipofttlle/ en fouöe 
33 ooft (onöer correctie) ben Eanbe niet feereecljjft 3Ün/ 
33 enöe reftitutic ban De tufte en reöjefifemem ban fo 
03 ftcog-DtingcnDe affairen toenöeriiift bcraclftcrcn. 
33 ^iDöenbe bootte fijn $f oogtieiö fieft gdiebe gcnaöe; 
o» lijft te accommoderen totte Bejnibïijque/en fijn reife te 
33 beften / om naber en in be ^cbeclanben teftomen. 
o? <©eöaen tot EurenBurg ben 6. ban Beccmbcr. 

Beef nabolgenbc öaeg$/ na bat nocfteenigecotm 
niuntcatïe toaren boojnefteït/ Hebben De <©eöeputeer; 
De ban De Staten bec^ebeclanben/ aen fijn S|oog; 
ïjciö nocli ober gelebett bit gefclmfte. 

fintstf r\ € €5ebeputeecbe ban öc Staten ber j^ebedam 
sefcBufc IJ Den / fjebbenbe tot berfcftctöen reifen geconfibe-' 

reert/ ’t gene ïjenliuöcn Dp utoc l^oogliciD id gepjopo-' 
mcöe neert ofbootgeftclt/ enfpedaftjft Doojöccommunica^ 
Staten tien ban ftebctt befen mo?genftonö. Ifcfttcn Dat utoc 
Tliewn éoogfteib ficli niet en refoïbeert in conformiteit ban 
Son fjaerlutöer «cqucfte/alfo ftp niet bolöacn noeft geron- 
aan tof tenteertid/nopeubebe poinctenber conferbaticbanbe 

Catlj. BoomfeBeltgie: en De öeljoojlpfte geftoorfaem^ 
mc%e, ïjciö tot fijne |Baj. bp gebrefte öc felbe gene genoegfa* 
seöfii. me berfeftertfteib en Heeft baitöc boojf5 Staten toegen 
^IO' ®‘.x (onber ootmoebige correctie) ban bat aengaenöe 

1j7 ’t poinctbanconfcrbaiicDcrCatHolnfterBcltotentet 
” en maclj tuffen ftomen/ of ballen cenigettoijfel of aeft^ 
3) teröenften/ fpedalp boor De 1 -j. ^robincten / Die tot 
3> nocli toe legentoooröelijft gecontinucert/ ennocficon^ 
33 timieren in De obferbantte ofte onöcrljouöingc ban öc 
” «Catliolijfte BeUgte/en geftoorfaemftetb ban fijne |Baj. 
55 fonbereenigtegenfeggen/ aengefien ten eerften öefel; 
33bir«e ^rotonden eerftelijft Door bare Staten/en Daer 
r na bp Ijare <0eöeputeeröe en Commtffarifïenaltijb 
35 ftebben geprotefteect/ en protcftcrcn nod) ban ntiti' 
35 menneer berftaen tc Hebben / nocli ald nocö te ber^ 
3’ftaen/ Dat fp in eentge faftcntertocrelötegcnftonien 
53 of falgercn aén öc beftoorlijfte onbcrliouötngeban Den 
33 ^3elobc en Beligte Catftolijfte / en onbcrDanigfteib 
33 ban fijne |®ajefteit/fdfd Dat ftunne <0eDeputeerbe je^ 
53 gcntooorbdüftgecommitteert aenfijncl|oogfieiD/ftcbï 
33 ben laft en bebcl geftaö öaer ban te proteftcren/ in Ija- 

ren eigen/aid inben name ban alle Dc<6cncraUtcit ban 

Hebben en p?efcnterenaïdnocö/fo’tnooDDoet/te boen “ 
ftomen procuratie ban öc <6ebeputeerbeber^taten ‘c 
<8eneracl/ om tc ftoeren in öe eigen 3ielen ber felberC£ 
<0ebeputeerbe/nopenbe ö’onöerftouö en effect ban öe “ 
boorf5 proteftatie ber obferbantte of onöerliouötngec£ 
ber felber ttoe Smeulen/ niet üeöorcnbeutocrlgoog?ct 
tjetb te baren enigen ttoijfel of fcrupel tjet tractaet ban <s 
beu pacificatie metten Pn'nce banBrangien/ enbiee£ 
ban I tollanb en Eeelanb/ aengefien bat al cecmen in’t<c 
tractaet fal treben / bic ban ben Baöc ban Staten ficli<£ 
cerft Hebben beefeftert ban bc boorf3 poinctcn.iöoft in’tc£ 
felbe tractaet en fal niet bcbonöen toeröen/öarter iet téIC 
Derogecenbe of ftrpbenbetegenöeBeligie/maertoel£ 
ten booröde ber felber Dienenbe / ald mijne herren öe££ 
23ifTc!loppen öaer ban ftonnen tuigen / bat ooft Degc; 
Ooo?f aeniDetö ban fijne |Baj. boor’t felbe tractaet niet 
en té geftrenftt/gequetft ofgemtereffeert/ald men com 
fibereert ben ftact tn todfte be faften ban ftectoaerd-1 
ober toaren ftaenöe/aid boen toannecr ftet tractaet ge; ce 
maeftt tcf/ te meer bat mijn ^eeren ban ben Baöe ban cCf 
ö^tate/^ouberneurd banbe Jfteobmcien/SSaben $?0' 
binciael/ en an ber citeer en en perfonagien ban quali; t( 
telt/ alled rppelijft en beftoorlijft Hebbcnbe getoegen en tc 
ge eramineert/ niet öebinben en fullcn / ban bat liet K 
ftreftt ten booröele ban ben öienft ban fijne jjBajefteit/ C£ 
en toeïbaert ban ben ianöe. €inbelijft bat Het reciproq cc 
bertreft ber breembeUngenbanöerjijbebanbe^ta; cc 
ten / té ooft een grote beefefteringe / toelfte 3ijn f onber cc 
correctie) affeurantien fuffifant / ’baer mebe u i^ecg; H 
fteib ftcïj tocl öcljooröc te genoegen/ niettemin / fo utoc <e 
^oogöeiö anbere öegeert/ ’t felbe öeclarcrcnöe of aen= c<; 
bienenöe/men foubc mogen mibbel binöen ban ft'cf) te C{ 
boegen enaccommobercn/ foberre en bdemogclijft cc 
brarc: cn fclfd boor D’certoeerötge 05ifTdjoppen Die (C 
Doen approberen en aggreeeren Bp onfen !§.©aöet ben ,c 
5paud. iSulr bat boor öefeberfefecrtljeibfcftijm/ battc 
utoc £)O0gfjciö tod moeftte boen effectueren rnboïfto; l£ 
men fijne belofte ban öe ^pangtaertd tc boen bertrec; {C 
ftett/ ennnöerbrcemöelingcn en aenftangeren fcnöer {C 
eenigödlap of uitftel/ en ’t abboperen/t’onberftouben lc 
enöoenonbcrftouben öc boorf5 pacificatie/ foberre (, 
öaer niet en fo öerogerenöe of ftrftbenbe tegen bcCarft. c “ 
Bd./ en beftoorliifte geHoorfaemfieibban ben isoninft. ^ 
dBebaen te Eurenburg ben 7. ban Becember 157^ 

l^ier op Heeft Bon gioftan toeberom bp Hpofttlle 
geanttooorü in öefec mantcre. 

C Yn Hoogheid geeft voor antv/oort op het gene hier 
^wordgeprefenteertby de Gedeputeerde van de Sta leuan 
ten , tot voldoeninge die hy verftaet van henluiden te ©on 
willen hebben, tot handhoudingeder Cathol. Religie 
en de behoorlijke onderdanigheid van fijne Maj. ,gene üootf} 
fake meer ter herten te hebben, dan de landen tefien in 8cfcf)?if' 
peis en ruftein haerout wefen, en in den fel ven fleur als re* 
die waren, ten tijden van wijlen den Keyfer fijnen Va¬ 
der, vvaer toe hy die.ten eerften hem mogclijk,verhoopt 
te brengen en te ftellen mette hulpe van God,verklaerc 
en fegt,alfo fijne profeffie niet anders toe en komt, dan 
te geloven en handhouden, als hy altijds geloven en 
handhouden fal,van als tot het H.Catholijk Rooms ge- 
love,en volkomende het gene hem by de Staten en 
Racd is belooft j dat de Biftchoppen en Prelaten fullen 
handhouden voor God, fijne Heiligheid, fijne Ma- 
jefteit,en alle de Chriftenheid, te weten dat de Reli¬ 
gie door het traiftaet van pacificatie niet en fy geinteref- 
feert of vermindert (alfo fy affirmeren) maereergead- 
vanceert en vermeerdert, dat hy fich fal houden voor 
voldaen engecontenteert, hebbende daer toe de gere- 
quireerdeatteftatien , en mits de behoorlijke gehoor- 
laemheid dcsKonings,alfo de faken en affairen xijn van 
fo groter importantie, en van de welke hy moet reke- 
ninge geven aen fijne Maj., en hem is vindende met 
kleinen Raed, dat hy niet en begeert te communice¬ 
ren , dan metten Rade van Staten van fijne voorfz. 
Maj. aen de welke hy is fchrijvende van dat hy fich tot 
Namen wil laten vinden by de Gedeputeerde van de 

Staten j 



Oorfpronk der Nedcrlandfe Beroerten. 
$taten, en dat hy als nu trok ria Marche, en geen twij¬ 
fel flaende wanneer hymet haerfalgecommuniceert 
hebben, hy fich welgecontenteert envoldaenfalvin¬ 
den , houdende voorfeker, alfo hy ook geen ander luft 
en heeft dan den vrede te vorderen, alfo hy by alle re¬ 
delijke en eerlijke middelen daer over geforgt en oaer 
getracht heeft, datfy va!n haer-lieder zydenietefiful- 1 
ïen gebreken fich te accommoderen, en te voegen als foede Chriftenen en trouwe Onderdanen van fijne 

dajefteit toeftaet,en om genen tijd te verliefen, fo 
fend hy aenftond eenige perfonage naer Bruffel, en van 
daer na Antwerpen met brieven van credentie aen de 
Spangiaerden, om haer-lieder te verklaren de intentie 
en meninge van fijne Majefteiten de fijne, aengaende 
hen-luider vertrek uit defe Landen , en te handelen 
inette principale van henluiden, door welken wege het 
beft fal wefen, ’tzy over Zee, of te Lande, en ter- 
ftond te adviferen op de gereëtfehappen ,om’tfelve 
gedaen, en d’atteftatien en communicatien volkomen 
Zijnde met reciproque of wederzijdige fatfsfa&ie of 
voldoeninge, terftond te doen vertrecken de voorfz 
Spangiaerden : mits’t felve doende de voorfz. Staten 
volgende hunne belofte van de vreemdelingen, diefy 
in haer-lieder foldy of gagien hebben, en van allen .an¬ 
deren uftheemfe, negotiërende of handelende tot on¬ 
derhoud en handhavinge der felver vreemdelingen, en 
dat alle hoftiliteit ceffere, en belet werde d’inkomfte 
der vreemdelingen. Begerende fijne Hoogheid vry ge¬ 
leide voor de perfonagien, die hy na de Spangiaerden 
fal fenden, opdat hen geen belet of ftoorniileenge- 
fchiede, in’tgaen en wederkeren. Het gene de Mark- 
grave van Havre en Gedeputeerde genomen hebben 
t’ haren lafte, alfo het ook dient mits d’importantie 
van der faken van dit tra&aet, en gegeven word van 
fijne Hoogheid. Gedaen tot Luxenborg den 8. De¬ 
cember 1576. Ondertekent, Johan. Lagerftond. By 
ordonnantie van fijn Hoogheid. 

En was Ondertekent 
F. Ie V A $ s E u R. 

SSocp peeftfpn ^oogpeid geconfenteert / datdefe 
tooo?den toerden geboegt aen De eerde ICpodtUen. 

Sijn Hoogheid fal laft geveh aen dien die trecken fal 
naer Antwerpen, om te bereiden ’t vertrek der Span¬ 
giaerden , van te handelen op de verloflinge van de ge¬ 
vangenen , als hy ook fal doen, op ’t gene verfocht is by 
het derde artieul, en nadien fijne Hoogheid fal wefen 
particulierlijker geinformeert van ’tgene daer pafleert, 
fal bevelen informatie te nemen van de Hoofden van 
de ioldaten der Spangiaerden aldaer yet mifdaen heb¬ 
bende, om die te fenden aen fijne Majefteit, opdat 
daer in verfien werde naer behoren. 

Het gene befwaerlijk mach refteren indefen,werd 
geftelt tot het gedragen van de vergaderinge diefeer 
haeft fal gefchieden. Gedaen tot Luxenborg,den 8 De- 

7 6 5 
ban Sïnttecrpen/onder’tdejcei ban metteoberfie bet „f8" 
Spangiaerden te pandden ban pen bertreft uit den gt<©c, 
^ande/maerem de feibe te induceren / datfenieten rawb&e 
fouden toiilen bertreeften te &ande/ maerober Zee. 
3©ant gelijft pet nadccpand aen ben bag geftomen is/ 
Pabbe fjp ober lange/ eetd peimeipften fonder tocte m-ote* 
banbenéoninft/ Dop? fpnen Secretaris San de So* 
to/boenbandelen metten $aus Pm Quinto, om öo* tarnen 
ntnft ban€uniS te mogen toefen: maer alfo bat niet 
paDDe toiilen ballen/ beeft lip baer na metten$auS 
Gregofiobei^.boen pandden/ boo? fijnen Secteta* mtU 
ris San<£fcobedo / die in plaetfe ban ben boo?f3 San 
be Soto toss geftomen / om een aenflag op €ngelanb ©o» 
temaftfn/ en deftcone ban ingeland te bdtomen/ 3^, 
en be $aus pabbe debeleninge ban ’tfdbefèoninft* me» met 
rijft ban ingeland op ben perfoon ban ^on San al öet 
gegeben/ daer toe gullen/b2ieben en gelb/ en de&o* 
njtnft ban Suangien Uabbe boo? begeren ban ben hnjgë- 
$aus in deftn aenflag op ingeland geconfenteert/ b°|{t/om 
bp aldien ’t Spaens en b?eemt ftrijgS-boift uitten $e= ^ein 
bedank inocfit bertreeften ober Zee t tioetoel pet ben te nemen 
Öomnft ban Spangien tegen fijnen toilleen fufpect 
toas/ om fpnm2&?oeder fo boog te maften. 3£e boo?fj 
©etabio De ©onfaga / en ©fcobedo fjanbelben mette 
boo?.f3 Spangiaerden/ Datfete bjebentoarent.e ber? 
treeften / fo toanneer pen ’t feibe foube gelieben / gdpft 
uit beu nabolgenbe bdef bp pen-ïuidrn aen <Dou gjaa 
gefdpeben in Spuenfetale/enin't <DmtO obeegefet/ 
të bltjftenbe. 

r\#02ludjtige ï|eere / top bebb?n op ten 9. befer 
i-yooo?<Dctabiobe ©onfaga en5Eoljanb’€fcobebo beloof» 

utoe ^oogljeibö bebej berftaen/ aengaende bet ber? fee 
treeften ban bc Spangiaerden uit befe Elanden/en ^öae^31' 
ban ben goede toiilebiefijnejjBajefïeit/enutoc^oogj am©o» 
ijetb pebben/ om fatieifaetie te geben aen be Staten 3ian. 
ban ben felben üanbe/enonfe meninge isut in allejSc< 
te gepiwfgmen en te bienen/gelijft top 3ijn geobligeert: ‘ 
enir(geiijftfo?migbeib ban Dien / fo feggen en berftla? 
ren/öat top alle pet ftr(jg0 boift onder onfen lafi fïaem 
be uit b fe ^anben fullen boen bertreeften/ fotoan* 
neer ban u hoogheid en be boo?f3 Staten baer toe o?^ ct 
b?e fal gegeben too?Den/ om’t feibe te effectueren/ en t( 
Doetoel top toenfciien cm be reden ban utoe l^oogbeid/ 
en contentement ban De boo?f3 Staten /’t feibe t’effec^ 
tueren / en bat top te Plande fouben bertreeften / noclft 
tang bunftt on»? ’t feibe niet mogelpft te 3iju om ’t feibe 
met fuifter paefï en naerfligljeib tot contentement ban 
be Staten/ en naer onfen toenfep te gfanbe te mogen 
bertreeften/ terootfafte bat pet fo lamn’tiaer iö/ en 
om ben geotenen langen toeg bie top moeten paffee 
ren / niet mogelpft 3pnDe dog* be bergen te ftonnen ge? 
rafteit/ boo? ben groeten bo?fï enfneeubie daer iö/en 
datmenin Sabopen pet boet-bolft niet en foube ftom _ 
nenboeben ofp?obtanberen/bepalben noepbe ruiten ” 
rie/ of ten toare bannende bib?e.ö boogpenen fond / f£ 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cember 1576 Ondertekent Johan, Lager ftond , By ’t bjelft beel ttjbO bCCClfCpt/ en piet-en-bOben/ f03Pb « 
ordonnantie van fijne Hoogheid; 

Ondertekent 
J. Ie V A S S E U R. 

D€faften aldus betre geb?acpttoefenbe/fo peeft^ 
men middelen tijd becjtaen / bat <Don Aanbad 

ruiteren enftneepten toas aenfcp?pbenbe/ batppbe 
l^aetben ban USanberfloo/ bie ben Coninft ban 
©?anftrpft padden gedient/ in fpnen bienfl genomen 
pabbe/ fo batmen getoiflTelpft pielt battec ©o?loge 
tuffepen pem enden Staten foube ballen/ baer bier* 
ben ooft b?iebenban ben 17. bp pem aen ben Spam 
giaerben gefcp?eben/ geintercipieert / bie fulr genoeg 
opentlpft fepenen mede te b?engen/ ban ben panbei 
laas fo gebeinfl / bat niemand ’t reepte berdand baer 
af en ftonde begrijpen / aengefien pp een gepeel ander 
beffein pabbe / ban men meende: ia bie met pem de 
p?incipaelde gemeenfepaptoaren poubenbe/ toiden 
baer bp bie tijd ’t alderminde af/ uptgenomen ttoe of 
b?te. €uffen befen tpb fond pp ©ctabio be ©onfaga 
en SBopan b’^fcobebo fgnen SecwtariS / na tftadeel 

in ^taliën alle be toegen allefinS gedoten/ boo? be I0 
grote ^ed bic baer is/ fo batmen gene bib?es en foube (F.; 
ftonnen binden boo? eenige perfonen/ en nabcmael top £« 
fobermoeit 5ijn ban ben boo?gaenben arbeid/ en top « 
mebetoel toenfepen in onsbaberlanb te mogen toe? 
berfteren/fo dimftt ons ten aenfien ban dien bed te toe* <- 
fen te gaen ober Zee/Wet toelfte ooft pet licptdc iS boo? “ 
be Staten/gemerftt pier in bit quartier goede com*<£ 
moditeit ban genoegfame fepepen is/ biefe macr met* 
te noottoendige gereetfepappen en bib?es totbo?be* « 
rtngebanonfe reife bepoeben te berfien/ en bat fp met « 
ons en ons boift afrefieninge maften / en ons betalen cc 
batfe ons fcpulbig 3pn/ fo fullen top ons fonberbilap cc 
terdonb te frpeep begeben. ötoe i^oogpeib btbbenbe/ce 
om te feputoen langer bilap/ bat ugcliebe’tfelbefo <£ 
feerteberpaeden aismogelijft iS / en poe bie berpae*<<r 
dinge eerder gefepieö poe ons meerder beneficie fal<c 
gefepieben. <e 

^e ^uitfe kolonels feggen/ boo? fo beel pun aen*£c 
gaet/ bacfe mede toel te bjeben 3pn/bat poe eer poe \ie<(< 
Per met pun afteftemnge gepouben mogte too?ben/enC£ 

B 
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7^6 Het tiende BoeL 
baerbetaïenbe/ enbatfe ais? trnti tetfïonti utoejtoog? 
beibg bebel fullen obebieren. ©iet mebe feer 3^002? 
luchtige S|eere/ toenfcbenbe tc Imfferi bebanben ban 
utoe^oogfletb. <®nberftonb / utoe l^oogB^töonber? 
öanigftc <H5ienaec$ / Geronymo deRoda, Ajexandro 
Gonzaga, Don Alonfo de Vargas, JuliaenRomero, 
Francifco de Valdez, Sanchio d’Avila, Chriftofio 
Moasdragon, en Juan Dyfunza. 

^bja> <©on fan titelt feer aen/bat öc ^pangiaetben ober 
ugïjcöea §gee uit Det Eanb foubcnbertrccben: ja be ^'pangi? 

öe aerben feiöert c^pjeffeljjft anberö niet tc brillen bet? 
JaecSn tteclien. ©fer toaö men feet óm begaen/toant men tc* 
uit be feenbe bat alle be^pangiaetben met baet jongens toel 
^eöei:' i oooo (leth toaVen/cn foubemeit baer febepen toe be> 
tom fïcllett / baet foubc om bte toe te tuften na noob-b?uft/ 
beneem toel b2ie maenben tijbo toe beljoeben/ enmenfoube 
*fn- alle be nteefte febepen tot 3J!nttoerpen/ en in anbere 

©abetts toefenbe Ijter toe beboeben: be boften bact 
toe betetfenbe/ toerben fo boog geacbt/ bat be graten 
baet toe geen raeb en toiften/ ben matroos of fdteepS- 
bolb fottbemen niet bonnen bebrilligen ften-lutben in 
^pangien tc b?engen/toant be^pangtaetbenban ben 
iuiben geljeelmeeftenijnbe/ fonbenfe btoirtgen fo fp 
felfs' toilben / oob acljtemen bte ftbepen en alle be toe* 
fcuftinge in bet ^nangiaerben matbt 3önbe genoeg 
boo? betloten/ mibbelretijb foube be folbte bet <^pan? 
etaetben/ en’tbolb batmenbaet tegen moft bouben 
tot een ongelooffijbe fomme lopen/ fuijtbatbetbet? 
ttebobet Éee gebouben toerb booj genoeg onmoge? 
lijft/ en men ïneltet boo? fufpect/ en battet nergens? atv 
berStoeenbtenbe/ banombetttebte foeben/ en ben 
mtbbclet tijb nocb meet te fterben/en bte ban ©ollanb 
en ^eelanb aebtent boo2 cnbel fcbelmerte en beb2og. 
fDact ïjet toas <Donf analtemaelteboen/ om ben 
aenftag op Cngelanbtetoerbte ftellen/ toaerombp 
fo feet tnftftectbc/ om bte ober Üüeeuit bet Eanbtc 
boen beetteeben / toant alle fijn gemoeb baet na ftreEt? 
te/ öoo?bienbp fccreetgietig toaö. Cnijettoaöben 
honing felbe feet fufpect/ boe toel bp bem betnfbc feer 
te toenfcbcnnaetfün2&2oeberS ©oogljeib/en bat bet 
bem aengenaem toaö/ bat be $au$ fobanige fo’ge 
boot fijnen 252oebcr toas btagenbe. Cn ^on fan 

v fcfueef etp2e<felijb acn be Staten üp b?ie fijne tmeben/ 
bat be «gpangiaerben niet ban te febeep uit bet Üanb 
en bjilben/en batmenfc baet in moft te gemoet bomen/ 
toilbcmenfe qmjt toefen. e graten baet tegen refol? 
beetben bat fp ^on fan boo? geenCfouberncuren 
toilben accepteren/ ten toate bp be ^pangiaetben 
eetft uit ben S.anbe bebe bertteeben. 3BiDuö toerb bei 
fen banbei baft gebteben/met alle gebeinftbetb/ en 
men tetsöe af enaen/ en betoijle <Don fan fo gtote 
ftoattgbctb maebte/ om be $adficatietot 43ent met? 
ten $>2tnccban «Drangien gemaebtte appjoberen/ten 
toate bem eetftblcbe/ bat be felbe pacificatie niet en 
toaö inboubenbe bat tegen bcl|. tüoomfeCatbolijbe 
Religie toaö ftrccftcnbe/ noebte óob bat eenigfino p2e^ 
jubicabel toaö be autoriteit ban ben üoninb. ^o Ijclv 
öenbe boo?noembe Staten <0cncracl gefonbennaer 
Eoben ben feet gdectbcn ^eere ^icafiu.0 be ^illa/ 
toerol in Dctben Ulecbten aen be ©eben en jpaculteit 
en P20feft'otcn in beiben 0ecbten/om ben-luiben bet^ 
biatinge baet ban te bebben/ gclijb be felbefulrbei 
naetftigbe/ bat bp ban baet b2acl)t benabolgenbcac^ 

ï?rt ten in Üatijn/ en alduö in «Duitfe obetgefet. 
btjg V'bOnt fy eenenjegelijken defejegenwoordige brie¬ 
ften Vwen lefende, dac wy Deken en Faculteit der H. 
fecncit Godheid van Loven, neerftelijk overlefenhebbende 

teuttet® ^ec tra<^aec van Pels aengegaen by de Staten der Ne- 
«arpeola derlanden, metten Prince van Orangien en fijne Geaf- 

focieerde of gevoegde,en alle en een y der der fel ver ar- 
bni oy* r‘cu^en rijpelijk en met befcheidenheid overleid,ot daer 
ftepact» iet in begrepen wire dat höt Gelove en de Catholijke 
ficatlc Roomfe Religie tegen ware, felfs ook den ftaet der fa- 

©tnt. ^en V£n ^lcn "Me,wanneer dien peis v/erde gehandelt, 
en in den welken wy ons als noch dunken laten doende 
te zijn. Achten en eftimeren den felven peisof vrede 
feer nut te welen hetCatholijk Gelove Biddende de 
gene die totte vergaderinge der Generale Staten totte 

vóorfz Articulen futleh beroepen worden, fy die fo 
haeft het mogelijk is te doen, ter executie {tellen. Ter 
welker faken oorkonde en gelove wy defejegenwoor- 
dige brieven hebben doen. dépefcheren, en metten fe- 
gél onfer Faculteit doen bezegelen, en onfe eigen han¬ 
den onderfchreven- Gedaen tot Loven,Mechelfe Dio- 
cefe, in het groot Capittel der Collegiale Kerke van St. 
Pieters, inden jare 1576. den a? van Decembri. En 
was ondertekent aldus. Joh. Milanus Decar/us pro tem- 
pore j Michael de Bay > Au guft mus Huntteus, Cortielius 

Reineri Goudanus, Rohertus Malcotius Tdftor SanSiiVe- 

tri Lovanienfts, Henricus Gravïus 7. l,ovamenfts 12 Jo- 

annes Lens Rellïonanus 3 Laurentius Gualterus Wefter- 

hovius, & Henricus Crokaert. Cn bJ90 b9CC 9Ctigé^ 
bangen ben gcb2ubten 3cgel in coben toaffe. 

^et anbec inftcument ban be^ofeffüjen en 
ren in beiben ïïeebten/toag mebe in ijen^tatijn/ en isf 
in <fèuit$ luibenbe al$ bolgt: 

Y onderfchreven in beiden Rechten Do&oren, aö» 
en in de vermaerde Univerfiteit van Loven Pro- ^©q®" 

fellbrs der generale ftudie, geconfulteerdeengerequi- toren e« 
reerde van wégen den Staten der Nederlanden, op het fef» 
traétaet van peife, leftmael gefloten en aengegaen tuf- ^en0 
fen de Commiffariflen en Gedeputeerde der felve Sta- jScc&tra 
ten, en den CommiflarilTen des Princen van Orangien tot 3to» 
den 8 Nov Ieftgeleden binnen der ftad van Gent, te 
weten: of’t felve tradtaet iet ware in houdende’t gene vjan 
tegen gink het H. Chriften Gelove en de Catholijke «Bint- 
Roomfe Religie. Alle d’Articulen des felfs tradaec 
neerftelijkonderfocht en overleid : Antwoorden wy, 
en verklaren na ons verftand, in het feive tradaet niet 
begrepen te wefen , dat het felve Gelove eri de Catho¬ 
lijke Roomfe Religie is tégen gaende : Maer dat het 
felve tradaet merkelijk ftrekt en dient tot preparatie 
van reftitutie en reftauratie des fejvigen Geloofs én 
Religie in de plaetfe fljnderMaj fubjedt, in de welke 
feer na het felve Gelove en Catholijke Roomfe Reli¬ 
gie is vervallen, en gedefpereert. Welk onfemeninge 
en oordeel, wy feer eerbiedelijken onderwerpen de 
cenlure, en het welbehagen des heiligen Apoftolifen 
ftoels. Gedaen tot Loven den 16 Decembris, in het 
jaer ons Heeren 1*76. Ondertekent, Joannes War- 
neftus, Petrus Peckius , Joannes Ramus, Michael Her- 
roout, en Joan de Ryenen. 

$ om ^on^lan be mate bien aengaenbebolte 
geben / ïjebben fp bem nocb een acte obergegeben/ DfC 

getebent bp meeft alle be2Cbten/5©ebenen en paftoren fesop* 
ban bet i^ebedanb/ baer bn be felbe berblacen / bat fp fen/a&* 
bet boo2f5tractaet ban $ctfe bp ben-luiben toel en rij= 
pelijb obecletb / cn elfe artijbel bpfonber geejeamtneert j^acto» 
3ïjnbe/ bebonben niet In te bouben/ bat be ^etltge Ca? «n üan 
tbolljtte en 3£poftohfe£loomfe öeltgie eentgfmo toaé 
contcacierenöe. fjmrncc^ bat meec / bat bet felbe 0p De 
tcactaettoasiftrecftenbetotbccmcecbenngeen tncre? oenrre 
mentie bce felbec ïSdigte / en bat bet felbe ban nobe |’aeclflCd' 
toaö aifo te gefcljieben / bat bet begonft en ge-embtgt 
toaomctgoebei'ebenenen intentie: bat mebe befaBe 
en gelegcntbeib beo ttjbO gcotelijjc beceifcfjte ban b?ebe 
te tracteuen / toatu bet anbecOte bebuebtenfoubege? 
toeeft 3bn/ bat be boo?noembe Catbolgbe Religie/ 
niet alleen in groot pertjbel foube bebben geftaen: 
maer batfe ganfeb foube bebben herballen en geruid 
neert getoeeft. uantoel&e getuigeniffe fpt’allen tijben 
feggen/ bercib te 3ijn boo2 ben 53auö / j&eifer en allen 
^tneen/ cnbe ganfebe Cl)2iftenljeib genoegfamere? 
benen en contentement te geben. 

25obenbien om benboo?noemben ^on^abteges 
benbolbomen contentement / bat in be boo?f3 pacifi? 
catietot<0ent geftoten/ niet en toag/ttoelfe contrarie 
of p^ejubicerenbe toao be autoriteit en belioo2lpe ges 
f)oo?faembeib ban fijne jDajcfteit.^o bebben be J§ee* 
ren Staten o3cnerael boo? bate CSebeputoerbe ben 
ïïabe ban ,§tate boen bertonen be ftoarigbeben bic 
bp <DonSantoerbcngemaeht/om te app20beren be 
pacificatie/ bie tuffeben ben -Iuiben en ben $2ince ban 
«Drangien/ Staten ban i^ollanb en ^eclanb toaiS 
gemaefet/ berfoebten berljalben/ bat be felbe J$ee? 
ren ïlabe ban ^tate fouben gelieben baer op te 

geben 
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geben bun abbi# / en bp ’t felbe alles ten goeöen te be* 
öutöen / geltjb Ijet ter goeder meninge toas geöaen / fo 
totbebouöenifTen ban öe fteligie: ais ban3önejBa* 
jefteitS autoriteit / toelbaert en tufte banöe^eöer* 
ianöen. (Cottoelben einde fp oob alöaet hebben ober* 
gelebect befe nabolgenöe memode/ luidende als bolgt: 

j, ^5Bbeboo?geftelöe brage/ tetoeten/ofin’ttrac* 
„ yjtaet ban öe breöemahinge ban ©ent befloten 
3» öen 8 j^obembriS/ tuffcöen öe ©eöeputeeröe ban öen 
o? Staten ©enerael öefer Nederlanden tet eenre / en 
33 öenprince ban ©tangien/ metten Staten banmol* 
33 ianöen Zeeland ter anöet 3Üöen/ niet enis/’ttoelb 
33 ö’autoriteit en be0oo?ltjöe geboorfaembeib öes Co* 
33 ninje tegen of prejuöicabeliS. 
33 |Ben moet letten öat öe dingen / öie fcbenen te ban* 
33 gen aen öe refolutie en autoriteit öes Coninjc / genoeg* 
3> faemontbnocfjt3ün öoor öeberblaringe/ öie öe Beer 
33 3£on<3|oöanö’3llufiria banöe mentnge 3pnöer|Baj. 
33 geöaen beeft. 
>3 3©ant öooröe onöcrbanöelinge ban ©reöa/toas 
33 men geballen in gefcbtl op ’t bertreeben ban öe d§pan* 
?3 gtaeröen/opöe t’famentoeptnge banöe Staten ©e* 
33 nerael/ en oeffeninge öet Keligie/ contrarie öelanöe 
33 ban Bolland en Zeeland. 
33 <êu alfo 3(jne boo2f3 |Baj. 3Ö«e mentnge betblaert 
3» beeft/betotliigenöe bet bertreeben öer ^pangiaeröen/ 
33 en öebn een bomfte öer Staten/fo balter meer niet te 
33 öifputeren/öanopöeautorttett ban 3ijne JBajejteit/ 
33 boo: fo bele öe boorf3 ttoe puntten mag aengaen. 
33 Nocb oob optc aggreatte ban ’t berörag en brede* 
33 mabirtgetuffcbenöe Staten/ en öen fuinceban©* 
33 rangien / met Bolland / Zeeland en bun aenbangers. 
33 Nadien 3ijne iBajefteit bebbenöe betoilltgt / öat öe 
33 b2eöemabinge fouöe getroffen to02öen/ eninöefente 
33 b2eöen 5tjnöe getoeefi/ öe felbe mag oob toelfonöer 
33 berlïes ban 5ijn autoriteit ’t boorf5 berörag aggceeren 
33 en approberen. 
33 «Belangende bet poinct banöe Beligie/ ’tfcbünt/ 
33 öat öe 25iffcboppen öen boornoemöen l^eere ©on 
3> fjoban öaer op bernoegen gegeben bebben. 
3» ’Cfcbnnt oob öat ö’autoriteit ban fijne boorf5 jBaj. 
3> genoeg öetoaert fal toefen in’t gene boo2f3 ts / öoo? 
33 ’tparöongenerael öat fijneboo?f3 JBajefïeitfenö/öoo? 

öen boo2f3 ©on ^obanfelfs/ naöienöie generaeltsf 
33 met reflttutie ban goeöeren. 
33 ,§o öat bet fcbtjnt / öat öoor miööel öes berörags 
33 öer breöemabinge niets ban öe getooneltjbe en toette* 
?> l$te autoriteit 3tjnöer |Ba jefïeit berbo?t / nocb toeg* 
>3 genomen toetö / maer öat öie in bare gebeel blpft be* 
»? houdende öe beboorUjbc geboorfaembetö 3ijnöer on* 
« öerfaten / na ö’aenbiebingen öie öaer ban öe boorfj 

_ ” Staten ©enerael aen öen boorfó ©on 3Joban geöaen 
Wig Rebben/ öat bet niet nodig fcljijnt öaer ban toijöers 

„tettoiuen. 
jBaer boo2 fo becl fouöe mogen belangen öe ejttra* 

• ojbtnarife autoriteit / öe boo2f3 Staten bermeinen öat 
„ öe felbe onbetameiijb is en tegen bate pribilegien/en 

öat öefelbe oob 002fabe gegeben beeft tot fo beel bc* 
„ f toaernifTen en blacbten öte öe boorf5 Staten geöaen 
„ eh bertoont fjebben/ toaer öoor bet fcbünt öattetbe* 
5, tertoareöitpuntte laten bibberen/ enniettetreöen 
,5 metten Staten in öit öifput belangenöe öe autoriteit. 
,i; <£n om ban artrjbel tot artnbel naöer te berblaren 
,j nopenöe öe b2eöemabinge. 25elangenöe öe eerfte/ bet 
„ felbe is toegelaten öoor3üne iBajefleit oföoo2 3ijnen 
„ d5oubemeur<0eneraelöen toijlen dBroot Comman* 
,5 öenr / bet boo2ieöen jaer in öe communicatie öoen tot 
^S&è&agebonöen. 

i^et ttoeöe artpèlberbat alleen eert berörag om öe 
„ breemöelingcn en ^oangiaecöen uit öefe i^eöerlan* 
„ öénteöoen bertreeben / toaer tóe 3ijne iBajefteit nu 
„ betotlligt beeft / en en is öaerom/ ais gefegttoerö/ 
j, 3ijne autoriteit niet geguetfl. 
„ ^>et öeröe artitbel en neemt niets toeg ban öe auto* 
„ riteit 3ijnÖer iBajefïeit: gemerbt bet fdbe berbat/ öat 
„ beiöeöe partpengebouöen fullen fijn öe generale ber* 
33 gaöeringe te berfoeben / geltjbmen öeöe ten tijöen ban 

Beifer Carel öe ©ijföe / booglüfbjber memorie / öaercc 
3iinejBaiefieitetbent toerden öefTelfS autoriteitüe* “ 
toaert / boben öat öe boorf3 3ijne jBajef}eit3ijneme*c£ 
ninge bier op berblaert beeft. « 

Sn bet bieröe artij&el toerööe CatboIijbeBeligiecc 
betoaert enooböe autoriteit ban5ijneboorf'3lBaiefï. ‘c 
3ijnöealöaer alleen nagelaten betfiubbariöcCatbo*cc 
UjbeBeltgie/ belangende/ öie ban Rolland en ^ee*a 
land/ter oorfabe öat öoor bet boorgaenöeamjbelöit ‘c 
uitgefielt toas totte boo2f3 generale bergaöennge öerte 
Staten / en boetocl onbertuffcljen öe oeffeniuge öer<£ 
Beligie niet uitöruc&elijlt in i^ollanö en Zeeland is “ 
toegelaten/ bet felbe en is fonöertoettelöbe oorfabe en££ 
goeöe redenen niet gefebieö / te toeten om teboorbo*££ 
men bele ongemaeben öie anders baööen bonnen ge*tc 
fcbieöen/ gelijb oob bet aöbijs öer Commiffatiffen££ 
fulr breed met braebt / 3önöe bet boorleöen jaer totcc 
2&reöa öoor bun brief aen öen Commandeur boor* “ 
noemt gefebreben / öen laetfien 9!unij. “ 

’(€bijföe artijbel boetoei ’tfelföe fcbtjnt een toei*cc 
nigttoij^lacbtig te toefen/ mogende alleen gebracht “ 
toerden tot öie ban Rolland en ^eelanö/ en is öaerom tc 
niet öan probifioneel/tot öat bp öe boorf5 Staten C»e*<£ 
nerael anders fal toefen georöomteert. €n öat bet “ 
felbe artöbel öaer-en-boben gemiööelt is bp öe clau* ‘‘ 
fule / welverftaende dat gene ergerniffe en gefchiede. c 

gjn’t 6 artpbel/ belangende bet ampt ban 3iömi*(C 
raelbanöet3ee/ moetmen mcrbenöatöefepretenfte ‘ 
alleen perfoneel en tptlijb is/en öat öefelbe öoor öe t’fa*c c 
menroepinge öer generale Staten gebeten fal bon* ‘c 
nen toerden. 3£e commiffie öes boorf3 ^rince ban 
©rangien bierfo totjtnietilrecbenöe/ als OP benneet 
tegen bet gene bP toegcflaen baööe met toglen öen 
<©rabe ban^oorn/3Cömirael ban öer 3ec/ fo gefien 
fal bonnen toeröen bp öe fïucben öes berfctjris/ als 
bier te boren ontfiaen is getoeefl tuffeben öe lijeere 3C* 
dolf ban 25ourgoigne^eere ban öer ©ere en 55ebre/ 
tegen öen toijlen l^eere ©raefban ^oogftrate in 3Ö' 
nen tijd ©ouberneur ban Rolland. 

25p bet 7 artöbel berbiöft öe fabe alöaer aengeroert 
nocb bangenöe/en is alfo geen interejl boor 30ne JBaj. 
gemerbt öat foöanigen bolöoeningeais öe boorfebre* 
ben ©2ince fal brillen doen/ berbanöelt fal toerden bp 
öe andere ft eden enplaetfen/ en oob ban toegen3tjn* 
öer JBajefleit. 

Aet 8 artöbel isoob maer probifioneel / totmiö* 
lertöö bpöeboorf3 J^eeren Staten fal toerden boor* ” 
fien/ gelijb in bet boorf5 6. autoriteit ban 3ijne cc 
IBajefïeit 3Önöe genoegfaem betoaert öoor öelaetfie cC 
claufulein öe toooröen fonder prejudicie boor öen aen* c< 
bomenden tpö öes refo2ts öes bogen raeöS Jönöer (C 
JBajefteit. cc 

J^et 9. io. ii. en ii.articulentoarenbolbomebjb c, 
ingetotlligt en bereffent bet boorleöen jaer tot ©reöa/ 
en balt öaerom gene f toarigbeiö ö’autoriteit ban 5öne cc 
ïBaiefieitaengaenöe. cc 

l^et 13. artöbel is een gebolg ban’t io/inbettoel* <e 
bede contumacien/ bonniffen en fententien/ $c. af* cc 
gefcbaftentenietgeöaentoeröen. cC 

l|et 14.15.16.17.18.19.20.21.2i. 13.24.en251. t; 
articulen betreffen ten dele bpfonöerperfonen/ in bet « 
minfte niet toegnemenöe ö’autoriteit 5önöer jBaje* (C 
fteit/en 5ön dingen öie getoonelpb boorballen alfmen f< 
bomt te banöelenenbreöemaben/ tenaenfien öerab <c 
gemene rufie en fïilbeiö €n if! öat in öe felbe artteu* <c 
len eenige f toarigbeiö balt ten acnfienöer berboefjte c{ 
goeöen/ $r.öerbalben fullen CommifTariffengeöe* tc 
puteert toeröen in peöet^robincie. 

5In ’t 21. arnjcle / boetoei ten eerfïen aenfien fcbönt <£ 
öat bet öen ©cefteUjben perfonen nadelig is / toe* tc 
gen bun berftorben goeöeren / en öat mitf dien ’t felbe u 
5Öne jBajeffeit derogeren fouöe / ais b«n patroon c< 
toefenöe/ öieban recïjtS toegen gebouöen is opficljt op « 
ben te nemen / en is öaerom oob niet öan probifioneel/ « 
en tot öat op bun border pretenfien toeröe georöon*« 
neettbp öen Staten ©enerael/ toaer öoo? bunbin*« 
öer gebetert mag toeröen. ; « 

€n bp tet laetfte artybel bebbenöe Staten ©ene* <e 
raeï 

c c 

cc 

(( 

tc 

cc 



Het tiende BoeL 
3> raclgenoegfaem getoont/ fo ööörpub ranpornnöen 
3, ïtacö ban ^tate geöaen / geflelö ter regeringe ban öe 
„ boorf3$eöerIanöen/ nPSöcor De aggrcatie en betoift 
3, itnge bp ïjcn berfocpt/ öat 3pban gccnöa mentnge 
3? Jiingetoceft tets te toillen attcntaen tegen D’autcJi- 
3j teit3ijntiet*|^ajiefïeit/ öetoacrpefö 5ünt*c öat pet ge* 
3, nc gcfcpieö is / gefcpieö is na Den noob öeö ttjös en te* 

3 gentoooröige oceucrcntien of ommoettnge öcrboozfë 
3j faben in berfcpeiöen plaetfen/ en om te booromen 
33 meeröennconbememen of onheilen (als gefeiö is) en 
3, öat pet bozöerlijher teas fitte alfo te boen / als öe inm 
3> öeninmcecöcr gebaer te b2engen/ cn Datbnnöcrefï 
33 anöersmcttc bcrtoacpten en iSöanöe goeöcrcfolm 
33 tieöer boo?f5 Staten «©enerael/ Daer op alles tent 
33 foubc bonnen booromen / öe ftoarigpcöen bonnen 
33 gcreöreffeerttoeröcn. 
33 ©ertoncnöe nlöus acn öte ban ben ïïnbe ban ^jta* 
33 te / öatmen geüjh pier bozen gefeiö en üerblaert is/ ge? 
33 fonöclpberfïaenöe pet boozfs traetaet öer bzeöcmiv 
3> binge/ niet binben cn fal eenig poinct/ öat bp pet boorfs 
3> traetaet ö3auto?ttctt cn bcpoorlpc gcpooifaempcib tot 
3» Sijnlfèajefïett geguetfï toeröe / en öat 3iin^oogpeiö 
,3 ban en mag in ben name sljnber $Enjcf!eitpetfeIbc 
33 aggreeren onber reflrimen baer in begrepen / en in 
33 fulbcr ferme aW pet boorf? traetaet mcöe brengt/ op 
33 öat boortsbarcnöc totte bcorfj bergaöeringe öer ^ta* 
3 3 ten / alle öe faben berbetert mogen toeröcn / gcïijb fulr 
33 tot ontrerpQuömgc ban «jBoöeS eere / ö’auto?iteit en 
33 bepoorltjbegcDoorfacmpeiö bes Coninr/mitfgaöers 
33 ö'aigemeine rufïè bes HlanöS/ bebonöen fal toeröcn 
33 teöeporen. <©aerop öacsüne Igoogpctö pcm behoort 
33 tebertreutoen op$tjnc Staten/ cnöcröanen/enam 
33 öeregoeöcjfeeren. 
3’ Wp tnööcn öien ban öen ftaöe ban Staten bit fjim 
33 aöbps ten goeöen te teilïen buiöen/ als boorrbomenöe 
93 ban öen genen öte anöers niet en toenfcpenboo2öen 
9> tegentoooröigenttjö (gelüb3POOhgehouöcn$ijn) als? 
3» ö'autoziteit en poogpeiö 3i)nöcr Ifêajefteit te betoaren/ 
2* en öat alle faben beleiö toieröcn alg ban allen tpöen 
2> tot bermeeröecinge en toelbaren öer felber in alles/ 
3* en ober al. 

3£e ^eeren Itaöen ban ^tate öefe fabe in öeïibera? 
m geleiö pebbenöe / cn üaet op gelet / pebben pacr aö? 
bp en berblaringe geformeert aio’ bolgt: 

ijye. 

©rrfsïa» 
nnge en 
aobtffi 
öan öen 
JJlaDe 
toarn&ta# 
te oy öe 
JÓarifï» 
ratte 
toatt 

Die van den Rade van State des Coninx onfes Hee- 
ren , gecommitteert by fijne Maiefteit tot het 

gouvernement Generael van fijne Nederlanden, ver 
ftaen hebbende uit de Remonftrantie der Staten Ge¬ 
nerael der felver Landen, dar de Heere Don Johan van 
Ooftenrijk inde communicatie tulTchen fijne Hoog¬ 
heid en de Gedeputeerde der Staten Generael gehou¬ 
den binnen Luxemborg in defejegenwoordige maend 
van Decembrfen verfocht wefende te aggreeren de Pa¬ 
cificatie tot Gent gemaekt den 8 Novembrisleftleden, 
tuflehen de vooriz Heeren Staten ter eenre, en den 
Rrince van Orangien , Staten van Holland, Zeeland en 
gevoegde ter andere fijden, heeft verfocht voldoenin- 
geen verfekertheid van den Rade van State, datinde 
Pacificatie gene faken en ware derogerende of regen 
fijnded’autoritcit en behoorlijke gehoorfaemheid rap 
fijne Majeftet. 

Die van den Rade hebbende hier bevorens welge- 
confidereert en rijpelijk gedebatteert de handelinge 
van de vredemakinge in alle hare poinden en arti- 
culen , cn dien volgende die geaggre-eert en gecon- 
firmeert in den name van fijne Majefteit, alsgantfch 
noodlijk na d’occurrentie en nood des tijd, in welke de 
autoriteit van zijne Majefteit alfo wel als ons heilig ge- 
tove en Roomfe Catholijke Religie waren in groot 
perijkel varfte lijden notabel of aenmerkelijke preju¬ 
dicie en intereft. Verklaren en attefteren dat in de 
bovengemelde Pacificatie gene fake en is of preju¬ 
dicie bringende aen de autoriteit en behoorlijke ge¬ 
hoorfaemheid van zijne Majefteit, ,aengefien het ge¬ 
ne dat d’inhoud van den tradate van zijne Majefteit 
in de negociatie tot Breda was defen conform op het 

felveftuk of feit van pacificatie j ën het gene hydaef 
na heeft belaft en tot diverfe reifen gefchreven , fo 
door zijn Hoogheid als anderfins , maer ter contrarie 
datd’autoriteit en gehoorfaemheid yan Zijne Majefteit 
daer in is erkent en bewaert, als gedaen by wete, ge¬ 
hoorfaemheid en aggreatie van die van den Rade in 
dennaem van zijne Majefteit, en als by de Majefteit 
gecommitteert en gefteld tot het gouvernement van 
den Lande, en dat alle articulen den felven poinde ra¬ 
kende zijn gefteld ter vergaderinge der Staten Gene- 
racl: daer by gevoegt, dat de voorfchreven Staten van 
als rot als, fowcl voorde Pacificatie als gedurende de- 
felve en daer na folemnelijken hebben geprotefteert, 
als fy als noch protefteren van te perfevereren en te 
willen blijven inde felvige behoorlijke gehoorfaetn- 
heid van zijne Majefteit, hebbende ben gefubmitteert 
als ook de Princevan Orangien, Staten van Holland, 
Zeeland en gevoegde, teprocureren of verforgende 
vergaderinge der Staten Generael, in der manieren die 
gedaen werd in de ceffieen tranfport van defe Neder¬ 
landen , hotoorlijk" dependerende yan d’autoriteit en 
Hoogheid van fijne Majefteit. 

Ten leften verklaren en attefteren dat door de pa¬ 
cificatie gedaen is goeden en trouwen dienft aenGod^ 
zijne Majefteit, en den Vadef-lande, en datter ander¬ 
fins gene apparentie en ware , dan van een defola- 
tie, confufie, en een generale en onwederoprechtelij- 
keruine. Gedaen tot Bruffelden 20 December 157^. 
Onder ftond, By ordonnantie van mijne Heeren vail 
den Rade van State. Ondertekent 

B E R T I. 

^e$zinceban ©rangfen ban alle öen panöelban 
3Jan en öer generale Staten geaöbertcer13»jn* 

öe/ en omfangen pebbenöe öe articulen tot Vurens 
burg gepanöelt / niette apofïillen ban <©on ^flan öaet: 
op gefielt/merbte teel öe ntentnge ban öen boo?f3 ^on 
lan. ^crpalben pp öe <0eöepnteeröe banöe^ta^ 
ten ban ï^ollanb en Eeclanö / bp petti toefenöe/ öe 
felbe boo?pidt en communtceeröe/ öe toel&eöen 2% 

<©ccemb:tsi bp maniere ban aöbertentieaenöe^ees 
ren Staten «©enerael / öoo? pare <£5eöeputeeröe peb> 
ben öoen oberleberen öit bpgeboegöe gefcp?tfte. 

€fien bp öen Staten ban ï^ollanö / ^eeianö/ en i°- *• 
v_fpare geajTodeeröe febere potneten en articulen ( 
pen-luiben bepanöigten geconimuniceert bpmpnen fcöjifcc 
l^cere ben p?ince ban «Drangien / öe toelbe ban toe^ 
gen ben i^eeren Staten ban b’anbere pzobincien ban 
6e jSeöerlanöcn boo?gcö2agen cn geaccoozöeert 3pn ban not* 
geteeeft / gopan ö’Süuiïria binnen ber (lab %ü' ra 
remöozg op öen feften öefer jegenteoo?öigcr niaenb 
ban ^ecenib?f/cnöefeibe/mufgaöer0ö’amtooo?öe letoen 
bp ^pne ï^oogpetö baer op geöaen apofiilleren/ 
bcriingengeconfereert/ en opallcsi teel rppelijb gelet 
pebbenöe/ fo en bonnen öe felbe niet onöerpouöen bp ten^ 
öefen reberentclpb te bewonen / bat altoaer pet fepoon 
önt öe boo2f3 potneten en articulen fiep in allep confo?- 
meeröen met pet gene öat tot piectoeboo? petgeme- imge 
ne bcfle ban öen lanöe geacco?öcert en gegoten isf / öat 
noeptan^ 5t geapofnlleerbe iö pzejnbtciable en genoeg ^ * 
tïrijöenbe tegeiis öe principale poincten ban öe gene; « 
ralc pacificatie: merbeljib baer fpne poogpeiö t’pem- « 
teaersirefcrbccrtöe maepten faculteit om in alle an^ <e 
öereen bzecmöe oorlogen/ be ^pangiacröen en atv « 
bere uitpeemfe te mogen acnfcprtjben/ cnteeöetom « 
binncnöenlanbete mogen brengen/ toelbbeboorge* « 
ïioemöe üeere j^rince / en Staten ban SgoUanö en « 
ècelanö niet en bonnen toejiacn of goeb Debinöen. « 
30amnaöienöe Staten in’t generael na lang gebult « 
fitfamcntlpb öe teapenen pebben moeten aennemen « 
cm fiep te bebrpben ban pet onberöragelpb iob en op=« 
preffie ban öe «^paniaerben / elb anöeren belobenöe <e 
bn’tcgaenmet gocöcn blocö/ omöc felbe en anöcre <e 
uitpeemfe Sanbfcpcnöcré niet alleen uit öen lanöe te « 
berbruben / maer baer en boben buiten te pouöen / alg « 
blübtbp’tberbonb fïaenöc berbatet in petttoeöear^ « 
tpel ban öe boorfj pacificatie wen bsn 
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„öacc ter contracten befe gerefecbeccöe faculteit 3tjrtc 
„ ^oogfmö totlt toeftaen fonbec eettige rcfictctte ofm^ 
„feggen ban De Staten / fojtaet tebebucftten/jatoecb 
„ boo? fc&ec geöouöen/ fo toanneec be tuapenen bp ben 
«onnofelenonbecfaten nebec geleib fouben3ijn/batbe 
j> gene bte altijb gepoogt hebben be felbé boo? balfcpe 
„ rapporten bp fijne USajefleit te becmaften / ooft liclj' 
„ teltjben een oo?faeft fullen toeten te btcöten om een 
„ nicutoen oorloge aen te nemen/ en onbec het bejcel 
„ ban bien be ^pangtaecben en uttftecmfe toebecom in 
j>be ïanben te boen bomen/ enalfo na pen benneten 
j?be onbecfatcn te boen betbnicben en in ceuboige <ïa^ 
wbecnie (tellen. öet toelft niet alleen mtöenboo?# 
«gaenbe regiment en actiën /nemaecooft uit becfcftet# 
«ben geintercipieerbe bjfeben ban fijne fiBajetfett/ 
« mtcogabeuS ban ï^teconpmo be itoba/ en baer na ban 
«^on gjan ö’5Cujtcta / en meer anbere gefpcurt ban 
» toerbert/ bie öaecom bp ben ïfeeren Staten toeleen 
« goebe toaerfcftoutotnge bcftoccn te gelben: fo oob boen 
» bie gcbctufbe en impertinente anttooo2be ban fijne 
« ^oogöetbcp’tmeerenbcelbanbe anbere poinctenen 
s’piopofiticn/ bp,ftet toelft onbec anbere be boo2f3Pa# 
«cificatie in ttoijfel herroepen / en gcpjefenteert toerb 

acte ban bergiffeniffe te boen bepefcftecen ober be ge# 
3» paffcerbe bingen/ mitfgaberg een nieuto patbon te be# 
»>(luiten metten Kaeb ber Staten/ bolgenbeben lalt 
3’ ban fpniBajeficit/ $c.recöt of pemanb ongeoo?loft 
33 toacegetoeeli ftetgetoelt ber^pangiaerben tetoeber# 
33 (iaën. €n betoijle bat be <6ebeputeerben öen albuö 
33 mettooo2ben hebben laten (Iepen en onbetöouben / fo 
33 en heeft fijn ||oogöetb egenen tijb berfuimt / maer 
33 ruiteren en ftnecljten aen boen fcljnjben in becfcftetben 
»3 aojten / bienö be boo?f? <0ebepiiteerben0 te meer te 
3» noteren jfjttban eene fufpecte faciliteit. €n bit al te 
”famen geconftbereert/ fo becfoeften be boo?noembe 
>3 ^eere ben P’tnce/ mitfgaberd be Staten banmol# 
»lanb en SSeèlanb/ bat be üeccen Staten ban bean# 
55 bere p2otoncten op be gepjemitteerbe rebenen en 
33 toaecfcöoutoingen ecnltelijft toillen letten/ en ooft in 
’> het goebe hecfiaen / bat fp luiben en hare geaffocieer# 

beinalö niet cnftonnen aennemen het geacco2beec? 
J» be tuffehen be boo2f3 <0ebeputeerbe en fijne ï^oog# 
5> heib/ ebenberre het felbe fulrtiS alfmenftengecom# 
”mumceect heeft/ meehelpen baer het felbe contra# 
55 cieert be boo?f3 Pacificatie/ be toelftebeboo2noem# 
” be ï|eere piince / Staten ban J^ollanb en ^eelanb 
” begeren bat onbetöouben en acöterbolgt toerbenaer 
j,Öaref02meen teneur/ fofpooftgefintenberetb5ijn/ 
” befelber ober öaer lieber 3ijbe in alle manier te on# 
” bechouben en t’ achterbolgen / ais toefenbe’teenig 
” mibbcl toaer boo? belanben toeberom in haren ou# 
” ben fleur en P20fperiteit mogen ftomen: boch of niet 
” tegenftaenbe bit tcgcntooo?big abbertiffement be 
” i^eeren Staten ficö toilben laten berleiben in eenig 
55 accoo2b tegend be boo2f3 pacificatie / of alfulftcan# 
55ber/ bacrbp ’s$3tanbtf©?pöeöen/ hechten en p?i# 
25 bilegien te niet gemaeftt of geftrenftt mochten tóo?# 
” ben/ ’t toelft 45ob berftoeben moet / fo toillen be 
” boo2genoembe ï^eece P2tnce / Staten ban 
” lanb en Zcelanb hier niet mebe oberjlaen / en ban 
5’ alle ’t guacb bat ter oo?fafte ban bien be tegen# 
53 tooo2bigeintooonberen ban ben Eanbe en haren na# 
” ftomelingcn fal oberftomen / b2p en ontfcöulbig ge# 

houben 3ijn boo2 <0ob en alle be toerelb. 
T>€ faften albud (ïaenbe/ hebben eenige ^eeren 
•^ban be Staten ber i^cberlanben beginnenbe te 

^bemerften/ batboo2bcnb2embcnen gebeinfbenftan# 
bel/ bie bp 3£on g)an gcb2eben toerb (en nochtand 
aenfienbc bat hp toadbedöoningd tooeber/ en hP 
tiagdiiftdhemtoadberiierftenbebanbolft en macht / 
bat ooft berfcheiben J|eecen / fo in ben ftaeb ban <§ta# 
te /aid in be Staten <®enerael begonben na hem te 
luideren) in’t lefle toel onber öenluiben mocljt onee# 
ntgheib ontdacn / en bat fp ober fuir ban ben anberen 
fcheibenbe / fouben berloren gaen / goeb gebemben een 
öiiie onber öen anberen op te rechten/ cnalfobeeene 
mette anbere te bereenigen en berbinben/om alfo een# 
ö2achtelijfien be faften te beleiben tottegenfianöban 

be ^pangiaerben en haren aenhangeren/ gemeené 
boo?(tanb en befcöermingc ban het ©aöerlanb/öe 
üoomfe Catholijfte ïieligic/ en behoojlijfte autoriteit/ 
geljoo2faemöeib ban ben üoninft: alfoiffer feftere 
anie ontto02pen engeminuteert/baer in fp ooft heb# 
ben berftlaert te blijben bp be gemaeftte pacificatie 
tot<3ent befloten/ en belofte ban be eenbêanber ten 
uitterfïen te affiliëren met lijf/ goebenbloeb. ^efe 
önie albud gcraemt 3ijnbe / id eerfl opten zp m)ccem# 
b?id 1376. gebifiteett getoeefl bp acht J^ecren/ be toel# 
toe bp maniereban abbijd onber hare hanbfcö?iften 
berftlaert hebben goeb te binben/ bat bit comp?omtd 
foube toerben geteftentbpallc be Staten <©enerael/ 
berftlarenbe ooft bereib te 5ijn ’t felbe fo biftmaeld atd 
fp bed fullen berfocht toerben/ infgelijr te teltenen, 
beerde bic bit tCftenben toaren / Iohan van der Lin¬ 
den, 2übt ban ^§t. <0eertruit/ Philips Grave van 
Lalein, Maximiliaen Grave van Boffu , Piere de 
Worchum , F. Perenot, A Doingnies, Guilliaumede 
Hornes en Ian de Berfeien. ^it albud begin gegeben 
3ijnbe/ id fo boo?t getoeben/ bat het einteftjft bp be 
Staten <23enerael gerefolbeert en gearredcertidge# 
too?ben ben 9 ^Januarp 15-77. en gco2bonneert bp alle 
Prelaten/ (©eedelpfte perfoncn/J§eeren/€belcn/<©be# 
rigöebeneniBagidraten ban toetten / debenenftaf# 
felrpen/rep?cfenterenbe be Staten ber^eberianben 
onberteftent te toerben / hebben ooft goeb gebonben ee# 
nigeuitbeöare te beputerenaen ben ïlaeb ban ^ta# 
te/ gecommitteertbp ben^oninft tot bengcneralen 
d5oubernemente ban ben Sanbe / om be boo?f3. Unie 
bpbe felbe te boen aggreerenen bebedigen/gelijftöe 
felbe bie ooft ten felben bage geaggre-eert en bebedigt 
hebben/ en 0002 öenlieber o?bonnantie id geteftent bp 
ben ^ecretarid Berti. <Pe boo^f3 önie en bereeninge 
toadUiibenbealdbolgt; 

1T TY hier ondergetekent, Prelaten, Geeftelijke per- Wttfe en 
w fanen, Heeren, Edel-luiden , Overigheid en 

Magiftraten van den Wetten ; Steden, Caflelryen en ruffcöen 
andere, makende en reprefenterende de Staten van öe^Bene* 
den Nederlanden, jegenwoordelijk tot Bruffel verga- 
dert, en andere, wefende onder de obediëntie en ge- ^eöcc# 
hoorfaemheid des Alrehoogften , Machtigften , en lanöen 
Doorluchtigften Prince, de KoninkPhilips, onfen ' 
genadigften Heereen natuerlijken Prince. Doen te macftt/ 
weten, allen jegenwoordig en toekomende, dat wy cnBpöcn 
aenmerkende hoe ons gemein vaderland door de bar- 
bare, wreedelijke en ty rannife verdmekinge der Span- tcn gC, 
giaerden , ganfehelijk bedorven is, fb hebben wy be- confic* 
weegt en gedwongen geweeft, onstefamen te voegen 
en te vereenigen , en met wapenen, raed , volk en 
geld malkanderen hulp en byftand te doen, tegen de 
voorfz Spangiaerden en haren aenhangeren, verklaert 
wefende wederfpannige en rebellen van fijne Maje- 
fiteit, en onfe vyanden. En dat defe Unie en vereenin- 
ge zedert is beveiligt en geconfirmeert by den vrede en 
Pacificatie lellmael g£maekt,al met autoriteit en ag- 
greatie van den Rade van State by fijne voorfz Majeft. 
totten Gouvernemente generael van de voorfz Lan¬ 
den verordent. En alfo het einde en effeót van defe ver- 
eeninge onderlinge vereifcht alle getrouwigheid,llant- 
valligheid en reciproke verfekeringe ten eeuwigen da¬ 
gen, en dat wy niet en begeren dat door mifverlland 
deshalven foude eenige oorfake vallen van fufpitie of 
quaed vermoeden, en veel min van onbilligen wille op 
yemand van ons. Maer ter contrarie dat de faken roe¬ 
rende de felve vereeninge, ganfelijken geprocureert, 
gevordert, en ge- executeert mogen worden, met alle 
getrouwigheid, vlytigheid en diligentie fulx dat nie¬ 
mand van den onderfaten en ingefetene van de voorfz 
Landen, eenige wettige oorfake en hebbe hem deshal¬ 
ven te ontvreemden of qualijken te vreden te zijn 
van ons. Daerom en befunder om te verhoeden datter 
niet ongetrouwelijk gehandelt en worde, in preju¬ 
dicie van onfen gemeinen vaderlande en:rechtveer- 
dige en wel gefondeerde befcherminge deflelfs. Noch 
dat by negligentie of oogluykinge yet foude wor¬ 
den verfuimt, wes totte felve rechtveerdige be- 
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fcherminge nootelijk is, of foude nootelijk mogen we- 1 
fén. So hebben wy, uit krachte van onfen vermogen 
en Commiffien refpedtivelijk enanderfins, voorons 
en onfènakomeren, gelooft, en geloven, op trouwe 
van goede Chriftenen, luiden met eren , en als oprech¬ 
te lief hebbers ons Vaderlands, onverbrekelijken, en j 
ten eeuwigen dagen, te houden en onderhouden defe 
Unie, vereninge en gcmein verbond, fonderdatye- : 
mand van ons hem fal mogen daer af ontbinden of ( 
verfcheiden, by lïmulatie, geveinftheid, heimelijk ver- 
ftand, noch by eenige andere maniere, hoe dat fy, tot 
onderhoudinge van onfen heiligen gelove en Catho- I 
lijke Apoftolijke Roomfe Religie, Voldoeninge van > 
den voorfz vrede en Pacificatie, eenlamelijk tot uit- ■ 
drijvinge van deSpangiaerden en hunne aenhangeren, ! 
onder behoorlijke gehoorfaemheid van fijneMajefteit, { 
tot welvaert en ruftevan onfen Vaderlande, en daer j 
toe, om te onderhouden alle en een jegelijke onfePri- ( 
vilegien, Landrechten, Vryheden,Statuten ,Coftu- j 
men, oude herkomen en gebruiken; waer toe wy ver- 
ftrecken fullenalle de middelen ons mogelijk wefen- 
de, fo met geld, volk, raed en goed, ja metten lijve, 
indien des nood ware; en dat niemand onfer, en fal 
mogen in het befonder, eenigen raed , advijs, of con- 
fent geven, noch fecreteen heimelijke, of particuliere 
communicatie houden, mette gene die van deferver- 
eeninge niet en zijn; noch ter contrarien, hen in geen¬ 
der manieren openbaren,het gene welk in onfe gemei- 
ne vergaderinge is, of fal gehandelt, geadvifeert of ge 
floten worden: maer fal hem moeten in alles voegen 
en conformeren tot het gene wes onfe generale en ge¬ 
mene refolutie fal gedragen. En indien enige Provin¬ 
cie, Staet, Landfchap, ftad, flot of huis, word belegert, 
befprongen, aengeflagen, befchadigt of verdrukt, hoe 
dat fy, en of yemand onfer, of andere, hem hebbende 
voor het Vaderland en de gemene befcherminge des 
felfs , vromelijk gedragen tegen de voorfz Spangiaer- 

ï0. b. den, of andere affairen daer af dependerende,fo in het 
fj, in.) generael als particulier, worde onderfocht, gevangen, 

gerantfoeneert, befchadigt, befwaert, overlaft, of in 
onruft gebracht in fijn perfoon, goed, eere,ftaetof 
anderfins Geloven wy daer in byftand te doen by al¬ 
len den middelen voorfz, namentlijk te vervolgen de 
ontllaginge van fulke gevangene, het zy met kracht en 
geweld, of anderfins • oppenevantewefenafgefeten 
gedegradeert van Edeldom, van naem , van wapen en 
eere, gehouden als meineedig , ongetrouw, en vyan- 
den van ons vaderland, voor God en alle menfehen, en 
te vallen in defchande van infamie en onvroomheid 
ten eeuwigen dagen. En om defe onfe vereeninge en 
heilig verbond te verfterken, hebben wy defejegen- 
woordige met onfe gewoonlijke handtekenen onder- 
gefchreven en getekent den 9 Ianuary, inhetjaerons 
Heeren 1577. 

3©clbe Unie lm ben ftabcban ^tatc geconficmeert 
en bebe(iigt3ijnbeal£ boren / tdoohmebebpbeP2e* 
laten / ©icarifen/ H^rcn / <©ouberneursU ïtaöen/ 
<©bertgl)cöen en jp^agifi raten rcfpecttbc/ elft te fijne 
tijbconbectehcnt. 

fee feut» 
«Befalt* 
ten *u 
J2eöct;> 
lanis- 

Eenigen tijb liter na Heeft be üetfer ftoöoipbuS be 
ttoebc ban btennamc/ tot bolöoentngc fjjng fcb?fc 

benö aen ben Staten <©enecael gebacn / gefcb?cbcn 
oen ben l|ijogb3eerötgen^eere/^eere <©eracb ban 
<©2oeObeeh/ jSiffcfjop ban Sjinö / leerton ban %ub 
Ion/ fBatbgcabe ban franctmont/ <©2abe ban 
=Hoon/ $ c. ©jtnee beet H ciltgen ïtijr/en a©tllcm I|ce* 
toge ban <©ultclt/ Clebe / $c. en Daer Dencffcno ober* 
gefonöcn HeercnpUtlipö be 'Hüöebjn en 23aenber* 
Deere ban ïBijnebucg/ ftjnc jBajeflettes pof-p^efi* 
bent / cn ® ot tü2 ?5nb2tcö <©at!le / alö fijne Sflmbaifa* 
beurss in Jlebcrlanb/ om be b2cbc tujfcljcn «Don jjan 
cn be graten te Helpen maften. 

<H>2 Staten <©enerael geflomen toefenbe bet mee 
ten ©e*renDeel tot namen / menenbebatbP(<©on 5Ian)al* 
fmbeii öaec bomen foube/ maecljp inftfteccnbcbatfc 

tot Hoep onbee Het Sörêbom ban &upft / al.o plaetj e 

neutrael fonben bomen/ bebben ben 19 tDecemb?ijS öare©** 
geeommttteert ben Igem 2Hbt ban ;f>t.<©iflainge* JS 
boren ©tfTcliop ban Utrecht/öcn iBarguto ban ^ aen ©on 
b2e/©tconte ban <©ent/öcn25aenberbeere ban 3lieöe# t0£ 
berbe / 2502Cbg?nbe ban 25?iiffel / en Sllbolpb ban Sra?c 
IBeetberbe/pcnfionario ban ben ©2pen/om na ^on mine. 
Ü3|an te treeben tot Itecbc en f aniine / en ben felben 
tep?efenteren bare B5og. ootmoebige recommanba* 
tie / en te berblaren batfp berjïaen babben be p?opofi* 
tie ban be 2&ienbe?Deece ban ftafftngem/en op befelbe 
beboebt en rjjpeltjb gebeUbereert Ijebbenbe/ cn babben 
fpmetgeraben gebonbeneenige bergaberingetema* 
bentnbe (lab ban Hoep/ fo fijn Hocgfjcib tjabbe be^ 
geert / om berfcljetben rebenen. €er(lelp om bat be 
(ïab niet en toonberbegeljoo?faemfjetb ban fijne |Ba^ De <&t» 
jejleit/ enbaerom niet en fonben berren noebtoiüen «« ©e* 
berfeberen ben perfoon ban fijne Hoogbetb. ^at niet 
bienlijb en mebe nteteerlijft cn toare boo?be Staten nem/ 
ban ben Hlanbe ficlj tetranfpojteren buiten be^lan^ toaerom 
benban fijne jBajejleit/ baer fobeledebenen goebe 
berfeberbe plaetfen 3ijn/ berfien met geaftecttonecrt ren S 
bolb/ fonöer eenigen ttöijfel of fbjarigljeib/ bat be men tot 
boo2f5 Staten baer boo? fonben te feer toefen gep?ejm 
biceert in baer eere / bat b2cemöeltngen boo2 baer fou* 
bentoerbengep2efereert / en bat fijnHoogbeiö meer 
toebetroutoen foube be b2eembeltngen ban be natuur^ 
bjbe ban ben Sanbe. ^tem bat boo? bat mibbel fijne 
Hoogbeib moebteberoojfaben nieutoe toantroutoig^ 
beib/ en alfo beraebteren be bolbominge ban bet 
jegcntooo?öig appointtement/ tot grooten routo en 
berbnet ban een jegelp / batfe öaerom fonben tnfiffe* 
ren/ bat fijn Hooggeib fieb foube toilten bertroutoen 
op be Staten/ nabemae! menbcrflonb/batfpbpna 
beraccojbeert toaren/ en niet enontb?ec&töanteef* 
fectueren of te bolhomen fijn belofte / baer ban bï* 
feibcgelafl tejijn ban fijne JBajefleit / en baer ban bï* 
beeft bolbomen autoriteit en toille/ en bat baerinfp 
Hoogbeib foube gejïerbt en gebtent toerben boo? be 
Staten en alle bare miööelen/ foberrerebelpjp/ 
toel moetenbe confiöeteren/ battergene ftoarigbeüï 
gep2etenbeertcntoo?btegen fijn jBajefteit/ nocb te* 
gen fijn ^oogbeib: maer fimpelijlt op b« bectrefe bec 
^pangiaerben en aenbangeren/ baer in fpn 
beib geconbefccnbeert babbe / baerom baer geen 
interbentie of mibbelinge ban eenige pïaetfe of 
b?eembe SUmbafifabeurs nobig toa.0/ batfe toijbersB 
getroutoelijïf betoijfen en erbtberen fouben aen fijn 
Hoogbeib be atteflatien en getuigniffen/ bat op te 
ttoepoincten ban ben bsütgen gelobe en <$atboIij&e 
Koomfe ïteligie/ alö b’autoriteit ban fijne jBaje* 
fieit betoaert toasün be pacificatie/ fometb2teben 
getebent en befegeït bpbe<©ee(lelijbbsit/ bie banbe 
faculteit Dcc (Cbeologie of <©obbeib / en Canonifcbe 
Kecbten ber üniberfitetb ban Soben/ alsi ban be 
acte ban ben 0abe ban ^tate / ban fo grote auto* 
riteit en toeerbe/ al.o be monbelingecommunicatie 
ber fclbec / toelbe be ttoe eenige poincten toaren / ban 
be toelbe fijne Hoogbetb babbe begeert boïbaen te toe* 
fcn. €ntoaerfönHooobeibficbfoube toillen boegen 
bp be graten / fouben fp fpnen perfoon berfeberen bp 
alle rebeUjbe toegen en mibbelen/ en bat fijn Hoog* 
beib terflonb (na bet ge-effectueecbe bertceb bec 
^pangiaerben aggreatie ban ben pei.0 / en anberc 
poincten begrepen in tjet tractaet) foube ontfangen 
too?ben alö <©ouberneur / en bat bP banbelenbe op ’t 
bertreb ban be ^pangiaerben / bat fp fouben infijie* 
renbattcttelanbe foube gefebieben/ om be rebenen 
bie fp genoeg toiflen/ en anbere begrepen in febere 
memorien benlieben obergegeben. 

boo2f3 <©ebeputeerbe bp 35on ^lan tot j^arebe 
gehomen 3ijnbe/bebben albaer met ben eenige capitu* 
latte gemaebt: maer alfo be felbe bp be Staten <©cne* 
racl ben 9 ^Januarp 3ijn gcbcfabopeect/ en I1002 nul en 
ban geenber toeerbe berblaert cn toeber-roepen ge* 
to02ben/en ober fuït geen boo2tganb cn bebben gebab/ 
fo fullen top bet felbe boo?bpgaen cn bacr ban bier ©e^ta# 
geen berfjael maben/ alfo be Staten <©eneracï ben 18 JUJ' 
3[an. baer na gecommitteert bebben ben p?elaetban 

fint 
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i)7.7* 
fenben fint deletn /frekta 23tffcDop ban 3ütrecDt/ en ï^eer 
*»« yfi 25ucöo Slota/ aircDlDtaken ban ff p?e/ lieren tfreDe? 
”e<K'.«& ban $erenor/2Saron De Rcuar/^eere ban €Dam? 
pureerDé pangnp/ijc. fjanban^. (€komaö/i|eereban jBoer? 
*'« ©“{» beke vöouüerneur banbefleDe en flote ban 2Etre/3fran? 
io"p St copes ban ^aletoijn ï§eere ban&toebegem Doog 2öail? 
öm jan? Uu / en Capttetn ban De (leDe en flote ban ©uDenaetDe 
De üan / en SÜDolplj ban jBeekerke $enftonartö ban 

Den ©?pen / om metten ï|eeren ban Den RaDeban 
^tate pen te btnben bp Den igeere <©on g|an D’3iu(iria 
binnen Der (laD ban l|ocp / en refolutelijk te tractecen 
opte poincten Oen bp wfltuctte mcDe gegeben / fonDet 
meet te beflebenDan biet Dagen communicatie/met 
ejtpjcffe lafl/fo bette naDien/ geDaen 3ijnDe alle uitter? 
fïenaerftigOeiD/OebbenDe De interbentiebanmünen 
lieten ban Den RaDe ban^tatc/Den l^eere 25iffc0op 
en $pnce ban Htuitt/ D’SdmbaffaDeursi ban Den fèeifet 
en Den hertog ban Clebe/ fijne ^oogljeiD niet en totlbe 
inclineren / De boomoembe *0eDeputeerbe Daerber? 
focOt en gefommeett OebbenDe te boIDoen tot fijn gelof? 
tenen gep?efenteert ban Dunne boegen tebolDoen/ te 
pjotefleren boo^ «0oD en De boetelD / Dat Dun De faulte 
niet en ig te inculperen / DouDenDe Dun ontlafl ban 
’t gene Darter na fouDemogcn bolgen tot acötetDienft 
ban <6oD/ ftjniBaj. enbeDerfban DcnïanDc. 

«E>eboo2f5 <acDcputeetDe3Dn besf ^onbacgsf a? 
bonD£/ toefenDe Den 20 üJanuarp/ gekomen in De fleDe 
ban $amen/en Debben alDaet metten RaDe ban ^§ta? 
teDeniicOen inflructie obetlefen/ gecommuniceerten 
geaDbifeert op De manieteDaet op fpte befotngeten 
DaDDen/en alDaet berboacDt OebbenDe Denbpef en fau? 
begatDefoban Den 2öif]fcDop ban H£utk/ alg ban be 
jfêagiflraet ban J|oepe/ en Defelbe gekomen 5tjnOe/ 
3ön metttoefcDuitenbanDen 25tffcBop gereiflen tot 
Igoepe gekomen Den 22 teDpeuren nanoen/ en «Don 
Sun een ute Daet na / Die ban Den RaDe ban ^§tate en 
45eDeputeetDe Debben DemDaettnfön logement gaen 
tuelkom Deten/ enboo?tjS Daten ootmocDtgen en toe? 
geneigben Dienflaengeboben. ©o?Det0 Debben De fel? 
be «©ebeputeerben Den RaDe ban jfitate gebeDen / Dat 
fp Den H£eere ^on 3!an toilDen geben bolkomen fatisf? 
factie / ban Dat in Det ttactaet ban b?eDe metten $pn? 
ceban ©tangien gemaekt/nieten toass begrepen te? 
gen De beDoo?lpke geDoo?faemOetD banfönejBajefl. 
^e.ö 3©oenfDaeg$Den 23 <3[anuarp toefenDeDeneer 

mae öaö ban communicatie/ Debben De <©ebepu? 
net ©on teetDe ^on ^an afgetoaegt / of OP Doo? Den RaDe 
ïan ten ban ^tate toaiS onDetricDt Dat in De toeDe-Danbelinge 
wnbe tot^m befloten / niet entoag tegen Debeboo?Itjke 
im&ap 0eDoo?faemljeiD ban Den Conink/ en of bP Daet ban 

DaDDebolkomen genoegen: 3Dacr op Dp anttooo?De/ 
pat Dp ban fpnentoegen gefinttoasUe bolb’engen al? 
leö toat tjp Den Staten <0enetael toegefiaen en belooft 
DaDDe/fonDet ergeno in tefalgeten/niet tectoetelD 
fo fcet ter Ijerten DcbbenDe/aljs onbetb?ekelijk De toacr? 
DetDfön.öbJooiDSte DouDen: macr alfa IjpalreDetot 
tïae teifen toe bebonDen DaDDe / Dat De Staten tot ttoe 
mael betanDert toaren ban ’tgeenfpfjem toegefiaen 
DaDDen Doo? Dare<0cbeputeerbe Deï^eetcnjlSerollesS 
en ban Ctegueö/ en baernateHQarcDe in ^parnine/ 
fo DaDDe Dp grote oojfake te eifcDen / Dat De Staten 
DemfouDen DouDen allesf toat tot Sujcenbo?g getefol? 
beert toaö. (Cen ttoeDen eifcljte DP berfekeringe / Dat 
allesf toatgeDanDeltennaberOanD befïoten foubetoo?? 
Den / onbetanDetlgk onDerDouDen fouDe too?Den / fon^ 
Det iet Daec tegen te Doen in eeniget manieren / fom 
Der tocike berfekeringe Dp nietö DanDelenen toouDe. 
pact op De boo?fcD?eben <0eDeputeetDe toeDetom 
Debben geanttooo?D/ Dat De patente b?eDentoaren 
Den OanDd ban Surenbo?g te onDerDouDen en bol^ 
brengen / Daet in fp Dan ten beiben 3tjDen eenig toaren/ 
uitgefonDert Dat Det eenig ópengeblebenpoinct toasS/ 
Dat fyne J^oogbetb fouDe bolDaen too?Den ban De <è>ee? 
flelpke/jDat in De pacificatie metten $?tnce ban 
rangien en Den Staten ban ^ollanb en ^eelanD ge? 
mackt/ nieten toast firijbenDetegen De ^eiligeBer? 
keen CatDokjken Roomfen geiobe/en ban Den ïla? 
De ban ^tate / Datter »iet flrgDig in en toa? togen 
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B. 10. 

D’autoriteit ban Den Conink. 25iDDenDe Daerom fij* 
nei|oogDeiD/ DatDp/DebbenDe Daer op gecommunt? 
ceert mette boo?fclj?cben J^eeren ïiaDe ban Staten/ 
Die bp Den Staten (©enerael Daer toe berfocDt en be^ 
toilligt toaren om alDaet mebetegentooojDig tetoe^ 
feny gelieben fouDe te berklaren/ of Dp Dctobolko? 
mentlijk bernoegt DielD / en De boo^fcD?eben pacifica* 
tiete toillen aggreeren en tocflaen. 2BeIangenDc Det 
ttoeDe poinct Dat fpn ^ocglieiD geen meerDer berfeke? 
ringe en konDe Debben Dan Der Staten tooo?D / Die ook 
in genen faken ïet.ö tocDcrroepen en DaDDen ban ’tge* 
nefp eerfi ingetoilligt DaDDen / Dat ?elfsÈDe<©eDepu^ 
teerDe kem geen anDer OuarDe toegefiaen en DaDDen/ 
aio ban een Regiment ingeborenekrygO-lieDen/ toe? 
fenDe in Daten Dienfic / fonDet te nomineren’t getal 
ban 3000/ en Datfyn l|oogDeiD naberDaab totfyn 
keure DaDDe genoemt Det Regiment ban Den ^eere 
ban i^iergeo ban 3000 perfonen/ en aengefien Det 
Regiment ban Den i^cereban ï^iergeO niet al en be? 
flonD ban ingeboren ban Den 3lanDe/ en niet inDienft 
ban De Staten en toaren / en Datfe boben Dien in eené 
maenD niet en konDen gereet toefen / Daer Defefake 
bereifcDte alle fpoeDigljeiD en Ijaefl/ fo DaDDen De ^ta? 
ten / om fijn S^oogDeiD te boIDoen ban Det eenig poinct 
nocD open flaenbc Den boo?fcD?eben RaDc ban Staten 
alDaet meDe Doen komen / en licn-JieDen «©eDcputcer? 
De boben Dien te fenben met bolkomen inflrttctie/ Daer 
bpfp geautorifeert toaren refoUitelpk te DanDeicnop 
De poincten in De felbe inflructie begrepen / Die fp lui? 
Den niet en mocDten te buiten gaen/toelken iaflbol? 
DoenDe/ toao De felbe cenfo?mig metten lafl Daer me? 
De De Staten getooon toaren te DanDeien metten föei? 
fer/ De Coninginne ilöarie en anDere »6ouberneurO - - —. 
enp?incen/ookDe0^auO. €n tot meerDer genoegen 
Deo boo?f5 ^on fjano/ fouDen fp bp Den Staten al Det 
genegetjanbelt fouDe toerDen Doen ratificeren en ag? 
greeren / Dat fp ook lafl DaDDen te berfoeken De igeeren 
SCmbafifabeurO ban Den üeifer / fpn ioogkeiD t e Doen 
goeDbinDen Deboo?f3 DanDelinge/ tot toelken einDefp 
Den ook bp De boo?f5 ^eecen 3CmbafTaDeurO Debben 
laten binDen/ en mette felbe gecommuniceert De p?in? 
cipalepoincten banDareinflructie/ btDDenDe Defelbe 
ootmoeDelijk / Dat fp lutDen Den ï^eere <©on Soan op 
Defe fDne DijartgDeiD toilDen geben genoegen. 5^e0 an? 
Deren Daego Deeft Det Debat nocDgeDuert in p?efentie 
banDe boo?f3 ^eeren 3lmbofTaDeurO/ Die fecr gcarbeib 
Debben Dem te bernoegen acnDe boo?f3 p?efentatie. 
®en leflen na lang Debat iO ten fclben Dage Doo? tuffen 
fpjeken ban De Zeereu 3lmbafTaDcurO De fake berk?a? 
gen / bolgenDe Defe nabolgenDe acte. 

ALfo fijn Hoogheid en de Gedeputeerde van de ©on 
Staten GeneraeJ tot hem gefonden in de ftad Hoey, 

hen gevonden hebben in by-wefen van den Heere na jan(J 
Biflchop van Luyk, den Baron van Wijnenburg , en öe&atté 
andere Gedeputeerde, en Gefubdelegeerde van fijne 
Keiferlijke Maj. en den Hertog van Gulich, en die van c * 
den Rade van State des Coninx, in gefchil en debat wa¬ 
ren van de waerdigheid van de macht der voorfz Gede¬ 
puteerde, willende fijn Hoogheid, dat fy voldoende 
macht fouden hebben om onverbrekelijk te doen alles 
wat befloten en gearrefteert foude werden mette felve 
Gedeputeerde, boven de macht die fy hebben vanhec 
felve te doen ratificeren en beveiligen by den voorfz. 
Staten Generael, biddende voorts fijne Hoogheid te 
willen treden in communicatie op de principale poin- 
dlen,welke na eenige debatten befloten heeft daer toe te 
verilaen, opconditiedat het gunt befloten fal worden 
ten wederzijden , fo ’t niet toegefiaen en geratificeert 
werd by den voorfz, Staten Generael,van geender waer- 
den zijn fal, alles blijvende als dingen niet gehandelt,en 
en fal noch de een noch de ander gehouden welen het 
felve te houden. Gedaen tot Hoey e den 2 4. Jan. 1577. 
Ondertekent Johan- Lager Hond gefchreven,,Ter or¬ 
donnantie yan fijne Hoogheid. Ondertekent, 

F. Ie VassEUR, 

DUttnabcifocbtcn Debootó <J3cDepuceecDen/ Dat 
fijn fèoogDeto toilDe berklaren of Dp D?m ber? 

(€tt 2 uoegt 
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l\am nteït ban ÖC \3c02f3 ï&eettn Óa ÖC batt^tate üp’t (of anders fo men met hun fai kon n en verdragen,fo om gfg 
MOtnet ban ÖC Üeg00?Ujée geöoojfaembetb m && datmende voorfz foldaten fulx van fijne Maj. be.ooft ^tatm 
mttJC/öaeU Op l)p niet andccö en attttoOO?üe / öanöatfe heeft : als mede om dat de voorfz Hoogduitfe hen gen?» 
baren elfclj Öp gefcbnfte fonöen Hebben Ober te gebet!/ fulx aen den Spangiaerden verknocht hebben , datfe ÖEt| fm 
cn bat Ï1P ftaer 00b bn gefcb2ifte fotlöc antto002ben* van den anderen met fullen fcheiden, voor en al eei iy 

- - - -I t’famenlijkfouden zijn voldaen. _ 
2. Datmen de voorfz Spangiaerden fchepen ge¬ 

noeg geve voorfien en toegeruft, om over zee in Span- 
gien te mogen reifen, alfo den dienft van fijne Majeft. 
grotelijx daer aen gelegen is, te meer alfo de Staten op 
de handelinge van Luxenborg fulx goed gevonden 
hebben: en dat de Spangiaerden anders niet vertrecken 

en willen. 
3. Dat ook de voorfz Staten nefFens de Spangiaer 

©?pöaegj$ ijebben fp öefc D?te articuïen bp ge* 
fclj?fftectoergegeticn. 

Aen fijn Hoogheid. 
r\€ «©eüeputecrfce ban tc Staten <©enerael öcr 

cuienöie I J ffleftgrlanfaerc onfegf 3$ecre cn ïkonint / btbben 
SJSSS? öat u ^öogbetö beltcbc te bcrblaren/ of mem tc 
£1 öc toeöcn houö ban fee Heeten ïiaöcn ban «gtate bp fgne 
Staten i^aiefteit gecominittcert ten goubernementc öer feL 
<5cne» ..... Ar_^ rtneft fimn nehkhcn ♦ , m %mtcTZ den alfo haeft fullen doen vertrecken hare vreemde 
Zn toeten. i.xDattcrm ben tractateöec pacificatie met* knechten. 
3an ten ©2tnce uan (Drangten/ ’t 5Lanö ban ^oïlanb en 
gw ‘Eecfanö en geafTodeecöe niet en té tegen öc beï)oo?iip 

„ be geboo?faembetb beef ïftonmr. 
„ 2. gjngeballeja/ berfoeben fp bat bemgeltebebe 
„ poo2f3 pacificatie te toillen aggre-eeren enappjobe^ 

,, effectuelijf! algereeb geheleCHiftcnheid ftaendehouden,dat den ^«letul- 
bet^paenö bcpglbolb fo te boet aistepaetbe/ met i fenhenendenPnncevanOrangienbefloten,intmin- 

j, alleanbcreb2cmbcltngen uitte peberlanben bertrec^ 
5, feentelanöe/ öecmttéöe grote ftnarigbeib/ ia onmck 
„ geUjhbeib bie baer rep?efenteertter jee. <6cöaen te 
» Hoep / ben 25 gjanuarp 1577 . 

amclftchnVnmmlert/ na bat fp bOCC CPCOmmtUU' 

Dat op ’t poineft van de Religie aenlangt,tot ont- 
laftinge van fijne Hoogheid , hem werden gegeven be¬ 
hoorlijke brieven van de Biffchoppen, Prelaten en an¬ 
dere Geeftelijken en Univerfiteiten van herwaers- 
over afgevaerdigt, in welke verklaert werden,datfy 
voor God, onfen H. Vader den Paus, den Konink en 

;©aer op bP anttooo2bs/ bat bp baer op binnen bier 
bagen fouoe anttooo2&cn. <22 n alfo fp baer op feiben 
bat baer maer en retïeeröe bien bag en öe$ anberen 
baegö ban be commumcade-öagen/ en bat fp bien 
cjcpjejfen lafi niet en mochten te buitengaen/ beeft 
bp feec gehlaegt ober be b02tbeib öc$ tgïté/ bie ntet ge# 
noeg en toaëomtebanbeïen fabenban fo groten ge* 
bolg / en bat baerom aen bemniet cn feilbe / maer aen 
be Staten/ fo hP nietsï bonbebcfïuiten. hierop na 
beel folutien ban baren toegen gebaen / en fonberlinge 
bat befe banbelinge airebe bp be b?ie maenben ge* 
buurt babbe/ beloofbebP einteltjb bat bP.öcO anberen 
baeg0 fijn gefcb2ifte geben foube / maer fienbe bem fo 
boo? be boo2(5 43ebeputeerbe ato 3Hmbaffabeursi ges 
bjongen / beeft bp ben beef abonba befe naboigenbe 
memorie obergelebcrt/öcflaenbebe 6. cevfle artïculen 
in bet gene bp be Staten aenboot/en ban’t gene bp ben 
Staten afbo?bccbe in 21 articuïcn/alst bier na bolgt. 

©'arti» 
rulnrüic 
©011 
Sfaii De 
Staten 
©cue» 
rad aen» 
öicö. 

1. At fijne Majefteit fegt en verklaert, dathy 
-‘-''uitdefe Nederlanden wil doen vertrecken 

alle’t vreemde krijgsvolk, Spangiaerden, Italianen , 

Walen en Duitfen. 
2 Dat hy ook te vreden is te verftaen totte generale 

vredemakinge der Nederlanden. 
5. Dat hy voortaen de vooriz Nederlandengou- 

verneren fal op den voet, onderhouden ten tijden van 
de Keiferlijke Majefteit fijnen Heere en Vader. 

4, Dat hy totte weder-oprechtinge der generale fa¬ 
ken in de vergaderinge der Staten handelen fal in der 

manieren by den Konink bewilligt. 
y. Dat hy volkomentlijk vergeten fal alle voorleden 

dingen, doende afvaerdlgen fulke brieven als daer toe 
nodig, willende dat daer by afgefchaft werden alle vy- 
andfqhappen, die voortgebracht en gegenereert waren 
tuflehen de voorfz Heeren Staten, die van hun fuite of 
gevolg,en andere die niet gevolgt en hebben hun zyde, 
in voegen dat niemand van hun daer van eenig ver- 
maen of vertoninge fal mogen doen in eeniger ma- 

nieren- . , .. n u n 
6. Dat hy alle gevangenen m vryheid iteiien lal, 

wefende in handen van de voorfz Spaenfe, Italiaenfe 

en Hoogduitfe foldaten. 

3tllcg op conbttie. 
SCrtins* 
kit Dfc 
©on 

DAt de voorfz Staten alvorenvolop doen be¬ 
talen de Spaenfe, Italiaenfe en Hoogduitfe cajen ae opaeuit, xtanavinv v,.. . . a . 

foldaten ’t gene men hen fchuldig is, in gereden gelde,} en fijnder Majeftett. 

fte niet en zy hinderlijk der R. Cathol. Religie: maer 
ter contrarie (fo fy leggen) tot vorderinge van dien. 

5. Dat in de felve conformiteit die van den Rade 
van Staten van fijne Majefteit, hem atteftatiegeven, 
van ’t gene belangt fijne gehoorfaemheid. 

6. Dat ten anderen de voorfz Staten hemfweren, 
en beloven fullen by gcfchriite in de befte forme als ge- 
fchieden kan, van eeuwelijk en onverbrekelijk de 
voorfz twe poin&en t’ onderhouden, te weten de 
RoomfcCatholijke Religie,en de behoorlijke gehoor¬ 
faemheid des Koninx, volgens deproteftatie byhen 
aen fijne Majefteit en Hoogheid gedaen , en van hen 
t’allen tijden en by allen middelen felfi by de wapenen, 
fo fulx nodig ware, te Hellen onder ’t beleid van hem 
ofte andere Gouverneur, tegen dien of den genen die 
de felve fullen willen breken. 

7. Dat de voorfz Staten terftond fullen verfekeren , 
dat in de generale vergaderinge der Staten fy niet dero¬ 
geren fullen, nochte toelaten iets gederogeert te wor¬ 
den , van de voorfz twe poindten, en dat fy in de felve 
generale vergaderinge alle plicht fullen aenwenden , 
om de felve in haer geheel te ftellen binnen Holland 
en Zeeland, in der voegen dat onfen H. Vader den 
Paus, en fijne Majefteit, daer van voldaen zijn. 

8. En of fo geviele, ’t welk fijne Hoogheid niet en 
hoopt, dat fulx door geen middelen konde gefchieden , 
fo dat het weder nodig ware, door kracht te moeten 
dwingen, dat de Staten van de i? Provinciën hen ful¬ 
len beloven en verbinden hen daer toe te laten gebrui¬ 
ken, gelijk fy fulx fijne Majefteit belooft hebben. 

9. 'Dat geen Provincie of Stad ter vergaderinge der 
Generale Staten niemand en fullen mogen fenden ee- 
nige perfonen van fufpeóten gelove, en fo fy fulx de¬ 
den datfe arbeiden dat fulx niet en gefchiede. 

10. Dat de voorfz Staten wederzydelijk vry fullen 
laten alle die fy gevangen houden. 

11. Datfy van nu voortaen fijne Hoogheid fullen 
gehoorfamen als Gouverneur, Lieutenant en Capitein 
Clenerael voor den Konink in fijne Nederlanden, vol¬ 
gende de commiflie die hy van fijne Majefteit heeft, 

welke hy bereid is te vertonen, 
12. Dat terftond alle Gouverneurs, Fortreüen,Sta¬ 

ten en Officien den genen weder gegeven werden,die’t 
fedeft defe laetfte beroerten daer van afgefetzijnge- 
wèeft, door gevangenis of anders, dan ten zy dien, 
welke door Privilegie des Lands die niet bedienen mo¬ 
gen, welke fijne Hoogheid met andere gequalificeede 
voorfien fal, fulke als behoren fal voor den dienft van 

fijne Majefteit. t., . „ . , , 
i a. Dat van gelijken hem volkomelijk fullen in hand 

geftelt worden de foldaten by denStaten onderhouden, 
famt het gefchut en munitiën in wefen zijnde, om daer 
van te difponeren na behoren ten dienfte des Lands 

14* Dat 
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14. Dat alle Gouverneurs en Provinciën, Sterkten 
cn Steden, Hoofden en Colonellen , Capiteinen, 
krijgfluiden, luiden van den Rade en andere hebben¬ 
de,°miti'gaders de in woonderen der fteden bedienen¬ 
de een wen ftaet, den eed van getrouwigheid vernieu¬ 
wen , den Koninlc hun natuurlijken Prince ,in handen 
van fijne Hoogheid, of fijn CommiiTariffentotdefen 
fpecialijk gedclegee-rt, fo dikwijlen als fy des verfochr 
lullen werden. _ 

i f. Dat fijne Hoogheid by fijn perfoon en in fijnen 
Hove hem lal mogen laten dienen Vïan alfulke als hem 
believen fal, ’czy vreemdelingen of anderen, fonder 
dat die, welke tot dien einde gekomen zijn uit Span¬ 
den, Italien, of elders, eenig hinder ofongeneucht 
werde gedaen. 

16. Dat fijn Hoogheid fijn Guarde en Hellebardiers 
fal mogen maken van Hoogduitfen, gelijk van allen 
tijden de Gouverneurs defer Provinciën gehad heb¬ 
ben , om te onderhouden d’oude gewoonte,en belan¬ 
gende de Archicrs en d’andere te paerde en te voete 
(diehy tot fijne Guardefal mogen nemen alshy wil) 
die lullen moeten ingeboren des Landszijn. 

17. Dat ofwel fijne Hoogheid van de Staten gene 
voldioeninge en fal hebben of anderfins, hy vryelijk 
cn onverhindert fal mogen gaen daer hy wil, en met 
fijn Hof en dienaren vertrecken daer het hem goer- 
dunkt, felfs buiten den Lande, metalledefekerheid 
die hy fal begeren. 

ï8. En alfo fijn Hoogheid verftaet dat den Prince 
van Orangien in meninge foude wefen fijnen Sone 
den Grave van Bueren uit Spangien weg te nemen, ful* 
Jen de Staten beloven hen te onthouden hem luiken 
poindt tevoren te leggen, nochte gedogen te voren ge¬ 
leid te werden : maer fal lulxaen fijne Majefteic moe¬ 
ten verfocht werden. 

*.10. Sullen van gelijken de voorfzStaten geen ver- 
-F’11 foek doen , noch fijne Hoogheid afvorderen eenige ca- 

ftijdinge of overleveringe gedaen te werden van eenig 
Spangiaert of andere, hebbende hier te Lande fijne 
Majeftcit in Oorloge of anderfins gedient, maer fal van 
defen de kenniffe gehelijk geftelt werden aen fijne 
Majeft., om by de felve gedaen te werden na behoren. 

10. Daerenboven welende fijn Hoogheid bereed te 
volbrengen fijne voorlz aenbiedingen,en dat ter andere 
zijden vele andere poincten die hy afvordert niet 
doenlijk zijn met fuiken haeftigheid,endatdaerom re¬ 
delijk is daer toe te hebben fuffifante verfekeringe en 
alïurantie, dat de felve t’haren tijde fullen afgedaen 
werden Sijn Hoogheid verfoekt de voorfz Staten te 
willen verklaren hoedanige fy hem geven willen. 

ii . En opdatter verder gene difpute en vallein’t ge¬ 
ne gehandelt fal werden, verfoekt fijn Hoogheid de 
Gedeputeerden der Staten klaerlijk en opentlijk op elk 
der voorfz poin&en te antwoorden by gefchrifte. 

Ocbeputccrbc ban bc ^ccren Staten <<3cne; 
rad cn honben ful) niet genoeg bectoonbercn ban 
Defe memorie en articulen/ cn fagen toci bc felbe ner; 
genö anbertf toe te Dienen / ban tot bertreh en beden; 
gtngc Der fatten/ nengefien fp in cffecte niet bnneen 
pointt in gueftie en .achten tc toefen/ namdtjhb’ap; 

• • .; pjobatie ban De Ratificatie ban <0ent / niettemin om 
Denlteben öjboir tc Doen / jijnfc ben ganfen nadjt befig 
getoeejï om bacr op mittooo2bete ftellen / bic fpbcö 
mojgenes bjoeg ben itnbe ban Staten cn <6cfantcn 
bejs föetfcrö bebben gecommunicccrt/ cn bacr na in 
bp toefen bet fclbcn ben ïgeerc <Don ^an obergdebert 
cn booigelcfcn / cn alfo rnctt bacr bp boegen en iefen 
mofiebe conferentie/ cnljettractactbanÈupcnl^g/ 
cn bc Raeiftcatic ban Oent / om bare meninge re bet; 
blaren / fo en liet bc hodbeib bed tijbjS geen lanhbctb 
toe, <£n tontf D’mljoub ber atutoooebc atobolgt: 

Oorfpronk der Nederlandfc Beroerten. 7 7 3 
pertincntlijh tc amtoooibcu/ fonbcrlingeop ’tcerfïe/ Jjf™* 

©atbe A yf ^ccrc: öe Cfcbeputccrbc bet Staten 
rbfpu^ lyjLgeneracl Der j^ebcrlanben utoe Roogljcib fcljdf; 

teltjh ïjabDen obergdebert/bolgenbc utoe o2bonnan; 
n^j tie/ ijunne eifclt bdiacnbc in ? atticulcn /bibbenfp 
raci ootmoebdijfi bat jjet utoe ^ocgïjcib bcüebcbacc op 

a!0 toefenbe alleen bun iajr Daer op gegrontfcfL toDü|>,c 
niet jegenfiaenöc/ bebbenbe tod toillcn berto; ouenjw 

ncn op bc memorie Ijcm gifïcr abonb gegeben/ ’t gene J*/"* 
bcö bolgt;<Oöt betfrljtjnt bat alle ’tfeibe nergens toe cc 
bienen cn heil / aio’om b’ejrpebiriete berlengen/ niet £C 
jegenflacnbc bic fo p?ccjj0 ?ijn / gdijhmcn ’t felbe utoe ct 
l^oogljcib menigmad beeft benoem. t£ 

Op ’t i artir. bcnmtS fp tot $liirenbo?g genoeg w 
geljanbdtbebben/bunbt ben onnebig bacr ban te fp?c; cc 
hen/maer batmen alleenlijh berjtaen moet tGttct cc 
toerhcltjh bertrehban be ^pacnfc en anöerc b?cmbe tc 
folbaten met bnn aenbang. £C 

Op’t 2 ai'tif.Otbben fpanbermndntoc^oonbciö cc 
opentlijh te toillcn bechlaren/ ofbpbcnb2ebdjanbd cc 
bp ben graten tot <6cnt gemaehtben 8^ob. 1576. cc 
iti alle fijnen poincten toil aggreeren en toefiaen. <£ 

3§et 3 artic.i0 gcnocgfacmgcbanbdtiulïct 7 act. £C 
ban be comnmnicatictot 3[tu:cnbo?g. £>p’t + actie. cc 
men mag niet gaen Duiten’t gene gcbanbdttd tnbc ce 
boo?f3 Ratificatie/arricuio terrio,bolgcubc ooh’tber^ tc 
b?ao ban Hlujrenburg in ’t <> artu\ ban ben 0 tS)c; <c 
cembdd 157G « 

*Op ijet 5 actie, toefenbc be boo?naemtfe poincten £C 
bier boren acngcroert bolbjacht/ be ^taten fullen Ci 

ben ter reben boegen / bolgenbe’t 6 artic. ban ben 6 c: 
'dDcccmDdd tot Snrenb02g. <; 

<Dp’t 6 artic.be Staten bcDDenonberanbcrefahen ct 
begeert art. 2 in bate ben 6 cn artic. % in bate ben 8 (C 
t®cccmb. ban ’t tcactact ban SurenDnrg / bat alle ge; cc 
bangenen fonber ramfocn fotiben ontflagen to02ben. <c 

eDp’t i artic. ban’t 2 bed / alfobe^pangiaerben <c 

cnïjun aenbang bechlaert 3ijn getoeetl rebellen Dpbe « 
i^cerenilabcn ban ^tatebp bcnïdcninhaccoinmit c: 

teert ten oBoubecnemcnte g’cncrad ber jSebedanöcn/ cc 

cnüobcnbtcnRlnccaet/ bc gcmutincerbcbcrhlaert/ cc 

gecafleert bp ben b?ief bacr ban ^eronimobeiïoöa cc 

donttoerp machte met fijn eigen bnnb/ todh ent; cc 

toerp gifteren aen fijn ^öogbeibidgeerbiDcerr. ^0 cc 

tocrb gcp2ctenbecrt batmen bun nictfcbulbtgentd/ cc 

maer batfe gejtraft moeten to02bcn/ncffend be i^oog; cc 

ötiitfc bie bun aengdjangen bebben. Rabten ben l^er; cc 

tog ban 3Mba Ijettoactd-ober bebe ftraffen /enfon; cc 

bergdb cn toapenenbebe bcrtrechen be Doogbuitfe <c 

ban ben <ü32abe ban 3lob?on/ Die genumneert ton; cc 
ren tot Ralencijn / cn bdangenbc bc belofte bnn be ge? cc 
pjetenbeerbe betalinge / bc «©ebeputeetbe cn toeten cc 
niet eenige geöacn te toefen bp ben Rccren Staten «c 

aBencrad/ en of Die gefebieb toare/cn io niet aengeno; cc 

men /cn of bie aengenomentoarc getoeefi (nlönecn) <: 
foiöbie geb?ohen boo^’t berberf en na gcbolgbebp; cc 
anbfcbappcn. c. 

<Dp’t 2 ten fal niet Dcbonbcn toetten bat tot jüiirctt; cc 

bo?g petd biffinittbelijh fp begoten/ opren boet bacr cc 

op bc jfjpnngiacrbeii fouben bebben te bcrtrcchcn/bed c= 
te meer om bat fijn igoogbdb bem bertoonbc ben 7 « 
^December leflleben ongerefolbeert of3P tc toater cfte « 
lanbe bcrtrechen foubcn.€n bebben 't febert be R2incc “ 
ban Orangien cn Staten bnn ^ollanb en Ecclanb 
bettQontb’cnljeilen en ftoarigöebcn bicbaecuitent; « 
ftacn fouben/ bobennocljmeer anbere inficliten/ ooh “ 
tot na be Determinatie bie be bco?f3 Staten viBencrad « 
nemen fullen/bie bergaberen moeten op ’tfruh ban ^ 
bc Radficatic / cn bebben be Staten gene gelegcnt' 
bcib ban fdjepen/ gefebut / nocb toerufïinge / en moet£C 
niet ban b?emt fcbtjncn bat utoe l|oogbeit toet banben ^ 
rebdligcn^pangiaerbentoil onifangen/ nietjegen; «• 
Itaenbe b’onmogdpljdt cn bertoniuge ber Staten. 

Op’t ? be Statenen fullen niet laten ban bacr 31); « 
bebe toembdingen te boen bcrtrechen /nut.oboeube ^ 
beamen Ijen berfocht. t: 

Op’t4. bcfencifcbbanatteflatienber llmberfitei; “ 
ten iö nieu/ toant Daer cn tö geen becmacn of gctoeetl 
totüui:enb02g/ boetodbe^staten Datoberblocbeiijh cc 
bebben gep20cureert ban be boo2naenplc faculteiten a 
tot Itoben ^ men fouöc mogen p2omreren / batmen t,; 
tot attdTaticnbcr25iffcboppencnRjdaten/atrcbcn 
^oogbeiö obergdebert / boegbe batsptboo? Ooben ** 

C11 3 be 



774 Het tiende Boek. 1577; 
„ de toetelö fulfen becarittooo?ben/ïioctocI ijet onö dunbt 
„ öattct allccnlp dient tot berlenginge. 
„ <0p ’t 5. men beeft de Heercn Kaden ban ^tate ge? 
„ beden/ utoc Hoogheid bernoegen te geben/ fulr de <!3e# 
„ deputeerde bidden/ bat u Hoogbetö bechiare/ of bp 
„ beenoegtiö/nadiendefelbe altijd feid/dat Ijpmcten 
„ ttoijfelde/of hebbende mette Heecen gecommuniteert/ 
„ bP üetd?agenen bernoegt foube toefen / bolgenbe be 
j, commumcaticbanBlurenbo?gban be 8 3£ec. 1576. 

<0pte 6.7,8. en 9. arttculeh/be b?iebcn ban be Jèta# 
j> ten <0enerael en particuliere p20te|ïaticn enfcöriftcn 

fomenigmael bernieut/endemeninge dctbüo?fclj?c# 
ben Staten iö een attejïattc ban hun goeben toille / be 

j> meeftebïe men foube bonnen etfcljen op befepoimten/ 
j» enljetgene fp boo?gcnomen hebben te doen in de ber# 
„ gaberinge ber generale Staten bolgenbe be paciftca# 
»tie ban <0ent. 
35 <£p ’t 10. in ben bande! ban BE urenburg fjeeft men 
33 toel gefien / hoedanig bun meninge tss / fo iöoohljier 
33 boben genoteert acttcul 6. boo? acnbiebinge fynbet 
33 Hoogheid. 
33 <öpte 11. en 13. baer en iö geen gefcfjtl bier ban te 
33 bifputeren boo? al eer u Hoogheid omfangen 3P ban be 
33 Staten «©enerael/ tottet <éoubernement/ gelijhtot 
3> Blurenbo?ggefeibiö. 
33 <©p ’t 14. acttcul/ ten iö ’tgeb?uih befer Blanben 
33 niet/ ben eeb te bernieuteen ter aenbomfïe ban nieutoe 
33 <tf5ouberneurö. 
33 <0p’t 15. ’t 2Jö ben Blanben fo gualijh bebomen on* 
33 der de boo?gaende <0ouberneurö bandcndienfïdtefp 
33 ban be b?ecmdelingen gebab hebben/dieben nader# 
33 banb torren ampten Ijebben ingedrengen/ baerban 
33 men be na of achter raben gefien beeft / die oorfafce 3jjn 
33 getoeefï ban ’tberberf banbe affatren/ bie men fien 
33 madj in ’t 7. acttcul ban be communicatie tot Bluren# 
33 burg / in bate ben 6. december. 
33 <£)p’t 16. alg in’t ïz.en 13. 
33 «Dp ’t 17. u Hoogheid aengenomen 3ijnde tot <©ou# 
33 becneuc/fal b?pelb& mogen gaen enfeomenaltoaert 
33 ijem belieben fal / gelylt alle <©ouberncurö gebaen 
33 hebben. 
33 <©p ’t 18. be <0?abcban Bucren in be pacificatie 
33 ban<0emv articuliö 9.10. en n.gebanbelt/toelbcn 
3> <ü3?acf tegen de p?ibilcgicn ban ’t Eland/felfö met ge? 
33 toelb genomen 10 uit be aniderfitett ban Bloben/ bie 
33 baer ban remonstrantie bebe. 
3> «ap’t 19.^^ Hoogheid beeft berblaert den 6 3£e# 
33 cemb?iö/acttcul 3. tot Blurenburg/ bat bp berftact 
” rechten jufïitietedoen ban ben b?andfcbattcn geffelt 
” in’t 2. en 3. acttcul ban ben 8. ^ec.batbpfalficbim 
55 formeren ban be Hoofden en ^paenfe foibaten mif# 
33 handelt hebbende/cn boe toel bpfegtöacr nabattet tsf 
33 om aen fijne ifêaj. ober te fenben / op bat be felbe baer 
35 bano2bonnere/’tisbe jufittiete bertreeben / bie men 
55 t allen tjjben moet pijnente banbbaben / felfö bie te 
35 boen baer be mifbaben begaen 3tjn / en fonberltnge ful# 
33 be fcbanbebjbe/ nabien be Hoogduitfen gene onder# 
35 faten beö Coninr getoeefï 3ijnde/toc!gefïraft3ijnge# 
33 toeefï/ fo bier boren iö bertoont getoeefï. 
* <©P ’t 2 o. nooit hebben <*3ouberneucö / nocb foube# 
33 raine gitteen banbe Staten berfeberinge afgebordert 
33 dan alleen bun tooo?d/en cn 3ijn bit alle niet ban mi# 
55 fïroutoingen/ bie men boo? alleö behoort af te febajfen. 
33 <0p ’t 21. bet iö tot groot leettoefen ban bepraten 
35 bat alle faben fo lang gefïeept to02ben/ tot fo groten na# 
33 bed ban ben publtjben fïaet/ en ben bafart bie men fiet/ 
33 fo ten aenfien banbe Ketigiealö geboo2faembeib beö 
53 Coninr / bingen bie u Hoogheid bcboo?t te boen bebo?# 
” beren / fo bie begeerte beeft ben fïaet ber ^ebcrlanben 
” optertcbten/geltjb be <0ebeputeerbe b^m beögebe# 
33 ben bebben/en nocb bibben in onberbanigbeib / na# 
33 bten ben alleen befen bagoberig iö om teöanbelen. 
3} gebaen tot l|oep ben 26 2flanuarp 1577. 

NIH ben mibbag beö felben baegöbcbbenbe toeber 
A>lgel)002 in ’tbp-toefen banbe H^rrn ïïaben ban 
^mte/cn <f5efanten beö föeiferöj bebben be<©ebe# 
puteerbe ban be Staten anbermael aen <©on 3[an 

bertoont / bat ten acnfïen ban öe bojtbcib öeö tijbö öic 
baeróberig toaö alleen totter mibbernatbt / bet bem 
beliefde Opentiijfc te berbiaren/ of bp benb2ebebanbel 
tot <H5ertt gemaelu tooubc aggreeren en betoilligen / en 
bienboigenbe fijne belofte / bpbem fomenigmael ge# 
bacn / bolb?engen/ en be ^pangiaerben en andere 
bjeemdelingen Ijunne aenbangerö te boen bertreeben/ 
te meer alfo f)P fo tot Blurenburg alö JBarcbe meer# 
mael babbe berblaert aen ber Staten <0ebeputeer# 
ben / en oab andere perfonen / bat bp hebbende op bat 
eenig potnet/ nopende b’autóriteit ban fijne ffêajefï. » 
gerommimiceert mette fiaden banjêtate/aUeenlpb / 
eenenbag/bat be faben baefï fouden berb?agcn 3ijn. 
3Daec op bP anttooo2bc / bat bet bebunben ban ben 
boo?f3 r3abe toaö gefunbeert op ben nood beö tijöö 
boen lopende/en ten dele tot bun eigen onfcbulb bat# 
ter 00b berfebeiben oo?belen toaren op’tfïub ban be 
boo2f3 pacificatie/ endattetoob een Hooft betaembe/ 
bebbenbc gcboo2t cn berfïacn ’tgoebbunben ban ben 
Kade/te boen toat bem goed boefjte na fpn eigen 002^ 
deel en goed bebunben / fulr boende / bebond bp in fijn 
confcientie niet temogen accorderenJ3e boo?f3pacifi# 
catie ban <Ê5ent/dco? dien bat onder anderen be ^pan# 
giaerben baer in toaren gencemt rebellen en berra# panftea* 
berö ban ’t©aberlanb/’ttocib bpgeenfinö enbonbe «fban 
toefïaen/ nocb 00b ’trcfïttucren ban ben<©?abe ban 
23ueren / ’t toclbe fijne naajefïett gereferbeert toaö/ en «>?tieun< 
andere gelpbe poincten meer bie bp niet indaebtigen 
toaö: en alfoop’tboo2f3tooo?b rebellen/ ben<©2abe 
ban Bueren / en ben beien tnbouden ber boo?f3 pacifi# 
catie / bele tooo2den bielen en lange gefcbillen} fo beeft 
fyn Hoogheid eimeUjb gefeib te b?eben te toefen be fel# 
be pacificatiete aggreeren en toe te fïaen/ mitöcon# 
bitie nocljtanö / en beboubenö be poincten baer ban bp 
bem baer na mocht bebenben / alö toaren be boo2fj 
ttoe poincten en bicrgelijbe. BBaerop bembpbeHee# 
ren ïïaben ban«§tate/en <0efanten ban ben öeifer/ 
alö 00b bp be boo2f3 gedeputeerde toerb bertoont 3tjn 10 B- 
ongeitjb/cn bat fulben aggreatie ban ontoactden toaö/ tF* 
en tegen ben felben fïrijbcnbe / cn niet jcgenfïaende alle 
beboir bp henluiden gebaen tot tien uren toe in ben 
abonb / en batter beet hoge en Deftige tooo2den ten bei# 
ben jijden geb?uibt toerden/ en bem bertoont bet groot 
perijbel baer ’t Eland in toaö boo?’tb?eben banbe fel# 
be pacificatie / fo en bonden fp niet anderö ban bem 
berbnjgen, 3^aec na hebbende Sümbaffadeuröban 
ben föeifer opentlijb berblaert/ bat fijn Hoogheid hem 
behoorde te b?cbente houden mette boo?f3 Staten / fo 
belangende be conferbatte en betoaringe berïïeltgie/ 
alö b’autoriteit fynber Uöajcfïeit / baerom bp geen re# 
ben en babbe te tocigeren be betoilliginge ban be boo?f5 
brebebanbelinge tot 43ent / ia fo fp in fijne piaetfe toa# 
ren en fouden baer in geen f toarigbetd maben / al 
’t toclbe niet jcgcntïaende/ fo bleef be boo2f3 3£on 51an 
altybbajïbp fijn tooo?b jötoacrombe 03ebeputeecbe 
banbe Staten feiben Ia|ï te hebben tep?otefïeren/ett 
protejïcerbcn boo? <©od/ en bemenfeben ban bunnen 
pliebt / in bolgenber maniere. 

D€ Staten <6enerael ber ^oberlanden / toebebo# 
rende ben Coninb bunnen natuerltjben p?ince/ 

hebbende boo? hun gedeputeerde/ alle naecfïtgBcib 
gebaen in berfcheiben plaetfen bp fijne Hoogheid/ mpn purreröc 
Heere <©on gjoban ban «©ofïenrpb / om een einde te 
maben ban be benautbeben ber ^eberlanben/ter teren „fra7i 
<©obö/beboubeniffe banbe beboo?lüb< gehoo?faem# trgm 
beid beö €omnt; hebben onö bun gedeputeerde bie ®»“ 
fp in befe fïebe ban Hoepe gefonben bebben/bp u Hoog#A 
beid / belaft / om te geb2Uiben alle middelen/ fo top ge# 
baen hebben/ om be felbe te betoegen te toillen aggree# 
ren / en toefïaen be brebebanbelinge tot <©entgemaebt 
metten ^rtnee ban <©rangien / Staten ban Holland/ 
Zeelanden bare €>eaffocieerbe / na dien bpattefiatte 
ber Biffcboppcn / Prelaten en andere/men u Hoog; 
beid bolbaen beeft / bat öe ïïoomfe CatboltibeUle# 
ligie öaer in niet en toaö geguetfï / en öat bp öen Ka# 
öe ban ^tate u iö gegeben reöelijb genoegen be# 
ïangenöe ö'autoriteit beö Coninr. Hebbende cofe u 

Hoog# 



>577* Öorfpronk der Nederlandie Beróertèn. 
^oogDeib gebeben te boen bertreeben tre Spaenfe fol? 
Daten/fo te boet alSte paerbe/ enanbereb?embeltn? 
gen DunneaenhangerS bolgenbe be beloften / bieden? 
bete bolboen alfulhe ais ban Dunnen toegen gebaen 
3ijn/ban te p?otefteren/ gelijb fp boen bpbefenboo? 
«éobenbenmenfcöen/ ïn bptoefen ban mijnileeren 
ben €ectoaetbigen en <©oo?Iucfj«gen 2SifTchop/$2in? 
tebanÈuib/ enben25aron ban 3Beinenburg/$?e? 
fibent ban ben ^obe beef ï&eifetS / ben 3^oct02 %\v 
D?ies<®ail/ïïaebbesïkcifers/ ben l£eereban<©im? 
mg/3Lanb-b?oft ban<Mc0/ en<Docto?gan£ou? 
toerman / üaeb ban ben l^ertog ban Clebe/ alle 2ïm? 
DaffabeucSban 3ijne öeiferlijhe jBajeftett/ nütfga? 
DerSbel^eetenliabenbanState/ en $?ince/ te toe? 
ten ben l^ertog ban SCerfcljot / 25acon ban Ctaffm? 
gem / Jfceftbent Safbout / be aaben 3ponb / be j|ee? 
reban^nbetoelbe/ en ben ^eere ban <©?obenbonb/ 
<€refo?tet <©encrael ban ber 3pinantten/ bat D^taen 
Den niet geftaen en Ijeeft nocD en ftaet/batter geen goeb 
cinbeeniS gebolgt/ en bat fp f)en tod ontlaftetDou? 
ben ban alles toelb bolgen mag tot nabeel <©obs / on? 
bienft bes Coninr/ enberberf bes EanbS. <0ebaen 
tot^oepben 26 2fianuaiïjij77. 

©at 
©on 
aan 
touoj 
anc? 
tnuoJb 
gaf op 

D<On 5Ian befe p?otcftatie aengef)oo?t Debbenöe/ 
toaSfeerontftelt/ en fp?ab met een furie en bet? 

ftoo2t gemoet t ^atbe gene be toelbe guamengetoa? 
pent en gefterbt met p?oteftatten / geen meninge en 
Dabben om te acco?beren/ en fjaec te accomobeten/ bes 

2etc°p?o^ Bpf«ï b?oebe toas ban Dunnen toegen/ fp mochten 
«liane, toefien batfe geen rebellen bes Coninjr en toerben/ 

noch oozlog tegen bem en boerben / baer in Dun be ge? 
Dele toerelb ongeltjb foube geben/ bat be Contnb nem= 
menneer fulben rebelligDeib ongeftraft en foube la^ 
ten / maec baer toe getouiben alle 3ijn macht / bie niet 
feleintoas/ en bat DP in befen gefcljille brengen foube 
Det f toaerb / niet ’t3ijue / maer bes Coninr / en foube 
Deto?eebfte oorloge boeren bie nooit en toas gefien. 
f&otefterenbe tegen be Staten niet bp gefc02tfte/maer 
bp monbe / bat fp oo?fabe fouben toefen ban alle ben 
Dinber en Det quaeb/ toelb baer uit bomen foube. €n 

tu ban fieböen Dier op een abjeu gefeib / en 3tjn fo gefcheiben/ 
en namen be «©ebeputeerbe Ijaet affebeib ban 3ijn 
^oonheib / om bes anbeten baegs te bertreeben. 

<©p be mibbernacDt is gebomen pater €rigofo/ 
bergefelfcDapt met ben 25ifTcDop $2tnce ban Èutb/bp 
DeJ|eeten ïSaben ban State / en «©ebeputeerbeban 
be Staten/ en ben hertog ban SfierfcOot/ be toelbe 
berblaerben / bat ^on gjan be pacificatie metten 
p2tnce gemaebt toeftonb en betoilligbe/ bolgenbeDet 
nabolgenbe billet bp hem met 3ün eigen Ijanb gefcïjje? 
ben. a©elb geruchte terftonb alfo in bet nacht alle ber 
(tab boo? toas/ bat ben b?ebe mette Staten toas ge? 
troffen/en toas ober al blpfchap. I|et billet toas lui? 
benbealbuS: 

©OU 
San. 

t?ac 
©on 
3(an T»e 
©acifi 

IK aggre-eere en apprebere den vrede gemaekt tuf- 
fchen de Staten en den Prince van Orangien , mits 

conditie dat daer in niet en fy tegen de Roomfe Catho- 
cadujau lijke Religie, nochte d’autoriteit van fijne Majefteit, 

oppga* en °P c°nditié als de poindlên vervaten, gegeven in 
mijn laetfte papier. 

5filfo 3ön alle be bier bagen ber communicatie ober? 
fleben / fonber eenig anber accoo?b. 

C<©nbag ben 17 gjanuanj / 3pn be <©ebeputcerbe 
^ban be «Staten geleerfi en bereib om te bertreeben/ 
gegaenbpbe ^eeren Kaben ban State/ om Den af? 
fcheib te nemen / altoaer 3p berftonben bat ^on g|an 
«och toet Den-lutben boo? Daec bertrehy toilbefp/e? 
Iten/enbatho naber in Denluiben berfoeb Dabbein? 
^etoilligt: '€etoeten/ bathpapp2obeerbeenaggre- 
eerbe be pacificatie boo?f? en te boen bertreeben be 
Spangiaerbentelanbe 3&es fpberölijb 5ünbe/3ijn 
t’fatoen gegaen na ben 25iffchop ban 2tiib/ en<©e? 
fanten bes ^:tferS/ be toelbe Den-ltiibcn hebben ge? 
toont een billet gefch2eben mette Danb ban 3üuj|oog? 
Dsib trï Spaenfe tale/ ban buf banigen inDsub: 

775 IK approbere en aggre-eere de vrede gemaekt tuf- 
fchen deStaten en Prince van Orangien, alfo tny by inliet 

atteftatien van de Biffchoppen , Univerfiteiten, en an- bandon 
dere gebleken is, dat inde felve niet en is ftrijdende gan/op- 
tegen de Roomfe Catholijke Religie, en ook mits dat 
voldaen was van den Heeren Raden van State fijnder ^”rtp,e 
Majefteit , en den Doorluchtigen en Eerwaerdigen carietot 
BiiTchopvan Luik, en de Ambafladeurs van fijne Kei- 
ferlijke Majefteit, dat daer in bewaerc was d’autoriteit 3fmaeU' 
van fijne Coninklijke Majefteit, en dat op conditie als 
in mijn laetfte papier. 

EP alfo bp bit laetfte billet 3ijn ï|oogDeibfcDeenbe 
meninge ber <0ebeputeerbe naber te bomen/ fo 

hebben be heeren SCmbaffabeurS toillen hebben / bat? 
men be b2ie articulen bp be felbe obergegeben: ais 00b 
be 17 baniDon^fan foube lefen mette apoftilienber 
<©ebeputeerben/ ombte naber te confereren metten 
anberen / en bte / toaert mogelijb te acco?beten / gelijb 
Det Ijen bocht apparent te toefen / om bat ’t merenbeel 
ber articulen tot £urenbo?g beracco?beert toaren/an? 
bere gerefolbeert bp be pacificatie boo?f3 en b’oberige 
ban geen grote ïmpo?tantte/ en bte toat mochten uit? 
geftelbtoo2ben/ totbat3öne ^oeghetb foube ontfan - 
gen 3hn totten goubernemente / toaer op 3P alle geltjb 
bp 3ijn l^ooghetb gegaenfiin/ en hebben be<©ebepu? 
teerbe ban be Staten <©eneracl 3ijn ^oogljetb be? 
banbt/ ban bat hem belieft habbe naber te bomen 
henluiber berfoeb / belangenbe b’aggreatte ber b?e? 
behanbclinge/ baer ban fp getrou rapport boen feu? 
ben aenbe Staten / fo berre Daer commtffte bepaelt 
toas/ en be bier bagen ber communicatie ber Jopen 
toaren / hem ootmcebdtib biöbenbe ban gelijbente 
bete illtgen ’t bertreb ber Spangiaerben te lanbe/mtts 
b’onmogeltjbheib ban t’fcheep te baren / bolgenbe 
’t gene 3tjn J^oogbetb b2eber bertoont toas. <©p ’t ber? 
trebber Spangiaerben te lanbe en heeft fjp niet ge? 
anttooo?b / genoeg betonenbe ’t felbe niet toegeftaen te 
hebben/ toanthem fulr geheel tegen bebo?ft toas/en 
3önboo?ncmen ban op Cngelanb te attenteren baer 
mebe te niet foube toefen / boel) ’t felbe cn toiftmen 
niet/maer op be toeftemmtnge banbentoebehanbel 
heeft hp geanttooo?t: batfe heni febers toel behoo?? tgee 
ben baer ban te bebanben/ als toefenbe be boogfte toel? ö“°s 
baebbietopban3ijne jBaiefteit mochten ontfangen/ SJJ 
temeer alfo be boo2f3 pacificatiegemaebt 3ijnbe na ac&tcbE 
3Ön bertreb ban Spangten/ hP ban fijne jjBajefteit apw»5^ 
niet belaft en toas bie te aggre eeren nochte te betoilli? 
gen/ maer fulr boenbe fonber laftof bebel bes €0? 
ninr / mits ben noob bes ttjbS en faben. ^aerem hP 
berfochtbatfpban gelijben hen fouben boegen totbe 
poincten en articulen bp hem begeert / gemerbt hp en 
fijne iBajeft. hen fotoelbabig habbenbetoefen. <©aet 
op3Pfeiben ban als goeb en getrou rappo?t te fullen 
boen aen ben Staten hare meefters/ en namen alfo 
Den affeheib ban 3ijne l|ooghetb. 

^aer na Denluiben toeberom t’famen binbenbebp 
be^eerenSfimbafTabeurS/ hebben hen gegeben bolle S'e 
infïructiebolgenbe haren laft/ op batfe te beter mib? ban üe 
bel fouben hebben / om^on 5Ian bo?bertebetoegen ^cn 
totte poincten noch ongebecibeert 3ijnbe/ baer inbe 
felbe beloof ben ’t befte te fullen boen. €n fijn be boo?f3 en dcc* 
<©efanten alfo bertroeben na 25?uffel/ en hebbenben , 
30 gianuarphen rappo?t baer ban aen ben Staten J5 / om 
<5eneraeïgebaen. rapport 

5^efen Danbei met ^ongjan/ toasbelen/boojne? 
melijh ben P2ince ban <©rangien / en bie ban l^ollanb 
en Eeelanb (eer fufpect / en bat niet fonber reben: 
toant men merhte 3tjne grote gebeinftDeib en bub? 
belben Danbei / en bat DP biet en focDt/ banbefahe 
te bertreeben / en t’elhenS toat nteuS boo? te (lellen/ 
en Doe nobe bat Op baer toe toilbe berftaen/ om be 
Spangiaertste éanbe te boen bertreeben / Det toelb 
ben i|ollanberS en EeclanberS grote fufpicie gaf/ bat 
Dpietop Den-lutben foube menen uit terecDten/alfo 
men ban €ngelanb geen fufpicie en fjabbe. ÏBaerom 
be $2ince ban «Orangien / Staten ban ^ollanb en 
^eelanbboo2Den namen met alle manieren baer na 
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’t JBoo?* 
nemen 
bf£ 
ip; uiten 
ban ®> 
rangleil/ 
rii ,©ra* 
ten üait 
fêoHanö 
rn l£ee* 
IJIIÖ- 

<E enige 
Ptopoft* 
run 
boo? ben 
ïjrrre 
ban &. 
2ÜIÖC'- 
gonöe 
Scöacn. 

io. B. 
(F. u/.) 

te arbeiden / lm alDten daer fui>ö biel / defdbe op cenö 
anders bodem te mogen houden / ooft mede om duin* 
Den in ©dcfland/ <Obcr-pJTd/ <0dderlanden elders 
te maften / en eenig berbonb tot bun berfeftcrtbetd 
(toacrt doenlijft) tc betruiten / en nifonbcrtjdb / om 
Dc (redenen plactfen ban Rolland en ü&edanbtodtc 
berfefteren / De boougenonien (lerfttcn te Doen bo:* 
Deren / en De $):obincic ban ütreebt / als begrepen in 
bccdmmiiyïe ban Den pointe / onDer 3ün gouberne* 
ment tc toengen. <Pe boozf? l^eere jütonce ban ©ran* 
men/beeft ooft De (©cbcputecrDe ban Dekraten ban 
SuiD-ftoüanD/ liet jSooiDer-quartier enEeelanDbn 
ï)cm tot uaiDDeifcmg toefcuDe/ D002 Den t^eerc ban /§. 
ïlilbegonDeDcenbeodldicnoptcn + Sanuaip/onder 
andere / bp maniere luin communicatie/of De (aften 
fulr gebaïlenDe / Datrnen met bdicuöcniffe ban alle 
andere topbeben/ of De (JBerefocmeeiDe Religie fcuDe 
moeten abandonneren/ ofccnen Moedigen ftnjg ba er 
bojennennemen/ boe fpïjen Dan daer in fouden toil* 
len Dragen 1 «^odeviBcncrale Staten met «©on^an 
nrrocDeren/ fonDcr De pacificatie ban <0cntte nggre* 
eren / toatfe Dan fulien doen* <3tcm/ foneenaccoon 
tuffeften henluiden en bide i Uitent / op ’t bertreft ban 
3ijn «excellentie na 25?abanD / en ban bolle affenrantie 
in fulften gebalk', «Tomrc-afTairanrieban 3i)n €rcd- 
lentie/ om Du Den fijnen in (Bjaband ofPlacnDeren 
3ündc/tegens'öeKoomfe Kdigie alDacr niette Doen. 
©pte regcringe ban De pcobincien ban Rolland en 
Sgedanb geDurenöe fier af tuefen ban De felbe pcobim 
eten/ en eenige anDerc/ Dacr op IjP begcerDe Dat De <6c- 
Deputeerde tegenö DeS anDercn daegS tc 9 uren ftacr 
ndbijö in gefdntfte fcuDe obedeberen: maer alfofp 
bun meten bonden genoeg Dacr toe gdaft/ Ijebben 3p 
todeenigfïnSbun ndbijsgegeden: maer Dacr op niet 
bapdürbJtüen benutten. 

«gedurende Defen ftanDd / fo bobben bic ban iïb 
recht feer geftlacgt/dat niet alleen De boigeren enin* 
tooonderen Der feiber fraö Doojlict «Duitfe garnifoen 
Dacr binnen leggende / macr ooft De anDerc (leden cn 
boo?tS De platte landen ban De felbe p?obintien ge* 
geel uitgeput en in Den grond bcDo?bcn too?Den / 
mitsdien Dc garntfoenen onbetadt gelaten itnerDen/ 
cn Datfe geen middel nod) bermogen meer cn Bad* 
Den om Dc foldatcn met leningc langer te bonnen 
onDcrbcuDen. 33aer lm nu nocb biel Dat bespan* 
giaerDcn op bet ©afïeel ban ©jebenburg leggende / 
berflaen bebbenDe Dat De graten en jïhigiftratcn 
ban Utrecht fecr ernftig D002 bare ©econmntteer* 
De acnden ilaeD ban /State IjaDDen berfoeftt/ Dat# 
men henluiden ban bet ©afteel fouDc Doen bertrec* 
ben / fo niet met gemorde / met gdöddiger band 
’t fdbc te heftracistigcn / ’t fdbe feer qtiaftjften bob¬ 
ben genomen / en D002 oenen nuben Ijaet Die fp op* 
tebojgeren en mlnoonderen Der ^taD baDDen/ Ijdi* 
ben 3p ban langer band baer felben ban alless tod 
boo?fien / fo ban bictualie alö amonitie / en Ijacr 
feer gefrerftt, ©aer toaö op Die ti]d Caffdein en €» 
berfte ober dc ^pangiaerden «5on 5?rancifco jFcr* 
nanöoD’Hibila/ die dacr op lange i\t garnifoen gdc* 
genbaDDe/ Détoeiftc onder bent babbe omtrent 100 

^pangiaerden dacr bp ober commandeerde bebal* 
ben etJijfte mojtepapenö. q?ie ban dtredit Dabden 
al lange guaed bermoeden op ben gcftad/ cn toaren 
bebtecfl Datfe eenig bcrfland moebten bobben motte 
tDiutfc garntfoenen Die Daer binnen Dc ^tad en rontsi* 
oir. ten platten lande lagen / en datfe fouden mogen 
baren aio die ban ïEmtocrpen gebaren toaren/ der* 
balben bidden dc botgeren fierftc toadit / bp Dage 
cn bp ngcbtë/ Docb niet fonder ijrote bacfe boojbet 
garnifoen ban binnen / bet todft ooft Dag en nadjt 
toafte bidd/ cn toaren D’ic baenöden daer koplui* 
Den of Capitdnen ban toaren / De Jgecre ban Oofler* 
topft / Snater cn ^fidtd / en toaren feer frerfte 
baendeto / ban Deie Dondert Ijoof Den elft bacnDd / 
bebotende onder bet regiment ban Den <0?abc ban 
23ofïu/ in placrfc of tolffdinge ban De todfte naer* 
ntaelo geftemen 3*111 hambergen / «Doflertoifft cn 
^toartgen. nu bic ban dtrecljt geen miDDd 

meeren toijTenomde foldaten met lemnge langer te 
onderijouDen / toant bet toaë fo berbe geftomen / 
dat de foldaten leggende ten platten lande buiten dc 
pootten en op de ©aert/fo moettotilig toaren/ Dat 
de leningc maer een dag of ttoe oberfïreftcn 3ijnDe/ 
3P ten platten lande liepen/ en namen De ftöapen/ 
lammeren en berftenen ban Den luiidluiden / dooj* 
fcbicrende en doojlicftetidc de felbe / en die ben niet 
aen cn (lenden cn niet bet genoeg toaren / lieten 3P 
dood leggen / effen in de toeiöc tc flaen / fommige 
becflen rtoemncl op ccnen dag tc rantfoeneren / en 
eben tod ten leflen den bals? af te fïeften/ den Buif* 
luiden boben dien te flaen / floten en fmijten / en 
metten b?and tc Dreigen / toaö Ben toerft beel tijdd/ 
affettendè en [polierende ooft alle de gene/die fo uit? 
ter fïad ald nacr de find gnende en bomende toa*i 
ren / den ftuidlntden ftomende met Baer toare tec 
^taötoaertd/Ba^r fcBuüen en toaneïgs plonDereit^ 
de en berobenöe / en meer ander getoeltd en moet^ 
toiïd bedpjbenöe / en Dat al cngeflraft / cn afmen 
Den ^opluiden / Capueuien / cn ©borden Daer o* 
berftlacgöen/ gabon boo? anitooo:De/ Dat fulrnocb 
een ftlcine fafte toa.ö / Datfe bcDucBt toaren Dat 3p 
bet nocb beel erger en Qualijfter aenfrdlen fouden/ 
inDien Dacr geen geld of leningc bcrfcBaft en toers 
De: en toant De Staten en Die ban Der fïflD en fïë* 
Den ban Utrecht geen racD meer cn toifren / om ee? 
nige leningen op te toengen / en Dc ©apiteinen felfsS 
De /gtoten*cn ^agifïraten Dreigden / en De folda* 
ten tot alle mocttoüle toaren opljitfer.Dc/ ja Dojflen 
eenige «Tapitcinen tocl feggen Datfe bet fo maften 
fouden / Ddtmcn Dacr af bernemen en lange jaren 
fpteften fouDe: cn Boe tod De Staten cn Die ban Der 
flad ütreebt bare «5cDeputeerDe tot 25?uffel had¬ 
den leemenbe / en de ëfecrc Kaden ban «^tate en ^ta*» 
ren «3cnerad aengebende cn remonflrerendc / bec* 
foeftenbc Dacr in gercmeDteert te toerden / fo enfere^ 
gen 3P genen troofl nocb affiflentie / in boegen Dat 
hare<H5eDcputccrbe fclj?eben/ Datfe moflenfienbaec 
fdben te Ijdpcn / fo 3P boo?DeBanD geen Bope ban 
bcrticBnngc en Bulpe BadDen te bertoacljten. €n 
alfo 3P indefe perplexiteit toaren / b?efende ban Da* 
ge te dage gefaccageert en gcplondext te toerden/fa 
5i)n DeD?iebinnen Staten motte Kaden banden 
©obe ^jobinciad bergadert getoeejt om te beraeD* 
(lagen tont 3p in Defen uitterflen nood cn perpïexf* 
teit Doen fouden / en geen nitftomfle bindende nocB# 
te ander racD toetende v hebben eenige fo (Seefrdtj* 
be / cgöden cn uitten $jobincialen Kade gecont* 
mitteert / Die ben fouden laten binden bp Den «ter* 
toecrDiacn ©cere fredcrift ^cljenftban (Cautenburg 
€ertö-bifffï)op ban Utrecht / den todften 3P tot* 
(len tod ban gelde boo?fien tc 3bn/ato’ Bobbende gro* 
tc jaednrfe inftomjlen / fo ban 31311 (Bisdom / alg 
ooft ban 5tjn fdben / en boudende fparicB / toeintg 
of neen fiaet of l^of / en ober fulr feer toeinig la* 
(len en aftreft BebbenDe / om Den fdben bp alle oot* 
moedige beiioningen tc fteunen te geben Den gro* 
ten nood / beftoaertbdd en pcrpleritdt Daer in 3P 
ben toaren bindende / en tc berfodten / Dat BP in* 
fienbe Den fdben extremen nood Daer in 3P toaren/ 
enomtcp2ebenieren en boo: te bomen Dc acn(iacn* 
De geftdc ruïne Der ^raD eii SanDen ban èïtrctDt/ 
Daer ban Bp fdfs niet bpp toefen cn fouDe / alfo De 
foldaten in Dc furie aen gecfïdijfte noch tocrcltlpfte 
geen rcfpect cn toaren Djngende/ fomen onlanr bin* 
nen ^nitoerpen en dpcrS tod gefien BaDDe / Dcil 
Staten fouDe toïlien affiliëren met 4.0 of 50000 
nuldens / men fouDe Bern goede toieben ban berfe* 
bertbeïö en renten Dén penninft fe(tien Daer ban ge* 
ben / en De fiooftfóm fo bae;t Doenlijft toag/ toeDcr* 
cm loffen. boo?fcb?ebcn «3eDeptucerDe / onder 
Dc todfte ban toen en De «3ecfrclijftbciD toag l^eere 
3ïufoniug ban ©alama / ï)?oofl ban ^oo?t ^au* 
fen/ «Tanonift ten übom/ Die Bet tooojD Doen fouDe/ 
3ün opten 14 ^obembnö 157 6. bp Den €ertsbi(TcBop 
berfebenen/ ban met alle reberentte/ ootmoetenbe* 
Iccftljcid de boenfdjieben rcmonflramtc en berfoeft 

Doende/ 

43jote 
pcrpki'P 
telt btn» 
ntn Ut# 
rer[)t tn 
ten plat# 
ten las* 
üc al# 
öact 
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met p?e# 
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boel) te 
bet* 
Ijccfê» . 
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doende / mact’t Wa$ al dett doberi gep^edibt/ den 
re 2lertöbi(Tcpop Wilde ban geen geldfcpeiden/ feide 
paerniette bonnen pelpen/pp Wi(l Wacrppfpngeld 
beflede. 

diende dan datter geen pope nocp middel en Waö 
om iet met fijnen brille te bebomen/fo beeft de boo?f5 
galama pem aengefeid den naderen latldiefppad; 
den / namentlpb: «©at fp om te booebomen de gebele 
ruinc ban der <§tad en bet berderf fo tnel ban de «©ee; 
lïelijbe alö Wereltltjbe perfonen/ gedeongen en genood; 
faebt waren /poe Wel jegens baren danb/oob jegens 
fijnen danb defelbe fommeban pem te moeten lenen 
onder acte / recepiffe / belofte ban imere(l/ en reflitutie 
ban de booftfomme als boren berljaclt is. «©en ©if- 
fcfjop defe refolutie pocende Was fecr getfoori/ deeigde; 

éiffcfiop fe dat fp Wel toefien fouden Wat fp deden/ peotefïerende 
p?orc- jjat bP bet geweld datfebemop fpn Slrcpiepifcopael 
feSe' aendeden/ niet en foude laten te blagen den l>auS/ 
kepepv denConinb ban^pangien/ enden Catpobjben$o; 
teecue teiitatcu en$rincen bangepeel Cpriftenrijb. €nbp; 

fonder Was PP feer getfoori op den boojnoemden j^ee; 
re ^finfaniusÈ ban galama/ dat bP/die bem onderWo?; 
pen wad en onder fijn gebied (lond/ bem fuljc do?(l aen* 
(eggen/Willende gene ercufen ban bem aennemen/ 
Wat bP feide om fijn gemoed te fiillen. 3BieS niet 
geniïaende Werd doo? een ^lootmaber'die de ©ede; 
pureerde deden balen/ feber boffer geopent/ daer fp alle 

©e bet geld / wefende filber-geld / uit paelden / en bp WiU 
lem ban HfamfWeecde Secretaris ban de Heccen 

KSve, Staten / en den «Dom / deden tnbentactferen en fpeci; 
jen fan ficeren / en Werd bebonden de felbe partpe te bedragen 

41879 guldens/18 (luiberS/acpt penningen, «©en 
iS ©iffcpop fiende datfe daer alfo mede te Werb gingen/ 

8 ftuiU (onder bem meer te refpecteren/ bebal fijnenCapel; 
ipenn. jaen in ’t tellen ban bet geld/dat bPfemet een (loop 

toijnd befcpenbenfoude/geltjb gedaen Wetde. ?MS fp 
gedaen badden gaden fp bent acte / inpoudende dat fp 
totlemngebande foldaten en andere urgente noteltjb; 
beden / daer in fp baer in dien foeglijben en periculofen 
tijd bonden/ban fijn eerWaerdigbeid gelicht padden 
de bootf3 fomme / die fp Eauf ban der J£aer der Sta? 
ten Camcraec/mede padden doen nemen en twijnen 
puife bjengen/p?efenterende daerbantefullen geben 
tenten den penninb feflien / met refïitutie ban de boo?; 
noemde booftfomme terflond en fo paeft de Staten 
docnlijb foude Wefen. 3W$ bet geld infacben uitged?a; 
gen Werde/ feide den ©ifltpop: «©aet gaenfe metten 
d?eb penen / fa pebben den gouden berg nocp niet aen; 
geraebt. Hier mede pebben fppen felfSboo2dietpd 
uit bet apparent en aenliaende pertjbel beclofl. 

^©an omtrent drie maenden daer na pebben fp uit 
geltjber nood en fWacigpeid des ©iffcpops filberWecb 
gelcent/ Weerdiginde 20000 gulden/ onderrece; 
piffe en belofte ais boren / ’tWelb fp te pande gefct/ 
en mmeopgepaelde penningen ben bepolpen pebben/ 
00b te met pet felbe filbecWetb uit d’eenc panden gclofl 
en Wederom aen ander moeten berfetten / docp alle# 
doodde groten nood daer fp pen felben in bonden /fuljc 
datfe ten laeflen genoodfaebt jijnde ’t felbe te loffen / en 
geen ander geld Wetende in der paelt te bebomen / peb; 
ben pet felbe filberWerb genoeg ter bede aen den munt; 
meejletberfet/docp bedongen dat pp’t foude moeten 
pouden ongeWoben/mttS betalende daer ban tntereffe. 

Iladerpand/ aiSinden jace iySi.nadode banden 
boomoemden ©ertsbiffcpop / pebben de Staten ban 
Streept in mindermge ban de boo?f5 penningen diefp 
ban den©tffcpop geleent padden/berfepeiden rente- 
brieben gepaffeert ten bepoebe ban jBecflec gjopan 
ban der ï©iele Hotaris/en fommige andere fcpuld-ei; 
fepets / aen den boo?f5 ©iffepop deugdelijb ten aepte* 
ren jijnde/en aen andere ;godbmcptige fabenbpden 
©iffepop boo2noemt befp?obenof gelegateert / Welbe 
brieben gepaffeert jijn uit braepte ban feber octrope 
bpde boo2fjStatenberWoWen opten 28 ?Hug. 1576. 
om op en in te mogen (lellen febete impojlen op eet; 
baer / drinbbaer en andere waren en boopmanfepap; 
pen / ten fijne om daer op te mogen licpten febere pen; 
ningen tot 200000 guld. toe / die fpboo? den dienjl ban 
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den Coninb berdrebt padden. <£n jijn de felbe rentc- 
brieben gepaffeert opten name ban de bijfCapittelen/ 
alp den ^>om/ ©ude-mun(ler/ peter /^.Éan/ 
en Marien/en onder pare kegelen/ mitfgaderjS 
onder de kegelen ban gionbpeeren jprederib uitten 
€ng / iBaerfcpalb ban Abcoude /en fiortè ban den 
©ongaert/H^ere ban ïïuWeei / ban Wegen de niOder; 
fepap/en 00b ban ©urgemeefleren/ ^epepenenen 
naden der Had Streept/ foober pacr felben aio mede 
ober de (leden ban ?imeréfo2t/ ücenen / a®ijb en 
3©ontfo’t / repeefenterendc t’famen de dpe Staten 
banden lande ban Streept in date den 13 <Dct. 1781. 
<£n de re(lerende penningen 3ijn in ?Cugu(lo in den (are 
161 «>. boorisS bp accoori afgedaen en bp den boojnoem; 
den Hecren Staten boldaen. 

3Clö de fabe alduö binnen Streept (lond / fo 3tjn op; tiitbai 
ten 11 t©ecemb. 1371?. een deel ^pangiaerden ban pet ^ 
Caileclinde^tad gcballenmet petjlaenbandeblob §apcacacn 
twaelf uren opte middag / en guamen doo? pet Plein uan t 
pooribenbanpet ©oo?burg/’tWelbmetderpae(lop; ^eI 
getogen Werd/en liepen (Iraböna petWacptpuiöban 
debo?geren/ depelftcban debo?gerenaldaer de Wacpt öc ftab 
pebbende Waren t’puigf gaen eeten / d’andere Waren mtmöt/ 
doo? JBillem ©erpaer op de <i5auö-merbt in defpaeu- 
pot Wonende (anderss genoemt Poliepen) geWaer; bjanï»- 
fepout/datpp dooreen gat bande deur fag/datfe ge; B 
reetfepap maebten om uit te ballen / waer doo2 fp ont;(R 116 ’ 
liependoo?de (lal enden pof ban ter ^pil Canomb 
t’finte USarien / daer pet WacptpuW tegen aen (lond. 
^p (ïoegen dood eenen bo?ger genaemt «©irb ban 
©atenburg/Wonende in pet ^epoutenfieeg in de blob/ 
die’t mede Wel foude pebben bonnen ontlopen/ fo pp 
fiepniet Watberfuimt en padde. ^pen bonden nie; 
mand in ’t boo?f5 Wacptpuiö dan een bind ban ƒ raub 
in ’t ^ater 5So(ler/in’t ^cpouten(lecg/gcnacmt ©?uin 
Jpranben ‘ pet Welb fp niet en mifdeden macr lieten 
fitten / liepen boo2tö boo?bppet l©eeo’putsi enfraben 
in b?and een puioben aen de ïïoppoo^te aepter «©errit 
5franf5. ©20uWer / pet Welb berb?ande / want nie; 
mand en d02(l den wand bluffepen / en Waren ai de 
b02geren daer ontrent Wecp gelopen/ Want de ,§pan; 
giaerden ban pet Ca(leel met grof gefeput in de ^tad 
geweldigfepoten/en grote fepade inde puifendeden. 
^©eö abondö ging den b2and Wederom aen in de nae(ie 
puifen ban «©entjes ClaefTen / «©irb ^Janffen/ ?fi. |Ba; 
tpeen SCertban Coesbeld / ^ecoboper op’tpoerben 
ban ^int Catrinen (leegöben/men foude dén Wand 
Wel pebben bonnen leffepen/ fomen daer toe debotc 
gedaen padde/dan de WefeWaöfo groot / doo2 dienfp 
geen betrouwen en padden op pet garnifoen ban btn; 
nen / datfe niet en do?(len. 3£e$$ anderen daegsS desi 
abondö (licpten fp Wederom Wand / en Waren met een 
feputtober de graept gebaren / en metladderöopdc 
(Iraet gcblommen bp «§int Catrinen-poo2te/ in Pet 
puté ban ^oo(l Peterf3. ban €rp / fmit/ pet Welbe 
met eenige delen ban dess naburen puifc berb?ande/ eit 
niet iegenjlaende Pet fepieten in den Wand/Werd de 
felbe gciefcpt/Waer toe 00b polpen de ^edicaren b2oe; 
deren en jBinreb2oedersf. «©e «©acdiaen ban de JBW; 
reWoedecö genoemt ^ater ^codiuö/ dat een fecr bit* 
ter man Waö / fo men aen fijn bittere en oproerige pee> 
dicatiendie pp dede/Wel bonde meeben / Wao op pet 
Cafteel gebluept/en men meent dat pp de ^pangiaec; 
den tot de uitbal en Wandflicptingc geraden padde. 
311$ nu defe eerfle furie ober Was* / bregen de bozgeren 
Wederom moet /fiende dat pet «©uitfe garnifoen pem 
niet dan na beporen en d?oeg/ daer Werd terfiondo?; 
d?e ge(lelt / pier en daer Werden de (iraten befcpan(l en 
opgegraben / om de uitballcn te beletten / de puifen 
rondfom’tCa(leel(laende Werden de muren doo? ge; 
(lagen/fodat menalö een (Iratcband’cendoo?d’an; 
der moept gaen/onbeften ban die ban pet Ca(leel/dc 
eigenaren daer uit bertreebende in andere puifen diefe 
puerden / en pen behelpende fo fp bejl bonden. Jfêcn 
ping5eilen ober de (Iraten penen om "tgefiept te belet; 
ten/ en men plante pier en daer ’t gefeput dat men daer 
padde. <©e Staten ban Streept fouden aen 3]onbpcer 
«©Wb^onon<©ouberncucbanpet i^ooeder-guartiet 
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Het tiende Boek. _:c 1577* 

üccre 3©ilpclm$tjl CanontP ban <§int ^an/met 
ïmeben om pém bcpulpelpP te 3tjn tot Popinge ban 
ïtrust of buöpocber / en te lenen ecmg gefeput en 
feperp. ^efgelijï toerb <DtrP ban ^ijpeftem 2(lpo; 
tePei/ boe toonenbe op ben Hoeft ban be plaetfe (be 
toelpe aftemetjs bjteben uit ï^ollanb binnen Streept 
gebjaept pabbe) gefonben aen ben Igeerc ban^totc; 
ten / CSouberneur banbec<£5ouöcom afftfïentie ban 
gefeput/ bie|em bepufpig toaö aen ben Staten / fo 
bat pp eenige fiucften gefrputö/ bie tot ïïottecbam 
gefepeept toerben / tot Streept btatpt. ^umma/ 
bacr bjerb fulfte naerlïigpeib en bebotr gebaen/bat 
binnen eenige bagen be firaten befepanft en pet Ca; 
(teel beffoten en belegert ton# / batfe geen uttbal; 
ïen meer en botfïen boen / ban 3p fepoten feer getoel; 
big op puifen / totenö en PerPen / en beben grote 
fepabe/ en baer toerben al-te-mctö eenige botgeren 
gcjcPotcn. <©acr toaren beertien fïucPen gefeput# te; 
gen pet Cafieel geplant / eitbe b?ugge baer men acp; 
ter mebe in en uit pet Caftecl fepoot / bjerb opten i i 
gjanuarp 1577. bpnafcpabelooögefcpoten. <©etoij; 
ie bit albu# gefeptebe/ toerb be <£3?abe ban 25o|Tuban 
toegenbeCienerale Staten afgebaerbigt / om te rei; 
fen na ^ollanb ober streept / om bie ban 2Hmfter; 
bam / ïgacrlem en ^epoonpoben tetnbucerentenft; 
ne 3p pen in be generale Snie metten anberen bege; 
ben / en be garnifocnen uit ï^aerlem en ^epoonpoben 
fouben Pepten / ooP bie ban Streept met racb en baeb 
teafTt|ïeren/om5tboo2f3 Cafïecl banBtebenburgte 
recoub2crcn. <©e fpttnce ban oDrangien fcp?ecf pet fel; 
be aen ^onop ober/pem bclafïcnöe in allen ootten ban 
3tjncn goubernemente be panb te pouben / bat ban fp; 
ne foibaten noep anbere / bie ban Hmflerbam / jgaer; 
Icm en omüggenbe naburen geen fepabe /gebjelb of 
injurie en gefeptebe/ boenbe bacrom alom ceffatie ban 
toapenen publiceren/ folang cntcrtpbtoepppenan; 
berfino foube bebelcn. <©it feptpben toaö uit jBibbel; 
burg ban ben 5 3lan. 2fllfoquambeC5?abeban25of; 
fu tot Streept boo? beeerflereife/ na5ijnont(!aginge 
uittcgebanPeniffebanJgoo?tt/pn btacptmetpem uit 
©laenberen een groten poop laPcnen/tot betalinge ban 
be foibaten ban fijn regiment bie om Streept en baer 
omtrent lagen/ toaer boot pp toelPom toa#/ niet alleen 
ben foibaten / maer 00P ben Staten / JlBagtfiraten en 
alle ben botgeren/ be toelPc berpoopten boo? 3pn Pont; 
jie niet alleenlpppacftmeeftcr te toerben ban pet Ca; 
(led / maer 00P eeno t’eenemael bcrloft te toerben ban 
al pet Prpg^bolP baer niet alleen be ftab enffeben/ 
maer ooPbe platte lanben mebe belaft toaren. 3£en 
10 3|an. to ppmetbePrijgsi-Puben 5pnö regiment# 
berb?agcn/bat rncnöe felbe foube betalen een maenb 
aen gelb / en een maenb aen lapen / en bat men boott# 
clP©cnöciicninge foube boen alle maenb 1000 pro; 
ncn / men foube be l^opluiben bcrfePeringe boen / bat; 
mcn’t gunt pen foube refieren bp afrePeninge/ fou; 
be betalen in bjie termijnen / t’clPen palben jare of 
fcö maenben een berbepart/ en pet PrpgboIPen fou» 
be niet berbonben 3pn eenige toateren te pafferen boo? 
be afrcPeninge en bcrfePeringe toare gefepieb. l$p 
peeft 00P om be foibaten uit ïgaerlem/ ^epoonpo; 
benen $Sieupoo?t te boen bertrccPen/ gefonben 
gueö^talpert ban öer ïöïelc alëboe fpnen^ecreta; 
ri#/aen ben <©ouberneur en Staten ban petj^oo?; 
berquartier/metbtiebenban crebentieen infïructie/ 
om ban bie ban pet ^ootberquartier te liepten op 3p; 
ne obligatie 20000 gulben# / om baer mebe be boo?f3 
foibaten te boen bertrecPcnuitteboo?f3plaetfen/baec 
bp bie ban Eutb-polïanb noep toe fouben furneren 
12000 gulbeng/ bie bie ban J§ollanb toeberom fouben 
Potten aen pacr quote ban b’eccflc bebe / bie fp ten be» 
poebebanbe generaliteit fouben confenteren te bèta; 
len. Cn op batmen niet benPen en foube / bat be boo?f3 
CStabe be felbe penningen elberö foube toillcn emplo; 
peren cfgcbtuiPen/ fotoaö pp te b?cbenbefelbcpen; 
ningenniette liepten / boo? en al eer be boo?fcp?eben 
folbatenuitl^acrlemen ^fpoonpoben fouben gelicp; 
tet en bertrccPen 3pn. ^e boo?f3 gjacob ^talpert 
ban ber ^©icle bebe feer neerftig 3pn beboir om bie 

boo?f3 20000 gulb. ban bie ban pet Hootberquartier 
te bePomen / ban bie ban pet |Soo2berquartier en peb; 
ben baer toe niet toillen berjïaen/ten toare beboo2fj 
foibaten eerfï bertrocPen toaren uitte boo?f3 (ïebeiv 
en mebe uit jBuiben / ïBeefop en anbere plaetfen / en 
fonben in plaetfe ban gelb aenbenboo?f3 CitabefePe» 
re obligatie ban 20000 gulben onberbe panbenban 
IBeeper S&tcclae.ö Camerling / (Cpomaö Cpomaf3. 
Sacob ban (Corenburg/^Jan jiêecrtenf3. ©iffeper/ 
peter 2lanf3, en CpaemiO ^pmonf3. ^ocpalfobe 
<©?abebaer mebe niet en toa$ gecontenteert/en aen 
ben <0ouberneur gionPer <DirP «^onop fcp?eef/ bat pp 
noep geen berber laflenpabbe ban be Staten <©ene; 
raelban om be foibaten te boen bertrccPen uit^aer; 
lem / ^epoonpoben en $ieupoo?t/ en bat pet pent on» 
geraben toab / fobanigen onbetaelben poop bolrfon» 
ber meccber ptobifieop fpnen palfe te palen / en bat 
pp 00P niet en toifi toaer pp bic foube leggen op ben 
^tieptfen bobem baer geen plaetfe lebig en toaj$/ bat 
00P be pince ban «örangien boo? ^arbefiu.ö uit 
liBibbelb’urg bebe feptpben aen ben <©ouberneur ,§0» 
nop/bat bie ban ^uiD-^ollanb25?aiTerpabbenge; 
fonben na <©elf / om be boo?f3 12000 gulb. batelijpen 
te furneren/ bat baerom bte ban pet j$oo?ber-quartter 
niet en fouben falgercn terponb bo 20000 gulbengop 
te b?cngen fonber eenig bilap / toant fo pet niet en ge» 
feptebe binnen aept bagen / battet baer na qualtjPen 
foube toillen ballen/ nopenbe lïtoiben ena©eefop/ 
foube noep toel ballen / fp en moepten op een Plcintgen 
niet fien / al toatf bat pet 00P in ftoaer gelb en ober ftilje 
toel 2000 gulben meer foube belopen/ petmofibe» 
taelt toerben. ^otë einbelijPcnbefaPcalfoberacco?; 
beert /bat peter iplorfö. ban ^oo?n^n 3|acobpe; 
terf5- iBaelffon aio <©flagierO 3ön gereifl tot Streept/ 
tot bcrfePeringe ban be 20000 gulb. / en 3l9n JBeet; 
tenf3. ©ïffeper met gian 2lelb?ecptf3. üaeb met be 
boo?f3 penningen tot jjBomePenbam / om fo paep ben 
<0?abe ban 25offube foibaten uit beboo?f5 (ïebenge; 
licpt foube pebben/ be felbe penningen terflonb ben 
<©?abe aengetelt te toerben / gelijp gefepieb iO/öocp 
berliepenpier entuffepen nocpbele bagen/ ja meer 
ban een maenb / tot feer groot interefl ban pet Eanb/ 
eer be bootfepteben foibaten uit i^aetlem en ^epoon» 
poben bertrocPen/ niet-te-minbie banüollanöacpe 
ten pet goeb Poop / bat fp be boo?fcp?ebcn peben alfo in 
panben Pregen en ban petgamifoen ontfïagen toet» 
ben. ^epince gaf bie ban ^aerlemen^epoonpo- 
ben fatiofactie / bolgenbe be pacificatie tot <6ent / ge* 
IpP pier boren ban^aerlem iOberpaelt/enbefatiO^ facue 
factie ban ^epoonpoben btepcn-lulbcn Pp ben pin; ^ec?0a0” 
ce / naer eenige communicatie gepouben niet <©cr; Bohen 
rit ban Coutocnpoben 25urgemeefrer / en Clbertbpöm 
|Belcpio?f3. (Creforier ban ^epeonpoben / alö ge; 
committeetbe ban toegen be felbe ftaö / bp b?ieben ban randen 
ptocuratic in bate ben 27 ^ianuarp 1577. berleent uerieenr. 
toerbe / bepoub in be naerbolgenbe poincten / luibenbe 
alObolgt: 

IN den eerften op het ftuk van der Religie, dat die van 
Schoonhoven tullen mogen behouden en gebruiken 0^^ 

de oude Catholijke Roomfe Religie en exercitie van 
dien, die fy luiden nu ter tijd hebben, Tonder dat fijne 
Excell. of Staten van Holland of yemand anders, van 
wat Lande, conditie of qualité hy zy, den voornoem¬ 
den yan Schoonhoven daerom fullen doen of laten ge- 
fchieden eenig ongebruik of belet in eeniger manie¬ 
ren , noch ook dat binnen de voorfchreven Stede iet 
geattenteert werde , dat tegens de gemene rufte en 
vrede foude mogen zijn, en infonders tegens de voor¬ 
fchreven Catholijke Roomfe Religie, of tegens Gee- 
ftelijke perfonen , hare goederen , Kerken, Capel- 
len, Cloofteren en diergelijken , die fy luiden ook 
t’haren gelieven fullen mogen reftaureren, repareren 
en opmaken , fonder dat yemand ter caufe van dien 
fal mogen worden geinjurieert, geirritteert, of door 
andere gelijke adlen gefchandalifeert, mits dat weder¬ 
om ter contrarien niemand byhaer in fijne confcien- 
tie onderfoept, of ter caule van dien gerechercheert of 

ge- 
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gemolefleert werde, volgende de voorfz pacificatie, en 
falyegelijk de poil'effie van fijne goeden mogen aen- 
vaerden, en hem reguleren Tonder vorder ordonnan¬ 
tie of ad m iffie daer toe te hehoeven, alles achtervolgen¬ 
de de voorfz Pacificatie. En fo vele het beleid van der 

®eroe; juftitie aengaet, fal de felve geadminiflreert worden 
ïciöe volgende de oude privilegiën, coftuimen en gewoon- 

toan öéc Cen voor ^ate ^e^er troublen aldaer geobferveert, fo wel 
juftitie. in haer Hellen , kiefen en vernieuwen van die van der 

Wet, Vroedfchap, Treforiers, als alle andere Officieren 
en dienaers der voorfz ftede, fonder de felve privile¬ 
giën , coftumen en gewoonten te verminderen ofcon- 

io. b. trarieren in eeniger manieren, continuerendeby hare 
(r.217.) officien den Secretaris, en Bode of Roer-drager nu te¬ 

genwoordig fijnde, volgende hare beleninge en ver- 
pachtinge tot de felve officien. Maer fo vele het officie 
van Bailliufchap en Schouttet aengaet, fullen haer dief- 
aengaende reguleren fulx fijn F. G. by ad vijs van de 
Staten , en die van der Kamer van der Rekeninge tot 
Delft hier in fullen ordonneren, na de ordonnantie by 
advijs van den Staten daer op gemaekt, in de voorfz 
kamer fijnde,en gedurende tot anders fy geordonneert, 
en en fullen genen burgeren of inwoonders der voorfz 
ftede ter eerfler inflantie in rechte betrecken, nochte 
gene faken bericht mogen worden dan by de Wet der 
voorfz ftede, of mannen van belois refpe£tivelijk als na 
rechte en de oude privilegiën der felver ftede foude 
mogen mede brengen, en by appel, reformatie, redu¬ 
ctie, en diergelijke voor den ProvincialenRaed van 
Holland nu tot Delft fijnde,volgende de privilegiën des 
lands van Holland, en daer na voor den groten Raed 

25elans tot Mechelen. Belangende het heffen van den excij- 
fenof impoften fullen in regard van hare armoede en 

fan öen grote fchade, den tijd van drie eerftkomende maen- 
rapoft den, en defe tegenwoordige verpachtinge in HoLland, 
;nerci> gedurende de felve mogen verhogen en verlegen, en 

tot hare Stads profijt gebruiken, als ook uit gelijk regard 
en fonderlinge gratie, de felve Stad, hare burgeren en 
inwoonders van alle contributien en impofitien die op 
de gemene landen van Holland omgeflagen fullen wer¬ 
den, den felvigen tijd van drie maenden gedurende ge¬ 
heel vry en exempt fullen fijn, en den felvigen tijd noch 
overftreken fijnde voor de prorogatie tot fulx mogen 
verfoeken, en fal als dan op hare qualité en armoede 
werden gelet en na behoren op gedifponeert, in wel¬ 
ken regard als boven by de voorfz Staten, fo op de ge¬ 
nerale laften van Holland en Zeeland, als op de parti¬ 
culiere fchulden van koren en andere gemene provifie 
en amunitien, daer mede de Magiftraten der felver fte¬ 
de ,ofeenige burgeren der felver in haer-luider piivé, 
noch in eede belaft mogen fijn, fuik gratieufelijk fien 
fal werden genomen , dat fy-luiden in alle het gene 
mogelijk en redelijk geholpen en ontlaft fullen wor¬ 
den uit degeneralité van Holland en Zeeland, ten wel¬ 
ken fine de voorfz van Schoonhoven in het floppen en 
dichtmaken van haer doorgefteken dijken, uit de ge¬ 
fielde middelen, volgende de adte by die van Holland 
daer af fijnde, ook terftond en fo haefl de knechten uit 
de felve Stad getrocken fullen fijn , geholpen fullen 
worden, ook met geen garnifoen weder werden be¬ 
laft: ,dan by hoognodige nood, en het lands welvaren 
fulx vereifchende, die als dan noch tot gemene Lands 
kollen van Holland en Zeeland onderhouden fullen 
worden, en haer in haer voorfz Catholijke Roomfe 
Religie, noch exercitie van dien, nochte den genen 
die de felve profiteren , geen belet of hinder mogen 
doen. Alles opdepcenen inde voorfz Pacificatie be¬ 
grepen , volgende alle het welke de voorfz van Schoon¬ 
hoven haer als voorfz onder fijn F. G. gouvernement 
begeven, en fijn mits defen en van nu onder defTelfs 
protedieaengenomen enontfangen, om fo haefl het 
"tegenwoordige garnifoen uit de felve ftede fal fijn ver¬ 
togen, en in het felve de voorfz Pacificatie voldaen, het 
beneficie van de voorfz Pacificatie in het handelen, tra-, 
fiqueren en negotiëren in alles te genieten voor alle ha¬ 
re burgeren en inwoonders. Aldus over komen, ver¬ 
accordeert en befloten onder defignature enfegelvan 
den voorfz Heere Prince van Orangien ter eenre, Ger- 

ntvan Couwenhoven Burgemeefler, enEgbertMel- 
chiorfz. Treforier der voorfz ftede van Schoonhoven, 
als Gecommitteerde van wegen de felve Stad ter ande¬ 
re Tijden binnen der ftede van Middelburg opten io 
Februaiy anno 1577. En was ondertekent Guiüiaume 

de NajJaa, Wat leger Gerrit van Coirwenhoven, Egbert 

Melchiorjz,. En hebbende befijden een opgedrukt fegel 
van roden wafTche. 

3©ptoillen toeöer beren tot öebelegeringe ban fjet 
Caficelban ©2eöenüurg/ öie miöödretijö feertoeröe 
geb02bert/ toaerinöeb02geren féerbierigtoaten/en 
öe folöaten öie nu gclö aebeuct baööentoarcnoohfect: 
toillig/ toilöen met öe ö02geren leben en fierben/ öaer* 
entufiTcfjen fo fclj2ef 3£on ^an ban Cotfenrijb aen öen 
^djout / en25urgemeefter bet jïaö ütrecljt öefen na* 
bolgenöen b^tef. 

r\On Johan van Ooflenrijk, Ridder van der Ordre, ©oti 
Gouverneur, Lieutenant en Capitein Generael. 

Waerde Heeren en beminde vrienden, hoewel wy tot aai Die 
noch toe hebben gearbeid, fo en is God tot noch toe ban mc? 
nietgedientgeweefl, ons defe weldaed tebewijfen,om l£CÖt* 
de beroerten defer Landen te bevredigen en te ftillen, 
lijdende het vertrek met meerder leet als wy fouden 
konnen vertonen, mits de grote begeerte die wy heb¬ 
ben om defe Landen te fien in rulle en vrede, om tot 
welke te geraken hebben wyons gaerne geavontuert, 
door Vrankrijk, niet fonder evident perijkel, om daer ©c 
toe het inftrument te wefen, en en fullen in genen 
gebreke fijn ons ten uitterften te laten gebruiken, om 
u alle in rulle te brengen. En om u ondertuflchen te <ü3ouöer» 
verfekeren van defen onfen goeden wille, op dat de 1,011 
Stad, hier bevoren fo feerbenaeut, beginne des te ge- g/buccn* 
voelen, ordonneren wy den Heere van Hierges, dat hy Dc De ge* 
in plaetfe van den Caftelein Francifco Ferdinandes 
(welken wy belaften met fijne foldaten te vertrecken ) bèn$|a! 
eenen anderen perfoon committeretot bewaringe van bebau 
hetCafteel gequalificeert en bequaem, gelijk gy fulx 2S°ffU‘ 
breder fult vernemen van de voorfz Heere van Hier¬ 
ges, uverfpekende defe onfe refolutie yegelijk bekend 
te maken , en den goeden wille die wy hebben de Pro¬ 
vincie van Utrecht te omhelfen, en de goede recom¬ 
mandatie die wy totte felve dragen. Hier mede, waer¬ 
de beminde vrienden, onfe Heere God nemeuinfij- 
nebewaringe, uit Marche den njanuary 1577. En 
was ondertekent Johan, ’T opfchrift was , aen onfe 
waerde beminde vrienden den Schout, Burgemeefle- 
ren en andere van de Magiflraet en Raed mijns Hee¬ 
ren des Coninx tot Utrecht. 

F)€ ^eere ban Igiergc0fonööefenb2ief ban ^erm 
A^'bem/öaerbpalö&oe mag/ tot Htredjt/ neffens? 
een bnef ban öen fdben <Don fjan acn öen Caftelein £7“ 
ban bet boo2f3Cafled ban D2eöenburg. <De<©2abe 
ban 25o|fu bonö racöfaem (om’tfelbe Cafïeel met 
gemab tc hrijgen/öatanöcrö noch groot gdö cn bloeö f,an"5 
boften fouöe) öen b2ief aen öen Caftelein te fenöen/om fwem 
te fien of bp met fijne folöaten fouöe brillen bertreeben/ 
maer Ijp gaf b002antto002ö/ öat bpnocb nooit öe on* ££; 
öertebeninge ban 3£on ^an en baööe gefien / en ober fuiemg 
fulje geen bennijfeen baööe / of bet 00b 3ijn bebel toa#/ «k» 
öat fp tjem öaetom fouöen berlofgeben / eenen erp2ef* 
fenbanöen fijnen te mogen fenöen aen <Don ‘lofjan/ foe&. 
om bem af te b2agen / of bet 3ijn cje^effe laft toa^/ öat 
bp ban ’t Cafted fouöe bertreeben/ fo bjilöe bpobe* 
bieren / en öat miöödretijö fouöe toeröen opgebou* 
öen ban alle bpanöfcbap / maer öc C2abc ban 25offu 
nocb 00b öe Staten ban ütrerbt en bonöen ’t fdbeniet 
goeö/maer ftoegen 5ijn berfoeb af/b2cfenöe boo2 anöe* 
remeeröer 3toartgbeöen öie miöödretijö fouöen mo> berforu 
gen toeröen gep2actifeert/ toaeromöe<02abefeerfu* 
rieufelijb op bet Cafleel öeöe febieten / öefgebjr öeöen gen, 
öe^pangiaeröen 00b inöefïaö/ enöeboo2f3Cafïe^ 
lein öeöe peter j&ungc£ ö’Hbila 3tjnen üieutenant 
opnieutoöopeenen nacht een uitbal öoenmetfeberc 
folöaten op een ban öe trenfeen binnen Der (laö / öan fp 
toeröen fo todbom gebeten/ öatfe blpöe toarentoe* 

öerom 
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Het tiende Boet 

Cafted 
fal be* 
ftoimen 

öeeöm op ’t Csdeel te komen. <©eg ankeren Daego na 
Defcn uithal Deken ook De bo?geren eenen aenbal op 
’rboo?burg banRetCadeel/ daken De binnen-b?ugge 
en Ret toacRtljupfkenopteb?uggc daenDeaen b?anD/ 
Daer toerDen enige burgeren gefcRotcn Doo? De fptega? 
ten uit De boltoerken / en fo toeken De bo?geren tocDer? 
om af. ^en 6. 5feb?uarp begonmen De g?acRten te 
hullen/ enbaernafoubemen begmncnb?e(Tete fcRtc? 
ten om Ret Cafïeel te bejïojmen / en te negen uren Dess 

©e ©e* felben Daegö / 3ijn De Cfcbeputeerbe ban De Staten bp 
bcpu* Den^abc ban ©offu gegaen/ Rem feer ernftelijn btö? 
Jf/f* benbe/ Datljp Doel) met Ret befcRieten en befto?men 
Staten ban ’t Caftecl blijtig boo?t toilDe Doen gaen / De bo?ge? 
ban tut» rp en RaD neen genoegen Dat Ret fo langfaem boo?t 
lccl!c ging / en bp al Dien 5ijn <©en. Rem niet en betroutoDe 
Kat* Op fijne folDaten om ben (lom) te Doen/of Dat fp Daet toe 
mm bet ontoilïig toaren/ berfocRtenfpDat fijn Cten.DefolDa? 

tenDacr binnen Icggenöe uit Der (lab toilDe Doen ber? 
trecken/ De borneren toilDen Den (lo?m felfDoen met 
fellere 3©alen / Die fp Daer toe Riefen fouDen. SBaer op 
fijn 45.cn. boo? anttooo?Dc gaf/ Dat 3ijn geRele boo?ne? 
men en toilie toaö/ Dat Cafïcel/ foRaejl Dacrb?e(fe 
gefcRotentoare/ te Doen bedo?men boo? fijne folDaten 
en ^opluiken / ntaet niet boo? 3©alcn: fijne l^oplui? 
Den (lonDen Daer bp / berklarcnDc / Datfe mette bo?ge? 
ren toiïbcn leben en (lerbcn. <©an alfo De €>?abe fepDe/ 
Dotter niet kruits en fdjerpo genoeg en toajS/om b?effe 
te fcRteten/fo Rebben De Staten tcrjlonD commijTic ge? 
paffeert op Cifcijt ban <©20bc(lepnss en lan ban 
beunen / om te reifenna Ret $oo?bcc guartier/ en 
alDaer p?obtfiete Doen ban bufpoeDcc en fcRerp/ en 
l$eer 3öD?taen ban ^uplen / 3£ckcn ban üïan gaf 
Rem eenlmef mebe aenDen 45ouberneur ^onkReer 
<©trli ^onop / om RenlieDen in allcö beRulpig te toe? 
fen om aen bufpoeDet en fcRerp te mogen geraken/niet 
ttoijfelenDeof 3p fouDen ban Ret boo?noembeCadeel 
binnen bijf of fèg Dagen mee(ter toefen / fo Ret Ren 
aen kruit nocR fcRerp en guame te gebleken, ^e 
Doggeren ban atrecRt niet bernoegt 3ijnbe / Dat De 
faken ban Ret befdjietenen bejlo?men ban’t€a(teel 
niet genoeg en too?ben gebo?bert naet Ren-luiDer me? 
ningc / 3ijn Den 7 jfcb?uarp Deo mo?geno op ^int 
«pnO UerkRof bergaDert in groter menigte met 
S)en-iieDen3ijb-gctoeet boo? Deo <ï5?abcn banü2öo(fu 
logement / en fo De felbe al Renen (lerkcr toerDen? 
De / bcgeerDcn Den 45?abe te fp?eken. <©c 43?abe 
10 buiten op Ret ItcrkRof onbec De bo?geren geko? 
men en getoaegt toat Ren-luiDen begeren toao / 3P 
riepen ai t’famen gelijkelpk 3p toilDen ’tCadeel be? 
|to?mt Rebben. <De 43?abe feibefp fouDen pemanD uit? 
maken / Die Rem Raet-Iutbet begeerte en berfoek 
met bcfcReiDenRciD fouDc boo?b?agen/ Rp fouDe Ren 
goeDe amtoootD geben j macr aio 3pliebenalfo riepen 
cntierDen/ D’cen Dit D’anberbat fcggcnDe/enkonDe 
Rn Ren geen amtooQ?b geben/ eenigc ban De befcRei? 
bende üotgeren Daer op bp Den anberentreDenbe/fo 
gcbcurbc bp gebal/ Dat ;)|Rce(ter f)ictet JÜuifcR/ te 
DientRDe üöbocaet (namaelo töacDg-Reer) ban Den 
l^obe ban ötredjt alDaer guam gaen / Defen bielen fp 

mtiap acn/DatRpRentooo?D aen Den <©?abe Doen fouDe /en 
geren Roetoel Rp ’t felbe cecjl toeigerDc / Reeft ’t felbe Daer na 
aan «* mct cen ö0cöe gi-at(C beleef Dclijk 3pn fclben eer(l 

boo? Den <0/abe ercufcrcnDc / gcbaen. <©e fomme 
Daer ban toa^/ Dat Debo?gcren bele grotefdjaDen en 
obcrlajlenbanDe ^pangiaerDen op Ret €a(leelleg? 
gcnDegclcDcnRaDDen/ Dat RetCadcclnualrcDeom? 
trent feben toeken belegert Rak gctoecfl / en Datter 

8 ) metbeeltcgensS en toao uitgcrccRt Dan al temetee? 
nigefcReutcn Daer op gcfcRotcn/ Daer meDc Ret toci? 
nig gekrenkt teao/ Dat Daerentegcn De c^pangiaerDen 
met grof gefdjut bele Ruifen/ wenen en kerken toa? 
renbeDerbenDe/ enbattet öagcip heel boegeren Racr 
leben koften / en fp-luiDen niet cn konben ber(taen/ 
tot toat einkc men fo traeglijk Ret bcfcRietcn cn be? 
fwmen ban Ret felbe Ca(teelbo?DerDe/ begcerbcnen 
berfoditen Daerom / Dat Rp o?D?e fouDe toillcn (lellen 
Datter(lonDb?epgefcRoten toerDe/ enp?efentecrDen 
5P-Unöen (te toeten De koperen) Den(lo?m te Doen | 

mept 
tsevfocft 
acn t3cn 
<S?aVie 
Dan 
©oflTu. 

10. B. 

(F. 

*577' 
mitoDatRp 3tjne folDaten uit De (lab fouDe Doen ber? 
trecken een Ralf ure of ure ban Der (lab om alle acR? 
terkenken toeg te nemen, ^e <©?abe gaf boo? ant? 
tooo?D / Datter alle goeb Deboir geDaen toasi om Ret ban2Bop 
Ca(lcelte bekracRtigen / naer RetgereetfcRapDatRp 
Daer te 3ijnDet komjle RaDDe gebonDen / en Dat Rp toooJt,° 
niet acRterlaten en fouDe te Doen alleo toat totbero? 
beringe ban Dien ban noDe toasf. ?CengaenDe ban 
RetfcRietenban b?effe/ enkonDe nietgefcRieDen/al? 
foRp Ret pocket en fcRerp RaDDe Doen btfiteren/ en 
bebonk Ret felbe nergens naer niet genoeg Daer toe te j 
3ön / Dat De igeeren Staten om poeket en fcRerp Ra> 
re <J3ecommitteerDe uitgefonben Rakken / kiemen 
mo(lbertoacRten. SCengaenDeDe p?efentatiebanRet 
be(lo?men DesS €a(leel?S / De bojgeren fouDen Rem 
gelobe geben / Dat fuljc geen bo?geren toerktoag/3ï* 
entoi(ïen niet toat Ret toao fo eendcrkeplaeffemet? 
ten do?m aen te tajlen Dacrfulke ouDe/ erbarene en 
tocl-geoeffenbe gerefolbeerDe folDaten in lagen. Hp 
RaDDe De bo?geren te feer in recommanbatie / Dan 
Rpfealfo fouDe in RetberDerfenberD?iettoillenb?en? 
gen met Ren b?outoen en kinberen/ Ret toageenan* 
Dere faek boo? folDaten / fp fouDen Rem betroutoen/ 
Rp fouDe / alle p?eparatien ten bollen geteet 3ijnDe/ 
toelfo?g D?agen om Ret felbe te Doen bedo?men/ en 
geb?uikte meer anker rekenen om De bo?geren ter 
neDct te fetten/ Roe toel Ret toeinig Rolp/ fo Retru? 
moer en Den aentoasi De^ bolt feer bermeerDerken. 
(Cen laetden 3ijnfe nocR gefcReiDen/ en riepen eeni? 
ge / RaDDen 3P nu op 3ijn Suites gemuit met Race 
3ijk getoeer/ 3P fouDen Raed op3ijn^paensfmuiti? 
neren / met Raer RalO-getoeer / en meer anbere on* 
gebonDen rekenen/ Rettoeik De ^opluiken en25ebel? 
Rebberen Der bo?geren met belceftReib focRtentebe? 
letten, ©an Defer uren af toerDen alle faken met 
meerDec bierigReiDgek?ebcn/ en De ^pangiaerDcn/ 
Roetoel Ren geen coragie en faelgeerbe / en 3P toet? 
nig fcRaDe leken / RebbenDe niet meer Dan bier of 
bijf man berlo?en/enacRt of tien geguetde/ en ban 
alleö genoeg boo?fien / nocRtanO Doo? Ret ge(laDig 
toaken bermoeit 3ijnDe / geen ontfet bertoacRten? 
De / en De Rope berlo?en RebbenDe ban Dat Ret gat? 
nifoenmetRen aen fpannen fouDe / Rebben Daer naer 
begonnen te RanDelen ban Ret Cadcel ober te lebe? 
ren in Ranken ban Den «3?abe ban ©ofifu. ^e <©?a? ^anöe 
be ban ©o(fu Reeft De Staten ban ötrecRtRierop ifn3e 
DoenbergaDeren/en RenluiDenboo?geD?agenDecon? ^anget 
Ditien / Daer op De Cadelein p?efenteerDe Ret Ca? 
deel ober te geben in 3pn Ranken/ enb?aegDeDe<6?a? nm&urg 
be / of 3p-luiken Ret feïbe Cadcel in 3ü« Ranken/ « 
3ijnkc / bcgeerDcn tegensi Der fiab 3Öö^ gcDemolt? -,euCTCIb 
eert te Rebben / Dan niet. ban 
ötrecRttoa^een rijke entoclgefonDeerDe plaetfeban 
bele tteffelijkeperfonagien/geedelijke en toereltlij? 
ke / De toelke elk ankeren toelberdaenDe en in een? 
D?acRt blpbenke beguame miDDelen RaDDen om met? 
tenbo?gerenen ingefetenen inrude/ toelbaren/goe? 
Deneringe en p?ofperiteit te leben / Daer ter contra? 
rieingebal banonberdanD of ttoeD?acRt/ 3P0dd)atf 
pen toaren te berliefen alle neringe entoelbaren/ en 
te komen in beb2oeftReiD / armoeke enflabernpe: fo 
bonk 3ijn <6enaDe goeD en raeDfaem / Dat De <©ee? 
dclijke en toerelDlijke Ren fouDen berD?agen/ en een 
accoo?t bp fo?me ban comp?omtè of unie metten 
ankeren maken om t’famen in rufle te leben / en 
elk ankeren te affideren / in Ret gene concernercnDe 
De confcrbatie en toelbaren ban De daö en ingefete? 
nenban Dien / op Dat alle onberdanDcn en DiffiDen? 
tien berRoeD fouDe toerDen. ^aer op 3plutkenboo? 
akbijo cenD?acRtclRk fciDcn/ Datmen RetCad^dje? 
geno Der ^taD-3tjDe af b?ekcn en Dcmoliercn fouDe/ 
en acngaenDe Ret maken ban De unie / toaren fpte 
b?eDen. 3©elk aDbpjS gekoo?t RebbenDe / feike De <©?a? 
be/DatRpRet felbe Den Rake ban ^tatcen Staten 
(©eneraeï oberfcR?ijbcn fouDe / fonDer Dat Rp berdonD 
Datmen Ret felbe terdonk ten effecte b?engcn fouDe/ 
Daer fpluiDcn nocRtano ankert niet en toRlen/of Rp en 
RaDDe Daer toe ejrp?c(felad en commififie/ fulr Datter 

onker 
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ortDet te gemeente ter oo?fabe Dan Dien grote commo* 
tfe guam / en toaren beDucBt/ Dat miDDelretBD Dat fijn 
<©enaDe aDbijS Dan Den üaeD Dan <§tate bertoacBten 

SS? föuDe/ BP Daer op eenige ©aenDelen Dan fijn regiment 
jet ob£c leggen fouDe toillen / Dat noef) De Staten / Deel min De 
»fler-rn gemeente of bo?gerpe oo?boo?lijb DocBt / ja lieber ge* 
cadeci Bab DaDDen/ Dat De ^pangiaerDen (Die nuganfcB 
en&etoa* Decmoeit en afgemem toaren) Daer op blijben fouDen/ 

DaDen Daerom feer ootmoeDclijfc / Dat fijn <0enaDe in 
jjeïebert aenficmnge Dan Bare boo?gaenDe Dienff en en ferbitien/ 
foube Ben-iteDen fouDe Ipillen Dergunnen / Dat Daer op eenig 
bcfm- getal Dan treffelijk Do?gercn geleiD mocBten too?ben/ 

Bettoelbbe <©?abe BorenDe/ in p^efentie banbebo?* 
ger j|öpliuDen berblaerDe (D002 monDe ban^octo? 
ClbertuS ïeoninus / Die alDaer êenige Dagen te boren 
gebomen Daast uitten naem Dan De Staten <©enerael) 
Dat BP fulr fonDer lefie Dan fijn eere en fame / 00b ik 
Dignatte Dan Den KaDe Dan ^tate gualijb bonbe Doen. 
5©aer op De bo?gec igopluiDen aen De «Staten Der* 
blaerDen/Dattet nocBtans geenfinö Dienlijb en fouDe 
toefen/ Datter eenige folDaten opten Caffele geleiD fou* 
Den too?ben: fo De bo?geren fulr niet lijDett/ maer 
Itebcr ficB eer DóoDDecBten fouDen/ en Dattetbaec* 
om beter toare (inDiert men fijn Ctenabe met eenige 
penningen op te b?engen/ DaertoebiDbenentnbuce* 
ren mocljte) Dat De ^taet aen fijn <ö5enaDe een mer* 
beltjbefomme Dan penningen p?efenteren fouDen/ 
feggenDe/ inDienfpluiDenDe betoaringe Dan bet Ca* 
ffeel berbrijgen bonDen/ Datter penningen genoeg te 
DinDen fouDen toefen/ conffringerenOe alfo genoeg* 
faem febere <0eDeputeerDe Dan De Staten / om Den 
<©?abe te pjefenteren De fomme Dan 15000 gulDensf; 
IBet toelbe pjefentatte toener bp Den c*?abe bomen* 
De / enDefelDc feer ootmoebelijb biDDenDe f om al* 
!e oproet en ongemab te fcBoutoen / Dat Bern ge* 
UefDe eenige treffelijbe Doggeren De betoaringe Dart 
Bet Caffeel te bebelen / Beeft Bpna eenige commrt* 
nicatie metten Doo?noemDen <Docto2 CIbertuö 3£eo* 
ninuö Dien aertgaenbe geBouDen / D002 monDe Dan 
Den felbenDoen Derblaren/ Dat Bp om De grote moei* 
ten/ laffen en ftoarigBeDcn/ Die Den bo?geren Dóo? 
Bet boo?fcB?eben Caffeel geBaD en geleDen BaDDen/ 
en in regatDe ban De ernff igljeiD en DlijtigBeiü / Die De 
felbe boteren om Bet Caffeel te Detoneren / geDaen 
BaDDen / te D?eDen fouDe toefen / fijn eere en fame poft* 
ponerenDe/ Bet getal Dan BonDerDBó?geren onDer be* 
Del ban Den ^ScBout / ©urgemeefferen en eenen l^op* 
man ban De bo?geren De betoaringe Dan Bet felbe Ca* 
(teel toe te laten/onDer al fulben eeD Dangetroutoig* 
BeiD als fijn <ü5enabe Ben Doo? BouDen fouDe / en mits 
lip Den Staten en burgeren febere nafte unie en at* 
roo?D/ais bp <Doct02 Eeoninusgcconctpteert fou* 
De too?Den / aen te gaen/ 00b meDe Dat De Staten 
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tretben met Bare toapenen/ geboutoen DaenDel en fon* 
Der tromjlt.g. ebetac» 

<Dat fpDe bagagten Ben tocbeBorenDe/fonDer an* B^nig 
Dere/fullcn mogen meDc D?agcn / mttSDatfe fullen 
betalen De fcBulDen Die fp Den boteren in Der &taD ^ 
fcBnlDig3ön* . ssoff* 

gateen pDer op Bet Caffeel 3ijnDe/geen folDaet ‘c 
toefenDe/ met Ijen-luiDen fai mogen Dertrecben/be*te 
Balben 5Francifco De 3feon en €ton3alo De eDonDo. £C 

39at een jcgelijb fo Capitein ais folDaten fullen ge*cc 
BouDen toefen particuliere Declaratie te geben Dan Betee 
geneBen-lüiDen toebcBoo?t/enfp toecB toillen Djagen * 
of meDe nemen. “ 

«föatfp fullen configncren alle D’amonitie Dan oo?*C£ 
loge / toapenen / bib?es en goeDeren BemluiDen niet “ 
toebeBorenDe / in BanDen Dan alfulbe aISDe<©?abetc 
Dan 23offu in ’t Caffeel fal fenDen. tc 

^at ten eerffen geboDe/ ’t toelb De C?abe Dan 2Sof*tc 
fuBen-lutDen fal Doen/fp Ben fullen’t Caffeel in Ban*ee 
Denffellen. <c 

CnopDat onDer of tuffcBen toegen Den Capitein/ ‘c 
folDaten of anDeregeen BinDec of belet en gefcBiebe / fotc 
belooft De boo?fcB?eben <©?abe Ben-lutDen feberlijb te “ 
Doen conboperen en geleiDen tot B^t eerffe ^paens “ 
garnifoen. “ 

CeDaentotatrecBtben 9 ;feb?uarp 1577. 

DoïgenDe fo3ijn Den n feb?uarp Deboö?* 
•*-,fcB?eben Capitein en ^paenfe folDaten / DeS 
naermiDDaegs omtrent ttoe of D?ie uren acBter af 
ban Den Caffele / Daer toe De tougge Degtiaem ge* 
maebt toerDe / DertrocBcti met alle Bun getoeer en Da* 
gagie/met geboutoen DaenDelcn en fonDer tromffag/ 
en 3ijn getogen in ’t Conbent Dan De cartljupferS 
buiten ötrecljt/ altoaer fp eenige Dagen blebett/ tot 
Dat fp geconbopeert toerDen ober Crimpen naer 95je* 
Da / enfo boo?tS naer SCnttoerpen. jBet Baer troc< 
ben meDe DefelbepaffagieDe Capitein (€o?DeffllaS/ 
Die fo lange op ’tBuiS te ©panen Caffelein/ en De 
Capitein 31 lotifo HopeS <©allo / Die op ’t But'S of Ca* 
fféel te Culenbo?g Caffelein toas getoeeff/ Die met 
eenen berlaten toerDen Doo? bebel Dan^on^an/ fa 
menfeiDe. 

^aer Betaftrecben Der ^pangiaerDen/ fo 3önop 
Bet Doo?fcB?eben Caffeel Dan ©’eDenburg getogen Dett 
^cBout t 25nrgermeeffet ïlijnebelt / en Capitein 
Co?neliSban$sëffel ( met BonDefcD burgeren / Die ge* 
qualifireert toaren en macBt BöDDen/ fonDer Derlet 
Dan Bun ambacBten ofb?ooDte totnnen/ op ’t Doo?* 
fcB?eben Caffeel te blijben/en Dat onDer Den eeD/boo?* 
toaerDen en conDitien ais metten <©?abe toas geacco?* (f. 

Deert/te toeten. 
Cerff Dat De Doo?fcB?eben ^cBout/25urge?meeffe?/ <2:onö{‘’ 

Bet confcnt Dan 50000 guiDens eertijDS geD?agen/ \ Capitein en b02gcren/ecc fp op ’t Caffeel fouDen gaen/ 
ais nocB effectueren fouDen. ^acr op Boetoel Doo? 
amtooo?D abfolutelijb bp Den Staten Cenige Dagen 
te Doren toas gegeben/ Dat alfo Deboo?fcB2ebenge* 
ronfcntecrDe 50000 guiDens/enbobenDiennocBee* 
nige DuifenDen aen Den Caffele Dan ©?ebénburcB 
alreDe geDebourfeert toaren / en geen ban DO conDi* 
tien tempore contrabas Ben belooft / Dan De 3tjDe 
Der Staten <0enerael geBouDen / Deel min bolbaen 
toaren / fp luiDen 00b tn fuift confent (Bettoelbre* 
rip?ocegeDaen toas) niet beroblfgeert en toaren/ 
en fulr Deboo?fcB?eben petitie geBeel afgeffagentoaS 
getoeeff. &o DerbiaerDen nu De <0eDeputeerDe Dan 
De Staten / geen Do?Det macljt te Bobben Dan in De 
dengeboDen 25000 guiDens te confenteren / eben* 
toel BielD Bet De boo?fcB?eben C*?abe en 3leoninuS 
Daer D002 / ais of De Dolle 50000 guiDens gecon* 
fenteert toaren / fo naer gefeiD fal toerDen. mt al* 
Dus gepaffeert 3ijnDe / Beeft De <©?abe Dan 25offu 
metten Capiteinban ©?eDenburg ’taccoo?DbanBet 
obergeben Dan Bet Caffeel gefloten in naerboIgenDer 
manieren: 

ien°öacc Den eerffen Dat De Capitein en folDaten leggenbe 
9 ’t&ao lop Bet Caffeel ©?eDenburg/Daer ban fullen Der* 

II. Deel. 

eeD fouDen Doen Dan getroutoigbeiD aen Den i|eere Jcöout/ 
<©?abe Dan ^offu / in Den naem Dan Den KaeD Dan Mm» 
^tate en Staten <6eneracl/ en Belobcn en ftoeren/Dat 
fp ’t boo?f3 Caffeel in alle getroutoigBeiD fouDen Bou* pitnn j 
Den/ten beöoebir Dan De Doo?f3 KaDe Dan ^tateen 
Staten Ctenerael in Den naem Dan fijne jBajeffett/ en Sc°cecll 
Dat fp Daer af fullen treeben en ’t felbe Caffeel oberle* ba» 
beten/ ter o?Donnantie Dan Den boo?f5 ï?aeD Dan «§ta* freest 
te en Staten Cenerael / in BanDen ban Den genen Die JJ5» 
DanDenïlaeDDan i§tate en Staten <6enerael rom* ba» ’t 
rniffte fouDe tonen / en anbers ntemanD / om ’t felbe te ^tïeei 
openen/af te b?eben/of anDerfinste regeren/fo Den 
Doo?f3 ïïaeD Dan ^tateen Staten Cenerael fouDen t$tct 
o?Donnetert. S0»0/» 

^tem Datfe alle artiüerpe/ munitie en DiD?eSop J 
*t Doo?f3 Caffeel toefenDe / getroutoelijb betoaren en « 
laten bolgen fouDen t’alientijDen/Dengenen Die Dan fC 
toegen Den ïïaDe Dan staten en Staten <0eneraeï« 
Daer toe geo?Dineert fouDen too?Dcn. « 

^at boo? D’obferbantic ban alle ’t gene Doo?f3 tS/ De« 
Staten Dan Der ffaD en lanDen ban atrecBt/en elr Dan « 
Bun befonDer/Ben fullen fferb maben en DerbinDen « 
onDer obligatie Dan Bunneperfonen en goeDeren toaer (g 
Die gelegen m 

©DD cn 
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» 

„ <gn atfb befe fafte genccael / en raeftt alle De IpP/ 
, liuüenen2302geten onDcr Dim baenbelentoefenDe/lo 

„ fbuben De boo?fcft?eben ilopiutDen en 2öo?gerenon# 
„ beEfttmtocfenDc/ ooft geloben enftoetert/ in alle ge# 
,, troutoigfteiD en eenb?acftt alle ’t gene boo?fcft?ebenm 
„ teonDerftouben en bolb?engen na Baer uittetfte nee# 
» mogen * _ , 

2jHbu& gebaen tot öttecïjt Den 11 feb?uatp 1577» 
3MDU.Ö ist ’t boo2f5 Cafteel ban De ^pangtaeeben 

berlofl / en in Der bo?gercn betoatinge geftomen/baer 
ban 3P feet nitnemenDe berblijb toaren / en fouDen 
nocB bolftomenbèr bïijfcBap geBab Bobben/ fo 3P mebe 
ban bet ^uitfe garnifoen ontjagen Babben bonnen 
too?ben/ Daer Doo? 3piuiDen nocB bele ftoarigBeben 
en nericulen moften uttfïaen en berD?agen / fo yter na 
berbaelt fal tóerDen* (Cot gebenfteniffe ban btt tune# 
menban©?ebenbo?g/ Bebift Defe tncacnatteofjaer# 
btcïjten gefïelt. 

Het tiende Boek. 1577» 
ken, en dat niemand van ons in het fecreet ofopen- 
baer, diredtelijk of indiredelijk iet ter contrarien ,fai 
doen of attenteren. En fo verre yemand van ons iet . 
mifquaem of te kort gefchiede tegen het gene voorfz, 
is, in wat maniere dattet ware, dat wy daer in elk ande¬ 
ren fullen helpen en affifteren by alle middelen hier vo¬ 
ren verhaelt, onder verbintenifle vanonfe perfonen* 
eere en goeden, hoedanig die fijn, en waerdie gelegen 
fouden mogen wefen. En in fterkenifle van het gene 
voorlz is, hebben wy t’famen en elk van ons byfonder 
alle de poindten en articulen voorfz. by eede beveiligt 
en befworen. En wy Prelaten, Capittelen, Edelen ea 
Ridderfchap,mitfgaders de Regeerders vande ftad over 
ons felver en in den name van ons en gemene borgeren 
onfen fegel hier aen doen hangen den n Feb. 1577. 

<£ 
3 

JAER-DICHT. 

DeVr JpaenfChe foLdaten boos en Wreef 
Werd VtreCbt gehoVden Met Vrefen : 
En déVr baer VertreCk Van VrebVrCb heet , 
Zllnfe Van VeeL, Jorgen gene Jen. 

Dit nu albast gepaffeett jijnDe/ on Dat De bo?se# <ggjr 
ren / gelijft becBaelt ist / op ’t <&afieel ©?ebenbucg fn3gej) 

Ander. 

AdléV Spangiaertsfeh» gbll hebt VtrechCt te grofge- 
pLaeïZhtj 

DaeroM zILdl fne L »V an V redenburCh gelaeCht, 

<©e ante en Bet berb?ag Bet tocin De €>2abeban 
55offu Den Staten bojgeBonDen Ijabbe/ baernpo? ban 
igbermaent/ pp De boo?f3 Staten ingetoilligt/ en 
toast luibenbealbutf: 

lanfe en 

fotonen 
iUtrecfjt 

seetten 
ban Den 
vöjaöe 
ban 
a&oiTu- 

WY. Prelaten en Capittulen vandevijfEcciefien, 
de gemene Ridderfchap, mitfgaders de Regier- 

-, gers der ftad Utrecht , reprefentereride de drie Sta- 
nemaeftt ten binnen Utrecht refiderende, ook Hopluiden, Ca- 
tiocjöe# piteinen en gemeine burgeren onder de voorfchre- 

ven Hopluiden en Capiteinen wefende met andere 
gemene ingefetenen , aenmerkende de troublen en 
veranderinge van defen jegenwoordigen tijd, en bege¬ 
rende in alle getrouwigheden, met verhoedinge en uit- 
fluitinge van alle onverftanden, diffidentien, entwi- 
ften en diffenfien, in eendracht en vrundfehap t’famen 
te leven, te converferen, en de voorfchreven ftad (na¬ 
dien door de genade van God Almachtig het Cafteel 
van Vredenburg gereduceert, en van de Spaenfe en an¬ 
dere uitbeemfe foldaten ontledigt is) in goede neringe, 
rufte, politie en welvaren te verfekeren, behouden en 
te bewaren, hebben fonder prejudicie van den com- 
promiffe en union generalijkentuflehen alle de Staten 
van herwaers-over gemaekt, en andere voorgaende 
particuliere vcrbontenilïen, alliantien, politijqueor- 
dinantien, privilegiën en gerechtigheden alhier geob- 
ferveert, en tot meerder vaftigheid en confirmatie van 
dien, gelooft en geloven m itfdefen onder onfen eed en 
kerftelijketrouwe, als waerachtige landluiden, patri¬ 
otten en lidmaten van een lichaem, tefamen in goeder 
correfpondentie, alfociatie en eendrachtigheid te wil¬ 
len leven en fterven, fonder dat yemand van ons hun 
fal mogen fitheiden of aftrecken by diffimulatie ,fecrete 
intelligentie , of andere manieren hoe dattet wefen 
mag, en dat om te conferveren en te onderhouden onfe 
Heilig Gatholijk Apoftolijk Rooms gelove en religie, 
behoorlijke onderdanigheid van fijne Maj. en volbren- 
ginge van de pacificatie tuflehen de Staten van her- 
waers-over, en Staten van Holland , Zeeland en geaf- 
focieerdegemaekt, mitfgaders om de Spaenle foldaten 
en hun adherenten te doen vertrecken en blijven uit de 
landen, ten welvaren en rufte van den lande, enbe- 
houdeniffe van alle onfe en eenyegelijk van onfe ge¬ 
rechtigheden , vryheden en privilegiën. Belovende tot 
dien einde elk anderen by te ftaen en te affifteren met 
raed, daed en penningen, ja ook alle ons goed en bloed 
indien des nood waer, daer voor op te fetten en te ftrec- 

geteiD toacen / öccft De 45?abe ban 25op ban Die nautBefl* 
ban atreept (tecbelijb gebo?Dect om pet effect ban De 
^0000 gulDens» te B^Dben / mitss Dat BP aïsiDan 3Öftc tot nu# 
folDatenuttDe fleDenen platte lanDen ban Bet ^ticBt tmi ei 
fouDeDoenbectcecfeen/ en Boe toel De Staten ban at# {JjgJ1 
cccBtDaectoebjetnig mtDDelen BaDDen/ Doo? Dten3P tenMr 
geBeel uttgeput toacen / en nocBtan^ Den <6?abe geec# baer uft 
ne fouDen Bobben belieft / en baec felbengecieft/Dat Matuu. 
ooft bele totten€i?abe gefint bjacen/ om ïjem tot ee# 
nen <©oubecneur en ^taöftoubec te Bobben/ en bp* 
fonDec De ^eefleUjftljeïö / De toelfte bjeefDen onDec 
5t goubernement ban Den ^?ince ban <©rangten te 
ftomen 3 fo Bobben 3P aüo naecftigljetD geDaen om 
gelDte fteftomen/ eecfl bp guotifatte/ Daec nabpftl# 
bettoeeftengout / Datfe tot Bogec p?ijfoa^Do toacc# 
De te fullen nemen DeDen publiceren / Dan alfo 3P fö 
Baefl De boo?fcB?eben penningen niet enftonDenop* 
b?engen / fo 3tjn 3P nocB in een anDere ftoarigBoiD ge# 
ballen ban 9000 gulbeng tot een leninge boo?Dcfol# 
Daten/ Die Doo? faulte ban Bot opb?engen Der boo?# 
fcB?eben <0000 gulDenö miDDdretpD herballen toa# 
ren / enDieDenboo?fcB?eben *6?abe meDetoilDeBob# 
ben / betftlatenDe anDerfmt^ 3ijno foiDaten niet te fton# 
nen Doen marcheren of bertteeften / Dan inDien 3P- 
luiDen De boo?fcB?eben 9000 gulDen ooft fouDen bnft 
ïen oplengen/ fouDe 3ön <0enaDe te bjeDen 30»/ 
BebbenDe 30000 gulDen gereet en Die 9000 gulDen 
ober negen Dagen Daer na/ alle De foiDaten fo 5©utt# 
fealtf 3D0alfe / terflonD uit De (laD / fieDen en platte 
ïanDen ban atrecBt te Doen bertreeften/ en Datfe een 
maenD naer Bot bertreft De retlerenDe 20000 gul# 
ben naerfcBicften fouDen. aBelfte pjopofitie gefioojt 
BebbenDe / Bobben 3p belooft / om eeng ban De gro# 
te ftoarigBoiD en langDurige quelltnge Der foiDaten 
te mogen berlofl toerDen/ Defelbe 30000 gulDen op 
te bjengen binnen bijf Dagen/ en negen Dagen na Bot 
bertreft ban De foiDaten De 9000 gulDen/cn t’einDe ttoe 
maenDenDe refterenDe 20000 gulDen / mitg Dat3ijn , 
€>en.alle Bot ftrijgssbolft torflonD bp De tellinge ban t J 
De 30000 gulDen fouDe Doen marcBeren / Daer meDe De 
<©?abeteb?eDeniïfgetoeejt. Ilöaer alfo De bijf Dagen 
nocB niet om 3ijnDe / Daer tnDinge guam / Dat De b?eDe 
en Bot accoo?t mot ^on 5lan toast gemaeftt/ (Daoc 
ban top Bioc na mentie maften fullen) fo ftoeft De <©?a# 
be berftlaert / Dat Doo? De boo?fcB?eben gemaeftten 
b?eDe/ De faften toaren gealtereert / en Bom nu mot 
mogelijft en toast Bot ftrijgstbolft te Doen bertreeften/ 
boo? en aleer B^anDer bebel ban bobenBebbenfouDe/ c^0?t 
berfttórenDe in meninge te3ün felfst in perfoonnaer mct©o« 
25?ufTel te reifen / om bo?Det bebel te ftrijgen ban Bon# jjjgjf» 
ïieDen te ontlaflon. ^it toast nu een ftoarigBoiD op 6oratfot 
nicu/toantDo^taton b?oefDon inDien De €t?abe bot# aroottn# 
troft/ bat baer nieutoe oproer en muiterpeonDer Bot 
ftrpgstbolftiiuijn abfontie fouDe mogen ontftaen/Dte p?0btn# 
BpDaerbltjbenDe beter ter neDer fouDe ftonnen leggen de ban 
alstpemanbanberst/ toaerom fpBembaDeneneinte# wtKCl’ 
lijft berferegen / Dat BP BonluiDen in Defen nooD met 
berlaten/ macr bpBenblijben fouDe/en pemanDan# 
berst at3ijneplaetfe afbaerDigen / om Botboo?fcB?o# 
ben bebel tebeftomen. mifo Beeft Bp Den ^oereban 
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©? m> ©tupningen en fijnen ©berflen luitenant ©amber? 
rrru„? oen naet truffel gefonben / op conbitte bat men Bent 
ningcn eenë be fomme ban 10000 gulben/ennocDeenlenin? 
enatan^ gcb00? &en folbaten ban 9000 guiben ober tien ba? 
££ O^n foube boen IjebBen / bp albien fijne ©efanten ban 
na Bjuf? niettoeergcBomen toacen/ en goeb befebeibmebeen 
fei Be» b?ocf)ten. 3©elBe conbitien Ben-lieben 00B niet aen en 
tonden. ^onöcn I jj00? öten Bet al tot meerbet beftoaringe 

biel / fienbe bat be folbaten (om toienë bertceBbe 
Doraeren Bun gelb toilliglijBen / en nocBtanë met gro? 
tet beftoaertBeib opoeB?acljt Dabben) nietenberto? 
gen / fulr bat fp be folbaten alttjb feBetlijB tot be toe* 
berbomftc beo boornoembe ©efanten hoef) moften 
Bouben/baerfpmettetopbrengenbanbe 30000 gul? 
bennuganfcDelijB berloft fouben3ijn getoeeft/in bet 
boegen batje nu mibben inbe ftoarigDeib blebenfïe? 
feen/fonbec te fien Boe fp baet uit taliën fouben Bon? 
ben / toant beboegetpe coBbermitëbe gtote Boften/ 
ïajten en trabaü ban toaBen en braBen / gualpB te (lil? 
ïen fouben toefen / boor bien fpluiben apparentelijB 
fagen batfp Baec geleent gelb te bergeefëopgebracBt 
Dabben / en bat be platte Ëanben / fo be folbaten baec 
blebcn leggen / 00B niet gebruiBten fouben Bonnen 
toozben. Nomina / fp toarenïn gtote ftoarigljeib/ 
öetBalben fpluiben fcl)?eben aen Bare ©ebeputeerbe 
tot 25?ufTel leggenbe/batfpbiligenteltjB fouben folli? 
citeren / fo tod aen ben Sabc ban ^tate / alë Staten 
(©enetael / ben itrijgë raeb/ en aen allen anbeten 
baetfe eenigen ttooji fouben meenen te bettoerben/ 
bat be boorfcOreben©rabeban 25offu commiffie en 
bcbei foube mogen Bcijgeny om Ben-lieben ban alle 
Det BcijgebolB te mogen ontlafïen en ganfcBeipB be? 
bjpen. <©aer ië 00B een brief uit ben name ban be brie 
Staten’ëlanbë ban StcecOt ban bate ben 12 fe? 
b?uarp 1777. onbetteBent lamftocerbe/aenjhee? 
jtetë jpïorië ïfermael ©reforicr t’©ube-munftcr / en 
3Plorië CfjinlCbbocaet ©ebeputeerbe ban ben ^ta? 
ten ’ë lanbë ban öttecljt tot puffel toefenbe ge? 
fcB?eben getoeeft / bat fp fouben folliciteren aen ben 
Sabeban ^tate/en Staten ©enerael/ teneinbebe 

©e&t* fcibe fouben toillen betfoeBen ben ©rabeban 25o‘ffu/ 
MtrècH? om B« gcubetnement obet be pobincie ban Utrecht 
fcf)2i}beti te toillen aenbaetben/aïfo fp genoegfaem geinformeert 
Binöen maren/ fo bettefulit gefcDicbe/ enbp belicben ban 
SiSof. Ben $?ince ban ©rangien / bat fijn ©enabe ’t felbe 
fU tot em toelgoeb binbeit / en Daec betfoeB baec in toel acco?? 
^.taö- öetenfoube. ©n bp een anberen brief ban ben 22 3fe? 
tenumen fouacn gefcDreben uit ben name banbe brie Staten 
Seööcn. ’ë lanbë ban öttecBt / toerb be felbe ©ebeputeerbe 

crnftelijB belaft/ biltgentelijB fo aenbe Staten©e? 
netael/ alëhaben ban ^tate te folliciteren/ten ein? 
bebe©?abeban 25ofTu tot Bet ooubernement banbe 
§B?obincie ban atrecBtgecommitteett mocBte toet? 
ben / en bat ben föaeb ban ^tate op ’t fpoebelijBfte 
b’ieben ban commiffie in fo?ma tot bien cinbe fouben 
gelieben te boen bepefcBcten. ’ttBelB geBomcntoe? 
fenbe rot Benniffe ban ^cBout/ 25urgemeefterenen 
^ebepenenber ftab attecBt/Bebbenben^ectetatië 
lamftoeetbe boen aftoagen/boo2 toienë laft Bp bie 
miffiben gefcBtebcn Babbe/baet op Bp gefeibDeeft/ 
batfulr toaëgeabbifeettbp eenigebanbe©eefteiijB? 
Beib/ ïtibbetfcBap / üijnebelt en ban bet IfêaetB/ 
naet bat be Staten Bet boo?fcB?eben comp?omië en be 
uniegcf toocen Baöben / bat alë boe fijn ©enabe baec 
toe toaë berfocBt / bie baec op geanttooojb Babbe / bat 
be Staten baetom te t^obe mocljtenfcBnjben. j^aec 
alfo be boo?fcB?eben ^ebout / 25urgemeef!eten en 
^ebepenen feiben / bat op ’t felbe abbijë ban ben Sa? 
be niet en toae berfoebt / fo ië uitten naem banbe 
^cBout/25urgemeefteren en Schepenen bet ftab a? 
ttecljt aen be boo2fcb?eben ©ebeputeerbe ban be ^ta? 
tengefebteben/ bat alfo be 25aron ban l^ietgeë eetft 
en be ©?abe ban ©offu naet / bet goubernement ban 
be ^tobincie ban attecBt fcBenen te abanboneten/ 
toaet boo2fp banbe felbe batjeten 3ijtiöefcDenentot 
eenentoof cnp2ijëbet folbaten gegeben te toefen / fo 
betfoebtenfp uit ben naem ban ben sacb bet ftab a? 
ttecBt/bat fpluiben©ebeputeetbe fouben betfoeBen 

II. Deel. 

aenbe Staten ©enetaeï ensaben ban ^tate t'ntet? ^rsout/ 
ptetatie en betBlatingc/ toien fpluiben albact boo? ®ÜX’' 
Baten ©oubeeneue en ^tabljoubct foube Bennen en ecu en 
Bouben / ten einbc fp luiben aen ben feiben fecoutë «acö&cf 
foeBen en omlnftinge ban be folbaten betbolgen niocB? ^ 
ten / en fo fp bp eenigc patticuliere of 00B bp ben ,§ta? MUra 
ten ban öttecBt mochten fcB?ijben/IaftenbebelBcij? .. 
gen / om ben ©?abeban 23offu boo^tabBoubcrte 
berfoeBen/ batfp baet op geen acDtentoilbenfïaen/ ^tate» 
alfofpinfulBemiffibe te fcljiijben niet gcconfenteett toc^ 
nocB eenige Benniffe baec ban geBab Babbcn / baet? Jte 
om ben Saeb alënocB begeerbe/ bat men aen ben ome 
Saeb ban^tateen Staten ©enetael betfoeBen fou? aiftae? 
be / bat fp fouben bcrBiarcn toiefp boo? ^tabBOubet 
beBoo^ben te Bennen / fonbot ban Baten tóegito pe? 
manbte nomineren / om bat bet nieten fcljeen batfp 
luibeneemgepartietoaren b?agenbe/ meinenbeboo? 
bien mibbêl in effect te berBrijgen interpretatie op 
’t febenbe poinct ban be pacificatie tot ©ent gemaeBt. 
^Clfo Bate meninge toaë fatiëfactie ban ben p?ince 
ban ©tangien / baec fp toe genegen toacen te berfoe? x 
ben/ban toilben eetft fien toat interpretatie baet op 
gebaen foube toerben / om be fabe ban baec na te beter 
te birigeren. 

^DocB top fullen nu eerft toebetom betBael maben 
ban ’tbefoinge ban be 23aenber-I|eete ban ©H!e in 
©2oeningetlanb en IBricflanb. ^>efe boo2fcbreben £ncn^ 
Ifeete in ©roenïngen ontfangen 3ijnbe / begon bp fijne uuro? 
commiffie in ’ttoctb te (teilen /bolgenëbeinfituctie öai^El 
Bcmmebc gegeben: boor eetft/nam BPinbetfeBett? nlnS’36’ 
Beib be gehangenen albaer / en fanb bie tot leeutoer? lano. 
ben op’t ©afteel /om albaer Detoaert te toerben/tot 
naerbec laft ban be ©enetale Staten / en Sabcn bait 
^tate. ^p ontfing be fterbte ban <©elf3iel/enfette 
baet boor hopman 2CelBe JiBijnBeë een ©mlanber. 
IBet ben folbaten in ©roeningen leggenbe/ bebcljp 
pjomptelijB afceBenetn €n toerb bebonben/ bat Bet 
benbel ban 5perbinanbuë lopcë guam -30197-17-5. 

S^et benbel ban luffp toaë ten acBteten-43123-3-9. 
l|et benbel ban ©illietë toaë ten acBteten - 32326 

19 — 0. 
ï|et benbel ban Campp competeetbe-27921-1 o- 6. 
l|et benbel ban ^tatB competeetbe -13000 - o - o. 
©n Bet benbel ban j^onceaucompeteetbe - 33727 

7 - 6. 
^§0 bat ’t geheel aebtertoefen Bebroeg 224497-0-3. 
<©aec tegen toerben ijaet afgehort boor be toapenen 

10000 gl. ban be penningen bp ben ©lecto ©Bief ont? 
fangen 7000 gl. en be folbaten toacen aenbe burgerpe 
fcliulbig U)ooo gB be felbe afgetogen / bleef men Ben- 
luiben nocb fcbulbig be fomme ban 199497 gl. ’t toelB 
betbe ië ban feben tonnen goubë/ fo eenige boor guabe 
onbetticBtingefcBrijben: ten toaë ebentoel geen Blei? 
ne fomme/en niet fonbet gtote ftoarigBcib boorfulB 
een Bleinen lanbfcbap op te brengen/ fp moften eben? 
toel baet toe raeb fcBaffcn / toant be folbaten in ©roe? 
ningen breigben be ftab te plonbeten / fo bette men 
Ben-luiben niet en betaelben / fufiinerenbe Ben ’t felf be 
gelooft te toefen. <©uë bebe be©rabebanSennen? 
burgeenen Eanbbag banbe Staten ber©mlanben 
binnen ©2oeningen befebrijben / om albaer te beraeb? 
(lagen ban ’t genen bienen foube tot tufte en brebc ban 
’t gemeen lanb / en onberBoubinge bet Kocmfer ©a? 
tBolpBet Seligie. Staten bet ©mlanben toacen 
tot ©roeningen op BetSacbBuiëbergabert/intoel? 
Bebetgaberinge be folbaten bate juftificatie oberga? 
ben/met beloften ban ben ©ontnB/en be ©enetale 
Staten te geBoorfamen/enben ^pangiaetbenboor 
bpanben te Bouben / berfocljtcn bat fp opten borger 
geleib fouben toerben / en metten öorgeren eetentot 
bet tijb toe fp fouben Oetaelt 3ijn / toant fp toacen Bael 
en bloot/ fjabben allcë geb2eb / toant be l|eere ban 
25illp Babfe met feer fobete leningc atmelijb onbet? 
Bouben / toacen nu feet ongebonben en bertel / en 
men Bab genoeg te boen Ben-luiben met febone tooor? 
ben op te Bouben. <©e ©rabe ban hennenburg Biel be 
Staten banbe ©mlanben boor met goebetooo2ben/ 
batfp en be ^tab/omBaecen beë ^tabëberberfen 

©bb 2 tupne 



778 Het tiende Boek. 
mine tc boo?öörocn/ alg een gemene fafte t’famen 
mollen contribueren en pact feiben pelpen/ toantbc 
Staten <©enerael boa? eetd ’t felbe niet en fouben 
bonnen geboen/ toant fijn inlïcuttte onbet anbeten 
erp?e|Yelpft inftidt / bat pp fici) metten goeDen toille 
en mtbbelcn bet intooonberen bet (tab *©?oeningen/ 
«Omlanben / en ©neflanb tot onöecftoub en betalinge 
bet folbaten foube ften te bepelpen. Sillbug pebben fp 
albaet Den bpföen penninft betoilligt / op nabolgenbe 
o?bonnantien. «©at een pebee ban alle üanben / in be 
feiben Efanbebateipft opb?enge öcnbpfben penning 
ban be puiten, «©ie pact eigen lanben gcb?uiften/fou* 
ben betalen alö be nabuirlanben te putte toaren gel* 
benbe. ©an alle puifen in be jïab en op pet ianb / bic 
onbet geen Sanb-puifen gereftent en toaren/ foube 
betaelt toerben ben 5. penmnft ban be puiten, ©te 
pact eigen puifen betooonben/ mollen na abbenant 
benabuit puir-ptufen betalen. ©e puirbetg ban be 
f>nDcn / en be betooonberg ban be lanben mollen be 
penningen betalen/ en Daet in D?agen een herben* 
Deel / en b’anbete ttoe beien moeftren fp ben etgennerg 
fto?ten. ©te tenten of patpten op lanben of puifen 
pabben/ bie fouben ben cigenaerg ttöe bctbenbelen 
feojten / en felbe een betbepatt D?agen. lile b?ui* 
fcerg en puir-iuiöen mollen bp cebe/ heg noob 3pn* 
be / paté puiten berftlacen / en fo fp gttaftjft berftiaer* 
ben / een bol iaet puicg tot een pene betalen / en baet- 
en-boben alg mctnccbigc gejltaft toerben. ©en 5. 
penning beliep in ’t Hanb omttent ^4000. gulben / 
en in bet (lab omttent 40000. gulbenö/ boben bien 
mollen noep meet anbere penningen op-gebeatpt 
toerben/ tot ftofle ban bet (lab en ban’tSanb. ©te 
ban be ©?ente-lanb meden 00b baet toccontribue* 
ren en oplengen / boepmet grote ontotlligpeib/ alg 
nietbcclbetmogenbe/ 3000 gulben. ©eg berdo?ben 
25tffepopg/ en bet gehangen Hoplutben filbet-toerft/ 
ooft bet burgeren fiiber-toetft toetbe in betalinge 
acngenomcn / en baet toerb binnen doeningen 
flclb af geflagen en gemunt/ aen ïköninr-Daelberg 
toeerbe/ baet mebebe folbaten betaelt toetben. ©e 
betalinge gefepteb 3pnbe/ bebe be«©?abe ban Ren* 
ncnöurg ben 19 3feb?uarp / 3. bet felbet baenbelg 
bettteeften na ©sieflanben boo?tgna252abanb: cn 
ben 13. mattp 3pu be teil boo2tg uit doeningen 
berttoclien al O be Ploft tien doeg/ en alg be iefte ge* 
ïeberen buiten toaren/ begonbenfe (lil te (ïaen / en De 
<©2oemngergb?efcnbebatfe toebet binnen fouben fto* 
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obetbe 430000 guibeng/ Piet jegenflaenöe ’t lanb 
alleftiacnben 13000 gulbcngrotlcmngebeo?befribe 
aen ben Hecre ban 25tllp pab opgcb?acpt. ©act 
na peeft pp eenen na 'B?u|fel gefonben / en 3pn toeöet- 
baten/ en toat pp albaet gepanbelt pabbe ober ge* 
frp?eben/ en met een op eenige poincrenrefolutieüe* 
geert. Cerdelpft/ berfoept pp bat pet fta|lcel ban ©e®.a, 
«0?oeningen foube mogengebemoliecrt toerben/ alfo beban 
petmaer een poopactbe toag / Die niet en bienbetot pennen* 
ftetfttnge bet (lab/ maet toag be felbe fcpabelpft/ SS 
en niet genoeg gcb02bert: fulje bat inbien men’t felbe set tsa* 
foube boo2tö maften alg t bereifeftte/ toel ftoden foube 
10000 guiöeng en meer. ©e Heeten Staten «©ene* fc?Hc 
tael’t berfoeftban bitpoinctin communicatiegeleib mogen 
pebbenbe / pebben bao? paet abbpg gegeben battet toECÖ£rt 
loube afgetoo2pen toö?bcn/’ttoelft baetna bp ben ftaeb jjïgf18 
ban <&tate ooft goeb gebonben ig / fulr bat pp baet toe 
acte ban confentgeftregen peeft/ ’tbjelft pem bp be 
<©2oemngerg groote gunde maeftte. €n alg pp pet 
confent pabbe/ ig pet met groten pber en bpertgpcib 
afgeb)o?pen/ gejlecpt en gebemolieert: jabe<©?abe tstafteei 
felbe arbetbe baet aen met grote naetfïigpeib en alle 
De5iine/en btoongen ooft anbere baet toe öm’t felbe ^0 af» 
te pelpen bemoiieten. <©e |lab reepte aept benbelen gcb?ohcii 
b02getgtotbetdabbctoarmgeop/bie fbjoeten batfp EnE“ 
teneeutoigen bagen geen üefettmge toebet en fouben ^0?* 
innemen/ poe toel ben feiben teb niet lange onbet* j?en. 
pouben en toerb. ©e boa2f3 *0?abe betfoept mebe 
boo? ben boo?f3 fpnen (©ebeputeetben / Dat be munte 
in be dab ban «©?oenmgen geflagen / toefenbe ppU 

lipg-baelbetg/ enbe paibeban Dien al’tEanb boo? 
foube mogen loop pebben / ten regarbe bat fpDe fel* 
be boo?noob pabben moeten boen fïaen/ ombe fol* 
baten mebe te betalen in fulfte munte/ algbefolba* 
tenb2cigben be daö te piïïeten en faccageten fomen 
langer befeteerbe paet-lieben te betalen. I^iet op 
gaben be Staten <©enerael boo2 anttooo?b/ bat* 
menpiet op foube Poten D’ abbpg ban be |©unt- 
meedetg/ Die pen fouben tranfpo?teten bp be Igee* 
ren ban be finantie/ omb’afTaep te maften. €nalfo 
be l|eeten fïaDen ban .gtate gefcp2eben pabben/ 
om ben gehangenen J^eere ban^illp albaet tepeb* 
ben/ eteufeett pp be faften toaerom bie niet en toag 
gefonben: namemlijft bat bepraten albaet begeer* 
ben betoijg te pebben ban be penningen bie ’t Eanb 
aen pem pabben betaelt tot onbetpoubbetfolbaten/ 
niettemin batfe te b?eben toatenpemte fenben: ba* 
ben noeptang bat fp pen berpael moepten Pebben op men / doren bc <©odetpoo?te toe: toant baet guam 

(f.2zj.) ccn gemept battet bateftjft fcp2üben ban ©on ^|an fpne goeberen. l^tet op ig berdaen bat pp foube 
geftomen toag / batfe niet uit bedaben fouben bet* toetben gelebertin panbenban beBaenre-peereban 
treeften / ooft toerb baet na gefeib/bat ©igliug met igiergeg/ rnttg bat een pber fijn gereefttigpeib gete* 
b2oefenide (alg pp poo2be Darter be folDatenutttoa* fetbeett toetbe/ foop fpnpetfoon alg fijne goeberen. 
ten) foube gefeib pebben: nu 3ijn top <6?oeningen 
rjujjt. ('eot «02OeningerH2jag fulften b2cugbc/ met 
b2anben ban pefttonnen / b2onftcn beinften en an* 
berg / bat|e,§t.E(5arteng€otenin b2anofa2acpten/ 
fo battet bvTfcPdöenftlocften ban boben neber in |luc* 
ftenbtelen. ©itbeben (fcp2ijfteen uit <02oeningen) 
be ingeftomen ^etefoemeetben al mebe / in plactfe 
batfe «©op gebanftt / gelooft/ gebeben en gebadet fou* 
ben pebben. ©an gelijften bebe be <©2abe ban ïten* 
nenburg in ©eiedanb te Ilecutoaetben een H£anb- 
bag pouben/ om be faften ban ©?iedanb ten beden 
te b2engen. I^p bebe fo toel te <©2oeningen alg boo? 
©2iedanbbe#acificatieban<©ent betftonbigen/ eti 
b?acétfe ober al onbet be generale anie boten bet* 
liaelt / dellenbe al om goebe 02b2enafpnbermogen. 
gin pet ©?od-ampt ban^taberen delbe Pp jpran* 
totg Pijpenpop in plaetfe ban benl|eet ban «©antpan 
bic albaet gehangen gepouben toetb. Het |Bat* 
fcpalft-ampt ban Pet ftadeel ban Heeutoetben gaf 
pp aengonftpeet gopan ban |©atencgbanl©?bif* 
ma. gn pet ©20d-ampt ban ©atlingen toetb be 
Heete ban ©oetingenof^etet ^teftinga ingedelt/ 
boep aüeg bp p20btfie/ en op’tbepagcn bet Hoeren 
Staten «©cnetael en Cïaeb ban ^tate. ©aettoaten 
in ©jiedanb 13 Compagnien 3©alen/ en men be* 
bonb bp aftefteninge/ batmenöe felbe fcpulbig toag 

©ao?tg bab pp bat pp in ben lad be toelfte pp pab* 
be/ foube mogen toerben geeonttnueert/ baet toe 
bie ban be Hanbfcpap pen berfoeft mebe beben/ert 

1 alfo pp maet b2ieben ban crebentte en pabbe/ en een 
i indeuctie om bp p?obifietecommanbeten/ batmen 
pem een Commiffie tot fulften cag bienenbe foube 
toillen obetfenben / op bat fo eenige fafte ban tmpo?* 
tantieobetguame/ niemanb foube ftoarigfteib ma* 
ften ftem te obebieren/ ’t toelft boenbe foube pp te meet 

, berbonben toefen te continueren in ben biend ban fpne 
l©ajedett / en ban be boo?f3 H^cen alg pp begod 
pabbe tot ttoep toe/ in bet boegen bat ppberpoopte 
bat fpne |©aiédeit/ en be boo?f5 H^ten baet ban 
genoegfaem toaccn gecontenteett. op toerb boo? 
apodtüe gedelt / bat be Heeten Staten <©enetael eer* 
tpbg neteguireett pabben be H<*«n ban ben aabe 
ban^tate/ baet mebe te toillen boo2fien ben Heere 
«©2abe ban 23odu. ®en leden alfo petbepoo?bé/en 
bifttoilg gecequitecrt toetbe heel etttao?binatifefto* 
den te boen / boo? ben biend ban ben öoninftenbaa 
ben Eanöe/ betfoept pp bat belteeren^aten <0e* 
nerael belieben toilben tmeben te boen fcp2pben aen 
be refpectibe ©ntfangerg ban ©?iedanb en <©?oenin* 
gen / op batfp fouben futneten en lebeten penningen 
tot berballinge ban bc felbe onftoden. ©aetopfpal* 
leen boo? apodiUe gaben/ bat fp betfoepten bat be 
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peercn ftabe ban ^tate baerop rcgarb fouben toil? 
len nemen. 3Daec toaren nocB anberc articulen/ Die 
öc Staten ftelöcn acn be ïtabe ban^tate/ en ba» 
ber <£>02loge. 

aBpfullennuBierban toat ftoijgen/ entoeberom 
bctïjalen ban <Pon gjan. 4&a ’t berttek ban ber <§ta? 
ten gebeputeetbeban poep/Bebben beHImbaffabeurg 
öcg jsciferg lang enbjecb met ©on San gecommu? 
mceert op tiearnculenöie noeB onbeflicBtofinbecijg 
toaren. <Don ^Jan [jeeft Bem feerbeklaegt ober be 
peoteflatte ban toegen be Staten <$5cnerael tegen pent 
gebaen/ feggen&e bat Bet aen Bem niet enBabbcge? 
fraen / maer aen ben Staten felfg/ bat liet accoojt niet 
entoag ten bollen ge-ejfectueert/ boo? bten fp Bate 
<0efanten noit geen bolkomen lafl en Babben gege? 
ben/ en alg BP mette felbe iet Babbe befloteu / en Bob¬ 
ben fplnibcn’tfdbe baer na niet intllen abboperen/ 
’ttoclkimmergaenBen luiben ftond/ of datfc Bare 
<0cbeputcerbe geen bolkomen ïafl en Babben gege? 
ben / of bat bc «gedeputeerde tegen Baren lafl Bab-', 
ben gebaen: fp moflen toeten / toat perfonen fp fouben 
en Baer faken bertrouben/ en bpalbien fp buiten Ba¬ 
ren lalt niet en toaten gegacn/ fo toag ’t een licBtbacr- 
bigBetb ban be ^taten/batfe alfo licBtelijk retracteer? 
ben ’t gene befloten toag/ enboben al beblacgbenBP 
Bern ban bat fp fo feer infifteerben / bat be ^pan? 
giacrbcn/gitalianen/en anberc bjembeltngen te Han? 
be/ en niet ter 5eefouben bertreeben/ bacrnocBtang 
Bare <0efanten in’t trartaet tot Hlurenbo?g toege? 
(Iaën / enboo?feergocb gebonben Dabben/ batfeter j 
5ee bertretlten fouben/ ’ttoclkook tot ben bienfl ban , 
ben Uonink alfo beretftljte: befgelpr bcBlacgbe BP 
Bent ban meer anberc articulen/ en be pjeciftgBetb \ 
ban be Staten «©cuerad / bie Bare «©ebeputerrben fo j 
feo?ten tijb gep?efigecrt Babben. 3£e «©efanten beg ! 
I&etferg focBten alle mibbelen om Bern ter neber tefet? 
ten / en beben feer toel Ben beboir om ben b?ebe te 

©e «m- treffen. (€en leflen 3tjn be ttmbaffabeurg beg Éetferg j 
ban Bern gefcBetbcn / en jijn tot puffel gekomen bp 1 

Sesrlici' bp Staten generael/ ombefaBe te bobberen/ en Beb? 
fer0fea< 'ben ben i vfeb?uarp beg na noeng mette peetenïla? 
men rot öen ban ^tate / en be <©ebeputecrbe ban be Staten 
2bc '1 generael gebefoingneert op’tpof/ en gerecapitu? 
^ebe leert en ge ejeamineert b’articulen bp fijn poogljetb , 
tuffesen tot poep gegeben/ om te ftentoat articulen nocB on? j 
SJJ cn beflicBttoaren/enBoenamenbieb?engenmocBte.€n 
be aengacnbe be eerfle <5. articulen / toefenbe be p?efen? j 
ten te jatten ban fijn poogBeib / toerb Bet eerfle artieul/ no? j 
tnahtn. jjentIg fjettoootö [bjembdtngen en aenBangeten] ber? 

fïacn ^pangtaerben/ Italianen/ 3Clbanopfen/ i 
fen / l^oog-bourgonöiong/ en fo eenige naturele of 
ingebo?encJglanbg/ boo? eenige confibcratie Bab^ 
ben geBotiben be partie ber ^pangiaerben of Bare 
aenBangeren/bat ’tfelbe in bergeten foube geftclt toer? 
ben. J|etttoebeartieulfoubemenberflaen/ bolgenbe, 
’tfcB2ijben ban fijn l^oogBetb/ opbeaggreatiebanbe j 
pacificatie ban <0cnt. ^et beebe artieul toerb gere^ 
rintteert totten tractate ban 3l»renburg / aengefien I 
Bet albaer pacticulierlijftec toag gefpecificeert. 3|et j 
bierbe artieul toerb mebe tot ’t felbe tractaet geremit- 
teert, i^et bijf be artieul / fcljeen bat mof! geremit* 
teert toerben rotten abbijfe ban ben 0abe ban ^tate/ 
en bolgenbe b’inBoubbanbeneerflenarticul/ begene 
bie niet en toaren begrepen in be erpulfie of uitfenbin* 
ge / fouben gemeten betoelbaebban bergetenBeib. 
€n ’t fefïe artieul / bat alle en pegelijB gehangenen 
fouben berioft toerben ter eenre cn ter anberc 5pben j 
fonber rantfoen/ toel bcrflacnbe bat bebjeembege^ 
bangeueny na batfeinüberteit.foubengeflelttoefen/ 
terfionö uit ben Har.be foubebcrtrecBen. 

€n aengaenbe beeifeBen ban fijn SjoogBeib,/ Bet 
eerfle artieul / ’t fcBcen bat fijn ^oogDctb perfifleerbe 
tn be bolDomcne en ganfcBc betalinge ber brijgflut# 
ben/ ’t 5P bp fopne ban betalinge of anberc bolboentn? 
ge ten genoege ban fijn ^oógBeib/ en ber boo?f5 
ïicijgfïuibe»/ aücgerenbe fijn l^ccgBeib boo?’trap= 
poet ber 55mbaffabeurg/ bat Bem onmogelijD toag be 
^pangtaerben te boen bcrrreeDen fonber Ben Beben te 
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betalen/ niet te min toefenbe ’t felbe feer fjerb/ en 
’t Hanb feer beftoacrigb/ meenbe be boo2f3 Hmbaffa^ 
beurg/ bat men foube mogenboiflaen meteen foitmie 
bpmanicreban een bereemme. rpopenbeDett artt= 
ciil / fetöcn b’tlmbaffabeitcs bat fijn ï|oooBdb Bet 
abbijg ban beneemt Staten gegeben tot -Huren* 
burg/ namenacecptcerbetot fijnenboo2öcd / tctocs 
ten ban be ^panginccbcn ober 3ec te boen bmrcD 
Den / en bat be Staten gcljouben toaren te bolgeu cn 
nacr te bomen Baer abbijg: beg te meer bat fijne 
UBajeflett / bp abonturc fiel) foube toillen boen bieren 
batibe ^pangiaerben / Italianen cn ^Slbanopfen op 
bc 3ee-buflcn tegen be barbaren ofUSoren/ geaffis 
fleert banbcnCiirb/ bic ’t j?ojt ban $!clilla fojtifi# 
ceerbcn. j^iette min betoijle be graten fo DlaerlijD 
beben blijben b’onmogclijDBeib bon Ben te Doen ber? 
treeben ter 3ee/ en bat Bet niet Doenlijk en toag/b’Him? 

; baffabeurg beloof ben Ben beboir te boen / bat fijn 
l^oogBeibfieB foube boegen/ enBeniuiöen boen ber? 
treeben te Hanbe/ berBalben bleef bit poinct noelj 
onbcflicBt. J^et 3 artieul toerb geaccojbem. t^ct 
4 articuïtoa’bgcBöubcnalggebacn/ nabemael baer 
geen grote ftoarigBeib in en toag gelegen. ïjet 5: ar? 
tieul toag gebaen tot iDarclje/ entoaertnobigmen 
foube Bem nocB anberc gebenin fulber fo?mealg'Bp 
begeerbe. 3fiengaenbe Bet 6.7.8. cn 9. aiticuicn/b’ab? 
bijgfobanb’^limbafTabeurg/ alg anberc poeren ban 
ben ïtabe ban ,§tr»te / en jegentooo?öige to.io / bat ten 
bede beboo2f5 articulen gcnoegfacrn toaren gebebnt? 
teert/ en getoijbert in t tractaet ban Hm'enburg: 
ber refle Balbcn foubemen ficB gebsagen tot b’in? 
Doub ban be articulen ban be pacificatie ban <23cnt/ 
cn p2indpaïijb in’t ttoebe en berbe artieul / toelbe ar? 
tïculcn cn pacificatiën De Staten berklaerben te 
berflaen batnjen onberb?ebe!ijb foube onberBou? 
ben. i^et 10 articultoerb getoijbert. i|et 11 toag 
getoijbert bp’t eerfle artieul ban Hupenburg. pet 
11 ’t fdjeen bat fijn pocgDeib p2etcnbecrbe/ bat 
peber afgefette of berlaten ban «©fficien en Staten/ 
geburenbc befe troubïen/ baer toeberom tngefet 
fouben toerben/ peindpalijb be gene öièStatenert 
(©fftcien Bobben geBab / bic immebiateiijb toaren 
gereferbeert tottee bifpofüie cn pjobifie ban fijne 
Diaajefleit/ baer Du b’2ImönfTabeurg boegben/ bat 
Ben luiben rebelijb cn conbemcbcl bodite te toefen/ 
bat alle b’anber fouben geljoon toerben in redjte. 
JDacr op be ^taten berbiaerben ban baren toegen 
Kemonflrantie te fullen gebaen toerben/ om fijn 
poogljetb te bolbocn/ 00D be berlatene en afgefrcl? 
be na gualiteit cn bifpofitie ber faben/ cn alfo bleef 
bit poinct nocD onbeflicbt. pet 13 artieul / toe? 
fenbe fijn poogljeib geflelt in be poffeffie ban Bet 
<0oubccnement / men foube Bem acco^bcren ’t gêne 
men getooonlijb toag anberc «©ouberncurg te boen/ 
toefenbe nocBtang b’intenttc ban be Staten/ Baer 
Uitben quijt te maben ban alle ’t krijgg bolD. ^en? 
gaenbe’t 14 artieul/ nabemaelfün poogBetbber? 
blacrbe te toillen Bouben be pnbilegien cn ‘Cofïu? 
men / fo bienbe bat tot niet / alg toefenbe contrarie 
ber felber/ en boenbe fijne poogljeib Bet gene boben 
gefetb toag / foube BP ben graten fo co?rcfponbent 
cn gcofTectioneert binben / bat ban genen nobc toe? 
fen foube’t felbe te beretfclien. pet 17 artieul / toag 
getopbert tot Hu,renbo?g bp’t 6 artieul. pet 16 ar? 
tieul / fijn poogljetb bcBoo2bc ftcDtccontentcrcitmct 
fulke toacBtebanpdbarbicrg en Hrducrg / aigan? 
bere 45üiiberncucg ban ben bïoebe 02binacilijb geBab 
Babben in tijöen ban b?ebc. pet 17 artieul/ toerb 
berflaen bat fijn poogljetb foube gebjuiben gelijke 
autoriteit en b2pBeib / alg gefijuikt Deübcn alle an? 
bere «Boubcrncutg / enter anberc 3ijben/ fouben 
be Staten Bem geben fulke fattöfadte Dat ban ge? 
nen nobeen foube toefen boo2 te toagett fuibcoföïcr? 
gelijke toantroutoigBeib. ^eroereube Bet 18 öttt’? 
ctil / Bet fcBeen bat fijn poogBeiö pycmueiTöe / bat 
bc berlofftnge ban ben ^3?abc ban'^uren niet en toag 
begrepen in.’t trartaet cn articulen ban ben bjebc / al? 
fo Bet ónmogelijk toas te boikomen be bedoB'Bwe 
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ban öert ^:abe ban 25ucen / 3ijnöe tn öc Dantsen ban 
fijne jjBciiefTeittmaccöetoijle men Perftonh/ öatftin 
éoogbeib alceüe öecflatocn aen fijn möaieffettöabDe 
gcfcfceben/ fofouöeljet felbe uitgefluit toecöentctte 
rcfolutiebanöe<©eneraie Staten/ en fcatmen imto 
öclcetjjö üaecom boen foube alle mogelp bebott: bat 
bleef mebe onbejïtcljt. i|ct 19 acticui/ acngaenbebe 
fltafban be ^pangtaectö / men foube boïgen/ ’t gene 
tot Hlujcenbucg actie. 8. bacc baittoaö geacccpöeert. 
<Dp’t 20. bolbocnbe ben berben gefcl)?tfte ban Sturen* 
toicgfpje&enöcpan be pccfehec.lmö / foube bit ceffe? 
ten actie. 5. be p?efentatie bcc Staten/ begtnnenbe be 
(©ebeputeeebe / toelfi toaö ’t beebe fclijtft. 

©etfeheennubattee toetnig ftoacigljeibmeec/ en 
fiope toa$ bat ijet accoojt foube bonnen getroffen too?* 
ben • fo 10 bjebecom een bp cenbomftegecaemttot 
IBaccbe en jfamtne/ altoaec eintelpöetaceooKop 
ten 12 ban jfebjuacp getroffen : toant feoetocl ^©on 

SS 'fan niet cnfeonbebaec toegetoacfit toecöen bat Ijet 
enfanri, ^paenö/ gitaltaenjS en 25oucgoingnoenö bcijgstooltt 
ne b?fïo^te janöe fouben bcctceeben/ alfo baenncbc fijnen 
ttn' boo?genomen acnfaeb op Cngelanb te niet toaö/ 

bien Dp nocïjtatiö boben alle faben tcc toccciö begeer* 
be te b02becen/ bacc toe bp 00b metten hertog ban 
«©utfefeccete intelligentie toaiS fjoubenbe/ en Ijp fecc 
goebe moet ïjabbe om bie toel te bonnen ten effecte 
brengen / mettet boo?f3 bcctceh ter ?ce / en bat be €n* 
gelfe Sjontngimte baccganfclijlnuet op entoaef bec* 
bacljt / noclj Bet minfie becmoebeii en Oabbe / boo? bet 
fcccectbdeibbecfaïientfienbe nochtans ettttelijft bat 
ijp toeten <ö5oubecncmentc nieten ïtofl gecaben/ten 
toace ijp 5t felbe betotliigöe/ en bat até ban fijnen 
boojgenoemben aenflaelj ebentocl te niet foube toefen/ 
en ge'beel buiten Dope / bat ooit b’tUmbaffabeucOban 
ben ïseifcv feer aenljiclöcn/ bat bP bet felbe acccnöe* 
ren foube / om be onmogelijbbeib bec fabe / fo ö^ft bP 
cintclijb met grote ftoacigbeib en genoeg tegen fijnen 
banb baec tn Betoilligt / en 5ijn beboo?f3 ^eecen Hm* 
öaffaöeurö / mette (©ebeputeeebe ban be Staten <©e* 
necael mette felbe acticulen bectcocben na puffel/ 
om ’t felbe bp ben Staten ban alle be p?obincien te 
laten onbectebenen / geïjjb ’t felbe 00b ban alle bec 
©jobtneien <©ebcputeecbe gcbaen io getoo?ben / 

Se uitgefonbect alleen ban bc <0ebepweecbe ban «|ol* 
ban De laitb en Ecelanb / be toelbe bccblaecben baec toe geen 
^£aten„ laft te beböen: maec bat fp bacc op mofien bertoacb* 
tJSit ten het abbijo fijnber €rcellentie en bec Staten ban 
ijetap ^ollanbcn^eelanb/ bie0 niet jegenfïaenbe 31to bs 
tooit boo?f3. anbece ©jobincien mette onbectebemnge 

boongcbacen: en ist bacc op een ipiaccaetonttoo?* 
maeht/ pen en in’tCcUcgio boo?gclefen/ en teeenuucenna 
siftgenn? miötiag ben 17 jpetouarp boo2 ben bolbe met gcote 
Soi' folemmteit gepubliceect. ^e^ectogeban Hetfcbot/ 
TanD en en bacc na ben üBiffcljopban Hupb/ hebben be43e^ 
Zeeland öcmitcccöe ban l^ollanb enEeelanb met bele cebcnen 

„ toiUcn toij0 maften / batter boo? ijebluiben geen f toa; 
©mS rigOetö m toas’ in het abopeccn ban het boo?f3 bec^ 
ban m> biach / nabemael het boo?f3 paccaet hen buibeltjb ce« 
f£fi°r en fccceröc tot allebepoincten en acticulenbanbe^aci' 
piflcgOJJ q aftnhmifti’r 1 ei6 rrtf- dPlMlf n^macbt 
ban 
Huilt / 
focltcit 
De geöe 

1$7T‘ 
in onfe fiet 

catieop ben 8 l^obembec 1^76. tot <6ent gemaebt/ 
fulr bat fp geen pjejubicie en habben in het onbectebe? 

„ nen ban het boo2f3 attmt / m boo?f3 <©ebeputeecbe 
mtSöê banbten haec ban ben caeb bic fphaecgaben/ bec= 
ban ©oi’ blaecben bochbatfpfonbec fpeciale lafl ban fijn <er- 
Jan'o en cellentic en be Staten bp hem toefenbeniet en bonben 
SS boen/ boch beloof ben 00 b haec beboic te boen bp fijn 
teren tot Ccccllentte en be Staten boo?f5/ bat ecnbafle b?ebe 
ijet teite- 00ji tjj, tjacé moclitc acngcnomen en boltoacht toec^ 

ben/mito bat be bontgenoten 00b acn hace3pbebe 
hanb baec aen fouben ïjouben / bat be ^paengïaecben 
ccc|l-baeg0 uit be Eanben ban hectoaec^-obec bec^ 
tcocbcncnbaecbuttenbleben/baec ban |p henluiben 
beletoefeggenöbeben. i|cttcactaeten placcaet baec 
op gemaebt bpfoime ban eeneeutoig cbict engebob/ 
toa0U;iöenbealbu0: 

JSI* |)Hilips by der gratiën Gods Konink van Caftil- 
geboöojj i. lienpöcc. Alfoiedertde lefte maent van Julio her¬ 

ren 
boo?f5 
account 

waers tot ons groot mifhagen en leetwefen ... C00jt/Bf;j 
Nederlanden hem begeven hadden, ter oorfake van de ^aen * 
akeratien toegekomen, onder onfe Spaenfe en andere tufiefjen 
uitheemfe foldaten en krijgfluiden aldaer wefende de 
veranderinge van de gemene faken , en beroerten, de boffen» 
welke mitten ongeregeltheden jinconveniemen, mif- rtjfc / ett 
handelen, en ellendigheden, die tot onfen gelijken 
mifhagen en leetwefen toe noch toe daer uit gevolgt neraeU 
zijn, een jegelijken kennelijk zijn: wy tot conciliatie, 
vereeninge,rufte, en vrede van onfe voorfeide Neder- 
landen,en tot regeringe en generael gouvernement van 
dien, in de felveonfe landen gefonden hebben onfen 
feer lieven en feer beminden goeden broeder Heere 
Joan van Ooftenrijk,Ridder van onfer Oden van den 
gulden Vliefe. En ’t zy dat defelve onfe goede broeder 
na fijn aenkomfte in onfe voorfeide Nederlanden ge- 
tra<5teert,gehandelt en gefloten heeft: eerftbinnen onfe 
ftad van Luxenborg,met onfe feer lieve getrouwe, wel¬ 
beminden eerw. Vader in Gode, Heer Mattheus, Abt 
van St. Gyleins>gekoren Biffchop van Atrecht,Charles 
PhilippesdeCroy , Marquis van Haurech,&c. onfe 
Neve, en Edelman van onfer Cameren, Charles de 
Hannart Banerheere van Liedekerke, Borchgrave van 
onfer ftad van Bruflel, en Adolf van Meet-kerke,Raed 
en Ontfangervan onfen Lande van den Vryeninons 
Graeffchap van Vlaenderen gecommitteerde cngede¬ 
puteerde van de Generale Staten van onfe voorfeide 
Nederlanden. En federt binnen onfe ftad van Marche, 
en daer na in de ftad van Hoeye in’t Land van Luyk: 
by interventie en tuflchen-lpreken binnen de felye ftad 
van Hoey van den Heeren hier onder genaemt Ambaf- 
ladeurs,Gefanten enGecommitteerde van onfen hoog- 
weerdigften en alderliefften broeder Rudolphus de 
twede des nacms gekorenKeifer van Romen,al tijd ver- 
meerderaer des Rijks,&Ci om de voorfeide conciliatie, 
vereeninge en accoort te middelen en vorderen, by de 
voorfeide Keiferlijke Majefteit fpecialijken, verordent 
en gefonden : te weten, de eerweerdigfte Vader in 
Gode onfen lieven en goeden vriend Heeren Geeraerd 
van Groesbeek Biffchop van Luik,Hertog van Buillon 
Markgrave vanFranchimont, Grave van Loon,&c. 
Prince des heiligen Rijx, Heere Philips deAldevry 
en Baenreheer van Wynenberg Prefident, en Andries 
Gail Dodor in den Rechten, Hofraed der voorfeider 
Keiferlijke Majefteit, Weraer Heer van Gimmich 
Land-droflaert van den Lande vanGulik, enjohan 
Louwerman Licentiaet in den Rechten,alle beide Ra¬ 
den van den hoogen en vermogende Prince, onfen 
feer lieven en feer beminden Oom Wilhelm Hertog 
van Gulik, Cleve, &c: infgelijx Prince des heiligen 
Rijx als Gefanten van den fel ven Furft en Hertog, ook 
Ambafladeur van de vooifeide Keiferlijke Majefteit 
tot het gene des voorfeid is by den voornoemden Furft 
en Hertog in fijn afwefen gefubdelegeert,met onfe feer 
lieve en getrouwe die van onfe Raden van State,by ons 
gecomnTitteert totten Gouvernemente Generael van 
onfe voorfeide Nederlanden, en Secreten : en de voor¬ 
feide Heere Mattheus Abt van St.Gyleins, gekoren 
Biffchop van Atrecht, Heer Bucho Aytta Archidiaken 
van Ypre, Heere Frederik Perenot Baenreheere van 
Ronffe, Heere van Champangny, Gouverneur van 
onfe ftad van Antwerpen, Jan de Sc. Omer Heere van 
Morbeque, Gouverneur van onfe ftede en kaftele van 
Arien, Francoisvan Halewijn, Heere van Zweve- 
gem, Hoogbailliu en Capitem van onfer ftede en ka¬ 
ftele van Audenaerde, Ridders, en de voornoemde 
Adolf van Meetkerke, gecommitteerde en gedepu¬ 
teerde der voorfeide Staten , en leftmael in onfe ftad 
van Bruffel, alwaer om’t voorfeide Tradtaeten ac¬ 
coort te continueren en voleinden met dien van onfen 
voorfeiden Rade van State, en den voornoemden Sta¬ 
ten hen gevonden geprefenteert hebben de voorfeide 
Heeren Ambaffadeurs en Rijx-gefanten > en de gefub- 
delegeerde van den voorfeiden Furft en Hertog van 
Gulik, met onfen feer lieven en getrouwen Heere 
O&avio Gonzaga Ridder, onfen Raed, by onfen 
voorn, goeden broeder daer toe gecommitteerc, en by 
hem gefonden diverfe poin&en en middelen tend^“ 
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rende en dienende tötte vóorfeide conciliatie, accoord 
en vereeninge en tot goede adreffe en uitrichtinge van 
dien. Wy by deliberatie , raed en advyfe van onfen 
voornoemden goeden broeder Heere Johan van Oo¬ 
stenrijk , en van den voornoemden van onfe Raden van 
State en Secreten, hebben in conformiteit, en na uit- 
wijfen van de felve poinden, en middelen tuflehen ons 
ter eenre, en den voorfeiden Staten ter andere zijden 
gehandelten overkomen: voor ons, onfe erve en na¬ 
komelingen geftatueert en geordineert, ftatueren en 
ordineren by maniere van eeuwig gebod, en ten eeu¬ 
wigen dagen onwederroepelijk de poinden en articu- 
lenhierna volgende. 

IN den eerften, dat alle offenfien, injurien, mifda- 
den, befchadigheden en generalij ken alle wegen van 

feite en datelijke werken , gedaen, gefchied en vol¬ 
bracht ter oorfaken van de voorfeide veranderingen, 
alteratien en beroerten by allen en een jegelijken van de 
ingefetenen en inwoonderen van onfe voorfeide Ne¬ 
derlanden, tot wat plaetfen,en in wat manieren dat 
hetzy,fo in’t generael als in’t particulier, fullen we- 
fen, zijn en blijven vergeten en geacht als niet gefchied 
of toegekomen, fulx dat ter fake van den felven, egeen 
vermaen, moleftatie, quellinge of onderfoek nimmer¬ 
meer gedaen en fal worden op eenige van den ingefe¬ 
tenen of inwoonderen voorfz 

2. En want de Biflchoppen, Abten en andere Pre¬ 
laten , en Geeftelijke perfonen van onfe voorfeide Ne¬ 
derlanden, en ook die van der Faculteit in der God¬ 
heid en in den Rechten der Univerfiteit van Loven, 
by diverfe hare opene brieven daerop geexpedieert, 
geadvifeerten geattefteert hebben,dat nadegeftelte- 
nifTe van de affairen van onfe voorfeide Nederlanden 
daer in de felve als doen waren, het tradaet van den 
Peife binnen onfe ftede van Gent gemaekt en gefloten 
den achtften dag van Novembri leftleden, tuflehen de 
voorfeide Staten ter eenre, en onfen neve Heeren Wil- 
lemvan Naffau,Ridder van onfer voorfeide Orden, 
Prince van Orangien, en den Staten van onfen Landen 
van Holland en Zeeland, met hare Geaflbcieerdeen 
verplichte , ter andere zijden, niet in en hiel dat on¬ 
fen heiligen Gelove en der Catholijkfer Apoftolijker 
RoomferReligie nadelig was, maer tercontrarientot 
vorderinge van de felve, hebbende van gelijken die 
van onfen voorfeide Rade van State geadyifeert, geat¬ 
tefteert, en bewarigt dat na de geftelteniffe van de affai- 
ren van onfe voorfeide Nederlanden, daer in de felve 
als doen waren, het voorfeide tradaet van Peife infge- 
lijx niet in en hiel dat nadelig was der hoogheid, auto¬ 
riteit en onderdanigheid ons by onfe voorfeide Neder¬ 
landen toebehorende. En fonderlinge hebben de voor¬ 
feide Heeren Ambafladeurs en Rijxgefanten, en de ge- 
fubdelegeerde van den voorfeiden Vorft en Hertoge 
van Gulik betuigt en bewarigt ’t gene des voorfeid is, in 
conformiteit van de voorfeide Biflchoppen, Abten en 
andere Prelaten, en Geeftelijke perfonen, en van dien 
van onfen voorfeiden Rade van State. So hebben wy 
geaggre-eert, geapprobeert en geratificeert, aggreeren, 
approberen en ratificeren by onfe jegenwoordige, 
’t voorfeide tradaet van Peife in alle en jegelijke fijne 
punden en articulen : belovende op trouwe en in Co- 
ninklijke en Princelijke woorden ’t felve tradaet van 
Peife voor fo veel ons ’t felve aengaen en concerne- 
ren mach , ten eeuwigen dagen onverbrekelijken te 
onderhouden en obferveren , en by allen en eene je¬ 
gelijken , die ’t ook aengaen mach , infgelijx doen 
onderhouden en obferveren. En volgende dien ac¬ 
corderen en ordineren wy,dat de convocatie en ver- 
gaderinge van de Generale Staten van onfe voorfeide 
Nederlanden , gementioneert in ’t derde artieul van 
*t voorfeide tradaet van Peife gedaen fal worden, in al- 
fulker voegen en manieren,en met fuiken effede als 
’t voorfeide article breder inhoud. 

3. Item accorderen, ftatueren en ordineren, dat al- 
leeneen jegelijk van ons oorlogsvoik, Spangiaerden , 
Hoogduitfen , Italianen, Bourgoingnons, en andere 
uitheemfe, fo te peerde als te voet jegenwoordelijk we- 

fende in onfe voorfeide Nederlanden, fullen vertrecken 
en moeten vertrecken te lande vry, vrank en onbelet |uf. 
uit de felve onfe Nederlanden, fonder dat fy in de felve örijgg- 
fullen mogen wederkeren, of dat daer in anclere weder- ,ieöcn 

I om gefonden fullen mogen worden, gene uitlandfe Sc" 
oorloge hebbende, en generalij ken geen van doen, en hen uit 

daer van egeen noodfake aldaer hebbende, by de Ge- 
nerale Staten van onfe voorfeide Nederlanden welbe- [Jcnfou* 
kent en geapprobeert. öer tmer 

4. En belangende den tijd en termijn van ’t vertrec- >n 
ken van ons voorfeid oorlogsvoik, accorderen, ftatue- Jncn/of 
ren, en ordineren wy,dat onder de felve alle de Span- auiiere’ 
giaerden, Italianen en Bourgoingnons moeten en ful- 
len vertrecken,binnen 20 dagen,na deinfinuatiedie te^nöc!- 
hen daer van by onfen voorfeiden goeden broeder van 
ftonden aen gedaen fal worden, uit onfen Cafteel en 
ftad van Antwerpen, en uit alkandere onfeCaftelen, 
Steden en Sterkten van onfe voorfeide Nederlanden, 
diefy jegenwoordelijken houden en occuperen, óf al¬ 
daer fy hen vinden, en uit alle onfe voorfeide Neder¬ 
landen , en namentlijk uit onfen Hertogdomme van 
Luxenborg binnen andere 20 dagen, of eer, indien 
’t felve doenlijk zy, waer in onfen voornoemden goe¬ 
den broeder hem fal voegen en employeren met alle 
fijne macht: en den voorfeiden tijd van 40 dagen ge¬ 
durende, fullen alle en eenen jegelijk van ons oorlogs- 
volk hen moeten houden cn dragen eerlijken vrede- 
lijk,fonder te mogen brandfehatten, roven, plonde- 
ren, noch in eenigerhande manieren onfe voorfeide 
Nederlanden verdrucken of befchadigen, noch ook de 
nabuer Landen en inwoonderen van dien, 

7- Enaengaende den tijd en termijn van ’t vertrec- jjerfree^ 
ken van de voorfeide Hoogduitfe krijgs-luiden, de fel- fan tier 
ve moeten en lullen vertrecken uit onfe voorfeide Ne- èooa* 
derlanden, terftond na datde voorfeide Staten met hen 
overkómen fullen hébben, op ’t gene dat men (gelijk ïulïfcm 
hier na in ’t 15. artieul van onfen jegenwoordigen brief 
breder gedifponeert en verfien fal wefen) na rekenin- 
ge en afrekeninge , en de behoorlijke afkortinge met 
hen gedaen , in alle reden en billikheid bevinden fal 
hen al noch ten achteren te zijn. 

6. En fal ons voorfeid oorlogsvoik, Spangiaerden, 
Hoogduitfe, Italianen, Bourgoingnons en alle andere 
moeten en fullen laten t’haren vertrecke uit onfe voor¬ 
feide Caftelen,en Steden alle de vidualien,provianden, 
gefchut en munitiën van oorlog aldaer wefende: wel¬ 
ke onfe Caftelen en Steden mette voorfeide vidualien, 
provianden,gefchut en munitiën van oorlog wy ftellen 
fullen by advyfe van dien van onfen voorfeiden Rade 
van State in handen yan perfonagien, ingeboren van 
onfen voorfeiden Nederlanden, en na de privilegiën 
van defelve onfe Nederlanden gequalificeert, en (voor 
defe reife) den voorfeiden Staten aengenaem wefende. 

7. En nopende de verdruckingen, brandfehatten en 
compofitien, die by eenige van ons voorfeide oorlogs- 
volk, wie die felve mogen zijn, in onfe voorfeide Ne¬ 
derlanden gedaen fouden wefen , gedurende den tijd, 
dat fy aldaer geweeft en hen onthouden hebben, fullen 
wy daer in laten doen, na recht reden en billikheid be¬ 
horen fal, en fulx alft mogelijk werd ’t felve te volbren¬ 
gen en executeren. Ook fullen wy onderfoek laten 
doen, fo wel over de Overfte en Hoofden van ons 
voorfeide oorlogsvoik , als over allen en een jegelijk 
van den felven ons oorlogsvoik, die in eeniger voegen, 
en manieren hoedanig ’t felve ware in onfe voorfeide 
Nederlanden,of inde nabuer Landen misbruikt, ge- 
delinqueert of mifdaen fouden mogen hebben,en wy 
fullen daer over recht en juftitie doen, ’tly onfe voor¬ 
feide Nederlanden, of in ons Rijk van Spangien, of el¬ 
ders daer wy ’tfelfde alrebeft bevinden fullen te be¬ 
horen. 

8. Accorderen, ftatueren, en ordineren wy ook dat 
alleen een jegelijk van de gevangene rer caufen van de 
voorfeide veranderingen, alteratien cn beroerten ter 
eenre, en ter andere zijden, vry en vrank geflaekten 
ontflagen fullen worden , fonder rantfoen te betalen : 
welverftaende dat aengaende ’t renvoy en wederfenden 
van onfen neve Philippus Guilliame van Naflau, Gra- 
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vevanBuren, in onfe voorfeideNederlanden,fullen 
wyverfien, en doen dat defelve Grave wederom vry 
en vrank geilek fal worden in defelve onfe Nederlan¬ 
den , fo geringe en terftond als de voorfeide vergade- 
ringe van de Generale Staten volkomen wefende,de 
voorfeide Prince van Orangien van zijnder hjden rea- 
lijken en mitter daed voldaen fal hebben, ’t gene des m 
de felve vergaderinge gefloten fal wefen. • 

o. Item, accorderen, Hameren en ordineren wy, dat 
dequeftie, gefchil en ftvarigheid op t reftablifleraent 
en wederilellen , of niet, van eenige Heeren en 
eieren in hare gouvernementen, Staten en Officien,mt- 
te welke fy afgefet fijn geweeft ter oorfaken van e \ er 
anderingen, alteratien en beroerten voonz, gefufpen- 
deert en opgehouden fal worden totten einde ^van e 
voorfeide vergaderinge der voorfeide Generale Staten, 
en fal als dan de voorfeide queftie, gefchil, enfwarig- 
heidin rechte gefield, en gecommitteert wordenden 
Rade en ordinarife Juftitien van onfe voorfeide Ne¬ 
derlanden refpedliveiijken , om kenniffedaer van ge¬ 
nomen, en na reden geuyt en getermineert te worden. 

10. Voorts fo beloven wy op trouwe , en in Co- 
ninklijke en Princelijke woorden te onderhouden en 
handhouden, en by onfen voorfeiden goeden broeder, 
cn allen anderen Gouverneurs, en eenen yegelijken 
van dien, fo generale als particuliere die hiernamaels 
by ons of onfe nakomelingen in onfe voorfeide Ne¬ 
derlanden fijn , of fullen worden gecommitteert , te 
doen onderhouden, en handhouden alle eneenyege- 
1 ijI< de oude privilegiën, herkomen , ufancien en co- 
ftuimen van de felve onie Nederlanden , en dat wy 
ons nier en fullen laten dienen onder ons, onfen voor¬ 
feiden goeden broeder, of andere Gouverneurs van de 
felve onfe landen, in rade noch anderfins, tot oprecht 
gouvernement en gemeine adminiftratie van onfe 
voorfeide Nederlanden, dan alleenlijk van ingeborene 

van de felve onfe landen* 7 
11. En van gelijken hebben de voorfeide Staten re- 

ciprokelijk van haerder lijden op hare confcientien, 
trouwe en eere, voor God en alle menfehen belooft te 
onderhouden en handhouden, moeten onderhouden 
en handhouden, en fullen onderhouden en handhou¬ 
den, in en over al ons heilig, Catholijk, Apoftohjken 
Rooms Gelove,en de autoriteyt en onderdanigheit ons 
toe behorende, en nimmermeer daer tegens te komen. 

ia. Item hebben defelve Staten ingelijkcr voegen 
en manieren gelooft te vertijen en renunceren, vertyen 
en renunceren moeten, cn fullen vertyen en renunce¬ 
ren alle en een jegelijk verbonteniflèn en confederatien 
die fy tot hare verfekertheid en befchermenifie met 
vremdelingen gemaekt mogen hebben, federt de ver¬ 
gaderingen, alteratien en beroerten voorfz. 
° 13. Hebben ook de felve Staten in gelijker voegen 
en manieren, gelooft te doen afdanken en verfenden, 
moeten afdanken en verfenden, en fullen afdanken en 
verfenden uyt onfe voorfeide Nederlanden, alle en een 
ygelijke vremde krijgsluiden die fy gelicht of doen lich¬ 
ten fouden mogen hebben, en te beletten , moeten be¬ 
letten , en fullen beletten dat geen andere in onfe yoor- 
feide Nederlanden en fullen komen- 

14. Item , de voorfeide Staten hebben ons m waer- 
teken van de oprechte en ingeborene aflfedüe die fyte 
onfen dienlle dragen , liberalijken geprefenteert, en 
•waccordeert, de fomme van 600000 ponden van 
40 groten Vlaemfcher munten het pond, van welke 
fomme fy gereet fullen Hellen, d’een helft in handen 
van de voorfeide Heeren Ambafladeurs cn Rijxge- 
fanten, cn gefubdelegeerde van den voorfeiden Fui ft 
en Hartog van Gulik, om de felve helft by de vooi- 
noemde Heeren Ambafladeurs, Gefanten en gefub¬ 
delegeerde gefield , en proportionelijken geleveft te 
worden in handen van onfen voorfeiden goeden broe¬ 
der, of van den genen die by hem gecommitteert fal 
worden ter difcretie en goeddunken van den voorfei¬ 
den Heeren Ambafladeurs en Gefanten, om ons vooi- 
feid oorlogsvolk, Spangiaerden, Italianen , Bourgoin- 
gnons en andere vremdelingen > en uitheemfe, te doen 
yertreckcn, uit onfen Gaftele en Had yan Antwerpen, 

en uit alle en een yegelijk andere onfe Cafteleh, fteden, 
en fterkten , behalven de voorfeide Hoogduitfen , ter 
tijd toe datmen met hen t’eenemael afgerekent lal heb¬ 
ben , gel ijk hier onder gefeid fal werden* En fullen de 
voorfeide Staten de ander helft overletten te Genuen 
by genoegfame wiflelbrieven, om aldaer binnen twe 
maendennadatde voorfeide Spangiaerden, Italianen 
en Bourgoingnons uit onfe voorfeiden Had en Cafteel 
van Antwerpen vertrocken fullen fijn,gelevertte wor¬ 
den in handen van dengenen die daer toe van onfen 
voorfeiden goeden broeder volmacht fal hebben. 

iy. En daer en boven hebben de voorfeide Staten, 
in der voegen en manieren als voorfeidis, belooft te 
nemen, en hebben genomen t’harenlafte tevreden te 
Hellen het voorfeid Hoogduits oorlogs-volk van ho¬ 
renwedden en befoldigen, gelijk na de rekeningeen 
afrekeninge en behoorlijke af kortinge met hen gedaen, 
men bevinden fal in alle reden en billikheid hen ai 
nochfchuldig en ten achteren te fijn. Waerinwyen 
onfen voorfeiden goeden broeder , beloven den voor¬ 
feiden Staten behulpig te fijn, en fullen helpen na allen 
onfen vermogen, autoriteit, credijt en gelöye, fo aen 
degene die de voorfeide rekeningen en regifterenin 
handen hebben, om defelve over te leveren, alsook 
aen de voorfeide Hoogduitfe, om de felve te induceren 
en onder wijfen,hen te vreden te laten Hellen met tgene 
hen komt en fo het redelijk bevonden fal worden,gelijk 
hen ook williglijken hebben erboden de voorfeide 
Heeren Ambafladeurs enRijx-gefanten, en de gefubde¬ 
legeerde van den voorfeiden Furft eft Hertog van Gu¬ 
lik, en hebben belooft van gelijken te doen by devoor- 
feide Hoogduitfe. Ook dat fy aen de voorfeide Keifer- 
lijke Maj, fullen bidden, dat hem believe fijne autori- 
teit te gebruiken, en employeren ten felven einde over 
de voorfeide Hoogduitfe , en tot dat den voorfeiden 
Hoogduitfen de voorfeide voldoeftinge, en fatisfadlie 
gedaen fal wefen fullen fy in onfe voorfeide Nederlan¬ 
den vredelijken mogen blijven, in (ulke plaetfen als wy 
by advijfe van onfen voorfeiden Rade van State hen 
lullen wijfen en betekenen, tot befchermenifie en ver- 
fekeringe van ons, en van de voorfeide Staten. 

16. Item hebben de voorfeide Staten in der voegen 
en manieren yoorfz belooft, en fullen gehouden weien 
na het vertrek van de yoorfeide Spangiaerden, Italia¬ 
nen , en Bourgoingnons uit onfe voorfeide Nederlan¬ 
den , te ontfangen, en fullen ontfangen onfen voorfei¬ 
den goeden broeder,mits exhibitie en overleveringe by 
hem gedaen van onfe opene brieven van commiflie 
daer toe dienende,daer op geexpedieert, en doende den 
eed daer toe behorende en gecoftumeert, mit ook ad- 
hibitie en obfervatie van de andere folemniteiten die 
daer toe behoren gebruikt, gedaen, en geobferveert te 
werden, als Gouverneur, Stadhouder en Capitein Ge- 
nerael voor ons in onie voorfeide Nederlanden, en 
voor fulx fullen fy Staten hem moeten toedragen, en 
doen j en fullen toedragen , en doen het refpedl, eere, 
en gehoorfaemheid alft behoort. Blijvende nochtans 
’t voorfeid traclaet van peife binnen onfe voorfeide fte- 
de van Genegemaekt, in alle ’t gene des voorfeid is ,'en 
daer van dependeert,in fijn kracht en vigeur. 

17. Item ftatueren en ordineren wy dat onfe nako¬ 
melingen t’haren blijder inkomfte , en onlen yoor- 
noemden goeden broeder,en een yegelijk aheere Gou¬ 
verneurs by ons, of onfe voorfeide nakomelingen te 
committeren in onfe voorfeide Neder landen, fo gene- 
rael als particuliere, mitfgaders ook alle en een yegelij k 
onfe Prefidenten,Raden,Officieren en Jufticieren voor 
hun aehkorncn, intreden en beginfel van hare admim- 
ftratie en bewind in hare gouvernementen , Staten, 
Ampten, en officien,folemnelijken fullen moeten fwe- 
ren, en fullen fweren te onderhouden en obferveren,en 
vooV fo veel in hen is te doen onderhouden en obferve- 
ren onfejegenwoordige ordinantie,accoort en verdrag. 

18 En ten lellen aggreeren en approberen wy en hou¬ 
den van weerden alle conftitutien en befettingen van 
renten en penfioenen, en andere obhgatien en verfeke- 
ringen die de voorfeide Staten gemaekt en gepafleert 
hebben, en al noch maken cn pa fleren Men met allen 



*57 7. Oorlpronk der Nederlands Beroerten. 78.9 

en cenen jegelijken die hen by geftaen, gefurnieert en 
getelt hebben , en als noch fulien byftaen, furnieren 
en cellen eenige penningen, om hen te dienen en behel¬ 
pen ter oorfaken van de voorfeide troublen en beroer- 

"Conin^ ten, en fonderlingen aen de feer hoge en feer vcrmo- 
giiwie gende Princefle, onfe feer lieve fufter de Coninginne 
toan <£ti; Vftn Engeland. 
gciano. ^ En op dat alle en elk der boven gefchreven pan¬ 

den en articulen wel getrouwelijken, realijken,en rrtet- 
ter daed onderhouden, volbracht, geeffedueert en vol¬ 
voert mogen worden, en dat het geheel inhoudenvan 
onfe tegenwoordige brieven valt, geftendig, en ten 
eeuwigen dagGn gedurig en onverbrekelijk fy en blij ve, 
hebben wy aen defelve onfe jegenwoordige onfen ze¬ 
gel doen hangen,en de felve doen onderfchrijven en 
tekenen by onfen voornoemden goeden broeder ter 
eenre, en hebben de voorfeide Staten ter andere zijden 
daer aen doen hangen den zegel van de Staten, en on¬ 
fen Hercogdomme en lande van Braband voor, in den 
naem, en ter begeren van allen den voorfeiden ande¬ 
ren Staten, en de felve doen onderfchrijven en tekenen 
door fpecialen en expreflen bevele,en ordinantie van 
allen den felven Staten , by onfen lieven en beminden 
Cornelis Welemans, Greffier van de voorfeide Staten 
van Braband, infgelijx ter begeren en bede van wegen 
fo van ons, en van onfen voornoemden goeden broe¬ 
der, als van den voorfeiden Staten daer op gedaen, heb¬ 
ben de voorfeide Heeren Ambalfadeurs, Rijxgefanten, 
en Gefubdelegeerde van den voorfeiden Vorft, en Her- 
togevanGulik in dier qualiceit,en als interventeurs, 
en tuflchen-fprekers, om de voorfeide conciliatie, ac- 
coord,en vereeninge in onfe jegenwoordige begre¬ 
pen, te middelen en vorderen van gelijken, met hare 
handen de felve onfe jegenwoordige onderfchreven en Setekent, hebbende ook door hare goeden wille erbo- 

en en geprefenteert, de felve by de voorfeide Keifer- 
lijke Majefteit haren committent te doen lauderen,be- 
veftigen , approberen en ratificeren, met alle ’t gene des 
fy tot vorderinge van defe voorfeide conciliatie en ver¬ 
eeninge hebben en fouden hebben gedaen en gehan- 
delt, indien en fo verre ’t felve van noden fy. 

Gegeven in onfe ftad van Marche in Famine den 
12 dag van Februario, in’t jaer onfesHeeren 1577. 

ijmnjrhl. Van onfen Rijken,te weten van Spangien,Sicilien, &c. 
’t23- En van Napels ’t 27. Ondertekent Johan, en 
onderfchreven by ordinantie van fijne Hoogheid,en 
getekent F. leVaJfeur. En op d’ander zijde was noch 
gefchreven. Gegeven in onfe ftad van Bruflèl den 
17 dag van Februario , in het jaer ons Heeren 1777. 
Van onfe Rijken, te weten van Spangien, Sicilxen, &c. 
’t 23. En van Napels’t 2?. 

En daer onder was gefchreven, By ordinantie van 
mijnen Heeren van den Rade van State ons Heeren 
desConinx,by fijne Majefteit gecommitteert totten 
Gouvernemente Generael van onfe Landen van hcr- 
waers-over. En getekent 

d’OvERLOPE. 

Noch ftond gefchreven, By fpecialen en expreflen 
bevele, en ordonnantie van mijnen Heeren de Gene¬ 
rale Staten van de Nederlanden. En was getekent Cor- 
nelirn Welemans. En noch wat neder Gerard Evefaue 
deLiege, Pkilippus Senior Baro inWynenberg, &c. An~ 
dreas Gail D. Wernber Hertzo Gimmick, JohanLott- 
werman. 

F. 117.) Cörnnfc heeft fjter na aen de Staten ban 
band gefeffeebendefen nabolgenden bjtef/daecfipbp 
gen-luiden ban tiet goed deboie tn defen gedaen tö de? 
danbende. 

11 

anno 
1777. te 

i73Fe&?. 
ÏT77- te 
puffel. 

B Y DEN CoNItf 

ien Ban 
|en <£o 

"C* Erweerdige Vaders in Gode, Eerweerdige getrou- 
-^we lieve en beminde. Alfo onfen feer lieven broe- 

unhaen der, de Heer Johan van Ooftenrijk Ridder van onfer 
ie Orden, Lieutenant Gouverneur en Capitein Generael 

van onfe Landen vanaldaer, ons heeft particulierlijk 
ianö. en ganfch in het lange te kennen gegeven by fijne brie¬ 

ven van den 22 Februario leftleden , dat eindelijk den 
HeereGod belieft heeft in onfe yoorfz Landen de peis 
te verlenen,onder de capitulatien befioten gerefolveert, 
en alredegepubhceert in onfe ftad van Bruflel,daer van 
wy feer zijn verheugt. Lof fy God van fijnder gratiën, 
ons ganfchelijk vertrouwende dat de felvige refolutie fal 
dienen t’fijnder eereen glorie,en totconfervatie van 
onfe Landen en Staten, onder d’obfervantie van onfe 
heilige Catholijke Roomfe Religie, en t’onfer behoor- 
lijker autoriteit en gehoorfaemheid, in gelijkformig- 
heid by de voornoemde Staten is geprotefteert, enter 
univerfeelder weldaed van onfes Nederlands vaflalen of 
onderdanen, het welk fy fo hertelijk begeren. En heb¬ 
bende boven dien verftaen door de voorfz brieven , de 
grote devoiren en offïcien die gy aldaer gedaen hebt 
doen, door uwe Gedeputeerde fonder eenige moeite of 
koften tefparen. So en hebben wy niet konnen nalaten 
u daer van met affedrie te bedanken, en te bidden als wy 
doen feer inftantelijk by defen, te willen continueren, 
en felfs nopende ’t poindt van mainteneringe, en ob- 
fervantie van onfe heilige Catholijke Roomfe Religie, 
als wy ganfchelijk vertrouwen dat gy fult totdienfte 
Godes, onfer, en van de voorfz Landen, om de felvi¬ 
ge wederom te brengen en ftellen door middel en hulpe 
van onfen broeder, en uwe eigen, op den ouden voet 
en ftaet van profperiteit en voorfpoet,en felfs als die was 
ten tijde van onfen Heere en Vader, welke God in fij¬ 
ne glorie hebbe,en fult ons daer aen aengenamen dienft 
doen. Hier mede eerweerdige Vaderen in Gode, lie¬ 
ve, getrouwe en welbeminde,onfe Heere God wilu 
luidenbefchermen. Uit Madrid den 7 April, 1577. 
Getekent Philips, En noch lager A. Dennetter es. Bui¬ 
ten op ten rugge. Aen de Eerweerdige Vaderen in 
God ,lieve,getrouwe en wel beminde. De Edelen en 
Steden van onfen Lande, en Hertogdomme van Bra¬ 
band , reprefenterende de drie Staten ’t felvige Lands, 
of hare Gedeputeerde. 

<£omn& Beeft ooft fjer hoo?f5 accoo?ö / Ben Boo?f5 
7 5Cp?tl bp een placcaet Binnen jBatnib gegeBen / in 
öefer Boegen geapp?o6eett en geconfirniecrt. 

"DHilips by der gratie Gods , Coni$k van Caftilien, 
Stc. Alfo onlanx onfen feer lieven en beminden &ane cn 

goeden broeder, de Heer Johan van Ooftenrijk, Rid- niarie* 
der van onfen Orden, Lieutenant, Gouverneur en Ca- ban öe 
pitein Generael van onfe Nederlanden , ons heeft gead- 
verteert door fijne brieven van den 22 February left- £o0?iJ' 
leden , dat om te volkomen de begeerte die wy altijd met ©on 
gehad.hebben tot onfe Landen en Staten , en onfe goe- 
de vafalen, en onderdanen van de felve (welke t’onfer “ 
groter leetwefen, fo lang zijn geaffigeertgeweeft met¬ 
ten oorlog) in rufteen vrede te ftellen, wy naerver- 
fcheide communicatien gehouden te diverfe plaetfen 
irl de tegenwoordigheid van de Ambafladeurs , en 
Commifen van onfen feer eerweerdigen en lieven 
broeder encoufijn, Rudolfden tweden gekorenKei- 
fer van Romen , en haer-lieder Gefubdelegeerde of 
Gefanten, die mits den goeden yver en aftedtie die fy 
dragen tot verlichtinge des arme volx,en alle onfe Lan¬ 
den hebben getravailjeert of gearbeid tot vorderinge 
der voorfz rufte, in fulker voegen, dat God den Heere 
belieft heeft de faken fo verde te laten brengen , dat ten 
leften onfen broeder van onfer zijde,en de Gedeputeer¬ 
de van de Staten Generael van onfe Landen,in onfe fte- 
de van Marche den twaelfden van Februario left gele¬ 
den» geconcludeert,gearrefteert en doen publiceren 
hebben in onfe ftad van Bruflel eenen goeden verfeker- 
den en yaften peis , en reconciliatie, met belofte en 
proteftatie wel expreflè van de onderhoudinge van on¬ 
fen heiligen Catholijken Roomfen gelove, en van onfe 
autoriteit, waer van gemaekt en geftelt zijn by gefchrif- 
te, eenige poindten en middelen, van de welke, en 
van onfe ordonnantie en ftatute, by maniere van een 
eeuwig en onwederroepelijk Edidt,den teneur of in- 
houd volgt van woordete woorde. 

Philips by der gratiën Gods, &c. Onsverfoekende 
boven dién wel ootrnoedelijk , en inftantelijk onfen 

voor^ 
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. , , „r:iiPn mnfirmeren, I op doen drucken. Gegeven in onferftede van Madrid, 
voornoemden goeden broeder te Wille Koninkrijke van Caftilien den 7 van de maent vaiï 
ratificeren en approberen het voorfz accoort van peis, 
in alle fijn pometen en articulen, felfs volgende^onf 
voorfchreven brieven van wdonnanue en ftatuit, y 
maniere van een eeuwig en onwederroepelykedidt^e 
doen depefcheren, onfe brieven van confirmatie, o 
beveftingein lulketasof faken dienende. Daeromfo 
eft, dit wy de voornoemde faken geconlidereert, dan¬ 
kende v^r eerft onfen God van de gratie en genade 
die hy óm «daen heeft, den vrede in onfe Landen te 
n- Hol Frfhecrerende boven aiie faken de conlervatie 
“ "ndhóudS van de heilige Catholijke Apoftolife 
Roomfe Religie, en van ons welvaren ,en totconfer 
vatiederprofperiteitvan onfe Landen enStaten , 00 c 
van onfe onderdanen in de felvige En gehad hebben¬ 
de daer opd’advijs van onfen goeden broeder, en van 
de Biflchoppen, Abten, en andere Prelaten en Geefte- 
liike perfonen van onfe Nederlanden, ook van die van 

(F ut-1 de Faculteit in de Godheid, en de Rechts-geleerde der 
Univerfiteit van onfe ftad van Loven, dat het tra&aet 
van vrede getnaekt, gefloten, en gearrefteert inonfe 
Rad van Gent, den 8 van November leftleden , tuf- 
fchen de Heeren Staten ter eenre, en onfe Coufm Mef- 
flre GullSme de Naffau, Ridder van onfer orden, 
Prince van Orangien, &c. en de Staten van onfe Lan¬ 
den van Holland en Zeeland met hunne aenhangeren 
ter andere zyden, niet in en hield, welk hinderlijk fy 
het heilig gelove, en de Catholijke Apoftolife Room- 
fc Religie, maer eer ter contrarie ten voordele van de 
fel ve, Sn van onfe Raden van Staten en fecrete, dat het 
rraclaet ook niet in en hiel jet verhmderlijx aende over- 
fte autoriteit, en onfe gehoorfaemheid die onfe Ne¬ 
derlanden hem fchuldig zijn, daer op ook gehad d.d- 

vijs van die van onfe Rade van State neffens ons. Heb¬ 
ben in het voorfz cas, voor ons, onfe erven nakome¬ 
lingen Heeten en Vrouwen van onfe voorfz Neder¬ 
landen , geconfirmeert, geratificeert en geapprobeert, 
confirmeren, ratificeren en approberen by defe jegen- 
woordige het voorfz Tradtaet, accoord en Pacificatie 
boven vermeit, en geinfereert vanpoind tepoind:, 
fonder daer tegen te willen komen, noch gedogen daer 
tegen gedaen te worden in eeniger manieren, noch nu, 
nochtegenigen toekomende tijden. So verloeken wy 
aen onfen voornoemden goeden broeder, en bevelen 
aen onfe Raden van State en Secreten, en groten Can- 
celier, en volk van onfen Raden van Braband , Gou¬ 
verneur , Prefident en volk van onfe Rade van Luxen- 
borg, Gouverneur, Cancelieren volk van onfen Ra¬ 
de in Gelderland, Gouverneur van Lemborg, Val- 
kenborg, Dalem, en andere onfe Landen van Over- 
mafe, Prefidenten en volk van onfe Raden van V laen- 
derenenArthoys, Groot Balliu van Henegouwe, en 
volkeren van onfen Rade tot Bergen, Gouverneur , 
Prefident en volkeren van onfen Rade in Holland, 
Gouverneur, Prefident en volkeren van onfen Rade 
in Namen , Gouverneur, Prefident en volkeren van 
onfen Rade in Vriefland, Gouverneur, Cancelier en 
volkeren van onfen Rade in OveryfTel, Gouverneur, 
Prefident en volkeren van onfen Raed te Utrecht, 
Gouverneur van onfe ftad en lande van Groeningen, 
en Graeffchap van Lingen , Gouverneur van Rijffel, 
Douay en Orchies, Balliu en volkeren van onfen Rade 
tot Dornick ,en Tournefes, Provooft van Valencijn, 
Rcntmeefters van Beweft, en Beoofter-fcheld in Zee¬ 
land, Schouteten van Mechelen, en aen alle andere 
onfe Tufticierenen Officieren, hare Lieutenantenof 
Stedehouderen , en elk een van hen die defe fal mogen 
raken of aengaen. Dat defe onfe confirmatie of beve- 
fttnge, ratificatie en approbatie van den voorfz tradta- 
te van peis en vrede, volgens en in der formen en ma¬ 
nieren als gefeid is, fy doen publiceren of verkondigen 
een yder in fijn Limiten of palen van hare Jurifdidtien, 
ter plaetfcn daermen gewoonlijk isfulke publicatien en 
uitroepingen te doen,'endie te obferveren en onder¬ 
houden j doen obferveren en onderhouden wel ftrikte- 
iijk of naeuwelijk en onverbrekelijk na fijn tormeen 
teneur. Want alfulx ons belieft. Tot getuigemfle van 
het gene voorfz, hebben wy onien groten zegel daer 

Koninkrijke van Caftilien den 7 van de maent vaiï 
April, in denjare van gratie 1577. van onfe Rijken, te 
weten van Spangien, Sicilien, &c. het 22. En van Na¬ 
pels het 24. Ondertekent P h]i l i v p e , En lager was 
noch gefchreven, by ordonnantie exprefl'e van fijne 
Majefteit. Ondertekent A.Dennetieres. Wefende be¬ 
zegelt met den groten zegel van fijne Majefteit, in ro¬ 
den waflche hangende met dobbelden fteerte van gou¬ 

den draed. 

ïDe Staten <©enerart biTffamïie öat fce 
puteerbe ban l^oliantj cn Eeelanb Ijet accoon met Jj*®* 
tDon ^an gemae&t niet en begeeröcn te ontserteHC^ fenög„ 
nen/öeb&enTOaenö’^tgntc^ Siööet/ ïlecteban aen Den 
3©tUerbal/ en ïDeeflct ©autoclö 25up0 SCtiDocaet 
PanManU/ in Bet gefelfcbapuantien^eere^oc# t&nm 
too??ïlnti2ie0<5ai! / 0aeöf-f)eetenen2Cmbaffaöeur0 
öeö ^eifec0/ gefonöen aen ben $?ince ban ©cangien/ 
mettetboo?f$accö02t/ en begeerten fijnatibiltf opjN 
fiere articulen ban ’t boo?f3 accoort. <Daer op be boo?^ 
fcfi?cben $?incc ban <©rangicn/ Staten ban 
Janb en êeelanb/ befe anttooo?be öebben oberge? 
geben. 

MYn Heere de Prince van Orangien, en de Staten _ 
van Holland en Zeeland, gefien hebbende de 

brieven van credentie van wegen mijn Heeren de Ge- ban De 
neralc Staten van de Nederlanden , by mijn Heere van ipiince 
Willem! en Meefter Paüwels Buys Advocaet van 
Holland, in’t gefelfchap van mijn Heere de Ambafla- op jjet 
deur van den Keifer, daer toe ernftelijken verfocht we- accoojt 
fende, overgebrocht aen den voonz Heere Prince , en ^an ^ 
daer uit verftaende, dat de voorfz Heeren Staten be- niacftt. 
geerden te hebben haer advijs op eenige articulen befio- 
ten by maniere van eeuwig edidt ih den naem des Ko» 
ninx, tot beveftinge desvredesftreckende,tuffehen de 
Landen van herwaers-over, en Don Johan vanOo- 
ftenrijk, welke articulen henluiden van gelijken zijn 
vertoogt geweeft, hebben geantwoord, en antwoor¬ 
den het gunt hier na volgt: te weten ten aenfien van de 
voorfz articulen, dat fy luiden niet konnen nalaten 
grotelijx te loven en prijfen den heiligen yver en loffe¬ 
lijke begeerte, die mijnen voorfz Heeren de Staten 
tonen te hebben, om ons arm bedroefde Vaderland 
weder te ftellen in de geruftigheidenftilligheid, 
fo lange tijd begeert: en vermenen vafteiijk, darde 
voorfz Heeren Staten in het felve geen ander opfiente, 
ofvoornemen en hebben gehad, dan om eenmaeldit 
arme benaeude volk te verloffen van foveel ellenden 
en cativigheden, daer mede fy alrede by na ganfehe- 
lijken ondergekomen en vernielt zijn geweeft, door de 
wrede en onverdragelijke tyrannie der hoveerdige 
Spaenfe Natie, en onwettige Regeringe by henluiden 
ingevoert : mitfgadersom in toekomende tijde goede 
o-eregeltheid en fekere remedie te ftellen , om hier na- 
maefs in gelijke ongemacken niet te vallen, meteen 
veftingeen onverbrekelijke onderhoudinge der ouder 
Previlegien, Rechten en Vryheden des Lands : en 
dat fonderlinge hare voornemen is geweeft, met de 
voorfz articulen te handhouden, in als en ov^r> e 
lefte Pacificatie gemaekt en befloten in de ftedevan 
Gent, den 8 Novembris leftleden, fulx als fy malle 
hare brieven, aften en'proteftatien altijd belooft en 
verfekert hebben, wefende het felve fekerhjk lofweer- 
dig en prijfelijk,.ook by alle onfen nakomelingen. 
Maer nochtans na dat de voorfchreven Heeren Prince 
en Staten van Holland en Zeeland, de voorfchreven 
articulen wel particuiierlijken van pundt te pundt had¬ 
den overleid, na de tegenwoordige gelegentheid der 
faken , en noodlijkheid van dien , die henluiden 
dwingt alle omftandigheid heden wel te overwegen , 
o-elijk ook ten tijden van onfe Voor-vaders, die in ge¬ 
lijke verlopen nimmermeer nagelaten hebben te ver- 
foeken en te verkrijgen van hare Prince nieuwe en 
loffelijke Privilegiën : fo heeft hen gedocht, mitby 
de voorfchreven articulen noch niet volkomelijken QC VÜUiïtmtvwu aiuvuiv» -- , ' 

van als en was yoldaen, den goeden yver en begeer ^ 
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der voorfz Heeren Stateh hier voren vermeld; Want 
ten eerften, fcheen dat de voorfz oude privilegiën des 
Lands, die fy luiden by alle wegen begeren beveiligt te 
hebben, daer in omwegen bevonden worden, grote- 
lijx verkort te zijn, fo door dien dat daer indevryheid 
en macht van de Generale Staten te vergaderen, den 
genen dien het felve van allen ouden rechts wegen toe¬ 
komt, bedektelijk was benomen : als mede door dien 
dat de Staten van den Lande gebonden zijn aen nieuwe 
en nooit gebruikte verbintenifle en eeden: daer be- 
neffens dat men ook de openbare inbrekinge der felver 
privilegiën klaerlijk bemerkte,uit de onbehoorlijke 
verholdinge van de Grave van Buren, die (fo alle de 
werelt weet) gelicht en vervoert is, tegenS alle recht, 
reden en privilegiën der voorfz Landen: het welk te 
meer in te fien Hond, dat de felve privilegiën alfo wor¬ 
den ingebroken in’t beginfel, en in een handel die uit- 
druckeiijke en fonderlinge behoorde te dienen totwe- 
der-oprechtinge en be'veftinge der felver: fonderlinge 
teninfien van een particulier perfoon, endieingenige 
fake kan mifdaen hebben: het welk leer weinig hope 
was gevende, dat het felve tegens den volke en den Stel¬ 
den in ’t generael foude hier namaels onderhouden 
worden: tegens den welken geen materie en fal gebre¬ 
ken, om hen-luiden met rebellie en crimen lelaeMa- 
jefteit te befchuldigen: daer by gevoegt dat in defen 
handel opentiijk gedaen word tegens de voorfz Pacifi¬ 
catie van Gent, hoe wel ten nadeel het felve ge'daeh, 
is de gehele vernielinge der felver, waer toe de voorfz 
articulen fchijnente ftrecken, het welk noch opentlij¬ 
ker blijkt, dat d’approbatie en aggreatie van dien, geen- 
fins eenvoudig noch categorijke en is, fulx als de reden 
en gewichtigheid van fuiken fake wel vereifchte, maer 
gehelijk dependerende van fekere aftriólien en weder- 
halinge, gelimiteert en onderworpen, tot een ontallijk¬ 
heid van bedriegelijke uitvluchten, en in alles gelijken¬ 
de de felfde de welke ten tijde van mijn vrouwe van 
Parme,een fo grouwelijke bloedvergietinge veroor- 
faekt hebben,tegens de welke ook by den Geputeerden 
Van den voorfz Heeren Prince en Staten van Holland 
en Zeeland geprotefteert en publijke a&e verkregen 
was, belangende de aggreatie, by na in gelijke termert 
by den Raden van Staten gefchied; daer en boven be¬ 
vinden de voorfz Heeren Prince en Staten van Hol¬ 
land en Zeeland, fommige poinden (naharenver- 
ftande) der reputatie en eere des Vaderlands lo nadee- 
lig, dat fy vermeinen dat ten eeuwigen dage de gedach- 
teniffe van dien, en ook de nakomelingen, een grote 
fchandvlecke foude in gedrukt blijven : door dien dat 
wy den genen die ons fo overlaftigt en onweerdelijken 
hebben getradeert, niet alleen fouden hebben geloont, 
en hare befoldinge gegeven, maer ook getreden fouden 
zijn in compofitie en overkomfte met den genen die 
wy by openbare edide, en by autoriteit van den Co- 
nink,en van de Staten verklaert,en particulierlijken 
byeen inftrudie voor den Staten van het heylig Rijk, 
hebben doen befchuldigen alseerlofe fchelmen en re¬ 
bellen, de welke verbonden en confpiratien met den 
Spangiaerden gemaekt hadden: en dat noch meer is, 
dat wy geleden en met onfen voorwetqn toegelaten 
hadden, buyten onfen Vaderland gevoert te worden, 
onfe bagguen, juwelen, geld, goed, koopmanfehappen, 
en brandfehatten fonder eenige tegenfprake: daer en 
boven docht den voorfz Heeren Prince en Staten van 
Hollanden Zeeland, dat daer in niet behoorlijk over¬ 
wegen noch ingefienen fijn, de refpeót, ere en dank- 
baerheid die wyfo de doorluchtige en grootmachtige 
Coninginne van Engeland, als mede mijn Heereden 
Hertoge, broeder des Coninx van Vranckrijk fchuldfg 
fijn, die ons in onfen nood fo ganfehen goeden wille en 
genegentheid bewefên hebben, om ons by te flaen , en 
met haren goederen uyt de verdruckinge en flavernye 
(daer wy ons doen ter tijd in vonden) tetrecken: de- 
wylede reden wel foude hebben vereyfcht, datmenfè 
daer mede hadde begrepen, in uytgedrukter en eerlij- 
ker fprake. 

En ten lellen en bevonden niet dat in de voorfz arti¬ 
culen den ihwopnderen van Holland en Zeeland, met 

enige verfekertheid verfien waren: den welken men in 
den leflen vrede-handel tot Breda, veel voordelijker 
en redelijker verfekertheden geprefenteert heeft, ge¬ 
lijk men ook noch leftmael in den vrede-handel tot 
Gent foude gedaen hebben, ten ware hare Gedeputeer¬ 
de fo mondelinge als fchriftelijk verklarende, datfyin 
geender manieren verftonden met anderen te hande¬ 
len , dan met den Staten felfs, hadden willen vertonen, 
hoe fy aen haer fijde ter goeder trouwe wandelden,pro- 
tefterende, dat fo men van meninge ware geweeft, van 
Don Johante ontfangen,en fomen met hem foude 
moeten hebben tradleren, in fulker voege alfmen nu 
doet, dat fy andre verfekertheden fouden vevfocht heb¬ 
ben , fulx de reden en gelegentheid der fake vereifch- 
ten. En in defen Articulen en word niet alleen van ge¬ 
ne verfekertheid, maer ook niet vermaent van de par¬ 
ticulieren wederom in haer geheel te Hellen, roerende 
hare goeden, Stkten en gouvernementen die fy hebben 
in verfcheideïn plaetfen van herwaers-over, en infge- 
lijx, in het Graeffchap van Bourgoingien , het welk 
nochtans volgende den voet van dej-Pacificatie(d’welk 
doen ter tijd niet gehandelt en worde dan metdeGe- 
neraleStaten van de landen van herwaers-over,eno- 
verfulx niet uitdruckelijken gefpecificeert en mochte 
worden) na alle redenen wel behoorden bedwongen te 
fijn geweeft. En dat meeris, en konnen fyluiden in 
de voorfz articulen gene verfekertheid bemerken, ook 
voor den anderen Provinciën, en al het gemeen arme 
volk van herwaers-over, gemerkt dat aldaer ^ noch van 
Burchten en Galleien af te worpen (uit de welke nóch¬ 
tans als een yegelij ken wel kennelijk is, foveelquaeds 
is gefchied) vermaent noch geroert en word, nochte 
ook uirgedrukt eenige particulariteiten, noch verkla- 
ringevander vergetene daer in vermeld, kwelk den 
gemenen volke niet anders dan fufpeól en mag fijn, 
d’welke opentlij ken, en nu ook in den leften affeheid 
tot Hoey gedreigt wefende, voorwaer wel goede ver¬ 
fekertheid behoefde voor den toekomende tijde, als de 
landen ontwapent en Don Johan inde autoriteit van 
Gouverneur beveiligt fal fijn, al en waert maer ten 
infien van de exemplen des voorleden tijds: maer ter 
contrarie fchijnt dat men den Staten wil accommode¬ 
ren met Gouverneurs tot haer believen, voor defen 
mael gelijk al waermen van meninge hier namaels hen¬ 
lieden te benemen alle middelen van hen verfekertte 
houden tegens den quaden opfet der gener die men 
hen-luiden meent tot Gouverneurs te geven. 

Om kort te maken, daer waren veel anderedierge¬ 
lijke articulen, die men na het bedunken des voorfz 
Heeren Prince en Staten van Holland en Zeeland,wel 
behoorde te overwegen en merken, was daerom haer- 
luider voornemen, om al het felve by gefchrifte te Hel¬ 
len , om de voorfz Heeren Staten over te fenden, en 
hen-luiden met eenen te verklaren, dat het nu den tijd 
was (om volgende de voetftappen van onfe voor-ou- 
ders) te verloeken, vervolgen en verkrijgen verbre- 
dinge en vermeerderinge van de privilegiën, rechten 
en vryheden, ons by hen-luiden achtergelaten , byfon- 
der nu hebbende daer toe fo goede occafie en gelegent¬ 
heid, om niet wederom in gelijken ongemak te val¬ 
len : maer fo fy luiden befich waren met de voorfz 
punóten en articulen te beleiden, en by gefchrifte te 
Hellen, ten einde als voren, is hen-luiden behandreikt 
geweeft copie van de miftive die de voorfz Heeren Sta¬ 
ten aen den voorfz Don Johan gefchreven hadden , uit 
de welke fy verftaen hebben, dat de voorfz Heeren Sta¬ 
ten belooft hebben, fonder antwoord op de voorfz ar¬ 
ticulen te verwachten, met den voorfz Don Johan te 
befluiten, en hem te verfoeken de felve articulen te on¬ 
dertekenen , met belofte orn die te doen publiceren, en 
hem in den Lande te ontfangen: daer van de voorfz 
Heeren Prince en Staten van Holland en Zeeland wel 
verwondert zijn geweeft. fiende fulke veranderinge, 
gemerkt dat de date van de voorfz miftive by nawas 
van den felven tijd (fo fy hen-luiden ook feerkorts 
daer na behandreikt waren ) dat de voorfz Heere van 
Willerval by hen-luiden gekomen was, want boven de 
contrariteit die fy luiden in defen handel vonden,docht 

hen- 
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henluiden ook dat defe verhaeftinge ,van een fake van 
fo grote confequentie, daer deganlche welvaert oFhet 
verderf van alle defe Nederlanden aenhangendc was, 
geprecipiteert was, dies niettemin, dewijlefyluiden 
achten en vaftelijk geloven het felve gefchied te fijn,om 
de landen fo veel te eer van de Spangiaerden en andere 
vremde onderdruckers des Vaderlands te verloffen- So 
en konnen fy niet anders dan wenfchen (fo fy ook doen 
van ganfcher herten, en God den Heere bidden ) dat 
den uitgank mag wefen, fo hem die alle goede liefheb¬ 
bers des Vaderlands begeren: foveel hen-Iuiden aen- 
gaet, dewijle nu te vergeefs foude fijn veel redenenter 
contrarie by te brengen, te debatteren’ of wederleggen 
een fake af gedaen fij nde, beloven fy en verfekeren den 
voorlz Heeren Staten, dat fy den vrede tot Gent by al¬ 
le we^en fullen onderhouden, verhopende dat de me- 
nmodder voorfz Heeren Staten fulx mede is,den feil¬ 
den0 biddende dat fy in allen voorvallen metter daed 
willen bewijfen, fulx fyluiden op haer fijde tot allen tij¬ 
den bereid fijn te doen. Niet te min, opdatmen met¬ 
ter daed mag fien, jlat fy niet anders en begeren dan te 
vorderen het vertrek der Spangiaerden en andere uit- 
heemfe, en beveftinge der vrede, en rufte, mitfgaders 
der ouder privilegiën , rechten en vryheden der lan¬ 
den : fy fijn te vreden de voorfz articulen te loven en te 
ondertekenen behoudelijk en onder conditie, dat de 
voorfz Heeren Staten eerft en al voren, believen va¬ 
ftelijk en onweder-roepelijk te befiuiten, en henluiden 
daer van behoorlijke a&e obligatoir in forme te geven, 
by de Heeren Staten, Gouverneuren van de Provin¬ 
ciën , Hoofden en Colonellen behoorlijk getekent, dat 
in fo verre de Spangiaerden binnen den tijd t’harer vers¬ 
trek met Don Johan gefield en geaccordeert, niet met® 
ter daed en fullen vertrocken fijn uit de landen van her- 
waers-over, dat in fuiken gevalle (om eenmael te ver¬ 
hoeden defe uitvluchten en lank wijligheden die ons tot 
noch toe fofchadelijkfijn geweeft) de voorfz Heeren 
Staten breken en affnijden fullen alle vordere commu¬ 
nicatie met hem , en’t voorfz vertrek by wegen van 
wapenen fullen vervolgen, fonder daer na meer te ver- 
ftaen tot eenigen handel of t’famenfprekinge hoedanig 
die foude mogen wefen; en dat henluiden gelieve ook 
ander mael a&e en gelijke verbintenifTe te geven, dat 
na het voorfz vertrek, noch fy noch de voorfz Gou¬ 
verneurs , Hoofden en Colonellen den voorfz Don Jo¬ 
han nochte andere voor Gouverneur van den lande en 
fullen ontfangen, toelaten nochte erkennen, voor en 
aleerhy weder opgericht engehelijk voldaenfal heb¬ 
ben, alle poin&en die eenigfins fijn ftrijdende en con¬ 
trariërende de voorfz privilegiën, rechten en vryheden 
des lands, of eenigfins nadelig de Pacificatie van Gent, 
yolgende Welken allen en eenen yegelijken wederom 
geftelt fullen worden in allen haren goeden, fo wel in 
Bourgoingienalsherwaers-over: en dat alle de voorfz 
privilegiën en vryheden geconfirmeert,geratificeert en 
beveiligt worden,volgende het gene de voorfz Heeren 
Staten ten tijde des vredehandels tot Gent, folemnelijk 
belooft hebben by hare gefchrifte, aen haren Gedepu¬ 
teerden van date den z8 O&obris, 1^76. Gedaen tot 
Middelburg den 19 Februarij, 1577. Onder ftond ge¬ 
tekent , GuiUiame de Najjau. En noch een weinig le¬ 
ger, By ordonnantie der Staten van Hollanden Zee¬ 
land , ondertekent, 

CTaymon. 

®iet op peBöeti be Staten Cienerael befe naboigen* 
be actegepaffeett. 

fce ^>ta? 
ten 
nerael 
gegeücn 
op tber* 
foefc ban 
be ©eece 
302fncc 
toan <&■' 

tanglen/ 
aten 

toan lof 
lanü en 
gcelanö. 

O TB firnöcn ben eerficnffêartp/ anno 1577. iBijn 
i^eren be <®enerale Staten ban be $cberian* 

ben / gefien pebbenbe ’tgefcp2tft ban mijn üeere öe 
TBïtttCcban<£>rangicn enbe Staten ban j^ollanben 
SÉeelanö / obergegeben op ’t berb?ag gemae&t tuf* 
fcfien ^>on ^an ban <©ofienrijb/i!ïiööcr banben €5ul* 
ben ©liefc/ en be <8enera!e Staten ban bc jseberlan* 
Dcnbcm^beiSmacnb^JFebmarp 1577. berBlarenbe 
boo2gcfcp2ebcn denerale Staten / bat pun intentie 
altijögetoeeft en alg norij W/ be fBacificatiebinncn 
bentin be maenb ban jlob. lefileöen tuflfepen be Crc. 

1577* 
ban ben ^eere TBjince boo?f3 ben Staten bart nollanb£C 
en^eeïanbenparen 25onbgenotenen benboo?f3 ge* 
nerale Staten opgericljtet metter baeb te berpanbpa*“ 
benenonberpouben/ en onber anbere bingenteboenct 
toebec opriepten of reb?efferen / alle ’t gene bat bebon* “ 
ben fal too?ben / bat gebaen en boo?genomen io tegen#“ 
en boben be p?ibilegien / gereeptigpeben/ b?ppeben encs 
Sfantien ber Jlebetlanben/ fo biel in ’tgenecael al# 
particulier / en bat fp berfiaen be ^paenfe/ fjtaliaen* 
fe / en S&ourgoenfe folbaten boo? getoelb ban toapenen 
te boen bertrecPen uit be jScberlanben in confp?mi* 
teit ban’t boo?f3 accoo?t of berb?ag/ in gebal batbe 
boo?f5 folbaten niet bettrocBen 3ijn/ metter baeb uit 
be boo?f3 Seberlanben binnen ben beftemben tijd/ 
bolgengi’terp?efTe bebelbat punluiben i# gebaen ban <c 
toegen 3ijnboo?fï|oogf)eib/fonbet topber te berfiaen cc 
tot eenige panbelinge of communicatie om bet ber* (c 
treb ber boo?f3«^pangiaerben eenigfins tebiffereren: (C 
en aengcmerbt be ^tadpouberen ban ben JB?obin* 
cien/Hoof ben en Ctoerfien Colonellen banben Prijg#* 
bolb gepouben fijn ficli baer na te reguleren: fo falmen 
aenpaet berfoebenbat fp-luiben ban gelpbentoillen w 
onbertebenen gelijbe refolutie / toaer ban befejegen* u 
b300?bige acte W afgebcerbiget / en ter ojbonnantte <t 
banbenboo?f3 generale Staten onbertebentbanben te 
<©?iffii>r ban 2B?abanb op bag en jaer ats5 boben. 

<c 

(C 

<c 

DC TBd'nce ban Crangien Beeft omtrent befe tjjb 
gefonben jBr. ^aubiefö 23uisf Sfibbocaet ban ben 

lanbe ban ^ollanb/ na atrecBt aen ben C5?abeban 
©offu/ Beeft Bern boostö mebegegeben bjïeben ban 
creberitie óen be Staten ban ötreefit / 00b met fpecia* 
ïe procuratie/ om te Banbelen en te tracteren mette fel* 
be Staten op’tfiub banbe fatiWactie. %p Beeft 3üne Jgy 
pjopofitiena hertoog ban 3ijne Brïeben ban crebentie ^c. * 
enprocuratie/gebaenben 12 JlSartp/berblarenbe pen* pau» 
luiben be goebe opreepte toille en genegentpeib banben gig 
Prince boo?noemt/om ben gemenen lanben en b’inge* ban 
fetenen ban bien / infonberpeib ben lanbe en Sliept gen aen 
banötcecpt/ baer afbe Coninb pem pet goubetne* 
ment bebolen pabbe gepab/ toeberom te dengenen 
pelpen panbpouben in paer oube b?pbom / rufte en acbaea 
toelbaert / in ber boegen bat fijn Cjcc. geen fabe fo feer 5« 
ter petten en pabbe / al.ö ’t boo?f3 toelbaren ber lanben fan 
te bobberen / aioppberpoopte bp alleberfianbigebe* möt. 
bent te fijn / en genoegfaem te blpbenboo? be grote la* 
fien/bofien/ moeiten en arbeib bp pem gebragen en ge? 
baen inbe toapeninge/en toeberfianb tegen ben ^pan* 
giaerbenen pare ^eetfepapppe/ ben lanben folafiig 
en fcpabelpb fijnbe/ ’ttoelb pp metter baeb te meer 
foube betonen / biefenbe be boo?fcp?eben Eanbenen 
fieben ban ötreept toeberom gebomen onber 3ijn gou* 
bernement / om alle faben bp rnibbel en abbijg/ fo ban 
be Staten ban ben felben Eanbe/ alöbanbeiBagi* 
firaten en ïlegeerbero ban ben fieben / totbo?beringe 
ban pet gemeen befi te beleiben. Cntoat bpbeTpaci* 
ficatie in j^obemtot lefileben gemaebt / tufpepenbe 
Staten ber ^eberïanben en 3tjn ©finceUjbe Crcellen* 
tie / mitfgaber^ ben Staten ban ï|ollanb en ^eeïanb/ 
toas gefloten en berblaert in effecte/ bat ober befie* 
ben en plaetfen begrepen onber be commiffieban ben 
Coninb bp 3pn Crcelhontfangcn/ en buiten fijn gebteb 
engepoo2faempeib aföboen toefenbe/3öncommiffte 
foube blnben gefeporfi / ter tijb en toplen toe bat pp be 
felbe gegeben foube pebben fatieffactie op ’t gunt baer 
infpIuibenboo?fijn gouberneringe foube mogen p?e* 
tenberen geintereffeert te 50n. ^at bacrom 3ün€jcc 
niet pabbe toilien nalaten boo? pem / be felbe fattéfac? 
tieenbolboeninge ben boo?nocmben Staten ban Ut* 
reept te boen acnbieben malled bat eenigfinsfrebelpb 
toao/ acpterbolgenbe ben lafi en maept pem pautoelss 
jèuio baer toe fpetialijb gegeben / ten einbe baer na be 
fieben en lanben ban Streept fouben mogen toecbeit 
geboegt onber ben goubernemente ban be felbe 5ön 
Cjccellentie/ fonber bat bp pemanb ftoarigpeib be* 
poo?be gemaePt te toerben op’tfiuP enberfcpeiöen* 
peib ban Keligie (als* fijn Crc. bermoebe eenige mo* 
gelpB pem baer aen te ojfenberen) alfo een pegeinfi 
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pent motptc berfefiert pouöen/öat fïjn «ürccl. niet ban 
meninge toaö eenige beranöetinge ban Seltgte alöacc 
te maken/ of ö’ejcercttie ban öe jegentoootéigc Religie 
Binnen eenige fleöen of plaietfen ban’t «^tiept ban Ut- 
reept te betpinDeten/ gelijbmen moepte pen bat fijn 
«gjccellenttè öefelbe paböe toegelaten binnen ^cïjoon- 
Boben/ apeefop en meet ajiöere fleöen ban l^ollanö en 

' i' ^eelanö Den tóeöecom begeben Debbenöe onöet fijn 
noubetnement als? ^taöpouöct ban öe felbe lanöen / 

,J:‘ toenöe öaet beneffenö De Staten betmanen / batfp 
j lutöen in öefe oob toilöen infien op ’t commoöite/p?o; 

h en boo?öeeI / ’t toelb De conjunctie ban De goubet* 
•* ' nementenöen lanöen fouöen inb/engcn/obecmttö De 

nagebuurfcDap en gcmeenfcljnp ban De panöelinge / 
tn goeöeten Die ö’ingefetenen öeö lanöö ban Utrecpt 
tjebben niet Die ban ^oUanö / en binnen De felbe p?o; 

" bincte. (CentoclbenenmeeranöeregoeDcrefpectenen 
002faben / ooft fijne jBaj. ©oo?ouDeten Doget memo? 
tie belooft Debben gepaö/’t goubernement ban DeiDe 
De boo2f5 Hanöen en P/obtncten te laten onöet eenen 
^taöponöer. Uierbpgeboccpt/ Dat alfult öe ^eete 
<0?abcban25o<TubetblaettDaDDe gefjab/ öatpppet 
goubernement Det lanDen ban atretpt niet en begeer 
De/ nocDteenbetlïtmDe aente nemen / ten toateöan 
Bp bepoo?l ijbc bebjillinge ban Den P2tnce ban «©ram 
gten/ $c. ©p alle’t toelb öe boo2f525upöbetfocbtbp 
Den Staten fulje gelet/ en geaöbifeect tetoetöen/öat 
Dp mocöte rapporteren eenig goeölijb anttooojö. 

©e^ta^ 3^e Staten ban Streept metten anöeten beraet; 
ten ban flaegt Debbenöe op öefe fabe / fo toaren öaet Dibetfe o; 

pinien/fommige toaren geftnt öatmen enige acticulen 
JoJen" roncipieren fouöe / öaetop men fatiöfactie fouDe bet; 
Hen op te foeben aen Den Prince.?finöece Darmen eeeft fouöe aen 

De Staten <0enètael en ïtéöen ban ^tate berfoeben 
SeSet aöbpö / toat fp lutöen Daet in Doen fouöen / eenige ,oob 

Datmen bepooröe te berfoeben Den «©23be ban 25offu/ 
alötoefenöeeen ©atpolijb ^eete/tot DenluiDet ^>taö; 
Jjouöet/ en öatmen Den Prtnce ban <©rangien/öie ban 
een anbet fóeligtetoaö befjoo?öe af te fiaen /alfo oob in 
De pacificatie ban «©ent geen mentie en toaö gemaebt/ 
Dat De p’obincic ban Streept onöet ’t goubernement 
ban De P/tnceban ©rangien fouöe moeten bomen. 
lÊaet alfo De boo:f3 $Ér. pautoelö 2Supö betmaen 
gemaebt Daööe in fytt p?opofitie ban febete uniebp 
Den lüeifer gemaebt in ben jare 1334 öaet bp gefeit iö/ 
DatilolianD en Streept ten eeutoigen Dagen bpeen 
^taöpouöec getegeett moeten toecöen/fonöer Dat Dié 
gefcDeiöen mogen too?öen/pet toace bp teftameme/eo; 
Dicille/ Donatie/ ceffie/ toiffelingê/ becbopinge/tracta; 
ten ban petst / ban poutoclijb / nocD geen anöere oo?fa; 
Ben Doe Dattet gebeuten mocljt/($c. fo ö?eben öe gene/ 
Die Den p?ince toegeöaen toaren feet bett Daet op/öat; 
men De fatiöfactie aen De Prïnce fouöe berfoeben: 
toant fp feiöett / Dat öe P2ince en De Staten ban l^oU 
ïanö en^eeianö/ntet en fouöen geöogetti Dat öe lanöen 
ban atteefit ban fijn gounetnement getogen fouöen 
to02öen. ?filiegeetDen 00b becfcDeiöen ftéacigöeDen Die 
Den oberbomen fouöen mogen/inöien fp luiöen ban öe 
ianöen ban ^ollanö gefepareett fouöen toetöen / fo 
obetmitst öe lanöen ban atrecDt genoegfaem in öe 
ïanöen ban ^ollanö begoten 3ön/alst anöerfinsf: toant 
De ^2tnce Debbenöe onöet fijn gebiet öe fteöen ban Den 
lanöe ban ^ollanö/JBcefop/iButöen/^clioonljobcn/ 
en genoeg tot fijne toille/of met Dem geaUtcett/Culen; 
Burg/ ©panen/ <ic. licDteltjberöieban üttecfjt fouöe 
Bonnen benautoen/Danlgaerlem en?imgeröam/toaet 
D002 en obermitst öe folöaten öie t’ötrecDt toaren / 
Daer toe toeinig appatentie toast/ om Die gunt te too?; 
Den/ betmttss fauteban gelöe/ fo fouöe licliteljjb tuffen 
De folöaten en bo?geren ttoifl en oproerte mogen bo; 
men / öocb niet uit moettoilltgDeiö/ maet uit öefpera; 
tte/gecaufeert öoo? groten nooö en utterlijbc armoeöe/ 
Daer toe fpbetmitstöe boojgaenöe menigbtilöige en 
ianbtoplige lafïen en boften geb?ocljt toaren / foöat; 
men öe teninge tot onöerfjouö ban De folöaten niet lam 
get en boböe futneten/ en öe Staten «©cnerael Dun irt 
De laflen lieten ficben/gebenöe alleen eenige góeöe Do; 
{je ban betlicDtinge/ öaet niet na en bolgöe. ^uljc Dat 
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öen p?ince Deniuiöen 0002 fulbe BenautDeiöfouöe 
ötoingen t’ontfangen alfuibefattsfactie alst Dem belie? 
ben fouöe / öaet DP nu apparentelijb Deniuiöen fal ac; 
co/öeren alfulbe fatiöfactie alö fp in reöeltjbDeiö bege; 
ren fouöen mogen. €n op öatbiijben fouöe mogen 
Datfe geenbecanöertnge in öe ïteligte en focljten/ alle; ww 
geeröen fPDetcomp?omist ofte unie ban öen n feb. 
«eintelijb gaben fp Den boo2ttoemöen$Br.$autoclst 
25uist boo^ anttoooté en affcDcit/ Dat fpöen^/ince bauwt* 
ban «Drangien beöanbten bahöc goeöe gencgentljeiö v«st/ 
öie DP De ^obincie ban ütrccljt toaö toeDiagenDe / 
baDen Dem Daet in te totllen continueren / en Dat fp 
metten eerften eenige acticulen fouDen Doen concipie; 
ren/ öaec meöe 30 eenige «©eöeputecröen aen Den JJgcn 
^2tnce fouöen fenöen / en fatiöfactie berfoeben. 
^it fenöen ban öe^?incegen öie ban UtrccDt/guam 

tcrflonö ten oren ban öie ban öen ïfïaöe ban &ta- 
te/ Die fb lange <£on3annocD tot «©ouberneur niet 
en toaö geaccepteert/Den nocD met Det goubernement 
«©enerael toaren bemoepenöe. ^efe ftD#ben Den20 pecta.' 
l^artp 157 7 aen öe Staten ban atcccljf* 3tiö öatfp 
per ff aen Daööen/’tgene ban toegen Den ^/incebaii 
©rangïen Den luiöen bp jEr. pautoclö 25uiö/ nopen; fu oe 
öeöe fatiöfactie boo?geppi!öen / en’t gene bpfjenltm 
Den Daer op gerefolbeert toaö / te toeten: öatmen ban reent 
Daten toegen fouöe concipiëren öe poincten en actie. / “ 
Daer ban men begeren fouöe fatiöfactie ban DeboO/ffcc 
$2ince/ en Daer op men Dem alö ^taöbóuöer ban “ 
l|ollanö en MtcecDt fouöe ontfangen. 3©aer op fp niet« 
en Daööen bonnen laten Deniuiöen te fcD2ijbcn/ en la;ce 
ten toeten / Dat Doe toel öe pacificatie geen mentie ente 
maebte,banatrecDt/entoel öifputabel fouöe toefen/tc 
atcecDt onöet’t 7 art ban öe pnctficatiemetbegre;cr 
pen te bonnen toefen; öatfenocDtanötoelmocljtenUj;ct 
Den / öatmen Deboo?f5 puncten en artte. concipiecröe/u 
DocD Datmen öe felbe Deniuiöen fouöen ober fenöen ence 
communicerenomDsnluiöermeninge öaeropteber;cc 
nemen al eecmen Daer mcöe aen Den p^ince fctjkhe/u 
’t toelb fp becfocDten en niettemin ban toegen Den tc 
mnbDsnluiöenbelaffenalfoteöoen. cc 

UEiööelrettjö toaren öc acticulen öaermen fatiö; ®c^Iaa 
factie ban begeren fouöe / geconcfpieert / en fp Daööen 
De felbe 00b Doen communiceren met Daten €ertö- fenöen 
biffcDop / Die boo? anttooojD gaf / De felbe boo? gocD te *>« a«i# 
bïnben/ en Debben Dien bolgenDe De felbe ObérgefonDen JJJJ1 f„ 
aenDenKaDeban^tateboo2f3ben 27 jiaartpi?77* fattffae» 
boegenbe Daer bp copiebanDe unie ban’tgouberne;«««w 
ment Di<* boren bcrDaelt / bcrfocDten Daer op / Dat De 
felbe fouöen gelteben metten eerften Deniuiöen Darc &at' tg 
meninge ober te öoen fcD?ijben/ ten einöe fp Deniuiöen gf 
Daer na fouöen mogen ricDten/ enganfcljelijb toeten ff3a 
toat fp Daer in toijöerö fouöen Debben te Danöelen. geeam* 

^>ie ban öen Jüaöe ban &tatc Debben op öen 3 lnun^ 
P2iliö geanttooo?b acnöe boo?f3^ecrcn ^tatenban^J flm 
atcecDt / Dat fp naeröer gelet Debben op Deboo?f5 fa; öen 
be / en Deniuiöen feer trcffelijbe en pregnante reöènen 
en confiöeratie boo?-gebomen toaren/ om De toelbe gfeïai» 
blaerlpbenfcDeenbatfe ntetgeDouöen en toaren ccni; ben Sa» 
Óé fatiöfactie ban öenp?ince te moeten ontfangen/^ ban 
nocDte onöet fpn goubernement te bomen/ 00b onaem gJJS» 
gefienöe unie in Daten totef gcallcgeect / ten minfien re» m 
De faben toel fo geftelt te 3ön / Dat öie toel beDoo2öe aen J* 
te ftaen tot öe bergaöeringe Der «©enerale Staten, 
jBelbe reöenen en confiöeratien fpobergefonöcnDaö; nnge» 
öen aen Den p^efiöent en ïlaöen öeö üoninje t’öt; &ouöett 
recDt/ om De felbe Deniuiöen D002 te Douöen / ten einöe 
fp öaer op rtjpeljjb fouöen letten / en Den Daer na te la; ue ban 
ten toeten Dare intentie öaer op / om bofgenö topöerö 
öaer ingeo?Dineert te too?öcn fo bebonöenfouöetoo?; 
öen te beDoren. €n toaö onöertcbcnt / Bem. fanjen, 

^e confiöeratien öaer af fp in paren b?ief men; 
tie toaren mabenöe/ toaerom Dat De Piobinie nart 
atreept nieten bepoo/öc begrepen tc3ijnonöer’tfe; 
benöe arttcul ban De pacificatie ban «©ent / om te 
nemen fatiöfactie batt Den P2lnce ban «©rangien / 
ten fijne fp Dun fouöen begeben onöec f]jn«©ouber; 
nement/ toare begrepen in öefe 8 nabolgenöe artt; 
culerii t, 



Het tiende Boek 
754 u- - • r - 
Ccnft’ <£ett eeröep/bat W W a«.^ lig*5 
öemtien flCatie ban <0em / öacr laait Oe illatieban t% atttcui 
Saöf öepcnbccct/ nietgefeibentégetoeefl/bantoafljgl* 
»an^ta> lanö/ S&lanb./ 25ornmel en anbece O^affacteecEic 
te otiec fteöen . en men fc&oon bccltaen fjabbe/ bat öe bpq?; 
83?“' fctpcben feo&e; ban Htcecqt öaec onb^ ^ 
ïmcT öp öe gecompjefRObeect te toefen / fo Dabbe OetbbntaiOr 
fpfu-f' he getoeeft Die baec bp te boegen / enerpieffemenae 
SS' banDemi jtebenentanbe banStcecbt te makem 
tjtncie i; «optguut baec in ’t bocgf3 gtttcul uooj ceben 
iaan «it» jjggv. (02 nijjcenbe gefeib toaeb : ten etnbe be ipeobw; 

dèn ntet nebcrmmi^eect en fouben mi moetmen 
ftctjoojöc alleenlijk becjtaen ban be pactie ban be ^lobtrtctcn 

<0oubecnementen ban Holjanb en Rtwckt/ fa ^n 
fal ’t alljfecniet gualijk boegen befe unie. alötecmebe 

m 

fiuurii / iMv vu» 

ftanben bie Daecuitfpjuitcti fouben. <$e boojfg untó 
téluibenbcatébolgt.: • 

aerle by der Gratie Qods Rooms. Keifet»&c. ^{3» 

Doen te weten allen tqgen woord igén en toeko- Ian|,e 
mende. So wy in den jare i 8 leftledenbyQYergiftq banmol# 
vandeii eerwaerdigen in Gode > Doorluchtige hoogge- jjjrtj» *“ 
uuren v qriten raeereii rxLriiu^vMaujutui wi gemaefeC 
Palfgrave by Rijn,en Hertoge in Bey eren,onfen lieven fapöetfec 
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nernent ijieclem / ^cöoonljabep / jDutben / jSteupooet/ 
ban ben ^ecr0u / »t:' en niet bamienfieïj behoort tetefcre; 
BS, cm tot een gcljeie ^obincte / in toelkc ten base ban 
ranefen. ben tcactatebe ïPrtnceegeen hebei of macht en babbe. 

, iBen moet ook conftbeceren/ bat be intentie ban 
33 öe comcaljemen niet beeft aen enmacft toerben fuj* te 
3 toefen / bat Utrechtboq?f5 ba.ee onbec begrijpt / ober; 

mité bat in bet boo?f3 tractetcn men nou ban b een 
3ijbe/ noch ban b’anbec baec centge inentte af ge; 

35 maeöt beeft / enbaerom men’tboo?f3 febenhe arttcul 
„ alleenlijk beeftaen moet booj be gene bie ge-eypit; 

meert 3ijn / eiï boo? bie niet ge-crpumeert3ijn moet; 
„ men te famen laten in be felbe ftaet / baec Die boo? Det 
,, tractaet baaren. 
” A. €n of fckoon be intentie ban be contrakenten 

gebjeef! toare/ be boojf5 ftab / (leben enlanbenban 
„ Utrecht baer onbec te begrijpen / en tb be bjaerljetb 
„niet gelijk / batmen Ijen-lniben aifo acljtec gelaten 
„fouben kebben/ nabemael bommel enanbecegeaf; 
„foctccrbe plaetfcn/ bie niet ban particuliere fleben en 
„ 3011/ en ban minbec tmpojtantie ban bet gebele Hlanb 
„banatrecbtiö/bacrbJeltnge-e]cp?e|Teert 3&n* 

, „ c. batmen ficlj nieten bebooette bectoonberen/ 
„batmen eer mentte gemaekt beeft banbe ^benban 
„ Dollanb en Zeelanb / ban ban ’t S.anb ban Utrccïjt / 
„ booebien men alOöoe tcacteerbe niet alleen metten 
„ Dnnce/maec ook metten^taten ban J^olianb enw; 
„ lant/bte part? contrarie bielbemen ben luelken tmpo^ 
„ tcerbemeber te bebben baer lanb ganef en geheel /om 
„ be gemeenfebap ban be laften bie be eben ajbaer beo- 
„ ben ben cenen metten anberen / en om egaltken be ne; 
„ ccfïiteitcn bie öagclijjc mogen gebeuren te fubbemeren. 
„ 6. tDat be ante ban be tbje (0ouberncmentcn 

t au^r4vq «/ƒ -Fvij-iijcu i iwiiu^v; iii mv/ w** uywui 

Oom , doe ter tijd metter kerke van Utrecht by ge- «arel f 
woonlijke eledie, en ook by confirmatie van denH* ö”roè;3* 
Stoel van Romen^eprovideert , en de felve daer over renöe öe 
in temporaliteit cn, fpiritualiteit adminiftrerende de ®0UÜÏW 
voorfz temporaliteit, qndeftad, fteden en- lande van 
Utrecht, metten ganfehen inwoonderen van dien, uit 
goeden titule,en overmits deugdelijke gefundeerde re¬ 
denen by confentevan de vijf Godshuifen tot Utrecht> 
en confirmatie van den voorfz lloel van Romen daer 
na gevolgt, voor ons en onfen erven en nakomelingen» 
als Hertogen en Hertoginnen van Braband, eo Graven 
en Gravinnen van Holland geworven, en yan den 
voornoemde inwoonderen onfer ftad, fteden en lan¬ 
den van Utrecht, onfen nieuwen onderfaten in fulker 
qualiteit gebuerlijke huldinge ontfangen hebben, als 
de brieven refpedtive, daer op geexpedieert dat klaer- 
lijk inhouden en begrijpen.dat wy confidereren de gro¬ 
te fware laften , fchaden én oppreffien, die onfe onder¬ 
faten van Holland en utrecht voorfz. door menigful- 
dige voorleden oorlogen qn tochten van ruiters en 
knechten geleden hebben,en wat uite diftindfcie en ver- 
fcheiden landen en luiden, ook mede van de Gouver¬ 
neurs en Beveelfluiden over de felve, fomwijlen by 
klaren exemplepvele moleftenen verdriets gefproten 
is:. Confidererende ook dat onfe onderfaten van Ut¬ 
recht Geeftelij ken W ereldlij k in onfen lande van Hol¬ 
land merkelijk ge-erft en gegoed zijn, en van gelijken 
onfen onderfaten van Holland in den landen van Ut- 
recht,en willende de voorfz inconvenienten en oppref¬ 
fien voort meer verhoeden, en alle faken voor de toe¬ 
komende tijd dirigeren tot ruft, vrede, eendrachtig¬ 
heid en goede intelligentie beider landen en onderfa¬ 
ten , by goeddunken van onfer vrundlijke liever Vrou¬ 
we en Sufter , Vrouwe Maria Koninginne, Douwa- 
giere ,yan Hongarien, en van Bohemen, Eertsherto- 
ginne van Ooftenrijk,voor ons Regente in defen onfen 
Nederlanden,van de Ridderen van onlcn ordre,en van ,, /J TDat bc amc ban tuis «UJOUDmiemvnitu : i\eaerianuen,vanucjNiuuc.ra y«l*»^w.w-.».;rr„ ..... 

3> bacrom niet geb?0kmcn i$ / maer alleenlijk boo? eert j den hoofden,PrefideDt en luiden van onfen fecretenra* 
tsiöaefnrcbeert/metmefenbebcpactficattefoample/ : de en finantie,met rijpe deliberatie en uit onfer rechter 
w'.. r w^rpnfrhan. fuirorireït en volkomen macht jons VQorfZi „ ïnrmt kracbïe banbe felbe alle faken gepelt fouben wetenfehap, autoriteit en volkomen macht ^.ons voorfz 
S "n Sf'lümliatValtf Wc bUn b m ben «0U= I Land en oWchap van Holland, en «ÉUWjl 

5 > bleu: Of ten 3b öatter noclj beet potneten aen be 4$enc; j en lande van U trecht aen defer zyden der Yfele,met al- 
3>ralc Staten g>Temittecrt3ijn/baermen ook falmo; i len haren toebehoren,metten Gods-huifen en Kerken, 
» gen mieteren^ban befe fake/ en fattofactie gebenban j Ridderfchap, en borgers der felve fteden en landen, 
ÜUIuo . ^,v, mnr „ncpn rmfen erven en nakomelingen, Graven en 

3> b’ccne 3pbe en b’anbere. 
3> 7. Cniö beboojf5 fïab enlanbe ban Htrecbtban 
3> ^ollanb gefepacccrt in be contciöutienenrefo?t/ge 

voor ons en onfen erven en nakomelingen, Graven etï 
Gravinnen van Holland, en Heeren en Vrouwen van 
Utrecht, p-eunieert, geannexeert en vereenigt hebben: 

• ö..° _ mtrnpipn. fn dar fo 
DOllanb gefepacccrt in be C0mrtbuttenenref0?t/ge; Utrecht, geumeert, geannexeert en verecmgLucuucH. 

tCPUtCS2S:^0WntiCI»*“''■to^^Cn^'e,,w:*“i" toT/arv^Vafer^oSn^ be 17 Deobincicn. ^ ^ . 
3. €n boe biel booj be ante ban be boo?f5 p?obtn; 

3, tic gemaekt met l^ollanb bp kooglof. memo. Itctfcc 
3, <£atcl/ be felbe geerceptcert isf / betreffenbe ’t fatet ban 

’tgoubernement/in ber boegen bat be<©oubecneur ban 
Dollanb boo2beboo?f3unie ook moet toefen <®oube; 

5>neur ban Utrecht: nocljtanes f0 3tjn baerbiberfecon; 
U- «8-) ftberatien/om be toelke inbit poinct be boo?f3 ante je- 

33 acntooo?belijk niet en ücljoou te militeren / fo in ber; 
n fckciben faken en anbece poincten be boo?f5 unie] met 
” puiKtirltjken gcobferbeectcniei getoceU/en bat ook 
» bereben ban befe unie (nemenberegarboptetijb bat 
33 ötc gemaekt i«/ en be jegentooo?bigctijb.) 5ijnban bt; 

uj 32oen luiii; ucrgabecinge ban bcs©en. ——v ^— 
33 atibbelcetijb gebenbe alle rebelijke contentementen. 

<git betoijlc Uier in befe en nabolgenbcboekcn alte; 
metbedjael gemaekt faltoetken/ ban befe unie bet 

UL11UI Uli 5 aUHUAViviivu * - , ^ 
van nu voortaen van onfen en onfen nakomelingen 
we^en, Graven en Gravinnen van Holland,en Heeren 
en Vrouwen van Utrecht by eenen Gouverneur en 
Stadhouder geregeert fullen worden, te weten by den 
genen die nu is, of namaels wefen fal Stadhoudei onfes 
lands van Holland, die ook Stadhouder fal zijn onles 
lands van Utrecht opte felve gagien die een Stadhouder 
onfes voorfz lands van Holland gewoonlijk is te heb¬ 
ben, fonder eenige augmentatie: en fal de felve onfe 
Stadhouder in dier qualiteit de laft hebben op onfen. 
flote vanVredenburg binnen Utrecht, onfehuifentc 
Duerftede en ter Eem,en voorts op alle andere fterkten 
die in onfe landen van Ucrecht begrepen zijn, of na¬ 
maels begrepen mogten werden,alfulkenCapiteinen en 
bevelfluiden te ftellen , daer hy hem op betrouwen en 
ons mede verantwoorden mag,tot luiken gagien als den 
fel ven toegevoegt zijn of fullen worden. Ordonneren¬ 
de dat de Staten en fteden onfer landen van Holland en 
van U trecht van nu voortaen gelijkelijk befchreven en 
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geroepen en fchuldig Tullen werden te komen tot allen 
dagvaerden, vergaderingen en plaetlen, die henluiden 
van ons en onfe nakomelingen wegen,Graven en Gra¬ 
vinnen van Holland, Heeren en Vrouwen van Ut¬ 
recht aengetekent Tullen worden, om de defenfieen 
prefervatie der lelver onTer landen,om als eenerley lui¬ 
den, en onder eenen regiment ftaende,metten anderen 
ten beften daer in te handelen en te raden. Dat ook on- 
fen Stadhouder in der tijd , of fijnen gecommitteerden, 
voortaen jaerlijx verfben Tullen ten vernieuwen vande 
wetten en raden onTer fteden beider landen, tot Tulken 
dagen, en fo dat gewoonlijk en van node Zijn Tal. Or- 
donneerende voorts dat de Tententien van bannen, die 
van nu voortaen by elk van onfe Raden To in Holland 
alst’Utrechtgcpronuntieert, ten beiden zyden ftand 
grijpen en onderhouden Tullen worden , Tonder dat de 
gene, die in d’eene van beiden landen gedelinqueert 
hebben of gebannen Tullen worden, vluchtende in’t an¬ 
dere , aldaer veiligheid en geleide gebruiken, of eenige 
Van onfen vafaften gefuftineert Tullen mogen worden : 
dan andere fententien in civile faken gepronuncieert 
in den Rade van Holland,en Tal men in den landen van 
Utrecht, en degene die in den Rade t’Utrecht gepro- 
nuntieert Tullen worden,in den lande van Holland,niet 
ter execurien mogen leggen, fonder requilitoire, en at- 
tafchc. Item dat alle de beleningeen inveftituten van 
lenen, die voortijds van de kerken van Utrecht gehou¬ 
den plegen te wefen, voortaen gefchieden Tullen met 
fulke Tubftantiale woorden, datfe de proprietarifen in 
der tijd houden Tullen van ons en van onfen erven en 
nakomelingen, Graveen Gravinnen van Holland, en 
Heeren en Vrouwen’slands van Utrecht, blijvende 
anders de nature van de voorfz lenen, fo fy te voren te 
wefen plagen, verbiedende tot meerder verfekerheid 
defer onfer unie, annexie en vereninge voor ons eri on¬ 
fen erven en nakomelingen, allen onfen vafallen, offi¬ 
cieren, dienaren en onderfaten, van wat ftateen condi¬ 
tie dat fy zijn , tegens en in prejudicie der fel ver unie te 
doen, direótelijk noch indireótelijk, opte pene van 
onfe indignatie, en van ioo mark filvers, by den genen 
en elx van hen die daer tegens doen Tullen, t’elker reife 
te verbeuren, en t’applicerende drie delen daer af tot 
onfer behoef, en ’t vierde deel tot profijte van den aen- 
brenger en denunciateur. En gelovende en fubmitte- 
rende ons voorts mits onfen vryen wille en uit onTer 
voller autoriteit en abfolute macht, voor ons en onfen 
erven en nakomelingen, Graven en Gravinnen van 
Holland, Heeren en Vrouwen vanUrrecht,dat wyom 
meerder vorderinge en verfekertheid beider onfer lan¬ 
den voorfz, als Holland en Utrecht, defelve tot genen 
tijden van den anderen fcheiden, of fepareren en Tullen 
by onfen erven en nakomelingen voorfz byteftamen- 
te,codicille, donatie,ceffie,wiflelinge, verkopinge, 
tradfatevan peife,van huwelijke, noch om geen ander 
oorfake, hoe dat gebeuren mochte, dan defen tegen¬ 
woordige unie, annexie en vereninge te onderhouden, 
en doen onderhouden ten eeuwigen dagen , defelve 
onfe erven en nakomelingen , Graven en Gravinnen 
van Holland, en Heeren en Vrouwen ’slands van Ut¬ 
recht, tot dien eindenualsdan en dan als nu verbinden¬ 
de en obligerende, dat fy’t haerder eerftcr aenkomfte 
en receptie totter heerlijkheid en poffeffie onfer voorfz 
landen van Holland en Utrecht den Staten van den 
felven onfen lande, en eiken van hen byfonder fweren 
fullen defe onfe unie en vereeninge voorfz gelijkerma- 
ten te onderhouden, fonder tot eeniger tijd daer tegens 
te doen nochte te laten gefchieden,wat oorfake dat hen 
daer toe mochte overkomen, daer af onfe erven en na¬ 
komelingen t’haerder receptie totter dominie onfer 
landen van Holland en Utrecht, fchuldig zijn Tullen 
den Staten van den felven onfen landen hare opene 
brieven te geven in behoorlijke forme,daer defe tegen¬ 
woordige geinfereert fullen zijn. En of gebeurde dat- 
ternamaels iet ter contrarie geattenteert werde byons 
of onfen erven en nakomelingen, ’t felve hebben wy 
voor ons en den felven onfen erven uit onfer rechter 
wetenheit en volkomen macht en autoriteit wederroe¬ 
pen en te nietegedaen, wederroepen en doenteniete 
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mits defen. Ontbieden daerom en bevelen den voor¬ 
noemden Ridderen van onfer orden , hoofden, Prefi- 
dent en luiden van onfen fecretenRade en finantie,Pre- 
fident en luiden van onfen groten Rade, Cancelicr en 
luiden van onfen Rade in Éraband, Prdident en luiden 
van onfen Rade inVlaendereh.Stadhouder,eerfteRaed 
en luiden van onfen Rade in Holland, Prefident en lui - 
den van onle rekeninge te Rijftel, te Bruftel, en in den 
Hage, Stadhouder, eerfte Raed en luiden onfer Ca- 
mere van den Rade t’Utrecht, en allen anderen onfeft 
Rechrerenjufticieren en Officieren dieditaengaen fal 
mogen,dat fy defe onfe tegenwoordige unie, annexie, 
vereninge, ordonnantiën,decreten en dedararie>publi- 
ceren en regiftreren.ofdoen publiceren en regiftreren, 
elx in de regifteren van fijne bevelen , en de felve unie , 
annexie, vereeniginge en ordonnantie, decreet en de¬ 
claratie , met alle den inhouden van defen, obferveretx 
en onderhouden,en doen obferveren en onderhouden, 
onverbrekelijk en eeuwelijk, fonder tot eniger tijd daer 
tegens te doen nochte laten gefchieden,dire&elijk noch 
indirecteiijk, in wat manieren dattet fy , procederende 
en doende procederen tegen den overtreders by execu¬ 
tie van de penen daer toe geftelt,met alle rigeur en fon¬ 
der gratie of diffimulatie anderen ten exemple, niet te- 
genftaendeoppofitieof appellatie, noch andere rech¬ 
ten, wetten, privilegiën ,coftumen , traftaten en ge¬ 
woonten ter contrarie, den welken, indien daer eenTge 
waren , wy uit onfer rechter wetenheid en volkomen 
macht gederogeert hebben en derogeren mitfdefen , 
blijvende nochtans onfe landen van Holland eil van 
Utrecht, endeftedenenimvoonderen van dien , aen- 
gaende d’adminiftratien van juftitie, in fuiken ftaet als 
fy nu zijn, defe onfe unie niet tegenftaende, ter tijd by 
ons anders daer van geordonneert fy. Blijvende ook de 
felve onfen landen en fteden en elk van hunanderfins 
by hare privilegiën, obfervatien en gewoonten, die fy 
deugdelijken gebruikt, en wy henen elk een van hen 
refpedlive geftedigt en geconfirmeert hebben. En 
want men dele tegenwoordige in diverle plaetfen tc 
doen mochte hebben , lo hebben wy geordoqneertdat 
een vidimus van den onder zegel autentijk, of copie 
gecollationeert en getekentbyeenen van onfen Secre- 
tarilTen,volkomen gelove gegeven worde,als defe prin¬ 
cipale. En ren einde dat dit vaftengeftadigblijye rot 
eeuwigen dagen,hebben wy defen tegenwoordigen ge- 
tekent en ons zegel hieraen doen hangen, behouden 
in andere dingen onfe rechten, en eenen yegelijken de 
zijne. Gegeven in onfe ftad van Toledo indemaend 
van April na Paeffchen, in’tjaer van gratiën if 34. 
en van onfen Rijken, des heiligs Rijx de 14. van 
Spangien en de tweCicilien en andere de 19. En was (*•«*•> 
ondertekent Charles. Opte plijke ftond ge- 
fchreven : by den Keifer en Konink. Ondertekent 
A. P ere n ix. Bezegelt met een groot zegel in ro¬ 
den wafle. 

r% <©o? bet fefpijben ban ben ftoeb ban ^tatc boo?f$ 
$ betbooz een tijb beier / bat bezaten ban Ht* 

reebtgeen fattgfactie ban ben p?incecn fjebbenber* 
focöt notf) ontfangen / tot groot mifeontentement ban 
ben felben $?fnce/ en nnsfjagen ban bc gemene Dut* 
gerpe/baer boo? gefebapen toag een grote muiterpe 
albaer binnen ber fïab te ontfiaen / maer boo? tjet gar* 
ntfoen baer in en omtrent iegqcnbe toerben fp in ben 
toomgebouben/ bat fp niet en bo?|Ten öeffacn. JlQib* 
beiretijb babben be felbe Staten bare <0cbcputeers 
be geftabig liggen tot gniffel/ foltcitcrcnöcfeererns 
fiig fo oen be graten <tf5encracl alö acn ben ftaeö 
ban ^§tate / om ban bet garnifccn fo in ber Rob/ 
tfeben en ten platten lanbc ban ürrccDt leggenbete 
mogen ontlafl toerben / en bc foftc toa«$ fo berre ge* 
b?arbt bat be Staten <£5cneracl/ cm bc folbaten in 
bet ^tiebtban ötreebt leggcnbe/ tc boencafferen/ 
babbenbaertoegeeonfenteert 71000 gulbenö/ baer 
ban al o?bonnantie toast berlcent opten (Crefoticr 
bonben 25ebc/ fo bc ïtocre ban l^iergesf fclRcef ben le* 
lïen^peb. 1577 öerefï fotibcnbiebanèltreebtmoeten 
optnengen: maer naer bat bet actoo?t met ©cn ginn 

£ je* 2 ' toast 
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©e$ec; 
ren ban 
«Cruis 
ningen 
en üEant* 
bergen 
bomen 
ban 
25?u(TeI 
rats 
rectjt/ en 
boen fjen 
rapport/ 
nopenüe 
!jct cafs 
leren 
ban öe 
folöaren 
inöetiaD 
sn lan- 
ben ban 
ültrecljt 
leggen; 
Ss. 

<®?ote 
finarfg* 
ïieDen 
binnen 
ïUrecïjt. 

toa£ gemaebt/ fo en Baööe’t feibe geen boo?tganb/ 
ja Bare «©ebcputcecbe feb?eben Ben erp?cffelijb bat* 
fegeen raeb meer en toiflen om eenigen troofl te öe= 
fiomen / batfe baerom alle mibbelen foeben fouben 
om Baec felben te Ijelpcn / gelijb eensbeel# berDaelt 

<®2 falie nn fn befen befolaten flaet flaenbe tot öt= 
reebt / tö ban toebe tot toebe erger getoo?ben / toant 
öe folbaten alle toech Baer leninge toilben. fjcoben / 
baec toe men langer geen raeb en toifïe. €n alfo 
be Staten ban pacr <6ebeputectbe berfionben/ bat; 
ter geen troofl nocD bulpe ban gelb ban boben en 
toas te bertoacïpen / fo toaren mtbbeïer tpb toe; 
berom ban 25?ufïcl gebomen be %eeven ban €cui; 
ningen en hambergen / bie albaer bp ben <tf3?abe 
ban Moffit gefonben toaren/ befe beben ben acDtflep 
jBartp Ijaer rappo?t / batter geen troofl ban gelbe 
booj bie ban Htrccljt en toaS banbe Staten <6ene; 
raelte bertoacijten/ maer toilben fp banbe folbaten 
ontjagen toefen / batfp commifTiemebc tooebten op 
ben «©aabe ban 23offu / 'om be folbaten albaer leggen* 
bete mogen caffcrcn / bat fp baerom toel boenen eeni; 
gcroerbelijbe fomme ban penningen bp ben anberen 
ftrijgen fouben / om ben felben baer mebe ban ben fol; 
baten te guijten cm beriepen/ baer toe men omtrent 
iooooo gulbenssgercct foube moctep Del»ben / en Dab; 
ben be Staten «öencrael DenUcben mebe gegeben p?o> 
curatieop ben <6?abe ban 25offu/ cm op ben name 
ban be Staten <6encrael temogen iiepten 5 ioco gul; 
öenS aen gelb/ en ioooo gulben aen laben/ en bat 
bie ban atrecBt be refl / toefenbe 3 8000 gulben / baer 
bp fouben moeten leggen/ baer mebe fpbolflacnfou* 
ben mogen/ bp fo berrefpn <©cnabe vaebtoiftombe 
jjoo?fcD?^en f2000 gulben aen gelb te bebomen/ 
tnaeriribien 3ijn «JDcnabe bie in’tgeljecl of bcelniet 
en toifïe te bebomen / fouben fpluiben (in bien fp ban 
be folbaten begeerben omlafl te n)n) ’t gene 3ijn <©e; 
nabe ontb?eben foube/ moeten furneren. 3£e ^ta; 
ten ban öttecBt toaren ban bit rappojt feer berfïaocn 
rengualöben te b?eben/ bat fp / bie fo uitgeput en in 
ben gronb bebo?ben toefenbe / nocb fouben moeten fo 
ocoten fomme ban penningen optoengen / in bien fp 
toerlofl begeerben te 3ün / fioubenbe ’t feibe genoeg; 
faemboo? onmogebjb/ beblaegben ben feer bat fpfo 
jammedübbetoogenen meteen fcDonepbeleafTigna* 
tie geabufeert / en fo beerlijben ban be Staten <8ene; 
raelinfulbenncobbcrlaten toerben: Ijet foube eenig* 
finö toaegbjb getoeefl 3ün Dabben be tijben getoeefl/ 
alg bic ober eenige jaren toaren getoeefl/ maer nu fp 
alfobcb02benen oberballcn toaren / fo grote ontalltj; 
be boften / febaben/ leninae/ en febenbagien om Dd 
brijgobolb toillig te maben / ter fabe ban Od beleg begf 
Caffeetö gcleben Dabben / toiflen fp toeinig raebsi om 
nocDalfulbe cjcccffibe fomme op te brengen/te mert 
fobe<02abeban 23ofTu bejs anberen baeggf beboo?f3 
fomme noeD 10000 gulben berboogbe / beDalben bat 
DP feibe bat ban’t laben bp (Rambergen gementio^ 
neertgeen IOOOO gulbenö en fouben bomen/ in boe; 
gen bat be Staten ban ötrccDt in grote ftoarigDeib 
toaren / toant inbien fpluiben be boo?f3 penningen niet 
op en tpocBten / fouben fp beboo2gcnoembe folbaten 
nocb langer moeten bouben / en in ’t einbe alft al te fa; 
men ten platten lanbe opgegeten / en alle bergoeben 
luiben buibelcn inber ftab enflcben uitgeputenge e; 
bacueert fouben fijn / nocD’tpericul moeten flaen om 
boo’tgefaccageert en berniclt te toerben: toant baec 
bcbalbcnbefolbaten inbe (laben fleben banötrecDt 
ieggenbe / fp nocb toel ten platten lanbe bef toaert toa* 
ren met 3 3 baenbelen ^eberbuitfe folbaten / en eenige 
baenbelcn 9©alen/ bie be ï^eere ban ^ierge^boben 
bcbelenfonbcr baer toetebebben commifTtebanpe; 
inanb / albaer gefnoebt en langen tijb babbe Ieggenbe 
gebouben/ en ben Duifïuiben fo aen gereben penningen 
alöhofl/bïanbenanberfinjSoberbe 100000 gulben 
Dabben afgeb2ongen. J|ier isSnocb bp gcballcn/ bat 
boo? befen noobbe Staten en bie banber (lab fo feer 
ibcftoacrt toaren / batfe be leninge ber folbaten alle 
toeebfop?ecö!0S optenbag niet enbonben opb?engen/ 

toaer boo? t’elbenö grote ftoarigDeib is> getoeefl/ fulr 
bat be <^?abe ban 25offu / fclfg in perfoon na 25?uffel 

ge banbe boo?f3 ^?obïncie ban StretDt/ bie Bp toel 
fagbatbclaflenniet langer enbonben bjagen/foube 
bonnen binben. €enigen tpb na 3ijb bertreb ift ge; 
beurt/namentip op ben 27 3Ep?il$ 1577* bat ben 

bc ban.ÓofTu / met eenige anbere ^opiuibenen25e' 
bclbebberen/ fo tod ban be bnecïjtcn cf rolbaren leg; 
genbe binnen als' buiten boo? be^.tab-poo?tcn/bejS 
na-nocn^ ótturent böf uren gebotpen iö boo? be 25ur* 
gctoeefieren op 5t ^tabDui.^ en anbere ban be 3©et al; 
baec bergabert 3pbe / en Beeft m.et eenenfieren moeb 
tegen Denluiben gefeib in effecte befe tooo?ben: ^usf ©?rtge* 
liangc Debben top u nagelopen / cm onfe leninge te 
Bebbmol.öoftop bcbclaecs toaren: nnentoillentop ^aanra, 
niet langer na lopen / nu fo toil ibfe Debben / fonber ticcgea 
eenig uitfïél / en tocet baer eob toel raeb toe / en fo afn 
D,em boo? anttooo?b gegeben toerb / bat be leninge 
maer eenen bag oberfïreben toao / en bat fp ban vmim 

toegen baer toe geen raeb en toiflen / maer 
botter tegen iBanenbag berfcB?ö,binge toao ban be [X. 
Staten/ om baer o?b?c op te Hellen/ ïö Bp meteen 
gefloo?tgemoeb toeg gegaen/ en 3P Bern be anbere 
%opIuiben en 23ebelBebberen na eenige meer tooo?; 
bengebolgt/latenbe noebtano eenige garbe banfol; 
baten met roerei en b?anbenbe lonten boo? be ba* 
mer/ombe 20urgemecfieren en anbere ban be 3Bet 
albaer toefenbe bp ben anberen te Bouben. lao?tO baec 
naer pt gebeurt/bat Bet benbel ban ben felben (€am; 
bergen gebemen isf met Baer taapenenenbliegenbe 
benbelen / op ber ^tab-plaetfe en boo? ben ^êtab; ^«10*1 
Butfe/en namen be piaetfc in/ biijbenbeaibaerinbe 
toapenenflaen/ met Bun mcr.ben boHobcncnb?on; bereatl 
benbe lonten / ’t toelb gebemen 3önbe tot benniffe mmen 
ban be bo?geren io baec terflcnb een groot rumoec gjg» 
gebotpen7 en bebben Ben be burgeren terfiopb met 
ben getoeer en toapenen cpter flratep bp ben anbe; 
ren begeben/ en 3pmet bier bliegenbe benbelenna 
bejlab-pïaetfe toe getogen/ in fulberpefte bat men 
niet en bonbe begrijpen toaer fp fo Baefl bp benap; 
beren bonben bomen, ^ebec bo?ger met namen 
gieter «|anf3.ban ^ipeneis/ toonenbe opbe^tab- 

ban €ambecgen genaemt ^cBerpenfeel baer aen Bp 
benniffe Babbe / feibe tot Bem/ toetzeer ïieutenant 
bit bunbt mp een getbelijbe baeb te toefen tgenegp 
begint/toantbe bo?geren niet Ipcn en (uilen bat gp<= 
luibenBen Baer 3BacBt-plaetfe af nemen fult/ baec 
op be luitenant anttoooo?be battet geenneob toefen 
enfopbe/ fp en begeerben ben bo?geren Piet te mi^ 
boen / ban alfo be folbaten gualijlien gefo?iect toaren 
opbefcBamelen bo?geren baer te eten nocB te b?eben 
toab/ toilbenfp toat beter gefo?tert toefen / jafeiben 
eenige folbaten / top toillen ban abonb in be papen 
beubenen toefen/ baec top’t beter fullcn Debben ban 
top ’t bnp lange geBab Debben / en mitébtcn fag BP bc 
bo?geren bomen aentreeben/ ’t toelb be folbatenge; 
toaer toerbenbe/ fo Bebben fp Baer musbetten in Baec 

ben^ppenes fienbe/ feibe tot Denluiben / batfp Ben 
fouben toacfitcn te feBteten / of eer een Balf ure ten ein; 
öe foube toefen/ fouben fp alom ben Dato toefen /bc 
bo?geren guamen eben bperig aentreeben tot aen be 
boo?(3 ^tab-plaetfe / Baer roers 00b bellenbe tegen bc 
folbaten : maer gemerbt be 25cbelBcbberen ban be 
bo?geren/benbo?gecen bebalengeen BaefligBeibban geren 
fcBietcn tcgeb?uiben/ fijneen beelfcBMttenberbo?ge; Jf" 
ren lanr be Buifingen ingeb?ongen / begebenbe Benlui; 
ben in ben ^tabDuife en in be benfleren ban bien/baer met biet 
Baben enanbec geccetftBap in toaS/ en Bebben alfo 
öe folbaten boen afb?agen offpban öaermetgemab DeIrnna 
toilben bertreeben/ ban niet: en of fp ben bo?geren bevatte 
Baer getooonlijbe toacBt-plaetfe met gemab toilben ft «_ 
laten beBouben/ baer op 3? boo? eerfl feiben bat 3P m^ie\ 
ban Baer<©berBcib albaer berfcBeiben toaren/ en toen be 

ober 

en 
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foibatcu ober fuïjt eeöS païbert niet en «toepten bertreeben ♦ 
maeeDe&ieutenant en folöaten fienöe Dat fp genoeg* 
faern aen bier poeben befet toaren / en öat De bo?ge* 
ren laaft tegen pen inö?ongen / bertroeben öoot öe 
^nippenbluept ober öe 25acber-D?uggc naöe$eu* 
öe / altoaer pet baenöei ban topman jgtoertgen / öat 
alöaer DeS nacpts en öien öag öe toacpt gepaö tjaööe/ 
meöe in toapenen ftonöen/ en boegöen penbpöefel* 
be / iatenöe öe tongeren öe piaetfe öepouDen en be* 
fetten* 

gDehjyie öit alöus alpier gefcpieöe / fo is pet baen* 
öelbanöenïteereban ©opertoijb/ bcrgaöert 3pnöe 
boo2 ben ©aenö?agers logement / getroeben naer 
öe€ollej?ceg-poo?te fonöer trommel te roeren / boo? 
öat 3P gebomen toaren boo? bp öe ^mee-tougge/ 

«tuben* ’t toelb öebo?geren öaer omtrent getoaet too?öenöe/ 
feiöen tegen öen anöeren / öat gelö onfe poo?ten en 

San ©o, muren / en pebben Ben tergonö oob in öe toapenen 
ftecbotjft gejïelö/ be folöaten troeben tergonö na öe ©ollegeeg- 
"F™töe pookte/menenöe öie in te nemen/ en öe folöaten ban 
Sa-' hopman üofecoot/ 25?eeb-toolt en ban ©inbenburg/ 
t»oo?re öie alöaer in öe boo?-ftaö lagen / in öe gaö te laten 
JjJ'cnc; bomen / öanbeotier banöefelbe pookte/ met na* 
Sc men herrit 3|anf5. <©iep(tccg / merbenöe aen pet 
't feitté geloop öer folöaten buiten öer poo?te / öatter onraeö 
PWo*' boo? ftanöen toas/ feiöe tegen öe bo?geren/ alöaer 
EJmm öe toacpt pebbenöe / öattet oo?bacr toas öe poo2te te 
öc Doi- guiten / gelpb geöaen toerö / en btacpten öe geu* 
toEft er2 tden lanr öe beften een ongetooonlpbe boeg inberfe* 
ten au bertpeiö op pet^taöpuiS/ fair öe boo2fcp?ebenfol* 
bacr tn. Daten ’t felbe fienöe / ingenomen pebben beiöe öe bol* 
1**30) pj^rben aen öefelbe poo?te/’teene genaemt IBanen* 

burg en fjet anöer ^tautenburg of ^terbenburg/ 
öaer bier langö metalen ftueben gefeputs opgonöen/ 
gebjb fp oob innamen feberen Dogen t02en genaemt 
öe ©ijlpoutoers to?cn / öaer öe boo?fcp?eben $0?* 
tiet 3tjn tooonplaetfe paööe / befettenöe alfo boo?tS öe 
toallen tugepen beiöe öe boltnerben en boo2ts een feber 
piaetfe boben öe boo?fcp?eben poo?te. <©e bo?geren 
paööen pen miööelretijö in paefte in toapenen gefielö/ 
enguameningoeöe o?ö?e naöe boo?f3 poo2te en bol* 
toerben treeben / maer al eer fp te öege bergaöert toa* 
ren en noep bertroeben/ guatn öen ©bergen 3tuite* 
nant (Cambergen / met hopman ©inbenburg uit pet 
Clooger ban ^.^outoelo/alöaer ppgelogeert toas 
met i? folöaten / öegracpt lanr in meninge om na 
öe (€ollegeeg-poo?t te gacn/ en fo öe $o?tter mette 
geutelen moept ontgaen toefen/alfo öat 3ijn ojöonarisf 
ganb toas naer pet ^taöpuis pem öie af te nemen/ 
maer bomenöe omtrent öe ^mee-b?ugge / öaer bag 
becl burgeren bp öen anöeren toaren / fetöen öe burge* 
ren / öit is öe gene öie ons ött öoet en al ’t fpel maebt/ 
enb?aegöenpem toaer pp peentoilöe / toaer op pp 
boo? anttooo?ö gaf / öatter geen mangel en toas / pp 
toilöebpfpne folöaten om öie te gillen/ enöoenber* 
treeben t ©aerop feber bo?ger genaemt l^enrib ban 
Kiet / toeöer fciöe / neen i|eer hopman/ öaer is man* 
gels genoeg / öe bneepten 3pn alöaer getroeben öaer 3P 
niet befcpeiöert en fijn / en öaer öe bo?geren paer toacpt 
placpten te pouöen / en öat noep een paer uren btoeger 
öan fp op öe toacpt plegen te treeben / ’t toelb fp fonöer 
u bebel en benmfTfe niet geöaen en pebben* J^p en ©in* 
benburgöaerop replicerenöe öat fpöaer ban niet en 
totgen/berfoepten bp öe folöaten te mogen gaen/’t fou* 
De tergonö feiöen fp gefttïö toefen: een anöer borger 
feiöe neen ï^ecr hopman öaer en pebt gp ’t niet / gp en 
bomt bpu folöaten niet / gpmoet pier bp ons blpben/ 
fo bielen öaer meer tooo?ö'cn / en öeöen Öe bo?gerS fp' 
ne feputten pun getoeer ageggen/ en fouöen oob buiten 
ttopffcl ban öe tongeren öoot gefmeten pebbengetoo?* 
öen / ten toare fommige befcpeiöene bo?geren / ten be* 
gen gefp?oben paööen / ’t toelb oob fienöe feber bo?ger 
genaemt giacob ban ?CfcD/peeft beiöe öe ^oplutöen in 
3ijn puts geb?aept en öe öettre na pem toe gefloten/ om 
penïutöen ’t leben te falberen / öoep öe bo?gercn öeöen 

Sopraan öeöeure tergonö openen/ om öe boo2f3©opluiöente 
®am- berfeberen en te betoacen/ öan bebonöen öefelbe in öen 
«tsen / öaec |p m^nöen te ontbomen: ais 3P nu öe felbe 

II. Deel. 

I 

ederlanme Beroerten. 7^7, 

toeberominpuis geb?acpt enberfebertpaööen/peb* 
benfp öaer ban aen öe iBagigraet öe toeet geöaen/ 
miööelretijö pebben öe boo?f3 j^enribbanKietenee* burgbp 
nigeanöerebo?geren öenboo?f3 (Cambergen öaer toe 
geb2acpt/öat pp hopman ©inbenburg fouöefenöen ganlu^ 
bp öe boo?f3 folöaten / en öe felbe uit 3ijnen naem bela* recet 
gen en tobden / öat 3Pöe boo?f3 Doltoerben tergonö J"2£rt 
berlatenenpenelr napen logpfen togeben fouöen/of Sansut 
feiöen fo pp fulr niet boen en toilöe öat pet te beöucpten gena* 
toas / öattet niet tod aflopen en fouöe / toaer öoo? öe meR> -j 
boo?f3 hambergen tobjeeg 3ünöe boo? öerbo?geren 
raferije en furie öen boo?f3 ©inbenburg fonö aen öefel* 
be folöaten om penlieöen’t gunt boo?f3 iS te bebelen. 
SSlöuS 3ijn öeboo?f3 ©inbenburg/ met 28ntoniSöc 
Kiööer i^opman ban öe bo?gerpe en ï^enrib öe ïlop 
©enö?icp/ öe boo?f3 ^enrib ban ïtiet en eenige anöere 
b02gercn gegaen op öe begen en boltoerben bp öe 
boo?f3 folöaten (öe öo?geren ebentoel met ttoe benöe* 
lenöaernatoetreebenöe) enpenluiöenuitöenname 
ban Den ©bergen Euitenant «Eambcrgen bebelenöe 
tergonö ban öaer tebertreeben en pen eïr in pun logtj* 
fen te togeben. T©e boo?f3 folöaten fienöe paren aen* 
gag gcfalgeert en migubt/ en De bo?geren aenbomen/ 
pebben pen ereufe op paer ©berpeiö geöaen en 3ün foU 
tergonö bertroeben ban öeboo?fcp?eben boltoerben en 
gerbtenöoo?öeSieugrate totboó?öe5{bbpeban(§. öcdoJo 
^outoeis/ toefenöe pet logement ban öen boo?noem* »«*«“• 
öen (€ambergen/al toaer fp feberen rijb lange gil piel* 
öen en poo?öen öat öen boo?f5 (hambergen ban öen 
bo?gerengehangen toas/ öoep alfo pen eenige bo?gc* 
ren benöelen bolgöen/ öetoelbe eenige <©eoeputeeröen 
ban öen paren aen penluiöen fepibten / pen af b?agen* 
öeof5ppenfcpeiöen enelrin pen logijfentoilöenber*’ 
treeben of niet i en naöien fp berblaert paööen öaer toe 
bereiöte 3pn/ pebben 3p pen benöel geb?acpt boo? pet 
conbent ban öe aegulieren/toefenöe pet logijS banöcn m, 
©aenö2ager/ en 3pnboo?tS ban öen anöeren gefepei* bangen 
öen/elrinpun logpfen/ öaer na 3pn öe boo?f3 i|op* 
luiöen hambergen en ©inbenburg geb?acpt in öen SST 
^§taöpuife/altoaer 3p inöerpaeg onöerb?aegttocr* ©jeben* 
Den/ert boo?tS öaer na op pet ©ageel ban ©?cöenburg w 1 

0002 aenpouöen ban öe burgeren. bJacöt' 
l^u toaren opöe i^euöenocp ttoe benöelen folöa* 

ten bp öen anöeren in toapenen/ namentlijb pet bem 
bel ban öen ©bergen Êieutcnant (Cambcrgcn en 
hopman ^toartgen; toelbe beiöe benöelen feer gerö 
toaren/ en öetoijle pet benöel ban hopman ^toart* 
gen/’snaeptste bo?en en öen gepelen Dag alöaer öe 
toacpt paööe gepaö/ fo toilöen öe bo?gcren öat pet 
benöel boo?fcp?eben ban De |5euöe bertreeben/ pen 
fcpeiöen/enelrin pen logijfen gaen fouöen / tot tod* 
ben einöe 3P Den boo?fep?eben (Cambergen paööen fe* 
ber billet boen tebenen/ öaer in ppöenboo?noemöen 
hopman fulr bebal toelb billet Doo? een banöen bo?ge* 
ren ^opluiöen met namen ^lan gjaeobf5. ban Seem* 
put/met berfcpeiöen bo?geren beleiö aen Den boo?f5 
hopman op öe $euöe geb?acpt toerö: öan De boo?* 
fcp?eben/J|opman ^toartgen/ gaf boo? anttooo?ö 
Dat pet een afgeötoongen billet toas ban eenen geban* 
gen ©bergen / en öat pp öaerom ’t felbe ongepouöen 
toas te obeöieren/ fp?ab eerg feer trots/ ö?eigöe öe 
bo?geren metten b?anö / en Datfe paeg fouöen (Ten Den 
öoöen ï$aen aen allen banten opgaen / ten toare men 
öe gehangen J^opluiöen in b?ppeiö gelöe: maer ten 
laetgen fienöe geen uitbomge en po?enöe oob öatöe 
burgeren op geen D?eigen en aepten / en öat öe felbe ge* 
Delibereert toaren penluiöen te Doen bertreeben met 
gemab of met ongemab / fo is ’t benöel ban !|op* 
man ^toart/ mits öen folöaten gebenöe affeuran* 
tie/öatmen öie / na pun logementen trechenöe niet 
mitSöoenenfouöe/ ban öaer bertroeben / öoep peb* 
ben öe bo?geren boben in öe jêtaö öe folöaten ban ©o* 
gertopr benöel / als fp in paer logementen toaren/ pen 
getoeer ontpaelt/ onöer belofte ban öat pen ’t felbe on* 
befepaöigt tocöerom gelebert fouöe toeröen/ en öaer 
na pebben fpöer omtrent 100 banöe felbe iit^.^acobS 
Üerbe Doen gaen/ ’t toelb öe bo?geren ban petneer- 
einöebanöegaöbolgcnöc/ oob geöaen pebbenmette 

3 foS* 

1 



7<?8 ' Het de 
foibaten ban hopman ^toart / en Fjebbeti be feibe al# 
baet met fuetbefchonften/ bou2tö hebben be öo?gccen 
fii ben nacht gehangen genomen hopman 23?ceft# 
tooit / be luitenant en ©enb2tcbban (Dofiertoijften 
anbctebebel-brbbcts?met bun fCromjlagertf / enten 

igopmaa (aetfïen ooft hopman «gtoatt / be toelfte berfteften 
tooit/ W 3i|ttbc/ fp in lange niet habben ftortnen binben. <Des? 
%'4te> mo?gens? metten bageraeb 5Un be bsngeren / boo? al# 
"f*6? len firaten na De $eube refponberenbc/ bomen aen# 
Sn ©o» treeften en hebben getoiltbatbe foibaten ban ftet ben# 
iia-top/ Dei ban (hambergen nu norftcpöe J2eube3ijnbe pen 
S* getoeec tetfionb afleggen foitben / ’t toelft fp eerft toet' 
Sm oetben te boen/ macr fienöc bat Ijet ben b02gecen eenfi 
en anöectoaef/ toaren’t felbe toiliig te Doen en b?acfttenftetin’t 
pcüd- pateteÈftuté ban ftnte Cecilia Cloofler albaec op te 
S De jSeube fiaenbe/ bod) hebben be bo?geten benlutben 
fcojgn-fn terftonb en op fiaenbe boet geconfenteett bat fp ’t felbe 
tmn ün. mebctom nemteeften ennaljennemenfonben/ mits? 
SIS’ öabelijb bet fiab uit trcebenöe boo? be pookte ban 

ftnte Camjnen / geitjft fp gebaen hebben / en be anbe# 
bete foibaten ban; be.toacftt niet 3tjnbe/ bie ftenge# 

stite Dctoeet/ geljjft berftaelt is?/ toas afgenomen/ ie? hen 
fajüatni getoeec toeberom gclcbert en 3ijn mebe al fiiileftens be 

felbe poo?te uitgetogen: alfo te? be fiab banötrecftt/ 
vccFjr. bte nu tien jareit lange met foibaten toaren belaft en 

öcftoaert getoeefi/ en boo? geen mibbel/ niet tegen# 
fiaenbe / het üebel en erp?es? fetotjben ban ben Koninft 
(barnten Utrecht ban ben gacnifoencn ontlaficn fou# 
bejenftonben ontlafitoetbcn/ mimet gemaft en fon# 
bet eeltige bloebfio?tinge/ alS’top’t albec quaerfïc 
fefteen te toefen / ban alle het garntfoen en ftrtjgö-bolft 
mttlebigt / tot grote blpfcftappe ban alle intooonberen 
bet (eiber. €ot gebacftteuifTe ban ’t toelft ift befe jaec- 
bicDtenheb semaeftr. 

Jaer-dieht. 

Die fiadt Van VtreQht tien laren gehoV den In 

fVVaer bedVVanQk 

Met fohdaten , VVert onVerVVaQht Vtrhofi, 

dies J II V God danQk, 

Ander: 

VtreQht VerWlaert,, boVen reden be/VVaertS 

en deer LICK geyVeh t, 

VVertonVerVVaQhtf'Vbllt„ deJoL,d#tenqVllt>, 

en VrII gefieLt. 

T^<£* foibaten nu albus? uitree fiab gcficl 3tjnbe/ heft- 
■^ben be attbete boo? be poojten leggenbe eentge uit# 
gemaeftt / betoclfte aen gaben batfe hare ^opluiben 

com- buiten bet fiab bet jeftert habben / p?efentcrcnbc bie in 
mïef3 hanbenteleberen/ mits? gebenbeinhunpfaetfeeem# 
fjonbcti ge 0ftagiecs?/ om met haeu tchanbeleninrcbelijft# 
ty Die Ijeib: bacr op haet boot anttoootö tocrb gegeben/bat# 
rer&t * bangeenmetungcen toas? ©fiagiers?'te geben/ 
met re luaer toilben fp ftaec ï^oplutben obetlcberen fonber 
uitgeto# 0fiagierS/ men toilbe rcbeUjft met hen hanbelen / 
Daten enöacl' ^ betacb namen tot ’s?anbetenbaegs?/ 
anDercm öanalfo men ais'aoe un l-aet amtoootb metftte / bat# 
De boot» tet beb^og onbet fchutlbe/ bp eentge ban hare^op# 
lemnv tuiÖÉn m 25etel-öebbetcn geptactiqueett / heeft men 
üc toette felbe geen lange fp^afte gehouben / maet fto?t 

afgefeib/alfo haet anttoooib geheel impertinent tóas?/ 
bat fp luiben be gemene foibaten nod) eensf boo: be 
laetfte tetfe tnochten boozhouben/ batinbienfpt’fa# 
menühft uitten lanbebatt üttedjttoilbenbettrecften 
en baec buiten bltjben / men te b?eben toas? / elft ben# 
bel aen te tellen 2000 guiöeno/ niet tot leeninge ofam 
betftns? / maet alleenlijk op affto?tingeban carifiatro 
en af banftinge ban fjenlieben regiment/ hun belafïen# 
be tetfionb bacc mebe te bertreeften en boo2 acht uren 
bes? morgens? amtooojb in te bjengen/ fo fp beben/ 
maet fect onbelecfödiift / fo batmenfe toebet bebe bet# 
treeften: toant bie ban Utrecht meenben batbep?e# 
fentatie ban 2000 guibens? aen elft benbcl fo beleeft 
toao/ bat alle be tocrelb foube fporen be reefttbeerbig# 
heib hunbet falie/ bat fp begenen bie gepaft habben 

► ïicnluiben goeb / en blocb en al te nemen/ noch gclb toe 
pjefentcctben te geben. ^o?ts? baet na / tc toeten om# 
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I trent elf uren ben lefien Hpnlts? iö’t gebeurt bat een 

I ïntooonber ban be bemuirbe 3©eert/ toefenbe een ban 
be boo2fiebcn bet fiab attecht / feftet huts?caeb uit fijn 
huis? in een ftimitebebe laben/ ominbe fiabtcb2en# 
gen/ ’t toelft be foibaten albaet leggenbe niet en toilben 
gebogen / fisenbe met rappieren en to02penbe met fie# 
nen op beacbeiberg/in boegen bat eentge ban bien ge# 
b?ongentoetben tn’t toatet te fp?ingen/ bes? niette# 
genfiaenbe hebben be anbete atbeibets? be fchuïte ban 
lanbgefieften/ be foibaten bat fienbehebbennabefel# 
be gefdtoten/ be bo?geten houbenbe be toacht op’t 
boltoetft aen be 3©eett-poo?te ’t felbe bernemenbe/ 
hebben toebet tot be foibaten gefchoten/ toaet booa 
tetfionb inbe fiab groot rumoer en bergaberinge ge# 
ftomen is? onber be gemeente/ fuljc bat be bo?geren(F'} 
hen tetfionb aen be munten begeben hebben / en fien# 
be be foibaten ban b’ecn poo?te na b’anber lopen / met 
Oen getoecr / badjten bat fp eenig aenfïag om b’een of 
b anber pookte in te nemen mochten hebben / maet fo 
men toeinig ttjbö baetnainberfcheiben huifen bui# 
ten €oIle-fieeg-poo?te ben b?anbfach opgaen/ toil# Be ioi> 
ben be bo2gecen be poo?ten geopent hebben / om be barfW* 
b2anöfitd)tctO te bcrtoijben/ fulr bat niet fonber f toa# ircfit 
righeib bp be USagifiratcn baet in gemaeftt / be poo?# 
te ban föollefteeg is? geopent geto02ben / en fijn be bo?# He IS 
geren tiitgeballen met een grote furie/ boch met toet# tenöe 
nig 02b2e / en hebben tegen be foibaten een grote fdjer# fdöeö«-’ 
mutfinge gehouben / en hebben be hongeren bebicto# IS* 
rie behouben niet fonber bloebfioninge aen beibe5P# dooj- 
ben/ hoetoel minfiban bebojgeren/ niet meer ban 
bier of bijf bo?gers? öoob blijbenbe/ en eem'ge gequefi/ 
cnbleben ban be foibaten tufTdjen 40 en 50 boben/ 
en onber be felbe een ©enbjig ban Jgopman ©inften# 
burg bie gefchoten 3tjnbe / genoeg tot pulber beduanb 
toerbe. ?©an alfo beb?efe onber be foibaten toas?/ be# 
gaben fp hen op ter loop / hrbbcnbe tebo?en berfchei# 
ben poppen in be huifen geleib enooftmetfiro-toif# 
fchcnbe huifen aen b?anb gefieften/ fo bat geburen# 
be be boo2fd)2eben fdjermutfinge / noch toel 20 hut# 
fen gelijft aen gingen / boo? toelften b?anb/meefi alle 
be huifen buiten be felbe poo?te/ als? ooft in be <£5ans?- 
fieegberb?anben/als?ooft ttoe famoreufen met turf/ 
enftetbaftban finte 3|oofien <0afiljuts? oofteenobeefö 
af-b?anbe/ ’t toelft een groot jammer om fien toas? / 
bebefiructie boo? be arme buuren/ albaer fo lange en 
beel ban be felbe foibaten geleben ftebbenbe. hop¬ 
man Uofccoot is? öe p?tncipaelfie getoeefi/ bie ben 
b?anb albaer bebe (lichten / fo bp b’infojmatienaer# 
maels? is? gebleften / en hp hem baer naer binnen a®ijft 
te <©uirfieöcn heeft beroemt/ als? IJP ccm'ge huis?- 
luiben ban ïBerftftoben b?eigbe hmluiben <©o?p te 
toillen boen/ als? hpibuiten be CoHe-fïecg gebaen hab# 
be/ fofe geen gclb en toilben geben tot bet folba# ©efoP 
ten behoef, f&i b02geren berbolchöen be foibatenDatfn 
bie b?ie benbden albaer fierft toaren/ namentltjftfoSa? 
het benbel ban ©inftenburg/ Hofecoot en 25?eeft# 6uitm 
tooit/of Ketel/ tot buiten be <ü5ans?fiege / altoaer fp ®0,ïe- 
be blucht boo?ts?namen na £itjs?b2ug / opte toech ban S'e 
25unttift/ mtbbelretijb3ijn be folbatenleggenbeinbe aen 
5©eert onber lipman Snater / buiten frnte Catrij# ujant. 
nen poo2te onber herrit ban^whrm/ en buiten be 
3Bitte-b20tttoen poo?te/ onber ben S^eere ban Crup# 
ntngen/ en Sijnben/ metteanbere uitgefeibe folba# 
ten/ alt’famen mebe geblucht/ fonber nochtans? 
bacr eentge b?anb te (lichten / ban in be 3©eert mo# 
fien be buur-luiben b’een een gulben/ b’anber een 
halbe gulben geben tot een aftocht. 

Jan van. Hout in fijn leven Secretaris der fiad Leyden, 
•was op defe tijd binnen Utrecht gekomen * den He ere 
von Noortwijk vergefe/fchappende, aldaer hy defe na¬ 
volgende Duitje verfen maekte » op der fiad van U- 
trechts verlojfinge van defe foldaten. 

"T\E kloek’ en mannelijke kracht, 
fins’ een langen tijd veracht, 

Tot onder in de fnee verlmadeljk gedoken: 
Komt naer defon fijn gulden rat 
Gedreven heeft het oude pat. 

Den 
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Den voorgeftelden tijd, geweldig uit gebroken: 

Al ift dat men het leeuwken naekc 
Van jonex op voet en huiflijk maekt. 

Zijn leeuwen aert en fal daerom noch niet verflauwen: 
Want als men hem ten laetften tergt. 
En tot verftorenifle vergt> 

Bruikthy ftrax fijn geweld, fijn tanden, fleert, en klau¬ 
wen. 

Sagingt met u, ö ftad Utrecht, 
Sint dat gy luy’ waert uitgerecht. 

En u ftrijdbaer gemoet in breydel was bedwongen, 
Van hem, die’trijk *akijds vermeert, 
Wiens naem alleen fchrikt en verveert 

Hem; die geweldig heerfchtin d’alderoudftetongen. 
Dat hy het hnis * groot van geweld, 
Tot een ontfich u had geftelt. 

Gelijk een Vader doet die roey voor ’skinders ogen, 
Moft gy al waft om dragen hert 
Veel fpijt, veel leet, veel hoon, veel fmert. 

Rechts of gyflaven waert, gedulden en gedogen. 
Denkt wat herts-knaging u geweeft 
Die luiden zijn, die gy gevreeft 

Hebt, een folange tijd de geefelrijkeMoren, 
Die u fo groten laft aendcen 
Nauw fijnd’ een lijden dat het fcheen 

Dat ly tot u bederftenifle fijn geboren. 
Dat gy ontlaft zijt en ge vrijt 
Van defe Spaenfche Sodomijt- 

Ten,’tfcheniel van u bedden,van dees Alfs gedrochten, 
Bedankt hier van den * Roden Leeu 
Bedankt den * Water-rij ken Zeeu, 

Dieu tot defe uwe oude Vryheid brochten. 
Maer daer met waft noch niet ge-ent. 
Dan ’t lijden was u weer gewent, 

Want menfehen boos die u bederffenis bejagen 
U met den fnorekenden Hans MofF, 
Die al de werelt mette pofF 

Enfnorken dwingen wilt, fint die tijd wouden plagen 
Dees u aendoende groot geweld, 
Hebt gy haer macht ter neer geftelt, 

Waft niet een grote luft u kloekheid te aenmerken, 
Met wat een Martiael gemoet 
Gy dees ter poort uitwijken doet, 

Naergys’in boeyen had op ’t flat en in der kerken. 
Dit ftuk verheft u oude naem, 
Dit ftuk ontwaekt u oude faem, 

Die nu by naeft een eeu in u luy hadd’ gellapen, 
Dit werk fo heerlijken begonft 
Ten einde drijft, ’t is nu klein konft, 

Naer dien gy in de hand genomen hebt de wapen. 
En denkt dat uwe oude eeu 
Vergeefs niet gaf den Stichtfchen Leeu, 

Betoont u Bataviers, d’ou’ vrelè der vileynen. 
En werpt nu wal en veften om, 
Ja neemt ganfeh wech de faek daerom, 

So gy nu hebt gedaen, wilt udaer neven weynen. 
Terwijl de kinderkens fijn kleen 
So werd by hen met fchrik geleen 

De roede voorde fchou, geftelt uit haren handen: 
Maer als fy meerder fijn bedaegt 
Siet menfe dees, daer met geplaegt 

Sy voorraaels fijn geweeft, al heimelijk verbranden. 

T)€ boo?f3 folbaten aldus ban Streept en boo?-fte* 
■^benban dien becb?eben$pnöe/ 3ijnd’eengieten 
fe’ander daer getogen / latende beduiden bat fp be fo U 
baten ban be d?ie benbelen binnen Streept gelegen 
fjebbende toilden omb?engen/atë oo?fahe jijnbeban 
befe tragpgue Comedie/ doefj fe$s benbelen/ ban be 
felbe bccd?eben folbaten / ftjn beo nacpto bp ben anbe* 
ren gehomen tot ^epft/ een do?p gelegen een mijl ban 
Strecpt/daerfp toeinig t’eten bonben/ boo? diende 
fiuifluiden meeft berlopen en boo? be langburtge gucL 

©ehm folbatenen uittednge gepeel bedo?ben toa- 
)2cacn ren/fpljebben albaec boo?to opgegeten battec toaö/ 
wbaten en communicatie metten anbecen gepouden pebbcm 
■0S& öc /5ün fp boojto ban baer getogen na 3©ijlt te 
(©upc» (leden / begecenbe albaer in te toefen en bictualiete 
ïebe pebben: die ban 3©jjh en pebben Daer niet do?ben ge* 

Oor/pronk der Nederlands Beroerten. 799 
peel tegenfïacn: maer pebben paet geaccö?deert / bat* 
fe fouben mogen in en uitgaenom bictualietchopen/ 
mito nocfitano paer pal.o-getoeer aen be poojten laten- 
be/maer fijn ten iaetftcn genoeg be (lab meeftergetoo?- (F- *?»■) 
den/en pebben biein Daer getoclb gchcegen / cnpoe* 
toel be boteren baer feer mebe belaft en bef toaert toa= 
ten / boo? dien fp geen geld en padden / fo pebüen fp al* 
baer pen fo gepouden bat fp boo? eerft albaer geen 
merftelijhe fepabe gedaen / noepte bpanOfcpnp getoont 
en pebben: ban baer pebben fp terftenb b?ieben uitge* 
fcpiht aen allen do?pen ban pet ^tiept met bier %op* 
luiden ondertehent/om ban pen-luidcn leninge te peb* 
ben / noo?to pebben fp uit elft ban de tien benbelen een 
rot ^cputten na be ©aect ofpetöoep ban ©?eef toijfc/ 
leggende tegen ober ©panen opte Sech/ gefonden/om 
’t felbe in te nemen en albaer mebe te logeren/en die 
ban Streept baer boo? te benoutoen en te bedtoingen ©oge» 
pen-lutden onberpoub te boen / maer hopman l£cr* ©aert 
denb?oeh en fijnen gieutenant herrit ban €cfe en be* 
belpebberenban een benbel folbaten albaer gamifoen tc nc^ 
poudende/ pebben pen-lieben boo? anttooo?be gege* men / 
ben/ bat fp luiden fulje niet toelaten en fotiben/ be felbe 'JïïJ 
ontbiedende batfppun ban daer maften fouben/poe a 
toel be gemene Pnecpten albaer op be ©aert leggende 
ban contrarie finne toaren / en be boo?f3 folbaten inla* 
ten toilden / toaet boo? albaer een grote commotie ge* 
bomen i&/ fulr batbe folbaten genoeg alben dag in 
toapenen toaccn / ’t todh fienbe ben boo?noemben 
hopmanen fijne bebelpebberen/pebbcn eenigetoei* 
nige bande oudfte en gefcpihfte folbaten fo getufo?* 
meert/ bat betople pen-luiben be fojtrefTe ban ben 
»©?abe ban 25offu toatf bebolen en bertrout / fp tuiden 
00b niemand eet eneedsspatben/ baer op of in laten en 
moepten/enfo fp contrarie beden / toaren gefepapen 
gefepotben en ban Dun betalinge gefrufteeit te too?* 
den/toelbe perfuafie onder be gemenen folbaten beu 
mende / fulben braept Dabde/ bat fp gelpber pand 
(poetoeleentgegroteipbö tegen puntoil) b’anberefoL 
baten ban buiten bomende/uitterfciianfe gepouden 
pebben / fulje fp genootd?ubt toaren toeberom te rugge 
tetreeben. ^p pebben 00b een bode gefcpibtaenbe 
folbaten binnen 2Bmer$foo?t leggende / ten einde bat 
be felbe fouben toillen paffen op een feher tijd en ure a^aïten 
gereet te 3ijn/fp Uitben fouben tot pen-lieben afftftem “S3 
tie bomen, «©oep boo?be goede toefiept en toacljt iO mCr/, 
bebobe en b?ieben in panden ban be jBucgetmeeftcr foo?t/&ie 
geraebt / die ben bode in gebanbeniffe pebben boen “ntDöeftt 
(lellen / fo bat paren aenfïag geen effect gefo?teert en 
peeft. 5^aer na pebben fpnoep een bode met b?ieben 
aen die ban Streept gefonben uit ben name bande 
gemene brijgftuidcn ban ben regimente ban ben <0?a= 
beban25ofTu/ baer in fpben bo?gercn ban Streept 
noep toel geecne be fcljuld ban ben b?anb buiten be 
(Collefteeg / opleggen toilden/ en behingen pen bat 
menfe alfo bpandlijben getracteert peeft /nabemael 
(feggenfp) fb pen fo troutolijp en bpjtig tegen der ^>P 
^tabjS bpanben geb?agen pebben / en boo? paren ge- frljjijücn 
troutoen bienft nimmermeer tegen.0 be lieren en bo?^ 
geren berbient en padden / begeren daerom be oo?faeh rm^/en 
te toeten / toat de Zeereu en bo?gcrén baer toegemo? fiasm 
beert peeft/ift om benttoift biefegepab pebbenmet SSm 
hambergen en eenige andere ^opluiden/baer (feg- bjanb op 

gen fp) niet ban te toeten / begeren ooh te toeten of fp tie in», 
om fulje te boen /algfp gedaen padden/baer toecom=3eceR* 
mifiïebantocgcn Coninfeltjhe jBaj. of ben ©obc gc- 
pab padden / fp begeren die commtflTie te fien / fp 3ün/ 
feggenfe/bertoonbert batbe bo?geren fotprannigU> 
feengeleeft pebben /al.tf Itartoutoen en ander gcofge? 
feput op pen-lieben geftelt en gefepoten/ en baer en bo^ 
benmetbliegenbe benbelen tegen pen uitgeballen / en 
paer eigen boo2ftad felfd in ben b?anb gefepoten/ toaer 
boo2 menige b?outoen en hinderen in ben b?anbge^ 
bleben/ en menig folbact pet fijne bedoren peeft/fp 
Oebben / feggenfe / ben Cornnh bijf jacen gebient / ban 
nooit eenige bpanben fo tprannig bebonben / fp bege^ 
ren ooh te toeten of menfe meenb uitben lande te ber= 
d2ijben fonber gclö of betaiingeen pare eere/name 
en fame te benemen /inbten fupebe meninge is? / fco- 

+ gen fe/ 



tfoo Het tiende Boek. 1577* 

ben acii 
De Sta¬ 
ten tian 
Wcceröt. 

De &ta 
ren ban 
HUrecfjt 
arn ben 
Cïabe 
ban 
^tafen 
en fjen 
Pt’oteft 
tegen be 
felüe- 

cenfe / fo tsi Dftt-lfeben meninge tifet uit öcn gcfttcDte 
ban atreefjtte bcrtrechen/al foubenfphongerShal* 
ben malhanderen eeten/tentoaccbe (©eneralc^ta* 
ten hen fulr belaften / ’t toelfi fp toel toiften en bertrou* 
ben bat niet en fouöe gefcljiebetv toant fp fnljc/ niet atS 
be ^pangiaerden/ en tjabben berbient/ begeren op 
alt* fclj?ifcclyhc anttooo?dc toedcrom: baeren tuffen 
foubenfp Oen houden battec niemand befefjadigten 
foube toerden / tot batfe bcfcljeid ban boben fouben 

©te ban brijgen/ baer fp ooh gefonben tjabben* Befcn b?icf 
baS'a^ toaö geöatecrtden ttoeden JiBcpuit 3©ijh. Bieban 
te fröitj> ben dabc ban ^tatc ban ais bectoimgt 3ijnde / maer 

niet na bet toaerfjeiö onbcrrictjt/ fch?ebenooh aenbe 
Staten ban ütcecht bat fp fo bee! boen fouben en ’t fel* 
bc garnifocn en bc anbece benbelcn berbelen en boert 
leggen in eenige Bo?pen ban ’t Sticht/om albaec 
onderhouden te tooaben boo? toeinigc bagen / binnen 
bc toellte fp albaer abbiferen fouben / om met be boo?* 
fcl)2eben hcijgsluiden te boen Ijanbelen en’tlanb ban 
ötrecöt baer ban ganfrijeUjb te ontlaften / ’t toelh feer 
ho?tS/ fch?ijben fp / foube gefcljiebcn/ en batfe baer 
en boben de hand houden en blijtige f02ge d?agenfou* 
ben / bat middelretoijle geen nieutoigljeid noch incon* 
benienten albaer en gefebieden / maer bat alle dingen 
in Den toefen / rufte en b?ebe blijben en geïjouben too?* 
ben / acljterbolgenbe be geloften ben t0?abe 25offu ge* 
bacn/baerop fp hen ban Conmhlijhcjjfêajeft. toegen 
bertcoutoen. 

’t s>eï)?ij< Be Staten ban ötrecljt baer op anttooü?dcnbe be* 
Den ba» Magen öm feer batfe alfo ban tjen-iuiben berlaten fijn 

getoeeft / baer boo? fpgefchapen toaten getoeeff / had* 
öefjbt boo?nemen banbe boojfj lopluiden enfolba* 
ten boo?tgegaen / erger ban be felbe getracteert ge* 
toeeft te fjeDben / ban bic ban ^Cnttoerpen/ boo? de 
^pangiaecdcn getracteert toaren / fo uit be genomen 
info2matien mocht bljjhen/ ’tfchcenbp nabatteteen 
gefab?tceert tocrö toast getoeeft henluiden alfo in fu* 
fpens (fo lange tijd > gehouden tc hebben / hare beur* 
fen met leningen te cbacuerenen ten lellen boo? ejette* 
mearmoebeen befolatie befolbaten ober hen meefter 
te laten too?den /en hen-Uiiden tot een P20pe ber felbec 
te geben / ban al toaren fp ban menfehen geheel berla* 
ten getoeeft / fo cn Dabde <©od hen-lieben niet berlaten 
gehad/ en fp Dabben ooïibaet felbcn mebe geholpen/ 
fp bebondendat fptot noch toealtijbS beelargerban 
bc beunden ban banbe bpanben toaren getracteert/ 
fp begcerben ooh bat fp ber fatisfactie halben eeneinbe 
en finale refolutie mochten hebben / fo baer periculum 
in mora toas / op bat fpeens mochten toeten / tote 
hacr hooft toefen foube/ en toaernafphenboo2taen 
fouben hebben te reguleren: fp en d02ften ooh niet fo?* 
gen noch dcnljcn bat fp (al toaren be faften fo beegaen 
en batfe be bictoric behouden hadden) batfe pettoes 
jegens de oude Catholijhe doomfe 3€pofïoiijfte Helt* 
gie/of oolide hoogheid fijndcr jIQnjeftcit p2ejudice* 
rende/boen of attenteren fouben / hoetocl eenige al* 
tijds gcfuftinccrt hadden/bat als fp ban befolbaten 
m garnifocn ontjagen fouben toefen / batfpbanbeet 
ftoncen ban Brangtcn folbaten in halen fouben/fp 
hadden naeft een deel jarenaltctoclfoldaets geleert/ 
ban bat fp fulje lichtclijh boen fouben/ be b02gerenhab* 
ben eenb?achtcSi)hen benanberen gelooft geen gacnt* 
foen/noch ban b een noch banb’anber 3tjdemteful* 
len laten: maer be ^jtad te betoaren tot bienfi ban be 
Coninhltjhe Jfêajcftcit/ met uitfluitingc ban alle nicu* 
toigheib/toaren cbcntoel niet ban meningefobanige 
perijhclen meer te bertoachten / maer hen felbente 
berfeheren enbefchecmenin fulhec manieren/ais fp 
fouben bonnen en geraden binden. $20te|tecrden baer 
om boo2 <©ob/ be Comnhlijhejdajeiteit/ en allebe 
toerelt/batingeballe hen luiden eenigeinconbenfen* 
ten of andere pet guaebö/ teccaufe ban het retarbe* 
ment ban hen-lteden refolutie / fo op bc fatteffactie al^ 
anberfmö / oberguamen / fp hen met baer diberfe 
fchJiibenö cn adbcrttffementen/ die fp aen hare €rcel* 
ïentten cn ^igtïorien fo bihtoilO gcbaen Ijabben/bach^ 
tentcemtferen. 

Be p:ince ban Brangiert ooh berffacn hebbende 

be gclegenthetö ban be fahen ban Utrecht, leeft ooh ©e 
aen henlieden afgebeecdigt ^onher 2Irent ban Bo?p/ fX, 
en Jdeefïer ^Jacob 5Bault / met b?icben ban crebentte/ langtcn 
eenföeelss om te hernemen be recljtoppc toaerheib ban fön 
bet fahe / en anderdeels om hen-luiben te bettonen 
be grote affectie / fo?gbuldigbeid en goede genegent* ftnaen 
heid/dieIjp tot ffên-Uüdèn toaS b?agenbé/ enbten*t>ieban 
bolgenbeallehulpe/ bpflanb en afftlïentie ban fijnen ytïecöt- 
toegen tc pjefenteren en aen te bieden: mttfgaderS 
boo? te {jouden (inbienfp hen onder fijn <5rjcceHentteS 
goubernement toederom toïlben begeben) ijm-iuibert 
al fulhc rebelijhe fattsfactie te toillen geben / ais fp be* 
geren fouben. Ijebben baer op feer beleefde ant* ©^baa 
tooo?d gegeben / hoe be fahe ban be fatisfactie gelegen ïiicrcctjc 
toas/ en boihomcntlphe onberrtchttnge op alles ge* jïïJjL 
baen/hebben boben dien na ben ^?tnre banBran* ÈfpuTe' 
gien afgebeerbigt leere 2iö?iaen ban <£§uplen / Be* «ecDe 
hen ban gan/ be leere ban €ffeffein/en Idee* gL6' 
fïer ^5tjsb?efht €in / om metten d?ince te acco?deren ban 
en handelen op beaengcboben affi{ïcntie/óm befol* ransun. 
baten boo?ts uit het Sticht te bcrb?hben / bp aldten fp 
tiocfj meer hofliliteits poogden tc betonen. Bes ^?in* 
een anttooo?b toaS ooh feer beleeft / bat fo haefï fp hen 
onder fijn <6oubertiemem fouben begeben hebben / en 
een einde ban befatisfactiegemacht/fp luiden fpeu* 
ren fouben be grote affectie cn fo?gbulbigheib / öie 
hp ober en tot pn luiden toas d?agende / en eben* 
toel en foube hp mibbclretijb niet laten hen-lieben alle 
hulpe enaffiffemie te boen/henmogelijh 3ijnbe/alSnfe 
fp bes ban boen hebben en hom baer toe berfochen fou* gj"%} 
ben: bat hpooh tot dien einde aenbe Staten <t5ene* ranafm 
rael fch?ijben foube / bat bpalbien fpde folbaten uit ftdöft 
het Sticht niet p?omptelijh en beden bertrechen/hP ^"atcn 
niet en foube honnen toeigeren / die ban ötrecfjt fe* ©ene* 
cours te boen / om be felbe ban baer te berjagen/ge* 
lijh hP öien bolgenbe bp fgne miffibe ban ben + jdep [aa„öe(e 
gebaen Ijceft. Be Staten Benerael/ b?efenbe bat ban ü. 
hieruit meerderftoarïghedencn inconbeniemenfou* tcecöc< 
ben fp?u«cn/Debben hier op aen bc JBuncc geanttooo?ö 
alSbolgt: 

Mm i 
gen’t 

leere: Wp hebben gefien en toel obertoo* 
gen’t gene u €jccdlemie poo? fijne b?teben ban gjjjj 

benbierbenbefer aen ons fcl)?tjft / beroerende ’tgunt graten 
totatrecöt tuffehen ben bo?gerencn folbaten gebeurt 
ts/enfpecialijhendatgp hun luiden nietenfoubhon* 
nen toeigeren fecoucs te boen om be folbaten /tndien «Dan 
fp hun p?omptelijh niet en bertrechen/ te ber jagen/ ®™a’ 
toaer op utoe ^rcellentie fal gelteben te berffacn cn te c3< * 
geloben/bat topalrebe berbe genegotteert hebben op cc 
tecaffatie banbe boo?fch?ebcn folbaten /en ban alle <c 
d’andere/ en berhopen batho?teltjh ’tganfcheEanö £C 
baer ban ontlaff fal toefen. 3©p hebben nochtans ge^« 
leden ttoe of b?ie dagen/op ’trappo?tbat topgehaöa 
hebben ban ’tboo?fch?eben feit / afgebacrbigt en na « 
be Staten en bo?geren ban ötrccfjt gefonben / om c< 
hen-luiben te abbertcren ban onfe befoingneen hare ce 
ho?te bcrloffinge/en ban gelijhen aenbe folbaten om cc 
hentefurnerenenlebereneenieningcban 10000 gul* te 
benS / bertoachtenbe hare monfïeringe/ afeehenin* cC 
ge/en bctalingc die ho?telijh bolgen fal/betmanen* cC 
befichte houden ingoede o?b?een difctpline/ fonbec cC 
pettoes meer te attenteren / noch ban be een nofh-batt £C 
be ander 3tjbe/noch niemanben te befcijabigen/alS {C 
top berhopen bat fp boen fullen/alScebunberehbetot {C 
hen-lieben groot gocO/ffiUtgheidcn ruffe. Jlaerom <£ 
ban genen node toefen fal/bat utoe€rcellentiehctn cC 
eenigfecoiirS boet/en mitfdien bidden en regutreren c£ 
toel ernffelijh / bat u €rcellentie fieb berb?age/ en niet <£ 
toelate eenige ban ben fijnen / om fulr of biergelijh in ££ 
te boeren/ aengemerht bat baer uit rijfen enhomen£< 
foube een nieutoe cn meerder befo?d?e alSte boren: ££ 
p?incipalijhen bat allebe regimenten/toefènde ber* ££ 
toaersen hcrtoaerS-obcr/fich foubenmogen bpeen ££ 
boegen / faccageren / roben / b?anben / en boo? befpe* (£ 
ratte en furie niet alleen ’t lanö ban ötrecht/ maer <£ ' 
ooh beel meer anbere ^?obincicn rutneren/aisu €jrc. ££ 
genoeghan confidereren/en batfulrniet en isbefa* - 

iigheib 



4577* Oorfpronfc der Nfcderbndfè Beroerten. Se* 
„ lig&eibenmlï# banton tenbe/bie be felbe fogetrouw 
,, toelijb gefocpt en gecequireert Beeft: maec bat toaec* 

acptelijbbe meninge ban onfe unie en pacificatie fga 
„ ftcecbenbeom teappaiferen be boo?gae«be trouDlen/ 

££*3ï.) en niette boeben eenige nieutoe / aengefien top 3pn in 
V be ijaben ban remebie generael / en bat om baec toe te 
„ bomen / fijn ^oogfteiö on? alle fijn mibbelenengeliï 
s, geacco?beert beeft. Wp peböen bit poinctgeftelt&p 
sa een acticul in be infiructie ban mijn i^eece ban <C5?ob* 
3» benbonben^octo? £eoninu?/bieoppunbertrecben 
» 5Ö« na utoe Crcell. om be felbe te geben meerber con* 
3j temententen fattéfactie. J|iec en tuffen bibben<©ob/ 
3> u€iccell.te geben beltrecbinge ban alle fijne beugbe* 
33 lijbebegeerten/ oner biel ootmoebelpb recommanbe* 
33 ren en inbe goebe gratie banbefelbe. ®ot puffel 
33 ben 8 JBep 1577. Onöecftonö / utoeCjccell.feer ge* 
33 affectioneerbe om bienfl te boen / be Staten«©enerael 
33 ban be $ebedanben tot 2Ö?uffel bergabert/ toat leger/ 
33 boo? 02öonnatme ban be boo?fcp?eben Staten / en 
33 toa? onbertebent / Cornelius Wcellemans : pet op* 
33 fcp?ifttoa?. 2£en mijn i^cere/ mpn l^eere ben $?ince 
33 ban <©rangien. 

g^en ttoeben SEcp omtrent ben abonb / naer bat be 
folbaten alfo berjaegt toaren/ ifi gebeurt/bat J^op# 
man heffel (ben toelben be betoaemtffe ban ben Ca* 
(iele metten ^cljout en 'BiicgemeefietBijnebelt met 
100 Po?geren Pebolen toa?) gebomen i? in beberga* 
beringe ban be Staten ban ötreept / en berfoebt turf 
te pebben / om op ’t Cafteel te b?anben / fcggenbe bat 
fp anber? geen beeg metten bo?geten en babben / baec 
moffe b?anb 3ön/ of bp toacrfcpouöe pcnïieben en p?o* 
tefleerbe/ bat pp niet en foube bonnen beletten / bat be 
Doggeren aentaften/en afb?cben fouben alle pouttoerb/ 
bat fp fouben bebomen bomien en b?anben: fcggenbe 
mebe/ bat bp ’t felbc ben Kentmeeflec ban be? Coninr 
bomeinen ïBijcbecfïoot aengegeben pabbe/be toelbe 
ftemboo? anttooo?b babbe gegeben/ bat bpbaec toe 

een oibonnantte en babbe / en ober fkiljr baergeen 
?anb leberen en bonbe; toaec op be bootft &effel 

feibe jegen? ben tëentmecfier boo?noemt/ bie baer 
mebe wa? gebomen/ ibben tebjeben om bejBajeft. 
bienfl te boen / ib fal een ftbtp turf? / bat tb met grote 
ftoacigpeib in&tab begebregen bebben mptoebo* 
menbe / be jBaj. beebopen en een gebeel jaer bo?gen/ 
tnitierbat gp alleen be b?acptfult betalen / en mp be be? 
talingeober een jaer toefeggen / baec op be ïïentmec* 
ftecal?nocp perfiffeeebe/ baer toe geen lafl noepo?* 
bonnantie ban be l^eeren ban be finantie te bebben/ en 
ober fulr niet te bonnen boen: t bielb borenbe be &ta* 
ten en fïenbe bat ben Kentmeefler nergen? toe en bril* 
beberftaen/ feiben be Staten aen hopman heffel/ 
maebt bat gp befen abonb turf brijgt / mo?gen fullen 
top baer op bifponecen/en mitfbien opflaenbe en fepei* 
ben be / i? baer een grote muemuratie gebomen onber 
be gene bie baer p?efent toaren / feggenbe / bit Cafteel 
maebt on? alle bage meer en meer ftoacigpeib?/ top 
en pebben nooit niet ban grote laften en bóffen ban 
’t boo?f3 Cafteel gefiab / en en beeft onsr nooit goeb ge* 
baen/ban altijb alle quaeb / feggenbe fommige bet 
toaec ongelijb beter onber be boet / ban bat top bier 
mebe altijb geplaegt fullen 3ijn/en boo?tsr alfo uit* 
gaenbe igr bit rumoer onber ben bozgeren/bte met gro^ 
ter meniebten in be ^omberbe boo? bet bleine Cap* 
pittel-buisr flonben/ gebomen / be toelbe mebe riepen/ 
bet toaec beter geruineert/ban bat top baer bantoe* 
ber eenige ftoacigbeib fouben brijgen/en bebben ftcB 

9e Bop boo?tsr ter öeebe uit begeben / en 3ijn met een furie na 
§™nun, betCafleel gelopen en baec acngeballen/om tebe* 
mïf manteleren/ tegen? be 3ijbe ban be (lab/ en bebben alle 
infiien ben nacbt boenbe getoeefl. anbccen baeg? boo?t* 

gaenbe en continuerenbe in st afbicben / bebben be 
Wtften» ^eecenban ben ^obe ban atrecljt ttoc Claeb?-beeren 
Bojgaf. met name JB. <ö5errit ban ïïattngen/ en|B.^ou- 
ftcB” toel!S 13311 öcn ^eccb aen be a5ebeputeerbe ban be 
baec fp Staten gefonben en begcerben / bat men foube fien be 
fonöee bo?gcren baer toe te inbuceren / om baec mebe te fu* 
aenbi» P^feberen en op tebouben/ tot bat men becifieban 
len. ben ïlabe ban ,§tate foube ïjebben / gelgb men baer 

toe met alle manieren gebaenfjeefl/böctj beboteren 
en Ijebben baer toe niet totilen berfïaen/ en bleben baec , 
in al continuerenbe. <©en 5 |Bcp fjebben be boo?f3 ban ml 
Commiffariffen ban ben i^obe eenige boteren ben* rmjc 
beien boen bergaberen op gieter? fterb Dof / en JJgJJ 
bebben bcfelbeperfonelijfmiet alle goebe mibbelen ge* ca. 
focljt be bo?geren te betocgen/cm op tebouben metftC£^te 
bet aftoeben' be? Cafreel?: macr toat fp feiben / be 
bojgeren perfifleer ben/en gaben boo? anttooo?bybat fp 
baer «©berigfieib in alle? bereib toaren te obebieren/ 
uptgefcnöert in befe eene fabe ban betCafleel/ men 
mccftpalfuibe flerbe beibonöen niaben alfl ben belief* 
be/ bettoare inregarbe banbereligie / onberbanig* 
bcib of anberfin?; fp toaren gelijberbanb gebeiibc* 
reert een folenmele eeb mitten anberen te boen/ o* 
geen nieutoigbeib in te b?engen / en bebco?lijbe onber* 
bamgbeib baer «©berigbeib in alle? te tonen cn toil* 
liglijb te obebieren / en ooft malbanbcren baer in te 
banbfjouben / en tot bien cinbe be unie te bernieutoen/ 
lijf/ goeb en blocb baer bp op tefetten/ fonber eern'g 
garnifoen banb’een/ nocbb’anber in te laten: niaec 
be ,$tab tot beboef ban be Coninbl. jBa». tefcebiaren 
enbefebermen/ metuptfluinnge bana'Iniieutoigbr* 
ben / ban alleenlijk obermit? fp iupben boo? bet boo?f5 
Cadeelfoin’tjacr 1566. al? geburenbe befe ieflctur* giCi,c„m 
buientien in fo grote pcriculcn cn ftoacigbeib getallen Dm 
toaren/ ook mebe bat fp bebuebt toaren/ inbïcn fp Itip* 5“^C£0 
ben onber bet goubernement ban bcn$?ince moflen Jcert 
bomen/ batbp alfbanop’tboo?f3Cafleel/ naouber tuaerom 
getooonten/ een Caflelein nut bclb lengen foube / baer ^ 
boo?bpbe^tab foubebtoingcnencifige nieutoigbeib öE/ca. 
in boeren / lieten fieb oberfulr biniben/ bat fp Iupben ficcip 
niet ban toel boen cn fouben / ’tboo?fcb?ebcn Cafteel {“'«*“ 
aen be flab? fijbe te bcmameleren. Cbentoel bebben 
fp enige bagen baer naer baer banopgebouben / acb* 
tenbe bat fp ’t felbe nu p?obifioneIpben fo berre babben 
af&eb?cbcn batmenbe boften fcljutoen foube om bet 
toeber te repareren. 3£e Staten ban atreebt bebben 
baec na aen be Staten gcneraelbpreguefiebertoom/ 
bat be Caflelen binnen ’? lant? cn niet op be fcontieren 
gelegen/ niet en bieneit tot bo?beIe/ maec alleen tot fïefap dc 
laft ban fijne jBajeftept/ten regaebe banbe gacnifoe* 
nenbie fgne jBajefteit baer op bouben moet / en tot „acjL r ■ 
berb?ucbtnge banbe goebeonberfatenban fijne jBaj. oteerge* 
gelijbmen ’tfelbe fo tot ^Cnttoerpen al? tot ötreebt toel «eüeP/ 
babbe mogen fien/ altoaer be ^pangiaeröcn leggen* fc"atJn 
be opbe Caftelen albaec/ ben fo bpanblijben tegen? ©me. 
ben jteben en intooonber? ban bien geö?agen babben/ ^arf °ra 
bebbenbc binnen atrecbtfo met fcljieten / b?anbfficb* rrrf^n 
ten en inballen/ erceffibe grote febabe inbe^tabge* Bieom* 
baen/ in boegen batmen ombem baer tegen? tebe* burgap 
fenberenen beb?pen/’tfelbe Cafteel tot feer grote ko* 
fien Dab moeten befebantfen/ beleggen enbefebieten/ toetbm. 
tot bat befelbe ^pangtaerben / baer op leggcnbe/ epn*tc 
telijbenfobenauttoaren getoeeft/ ’tfelbe onber febere ‘c 
conbitien ober te leberen: toaerom fp toonber? om nietc< 
toeber te ballen in be boo?fcb?eben inconbenienten/Cfi 
baec fp ter oo?fabc ban’t boo?fcb?eben Cafteel in toa* “ 
ren getoeeft boo? be boo2fcb?eben^pangiaerben/al?cc 
00b tot meer anbere tijben in’t begin banbe troublcncc 
in ben jare 15 66. goet bonben batmen ’t felbe ter (tab* “ 
toaertaf toerpen en bemolteren foube / bc? tc meercc 
om bat b’oo?fabe/ toaerom’t boo?fcl)?eben Cafteel “ 
geleib toa? ccfTeerbe / toelbe oo?fabe toa? getoeeft / ‘c 
ombelanben ban ^ollanb en atrecijt te beb?pcn en<c . 
befebermen tegen? bie ban benlanbe banCSclre/beec 
toelbe alfboen notlj onber ben Iniife ban 23ourgongien ‘c 
niet gecebuceert en toaren / fo bat ’t felbe Cafteel boo?* ‘c 
taen albaec nobeloo? toa?: bat 00b ’t felbe Cafteel fuljccc 
öefcöotentoa?/ batmen baer uit gcenfonberlïngebe* “ 
fenfie en bonbe boen/en qualijb Doubaer toa? ten toare “ 
men ’t felbe biilbe repareren / ’t toelb 00b foube bomen “ 
tot grote boften ban fijne iBaj.’t toelb aengemcrbt/et 
en bat be (tab ban Streept leggenbe i? tufTcpen be lan*tc 
ben ban <©elb?e aen b’een 3ijbe/en bie ban i^ollanb aenct 
b’anber3ijbe/ baer mebe nueenbafte $ep? toa? ge*c< 
maebt / foberfoepten fpbat’tboo?f3 Cafteel aen bcr“ 
flab?3öbefou toerben gebemanteleert en afgeb?oben.ci 
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^rt,nj; ^5Clj tiet Itc}3 hoèö hntg öett «t ’t fetoc toerde ge# 
üan oanccnrmtmt' jf&tDöclrmjd Ijccft $Br. ^auÜJCl.Ö 2SUP9 

K «eööocaet ban Den laitöe ban Rolland feftcce mtffibe 

tbct* gefcljieücn aen !|an ^acobsï ban leemput / een ban 
S3up^ jj2 borger Sopluiöen / Den lo^utp/uitUlfeniaeci 

Ki” ’ ondec anderen dat Ij? met en honde laten Ijenlutdeiue 

ici|dp: toaerfcljdutoentn’tfccreet/Dat <E>onüpngaccne’tge* 
iin'jen- ftïjut ban ’t ftafted foude toillennaecliem nemen/ en 

” Doen Uerdoceen tn Biaöaud / toaer dooi fn linden nan 

” ’tgeftOut onbloot fouDcn 3»jn/ dat Ijetdaecom goed 

” boaw Dat f? Int ben ’t fdde daer öe&ouDcn fouDcn / na# 

51 öetnaclfpluiden’t felbe metperpel ban Ujfengoed/ 
» uit ’t geboeid dec^pangiaecdengetoonnenengetoo?# 
» Denljadden/ Dattetfeibe dacccm Diende te blpben tot 
” oefctyrmtngc ban Der (tab / immer# dattet geenftn# 
?J geraden en inaö Dat bet felbe gefcljut foude bomen tn 
” banden ban ^DonS'an/ Dat (p Dacrom fouDcn letten 
» om ’t felbe Dooi D’een of DMnDec mtDDeletebeljouDen/ 
” begerende dat fn bent defetoserfcljontoingeten goeden 
” fouden bonden en m’t befte te nemen/ fonder nocljtan# 
” Den toangunftigen te openbaren/ Dat Die ban pent 
” miam. 
« <®cbocjf3 Sleempntbeeft Dit alfo onderdenanDe# 

ren ^opUubencn ©ffttter^ban Der boigeren bende.' 
len toeten te befteft en / Dat bet Den Staten aengegeben 
iögetoceft/ en Dat op Den Icltcn^nlnDaeropbecbla* 
rtnge tó gcDacn / Datfe tocl te bieden tsaren / Datmen 
’t gefdutt en amomtie foude bicngcn tn de ftad in goe# 
Dc’öetoaccnffic / en Dat bacr ban goede tnbcntartö ge# 
ntaebt foude toerden/op Dat De iiontitblijbe Hüajeflett 
tn fijn gerertjtmljeid niet en foude toerden berb02t / en 
Hebben te Dien einde gecommitteert De ïjeeren ban 
ïtijfenbura en ^an ban Itëeerten / om alle’t gefcljut/ 
amomtie/ bloten/ buf bcuit en getoeer op ©lebenburg 
3ünde tc ittdentartferen: ’t toelb geDaen pijnde bebben 
Den ftacd der ftad Mtrccftt Den 5 3Cugufti/ten einde 
alleö fonber confufie ban ’t balteel in der ftad fouden 
toerden gcbjacljt/ geconfenteert/ Dat De ^opluiden bp 
gcbcurte elr De gene Die onder paer bcndelcn toaren / 
De toete joude Doen / om tc bonten arbeiden / en dat op 

m qc* ccn pcnc m beboef ban ’t bcndel / en De ^cljontcn ban 
«nonirtc ö« geBuerten fouden alle andere onder De hendelen 
ban oouz» niet toefende/in pare gebuerten toonende / 00b De toete 
tagciacct D0ctt/ om liacc gcbuereti te Helpen arbeiden/ op felic# 
Kflcd1 rebeboefban De gemene geïmuren. ï^ettoelbcmet 
iian©?e>- ftilhentontigftctd/ noctbnlltgïieid/ neerftiglieid en ltl»= 
fteuüucg j-fDnn ggbaen toert/dattet tc bcrtoondcrcn toaö/fo dat# 
in hr ter tochtig boeten Dien aengnende toerden berbeurt. 

<Daet ha / namentlijben den 18 Sluguftp/ iel bp de 
in Dc 
gaö ge* 
fcjacjjt. 

Staten «©enccad 00b geconfenteert / dat Ijet boo?f3 
^ft» ,ha’ bailecl afgcbioben en actt der flad 5pde gedeman^ 
Kftcn” tdcert fotidc toerden, d’ JBelb den a8 $fugu|ti 
fcoicj;mct alö doen toeder met groten ernft aengebangentoerd/ 
coufcnt en ntCt opgebouden 7ten toaë nett de ftadö3pbe gepeel 
ocnccaic ter neder / tot grote bcrbltjdtngc ban de bo?geren. 
^.taten ©od gebc bat fulbe netten der tprannen niet toedcr^ 
®tn 5Bn om on acLtottt cn toerden, ti^et toaö ban dettfóetfer 
br afgei tocldc bijföc nldacu gebout/ indeitjare 1529 fulr 
bjoiaa. Dat pet omtrent 48 jaccn ijaddc geftacn. 

Jacr-dicht. 
YredenbWrQ,h geftlCbt tot VtreCkts êedWdnCk en 

J LtfVm/l I, 
Is deWr de bergers VerxIeLt oM Weer te We/en Wil. 

<Dc ^opluiden enb02geren/ bebben ten tijde de 
^opluiden ïtocli op ’t baftecl gebangen faten / defc na# 
bolgendc requefïc aen fjacr Obciigijetd gepjefenteert. 

Aen wijn E. Heere?t, Schout, Rurgemeejierest, Sche- 
fenen esi Raed der jlad Utrecht. 

T^Onen fcer oormoedelijk te kennen gevende de 
-*• Hopluiden en gemene Burgerye der ftad Utrecht 5 
hoe dat fy fupplianten , den voorleden rroublen gedu- 
rendej hen altijd gedragen hebben , als goede getrouwe 
onderlaten van de Koninklijke Maj. onfen alderge- 
nadigften Heere, in de obediëntie van fijne Majefteit 
cn U E, als Regenten, in de onderhoudinge van de ou- 

(F- 
Cïciju^ 

ftetian 
tie li?op- 
liabnt 
cn genie 
ut' biirjc 
rprtiau 
itttccDt 
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de Catholijke Religie, gelijk die van ouden herkomen charge.) 
binnen der ftid Utrecht geuleert isgeweeft.en noch da- 0UJ£® 
gelijx geufeert word/onder dacr in enige nieuwigheid> ^aEj53 
infractieof belette maken. Dat fyook de voorleden fteaet 
troublen gedurende, verfcheiden aenflagen metperieul £afPt, 
van lijf en goed gefuftineert hebben, lb door den Span- ge<; 
giaerden,willende met intelligentie van eenige particu- fonOett 
liere loldaten opten kaftelevan Vredenborg S. Catrij- «hier^ 
nen poort fortferen en beklimmen, als ook naderhand 
door den foldaten opten kaftele liggende, Toekende al- tett&e* 
liancieen accoordte maken metten Duitfen foldaten, onad. 
liggende rondfom foinde ftad, als op den lande van 
U trecht, om met affiftentie van den lelfden (daer toe 
eenige particuliere foldaten fchenen te inclineren) de 
Stad te plonderen en faccageren. Ook met het inne¬ 
men van den voorfz Caftele, en nu left door de ver¬ 
metele temeraireen moetwillige entreprinfe van den 
Lieutenant Tam bergen met den anderen Capiteine» 
en foldaten fo binnen als buiten der ftad Utrecht leg¬ 
gende, de welke verhoopten deTolleftceg-poorte, en 
de wacht van de burgeren daer in wetende, te verraf- 
fchen en overweldigen, en ’t felfde faillerende, hebben 
gewapenderhand en met vliegende vendelen ingeno¬ 
men de Bolwerken, leggende beneffens de felfde poor- 
te, als fy luiden ook met vliegende vendelen ingeno¬ 
men hadden der Stad-plaetfe, daer fy fupplianten haer 
wacht altijd gehouden hebben, verftand hebbende met 
den Capireinenen foldaten voorde Stads poorten lig¬ 
gende, dewelke in wapenen al gereet ftondenonder 
haer vendelen , om de voorfz poort van binnen en bui¬ 
ten gefortfeert en ontweldigt zijnde, in de Stad te gera¬ 
ken, en als dan met den goeden getrouwen burgeren en 
ingefetenen der ftad Utrecht te leven en handelen na 
hacr-lieder iuften appetijt, totdat fy luiden van haer 
volle betalinge verfekert fouden wefen , tot ondergank, 
defolatie en eeuwige ruyne van fijne Maj. heerlijke en- 
onderdanige ftad Utrecht. In allen welken godlofen 
aenflagen de almogende God, den fupplianten fuiken 
harten couragie gegeven heeft,datfe hen-luiden geen 
koften, moeiten en arbeid in waken en braken (die bo¬ 
ven maten lankwijlig en exceflijfgeweeft zijn) en heb* 
ben ontfien noch laten verdrieten, en fijn oogenfehijn- 
lijken,door fijn Godlijke genade, van den voorfz en 
meer andere periculen befchermt en gepreferveert. En 
alhoewel God almachtig in defen laetften aenflag den 
voorfz mutiniersen moetwillige Capiteinen en folda¬ 
ten in der fupplianten handen gelevert hadde, om met¬ 
ten felfden haer wille te mogen doen, na haer-lieder 
ontdankbaer delid en mifdacd, fo hebben fy luiden 
nochtans, ten aenfehouwe van fijne Maj. haer handen 
daer aen niet willen fchenden, maer den felfden onder¬ 
gebracht en ontwapent zijnde, hebben hen-luiden haer 
wapenen weder verhandreikt,en alfo voorts ter poorten 
uit geconvoyeert, door welke beneficie voorfz de fup¬ 
plianten wel behoorden gewonnen te hebben de har¬ 
ten van de Capiteinen en foldaten buiten de vier poor¬ 
ten liggende: hebben nochtans de felfde ( continueren¬ 
de haer eerlofe vyandlijke en ondankbare affeétie) op 
de Stad gefchoten , en de fake fo verre gebrocht, dat de 
borgers uit de Stad, weder fchietende, hebben de felfde 
foldaten de huifingen ftaende buiten de Tollefteeg- 
poorte ten laetften aen brand geileken , om welken 
brand te impedieren en te lellen,fijn ten lellen d’voorfz 
borgers uit de Stad gelaten, en hebben tegens d’voorlz 
brand-ftichters gefchermutfeert,niet fonder verlies vaa 
etlijke treffelijke borgeren, en zijn alfo d’voorfz folda¬ 
ten van de Stad vertogen. Alle welke fortfen en gewel- 
den den fupplianten bedunkt verre te palieren de mefu- 
fen by den Spangiaerdcn tot Aelft geperpetreert, fo de 
felfde Spangiaerden d’voorfz ftede vyandlijk van buiten 
overvallen hadden. En de Duitfe Capiteinen en folda¬ 
ten voorfz ter goeder trouwen lagen binnen en buiten 
der ftad Utrecht,tot defenfie van de felfde ftad,en heb¬ 
ben ook den felfden goed cn bloed by gefet, hoewel fy 
luiden binnen d’voorfz ftad Utrecht fonder commilfie 
en boven de charge vanden Staten of Raden van Staten 
gekomen waren , en over fulx met goede redenen wel 
hadden mogen ulthoudcn,wiens volgende dc E.Heeren 

van 
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tjjp Oorjfpronk der Nederland/ê Beroerten. 
vande Raed vin Staten en Staten Generael, tot twe 
reifen toe, belaft heb ben den E. Heere van Hierges de- 
fe onfe ftad van den voorfz garnifoenen te ontlatten,en 
alfo fy fupplianten nooit gedacht en hebben, noch als 
noch en denken (niet tegenftaende allen godlofen for- 
fen en gewelden henluiden tot verfcheideri tyden van 
den foldatcn bewelen) hen anders te dragen, dan fy tot 
noch gedaen hebben: maer fijnvan meninge t’achter- 
Yolgen de Unie in Februario leftleden opgericht en ge- 
maekt, mits houdende haerüeder ftad van allen garni¬ 
foenen gevryet, om in gelijken inconvenienten en pe- 
riculen niet meer te vallen. Verfoeken , daerom de 
Supplianten fêetootmoedelijken, datU mijnE-Hee- 
ren gelieve dêfèrequefte, te overfenden, en te interce¬ 
deren aen de Staten Generael en Raden van Staten,ten 
einde haer G. en E. gelieve de fteden eii landen van 
Utrecht te ontledigen voorts van allen foldaten, en de 
felfde weg te nemen, op dat de Supplianten eens eeni- 
ge vriicht van de Pacificatie mogen fmaken , die tot 
noch toe niet dan alle bitterheid geleden en hebben. 
En dat ook de gevangen Capiteinen exemplaerlijken 
geftraft mogen werden, na de importantie van der fa¬ 
ke, om meerder inconvenienten, foinden lande van 
Utrecht, als andere Provinciën, te verhoeden. Dit 
doende, &c. 
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«erftelüft om bat onber öe feite ^pangiaerben te; mt/m1 
ie oequetfle cn termtn&te 3ön/ ooft toijten enfttnte; 
ten/ ter geenüec bie geboutoeljjftt jgn/ mitfgabet# acticu- 

meublen en butéraeb bebbenbe/ Dan eenigeberpjim >*"/ 
cipale bic tiuiö gebouben bebben/ niet toefenbe ban 
’t gunt geplonbert té getoeeft / fo bebunftt mp betamen 'mmceR 
lijft tc toefen / p^obifie te boen ban bier of bpffcbepen/ 
in toelfte men foube mogen laöen/ ’tgenetemoepijjft 
en qualpft mogelijft té obet ianb te boeten / en bat mit ««■ 
berfeftertbeib ban mijn ^eete be ©nnce ban <©ram cc 
gien/om ’tfetoe obet 3ee te fenben t’baren ftoften/’ttoelft cc 
’t boo?f3 bectceft feer Daeflen en terlitbten foube. 

SfpofïiUe ban be Staten <0encraei. 
De Staten Generael fijn te vreden, datmen viel? 

of vijf fchepen toemake, ten einde als in den text, 
op conditie datmen daer in laden fal alle de perfo- 
nenenbagagie, dewelke men meindtevertrec- 
ken, en dat de voorfz fchepen, andersniet jdaa 
als koopvaei dye-fchepen , fullen aengenomea 
werden, alles tot haren koften, wel verftaende 
dat hare ladinge fal gefchieden tot Hergen opten 
Zoom, en fullen ter wijlen blijven onder de fau- 
vegarde der felver Staten , tot dat fy fullen ge- 
fcheeptfijn. 

9oti 
Jan ge 
;ocn. 

2Surgemee{ïeten bebben boo2 bate gebeputeer; 
be befe requefte boen pjefenteten/neffenö eenanber te; 
gueft/ baet in 3p ’t betfoeft bet bo?geten toaten recorm 
manberenbe aenbe Staten ©enecael / be bjelfte bie 
boojtef fonben aen 3B>on fjan en ben iftabe ban ^tate/ 
en beeft ^on §an na lang betbolg/ baec op ben 12 
jBep i f7 7- gegeben befe apoflille. 

_ OYn Hoogheid gehoort hebbende’t rapport van defe 
e |jp ^fupplicatie, en aen merkende de grote getrouwigheid 

die d’in woonders van de ftad en lande van U crecht ge¬ 
durende defe voorleden troublen, fijne Majefteit be- 
wefen hebben,en de goede devoiren die fy gedaen heb¬ 
ben , om te blijven in d’obfervatie van de oude Catho- 
lijkeRoomfe Religie, en d’onderdanigheid van fijne 
Majefteit, en in den name der felver vaftelijk betrou¬ 
wende, datly in alle’tlelve fullen continueren. Ver- 
klaert dat van nu voortaen de ftad,fteden, en platte lan¬ 
den van Utrecht met geert garnifoen, of inlagen van 
ruiters, of van knechten belaft, noch befwaert fullen 
worden ,ten ware dat die notelijkheid tot bewaernifte, 
fchut en fcherm der voorfz ftad, fteden en landen, ’tfel- 
ve vereifchte. Gedaen te BruiTeiden zz 'dag Mey, an¬ 
no 1577 Ondertekent, Johan. Lagerftond,ParOr¬ 
donnantie de fon Alteze, Ondertekent, 

Berty. 

2. gelijft ban gelpfien/ belief bent be iDagiftraet<6 
ban 2Cnttoerpen / bat bp o?bonnantte ban be Staten * 
eentge gecommittecrt fopben toetben/ om be mem cc 
blenteoptfangenber getiébiefe fouben toitlenberfto; 
pen/boenbebe feite tareten bp bert boo?6opersibaet ‘c 
toe geftoo?en/ fuljc fcfnjnt te ftonnen gefebieben fomtc 
bet feftabe/ ten aenfien bat be boo?f3 (CareerberjS ’t fel;<c 
be tot fulften p?öfe boen / batmen Ijem mag betfefteren <c 
ban ’t tetftrtjgen/en foube bete bojbeten tot bet boo?f5tc 
bettteft. ÉG ^-4 

Sfipoftiile ban be Staten Generael. 
Men fteld dit artieul tér refolutie van de Magi- 

ftraet van Antwerpen, niettemin in gevalle vaa 
accoorc, datmen hem wachte, dat geen geplon- 
derde goederen daer in komen: acht nemende f» 
op dit als het voorgaendc artieul, datmen niet ea 
laet aftrecken bedden of matraflen, dekens, flaep- 
lakens , noch ander meublen, daer met de bur¬ 
gers en Magiftraet van Antwerpen de voorfz fol¬ 
daten gecommodeert hebben , op dat al’tfelve 
blijveals munitie voor het garnifoen dat in ko¬ 
men fal. Welverftaende dat de|voorfz taxatie ge- 
fchiedende, men den eigenaerscontentement doe 
in gelde, of affignatie, fomen met hun falkon- 
nen accorderen. 

W§ bebben btec bo?en becbael gemaeftt ban bet 
accoo2t tiijfcben be Staten generael en <Don 

3Jan ban <©o(!encöft / en alfo bp ’t feite accoo?t / of bet 
«utoig (götct baec op gemaeftt/ geconbttioneect toast/ 
bat be ^pangtaecben/3jtaltanen/25o2gógrionsf en art; 
bete b2embeltngen in 20 bagen / na be tnfinuatie ben; 
ïutben bp <Don gjan te boen boen / mojien bectcecften 
telanbe uitbe jüebeclanben/ en uit ben Cafleleban 
Klnttoecpen / en uit alle anbete Caftelen/ ^teeftten en 
^teben ban be feite i^ebeclanben/ enboo?töuitben 
ïlectogbomme ban Stutfenbucg / binnen anbete 20 
bagen/mitst bat be Staten «öenecael foube nlibeca; 
iijftenopteengen 600000 gulbeno / b’een belfte albiec 
geceet/enb’anbec belfte bp toiffelteieben op 05enua 
tn^Italien. €abatbe Staten alööatt benboo2noem; 
ben <3|oban fouben ontfangen / bennen / tref; 
pecteren / en geftooifamen até «©oubeeneue en Capi; 
tein <©enerael ban be felbe Hebeclanben ban toegen 
ben Coninft. ^otoaji ban nobe foube bP trt’tgoubet; 

)&e, nement bonten en om ’t felbe te effectueren / fo beeft bP 
«ar# fijnen ^eccetacté^oftan €fcöbebo tot 25iuffel aenben 
Jf00* Staten ©enecael gefonben/om met benluiben te com; 
Ut tot muntceren feftece poincten/bie bP feibe te bienen om te 

baeftigen öe ^paenfe folbaten. boo?f3 poincten en 
IS artictiien maten até biet bolgt/ mette eejolutienbee 
Ut, felbet üeeten ©enetale Staten op elft poittet. 

5. €n gelijft boe? be gene bie te lanbe fullen moeten u 
gaen/ eenig gerief fal moeten toefen ban toagenö en « 
anüeto gereetfebap tot fulften teife bienenbe / foube cc 
toel ttobtg fijn bat teeftonb baet toeeenCommiffaciO cc 
toeebe gebeputeett/ om baet toe o?b?e te pellen/op cc 
bat fp mochten gerieft toojben/betalenbe tebelpft loon. « 

4. Dan gelgften bat een Commiffarté banbebp; « 
b?e0 gebeputeett toette / om te berfojgen / batfotoel «c 

J öepaetben/atébeperfonenban fto(tberfo2gttoo?beu « 
op be teife/baet fppaffeten moeten tot fp uit ben lam « 
be be^ Conint 5im/ allen ten rebelijften p?ijfe bèta; « 
lenbe. « 

3fipo^ille bet boo?f3 Staten* 
De Staten accorderen hen te gerieven tot twë 

of drie wagenen ten hoogften, voor elke Com¬ 
pagnie, enookvlvres, mits Hellende borge, dat (F- 
de voorfz wagenen, perfonen, noch paerden bo¬ 
ven de palen niet te dwingen van defe Landen tot 
LuXenburg. En mijn Heeren van den Rade van 
State fullen Commiffariiïen ordonneren, fo voor 
dit, als andere articulen. 

5. Stem om alle onheilen te feboutoen/ en op batiC 
be boo2f5 folbaten geen oo2fafte bebben te totllen mat;ee 

j ebeten / boo2ften gelijft op té üpanDO bobem / fult bo;£C 
tett bet perijftel ’t booji‘3 bettteft betlengen fouben/ 

bat; 
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„ Datmen baerorn fouDe moeten onfert leger berber Doen 
„ uettrecBcn Dan Baer jtafTagie / en ten minften fulr ftel* 
„ icn/ Dat De Keutere tuffcBen BeiDe De troupen toare/tot 
„ meerbetuerfeBertBeib/ omniet te Pallen in eentgon* 
» gemaB* 

Sipoftille. 
Om hun beften weg, fullen fy pafferën.van de 

ftad Liere, daer fy van onfen leger gefcheiden ful- 
lèn fijn, met een ftert aende Reviere, en fbde 
ruiterye daer omtrent is, foudcroen de lelve mo¬ 
gen doen voor marcheren, ter andere fijde fal or- 
dre geftelt werden, dat van onfen leger hem nie¬ 
mand en fal reppen of roeren. 

6. cn na Dien Bp fommiedijBen ftaet BeUonDen 
to02b/Bp’tgene3ijne |Baj* Den boo?f3 foIDatenmag 
fcBuiDmmefcn/ bat De fcBulb berber De 306600 Bro* 
nen Betreft/Die De uoo?f5 Staten fijne HoogBetb ful* 
iett aeUen. Wm Uoo?f5 <£fcoDebó UerBlaert IjcBBenDe/ 
Dat 3ijnc HoogBetb Uoo?f5 fjemgcfumeertUtnDm^ 
taliën uan ’t gene ter Doo?f5 Betaltnge ontBjeBen fal: en 
Daer en BoUen Beeft Den Uoo?f3 Staten berfodjt/om 
affifïentieUan Baer geloof/ ingeballe UannooD/om 
’t gelD te mogen UinDen öeö te gereDcr / en in ’t Ucrbei* 
Den UanDe aenBomfte Der Uoo?f3 pjoUtftc Uan Stallen/ 
U?efenDe niettemin / b’alrebe gegcUen O’Dormantie uan 
fijne $|oogljeiO Bern aireDe UertoaergBcgcUen DeBBen* 
De/ Datfe mogdtjB niet fullen aenBomén Binnen Den 
boo?f3 tijD bp ’t U002f3 tractoet ötfpcctftreert/ tóellie Ijp 
niet fottDe toillen nuffen toate Bet mogdijïu 

iBpófttllc. 
De Staten fouden gaerne fijn Hoogheid gerie¬ 

ven in alles des hy verfoekt, maer’tgene alhier 
geeifcht werd , hy mag bedenken dat boven de 
600000 gulden, die de Staten moetèn vinden, om 
te volbrengen’t gêné is gehandelt, fyfuftineren 
feer grote laften, om den volke van oorloge te be¬ 
talen , by hun gelicht en onderhouden: temeer 
dat de gemene middelen, die fy gearrefteert heb¬ 
ben, noch niet in train en fijn, mette welke fy met¬ 
tertijd wel tot alles furnieren fullen, des nodig fijn 
fal : maer men moet ook overwegen wat grote 
fchulden fy hen op den halfe gehaelt hebben, om 
fijne Majeft. des te beter te dienen , mits de grote 
fchulden der Hoogduitfen, om van de wplke hen 
t’ontlaften, de voorfz Staten hun geloof bewaren 
moeten. 

7. €n om Dat De Uooifj ^ecretanó berftaen Beeft/ 
Dat De Staten berftaen/ Dat alfo tuel De ^oogDuitfe 
aïsf anDere fullen uertrecBen uit De ftab en Caftcle uan 
SJnttoerpen / Beeft Bp UerfocBt / Dat Den Staten fouDe 
tocrDcn uertoont / ten aenfien Dat De Uoojj'3 l^oogDuit* 
fe latenItiiDen/ niette toillen UertrecBen uitte plaet* 
fen Die fp inBouDen / fonDer Betaelt te tocrDcn / Datmen 
BenDaerom fouDe geUoeglijB cenig contcntcmentge* 
Uemten minften Ben fpetificeren eenige goeDe ftab/om 
alDaer garnifoen teBouDen/ en ooü om t’ontfcBulDtgen 
alle f toartgBetb Uan Bun bettreB uit 2finttoef pen. 

SËpoftille. 
Men fal hen reguleren na ’t 17 artieul des ver- 

drags, en datmen acht neme die te leggen in plaet- 
fen min hinderlijk, in voegen dat fy hun niet lich¬ 
telijk konnen by den anderen voegen, om eenige 
muiterije aen te richten. Gedaen tot Brufïel den 
7 Marty 1577- Onderftond my prefent, en door 
expreffe ordonnantie van de Staten Generael, 
Ondertekent, 

CORNELIUS WeLEMANS, 

®on TYBet nacr fjeeft 3£on San Be Heere «©ctabio De 
ggj & -^eonfaga KiDDer en KaeD m Coninjc Uan <§pan* 
rtabio ’ gien / Bp fjem toefcnDe / gefonDen aen De Heeren «^ta* 
be ®an‘ ten <0encrad met b2teUen Uan creDentie Uan Den 26 

Jfêeert 1577. DoenDe De felUe aenDienen / Dat Bp om De 
ven%ta* ^pangiaerben te Beter en eetbec te Doen UertrecBen/ 

Den ^oofDen Det felUer toegefetD BaDbe te Betalen BSteten «P 
gagien/ BoUen De 600000 gul. Bp De Staten 3ijn ftëaj. uerfoei 
of fijne HoogBeib geconfemeert/fo in gcreDen gelDe alg feenue 
in toiffelBjieben tot <3énua in ^tallen/ Dat Daeroni De 
UoomoemDe Staten totBaecfdfsÈ toeiuaert enmeerï reienm 
Der Uo?Deringe ban Den bertreefie Der felUer ^pangi^ boe? ‘ 
aerDen / BemfouDen totllen ger iebett met Ben namen 
en treDit/te lenen Bp obligatie / fonber BarefcBabeof ’tüeik 

interffe/totterfomme bah 200000 BroneneehiS/met 
Belofte Uan öe felbe Uan De inDemntteit fó teUerfcBC' JïJp 
ren/aio fp fouDêrt begeren/toelfc UerfocBBpDaerna ; 
norB DeDe UerberféBen bp be ^eeten <©?abe Uan la , 

% aing en 25urcBgrabe uan <£5cnt, ^e Staten «0cne^ 
rael niet anDerO foeBenDe/ Dan Den Uoo;f3 <&on S^n te 
gelteUert / én geen fafeen meerDer BegerenDe / Dan Bet 
UertréB Der ^pangiaerDen / BeBben getonfenteert/Dat 
men 3ijnl^oogBeiD fouDe lenen Ben ereDit / Bpobliga^ 
tie Uan De Staten uoo? De Uoo?f3 gcciftBte fómme / be* 
BöuDeipö Dat Ben Staten in’t generael en particulier 
fulhe UerfebcrtBeiD gegcUen fouDe too?Den / Daer op 
men fouDe mogen Uafidijfe uertroutoen/ Daerafont^ 
laft/enteneeutoigen Dagen bofïdooO/ fcBaDdooöen 
ottgemolefleert te Blijben / en Dat 3p fijne j^oogBeib au 
leen ftMïen Dienen ban Baer nacm en gdobe / fonDer ee- 
n»gc Betalinge te Derben Doen / UolgenDe De p?efentatie 
cn’tgefcB?ifteUan 3Ö« ^oogljeiD/ en Dat BobenDien 
Deleten UanDe finantien Uan 3ijne IIBaj. eerften 
Uoojalfouben gdoUen onDer ceD / en baer af pertinent 
Befclpb te leberen/ batniet jegenfïaenDe eenige o?Don? 
nantien of beloften / ooligeconfirmeert Bp eeDe/ fp niet 
en^fouDep gebogen noclj todaten in eenige manieren/ 
bat Uan en aengaenDe De domeinen Uan 3ijneiBaj. 
Uan Defe j^eDerlanDen geDifponeert te toO’Den / ’t toa* 
pe BpberBóptnge/ Bdajlinge of anDerfinO / of 00B Uan 
èéntg inbomen Uan Den fdUen / boo? al eer en tottec 
tijD toe De Uoo2f5 Staten geBdijb enDolfcomdijftban 
’t ubÖ2f3 gdeenDe creDtt en obligatien fouDen toefen 
öntïaft : ja alentoaren De felbe Staten ban De Uoo?f5 
obligatien of creDit nocB niet gemaent of gebjeigt / ge^ 
maeitfof geejcecuteert te toerDen. 

^®ott San Uan <©ofïennj& toao miDDeiretijD / na^ ©0n 
mentlöBDen 3 fBartp/ geftomentotHoben / altoaer 
Bp feer feeftdijk iO ontfangen. Hfjier BebbenBemDe 5'"“' 
meejïe ï^eeren Uan De $cDerlanDen Dagdijr Bomen nomttoi 
Begroeten / Die Bp alle tod ontBadt/ goeDe ciere aenge* 
DaenenbcdU?ienDfcBappen Betoont Beeft / fommige 
UereerenDe met fïaten en officien / anDere met penfioe? 
nen/en madtte Bern alfo DoenDe aengenaem Den onDer^ 
faten / fo fcer alft mogdijB toao: jamet5ijnpjcfenm 
00B UereerenDe De BanBetten UanDe «©ilDen Der fteDen/ 
om 3ijne u?pBertigljdD en familiare conberfatie te Be= 
tonen/ora alfo De Bcrten Der onDerfaten te toinnen. 
liter Beeft BP geBanDelten Bern gep?epareert/ om De 
^pangiaerDen/ Stalianen en ^urgonbionOteboen 
UcrtrecBen/ Uan Daer fonö Bp 3i»nen ^ccretariO <2fco^ 
UeDo aen Den Staten <©enctaêl tot 25?u(Teï/en toeDer*= 
óm tot mnttoerpen aen De ^»oof Den en Colondlen Der 
^pangiaerben: en frfi2eef DiDerfe BjieUen aenDe^ta^ 
ten generael/en De Staten generael aen Ben. ^en 
9 jBartp nomineerDen De Staten Uoo?f3 Den Hertog 
Uan^lerfcBot uoo? <©ouDerneur ban Bet Cafïedban 
Sfinttoerpen: en <©on S^n Beeft Den 12 een o?Donnan^ 
tie gemaeBt Uoo? Den fdben Hertog / nopenbe Bet 
Uoo?f3 goubernement/Boe BP Bem alDaer fouDe BeBben 
te Dragen in’t nemen UanDe poffeffïe ban Dien. HP 
Beeft 00B alhier geBanbdt/om De gehangenen ban Bet* 
bc 3pben loje? te Doen gaen/ acBterUolgenbc Bet contract 
cneeutoig€Dict/ tottodBen ctnbeBP een Billet ober* 
fonb uit 3tjncn name. <De perfonen DieBP nomineer* 
De in 3ijn Billet toaren Defe nauolgenbe. 

jKe-U?outoe Uan jBonfD?agon en Baer t^ocBter. ^amm 
jBijnHeereban25illp <©ouberneurgetoeefï3önbetn 
©?ieflanD en <©?oentngen / 3jjn Buibb?outoe en BinDe* jyöyr 
ren / en De ^paenfe Capiteinen en folbaten. CB?t* ©on 
jtoffd ©afqueo getoefen <0ouUerneur Uan ^utpljen/ 3an 
met 3tjn Hui$U?ou en Uier BinDeren. ^octo? Del Kio/ 
enDen^cBotbman Hamtlton. 3£en UenD?icBCBaf' latente 
co / Die ficB Be?loo? Bp Bet fo?t Ban’tföolBuijBk S^ 

Ban 



Ébi9 
Dier. 

)5 
3i 

i j jj„ Öoripronk der Nederlandfe Beroerten 
botgen^ banbelasea ftoDonbo met fijn buiöb?ou enbinbe* 
tfcuiban cen / gehangen toaceti onDer Den <©2abe ban 25öf= 
- et ceu> fu / in ’t opgeben ban bet Caftecl ban ©?cbenburg tot 

ötrecljt/^teben De $ucbeta Simonitionarid in ©uin> 
berhen. Rijban 3Cbecte De(3Eolebo b?oeber banDen Jgee? 

” re ban jgjquerbe. iBarten De 90lanod b?oeDer ban Dén 
” Eieütenant bart ’t ©afléel ban <©ent/De ipourier |©a* 

j02banbe©aballerie Siërra/ een folDaet te boet tot 
IDtDDelburg gebangen/Daer ban ^anebio D’2Cbiia De 

” naemaffoudeberblaren. gjofepbiCalamcra/entbJc 
l <§paenfefolDatentot ©ampen gehangen» francifco 

* De ©aflillo folDaet gehangen in ©lacnDeren. Cafpar 
3 <0ome3en3tjnfone/ mette folDatcn Die bp bemtoa* 

35 rente©?abe/ onDer ©on ©iego jfeliced. (Ctoefol* 
3 Daten ban ©on ©bilippo 2$eaumönte/ toclbé lagen 

ter©oed:ttoefolDaten ban ©on 2!!nb?ied gehangen 
tot JlBecbelem 2Sulfo Dienaer ban Den ©aflelein &an* 
cljioD’Slbila/ Die gehangen toerD ober |©a3e: <©a* 
b2iel De fötbcra tot puffel/ ©bacon De©ega/ Igand 

„ ïïompelt ban ©lD?ibbbifen / en 3ijn Officieren en alle 
„ De rejle ban 3tjn folDatcn Die gehangen toaren/©api* 

tein Eoped met een ©agie: ©on ?Cntoni Del <§arbo : 
tarnen (©bomadiDarlietenecmgeanbere. ©an Der Staten 

ban be fjjöe maten gehangen / De ©tèabe ban ©gmont / De 
§Sa5 Jfeereban ©ap?ed/ bartOoignieö/ flopori/ettber* 
Der.^rtf* febeiben anDere Daer ban if* De namen niet enbebbe 
ten lijöe. bonnen Debomen / Docb Defe gehangenen toerden eer ft 

tenbeiDcn 3tjDen loss gelaten / aldDe ^pangiaetDen 
bertreeben fouDen ban |©acflricbt / Detoijle De ,§pan* 
giaerDen bertrecbenDe uit pet ©afleel ban 5Cnttoer* 
pen / De ©5?abe ban ©gmont en D’anDere gehangen# 
mede boerden/ niet brillende Defelbe obergeben boo? 
fpgelDbaDDcn» 

©en 24 JBeert fonD ^on 5!an Octabio ©tonfaga 
óenbentöabeban ^tate/ enDcDeDefelbeaenDienen/ 
boebatbpberfcbetbcn aDbertiffementen baDDe bebo* 
men/ fo uit ©?anbtijb/ald ban eiber#/ ban febere ton* 
fpitatietegend 3ijn peefoon/ om bem te Doden/ofte 
licljten uit Eoben/en fjem te brengen ober Eee na ïlo* 

^tate/te tUelle, en Dat D’ejcecutie ban Dien fouDe gefcfjieDen 
Hennen jjoo? eenige b?emDelingen Die in De boo?f5 flaD toaren/1 

boo: 3©oendDag Den 3 ^Cp?illö aenbomenDe/ en De* 
toijie bp alDaer gebomen toad fonDerguarDe/ op bet 
goeD betroutoen Dat bP baDDc op ben en De Staten 
©5enerael/ berfocljt ernflelijb Dat fp baer in fouDen fulje 
berfien alfl bcljoo?De. ©en KaeD ban ^tate toaren 
bterinfeerperpler/ en Dienden ’tfelbe aen De Staten 
«©enerael/ en Daer toerD refolutie genomen/Datmert; 
mette gefonDe perfoon naDet fouDe communiceren/1 
Doo? eenige <0eDeputeerDe/om te mogen berfïaen toat 
Daer ban bjagi/ baant men’tfelbe niet enbonDcgelo=1 
ben / en in Dien men na communicatie De materie ban 
DefabefulrbebonD/ Datter eenige fufpicie fouDe mo 

©on 
3!oan 
fenö Se> 
bc{m- 
teecoc 
een be 
iSaeb 
ban 

Sebenbe 
Dan fe» 
Sec con* 
fpfcatie 
tegen 
ifljnper* 
foon. 

'Sóe 
Den te leben/ en bem te bouDen buiten ofTenfte batt pe- 
manDen/ en Den algemenen b?eDc Der^obincicnte 
bo?Deren/ begerenDe Dat fpn Ore. 00b Daèr aén De goc^ 
De bant teil bouDen/aló De toclbcn/om berfefjeiben ref= 
pecten engualiteiten/ Defelbe groteitjr ban bojDeren/ 
Desf fp bem bolbomeiitUjb bertroutaen. i©e céecreta? 
rist OfcobeDo banDclcnDe binnen acnttoerpen metten 
i^oofDcn Der ^pangiacrDen op ben bertreb/ foebt 
finantie ban gelD onDer De ^paenfe en anDere ijoou; 
UiiDen/ en bonDe metten eerden tbeinig bebomen: 
maer alfo bP lifiiö toaD / hioch ban berflanDe en ïneU 
fP?ebenDe / beeft bP altijD fo bele. genoeg fonDer gelD te 
toegegeb2acbt/ Dat De ^pangiaerDen te bjeDcn toa= 
ren bet fiafteel ban Sünttocrpen teberlaten entebers 
treeben op itier / en fo boo?t opïfêaefïricbt/ alDaer 
fp fouDen betaelt toerben: toant De Staten entotlDen 
errmaren 00b ongebouDen ©on gian tot Ooubemeur 
<©eneraei teontfangen/ boo? en al eer bP De boo?f5 
«^pangiaerDen / Italianen en 23ourgongnon-s baDDe 
Doen bertreeben/toaerom OfcobeDo fëet toei fijn naer# 
fligbeiD DeDe/ ten Dienfle ban ©on gian / om Die boo? 
eerfl ban ’t boo?f3 bafieel ban %nttoerpen te Doen ber^ 
treeben. ©e fabe nu fo berre gep?epareert 3pnDe / fo 
toag ^ancbioD’mila fo boogmoeDig/ Datbp’tba^ 
fteel Daer bPfo lange op gecommanDeert baöDe / fclfsS 
niet en toilDe obergeben/ niet iegenjlaenDe bem er= 
P?efTeb2iebenbanDen^oninb toaren gefonDcn/ Dat 
bP ’t felbe bafieel fouDe oberlebcren in banDen ban aU 
fulben perfoon of petfonen alö bem ©on gjan ban 
©oflenrtjb nomineren en o?Donnerenfouöe/Diebem 
banfijngcDane Dienflen ontlaflen fouDe: maer bpbe^ 
lafleaen©on |©artpn De ©pa fijnen üieutenant De 
boo?f3 oberleberinge te Doen / gelijb gefeljieD ijs/ in De* 
fermaniere. ©e^ertogeban ^Cerfcljottoasfgecom* 
mitteert om’tboo?f3 bafieel te ontfangen/ Detóelbe m^n* 
in’t Dptoefen ban Den SCmbaffaDeur ban Denïjctfcr ^eeI “atl 
Den25aronban pijnenberg/gttam opteb?uggeban 

ban be bet bö02f3 bafieel / bergefeïfebaptmet eenige i^eDer 
lanDfe feerenen €Dden/ altoaer Dat©on|Bartijn 
De©paguam/ OebbenDeDe fïeutelenDco bafreelö in 
fijne banDen. On De hertog DeDe een eeD ban getrou* ten/ en 
hJigbeiD boo? fijne jBajcflett/ om’tfelbe boo? fijne föei'0c' 
iBajefl. getroutoelijb te betoaren/ en toaren De tooo?* a%e 
Deninfubflantieal.Obolgt. ismog 

^JbpjilipoDeCcop/ l^ertogban^erfcbot/belo* 
be en f tóeere / bp <©oD en De JiBaget |©aria / en op De Sijat* 
bierl|.Ouangelien/ Dit bafieel te ontfangen/ betoa* be mee». 
ren en bouDen/ten Dienflen ban De öoninblijbe |©aj. 
©bilip^/ onfen l^eere/ en Dat ib DatniemanDcnfal *£/ 
oberlebcren/anDerOaioaen fijne jBajeflcitfelbe/ of ontfa» 
fijne ©rfgenamen of nabomelingen/ ten bjare Doo? ?c.1,öe 
fün erp?esü bebel. 3©acr of) OfcoueDoanttuoo2Dc/ baS£ 
fo gp fulr Doet alögpfegt/ fo Ijcip u <©oDen al fpn toefen. 

©e mee» 
ren ban 
9Bont’ 
bet en 
Bellan» 
Scebille 
romen 
Eobeit 
uit fuf» 
ptetem 
öaecia^ 
BDfeu 
ocrfc/ 
tot / en 
tnebec’ 
nmoitr^ 
Hagen. 

;f.23ö.) 

gen fijn/Datmcn De fufpecte perfonen fouDe berfebe*, ^epligen/ fo niet DeDutbel baelumetlijfen3iel :ee 
ren. On5tjnDienbolgenDe binnen feuten in bare lo* jnige omflanDero feiöen/ 3ümcn. ©it geDaen 3ijnDe fo 
gijfenberfebertDe^eeren©onibet/ en©ellangrebil*; leberDe De boo2f3 JHartin D’©pa/ De betitelen ober in 
le j^rancoife ODclluiDen / altoaer fp tot ^aterbag/ i banDen ban Den boo?i’3 ^ectoge/en b?erDe alfDoe De 
boo? laflc ban ben aaeD ban ^tate/betoaert toerben: poo?te geopent/ en be%ttoge ban Sfierfcbot trofe 
miÖDclretijb beeft men alle onDerfoeb geDaen Datmen Daer in met bier benDelen Jl^alen / Daer bp ober com* 
moebte/ om te toeten toattet ban toass/ toant ©on manDeerbe/ en De ^pangiaerDen troeben Daer uit/ 
^an baDDe Doen aengeben/ bat bp berfïaen baböe/ enboerDen met batr alle baer bagagie/ oobmeDcDe 
Dattettoao gep?actffeert Doo? Den ^?ince ban©ran^ 
gien/én Datter omtrent Defelbe flabfecretelijbbeleiD 
en berbcilt lagen'feber getal ban brijgobolb: maer 
toat onDerfoeb Daer op geDaen fss/ en beeftmenDaer 
ban niet bebonDenin ’t minfle nocb in ’t meefle/Dat ee* 
nig apparentie febeen te bebben. ©erbalben De felbe 
toeDerom op baer b2pe boeten geflelt toerden / en men 
entoiflniet boemenbe felbe ï^eeren fouDe bonnen te 
b?eDcn flellen/ en men bieeODe 00b bier Doo? te offetlfe* 
ren Den hertog ban ^filenfon/ bantoien fpfet'Dcnge* 
fonDen te toefen, ©erbalben De «Staten ©enerael 
fcb?eben aen Den hertog ban ^Clenfon Den 3 5lp?iliO/ 
D’ercufe Daer ban Doende met alle beleeftbeib / eri fon* 
Den Daer na 00b aertdenfelben l^ertog/ Den 25aron 
ban 3Cubtgnp / om D’ercufeban Dien te Doen / gelijb 30 
00b ten felben Dage fcb?eben aen Den l^eere p?ince ban 
©cangien/ bem ban allesS aDberterenDc/Dat fp begeer* 

II. Deel. 

gehangene l^eeren / <®?abe ban ©gmont/ ^eere 
ban Cap?e0 en ban «©oigniest en fes? flueben gefcljuto/ 
en troeben op 2jer/ ban Daer fpboo?t3 mette anDere 
^pangiaerDen alDaer leggende/ berttoeben op |©ae* 
flricbt/ Daer menfc betalen fouDe. ^pboerDcnmet 
baer hele i^cderlanDfe ©?outoen / Daer fp aen gebou* 
toelijbt toaren / al# 00b héle boeren / en groten fdjat 
ban gelDe/ jutoelen en boflclijbljeib / ban gelijben ber* 
togen óob De ^pangiaerden in Der flaD 3ünde/ ctt 
bocgDen ben bp De anDere met ©alDe3 en fgluliaen De 
iSomero. ©e ©o?gercn ban ^nttoerpen toaren met 
menigte uitgegaen / om ben bertreb te ften/ en boe* 
toel fp Defbalben feer bcrbluD toaren/ fo cntoaöDe 
IneugDc nocljtanö niet bolbomen/ Doo? Dien Daer nocb 
binnen Derfladblcbcn leggen De ï^oogDuitfen/Die Dé 
boo2f5 flaD baDDen metten ^pangiaerdert/ belpm 
plonderem 



So6 Het tiende Boek, 
J A E R-D ICHT. 

SpaenfObe tirannen VeeL, 
Hadden flOb fneL. gepOant, 
i’AntVYerpen op ’t Cafleehj 
Dan Moeten VV? het L,ant. 

Ander. 

De Spangaerts êhoedglerlCb feL, 
Me? roof en £VIIt geOaden, 
Seer fChojflerlOh en fnel1., 
Yan ’t shot AntYYerpen fl traden. 

D; C Staten kernrad baDDen tod gaerne De ï|oog* 
öuufe folDaten meDe uit De ftaD ban ^tlnttoecpcr» 

gebaD / cn De felbe op anDere plaetfen geleiD/ boIgenDe 
bet 15 atttculbanbdccutotgCbict/inbottbenDeom 
Der anDeren/öat Do Staten De fgoogbuitfe belooft tiaD= 
Den tot baren laffe te contentercn en te b?eDen te fïellen 
ban bare befolDtngert en gagfen / gdijb men na rcDen/ 
Deafrebemnge geDaen 3pbe/ fouDe bebtnDcn tebe^ 
boren/mttgDatfefo lange in De jleDerlanDentoeDe; 
lp fouDen mogen blijben in fulbe plaetfe / alg men 
ben aentogfen en betebenen fouDe /($c. (€ot toelbcn 
etnDe De boo?f3 Staten berfocbt bsDöen aen Den «§e- 
rretarig ban <©on^>an / Dat Ijp ’t befte fouDe toilicn 
Doen / om De felbc Daer toe te bctoegen / bolgenDc fijne 
pjefentane/enDat ^on SP oob gebouDen toag De 
Staten Daer tn te afft fleren, «Dan De bood? CfcobeDo 
ftb?ecfaenDel|ceren Staten <©enerad Den 7 5Hp?il 
uit ^Enttoerpcn onDer anDeren: <Bctoijlc men De ©uit* 
fe per fo?ce mofl betalen / en boojtg tafferen / Dat men 
’t fclbe Doen fouDe/ fonDer regacD te nemen op De fcba^ 
Den/ Die eenige particuliere' geleDen baDDen/ en Dat 
’t felbe Den beffen mtDDcl toag/ Die men in Die fabe fom 
De mogen gebjutften/ aengefien De ©uitfe ban Daer 
niet en mochten fonDer fecourg / cn ooit Dat baer ’t fels 
bctoag gepjefenteeit Doo?De <0efanten ban Denmei? 

_ fer / fdfg 00b om Dat alle lieren ben tn Dit boib be* 
foiöaten tcoutoen/ fo tot baer lijf-toacbten/ alg in fo?treffen/$c. 
5JJ25®* 3tcngacnDe De maniere om De fclbe <Duitfe te betalen 
ÏS (fetoijft bP) alDaer berflaen te bebben / Dat eemge 
fat ftan» per C. geraben baDDen / Dat De rebeninge fouDe ge* 
nen aoen ^adit toeröen Dan ’t geen men DefolDaten fcbulöig 
fonöcr toag / fonDer met De Colonellcn of Captteinen te re= 
fietaüna benen / feber mijn l^eeren (fciD bp) tb gelobe / inDten 
IV-l en nlen ö0°'öien DJectj toil beginnen/ en Dat men De p?oef 
ni> A an> Daer af toil nemen / Dattet niet al ten befte fal aflopen/ 
öc^/6é* obermttODitbolbfeerfubfectisf baer-lteDer ColoneP 

len / en Dat De felbe grote maebt ober baer bebben / Die 
mi Si De fclbe boo? febdmen fouDen berblaren / en fb fuïlen 
Betalen oob Daer booj gebouDen tocrDcn / en fp IiiiDén (De Co- 
Jïf* londlenj enfullenu C. niet etfcïjen: toamfpfeggen 

v' 5 Datfe aen fijne JBajeff ett gcDtent bebben / en Dat fijne 
5 IBajeft per fo?ce met ben fal moeten rdienen / en Ijen- 

„ luiDen paferen ’t gene reDelp tg / en ’t gene Dattet be# 

<Sfco* 
Slcüo 
fcünjft 
aen üe 
Staren 
<j3cne* 
rae! / bc 
oo2fafie 
öfc fip 
meent/ 
tuaerom 
men öe 
Igooii^ 
bmtfe 

jj D?agen fal / jjjn n €. (feiD ’bP) gebouDen te betalen/ 

V 
aditerbolgenDc bet bceb?ag. ^b berfta oob (fcbnjft 
bP) Dat eemge bn u €. sP / om Defe fcbulDen te ber* 
mtnDeren / onDer Deyel Dat cenige compagnten fp 

3) berblacrt boo? fcfjelmcn / bet iö noDig (fetD bp) Dat u 
€. toeten / Dattet felbe oob Doo? Dcfen toccfj niet fal 
toiïlen ballen/Debnjle fijn JiBajeftett geften beeft/Dat 

5J bp bem tod ban baer gcDtent binD / en fo jp ’t felbe tot 
55 baer Dcfenfte allegeren / fal niet toegdaten toerDen 
„ ’t gunt bare tegenpartpen/ aen u €. tegen per p2opo^ 
„ neren; ^»e befle remeDte Die u€ fouDe mogen beb? 
„ ben / om Defe fabe ten beften fe boegen / iö (fclpft bP) 
„ Dat n 4P. nomineren eenige ï^eeren ban gualitert / met 
„ oob eenige rebdpe perfonen tod geftifeert in rebenin; 
3, ge / nmfgaDcrgoob tod toetenDeDe maniere ban Dit 
„bolb/en fpcciale be'nntffe bebbcnDeban baer beftd- 
„ bjteben/ cn Dat De felbe banDden met De Colondlen/ 
„ enb02bercn’tp20fïjtbanbe faben / en Dat fpnc i^ooö- 
„ fjeiD/ metten WntbaffaDeur ban Den fécifcr/ jijn De 
„ intDöelaerg / toabt tb berp (feiD of fcbdjft ÏJP) Datfp 
„ tod genegen gijn / om De graten te bdpen/ en fp 
„ ^oogbdDban bier bed in Doen/en tb ban fpenttoes 
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gem ^b ben oob in Defe fabe al getreDen fonDer Daerce 
toe berfocbt te 3ijn / en Dat om De grote begeerte/ Die tbce 
bebbe/om Dei^eeren ^taten teften bcrloft ban allece 
moeiten / en baer teften gebpben Den peisi/ Diefpc£ 
toenfeben / en oob om Dat fp ||oogbetD Daer ban fou?<c 
De3pnbet ppctpadinflrument/al boetocl tb in Defe * 
fabe geen particuliere fcbaDe cn bebbe / fo men mp an^c6 
Derftnö gelooft: toant boetoel De tooo?Dcn mogen mif=£C 
fen / fo fal De toil en De toerben nimmermeer falgeren/<e 
omu€.DienfttcDoen/(|c. <c 

^iet Daer bed fcbonetooo?Den baneenengebein^ 
Den ^pangtaert. 5(b fegge Dit / om De b?ieben / Die De jJJj? / 
felbe CfcobeDo Dcsi Dacgci te boren aen Den Cont'nb get& bart 
baDDe gcfcb?ebcn/ onDer anDeren inpuDenDe: ^at «efcobe» 
Dit bolbö mentnge ftrebt tot topbeiD banconfcientte/ 
bcrgetenDe <©ob/en utoe|Bat,en toeDerom berenDe cc 
totte betterpe: en Daer na nocb / inDten Dit feber is*/ cc 
geltjb ib gelobe/fo en fal Dcbjpbdb ban confctentie/ tc 
Dicfp pjetcnDeren / utoe jBab niet gualpen te paffe <e 
bomen: toant D’een partpefalbaer fcljicbenbp utoe cc 
jBajcj!. en 3ijnDe alfogcDcclt/fofullcn topDiesJtege^ C£ 
mocbdtjber mcefïer toozDen D’ccne D002 De anDer / |c. tc 
Cn tn ’t leffe ban Den fdben b?tcf / fcb?ijft bp/ aDberte* tc 
renöe Dat üefe fabe niet en fal genefen too?Den Doo? tc 
goeöe miDDelen / Dan Doo’bper enbloeDftodtnge/ en ce 
Dat men Daer in boo?ften moet/(|c, i§pbaDDeoobtn cc 
eenanDere boo?gaenöe b?tef ban Den 27.jBeert/ge* tc 
blaegt ober De Staten / DatfptotDen^mce banC^ ce 
rannien fcer gefint toaren/Dat De felbe bent ff erb maeb? te 
te / SUmfrerDam belegert biel / fo Dattet fouDe moeten ce 
in fpen banDenbomen/ ’ttoelb (fclpft ftp) tebc* ce 
blagen tg / oberrmtg De felbe ^taD utoe JBajeff. fo gc= <c 
trouto tg getoeeff / Dat oob De Staten De burgeren cc 
t’ötrecbt op’tCaffed bnDDcn geftdt/ toaer Doo? te ce 
pjefumeren toag Dattet De^dncebaDp/ $c» JBaer (É 
aifoDtr biernaer nocb te paffe bomen fal/ totllen top 
Dat bier laten blijben. 

^an op Datmen toeten macb toat De mentnge ban 
De i^ceren Staten Ceneraèi getoeefl tg in Der fabe 
ban De ^oogöuttfc folDaten/ fo falmen berftaen/ Dat De ^oe nfrS 
3|oogDnitfc folDaten Die DenConinb gcDtent baDDen/ t>e toog» 
in alleg fretli tor ren getoeeff 60. baenDelen / toaer ban jjjtfm 
Djie baenDelen maren uitbet Kegimcnt ban De C?a - pSeSt 
bebanCberftepn/ ttoe baenDelen ban iptonf bergen/ tue ten 
een ban ff ondier/ en bier baenDelen ban Comelig ban J 
Den CtnDe/Dic iBacflricbt en 2Cnttoerpen baDDen pél= 
penpïonDeren. ^temDat tot ©alenrijtt en C>oopfe 
gelegen baDDcp fegbaenDelen/ Die guitantiebanben 
gegeben baDDctt / en gef too?en tegen De Staten niet te 
Dienen / enöatfp Dieg nïettcgenffaenDe Dcn^pangt* 
aerDen toenctogen toaren: ban gelpert toaren ttoe 
baenDelen/tot Uibelle gdegen bebbenDe/ Die belooft 
baDDen tegen Den Staten niet te Dienen / en fiaijtiert 
Dacrenbobcn Der ^pangiaerDen partpe gebouDen/ ge- 
lijft oob een benDd binnen ZEDiefl gelegen / Den ^pam 
giaerben acngcbangen baDDen / ntetjcgenfmcnDe Die 
Den Staten gef too?cn baDDen. Stem Dat ban De 9. 
baenDelen binnen SCnttoetpen tn De «^pacnfe furie ge^ 
flagen/niet meer cn toaren ober gebleben Dan omtrent 
1100 büöfOen/mabenDe.bfer benDelen/fo Dat Daer ban 
afgetogen moffen toerDen bjjf baenDclendulr Dat ’tge* 
tal ban De gene Dtemen niet gebouDen en toagtebeta^ 
len/toag ban 14. bcnDelén ofCompagnien/alfo Dat 
ban De 60 baenDeicn Dgt De böo?f3 ^öogDuitfen fferfi 
toaren getoeeff /macr 3 6. reffeerDen te betalen^ Doclj De 
nteninge ban De Staten <©enerad enguam nietobec 
een met Die ban ^on f an/ fomenupt bet fcbdjbert 
ban CfcobeDo tod bonDe bcrifïacn / Dafer ban top bid: 
naer bjcDcr fttllcn banDden. 

^pangtaerDen nn tot iBacflricbt gcfiömctt 
3ijnDe / fo reff eerDc / Dat fp boó?tp uit bet ÉatlD fouDen 
bertreeben. CfcobcDp ltct bem bier toe gebpben / 
cn DeDe Daer toe groot Ddspir/ ten einDe ^on San aen 
bet gonbernemettt fouDe bomen / en Daer bidenbeci 

fer belooft toag: bodjbet.ptóte oób Daer aen/ Dat 
bet beloof De gelD ban De ^rgten niet ten bollen en 
bonbefo bacft opgctoatljttoerDen / fo Dat ^onSan 
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bom De Staten berfcboot tod xiooo gulDen. Cinte# 
lijbbetoiflelitige Der gehangenen gefctjieDe Docftoob 
niet foitDer f toarigljeib / toant De Staten ban ©2tcf; 
ïanD en Cfeoeningen fuflincccDen/Dat Defecte ban 
^iiln met fijn goeö niet en fouDc mogen uit Den EanDe ^ 
bectr ecbcn / ten toare bP eetfl tebentnge DeDe ban alle > 
’tgelD/Datgn ban De HtanDfcDap baDDe ontfangen/ 
aengefien ijpDegarnifoenen onbetaelt gelaten DaDDe/ 
Doel) bet itf ooft etntelijb afgcDaen. 3£e gehangenen/ 
Die De iétaten baDDen/toerDen gefonDcn teHaafepb/ 
en De ^pangiaerDcn fouDen De <©?abe ban Cgmont 
in banDen ban De 25ifTcljop en ©?ince ban Eupto 

<@n\ nu Dit bep?Det ^pangtaecDen/Italianen en 
25oucgongnons in Staiten te geleiDen / toas noDig een 
Hooft te noemen / Die fpalle fouDen onDetDanig ^ijn. 
Hier biel tocDerom f toarigljeib/ toacr D002 <©on San 
la(t gaf fijnen boo?noemDen Secretaris San Cfcobc# 
Do/Dat pp fouDc tracicfcn metten üacD ban b’oo?logc/ 
toienDat fjen-licDen Doeljt Dat men DacrtoeDeboo?be 
te|ltiefen/en fo berflaen tocrDe/Dat <©on Sfllonfo De 
©ergas / Die Den lajt ban De emtetpe baDDe / bet felbe 
beboojDe te toefen/fo ber&laerbe Suliaen föomcro/Dat 
Dpniet en toiJbc treeften onDcr 3ijn bebel: toant toe# 
fehbejjtëaitïrc Del Camp /fo baDDe *©on Sfilonfo sim 
folDaet getucefï; ©aïbe3 feiDc ’t felbe / Dat f)P «iet en 
toilbe tcecbcn onDet3tjn goubemement <©onSan 
berfïaenbe boeDefettoelDaifïres Del Camp gerefol# 
beert toaren/enmeer anDcre ban niettetoitienber# 
treeften onberC>on SUlonfo/enficnDe Dattet geentijb 
en toas om ben-iuiDen te berbitteren / nocb ooft te fo?» 
teren / om ’t groot inconbenient / Dat Dit fouDc mogen 
beroo?faften/enomte berbocDen battergeenongere# 
geltbetD en fouDe nabolgen in ’t 3tanb ban Eurenüoig 
enanber/baetlanirfpfouben moeten pafferen / beeft 
Daertoegenomtneett Den Cbabe ban JHanSfelt/bie 

te tan <0ouberncuc toas ban Eurcnburg. ;©it beeft ^on 
SHtonfbDe ©eegasfofeer gnalijben genomen / Dat bp 

schoren ooft feer fpijeigc b’tcbcnbaerom aen ^on San beeft 
6p ©on gefcb?eben j Docb 3^on San (lelDe bem met feer be# 
frannfr ïeefDe reDenen teb?eDen / en fcb?eef aen Den Coninft in 
omöe fijn fabeur/Dat De Coninft bem Docb eerlpen fouDe 

bJillen befcljcnften / alfo bP ’t felbe toet meritectDc/ om 
ft?/" öat (fcb?eefbP) fo lange en tceffelijft gcDient baDDe/ 
stand te en Dat bp (<©on San) ’t felbe fouDe nemen boo? fo et# 
Beieren, gen/ als oft 3tjn eigen perfoon gcDaen toare. ^anebto 

D’SCbila/De Colonel ffêonSD?agon/be Capitetn $©on# 
teSDocca / De Colonel ©erbugo/ De Capitein <©on 
Jfrancïfcö ^ernanDcS D’tfibila/ en anDcre/ Die bebel 
gebaD baDDen in Defe Eanben/ toaren feer qualpcn te 
b?eben Die te berlaten/ fonDer te toeten toat rccompen# 
fe en befcUenftingen fp IteDen bobben fouDen boo?De 
felbe/ enflelDentineenpoinctban eere: Jlöaer^on 
San ftclbenfe meDe te b2eDen/ ben berfefterenDe/Dat fp 
Die binDen fouDen in SómbarDpe / en Dat Dacr en tuf-' 
feben ben gagten fouDen lopen/tot fo lange Den Co* 
ninb ben-Iieben tot anDcre Dienden fouDc cmploperen, 
^it cecommanDeetDe bp Den Coninb bp fpn toiefban 
ben 27 2Cp?ilfeerern|leltjb/tn plaetfebanDatmenfe 
fouDe ffraffen boo? De fo2fcn en getoelDen in Defe ÏÏan- 
Den beD’eben/ Dacr ban in ’t 7. artieul ban bet tractaet 
met 3£on San gemac&t/ berbael gemaebt toerD / Dat 
men Dacr juditie ober fouDe Doen / of in De ^eDerlan= 
Den / of in De föij&en ban ^pangien of elDerS. ^5e fa^ 
feennugep?epareert3önDe/f03önDen 16. 27. en 28. 
$Cp2ilis alle De ^pangiaerDen/ Staliancn en 25our? 
gonDionS / fo paerDe-boIb / als boet-bolb/ uit ï©ae# 

©c driebt getogen na bet %anD ban %utfenb02g / alle ba# 
tt dcDen/derbtcnenplaetfen berlaten bebbenDe/ en 

treden fcanbaet veifDenbet paerDe-bolb na Stalien/enbet 
uttifcae* boetbolb na ©tcDémont / met grote blijbfcbap ban al# 
fWcpten ie öen ^eDerlanDerS in ’tgenerael/De toellte tot Dier 

tijö toe niet en baDDen bonnen geloben Datfe bertrec# 
henfbuDcn. €n De ©2ince ban Crangien febeenfelbe 
meDe ban Dier opinie getoeed te 3ijn / om Den gebcinf# 
Den banDcl tot Dier tijö toe bp i©on San gcplcegt. 
ilBonfieiir De Cielepn guambóo2 Datmaelals^Bou# 
berneur binnen |©ae«lctcbt/infgelijrmijn Heerban 
25eerfeicmetttoe compagnien folDaten. <©aec toet# 

II. Deel. 

%QJ 

DenbcrfcljeiDen aDteu geffb?iften Opeenigegcmacbf/ 
Dacr meDe men De ^pangiaecDen en b^eemDelingen 
aDicu feiDc/ fo in jpraiifops als in vDitiiS: €n top ful# 
len biet tot gcbaebtcmffe ban Dit bertreb dellen Defe 
incarnatie: 

Jaer-Dicht. 

SldleV fno\ Spangaerts feL, 

\Mettet VaL/Ch gedrocht der ItaLIave». 

Giiet ch haeji V fneL> 
Naer de koVaerdlge (ZaJlWAa?itn. 

Ander. 

TreCt VVeCh, CoMt niet Weer, 

WIL? VrII aLtoos Van kier blAWen\ 

Want ket L ons begeer, 

Gaet einders V booskelld bedrllVen. 

<©act isoobcenbersben in’t Latijn gemaebt/op 
Dit bertreb Der ^pangiaerDen uit Jlcberiano/ Docb 
ib en toeet Den Auteur Daerniet ban /Dan Ijeb betbp 
D2ie berfcbeiDen SCuteurcn berbaelt gefien / als bp 
Cptfinger/ g^inotus/ en Den Staltaenfen HtdötP" 
fcb2ijbcr Cacfar Campana / en ont Dat Ijct acrDig 
bomt / beb ib bet bier meDe bp geboegt. 

Bcctica gens Abijt, cur p lor as Belgica ? dlcant, 

A cpuod in O non efi litera ver fa, queror. 

’t Spaenfch volk Is uit ’t land gegaen, 
Nederland tvaerom zijt gy droeve. 
Om dat in plaetfe van A geen O beeft ge f aen, 
’tWelk fou rvefen t’onfen behoeve. 

3©iilenbe in effect feggen als in plaetfe ban ’t to002b 
Abijt baDDegedaen Obijt,dat’sgeftorven,Datfe Dan 
niet toeDerom in bet lanD en fouDen bonnen bomen/nu 
De b2efe ban Datfe fouDen mogen tocDerbcmen om 
baer te tobben / bielD bet ^eDerlanD in D^oefIjciD. 

Ccnigen tijö te boren/ namentbjben Den 30 iBartp/ ©octo? 
De Staten banHollanDen ^eelanD bcrgaDett 3ünDc «eujcp 
binnen ^o?D?ccbt / fo is alDaer berfcljenen ^octo? M** 
Clbertus Èeoninus/ met bjiebenban creDentieban taojd 
De Heeren Staten CScncrael/ uit bracljt bantoelbe bande 
b2iebcn / bp aen De felbe gcDaen beeft febere p?opofitie/ 
tnbouDenDe berfcbeiDen poinctcn/en boo2namelpben r.lcim 
berfoebenDe afftdentie ban gelDe / ’t afdeUen Der licen# Ooiland 
ten en ongeiDen Die in HoitattD en EeelanD gegeben gfjjj' 
toerDen/terebocerenDefcbepen banoo2logeleggenDe &c jajm.- 
boo? Sllnttoerpen en Den öitleggeroptcUDafe/cn no# erende 
penDeDe munte om Die op cenen ccnparigen boette J^r!n 
dellen. tDaer op De ©2tncc/mttfgaDers De Staten ban 
Hollano obergelebert bebben Den 5 ?Cp?il/ Defe na# pjopolp 
bolgenDeanttooo2De, Uc- 

Weerdige, roei ■wïjfe, hooggeleerde Heere en Docïor, 

■P\E Prince van Orangien, &cc. MitfgadersdeSta- 
-*-^cen van Holland en Zeland, hebben gaerne en met 
groter blyfehap gehoort en verilaen’tgunt van wegen 
den Generalen Staten der Landen vergadert tot Bruf- 
fel,by uwe W. en;L. henaengebodenen verklaert is 
geweefl: van de goede wille, meninge en genegentheid, 
die de voornoemde Generale Staten hebben totten on¬ 
derhoud en vol voeren van der unie en pacificatie, met 
fijnen Princelijke Excellentie, en den Staten van Hol¬ 
land en Zeeland,en hare Gealïbcieerde tot Gentge- 
maekt: ’twelk, want ontwijftelijken is de wech en 
middel, waer door de Landen en de goede ingefetenen 
van dien , wederom gebracht mogen worden uit een 
langdurige ellende,in rulleen welvaert. Sozijn daer 
af de Generale Staten hooglijken teprijlenen te dan¬ 
ken , gelijk fijne Princelijke Excell. door de Staten van 
Holland en Zeeland, metten haren niet en kunnen la¬ 
ten in’t befonder,en in haer refpedle, defelfde Staten 
hertgrondelijken te bedanken by defen, ibnderlinge 
van hare diligentie en forgvuldigheid, om de Span- 
giaerde» , percurbateurs en vyanden van de gemene 
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rufteen Landen, te doen vertrecken, en blijven uit¬ 
ten felven Landen: mits’t welk ook de voornoemde 
Scaten Generael te meer mogen verfekertfijn, dat de 
Heere Prince, die van Holland en Zeeland hen niet en 
fullen ontfien, koften, moeite, nochte arbeid, ook goed 
noch bloed fparen, om ten genoegen en conform de 
goede wille en meninge van de felfde Staten, de Lan¬ 
den te houden in een gedurige vrede en welvaert, en de 
vyanden der fel ver te helpen afweren en wederftaen. 

En om te komen op ’tpoind van de verfochte con¬ 
tributie , is kennelijk, dat die van Holland en Zeeland 
hen getoont hebben in alles goedwillig boven haer ver¬ 
mogen , en fulx fo promptelijk hebben gecontribueert, 
toeter betalinge van de Walfe foldaten , leggende in 
Holland , ter fomrne van 31000 gulden Brabands geld. 
Dat boven dien , tot expullie van de Spangiaerden uit¬ 
ten Caftelevan Utrecht, fylieden hebben gefurneert, 
gefchut en ammonicie van oorloge, daer affy-iieden 
noch ten achteren fijn omtrent 11000 gulden. Ook tot 
affïftentie eerft van die van Vlaenderen, en daer na van 
Braband, tot haren kofte gefonden fekere vaendelen 
knechten, daer af acht of tien vaendelen langen tijd by 
henlieden aldaer fijn onderhouden en betaelt geweeftj 
hebbendedes niettemin tot haren lafte ,’t onderhoud 
van hare fchepen van oorloge en garnifoenen, totde- 
fenfieen verfekerheid der landen, metten principalen 
havenen en ftromen van dien voor al nootlijken lijnde. 
Behalven dat de felfde landen belaft lijn metfwareen 
exceffive koften van reparatie van hare dijken, lluifen, 
water-molens en water-gangen : om de landenjegen- 
wootdelijken wel voor eenderde part metten watere 
beladen,eneenige jaren beladen geweeft fijnde,we¬ 
derom te bringen tot vruchten , die men in allen geval- ' 
le noch voor dit jaer egene en voor eenige toekomen¬ 
de jaren weinig en niet fo goed als van te voren van der 
voorlz geinundeerde landen en fal mogen trecken of 
genieten. Te min fo delandluiden, meeft al verlopen, 
verdorven, of uitterlijken ver-armt fijn, fo door de 
voorfz inundatie, als door den brand, berovinge en uit- 
teringevande foldaten, in der voegen dat meer als de 
twe delen van de dorpen en huifingen ten platten lande 
geheel en al vernielt, verbrand, verwoeft en defolaet 
fijn, immers dat een yegelijk kennelijk is de geftelte- 
niffe der landen van Schouwen, die men ook genoot- 
faekt fal zijn by d’een of d’andere middel byftand te 
doen, en dat fonder lange vertoeven, fo men ’t felfde 
eiland niet en foude willen laten geheel en alvergaen, 
met perieul van eenige omleggende eilanden en lan¬ 
den , die ’t water fouden hebben te verwachten en te ke¬ 
ren, ’tgunt byden landen van Schouwen anders ge¬ 
fchut en afgeweert word. Mits alle’t welk hoe wel de 
landen van Holland en Zeeland van alle vordere con¬ 
tributie behoren te blijven ongemoeit en ontlaft: noch¬ 
tans om als noch vorder en metterdaed te bewijfen ha¬ 
ren goeden wille en groten yver, die fylieden hebben, 
om de landen en de goede ingefetenen van dien door 
een unie,vriendfchap en eendracht te helpen wederom 
bringen en handhouden in hare oude vrydom, neringe 
en welvaert, tot vermeerderinge van fijne Majefteits 
Hoogheid en heerlijkheden, daer af voor ’t merendeel 
dependerende, en fonder de welke fijne Majeft. niet en 
kan verwachten nochte genieten de getróüWé dien- 
ften , die de felfde landen fijne Maj. en fijne Majefteits 
voorvaderen , hoogloffelijker memorien , altijds des 
nood en verfocht fijnde, fo goedwillig en onderdanig- 
lijken gedaenen bewefen hebben gehad, fo fijn noch¬ 
tans fijne Excell.de Staten van Holland en Zeeland te 
vreden en wel bereid, voor eenen tijd van acht cerftko- 
mende maenden boven’t onderhoud der voorfz fche¬ 
pen en garnifoenen , te contribueren de fomme van 
15000 ponden van 40 groten’t pond. En dit om de je- 
genwoordige benodigheid, fonder het felfde én defen 
haren goeden yver eenigfins namaelsgetogen tp mogen 
worden in confequentie of prejudicie der Vöörfz lan¬ 
den, mits dat al voren alle de lidmaten vandeftedén 
en landen onder de voorfz Provinciën van Holland eri 
Zeeland refpeótive refortérende, die voor en haer de 
voorleden beroerte metten felven Provinciën hebben 

gecontribueert onder den gouvernemente van den 
Heere Prince, en alfo inde gemene contributienen 
omflagen der voorfz landen wederom fullen worden 
gebracht en blijven. En dat daer beneffens de fteden en 
landen van Utrecht, die achtervolgende de privilegiën 
der landen, nopende de vereeninge van den gouverne¬ 
menten der voorfz landen van Holland en Utrecht, by 
hoogloffelijker memorien Keifer Caerl den felven lan¬ 
den in den jare 34 verleent, mede in commiflle van de 
Heere Prince fijn begrepen merte penningen , eens- 
deels van de voorfz contributie van Holland en Zee¬ 
land , van de knechten aldaer leggende, fullen worden 
ontledicht, en voortaen ftaen onder de regeringe en 
’t gebod van den felven Heere Prince als Stadhouder 
van fijne Maj . ten einde de frontieren tuffen de voorfz 
landen van Holland en Utrecht, door den krijg, folda¬ 
ten en garnifoenen ten weder-fijden geheel vernielt en 
verwoeft, wederom met verfekertheid mogen worden 
bewoont en gecultivcert , en alfulx mede gelden en 
contribueren totten gemenen laft van den lande. En 

1 dat de refte van de voorfz penningen en contributie ge- 
employeert fal worden totter dykagie van den landen 
van Schouwen, metten appendentien van dien, voor fo 
vele daer toe van noden fal mogen fijn. 

Belangende het afftellen van de Licenten en dierge¬ 
lijke omgelden , die in Holland en Zeeland geheven 
worden, fijn de felfde opgefteld niet fonder befwaer- 

1 niffèvande ingefetenen der felfder landen, en fouden 
mits dien de Staten van Holland en Zeeland niet lie¬ 
ver fien, dan alle faken in fuiken ftate gefteld datmen 
de felfde licenten mochte doen ophouden: maeraen- 
gefien den nood van de achterftallige fchulden, en den 
laft van de dagelijkfe grote onkoften der landen fulx 
niettoelaet, fo en kan’t felfde voor als noch nietge- 
fchieden,immers alfo men feer laboreert in andere pro¬ 
vinciën (als men ook jegenwoordelijken doet in Hol¬ 
land en Zeeland) om middelen t’excogiteren en te vin¬ 
den , waer door metten minften quetfe, eenige pennin¬ 
gen ten gemenen behoeve van den lande fouden mo¬ 
gen te borde komen, en opgebracht worden. So ver- 
ftaen (onder correéHe) die van Holland en Zeeland, 
dattet beter en wel behoorlijk waer, dat het middel van 
de licenten en van diergelijke ongelden medeind’an» 
dere landen en Provinciën werde gepra&ifeert, inde 
felfde of andere by na gelijke forme, fulx de nature of 
gelegentheid der landen en koopmanfehappen mochte 
vereiffehen, om alle mogelijke eenparigheid over de 
landen te houden. Te meer alfo fulke en diergelijke 
contributien verdraeglijken fijn,als gaendeover’cbreed 
en over vele, onder de welke alfulke verlicente waren 
of koopmanfehappen werden gebruikt en gefleten, fo 
de koopman en yegelijk fijn rekeninge daer na weet te 
maken. Enftaetookte confidereren dat die van Hof¬ 
land en Zeeland alfulke of diergelijke middelen niet en 
mogen doen cefferen, fo lange fylieden nieten mogen 
gebruikende gewoonlijke middelen van omflagen o- 
ver hare landen, die als noch voor ’t merendeel ver» 
woeft, on beheert, of onder water leggen. 

Aengaende de fchepen van oorloge voor Antwer¬ 
pen , en den uitlegger op de Maze, om die te revoceren 
of ten minften achterwaers tedoen voeren, heeft den 
Heere Prince alrede daer in ordre gefteld, en de felfde 
fchepen nederwaert doen komen , gelijk den Heere 
Prince daer op ook voorder goed regard fal nemen en 
doen nemen, dat de koopluiden, npch koophandel, 
door de felfde fchepen niet en worden belet nochte ver¬ 
hindert. So ook de landen onder fijn gouvernement 
ftaende veel daer aen is gelegen. 

Op ’t poindt van de Munte, om de felfde by com¬ 
municatie van de Munt-meefterste vergelijken ten ge¬ 
menen nut en 'welvaren, ftaet voor al te letten, en word 
alle daegs gefien , dat ’t geld hoe langer hoe hoger word 
gedreven in der koopmanfehappe, dat ook niettegen- 
ftaende den hogen prijs en d’opfettinge yandien, in 
Holland en Zeeland, ’t felfde, fonderlinge al ’t filver- 
geld, opgewiflelt en uiten lande gevoert word, alft wel 
fchijnt in eenige omleggende landen, alwaer andere 
nieuwe munte daer afgeflagen en wederom metme- 

nichte 
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nichte in defc landen gebfoaht ert gefaeit word, tót 
grote verachteringe van fijneMajefteits munte in defe 
Nederlanden, en nadeel van de irigéfetenen der fel ver, 
mies de verargeringe van de weerde der voorfz nieuw;e 
munte: ’t welk die van Holland,dóór hare Gedeputeer¬ 
de, den Generalen Staten onlanx tot Bruffel hadden 

(f* doen remonftreren. Sulx dat alsdoen goed gevonden is 
geweeft eenige üite generalité te deputeren, om met 
cenige van de munte en andere hen dies verftaende., 
hier af te communiceren, om daer na haer ad vijs en 
rapport gehoort, op den loop van den gelde gedifpd- 
neert te worden Volgende ’t welk de felfde gedeputeer¬ 
de eenige dagen hierin gebefoigneert en daer naaen 
den Generalen Staten hare befoigne en advijs gerap- 
porteert hebbende, is als doen geconcipieert en beflo- 
ten geweeft fekere ordonnantie, Op den loop van den 
gelde, by de welke genoeg alle fpecien van gelde mer¬ 
kelijk gerefen en opgefet waren, meeft door toedoen 
van de felfde van Holland en Zeeland. Vertonende 
ook dier tijd aldaer’t groot profijt en gewin’t welk de 
landen, door de rijfinge van den gelde, foude komen te 
genieten, byfonderlijk fo de Staten voor handen had¬ 
den te munten feker filver, by der Coninginne van 
Engeland henlieden geleent, en datter eenige betalinge 
te doen was aen.de foldaten : maer ’t fchijnt dat naer de 
voorfz ordonnantie is achter rugge gefteld en niet alfo 
geeffeftueert als die geconcipieert en befloten was,waer 
door de landen te meer van ’t goed geld berooft en we¬ 
derom met quade vremde munte vervult worden. 
Waer indien die van Hollanden Zeeland verftaen en 
begeren, dat eerftdaegs mag worden voorfien,byadvijs 
en waerderinge niet alleen van den Munt-meefters,die 
ogefouden mogen hebben op haer particulier: maer 
ook van andere hen op de weerde en loop van de gelde, 
en’t gunt daer aen dependeert, verftaende, teneinde 
de gemene trafique negociatieen koophandelingedaer 
door niet en worde verachten. Te vreden lijnde niet te 
min,dat de Munt-meefters van Holland hen tranJpor- 
teren in Braband, om metten anderen Munt-meefters 
aldaer op’t vergelijken der munte te communiceren, 
mitsdateintelijken daer in nieten fy geordonneertof 
verandert, buiten advijs van deroorfz Staten van HoL- 
land en Zeeland. . r:„: ..r- 

Aldus gedaen binnen der ftad Dordrecht den f A- 
prilis 1577. en overgegeven Doftor Elbertus op zij¬ 
nen geproponeerde van den'50 Martyleftleden. On¬ 
der ftond gefchreven aldus * -Ter ordonnantie van1 fijn 
Excel, en der Staten van Holland en Zeeland. Onder- 
getekent De Rechtere. 
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"ban 

incc ban (©cangten Uaööe aen öe Staten 
«abanö gefcb?eben om te bomen tntbeftt 

en gebjuilt ban 3ijne,§taö en Cafleel ban 25?eög/acö* 
tetbolgenöe De pacificatie ban <©ent. ©e Staten 
ban 25?abanö fielden öe fabe aenbe Staten <®ene* 
raelenöen ïlaöe ban j§tgte,: 3£e Staten <0enerael 
fjebben bp fienlteöen aöbt# beeftaen / bat Ijp bofgenöe 
öe pacificatie ban <©ent Daer toe gejcec&ticét toaö/ en 
öat fjpöten bolgenöe in ’t befi&fipggtoiuli ban dien be* 
Boogde gefield te toerden / en datmen oberfufje öe gac* 
nifoenen aldaer leggende behoorde daer uit te nemen: 

SPtoelbcrflonben dat fo bele fjet goed aenging / Ijem 
beljotude reflitutie te gefcineden: maer öat fijne Ifêaj. 
al0 ^oubecetn bermoebte op ’t < laftecl en in de ^taö 
rallen tijden garnifoen en foldaten te leggen tot tón De* 
Ifeben/enfjoetoelde pjtnee feide toel teberflaertdat 
eenbafalfulr toelgebouden toa$ te lijden in tijde lian 
toebe: maer öat ’t felöe goed alö nu aen Ijem guam alö 
partije/ en fulr fpecialijbcn bp öe pacificatie bedongen 
^ebbende / fo bleef de felbe ebentoel noch langen tijd 
mettetboo?f5 garnifoen belajl/ gelijbmen uit bet bet* 
bolg ban defen berftaen fal, 

<Ben 1-7 Süpnlanno 1^77. i0depnnceban<©rart* 
gten geacco?öcert mette gedeputeerde ban der ficö4. 
ban («polen/ öat fp onder öe juriëötctte ban ben P#n* 
ceban/Pmngieii fouöen bonten / op te conditiën ban 
fatiofaetiebiernabolgende; )■ 

I E Deel * : 
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TN den eerften: Aengefien de ftad enjunsdiftié vati 
"■•der Tholen toe noch toe altijd by d’exercitie van de [,eJ,ne " 
Catholij ke Roorhfe Religie gebleven is,lb is mijn Hee- jOjlnce 
re de Prince voorgenoemt te vreden i dat in de voorfz ban 
ftad en ’tgebied van dier d’exercitie van de felve Religie hergunt 
gecontinueert worde, belovende by defen t’onderhou- aen Die. 
den alles wes defen aengaende by’t vierde artijkelvan A*®6 
de Pacificatie geaccordeert en befloten is, en dien vol- 
gende niet tóe te laten datyemand vari wat conditie en 
qualiteit hy fy, binnen de voorfz ftede van Tholen, en 
gebied der felver iet attentere dat tegens de gemene ru¬ 
lle en vrede foude mogen fij n, en fonderlinge jegens de 
voorfz Catholijke Roomfe Religie en exercitie van 
dien,noch ook dat yematlden ter caufen van dien gein- 
jurieert,geirriteert of van gelijke aften gefchandalifeerc 
wefde, behoudens dat fo wel die van Holland en Zee¬ 
land , als alle andere geoorlofc fy binnen der voorfz fte¬ 
de van Tholen, en’tgebied der felver in alle vryheid 
en verfekertheid te hanteren, gaen , keren, wonen, en 
trafiequeren koópmanfer wijfe en anderfins ,fonder in 
der confcientie onderfocht of ter caufen van dien in ee- 
niger manieren gemolefteert of geinquieteert te wor¬ 
den , nemende fijne Excell. ten fine voorfz in fijne pro- 
teftieenfalvegarde alle Kerken, Godshuifen engee- 
ftelijke plaetfender voorfz ftede, en gebied van dier 
met alle geeftelijken perfonen van de voorfz Catholij¬ 
ke Religie, dier jegenwoordig fijn > en noch fullen wil¬ 
len komen met alle hare goederen en gevolg. 

Is voorts onderfproken dat de ftad van der Tholen 
niet en fal geregeert worden met eenen Gouverneur, 
Superintendent, of nieuwe Officieren, ten ware fake 
dat den merkelijken nood fulx vereifchende, bydei» 
Staten van rlolland en Zeeland met voorgaende advijs 
van die van der Stad bevonden worde goed tewefen, 
anders daer in te voorfien. 

Heeft voorts fijne Excellentie belooft te houden ,te 
mainteneren èn te befchermen , alle de privilegiën , 
handveflen,en keuren, die die van der Tholen voorfz 
voor de aenkomfte van dep Hertog van Alvaindefe 
Nederlanden hebben gehad, fonder andere die fy na- 
maelsmogen verkregen.hébben, dewelke fijnePrin- 
celijke Excell. niet weten en kan, offe eenige Landen, 
Steden, of particuliere van Holland of Zeeland fouden 
mogen-prejudiccren of nadelig fijn. 

Watraektden fchulden hyden Staten van Holland 
cn Zeeland gemaekt engetpntrafteert voor date van 
defea j/£aer af fullen die van der Tholen vry en exempt 
blijven^maer fullen-die: van de voorfz ftad en lande 
vat» der Tholen, na date van defen, gehouden wefen 
hare quote en pprtie te gelden, in alle contributien, Ia» 
fte%en;quotifatien ,'die.ten orboor der gemene landen 
by gemene accord de.$igten van Holland en Zeeland, 
over de felve Provinciën jegenwoordelljk fijn opgefet 
en ingefteld, of hier. namaels fullen ingefteld en opge- 
fet.worden. * . ;.»•« 

Belangende ’t verfoek by die vander Tholen gedaetii’ 
om te hebben exemptievan garnifoenen en foldaten, 
belooft fijne Excell. dat die van der Tholen met gene 
garnifoenen of foldaten <n fullen befwaert worden, ten 
wgre dat den merkelijken nood fulx ware yereifchen» 
de, en datjby goeddunken van de voornoemde Staten 
vfn Holland en Zeeland, en by voor^eten des Magi- 
ftraets der voorfz Stad, wel verftaende dat fo veel de reft : 
van d^Eiland van der Tholen aengaet om eenig garni¬ 
foen in eenige ptyëtfe defTelfs te hóuden of te leggen^ 
’t felye fal blijven difpofitie van fijne P'/incelijkc. 
Excell. on» als Gouverneur van wegen Conir kl. Ma;, 
daer iri te yerfien, alfo tot den beften nu, öorboi re, vre¬ 
de en geruftheid dés lahcls fal behoren. 

Voor fo vele aengaet het gefohut binnen dt-r felver 
ftede fijnde, is geaccordeert dat’t felve gefchutenam- 
monitie fal aldaer blijven cot_ verfekeringe der felverj 
Sfad , én tót dienft van dé Con in klij ke Maj. f. . 
' Alle welke poinften-én artijkelen de Princélijke Exc.’ 

eiaStateUfVan Hollanden Zeeland, mitsgad.ersdege- 
CQmpTjtteet’üe van der.'Tholen ydér in fijnregardbe- 
looit hfbfièn, cri beloven mits defen te onderhouden, 
fonder ’daerxcgenste cqatr.avenieren irt eniger manie» 
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Aldus óverkomen, veraccordeert en befloten onder 

defignature en zegel van de voorfz Heere Prince van 
Orangien ter eenre, en den voorgenoemden Gecom¬ 
mitteerdenten andere zijden, binnen der ftad yan Dor¬ 
drecht, opten 17 April,-anno 1577* 

'SSnt'» 
tooo?ö 
ban den 
ÏPlince 
op ’t 
boo?ft 

igccren 
<É>raten 
«Bene* 
ftad 

*9 2fiP?il fcF)2cbcn be ^tatert ©éneraelaen 
ten «Be*. -L'De ©?incc ban ©cangien/ batfp uit pet rapport 

ban ben ïteere^octo? Hleoftinus uecftaen pabben/ 
acnlen bat men be ©ebeputeeeben ban Hmfterbam aen fijn 
©Jtnce Cjccell. gefonben / om te peBBen bolboeninge of fatis* 
Ü*"®' factie op be puntten en actijhelen Bp Ijaet beefoept/om 
tSZ, bien boïgensf paer te fielten onbec ’t geBieb ban ben fel* 
Èdcban benltoince/ boo?gepouben pabbe/biebanbenieutoe 
ik £aa Religie eenige iteche te confentecen buiten bec ^tab/ 
SS? ' batfe baecom toel ecnftelijh Dabben toillen bibben/ bat 

fijne ©rcell. gelieben toilbe bic ban 2Cmftecbam bol* 
homemlijh te beenoegen in’tgenefp beefoepten/fon* 
bec toe te laten eenige nieutoigljeib albaec ingebjoept 
ofgeplcegtte toeeben / tegens be Sïoomfc ©atpolijhe 
üeligie/ ban allen tijben albaec onbeepouben/ ’tfp 
binnen of buiten/ in ’t opcnbaec of in ’t peimeiijh/noep 
oohte gebogen / bat fp fouben obeclafl toeeben met 
oojlogSboïh: maccin bolhomen topbom gefleltmct 
Deljoubtnge ban alle pare cecpten/pjibilcgien/bol* 
genbeben toebe-hanbel ban ©ent/ bicfpbegecente 
onbecliouben/ geljjh 00b be cebcn beccifcpte/ bat fahen 
fopeiïiglijh en folemneïijh ingctoilligt/ gepanbpaeft 
fouben toeeben ten toebec 3i)ben. 

<©e ftoince ban ©cangien beeft piee op geant* 
toooib / bat fijne meningc nooit anbccS en toas ge* 
toeeft/ nocptealS noch en toas/ban om bie ban 2üm* 
fteebam te geben alle goebe en cebelphe fatisfactie/ 

fchSn nabolgenbe ben bjcbe-panbel tot ©ent befloten/bie 
batï tie pp en be Staten ban Igollanb en ^eelanb gefint toa* 

een ban paee $jjbe bolbomentlijb te onbeepouben/ fon* 
becin’tminfte befelbe ecgens in teB?ehen of tebec* 
ho?ten: maec uit be acticulen bp bic ban SCmflecbam 
berfoept/ en be toebcc-anttooö?be bp be ©ebeputeeebe 
bec felbec Ijem obecgegebcnV en honbepp nietanbecS 
bebinben / ban bat be feibe feec onBefcpeiben en onge* 
gconb toacen/niet alleen tot geen ftieptingebestoe* 
bes of bec gemenec geeuftpeib: maec tec contcacte om 
meeebee ttoebjacpt / miSbecftant en fcpeucinge fo toel 
tujfcpen bie ban Ji|ollanb<en ^eelanb met bie ban 
Stmftecbam / als tuffepenben Bo?gecenen intooonbe* 
ren bec felbec ^tab onbec maïhanbecen te mahen/en 
toacen ftccchcnbe. <©c toijle baec in ben eeeften aen* 
banh / boe toel bebehteltjh/ nochtans genoeg té hennen 
gegeben toecb/toaec boo? fp pem en bie ban Igollanb 
enZeelanb met Ijace ©eaffocieecbe toacen aenfienbe 
en acbtenbe/ als of bec felbec meininge en opfet toace 
bes Coninr autociteit t’famcn met be unie bec ©ene* 
rale Staten te becho^ten / ja geheel te niet te Brengen/ 
enboous boo?gaenS uit alle b’anbece acticulen niet 
anbeesen honbc fpeucen/ ban bat fpenhelijh toacen 
acBeibenbé/om bie ban tgollanb en ^eclahb bpben 
Coninli en fijne J©ajefleits bienacen te bermafienert 
in ben haet / en hacc felben in be gcatie en goebe gunfie 
te ö?engen/ én mette onhojlen bes ganfehen EanbS/ ia 

(F. 14cO met het beebeef en befolatie l :rb< c gemeinte/ fjaee 
regecinge altijb in ’t guabc flacr.üv te houbcti/ tc méec 
batfe met baec eigen boegecen fo ontoeecbelpen on* 
befchcibelp toilben hanbelen/ batfe befelbe geen Be* 
gcaejfenifTe in hace palen en toilben beegunnen/bie 
men fcïjtec ben bonbon nieten foubeBonnen ontfeg* 
gen / toellse obecBacbacife tpcannighcib niet alleen 
baec ontoienbelp gemoet en affectie tot hace eigen 
mebe-Bo?gei 1 nbaccbe/maec ooh meehelpen te 
hennen geeft oeinig fp gefint toacen beactichlen 
bec pacificatie aan <0ent Befloten / ongebeinfbelp te 
onbec’houaen /en goebe tounbfcbap en unie metten le* 
benbente pregen / be toijle fp ober ben boben haren 
moet alfo ontebelp fochten te Boelen. ^Diesniette 
min om be goebe Boegeccn en ingefetenen bec felbec 
(lab ?5mflecbam / bie baec ober egene fchulb en pab* 
ben / eenmael uit alle befolatie te helpen/ en befelbe 
mitfgabers het ganfche 3lanb toeberom tot baec oube 
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fleuc en p?ofpecite te Bjengen / (’t toelh het eenig toit/ 
Begecenenboo?nemen ban hem toaS) fo toas hpte 
b?ebenfichfo becce na alle Billijhheib en cebelijhheib 
te boegen / bat niet alleen bie ban Émfterbam: maec 
oohhace J|oogmog. €.jabe ganfche toecelb fouben 
óo?belen/ljen meec ban genoeg gep?efenteect te heBBetv 
en battet aen hem niet en geB?ah noch en fïonb: maec 
aen be Regenten albaec / batfe tot hace oube en bocige 
ruft niet en quamen. 

3^e p?tnce ban «Dcangien cnbe Staten banmol* ©ieba» 
lanbljabben befiab ban 5Hmftecbam aen allen 3ijben 
feec flech Befet/fobattec geen bictualie/noch eenige ImS 
amonitie banoozloge binnen Bomen en moepte/ ban ©et>e$u< 
met confent en boo? be toacpten baec boo^ leggenbe/bie SJL 
befepepenen fepuiten eecjïbifiteecben: ebentoclble* pjnce 
ben be ijDagiftcaten feec pectnechig en obhinaet in ban 
paec boo?nemen / enen toilben onbec pet goubeene* 
ment ban ben §B?ince niet homen/bocij alfo b’opfpweh factie u 
bec bo?gecen/boo?be boo?f5 Benautpeib/gcoot biel/ 
3ijn be jBagiftcaten Benobigt getoeeft om optoer te 
beemijben/ pare «aebeputcecbe Binnen <©o?b?ecpt aen 
ben prince ban «©cangien te fenben met negen acticu* 
len bie fp begeeeben penlutben geacco?beect te toécbeg. 
3£e ^ince peeft baec op geanttooo^b Bp 5ipoflille: 
maec be ©ebeputeerbe en 3tjn mette felbe acpofltlle 
niet te b?eben getoeeft / bpfonbec peBBen fp niet toillen 
acceptecen be apoftille op ’t eeefte acticul geftelt/ ober* « 
mits onbec anbece baec in gefeib toecb: batbebobe « 
lichamen bec genec bie ban be 03cref02meecbe tleligie cc 
mochten 3ön getoeeft/albaec op bec getopbec en Be* cc 
poo?lijhe piaetfe eeclphen Begcaben fouben mogen « 
toeeben/fonbec eenige cccemonien/en bat totfehece cc 
uce ban ben bag/ ais bes noob 3ijnbe/baec toeBeeaemt c« 
foube mogen toeeben. ^aecopbe©ebeputeccbeban c; 
2tmftecbam feiben / bat in be «^tebe maept niet en 
toas te confentecen be Begcabinge bec boben ban bie 
ban be©ecefo?meecbe JHeltgïe Binnen becftebe*mu* 
cen/b?ppeiben 3Cmbachts-heeclijhheib ban bien/en 
beel min te gebogen bat tec oophe ban bien albaec ee* 
nige becgabecinge ban bolh foube mogen gefepieben. 

:©it poinct Bpfonbec toecb fo qualpen Bp ben p?in* ^c&ef^ 
ce ban ©cangien/Staten ban ïjollanbén^eelanb 
genomen/bat poe toel petfepeenbattee eenige appa* K!' 
rentte toas / bat pet meeebeel ban b’anbece acticulen 
fouben geacco?beect Bonnen toeeben / bat fp nochtans 
ongebanec fahe 3ön gefcheiben/baecopbaecnaecbe 
boo?gemelbe miffiben 3pn gebolgt. 

^aecnafofpnocp meeebee Benaut toeeben en bat 
be necinge en tcafijque genoegfaem albaec geheel gj'gj 
quam,te ceffecen/ peBBen fp pare ©iebeputeecbetoe* öman» 
becöm aén ben p?ince ban ©cangien gefonben tot 
Sfilhmaec met beefepeiben poincten/met pjefentatie ^,„7“ 
bat fp te b?eben toacen be poincten baec in ftoactgpeib uan 
gemaeht toeeben Bp ben ^?ince te fubmittecen aen fijn ran^e" 
^oogpeib (<©ort§an) enbe Staten <6enecael/Ia* 
tenbe penliebert bien onbecminbect genieten be touept 
bec pacificatie / en confeguentelph be tope en onBepin* 
beebe negotiatie ennabtgatie ban alcepanbe fogcote 
ais hleine fepepen bie albaec fouben toillen aCcibecen/ 
of ban baec f3eil gaePTrt bloten of fonbec bloten. 

3B>e 0?ince peeft op elh poinct Bp apoftille fijne me* ©t 
ninge gefeib en bojbers bechlaect / of bie ban Hlmfter* 
bamniet tegenftaenbe alleftjne cebelphepzefentatfe/ 
bo?bec fouben toillen opihiatcecen / fo toas fijn Crcell. Jatte op 
om alle bolboens toillc te toeben / ttoe of b?ie peefonen s« 
tebeputecen/ mits bat beijeecen Staten <©enecael,ocR 
ban gelijhen fouben boert / betoeihe op be poincten bec 
fatisfactie metten anberen fouben confereren/en pet 
poinct Bp be pacificatie Befloten / te toeten / bat alle be 
<§teben onbec be commiffie ban fijne ©ccell. Begce* 
pen/ onbec fpn goubeenement moftenftomen/enpet 
eguipollent ban bien aen een3ijbe ftellenbe metten an* 
becen communicecen onbec toat conbitie pet felbe in 
alle cebelijhpeib en Billihpeib Bepoojbe te gefepieben/ 
toaer töe fön €ccell. fiep geerne Beceib foube laten 
binben/p20tefteccnbe mitSbien boo? ©ob en be gan* 
fepe toecelb/bat aen fijn ©ccell. noep be&tatenban 
l^ollanb niet en ftaet/ bat be Burgers ban Hmfterbam 
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niet en gecaben tot Bare p?ofpeciteit / toelbaect en ge# 

Jan Dm tooonlijbe necingeen negotiatie/ Detoelbe Beriluiöen 
Pitiice met alle reöelijbBeiö en billijbljeiD gep?efenteert toec? 
tegen Die öe: maec alleenlijb De 25ucgemeedecen ban 2Emdec? 
ïSm Dam mo|i toegefj toeeben/öoo? De moetbjilltgfjeit ban 

’ toelbe Defe fabe geöilapeert toerö/en De burgeren miD? 
Delcetijö ban Bet boo?fcB?eben beneficie berdeben 
bleben. 

jgierna Bebben Die ban SBmderDam aenDen $?ince 
Dbergelebert febece memorien Daec op fp becfocljten 
öemeninge en intentie ban fijn €rcellentie/ om Daec 
nateDoenpectinente becblacinge opte 5Cpofïilie/ bp 
De felbe op ijaec berfocBte fatiöfactie: en na Dat fijn 

JËg* <£rcellentie op alle De felbe memocien fijne meninge 
ban Die Baööe berblaect/ Bebben fp bieöerom bp fo?meban 
Manant# replijbe becfcfjeiDen acticulen obecgegeben/p?otede? 
ftecDam. cenDe meDe boo? <0ob en De ganfclje3©ecelD/ Datfp 

ïuiDen altijD geDaen BaDDen en nocB Deben fjen uiterfïe 
Deboir om te gecaben totceöelijbe fatiöfactie/ en Dat 
Betdonö bp fijn Crcellentie en De Staten ban Igol? 
lanb Dat fulr nietengefcBieDe/ niet fonöec groot acB? 
fecDeel Dec boo?f3 fieDen en tegenö De boo?f3 $acifi? 
ratte. 3Nec op fijne <£rcellentie alleenlijb boo? 2Bpo? 
dille feiDe/ Dat alfo De poincten en acticulen ban De re? 
plijbe genomen toacen uit Bet gene bp Den 25urge? 
meeftecen ban 2Cmjïecbam in Baec eerde ge-cjcBiöeec^ 
öe toaö gepofeect/ fo pecfifteecDe fijn €rcellentie bp 
öecebenen enmiDDelenban De anttooo?De BenluiDen 
gegeben/ berdaenöe De felbe anttooo?be fulr gefon? 
öecctte3ijn/ Dat Die Bp niemanö ceben geb?uibenbe 
fouDe bonnen toecDen toeöerleib / fo Daec uit boo? alle 
De 3©ecclö benltjb en blijbelpb mocBt 3ijnöatDpal? 
leenljjben toaö foebenbe fo toet De geeufijjeib ban ’t ge? 
meen toelbarett ban Den lanöe en banbeonbeefaten 
ban Dien / alö ban De fteDe ban SCmflecDam en Den 
Bo?geren en ingefetenen ban Dien. 

^anjilfoDe fabe niet en bonöe beflicBt toecDen/ 
Bcbben De Staten <0enecael boo? ia|l ban ^on^an 

n. aen Den $?ince ban ©rangien gefonDen Den $?efi? 
ram Dent .gaöbout/ om De fabe fulr te beleiben/bat Die ban 
j§aföcut 3Cm(lecDam fouöe geacco?Deect toecöen De fatiöfactie 
50™ bp in Dec fo?me en boegen alö fp Die ge-eifcBtBaööen/ 
#?fnce ten minden bolboeninge ban Dien/ bolgenbe De <0ent? 
om De je pacificatie / fonDec De felbe tot eenige fatiöfactie of 
hanaim, apoinctement te beötoingen of benautoen/Docljalfo 
ficrDant; ’t felbe niet bequamelpben Baööe toillen ballen/fo bec? 
teöeipm focijt Bp Dat De p?ince en De Staten ban i^ollanö en 
öereen^ ^eeianj, eem'ge uiten Baren fouDen Deputecen Die 

mette gebeputeecöe ban De Staten genecael fouDen 
befoignecen om te beedaen De ftoacigBeib tuffcBen 
beiben toefenbe/ enDietemiDDelen enbolbomentlijb 
t’acco?öeren fo Bed na ceDenen beceifcBen fouDe. €n 
Dat geöucenöe De felbe communicatie / De $?ince ban 
<©cangien fouDe boen opBouben alle feitelijbe toegen/ 
ongebogen Dat ö’intooonöecö Dccboo?f5 deöebolbo? 
trtentlijb fouDen genieten en p?ofiteccn Dcb?ucBten en 
ficneficienöec boo?f3 pacificatie. BlcberenDe tot Dien 
einDenocBobec 10 acticulen ban Doleantien of blacB? 
ten/ Daec in De dab / bucgecen en tntooonöerö ban 
SCmdecDam feiDen tegen öe pacificatie berbo?t te 
toefen. «Daec op De $?ince becblaecbe/ te b?eben 
te toefen met aöbijö ban De Staten ban ï^ollanb 
en EeelanD eenige te committeren / om Dien aengaen? 
De en op alleö mette geöeputeecöe ban öe Staten ge? 
necael te communiceren / becBopenöe Dat bp De felbe 
gecommitteeröen ben Staten <0enerael of Bare ge? 
tommitteeröe/ fo toel ban ö’eene alö ban ö’anbece / 
fulb onöeccicBt fouöe toecDen geöaen/ Dat De boo?? 
noembe «Senecale Staten ban alö fouDen Bcbben 
goeD benoegen / en Dat Daec na Die ban SCmdecöam / 
Ben Deö te beter fouDen boegen in alle reöelijbDeiö: 
maec alfo fp ebentoel Daec naec malbanöecen niet en 
Bcbbenbonnenbecdaen/daenbebeiDepactiente feec 
opBuncecBt / 3ön Bier uit nocB gcotec ftoarigBeöen 
gebolcljt / gelijfi t’ 5önec plaetfe gefeiö fal toecDen. 
51b Bebbe Dit alljiec maec fommarie toillen bec? 
Balen / Detoijle D’acticulen Daec op Bet nocB ein; 
telpb Doo? intecceflfie ban De «tfïeöeputeecbe Der «j^ta? 

ten ban ötcecBt iö geacco?Deert getoo?Den in’t nabol? 
genöe boeb fullenmgeböegt toecöen. 

"n\^ p?ince ban <@cangien toaö miöDelectpD op fijn @e 
-«^Boeöe/enbecfagaen allen 3ijöenin fijne fabe/BP ®?‘ncc 
fonö 5acob JBupö in <0elöeclanö/ aen becfcijeiöen 
€öelluiöen / mette toelben BP geöucenöe Defe oo?log S 
co?cefponbentie geBouDen Baöbc / om öe felbe te inOu? rrfpons 

cccentoteen pacticuliecbejrbonö/metBemenöe^ta? ?fnhtfe 
ten ban i^ollanö en EeelanD te maben/en Daec toe Se 
anbece te betoegen in De felbe guactiecen: Defgelijr toa? E>?own> 

centotDieneinbein ©?ie(!anö JBopbe öfbenö / ^oco 
lUaactena / en Cacel ïloo?Da / Die ’t felbe alDaec bp alle130118,10 
manieren focBten te Doen. ^efe BielDen co?cefponben? 
tie metten <©oubecneuc ban Bet$oo?öer-quartiecen 
HSc. 3©illem 25acDefiuö / Dan toilDefeec ftoaerlijb 
ballen / Doo? Dien fp te feec met garnifoenen toacen be? 
f toaert/ en elb facB op ö’anöece/niemanö en öo?de Den 
boo?ganb nemen. 3©ie ban ©?ief!anD DeDen Baec uit? 
terde öeboic om gefö te fucnecen en Ben Defolöaten 
guijt te maben / en D’tngefetenen De toapenen in Ban? 
Den te geben / Biec tegen toacen Die ban ’t ^of / en ber ? 
fcBeiöen jBagidraten en ©fftciecö/ Diebeel nocB ban 
25illpö creaturen toacen / Die BaDDen anrt uit De cege? 
cingete raben/focljten oaecom alle belet te Doen ten 
einöeDe folbaten nieten fouDen betaelt toecöen / en 
Doo? Die belettinge ban betalinge/beletten fp 00b De 
toapeninge Der gemeinte / DocB toecöe Daec in feec ge? 
arbeiD. &e ©?iefen toacen feec gefint / om Den boo2f3 
23aconban©ille namaelö <6?abe ban dennenburg 
tot een ^taDBouöec te Bebben / Daec tegen BaDDen Die 
ban ’t ïfofliebec geBaD öen<6?abe ban 25ofiu/ elb 
focBt aenBang / De gene Die 23oflii liefd BaDDen en Den 
23acon ban ©illeïiebec toilDen guijt toefen / alïegeec? 
Den/Dat ©iiie te feec familiaec toaö metten p?ince 
ban ©cangien/ en DatBP al te grote communicatie 
BielD mette <6eufen/ en Dat fp öaecom De folbaten Daec 
geertye fouDen BouDen / of Dat anöerö De <@eufenfo 
Baefl ^egacnifoenen fouDen bectogen toefen / Daer toe? 
Decom folbaten ban Den ^?ince fouDen inBalen enöe 
nieutoe deligie inboecen / öaecom fo men De ouDe 
garnifoenen fouöe Doen bectcecben / toilDen fp Dat 
men Dan anbece folbaten ban Bet regiment ban25of? 
fu / bp atcecBt leggenöe Daec fouDe Doen bomen/ 
D’anbere pactpeDie öen25acon ban ©ille liebec totl? 
DenbeBouDen/ acbeiöenfeec öattee penningen fou? 
Den gefurneect toecDen tot betalinge ban De gacni? 
foenen en om Die te Doen bectcecben/ en De gemeen? 
te te Doen toapenen/ Daec toe fp berfocBten Dat ee? 
nen Eanö-öag uit gefcB?eben fouDe toecöen / Daec 
fp Doopten De meede demmen te fullen Bebben / ijet (f. hi ) 
toelb D’anDer b?efenDe / focBten te beletten: eenige 
feiDen tot Den ^taöBouöec De^eece ban ©ïlle / fo lief 
Bp Dedoomfe CatBolijbe deligieBaööe/DatBpgeen 
Eanö-Dag enmod uitfclj?öben/ nocBtanötoecö Den 
Êanöö-öag uitgefcB?eben tegen Den 18 3Cp?il/ maec 
toecöe Daec na beclengttotten 6 jjdep. ^ei|eeceban 
©ille felbe toaö feec genegen om alöaec Bet regiment 
te beBouöen/ en toaö boo? 25offubeb?eed/ Datljem 
Die mocBt in De toeg toefen/DocB eintebjb iö De <0?ab* 
ban 25o(fu elöecö metboo?fien / en ©ille beBiciö Bet 
goubeenementban ©?ie(IanD /<©?oeningen/ <©?ente/ 
€toente ensijn aenbleben/öaec De meede part feec 
in becblpb toacen/gelpbbecBaelD fal toecDen t’jijnDec 
plaetfe. 

’t 50 nu tijb Dat top eenö toeöerberen tot ^on 5an 
ban «©odencijb/ De toelbe top fcljiec fcBpnen berge? 
ten te Bebben. Dat öe ^pangiaecöen / Italianen 
en 25oucgonDionö / gelijb berBaelt iö / uit Bet HeDer? 
lanbbertcocben toacen/fo toecöe alle geceeöfcBap ge? 
maebt om ^on 5an tot 23?uffel in te Balen / tot toel? 
ben einöeDe hertog Dan aHecfcBot/ met bele anbece 
^eecen/D002 lad ban De J^eecen Staten <0enecael/ 
aen-fijn ï|oogBeib gefonDen toecDen / om Bern te Ba? rr(> 
lenr.B'piö Den eerden Udep/toefenöe3©oenööag totumpgaa* 
25?uftel ingeceöen / en’alDaec feec Beerlijbontfangen/ ^,n. 
cijDenDetuffcljen Deö $auö Hegaet PBilippum 25if? SSotr 
fcBop ban dijpetcanfoniö / en Den 25iffcB0P ban aan rot 

iPP4 3£uib/^«deI 
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|£up&/ teéróercircööipt met Dele ifeéren aio den ©erto; 
ge Dan 28ecfcDot / en andere baronnen / ïliddcren en 
Cedelen/ en onder be felDeooli den25atonban3©i> 
nenBurg/ 2§nl&ajYabeuc Dan Den tteifec/ en bet gebolg 
ban^onS^u/ deinelbe t’faimnniet min en maren 
aio 3000 in getale, ^aer mao fulben b?eugde / toe; 
loop Dan bolb/ en men Betoonde fulfte tebenen Dan 
Blpfcbap / bat niemand memorie cn badde / Dat Diep 
geiijbe Bp Ijaec leDen gebalien mare / ia men acfjte bat 
öenïioninlt^DiliP^tn 3ijne ï^uldinge geen meerder 
eece en mocljt gebaen 3ijn getoeej!/ men facb baec Dele 
i€rittmpfjale arben ofpooeten/ met grote feonfi ge; 
maebt / be melbe maren uitbeeldende bcrfcDeiden 
betjgotoebten/ diedoo2 3iin beleib maren temegege; 
B^acljt/ en infondeebeidde grote bictocie die bP bad; 
deBcbomen tegendcntobfen of<©ttomanifeniïei; 
fer / inbenjare 1771* ^aeu Dan mp Dier Doren in,’t 
lede Dan ’t 7 öoeb eenige mentie Debben gemaebt. 
IBen fag baec boo? bem gaen een Dergulbe boetfe met 
goub laben Bebleed / bie geteoeben merbe bp tme febo; 
nemittepaerben/sijnbe baer opDerfcljeiben figuren 
Dan berfefjeibene fefjone fruiten / de melbe te bennen 
gaden de oberbloedigOetd: mttOgaderO een berg Dan 
gebioben en berdjubte mapenen/ baer mebe te bem 
itenmerb gegeben beDmcljten Dan denb2ededtemen 
mao beiljopenbe: alle be Denderen lagen Dol ioffeom 
lacn en anbere frijone boteren b20umcn/jong en oub/ 
ribomfjetbofteltjrite toegemaebt/ befe snoepen Bioe; 
men/ en fiofen-heanobeno ter Denderen uit opte 
feerenen bibberen bie inquamen: de dcaten maren 
Dol Dan bolb/ jong en oub Dan alle foo^ten/ bannen 
baer qttaUjlten dooe bande bomen : bet beolijb roepen 
Dan be Bindecen en be bcrfcDeiden partien in mufij; 
gue/ beedeeB in becfcDeiden plaetfen cn quartiecen 
baer s©onSan Dooebp moft gaen metten trein Dan 
fo Deel bolr / mao een lufï om boren: bet geluit Dan be 
nfgaenbe artillcrpe/ bet blafen Dan trompetten/bet 
fïaen ban be trommelen / bet dutten en pijpen nsaeb; 
te een ongebooet cn ongemoonlijb geluit / baeïfoaren 
niet minbec aio 6000 foldatenm der dab/ fo te Doet 
aio te peccbe/ bemelbe alle befe folemniteitmeerbec 
en aengettamcr machten. «Don Saban/ mefenbe 
Dan natueren Dehallijbom acnte fien/ in den ouder; 
bom Dan omtrent 30 jaten/ toonbe aen allen 5Pben 
een beolijb en aengenaem toefen/ en gafallC'Oe me; 
rclb moet bat jtjne regeringe foube mebe mennen be 
langegemenfcbtebiebe/ en biucDten/die befelbeio 
Darenbe. Sn fomma de Blpfcbap/ die met beeugde / 
Dieren/ triumpheren en andetfinO t^tjner eeren merbe 
beöeeöen/ foube mei een fiefórtder DefclpiiDïngcmo/ 
genmefen/ fomenhetalleomilde particulferhjbbec; 
Dalen / ’tmelbonö Doornemen niet enio/ en alfo bet 
genoeg to bat mp bet tn’t boete folemnclöb aenmijfen/ 
en al mare ben Éoninb in perfoon felfO gebomen/ 
men en bonbe bem niet Deel meerber eere aendoen. 
«©en 4 jBep baer na / beeft DP 3tjn commïflïe Der? 

©on toont en 5ijnen ceb aio <©ouberneuc «Qcnerael ge; 
3a« bacn/ Belobende t onderhouden ’t DooifcDieben eem 
ïtatm toiö cbtct / pacificatie Dan <©em/ alle en pegefijbe 
«©ene. petbilegtcn / coftumen / rechten en immuniteiten Dan 
taei ecö. allen ben $20btncfen/ c^teben / floten ofCadelei^ 

nien/ fo patffcnlter aio generaei / fonber baer tegen 
te boen / btrerieitjbof inbirecteUjb / <?c. en beeft befen 
eeb gef moren in banben Dan ben ^tffcfjop Dan ben 
25offcbe / ten bn 3ün Dan beo patio Èegaet enbe <©e^ 
fanten beOBeiferO/’t melbgebaen3ijnbe/ hebben be 
<0ebeputeerbe ban bepraten <©encrael bem toeberi 
om gef moren en eeb gebaen / alled met bcboojlpbefo- 
lemmteiten / ceremoniën en eeren alömen gemoonbjb 
tritc boen / fnïr bateenpegcliib boopte nuiutüffeen 
biebc te fuilenbomen en leben. .:*: -s. ■' 

t©en 8 IBep 1577. io ©iglitiO Eutcbemu0^e= 
©Sd l3nn xdabe ban «^tate en Dan ben fccreten 
gcfia?; iïabebco feomnr/ binnen be flnb puffel ge(to2Den/ 
ben.’ lip mao een (eer geleert/ Dermacrt en fcïjerpfinnig 

man / Goeroe in beiben rechten / in’t 70 iaer 3ünO 
otiberbomo/ bp mao Dan geboomte uit ©^iejlanb/ 
wt.Det gefïacb^ Dan $ptta/ maer öpboerbe 3i)nen 

name na ijri vPojp / gelegen omtrent een 
miile Dan^reêutoaerbcn/ aimaer bp geboren mag/ 
bpmao feer Catbolijb/ nochtans? / uit bjeefe biebp 
babbebatmen bem Doo? een ketter foube fcbelben en 
alfo een lab op ben balfe foube mogen leggen / mao bP 
in 3ön oube bagen <0ee(telijb gemo2ben/ en is? 00b 
pjooft Dan 25aef te <0ent gemeeft. DeDife 
mao Vita mortalium Vigilia’, bat iO/ bet leDen bet 
menfebeu is? maben. ï^p mao een bemtnberberge* 
leertbcib/ en beeft Dele Dan fijn gedachte tot geleert* 
Deib geDojbert» 

Jaer-dicht. 

DoCtor VIgLIVx president Inden JèCreten rtet t 
Vtn aChJien daCb Mell dit l^eYenVerhact» 

"T%©n San nu in bet gouDernement Debefttgt3ijrti 
"öe/ beeft bem feer minUjbtcgeneenenpegelüben 
getoont/ fomeljegenoben groten/ aio gemenen per? 
fonen/ fo bat bpöe herten Dan Dele beeft gemonnen / 
en men Doopte bat bet doo2 bemalleotnrufïe foube 
merben geb?acbt/ en bemijte baec norij een groote 
fmarigbeib cejieerbe/ om be^oogbuufe en ï^alen 
af te banben en uit bet lanb te boen bertteeben/ fb 
hebben be Staten <0encrael/ befe fabe / aio tot fia* 
ren lade daenbe/ milieu bp berbanbnemen : maer* 
om fp gecommitteert hebben/ in ^lp2il Doo?leben/^ 
be lieere «0ab2iel be ^alafac/ ^ecre Dan ^taber^®|S‘ 
ben/ CommiffariO <0eneraelDan bemondecinge/far/te^ 
met b2teben Dan crebemie/ om te reffenaenbe^ee# «ban 
ren Colonelien ©oog-buitfen/ namentlpb be 25am S5ahie^ 
ner-beecenDan #oimijler/ dpronöbergenendfocber/ &P &e t 
om niette felbe in communicatie te bomen/ entebec* |f««* 
blaren bat ber Zeereu Staten meninge DJaO / met 
benluiben te banbelcn in alle rebelijbbeib en btlltjb^ rad 
beib/ nopende be afdanbtngc/ cafferingeenDectrebc01»™^ 
uit oen lande / bolgende bet accoo2t met ^on San 5f'amlm 
gemaebt I ban alfo bet onmogeliib mao henlieden nfnge 
pzompte betaiinge te boen/ bat bP foube befien en öa»öe 
P2oeben/ fjoe be boo2f3 Colonellen in bet generael/ 
ofanberfino in bet parricuïtec fieb foubenmillenre- coió, 
gulecen en accommoderen totte <©enecaie Staten/fo«««««* 
aengaende be rebebjbe atteeminarie/ aio be Derfe? SS? 
bertbeib bie fp berfoeben fouben. baec 

^at bP 00b mebe Derdaen foube / boefpdebfom mebno» 
ben millen b?agen nopende be afteringe bie fp ten 
platten lande gebaen babben/ fonber baer Dan bare tsomen. 
obligarien gegeben te bebben/ te meten: of fpföuben 
millen treden in afrebeninge particulier / enbaer-lui* 
ben loten aftreeben/ bot gene be befebabigbe of ge- 
intereffeerde l|updutben fouben mogen eifeben / bp 
foimebaneenigentairofrebeliib edimatie. <Ên fo fp 
bet felbe mochten afdaen / aio een fabe bie gualiib 
te bandelen mao en Dan lange dup?/ dat bP foube 
fien of fp fouben millen acco2beren / ban baer Doren te 
qutteren eenige maenden ban baer iteber folbpe of 
gagte/ en inbien bP be intentie bandeboo?fcD?eb*it 
Coloneilen onderta|ï bebbenbe/ bebonb batbe felbe 
eenigfinogefint maren tot cebelijbDeib te Derdaen/ 
dat bP fulr ben Staten te bennen geben foube/ ont 
baer na fa tepeoceberenalfmen te rade foube Bebin* 
ben / en ingeballebe Doo?fcb?ebenColonelOficbmet 
en milden boegen of accommoderen / fo gewagende ©eniaft 
©eeren Staten ftclj tottedifcretie Dan be Doomoem^ ora 
be ^alafar / in bem finfoemeren Dan ber intentie ber 5S,e 
CapffcineD/ P2incipaleen parttculierefolbaten/ om 
be felbe te induceren en te Bemtllfgen/ inallerebelbb* f«/ na* 
beid ftrh te millen laten contenteren en genoegen / fccönöl£ 
aengaende be Decfeberfbrib en Btllijbe en rebelpbe ment ' 
atterminan’en. ^p beBBen 00b ben boo?ftb?eben öaaoe> 
^alafar gecommitteert/ om bem te tcanfpojtereti 
in be ^o?pen Dan j©ol en 2Salen / Bp be negen com* baten 
pagnfen ban be <©2abe ban «öbeedein bie Binnen 
^ntmerpen maren gefïagen/ fo gefcib io/ baer Ban gjjg, 
beoDergeölcDenealbacrDerdroptlagen/ benluiben te beeftem 
boen Derdaen batmen milde p20ceberen tot ben lui; ^nnen 
ben reb2cffement / en nadien be felbe baec fullen gebo; ™J' 
mentoefen/ foube bp be hoofden Dan be folbaten tellen ^«1, 
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en bannieusf intoneren/ fonöer te pafferen andere 
die geen <Duitfen en uit SCnttoerpen niet gebomen 
en 3tjn/ en menfaU!£ans*banEombacB/ Euitenant 
ban toijlen öen <0?abe ban*©berflein/ toefenöe bin* 
hen ’s* S|crtogen-öofcB/öe rolle afeifcBen ban öe l^oof* 
ben / öie terfionö na öe öefacte ban SCnttoerpen en 
t’Baeröeraenbomfle in ’t guartier ban ’s* hertogen- 
jöofcö/ in Banden gelebert is* bp öen Secretaris* ban 
toijlenden C>?abe boo?f5/ öetocibe öaeröierten fou* 
ben tot contrerolle. 3&at Bp ficB info?meren fouöe ban 
be foldaten op Baren eed / sedert toelfec dagen fpge* 
bient hebben en op toat folöie/ en aentebenen in öe 
nieutoe roUen/en naöerBanö te confronteren jegens* öe 
rollen ban öen ïkoninb / öie tot dien einde fotiöen toet* 
öengerecoeb?eertuit Banden ban öen (Creforier Eert 
fBcIbman. iBen fouöe ’t reö?effement doen in biet 
CompagnienonöeröeCapiteincnals* nocB lebenöe/ 
ben C>2abe ïlobert ö’Cbcrflein / jBuffehenham / 
3purfi / en den $?obiant JBc / ingebaüe boo? öe bieröe 
Compagnie geen ander Capiteinin’t lebenentoare/ 
bic ’t beter of meet meriteerde als* be felbe. Cnalfo 
’t reD?effemcnt p?incipaltjb fouöe gcfcijieöen om öe 
foldaten tocöer in Ben eerete b?engen/ enöatteteer* 
iijberioboo? foldaten in Pendelen afgeöanbt tetoer* 
öen / als* alöcrfins* / fo fouden öe felbe nieutoe bende* 
icn gelebert toerden / niet jegenftaenöe men Baren 
bolderen öienfi niet en behoefde / en dat ’t felbe dienen 
foude boo? fo toeinigen tjjö / gelijbmen de felbe oob 
fouöe mogen ban toapenen berfengen / boo? de gene 
die ’t begeren fullen en onttoapent 3ijn / mits* öe felbe 
toapenen öaernaer aftrecbenöe ban Bare betalinge/ 
maer boo?cerfl fouöe ban node toefen mette foldaten 
te Bandelen / en beften met toelbefomme fp Bun fullen 
toillen laten cafferen en laten bertreeben / toefenöe al* 
fo in Ben eere gefielt / en öaer ban den ï^eeren Staten 
aöberteren. Cn om öe felbe foldaten te beter tot alle 
reöelijbBeiö te b?engen / falmen Ben boo? oogen (tellen 
batter onder henluiden niet meet en $jjn dan omtrent 
500 of 350. öie ficB naeröeöefactie ban Enttoerpen 
toeöecsijn Bomen begeben onder öe geBoo?faemBeiö 
ban öen boo?f3 ï^ans* ban EombacB/ Eieutenant 
Colonel ban öe boo2noemde Cfcabe. lijnde al d’an* 
bete beet dagen gebleben Op De Spangtacröen enan* 
bete Bare confo?tenban öe fpolie/ communicerende 
met ^eronimo de ïtoöa en andere Roofden / om ban 
henlieden ontfangenengeBouöentetoo?öen in öienfi/ 
met bcrfehertöeiö ban Baerlieöer reft en acljtertoefen/ 
Bet toelb Ben getoeigert toefenöe / enfufitnerenöeöe 
boo?f3 Boda / dat Baer gagien beBoo?öen te Olijben tot 
P?oftjt ban fijne jBajejteit bp titule ban conftfcatie / 
ter oo?fabe ban öe berraöerpe/ öieBpfeiöeöatfege* 
committeert Baööen / fo toaren fp ten laetfien Bomen 
b?agen o?ö?e en aöbjjs* aen öen boo?noemöen Eieute* 
nant Colonel: ercufetenöe Ben öatfe fo lange toaren 
acBtergebleben / obermits* fp Ben niet eer ban öe 
Spangiaetöen en Baööen Bonnen ontflaen / nochtans* 
be menigte ban öe buiten die beïe ban Ben Baööen ge* 
profiteert/ fo in gelde/ 3Pöe-labenen / meublen/ en 
feCcöeren ban öe bo?geren/ tuigden en betoefen ge* 
noegfaem op toat boet fp Baööen gemarcBeert / fonöer 
datthenbanmehingetoas* ofbetflonö deeeretetoil* 
len beroben of betminderen ban De gene Die Ben toel 
Baööen gegueten inBunnen eed / bolgenöe öepartie 
ban Bunnen Colonel en l^ooft / en ficB ten alöereerfien 
Bebben Bomen begeben bp Baren boo?noemöen Eieu* 
tenant/ficlj niet totUcnöe boegen rttette left geBomene/ 
ban naer feBere langen rjjö / hebbende 00B eenige ban 
Ben Baer gefcheiöen ban Bare met-gefellen / en Ben ge* 
boegtbpöe Spangiaetöen die Benmeefler gemaeBt 
Baööen ban Cinö-Boben en ^elmónt / öaer ban ö’an* 
bere goede genige latten behoorden te.ö?agen/ fcljeen 
ooBbobendien/ aengefien alfulbe booïgenoemöefol* 
baten den armen menfehen/ feöectöe defactie en 
fpolie ban Enttoerpen/ hadden opgegeten/ dat fp fott* 
ben moeten berïaten een goedefomme ten profijte ban 
ben ^upftnah / en ficB accommoderen tot een ceöeUjB 
appoiuctèment/ öaer in 00B Begrijpende Bare afterin* 
ge in gepaffeerden tijde op of na den boet bande gene* 

rale Bandelingeöiemen met ander regimenten foude 
BOUÖen. «ar 

<©e boo?f3 J^eete ban Staberöen Beeft uitbracht 
ban5ijneb?iebenbancredentie en bolgenöe ö’inftruc* tmttfc 
tie en lafi Bern mede gegeben / 3ijn deboir en naerftig* JJJ®* 
Beid toel geöaen aen öe. boo?f3 Colonellen ban de De 
<©uitfeh/ dan fp hebben De fabefeerberreentoijtge* sanüo 
too?pen/ feggenöedat3P öen föoninb dienden en met 
3ijne Commiffarifen hadden getracteert en toiflcn staten 

toaer op 3p aengenomen toaren / 3? en Baööen met öe of- 

Staten niet te doen / doch toiiöen 3ijne jfèajefl. <©ou* 
berneur en Stadhouder in alles* obedieren / en Ben in 
alle redelijBBeiö laten binden / fïaenöe öeBanöelinge 
metten Staten af/ als* metten genen öaer mede fp 
niet en Baööen getracteert. 

Slengaenöe öe 9 Compagnien foldaten ban öen 
oberledeno3?abe ban <©berfieïn/Beeft Bp gereö?effcert 
in ö2ie Compagnien of hendelen/ defe Bsbben Bon 
goedtoiUiger getoont / en naermaels* is* Ben gep?efen* 
teert ttoe maenöen in gelde en een in laBen/ en berfocOt 
atterminatie of refpijt ban bier jaer boo?öe reflban 
Baer ouöefcBult/ en öatfe fouden deputeren fodanige 
perfonenals*Bungelieben fouöe/ mits* öatfeterflcnö 
na Baerlieöer land fouden moeten bcrtrecBert/ na den 
ontfang bande boo?f3 ö?ie maenden. 

5^an alfo öen boo2f3 Ban del mette Cuütfe noch fcer 
bele f toarigheiö in Baööe / en dat C>on 3[oBan p?efen* {.„S 
teerde/ bolgenöe Bet tractaetof ceutoigedict/öefaeB mette 

öoo? 3jjne autoriteit te doen Bandelen ten beflenban *8ooo> 

öe Staten / p?efenterenöe felfs* inperfoonBemtebc* 
geben tot Enttoerpenoföaer3p toaren/ mits*dat öe bcci i^a* 
Staten fouden confenteren cn acco?öercn leningeen 
fecours* boo? de felbe <©uitfe regimenten ban een 
maenö/ in minöernifTe en op goede reBenntge ban 
Bet gene be felbe Staten met recht en reden Bebonöen 
fouden toerden fchuldig te toefen / fo hebben de Sta* 
tengeconfenteert in Bet furniffement ban öe boo?f3 ten ©e« 
maenö / en baden 3ijne ^oogBeid dat Bern foude be* ««oei 
lieben ftcBt’emploperenen t’interponeren 3i)n credit 
en autoriteit aen de boo?f5 Colonellen der felberregi* fumerm 

menten / op dat 3P fonöer eenfg bertreft en uitflel fou* «« 
den bertrecBen uitte (leden ban Enttocrpen/ ’s*l|er* 
togen bofcB en andere / en toijöerjS öaer na uittelam mn8e 
öenban3ijne|Bajeflett/ ten alöereerfien Bet öocnlijB 
fouöe toefen/ contenterenöe Ben met alfulBepapement 
en betalinge als* de boo?f5 Staten fo beel mogelijft t0t sen 
toas*/öen furneren/ fouden bonnen of mogen fame* fecoui? 

ren. deputerende tot dien effccte terflond Commiffa* 
riffen / öiebolgens* ö’inflructienhentegeben/ foban totjte 

toegen3ijne hoogheid: als* ban öe Staten <©enerael men met 
fouden beginnen te befoingneren mette boo?f3Co!o* gpt,Baa' 
nellen of Bate gedeputeerde. Cnten regaröe ban öe 
reife öie 3tjn j|oogheiö p?efenteeröe te doen nazint* 
toerpen/ öe boo2f3 Staten (lellen Bet felbe tot 3n«e 
öifcretie en toijsffjetö / Boe toel Ben dochte ’t felbe te 
toefen een fabe öie gualijb boegöe / en öie 30uöe mogen 
baren jalouffe aen de natuerljjbe ban öen lande / te 
3ien dat 3ijn hoogheid ficB 30uöe bertroutoen en Bern 
felben (lellen in Banden en ter betoaringe ban de 
duitfe in öe 5elbe (laö / öie hadden helpen plonderen/ 
en altoaerd’ingefetenen30beleengroteinjurien Bad* 
öen moeten berd?agen/con(ïöereren 00b dat middel* 
retijddeduitfeBinnen Sdnttoerpcn bleben/niemand (f. *44.) 

öaer en fouöe toillen trafficguercnofb?pelijbDanöe* 
len. Cn mede öatter geen middel entoarepennin* 
gen te lichten of credit te binden tot fb menigbnlöige 
affairen of faben die de Staten p?omteljjb moflen 
furneren/ baden daerom de felbe ïfeeren Staten 
3jjne hoogheid Bare ïlemonflrantie in Bet goede te 
nemen en öaer op te letten / fulr 3i)M hoogheid foude 
bebindcntebeBoren. 

5^efen handel metten ^oogduitfc aldu0 ged?eben 
ben toerdende / hebben öe Staten 00b gecommitteert 
öelgeereban JBeflrum tn ^octo? j5icafiuoöeSil* 
la/om Ben te tranfpo?tercn na öen Commandeur ban 
SSerniffe cn Bet bolb ban oo?loge fiaenöe t’ 3ijnen lafle 
in Den landen ban karnen en öaer omtrent/ omöe 

! felbe p?omptelijb te doen betalen ter goeder rebenin* 
ge/ 
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ge/ bp öc ^tatm üati karnen bier/ bijf of ten Ijooaffrn 
6ooo, gülbeng ten minöeringe ban bare beben lejt? 
mael bp ben geacto?öecrt/ en belangenöc öe refte/ öaer 
ban te arco?becen op rcbdijbe conöttien en attmtitna? 
tie / öaer ban men Oen fouötgeben b?ieben ban berfe^ 
fiertöeiö en obligatie öer l^ceren Staten / en bat fp ge# 
caffeert fijnbe/terftonö fouöen bertrecben fonöer’t ianö 
en ingefetenen öe# fdfjg in eenige manieren te befcOaöi- 
gen foulleren en bef toarcn. 

©an gelijken toert |Br. 3!anucö ïtotifel getommit? 
teert nejfenö Den ï^eere ban «Doublain <s5oubecneur 
ban öer fiaö gr^ertogen-25offeöe / om te öanöelen 
entracteren mettet Hcgiment boet-boljc ban 3©alen/ 
onöer Oet regiment ban iviario Cardoini: öe fclbe te 
cafferen en te Doen benrceben/Doenöe Oen betalen 9. 
ofte 10000. gulöen gerect/ en Ijeniupöen boo?t$bcc? 
febercnöe nopenöe Dc rcftc/bp obligatie ban öe Staten 
op fekejre termijnen te betalen. 

Rebben ook ban gelijken öoo? anöeren Commiffa* 
riffen Doen Oanöelcn metten JS^eere ban jKargelle €o* 
lonel ban een Regiment 3©alcn boctbolr / met öe fclbe 
Doen afrekenen/en bebonöen 3ijnöcöatmenöefelbe 
fcOuIöig bleef 100000 guiöensi / isS De felbe obligatie 
gegeben/ öe felbe fomme te betalen op ttoe termijn 
nen/D’ecn Delft ober een jaer/ en ö’anöcr Ijelft een 
jaer öaer na / Deo fouöen öe %’eren Staten <©enerael 
Oeminöemnerenban 36000 gulöeno/öenregimem 
te geleent bp Die ban ï|aerlem/öaer ban De felbe 3i©ar? 
geile fijn obligatie Oaööe gegeben/en Hebben Den fel? 
ben ©olottcl gerect geafftgncert 20000 gulöenO op 
öe eerfie penningen/ bic pioceöeren fouöen 3©ont? 
p?ot facteur ban Dc %eren 5pcckcrO/en ïooo pon* 
ben aen bakenen / Die öe l^ecre ban <6?»benöonk 
(Creforter ban öe finantien fouöc p?ocurcrenm2Snt? 
toecpen/öaer meöe ’tboo?f3 regiment ook tsgecaf? 
fecrtgetoo?Den. 

©möe folöatcnte cafferen en af te Danken leggen? 
öe in ’t^ttcljt ban ütteckt/ toerö gecommiteeert De 
<©?abe ban 25offu/ öaer toe Die ban atrecktnoclj mo? 
fïen opb?engen 26000 gulöeno/Die DiebanötrecDt 
te leen berfocljten aen Die ban igollanö/ ’t toeik Die ban 
ï^ollanö betotlltgbe/gelijk ter gclegenöcr tijö b?eöec 
falberöaeltbjeröen. 

* &e boojf5 Staten Debben ook öoo^ bare <©cöepm 
teeröe te toeten De poeren ban €ap?eo / la lBotte / en 
p?obene / Doen afrekenen met hertelt €ntcno ban 
jBemcöa ober Den Dieniï ban aept maenöen bp Den 
gcöaen/mct 150 paeröcn/cniometkengcacco?öeert 
DatöP öaer boo? fouöe bebben 19160 nuïöen/öaer 
ban men gercet fouöe betalen 7000 gulöen/De refi 
binnen een jaer / öaer ban Dc Staten bare obligatie 
gaben. ^]n boegen Dat Dc Staten <jBencrael aen al? 
ïen 5ööcn beficlj toaren bctooeiogobolkfo tocl Ijctin? 
ïanöfeal.ei bmtenlanöfe tebjeöente fïdlencntc caffe? 
ren/en bdangenöc Dcïtoügömtfc Die De jfcrkfle toa? 
ren/ en Die meefï pjetcnDeerDen ten aclitercnte toe? 
fen / niette fclbe Doopten fp öoo? D’autoriteit ban 
ï©on ^anDicfuir ook piefemcerDe/ met allcb?unb? 
febap te banöden en tot een gocö accoo?D te gcra? 
ken/ öaer ban ïjier nacr b?eöer fal gefp?oken toer? 
Den. 

<E>ctoijlc Defc faken baft gcknnbdt toeröen / fo ijcb? 
ben Dc Staten <©enecad goeö ocbonöcnaftcbaerb^ 
gen aen Den |p?tnce ban (©rangicn / Staten ban éol? 
fanöen EedanD/ <0afpar c^cljetö iiiööcrDceceban 
3©eefemad/ (Creforter <U5enerad ban Dc jpinantic/ 
met ^octo? €lbatuö Seoiursus / om ban berfdjet? 
Den faken mette felbe te IjanDelen: Defc gekomen 3ijn? 
De binnen «Secctrutöenberg hebben Den 14 uécj»/ 
fckere communicatie gdjouDen nopenöe Ijet afftcU 
len ban De licemen en anöcre bdaitingen gefïdt op? 
te koopmanfdjappen en öaer na Deo nacrmsööaegö 
acn öe felbe geöaen öe naecbolgenöep?opofme/ be© 
klarenöe ook öatter nocb anöcre Zeereu bolgenfou? 
Den. 

D Oorluchtigc Hooggeboren Genadige Furft, Edele 
wyfe hooggeleerde voorben igeHeeren, allo uwer 

V. G. E. W. en L. onsoödergefchreven in communi¬ 
catie op heden gehouden , verklaert hebben, dat V. G. 
eenfamentlijk de Staten van Holland en Zeeland lullen 
na de xvj.defer lopender maend ,afftellen en doen cef- 
ièren de licenten en andere belaftingen, gedurende den 
voorleden troeblen>gefteld opdekoopmanfehappen en 
fchepen herwaers-over komende) uitgenomen het re¬ 
delijk convoy geld , noodfakelijk gerequireert5 yoor 
eenigen tijd tot bewaerniiïe van de fchepen en koop¬ 
manschappen tegens de zeeroveren : fo ift dat wy bege¬ 
ren en bidden dat het felve metter daed geefïedtueert 
worde, en datwydaer af fchrifcelijk antwoordenbe- 
fcheid mogen hebben,metdelaüe vande forme en mate 
van het voorfzconvoy geld, om gewilfelijk denHee- 
ren van de Staten daer af te mogen adverteren. 

Item gemerkt uwer V. G. E. W.enL. myElbcrto 
Leonino in de lefte vergaderinge van de Staten van 
Holland en Zeeland tot Dordrecht,belangende de ver- 
fochte contributie met d’andere Generale Staten, ge- 
confenteert hebben gehad in effe&e, de fomme van 
150000 gl. ten fine en onder conditie begrepen in de 
fchriftelijke antwoorde by uwe V. G. en den Staten 
dier tijd gedaen, fo ift dat de Generale Staten de voorfz 
antwoorde en prefentatie overwegende , bevonden 
hebben te wefen donkeren onfeker, overmits de toe¬ 
gevoegde conditie eenfamentlijk die difproportie en 
ongelijkheid in het regard vande laften en contribu¬ 
tie van de andere Landen en Provinciën, die betaelt 
hebbenden ioo pennink endagelijx dragen degrote 
impoften ten profijte van de gemene fake, in fulker 
voegen dat die van Holland en Zeeland naer alle re¬ 
denen en volgende dc Pacificatie van Gent, mede be¬ 
horen te gevoelen en te dragen de voorfchreven 100 
pennink en na rate van hunne goederen te contribue¬ 
ren ofredimeren den voorfchreven ioo pennink ge¬ 
lijk fommige andere Provinciën hebben gedaen Ton¬ 
der hun te excuferen onder het dexfel van inundatie 
en andere fchaden , gemerkt in vele andere plaetfen 
van de andere landen gebeurt fijn gelijke inconvenien- 
ten en fchaden , by het innemen, pillieren van ftéden 
en dorpen, gebrande huifen, doorftekinge van dijken 
en inundatie die des niet te min boven de generale im¬ 
poften den voorfchreven ioo pennink moeten gelden9 
mitsdefalcquerende daer na pro rato damni hetgene 
dat de goeden defer tijd minder gelden en uitbrengen: 
gelijk ook de voorfchreven Generale Staten fullente 
vreden zijn, dat van gelijke gefchiede in Holland en 
Zeeland ter caufe van de geïnundeerde landen, en die 
anderfins verergert fijn, omalfote houden goede cor- 
refpondentie en gelijkheid in alle faken. Welken vol¬ 
gende ook behoort dat die van Holland , en Zeeland 
correfpondentie houden in de generaliteit vande voor¬ 
fchreven grote impoften ,na advenanten concurrentie 
van ’t gene de voorfz grote impoft in d’andere Landen 
uitbrengende ten profijte vaft de Generaliteit, fonder 
aenfehouw te nemen op het gene by de voorleden trou- 
blengeruineerten verloren is, volgende het exempel 
vandeandere landen die vergeten het faccaigement,be- 
rovinge en brande van fteden en dorpen, belaftende al¬ 
leen ’t gene datter gebleven is en noch goed komt. 

En gemerkt dat de honderfte penink en generale im¬ 
poften over Holland en Zeeland,notoorlijk excederen 
en meer bedragen dan de voorfz 150000. gulden, fo 
begeren en verfoeken de voornoemde generale Staten 
dat uwe V. G- en de Staten van Holland en Zeeland be- 
lieve promtelijken en by provifie ter onderftaende van 
de gemene laften op te brengen de voorfz 150000 gul- 
densom daer af 30000. guldensgeemploeyeertte wor¬ 
den rotte dij kagie van Zierikzee,by forme van lenin- 
ge, te defalqueren aen fijn Maj. (fo verre de felfde in de 
voorfz dijkagie gehouden is) in de eerfte bede die geac- 
cordeertfal werden ten behoeve van fijne Maj. endatdc 
refterende 10000 gl. bekeert fullen worden tot betalin- 
gC en afdankinge van de regimenten van de Grave van 
Boftu, Megen en de Heere van Hierges,leggende in hec 
Vorftendom van Geldreen Sticht van Utrecht :infon- 
derheid gemerkt daer door ook grotelijk verlicht ful¬ 
len worden en meerder verfekertheid «n beter middel 
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fullen hebben om rrietté Ucentieren hunne foldaten, 
die fy hebben moeten houden tot bewaringe van hun¬ 
ne palen, en limiten tegens ’tgarnifoen irt Sticht van 
Utrecht, en ’t land van Geldre leggende, boven de ru¬ 
lle en het profijt van de generaliteit dat daer na fal vol¬ 
gen : verklarende dat belangende de conditie in de 
voorgaende antwoorde van uwe V. G. en den Staten 
van Holland én Zeeland begrepen, fatisfa&ie gegeven 
fal worden in ’t aenkomen van de Hèeren diemen nu 
verwachtende is, die, fo te hopen is, nu op den wegen 

Sdachte 2iJ’n- 
ban Die Item alfo die van Amfterdam requeft geprefenteert 
ban 2tnu hebben aen de Generale Staten van de belaftinge die 

ooect)™ d'e van H°^an<i bellen op hunne goederen, tegen haer 
j^ince lieder Privilegiën en pacificatie van Gent, fo begeren 
en jè»ra* de voorfz Staten dat uwe V. G. en de Staten van Hol- 
©alïait landen Zeeland hun believen te ontlatten en mainte- 
* neren in hunne privilegiën : mits ook trakterende die 

van Amfterdam in billijkheid, en hun te geven fatis- 
fadtie volgende de voorfz pacificatie, fonder te ge¬ 
bruiken rigeuren bedwankdaerafdie van Amfterdam 
hun beklagen. 

fólacljte Boven defe is waerachtig datter dagelijks klachten 
booplufr komen i° de Generale Staten, datmen de Kooplui¬ 
den ijan# den en hun fchepengedeftineertop Antwerpen , be¬ 
urtje dwingt te betalen den Tol van Zeeland tegens oude 

toapéti ^Scwoonte> volgende de welke ten gerieven van den 
cn bèta* koopman en om hun reifen niet te beletten, men ge¬ 
inige ban woonlijk is den voorfz Tol binnen Antwerpen te be- 

Itoangee! t;den> verfoekende daerom dat uwe V. G endeSta- 
lantir ten ym Holland en Zeeland believen af te doen alle 

belet men aengaende den koopluiden en fcheepluiden 
gedaen, toelatende vrye paffagie, en dat de voorfz 
betalingegefchiède binnen Antwerpen, na voorgaan¬ 
de gewoonte, gelijk de Gedeputeerden van Antwef- 

S3eban/- Pen ^ve °°k mmonftrerende. 
fcinge Vorder bedanken wy in de naem van den Staten 
ban affn voorfz uwe V. G. en de Staten van Holland en Zee¬ 

ban bc *and van de S°ede officie.ea afliftentie, fonderlinge 
pninge van de leninge van artelrye, poeder, kloten en andere 
Qecairib amonitie van oorloge, begerende dat gemaekt worde 

lEaeöer/ taet van de boften tot <tar oöffake gedaen, om te mo- 
Slo«n gen doen en geven behoorlijke fatisfaklie en contente- 
tn an&e# ment, fo dat behoort. 
Teban*5 Item alfo de voorfz Staten geadverteert fijn dat de 
wtloge. Spaenfe, Italiaenfe, Bourgonfe foldaten vertrocken fijn 

uit defe landen fonder hope van wederkeren,en dat dien 
©erfde? volgende expedient is te licentieren een deel varr het 

krijgsvolken onder andere de géne die by u 1. V. G. gé- 
janbe Tnden fijn ter affiftentie. Soift dat dc voorfz Staten be- 
olbaten geren dat uwe V. G. volgende de capitulatie en belof- 
ji* ^ ten dien aengaende opgelicht,believe de ftad van Nieu- 
mit poort wederom te ftellén in handen van de Staten van 
ien Vlaenderen , en de felve ftad te ontlaften van het garni- 
nhan» I°en dacrwefende ,met toefegginge dat devoorfzSta- 
m ge? ten arbeiden en hun beft doen fullen, om te doen ver¬ 
telt. trecken het gafnifoen leggendetot Warnetten en Bre- 
F'24r0 da, volgende de brievén vanttwe V.G. gedateért-den 

25 van den.maend voorleden. /-■' : 
SCcn» Verfoeken voorts gelijck Wanderen tijden gedaen is, 

taenbe dat de Meefteren van de Munte van Holland en Zee- 
ti om" larideérftdaegs overgefonden worden, ommethènte 
ie een> communiceren, en te nemen eenen goeden voet op 
atr tc het ftuk van de munte en gelde, v j 

©ertoe# Vèrfoeken voorts dat uwé V. G. en de Staten van 
itn bat Holland en Zeeland believe t’öütlaften die van Ber- 
|e ban gen, Steenbergen ,Heufden, dié van Cluynaert, Rn- 
icrgen'/ genhilen Finaert,.vande quotifatieen impofidedaer 
feufben/ fydagelijx méde belaft worden, ten behoeve van het 
‘e Clup# Krijgsvolk van den Grave van Hofllak, leggende op 
C" nieuw Gaftel en anderfins. 
lil / en * En alfo het Fort van nieuw Gaftel gemaekt is ge- 
Ftnaert durende detroublen in het Hartogdom van Braband, 
sjcrbtn verfoeken de generale Staten ,dat het felve nu tér tijd 
ntlaft afgeworpen worde,mét wéderróepinge Van het Krijgf- 
an öe volk daer leggende, 
uotifa# °° 

je en imuoft Baer fp rneöc belaft tuetöW. 
5aftel fal toetben afgetoorgen. 

©at iet nfeu jfojt ban 

Item alfo de meefte verfékertheid en macht van de ©at öe 
Staten, en landen van herwaers-over, confifteert in de 
Unie en eendrachtigheid van den felven Staten, en tangten/ 
Landen: So ift dat de generale Staten begeren en ver- Staten 
foeken, dat uwe V. G. en Staten van Holland en Zee- janJ®^ 
land, believen mede Wondertekenen de Unie dien aen- g”elanis 
gaende gemaekt, en by anderen Staten, Heeren, Per- ntebe 
fonagien ondertekent, en dat in fulker manierefi en ge- 
ftalfenifle, alfo uwe V. G en de Staten van Holland en onbmee 
Zeeland bevinden fullen te dienen ten meeften welva- benen bc 
ren en rufte van alle de Staten, Landen en Ingefetenen ^,nie 
van dien. Staten 

Aldus overgelevert den Heere Prince van Orangien <©ene* 
en Gedeputeerden vati Holland en Zeeland binnen mei ge# 
der ftad van Sinte Geertruiden-berge den 14. Mey ■ 
1577. byons Caftar Schets en EibertiïsLeoninus. 

C 

<©p Uefé p^opofitie cnbecfodim refpectfbe / gebBcrt 
be ban ©rangren/ Staten ban feoftanö cn 
Eedahb/ nacc Deliberatie gegeben De3e fcD?iftelijiie 
antbJoo?öè. 

OYne Excellentie efi de Gedeputeerden van Holland 
*“*en Zeeland, gefien hebbende het gefchrifte op den telijhe 
14. Mey 1^77. by Heeren Gafpar Schets Ridder, Ba- 
ron tot Wefemale, en Dodfor Elbertus Leoninus banbe 
Commiflariflen van de Génerale Staten overgelevert, 
geven defelVe voor antwoord, dat nopende het af-ftel- torHgol# 
len van de Licenten , waer van fijne Excellentie met lanb en 
mijn Heeren de Commiflariflen gefproken heeft, al- Srelant» 
redegefchreven is aen de Staten van Holland én Zéé- 
land, om te hebben de aélevan de refolutiein datcas pjopofö 
genomen, niet twijffelende, of mijn Heeren de Com- 
miflariflen denfelfderi gefich hebbende, fullen op de 
afdoeninge van de felfde, en hec gunt in ’t eerfte articul 
gementioneert word, een goed genoegen en contente- 
ment hebben.- 

. Nopende het twedeen derde artijkel, en kan fijne 
Excell en de Gedeputeerden niet verftaeii, waerom 
mijn Heeren de CommifiTariffèn verftaende gemen- 
tioneerde prefentatie van de 170000 gulden met hare 
conditiën,te wefen donker eri obfcure,overmitsdedif- 
proporrie, &c. Alfo uit de ledlure der felver merkelijk 
kan verftaen worden, de felve wel duidelijk en klaerlijk 
geconcipieert te fijn, en een ja goede proportie te heb¬ 
ben, ten refpeéle van alle de ander Provinciën. Aengè- 
fién fijne Excell. en de Gedeputeerden niet en twijfe¬ 
len , of de meninge van de Generale Staten en is niet,de 
Staten van Holland en Zeeland te willen betrecken in 
eenigè contributie tot betalinge van de fouldye, of an¬ 
dere fchülden aen hare fijde, voor date van de Pacifica¬ 
tie gemaékf. En ook verfekértfijnde, dat fy luidenver¬ 
ftaen redelijken en billijkte wefen, dat in quote van-die 
van Holland en Zeeland tot defalcatie fal ftreckcn, het 
gene fy tot betalinge van haerlieder krijgs en fcheeps- 
volk, ën tot andere notélijke laften, tot wederftand van 
de Spangiaerden en haren adherenteh, federt de Paci¬ 
ficatie verftrekt hebben, excederende merkelijk de ko¬ 
ffen die deandere Provinciën gédfagén hebben. Ook 
dat fy behoorlijk aenfchouw en regard nemen op de on- 
uitfprekelijke depopulatie én verwoeftinge van de lan¬ 
den van Holland en Zeeland,en op de irreparabilefcha- 
den by de ingefetenen van dien , door inundatie, brand 
en ander inconvernenten geleden en gedragen : allé 
’t welke behoorlijk geconfidefeèrt, fijne Exceïl en Ge¬ 
deputeerden nieten twijfelen, of de deugdlijkheid en 
goede proportie van de voorfz prefentatie, (ja dat fy na 
proportie hare quote excederende is ) klaer én nötoör 
fal fijn ,fulx dat fijn Excell. en Gedeputeerde geen oor- 
faek en konnen bemerken, waerom de felve prefentatie 
fulx fy gedaen is, billij k gérefugeert, of daer toe iet meer 
gevordert foude mogen worden. Is nietemin fijne Exc.: 
te vreden van ’tgunf by mijn Heeren de Commiflarifi. 
fen geproponeért is, den Staten te verwittigen, om daer 
op te hebben henlieder intentie en meninge. 

Beroerende het vierde,fijn Excell. heeft die van Am- 
fterdam fö redelijke en billijke conditiën van f^tisfaÖie 
geprefenteert, dat het té verwonderen is, dat fy hen 

voos 
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voor God cn de Wereld niet en fchamen, noch vor¬ 
der te doleren, fonderlinge wefende haer verfoek fo 
ganfch onredelijken en ongefondeert, dat fijn Excel¬ 
lentie niet en twijfelt, of mijn Heeren de Commiffa- 
riflengefien hebbende’tgunt, dat hinc inde veriocht 
engeprefenteertis, niet anders fullen oordelen, dan 
dat die van Amfterdam uit loutere moetwilligheid, 
en door eeneruwiftigen geeft, by requefte zijn bekla¬ 
gende. Gemerkt metter waerheid niet bewefen fal 
worden , dat fy luiden met rigeurzijn gehandelt, of 
dat tegens hare perfonen , goederen, of privilegiën yet 
geattenteert word. 

Belangende het vijfde articul,alfo defelve tolis van 
de toebehoorten van die van Zeeland, fo is billijk dat 
die ook van die van Zeeland, en by haren gecommit¬ 
teerden wefende officieren by fijn Excel.geftelt, be¬ 
dient , en gecollecleert vverde , niettemin door dien 
die van Antwerpen daer dooreenig grief fijn preten¬ 
derende, is fijn Excellentie tevreden aen de Staten van 
Holland en Zeeland tefchrijven, om die van Antwer¬ 
pen fo veel met reden doenlijk is, daerintegerijven 

en accommoderen. 
Beroerende het feite artikel, fijne Excellentie en 

heeft niets in fo grote recommandatie, dat by alle ma¬ 
nieren hem doenlijk zijnde, den generalen Staten te 
affiliëren , om dele Nederlanden te brengen in haer 
ouden fleur, previlegie, vrydom, rulle en welvaert , 
daerom het gunt fijn Excellentie gedaen heeft, is uit 
feer goede affectie en fonderlinge liefde tot het geme¬ 
ne Vaderland gedaen, bereid zijnde tot allen tijden, 
noch te doen, en van gelijken te bewijfen, en nopen¬ 
de de verfochte ftaet, fal ’t felve tot dien fijne den ge¬ 
committeerden van de ammunitie aen doen dierten. 

Nopende het j. fijn Excel, is te vreden, tot allen tij¬ 
den ’t verfoek van de Staten te voldoen, fo haeff, en 
wanneer de gelicentieerde knechten beter, en’t gunt 
daer vari fy mentioncren volbrocht en ge-effedlueert 

fal zijn. 
Beroerende’t 8. de Staten van Holland en Zeeland 

2,ijn doende, om kaer gecommitteerde van.de am¬ 
munitie te fenden. 

Aengaende het 9. fo en hebben de Generale Staten 
geen reden hen te beklagen van de quotifatie,gefchie- 
dende over het land van Heufden, altijd onder Hol¬ 
land geweeft zijnde, maer ter contrarie hebben die 
van Holland en Zeeland juifte en goede redenen, Yan 
hen grotelijx te beklagen, dat de Generale Staten in 
gebreke blij ven, volgende de pacificatie tot Gent ge- 
maekt ,de felfde ftad onder het gouvernement van fijn 
Excellentie te laten komen, hebben ook de Generale 
Staten geen reden van hen te doleren van dq quotifatie 
gefchiedende over de Fynaert, Ruygenhil en Kluy- 
naert, alfo de felve plaetfen over vier jaren met die van 
Hollanden Zeeland geunieerten geaffocieertzijn ge- 
weeft, en naderhand by de Spangiaerden en hare ad- 
herentenovervallen zijnde, naermaels doorverlatin- 
ge der felfder in haren ouden ftaet en natuur , als na- 
mentlijk totte voorfz unie wedergekeert zijn, fulxdat 
volgende de voorfz Pacificatie, ’t felfde den voorfz Sta¬ 
ten van Holland en Zeeland gcoorloft en toegeiiten is. 

Belangende het 10. hebben van gelijken de Gene¬ 
rale Staten geen oorfaek te verfoeken de demolitie van 
het Fort van Gaftel,alfo volgende de Pacificatie fijn 
Excel. Gouverneur blijft over diergelijke geaflocieee- 
de plaetfen, niettemin om te vertonen zijne goede af- 
feeftié , om itt alles hem doenlijk zijnde te accommo¬ 
deren tQt de begeerte vap de Generale Staten ,fo is fijn 
Excel- lé Vreden,dat als deDuitfe knechten uit ’sHerto- 
gen-bófch, en andere plaetfen van Braband getogen, 
en Breda aén de andere fteden en plaetfen'fijn Excel, 
toekomende, by ontleginge vangarnifoenen,weder¬ 
om in handen van fijn Excel, geftelt fullen zijn,’t felfde 
Fort en Sterkte in contemplatie van mijn Heeren de 
Generale Staten te demolieren, en de knechten daer 
van te doen ver-trecken. - 

Nopende hcc iï. alfo de forme van de unie daer 
van gemefitioneerc word, diredtelijk ftrijdende is te¬ 
gen de oude Chriftelijke en Apoftolile Religie, daer 
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fijn Excellentie en de Staten van Holland en Zeeland 
proleffie van doen, fo fauden fyluiden niet vermogen j 
door hare ondertekeninge de felve te beveiligen of 
avoyeren, aengemerkt ook fyluiden tegens gelijke 
verbonteniffe geprotefteert hebben. 

Aldus overgegeven by mijn Heeren de Prince van 
Orangien en de Gedeputeerde Staten van Holland en 
Zeeland, in handen van de voorfz. Commiffimffen 
binnen dcSteden vanSc.Geertuiden-berge, defen 17. 
May, 1577. 

^etoijle be boo?f3 ïjanbeltngé buuebe/ fo Deeft 
^on jjjan goebgebonben / noefj af te bacrbtgcn na 
na<0eemnben-bcrg/ aen ben boo?noertibcn Jp?ince 
ban Orangien/ Staten ban Igollanben Eeelanb/ ben 
^ettogc ban Süerfcljot/ ban 23adapmont/ 
25avon ban l^tergeg/ be J^eere ban aBtllerbal/ en 
<©octo? SCbolf ban jBtet-beiïten/ geafftfïeect met 
<©otto? 5Jlnb?ea.ö«6atl/ 2ïmbaffabeuc banben3ftets 
fee / om metten boo?f5^eecc 3^ineeban<©cangtcn/ 
Staten ban ^ollanbenEeelanb teöanbelen/ cpbe 
bolboentngcban bcnctieulcn bet pacificatie bic noeïj 
fouben mogen reftcrcn/ cn berfchecinge obee toe* 
bei^Oöen baectoebienenbe/ entoecbenbel^eereban 
3®cfemale boo?noemt / en be boo:f3 3Dotto? €lbet* 
tujS SconittuS/ook acnge(cï)?eben bp ben Staten <0e* 
nccael/ be boo?f3 anbere feerenen dSefanten ban 
<E>on 3[an / in’t gene boo2f5 iö te affifletcn. ^oefj 
ten felben bage alö be boo2f3 <ü5cjnnten ban ^Don 3lan 
Ijace propofitie fciniftelijfi obergaben/ fo Ijcb&en bc 
boo2f3 ^cecctban 3©efemael/ cn ^>octo? ÉeonimiiS 
peniiebenboojgaenbebefonigegeffoten/ ehbit imbol* 
genbegefcbpft obcrgelcbert. 
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T\Oorluchtige, Hoog-géboofen Furft, Edele,Hoog- ^cJTuft 
geleerde, voorfienige Heeren, gefien hebbende en af» 

defchriftelijke antwoorde by uwe V. G. E. W. en L. ,,c( 
gedaen op de fchriftelijkpropofide by onsonderfchre- jjoq?» 
ven,overgegeven den 14 deler jegenw7oordiger maend, jjaefibt 
bedanken wy in den eerftenuwer V. G. en Staten van j£jj™üöee 
Hollanden Zeeland vandeafdoeningevan deLicen- «Bebepu» 
ten en andere befwaerniffen, gedurende de voorleden teeröe 
troublen opgeftek, en fullen de lijfte en ordonnantie 
gemaekt op de lichtinge van het convoy-geld, cora- genmrel/ 
municeren den Gedeputeerden van de Generale Sta- «j ben 
ten , én daer na van hun menirige uwe V. G. en Staten 
van Holland en Zeeland adverteren. rangten/ 

Maer belangende de contributie gementioneertin êtatw 
den z artikel van de voorfz propofitie en antwoorde , 
fal uwe!V. G. E, W. en L. believen te verftaen, dat de zte> 
liquidatie van de rekeninge aen wederzijden groten lonb. 
tijd, en longam indaginem is requirerende, en dat ge¬ 
noeg kenlij kis, dat de quote van Holland en Zeeland 
in de kollen gedaen , federt de Pacificatie van Gent, . 
ter caufe van de gemene Oorloge, meer of immers ^ '24 
fo veel bedraegt, als de geprefenteerde 150000 gul¬ 
dens , en dat den jegenwoordigen nood en gebrek van 
den gelde te employeren ten gemene welvaert, is uit 
eifchende, prompte remedie. Verfoekende daerom 
dat uwe V. G. E. W. en L. willen op’t fpoedelijkfte by 
de Staten van Holland én Zeeland, doen opbrengen by 
provifie, de voorfz 150000 gulden, ten einde in de 
voorfz propofitie begeert, mits remitterende de liqui¬ 
datie van de rekeninge, vergelijkinge van den hon- 
derdftenpennink en generale impoften > in’t commu¬ 
niceren , en feggen vart Commiffarifen van weder¬ 
zijden, daer toe te nemen. 

Voorts beroerende dé fatisfadlie van die van Am¬ 
fterdam, verfoeken Avy dat om te verhoeden alle vor¬ 
der önverftand en inconvenienten, uwe V. G. gelieve 
op de poinótenvan dé fatisfadlie, dié noch in debat 
zijn gebleven, naerder te doen communiceren, pre- 
fentcrende volgende de commiffie ons gegeven , te in¬ 
tercederen en te helpen modereren, fo verre doenlijk 
is, de gefchillen die noch mogen refteren. 

Bedankende voorts uwe V. G. E. \V. en L- van de 
antwoord op den 5. 6. 7. en 8. articulen gegeven , ver¬ 
foekende dat het inhoyden van dien geachtervolgt, en 
volbracht mach worden. 

1 Aen- 
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ttrrtcu» 
ten bp be 
4&ebcpu* 
teecöe 
ban ©on 
San / 
aen ben 
J&nnce 
ban ®> 
raugien / 
en ©ebe* 
puteecbe 
ban be 
J&taten 
ban.fijof» 
fanben 
Seelanb 
gcpjopo* 
neecr, 
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Aengaênde het 9. en eerft beroerende de ftad en 
lande van Heufden, fullcn wy rapport doen van d’ant- 
woord ons gegeven, en arbeidende dat de fake ver¬ 
ftaen fal worden, fo in billikheid behoort: maer aen- 
gaertde de quotifatie over het Mark-graeflchap van 
Bergen, den Fyöaett, Ruygenhil en Cluyndert en 
kunnen wy niet verftaen, darter eenige aiïbciatie foü- 
dewefen, oni de felve te belaften met caufatie voorfz, 
overmits de felve landen fonder eenig verdrag of con- 
lïderatie, alleen met geweld ingenomen zijn geweeft, 
en behoren na de Pacificatie wederom te komen in ha¬ 
ren eerften ftaet en nature. 

Aengaende het io. en ir. fulleh wy rapport doen, 
fo dat behoort. 

Aldus overgegeven den Heere Prince van Oran¬ 
gien , en Gedeputeerden van de Staten van Holland en 
Zeeland, den 23 May anno 1577. By ons, en gete- 
kent Gafpar Sc bet z,. Elbertus Leuninus. 

<©e articulen Dn De <tf5efantcn ban Den Ileece 
31 in ban ©ofïenutjh/ aenDenl^eere tennee ban ^ 
rangien/ Staten ban IgollanD en EeelanD oberge; 
geben/ nabten Daer ccrfï monbeltnge communicatie 
gefjoubentoag/ toecDen bp gefclpifte obccgegeben in 
nabolgenDc manieren» 

MYn Heeren, de Prince van Orangien en Staten 
van Holland en Zeeland, fullen verftaen hebben, 

hoe dat fijn Hoogheid nakomende fijn belofte, heeft 
doen vertrecken de Spangiaerden, Italianen en Bour- 
goingonnen krijgfluiden uitten lande van herwaers- 
over: ook dat fijne voorfz Hoogheid fichtent den+. 
van defer maend tert vertrecke der Generale Staten 
aengenomen heeft het generael gouvernement der 
felver, en den behoorlijken folemnelen eed gedaen, 
in der voegen als de Staten dat begeert hebben, fo tot 
onderholdinge van de vredehandel, als de priyilegien 
van den landen. 

Dat fijne Maj. infgelijxgeratificeert, geapprobeert, 
en ge-emologeert heeft hettraklaet by fijn Hoogheid 
gemaekt mitten voorfz Staten, waer van de felve fijne 
Maj. God den Heere gedankt en gelooft heeft, en goe¬ 
den dank weet dengenen die fich geemployeert heb¬ 
ben in het feit van de voorfz vredehandel en accoort. 

Alfo datter niet en refteert anders dan het ge meen 
volk te doen gevoelen de vrucht en efrekt deiïelven 
vredehandels, henlieden te verloflen van de moeiten, 
artnoeden en calamiteiten hier vorens geleden, daer in 
dit arme Nederland hem geftelc, en ganfelijkéri on¬ 
derworpen en bedorven vind,door de civile en inland- 
fe oorlogen hier voor tijds gepafleert, wederom yer- 
mieuwen de goede eenfamelijke liefde, unie, accoort 
en intelligentie die daer placht te wefen, tuiïchen den 
onderfaten en Provinciën van herwaers-over, onder 
de onderdanigheid en autoriteit van fijne Majefteit. 

Tot welken einde fijne Hoogheid gefonden heeft 
den Hertog van Aerfchot, Baron van Hierges, den 
Neere van Willerval, en Adolf Van Meetkerke, geaffi- 
fteert van Doctor Andreas Gail, Ambafïadeur van den 
Keifer, by fijn Hoogheid verfocht daer in hem te wil¬ 
len employeren,aen mijn Heere den Prince van Oran¬ 
gien , en Staten van Holland en Zeeland, om metten 
felven t’advyferen het effekt en einde des voorfz vrede¬ 
handels , mitfgaders van de verfekertheden ten weder¬ 
zijden daer toe dienende. 

t’Sampt om den voorfz Heere Prince > aen te feggen 
en te verklaren, dat nadien hy verworven heeft, ’t gene 
hy fo feer begeert heeft,namentlijk de reftitutie van fijn 
goed en eere : mitfgaders het vertrek van de Span¬ 
giaerden , waer op hy gefondeert heeft de aenneminge 
der wapenen, dat meer dan tijd ware het land te ftellen 
in ruft en vreden, en van fijnent wegen wech te nemen 
alle fufpicie, hem oprechtelijk employerendetotaflï- 
ftentie en vorderinge van fb goeden werk. 

En in dien hy geen genoegen en heeft van al het gene 
boven verhaelt is, en ietwes anders begerende is,dat hy 
opentlijk feggen en verklaren wil, het gene hy vorder 
pretendeert, tot fijn verfekertheid en voldoeninge, op 
dat hem gegeven mach worden een geheel benoegen. 

II. Deel. 

Ten efifede van welken wel nodig is, dat het e èuwig 
edid van’c trakhet by den generalen Staten biet fijn 
Hoogheid gemaekt, afgekundigt binnen Bruffel, den 
17 February, en volgens in andere Steden en Provin¬ 
ciën tot bèveftinge vande voorfz Pacificatie van Gent, 
ook mede gepubliceert worde in Holland, Zeeland en 
den geaflocieerden plaetfen, al waer men verftaethec 
felve tot noch toe niet gepubliceert te zijn. 

Infgelijk, nadien de vrede nu gemaekt en gepubli¬ 
ceert is, behoort te cefïeren al het gene na hoftiliceit of 
vyandfehap fmaékt, en oorfaek van wantrouwigheid 
mach geven, als te weten : onderhoud van krijgflui¬ 
den , en fterkmakinge van fteden en plaetfen, praktij¬ 
ken van alliancien , liguen en confederatien, principa- 
lijkmetvremdelingen, vergietingen vangefchut, de 
welke behoort in fijn geheel te blij ven ,tot derefolutie 
der Generale Staten. 

En om hier in en andere noodlijkheden by de vrede¬ 
handel verklaert, ordre te ftellen, tot geheelderyol- 
brenginge van degewenfte vrede, en gemene rufte. Is 
nodelijk jegenwóordelijk te advilèren, wanneer de 
voorfz Generale Staten behoren te vergaderen. 

Alle welke poinkten de voornoemde Gecommit¬ 
teerde van fijn Hoogheid, begeren van de voorfz Hee- 
ren Prince van Orangien, en Gedeputeerden van Hol¬ 
land en Zeeland, te willen rapporteren aen de voorfei- 
de van Holland cn Zeeland: gelijk fy doen fullen aen 
fijn Hoogheid, en andere Staten , de punkten en arti- 
culen by den voorrioemden Heere Prince en Gedepu¬ 
teerden hunlieden gegeven, verhopende dat ten we¬ 
derzijden gunftige antwoorde gegeven fal worden. En 
dat midlertijd alle dingen ten beiden zijden blijven 
fullen in rufte en tranqüilliteit. Gedaen in Sinte Geer- 
truiden-berge den 13 May, 1577. 

Defe p?opofttie BeDben De tepnee ban ©tabs 
gfen/ enDe<©ebeputeerben baa De Staten ban 
lanD en ^eelanD/ Deg anberen DaegjS gegebenbefe 
naboigenDeantbJoojD* 

MYn Heeren, nademael fulks is, dat op de propo? 
fitiedie uwe L. belieft heeft te doen van wegen 

fijn Hoogheid, om wech te nemen alle wantrouwighe¬ 
den, die fchenen te beletten den voorgank van den vre¬ 
de, wy fouden openinge doen van de afleurantien en 
verfekertheden, die ons dochten betamelijk te zijn ten 
einde voorfz, mijn Heere de Prince van Orangien, en 
Gedeputeerde van de Staten van Holland en Zeeland 
geven voor antwoord: dat onnodig foude zijn te bege¬ 
ren eenige nieuwe aflèurantie, of verfekertheden, ge¬ 
merkt dat de conditiën by de Pacificatie belooft als 
noch niet en waren volkomen, en dat om wech te ne¬ 
men de voorfz wantrouwigheden, geen beter middel 
en ware, dan te beginnen met het volbringen der 
poinkten en conditiën van de pacificatie van Gent, de 
welke wy (fo vele ons belangt) bereid zijn van onfent 
wegen te voldoen, fo verre daer yet aen gebrake , def- 
gelijx, fouden wy wel begeren dat gy van uwer zyde 
van gélijke wildet doen : en dat daer op mijn Heeren u 
belieft heeft ons te verfoeken, dat wy by gefchrifte fou¬ 
den ftellen de poinkten en artic. die wy pretenderen 
noch niet voldaen te zijn. Om dan te voldoen den 
voorfz uwe begeerte en verfoek, hebben mijn Heeren 
de Prince van Orangien, en Gedeputeerde van de Sta¬ 
ten van Holland en Zeeland > wel willen overleveren, 
defe navolgende articulen» 

In den eerften, dat het advys en antwoord, het welk 
mijn voornoemden Heere Prince van Orangien, en 
Staten van Holland eh Zeeland, hebben by gefchrifte 
overgegeven mijn Heeren de Generale Staten van de 
Nederlanden, door handen van de Heere van Willer¬ 
val, in date den 28 Oklobris, 1776. begrijpt veel arti¬ 
culen, by de welke blijkt dat de pacificatie gedaen te 
Marche en Famine, niet en accordeerde mette voldoe¬ 
ninge van de articulen der Pacificatie van Gent. 

Het welk een oorfaek is ge weeft,dat de voornde Hee¬ 
re Prince en Staten niet hebben geaccordeert > noch- 
te gead voyeert de voorfz pacificatie,dan onder expreflc 
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conditiën, dat mijn Heeren de Generale Staten fouden fchijnt, dat de Unie ingevoert door de voorfz Pacifi- 
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van haerder fijde pafferen afte obligatoire in behoor' 
lijkerformegetekent, byhen en de Gouverneurs van 
de Provinciën, Hoofden en Colonels, in conformiteit 
van ’t gene ,fo breder is gefpecifkeert in ’t voorfz. ad vijs 
en antwoorde. v 

Op het welk fy by adte, in date den eerften Marty, 
verklaert hebben haerlicder meninge altoos geweeft te 
hebben, en noch te lijn in effedte te doen onderhouden 
de voorfz Pacificatie van Gent, en doen redrefferen al 
het gene datmen bevinden foude tercontrarienen bui¬ 
ten de privilegiën, rechten, vryheden en coftumen van 
de Nederlanden,fo wel in ’t Generaei als particulier ge- 
atten teert te fijn, en hebben belooft te doen tekenen 
fulkerelolutie, den Gouverneurs van de Provinciën, 
Hoofden en Colonels der krijgsluiden, alsgehouden 
lijnde haer daer na te reguleren. 
' Welke belofte en conditiën nochtans niet geeffe&u- 

cert, nochte volbracht en fijn geweeft. 
Item de Hoogduitfen en fijn noch tegenwoordelijk 

niet vertrocken , ook mede contrarie de voorfchreven 
Pacificatie. 

Item de goeden van mijn Heere den Prince van O- 
rangien, fo wel in defe landen, als Bourgongne eh Lu- 
xenborg, en fijn noch niet gereftitueert. 

Noch ook mijn Heere denGrave van Buren zijn 
foon , ’t welk niet alleenlijk en repugneert de voorfz 
Pacificatie: maer ook de privilegiën en de vryheden 
vanden lande, en ook de conditiën van het voorfz ad- 
vijs en antwoorde. . 

Item en is de voorfz Heere Prince noch niet weder¬ 
om gereftitueert in fijn gouvernement, alfohyhetfel- 
ve heeft bycommiflie van fijn Maj. gemerkt dat noch 
het land van Utrecht, nochdefteden vanderTholen, 
Heufden en andere, noch niet vereenigt en fijn in haer 
oud gouvernement, fo fy van te vorens geweeft fijn. 

Dat meer is, die van den Rade van State hebben hen 
geheel partydig gedragen in ditftuk, fchrijvendebrie¬ 
ven aen die van Utrecht, me'tte welke fy belet heb¬ 
ben , dat fy hen niet begeven en fouden, onder het gou¬ 
vernement van haren ouden Gouverneur, achtervol¬ 
gende de voorfz Pacificatie, en de privilegiën voorfz 
niet tegenftaende dat die van Utrecht iterativelijk ver- 
focht hebben gehad fulx te mogen doen- 

Voorts in plaets van te onderhouden, en te vermeer- 
derende privilegiën van dien lande, fo gefpecificeert 

(F.a46.) was,niet alleenlijk indevoorfz Pacificatie, maer ook 
in de conditiën van ’t voorfz ad vijs en antwoord , gege¬ 
ven aen mijn Heeren de Generale Staten , fietmen de 
felve opentijk vermindert te fijn: ja gebroken en ge- 
violeert in diverfe manieren. 

Want mijn voorfz Heeren de Staten hebben by 
haerlieder inftrubtie gegeven den Gedeputeerden , die 
aen den voorfz Heere Donjean gefonden fijn op een 
nieuw, federt het voorfz advijs en antwoord (waer in 
’t felve expreflelijk gementioneertwas) onderworpen 
de vergaderinge der Staten, fo wel generale als particu¬ 
liere , ten beliefte van Don Jean , de welke behoren te 
wefen en té blijven vry na de oude rechten, liberteiten 
en privilegiën van den lande, in Provinciën en plaetfen 
die de privilegiën fijn hebbende. 

Item die van de Religie fijn niet geadmitteertinde 
plaetfen en fteden van de andere Provinciën,om aldaer 
te blijven wonen, volgende de Pacificatie van Gent, fo 
men foude mogen veriferen by veel exempelen, i‘n- 
dien men daer op informatien wilden doen nemen. 

En nochtans niet tegenftaende al dit felve, en dar de 
beloften en obligatien begrepen in de voorfz Pacifica¬ 
tie van Gent, en federt in het gene dat de Staten belooft 
hebben aen mi|n Heere den Prince van Orangien, en 
Staten van Holland en Zeeland, noch niet en fijn vol- 
bracht,fo ift dat fy evenwel Donjean on tfangen heb¬ 
ben als Gouverneur en Capitein Generaei, fonderte 
hebben ’t advijs van mijnen voornoemden Heere Prin¬ 
ce , en Staten van Holland en Zeeland, wel verftaende 
nochtans dat daerom de voornoemde Heere Prince en 
Staten van Holland en Zeeland hen niet hebben willen 
daer tegens oppoferen : maer om dies wille dat het 

catie, door defe middel te klein is geacht geweeft. 
En dat meer is, men heeft geaccepteert den voorfz 

Donjean met fijn gevolg van Italianen en Spangiaerts, 
’t welk is contrarie felfs hetedidt van de Pacificatie ge- 
maektby Don Jean, te MarcheenFamine. 

Ook mede fietmen, dat contrarie de Pacificatie van 
Gent, veel vremdelingen, fo Italianen, Spangiaerts, als 
andere, die hen partydig en metten Spangiaerts gehou¬ 
den hebben, feer groot credit hebben by Donjean, 
gelijk daer is Ocfaviaen Gonzaga,Fernand Nunno,de 
Secretaris Efcovedo, en de Heere van Caftel, de welke 
heeft gefonden geweeft in Engeland , om te breken 
d'Unie van Engeland en defe landen. 

Infgelijk BabtiftaTaxis, en meer andere frequente¬ 
rende dagelijx in het Hof van Donjean, hoe wel de- 
felve feer quade devoiren gedaen hebben tegen het wel¬ 
varendes Vaderlands, ja fulx dat het gemeen rumoer 
over al is, dat Don Jean een achter-deure open houd 
met de boven genoemde, en andere van gelijke ftoffe. 

Finalijk het fchijnt, dat door kracht van de claufu- 
len begrepen in ’t verbond en unie, de welke de voorfz 
Heeren Staten gemaekt hebben ( hoe wel by avonture 
haerlieder mening fulx niet en is geweeft) in effedle in¬ 
gevoert werd een nieuwe forme van inquifitie,ja veel 
wreder dan te voren , ja niet de felve diemen ufeert in 
Spangien , d’welke hun niet informeren vanyemand, 
van wat Religie hy fy, fonder dat hy al voren fufpedt ge¬ 
worden is,of ten minften gegeven heeft eenigeoccafie. 

Sulx dat by defe nieuwe forme van verbontenifife al¬ 
le de wereld in fijn confcientie en Religie onderfocht 
word, onder’tdex fel van te onderhouden d’unie,ter 
contrarie de voorfz Pacificatie tot Gent, en van alle 
eendrachtigheid. 

Men laet hier achterwegen de klachten van de par¬ 
ticuliere perfonen , aengaende de reftitutie der goede¬ 
ren ,en het bedrog en lole pra&ijken , de welke gebrui¬ 
ken d’Ontfangers van de Confifcatien : doch om mijn 
Heeren geen empefchement te geven, met defe klei¬ 
nigheden, fal men daer van op een andere gelegener tijd 
breder mogen traefteren en handelen. 

T\31tt btetenoofe bete monbdinge p?opoofïen/bp*^®ont>«' 
•V'fonber bddscgbo Ijemirc P’ince ban ©rangten/ Sno< 
öatïjem 3önm 3onc tnetentoteröe gerdlitwm/ettfftntip 
bat futetoad tegen %>> p^ibtlegtcn banbcnHfanbe/enöen 
pa?ticuIie?Uj6iegend bmtbitegien ban b’üniberfiteit gjjg 
ban üeben. Jlemenbe baer op rot getuige banöten örnntrt# 
<Doct02 € Ibcr tud Seomnuö f^ofeffo? bet felberiP ***»«» 
raberfrtcit aibaec jegentooo?big / toriben <©octo?af Sé 
firmeerbe’t felbe tegend bc pjibitegien boo?ftfpeben ban ©on 
re 3ijn. <Dacr op be Ctebeputeerbe ban 3jjn ^oog# 3!fln* 
beibfeiben / ’t felbe g?ftbteb te 3ijn uit ©aberlijbeftef= 
be/be todhe 3ünr iDajefïett tot öem en 3tjnen 3onc 
tuad bjagenbe/om bem te pjeferberen boo? alte incom 
bententen. <©aer cpbc Pnnce repltccerbe/ bat fuljc 
nieten ïtofoijn/ betotjte 3ijne jDojefldt bemterfete 
betnjbmaefete balling bed Elanbd/ bembenemenbe 
alte 3ün goeb/ en fcrenbcnbe op ’t Doogfle bpmoebt/ 
Sijneere. 

beblaegbettbem be pointe /bat bem 3^ 
negoeberen ban S?eba nietgereffitueertentoojben/ 
bolgenbe be padfteatie ban <©ent. <©aer op be boo2fj 
<©ebeputeetben fciben/bat boo? fo bele’c goeb arnging 
betti toeï reflitutie Iieboo?be te gefebieben / ban bat 3iF 
nejBajefleit aïd ^ouberain op t^uid cn^tabtoel 
gatmfoen mortjt leggen rallen tijben aïd bent fulp 
belief be: baet op be JMncerepItceerbé/ batfnlteen 
©afalte tod gebouben tpad te Ujben in tjjbebanbtes 
be: maer ’t felbe goeb gttam bem nu toe / a!d partpe/ 
en fitte aen be Staten fpmalpen bebongen Hebben- 
be. 

<©ob boleerbebe jMnce/ bat be lanben ban Stretljt 
notft onbet 3ijn goubernemem niet en maren getebert. 
<©aeropbe<tf5ebcputecrbe ban 3tjn ï|oogbeib feiben/ 
bat bolgenbe ’teonfent / abfciid en betblaringe / fo 
banben ïïabe ban State/ ald ftabeban jjBecöeïen/ 
ütreebt onbet 3Ön goubetnement niet en beboo?be/ 
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ten mtnften tint futje moefjt tn Debat gebonöcn toerben 
totter bergaberinge bet «Benerale Staten, 33>aerop 
DePrincerepliceerDe/ Dat’t felbe niet enbeboorbete 
flaen aen De berblaringe aan Den ïïabe ban ^tate / 
iiocBte ban m&ccDcien: toant bp albten fuljr moebte ge* 
fcbieDen / fouben fp toet alle De poincten ban be pacift* 
tatfe/ btentet nafjenfin cn toaren/ bonnen in Debat 
gouDen: maetDatbem beboorbetebolgen’tgcuber* 
itement/ Dat bP bolgenDè 3tjn commifTie/ban De jBaj. 
boorgaenbe baDDe gdjaD / na luib ban De pacificatie/ 
Daer bpboegénDe Dat Die ban HtrecbtonDer fijngbii* 
bernement oob tod begeeiben te 3tjn. ^e boorfs 40e* 
beputeerDenfciöcnfuIncfulïert rapporteren. 

BorDeuO fprab De prtnee ban bet Dentanteleren 
ban De baftden ban 2ïmtoerpen / <©ent en Htrecljt / 
Daet op De «BeDeputcerDe ban fpnïgoogbctbfeiDen/ 
batbdangcnbebetbcmantderenban De baftdenban 
<Ö5ent en Ütmljti De reputatie ban i^oogl. mem ttei* 
ferïjatd grotdijb te hort foubegefcljieben/ bptoel* 
be De felbe barelen maren Doen erigeren. ^aet op 
De ptince replicecrDe/ gpiuiDen meent tiat tfs biffi* 
Dentiefjcbbe: macr nacr mijne meninge/ Dunbtmp 
Dat gpiuiDen faftincrcnbe Die baftden in efiTetetoib 
ïen öouDcn/ of guacD bertroutocn bebt op Deinge- 
fetenen Daer De felbe 3ijn/ of bat gp De felbe tegenö 
De prtbtlegicn ban De felbe begeert te mifbruiben. 
<Be <0eDeputecrDe ban tBon San DoleerDeDaec je* 
genei/ Dat De princeDrfeben baDDegefebrebenaenDe 
lanDenban <©dDerlanD/ Bricflanö en ötreebt/Daer 
Doo? onruft fouöe mogen bomen. ïDaer op De prince 
feiDe/ Dat bP niet en baDDe gefebreben > of begeerDc 
’t felbe tod geftant te Doen / en maren fijne brteben Die? 
nenDebanprefentatie ban fynengoeDtoiüigenDienft/ 
profijt en todbaren ban Den lanDe/ en Dat bP oob 
fulje tc fcïjjijücn niet <3ci)tct* Uöcscn Idtcu cn fouöe / öticc 
bpboegenDe/Dat tot toattijDecenige 3[anben/Pro* 
binden / of ^teDen in bun pribilegten berbort modp 
ten toerbea/ Op Ijen-lieDen Dacr tn alle aflïftemie fouDe 
Doen /om De SanDen inöaer ouDe fleur enboorfpoet 
te brengen. 

<Be boorf5 <0cDcputccrDen fetDen nocb / Dat 3tjn 
^oogbctD bem Dcöe boorbouDen / Dat bP fouDe mogen 
proponeren/bet gene bpboröerfotiDc begeren of pre* 
tcnDcren. ^aec op De Prince boor amtooorD gaf/ Dat 
|)p boor aï bcgeerDe bolDaen te bebbenDc pacificatie 
tót 45ent gemaebt/ Daer aen bet todbaren ban Den 
HLanDcgelegen: bjilDe bpOemDancemgborDer 
contentement geben / bP toilbet bem Danben / fo berre 
Öet tot bet gemeen 3£anD$ nut en todbaert fouDe mo* 
gen ftrecben/toaer op bp alleen cogmerb OaDDe/cn 
niet op fijn eigen particulier profijt. 

€n fouDen partpen djr in bun regarD / bun toeDcr* 
baren / en De poincten bp gefebrifte geftdD aen Den Da- 
reu rapporteren. 

<Ên3ijn aifotoeDerom ban<0eectruiDenDergebcr* 
trocbennaecBrufifel/ DoenDcban als rapport /ober; 
leberenDe meDe De boorfebreben amtooorbe ban De 
Prince/en De <0eDeputeerDe ban IgollanD en ^eelanD/ 
en Daer beneffenö meDe febere poincten en articulen/ 
De todbc febenen aen bciben 3ijDen tot boltrecbinge en 
bolDocntnge ban Den breDe nocb bannoDe te toefen/ 
en genoegfaem inDeboo2gacnDc articulen toaren be* 
grepen. 
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f^IBtrent Defen felben tijD toaffer in ^ollanD en 
y^'£eclanDbeeïteDoen metteDpbagie/ toaminbet 
poorDcr-guartier toaei in december meteen(torm 
te boren De^cborelDtjbbp na toecb gefpoelt/ foDat= 
tet gebelc llanD met fout toater fouDe geinunDeert 
beböen/ ban gelijben toassben ouDen Briefen ^ee- 
Dijbfeer ontramponeert / cn in penjbel ban Door te 
brebett/ fo toaren oob De ïPaterlanöfc en ^ermer- 
lanDfe Dijbcn eenöDeclsi Door en afgeflebcn/uitfabe 
ban De boorlcDen binnenlanDfe oorlogen/ en op meer 
anDcreguartieren in^oüanb/alöDen ^pareuDam> 
fen-Dijb / De Dijbcn tn EuiD-^ollanD cn alom / Die au 
Ie tot feer grote bofien mollen tocrDcn gerepareert/ 
fouDe men De ^anDen toeDerom ter culture Brengen/ 

II. Deel. 

en ’tlanb banpertculen bebrijben. ^ter btdenber= 
fcljeiDcn ftoartgbcDcn/ D’eene totlDe bem met bare 
pribilegten behelpen / enen bcgccröen niet te contri¬ 
bueren tot affijïcntte ban De anDcre arme onbermo- 
genbe. <Boclj De Prtnce ban <Drangien beeft allegs 
Door 3ijne boorficlJtioBeiD / toijfen raeD en Difcrctie 
geremcDieert / bele guefiien en gefcbiilen toecb Ge¬ 
nomen / goebe beuren en orbonnantien Deen ma- 
ben / en Daer bet ban Doen toas> 3tjn autoriteit ge? 
tnterponeert / cnDcfommige acte ban non prejudi¬ 
cie berlcent. <Bp’t gemeen SaüD tocrD een Deel ge^ 
fielt bp maniere ban contributie / fo op De bieren/ 
opte gemene mcrgentalcn alg snDerfing. t©e liefb^ 
en affectie Die een pegelijb Den Prince toebroeg toagf 
feer groot / en bolp feer beet tot toecbncmmge Der 
gefcljillen / bpfonDer in bet .poorDcr-guartter/ Dacr 
bp felfef tn perfoon gtiam in Sunto en Sfutio / rei* 
fenDe ban D’een plactfe in D’anDer ober al orbrefleD 
lenDe / fo top bier naer bethalen fulicn. ^efgclijb 
3pnDe ^eeufe Dijbcn oob nietfonDergrote moeiten/ 
bofien en ftoartgljeDen gerepareert /bet fouDe fefhet 
onmogclijb fcljijnen te gelobcn / Dat bet Hanb ban 
I^ollanD en EeelanD / Dat öe oorlog fo lange jaren 
opten batë gebaD baDDe / tegen Den macljttcbflen 
Potentaet ban gebed Europa/ Dat fo beborben toast 
Door D’oorlog/ Darter naulijjt* een guartter enbefeba^ 
bigt cn toaö gebleben/ of De bpanD en baDDcr tn 
’tmtDDcngdegen/ fobat men gualyb ban D’een fieDe 
tot D’anDer bonDe bomen fonDer peajbcl/ De lanöcn 
op bde plactfcn tooefl en ongeculttbeert leggenDe / be« 
le metten toatcrcn beDdn/ Do2pen/ butfen / bobett 
berbranD cn gerutneert/ D’€DellutDcn ijutfen ten plat^ 
ten lanDe meeft al bermelt/ bebbenbe nocb fo grote bo* 
den ban ’t bolb ban oorlog cn oorlog-fdjcpen te bou^ 
ben / t’baerDer Defenfte / en contriüuerettDc nocb fo 
merbelijbe fomme tot affiflemie ban bare naburen/ 
bat De beDorben ^[anDen nocb fo grote bofien bonDen 
opbrengen/ aiö cotte reparatie en bcrmeutoingeDcr 
Dijbcn toei ttoDig toa.0: nochtans al ’r felbe gefcljieb/ 
boe tod beftoaerlijb/maer met fuiben goeDtoülsgbdö/ 
Dattet tod te bcrtoonDcrcn / en cctttoige memorie 
toaerojgtss. <©odjmjjn booenmtcn en 10 niet ’t felbe 
alleO in ’t pamcuiter / ’ttoelb alleen een groot toerb 
fouDe ballen tc befcbrilben / maer alleen aen te roeren/1 
op Dat Dc n'.bomdingcn niet en fouben bcrgctniAtSoD 
altifDtelobenen Danben ban fijne grote en onuttfpre- 
bebjbegcnaDe/ gocDbetDcnbarmbcrtigbeib/ enfpre? 
ben metter berten: JDpDanben <S5oD billijben/ Dat « 
lip on^ uit fo groten nocb betlofi Ijeeft/Dic top onsf « 
tegen eenen fuiben maebtigen Contnb toeten moflen/ « 
IBacbab. 2. i r. u 

^on San ban <0ojleimjb nu tot 25r«fTd aiö «Bou^ ' 
berncur <2$eneracl ontfangen 3ijnDe/ beeft fieb enijïtg 
getoonttotDe CatboUjbe 0eftgte/om Defdbc tod te 
Doen ünöerbouben/ tot toelben ctnöebP oob Dcnne- 
fantett Die bP aen Den Priwe baDDe gefonDen / fo ern^ 
fleljjb baDDe belaft/ tmmer.ö Daer op boornemdijb acn 
te IjouDen/ Dat öe unie bpDe Staten <6enerad ge* 
maebt / nopenöe D’onöcrbouDinge ban De ïïoomfe 
Catboltjbe religie/ bp Dc Staten ban HoüanD en SSce* 
lanD fouDctoccDen onDertebent. I|p febreef oob aen 
alle De nieutoe enanDere 23!fTcboppen/ ^ettermee* 
fter^/enoob aen DePrefiDcmen cn ProbsnctaleBa* 
Den/ tot Dien eigbe in Defer forme/ De felbe beranöerens 
De na De gualiteit Der Probincten/ en De Officieren 
Daer aen gefebreben toerb. 

(F.H7-) 

Dok 'Johan van Qiflenr'ijk, 'Ridder van der Qrden van 
den Gulden Vliefe, Lieutenant Gouverneur en 

Capitein Generael. 

TTTEerdige,lieve,befondere , Wy werden volko- ©on 
’ ' mentlijk bericht, dat vele Minifters, Predican- OlaiijS 

tenen Sedtariffen onderfhen , heimelijk enanderfms 
de Religie en gemene rufte in defe Landen te per- berfjau* 
turberen, fayende valfche leringen , briefkens, lie- ÖI1I3c 
den , boeken, pafquillcn en andere diergelijke dingen^ 
om hare dwalingen te verfpreyen , en ondet ’t volk jpc 
te brengen > en het volk te infc&eren en corrum-lifeUsie. 

peren, z 
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aen: ’ttodft Borenbe fijn gefcBeiben dB fïjrten fóeg 
lopenbe / b’eene fjtcr b’anbec baer. <©en 24 fjBep baer 
nactr/ toerbe tot jBecDden gehangen eenen $fetec 
itanisfföleermafeer/een eerltjft burger / tod bemint 
onbec be burgerpe en bpfonberonber 3tjrtegcburen/ 
toefenbe een man ban feer goeb leben en eerbare 
toanbdinge: befe feibe men bat ban <3Ian <©uant 
toas befcftulbigt bat ftpinbe bergabertnge banmol# 
betn foube gep2cbiftt of be bermaninge gebaen fteb# 
ben; J|p beftenbe Ine! bepmoebelijften trt be feibe ber# 
gaberinge getoeefï te ftebben/ boeftbat Bp öe p^ebi# 
ratte of bermaninge niet en pabbe gebaen / ftpinerb 
onberb2acgt na be gene bïe baet meer getoeefï toa# 
ren/ boef) Bp Beeft nïemanb builen melben/ toaet; 

exemplare correctie en ftraf, achrervolgende deGee- bC02 men temeer OP Bem gebeten iS getoeefï. <©eh 
'ftelijkeRechten,en hecheilig Concilium vanTrenten, ; i^fïcn biefenbe ^tjbder abonb/ SJliamenbierOfbijf 
aenmerkende dat de bofe Geeften veelliftigheidsge- 3ljncgeburcn bpben ScBOUtberfdbetfïabgenacmt 
braiken, om’t volk te vervoeren , fo veel te meer ge- ^eére3©iüem beClcrft / Bibber 3£eerebart250ebe- ma&eceij 
arbeid moet werden, om’tfelve volk te bewaren en fterften/ en baben bat Bp ben b00jfeB?Cbcn gieter borger 

paniö foube toillenomfïaen/ gabep goebe getuige# 
niffe ban Bern batBP een feer eerlp man toaë/ bie gt, 
niemanb te bo?r en Babbe gebaen : ja feibe beStBout bang«n 
Bp is ban’tboiö/ bie Baet om Baersgeloofë toil ia# gjjfg* 
ten Bangen en b?anben/ Bp en toil fijn hetterp niet ber# aci(8jj.. 
iöcBenen nocB afgaen / bugi 1 ffer geen raeb boo? Bern/ 
Bp ië te Bectnccftig : ift en foube om mijn geloofë 
tbiüe mijnen bingerinaeen b?anbenbe beerfe toilien 
fïeften/ en befen man feib/ bat Bp Bern iieber toif 
laten berbeanben ban fijn gelobe afgaen / buë enisi 
boo^B^m geen raeb/ en Beeftfeaifoafgefet. ^en^ O» 
Mep Beeft öepinceban ©rangien Uit <Ejo?b?ecBt/ 
aen be ja$ètBóüberen ban jBecBcien gefcBzeben tot f' 
fabeur en interceffic ban ben bcoefclKebch geban# tr^fc 
gen picter J&iiië/ berfoebenbe toienbdijft enern#«nDf 
fïfö/ ten dnbe fp Bern fouben toilien ontflaen/ om j®gg{ 
niet ban nicuS op te rirBieti be fpectaden ban be boo?# mtc$v 
gaeiibe fpfannpe/ baet fo beei guaebë uit gebolgt lemnfa# 
toas/ bah ’t en Beeft al niet mogen fjdpen. 
ts ben 15 3funp ban Schepenen ban ilBecBdm/fan^. 
<©on gfan binnen USecBelen toefenbe en boo? fijn 
abbijs / bertoefen terboob/ entenfeibenbageopen# ©terct 
öaeriijb beneffens Bet Sïab Btiië op een fcBabot®^ 
outfiooft / tot groot mifcontentemcrit ban beei ontfiaiir. 
©ösgeren en ^ntooonberen / en groote opfp?aeb Uü.in ben name ban fijne iBafefïeit en beobfe/ ban <Doh 2Paii ^ie ban be <©erefojmeerbc Be# 

• fiHsïfl-mho on tt(Uifi>Tif>nt!r> / nnfivrtt <-r>pi>munhnfl2 itgie namén bit feer gualijben/ en fetbert bat Bier 
aen tod te fien toa.ë toat men ban Bern te bertoacB; 
ten Babbe, 

©e Staten <0enerad Babbenbe ^oogbnttfe Cólö# JJJ** 
nellen bérftBeiben offeren en pjefentatien böenboeh/fcnrt 
boo? Bare<3ebcputeerbc/ maer ert bonben tot gene «enae# 
rebdijbBèt'b mette feibe Banbelen/ bcrBalben uit S®™ 
Bet rapport ban alë bcrÜaenBebbenbe/ fo Beeft fijn muffe 
l^oogBetb neffens be <0ebeputecrbc ban be «Staten €oio> 
00b fijne <0ebeputeerbe / te toeten ben Secretaris JJJJJJJ 
€fcobcbo/ neffenëben ^abebanSöoffu/ be23a# pitetoe» 
ron ban Baffingem en ^iergeë / be ^eeren ban 
<0?oDenbonb/ Hlieberberbe/ <0oingnicë/ Sa|Bot= 
te en t’Seraetë/ gebeputeert ban toegenbe Staten 
<0enerael / gefonben aen be boo?f5 €olonellen bec 
^ttttfen / te toeten aen ben 25aenber-Beerc ban 
5FronfBergen/ poltoijlerenipocber binnen SCnttoer# 
pen/ en BeBben be feibe boen picfentrren pjompte^ 
lijb te betalen rtoe maenben gagien in contant gdb/ 
en een macnt in labett / op conbitie bat 3? baer mebe 
batelijb foüben afgebanbt toefen/ en Baer/ op ben 
toeg te begeben / om uit ben lanbetebertreeben/ en 
irtgebniJe 3P ’t feibe accepteren / bat men tertfonb met 
Ben fat beginnen af te rebenen / aengaenbe Baer gep?e# 
tenbeert acBtertoefen; en ’t gene men bebinbeit foube 
Ben in gerecljtiglieib fcBulbig te toefen / baer ban fou# 
ben be ï^eeren Staten Ben berlenen b’ieben ban oblt* 
gatieenberfebettBeib/ om’t feibe te betalenoprebe# 
lijbe termijnen. . 

<©e boo’f3 Colonellen en «arapiteinen gabenBter to0o^e 
op booj anttooo?b/ bat 3? tod ban meningeenbe# 
reebtoaren/ aengaenbefjen perfonen/ Ben te em# 
ploperen tot alleë ’t gene ftreeben mocBt tot bienft bfp?C3 

ban ftwartr 

péren, bedrijvende difordre, en fchandalen met woor¬ 
den en met werken, fo ftouteli jk en vryelijk, gelijk of 
’t geoorloft ware te geloven, feggen en doen alle ’t gene 
dat een yegelijk goeddunkt. YVacrom wy veroorfaekt 
en beweegt zijn geworden jegenwoordelijk u te fchrij- 
ven, om u te vermanen en verwecken, ten einde dat 
gy fo perfonelijkals by uweofficiale en affi’ftenten , alle 
mogelijke forge en opfien hebr en draegt op uwe bevo¬ 
len fchapen , tegen fulke verÜindende wolven, en dat 
gy alle mogelijke vlijt fonder ophouden aen wend , om 
tb by exempelen van Goddelijk leven, als goeder le- 
ringe, het fimpel volk te wapenen tegen de boofheid 
fulker Sectariflen, den genen die bevonden fullen wer¬ 
den te mit bruiken, vernemende met reprehenfien en 

befchermen , bruikendedaer toe uwe autoriteit en Bif- 
fchoplijke Officie en Ampten: en infoiadérs ift nodig, 
datgy beftèlt en de handdaef aen houd* datteralom 
in uwe Stift goede Paftoren, goede Pfedicanten en 
goede School-meefterszijn : ook dat de Schola Dömi- 
nicalesge-effedlueert werden, terb'ftirutieeri lefinge 
der jeugt, en fonderlinge der arme kinderen: Enfo 
verre gy tot’t gene fo voorfz is, of een deel des fel ven 
Koninklijke Maj: onfes Heere, of onfe hulpe ofby- 
ftand behoeft, en fulx latende weten, falu fulke affi- 
ftentie geadminiftreert werdeti, alfmen bevinden fal 

.te behoren : en is daerenboven vah noden , dat den 
volke wel verftandiget worde, datmen de voorfivfy- 
heid, die de Seótariffen voorfz al om uit geven en 
fayen, datmen mach gebruiken, gèenfinsgemeeritis 
te lijden nöch gehengen : maer hooglijk te iiraffen * als 
perrurbateurs der gemene rufte. Weerdige lieve bé- 
fondere,God iy metu. GefchreventeBruffehden^^ 
May, 1577. Ondenlond Johan, en beneden Berti Dé 
opfchrift was, den Weert!igen onfen lieven befonde- 
fen N. N. Vicariflfen des Bifdoms van Groeningen. 

bc P’cfsbcmcit ert f>’obfnctöle Baben güa# 
men befe claufulcn. 

31. m ben name ban fijne iBajefteit en bconfe/ 
belafïenbe en gebiebenbe / opficlit te riemen b002 

M. H. ,JBagi?Traten en £>ffideCen onbet ö* H. jurff# 
tsfette/ bat fulbe bectooeflittgè/ onojbentnge en cc# 
geeniffe niet geieben entoccbe/ fjaerlteben belaften# 
6c/fo fn pemanb binben B»ectegenboenbe(’t3pon# 
beebanen cf anbece/ fo ban be gene bte eectijbë ge# 
bannen 31311 getoeeft of niet) befdbe tcfïcaffen/ tot 
exempel / na uittoijfen bccrecljtenenjufïme/ 00B te 
p’ócebercn tegens Benlutben/ alë tegenëbe gene bie 
Bet gemeen toclbarcn foeften te berfnnbecen en te ber# 
Horen. «Öengcftm bc mentnge ban fïinéjjfëajefiéit/ 
nocBöc onfe in fijnen naem / niet en is om te bulben 
eenige ^etters ofSeftartffen / mahenöe oproec / on/ 
ojbeninge en fcffanbale/ of getouiftenbe pjopoofïen 
om ’t bolfi te berbocren / üeberben en befmetten: 
maer te BanbBaben in alle eenboubigbeib be toare 
CatBoUjbc Bodmfe Beligie. €n tot bien einbé fo fênb 
bjieben aen alle gcrccBten en 02bcn onber Ö. %. j(u 
riföictte/ bat een pebee Bier in Bern felfë guijte. a. %. 
02bonncrenbe acBtinge te nemen / bat eeh PcgelijB 
boe’t gene boo2f3 IS/ en ons te laten toeten toat Bier 
in gebaen fal 3ijn/ fo gn ’t boo2 03ob en fijne jBajefieit 
foub toillen beramtooo?ben/ &c. 

TDen 16 Ifêep/ iS buiten ber ftab bart jBetBelen 
in een feicin ^02Pftert / genaemt jBolljcin / een Bieine 
bcr.'aberinge ban bie ban be<©crcfo2mccrbcBeligie 
getoeeft /altoacr feber jpebicantban be feibe Beligie 
een bemnninge bebe: ïDan alfo baer omtrent uit 
ber ftab iBedielen quant toanbelen een 3!an <©uant 
öicnaer ber felbCr (lab / cn be bergaberingc gctoacr 
toerb / fo riep befdbe tot berfcBeiben reifen / om bc 
feibe bcrgabertngivberbacrt te maften of boen feftei# 

'ben/ goebe mannen ftomt acn/ goebe mannen Bomt 
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ban fTjne naaiefldt/ en gemene rude Dec^eberlan* 
öen ban Bertoacrgf-obec; maec aengacnDeD’affaicen 
ban Baer regimenten m’tgenerael / fonOcr Be toete of 
confent ban bcijgei-bolb/ en fouDen fp niet bonnen 
nocB bermogen fïcö t’onDertoinDen te confeitterenin 
eemge fabe/ en aengefien Dat Daer maer bier Com# 
bagmen en toaren ban Baer regiment binnen 2fint# 
bjerpen / BegeerDen fp eenigen tijb om bare C5e# 
öeputecrDe te fenben acn Dare af toefenDe Compag# 
ttien. 

Cn alfo De p?efcntatie DenluiDen geDaen / toag ban 
fecr bleiite importantie/ cn Dat Ijiec boo?tijDö noit 
Diergelijbe en tnaO gebmibt/ bp De bronc ban *§pan# 
gten tegen De ©uitfe $atic/ en Batnocljtan.ODcfcn 
BanDel fouDe mogen toerDen geborDerten op't belle 
boo?geöouDenfjaerIieDer^njgö-bolb/ berfoefjten De 
boorf3 Colonellenen öaceCapiteinen/ Dat men met 
BenluiDen eerd fouDe af refienen ban alle t gene Dat fp 
en Bare Capitcinen mocljtcn ontfangen Bebben/ en 
ban’t gene Ben nocB fouDe mogen cederen/ Ben met 
eenen bcrBlarcnDe DenttjBenberfebectBciD/Bie men 
tien fouDe geben boor Oaec rede / Dat 00b De berfehect# 
BeiD nergeité anDeröen fouDe toefen Dan in’tlfteifct# 
rjjb en in’t begrijpDeg felfss/ alfo anbccfiitébcfene# 
gottatie of BanDciinge tot geen goeD effect en fouDe bo# 
men / en meer beracBtertnge alöbojDeringeDcc fabe 
berooorfaben / Dat men Den Coloncllen 00b fouDe De# 
figneren feberen Dacö/ toamteerDe nfcebcningefou# 
De gefcfheBcn / om Ben Capitcinen en aitDere <^ffïcte' 
ren ’t felbe aengaenDe/ Dacr ban te aDbectecen en 
toaerfcBOutoeitf 

©e boorfcBrebcn Coloncllen en Capfteinen ber# 
Booptcn Dat fijn ï^oogBeiD en De ïfeecen Staten Cté# 
neracl fouDen opficBt en confiDeratie nemen op De 
Dienden / grote acbeiDen/ moeite/ pijnen en patien# 
tien bp Ben cnljen bcijg^-bolb geleDcn/ DenttjDban 
5 9 maenDen lang/en Daerom Ben prefentatie Doen ban 
meerDer gereDe betalingebanBaer acBtertoefen/ en 
met Ben niet rninBet te BanDelen/ Dan met Bet anDer 
bcijeté-boibban fijne Ifèajedeit. 

Cn naoemael De nooD of importantie/ en’t goeD 
fiicceö of bozDecinge Defer fabe of BanDel toel bcceifcBs 
te / Dat De Coloncllen felfss Daec ban fpraben met fijne 
l^oogBeiD : fo baDen fp iuiBenen BareCapiteinen/ 
Dat De J|eeren<0eDeputeerDe ban fijnI|oogBeiD/ en 
Der ^eecen graten fo beel toiTDen Doen benejfeité fijne 
^oogBeiD/ Dat De felbe fouDe gelreben Baer te noe# 
men febece plaetö / Bet toate fSCnttoctpen / JBccBc# 
len of aribece buiten De daD ban 25:u|fel/ om Ben bp 
fijne ^oogBeiD te mogen laten binBen. 

©e boojfcBieben ï^eeren <0cDcptiteerBe beDanbten 
0epi|fee ïjeboorfcBrebenColoneUencnBun Capitcinen grote# 
•en ST Ujr bah Bun goeDen toille cn affectie / Dicfe Droegen tot 
óepu’ aDbancement en borDennge ban Defen BanDel: en 
;eetöe / nopcnDe ’t eerde poinct ban Datfe toilDen fenDen Bare 
K* <0eDcpnteerDe acn D’anDere Captteinen en Officier^ 
doo?o ban Baer regiment: feiDen De boorfcB2cben «ü5eDe# 

puteerDe / Dat fp ban toegen fijne ï^oogBeiD en ^ta# 
5555* ten lad BaDDen / om te fcljoutoen alle inconbenicnten 
coio> en ongecegeltBcBen alreDe obccgebomcn / en nocB in 
aeiiem apparentie/ men jegcntooorbelijb fouDe tractcrehof 

BanDelen!/ mettegeenebinnen SCnttoerpen toefenDe/ 
en Dat fonDer prcjuDictie ban D’anDer Compag# 
uien. ©e Coloneté fouDen terdonD mogen beebta# 
ren Bare meninge/ op De prefematïcn en offeren Ben 
geDaen ban toegen fijn ïgoogDeib en Der i^eeren ^ta# 
ten/ om Daec na 00b te beedaen D'intentie of me# 
ninge banD’anDcre abfertte Compagnien / om ban 
geiijben met Baer 00b te peoceDecen tot af-rebe# 
ninge. 

Cn belangenDe D’aftebeninge/ becfebertBeiB / en 
atteemtnatte/ gaben booranttooo2D/ Dat fp beretD 
toaren promptelijb te berftaen tot afrebentnge / (uit# 
genomen met De Compagnicn Daer mcDe alreDe ge# 
BanDelt toaef/) en Dat boor Ba^r rederenDe acBter# 
dal / De felbe fouDen gegeben to02Dcn beBooeUjbc 
brteben ban berbanDc Der i^eeren Staten <r3enerael 
Defer j^eDerlanDen/ met tttffcBenbomingebanD’ob# 

II. Deel. 

iigatten ban fijne l^oogBeiD / op conDttie ban Dal 
De felbe tedefouDcbetaelt toerDen op bier jaren/ bp 
egale of geltjbe portien: toaer in De Colonelg Ben 
niet en Bebben te bertoonDeren/ aengefien Den gro# 
ten noobcniafl/ öaer Defe ^cöcrlanDenjegentooor5 
Delijb Ben inbcbonöcn/ en Dat Bet felbe té gepleegc 
metten anDeren <©uttfe Colonellen/ felfjs inDelefte 
oorlogen tegen ©ranbrijb/ en’tmifBaegt De<0eDe# 
putceröe fecr / Datfe niet borDeren bonnen prefente# 
ren / om D’onmogelijbBeiD ban De Staten en EanDen. 
<én Dctoijïe De Colonellen felté begccren te fpreben 
met fijne SfoogBeiD/ prefcnteerDen De <23eDeputeerDc 
fuift officie te Doen/ Dat’t felbe fouDe gefcBicDen ten > 
nlDee eerden Doenlijb toefenDe / bcrfoebcnDe nocB / Dat 
DcColonellen fouDen tolden accepteren Dcfeforeöe# 
bjbe prefentatien/ Daer Door 00b fijne ï$oogBeiD te 
beter liifl fouDe Bebben/ om metBaerlteDentefpre# 
beit ... >. ... 

<Dp al ’t todbe De Coloneileh berblaerDen / até nocB 
tebreDen te toefen/ ftcB t’accommoDeccn fobelcmo# <stnrc» 
gelpb fouDe toefen / peefiderenoe niettemtnDat men 
boor alle faben/ cerfl mctljaeren Baer bolb fouDe fU “a- 
nalijben afrebenen/en Dat fp Dan fouDen gereet toefen/ t>oo?fj 
te bomen in borDer communicatie met fijn^oogljeiD/ 
ban toegen cn in Den name ban fijne jBajedeit / in en nciinl 
tot toierté Diende fp toaren. 

^e *£5cDeputcerbe ftcnDe Dat fp niet anDcns en bon# 
Den uitrecljten/ Bebben Baer rapport aen ©on SoOari 
en Den Staten <©cnerael geDaen. €intelijb té goeD 
gebonDen/ Dat fijn l^oogBeiD Door fijne autoriteit / Dc 
fabe fouDe bpDer BanD nemen / en öatljp totJBcclje# 
len De boorfj i^oogDuitfe Coloncllen fouDe befcBrij# 
ben/ en Daer meDe mieteren ban Ijcnbetalinge/ af# 
Danbinge en bertreb uit Den lanDe. ©e Staten boorf? 
Bebben miDDelretijD alle naerdigBeiD geDaen/ om 
gelD te bebomen totte betalingc Der felbcr / fa met gclD 
op intered te licBten/ até ban De ^rotonden in’t 
particulier / fenDenDe tot Dien einDeop bele plaetfen 
becfcBeiDcu €ommi(fari|fcn cn <0eDeputeerDen / om 
De felbe te tnDuceren tot opbrengingebangelD.. ©on 
<3[an té Den bijfDen S»bp uit 23rufifeï na,fBecljeIen ©0» 
bertroeben/ altoaer Bp fecr Ijeerlijb in gcljaelt té. 
©ocB eer Bp ban truffel bertrob / Beeft Ijp Den ^ta# na me> 
ten boorgebouDen / Dat 3P De toapenen fouDen acnnc# cfjcicn. 
men tegen Den pince ban ©rangten / Die Bp fetöc Dat g®ou 
Den breDe gebroben BaDDe / Door Dien Bp Die ban 2Cm# ftouö öc 
derDam focBt te beDtoingen onDer fijn goubernement/ Staten 
feggenDe Dat bp alDien Bp toaer in ^pangien/ of g|ta* jyjL 
lier»/ Datljperpreffelijb oberbomen fouDe/ omtebe; betoap. 
fcljermen De ouejlie ban Die ban ?8mflerDam / ’t toelb nen \ae> 
De boorf3 Staten oorfacb gegeben Beeft ban groot tö/rnf%" 
mideoutoen: DocB feiDen fp Die fabe bereifcBte meer# tegen 
Der en breDer benniffe / eermenDie fouDe bcBoren te feu 
fliffen Door D’oorloge/ uit Detoelbfo beel ellenDen en 
batijbigBcDen boort?S Bomen/ Dip men beBoorDe te tangten. 
fcBotitoen/ bpfonDcr naDien De Decifte ban alle gefclnl# 
len bonDen geflicBt toerDen in een tocttige t’famcn# 
fprabe/of in De toettige UergaDeringe ban Dc <8ene# 
rale Staten. ©art- 

©on 5Ian nu tot TOccBcIcn gebomen 3ijnDc / Beeft aan 
Bp beginnen te BanDelen niette boorfcBrcben I|oog# iionacu 
Duttfe Coloncllen/ in boegen Dat De Staten niet an# "‘“Jf 
Derss en toiden/ of BP BanDclDe tecgocDer troutoe/ buure 
fcBreef Dagelijr ober aen De (©eDcputcerDe ban De coio* 
Staten Cienerael tot Bruffel bergaDert 3tjnDe/ 3ijn 
toeDerbaren : opentlijb BnnDclDc Bp mette felbe op# Staten 
ten boet Dien Bp mette Staten BaDDe genomen: maer mentw 
fecretelijb tcacteccDc Bp mette felbe/ Datfe Ben fou# ae- 
Den boegen tegen De Staten / fuïr naDcrBanD on# 
DeBt té getoorDen Door De brteben Die getntercipt* 
eert 3ijn getoced/ niettemin op Dattct fcBijncn fou# 
De Dat Bp ter goeDcr trontoen DanDelDe / Beeft BP 
D’anttoooeDe Der ©itttfe Coloncllen aen Den Staten 
obergefonDen / fommarie inBouDenDe. 

©at fijn Hjoogfjciö toel fcberïijb maclj geloben/ 
Dat fp niet alleen in Dit / maer in alle anDece meerDer icn ant> 
faben bereid 5ijn/ fijne jBajedcit en fijne ^oogBeiD/<tooo?b op 
ootmoeDelijb tegeBoorfamen / felfgi boorBwi t’em# 

S3? ^ ploperen 
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en fijne i^cogQdD baer uan alrcbe gcUonben IjeüOen 
b’cffcct: tttaerUinbrube be P2efentatiemet anberOtc 

7’ toefen ban al ’t felUe / bat cnlanr met Ijenlteöen Qcöan- 
75 bclttoaginbe ffabUan 2£nttocrpcn/ boo?bc Igccccn 
33 

33 

33 

Ciebcputcerbc baer Uan Det Drijgö-UOID feer bertoon? 
berttoaren/ toefenbc’tfclUc fofimpel en uocumaelg 
nooit gcDoo2t/ fulr bat bet onber Ijcn gccaufcert liabbe 

;; alteratie cn mifnoeginge/ oelijft fp meenben öat 3pn 
ï)oogljeib tod liabbe Uerffaen. i€ec fclbec oojfacu en 

” foitben bcboo?f5 Colonellen / be boo?f5 p?efentatic Ijen 
55 UolDniet bobben booj Ijouöen/ b?c|enöe of al fulr ge? 
3’ beurbe/ battcrfiiliie garüoullic boo? foube ontffaen/ 
5 bat3ijne fBajeffeptcn befe üanbentoel moebt ff2cc? 
7 ben tot grote fcljabccn intcrcff. ©aecom/ en op bat 
35 fnn ïkoogbetb en alle betoerclb moeljtenftcn / bat ft» 
75 anbccö niet en facDtcn/ ban alle ruffe/eenigbeib en toe* 
7’ be in be aanben/en bat fp Ijarcnt Ijalbcn (bc^eob 
7’ totff) bcfabc gaccne fouben uttboeren totceniggoeb 
7 effect/ om te feljotttoen alle ftffpicie baer mebe men Oen 

foube toillen bclaffen. <©e feïbc Colonellen feggen/ 
boetoel Det toaö tegen bare aiuontcit/ enbeobecoube 
coffume en getouiD / tuffcljcr1 anbere ^uitfen tot noch 
toegcobferbcert/ batfp te toeben toatenten regarbe 
uan 3tjne l$oogbcib/cat fo bette fijne l^oogljeib 02bon? 

„ neetbe iemant in be ff ab uan ^nttoerpen / niette o?bi= 
3, narife Contaöo?esi of ïïcDcnaercsuan 3ijne jBajeff. / 
„ te fcïmjben aen be Capiteinen uan Date ïlegtmen? 
„ten / op batfp met alle biligemiefouben afUaetbigen 
„na 3ü!ittoetpen Date Commifcn/ om albact te Uec? 
„ ffaen totafceUeninge/ be toelDe gelrguibcctt engcap? 
„ poinctecrt 3ffnbe/ foube fijn l^oogbetb alf ban mogen 
„ boentractcten bpbe heeren Commiffariffen Uan ben 

33 
33 

33 

33 

„ ïteifer met Den uolli / op ’t ff uD Uan Denne Uetalinge en 
UecfeDcrtlieben/en fo fnluiben alf ban Donben boen ent* 
gen goeben bienff/en fouben’t fclue niet nalaten te boen 

" fo Uecl Den mogelijD toato ’t Ctenc Uoo?f5 té bocljt Den 
3, Det albaet ejtpebienffe/ en ben beffen toeg/om tot cenig 
„ goeb einbe te gecaDen / Den gebiebenbe feet ootmoebe? 
3, lyD tot ffjnc i^oogljcib / $ c. 

Icnfijrj» 
De- 

(?. *«-i 

DU heeren Staten <£5cnctael uerffaenbe/ bat be 
uoo?fcD2cUcn ijfoogbuitfe neigend toe en toilben 

Uetffaen: maecöatfe Uoo?al toilben ectffDebbenbat 
men met Deniicben foube afteDencn / om alfo tijbte 
totnnen/ alfo bat baer Ueel tijtté mebe foube booffopen/ 
en batfe mtöbcltctijb moffen onberDoubentoetbentot 
Doffen Uan ’t Hanb / ’t toelb alff al na bet Staten me- 
ningc gtnnc/oUcr be iooooo gulben foube belopen alle 
maenb: maec na bemeningebee <©tntfe/ foube Det 

©e^ta» mei belopen 180000 gulb. alle maenb. Rebben eimitjD 
ten Me» yacj; jjocn acnbiebcn Uolgenbc be tcfolutie bp Daet ge? 
Sttfete nomen ben 20 gjunp/ inplactss Uanttocmaenbenin 
Betalen gdbe / toie utaenbeu in gelbe contant / en een maenb 
ö?,e in laDen/ cn bat / rnttO batfe baer mebe fouben Der? 
ÏSfS trecDen uitten fftanbe / latenbe Date gemacljtigbe om 
ueiij / en poo2ttf af te rcDencn / en toatmenDen ban fcljulbig 
Eett «Mn foube blijUen / foub men pact betalen op febete termijn 
SS nen/baet Uotcnöe Staten cnooh ffjn^oogDeib/tet 

begeerten Uan be Staten/ Denluiben toieUen Uan obli^ 
gatten en Uetbanb fouben ïcüeten: maet toatpjefem 
tatie men be felUe bebc/ Ijet toaö alleö te UctgeeffS/bocD 
Ue Staten en toiffen niet/ bat Det fdfbc quant boo? fijn 
©oogDetb fdUe/bie Den-ünbcn felUe baer toe fecrete? 
DjD opDitff e. <©e Staten ban fienbe / batfe niet met 
allen niette uoo?l5 <©uttfen cn Donben uitrechten/ Deb« 
ben ten laetff en goeb geuonben/ om ecttö baer af te Do? 
men / te UetfoeDen be ^eeten ?ïmbaffabcutef uan ben 
Éeifet / batfe Den toilben boegen bp fijne ïtoogDetb tot 
jBccDden / en Date autoriteit ntebe tnterponcren/ om 
tot een einbe te mogen getaDen: maet alfo befelbe 
mebe niet ctt Donben uitrechten / fo heeft 3ijn ï^oog? 
Detb bcfdUe/mitfgabcr.ö be ï^ccrc ban ïSafftngem/ 
toebetom gefonben aen beuoo?f3 ï^eeten Staten / om 
Uan alö te boen monbeltng rappo?t / be toelDe geDooit 
Ijepbenbe/ fo Dcbben fp na rijpe beliberatte/ be felUe 
toebetom bo fijn ^oogljeib gefonben/en aenbefdUe 
benaUolgcnbe btief. 

15.7.7- 
A/f Yn Heere, hebbende gehoort ’t rapport vaïi mijn ’t 
^■^Heeren d’Ambaffadeurs, en Gelubde legeer de van 
fijne Keiferl.Maj,en van den Heere van Ra{fingem,en ren^ta» 
andere Heeren by ons verlbcht op ’t ftuk van de Hoog- ten 45e» 
duitfen, zijn wy feer verwondert geweeft,dat fy fo be- 
fwaert zijn, gemerkt de redelijke aenbiedingehen ge- gjan/tot 
daen,ten aenüen van den uitterften nood en ellende, 4H0ecfje« 
in welke defe Landen jegenwoordeüjk gevallen zijn, 
geen infien hebbende, dat-hun achterftal hun begin ge¬ 
nomen heeft by de kleine difcretie van de Heeren uwer 
Hoogheids Voorfaten in ’t generael gouvernement der 
Landen : hebbende de felve befwaert meteen oneind- 
lijk getal oft menigte van onnodig krijgsvolk, tot gro¬ 
ten ondienft van fijne Majefteit: niet te min gelijk wy 
wenfehen uit defe benautheid te geraken door een goed 
verdrag,fo hebben wy,de voorfz Heeren Ambafla- 
deursen andere Heeren Gedeputeerde verfocht, hen 
byuwe Hoogheid weder te vinden ,om door des felfs 
autoriteit delen handel te voleinden , hun hebbende 
verklaert de laetfte refolutie die wy genomen hebben 
op de middelen van onfen vermogen : welken volgen¬ 
de , wy uwe Hoogheid onderdaniglijken bidden de 
goede hand te houden, dat in korte dagen alles gebracht 
mach werden tot een goed einde, en dat ubelieveons 
te helpen met uw autoriteit en credit. Wy hebbende 
voorfz Heeren verfocht, alles uwe Hoogheid particu¬ 
lierlijk te vertonen , biddende hen-luiden te willen ge¬ 
ven gelove en credenrie 

Mijn Heere, wy bidden op ’t alderootmaedigfte ge- 
recommandeertte wefen in uwe goede gratie, en dat 
God den Schepper u Hoogheid wil geven alle goede 
voorfpoed, uit Brufifelden 2? Juny, 1577. Onder- 
flondjuwe Hoogheids onderdanige en gehoorfame, 
de Gedeputeerde van de Staten Generael, vergadert 
totBruffel. Ondertekent, Cornelius Welemans. ’tOp* 
fchrift was, Aen fijne Hoogheid. 

<^e refolutie Uan öe Staten <©enerael in ben Uoo?f5 
toief gementioneert / toag luiöenbe atouolgt. 

DC Staten <©cnerael geDoo?t De&fienöe ’t rappo?t 
pan mpn ï|eere ben 23aron Uan öaffingem en an? ne Der 

berelceren <©ebeputcccbe/ om te Danöclen metten ftatEn 
Colonellen cn Capiteinen berï|oogbw'tfen/engefien SS'5» 
’t abUijsS ber ^eeren tCmbaffabeursf en <©efubbele? PenDe h 

geerbe Uatt3öne üeiferitjDe USajeffeit / UerDlarcn/ bat ött 
Doetoclfpgeljoopt Dabben / bat beUoo?f3^oogbuitfe JSJS* 
fonbec Uoiber ftoarigDeib boo? te toenben / Dabben «* 
t’aenuacrben b’aenbicbtnge en p2efentatic Dun gebaen cc 
Uantocgcn ben Uoo2f3 ^tateni ato toefenbc befelUe cc 
meer ban rebeUjD/nocDtansi fienbe bat 3ijneJ|oogDeib cc 
Dentoel Dccft toillen cmploperen of gcÜ2uiDenin befe « 
faDe / en bat DP öe faDe fo feer ter Dcrten neemt / 00D cc 
om te betonen batfe niet en begeren / alö eenmaelte cc 
U02berenbefen Danbcl/ boo2allemogelDDemibbelen/«« 
omalfotefcljoutoen alle onDciIenenbefo2tocn/biein c« 
befe faDe foube Domenteontff aen. Rebben beffoten en cc 
gerefolUeert / ’t gene Uolgt / alles? fonbec P2cjubicie Uan 
ben inDouben Uan be pacificatie/en eenö anbeeö recDt. « 

^n ben cerffcn/ batmen teeffonb fal afrcDenen met? « 
te CicbeputccrbeUanelDeCompagnie/ bpCommif?«« 
fariffen baer toe te 02bonneren/ en op fulDen plaetfe ato « 
fnne ï|oogDciö betcDencn fal. tc 

qjn toelDe afrcDeningc men aftrccDenofDo2tenfal/ cc 
eerffclijD’t gene be Colonellen / CfficiecjScnfolbaten « 
ontfangen Dcbben in betalinge/ leninge enDulpeUan «« 
gelbe / Uitoef / munitiën / ferUicen / gebeelten en bier? « 
gelijDeUcrffrecDingen niet begrepen in Dun beffclb2ief. « 

mebe ’t gene 3P Uen Staten / ^teben / ^o^pen ‘c 
en particuliere perfonen mogen fcDulbig 3ijn. cc 

<©aec en boUen al ’t gene fp gegeten/of Uerteert Deb* ‘c 
ben / tot bifcretie / ’ttoclDDun rebelpDfaltoerbengej<c 
eff imeect U002 pber bag / en na abUenam pbersf Dooft/Ec 
na bat Dun 02binariö gagien belopen. tl 

3BelDe afrcDeningc fal moeten einbigenop’tfpoe? 
bicljffc/ en fclfs? binnen ben tijb Uan ben i o gluip eerff?cc 
Domenbe; en be felUe geeinbicljt 3000e bp be Com?<c 
pangnien/ fal clr ber felUe gcDouben toefen/ binnen cc 
ben uoo?(5 termijn t’aenuaerben b’offren enp2efenta? 

tien 

tftefofa/ 

\ 
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„tien tier t»oo?f3 Staten/ Begrepen in3tgcfcfjaift ban 
„ pare refolutie banöen 20 öefer maenö 3!unp/öacr ban 
» copiepiermeöegact. 
„ cn fullen onöertuffcpcn tot pun onöerpoub ontfan# 
j5 gen öelaettfe leninge/ om öe minfee foule of beroerte 
„ ter plaetfen baer fp toefen fullen/ en baer fullen 3p pen 
« moeten te b?eöen fielten / fonber eenige infiantie te 
j> boen / Pracpt of gctoclö te gebjuipen om meer te peö# 
« Ben/gclijPmenbcrfïaet öat 3? gebaat pebben/entn 
ï) bdc plaetfen boen / en befen bolgenbe fai 3tjn^oog# 
?> peiö berfoept too?öcn / pun te fcp?pben particuliere 
5j b^tebett; 
55 Cn t’einben b’crpiratie ban ben termijn batmen 
» berfiaet / bat ö’afcePcningen Tullen 3ijn gebaen/ en bat 

bp geb2cPea$ öoben / 50 boo2 gecaffeert fullen too?öen 
« gepouben/ en gefrufireert blij ben ban be leninge öte 3p 
j> pjetenöeren- 
3» €n gelijp boben be particuliere etertjen bec folbaten 
” af te treePen aio boojf3 bebonben toccö / bat bppun 
33 tmjben / poeren / Pinöcren en jongens? / een ober grote 
”fcpabcbpgcboegtiO/ te boben gaenbe punfolbtje/fal 
« men belaften aen te pouben/ bat fulje oppunafrePe# 
” ningc met een mcrPelijPe fontrne gequiteert toeröe/ 
»»gemerpt pun lange onberpoub/ begrootpeibbanpun 

fcpulD/ en onbermogentpeiö ber Staten ban meer te 
s’ ponnen oplncngcn. 
99 cn bat be boo2f3 ïgeeccn <©eöcputccröe bp 3ijn 
” Sjoogpciö toilien aenpouben / bat pp / om be rebenen 
35 fo menigmael berpaeït/beliebe be fieben terfionb font# 
33 laften ban be Igoogöuitfcn / en fonberlinge be fiab ban 
33 SCnttoerpen / en ’O Jitertogcn-bofcp / fonber ben boo?f5 
33 termijn te bertoacpten. 
33 CintelijP na bien geen anber mibbel boo? panben 
35 iö / aio boo2f3 io / toefenbe pun uitterfie / fonber meer 
33 te Ponnen berfirecPen / noep in anber communicatie 
33 te Ponten/ be boo?f5 ï^eeren <®ebepnteecbe befen ge? 
33 confïbereert/ fullen 5pn ijjoogpetö bibben in ben na# 
53 me ber boo?f3 Staten / ingeballe be Stoogbuitfe be 
33 boo?f3 mibbelen niet en toilben aenbaecben / bat pent 
33 beliebe tot pun protectie befe faPe ter panb te nemen/ 
33 om ’t lanb te berfeponen ban alle bo?bere plonberpen/ 
33 eractien en gebidben ber boo?f5 ï|oogbuitfen/ tot tod# 
33 Penbeboo’f3 Staten niet ingeb?ePe en fullen toefen/ 
53 allepulpe en gcpoo?facmpciö tebetopfen: en ten fel# 
33 ben einbe te aöberteren/ be25enben en Compangien 
33 ban <£>2öonnantien/ te boet entepaerbe/ pungereet 
33 te pouben/met alle anbere mibbelen bic bp ber panb 
33 3fjn, <©cbaenin252ujfelbenz53lunö/1577. 

Cf pebben meöe gefcp2eben aen be UBagifiraten ban 
rSaci fieben ban Sünttoerpcn / ®2eba / ’O ^ertogen- 
fcs?öticn bofep / bergen op Eoom / Steenbergen / C5?abe/ 
«“ J* Campen / '©ebenter / $c, baer be l^oogöuitfe in gat# 
Scn nifoen lagen / bat alfo pare C5ebeputceröe binnen be 
tan tie fiab ban jBecpelen boenbc toaren en negotierenbe/om 
Khp af1M tePcnen mette ^oogbuttfe folbaten in pare Stc* 
Uoa” öett leggettbe / baer in alle nacrfitgpcib gebaen too?be/ 
buttfe ten einbe be Steöen en &anöen baer be felbe folbaten 
£2**“ toaren/Pö2tding moepten ontlafttocröen. <©atnocp# 
focniaf tattè pangenbe be felbe negotiatie bannobe toao/be 
aen. boo2feibc folbaten te geben pet P2e}t of leninge ban 15 

bagen / boo? be lejie reife / ten einbe bp faulte ban bien 
geen ïntonbenient of befo?b?e en gefepiebe/ en fo fp lui# 
ben geen gelbboo? panben en pabben/ batfebaerom 
niet Ponben laten tefcp2ijben/bat fpluiben paer uit# 
terftebeft öo;n fouben/ ombe boo?f5 leninge ban 15 
bagen op te btengen / boo? be folbaten in pare Steben 
ïeggenbe/in ber boegen aio fpboo? befen gebaen pab# 
ben / en batfe pet baetom te lieber bepoojben te boen/ 
om battet öe laetfle reife toao. 35eo fouben fp be felbe 
boen öepefeperen bjieben ban obligatie / met belofte 
batfe geremboufeert fouben toerben bpöe <0enerali# 
teit / ban alle öe penningen öiefe geabbanceert pabben 
aen be boo2f3 folbaten / 3eöert öe maenö ban jjBep / en 
öat ban öe eerfie penningen öte pjoceöercn fouben ban 
’teerfie accoojö/öat bpöe generale Staten gebaen 
foube toerben- 

boo?f5 staten pebben 00P bcio? ben ^ecre ban 

<©20benöonP 55on 3!opan boen aenfeggen / bat pp 
00P aen be Steöen baer be ^oogöuttfe folbaten in 
garnifoen lagen/toilbe fcp?ijbcn/batöefelbe öelefte 
leninge toilben aen öe boo^fj ^oogbuitfe berfepieten/ ©on 
’ttoelPpptoilligtoao te boen/alleen fcpjeefpp/batbe 
btjf compagnien leggenöe bi nnen tieurmonöebppaer 
mofien berfoept 3»jn ban leninge / alfo öte bermitO röticn 
b’armoebeöerfelberfiebcn/fopptoaö gciufo?meert/ ^nöc 
foöoo? pare t0eöeputeetöe/aio öoo?ben i^eerc ban §rCnrEcn 
^iergeO/öcnColonel i>oltotj!ercn3ijncCa’pttcüien/ rad rot 
t felbe niet en bermoepten te boen- »?«#!• 

^Pfcp?cef pen-lieben ooP/öatfp toel pabben Pon# 
nen berfiaen/ poe fo^gbulbig pp 3cöert fijne aenPom# 
fic in bit <G5oubernement / getoecfl toao cm te berfoj# 
gen ’ttoclbaren/rufle en toeeöfaempeib beo EanöO 
ban pertoaerO-ober / en öat pp befe fo?gc altijö ter per# 
ten pebbenöe / toao geötocngen te feggen/ öat pp boo?# 
boben facp ban grote inconöenientcn en öefo?b?e / fo 
men niet pacficlpp toe en fage / om eenige Detalinge te 
boen tot onöcrfiant boo? öe folbaten inbe o?öinarife 
garnifoenen/fonöerlingin ben lanöe en 45?aeffcpap# 
pc ban i^encgcutoe / toefenbe getoaerfcpoutöatöie 
ban jiKarienburg en ppiiippcbille alrebe feer toaren 
gealteceert /Pegerenöe öat fp toilben inften en obertoe# 
gen / bat fp bp geb?epe ban Octaltnge/ geen ber jiant en 
maPcn te nemen met anber oojlogoboiP mtbbenin 
’t Sanö 3ünbe en noep niet betaelt/ toant fp toel Pokert 
confiöereren toatter uit fctiöc bolgcn/inöcn ujb'öie 
boe toao lopenbe / öat fp lieöen öacrom baer in ö’02ö2e 
toilben (iellen öie baer toe beretfepte/ en niet toelaten 
öat öoo? berfuimenitfe / of acptelooopeiö niet en qua# 
me te ballen in faPen/ bic bcrfïortnge moepten beroo2# 
faPen in be gemene rufle/bie men fo feer toao focPcnöë. 

jBebe berfoept pp of fp fouben te b?cöen toefen ’t ber# 
fcptl tuffepen öe ^uitfen toefenbe / enballenbe opöe 
afrePeningen te toillen pellen in panöcn / en op be uit# 
fp?aPe banbe 3Cmbaffaöeuro beo jjetferö / cnöegc# 
fuböelcgecröe albacr toefenbe/ ö?ocg penooPboo?öe 
ftoarigpeben biemen bonö in be afrcPeningc banbe 
^uitfen/ aengacnöc be Compangien / getoeeppeb# 
benöetot©alencpn/ <Doo?niP enclöcrO/ toaeroppp 
pace anttooo?öe toao bertoacptenöe. 

TT31cc op pebben öe Staten boo?f3 geanttooo?ö/ 
-LJ-öatfpmctalrcnaerpigpeiö aen allen o?benfocp# 
tenöerupeteberfo?gen/ ennietnaeren lieten te boen tenam 
allco öat pen mogelpP toao/ om penningen op te b?en# ©on . 
gen en te berfamelen/tot bien einbe noötg. ©aöenpem %alu 
öaerom 00P bat pp ten aenfien ban öe nooö baer fp pen tc: 
inbonöeit/ noep boi)? een Pleineujö toilbe patiëntie cc 
nemen/ aengaenöepct rcmbourOban be leninge öie cc 
fpn Hoogpeiöpaer gebaen paöbe/ totte bolboeninge (£ 
banbe 300000 guiöcno/ totbertrccPingebecSpan^ £e 
giaerben: alfo ben nooö fulp gebieben ober pact pab# c£ 
öe / batfegeen mibbelen pabben/ pemöe felbe noep t£ 
toeber tc geben/ tot batfe boo? een gebeclte ber fcpulöcn cc 
biefebetalenmopen/toatbcrlicptetfoubentoefen/ in « 
toelPe/ gelppinbele anbere toelöaöcn/ pp ben pliept cc 
baer met fp pem berbonöen toaren/bermeeröeren fou# c£ 
öe/enpenlutöentebeceibcrbinben/ om pem alle on# « 
öcrbanigenöienfïteöoen. « 

SP pabben 00P naöer oberficnengeconftöercertöe ££ 
tractatenen appoictementcn/ 00P ö’02ö2cgcpa|Tccrt cc 
inbefaPebanöe^oogöuitfe/ namentlijP pettractaet ££ 
gemaePt met 3tjne i^oogpeib / berPlaeröen öacrom « 
met goeö funöament en rcöen (onber correctie noep# ££ 
tano) bat 3? niet en Ponöen/ noep en moepten ber(ïaen ££ 
too?öen/ gepouben te toefen in eenige faPen aen be na# t£ 
bolgenbe Compangnien: tc toeten /öcöpeCompan# ££ 
gien ban be regimente ban jpronobcrgen/getoeefï fpn# £« 
öe tot ©alenepn / ö?ie anbere ban 't felbe regiment ge# ££ 
toeeit 5pnöe tot ^>002niP / een anber ban bien getoeefi ££ 
3ijnöe tot ipielï/ een Compangie ban ^oltoijlerge# ££ 
toee(ï3pnbetót Uibelle/ en een anber banCapitcin c£ 
Cartebecqbanöen felben regimente/ getoeefl 3pnöe« 
teC*elbernaPenen<0eml)lourö, ^ ££ 

3®ant aengaenbe öe ^uitfe ban ©aienctjrt/toag £e 
tractaeten appoinctement mebe gemaePt bp’t toelPe ££ 
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„ 3P guijt gefcDoIDen Baöbett bc n Comnk / te Staten en 
„ ’tlanb/’ttoelk foklacttoaö/ öattet ban genen ncöc 
p, cntons?’tfelbe te öifputeren/ toefenbe De felbe^ust* 
„ fenmetgefunöeefttc p2etenberen eenige afrekemnge/ 
„ notöbetaUngeaensijnê ^ajeflctt/ nocö aenöeStee* 
33 ren Staten. 2Söberterenbe niettemin Dat Bet geerBi? 
3, beerbegefcDjifte té be acte banöc gmtanüe eno?fgt= 
33 neeï appoimememc met IjenlutDen gemaeftt/ban \ ge* 
33 nc mondelinge toas? gcanc|ïeert tn.©aïenci)n. 
33 3^e benbelcn en Ccmpagnien ban <^oc2mk / befel* 
3> beljebben bp o?öonnautie ban bc fileren S5abenban 
33 Staten bp fijne üföaj. gecommitteert/ tot’tgouber* 
33 nement ber binten ban ficrtoacrs?-ober / gecaffeert ge-' 
33 toeefï/ en5ijrt berfonben in ijaerlanöetl/engelciöof 
33 geconbuifeert tot cpöe ^romicren/ enbebenbefelbe 
33 bobenöient’Baren Hcrtreckceeb/ bat fp in fes? maen* 
33 ben niet Dienen en fouten tegen 3öne iBajefieit/be 
33 Staten en üanben / en gaben Cjïagters? of C5pfeïaers? 
33 tot berfekcrcfjeiö ban ben CommifiTarté Baren Con* 
33 bucteijr / en 3ün baer na berfonben in 33int fïanb / bol* 
33 genöc bc tnieben ban b2p gcietbe ban ben XSabc ban 
33 state. ^aerom niet 3ijnDe in ben / noefj bolö 
»3 ban ootlogc in toefen/ nocl) in’tlanb/ ten ttjbc ïjet 
33 trartaet met 3ijne ï^oogBeiD toas? gemaekt/ en ban niet 
3> gefetb nocD geinfereert too?ben/bat fn fijn begrepen on* 
33 berbegenige/biêbeboo^noembe Staten fiaböenbe* 
33 iooft te betalen / até toefenbe bantebo2engcappoinc* 
33 teert en gecontenteert / fjebbenbefelf^be^tatengmjt 
33 gefrboïben / aic? bleek bp fiaeilteber appoinctemcnt. 

(F- *’0-\ €ot Dien [pjopooffe lioitb ooft ’t % artitul ban ben 
55 trartatc met 5jjn ^oogfjeib gemaekt/ nopende’tfiuk 
53 banbe^uttfe inbefer manieren, uitent acto?beren/ 

33.3 Hameren cno^bonneren/ bat alle en een pegdijbban 
35.3 onssooelogöbolk/Spangiaerbcn/ ïtfaogbuitfen/ %z. 
3333 jegcntooiwbeltjk toefenbe inonfe boojfeïbeJ^ebetlö»* 
5333 ben / (Uilen moeten bertreeben / de. 

35 ©vier uit moet berfiaen toeaben/bat in’t mtnjïe niet 
33 enraekt bc bno?f5 lifoogbuitfen ban <©oo?mk/ nocö 
35 anbere bic ten ttjbe ban’t tractaet geen krijgfiuiben 
33 mecrentoarcnnoefi in Dienfïe ban öenianbe: maer 
35 lange te bö2cnc? gecaffeert/ geconbuifeert enbertrGC^ 
33 ben bp capitulatie tuffefien Ben gemaekt/ baer na ge* 
33 abbopccrc en geratiftceert öp ben ïiabcbanSfate/re* 
33 p?efehterenbe ben Conink als? gefetb is?. 
33 ©an gelijken in’t y artieul/ Dacrgefeibtoerbt en 

3333 acngacnöe ben tijb en termijn ban óité boójfetbc Hoog* 
3333 Duits? bolk banoo?loge/ befeibe moeten en fuilen ber* 
3333 treeben uit onfe jeicbalanben/terHonb na bat be boo?f5 
3535 Staten met ben obernomen fuUen ïjebben. 
3333 <Daer uit ïtati men fièn en tnfereren / bat öebbenbe 

33 ban aïö boen te bo?eng geappotneteert niette boo?f3 
53 3göügDimfe/ cntoa0niet meer noöig met öaerlteben 
33 eertig nteu accoojt te maften / cn confegtientclijb / bat 
33 3ijnc^öogfjeiö nieten berHaettcfp?eften/ noefjtebe^ 
5’ grijpen be gene niette toelfte alrcbc toas? geappoinc^ 
53 teert. 
3’ 5t nó'fljtanjs bed blaer bat be termijnen fp?ef*en 
35 be ban’t bertrdt uitten lanbc/ allccnlnb maer en raften 
3> ben genen bic nocö te bercrecïienftaböen/ enbiemen 

poogöe entoübe bat bertreeften fouöcn/ en baer ban 
3i b’appoinctement fpecdtt/ niet be genigc bicteb02en 
3 toaren gecaffeert en bertroeften / bpfuifeenlajï/autos 

riteit en toegc ais? üooifeib iö. 
35 gin conformiteit ban’t todBe’t 15 artieul infiom 
5’ benöc / bat be Staten t’fjaren lafïe nemen te contente* 
3, ren liet ^oogbuits? ftrijgsibolö/ en ban niet berlïaen 

tooiben ban be &mtfc bicalrebe be Staten Dabben 
„ guijt gcfcöouben. 

} ^dfs? en bonben bic niet begrepen tootben onber 
! ’t bolft ban ooeloge ban fijne |Baj. baer ban gefpjoften 
33 tsi in ’t boo2f3 tractaet / bc gene bic 3ün HlaicHcit fdfiS 
„ bp ben lieren ban ben Eabe ban ^rate fjabbeboen 
5, cafferen cn berfonben. 
„ ‘Inoerfind moefjt men infcrcren / bat be Staten 
3> t’fjaren laflc fouben fjebben genomen alle bc gene / acn 
33 betodfte3ijne,fBajcH.ban bootgaenbc oo2!oge foubc 
J3 mogen fdmiöig 3jjn/ m isi ganfeö contrarie binten* 
33 tteban öc contractanten. 

?£cngaenbe alle b’anber Compagm'en/ enig geen cc 
tractaet noefj capitulatie nictfjaer-licbcn gemadit:<c 
maer3ijn bolfeomdpenmettcrbaeb bpo?bomiamiecc 
en aut02iteit ban ben JSabe ban ^tate/om rebenen bic “ 
Ben Ijebben mogen moberen/ gecaffeert / onttoapentcc 
en berfonben in Bare lanben. « 

<©dijlt be Compagnie ban »©ieff onber 1 beleib ban “ 
ben ^eere ’t^eraert^. gtem bc Compagnie ban c£ 
Htbdie bp befdbe 02bonnantie onttoapent/ onber’tbe*cc 
Icibban^BÜi&ertbeiaarbnijc/ fjebbenbeboengeben ‘c 
ttoc Dalers? acn jegdijh folbaet/ en ban gelijken b'anberc< 
compagnie onber ben Capitein Cartcbecg onttoapentcc 
m ipleru / gaénbe om te fecourercn bic ban Uibelle. “ 

stille of ben meefïcnbeel ban todbe compagnien tc 
ïjadben geftooren en foiemnden eeb gebacn/niet ban tecc 
Dienen ben Zeereu Staten/ten aenfien ban todbe re*<c 
benen be boo2f3 Staten niet bcrflaen cn Ijabben Ben tecc 
Bernemen t’ljaren lafïe/ cn men bonte ftiir ooft niet “ 
DeugDcIpinfcreremnnbemadmen bu erpteffetoooe*cc 
ben in‘t tractaet gemadit met fijne ^oogfjeib / baer ct 
geenbermaen ban cn bonb / ’tgene ganfcB notdijb ‘e 
toas? / foubc men bc Staten baer mebe'bdajïen. c< 

^§0 berre bc bcotfj ^oogbuitfe of eenige ber fdber “ 
tot 3luicenlJ02g of döersj Ijebben toillen ültjben / ’t fdbc<c 
i.^getocefï tcgen.s’ Baet-ltebcr belofte /ch ten ontoete<c 
ber boo2f3 Staten. £t 

Cm todlie rebenen en andere tod geconfibereert/ ‘c 
toas? notoo2 genoeg/ bat fo bc fdbc üoogbuitfe nocD re*tc 
fïeerbe eenige actie / ter fake ban ljunne beriopene ga* “ 
gie totten tijb ban fjaercaffcmentrcfpecttbdijk/bat<c 
foube fijne IKaj. aengaen. 25aben baerom fijne ^oog* “ 
Beibootmoebelijk/ ben graten niet te toilien gualijk c 
afnemen/bat fp perfifferenin’tgeneBter koben/ten ‘ 
aenfien ban nocD fo bde anbere iafïcn bie fp op Den ‘ 
fcBouderen Dabben. 

<®m §an aldus? tot HDecDden in Bandel toefen^ 
beom be Ufoogduitfe/ na meninge ber Staten/ te 
acco2Deren en af te banken/ fo öebommen ban Dage 
tot Dage bat Deguefïfcn en gefcBilleii aentoieffen cn 
bermeerberben / en batmen altijb berber en berber 
ban ben anberengeraekte. i^ocBbe Staten en Bab* 
ben Bet minfïe acBterbenkcn niet op ^on 3fan / bat 
Bp öc gene toas? bie ben Banbd berkeerbeipk b2eef / 
berljalbcn fp Bcm bagdijic fcB2eben/ fenbenbe ban 
ö’eené ban ö’aitberc bp Bem / öm be fake te b02deren/ 
Sn BP oeliet Bem als? of BP groot mebdijben Dabde 
tnette Staten / bermit^be fdbefofeerberballentoa* 
ren tn fcDnlben/boo2 Bet afbanken ban fo bde bolr ban 
co2logc: en op bat men fyn P2actyke niet getoaer 
toerben en foube/ nocB toat Bpinben fin Babbe/ fo 
fenb DP fijnen Secretaris? 3Ian Cfcobebo acn ben 
Staten tot puffel/ Ben acnkiebcnbe alle Bulpeen 
kpfïanbtebocnacnben^onink/ om eene merkelijke 
fomrne ban gdb te bekomen tot Benluiber affifientic f 
en fd)2eef aen be Staten metten felbeu Cfcobebo / be* 
fenaboïgenbenk?ief. 

Yne Heeren > hoewel ik federt mijn intre in’t ®pff 
gouvernement van de landen van herwaers-over, 

wel aengemerkt en overfien hebbende den ftaet van fönbcn 
dien, en dat de laften die u lieden op den hals leggen, boo? 
u lieden onverdraeglijk zijn, fonder de hulpeen by- 
ftand van mijnen Heere den Konink, ’t felve meer dan graten 
eensbymijn brieven fijne Maj. voorgehouden hebbe, <£fcene> 
en dat van noden was dathy u lieden die doenfoude uft 
van eenige treffelijke fomme van penningen, en hem jcn. 
feer ernftclijk bidde, dat hy foude willen hem felven 
dienen,’t felve alfo doende,en fcer haeft.Nochtans aen- 
merkende hoe feer dat in diergelijke faken feer dikwils 
de brieven van kleinder effedt zijn, en begeerendeuit 
mijne natuerlijke affedtie tot de wel vaert van defe lan¬ 
den,dat ’t felve effect navolgde, fo heeft my gedocht ge¬ 
heel van node te wefen,te fenden aen fijneMaj. van eni¬ 
ge perfoon, die eenige kennifle hadde van de faken van 
herwaers-over, en die de wohdeopen gefienhebben- 
de; daer af foude weten aen fijne Maj. het relaes te doen 
datter toe dient, en aen hem follicitere om de voor 
feide byff and, met de kloekheid die daer toe van no¬ 
de is,en die met eenen eenige kennifle is hebbende van 
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de Finantien van derwaers over, zijn voorfeideMaj. 
wifttegevende middelen , om de voornoemde by- 
ftant te lichter te krijgen: en doge over algeflagen 
hebbende, Toen hebbeik niemand gevonden,die na 
mijn goeddunken , foude mogen beter defen dienft 
doen , dan den Secretaris Efcovedo, wiens affedie tot 
defe voorfeide Landen, u lieden behoren te getuigen 
de proeven die gy lieden daer af alrede gefien hebt In 
Voegen dat ik gerefolveert ben hem te lenden totten 
voorfz efïedeaeh fijn voorfz Majeft. gelijk gy breder 
van hem lult verftaen, wel gewilt hebbende dat hy by 
ulieden foudefeilen, ten einde dat gy lieden wetende 
defe fijne reife, hem foud mogen lalt geven van ’t gene 
ulieden fal goeddunken aen fijne Majeft. ulieden wel 
mogende verfekeren dat hy hem daer in lal quijten, ge¬ 
lijk gy lieden foud mogen begeren. Hiermede, mijn 
Heeren, onfe Heere God wil u lieden houden in fijn 
heifige bewaringe. Uit Mechelen den 9 dagvanjulio 
IV77. Ondertekent, Joha?t. En wat lager Berty. d’Op- 
fchrift was: Aen mijn Heeren de Gedeputeerde van de 
Generale Staten , vergadert binnen dé ftad van Brullel. 

bco?f3 €fc3bcöo/öcrt booffs bffcf obcrgclcbert 
Ijeöbentic acn öe boojfcftjeben Staten / ïjeeft oofe ge* 
looft 3ijn beffaenüen Éomng te hoen/ om ban 3ün 
jnSa/. feulpe enbpliant te öccn geben ban eene treffen 
Ujfee fornmc ban penningen, ^ocnöe een fcec lanfe 
berbael ban befeec grote affectie/öte^on ‘jpnïiaö* 
bc totten toclbaren ban Defe jganöen/cmöie tcb?en* 
gemot fjateouöeboo?fpocö / en bat fep ban gelijken 
foube betonen be grote affectie en goebe genegentOeib/ 
bic Op tot befe Hanben toa$ b?agenbe/ toaerom OP 
oofe befe reife goeltotlUg aengenomen Oabbe/ toant Op 
fag boel/ batfonberbeOulpe enbpflanb ban ben Co? 
ntnli / befe üanben uit Oare ftoare f toarigOeib niet en 
feonben geraken. SllbusS berblinbe Op be Staten boo? 
3tjr»e fcOonc tooo:ben en geloften / in boegen batbe 
Staten gebelibereett toaren / tjeni boo? 3tjnen goeben 
btenfttebefcOenfeenmcteen penfioenban 2000 cto* 
nen jaerlnr/ alsS OP toeberom foube gekomen 3tjn: 
en Oierbóo? ceffecrbeaUe arcObjaen enquaeb achter* 
Denken/ Dateenige op 3^on ganfeaDDen/ Doo?Dien 
batfc beeffonben bat bp^on§Ian/ tot USecOelenin 
fiin^of uit en in gingen alle fooïten ban Italianen/ 
^pangiaert.ö en ^Befpangoüfeerbe / Ooubenbe met 
Oendieben openbare conbcrfatie / raeben acOterraeb 
ban bele faóen / fo gefeib tnerbe: maer befe bffertDcltj* 
fee acnbiebinge nam alle füfpicie toecO. ^e Staten 
ban bonben goeb/ Cfcobebo mebe tegeben aen ben 
Coninfe befen nabolgenben b?ief/be reffe Oem alïcss 
toebetroubaenbe. 

Heer Conink: HEbbende over langen tijd grote begeerte gehad, 
uwe Maj. voor te dragen den deèrlijken én bekla- 

gelijken ftaet van de faken van herwaers-ovér, is ons 
leer wel te propöófte gekomen, de wederkom fte tot u- 
we Maj. van de Secretaris Efcovedo , gedepelcheeft by 

fotiöcn fijn Hoogheid , de welke als ooglijk getuige, fal eèns- 
boo? 45f' deels aeri uwe Maj. mogen doen rapport en verklaringe 
tobebo. yan mtterfte nood, in de welke wy ons noch jégen- 

wöordelijk viriden. By onfe voorgaende van den 17 
Ödobris leftledefï, hebbed wy vermaen gemaekt van 
de grote fotillèn , exadien, overdaden , en grouwelijk- 
heid of wreedheid , meerder dan barbarife, begaen by 
de Spaenfe foldaten en andere vremdelingen en hare 
aenharigered: en hoe dat de Hertog van Alva, en zijn 
navolger de'fei Landen ( fonder eenige nood j vervult 
hebben,met een menigte krijgsvölx,vyanden van God, 
en van der Kerke , envandeeefè en glorie Van Uwe 
Maj en van de gemene rufte. Hebbende hen niet kon¬ 
den bedwingen van te feggen, dat ly daer fuik eed me¬ 
nigte fouden inbrengen , dat men defelvige niet en fal 
konnen daer uit krijgen : als metier waerheid gefchied 
is, misbruikende alfo en in dit cas d’autoriteit, Gouver¬ 
nement en wettelijk en gerechtig officie van den Prin- 
ce,fogoed en fachtrnoedig van nature, als uwe Maj. 
is, fulxdatfy hen voor God en de menfehen niet en 
konnen ontfchuldigen, de wijle men hen id allé geval¬ 

len en occurrentien heeft gedient van 'goedadvijsen. 
fuiveren raed , gelijk als waerachtige yverige totten 
dienft Gods, en getrouwe onderfaten van uwe Majeft. 
toeftond. Enen willen daerom alhier daer van geen 
verhad maken,zijnde te vreden alleenlijk (overmits 
wyonfeker zijn, of uwe Maj.de voorfz brieven ont- 
fangen heeft) dat wy hier by het dobbel fenden. Maer 
aengaende de faken daer na overkomen, hoewel wy 
houden dat den meeftendeel der lelvigen tot uwe Maj. 
kenniffe gekomen zijn. En hebben daerom niet willen 
laten de ielvige alhier in ’t korte te remonftreren, en 
metter waerheid te verklaren, om mits dien uwe Maj; 
te bewegen , met medelijden en compaffie van uwe ar¬ 
me onderfaten, en de felvige alfo by te ftaen en helpen 
in hare miferie, ellende en calamiteit. Na de muiterye 
van de Spaenfe ruiteren, waer van wy wat mentie ge¬ 
maekt hebben by onfe voorgaende aen uwe Majeft. de 
welke geabandohneert hébbende hen garhifoen , by 
den anderen in een hoop gekomen waren,exercereride 
of gebruikende vyandfdiapen on fprekelijke wreedhe¬ 
den , en na dat ’t gemutineerde voetvolk voor Ziericx- 
Zee, hen hadden meefter gemaekt van Aelft, èn andere 
van Liere én andere plaetfen, (lende ’t quaed Van dage ^' 
te dage toehemen, fonder eenige hope Van beterifige, 
enbevrefende dat de faken vallen foudën in meerder 
combuftie en onwederóprechtelijk verderf, ontboden 
zijnde , jegelijk in ’t particulier by brieven van mijn 
Heeren van de Rade van State, by uwe Maj. gecom- 
mitteert tot ’t gouvernement van de Landen van her- 
waers-ovef, om daer in te weder-zijden by behoorlijke 
remedie te verfien ,confidererende dat alles beefde en 
pericliteetde aen alle kanten, dat het volk door wanho¬ 
pe mochte vallen of gebracht worden in een onweder- 
oprechtelijk ongeluk,en daer door ons H. Gelove en de 
Catholijke RoomfeReligie ,en autoriteiten onderda¬ 
nigheid die men uwe Maj. ichuldig is,fouden mogen 
vallen in grote fchadè, prejudicie en intereft,bevonden 
wy door rijpe deliberatie notelijk te Wefen, achter wege 
te ftellen en te verworpen alle fcrupuie én klein moedig¬ 
heid, èn een proeve te doen van de dienft en getrou- 
wigheid, die wy uwe Maj. natuerlijk fchukÜg zijn, ten 
règarde van de deerlijken en miferablen ftaet,inden 
welken de yreemdelingen de faken van uwe Maj. had¬ 
den gebrocht. En metter daed by advoy, autoriteit en 
confent van de felven Raed van State, béüoten en de¬ 
termineerden wy , eens voor al de Landen te fuiveren 
vande uitheemfe foldaten,en alfo de faken weder te ftel¬ 
len en in haren ouden ftaette brengen. Ook fiende hoe 
(eer door haer difofdre , totonfen onfprekelijken ver- 
driete/t gelove en de Catholijke Religie meer en meer 
in Holland en Zeeland quam te verminderen en verlo¬ 
ren tegaen, de welk fijne oörfake genomen heeft door 
de felve oorfake, te wéten dóór het quaed beleid, gou¬ 
vernement en tradément van de voorfz Spangiaerts,en 
dat hoognodig was al eerde faken waren bèklagelijlc 
verlaten, eenige remedie te ftellen, om haer-Iieden we¬ 
derom te brengen in d'onderdanigheid van uwe Maj. 
en dat ook uwe Maj. Landen bevochten of befprongen 
wefehde van verfchèiden Oorden of zijden, niet en fou¬ 
den ten leftèh werden tot roof geftelt, adviféren wy te 
tiaderen te Gent, volgende ’tgene begonft was toe 
Breda,by lafte van uwé Maj. tot péys of pacificatie met¬ 
ten Prince van Orangien en de voorfz Provintien. De- 
wijle het vier Ianx fo meer ontftak, en de vremde fol¬ 
daten tot gene redelijke prefentatie hen en wilden ver¬ 
ftaen, die hen van wegenden Raed van State, en van 
onfen wegen wasgedaen, zijn wy bedwongen geweeft 
te beletten dat de voorfz gemutineerde foldaten, hen 
fouden komen worpen in ’t kafteel van Gent, en hen 
voegen by hetSpaensgarnifocn, d’welk als doen daer 
was, en over fiulx de felve Stad fouden overvallen. Om, 
’t welk voor té komen,wy by lange belegeringe hebben 
’tgarnifoen moeten bedwingen ,’t voorfz kafteel by' 
appoindement te verlaten ,anderfins wefende verfe- 
kert, dat niet alleenlijk de felve ftad ; maer ’t ganfche 
land van Vlaenderen foude geftelt geworden hebben 
ten rove ,'viere, vlamme en fwaerde. ’t Selvige waren 
wy ook bedwongen te pra&iferen tot Valencijn, om te 

be- 
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beletten j dat die Stad wederom niet en foude vallen in 
een roof en defolatie, alfo deerlijk, als fy eertijds geval¬ 
len was: v/elk herquam by de felvige uitheemfe of 
vreemdelingen, ten tijde van den Hertog vanAlve. 
welke neerftigheid by ons alfo gefchied is ten goeden 
einde, als gefeid is, en met het minftegeweld als rnoge- 
lijk is geweeft, en hebbende anders niet gepretendeert, 
dan te beletten d’executieof uitvqeringe van alfulken 
quaden wille en geweld , als men in fo veel plaetlen by 
den Spangiaerts fo ernftlijk heeft ben exerceren, allo de 
fchrickelijke en deerlijke aften der ftad van Antwerpen 
overkomen klare getuigeniffe geven , welke meer zijn 
te beklagen, alfo de ftad Antwerpen was eenvoedfter 
van geheel Europe,d’edelfte bloeme van uwe Majeit. 
krone, en de voornaemfte en rijxfte van de wereld,wel¬ 
ke door dien nu is gebloot van hare weerdigheid ,eere 
en rijkdom, en confequenrelijk gebrochttot d’uitterfte 
armoede. Hebbende de voorfz gemutineerde tot vol¬ 
le mate van haren overdaed en geweld,en om het einde 
en den uitgank van hen voornemen te kronen door de 
flinke beleidinge van JeronymodeRoda,diegeufur- 
peerthadde d’autoriteit en fouverainiteit van ’tgene- 
rael gouvernement van herwaers-over , met andere 
Hoofden van Spangiaerts,Italianen,Duitfen,en in fom- 
me alle vreemdelingen,en die tot ’t felve eigen en eenig 
effect middel vonden te reconciliercn, en te wederroe¬ 
pen de eerfte gemutineerde van de ftad van Aelft en el¬ 
ders, hebben fy fchrrckelijkgeplondcrt,in vieren bloed 
oebrochtde voorlz Stad , met execrable oveilaftcnen 
fchandelijke boosheden eenige dagen gedurende. Alfo 
fv weinig te voren gedaen , of gchandclt hadden tot 
Maeftricht. En alfo en met fulker munte hebben fy 
Spangiaerts betaelt de gene, die hen fo langen tijd had¬ 
den gevoed en gedient, als volkeren die hen begeerden 
cn waren achtende als Haven , feclert haérlieden over- 
komfte herwaers, wefende dit al geleden of verdragen, 
om t’obedieren de Gouverneurs generaekdie uwe Maj. 
hier hadde gefonden , verhopende en verbeidende al- 
tijds, dat de felvige daér in fouden ïcmediercn. En in 
fulker gelijkformigheid, mach uwe Maj. verftaen heb¬ 
ben , hoe veel exemplen men hier voormaels gefien 
heeft, van de felve hunne voornemen, en ’t gene fy c’an- 
deren tijde hadden voorgenomen, in de Stau,Steden en 
Landen van Utrecht, de lelijkheid die fy daer bedreven 
hebben, en ook hoe de gemutineerde Spangiaerts eer¬ 
tijds proefden de felve Stad te forceren , wetende hoe 
andere gemutineerde hadden gedaen binnen Antwer¬ 
pen ten Tijden vanden GrotenCommandeur van Cafti- 
lien, wefende metter dacd gekomen tot beklimminge 
en inkomen van de Stad,op hope van faveur van t Ca- 
fteel aldaer, alfo fy bevonden hadden in ’t Cafteel, en 
(i’Officicrs tot Antwerpen. Om welke faken men moet 
achten en eftimeren, dat oirfe Schepper, aenfiende met 
fijne barmhertigeogen de grote miferfen,affliftien,tor¬ 
menten en pcriculen die wy lijden over alle zijden, en 
dcfuiverheid en oprechtigheid van onfe raeninge en 
intentie, heeft beweegt geweeft uwe Maj, te vermor- 
wen en tc buigen tot metïijden en barmhertigheid, van 
onfe arme oude uwe getrouwe onderfaten, hebbende 
ons in d’uiterfte diligentie tpegefonden Don Johan van 
Ooftenrijk , de welke inden nacm van uwe Maj. fulx 
met ons gehandelt en getrafteert heeft, dat ten leften 
fiende dat"wy anders niet en begeerden dan te blijven in 
onfe Heilige Catholijke Rooms gelove, cn in d’cnder- 
danigheid die wy uwe Maj. fchuldig waren, fo heeft hy 
ons den felve vrede metten Prince van Orangien ge- 
maekt, geconfirmeert en geaggreert, en ni etter dacd 
doen uitgaen en vertrecken de Spaenfe, Italiaenle, en 
Bojurgonie foldaten,en gefworen t’onderhouden de pri¬ 
vilegiën , vryheden, en coftumen van den Lande, vol¬ 
gende dien als uwe Maj. gedaen heeft in fijn blijde in¬ 
kom fte indefe Nederlanden. Ook heeft hy van uwe 
JVlaj. verworven confirmatie en aggreatie van de felve 
peismakinge, daer bcnefFens van al t gene dat tuffen 
hem en ons is gehandelt en geaccordeert ,en gelijkelijk 
heeft hy in den naem van uwe Maj. geacccpteert t gou¬ 
vernement generael van defe Landen, welk fy geweeft 
de waerachtigc en enige rernedien om defe ProYintien 

te ftellen in tufte, vrede en volkomene verfekertheid. 
Sulx dat wy bekennen en belijden ons niet mogelijk te 
wefen, den goeden God daer over genoeg te konnen 
bedanken, nochte uwe Maj. en fijne Hoogheid, van al¬ 
le de weldaden die ons gefchied zijn , refterende onder 
fo veel deugden en beneficiën tot volkomenheid van 
’t gene wy ons laten voorftaen, te weteti, van de deugt 
van uwe Maj. dat volgende de felve geloften van Don 
Johan en ’r gene met hem getrafteert, en by uwe Maj. 
geconfirmeert is, uwe Maj ons ook wil ontlaften van 
’t quaed dat ons op den hals gebleyen is, te weten : van 
de Hoog- en Nederduitfen , Walen en andere foldaten 
verftmelt en gehoopt by de voorgaende Gouverneurs 
tegen alle goed advijs en raed,hebbende daer mede ver¬ 
vult de Steden en plaetfen die vredelijken wijt van oor¬ 
loge waren, ons jegen woordelijk doende gevoelen d’ef- 
feft van haer voornemen en ’r gene fy voortijds hadden 
laten verluiden, te weten: datfy ’tLand met foveel 
foldaten fouden vervullen en belaft en, dat het ons ver¬ 
derf foude wefen, alfo de geblevene metier daed conti¬ 
nueren te bederven en ruineren alles, en fullen tot hun¬ 
nen vermete komen, tenfy uwe Maj. door fijne libe- 
raelheid en goederticrcne hulpe ons niet en helpt en 
vertrooft met eenige milliocnen van fijne financiën, en 
dat ten aldereerften en op ’tfpoedigfte: want hoewel 
wy ons belaft hebben mette betalinge van de Hoog- 
duitfe, na den bereiden wille die defe Landen altijd be¬ 
toont hebben ten dienfte van de fake van uwé Maj. So 
ift dat wy door ’t gebrek van de Gouverneurs te buiten 
gaende onfe macht, geen ander toevlucht en konnen 
hebben dan aen uwe Maj. en de felvige te bidden, als 
wy zijn doende mits delen ,wel ootmoedelijk, datgy 
ons wilt verlichten na uwe goedertierenrheid,in ’t gene 
als voorfz is, wy geforceert zijn door den onuitvlucbti- 
gennood in dewelke wyons vinden, wefende de fake 
gebrocht in meerderen perplexiteit en uitterftenood, 
dan men foude konnen feggen of fchrijven : de princi- 
paelfte Steden van herwaers-over Zijn noch belaft met¬ 
te Hoogduitfe: d’andere regimenten in getal van 9 of 
10 alle gelicht en opgenomen by de voorgaende Gou¬ 
verneurs , zijn verftroit door ’t heel platte land, fulx dat 
fy hen mochten yerfamelen om ’tlelve te plonderen 
voor haer betalinge, daer uit volgen mochre een gene¬ 
rael oproer van ’t volk, welke eindelijk wanhopende, 
mochten hulpe en refolutie nemen tefeer febadelijk 
dengemenen ftaet. En uwe Maj. enfal haer niet ver¬ 
wonderen van fulke nood en gebrek van penningen of 
geld,in dewelke men hem herwaers-over nu is vinden¬ 
de, indien uwe Maj. wel infiet, hoe veel millioenen den 
Elertog van Alve en fijne navolgers,van den lande heb¬ 
ben getrocken, en in hoe veel intereften en onkoften 
fonder eenige reden fy ’t Land gebrocht hebben, en tot 
wat ontallijke millioenen mogen belopen deplonde- 
ringen, roverie en uiteringe die de foldaten federt 10 of 
ï i jaren herwaers hebben gedaen en misbruikt,en ’t ge¬ 
ne men heeft moeten beonkoften en dragen ter oorfa- 
ken en federt haerlieder iefte revolte en muiterie,welke 
fijn en belopen tot ontallijke en ongelooflijke fommen, 
daer vande rekeninge en ’t gevoelen van fulke beleidin¬ 
ge uwe Maj. toeftaet of toekomt. En dat meer is de vre- 
feen negotiatievandefen uitgank doet ofmaekt dat het 
credit ganfehelijk verloren is, en dat in defe Provinciën 
als in de naburen en vremde, namentlijk in Antwerpen 
(waermen voormaels noit en heeft geweeft in fautc van 
gelde totteri gemenen nood van den lande hoe groot do 
felvige ook ware) isbyna gefaillieert alle middel. Siet 
daer Heer Conink, de principale oorfake vandebede 
of fupplicatie, die wy jegenwoordclijk zijn doende aen 
uwe Maj. de felve ootmoedelijk biddende dathaer ge¬ 
lieve hare liberale en mededogendeoogeteyverpenop 
defe fijne oudfte patrimoniale landen van fijnen fo ver- 
maerden gedachte, en ons te willen helpen met een no- 
table fom me, om te voldoen de foldye, voor de welke 
wy te vorens hebben betaelt 200fte penningen, van al-. 
Ie roerende en onroerlijke goederen, en 1 2 millioenen 
in fes jaren, belopende de drie partyen alleenlijk tot 
meer als 24 millioenen, boven de accoorden en contri- 
butien van de landen van Gelder,Utrecht^Zutphen, 
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O veryffiel, Lingen, Vriefland en andere, niet begrepen 
onder de felve beden, welke al verquift zijn, fonder 
dat wy weten hoe en waer toe. Zijnde nochtans on- 
dertuffchen de foldaten op onfen hals gebleven, de 
welke boven dien by faute van continuatie van hare 
betalinge men heeft moeten voeden, fpijfen en onder- 

(F. tjt.) houden by middel van fervitien en onverdragelijke 
quotifatien, daer mede men ’t arme volk gefchat en 
uitgeperft heeft, ’t welk faken zijn van feer gewichtige 
confideratien voor uwe Majefteit. Wy begeren wel 
onfe uiterfte macht en middelen allenfkens te em- 
ployeeren : maer ten is nu in ons macht niet prompte- 
lijk en gereed te voldoen, al hing daer onfer aller lijven 
en ’t verlies van den lande aen , tot ’t welk fo wy niet en 
hadden voorfien door’t goede beleid by ons daer toe 
gebracht, (hoe wel wy noch niet vry, en niet onsfel- 
ven en zijn als behoort) het land ware uwe Majefteit 
ontvlogen en verloren, en dat door de felve foldaten 
die’tLanddoordeleningeen ordinaris fecours uitge¬ 
put en gedroogt foudert hebben van alle financiën en 
middelen, en ten leften om de menigte van haren ach- 
terftel, hen fouden hebben willen meefter maken, en 
de Provinciën innemen, alfo d’apparentie daer van 
feer groot en klaer is , en noch jegenwoordelijk de 
Hoogduitfe mette op-dragende woorden de Steden 
daer fy garnifoen hebben dreigen , al of de felvige haer- 
lieden tot hypoteke of verfekertheid ftonden, d’welk 
fy derven feggen en fchrijven , compoferende en 
brand-fchattende’tland daerrontom na haren willeen 
geiiefre, en extorquerende de Steden felfs daer fy zijn, 
ftellende deh ingefetenen ’t mes op de kele, die van ure 
tot ure anders nieten verbeiden, dan met hare Magi- 
ftraet deerlijken vermoort te werden, fonder eenig of 
feer weinig van dat refpedl, d’welk fy behoren te heb¬ 
ben op d’autoriteit van uwe Majefteit. Hetisdaerom 
meer dan reden en nodig, dat uwe Majefteit op ’t fpoe- 
digfte fecourere en affiftere defen armen ftaet, na de 
goede intentie en meninge van fijn Hoogheid, yol- 
gende de legatieenafvaerdigevan de Secretaris Efco- 
vedo, alfowy uwe Majefteit andermael daerom feer 
ootmoedehjk bidden, boven dien dat aen de faken fo 
veel verlanx leid : en daer-en-boven dat uwe Maje¬ 
fteit goede geliefce fy te continueren, ja te vermeer¬ 
deren tegen ons fijnen liefde, vriendfchap en faveur, 
infulker voegen en manieren als de felve voormaels, 
en uwe voorfaten gedacn hebben , felfs ten aen- 
fien van de grote getrouwigheid en dienftendie uwe 
Majefteit gevonden heeft , en uwe Majefteits na¬ 
komelingen of fuccefleurs eeuwiglijk vinden fullen , 
en dat fy alfo hopen mogen defe Provinciën, wefende 
zijn oude Patrimonien , door middel van fijn Hoog¬ 
heid wederom herftelt in haer glanfe, en in fuiken 
ftaet en wefen als uwe Maj. foude mogen wenfchen. 

Heere Konink, wy bidden den Schepper, uwe Ma¬ 
jefteit te mainteneren in zijn heilige befcherminge, 
ons gebiedende met aller ootmoede en onderdanig¬ 
heid in de goede gratie der felver, Uit Bruflelden 20. 
van Julio 1577. Onderftond gefchreven, uwe Ma¬ 
jefteits feer demoedige en gehoorfame onderdanen, 
vafalllen en dienaers de Staten Generael van de Ne¬ 
derlanden. Noch lager ftond gefchreven, by laft van 
de felve Staten, ondertekent, Corndius Welmans. 
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©on 
Slang 
Iffhgen 
fjanbel 
metten 

Juftfen, 

aa&tbbelmp franbelbe Bon ^jan mette boojfj Co* 
loneHen ban be iioogbuttfen/ op een oefjeel anöec ma* 
ntere alö öe Staten meenben/ toant fit* mette felbe ee* 
nenaenfïagmae&te/ om pen te boegen tegen be^ta* 
ten/ en paacttfeetbe om ftem abfoluit meefter ban ben 
Eanbe te maften / en ftem te berfefteren ban be ppnet* 
paelfte fierfttenban benSlanbe/ geltjcftnamaetëge* 
Bleften fteeft bp be getntercipteecbe öpeben / bte ftp aen 
beboo?f5Éöogbuttfe,€oloneUcn fefpeef/ enooftmebe 
ban be b?teben bte pp aen ben Contnft gefonben ftabbe/ 
be bjclfte m ©?anftrpft afgetoojpen fijn. ©an gelijften 
tb geöleften / bat fjoetoel be ^eccetartjS €fcobebo ben 
Staten fo beel goebe en feftone toocaben toa$ gebenbe/ 
en fo grote belofte toa$ boenbe / bat pet berbe ban fijne 
meninge en intentie toa.$ / aengefien naermaetë geble* 

ften iö Op fijn afgetoo?pen b?ieben gefcB?ebertaenben 
Coninft / bat be faften ban befe Hanben niet en toarett 
te remebieren ban boo? bier en bloeb / en noeft bat men 
be Staten moet aenftitfen b’een tegen ben anberen/ 
om ftenluibcn alfo te gemacftelpfter meefter te toerben/ 
enb’eente ftafiijen boo? mibbel ban b’anbere/ fo top 
eenf beelö ftier boo? pebben berftaelt/ en boo?to’ Btcr na 
b$eber fullen berftalen. 

Met te min op bat ben boojgenomen ftanbel fecreet 
blijbenfoubetotfijnbertüb/ en batftp (Bonjan) be 
Staten in geen gnaeb bermoeben en foube toengen/ 
fo fteeft ftp ben l|eere ban <6?obenbonft ban HBerpelen 
gefonben na25?tifTel aen be Staten/ enbebe pentol* 
ben berftlatcn/ bat pp ban toille toa.0 pem toeberom te 
binben binnen 25iuffel bp penluiben / om penluiben 
perfoonlpft tel affifteren / boenbe ben felben Staten 
boo^ftellen be nabolgenbe potneten. 

1. "T\At zijn Hoogheid geen ander begeerte en had- iSofne* 
-•'■‘'de^an hem tefien haeft weder gekomen by hen- ö*e 

luiden , om henluiden perfoonlijk te affifteren, ook gjantie 
met middelen na fijn vermogen, ’t gene hy van menin- Staten 
ge is te doen, terftont wanneer den handel van de af-öoet 
dankinge der Hoogdutifen , fuik een voet genomen nftxmi/ 
foude hebben,dat hy daer niet meer van doen en hadde. cm fa 

1. Maer verftaende dat veel quade roepen aldaer ge- Doo?flcn 
ftroit worden, om ’t volk te beroeren en de Staten , te- {£„ £00? 
gens dewaerheid en fijne goede meninge, die hy met fijnfeom> 
effeeft genoeg getoont hadde, om voorts aen te weeren . 
alle miftrouwen cn fcrupule, wefende de Spangiaerden ' 
en vremdelingen vertrocken en jegenwoordelijk gear- 
riveert in Italien, fijn Hoogheid foude wel begeren dat 
men eerft remedieerde, tot ’t gene defe roepen mochte 
vermeerderen, ombeterordreteftellen op als. 

3. Dat men door middel van de Generale Statenen 
particulier van Braband, terftondordre fteldetedoen 
caiïeren,fcheiden en verfenden na henluider huifen,tot 
ontlaftinge van de Platte Landen, de Regimenten van 
de Heeren Floyon, die men verftond enige oorfake 
van alteratie gegeven te hebben aen die van der ftad 
Mechelen , t’famen die van Egmont, van de Heeren 
van Hezeen Berfele, de welke niet jegenftaende haer 
caflTement, bleven in grote hopen, foulerendeganfelijk 
’t platte Land, dat men daerom fou Je adviferen haer- 
luiden eenig redelijk contefftement te doen , om de fel¬ 
ve te doen vertrecken , allo mette regimenten van an¬ 
dere Provinciën gedaen was. 

4. En alfo waerfchijnlijk de quade roepen herko¬ 
men van quade geeften, ongerufte vremdelingen eil 
heretiequen, die niet en poogden dan alles in ’t ver- 
werren te ftellen en wantrouwigheid. Sijn Hoogheid 
foude wel willen, datmen fich wel informeerde op 
fuik volk, om die uitter ftad te doen vertrecken. 

5. Dat de voorfz Staten fouden ordre ftellen in hare 
faken en refolutien fecreet te houden, en te dien einde 
genen ingank noch kenniffe van materie van State ge¬ 
vende aen anderen, dan wettige Gedeputeerde, en 
be-eede van niet te reveleren watter gehandelt word. 

6. En om des wille men verftond dat eenige vreem¬ 
de perfonagie en naturel Frangois, hem feer onder¬ 
wond van de faken, en by extraordinarife wegen deel 
hadde in de refolutien en fecreten van de Staten en 
Landen, felfs onder ’tdexel van te wefen Agent van 
den Prince van Orangien , begeerde dat daer in ter- 
itond voorfien worde, en fo de voorfz Prince daer be¬ 
geerde eenige Agent te hebben of Solliciteur, dattet ee- 
nennatuirlijken of ingeboren zy van herwaers-over, 
en niet vreemdeiink , den welken niet en voegt fich 
t’onderwinden de faken , noch te weten de Secreten 
van de Staten en Landen. 

7. Dat in alle occurrentien de voorfz Staten wilden 
houden goede correfpondentie met fijne Hoogheid, 
addrefferende hen opentlijk in alle occafien,twijfelach¬ 
tigheden en fcrupulen aen hem , alfo hy van fijnen we=* 
gen doen foude,reprimerende alle calumnien, quade 
roepen en bofe interpretatien van goede adien of da¬ 
den en meningen , die veel quade en ongeruftige gee ¬ 
ften ftroyen 7 om te augtttenteren en vermeerderen de 
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82.8 Het tiende Boek* 
miitrouwigheid, en ’t Land t’onderhouden in troublen 
en garbouillien of oneenighcden. 

H77. 

35e graten C5encrael öcfierï öcböcnöe actitu- 
len/ en opalief o^let / om bc boogde begeerte bie 3P 
Debben/ $ijne igoogbeib towentement te gebeninal* 
le#matbp mag begeren / Debben oppberpointtDare 
refolutte boen dellen / al#bolgt: 

Jtïcfolu 
f ic ban 
öe&ra* 
ten töc 

SJ* banbenbooreerd 3ijne ^oogfjetb aengaenbebe 
ft neer e enbertelijfte affectie/ bie DP tot öcnliubcn 

ma# bragenbe/ en tot borberinge ban Darefabcnof 
newÊiop affairern ©ibbcnbe baer in tc milieu continueren/ 
Dcpoinp cn |p fjet mogelp fp af te maften be negotten 
}S®T metten ^oogbuitfen/ omtenfelben donbe Dem te ia* 
üp ©on ten btnben bp fjaerlteben / en boor 3ünc fingulicre gra* 
2öan ttcenonberlinge co^tefponbentie te berbolgen en een 
Sou* É*nbe te maften banbe fabe befer bebrubter $ebct* 
tm. ïanben. 

w 2. 35c bcü?f3 Staten maren ten uitterffen bebjoeft 
3, bart fulftcguabe roepen/ bie niet en procebectbetiban 
3, ban quabé geeften / tenberenbc te tttrbcren bc gemene 
„ rufle/toaer in men moebt fecr remebierert/rnit# fcljuj^ 
3, benbe brieben aen be jBagiftraten ban bc fïcben / ’t fp 
33 omtebeenieubjenen cjtecutcrcnbejtecatcnboorttj* 
3>bengebecerneert op fuift? bacb/ ofmelornfecceteltjb 
33 ftcö te informeren / ettmetalbct bifcretie t’acDterlja* 
33 ïenb’auteur#/ en bie te ffraffen en corrigeren anbere 
33 ten ejtemplc. Cn niet te min beröoopten be bootö 
33 Staten/bat 3ijnc ^oogfjcib ficljDabbe geboegtmet 
3> 3tjne jegenmoorbigDeib bp Daerliebert/ affo Ijp be# ban 
33 goeben mille ma# / ia fislftet uitterlijb begeeft en affec* 
33 teect / bat fulfte fpreUften fóube boen breften en ceffercn. 
33 3. ^tjn l^Qogfjctb moefjt toef gebjaerfcfjout3ön/ 
33 batpber^robtncie gccaffeertbabbebarefolbaten/fo 
3» ooft ober lange gebaen fouben Debben bie ban 2öra; 
3» banb/ fo benoob enftortfjeib ban ben gelbe baer niet 
33 babbe tegen gemecd / nocDtan# Dabben be Staten 
33 CfcncraelDcn’tfclbe bermacnt/cnopDenbcrfocDtte 
33 meer retferi / en om bat bc principale foulie balt op 
3> ’tlanbban23rabanb/ baer en ma# geen tmöffelacn/ 
33 of be boorf3 Staten en beben alle bebotr / en berdeeb* 
33 ten alle mibbelen: ban gelyben arbeiben be generale 
33 Staten bagebjjc om ban gclybente boen met DetboiD 
33 ban ben ücerebandrlopon/ en ban alleanberenocD 
33 $ijnbe tcniajïe ban ’tarme bolb/ tot Daerlieberfeer 
33 gtoot en omtufpreftelpFi berbriet/millenbe mei abberte* 
33 ren bat banben regimente ban ben l^eere ban derfde/ 
33 maerrefterenbe ma# een Compagnie tnbe (lab ban 
33 nöaefiricljt / en bat met mete en mille ban 3ijne ï|oog* 
3’ Deib. 
33 4. 35e boo?f3 Staten en berftonben ntettemillen 
33 berbragen nocl) patrocineccnfulbcbreembe/nocDan* 
3’ bereberj!oorber#banbcgemencrufïe. CnbunbtDen 
33 bat men baer in mocDt beefien en temebieren met 
55 fcMjben aen befjjBagifiraten banbe fieben/al# tn’t 
33 tmebearticul t#geroert. 
3> ’t poogde bat be Staten Debben geDab febert 
3> bit poi'nct i# gecffectueert / morb genoeg bemefen bp 
33 *t gene bat fp Debben boen eben alle bc <0ebeputeerbe7 
** felf#totten minden Clcrft ban ben Comptoire/ban 
33 fecreette Douben alle’t gene baer paffeertinbareber* 
55 gaöeringe/enfullenbe fjanb Douben batter niemanb 
” cnfalgeabmitteert morben/ fpensijnmcttcUjhgebe* 
33 puteert / en geabbopeert bp bc Probincten. 
’3 6. 35e boorf3 Staten en Debben ontfangennoeb ge* 
33 abmitteertin’tfecreet ban fjare bergaberinge en refo* 
33 lutien / eenig 3Cgent ban ben ^eere prince ban ©ran* 
’3 gien/nocDDem geoibonneert eenig bcelofcoptebaer 
3’ ban te boen: maec Debben te meer reifen berfoefjt bp 
3’ brieben/ baer brenger banmaöbc l^eere25aefborp/ 
3’ batmen baer fenben foube be C5cbcputcerbe ban be 
3’ Staten ban f^ollanben ^eelanb/ omtcaffiflerenbe 
3’ faben / en Den te gereber bolboeninge te geben in ’t gene 
v belangt be faften ban Dunne ï5?obincten. 
” 7. ’t a©a# ’t Doogtïe en fingulierflc begeren bat be 
3’ boo2f5 Staten altiib# geDab Dabben / te Douben een 
” bolbomen en bolmaebte correfponbemie met 3ijn 

^oogDeib / tot 0em te lopen en t’abbrefferen fn alle m (F. tf?.i 
bige occafien en occurrentiert/ aifo 3? altyb# gebaen 
Dabben/ enomtebebmtngen alle calumnien/quabé« 
roepen en fïinjce interpretatien / bocDt Denal#boben/ « 
bat baer in foube mogen berfien morben bpbemegen « 
boben geroert/ en niet te min be boorft Staten begeer* « 
ben in alle getroumigDeib fyn j^oogljeib te bibben geen « 
oore te toillen berlenen/nocfj licDtbaerbtg gelobe te ge*« 
ben/ al’t gene Dem mócDtmerben ingeblafen en ge* « 
rapporteert / felf# niet toe te laten of t’ontfangenee*« 
nig rapport bat niet geteftent enfp/ om b’auteur# te « 
onberfoeDen na bat befabc fal bereifcDen en merite* « 
ren / en om gelijbe occafien te meren ban ben gemenen « 
bollie / niet Donnenbe begrijpen grote oorbelen / te « 
boeitbertrecDcnbolgcn# be pacificatie ban Cfent/ en te 
Det tractaet gemaebt met 3ijn l|oogDeib/ alle aenDan* ‘e 
geren of aengefjangen Debbenbe be gemutineerben/« 
felf# buiten 3ijnJ^of bie bacr ban fufpect3ijn/berDo*tc 
penbe bat bacr grotelijD mebe fouben merben afgefne*<e 
benb’occafien ban fufpicie en bnlfcDe appreDenfien.cc 
25ibbcnbe3ijnl|oogDeib befeantmoorbeenabberten* a 
tie in ’tgoebe te interpreteren / enbe Staten alnjb# teiC 
Douben in 3ijnegocbgunjlige memorie en recomman*cc 
batte. * 

T^cmijle ^on San nu fijn falie meenbe feberlijD 
^aengeléibteDebbenmette boorf5 ï^oogbuitfe Co* 
lonellen/bie Dpinfijtten bienft fccretelijD Dabbeaen* 
genomen / en Den belooft Ijarc bolle bctalinge ban ben 
Coninö te boen Debben/ Dcit-luïbett 00D broet mabenbe 
bat be Staten Den focDten baei ban te frufireren/ja bo* 
ben bien ’t leben te benemen / fo fp niet en milben fon* 
bergelö uitDetSanbbertrecDen/ fo biel baer occafic 
om mette minfte moeiten tc bertreeben Doubenbc Dem 
berfebert banbe ffab en Dafïeel ban SCntmcrpen: mant 
be l^ertogtnne ban ©enbofmcof beConinginnebart 
j^abarre/milbc om Dace gefontDeib# mille een rcifc 
boen na ’t «^pa in ben Xanbe ban HupD / ’t melD ber* 
(taenbe/ Dp beinfbc ficfj be felbe te mtllen albaer ber* 
gefelfcljappen / om Daet ecre tc betonen / Deeft berDal* 
ben bele banbe boornaemfle ï|eeren ban’tEatlbett 
9ibel bp Dem ontboben tot liBecDelen / en onber anberé 
00D ben JPrince ban Cimap / fone ban ben ^ertog ban 
5Herfcfjot/ be melbeal# Sieutenant ban fönenbabec 
commanbeerbe op ’t Cafieel ban SCntmerpen / ooft 
mebe ben l^eere ban Bille/namacl# drabe ban Ken* 
nenburg/ bie in ©rieflanb of tot <©roentngen ma#/ 
bocD befe quam te laet/en al# Dp al ma# bertroeben na 
karnen. 5Sen ben Prtnce ban Cimap Dab Dp gefcDre* 
ben bat Dp bp Dem foube Domen tot jBecDelen / bat DP 
Dem albaer foube fprcDen ban fcDere faben/ bie Dpm 
berricDtcn foube Debben/en bat Dp Dem foube bergefel* 
fefjappenna karnen / ombe boorf3 i^ertoginneban 
©enbofmc te geleiben na be fonteinen ban ^pa. 35e* 
fe fonteinen fijn gelegen omtrent bijf mijlen ban HuiD/ 
een Dalf mijle ban Det 35orp ^pa/ in een feec lullig mmm 
25ofcD/ mefenbeeenbeel ban Det liofcD ban SCrbenne: 
en men feib bat bit mater bcclbcrDanbe fieDten ge* bau bc 
neeji / befonber be berbebaegfe en bierbebaegfe Soort* ffomci* 
fen/<2Ê»rabeel/ ofnjfenbc Utrenen 3©aterfücfjt/Det gban 
fuibert be mage / Det bccDoelt be leber / Det berlitpt en ' 
berfacDt «^cljiatica en flerecyn/ geneed be uitbro* 
ginge/en purgeert Det licDaemen maentfeer goeben 
appetijt en lud om te eeten fo men feib / en eenige baec 
ban febrijben: bit mater gebronDen 3önbe / fmaeDt 
matnaDetpfer/ en aen Det bier gefet/ morb ten eer* 
denbroefen turbel/ baer na Dlaer en rootacDtigban 
betme / b’toeib bacrboor bomt / f j men meent / bat 
Detlanbbol t#ban pfere mnnen/ en baer boorDnjgt 
Det mater in Det Doorlopen cen#beel#be fmaeDbanp* 
fer: alle jaren in be maenb ban Suliu# Domt Dier feec 
beel bolD# ban allen Danten / en Doe marmer Doe betec 
en gefonber Det i#. 35e $rince ban Cimap / geltjD ge* 

ber rnacn en bebc/ Deeft fijn oorlof begeert om meber* 
om te Deren in ’t Cadeel ban 3intmerpen / al# daenbe 
tot 3ünen lade. 35on San Deeft bemgeamtooorb/bat 

Dp 
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ïjp 0em bttflefelfcfiaïJpen fouöe / om be boo2f3 l^ecto^ 
ginne ban ©enöofme tegeletöenna^pa: en bat OP 
poo2fien tjabbe ban be boo?feOece öetoacmge ban ’t fel- 
be Cafteel gebueenbe fijn aftoefert / toant öPBabbe 
baec toe gecommittecw Stopg bu 25lops?/ ï^cceban 
föouclong of (Cceftong. 3M0 ÖP nu berflonb bat be 

j?n« boo2f3 Coninginne genaebte / OP uit iBedjelen bec* 
Sfrït togen na karnen / met alle 3ijn ^ofgefin / beleib met 
mem- bele feerenen Abelen ban ben Eanbe: Ijebuenbeaile 
lennaer bai; jagie opgepabt en boen toecbboecen / alle ’t ge* 
mnT/n/ iieppbabbe binnen beftebe ban gniffel enifêecöe* 
dtonin-' icn / fonöec baec iet te laten: jafo bercebat Op bebe 
mne te bCl^0pen alle p?obifie ban ben toijn bie OP in ben bel* 
Sr bet Oabbe / baec bp mecbelijb genoeg te bennen geben* 

be bat Op toat bpfonbecO in ben fut mo(l öebben / nocD* 
tanOen öabbe men geen fufpicie baec ban /fofecceet 
tjabbe OP fijne aenflagen gemaebt / be toelb alles? naec 
On Oem meeftec ban ’tbafteel ban Jïamen gemaebt 
Oabbe/acnben bag guam/fomenin’tbecbolg ban 
befenfal beeftaen. 

©at He <©oc0 eec top baec toe bomen / fullen top eenige an* 
öerc faben bie fjiec en baec omteent befen tijb gefcOieb 

tangifii/ 3011 becOalen. <Dc Jpftnce ban ©cangien / Staten 
graten ban l^ollanb en ^eelanb/alöoetoel fpluiben toiften 
fel01'' Bat be ^pangtaeeben / Italianen en 25oucgoenfe uit* 
Iccianö ten Sanbe toacen bectcocben/ fo en toaccn fpnocb* 
S-noeien tans niet fonbec acljtecbenben op ben öanöel ban 

<©on3!an/ bctoijle fp meebten be gcotegebeinflljeib 
bie On banbec eecfiecucen afgepleegtOabbe/foOen 
oob fufpect toao / bat niet jegenftaenöe öet eeutoig 
<£t>ict onbec anbece toas? inOoubenbe / bat Op Oem 
foube laten btenen ban be natucele ingefetene ban ben 
3lanbe / 0p bp 0em in fijnen ötenft Oiel becfcOeiben 
j^pangiaeeben / en Italianen / Oebbenbe tot ftjn l^of* 
meeftec genomen 25aptijla be (€acie? / en Oouben* 
be acbteccaet mette felbe en anbece gefpangolifeec* 
be. <©obtoaöljen fufpect batOP tractecenbetotl^oep 
mette 40ebeputeecbe ban be Staten <©enecael/ eeeft 
geenfins? en toilbe beeftaen tot approbatie ban bepa* 
tificatie ban <©ent/ baec na tot jBaccOe in jfami* 
ne gefjeel op eenen bot / Oem cefolbeecbe tegen 30n 
eeeft boomemen be felbe Staten te acco?becen/niet 
alleen be approbatie banbe boo2fcö2eben pacificatie/ 
maec oob bp na al ’t gene bat fp begeect Ob&ben / acö* 
tenbebat fobanigen fubiiten foetigOeib niet boon en 
bonbe bomen uit fijn natucel / maec uit een anbec 002* 
fabe / be toelb Oem btoong 30n natucel te f02cecen 
Ó002 eenigen tijb / om tot fönen bellen en gelegenen 
tpbe / fönen toille en b002nemen te betec uit te boecen: 
baecom beboo2fc0?eben $2tnce en ^tatenbanmol* 
lanb en ^eelanb te meec op baec Ooebe toacen/ en 
op 0en becfebectöeib lettenbe. ^ocö alfo fp boo2 be 
boo2gaenbe oorloge feec becacötect/ en batfe feeebe* 
ftoaect toacen boo2 b’inbiebinge en boo2(leben ban 
be bijben/ fo öabben fpal obec eenigen tijbgecefol* 
beect / batfe tot öenne becfebectöeib alleen in ötenft 
fouben Oouben 45 Compagnten folbaten/elbeCom* 
pagnietot 113 öoofben/en 30 fcOepen ban 002I0* 
ge/ met goeöe 0202e te betalen / en bat fo alleöetan* 
öec bcijgsbolb fouben afbanben / en ficö ban bet 
obectallige ontlebigen / baec toe fp oob Commiffa* 
ciffen öabben geo2bonneect/om be felbe afbanbin* 
ge te boen. %bbenbe oob becfcOeiben tcactemen* 
ten becminbect eneenige afgefcöaft/ombe boften fo 
beel mogeltjben toas? te becltc0ten. «§p öebben oob 
CommiftacilTen geo2bonneect/ bie Oen in alle <©02* 
pen lieten binben/ om 0entetnfo2mecen op befcöa* 
be bie be felbe geleben öabben / fo boo2 be folbaten ban 
Oen eigen bolb/banbe bpanben/atë ban anbec on* 
gctmiibbanbelanben/ om alfo op allee? te letten en 
goebe o?b2e te ftellen: oob op bc becpacötinge ban be 
gemene mibbelen/ om te onbecöouben entebbjben 
tn bec 8nietnfTc0en alle be €belen en ^teben banbe 
felbe Hanben/ toefenbe onbec ’tgoubeenement ban 
ben ®2tnce met goeb belieben en caeb ban be felbe ftj* 
ne ércellentie gemaebt / te maben oectinenten ftaet 
op te betalinge ban be folbaten en tcactementen 
en fcljepen / o?b?e te ftellen op ’tonbecöoub ban be 

II. Deel. 

$2ebicanten en abminiftcatie bec <H3eefteIijbegoeb^ 
een / baec uit be o3eeftelöbe peefonen alimentatie 
toeebe toegeboegt. ©0O2tö op be betalinge ban ’t bec-' 
loop bec centen ftaenbe geafftgneect op be ïlanbeti 
ban l^ollanb / om te boo2bomen alle f toacigöeben bie 
obec b’ingefetenen ban l^ollanb fouben mogen cöfen» 
^P öebben oob gecommitteect eenige Eanb b?often/ 
om be platte lanben te beb?öben ban ’t geboefte / bat*1 
tec bele liep/ onbec becel ban afgebanbte folbaten/beti 
Ouiftuiben beel obeclaft boenbe / en meec anbece fabett 
ben toelftanb ban ben Eanbe aengaenbe/ baec in al* 
leo?b?egeftelttégetoo?ben. 3^en zo Smipfcöieefbè 
$2ince aen be Staten <0enerael befen naecbolgenben 
bjtefinfranss/ bie top in Duitss alöiec öebben toil* 
len bp boegen. 

MYn Heeren, daerêii is niemand van u luiden , of JIBfflïöe 
hy en fiec en bekent wel dat de pacificatie te Gent Sl1 

gemaekt den 8 van November, en fygeweeft de ee- ban*®# 
nige en fouveraine remedie tot ontallij ke quaden en ca- rangfm 
lamiteiten, welke ons arm Vaderland z.ijn overkomen, 
en tfat met eenen afgewent is het onverdragelijke jok jleng* 
van de wreedheid oftyrannye van de vreemdelingen, rael. 
mette welke men ons, en onfe nakomelingen, wilde 
eeuwelijk benouwen en overvallen. 

Waer toe en met wat geheelheid , rondigheiden 
moeiten ik my liberalijk hebbe geemployeert en in ha¬ 
zard geftelt, alle mijne vrienden , broederen, goede¬ 
ren ,befit, en ’t leven felfs, is ook jegelijk kenlijk, als 
ook de dapperheid, goede trouwe en conftantie of va- 
ftigheid de welke de Staten van Holland en Zeeland in 
defe fake hebben gebruikt, hebbende met hen eigen 
lijf, leven , en middelen, de brugge geleid over de 
welke men gekomen is tot een finguliere en gewenfte 
deugd, is een jegelijk fo bekent dat ik onnodig acht, 
als overvloedig zijnde , daervante difcoureren en te 
verhalen. 

£n niette min alfo doordefadien en flinkepradij- 
ken van eenige f de welke hen vindende weinig ge- 
affedioneert totten Vaderlande) niet pretenderende 
dan d’uitterfte ftatenen eerendoor ’tverliesvan’tfel- 
vige Land , en onder andere dexelen ftuderen weder¬ 
om te brengen d’eerfte diflentien en civile oorloge, 
daer door de weldaden die wy ontf mgen hebben door 
dehandeneenig faveur van God, lichtelijk mochten 
worden vergeten. 

’t Is alfo, dat om hetdevoirdat ik hebbe totten Va¬ 
derlande, en d’afFediedie ik altijd gedragen hebbeen 
noch drage tot u lieder dienft, ik niet en kan laten u lie¬ 
den met alïedie te bidden en vermanen wel ernftelijk, 
als ik u lieden vermane en bidde by defen, dat of’t alle 
de refte, ’t fy door vergetenheid , of door vervaertheid, 
of luifter van eenige ontleende coleuren, quamen ach» 
terwaers te deyfen, en uit u luider gelichte en memorie 
tetrecken , ten minften dat u luiden gelieve continue- 
lijkvoor oogente ftellen de deugd die’t gehele Vader¬ 
land ontfangen heeft door de voorfz pacificatie. 

Op datgy lieden verftaet ’t gene de waerheid is , dat 
alfo’t beginfel van der hope welk jegelijk hadde, van 
de Landen te fien wederom geftelt in hen oude rufté, 
fleur, en profperiteit, daer door begonft is; fo en ifler 
ook geen remedie ter wereld van ’t lelvige goed en ge- 
luckig beginfel, tot een gewen fchten einde, dan door 
de gehele en daedlijke volkomenheid, en perfeéte on- 
derhoudinge van de poin&en daer in begrepen en ge- 
capituleert. 

Datis oorfakedat iku luiden bidde, mijn Heeren, 
dat Hellende dit in confideratie als d’importantie van (F. 1/4.] 
fuiken fake meriteert, gy luiden wilt eenmael te dege 
te hand houden , opdat den voorfz fo faligen peys voor 
den Lande, en die gy luiden fo folemnelijken gefwo- 
ren , en fo menigmael geratificeert hebt, mach ten uit¬ 
einde volkomen en perfect wefen, want tot noch toe 
fchijntdatwyeereen fchaduweof figurein apparentie 
hebben, dan de waerheid en ’t lijf; dewelk doet dat wy 
in ’tgenerael ons bevinden berooft van de principale 
vrucht van dien , te weten van een vafte vereeninge en 
fuivere vriendfehap , met verfekert vertrouwen den 
eenen metten anderen, aengefien als noch op defe ures 

tdaaö gelijk 
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gelijk als wy breder vertoninge hebben gedaen, aen 
mijn Heere van Grobendonk, en den Doctor Leoni- 
no, u luiden Gedeputeerde. 

Men Tiet ook noch niet, dat de goederen gereftitu- 
eert, noch gouvernementen vereenigt, noch deuit- 
landers,die hen verklaert hadden demeefte vyanden 
van den vaderlande,genomen en gefaccageerthebben- 
degoederen en faculteiten van de inlanders, tewefen 
vertrocken, noch de gevangenen geftelt in vryigheid, 
noch de gebannene toegelaten , noch de oude privile¬ 
giën te zijn gereftitueert, noch ’t geattenteerde ter 
contrarien van dien tewefen gerepareert: maerfelts 
het fchijnt dat wederom en op een nieus men weder 
foëkt kwenen pradtijken, om allenfkensmerte voet 
te floten d’autoriteit van de Staten, en vremdelin- 
gen in geloof of credit te brengen, de gene die beginfel 
cn oorfaek zijn geweefl van de generale mine: ja dat- 
men poogt weder rigoreufelijk te werk te leggen de 
placcatenop ’t fluk van de Religie, weder oprechtende 
de lchavotten, om te tyranniferen de confcientien van 
de arme inwoonderen , en alfo weder oprijfen quade 
fadenvan difTentien of fcheuringen, die ons alle cala- 

miferie en defolatie voormaels by gebrocht miteit; 
hebben , welke faken mijneHeeren,die gyfelfs lichte 
lijk kont oordelen na de wijsheid daer mede u God bc- 
gaeft heeft, enkonnen nietdan doen aenwaffen en 
baren grote veranderingen over d’een en d’ander zijde- j 
Sulx dat feer te vrefen is, ten fy dat gy ordre fielt op de 
volkomenheid van de voorfz pacificatie,wy weder ful- 

geflelt in de voorfz pacificatie, fonder welke den peis 
niet en kan confifleren of forteren effedl, en nochtans 
betonende hen ftrak en traeg tot fo redelijke faken, ge¬ 
ven genoeg te kennen , dat fy genen groten lufl en heb¬ 
ben te mainteneren den peis en riiflc publijk van den 
lande. Alfo de voorfz Heeren van Grobendonk en 
Leoninus, en ook d’andere Heeren gefbnden by fijne 
Hoogheid, hebben mogen fien en kennen: ’t welk ik 
u luiden wel hebbe willen waerfchouwen, op datgy’t 
metter waerheid mocht oordelen, en ordre Hellen, op 
dat de generale peis mach worden onderhouden, als 
tot welftand en rulle van den lande behoort. 

Mits welken na mijne affedteufe gebiedenifle in u 
luiden goeder gratiën, bidde God mijne Heeren, u lui¬ 
den te verlenen een goed lank leven. Uit Haerlem de- 
fen2oJuny, 1577. «DtlbecfiOtlb. Ugeaffedtioneerde 
Vrienden Patriot tot uwen dienfl. Ondertekent Gut- 
lïaem de Nafau. OpfCÏJHft toag: Aen mijn Heeren 
de Gedeputeerde van de Staten Generael defer Neder¬ 
landen , wefende vergadert tot Bruffel. 

*py £ p?mce ban ©rangt'ett / op bat Hp alle ftoartg? JjL 
-^Heben cn on-b?cbe ban binnen in alle be plactfen San 
enfieöenban fiin goubernemem foube toeclj nemen / rangfm 
en beter o?b?e (tellen / en een jegelijH contentement ge? JJJJ/flIre 
ben/ retfbetnbefentiib ban b’eenftebetnb’anbere/ beftenen 
00b liet ganfclje jfêoo?ber quartterboo2/ altoaerHP ban f‘Jn 
febert fijne eerfte aenHomfte in ^ollanbnsct fijne uit* 
ianbiglieib/ niet en tbagf getoeeft/ boo?be groteoc? mm t 

ien vallen in argerflaet dan wy ooit te voren geweefl i CUpatiCrt/ ftoartgHetb en beletfelcn bic 0em bagelijJC 
zijn. ! boosgeliomen toaren. ^ettoare bp na ónmogelijk te 

Boven ’t gene dat gy by ’t felve middel fult verliefen, befttoljben öe grote blybfcHap en b?eugbe biefe boo? 
neffens alle volkeren, Provinciën, en v remde natiën,) fijne Hoinfic Ontftngen/ elö Hielt fiem gelllCHig bl'e 

[ Oemmaer en ftonbe Somen te fien / fpHielbenBem/ 
naeit <£5ob/ boo? ben eenigen berloffcrban alle Hare _ 
ellenben/ en bat BP Hen uitte flabernie ber ^§pan? 
giaerben en taembelingen berloft tjabbe: ’t gemeen en aff» 
bolb in Het 3aoo?ber-quartier en noentben Hem niet ^ef.,eöe 
ban aBtllem-baber/ fn fp?aHen en riepen tegen ben K» 
anberen ïDiüem-baber té geHomen/ en bat met fuU ben 

de reputatie en lof die gy lieden alrede verkregen hebt, 
door die adte of daed fo heroyk en grootmoedig. Aen- 
gefien datjegelijk fiende ’t gene gy lieden fo wel begofl 
hebt, laet, een fake in de welke gelegen is alle faligheid 
vryigheid in fulke imperfectie, endatgydedeureop 
doet aen degene die hier namaels over u luiden fouden 
willen fulke vvraek nemen als fy begeren, en u luiden 

famentlijk met uwe nakomelingen gebrocht fien on- 1 Hen affectie/ bat tften be blljbfcfiap tn't Bette toefen? 
der’t jok van dien flbaerheid, ongelij kon verdragelij¬ 
ker, dan ge weeft is te voren, de felve en fullen anders 
niet konnen oordelen, dan ’t gene in defe is gedaen tot 
noch toe, is her-gekomen eer uit eenige paflie en qua- 
lijk gefondeerde onpatientie, dan van eenen gearre¬ 
steerde raed, conftante vromigheid, en deugtfame re- 
folutie, gefondeert in gerechtigheid en juftitie 

be / uit beacnficHten mocljt fcljcppen/ toatljpriet/ ranatot 
toerb aengenomen/ en boo? goeb geHouben enacl> toebja* 
terbolgt / ban gelijken be $?ince ban ©rangten toaer 3cn- 
Hp quant toonbe l)p be minde / fo toel até be mecfïe / 
alle b?ienbelijHHctb en goebgelaet/ mettooo?benen 
alle manieren / fo batfe ban Hem Habben een feer goeb 
genoegen en contentement/tracteerben Hem met be 

Mits welken eenenjegelijken het faveur en goetwil- j 0?inceffe/ bie Ober almebetetfbe/ en fijn ïjOf-ge? 
]igheid,’twelkmentotnutoehen toegedragen heeft, fin en ^taet feer töd en met goeber Herten / toantHP 
keren en veranderen fal in een haet en fpotterie, ’t ge- Hem naer eljC Humeur in alle rebeltjHHeib toifi te at? 
negy lieden nu mocht fchouwen , beforgendededaet- commobecen. 3lté l)P HU alom getoeeft toag inB& 
lijke en perfecte volkomentheid van alle depoindten |So02ber guactter/ fo fijn mibbcïretijb be faHen tuf* 
van de voorfz pacificatie. Alfo ik u luiden daerom an- fen <©on 31an en be Staten <©eneraël in een anberen 
dermael met afïedie en ernftigheid vermane,dat gyhe- j flaet gelopen / fo top l)icr UOCr bcrljalen fullen. 5^0CH 
den doen wilt, en myoverfenden u luider goede advijs. j bC fpjïnce ban <£toangten nocH tn’t jlOO?ber-quar* 

Wyders en kan ook niet laten u luiden te verwitti- J tiet30nbe/ enbenlOfcn en Öeb?iegelijHen Ijanbel ban JK 
gen dat wy geadverteert zijn, dat eenige benijdersof <©0n ^n berfïaenbe/ fOttb aen be Staten <5ene^ gjnree 
quaedwillige hadden een fame gefaid, al of wy alhier rael tn groter naerfflgHetb/ gebenbe be felbetebet? fcnöaw 
oorlogden ofkrijgden tegen die van Amfterdam , of (laen/ Öpalbieil fp luiben töilben alle Hare macHt He* tec„^ 
dat tegen haer lieden pracfcfteerden, ’t gene men in der , fjenbelijÖ boen bcrgabercn/ en baer toe niet meet nerael/ 
waerheid nimmermeer bevinden fal: maer ter contra-, ban 3000 t&uitfe paerben aennemen/ batliCHtOm en Dort 

rien laten wy hen alhier coaiverferen vryelijkenliber- j boen fOUbe toefen/ ^On j^OHan beflab en’tfiafleel «"K 
lijk, niet min of meer als andere in woonders van Hol- I ban jj&amcn (’ttoelf! HP ÖOe tngenomen Haöbe/ f0 ©0n 

berHaelt fal toerben) te boen bcrlaten/ mitfgaber.ö aan uit 
Hetgelielelanbban üutfenburg/ en Hem te benemen f 
allcmiöbelenom binnenin bcfelanben te mogen ge^ 
ralten: maer befebermaningebejS^incenenHabbe 
geen gcHoo?/ gelobe/ nocliplaetfebpbele/ be toelHe 
mcenben baer toare nocH goebe Hope / om be faHe fon^ 
ber oo?logc toeberom tot accoo?t te b?engen. 

(Sbentoel toerb be ^?ince feer gefolliciteert / om in 
23?abanb te Homen/ om lienluiben albaermet fpne 
P2efentie/ cngocbenraebbeHulpig te toefen en te af? 
fifteren/ ’t toclH Hoe toel baer grote ftoarigHeib in toajS 
gelegen / en bat be Staten ban J|oIlanb en Eeelanö 
’tfelbe ongaerne gefienHabben/ b2efenbe boo2 eenig 
ongeluH ban fijnen perfoon/ einteiijH geaccojbeert iss 

Om¬ 

land , hoewel als wanneer de onfe' komen in hunne 
ftad, fy hen luiden doen de wapenen afleggen, en 
wy gebruiken in haer lieder refpedl alle eerbaer- 
heid en vriendfehap ons mogelijk, felfs in’t tradlaet 
van voldoeninge of fatisfaclie hebben wy hentoege- 
ftaen alle’t gene fy hebben mogen eilchen, behoude- 
lijk alleenlijk dat fy hen met die van Holland fouden in 
eenigheid voegen, als fy plegen cn gewoon zijn in de 
laften en generale impofitien, en haer verdragen wil¬ 
den van alle proceduren en maniere van hoftiliteit, 
aengefien dat volgende de pacificatie tot Gent ge- 
maekt, fy gehouden zijn fulx te doen. En dat fulke 
eenigheid, is het eenig fondament en principael einde, 
by welke d’artikel van voldoeninge is geinfereert of 
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getoö?öen/ öocp liep noep eenigen tijö aen. IBiö? 

©en öelcctijö tot JDoetöen gekomen 3ünöe / fo peeft Den 
g“fah Haeö öec flaö atreept ben 17 2Eugufip gerefolbeert 
!ucec&t eenige aen pent te fenben/ en te berfoeken/ bat pp 
iietfoefet fonabP3pnbeinpare(§taö fouöe totllcn komen/ en 

öatpenfulx feer aengenaem fouöe toefen/ öoepber? 
focptenpemöatpp foube totllcn komen fonöec eenige 

rangten/ guarbe ban folbaten in bet flaö te b?engen / fp fouöcn 
{■*9 p?meen benöel bo?gercn tot 3pnguarbegeben/pp en 
“aerftafc bepoef be gene toantroutoe tepebben / pem foube niet 
fiefoe* pan alle goeötoilligpeib en b?unöfcpap betoont toet? 

ben. 3Daer toaren belè be rieöen bat pp öaec niet rct- 
fen en fouöe fonöer fijneguacöe/ ook toajS be ^tnceffe 
ban bat geboelcn / toant be fatiëfactie en toaë noep 
niet befloten en geacco?öeert/ fo bat bie ban Streept 
pen noep niet onber 3ijn goubernement en pabben be? 
geben. 3^eH?inee noeptatté / poe toelpp toiflöatpp 
albaer hele ongunflige binnen paööe/ bie pem geen 
goeö perte toe en bjoegen / pem berlatenöe op be goeö? 
toilligpeiööetbo?gecen/ bie pem feertoegeöaentoa^ 
ren/toaë te b?eöen albaer fonöer eenige guarbe/met 
3pn o?bïnarté ï^of-gefinöe en <§taet te bomen / gelijk 
ppöeëanöerenöaegëöen 18 albaer gekomen té. <©e 

©e bo?gecen fijn pem te gemoet gekomen / en pebben pem 
IJjJg, feerfeefleltjk en met groter bltjbfcpap ingepaelt: Pp 
rangteii té ban j©oecöen gekomen binnen atreept / niet boo? 
bomt ^t.Catrpnen-pootte/ baer pet Cafleel toaë/ maer 
otr«ht iangë ’f Slijnpab 0002 be €o!lefleeg-poo2t / en binnen 

D rijöenöe boo? be felbe poo?te/ fpn be kamcrö/ boben op 
be poojte en lanr be toallen flaenöe (in teken ban toel? 

4ekom|!e) gelofl/ bantoelke een p20p té komen blie? 
genopöekoetétoagen ban ben H2inee/ toaeroberöe 
H?inceffe / beneffenë Pem ftttenbe/ feer berfcp2ikte/en 
öenHiineeomöenpaté bliegenöe/ feibe toP3pnbec? 
raben: maer ben #2ince fuljenietaeptenbe/ peeft be 
f&incefTe ’t pert in gefp2oken en paer te bteben geftelö/ 
en boo2t0 binnen rpbenbe/ en gekomen 3ijnbe bpbe 
Hegulierë b2tigge/té een b02gerë öoepterken banom? 
trent negen jaren/ genaerntHijfbetgen/ baerbaber 
bantoaö Herman ban Eeeutoen/ leggenbe tot paer 
<©om tt&illem ben Süpcoutoer in ’t benfler / op ’t ,§ui? 
öer-poexkcn ban pet aegulierë fleegken (toelk benfler 
op een juk rufle / bat berrot toaë en b2ak) ban boben 
neöer geballen pïotfelijken öooö/boo2 be boeten ban be 
paerben / bie be koetfe togen baer be Hnnce op fat / en 
bleben be paerben flille flaen / en na bat ben j&ince 
pet bobe kinb (’t toeik pp begeerbe te fien) bewoont 
toaë/té pp pem b?oefkjk baer ober betoont pebbenbe 
cnbeklaegt/ boo2té gcreöen. 3&e<©20ot-baöer€o2? 
nette? ban Seeutoen/ boo? be beure flaenöe/ atépet 
kinb ban boben neöer biel / toilbet laten op flraet leg^ 
gen / tot pet bp ben gereepte / bolgenbe coflume foube 
befepout toefen 7 ban be H?ince feibe fulr onnobigte 
toefen / en battet genoeg toaë bat Pp baer kenniffe ban 

F* pabbe / en berpalben toeg nemen foube / op öatmer 
Ö002 pet groot geö2ang ban ben bolke niet met boeten 
ober lopen en foube / toant alle be praten toarenbol 
bolkö / en alle be benjteren baer pp boo2 bp reeb / toa^ 
ren met bolk/ mannen/b20utoen en kinberen berbult: 
be 5p2ince reeb boo2t tot op «^t. kerkpof/en nam 
3pn logement tot ben belten ban 5Ian / l|ecre 
bjiaenban^uilen/ baer Pp begeert paböetetoefen/ 
albaer toerbe genoeg open pof gepouben / toant men 
feponk baer ben toijn in oberbloebaen alle bie baer 
guamen kijken ober tafel in be grote fale. ^ejei abonög 
ober tafel fittenbe/ toerb albaer een referein gefp20ken 
ban l£uig €gbertf3 ban Cnfcpeöe/ uitten naem banbe 
nieutoe opgereepte kamer ban Rhetorica, öaermeöe 
ben jükince toerb toelkom gepeten / in toelk referein be 
§&2ince toerb genoemt ben ttoeöen 3Dabtö / en be ttoe 
laetfïe regulen ban elkeberfe toaren alöusi: 

"Weeft dan wellekoom Prince alder eeren waerdig, 
Dienoiten fijt bevonden bloedgierig noch hoogvaer- 

dig. 

^eei anöeren öaegö ging pp te boet alle be flaö 0002/ 
geleiö Ö002 eenige ^eeren en banöelBagipraet/ en 
met guarbe ban be Doggeren/ elk toonbe pem blijtig en 

II. Deel, 

* 

b^ienöltjk gun(ie/en ntemanb en pabbe ban belt 
ceooitguaebgefeib/en ijsbegi baegö baer na met feer 

jjoeö genoegen toeberom bertogen/belobenöe bat pp be 
Staten / <§tab / Rteöen en Hanöen altpb in feer goe- 
be rccommanöatie pouben foube/ en in genen nobe 
bcrlaten/feggenöebat pp boben alle hingen toajSfoe^ 
kenöe (b’toelk fp pem toel mocPten toe üetroutoenjöat 
beingefetenc banber^tab/ ^teben en Eanben ban 
ötreept in goebe ruft en b2ebc moepten toojben gecon^ 
ferbeert/enpoetoelpet noep lange aenliep eer fp pen 
onber 3pn goubernement begaben / en fatiöfactie ont* 
fingen / fo pabbe pp be fake boo2 3pn bertrek fo beleiö/ 
bat pp pem baer ban toel berfekert pielb. 

(Dmtrent ttoe maenben te boicn ecrbe^incebim 
nen Streept quam/toaö be <6?abe ban^Soffu boo? ia(l 
ban öe^eeren Staten <0eneraelin’t^ticpt banat^ homtitt 
reept gekomen / om 3ijn folbaten af te banken/ pp bebe ^tiese 
grote inflantie om 3pne gehangene i^opluibenlobte 
pebben / baer be burgerpe feer tegen toaren / be toelke fljn regu 
toilbertbat men be felbe eet(ionberb2agen/ examines «>cntfoi<» 
ren en tc reept (tellen fouöe. 3B>e Staten pabben con= Jea^f 
fultatie genomen / of menfe ter bank b?engen fouöe tsen. 
mogen/ ’t toelk bp ï?eeptbgeleerbe berftaen toerbete 
mogen gefepieben/ en bat fpte reept moepten geflelö 
toerben boo? bie ban ben I^obe ban Streept / bie be im 
fo?matie genomen pabben op te öelicten bp befelbe be? 
ö?eben / of boo? bie ban ben gereepte ban atreept/ alfa 
bebelictenalbaer binnen öerfïab toaren begaen/en 
3»i-lutöen op ’t feit toaren gehangen genomen. 
Staten belaften öe 0ecpt0geleeröe pare confultatien 
bp gefcp?ift te (tellen en te tekenen/öaer ban fp paer ex? 
cufeetöen / om be geftelteniffe beö tpösi en anbere con? 
fiöeratien penluiöen baer toe moberenöe / menenöe 
men poo?be paer monbelinge eonfultatie en refolutie 
gelobe te geben:maer alfo be <f35?abe ban 25offu beloof? 
bebe felbe gehangen dfopluiöen teleberen in panben 
ban ben Haöe ban ^tate / om bp penluiöen baer ober 
reept en ftraffe geöaen te toetöen/en bat be Staten ban 
Streept b?eeföen / bat bp alöien men ben <02abe öaec 
inniettetoille en toare/ fpluiben noep langer mette 
folbaten in ’t ^tiept fouöen bef toaert bltjben / fo peeft 
men pem bie obergelebett/ ook met betoillinge öec 
25o?ger ï^opluiben / bie be b02gcren inöuceerben / bat 
fulxb02öerlpk toasi en öienbe gebaen te toerben: en . 
pebben bie ban atreept opgeb?acPt 26000 gulöenö/ be 
toelke fp banbe Staten ban ï^ollanö te leen ontfin? 
gen / baer meöe/ en mette penningen bie be <0?abe 
meöeb2acpt3ün be folbaten afgeöankt engecaffeert/ 
tot feer grote bltjfcpap ban bie ban atreept / bie fo beeï 
jaren/niet allen mette ^pangtaeröen/ maer ook met? 
te boo2f3 <Duitfen toaren geguelt getoeefï. 

Wp toillen nu toeberom keren tot 3£on g[an / be? 
toelke uit JBecpelen gefepeiöen toab/ om beConin? 
ginne ban jSabarre of ï^ertoginne ban ©enbofme/ 
(boep bp be ^taten/noepte^on gjan geen Coningin? 
ne en toerb geintituïeert / om bat be Conink ban 
^pangten j^abarre peeft geoccupeert/en bat ben €0? 
ninkban Habarreöaer ban alleen maer öentitulert 
blijft gepouben) te bergefelfcpappen na be fonteinen 
ban ,èpa.3dtëpp befelbe nu eenige öagenberfelfcpapt/ 
enttoebagen toel getracteert pabbe/ té fp ban öaec 
boo?tébertrocken naöe boo?f3 fonteinen bankpa/ 
albaer fekeren ttjb bkjbenbe na be getooonltjke manie? 
re banbe gene / bie öaec 3ün komenöe om gelijke fa? 
ken / fonber toeberom boo? Hamen tepafferen/om 
ben panhel bie baer na gebeuröe. 

<©en 24. Sluip / toefenöe öaegei na ’t boo?fcp?eben 
bertrek öer Coninginne/ té pp uit Hamen gereben 
onber ’töexel ban ter jaept te rijöen / ’tlanö te toil? 
lenbefieptigen/ en gebolgt 3üuöe banbe p2incipael? 
fïe ^eeren/ peeft pem gebonöen boo?’t Cafleel / en «jjj,013 
ben hertog ban tfierfcpotbebolen pem te bolgen/en ncemf 
fo pp binnen ’tCafteeltoaö gekomen/ peeft pp totten 
hertog gefeiö/ bat Pp tot berfekertpeiö ban3pnper? 
foon/en ban bie ban ben fclben hertog / t’famen ban fn. 
3pnen nagebolg gebonöen Pabbe te bepo?en/ bat pp 
pem (lellen foube in öefc piactfe/op be toelke komenöe/ 
fp gebonöen pebben aen be poo2te / be ï|eere ban 3£ier? 

$daaa2 ge^/ 



m 
<©on 

Slang 

acn öe 
^reörn/ 
Jj>?aüui’ 
eten / en 
tgerreti 
ban Jte> 
öerlanö/ 
Linroe* 
rcnöe öc 
rebenen 
ban fjef 
innemen 
ban 

<ff a* 
fïeel ban 
karnen. 
f. 2f6.) 

Het tienc 
qcö / Bc <©?abc ban iBcgcn / Be $|cere ban flopotv en 
ban Igaultepenne/bebbenöe fjen pijlolctten trt öc buift/ 
en tctjlonö beeft tDon ^an befgehjrDeftjnein De bant: 
genomen / öe toelbe bP trok uittet cuftoöie / en tonen* 
öealfoöe toapenen/ fetöeöattet toa.Oöcn ecrftcnöag 
ban fijn goubernement / en öeöe terjlonö flcllen De 
toacljten alDaer. 

%'böenöe bent nu meeftcr gcmackt ban öe plaetfe/ 
beeft bp öen ïlaeö bergaöcrt / Dien ljp een hertoog öe* 
De ban öe lange patiëntie Die ljp gebaö baööe / nopen; 
De fo bele en onberDzacgliiftc ontoaerbigbeöen Die bp 
geleöen baööe bp öc Staten ban öen lanöe / en öat bP 
gerefolbeert toaö niet langer öe patiëntie tcljcbben: 
mactöatbPbJilöe gouberneren/ en bent abfolutelijk 
Doen gekoorfaem fijn / bolgenöe Den laft Die bP uit 
^pangten baööe.Doorto beeft bP getoont ttoc brieben 
Die bp baööe / ö’ccn ban öen 19 en ö’anöer ban öen % 1 
Oulij/fonöer onöertekentnge oftekemitge ban namen/ 
bp öe toelbe bem ontboöen toetö öatter bias eenige 
tonfptcatic tegen fijn peefoon / om bem te bangen bin* 
nen puffel of jBecbelen/ en öat bP bem bcljooröete 
boorften ban behoorlijke remebie tot 3ijnöer berfekert* 
Seiö / feggenöe öat bP nu toaS ter plaetfe öat bP mein* 
De berfekert te jijn / en öacr bP bem ban meninge bias 
te bouDen / om bem felben te betoaren boor De quaöe 
toille ban öe geconfptrccröe. 

©ooröerS beeft bp op öen felben tijö gefonöenöen 
I^cctc ban ïïafTfngem metöe ropieban öefelbcttoe 
brieben tot truffel aen öc Staten <£5cnerael / en cent* 
gepöinctcn aïebP toilbe geeffcmiecrt Hebben eer öat 
IIP fotiöc kicöerkcrcn binnen truffel / flreckcnöe in ef* 
fecte om öe toapenen neöer te Doen leggen mijn ï^eerc 
ban ï^cefe/ Op öc flaö geboren tot particulier oBouber- 
ncurbanSBruffel/ enmeteenen 00b öat alle öe borgen 
ren ben fouöen moeten omtoapenen, 

!$P beeft 00b afgefonöen berfcbeiöen boöen en Ime* 
ben / geöatecrt öen felben 24 <3!ulp / aen berfcbeiöen 
paetfen/^teöen en ^robincicn/banöen tnbouöen als 
bolgt/ öaer ban top eene albier (lellen fullen/ öacr Door 
’t tnbouö ban ö’anöere genoeg ban bcrflaen toeröen. 

Don fohan d' yh/flria , Ridder van der Orden van den 

galden Vliej'e, Stadhouder, Gouverneur en 

Capitein Generael. 
Lieve en welbeminde, u is wel kennelijken hoe dat 

wy altijds gearbeid en getravailleert hebben, om in 
naem van fijne Maj. als vanonfent wegen te volbren¬ 
gen en effectueren alle ’t gene dat by den tra&ate vande 
Pacificatie belooft is geweeft: en fonderiinge hoe dat 
wy federt ’t vertrek van de Spangiaerden en andere 
vremdelingen ons gedragen hebben metten Staten en 
alle particuliere perfonen, hebbende altijds begeert in 
alles te voldoen mette courtoifie en goedwilligheid die 
wy hebben konnen adviferen, fonder oit de minfte re- 
monftramie van de werelt gedaen te hebben van de 
voorledene faken,mits ’twelk wel billijk en redelijk was 
datalleeneenyegelijk van gelijke foudedoen, en met 
ons correfponderen, des niet tegenftaende is meer dan 
notoir en baerblijkelijken, dat vele endiverfe,fo van 
binnen als van buiten ’s Lands in der gehoorfaemheid 
van fijne Maj gebleven, niet geceffeert en hebben t’al- 
len propooften en occafien in ’t fecreeten openbaer, fe- 
ditieufe en oproerige dingen te fayen en te verfpreyen, 
grotelijk tot ondienit en difreputatie van fijne Maj. (wy 
en feggen niet van den onfen) fulx dattet fo verre geko¬ 
men is, dat fy op ons en andere perfonagien , wefende 
van onfen fuitc en gevolge , de hand hebben willen 
ilaen,’t welk oorfaek is geweeft dat om te verhoeden de 
defordre en confufie die daer uit foude mogen rijfen, 
wy ons fclven vertrocken en gefield hebben in dit Ca- 
fteel van Namen, ter tijd toe dat wy fien fullen,dat daer 
in ge remedieert fy fo ’t behoort,op dat fijne Maj. weder 
gefield mag worden in de behooriijke gehoorfaemheid 
die men der fel ver fchuldig is, en wy gerefpefteert fijn 
na de plaetfe die wy houden.Inder voegen dat niemand 
anders bevel over de landen en hebbedandegene,die 
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daer toe by fijne Maj. geautorifeert fijn. ’tWelkwyu 
in’t korte wel hebben willen overfchrijven en laten 
weten,om voor te komen en prevenieren alle quade en 
finiflreimprefïien, en andere calumnieufe inventien, 
die fulke perturbateurs vande gemene ruftegewoonlijk 
fijn voort te brengen, om alle faken in roere en troublc 
te Hellen, u verfekerende ander werven, dat van wegen 
fijnre vocrrfz Maj. en vande onfen gemaintineerten 
onderhouden fal worden,alle ’t gene des belooft en ge- 
fworen is geweeft: en dateer tegenwoordelijken geen 
queftieenis, dantedoen obedieren den genendiede 
gemene ruft en welvaerc troubleren , gelijk wy weten 
billik en redelijk te fijn,en uwer aller feer begeert. Waer 
toe wy u, en elk van u befonder ernftlijk verfoeken u te 
willen employeren, en tot dien einde alle mogelijk de- 
voir en officie doen, en infonderheid tot onderhoud 
van de Catholijke Religie, ’t welk gy fult communice¬ 
ren en doen verftaen alom daer ’t behoren fal Lieve en 
welbeminde onfe Heere God fy metu. Gefchreven 
in ’t voorfz Cafleel van Namen, den 2.4. Julij, 1577. 
Onderfchreven , Johan. En wat lager. Berti. De fu- 
perfcriptie was: Onfe lieve en welbeminde dePrefi- 
dent en luiden van de Coninklijke Maj. Rade in Hol¬ 
land, refiderende tot Utrecht. 

23rietoen Dun gelijken infjouö fonö bp ooft aett De 
pacticuliere^taren / ©tfTckoppen/ ïïaDen/ &teDen/ 
en aen Den <ö3raDe Dan 25offu/ öe l^eecen ban©tlle/ 
Capre#/ Jprcfim en meer anöere / Dcgecenöe Datfp 
ben fouöen bomen binöen fip bem tot karnen / om ffc 
nentoilletebecjtaen. 
AÜO öefefubijtetnneminge Dan bet boorf? Caflce! 

ban karnen/ toefenöe een plaetfe en fronttec fo 
(lerb en toel gelegen om ö’oorloge toeöerom te begin* 
nen/ en om Dolk ban allen plaetfen toeöcrom tn ’t lanö 
te brengen / (aengeften bP ook öe probtneieban Eut* 
fenburg rot fijnen toille baööe: öat bp ook aenöen Jgee* 
te ban IjtergcO gegeben baööe bet goubetnement ban 
Cbarlemont/ ötc ook ’tfelbe Cafleel terflonö tnge* 
nomen en boor iDon ^fan berfebert baööe / en Dat* 
men ook berflonö Dat bp pr-Difie ban koern en munt* 
tte ban oorloge op ’t Ca jleel ban karnen öeöe boeren) 
tn’t openbaer en onöer ’tbolb quanten / (ö maebto 
’t felbe een feer groten roep / berflagentbetö en altera* 
tie in De betten ban eenen pegeiijken/ en lieten gebeel 
ballen De bope Die fp fo onlangö te boren op jijn per* 
foon gebaD baöDen/brefenöe Datter een beel felöer/btt* 
teröer en toreöer oorlog foube ontflaen / Dan Daer nocb 
ooitgebjeefl toao/ D’toelb ook niet al iegenO öe toaet* 
betb en tö getoeefl / fo Dtp tn öe nabolgenöe boeken fut* 
ïenberflaen. 3©p bobben ter geDenkeniffebanDitin* 
nemen Deg Cafleebs ban karnen öefe jaerbitbten ge* 
ntaekt. 

J A E R - D I C H T. 
Don Jan d’OoJlenrllGk. helt af ’t VoJJen Veh, 

CrllCbt NaWlen, en toontJlQb WW reet enfeh. 

Ander. 
Don jan d‘Oofienr\lCk » GdWWernêWrln Kederhand. 

Ix door zllne praCtllCA n Cajlehelbi tot NaM.e» 

pLallfant. 

3©P bjillen on# btec norb toat tuffen / eer top boort* 
gaen rotte befebrijbinge ban alle De eUenöenDienaDit 
fubijtentrouloojS innemen 3ön gebolgt/ en ött 2Boek 
befTuiten mette toooröen Livij > feggenöe / öat 

Den trouwlofen nimmermeer en Talgebreken 
Oorfaek. om ’rgemaekt contraeft niet te houwen: 
Want by ’t bedrog weten fy altijd te fteken 
Een fchijn-gedaente van recht, daerfe op bouwen; 

EnCato/eid: 

Betrout geen fchoon-praets foete fangen, 
Sijn honig-klap geeft gal tot boet: 
De wachtel fot word licht gevangen» 
Door Weymansliftig fluiten foet. 
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<r-w ) Van de Nederlandfe Oorlogen 5 Beroerten, en Borgerlij- 
ke Oneenigheden , gefchiedby tijden van Dok Joham van Ooflen- 

rijk, Gouverneur, en Capitem Generael van de Nederlanden, 

van wegen den Conink van Spangien. 

Iforte inboud Van 5r elfde 'Boek# 

Ón Johan van Ooftenrijk het Cafteel en Stad van Namen ingenomen hebbende, maekê 
de Staten van Nederland, de welke haer volk veel al afgedankt hadden, geheel verfla¬ 
gen: Senden daerom aen hem den Prelaet Marolles, den Archi-diaken vanYperen, 
met den Heere van Brufle, om hem te vertonen d'inconvenienten die uit fijn vertrek 
en het haeftig innemen van Namen fullen ontftaen, d’welk niet en fal wefen te re- 
medieren dan met fijn haeftig wederkeren , prefenterende hem in alles tot fijnen con- 
tentemente te verfekeren, en niet toe te laten datyemand, wiehyzy, lijn hand ftel- 

Ie om hem te fayferen, of het alderminfte ongeneucht aen te doen, &c. Hy antwoord daer op, en 
fend fijn antwoord niette Heeren van Raflïngem en Grobendonk : Daer op de Staten weder fenden aen 
fijn Hoogheid , de Grave van Boflu en den Heere van Brufle, en werd den handel een wyle by den Staten 
op hope van accoord gedreven , en om Don Jan wederom te doen keren tot Bruflel, tot dat men de 
flinxeen geveinlde handelinge van hem en fijnen Secretaris Jan Efcovedo begon gewaer te werden. De 
correfpondentien die Don Jan houd metten Paus, en metten Hertog vanGuife komen in’t licht, en fij¬ 
nen geveinfden handel door geintercipieerde brieven,daer door der Staten oogen ontdekt werden: De wel¬ 
ke beletten dat het volk van Cornelis van den Eynde niet en konnen binnen Antwerpen geraken. De Heere 
van Liedekerken werd Gouverneur van Antwerpen : Meefter Willem Martini Griffier van Antwerpen, 
houd intelligentie op ’t Cafteel van Antwerpen, en met de Heere van Liedekerken: De Heere van Lie¬ 
dekerken ondertaft het gemoed van Pontus deNoyelle Heere van Bours, de welke aenneemt ’t Cafteel 
van Antwerpen aen der Staten fijde te brengen, gelijk gefchied : Alfohyden Heere van Treflong gevan¬ 
gen neemt, en het Cafteel verfekert voor de Staten. De Hoogduitfe foldaten binnen Antwerpen , be¬ 
geven hen in wapenen, en befchanfen hen in de nieuw Stad: Die van Antwerpen prefenteren hen 150000 
guldens, mits datfe fouden uitter Stad trecken: Middelretijd komen de fchepen van den Prince van Oran- 
gien de Reviere opvaren , daer door een haeftige verbaeftheid komt onder de Hoogduitfe, fo dat fy baefte- 
lijk vluchtende, de Stad verlaten. De Heere van Champangny vervolgt de felve Duytfen. ’t Cafteel van 
Wou werd van de Staten ingenomen. Bergen op Zoom belegert en ingenomen. De Colonnel Focker 
werd van fijn eygen volk aldaergevangen. De Caftelen van Antwerpen en Gent werden afgeworpenen 
gedemolieert. Lier voor de Staten verfekert. Handelinge mette Hoogduitfe foldaten tot’s Hertogen- 
bofch, die daer uit vertrecken. Breda van wegen de Staten belegert: De Hoogduitfe daer binnen leg¬ 
gende, nemen haren Cornel Fronf bergen gevangen , eq geven de Stad over aen den Prince van Orangien» 
Don Jan fchrijft aen de Staten Generael: Die hem antwoorden. Hyfchrijft ook aen de particuliere Bil- 
fchoppen, Staten , Raden en Steden: Send fijne verklaringe en prefentatien aen de Staten Generael, door 
de Biflchoppen van Yperen en Atrecht: ’t Welk de Staten ook onbewimpelt beantwoorden. Der Staten 
Generael fchrijven aen den Conink van Spangien van den 24, Auguftien8. Septembris , 1577. Schric- 
kelijke donder , blixem en brand in ’t Hof van den Conink van Spangien. Jonkheer Sebaftiaen Craenhael st 

Landdroft in’t Noorder-quartier van Holland , werd vernioort. Fran^oys Mayart Provooft van Billy, 
Do&or Weftendorp Raedsheer, en Johan Mepske Lieutenant van Groeningen, werden gevangen. Wy- 
be van Goutom maekt hem meefter van ’t Cafteel van Leeuwerden , ’t welk wederom aen de Borgeren 
van Leeuwerden overgegeven werd. Accoort gemaekt mette foldaten leggende in de fchanfen in Vriefland: 
DeVriefe Boeren werden op geweer geftelf. Twift tuflehen Hoorn en Alkm er. DeStaten Generael 
fenden Gedeputeerde aen de Staten van Holland en Zeeland, haerverfoek en d’antwoorde by de felve daer 
op gegeven. De Staten Generael verfoeken den Prince van Orangien tot Bruflel te komen: Des Princen 
Antwoorde op ’t felve verfoek: Des Princen van Orangien vertrek uyt Holland naer Antwerpen en Bruf- 
fel, en de heerlijke inhalinge aldaer. Der Staten Generael fchrijven aen den Palsgraef Cafimir en fijn ant¬ 
woorde. De Staten van Holland en Zeeland fenden hare Gedeputeerde aen den Prince van Orangien. De 
Staten Generael fenden in September 1577. aen Don Jan en doen hem fekerearticulen voorhouden: 
Don Jan neemt leer qualijk dat de Staten Generael den Prince van Orangien in Braband hadden ontboden, 
d’welk fy excuferen: Hy fchrijft aen de felve den tweden Oótobris. De Staten Generael laten hare jufti- 
ficatte tegen Don Jan in druk uitgaen ; Haer proteftatie en verfoek aen den Conink van Spangien, en alle 
Princen en Potentaten van de Chriftenheid, en fenden hare juftificatie aen alle de felve: Wat Don Jan 
daer tegen uitgeeft, en waer mede hy de Staten Generael befchuldigt. Die van Utrecht begeven haer on¬ 
der’t gouvernement van den Prince van Orangien: En de Prince van Orangien geeft hen fatisfacftie vol¬ 
gende de Pacificatie van Gent. Die van Amfterdam handelen mede metten Prince van Orangien, om 
fatisfacfie te hebben op fekere articulen , daer op fy onderlijn gouvernement fouden komen: De Prince 
fchrijft aen die van Holland , datfe alle hoftiliteit tegen die van Amfterdam fouden afdoen: ’t welk fy niet 
geraden en vinden: Hy fchrijft andermaelin faveur van die van Amfterdam : daer opfy accorderen , en 
die van Amfterdam confenteren toevoer van viftualie en brand met kleine fchepen. Des Graven, van Ho- 
henlo komfte voor Rernunde d’welk Don Jan ontfeten viftualieert. De Prince van Orangien werd ge- 
maekt Ruvvaert en Gouverneur van Braband d’welk hem grote afgunft maekt: Voorflagom denEerts- 

SCaaa 3 ‘ hertog 

\ 

835 



Het elfde Boek. > 577® 
hertog Matthias voor Gouverneur Generael te ontbieden: DeHeere Maelftede trekt na Duytfland, om 
den Eertshertog te halen : De Coninginne van Engeland vind het halen van den Eertshertog vreqmt. 

(F. ij8j t’Samenfprekïnge en communicatie op die fake tuftehen den Secretaris Walfingham en de Heere Adolph 
van Meetkerke. Des Eertsherto^en komfte in Braband. Verfcbeiden handelingen tuftehen de Staten Ge¬ 
nerael en de Coninginne van Engeland. De Hertog van Aerfchot word Gouverneur van Vlaenderen: werd 
heerlijk tot Gent in^ehaelt: Hy en meer andere Heeren werden aldaer gevangen , door den Heere van 
Ryhoven en andere°: De reden van ’tvangen der fel ver werd in druk uytgegeven. Die van der Goudc 
breken het Cafteel af. Refolutie van de Staten van Holland, om de Stad van Amfterdam in te nemen: 
Circourt.overweldig't de wacht, en neemt de Haerlemer-poort in : Den Overften Jonkheer Herman Hel¬ 
ling , komt met vier vendelen binnen Amfterdam, daer hy hem befchanft, hy word dood gefchoten: Ca- 
piteyn Niclaes Ruychhaver gevangen zijnde werd vermoort: De foldaten werden wederom uyt Amfter- 
dam geflagen: Die van Amfterdam klagen aen de Staten Generael van den overlaft hen gedaen by die van 
Holland ; De Staten Generael fchrijven aen den Prince vanOrangien : Die van Holland fendenaenden 
Prince en doen haer excufe Een Cometegefien in November 1577* En het ftranden van drie Walviftchen 
ter Heyden. Landdag teGrbeningen gehouden: De Ommelanders feggen die van Groeningen het verbond 
vandenjaere 1482. op: Die van de ftad Groeningen nemen de Gedeputeerde van de Staten van de Om¬ 
melanden , op den Landdag komende, fo Geeftelijk als Weerlijk, gevangen : Namen der gevangene Hee¬ 
ren, diefeer rigoreufelijken worden getracleert. Delfziel werd geflecht. Den Abt vanAdeweert krank 
fijnde in de gevankenifte, werd in fijn huis gebracht daer hyfterf. Jonkheer Chriftoffel van Eufom krank 
lijnde, werd fijn huis door interceftie toegelaten : Johan Rengers ten Hellena trekt na Bruflel, klaegt over 
de gevankenifte van de voorfz Heeren Gedeputeerden. De Heere van Sr. Aldegonde en Doótor Nicafius 
Silla, worden van wegen de Staten Generael naGroeningen gelonden, om de gevangene Heeren te doen 
ontflaen: Sy komen tot Groeningen: Waer mede die van Groeningen de gevangene Heeren befchuldigen* 
Haer antwoord op de befchuldiginge: De voorfz Commiflariflen befchrijven een Landdag tot Winfum: 
Sy belaften die van Groeningen de gevangenen te ontflaen, t welk die van Groeningen weigeren: Waer 

door de voorfz Commiftariftcn haer aenfeggen , dat de Staten Generael, uyt krachte der Unie, daer anders 

ïn fullen voorfien, fofy teradefullen vinden: Dit achten die van Groeningen voor opfegginge van de 

Unie, verklaren berouw te hebben van datfc Don Jan voor vyand hadden verklaert. Der Commiftanften 

vertreck uyt Groeningen. Des Princen van Orangien komfte binnen Gent. Don Ian werd by de Staten 

Generael voor vyand verklaert, en by openbare Placcaten en door alle de Provinciën gepubliceert, 

- HET elfde boek. 

©fg’ra» 
JEU «BE” 
iiEvaci 
fpnöEH 
ïjacr «3c< 
ötpu* 
itccröc 
arn Wan 
51 an tot 
karnen / 

: Crucftte ban Bet innemen ban Bet Ca* 
tfleel ban i^amen/Uep terftonö öoo? alle 
jsianöen en$?oBincien / en maeftte een 
grote alteratie onber fiet gemeen bout/ 

, “bpfonöcr atö men berftonö ce Uanöe* 
ïntgeBp55on0an metten Hoogöuïtfen/ 3Dalen / en 
anöere Hcöecöuitfe Compangien onber De <0?aue 
ban iBegen / Heeren ban Htcrgesi / flopon en anöere 
ïnefenöe / boo?genomen / en öat öe Staten <0encraei 
toaft ïjet meeftenöeelban ijaer ftrijgöbolli Baööen afge* 
öanBt/ en genoegfacm Bare finantien uttgeput ton* 
ren: entoajSöeb?efc onöcröe gemeente fecr groot /en 
öe felbe Bier öoo? fcet geaïtereert en omftelt t fo en toa* 
ren öe Staten <©cncrael öacr öoo? niet min berfta* 
gen/toantfpen Baööen Bier opöe mtnfte geöacljte* 
mffeniet gefjaö/ niettemin alfo 35on g|anöoo?öen 
Heere ban aaffmgem / öie BP aen Benluiöen gefonöcn 
Baööe/öeöeberlilaren 3ijn meningc met ött innemen 
öep Caftccis / niet anöcns te toefen / öan om 3ün per* 
foon te bcrfeBcren/ boo? öe lagen/öie Bp feiöe tegen 3ijn 
perfoon gclciö te toefen / fc berBoopten 3p bat alle mif* 
berftanöen en toaturoutoingen nocB fonöen Bonnen 
toeg genomen / en’tlanö in b?eöc geljouöen toeröen/ 
toaerom 3P Delibereren aen Bcmte fenöeneenigeBare 
<0ebepHteeröe / gdpB fp geöaen Bebben / na öat fp op 
öe faftc met ten anöcren rijpelijk Baööen öeraeöftaegt/ 
fp Bebben öan öaer toe gccommtttccrt öcn Heere J5:e* 
iaet lUarolico’ / öen HlrcBi-öiaBcn ban Jfperen en öcn 
Heere ban®2uffe/ omBenue tranfpo?teren inalöcr 
öüigentie bp 3ijneHoogBeiö / met Imcbcn ban ereöen* 
tte/cn Bent boo? te Ijouöcn öefe iwboïgenöe bcrtomnge. 

T7CrftdijB öatöe Heeren Staten fecr bcrtoonöcrt 
-H*5ijn getoceft ban fijn boo?f5 bcnrclt fdfsban ö’ab* 
bertentien bic 3ijnc HoogBeiö bcrBlacrt ontfangente 
Bebben / ban öatter gematfttnecrt ttf getoceft jegensJ 
ftem/en öatmen 3ijnen perfoon Beeft toillenfatferen 
tot s&mffd of fUecBdcn / feifë öat ÖP niet en fouöc b?p 
3ijn in öe flaö Ban .karnen. 

CBt? oo?faeBöatöcboo?f3 bjieben cnaöbcrtenticn/ 

öie3ijneHoogBeiö Beeft ontfangen/ nietenberBlaren «fora 
öcn Auteur öer felber/ nocB ban öe confpiratien/ norB 
reöencnen fulBe circumjiantien en fo fuffifant/ öat* om boe* 

men öaer gelobe op mag geben. £f 
55esi temeer nocB öat3tjne HoogBeiö genoeg Ban gfggï 

berflaen / Dat De Heeren altpD.ö Bebben gep?oceöeert in men. 

allefinceriteit offuiberBeiö/ gelijB3P nocB Benbege* “ 
rent’emploperengeBelijBentot berricBttngeöeraffai*cc 
ren/ bet gemene tufte / tot conferbatie ban on£ Beilig<e 
<©elobeenCatljolijBe ïSoomfeGelige/ enbeBoo?lijBetc 
geBoo?faemBetöban 3ijne juajcftcit/ öaer ban 3? al*cc 
tijöiS crp?c|fe p?oteftatte Bebben geöaen. <6 

^elf0 belooft en geftoo?en Bebbenöe fo menige rei* “ 
fe Bet ban noöe toare / Bern ten felben effecte te Bclpen/<c 
en alle öienftbaerBeib en onbetöamgBeiö te betotjfen. <e 

(€e meer öat 3? betoog geöaen Bobben ban alle ge*ee 
troutoigBeiö aen 3ijn HoogBeiö /fo öat öe felbe Bemt£ 
öaer ban beBoo?t berfeBert te fiouöen. tc 

Cn alfo Bp niet en beBoo?t ö’oore te lenen of te gelo*c£ 
ben fulBe rappo?teur0/ öienieutoer^ toe entenöerentc 
öan tot perturbatie ban öe gemene rufte: maer toel tee< 
eramineren Barereöenen en circumftantien/ en boben ‘ 
al Bem toel beBoo?lijB t’info?meren op De mtböelen/ ‘ 
mttjs De toelBe men mocBt ontöecBenöe faulten ban 
fulBe opfteilingen. , „ . . 

Cftoelt’ontöecBenöe ^CutenrjS ban fulBe confptra* J 
tie / om bic te co?rigeren of ftraffen na Bnnne beröien* ^ 
fte anöcren ten eremple. 

edijli 3ijne HoogBdö felfts Beeft berfocBt aen öe 
Staten/ Baerlieöcr Docnöe p20ponercn bp öen boo?* £ 
uocmöen ©aenre-Beeren ban tïafttngem / öen 6 öefec c 
maenö 3[uln / öat in alle occurrcmien öe Staten totl* ‘c 
lenBouöen gocöc co?refponöentie met 3ijn HoogBeiö/f£ 
aööjefferenöe Ben opentlijB tot Bem in alle occafien « 
ban ttoiifdacBtiöBeöen en fcruplen/ gelijB 3ijne Hoog*« 
Beiö fal boen ban fijnent toegen / rep?imcrenöe of« 
ötoingenöe alle calumntcn/balfe roepen/en bofe intee*c< 
pmatten / ötebeel guaöe en ongerufte geeftenfapen/« 
om tc bermeeröcren öe toantroutoigBetö / en ’t lanö te« 
Bouöentntroublen engarbouillen. t£ 
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„ 3©aet óp Dó Staten Ijebben geanttoooit / Dat ’t félf- 
,, DetoaS pact eemgen hoogfie begeren/ Dat 3p alttjösf 
„ gabben geljab / te hebben ganfclje en bolmaebte co?ref» 
„ ponbemte met3ijttt igoogljetb/ enöaet t'abDiefferen 
„ aen ijetn in alle occucrentren of toeballtngen / gehjbfp 
„ altijbS gebaen yabben/ en Dat pen-lutDenDocpteDat 
„ omtebebtomgen alle calumnwn / fcalfcfje roepen / en 

tnterpietawen / baerom fouDe mogen berfientoerbcn 
„ bp De toegen gerepiefenteert aen 3pn J^oogpetD als 
„ Doen en febert/ felfs geen rappo?t toe te laten of Bet en 
„ toaer getelient / om t’onöecfoeben D’auteurS na Dat De 
„ fabe fouDe meriteren of UerDtenen : btDDenDe 3tjne 
„ boo?f3^oogpeiD geen oo? te lenen/ nofpltcfitgeloof 
„ tegebentot alles’t gene bent toerD tngebïafen enge» 
„ rappo?teert / fuljc als D’arttcle bleber inpouD* 
„ %bbenbe bóoits gegeben aen Den ï£eere ban <25|ó» 
„ benDonLfuIbe amtoooibe op D’amclen/ DteBp Beeft 
sj gepioponeert bantoegen fijne ^oogpept ban ober *• 
„ Dagen / Dat pp Deo bepoo?tte fjebben alle bernoegtnge. 
,» €et oo?fa&e ban b’toel&e / fclnjnt ’(Opber toirectte) 
„ Dattecgenegenogfame ooifa&etoas fijne J^oogpelD te 
» beboegen/ nocppem te Doen ballen in mfftroutoe of 
„ biefe ban fijn perfoon / fulr Dat Dool fulbe De gemeente 
3) mocpt ballen in erteuc en anDere opinie Dan ’t bepooit/ 
>3 met fijn ^oogpeiD fels Dooi De nieütóeenfo paefiige 
33 p?obifie ban De «§tab Cpademont/ Daet uit fpiut» 
33 tenmocpten grote Difo?D?en/eninconbenienten/in pie» 
33 juDicie ban ons <©elobe en CatBolijgue Religie / auto» 
>3 ritept en gepooifaempeiD ban fijne ifèajefiept / ’t toelb 
53 bef toaerlgfi toaer om te remeDieren.. 
3» <&m ’t toeifi te beletten / De boo?f5 ^taten biDDen 
j> ootmoeDelijP Dat 3ijne ï^oogpetD lebentlp confiDerere 
3> poenotelijp Datief een anDerfamblant te maften/om 
33’tbolft te berfePeren en pen te betoeren alle guaDeen 
>3 fiinPfe opinien/ en licptelijp pen fouDen laten toijs ma» 
» Pen/Dat ’tboo?f5 bertceP tenDeerttot eenicp Dange» 
3> reus einDe. 
3» ©inDenDe De Staten geen gefonDec remeDie Dan 
33 ’t Baefltg bjeDerPeren/en De jegenb)oo?DtgpeiD ban fjtjti 
33 noogpepb tnDefe^taD ban25|uffel/ Daetomfpoot» 
33 moeDelpP berfoePen en biDDen/ eer’tbpet ontjtePe/ 
3» fitilr Dat men ’t niet licptelijp leffen fal Ponnen. 
33 2SelobenDe De felbe fo in ’t generael als in ’t pattf» 
3» ruiter alle getroutoigpeiD/ gepooifaempeiD en bolfco» 
3’menberfePertpeiD tegenSpegelpPen/ foinDe^teDen 

(f. ban 25?ug"el/ iBecpelen als alle De $eberlanDen pooi/ 
33 en niet toe te laten Dat iemant tonic pp fp/ 3pn panD (lel» 
33 le aen utoe ^oogpetD / om pem te faiferen of pet aiDer» 
33 minde ongenoegt aen te Doen / opberbanD ban pare 
j’ perfonen / troutoe/ goeDeren/ en eere. 
33 €n alfo fulPe aDbertentien tenDeren / om alles in 
3’ midroutoentedellen/namentlpPtuffcpen fijnï^oog» 
33 peiD en De Staten / en confeguentlijp ter ganfcper rui» 
3»ne/ cnDefolatte banDe^lanDen ban fijne |©ajedeit/ 
33 en berlies Der Catpolijgue fteligie. 
33 ;®e booif3 Staten biDDen feec cotmoeDelijP Dat u» 
33 toeï^oogpeiDgeliebepaerlieDeteberPlaren en tenoe» 
33 men D’auteurS Der felber aDbertentien / om ban pen te 
33 berdaen D’occafien en cfrcumdantten Die pen gemo» 
33 beert pebben tot fulPe tmp?effïe: en toat perfonen fp 
3> fouDen toillen beladen en tareren ban fulPe boome» 
33 men/enmacpinatien. ^elfö Dat bp gebiePe ban goe» 
33beontladingefp toetDcn eremplaerlpp gepunieetten 
>3 gedraft: t.tin’tfelfDe te toillen gebiuppen alle acce» 
33 leratie/ om Den pas af te fmjDen/ en te berfien tegen al» 
33 iétnconbententen/ Die anDerfinsfullengaenbermeec» 
53 Deren ban Dage te Dage / en lanr fomeer. <6eDaentot 
33 puffel Den 25. ^ulp 1577. (©nDerdont/bpladban 
33 De Staten: cnonDertePent/ 
3J CorneliusWelemans. 

||ier op peeftt^on ^anDen 27. gluip/ aen De <©e» 
nerale Staten toeberom gefonDen Den 25aenDerpeere 
ban fcaffingem / en Den l|eere ban <©?obenDonP / om 
penparticulierlijpen teberPlaren/ ’t gene pp toasbe» 

erenDe/ gebenDc De felbe te Dien einDe mebe fpne b|ie» 
enbanCreDentie/ mettepoincten enarticulen/ pier 

ua bolgenDe. jBitfgaDerS nocp eenen anDeren b?ief 

ban fijne ^oogpeiD aen De booifs Staten (©enerael/ 
berfoePenDe Datfe ’t inpouDen ban Dien toel toilDen 
berdaen / en confiDereren. <De poinctcn en artictilcn 
Die fp ban toegen fijne ^oogpetD De Staten «©enerael 
oberleberDentoaren Defe* 

OYne Hoogheid hebbende deliberatie genomen, om pöfnci 
^ikh te vertrecken op’t floten cafteel van Namen tot tenen 
verfekertheid van fijn perfoon, gemerkt de adverten- frt,uU'w 
tien die de felve hadde van fekeren aenfiag op ’r faififle- jgeeren 
ment en apprehenfie van dier, en verfcheiden indi- baniRaf* 
cien en tekenen correfponderende mitte voorfchre- 
ven advertentien, heeft mit eenen wegen wel willen 6cnd° * 
verfién tot alle xnconvenicpten die hem fouden mogen öonft/ 
toekomen ter faken van fijne voorfchreven deliberatie: ^an 
en denkende dat’t felfde den Staten cenige alteratie fou- 0° 
de mogen cauferen, heeft den fèlvenwel willen doen bergege# 
yerftaen fijne ganfche en gehele meninge, de welke is, 
’t felve nietjegenftaende, de Pacificatie te maintene- tett <3é? 
ten en onderhouden, en geenfinstedoen cpntfaVenie- neracl. 
ren tot ’t gene dat der felver aengaende, en des daer aen- 
kleeft, belooft en geftipuleert is geweeft. Begerende 
ook reciprokelijk dat van wegen de voorfz Staren vol¬ 
bracht worde ’tgene dat fy folemnelijjcen belooft en 
gefworen hebben, aengaende de onderhoudenifle van 
de Religie , en behoorlijke onderdanigheid aen fijn 
Majefteit: en alfo hy fiet en bevind dat by faulte en ge¬ 
brek van autoriteit de voorfz Staten hare belofte niét 
en fouden kunnen efFedueren, is van meninge met fij¬ 
ne autoriteit de felve te affifteren ,om by dien middel 
fijner Majefteit contentement te geven, en den (elven 
teprocureren de tranquilliteiten rufte die fy begeren 
fonder iet anders te willen pretenderen. 

Tot welken einde, en om fijn autoriteit te beyefti- 
gen en ftabilieren, fo begeert fijne Hoogheid' 

1. Dat om gemainteneert te worden in de autoriteit 
daer in fijne Voorfaten, Princen van den bloede gé- 
weeftzijn, defelvefoude mogen nemen fulkeguarde 
van de Óqderfaten van herwaers-over, alfmen na uit- 
wijfen der Pacificatiën bevinden fal te behqren tot ver¬ 
fekertheid van fijn perfoon, en van fijn fuite en gevolg, 
om te gaen en reifen daer ’t hem believen fal. 

%. Datter egeen particuliere Gouverneurs wefeh ful- 
len inde Steden,daer Van ouds geen geweeft en hebben. 

3- Dat alle Gouverneurs , Overfte , Colqnels en 
Krijgs-luiden van den Lande bydefelve (uilen moeten 
komen , als fy ontboden fullen wefen, en hem obedie- 
ren als Capitein Generael. 

4. Dat fijne Hoogheid (als Gouverneur Generael) 
fal mogen difponeren van alle officien en laften die fich 
reprefenteren fullen: behalven dat het felye tegens de 
voorfchreven Pacificatie en Privilegiën van den Lande 
niet en fy. 

5. Dat alfo de felve Staten onlanx geadvifeert heb¬ 
ben een lijfte te doen maken van alle de gene dje fy 
houden voorgequalificeert om in hare vergaderinge te 
komen, dat defelve lijfte hem mitten eerften toege- 
fchikt worde, om te befien of daer in eertige fouden 
mogen wefen die fufpedt fijn van quaden dienft en offi¬ 
cie te doen, of die aldaer niet en behoren te komen. 

6. Dat in gevalle dePringe van Orangien , en Sta¬ 
ten van Holland en Zeeland niet pundtuelijken en wil¬ 
len voldoen der voorfchreven Pacificatie en accoord 
tuflehen fijne Hoogheid in ’s Coninks naem , en de 
voorfchreven Generale Staten gemaekt, de fel ve voor- 
taenegene correfpondentie, verftand of intelligentie 
mitten voorfz Prince en Staten en fullen houden ; maer 
fullen fich voegen mit fijne Hoogheid , om den felven 
Prince tot reden te brengen, volgende dc voorfchre¬ 
ven Pacificatie. 

Allesopdat fijne Majefteit by fuiken middel foude 
mogen hebben de gehoorfaemheid die men der felver 
fchuldig is,en by den voorfz Staten aen fijne Hoogheid 
in naem van fijner Maj. belooft is geweeft, mitfgaders 
’t refpedt en autoriteit die andere Gouverneurs van den 
bloede fijne voorfaten gehad hebben , om de felve te 
mogen regeren en gouverneren in rufte, vrede en tran- 
quilliteitjfo fy begeren. 
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MYn Heeren, Alfo ik by uwe Gedeputeerde geer- 
ne verftaen hebbe de verfekertheden van uwen 

goeden wille en meninge tot onderhoudeniffeen ob- 
fèrvatie van de oprechte Caïholijkfe Religie, en de be- 
hoorlijke gehoorfaemheid tot onfen Heere de Conink, 
daer in ’t devoir van goede en getrouwe onderfaten 
confifteert en gelegen is. Ben ten anderen grotelijx 
verwondert geweeft te verftaen , dat diverfe in ’t quade 
geinterpreteert hebben ’t gene dat ik gedaen hadde om 
denootlijke verfekertheden van mijnen perfoon,en 
confecutivelijken van den Lande, daer van fijner Ma¬ 
jefteit belieft heeft de guardye en bewaernilTe my te be¬ 
velen, fogy weet.. En wil u waerlijxwel verfekeren, 
dat ik , federt den tijd dat de middelen en wegen van 
accoordeen Pacificatie gevonden zijn geweeft, om de 
troublen te doen cefferen , daer in de voorfchreven 
Landen gevallen en geagiteert waren, in fulker voe¬ 
gen en manieren, datter nieten refteerde dan een na¬ 
kende ruyne en verderffeniffe (indien onfe Heere 
God door fijnGodlijke gratie en bermhertigheid daer 
in niet verfien en hadde) nooit andere wille of inten¬ 
tie gehad en hebbe , dan onfen Heere God te geven 
’t gene dat hem toebehoorde, en fijner Maj efteit’t ge¬ 
ne des men der felver fchuldig was. Waer van niet al¬ 
leenlijk mijn woorden , maer alle mijne werken en 
aélien volkomen geloveen getuigenifïe mogen geven, 
beleidendede faken met aller foetigheid, om ten fel- 
ven einde te mogen komen , hebbende terftond, vol¬ 
gende mijn belofte , de uitheemfeen vremdelingen 
doen vertrecken, gelijk gy fo grotelijx begeert hadde. 
Endatgy my verfekerde datter anders niet en was dat 
die reconciliatie belette, {lellende de Sterkten in han¬ 
den van den ingeborene onderfaten, continuerende 
degenedie gy aldaer gecommitteert had , of immers 
de gene die gy my verfocht had te willen continueren. 
Reftituerende ook de privilegiën die gy feid uafge- 
nomente zijn, u gevende in effedle geheel contente- 
ment, en hanterende met u, gelijk een oprecht Com- 
patriote, en foekende, de eere, pays, rulle entran- 
quilliteit van eenen jegelijken , dat meer is,doende 
ook by den Prince van Orangien en dien van Holland 
en Zeeland al ’tgene dat gy weet,om defelvealt’fa- 
meh te brengen en reunieren onder de onderdanig¬ 
heid en devotie van fijne Majeft. verhopende dat in het 
gene defer refteerde verfien foude worden by de con 
vocatie en vergaderinge van de Generale Staten, na 
inhouden van den traélate , en daer van men altijds 
goede hope my gegeven hadde. Mits welken ik ver- 
meinde van alle zijden gelijke correfpondentie en re- 
ciproke affectie te vinden : maer eenige verbitterde 
geeften qualijk genegen totte gemene rulle en tran- 
quilliteit, en hebben niet geceffeert met woorden en 
metter daed hare zizanieen onkruit te fayen , en met 
calumnieufe en leugenachtige invenrien de onderfaten 
tetroubleren, en alle deugden weldaed by my gedaen 
te beletten, ja ook nieuwe troublen en beroerten op te 
ftellen en aen te richten, hebbende oorfaek geweeft dat 
hetfchamel gemene volklo moede en mat zijnde van 
devoorledene oorlogen hem niet cn heeft kunnen in 
rulle ftellen, noch genieten van ’t effedl, vrucht en be¬ 
neficie Van de voorfchreven peys: maer heeft dewa- 
peninge gecontinueert , en is in diffidentie en wan¬ 
trouwigheid gekomen , noch min noch meer,aloft 
open oorloge geweeft hadde En midlertijd hebben fy 
hun faken gedaen , nemende tot hen de Sterktenen 
Plaetfen die ik ter goeder trouwen in hare handen ge- 
flelt hadde , om de felve te houden onder de hand, 
macht en autoriteit van fijne Majefteit, en als Gouver¬ 
neurs en bewaerders van dien, de welke nochtans zy 
Herkenen fortificeren fonder fijne Majefteit aldaer te 
bekennen, gelijk fy ook doen van andere plaetfen, noch 
min noch meer, dan fy deden voorkappoindtement 
ofaccoiwd. Dat meer is, hebben ook ingenomen ee¬ 
nige Sterkten en plaetfen in Braband , Vlaendren, 
doende fortificeren Nieugaftel in Braband, en fijner 
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Majeft. onthoudende de ftad van Nieupoort in Vlaen- 
deren, die gy in hare handen geftelt en gedepofiteert 
had , tot verfekertheden van de betalinge van hen 
krijgsvolk, hoewel gy nochtans hen voldaen en de fel¬ 
ve betalinge gedaen had: en niet tevreden zijnde met 
13 °f 14 > Steden als Sterkten by u overgegeven en 
geftelt in hare bewaernilTe, bekreunen fich als noch als 
hen ongelijk gedaen zijnde, dat men hen ook Amftel- A- 
redam niet en geeft, fonder den armen luiden, goede 
onderfaten en getrouwe burgeren ( die fo veel geleden 
hebben voor de Religie en haren Prince ) te willen ge¬ 
ven fatisfadlie van de drie pundten by hen begeert, die 
gy lelfs voor redelijke en wettige pundten gejugeert 
hebt,gelijk fy ook willen doen van Utrecht, hoewel 
fy daer toe egeen recht en hebben , alfo hen van de fel¬ 
ve Provincie niet belooft en is geweeft, dan alleenlijk 
van Holland en Zeeland, fo men fien mach by ’t in¬ 
houden van ’t voorfchreven tradlaet. En nochtans zijn¬ 
der vele die hen te feer opentlijken favofiferen, tot 
nadeel, ondienft en prejudicie van den Conink, en 
ook van der Religie, gemerkt dat de voornoemde van 
Holland en Zeeland fich houden voor fo grote vyan- 
den en perfecuteurs der felver, fulx dat fy egeen fake 
meer ter herten en hebben , dan de felve grondlijken 
te bederven en extermineren, derrende vryelijk feg- 
gen : alwaert fo datter vergaderinge van de Generale 
Statengeordineert worde, de Catholijkfe Religie al¬ 
leente mainteneren en onderhouden, dat fy ’tfelfde l6e-) 
niet doen of obedieren en fullen : en hebben dage- 
lijx hare Agenten, dienaers en minifters die openbaer- 
lijken onder u anders niet en doen dan alle fulke quade 
ofificien, fonder eenige corredtie of reprehenfie, fo gy 
wel weet, nergens toe dienende dan om al om difïi- 
dentie te maken, feggende ook dat terwijlen ik fon¬ 
der guardije ben, en onder de macht en handen van 
andere, darmen mijnen perfoon behoorde aen teta- 
ften en apprehenderen, ook en cefferen fy niet hen te 
beklagen al of men van defer fijden niet met alleen ge- 
eftedtueert en hadde van den peife, en dat fy al gefur- 
nierten voldaen hadden. Daer ter contrarien van fij¬ 
ner Majefteit en ontfent wegen veel .meer gedaen is 
ge weeft, dan men gehouden was te doen, daer hy en 
de fijne niet of luttel gedaen hebben, van ’t gene desfy 
belooft hadden , gelijk gyfult mogen fien by de pun¬ 
ten en articlen die al notoor zijn. En weet een jege¬ 
lijk hoe veel indigniteiten en onbehoorlijkheden ik 
daer en tuffehen dagelijx hebbe moeten lijden, federt 
dat ik totten gouvernemente generael van defe Landen 
ontfangen ben geweeft, meinende dat ik’t al winnen 
of modereren foude door mijn patiëntie: maer hebbe 
bevonden dattet al niet geproficeert en heeft: en heb¬ 
ben de perturbateurs van de gemene pacificatie en 
tranquilliteit fulx daer van geabufeert, dat fy hebben 
willen attenreren op mijnen perfoon , ter wijlen dat ik 
elders geimpedieert was,egeenfins denkende op fulke 
ftoutigheid, verwaentheid , en temeriteit: niet te min 
alfo ik Gouverneur en Capitein Generael ben van de¬ 
fe Lanlen , en dattet al onder mijn macht,guardye 
en defenfieis, ben alhier foetelijken ingekomen, en 
londer iet te roeren, en nochtans terftond na mijn in- 
komfte, hebbe ik aen u gefonden, u daer van adverte¬ 
rende , mitfgaders van mijne goede, fincere en oprech¬ 
te intentie , om alom en in alles te onderhouden de 
tradlatenvan pacificatie, fonder anders te begeren dan 
de confervatie en bewaerniffe van defe onfe oude op¬ 
rechte Roomfe Catholijkfe Religie, op de welke de 
Conink en fijne Voorfaten ontfangen en gefworen 
zijn geweeft voor Princen en Heeren van de Landen* 
en u onder fijn protectie en bewaerniffe genomen 
heeft, mits welken niemanden anders geoorloft en is 
de felve te veranderen noch perturberen tegens fijnen 
wille. En ook om met eenen wegc fijner Majefteit te 
doen hebben de gehoorfaemheiaen onderdanigheid, 
die men der felver fo by de Geeftelijke als weerlijke 
Rechten fchuldig is, en niet met woorden alleenlijk, 
gemerkt dat al ’t gene datter gedaen word, is (fo men 
’t felve pretexeert) voor fijne Majefteits dienft: maer 
by effede en metter daed, gelijk’tfelye was voor defe 
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troublen, en als goede, oprechte en getrouwe onderfa- 
ten gehouden en verobligeert zijn. Al’t gene dat voor¬ 
leden is, fal vergeten wefen, en en fal daer van egeen 
memorie of gedenkenifle meer zijn. En niet alleenlijk 
V3n ’t gene des voor de Pacificatie gebeurt is, maer van 
’t gene defer federt gefchied is tot huidens daegs, ’t zy 
by Steden, Gemeinten,of particuliere perfonen,’t welk 
ik wederom ten Heiligen en wel ernftelijken belove 
wiendattec zy, en in wat Land of Provincie ’tfelfde 
foude mogen wefen : begerende eenen jegelijken te 
eftimeren, favoriferen, en alle gunfte te bewijfen na 
fijne verdienfte, en de dienftendie fy vóortaen doen 
fullen. Tot welken einde ik verfta geobédieert te wor¬ 
den in ’t gene des ik na recht, reden en equiteit voor 
fijner Majefteits dien ft gebieden en bevelen fal, fonder 
dat men my eenigfins inobedient of ongehoorfaem 
wefen fal: en is mijne wille en meninge,datdegene 
die voortaen mifdoen fullen, geftraft fullen worden, na 
de rechten, wetten, privilegiën, coftumen en ufantien 
van den Lande, fonder eenige diflimulatie, oogluikin- 
ge of conniventie, gemerkt dat by gebreke van juftitie, 
en by fulke en fo openbare impuniteit, alle dingen lanx 
fomeer verloren gaen, alfb niet alleenlijk egene Re¬ 
publijke , Staet, Land, of Rijk: maer ook niet een huif- 
gefin geregeert en kan worden fonder juftitie en ge¬ 
hoorfaemheid tot hun hooft en overfte , want daer een 
jegelijk wilt gebieden, en kan aldaer anders niet dan 
een confufie wefen. Mits welken mijn Heeren, ten 
einde dat gy myne goede en oprechte meninge,wille en 
affedtie te beter foud mogen verftaen, fulke als de felve 
van ’t beginfel af altijds geweeft is, fo verfekere ik u, en 
verklare dat die als noch egeenfins verandert en is: 
maer feggc alleenlijk dat mijne meninge en verftand 
is, ’s Koninx geboden en bevelen te doen obedieren, 
navolgende de pacificatie, fo ’t wel recht en reden is, 
en verfekere my dat gy ook van genen anderen wille of 
meninge en zijt. En mitfdien en behoortmen fich niet 
te beduchten of vrefen, om dat ik alhier in defe plaetfe 
my vertrocken hebbe, gebruikende van fuik recht en 
autoriteit als de Konink my gegeven heeft, aldaer ik 
in meninge ben te blijven, tot dat ik weten fal uwe 
eintlijke refolutieen determinatie, en ter tijdtoedat 
’t gene dat ik verfta en pretendere gedaen te worden in 
fo redelijke en billijke faken, volbracht en ge-effedhi- 
cert zy. Waerop uwe antwoorde ben verwachtende 
metten eerften dat mogelijk werd. Ik bemoede my wel 
dat eenige quaedwillige u fullen willen raden eenige 
faken die tot den peife niet dienen en fullen , noch totte 
welvaertentranquilliteitvan de lande. Maerikdenke 
dat de goet willige, wijfe en voorfichtige (die den an¬ 
deren behoren te boven te gaen ) niet lijden fullen dat 
de faken komen fullen in de voorledene termen door 
de indifcretie en boofheid van fulke quade dienaers en 
minifters. Van mijnder zijden ben gedelibereert meer 
te volgen den weg en expedient van foerigheid dan an¬ 
deren, verhopende datmen my egéen oorfake geven en 
fal,daer door ik gedrongen foude wefen anders te doen, 
om te fuftineren de gehoorfaemheid en onderdanig¬ 
heid, diemen God en den Konink fchuldig is, mitf- 
gaders de autoriteit die den ftaet en plaetfe toebehoort, 
dien ik houdende ben, ’t welk mijns betrouwens gy 
nietquaedofvremd en fult willen of kunnen vinden, 
alfo ik gedaen hebbe , en altijds doen fal al ’t gene dat 
ik fchuldig ben en belooft hebbe, u biddendeeintlij- 
ken dat gy al’t gene des voorfz is in fo goeder voegen 
nemen wilt, als ik ’t felfde fegge, en fo ik by effeóte en 
metter daet mijnen goeden wille altijds betoont heb¬ 
be, om devoorfz Pacificatie en accoord te maintene¬ 
ren , hand houden en obfer veren, als wefende fo goed 
en oprecht, ja meerder vrund en liefhebber des Va¬ 
derlands, dan andere, die fich beroemen en jadferen 
fulx te zijn. En hiermede mijne Heeren bevele uin 
Gods guardie en behoudenifle. Uit Namen den xy 
dach van Julio 1577. Ondergefchreven uwe goede 
yrund. Engetekentj^**». En wat neder Bert/. 
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toaren getoeefï/ en uoojtgs ontfangen Beöfienöe öe 
Uoo?f3 poinetenen articulen/ nmfgaöersi öenhoo’fj 
b?icf ban fijne ^oogljciti / tjebben öaer op genomen öe- 
fenabolgcnöerefoltme. 

T\E Staten Generael hebende gehoort ’t verbad rap- 
-^port van den Heere Prelaet van Marolles ,en den %neta» 
Heere van Brus, hare Gedeputeerde,met eenen ’t felvi- le ^>ra» 
ge van den Baenre-heere van Raffingem,en den Heere tEn °9tc 
van Grobendonk by fijne Hoogheid gefonden, enge- ^©on* 
fien de brieven van fijnen voorfz Hoogheid van date ^an flcrt 
den 2 7 defer maend,en de poindten die fy hebben over- l^001 
gegeven bygefchrifte, op als wel rijpelijk hebbende ge- 
let. Seggen en verklaren inconformité van’t gene fy 
altijds geprotefteert hebben ,datfy noit ,noch als noch 
van meninge zijn geweeft , dan te leven en te fterven 
in de Catholijke Roomfe Religie, en onder de be¬ 
hoorlijke gehoorfaemheid van fijne Maj. haren Sou- 
verainen Heere en Prince naturel, fclfs by alle behoor- 
lijke middelen te beforgen, dat de voorfchreven Reli¬ 
gie, en autoriteit van fijne Majefteit, fy in als tot als, 
onderhouden en geconferveert, en confequentelijk die 
van fijne Hoogheid, om der plaetfe die hy heeft in de¬ 
fe Nederlanden in fijne Majeft.ftede, fonder eenige 
miftrouwinge of achterdenken: nochtans hebben fy 
wel willen adverteren en reprefenteren in alle finceri- 
teit, datter geen fake veroorfaken kan fo grote alteratie 
en wantrouwigheid, dan een fo haeftig vertrek in fulke 
fterke plaetfe, fonder eenige voorwete of preadverten- 
tie aen die van den Rade van State of aen de Staten, tot 
haer-lieder grote blatpeoffchande Teroorfaek van de 
welk fy perfifteren in den eifch by hen gedaen, als 
ganlch rechtveerdig en notelijk: te weten, dat fijne 
Hoogheid gelieve te declareren of verklaren, de genige 
van welke ai fulke fufpjcie hem is geformeert, daerap¬ 
parentelijk fo groten difordre uit mochte rijfen,inge¬ 
valle daer irt.niet haeftdijk en werde verfien by exem- 
plare ftraf van de gene die daer in fchuldig bevonden 
fouden werden, daer van de Heeren Staren hen fulke 
wraeknemers fouden tonen , dat fijne Hoogheid ge- 
waerfoude wordende volkomenheid van hen goede 
intentie of meninge , en alle andere fouden exempel 
nemen, en hen wachten van gelijken meer t’attenteren 
of beftaen,daer toe fy procederen fouden met gelijke 
promptitudeof rafligheid, als gedaen werde tegen den 
Heeren van Bonivet en Belangreville, op ’tfimpel rap¬ 
port of aengeven van Odtavio Gonfaga,van wegen 
fijn Hoogheid, daer van niet en bleek, tegens alle rech¬ 
ten, coftumen en privilegiën van Braband. Op dat ook 
de Generaliteit niet en werde geweten de faulten van 
particuliere, en dat het ganfche lichaem niet en lijde de 
inconvenienten en ongelucken die daer uit mochten 
volgen, of wel fo ’t geweeft is by calümnie, dat de rap¬ 
porteurs of overdragers van gelijken geftraft werden 
ten exemple van alle andere, om meerder confufie, en 
dat door d’onftraffigheid van fuik een fake nieten wafle 
de ftoutheid en verwaendheid van de gene die pogen te 
troubleren,of te beroeren de gemene rufte en welvaert, 
willende en begerende de voorfz Staten te maintene¬ 
ren en onderhouden gehelijken devotelijk alle’t gene 
geftipuleert en belooft is van harent wegen. 

<©p ’t eectfe potnct Bp fijne ^oogf^iö begeert. 

Hoewel fijne Hoogheid nieten behoort te hebbes 
eenige fufpicie noch wantrouwigheid van de voor¬ 
noemde Staten , alfofy ook daer toe fijne Hoogheid 
gene oorfake en hebben gegeven, hoe klein die mochte 
wefen,en waerom fijne Hoogheid fich behoort ver- 
noegt en verfekert te houden van de getrouwigheid der 
felver, gelijk hy gedaen heeft van het beginfel van fijn- 
der inkomfte, achtervolgende d’argnmenten eneffe- 
<ften,diehy gewaer is geworden van de liefde en her¬ 
telijke affedtie die fy hem toedragen,de welkdeverfe- 
kerfte wachte is die een Prince mochte begeren, en des 
te meer van fulke garde of wacht, als Princen en Prin- 
ceflenvanden bloede fijne Voorfaten in’t gouverne¬ 
ment van defe Nederlanden : en dat meerder wachte 
mochte baren vrefe en raiftrouwen onder menigte: 
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nochtans om des te meer te doen blijken van de fince- 
riteit der Heeren Staten,en te verbentotte verfekert- 
beid van fijne Hoogheid, en de fel ve te retrencheren of 

de voorfz Staten j enten aldereerflen mogelijk doen 
vertreckendeDaitfen,opdat cerftond daer na de ver- 
gaderingeder Generale Staten gefchiede,omordrete 

;trVennanenoSa°fieSn'van quadeflinke impreffie of Hellen tot ’t gene refteert aen de voorfz pacificatie,felfs 
n-- _ju.. flinpnrdina- om af tefniidende fchandalen , quade exemplen, en 
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indruckinge. Sijn te vreden dat hy bovenmne 
rife wacht van Archiers en Hellebardiers , noch heb e 
wacht van Capitein en hooft en loldaten totten geta e 
van 300 harquebufiers voetvolx, naturele deler e- 
derlanden, aengenaem fijne Hoogheid en den Heeren 
Staten, om herwaers derwaers te gaen daer t hem ge¬ 
lieven fal, behoudelijkdat fijne Hoogheid kiefe voor 
hooft der fel ver eenige van de gene die hier na genoemt 
zijn : te weten mijn Heere den Grave van Bomi, en 
Baenreheerevan Montigny, den Heere van Gruynin- 
aen, den Heere van Willerval, of van Noielles, de 
welke fal mogen kiefen Capiteinen en Lieutenanten, 
ook aengenaem den voorfz Heeren Staten, de welke 
en de vSorfz foldaten fullen eed doen te bewaren en 
befchermen fijne Hoogheid tegens alle, ook te mainte- 

(F.*«,.) neren alle de poinden enarticulen begrepen in de Pa¬ 
cificatie van Gent, en ’t eeuwig edid daer na gevolgt, 
fonder te gedogen datter gedaen ofgeattenteert worde 
eenige fake in prejudicie van fijne Hoogheid,noch van 
de Staten in’t generael noch particulier. 

<©p ’t i.pomct* 
De Staten zijn wel van advys dat alfo gedaen werde, 

na dien de lieden en plaetfen fullen overgelevertzijn , 
en de garnilben geftelt in haren eerden baet, mits wel¬ 
ke fygeen Gouverneurs van doen fullen hebben, om 
ordre te dellen in alle voorvallende faken. 

<Dp ’t s.potnct. 
Dit articul is redelijk bevonden, behoudelijkdat in 

alle finceriteit en verfekertheid gepra&ifeertfy, en dat¬ 
ter niet gecommandeert noch eenige fake geattenteert 
fal worden,derogerende of tegendrijdende de pacifica¬ 

tie en eenigheid der Staten. 
<Dp ’t 4»pöittCt. 

De Staten hebben ook goed gevonden dit articul, en 
feer redelijk als gelijkelijk noit ter contrarien gepraóh- 
feert hebbende, wel verdaende dat de voorfz Pacifica¬ 
tie en Privilegiën werden gefondelijk en van gemener 

hand geinterpreteert. 
o^p ’t f.pantct. 

Daer is gearredeert by den Heeren Staten volgens 
d’oud gebruik en immemorialecodume, dat in hen 
vergaderingen fullen geadmitteert of toegelaten wor¬ 
den, Geedelijke, Edelen, en Gedeputeerde van de Ste¬ 
den en Cadelrien, by de Provinciën daer toegedele- 

om af tefnijdende fchandalen ,quade exemplen, en 
leringen die de voorfzDuitfenfaeyen, en fo lange ge- 
faeyt hebben , overal, tot groot prejudicie van ons 
H. Gelove en Roomfe Catholijke religie. Ên alfo men 
genoegfaem ontdekt felfs by geintercipieerde brieven 
van Efcovedo, en andere, dat de quade achterraden, 
rapporten en impreffien van vreemdelingen, en qualijk 
geaffe&ioneerde tot wel vaert en filigheid van den Lan¬ 
de fijnes Majedeits, fijn oorfaekvande wantrouwig¬ 
heid en difordre. 

Believeuwe Hoogheid te doen vertrecken van fijn 
gevolg, de gene daer van men lo grote wettige fufpicie 
heeft, en fijn Hofgefin bouwe van Edele en andere na¬ 
tuerlijke of ingeboren, niet fufpedt, volgende de re- 
queden en grote indantien, die de Staten daerom tot 
meer reifen gedaen hebben, en altijd ’t Land te houden 
in favorablerecommandatie. Gedaen tot Bruiïel den 
naedleden vanjulio 1577. Onderdond,by lad Yande 

Staten, ondertekent, 
CORNELIUS WELEMANS. 

mt hoo?f5 gefcfetfte tjebben üe boo?f3 
ten gefonöen aen fijn ^oogfictö öoo% be ïgeecen <©?abe 
ban Moffit / öe©juef/en 3Cbolpli ban iBeetbecben/ 
idaeöen <0ntfangee banöen Eanöebanbe^penm 
©laenöeeen / mette nabolgenöe lafL 
DE Heeren Grave van BofFu, deBrus,en Adolph 

van Meetkerke, gedeputeert van wegen de Staten laft bpöe 
Generael fullen hen tranfporteren in alderdiligentie 
aen fijn Hoogheid , hem prefenterende brieven, en raclïjace 
ootmoedige recommandaden der Heeren Staten met «Beöcptu 
hetfchrift van de refolutien, genomen op de poinéten 
en articulen geproponeert aen de Heeren Staten, by a 
den Baenreheerevan Ralfingem , en den Heere Gro- 
bendonk van fijnent wegen. 

Sullen infideren by alle gratieufeen bequameper- 
fuafien, dat hem gelieve te refolveren en conformeren 
metter intentie der Heeren Staten , volgende de refo- 
iutien voorfz, daer by voegende, dat fy bereet en veer- 
digzijn hem te verfekeren alle trouwigheid, behoor¬ 
lijken dienden gehoorfaemheid. 

Daer en boven biddende dat hy metter daed wille 
handhaven en volkomen de pacificatie. 

En tot bewijs van fijnen goeden wille in dien te doen den en Galtelrien, bv ae rrovmcien uaer uac gcucii.- 
„ueert en peautorifeert So datmen geen lijde gevoe- j vertrecken deDuitfen uitte plaetfen die fy befitten, en 
gueert en geautonieerc. ‘3U.U* i Anrwernen,die defert loont en 
gelijk en kan maken overmits de Gedeputeerden den 
eenen of den anderen dach verandert, vermeerdert en 
vermindert worden, by hare Hoofden en Collegien, 
ook en achten de Heeren Staten niet eenige occafie im¬ 
mers wettelij ke gegeven te hebben van fulke fufpicie in 

haerlieder regard. 
#p ’t <j. potnct. 

Geconfidereert de pacificatie is folemnelijkgem'aekt 
en befworen by interventie van Keiferlijke Maj.,ter 
prefentie van de affidenten d’AmbalTadeurs der felver, 
felfs van den Hoogweerdigen en Doorluchtigen Bif- 
fchop en Prince van Luik, welke niet geoorloft is fo 
licht veerdelijk te breken. De voorfz Staten maken re- 
cueil volgens de brieven van fijn Hoogheid gefchreven 
tot Mechelen den ioJuly,van alle ’t gene dat fchijnt te 
rederen, om dat te volkomen van d’een en d’andere 
zyde, op dat de felvigeten wederzijden mogen vol- 
daen werden. En in gevalle de Prince van Orangien na 
behoorlijke advertentie gedaen , van fijnen wegen in 
gebreke blijft, een jegelijk fal hem met gemeen advys 
employeren, om te doen onderhouden de Pacificatie 
in alle hare poinóten en articulen. 

d’Eenig en ’t hoogde begeren dat de Staten altijd ge¬ 
had hebben en noch hebben, isgereftabilieertenge- 
maintcneert of gehandhaeft te worden , in hare oude 
tranquilliteitqf rude , onder de gehoorfaemheid die 
men fijne Mijed. en fijne Hoogheid fchuldig is. Sup- 
plicerende de felve fijne Hoogheid te willen verlaten 
9t kadeel van Namen, en fich wederom verfamelen by 

eerdvoor al die van Antwerpen, die defert loopt en 
verloren door den roep van fijn Hoogheid op ’t kadeel 
van Namen, vrefende te vallen in gelijk inconvenient 
als te voren. Selfs dat de Heere van Treflong heeft gé- 
fproken aen de Magidraet van Antwerpen, om daer 
binnen te doen komen de vier vaendelen van de Hop¬ 

man Cornelis van Einde. 
Dat van gelijken hem gelieve te fendcnden Heere 

Hertog van Aerfchot in fijn gouvernement van’t ka¬ 
deel van Antwerpen, en daer uit te trecken den Heere 
Treflong,die tegens de pacifieatieen privilegiën van 
Braband daer commandeert. 

Daer toe fijne Hoogheid goede reden heeft > en gene 
fwarigheid en behoord te maken, aengefien de getrou- 
wigheiddie hy heeft gefpeurt van de finceriteit en ge- 
trouwigheid van de voornoemde Heere Hertog, ook 
dat het is tot quijtingevan fijnwoord,gelofteeneed, 
als gefworen hebbende d’onderhoudinge van de paci¬ 
ficatie , welke in defen dele werd gevioleert. 

Des te meer dat de Heeren Staten om te tonen de 
finceriteit van hare meiningen, hebbende geconfen- 
teert volgens’t begceren van fijne Hoogheid, dat tot 
meerder verfekertheid van fijnperfoon, hyhebbeex- 
traordinarife garde of wacht van 300 harquebufiers, iy 
en hare hoofden lullen den eed doen van die te main¬ 
teneren, befchermen en bewaren tegens eenenjege- 
lijken, ook dat fy niet dogen en fullen datter gedaen of 
geattenteert worde eenige nieuwigheid in prejudicie 
der pacificatie} noch den Staten in’c generael, ofpar- 
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ticulicr, hen maintenerende volgens de pacificatie, 
noch van gelijken tegens die genige diegedepüteert 
fouden worden of ga-en fouden by fijne Hoogheid in 
den naem der voorfz Staten ofanderfins. 

Selfs zijn de voorfz Staten te vreden tot eeuwige ver- 
fekertheid van fijne Hoogheid, en om de wortel van 
alle fcruplen te weren die daer noch foudetl mogen re- 
fteren, dat alle volk van oorloge, fo van ordinaris 
voet- en peerde-volk, als alle andere foldaten, gelicht 
of noch te lichten, fullen ’t felfde be-eden : te weten 
van te maintineren, dienen en befchermen fijn Hoog¬ 
heid , tegenscenen jegelijken ,en van gelijken de Sca- 
ten, hare Gedeputeerde, en alle andere onderdanen 
van den lande, volgens de poin&en en articulender 
felver pacificatie. Sonder te dogen dat yet gedaen of 
geattenteert fal werden in prej udicie der fel ver, in’t ge¬ 
nerale noch in’t particulier. 

d’Welke d’eenige middelen zijn, en deabfoluitfte 
die fijn Hoogheid mochte begeren tot fijne verfekert- 
heid, fonder te mogen pretenderen andere met rechte 
redenen en fondament. 

Aengefien felfsdat de finceriteit van’tlichaem der 
Staten , hem genoeg bekent is en notoor, als hy felfs 
bekent by fijne brieven. 

Sullen daerom hem fuppliceren, dat hy fich wille 
conformeren en voegen by de Staten, om ten alder- 
eerften te volkomen ’t gene daer refteert van de Pacifi¬ 
catie , totconfervatie van onsH. Gelove en Catholij- 
keRoomfeReligie, de behoorlijke gehoorfaemheid 
en autoriteit van fijne Majefteits rulle ea tranquilliteit 
der landen van herwaers-oyer. 

Eindelijk fullen de Gedeputeerde hen vinden laten 
in defe Had van BrufiTel, op Sondach avond of eer ift 
mogelijk. Gedaen tot BrufiTel den lellen July 1577. 
Onderftond , by lafte van de Staten ondertekent 

Cornelius Welemans. 

D€ boosf? ^eeren «©etommttteectie ban 
ten «©encrael/ tjebben ben met alle neerftigbetö 

Ocfpoett / fo bat 3P ben eccften SBuguftp DeënaermtD* 
Daegë te D?leuuren geftomen3ijntnbe (lab ban pa* 
men/ en hebben D002 De i^eeten ban föafltngemen 
<02obenbonft/ aen fijne ^oogftetb Doen lebeten Det 
Staten b?tebcn/ DaetmeDeDefelbeop’tCafleelge-' 
gaen 3pn/ en na eentgen tijD 3tjn fp op’t hafteel ge* 
bolgt. ^ijn^oogbetD’t felbe berfiaenbe/ beeft ben- 
ïteDenDoen in Den Paeb bomen/altoaertoaren/ De 
feertoge ban ^teefebot / De jiBarhgraef ban ^ab?e / 
be jtetnee <®?nbe ban 35renberge / <©2abe ban Cïeucjc 
én ban fatilcquebercb/ öe l|eeten ban dpromont/ 
IQLiqucö/D’WonbiUe/ dponeg/ <0?obenDonh/ en De 
^ectetartffen 25cm / ^tbatenberge en ©affeuc/ 
!np?efenttebanalleöetoelhe fpalDaet berhlacrt bab* 
Den / benluibet laft/ in De boo2gaenDe tefolutien en 
Inftcnctten begrepen, ^aer op fijn l|oogbeiD ant* 
tooo2be/ Dat De felbe remonftrantien enp2efentatien 
fjem bihtollë toairen geDaen getoeeft/ boo? en nabP 
tot bet goubernement toaö ontfangen getoeeft / en 
berbaelDe toeDerom De felbe reben/ Die bP tegen De 
S^eete p?elaet ban iBarolleöenbe^eereban 252110 
berbaelt baDDe / namentlrjh: Dat bP albaer binnen bet 
hafteel toaö berttoeben / om fijn perfoon te betfeberen 
en tegen alle confpiratietebetoaren/ Die jegens bem 
en fijne jBajefteit Dagelijt tocrDen gep2acttfeett / D002 
De quabe Dienften en p2actijhen Die’tbolb ban Den 
P2ince ban <©rangien in berfebetben p?obtncten aen* 
rechten / fapenbe bun hetterpen/ en berb2ucbenbe 
D’aut02iteit ban fijne iBajefteit. ï&at Daerom/om Dat 
De p?mce ban Dage te Dage ergcrDe tegen Dit lanD / en 
DeDe beemeetbeten fijne berboemlijbe Religie/ bet 
meer alë nobig toaë Dat De Staten bun metten feo* 
ninben fijnen <0ouberncur berboegDen/ en ban Den 
boo?noentDen pjtnce berb?eemDen / en eenfamentlijb 
Detoapenen namen tegen hem / om bemteDtoingen 
De pacificatie te bovengen/ en te beletten Dat D002 
De feer lange patiëntie De febabe en ’t quaeD Dagelijt in 
Den lanbe niet en bermeerDerbe / mabenDe een lanb 
betöasl ban fijne lijDfaemDeöenbp öémgeleben/ en 

ongeboo2faembetD jegens fijnen perfoon: aïleë nier 
jegenftaenbe De toelDaben bp hem De lanDen betoefen / 
en Dat bP alle potneten bolDaen baDDe / bebbenDe hem 
De pacificatie onDertoo?pcn/ boftnacbt’tbertrechen 
Det ^pangiaerDen / toeDerom opreebtinge Der p?tbl* 
legien / en anbere / Dat bp nochtans niet gefien babbe/ 
Dat boo2 alle De gocDe Dienften De Staten hem eenig 
banh getoeten baDDe/ of bem eemgc eebenteniftege* 
toont alë fp fcbulDig toaren/berbaienbe De felbe tooo?* 
Den bthmaelë: Daer op De <©eDeputeetbe ban De ^ta* 
ten anttooo?Den / Dat bet teb2oegtoaë De pacificatie 
te b?ehen / en Dat om te conferberen De ïRelfgie en 
D’autoriteit ban fijne iBajeften noblgtoaë teboigen 
D’02b?ebp De pacificatie geftelt/ te toeten: alborente 
Doen bertrechen De ^oog-öuitfen uit Den lartDe ban 
bectoaerë-ober : te Doen bergaberen De Staten <£5e* 
nerael/ en ficlj te reguleren bolgenbeberefolutlenbte 
Daer fouDen toerDen genomert / en Doo? Dien miDDel 
Den boo2f3 p?ince alö Dan ftjn ongelp tc bertonen / fo 
bpbem Daeriegenö ftelDe ofDienieten toilDe achtera 
bolgen. 311 ’t toelbe geboo?t / ftjn igoogbeiD perfifteec* 
De bp ftjn boo2gaenDe reDenen / en Dat goeDe getrotttoe 
onDerfaten beel eer moften banDbouDen D’autoritett 
ban bun feoninb / alö te gebogen Dat een ftjnbaffal 
Setter toefenöe / allenrbenö ftjn lanDen fouDeintoin* 
nen/feiDe boo?tö toel berfebert te toefen Dat Den P2ince 
bem nimmermeer en fouDe onbertoerpenbecboo?f5 
Staten refolutien: eintelijb feiDe OP Dat bp benluiDer 
ftueben in Den ïlaDe communicerenfouDé/enbpge* 
fcb?ifte anttooojDen. , 

^etoijleDE <©eDeputeerbe alDaertoaren / quamen 
albaer oob Den<©oct02 3llnD2ieö <©ail/ De^eereban 
(©imnieb tn Den SCrcbi-Diaben €errentone5/ Die fp 
lieben baren laft en De boo2f5 reDenen te bennen ga* 
ben / De toelbe bp fijn j^oogljeiD ben lieten binben. 

€er felber tijD quam albaer op ’t hafteel te pamen 
tijbinge Dattet hafteel ban 38nttoerpen Doo2p?actpe 
onber De geboojfaembeib ban De^ecrcn Staten ge* 
bomen toaö/ ’ttoelb ftjn ^joogbetD feer ontftelDe/ 
toant bp Daer Doo? ban ftjn Deflcin toaö / en baDDe fijn 
aenftacb Die bP öaer op baDDe altijD fecreet gebouDen/ 
uitgefonDert / Dat bp toeinig tijDö te boren aen De p?e* 
laet ban jBarolleö berblaert baDDe / Dat bp b^ni ber* 
febert hielt ban btt hafteel ban 3Jlnttoerpcn/ Dat bem 
oob geen bolb noch gelDen toaö ontb?ebenDe: maer 
nu bn berftonD Dat bem De Staten toacen boo2bo* 
men/ toaö bP niet toeinig geturbeert / Doch liet ItiiDcn 
Dat Detoijle De Staten nu eerft Den b?eDe geb20ben 
baDDen / Dat bP oob geoo?fae6t toaö De oo?loge bp Der 
banD te moeten nemen. 

^en 7 3Bugttfti 3ijn Den «Staten Defe nabolgenDe 
conDirien ban ftjnent toegen obecgelebert/ Die De Sta¬ 
ten feer hert en b?cemt bonöert. 

1. T"\ \tde gelofte by deo Staten gedaeri , als dat- 9£rtfcii> 
-■-'ter geen particuliere Gouverneurs en fullen &P 

wefen tot BrufiTel, ol andere lieden, daer die van te vo- ^jan ben 
ren niet en zijn ge weeft, geefFedlueert worde. Staten 

2. Dat alle de gene die binnen of buiten BrufiTel fiil- hoen 
len willen trecken, ’tfelve vryelijk fullen mogen doen ^en ben 
met alle hare meublen, papieren en ’c gene wes fy ful- 7 ainij. 
len wegdragen, fonder hen te onderfoeken, noch ee- li77» 

nigturbel of belet te doen ineeniger manieren. 
3. Dat alle de lieden van oorloge ordinarifle en ex- 

traordinarifie binnen den landen, van wat natie of 
conditie de felvezijn, my abfolutelijk fullen gehoor- 
faem wefen, en hen niet en roeren, om wat faken dat¬ 
tet fy fonder mijne ordinantie en bevel als haer lieder 
Capitein Generael, achtervolgende den offer die de 
Staten my gedaen hebben. 

4. Dat de Grave van BolTu, of fuiken anderen per¬ 
foon als ik denomineren fal voor Gouverneur vam 
Vriefland geadmitteertfy, fonder tegenfpreken, na¬ 
volgende d’ordonnantie die ikgemaekt hebbe of ma¬ 
ken fal. 

5. Dat achtervolgende de Staten by haer lieder ant- 
woorde redelijk gevonden hebben de Gouverneurs 
van den Provipdcn * fteden en kafteletï, en andere 
------ " Edel’ 

I 
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Edclmlns en pérfonen vaïi wat ftaet, qualiteit of con¬ 
ditie fy zijn, die ik ontboden hebbe en ontbieden fal, 
{uilen gehouden zijn te komen daer ik wefen fal, al- 
waer wy verfekeren haer luiden perfonen en gevolge. 

6. Dat een jegeïijk volkomen diligentie doe, om 
te betrappen de perfonen die eenig fchandael doen 
aengaendc de Religie,en datmen de felve caftye fo haer 
lieden deliö verdient, fonder eenig refpeót of dmimu- 
latie van perfonen. 

7. Datmen van ftonden aen doe vertrecken, en dat¬ 
men niet meer gedoge in de ftad van Bruffel onder de 
Staten, noch op anderen plaetfen te komen eenen 
St. d’Allegonde , Teron, en andere perfonen die ver- 
ftaen werden anders niet te doen dan quade officien, 
tot mifdienfte van God cn fijne Majefteit. 

8. Dat de Gedeputeerde van de Generale Staten 
vergadert tot Bruffel, van daer vertrecken en tot Lo¬ 
ven komen, alfo fy my byhaer luider Gedeputeerde 
geprefenteert hebben, alwaer fy fullen wefen in alder 

fekerheid. _ 
9. Dat de gene, die eenen Courier van Spangien 

met brieven en depeche van fijne Majefteit voor my 
doen vangen en aenhouden heeft, en de gene die de 
felve hebben derren opbreken en decifreren, by my 

komen. ■ 
j o. Dat de gemeente tot Bruffel hen te rufte ftelje, 

en hen onderwinden haer liedef handwerk en nerin¬ 
gen, fo fy van alle voorleden tijden gedaen hebben, 
namentlijk ten tijde van hoogloffelijker memoncn 
den Keffer mijnen Heere en Vader,en na dat deHoog- 
duitfen en ander oorlogs-volkeren afgedankt fullen 
wefen, dat fy haer lieder wapenen fullen afleggen , ge¬ 
lijk als d’andere fteden niet wefende op de frontieren. 

11. En wantmen bevind datmen vander zijden des 

Princen van Orangien en der Staten van Holland en 
Zeeland, dagelijx contravenieert de Pacificatie fonder 
wederleggen van de Generale Staten, fijne Hoogheid 
verftaet dat fulx fal worden geremedieert, en dat de 
voorfz Staten daer toe moeten affifteren na haer luider 
vermogen. 

12. En dien aengaende datmen ordinere enbevele 
fo van wegen der Staten, als van onfent wegen, dat hy 
van ftonden aen en fonder dilay doe publiceren het 
voorfz accoord tuffehen ons en de voorfz Staten, mitf- 
gadersookde ratificatie van fijne Majefteit daer na ge- 

volgt. . 
13 Dat hy doe cefferen en ophouden de predica- 

tien, fcholen , en exercitiën van den nieuwen fe&en : 
inde fteden van Haerlem, Schoonhoven, en andere 
fteden en plaetfen, de welke hem wederom in handen 
geftelt zijn by de pacificatie, en dat hy weg doe het gar- 
niloen aldaer by hemgelegt contrarie der Capitulatie. 

14. Dat de voorfz Prince ceffere en ophoude de 
fterkten te maken, en dat hy doe afbreken de Fortref- 
fen die hy van nieus gemaekt heeft tot Seven-bergen 
en op andere plaetfen te befchanfenen omwallen, en 
dat hy wederom geve de fortreffe van Nieu-kaftele. 

15. Dat hy de kerken en kloofteren ftelle in den fel¬ 
ven ftaet, fo die waren ten tijde van de pacificatie met 
haer luider goeden en gealieneert inkomen, en infge- 
lijxdat hy alled’anderen onderfaten van den lande van 
herwaers-over doe en late genieten van haer luider 
goeden, navolgende de pacificatie. 

16 Dat hy uitten kanael en engde van Amfterdam 
doe vertrecken d’oorlogs-fchepen die hy daer heeft leg¬ 
gende , fonder die van der voorfz Stede te molefteren, 
ineeniger manieren, te water noch te lande, alfo re¬ 
den is, en de voorfz Staten verfocht hebben te doen, 
óm die van Amfterdam voorfz haer luider trafficq en 
negociatie vry en vrank te laten genieten. 

17. Dat hy van ftonden aen wederom geve en refti- 
ruere de ftad van Nieupoort in Vlaenderen, fo hy ver¬ 
bonden is, achtervolgende de capitulatie dien aen¬ 
gaende gemaekt. 

18. Dat de mandementen en bevelen by den voor- 
feiden Prince gedaen , tegen die van de Provincialen 
Rade van fijne Majefteit in Holland, redderende tot 
Utrecht, cn die van deReken-kamer, in prejudicie 

van den rechte van zijnder Majefteit, fullen wórden 
gecaffeert en geen effedt forteren, noch infgelijx ook 
de declaratie by hem gedaen tegen de gene die de zyde 
volgen en houden van fijne Majefteit, als wefende di- 
reótelijk tegen den wille en dienft van den felven. 

19. Dat alle ontfangers van den Konink in de fte¬ 
den en plaetfen van Holland , die totten dage toe van 
der pacificatie haerluider rekeningen gedaen hebben 
in de Reken-kamer van fijne Majefteit,refiderende tot 
Utrecht, niet en fuilen gehouden wefen die te doen &er 
kameren opgericht by den Prince, en ingevalle dat hy 
fulx geordineert hadde, dat hy ’t felve revocere en we- 
der-roepe. ' 

20. En ingevalle de voorfz Prince weigerde, ofniet 
en begeerde te voldoen ’t gene wes voorfz is, en alles 
anders wes hy meer gehouden en verbonden is, waer 
inhyklaerlijk fal laten blijken fijne obftinate rebellig- 
heid, ongehoorfaemheid, en quade intentie, dat de 
voorfz Staten hem fullen verklaren tegen hem, en ful¬ 
len hem voegen met fijne Majefteit, en ons ,van fijnen 
wegen, om hem te bedwingen tot’t gene des hy ver¬ 
bonden is by de pacificatie. 

21. Datmen van nu voortaen my gehoorfaem zy , 
in en over al alfo en gelijk my toebehoort, enfomen 
gedaen heeft den anderen Gouverneurs mijne prede- 
ceffeuren en voorfaten, fonder te contravenieren de 
voorfeide pacificatie. 

22. Daerenboven dat het kafteel van Antwerpen 
geftelt fy in den felven ftaet, fo ’t felve was voor den 
Konink, in conformiteit en navolgende de voorfz 
pacificatie, en dat daer in komen de foldaten, die ik 
ordineren fal voor de bewaerniffe en fekerheid van 
dien, en datmen tot mywaerts fende den Heere van 
Treflong en andere gevangen zijnde. 

23. En voldoende alle ’c gene wes voorfz is,terftond 
en fonder eenig dilay, fo fal ik ook van mijnent wegen 
voldoen, alle ’t gene weffer gccapituleêrt, bevoor- 
waerc en gelooft is in de pacificatie. 

Ddt Staten generfd befe articulen ontfangm 
fjebbenöe / en berjlaenöe uit öen monöe ban öe 

J^eere ban <02Obenöon& / the öe felbe b?ocbte / bat fijn 
l^oogDriö öefelbe toilöe geeffectueert Debben/al eet W 
Öemtoeöer tot puffel / of bp öe Staten bril laten btn* 
öen: enbinöenöeöefelbefoDecDenonreöelijb/ con* 
trarierenöe 00b öe boo?gaenöe contracten / fjebbeit 
öefelbe beanttooo?ö : maec alfo ben toeintgttjöë te 
benen blaren gecommuniceert berfcbetöen b2ieben/ 
fo bp fijn ï|oogl)eiö / alë öen ^ecretarië €fcobeöo 
gefdl?eben aen öen ïjoninb / en eenige aen öe ^uitfe 
Colonellen/ öaer uit fp fagen öe meninge ban fijne 
^oogbeiö/ fo meenöen fp Dat bet tijötoaëtoetefien 
en op Daer boeöe te toefen / en te booromen öe beöecf* 
feniffeöie ben fcDeen boben’tDooft te Dangen: öoeft 
om öefe fabe toat naöer te berftaen/ fo ifl noöig ’t felbe 
toattoeöer en Hoger te herbalen. 

3BP bebben bojen berljaelt / öat öe j^eere 3&on S&* ,£7 
Dan ban <Doflenrijö' lange te b02en al eer bP tot <*3om cn Der* 
berneur ban öe J&eöerlanöen ban öen ïfeoninb toaë fcpcCDga 
gecommitteert/ co?refponöentie baööe gebouöen met* 
ten ©auë Pio Quinto,om te toefen üKoninb ban (Cbu= ©on 
neë/ en öat Ö002 fijnen ^ecretarië San öe ^oto/ aan/ n 
’t toelb öe Ltoninb ban spangien geenfinë en bebaeg* mm 
öe: toaerom öeConinb p2actifeeröeöcnb002f5SaP^<Ej 
öe i§oto te maben generael ^mmonitie-meefler ban cobcöo. 
öe blote banöe ligue tegen öen (€ur&/ en beeft Detn 
alfo bcbenDelpb ban mr\ San getogen / en San €f* 
cobeöo iniijn plaetfe/ alë fijnen ^ecrctariëbp^on 
San gefonöen/ öefe beeft meöe fijnen jlSeeflec brillen* 
öe belieben/ beimltjb berftanö binnenföomegebou* 
öen / om <Don San tot cenigen bogen (late / öaer alle 
fijnen fin na flrebte/ te brengen. l|ieren tuffdjenge* 
Pielt öat öe groot Commanöeur ban Caffilien guam 
teflerben/ en öatöeUomnb guam te nemen refolu* 
tie/ om ^on San in öeë felfë plaetfe te fenöen m 
$eöerlanö / menenöe Ijem öaer meöe uitten Doof De 
tebiengenbet boo?nemen bantetoeröenlboninbban 
(Cljuneë/ ’t toelb Ijem fo feer tegen bet Decte toaë: 

maec 
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maer<©on gjanberfïaenbe besjfcontnjcJbotunemenh aenfïag op Cngelanb baer na te perbatten: en pielt pp ®ott 

!caüeöo- 

toas baer in feermel te b?eben / enfonb fpnen ^ecte 
tarisgian Cfcobebo uit ^Jtnlten na^pangien/ om 
Ucfc reife en alfulben «©ouberneurfepap te berbolgen: 
mammon ‘fan mei meebenbe bat ben &oninb niet 
mei gefint toas/ bat pp pet ïkoninbrijb ban (Cpunes 

( s foube bebomen/ en metcn&ebatbepausbcConin* 
1'" 3’ Qtnne ban Cngelanb pabbe bcrblacrt bethallen tc me* 

fénbanöe brone/ bacptmibbeltebtnbcnombooibit 
«©ouberneurfepap een aenfïag te maliën op Cnge* 
ïanb/ om bie brone te bekomen/ menenbe bat ben 
Coninb fijnen Djoebcr baer toelicpterberftaen foube/ 
alfo Ijem ’t felbe ban fijne Stpben niet afgaen en foube: 
maerom pp bpben §BauS Gregorio de XIII nafaet ban 
Pio Qjinro, baecom bebe aenpouben / om metbü Do* 
ninbrijbberften te merben/ ben $auSbonb bit goeb / 
enfefneef bitaen fijnen ^mDfafTabeurin£>pangicn/ 
bat Ijp booj^on^jan bienbienfï boen foube aen ben 
Doninb/ gelijk lip bebe: ben Doninb gebet pem ais 
ofppbe goebe tuil en fo?ge ban fijne l$epligpeib booj 
fijnen b2oebcr feer fjoog mas acptenbe / en bat lip ’t fel* 
be feer goeb bonb/ ebentueimaS ppboo?be falie feer 
pebommect boo2 bien aen ben bag gebomen maren ee* 
nigeftoiucp?opooftenbpCfcobebouitgefp?oben/aIeer 

mSSe Ppnajleberlanb met «©on 3Jan hertoog/ onberan* 
hjboïöeti beten: bat ais fp Igceren banCngelanbfoubenme* 
uan Of* (en/ (p nen mei met ^pangien fouben mogen ber* 

Doffen / aisfp alleen ben inganbpabbenbanbeftab 
,s ban £t. $Unber/ of 3Cnb2ieö (toefenöe een frontier 
” banBifcapen) en’tbafïeel banbeboonioembeftab/ 
’J beneffens een ffcr&te op tc fïeenrotS ban fBegto. 

3©it machte ben Coninbfeer t’ónb2eben en berfïagen/ 
b?efenbcbat fijuenb2ocbcrnocpbeelgroter fabenin’e 
Dooft Dabbe/De melbe cinteltjb fouben mogen fïrec* 
Den tot fijnen onbienjï enonrofï ban fijne Staten en 
Jüijhen: notptanSbeConinbbeinfbe pem befen aen* 
fïag op Cngelanb feer goeb te binben / en pabbe «©on 
jjan met bie Dope uit ^pangien na bet $ebeclanb 
faten bertreeben/ bat bp albien befabenban’t$e* 
berlanb pem fepibten na ben regel en 02beninge bp ben 
Contnb begoten / en bat be Staten toelieten / bat bet 
b?eembe btijgSboIb/ ’ttoelb fp uitten lanbe milben 
pebben/ban baer foube bertreeben ober 3ee/fijne |Da j. 
aio ban biel te mille foube mefen/bat bp ban bien toefit 
óp Cngelanb baer mebe boen foube/ om’t felbe €0* 
ntnbnjb te bermeefterenenintenemen/ alfo be Co* 
mngmnebaerop nietbetpoebmefenbe/ onbermaebt 
en onbootfienO oberballen foube merben: en bit mas 
b’oo2fabe maerom be b?ebe tuffepen 3£on gian / en 
be Staten fogualijbenbooitmilbe/ mant^on^an 
infijleetbe altijbS bat bet bertreb berb2eembelingcn 
te mater foube gefebieben en niet te lanbe/ om alfo 
fijnen aenfïag op Cngelanbteb02beren/ baer op be 
Staten nocbtanögeen bermoebenenbabben: enalO 
be HlmbaffabeurO ban ben öeifer bermonbert maren/ 
maerom «©on 3Ian fo feer mao b?ingenbe) batmen be 
^pangiaeeben febepen genoeg foube geben / om ober 
jee na ^pangien te mogen reifen / nabemael be ^ta* 
ten baer geenfino toe en milben berlïaen/fo gaf bp boo? 
antmoom / bat bp baecom baer op fo feer infifteerbe 
batfete mater fouben bertreeben / opbatbenConinb 
biemogelijb foube millen geb?ui&en opbe3ee-bugen 
tegen be Barbaren of flten / be melbe geaiTifteert 
metten r€urb / f02ttficeerben bot f02t ban jBelilla: 
maer fo be$ niet tegenjiacnbe be Staten geenfing en 
milben berflaen tot Ijet bertreb ber ^pangtaerben en 
mecrnbelingen ober3ec/ cn bat bp tot bet gouberne* 
ment niet en bonbe bomen/ of bp en mo|ï bie tme 
poincten bemilligen/ te meten: bet bertreb ber b2eem* 
be folbaten te lanbe/en b’appjobatte ban be pacificatie 
ban <0ent ^0 beeft bp ’t felbe tegen fnnen mille ge* 
acco/becrt/ baer mebe ben aenttag op Cngelanb/ boo? 
bien tpb bleef gefcb02(l / bocb niet gebeelbergeten: 
mant namaebS beeft b? gefoebt be^taten<d5enerael 
onber berfebeiben pieterten / on te bttfen/ om op nieu 
ooilog te boeren tegen ben $2ince ban «©rangien / 
Staten ban l|ollanb en ^eeianb/ berbopenbebaer 
boo2 meeget ban be Cplanben te m erben / en alfo ben 

II. Deel. 

mibbelrettjb fjeimeUjh grote coerefponbentie metten S ,e, 

Dertogeban «6mfe enDianbrijli / fulr bat bP baecemem' 
mebe in particuliere confeberatie cn beröonb guam te fentaen* 
treben/onber ben naem ban be befeberminge ber tme 
lironen ©2anlici)b en ^pangien/ baer benConinb togc ban 
ban ^pangien 00b ban betaöbecteert merbe boo? 
«©on §an be ©ergab jDoria / 3ijnbc in Silmbaffaet* 
fcljap itn ©eanlirijh/ be mclöe baeromlafibreeg ban 
ben Coninlv om een oog in’t feil te fouben / en fo?ge te 
bjagen/om te bernemen matter fcljuilen rnocöte/mant 
Ijet ben Cornnïi fufpcct mab/om bat fulr alleo gefclüe* 
b.e fonber fiem baer bciicpt of abbertentie te boen/ b?e* 
fenbc batter faliengetracteert merben ban groter be* 
leibingen / maer uit mochten fptuiten grote inconbe* 
nientien totonruflcban fijne ütijhen. Cenige menen 
bat befe communicatie metten igectoge ban«©uife/ 
nergens anbetS toe en flrebte / ban om ben aenfïag op 
Cngelanb te fjerbatten/en batter gepjactifeett merbe/ 
om be Coninginne ban ^cljotlanb / in Cngelanb ge* 
bangen 3ijnbe / te bedoffen / en bat t©on gjan be felbe 
troumen fonbe/ais tuefenbe een ^Uiceffe/begaeft met 
fcljoonljeib/banbenouberbom ban omtrent ^ jaren/ 
en bat hpöaerboo? telichtelpherbebrone/beibeban 
Cngelanb en ^cöotlanb / foube bonnen behomen. 
«©on 5fan beerbe 00b anbermael meberom tot fijne 
lieimeltjbe intelligentie metten ^aus/ om boo2 fijne 
gunfïe ben aenfïag op Cngelanb tc b02beren/be melbe 
te niet mas gegacn / en met en bonbe tn’t merb gcftelt 
merben/boo? ben rniöbel/ bie ben Contnb bcmtiligt en 
toegelaten babbe: en ^on 3Ian Ijab albaer een b?ief in 
cijfergefonbenop benboo?f3 aenfïag ban Cngelanb/ 
berfoebenbe baer toe gunfï ban fijn ^eiligbeib ban een 
perfoon/ bneben/bullen en gelb/ enbe^auSDabbe 
Ijem tot bien einbe betoilligt en gefonben een perfoon 
met alle ben aenbleef: ja 00b niette beleninge ban ’t 
Coninhrijh ban Cngelanb in ben perfoon ban «©on 
3jan: en ben Slmbaffabeur ban ben jpaus fp2ab baer 
ban ooö nietten Contnb/ berfmijgenbe ebenmelbat 
^5on uit ^Scerlanb befe fecrete intelligentie met* 
ten $auö geöouben pabbe: ben Coninh bie be groot* m 

fjeib ban ^on 3!an tegen fïonb/ cn Ijem ongaerne tot* 
ten fïaet ban Contnb gebo?bert fag / antmoo2be bat^ 
men op befefabe mei moft letten/ enfienljoemenbie -jan 
aengreep: batfe alfulrmas / batmen baer mebe ten üclfen£ 
goeben einbe rnoepte geraben/ battet lange geleben 2S, 
masbatppgeenbiieben banpjnenB2oeberenl)abbe rghuat? 
ontfangen/ en bat pp niet en mijte poebe fabenban fa&* 

^eberlanb en Cngelanb nu gelegen maren/of tot bien lan0" 
pjopoofl fïonben: ben Coninb liet ^on ^lan ban bit 
fpjeben be mete boen/en Hntom'o ©erej fcp2eef p?iba* 
telijb (boep met mete ban ben Coninb) aen fijn J^oog* 
peib/cn aen Cfcobebo/ Poe be faben metten ïmbaffa* 
beur ban fijn ïjeiligpcib afgelopen ma.ö/berifpenbe 
Cfcobebo ban bat pp fijneIBajefï. befe malterie niet tc 
bennen en pabbe gegeben / boep bat pp ’t ten beften fo 
pp paöbcgcbonnengeercufeertpabbe: Daecnabonö 
^on 3lan en Cfcobebo boo2 beft geraben / bat Cfco* 
bebo felfS na ^pangten aen ben Coninb reifen foube/ 
om alles beter te beleiben/en fonb pem alfo eerft aen be 
Staten <6enerael/ onber ’t berel als of pp pem albaer 
font ter oo?fabe en uit Itefbe bie pp tot befe lanben maS 
b?agenbe/en om aen ben Coninb te berfoeben pulpe en 
affiftentie ban gelb. ^uir batmen pier uit berliacn 
ban bat ben panbei ban ^ongian bolgebeinftpeibS 
en areplifitgpeibs mas / gelpb noep b^eber gepookt fal 
merben. 

^e Staten <0enerael mefenbetn panbelmge mee 
5^on 5[an/om meber te beren ban t bafieel te karnen 
tot 252uffel/fo merbe penluibcn ontbebt ben panbei bp 
pem tot iBecpelen gepouben metten Coïonellen en 
Capitcinen ban be ï|oogbuitfefolbaten/ bie pp foube 
boo? fpne autoriteit boen bertreeben uitten lanbe: 
maer ter contrarie pabbe Pp mette felbe eenen aenfïag 
gemaebt/ om pem te boegen tegen be «Staten/ be felbe 
Coïonellen mpsmabenbe/ batbe felbe Staten pen* 
lutben mouben ontnemen pen folbtenen betalingen/ 
en 00b pet leben / cn in be plaetfe ban pen te boen ber* 
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ttecPert Hitte ftetjevi ett (lecPten/ Beeft ppfelnötenft 
genomen en öoen öltjDett in öe fïcben / om met getoelö 
Ben betaltnge te Prijgett/ en öaer Doo? pet ianö ten 
gconöetc beöectoen / meet ban bet ottgetoeefttoaS: 
enbebacpten gecefoüjeerttoefenïie/öm pem felben te 
pecfePeren ban öe (taö en pet Pajteel ban 3inttoecpen/ 
aï$ be pttnctpaeljïe flati ban ben Sanbe / bte be flcutcl 
itJban 25?aöanö / ja be Deuce ban alle fcpippaert / 
toaer aen be gepele toelbaect ban ben Eanöe toag pan* 
gcnöe/fotoagpp tot karnen 5ijnöefeer btertgïmn* 
genöe bp Perfcpetöeii btteüén aenbe boo^feibe Colo* 
nellen / bat fp tetjïonb fouöen ter executie {tellen ’t ge* 
nebat betocupen en befïoten toa.ö binnen Jiecpelen: 
en om ’t felbe te toec& te (lellen paööepp be|b?gtbat 
Cojneïté ban bet Ctnöe met biet benbelen / en met ee* 
nenmijn ©eeceban ^tecgesi/en eene ban fijne tooe* 
bet0 fouben gePorrten pebben met Dunne regimenten 
tnbeboo?f5 (lab ban 3Hnrtöerpen/ jegelijpopöcnge* 
fettenttjö/en pen boegen metteanberebte baertnla* 
gen/ en aengaenbe Bet Pafteel baer be $2tnce ban CPt* 
map commanbeeröe/^taöpouöecbanöen hertog 
ban Herfcpot fijnen baöet/Pabbe pp ben felben baer 
uit getogen onbec betel ban met pem te retfen / berge* 
felfcljappenbe be Contngtnne ban Jjabarcc/ gelijP 
berDaelt té/en in fijn plaetfe pabbe pp gefielt ben boo:* 
genoemben Jieere ban €ref!ong / en Beeft ooP tot bien 
einbcfïjn bed gebaen / om op fijn bigbete totnnenöen 
?|eere ban pptlomep/bie ooP een benöel folbaten pab* 
üe op ’t boo2f3 Cafieel: in boegert bat pp pem baer ban 
incl bcrfcPert pielb/ en alleö bcleib na fijiien toenfep/ fo 
toclombatlj»lPem berfePect pielb banöe b002f3(taö 
en Paneel/ ald ooP Dat Pp metnöe tot fijnen beften te 
fteöbenöe (laben ’tlanö ban 3turenbo2g/en ombat 
pn tot finten ötenft pabbe bebier Regimenten l^oog* 
öuitfe/enoob bte banbe lieren ban S|terge$s/ ban 
IRegen/ban Jplonon/enöu Ccrjf/öetoelP toaSbat 
ban jfRarto Cacüontü ban alle toelPeaenftagenöe 
Staten nu goebe Penniffe gehregen pabben/boo? öe 
getnterctpteeröe totebenötefe bebomen pabben / en bp 
pem gefcpieben/fo aenbe Colonellen JfocPet/pol* 
topler / 5Fron0bctgen / ben S^eere ban (CCeflong/ ppt* 
lonten/alg anbere «DuttfeCaptteinen/ ban bate ben 
16,2?. 2?. 27.28» 30. en 31* Sluip» 

^0 nu be Staten meenben reben en oogfaeP te peb* 
ben/omoppacr poebe te toefen/en 3£on San niet te 
bctroutoen/merPenbe uit be boo?f5 b?teben/ öatpp 
ban langer panb geptacttfeect pabbe penluiben b’002* 
log toeberom aen te boen / poetoel fp nopenbe ben aen* 
flag op Cngelanb geen beemoeben en pabben / fo 3ijn 
folutbenm bic mentnge noep meer gederPt boo2öe 
totebenötetnC5afcongten/ of opbepepbe ban 2502* 
ïjeaur afgeto02pen en getntetctpteert toaren/foban 
fijne litoogpctö alg ban ben ^ccretartiS Cfcobeöo/ ge* 
fcp2ebett aen ben ContnP/ en 28ntonto fBece3 &ecreta* 
rtg ban ^tate ban ben felben ContnP / bte aen penlui* 
ïjengefonöen toaren boo? mtbbelbanbcn^tnceban 
<©rangien / om te letten op penlteberfaPcn totbogbe* 
ringe en toeibaert ban ben Hanbe: onbec befe tmeben 
toacenber btteban ^on San: te toeten / ttoe aen ben 
ContnP / en eenen aen ben bootnoemben SHntonto ©e* 
re3/enböf ban €fcobebo/alle gelijP gefeptebenaen 
ben ContnP / be meede beel in endre/ be toelPe ontbePt 
toerben boog ben %. 25. of 2llpbabct/ bie penluiben ge* 
eicptöeerttoerbin gelijpfotmtgpetb ban ftllabetotfil* 
ïabe metten ortgtnalen/ in boegen bat men Plaerlp 
moept merPen / bat in ’t uitleggen ban ben cijffcen 
geen beb2og noep fautc en toaö / conftrmerenbebatal 
felföbe Panb en onbertcPentnge ban ^on San /bie 
feer tod PePent toasf/bele perfonen onber ben Staten/ 
en nabeepanb Pp pem öeftent/fo gefetb fal to02bcn. ^§0 

(ï.26+.) nutnbeboopeibe btieben b’tntentic ban ^on San fo 
Plaer ontbePt toerb / bat men Ponbe merPen / bat alle 
bc geloften en ’tfcpoou gelaeten gefcpenPen / bie pp 
tot bien tijb toe gebaen pabbe / niet en toaccn ban ge* 
bemdPeben / om ben Cbelbomen ’tbolPtn fïaepte 
totegen/ten etnbe pp bie onboogftengfoube oberballen/ 
en bat’t gene men ptetenbeerbetegenben |5nnce ban 
C>rangien / Staten ban ^ollanb en ^eelanb/ gefoep# 

te bepfeis? toaren / om te fepeiben b’een ban ben anbe* 
ren / en alfo met maept en rntbbel ban b’ecne pactpe tc 
ballen op b’anbere/ om naberpanb togaPete nemen 
ban alle gelijP t’famen / en al uit te roepen metten bte* 
re en f toaecbe / bolgende be feibe Ö2ieben. 5^oen boep* 
tetbe Staten meer ald tijb tc toefen nacrber op pare 
faPen te letten / toant fienbeter eener3pbebe J^oog* 
dnttfen/ bie ten diende ban 3£on San toaren/ pouben* 
be be ppnctpale Steden en fïeuteiö ban ben Eanbe/cn 
ter anbere 3tjben ^©on San ingenomen peDbenbe pet 
Padeel ban karnen en Cparlcmont/ en pet Eanb ban 
%urenb02g boo? pem open / om fo groten maept ban 
b?embeltngen tn ’t land te toengen / al$s pem geltebett 
foube/ en bat pp pem becfePert pielb bah be dab en Pa* 
deel ban “Hlnttoerpen/daer Doo?de Statenfubttelijft 
en alef op eenen oogenöliP fouben bedoren pebben alle 
credit en rntbbel/ om te berPcpgen penningen en noot* 
faPelijPe munitie ban ootloge/fo fepenen fp genoeg om* 
tingelt/ en apparent om op eenen bot bood gefiagen en 
becmelt te fullen tooïöen/ ’t toelP penluiben feer berfïa* 
gen maePte/ en toel toacPer bede tootben. ^aerom fp 
00P refoiutte namen tot pare öcfcpermmge/ om boo? 
te Ponten pare gepele beber(fent(fe penluiben ober 
’t Dooft pangende,- gclpP gp porenfuit. Roepeer top 
’t felbe berpalen/fo fullen top pier eecd berbolgemsdel* 
lert be boo2f3 getnterciptcecbe b^ieben / en baer bp boe* 
genbentoief ban <©onSan aenbe generale enpar* 
ticultere Staten en Steden gefcp?eben / baer bp pp be 
felbe bePent/en be felbe interp2eteect na fijne menin* 
ge / op bat be onpartijdige 3£eferg / b’eene bp D’andece 
ftenbe / fdfo’ mogen oordelen ban befe faPe. 

Cerdetotcfban ben ^ecretari^ Cfcobebo aen ben 
ContnP. 

IK hebbe alree gefchreven aen uwe Maj. dat ik hier S&jePsn 
' wasbeneerftigendeotnteontfangende volkorainge ^gCÖE.a 

van’t gene dat de Staten geprefenteert hebben. Syen t 
hebben ’t noch niet volbrocht, en men verlieft tijd, coöebo 
wanteen fo groten menigte van volk by een en kan niet 
lange tot Maeftricht gehouden worden. Ik en hebbe jBaKft* 
niet eenen Reale konnen vinden op credit, en daer en Uanüm 
is niet een van den contraóte die uwe Maj. derf betrou- *7 IBap 
wen, noch die handelen willen, ten 2,y dat hy ’tgeld tp 1}77' 
eerft in handen heeft. En uwe Maj. tegen d’opinie van 
alle de gene die verftand hebben van defefaken, en 
heeft niet gedient geweeftvanaftefnijden een fo gro¬ 
ten quaed, en fchade tegen fijnen dienft,en van de 
gehele Gemeente, refolutie nemende op het decreet, 
uit welke alle dit quaed is fpruitende. Ik wilde dat ik 
hier op mijn redenen mocht feggen , gelijk degene 
doen die derwaers-over beneerftigen aen uwe Maje- 

i fteitjdat hyinde rigeurfoude voorts gaen: wantge- 
1 feid hebbende (fo verre alft my gevraegt ware) dit lut¬ 

tel dat ik daer af weet, ik foud gedaen hebben. Maer 
den laft hier hebbende , om te vreden te ftellen een 
volk, dat fo verre van fijnen fin is, en in fo groter me¬ 
nigte, die niet en fullen te vreden willen zijn, noch 
met raed, noch met woorden, (den welken fy geen 
plaetfe en geven) dat maekt my perplex, en ftelt den 
Heere Don Jan in termen van te verlidèn fijn vryheid, « 
om des wille dat dit volk een quade meninge isheb- «« 
bende, foekende nieuwe oorfaken om hen acnterwaers tc 
te trecken, en al in troubel te ftellen. Men macht fien 
aen’t gene dat fy defe voorleden dagen gerokt hebben. 
En de fauteurs van defen , men verftaet dat zijnde te 
Grave van Lalaing en Champangny, ten geeft my geen K 
wonder, mits dat zy zijnde minft gehouden in uwe ,e 
Majefteit j metten kortften, Heere zy willen vry blij- (c 
vén, en leven na hen goeddunken. En hierom fullen ic 
zy te vreden wefen , dat den Turk Heere van den <c 
Lande kom worden. En na den weg die fy nemen, fo tf 
fal’tde Pdncevan Orangie zijn, de welke al ’tfelfde tc 
is. Want hy heeft de Havenen gewonnen,enishem ie 
opeen nieuw wapenende en fterk makende, gelijk ik <c 
aen uwe Majefteit gefchreven hebbe, hy houd ook <e 
Amfterdam belegert met eenige fterkten, en armeye, ec 
in voegen dat het hem fal moeten in fijne handen op- £C 
geven. De welke groot jammer is, hebbende defe 

Stad 
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Stad fo getrouw geweeft. De Staten hebben borgers 
geftelt in ’tkafteel van Utrecht, waer by men mach 
rekeninge maken dattet de Prince heeft, in der voe¬ 
gen, Heere, dat de faken zijnde in fuiken ftaet, en die 
van herwaers-over niet willende de Heere Don Ian 
ontfangen totten gouvernemente, voor dat de Span- 
giaerts geheel fullen uit defe landen zijn, (de welke fou- 
de mogen dienen tot eenige remedie) uwe Maj. aen- 
merke°wat een pijne en forge dat dit mag en moet ge¬ 
ven, en of ’t wel foude te paffe gekomen hebben, tot 
dienft van fijn Maj., datmen hier hadde geld gehad,om 
een einde te maken van henlieden uit te roeyen, en fal 
fien 'tgene wat profiteren fal dit betrouwen. 

Ik handde met defe koopluiden, ten einde dat fy rriy 
fouden willen brieven geven , te betalen tot Milanen, 
metfo goeden termijn, dat uwe Maj. foude mogen be- 
forgen de ftoffe die daer van node fal zijn: en met de 
felfde foude ik willen dat ik mocht de foldaten doen 
vertrecken, henlieden verfekerende in mijnen eigen 
naem, en onder mijnen eed,dat defe brieven fullen vol- 
daen werden op fijnen tijd , en dat de Kooplieden hier 
in niet en fullen eenige ftoffe doen, dan alleen devor- 
me, daeren is niemand die dat doen wil. Ditgefien 
hebbende, en dat alle de fchade van defer faken gelegen 
is in de lankheid des tijds, en dat geen tuffcben fpreken, 
noch middel fuffifant heeft geweeft om henlieden te 
perfuaderen , dat fy my fouden defe brieven geven, fo 
hebbe ik henlieden geprefenteert brieven te geven , op 
uwe Maj. van de felfde fommen dart de hunne zijn ful¬ 
len,en dat fy niet en fullen voldoen de gene die fy geven 
fullen, voor dat fy de wete fullen hebben dat uwe Maj. 
daer lal voldaen hebben henlieder correfpondenten, 
op de brieven die ik fenden fal van den Heere Don Ian. 
Noch en hebben fy hier mede niet willen tevreden 
zijn, feggende dat fy hen credit verliefen fouden, waert 
dat fy henlieder brieven gaven, en naderhand dieniet 
enbetaeldenopdert tijd. Ik hebbe hen gefeid datmen 
henlieden niet eifchen en fal, endatfy gedenken fou¬ 
den, dat Conftantin Gentil gegeven hebbende fijn cre¬ 
dit voor dirqutrtier, hen geprefenteert geweeft heb¬ 
bende datmen eerft de penningen foude furneren over 
gunzijde, eer dat hy gehouden was hier te betalen , dat¬ 
men hem hier niet en heeft doen betalen, aengefien dat 
hy ’t daer niet en hadde ontfangen, en alfo en hadde hy 
geen fchade geleden , en fijn credit en was niet geinte- 
reffeert: al dit en heeft henlieden niet mogen perfua¬ 
deren, wantfy en hebben genen luft om met uwe Maj. 
te handelen, en inder waerheid fy hebben gelijk Ik en 
hebbe elders niet konnen krijgen wat intereft of win- 
ninge dat ik geprefenteert hebbe. Ten laetften fiende 
defe fake buiten alle hope, en fonder hulpe, en indien 
dat de Spangiaerrs niet en vertrecken uitten lande, dat 
de faken van herwaers-over fouden weder vallen in ar- 
ger ftaet dan fy geweeft hebben, mits dat wy verloren 
hebben defe plaetfè van fo groten verlange, fo hebbe 
ik een ander middel voorts geftelt, de welke fommige 
fal doen luifteren om te handelende weten, dat de gene 
die gehandelt hebben met wijlen de groot Comman¬ 
deur, ift dat fy willen brieven geven van 100000 kro¬ 
nen, ik fal henlieden andere geven , op de welke uwe 
Majefteit fal betalen de fomme, en het derde deel 
van ’t gene dat zy geleent hebben den groten Com¬ 
mandeur, waer van fy fullen voldaen zijn, engead- 
verteert wefen van henlieder correfpondenten, tot 
henliedercontentement, eerdat fy yet ter werelt ful¬ 
len verlchieten : waer op ik mijn rekeninge maektete 
betalen’t volk van oorloge in brieven, ten einde dat 
uwe Majefteit tijd hebbe om te doen beforgen gereed 
geld in Italien, de welke altijds is ’t gene uwe Maj. alder 
beft te pafte komt, en dan fal de fchuld van defe Koop¬ 
lieden blijven in den felfdenftaet daer hy nu is En ift 
dat uwe Majefteit daer ’t geld in fpecie niet en kan be¬ 
forgen, zy fal henlieden mogen alfulke bewijs doen tot 
henlieder contentement, datfy mogen te vreden zijn 
van’t gene dat wy hier fullen gehandelt hebben: enfo, 
al ift dat uwe Majefteit meer belaft fijn domeinen ,zy 
betaelt ook ’t gene datfe fchuldig is, want de leningen, 
en befonder van de Kooplieden , die metten Hove 

II. Deel. 

niet en hebben gehandelt, en mogen niet begrepen 
zijn in het decreet, en al waren fy daer in begrepen,de¬ 
fe faken en zijn in fuiken terme, dat uwe Maj. nieten 
foude behoren voor goed te houden alle maniere van 
handelinge om te mogen geld krijgen, voor een fo pre- 
cifen nood, hoe exceftïjf of diere dat zy. En ingevalle 
dat dit üwfe Majefteit niet aen eri ftaet,fo mach fy ander 
dienaefs fenden om te handelen ’t gene datter refteert, 
aengefien dat fijn autoriteit en voorfienigheid fal fuffi- 
iant zijn om te repareren’t gene dat my foude onmo¬ 
gelijk zijn. En uwe Maj. fal verftaen, indien men niet 
volkomt’t gene dat wy fullen fluiten, dat wy dunken 
fullen , dat het is ons oorlof gegeven, en dat wy daer- 
om fullen vertrecken,gelijk wy gekomen zijn : want na 
dien dat uwe Maj. ons geen ftoffe en geeft, en dat wy 
fonder die niet doen en konnen , foen ift niet betame¬ 
lijk dat wy hier langer blijven. Ook en foud niet beta¬ 
men tot dienft van uwe Maj. datmen hier ware fonder 
autoriteit en fonder geld, guarde&c. Uit Antwerpen 
den % 7 van Meerte, 1577. 

Vajfael en dienaer van uwe Maj. en was ondertekent, 
Efcovedo. 

T\En xj van de voorlede maend heb ikgefchreven SOnbere 

-L-'aen uwe Majefteir’tgene dat ik tot dien dage toe 
gedaen hadde: daer na hebbe ik gecontinueert mijn &tcte> 
praktijken om geld te krijgen , en tot dien einde hebbe tarig<£j> 
ikgemaekt twepartien , gelijk de Kooplieden myge- 
eifcht hebben, de welke ik ten laetften aen het aes doen tooo?fciöe 
komen hebbe, dat ik henlieden geprefenteert hebbe. 
Gene van beiden, na mijn goeddunken, fal uwe Maj ^ 
qualijk te pafte komen, als haer credit fal in fijn geheel 1/77. 
zijn. Ift dat uwe Maj. voldoet de brieven die fy heb¬ 
ben op den Treforier Jan Fernandes,haer credit fal we¬ 
der vernieutzijn. En ift dat gy daer mede nieteiizijt 
gedient , fo en fal hier geen middel of maniere we¬ 
len , om te mogen krijgen de weerde van eenen reael, 
van wat zyde dat fy, ten fy datmen eerft geld ontfangen 
heeft, dat uwe Maj. dit overiegge, en daer in voorfie, 
als in een fake van fo groten dienft, want het gene dat 
herwaers-over den moet heeft gegeven om te rebelle¬ 
ren , dat is datmen uwe Maj gefien heeft fonder cenig 
credit : maer ift dat fy dat weder krijgt, ik verfekere 
uwe Majefteit, dat de faken hier fullen voorts gaen met 
meerder refpekt. 

De Focker hadde my gegeven 50000 kronen , te 
vreden zijnde te toeven tot dat uwe Maj. hem daer be¬ 
taelt, endatikhemgelove, dat hy die hebben fal op 
d’eerfte provifie die nu komen fal, ’tzy door handen 
van Thomas Millet of van eenig ander koopman wie. 
dat zy. De reden eifcht dat hier in geen foute en zy. 
Malvenda is ook een van de gene die de befte gelove 
hebben hier op de borfe, en ift dat hy nu ontfangt ’t ge¬ 
ne datmen hem fchuldig is, fo fal uwe Majefteit gelove 
hebben in andere faken. Hemando de FriasCeuallos 
is geweeft de gene die binnen’t leven van de Com¬ 
mandeur,de notabelfte proeven gedaen heeft tot dienft (F. ) 
van fijne Majefteit, hy heeft moet tot de faken, fo heeft 
ook zijn mede-gefelle Diego dePardo. Ikbiddeuwe 
Maj. dat fy in alle gevalle beveledatde brieven betaelt 
werden,want dat fal een groot middel zijn om weder te 
krijgen credit, en ik en foude niet willen fohaeft ver¬ 
heien ’t gene dat ik hebbe, hoe kleine dat ook fy. U we 
Maj. wil ook in’t goede nemen de maniere, datikby 
d’een of d’ander middel hebbe mogen krijgen om den 
volke van oorloge te voldoen,hoe wel dat ik noch grote 
fwarigheid met henlieden fal hebben , om met brieven 
te doen te vreden zijn, de Staten en hebben niet vol¬ 
daen’t gene dat fy geven moeften, te weten 150000 
kronen, noch en doen geen hulpe in eenige fake, hoe 
Wel dat ik tot Bruffel geweeft hebbe recht wel te paffe , 
om henlieden te vertonen, en ook den Raed van State, 
hoe veel dat henlieden daer aen gelegen was aen my 
te helpen. Daer op ik henlieden dedeeen feerlank ver¬ 
had, maer zy beminnen fo flauwelijk uwe Majefteit, 
datfe hen niet feer haeften en fullen tot eenige fake die 
middel of reden heeft, ook en fien ik niet een menfch 
die henlieden daer toe porret, fo veel te meer dan 
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effer aen gelegen datmen Credit weder krijge onder de 
Kooplieden^ endatuweMaj datbeforge, Cuya, &c. 
Uit Antwerpen den leften van April, 1577. 

VafFaelen dienaer van uwe Majefteit, en was on¬ 
dertekent Efcovedo. 

IK hebbe gefchreven aen uwe Majefteit by twe, mijn 
brieven ’t gene dat ik dele dagen gedaen hebbe in 

materie van gelde, in defefal ik haer fpreken van datter 
meer is,op dat uwe Maj. metter tijd daer in voorfie en 
voorkome. De HeereDon Jean hadde my ontboden 
tot Loven, waer dat ik gink, ’t gene dat hy begeerde, 
was om met my te com municeren of hy na Bruffel fou- 
degaen of niet, want de Hertoge van Aerfchot, fijn 
broeder, en de Borchgrave van Gent waren van ad- 
vyfe dat hy ’t doen foude, Barlay mont ter contrarie dat 
hy daer niet en behoorde te gaen,voor dat hy ontfangen 
ware voor Gouverneur : want hy kende daer’c volk, 
en wift wel dat indien de Heere Don Jean metten eer- 
ften daer niet binnen en quame met autoriteit, dat hy 
die nimmermeer en foude krijgen, hoewel dat my 
docht, dat hy daer tegenwoordig zijnde, foude mogen 
grote hulpe zijn tot de faken, maer ten anderen aen- 
merkende hoe feer dat de meningen van alle degene 
die daer zijn, gecorrumpeert zijn , gelijk fy bewijfen in 
henlieder woorden en werken, fo was ik van advijs dat¬ 
men eer behoorde te volgen den raed van Barlay mont 
dan van den anderen , daerom te meer, dat in dien de 
fiken wel komen,ik hier mijn faken gedaen hebbende, 
’tfy wel of qualijk, fal met het middel dat ik van hier 
fal mogen dragen tot Maeftricht een einde maken 
van ’t volk van oorloge af te veerdigen , de welke weg 
getrocken zijnde ,fy lullen hier fchuldig zijn den Hec- 
re Don Jan te ontfangen totten gouvernemente, en al¬ 
lo en fullen wy niemand ergens af behoeven te danken. 
Behalven defe hadde ik noch een ander reden, die my 
moveerde te volgen ’t voorfeide ad vys, die ik nochtans 
niet en wil verklaren, en is, dat ik my niet en verfekere 
dat de voornoemde goeden raed geven, en duchte dat 
fy voorts brengen, ’t gene dat tot achterdeel foude mo¬ 
gen zijn en tegen d’autoriteit van fijne Hoogheid en u- 
we Majefteit, en dat fy hierin volgen den aenflagdie 
henlieden heeft gegeven de Prince van Orange, ten 
einde dat fy dit land onder henlieden fouden mogen 
deilen: maer als ik daer quam, men was alrede fo verre 
gekomen , dat fijne Hoogheid ontboden hadde mijn 
Heere van Heze,die hem geprefenteert hadde alle ver- 
fekertheid, en dat hy hem des Dingfdaegs foude ver¬ 
wachten , in voegen dat wy ons bedachten dat Ocftavio 
en ik fouden gaen fpreken den voorfeiden Hertoge, en 
den Borchgrave van Gent, en hen feggen,dat indien fy 
niet verfekert en waren, dat fijn Hoogheid foude ont¬ 
fangen worden voor Gouverneur, dat fy fouden con- 
fidereren of dat ware daer te gaen, metter autoriteit die 
hem van node was, om de faken die daer te tradteren 
waren , gemerkt dat de goey weke voor handen was en 
vele van de Staten abfent waren : daerom indien men 
daer gaen moft, dat beter ware te vertoeven tot na 
Paeffchen,als een jegelijk foude wederkeren tot de Sta¬ 
ten. Sy antwoorden my dattet gene dat ik hen voor¬ 
hielt, wel bedacht was, maer dat de fake alrefo verre 
gekomen was, dat fo verre als mijn Heere van Heze de 
wete dede, datmen fijn Hoogheid verwachtende ware, 
dat die’t felfde niet langer en foude mogen uitftellen, 
in voegen dat gerefolveert werd datmen de Marquis 
van Havre foude fchicken na Bruflfel, om te weten van 
mijn Heere van Heze, ’tgene dat hy voorgehouden 
mocht hebben, en hoe dat hadde genomen geweeft, 
en indien hem dochte dat zy ’t niet en fouden nemen 
voorgoed, datmen de reife foude uitftellen, datmen 
foude moeten den dag houden , hy vond diverfeopi- 
nien en daer door werde defe reife uitgeftelt. Aengaen- 
de mijn perfoon (als ik in eenen anderen briefgefchre¬ 
ven hebbe) dit volbrocht zijnde, en rekeningegege¬ 
ven hebbende van de reife, men was vanadvyfedat 
ik foudereifen naBruffel, gelijkik dede, waerdatik 
voorhielt aldereerft den Biiïchop van Luik , en voorts 
terftond den Raed van State, en daer na volgende hen 
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Üeder advys den Staten, met een lank verhael fo ik beft 
mochte, den nood die daer was, op dat de Staten fou¬ 
den volkomen’tgene daer fy in verbonden waren,m 
dar fy daer en boven fouden willen byftand doen of 
van leninge, of van credit, totten vertrek'van den 
krijgsvolke,aengefien dat fy daer in geen rifico en droe¬ 
gen , en ook dat fy hen verfekeren fouden van defe 
ftad: en den voornoemden Biiïchop, en den Raed, 
feideik in’t particulier, hoe dat ik vernomen hadde 
dat Champangny zijn neerftigheid dede om met fijn 
regiment te komen in deieplaetfe , en dattet was door 
indudie van fommige fktterers, om datmen hem fei- 
de dathy daer qualijk gewilt was in’t generael en par¬ 
ticulier, en dathy vreten mocht, indien hy hier fijn 
goed verloren hadde dat hy daer ook foude mogen 
’t leven verliefen , dat ik was dienaer van fijnen Broe¬ 
der, en begerende dat hy niet en foude vallen in eenig 
ongeval, ja dat ik hem dit felve foudefeggen , waert 
dat hy my daer af fprake. Voorts datfy fouden wil¬ 
len orden ftelien om de Duitfen te betalen, ofvanfo 
vele henlieden byftand te doen. En aengefien datmetl 
van wegen uwe Majefteit was volbringende ’t gene 
dat geaccordeert was, dat fy ook van hun der zijdes 
niet en fouden willen in gebreke zijn, maer dat het 
accoord niet in en hielt dat de Prince van Orange op 
eennieu foude Sparendam fterk maken, noch dathy 
ook die van Amfterdam foude de pafifïgien fluiten, be¬ 
nemende henlieden trafijke, ook dat hy craéteerdcom 
Utrecht te hebben, hem felve voorfiende van verfch 
krijgs-volk, en datmen hier in den Staten niet en was 
eifchende, dan’tfelfde datfy geprefenteert hadden, te 
weten, de gehoorfaemheid der kerke en uwer Ma¬ 
jefteit En om dat ik verftond datter fommigeperfua- 
derende waren, dat fy niet cn fouden geloven dat¬ 
men eenige fake foude volkomen van’tgene datmen 
henlieden prefenteerde, ingevalle datter yemand wa¬ 
re fo lichtveerdig van gelove, dathy eer woorden dan 
werken geloofde, dat 'ik hem wel wilde verklaren, 
dat by al dien wy hadden de oorloge willen hebben, wy 
en fouden hen geenfins gelevert hebben Antwerpen 
noch Lier, noch wy en fouden hen lieden niet betrout 
hebben den Heere Don Jan , en dat ik hen op een nieU 
verfekerde, dat de werken hen fouden logenachtig ma¬ 
ken. Van onfent wegen alle de wereld fagalre ’tgene 
dat wy deden : en na dien dat wy trakteerden van hen¬ 
lieder eigen welvaert, dat fy ons ook fchuldig waren te 
geloven. Daer op hebben fy my feer gedankt van’tge¬ 
ne dat ik particulierlijk trakteerde tot henlieder voor¬ 
deel, en geloofden te doen alle’tgene datfy vermoch¬ 
ten. Daer mede ben ik gekomen in defe ftad, en tot 
noch toe en hebbe ik niet uitgerecht. Nu , Heere, fal 
ik feggen uwer Majefteit dat ik niet en kan fien, ja ia 
niet een, woorden of werken die my fouden hope 

1 geven dat dit volk hen foude te vreden ftelien , of vol- 
bringen’t gene dat fy gelooft hebben, want al’tgene 
datmen fien enhoren mag, ftrekc hem tot devryheid 
van confcientie, de welke uwe Majefteit mach voor 
feker houden , en dat van node is met eenen, datmen 
hier doe alle ’t gene dat goedertierlijk mogelijk fal zijn, 
om defe faken te ftelien met de minfte quaet dat moge- 
lijkfalzijn UweMajeft.overlegge watter faltedoen 
zijn, ingevalle dat fy ’t quaed ter executie willen ftelien, 
vergetende God en uwe Majefteit, en wederkerende 
tottejr ketterie. 

Daer is een ander fake die dit fal mogen wederbren- 
gen, te weten, henlieder particuliere pretentie, dege¬ 
ne die gevangen waren bevinden dat fy weerdigzijn 
’t gene dat den anderen gegeven is geweeft, en hierop 
fullen fy malkanderen plukhayren, indien dit feker is, 
gelijk ik gelove, foen fal de vryheid van confcientie 
die fy pretenderen, uwe Maj. niet qualijk te paffe ko¬ 
men, want d’een partiefal haer fchicken by uwe Maj., 
en zijnde alfogedeelt, fo fullen wy dies tegemackelij- 
ker mogen meefter worden , en kaftyen efeene door de 
ander. Waert datmen in Vrankrijk begeerde ’t volk dat 
nu hier uit trekt, daer en foude geen fake beter mogen 
te paffekomen. UweMaj. mach’tquaedftedinken, 
en doen pro vifie majeen van ’t gene dat haer fal dinken 
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van 'node te zijn, maer dat fy verfta in dien men daer 
toe moet komen , datmen eenen anderen weg fal moe¬ 
ten nemen dan de Hertog van Alvej en den groten 
Commandeur genomen hebben : want men fal moe¬ 
ren beforgen eenen kleinen hoop volks die goed zijn , 
en hem nieten belaften met degene die verteren Ton¬ 
der dienft te doen , en uwe Maj. verteert hebben. Men 
fal Teer korts fien ’t gene datter af is, waer af uwe Maj. 
fal geadverteert worden , uwe Maj. drage forge om te 
onderhouden zijn credit, want daer mede Tullen wy 
veel mogen verhalen, en Tonder dat, en Tonder macht, 
datter dan andere komen om hier ook haer deel aen te 
werken , want de Heere Don Jan Tal u gehoorTaem , 
en ik te vreden zijn teweTen van degenediemenfal 
vergeten hebben, en dat andere deRaeds-heeren en 
Gouverneurs zijn, en dat is ’t gene dat ik doen Tal. 
Aengaende de Heere Don Jan,hy is 30 jaren oud,ik en 
wil uwe Maj. niet geloven, dan dattet TekerfteTal we- 
fen, ift dat hy liet dat uwe Majefteit hem geen by- 
ftanden doet, achtervolgende’t gene dat hy vertoont 
van doen te hebben, dat hy Tal vertrecken, als uwe Maj. 
xninftdaeropdinken fal. En na dien ik fo verre kome 
van dit te feggen , dat ook uwe Majefteit dat gelove, 
en metter tijd voorkome, adverterende dat defefake 
nieten fal genefen worden door goede middelen, dan 
door vier en bloedftortinge, en datmen daerom daer 
in voorden moet. Onfen Heere beware, &c. Uit 
Antwerpen den 6 van April, 1 f77. Vafifal en dienaer 
van uwe Majefteit. Ondertekent 

Escovedo. 
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S.C.R.M. 

TIChebbegifter ontfangen eenen brief van uwe Maj- 
-“wanden 14. van der voorleden maend,en met die de 
droefheid en vreuchtdiede reden v/as eifchende, de 
vvete hebbende op eenen tijd, van de (lekte en beterin- 
ge van uwe Majefteit, waer af ik God fee r love en dan- 
ke, en bidde hem, dat hem gelieve uwe Majefteit te 
verlenen de gefontheid en lank leven, dat wy alleyan 
doen hebben. 

Ik kuiïe de handen van uwé Majefteit, om het con- 
tentement dat fy toont van ’t gene dat ik gedaen hebbe 
totten fluiten toe var. den pais. By ’t gene dat ik ge- 
fchreven hebbe en nu tegenwoordig fchrijve indefen 
anderen brief, Tal uwe Majefteit gefien hebben en fien 
’t gene datter gepaffeert is en gebeurt, eninwatftaet 
de faken hem vinden, dat Ty haer verfekert houdedat 
indien patiëntie defe wonde genefen moet, datfe gene¬ 
fen Tal, ten fy dat ik door To (eer te forceren mijn con¬ 
ditie niet fiek en werde, of dat de natuerlijke genegent- 
heidvandemenfchemy niet en forcere tot een ander 
fake. Maer ik fie dat tot nu toe defe medecijne luttel 
effect doet, en weet niet ’t gene datle voorts doen fal, 
men fal defen weg houden, aengefien datter geen mid¬ 
del en is om eenen anderen te nemen, en men fal bok 
geen neerftigheid laten te doen, om den weg te onder- 
gaen den ongevallen die voorfien werden, en ’r goed te 
beneerftigen dat hem noch niet en baert, Tonder eeni* 
ge fake te fparen. De refte van ’t gene dat Efcovedo ge¬ 
floten heeft, en de provifievan gelddieikeifche, is 
de principale fubftantie, met de welke dit lichaem 
moet genefen worden. Aldus fo en kan ik niet laten u- 
we Maj. eens en meer reifente bidden , datfy bevele 
dat hier in geen faute en fy. 

Overleid hebbende, dat om dit heir in Italien te lei¬ 
den , van node was een hooft te noemen , dien fy alle 
fouden onderdanig zijn,fo gafiklaft den Secretaris Jan 
Efvovedo, dat hy fbude traöeren metten Raed van 
oorloge, die haar vergaderde binnen Antwerpen,wien 
dat henlieder docht datmen hier toe behoorde te kie 
fen, en na datter gedifputeert was wien dat toebehoo r 
de, en gemerkt dat fommige noch feiden dattet be 
hoorde te wefen Don Alonfo de Vargas, om dat hy den 
laft hadde van de ruiterie, Juliaen Romero verklaerde 
dat hy niet en wildetrecken onder fijn bevel, want we- 
fende Maiftre de Camp, fo hadde Don Alonfo zijn 

II. Deel. J 

foldaetgeweeft, Valdez feide’t felfde, dat hy niet en 
wildetrecken onder fijn gouvernement, en hem docht 
dat om alle ongevallen te verhoeden, nutfoudewe¬ 
fen te noemen de Gravevan Mansfelt. Ik hebbe my 
daer toe gevoegt, verftaeftde hoe Teer dat defe twe 
Maiftre de Camp gerefolveert waren, en meerandere 
van niet te willen trecken on/der Don Alonfo , en Tien¬ 
de dat geen tijd en was om henlieden te verbitteren 
noch ook te forceren, om ’t groot inconvenient dat dit 
foude geoorfaekt hebben in’t uittrecken van degene 
die binnen Antwerpen en Liere waren, en ook voor 
de refte dat hem prefenteren mochte, en om te ver¬ 
hoeden datter geen ongeregeltheid en foude navolgen 
in het land van Luxenborg.en andere,daer langs fy paf- 
feren moeiden, wefende de Grave de gene die daer beft 
foude toe dienen, genen anderen laft hebbende dan 
den dienft van uwe Majefteit, ik hebbe hem genoemt. 
Don Alonfo heeft dat fo feerqualijk genomen, en 
klaegt fo uittermaten feerovermy, met uitgeftrekte 
vendelen, dat ik meine dat ’t felfde fal komen tot uwe 
Majefteit, aen dewelke my heeft gedocht te behoren 
de wete te laten van ’t gene datter gepaffeert is,ten ein¬ 
de dat fy’t verfta, en hoewel dat hy hem hier in heeft 
getoontonpatientig, heten heeft my geen wonder ge¬ 
geven, maer my is leed geweeft dat de oorfake om hem 
te verbiteren,fo gereforceert heeft geweeft, want ik be- 
minneenachte hemfeer, omdat, behalven dathyfo 
veeljarengedient heeft, en fo treffelijk, geiijk uwe 
Maj, daer af behoort geinformeert te wefen, enver- 
ftaen fal van de gene die hem gefien hebben, en dat 
fijne perfoonfo groten dienft heeft gedaen, focertifi- 
cere ik uwer Majefteit dat een feer wonderlijke fake is 
van’t gene dat alle man fegt, van de eerbaerheid en 
Religie d ie hy altijds heeft geobferveert, het foude mo¬ 
gen gefchieden dat hy uit paflien fchrij ven foude aen 
uwe Maj. met eenige vryheid, gelijk hy aen my ge¬ 
daen heeft. Ik bidde uwe Maj. fo yriendelijk als my 
mogelijk is, datgy in defe fake niet alleen door de vin¬ 
gers liet, maer hem vriendfehapen jonfte bewijfet, en 
hem befchenkende zyt gelijk hyfo feer verdient heeft, 
want ik fal dat nemen voor fo eigen , al oft mijn eigen 
perfone gedaen ware, en fal ook niet minder wefen dc 
gene die uwe Majefteit my doen fal met hem te ver¬ 
klaren den dienft die ik hem doe, en datfehempro- 
fijtelijk fy, op dat hy late varen d’opinien die hy gecon- 
cipieert heeft. Sanchio d’Avila, de Colonel Monfdra- 
gon, de Capitein Montefdocca, de Colonel Verdugo, 
deCaftelein Francifco Hernandes d’Avila, en andere, 
die bevel hadden in defe Landen, hebben feer qualijk te 
vreden geweeft die te verlaten , Tonder te weten wat be- 
fchenkingc dat henlieden en hun dienaers fal moeten 
gedaen werden , en ftellentin een poinct van eere. Ik 
hebbe henlieden te vreden geftelt,mits hen verfekeren- 
de datfy die vinden Tullen in Lombardien , en hebbe 
geordonneert dat daer entuffehen, offo lange totdat 
uwe Maj. fal bevelen yet anders, hen gagien henlieden 
Tullen lopen, waer af ik uwe Maj.advertere,ten einde fy 
dat mag weten, haer wederom biddende fo vrindelijk 
alsmy mogelijk is, voor defe mannen en voor dit ander 
krijgsvolk, ’t felfde dat ikgefchreven hebbe metRodri- 
go de la Cuncha, want voorwaer daer is veel aen gele¬ 
gen totten dienft van nwe Maj. dewelke, &c. Uit Lo¬ 
ven den fevenden van April 1577. 

ï0 öefc&ebim ftp fce fianfc üan fijnöcr %3öQfMïb 

Ik hebbe verftaen de fiek te en met eene de bete- 
ringe en gefondheid van uwe Majefteit, waer af 
ik God onfen Heere uittermaten feer danke , om 
dat ik hebbe mogen verliefen de forge , als ik fo 
groten oorfake fag van die te hebben : met al dat 
Heere, fo bidde ik fo feer als my mogelijk is uwe 
Majefteit, dat fy belafte, datmen my in’t langead- 
vertere van haer gefontheid , want de gene die 
de felfde fo feer begeert , en van node heeft, en 
kan hem niet te vreden ftellen met een enkel tij* 
dingevan u genefen, God wil die uwe Majefteit ver¬ 
lenen , gelijk een jegelijk van doen heeft, maer 
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onder al ik leer {onderlinge. Ik verwachte Cuncha met 
fo groter begeerten, datikmy felven nieten kan laten 
dunken dat hy hier behoort te komen. OnfénHeere 
die wil hem met lief hier wederbrengen, en met de tij¬ 
dingen daer ik hem om bidde. Amen. 

Van uwer Majefteit de alderootmoedigfte dienaer 
Don Jan d’AusTRiA. 

Acn de S. C. R. Majefteit van den Conink onfen Heere. 

S.C.R.M. 
fcSu TK hebbe uwe Majefteit laten weten den xj van de 
>jan;3on ■“•voorleden maend door Francifco Santiago, die van 
tjjan acu hier reilde na Infantes , van den ftaèt daer in dat de la- 
nfnftuan ken van herwaers-over tot nu toe waren. Des ander 
Deu 7. daegs hebbe ik gelonden het dobbel van dien door Ita- 
2LJ32JI/ ]jen Daer na heeft de Sectetaris Efcovedogaen al foe- 
lS77' kende de middelen en manieren om te voldoen de rui- 

rersen knechten die noch te betalen waren, enfohet 
credit van uwe Majeft. fo verre gekomen is, en 't goed 
van de kooplieden met d’welk te handelen was, fo feer 
teneinde, fodoor het decreet , als door de alteratien 
van den lande, daer is feer grote fwarighcid geweeft, 
om te vinden ’t gene datmen pretendeerde. Maer de 
grote neerftigheid heeft ten laetften fo veel gedaen , dat 
hygemaekt heeft de partie die uwe Majefteit bevelen 
lal datmen zie, de welke is de laetfte remedie die men 
heeft gevonden in defe nood, en de gene diena mijn 
opinie, geen ander en foude gevonden hebben dan Ef* 
covedo, want men heelt fijn woorden gelovegegeven, 
als eenen man die goed en waerachtig is,en uwe Majeft. 
mag wel verfekert fijn , datmen behoort grotelijx te 
achten ’t gene dat hy heeft gehandelt, gemerkt den ftaet 
daer in defe borfe haer is vindende, en na dat fy alle be- 
fchadigt en verfchout fijn. Ift dat uwe Majefteit fijn ge¬ 
love wil weder krijgen, en datter jemand is die haer wil 
dienen in de noodfakelijkheden die hen haer fouden 
mogen prefenteren, ’tfelfde ftaet in handen van uwe 
Majefteit, doende volkomen’t gene datmen nu heeft 
getracteert, achtervolgende mijn ordonnantie die defe 
Poft is dragende, en bidde uwe Majefteit fo feer, als 
my mogelijk is, dat hier in geen faute en fy, om des 
wille dat fijnen dienft my daer toe verbind,want in 
dien datter eenige is, alle ’c gene dat ons daer toe fal van 
node fijn, fal on?gebreken , en ik fal blijven fo machte¬ 
loos om te helpen en byftaen den felfden dienft, datter 
niet goeds af te hopen en fal fijn,uwe Majefteit behoort 
wel te overleggen, dat haer feer grotelijx aen gelegen is 
te genieten defe oorfakeom wederte krijgen fijngelo 
ve, gemerkt datter haer fo veel is aen gelegen’t felfde 
weder te hebben, en ift dat fy’t verheft, fo en fal dat niet 
alleen geheel verloren blijven, maer fal een oorfake fijn 
dat de foldaten vindende hen felven bedrogen, fullen 
hen felven betalen,’t fy waer fy "t vinden. Wantfyfijn 
een volk die hen geen fake en fullen ontfien te doen na 
5t gene dat fy voorgenomen hebben, en d’on vrede daer 
mede dat fy vertrecken. Datuwe Majefteit aenmerke 
wat een fchade en ondienftdat hem fijn fal, in wat ma¬ 
nieren dat ook verga. Ik bidde u Heere door de liefde 
Gods dat uwe Majefteit niet en confentere noch mid¬ 
delen geve tot de fchade die hier uit mag komen, de 
welke de meefte fal fijn voor alle faken, diemen foude 
mogen achten, en de fwaerfte om te remedieren.Want 
uwe Majefteit en derf haer niet verfekeren dat dit een 
volk is om hem met woorden te laten betalen, want 
dat ware gerekent fonder fijnen weert: en in gebreke 
te wefen van ’t gene datmen gelooft heeft den genen die 
van hier wiflel-bi ieven dragen op de Coninkrijken, of 
op Italien, van’t gene datmen hen-lieden fchuldigis 
van haeriieder gagien, dat fal genoeg fijn om henlieden 
fo gram te maken , dattet genoeg fal fijn om voorts uit- 
finnig te worden- Ten anderen fo fal ’t exempel fo 
quaedfijn voor alle andere krijgiluiden, dat fyfiende 
dat ik hen bedrogen hebbe, goede oorfake fullen heb¬ 
ben om niemand meer te betrouwen. Totallen defen 
fal ik by voegen dat de meeftendeel van de ruiterye Ita- 
liaenfe ruiters fijn, de welke in wat land dat fy komen 
van uwer Majefteit, mogen feer befchadigen de her¬ 

ten van uwe onderlaten, dewelke nadat fyqualijkte 
vreden fijn en befwaert, feer geerne fullen horen,al 
’t gene dat fal mogen dienen totter vryhcid. Dewelke 
na mijn opinie, wel te overleggen ftaet. De remedie 
fal wefen dat de gene die ik fegge betaelt mogen fijn en 
voldaen , op dat fygeen oorfake, of caufe en hebben 
om te denken van hen te wreken. Dewelke men niet 
en behoort luttel te achten, mits te feggen dat volk is 
van kleinder ftoffen gemaekt, gemerkt datdeexperi- 
entiebewefen heeft herwaers-over, wat een volk ver¬ 
mag dat gepaffijtis, fo wie hem wil voegen na fijn ge¬ 
befte. Daerom fo bidde ik wederom uwe Majefteit 
datfe wil bevelen, datmen om geenderhande fake en 
late te voldoen ’t gene dat hier gehandelt en gefloten is, 
want behalven dat is, als ik gefeid hebbe, ’t gene dat 
voorwaer van node is tot haren dienft, fo fal ik dit ont- 
fangcn aengaende mijn eigen voor een fonderlinge gra- 
cie. Ik gedrage my in als aen’t gene dat de Secretarius 
Efcovedofal fchnjven aen uwe Majefteit. En omdat 
alle defe penningen verdaen fijn met’t volk van oorlo¬ 
ge, en om te betalen het waertgeld van Duitfe ruiters 
en knechten die ik hadde doen verfekeren , om des wil¬ 
le men ook fchuldig is den Hertogdom van Luxem- 
borg, d’welk geleent heeft tot betalinge van de ruiters 
vandeEngellendepenfioen hebben, en andere inge¬ 
boren yan den lande die onderhouden werden voor 
fpijen en dobbel fpijen, dewelke nu ter tijd meer van 
node fijn dan fy ooit waren: onkoften van heimelijke 
poften, en om den ordinaris van mijnen huife, de wel¬ 
ke uittermaten groot is, om ’t groot gebrek datter is van 
alle faken, en om alle ander faken die feer veel fullen 
fijn in dit beginfel,rotten welke nieten konnen genoeg 
wefen de Dominien van dit Patrimonium , mits dat fo 
feer verteert is, behalven ’t gene dat ik van doen fal heb¬ 
ben tot ’tgene dat fecreet is. In voegen datter geen 
zoooo kronen meer overbleven fijn, fonder middel 
van te mogen krijgen enen reael. So bidde ik uwe Maj. 
datfe my udl doen beforgeneen goede fomme, en dat 
met alder haeften, want ik voorfic , dat ik my felven fal 
vinden in groten laft en moeite, en ’t fy hoe dat wil, ik 
verfekereuwe Maj.'dat ik niet en fal faillieren denge¬ 
nen , die hen op mijn woort betrout hebben, al foude 
ik henlieden moeten in handen geven mijn fignature, 
omniet in gebreke te wefen van de verbintenifte van 
dien, en dat alfo van node is tot dienft van uwe Maj. 

Aengaende’tgene dat nopende is de redudtie en ru- 
fte van defen lande, en kan ik uwe Majefteit niet fekers 
verfekeren, noch darmen ook van de Pays diemen ge¬ 
maekt heeft, fal mogen trecken de vrucht , diemen 
daer af hoopte: want den Prince van Orange vervolgt 
met groter furiën hem fterk te maken in Hollanden 
Zeeland. De Coninginne van Engeland ruyet hem op, 
en arbeid feer om dat hy niet en foude accepteren ’t ge¬ 
ne datter geaccordeertis, en prefenteert hem tot dien 
einde alle haer macht. Den meeftendeel van den lande 
is met hem , eenige om de liefde die fy hem dragen en 
d’andereom datfy van defe bedrogen fijn geweeft, in 
der voegen dat bykans onder alle dit volk, de gene die 
begeren te genieten de gratie die uwe Majefteit hen¬ 
lieden doet ( de welke den minften hoop fijn) laten 
hen dunken dat fy die accepterende,doen alle ’tgene dat 
fy behoren, behalven dat fyfo kleinen herte hebben, 
dat fy geen merkelijk bewijs daer afdocn en fullen, en 
al waert ook dat fy wilden hen befte doen, fo falder gro¬ 
te confufie en twift onder hen allen fijn, fohaeftalsde 
Spangiaerts fullen uitten lande wefen, d’eeneom my 
te doen ontfangen totten gouvernemente, en de ande¬ 
re om dat te beletten, en om dat ( als ik gefeid hebbe ) 
d’eerftegeen herteen hebben. Waert datd’andermy 
vaft namen, fy fouden dan geheel den moet verliefen, 
fonder datter yemand fijn foude die hem foude darren 
roeren. Ik ben vaft overdenkende, hoe dat ik my ftel- 
len fal op eenige fekerder plaetfe, dan defe is, van waer 
dat ik foude mogen furneren tot alle de faken : want 
vry fijnde, in wat manieren dattetfy, ik meinedatter 
menig fal wefen, die hen ten minften fullen verklaren 
te wefen voor uwe Majefteit, ift dat fy my niet en be¬ 
driegen met henlieder woorden en gelaec. Daer hebt 
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gy ’tgenedaer ik nu den tijd mede befig ben,genen an¬ 
deren dienft my refterende noch gebrekende, diemen 
foude mogen doen, om dat ik foude mogen de herten 
winnen, en den Staten te verftaen geven ’tgene dat 
henlieden van node is: maer ik fie tot noch toedattet 
niet en is,dan in de wildernifle te prediken. Ik fal ’t feil¬ 
de continueren, en uwe Majefteit de wete laten van 
’t gene datter uit volgen fal. 

Ik bebbe alrede gefchreven aen uwe Majefteit, hoe 
qualijk dat deDuitfente vreden zijn , en hoefeer dat 
ik duchte, dat uwe Majefteit op eenen bot falverlie- 
fen’tgelove, dat fy placht te hebben onder defe natie. 
Ik fegge noch’t lelve nu ook, en dat ik dit fie feer na- 
kende: want de Staren en hebben niet gedaen , noch en 
fullen ook met hen lieden yet doen , dat hen foude mo¬ 
gen te bate komen , maer fuilen hen fien te doen alle de 
fchade die fy fuilen konnen Met defen gaet de laerfte 
brief diezy my gefchreven hebben, by de welke uwe 
Majefteit fal fien hoe dat zy ’t nemen , en hoe feer dat 
te beduchten ftaet eenig groot ongeval. Aengaende 
mijnen perfone, ik en weet wat meer feggen tot lie¬ 
den die hen niet meer en laten bedriegen met woor¬ 
den, ik gelove dat goed fal zijn, dat uwe Majefteit 
fchrijve aen defe Colonels, betonende grote bekente- 
niffe van hen lieder getrouwigheid en dienft, hen lie- 
der verfekerende dat fy haer rekeninge maekthente 
befchinken , en dat ook daerenboven metten werks te 
doen : want ift dat fy hier uit defe landen trecken fo 
qualijk re vreden, als fy nu zijn, niet fonder grote re¬ 
den , uwe Majefteit mach geloven datfe defe natie fal 
verliefen : op welk propooft ik vermanen fal’tgene 
dat ik meer dan nu gefchreven hebbe: dat den Aerts- 
biflehop van Ceulen, de Hertog van Brunfwijk: en 
andere die gedient hebben , feer qualijk te vreden zijn, 
dewelke ift dat fyniet betaelten werden , men darf 
geen rekeninge maken ophenlieder vriendfehap , en 
ift dat defe diedaerin vaftzijngeweeft : en tot dienft 
van uwe Majefteit hen vertrecken, metrechtveerdige 
oorfake van hen te beklagen, fo fuilen alle defe lan¬ 
den omcingelt zijn van de vyanden. Uwe Majefteit 
overlegge dit en voorfieop’t gene datmeeft van node 
is tot fijnen dienft. 

De Grave van Mansfelt heeft my gefeid, dat hy aen 
uwe Majefteit heeftgefonden eenige fijn memorien, 
opdewelke hy nieten weet dat tot nu toe eenige refo- 
lutie genomen heeft ge weeft, waer in hem dunkt, dar¬ 
men niet en doet na fijne dienften : uwe Majefteit 
weet hoedanig die zijn, en dat fy hier genen man en 
heeft zijns gelijke. Ik fegge indien dat reden is, dat- 
men hem te vreden houde, daerenboven fo ift ook 
feer nootfakelijk : Waerom dat ik uwe Majefteitbid- 
de, nadien fy is befchinkende den quaden , omdatfy 
nietargeren foudenzijn, dat fy dat ook doe den goe¬ 
den , ten einde dat fy mogen beter zijn, anderfins fo 
fuilen de ander hen gloriëren en een behagen hebben , 
fiende dat hen lieder quaedheid hen profijtelijk is : de 
andere fuilen den moet verliefen om het contrarie, en 
de andere fuilen getrocken worden om te volgen de o- 
pinie van de gene die de overhand hebben tegen recht 
en reden. En mitfdien dat dit een poindt is van groter 
confideratien, fo begere ik, om dat ik fchuldig ben tot 
dienft van uwe Majefteit, datmen nieten weigere den 
genen die tweerdig zijn, ’tgene dat gegeven word 
den genen die weerdig fouden zijn tot een exempel 
van andere geftraft te werden, en dat de befchickinge 
diemen hen lieden fal doen, korts gefchiede , aenge- 
in_n dat dië een van de faken is, die haer groter fchijnt 
te maken. Aldus fo bidde ik uwe Majefteit, dat fy haer 
terftond wil refolveren metten voorfeiden Grave, en 
my de wete laten van tgene datfe begeert, datmen 
met hem doe, want ik fait in defen feerfonderlinge 
ontfangen van uwe Majefteit. De welke,&c. den 7 
April iy77. ' 

25P öcc nanö ban fijne Igooöïictö. 

Jk bidde uwer Majefteit fo feer als haren dienft is ei- 
lenende, darmen dit volbrenge fo haeft als mo^elijk 
aengefien dat dit lichaem geen ander remedie en heeft, 
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dan om af tefnijden ’tgene dat aen ’t felfde gequeftis, 
en dat moet nu tot defer tijd gedaen worden, maken¬ 
de de provifie: daerom dat ik op een nieuw bidde,want 
in dien de felfde gebrekende is, daer en fal niet over 
einde blijven: daer en tuftchen is grotelijx van node 
dat God den tegenwoordigen ftaet wil helpen. 

Aen den feer ma^nifijhe Heere Sr. AntonioPerez> 

Raedvan den Konink mijnen Heere> en fjn Secre¬ 
taris van State. 

Seer Magnifijke Heere; 

GY hebt feer wel gedaen, Sr. Antoni Perez, dat gy ssjteben 
my de wete hebt gedaen van de lcomfte vanRo- ban ben 

drigo de la Concha, terwijle dat ik befig was om aen u ILcere 
tefchrijven: want hoewel dat na den tijd die hy gehad gjan aen 
heeft, men oordeelde’tgene datter af ge weeft is, fo ben Ifee* 
en is dien wech niet fo vry van defe periculen, datmen ref 
daer voor nieten foude mogen vrelen. Ik verwachte rr; / ban 
hem alle ure, en hope aen God dat hy hem falbehou- ben 7. 
den reife verlenen. 38p?iï. 

Het was wel notelijk, dat na de pijneen gevoelen, 
die de fiekte van fijne Majefteit by gebrocht hadde, de 
beteringe feer haeft hulpe gegeven hadde, God fy ge¬ 
looft , voorwaer de eerfte tijdinge fonder de twede fou¬ 
de feer laftig geweeft hebben, overkomende dit quaed 
op’tgenedat wy hierlijdendc zijn. Ik ben feer blijde 
dat onfen meefter te vreden heeft geweeft van’tgene 
datter gedaen is, eninfgelijkende vriend : maermy 
verdriet feer dat wy van den pays niet en plucken de 
vrucht diemen hoopte. 

By de brieven die ik gefonden hebb«, federt’tver- 
trecken van Rodrigo de la Concha, dewelke defen 
poft van de Kooplieden nu is bringende, fult gy gefien 
hebben en fien waer in dat wy ons geemployeert heb¬ 
ben , en in wattermedat wy zijn , en hoe feer nootlijk 
dat is, datter geen faute en fy van’t gene datikeifche 
aengaende de Financiën : want dat is het Colyfken 
daer mede dat defe fiekte moet genefen werden, in der 
voegen dit van node is, dat de gene die in ernft bege¬ 
ren , dat fijne Majefteit gedient fy door mijn voldoen, 
dat zy hen uitterfte befte hier toe doen fuilen. Ik hebbe 
mijn fel ven geoffert en fal my noch offeren tot de wille 
van fijne Maj., te wijle dat ik fal fien dat ik die dóende, 
’t felfde niet en fal welen diredtelijk tegen fijnen dienft. 
Daerom fegge ik, dat ik fo lange als hier perijkel fal we¬ 
len, of fake die mijn tegenwoordigheid is eifchende, 
niet en fal genieten den oorlof, die ik begeert hebbe, al 
waert datmen my die confenteerde: Maer’t felfde ge- 
pafifeert zijnde, na dar ik fal volbrogt hebben de faken, 
daer in dat ik mach vorderinge doen , fo en isgeenfins 
behoorlijk, datmen my die foude weigeren. Want 
foude men dan moeten volgen den ouden ftijl in’t gou¬ 
vernement, en’tgene dat dit volk foude willen heb¬ 
ben, als met forfe fal moeten gefchieden , de foetig- 
heid van een vrouwe, of van een kind fal ongelijk veel 
beter te paffe komen , dan de gene die ik fal mogen ge¬ 
bruiken , want nimmermeer en fuilen fy hen van my 
verfekert houden : in der voegen fo ik fegge, fy fuilen 
verftaen dat fijne Majefteit henlieden in goeden ernft 
vergeven heeft, en dat hy fal vergeten hebben de mif- 
daden die fy bedreven hebben, gemerkt dat hy hen 
uitten oogen neemt een perfone, daer op fy fo quaden, 
vermoeden genomen hebben , en henlieden fal eenen 
anderen fenden, daer fy geen en fouden mogen op 
hebben. Want gelijk henlieder mifdaed feer groot is, 
fo dunkt hen dat fijne Majefteit dat nieten fal laten 
ongeftraft, en geloven fekerlijk dat ik defen blixem 
fal wefen : de perfuafie van Orange, en Engeland 
veftigt henlieden in defe opinie, die eenpaerlijk wa¬ 
ken om het mifvertrouwen en de quaedheid te houden 
ftaende. 

Aldus fo wel hierom, als om dat mijn conditie,' 
nochmijnjonkheidnietenzijn voor de ledigheid van 
dit gouvernement, noch om te lijden de gene diemen 
daer fal moeten verdragen fonder profijt, fo ift feer van 
node, dat fijne Maj my van hiertrecke: Want dat niet 
doende, lo fal gebeuren dat ik in gebreke fal zijn van 

25 t) b D 4 alle 
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allehet gene daer ik in gehouden ben, en dat dit fal we¬ 
der keren tot meerderen perijkel dan het van te voren 
geweeft is: daerom begere ik van u (hoe wei dat ik 
hieraf niet en behoorde te twijffelen) dat gy wik de 
middelen te wege brengen , ten einde dat fijne Maje- 
ffceit my de gratie doeio gelijkformig fijnen dien ft, en 
dat de Marquis hier in alle de neerftigheid gebruike die 
mogelijk mag fijn fonder tijd te verliefen, en wilt my 
alle beide geloven, dat by aldien ik, als een die gemerkt 
hebbe de humeuren van herwaers-over , niet enfage 
dat dit is ft gene dat realijk voor al moet wefen , dat ik 
dit niet alleen daerafen foude feggen, maernieteens 
willen op denken : ter contrarien fo foude ik^weerdig 
fijn een groot verwijt, waert dat ik metter hand géraekt 
hebbende ft gene dat ik fegge, en dat ikliete te doen, 
’t gene dat ik doe. 

Aengefien dan dat wy alle te famen en alle gelijk een 
wit hebben om daer na te micken, fo is behoorlijk dat- 
men gelove de faken van herwaers-over den genen 
die hier tegenwoordig fijn, en datgy daer doet de de- 
voirendiegy fchuldig fijt te doen. Daerom begere ik 
wederom op u, op alle vriendfchf.p die ik op umag 
begeren,datgy wilt beneerficigert, dattttenhier in wil 
nemen feer haeft de refolutie gelij kformig’t gene dat 
ik begere, en datmen my fende’tbefcheet, want als 
ik geleid hebbe, ik en fal den oorlof niet gebruiken 
diemen my fal geven,dan als mijnen perione hier géen- 
finsenfalvan doen fijn: en alfo willende u wel certifi- 

(r. 2ö3.) ceren, dat ik, fo verre my die geweigert word , lal ge¬ 
dwongen fijn te doen een fake die alle man ftoffe fal ge¬ 
ven van hem te verwonderen, om niet te vallen in een 
meerder ongeval, uit Loven delen 7 April, 1577* 

m fjanb ban fijne ^ooöBciö toog gefcfj?eben. 
God fy gelooft datmen heeft t’famen op eenen tijd 

geweten de fiekte mette remedie, nochtans verwachte 
ikConcha met groter forgvuldigheid: God geve dat 
hy haeft mag komen , en my tyding brengen , na dat ik 
van doen hebbe, en begere, om mijn felven te vreden 
feftellen. Voorts aengaende’tgene dat ik ufchrijve, 
op’t gene dat ik fo vriéndelijk van u begeert hebbe, 
rrlaekf datmen tijd winne, mitsdien dat gebrekende 
defe tegenwoordige noodzakelijkheid (inde welke ik 
geenfins en fal in gebreke fijn) ik niet anders en verfe- 
kere, dan ’t gene dat ik fegge, noch en kan u ook van 
geen ander fake verfekeren. 

Aen de S C. R. Majejieit van den Cónink onfen Heere. 

S.C.R. M. 

Nietten 
ba» öm 

gtte* 
r.uiö CfV 
cabtba 
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TK hebbe gefien ’t gene dat uwe Majefteit gefchreven 
■^heeft aen de Heere Don jan, na dat fy geweten heeft 
’tgenc datmen hier gedaen heeft, en fal wefen een deel 
van de vergeldinge, die de begeerte en’t werk gead- 
dreffeert hebben: d’een en d’ander is geheel op wege 
geftelt: daer toe ift firbject fulx, als uwe Maj. fiet. Aen- 
gaende mijnen perione,ik en wift wat meer feggen,dan 
dat de fufpicien meer en meer groeyen door dequade 
manieren van procederen van defen volke. Fronsberg 
heeft my op defen tijd geadverteert, datter nu eenen 
man gekomen is van wegen den Hertog van Aerfchot, 
de welke hem gefeid heeft,dat defe nacht de Prince van 
Orange de reviere fal opkomen, en dat hy fijn volk be¬ 
laft heeft dat fy niet fchicten en fouden. Als nu het 
krijgsvolk fal uitten lande trecken (in dien ik dat kan 
volbrengen ) falmqn klaerlijk fien wat de meiningeis 
van defen volke. Dat uwe Maj. ’t quaedfte houde voor 
feker. Ten minftén,fy willen de vryheid van confcien- 
tie hebben, daerom dat uwe Maj. 1 n tijds toefie, in ’t ge¬ 
ne dat in defer fake fal moecen gedaen werden, en beve- 
le datmen volkomene’t gene dat hier metten kooplie¬ 
den gehandelt is, want hier mede fal ’t credit beginnen 

s 577 
dagen van hier vertrecken , en met myleiden Thomas 
Fiefco , Lazarus Spinola, Diego Pardo, en Jeronrmus 
Curiel, op dat fy my fouden helpen. Onfen Heere be¬ 
ware, &c. Uit Antwerpen den 8 yan April, 1577. Vaf- 
fael en dienaer van uwe Maj, 

Escovedo; 

Aen de £>. C. R. Majejieit van den Conink onfen Heere, 

3.C R.M. 

K merke veel quaeds in de handelinge en rhaniere 
van procederen van dit volk. De Hertog van Aer¬ 

fchot was gifter over gevaren in Vlaenderen, en^gegaen 
ineen van fijn dorpen, gelegen drie mijlen vanhier : 
hy is de riviere gepaffeert op eenige fchepen van de 
Prince van Orange. Doen hy weder quam, heeft hem 
de gehele armeye die in dit kanael ligt, vergefelfchapt. 
De Borggrave van Gent was by hem,met de Heere van 
Berfele, men heeft feer gefchoten inftderwaersgaen 
en wederkeren, waer aen de koopluiden, en goede bor- 
gers hen-lieden fo geftoten hebben, dat fy vertrecken 
willen , cn defe ftad fal den vyand gelevert worden,na 
dien datfy God is verlatende. 

Dat uwe Maj. aen merke, ift dat defe verfchrikthe-’ 
den plaetfe hebben, daer de Spangiaerts noch niet uit 
den lande en fijn, wat nader hand gebeuren fal. Ift dat 
defe fake by mirakel moet genefeh werden , het ware 
tijd , in dién dat met handen en gewelt gedaen moet 
fijn,dat uwe Maj. in tijds beforge ’t gene datter van node 
is. Aengaende mijn perfoon, ik foude luttel. werx ma¬ 
ken datfy inhielden deplaetfen van den va.ften lande, 
op de Eilanden ift datmen moet letten , de welke ik 
fwaerder houde dan’t feit van Engeland. Waren die 
genomen fo ware d’ander ook, en om dat te doen, is 
genoeg een middelbaer geweid. Dat uwe Maj. niet en 
denke, dat ik dit fegge om te vorderen de fake van de 
Heere Don Jan , dien ik verre achterlate, mapr om dat 
( fo ik lange gefeid hebbe) uwe Maj geen ander rem e- 
die en heeft, en den tijd dat heeft bewefen , en tot allen- 
ftonden noch meer fal bewijfen. Onfen Heere, &c. 
Uit Antwerpen den 9 van April 1 y; 7. Vafiael en die¬ 
naer van uwe Majefteit 

Escovedo. 
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Doorluchtige Heeren. 

TK'meine dat u lieden noch indachtig is van’t gene 
"Hat ik met u lieden gehandelt hebbe binnen Meche- 
len ,en den voer die ik u gegeven hebbe op ’t gene dat u 
lieden te doene ftond rot dienft van fijne Maj. En hoe 
wel dat ik niet en twijfele dat gylieden in gebreke foud 
fijn,maer met de voorfienigheid en vromigheid datfult 
ter executien ftellen,die gylieden tot noch toe gebruikt 
hebt in ’t gene dat u lieden heeft belaft geweeft van fij¬ 
ne Maj. Nochtans fijnde de fake van fuiken verlange als 
fy is, fo hebbe ik u lieden wel willen fchrijyen defen te- 

Sfticbeti 
ban fïjna 
Jgaos* 
fjciö aen 
Ben 2Bae 
roen 
3rrcBi^ 
bergen 
Caerïe 
iffocltet' 
ban ben 
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Slulio, 

genwoordigen brief, om U L. te vermanen en te doen 

iet te deugen, fonder het welke men niet en mag voorts 
drijven den dienft van uwe Maj. 

Ik meine dat ik niet luttel en hebbe gedaen, na d ien 
ik fonder geld te hebben, merkelijke maniere gevon¬ 
den hebbe, om uit defe Landen te doen vertrecken 
ft volk van oorloge. Tot dien einde falik binnen vier 

gedenken ’t gene dat wy gehandelt hebben,en aen U L. 
te verfoeken en bevelen, gelijk ik u ordonnere in den 
naem van fijne Majefteit by defe, dat gylieden tefftond 
en fo haeft alft mogelijk fijn fal , effeólueert, en ter 
executie ftelt, ft gene dat tuffehen onsgerefolveertis, 
gemerkt dat gylieden dat doende, fult doen ’t gene dat 
gy-lieden fchuldig fijt te doen , en daer en boven ook 
’t gene datter van node is tot de verfekertheid yan u 
lieder perfonen en betalingen , waer afde Statenulie- 
den foeken te beroven: d’welk , mijn Heeren, niet 
en betaemt , dat gy-lieden , noch ik, fouden gedo¬ 
gen, aengefien darde meininge van de Majefteit,en 
ook de mijne, nooit anders en is geweeft, dan dat gy¬ 
lieden foud geëert, betaelt, en gefavorifeertfijn. On¬ 
fen Heere beware ulieder doorluchtige perlonen ge- 
lijkgylieden begeert. UitNamendefen 16 vanHoy- 
maend. 1577. 

25^ Ucr fjanb ban fijner Icgcc 
gefcf)?ei3cn ’t acne bat ijler bolgt. 

Mijn Heeren gy - lieden weet alrede ft gene dat ik 
u lieden belaft hebbe binnen Mechelen , ook weet 

gylie- 
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gy lieden, dat door ’t volbrengen van dien, gy lieden 
voldoet ’t gene daer gy in gehouden fijt voor den dienft 
van fijne Majefteit: u lieden daer en boven daer door 
verfekerende ulieder leven en betalingen. Om dat de 
meninge was van de Staten, u lieden dat al te benemen, 
fomoet ik u lieden dat laten weten, en ubefchermen 
u lieder recht, mydaer felvein dienende met ulieder 
byftant, en alfo wy moeten nu ons felven helpen, en 
onder ander dienften, fijne Maj. noch defe doen, aen- 
gefien dat hy de gene is die u lieden moet betalen en te 
vreden ftellen, en ik de gene die in fijnen naem daer af 
den laft moet nemen. Leger ftondgefchreven: Tot 
ulieder dienft. Don Jan. d’Opfchrifte: Aen de door¬ 
luchtige Heeren, de Heeren de Baron van Fronsber¬ 
ge,en Kaerle Focker, Colonels van de Duitfe knech¬ 
ten voor den Conink mijnen Heere. 

Don Jan van Ooftenrijk, Ridder van der Orden van den 
Gulden Vliefe der Majefteit van den Conink van Span- 
gien, Gouverneur e?i Stadhouder Generaelvan de Ne¬ 
derlanden. 

^fijnc TTErfame, vrome, feer lieve en wel beminde: Wy 
-*-^*zijn voor feker geadverteert, datter gebrouwen 
word een heimelijk verftand of confpiratie om u lui¬ 
den te befpringen binnen de ftad van Antwerpen, en 
fo verre als mogelijk is, om u lieden niet alleen te be¬ 
roven van ulieder behoorlijke betalingen, maerook 
van’t leven: en dat deigelijx den aenflag foude wefen 
aKo ook te leven met d’ander vendelen, die in Braband 

‘<>3!ulp/ en elders zijn. Aengefien nu dat wy van wegen onfer 
177 ’ laft, ook dat wy felve een geboren Hoogduits zijn , 

en tot onfer naden geheel geafïedtioneert, en fonder- 
iinge totten genen die fo volftandig gecontinueert heb¬ 
ben in den dienft van fijne Majefteit, gehouden zijn te 
voorkomen dergelijke faken. So fenden wy in alder 
neerftigheid defe vier vendelen tot u lieder hulpe,ten 
einde dat gylieden te beter foud mogen verwachten het 
ander fecours, welke ten lanxften niet en fal vertoeven 
over de fes dagen. U lieden biddende te willen in dank 
nemen defe onfe goede affedtie tot u lieden, en ulie- 

. den voor verfekert houden dat gylieden fult te vollen 
betaelt worden van u luider foudyen, die fo wel ver¬ 
dient zijn. Voorts, defe vier vendelen fullen alleenlijk 
liggen inde nieuwe ftad, tot dat de faken een weinig 
fullen geredreflèertzijn. ’t Welke wy u lieden nieten 
hebben willen helen , om de jonftige aftedtie die wy u 
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23p öec Bant» ban fijne ï^oogöeiö maggefc&ebm. 

Ik fende u wederom Jeronimo de Curiel, om u lie¬ 
den particulierlijker te verklaren ’tgene dat gylieden 
van hem fult veöftaen, en na dien dat den teerlink alree 
uitter hand geworpen is , fo is noodlijk dien op den 
wech te brengen om wel te doen lopen. En ’t gene dat 
in defen vele is importerende, dat is de kortheid en 
naerftigheid inde executie van ’tgene datter gefloten 
en gehandelt is Ondertekent : Tot u lieder dienft 
Don Jan. d’Opfchrift was: Aen de doorluchtige Hee- 
ren, de Heeren de Baron van Fronsberge, en Kaerl 
Focker, Colonels van de Duitfe knechten voor den 
Conink mijnen Heere. 

Doorluchtige Heeren. 

T K verwonder my feer dat ik tot defer uren toe dat ik 28?lebett 
-■-Jefen brief fchrijve, van u lieden geen brieven ont- 
fangenhebbe,noch eenig advijsvan ’tgene gylieden jgoog* 
hebtgedaen inde executie van ’tgene dat ikulieden Selöaen 
bevolen hebbe. En om des wille dat ik feer groot ver- 
langen fal hebben tot dat ik’t wete, fobidde ik u lieden 
dat gy my wilt terftond daer af adverteren , als ook van bra *5 
ander faken die u lieden gebeurt zijn, ik en fal ook in 
geen gebreke zijn defgelijx te doen. ’t Gene dat ik nu (f.77^.) 
foude mogen feggen , is dat ik my gifter morgen fon- 
der eenig letfel geftelt hebbe in dit Cafteel, om des wil¬ 
le dat ik verftond (jatter perijkelwas indien ik dat niet 
endede. Onfen Heere beware u lieder doorluchtige 
perfonen na ulieder begeerten. Uit het kafteel van 
Namenden 15 vanjulio, xy77. Ondertekent, Tot 
u lieder dienft, getekent Donjuan. d’Opfchrift was, 
Aen de doorluchtige Heeren, mijn Heeren de Baron 
van Fronsberg , en Kaerl Focker j Colonels van de 
Duitfe knechten voor den Conink mijnen Heere. 

Doorluchtige Heeren. 

DEfen dag hebbe ik geadverteert geweeft van den 
goeden voortgank die ons faken hebben Van der- 

waers-over, waer af ik uittermaten feer verblijd ge- ^oog? 
weeft hebbe. Ik ben gifter gekomen in dit Cafteel,de Beföara 
welke fo wel gelegen is, als gy lieden wel fult merken 
d’Eene van twe, die gylieden weet, is gifter vanhier nelfSbat? 
gegaenomte vergaderen fijnen hoop, en te doen ko- ö**1 
menderwaers daerhyzijn moet: en d’oudfte fal van 
dage vertrccken , en fal hem vinden op de geordineer¬ 
de plaetfe. In der voegen dat van node is dat gy lieden 

dragen. In de welke behalven dat fal komen tot pro- voorts varet,dewelk ik u lieden bidde, geentwijffcl 
fijte en voordeel felfs van de foldaten , volbracht fal 
worden onfe wille en goed behagen. Gegeven tot Na¬ 
men,defen 16 vanjulio, 1577. 

<©nöec toaef met fijn ^oogïjeiösf efgen fjanb 
gefcB?eben. 

Mij n vrienden , ik gedraegs my aen ’t gene dat u lie¬ 
den breder fullen feggen u lieder Colonels: gelooft die 
en blijft gedurende (gelijk gylieden behoort) inden 
dienft van fijne Majefteit, de welk de Conink is, wien 
gy lieden zijt dienende, en die de gene is die u lieden 
moet betalen, en Voldoen, en fal ook ’t felfde doen als 
u lieder Generael ,en vriend en foldaet gelijk gy lieden 
zijt. Ondertekent Don Jan. d’Opfchrift was: Aen de 
eerfame en vrome , ons feer lieve en wel beminde 
N. N. Capiteinen , Bevehlieden , en gemene foldaten 
van de vier vendelen die in ’tgarnifoen liggen binnen 
de ftad van Antwerpen, alle gelijk in ’t generale, en 
jegelijk van dien in ’t particulier. 

Doorluchtige Heeren. 

ianf^ TErommus de Curiel komt u lieden fpreken in mijnen 
itr J naem, gy lieden fult hem in ’t gene dat hy u lieden fal 
faog< feggen van mijnen wegen, al fuiken credijt engelove 
lefeSe* §even j als my felve: en fult doen gelijk ik u lieden be- 
iolo-' trouwe , gemerkt dat gy lieden fiet hoe vele datter aen 
icIjS toan gelegen is,tot dienitevan fijne Majefteit en welvaert 
Sutp3/ van den Lande. Onfen Heere beware u lieder door- 
S77- Achtige perfonen, gelijk gy lieden begeert. Uit Na¬ 

men den 23 Julius, 1777. 

hebbende, dattet gene datter gelooft is geweeft, niet 
faelgeren fal. Onfen Heere beware u lieder doorluch¬ 
tige perfonen na hen-lieder begeerte. Uit dit Cafteel 
vanNamenden 26 vanjulio, 1777. 

<0nöer toaö gefefcetan turner eigen Banfc ban 
fijne ^oogBciö. 

Ik ben wel blijde dat ik verftaen hebbe dat men 
voorts gaet met ’tgene datter gerefolveert is: en dat 
men my de wete late van ’tgene dat over die zijde ge- 
daen word : want aengaende dat van defer zijden, daer 
en lal geen faute zijn van ’tgene datter gefloten en ge¬ 
handelt is- Ondertekent , Tot u lieder dienft, gete¬ 
kent, Don Joan. d’Opfchrift was: Aen dedoorluch- 
tige Heeren, de Heeren de Baron van Fronsberge, en 
Kaerl Focker, Colonels van de Duitfe knechten voor 
fijne Majefteit. 

Doorluchtige Heere. 

BY de brieven die ik heden ontfangen hebbe van 
mijn Heere van Tourlon, gifteren gefchreven ,fo fean©on 

fienikwel dat gyhem noch nieten hebt gelevertde 
mijne die gy had , waer af ik verwondert ben , en daer- jone| 
om fchrijve ik u dit woord , u biddende , by alfo vérre fjfoclser 
alsgy die noch niet en hebt gegeven , dat gy hem die 
terftond wilt geven , want heten is geen tijd langer te jj77. 
beiden. Onfe Heere beware uwe doorluchtige perfoon 
gelijk gy begeert. Uit dit kafteel van Namen, den 27 

vanjulius, 1777. 
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toag met fijnber Hco$fjcii$ eigen Danö 

gcfclijcUcn. 

Door eenen brief die ik ontfangen bebbe van mijn 
Heere van Tourlon, hebbe ik mogen ^erftaen dat als 
hy my dien fchreef, die van den Caftele niet en hadden 
ontfangen ’t befcheet dat ik u tot Mechelen voor hen¬ 
lieden gegeven hebbe. Waer af ik my feer verwonde- 
re, gemerkt dat gy wel weet , dat ik daer op fta. Gevet 
hem terftond, ift dat gy ’t als noch niet en hebt gedaen : 
en draegt forge in goeden ernffc om t executeren en 
volbrengen 'tgenedatter heeft getra&eert geweefl,; 
fonder te wachten na defen vriend, want hy fal in tijds 
komen om ’t gene van derwaers-over, enfchrijftmy 
alcijds van als. Onder was gefchreven: Tot u lieder 
dienffc Don Jan. d’Opfchrifte was: Aen de doorluch¬ 
tige Heere Karei Focker,Colonel vandeDuitfe knech¬ 
ten voor den Conink mijnen Heere. 

Doorluchtige Heer en > 

2&n&cre hebbe heden ontfangen u lieder brief, van date 
f|tf Öan -*■ van gilleren, en is waerachrig dat ik verllaen hebben- 

de van vriends wege , dat mijne perlbonniet welen 
öetoojft was verfekertin defe Stad , en darterperijkei was, fo 
Coio^ 5 verre ik my niet terftond en falveerde , my heeft be- 

hoorlijk gedocht dat ik my loude vertrecken op dit Ca- 
fteel, om d’inconvenienten te fchouwen. En dat ik u 
lieden niet en hebbe ’tfelfde van te voren veradver¬ 
teert, heelt geweeftom dat d’occafiedat niet en heeft 
gedoogt: waerom dat gy lieden geen oorfake en hebt 
om u 1 ieden te beklagen van dat ik my niet en foude op 
u lieden betrouwen , wel v/etende dat ik wel doen mach 
in faken van meerder verlank, als op lieden die fijne 
Majefteit k> wel gedient hebben , en ben feer blijde 
dat in dele Stad de rufteis die gy lieden my fchrijft,u 
lieden biddende dat gy lieden wilt doen ’t befte van u 
lieder zijden , dat de fake onderhouden en gevordert 
werde , grote forge dragende voorde bewaernilfeen 
verfekertheid van die Stad: wantik verftadatter veel 
volx binnen is van dePrince van Orange,en ’t foude 
mogen zijn dat’tfelfde ware meteenigen aenflag con¬ 
trarie den dienft van fijne Majefteit, de welvaert van de 
voorfeide Stad, en rulle, en vred e van den Lande. 

Met defe gaende brieven die gy lieden begeert aen 
de Magiftraet van die Stad, aengaende de hulpe van de 
duifend kronen , gy lieden fult myde wete laten van 
’t gene datter fal afgedaen worden. Ik fende ook d’an- 
der brieven die gy lieden begeert aen ’t volk dat tot 
Molen Breda is. Gy lieden fult fien malkander te ac¬ 
commoderen ,endatfy nieten mutineren, na dien fy 
fien wat een inconvenient dat zijn foude. 

Ik en fende d’opene brieven niet die de Heer Karei 
Focker begerende is, om dat nu geen tijd en is hem van 
daer te ablenteren: men fal hem die geven al ft tijd fal 
Zijn. Ik en hebbe u lieden nu ter tijd niet anders te 
fchrijven, dan u lieden te belaften, gelijk ik doëby de¬ 
fe , dat gy lieden u felven reguleert achtervolgende het 
gene dat ik u lieden bevolen hebbe , en dat gy lieden 
my laet weten de faken die u lieden fullen overkómen. 
Onfen Heere beware u lieden doorluchtige perfonen 
gelijk gy lieden begeert. Uit Namen den 27 van Ju- 

lius 1577. 

gr i>gcc toag met fyntiet loogljeitsjS eigen Danti 
gcfdj?eöen. 

Laet myaltijdsde wete van ’tgene dat u lieden fal 
overkomen, en fal defgelijx doen van mijnent wegen : 
ten einde dat men by gebreke van fulks niet te weten, 
niet en vallein eenige ongevallen tot ondienft van fijne 
Majeft. en fchade van den Lande. Onder was gefchre¬ 
ven : Tot u lieder dienft. Getekent Don Juan. De 
opfchrift was: Aen de doorluchtige Heeren , de Hee- 
ren de Baron van Fronsberge, en Karei Focker, Colo- 
nels van de Duitfe knechten voor fijne Majeft. 

Doorluchtige Heere, 

UHttere TfC hebbe defen na-noen ontfangen uwen brief gifter 
J1? ^-gefchreven, en ben uittermaten feer yerblijd, dat 

mijnHeerevan Tourlonfofeër gërefolveert is, om u San ara 
byflant te doen in alle en jegelijke nootlijke faken. En §eruL 
in gevalle dat alfo is, fo hebbe ik een groot en vaft be- jjan ^ 
trouwen,dat niet tegenilaende dat Champangny atten- 2.8 Suiji 
teert ’t gene dat gy my fegt, dat hy luttel fal profijteren.t-5’77, 
Des niet tegenilaende fo moet men feer wel toefien, 
end’ogein ’t zeil hebben, teneinde dat op eenen tijd 
van d’ander zijde daer niet in en komen’t volk valide 
Prince van Orange. 

Gy lieden hebt alree geadverteert geweefl dat de 
Grave van Megen by fijn volk heeft geweeft : en daer 
en is niet om quaed betrouwen van hen-lieden te heb- | 
ben ,want fy zijn voor fekerop mijn zijde: enhy fal / 
fonder faute met hen-lieden komen. Ift dat hy te lange 
achterblijft, gy fult hem mogen met haefte de wete la¬ 
ten , ten einde hy hem'te meer haefte. Ten anderen fo 
benikookverfekert van ’tvolk dat geweefl heeft on¬ 
der Mario Cardoini: en de Secretaris van de voorfeide 
Grave fal vertrecken , en terftond komen als tijd fal 
zijn. De copie van den brief die de Staten aen defe 
Stad gefchreven hebben en is noch niet gekomen , ik 
denkedatfe moet zijn gelijk die fy gefchreven hebben • 
aen andere Steden. Dat men terftond dit blaykenof 
briefken geve aen mijne Heere van Tourlon. Onfen 
Heere beware uwen doorluchtigen perfoon , &c. On¬ 
dertekent: Tot u lieder dienft Donjuan. D’opfchrift 
was: Aen de doorluchtige Heere, de Heere Carel Foc¬ 
ker , Colonel van de Duitfe knechten voor fijne Maj. 

Don Jan van Oojlenrijk, Ridder van der Orden van Jen 
Conink, Stadhouder s Gouverneur en Capitein Ge- 

nerael in de Nederlanden. 

CEer lieve en wel-beminde, gy lieden fult verftaen 
^doormijn Heere van Hierges, en ons brieven die 
hyu lieder leveren fal , de confpiratie dietegensons geftaea 
opgeftelt is , ook den ftaet waer in dat de faken haer tu?jjtöasB 
vinden , ’t betrouwen dat wy op u lieden hebben, en ofnUnatt/ 
d’occafie die haer prefenteert om u lieder naturelijke 
Prince te tonen wat liefde dat gy hem draegt, en hoe ®weffer/ 
goede en getrouwe vafifalen dat hy heeft in fijn ftad van * 
Antwerpen. En fo daer en tuffchenwel tegen onfen We teut 
dank, feer van node is tot dienfte van fijne Majefteit, 
dat de vier vendelen van Cornelis van Einden inde 
Stad komen , en hen daer logeren in de nieuwe Stad, toergen, 
om of de voorfeide Heere van Hierges noch niet geko¬ 
men en ware, fo hebben wy u lieden daer af wel willen 
adverteren by defe ,die Carel Focker u lieden leveren 
fal: u lieden wel expreftelijk bevelende, datgy die vre- 
de!ijkontfangt,de borgers flille houdende, op dat fy 
in geen alteratie en komen, gemerkt dat wy bedwon¬ 
gen zijn dit nu te doen om henlieden te behoeden voor 
meerder ongeval. En men fal met hen-lieden goede 
gemeinfehap moeten houden, gelijkook mettengar- 
nifoen dat nu daer is, doende van uwent wegen alle de- 
voir die mogelijk is, ten einde dat de Stad fijne Majeft. 
alle de getrouwigheid bewijfedie fy hem fchuldig is, 
de welk wy feer op u lieden begeren. Metten koreften 
datgy lieden u allet’farnen betoont indefeoccafiefuls 
als gy lieden behoort, en gelijk gy lieden altijds hebt ge¬ 
daen , en na ’t betrouwen dat wy daer af hebben, u lie¬ 
den verfekerende dat fijne Majeft. en wy in fijnen naern 
dat fullen op fijnen tijd met fuiken dankbaerheid ver¬ 
gelden , dat gy lieden fult reden hebben om ons daer af 
te prijfen. Hier mede feer lieve en wel beminde, onfen 
Heere wil u bewaren. Ondertekent 

. J O A N. 

Onbet mag met ftjnittt ^oogDeititf eigen 
ïjanögcfcf)?eben. 

Totu lieder eigen welvaert en meerder verfekerin- 
ge , hebbe ik bevolen en laft gegeven dat in de Stad 
foude komen het volk dat gy horen fult van Carel 
Focker , u lieden biddende dat gy die wilt ontfan¬ 
gen en accommoderen , om dies wille dat de folda- 
ten aengaende hen-lieder perfone, fullen in fulker voe¬ 
gen leven, dat gy lieden geen reden en fult hebben om 
u lieden van haer te beklagen, want ik hebt hen-lieden 
wel fcherp bevolen en belaft , en belafte u lieden het 

ander 
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ander bydefen. Op den rugge ftond gefchreven. Aen 
onfe fêer lieve en wel beminde de Markgrave, Ampt- 
man > Bprgemeefters, Schepenen en die van der Magi¬ 
ftraet binnen Antwerpen- 

Doorluchtige Heeren. 

aan ©on TK hebbe defen dag op den noene u lied er brief ont- 
3fan aen -“-fangen gilleren gefchreven, by dc welke ik verftaen 
6c felöe hebbe’t gene dat gylieden door de felfde my laet we- 

ten,als ook ’t gene begrepen is inden particulieren brief 
ban Den van den Golpnel Focker. Ik bedanke u lieden feer van 
1° 3«IP Je forge die gylieden draegt, en ook gelooft voortaen te 
’*77' lullen dragen totdienft van fijne Maj. En mits dat ik 
(F. 270.) verfta de grote alteratie diedaer komen foude^door 

d’inkomftevan het volk van Cofnelis van Einden, fo 
hebbe ik my bedacht dattet nu ter tijd beter fal fijn , dat 
fy komen logeren in fuiken Dorp, als gylieden hen fult 
ordonneren en wijfen Ikfchrijft ook allo aen henlie¬ 
den , en dat fy hen daer löuden llerk maken, en de Stad 
te rugge nemen, en men lal henlieden moeten verkla¬ 
ren dat fy in tijds daer af fullen de wete hebben, ik feg- 
ge van het yooffeide Dorpe. En om dat ik verfta dat¬ 
tet regiment van Champangny hem op den weg geftelt 
heeft,daer lanx dat fy komen fouden, fo fchrijveik 
henlieden ook, of gebeurde datfy by avontuer de paf- 
fagie gefloten vonden of ingenomen, en dat fijt niet 
verfekert en fouden mogen doen, dat fy hen fouden 
voegen metten jonkften broeder, de welke korts op de 
fijde fal fijn. En op dattet gemeine volk 1'bude geruft 
wefen, fofal ik op een nieuw aen hunnen Magiftraet 
fchrijven, herilieder verfekerende van mijn goede me- 
ninge,met bevel en ordonnantie dat fy geen goed noch 
huisraed en laten uitter Stad gaen, aengefien dattet geen 
ftofFe en is waerom, en dat de borgers hen fullen mo¬ 
gen verfekert houden, dat wy niet en fullen gedogen 
dat hen eenigen overlaft fal gedaen worden. Ter gelij¬ 
ken van dien gylieden lult ook moeten van uwer fijden 
by goede middelen beletten, datter geen goeden uit- 
gevoert en werden. Onfen Heere beware uwe door¬ 
luchtige perfonen gelijk gylieden begeert- Uit dit Ca- 
fteelvan Namen,den 30july,i577. 

juag gefdjTcten mettet Banh teut 
ne^ooahaD. 

Houd goede correfpondentie metten jonkften vrient, 
want in dien het nood is, ik fal u den oudften feilden 
Daer en tuflehen fijt forgvuldigopu lieder hoede, en 
laet my dikwils tijdinge hebben van u lieden, en van 
het omfangen van alle mijn brieven. Lager ftond. Tot 
uwen dienft. Don Jan. D’opfchrift was: Aen de Door¬ 
luchtige Heef en, mijn Heeren de Baron Fronsberge, 
en Caerl Focker , Colonels van de Duitfe knechten 
Vbor fijne Maj. 

Doorluchtige Heeren. 

23?icbett TK hebbe den brief van den Colonel Caerl Focker gi- I 
^ -*-ftergefehreven5ontfangen, en ik lal aen het regiment 
fieiDam van Champangny fchrijven datfy van daer verhuifen, 
Dcbooifj maerGod weet wat fy doen fullen. Ikfchrijveaen de 
nefeban dat fy fouden geruft fijn, en hen verfekert 
ben 31. houden, gemerkt dat ik niet en fel confenteren dat hen- 
3ulp/ lieden eenig öngelij k gedaen worde. En daerom hebbe 

fk gerefolveert dattet volk van Cornelis van Einden 
•niet eh fel in de Stad komen, gelijk ik u lieden van gi¬ 
ller de wete gedaen hadde. Ik hebbe over twe dagen 
middel gefonden aen m ijn Heere van Tourlon om geld 
te krijgen, om fijn volk behulpig te wefen, waer by 
dat men fcude mogen regarde ftellen ifi hetperijkel eri 
Bangier dat gylieden my voor ogen legt. Den vriend 
fel fe#r haeft verti ecken, en fal alle neerftigheid doen 
die mogelijk is om leer haeft daer te wefen. Onfen 
Heere beware u lieder doorluchtige perfonen nauwer 
begeerte. Uiten Caftele van Namen den 31 van Juli», j 
1577. Ulieder brief van den is gekomen, opde 
welke niet meer en valtte feggen/lan datmen fel fchrij-1 
ven na Bergen’t gene dat de Colonel Focker begeert. 
Onder ftond gefchreven. Tot uwen dienft Donjoan. 
©’opfchjift was: Aen de doorluchtige Heeren , mijn 
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Heeren de Baron van Fronsberg, eh Caerl Focker, 
Colonels van de Duitfe knechten voor fijne Maj. 

Mijn lleere. 

Efe fal dienen om uwe Hoogheid te adverteren SÖjtcf 
dat onsdefoldaten hierfo feer ontftelt zijn, dat ik ban ' 

van ure tot ure verwachte d2tiy my fullen metten halle j§j'“*ƒ/ 
grijpen. En en is in mijnder macht niet dat ik hier een fgme' 
enkel foldaetfoude mogen in brengen, want indien ik 
daer af eenige maniere maekte iy fouden my onge- aenfijne 
twijffeltom denhals brengen, en de Capiteinen ook, igoog* 
van d’welke ik nieten hebbe willen laten uwe Hoog- &e‘ö ',an 
heid te adverteren. l’ 

Dit is al fpruitende uitfekere geruchten van eenige <©caft 
brieven diemen fegt dat afgeworpen zijn geweeftopde ‘777* 
Heide van Bourdeaux, ondertekent by u we Hoogheid 
en Efcövedo, en ook uit dat uwe Hoogheid henlieden 
ontboden heeft datfy fouden de vier vendelen van die 
van den Einden inde Stad laten komen, d’welke henlie- 
dehfo is altererende,dat jkanders nieten verwachte 
dan die ure.Ik verfekere my wel,ift dat fy copye hebben 
vandevoorfeide brieven, dat fy my met force fullen 
doen doen , ’t gene dat ik niet en foude willen. Alle de 
Cooplieden zijn uitter Stad getrocken, het is een feer 
deerlijke fake tefiendefe beroerte die in de Stad is. Ik 
hebbe aen den Magiftraet gefonden om dat fy ons fou¬ 
den ftofferen van lijftocht, mits dat wy geheel onvoor- 
fien zijn. ’tVolk van mijn Heere van Champangny 
cortoyeren alleen de vier vendelen van die van van den 
Einden. 

De Duitfe zijn eenfdeels oorfake van de ontftellinge 
vart de foldaten , de welke mits dat fy fagen dat fy mee 
my goede correfpondentie hadden, hen vervordert 
hebben te feggen, datfy met ons eed gedaen hadden, 
en datfy, wy met henlieden zijnde , de Borgers fouden 
den Speelman doen betalen, met meer andere hoog¬ 
moedige woorden. 

Den weg is my benomen om met henlieden te hou¬ 
den grote correfpondentie, demaend die uwe Hoog¬ 
heid bevolen heeft te betalen, isgeievert 

Lanx eenen anderen weg hebbe ik uwe Hoogheid 
advijs gefonden, ik en weetniet of die mijn brieven 
o.ntfaogen heeft. 

Hier mede, mijn Heere, fo bidde ik God dat hy 
uwe Hoogheid verlene een goed en lankgefont leven. 
Uitten Caftele yan Antwerpen, defen eerften van Au- 
guftus 1*77. fa haefte. 

U we Hoogheid mag wel verfekert zijn, dat d’alte- 
ratieniet en is fpruitende wit de betalinge, maer door 
dat fy verftaen hebben, hoe dat de Staten ae.n defe Stad 
gefonden hebben aoooo guldens , om te betalen ’t ge- 
pe datmen defe vendelen fchuldig is , d’welk federt 
d’eerfteeen oorfake is van de meefte alteratie. Vanu- 
wer Hoogheid oot moedig dienaer, ILouys de Blots. Op 
de rugge ftond gefchreven, Aen fijne Hoogheid. 

Doorluchtige Heere. 

K hebbe verftaen uic uwen brief van den vijfden van ggjfef 
deler maend,’c vertreckcn van u volk uitter ftad van ban fijne 

Antwerpen, waer af hier van te voren particulieretij- ^D^aett 
dingen waren. Ik hebbe daer alfulken verdriet in ge- ftarrt 
had , als de reden is eiffende, en als men wel kan gedin- ifocbett 
ken, nadien dat hier uit gevolgt is fo merkelijken ach- 
terdeel tot dienft van fijne Majefteit. Nochtans hebbe (©ogfl 
ik ten anderen verblijd geweeft doen ik hoorde dat gy 1777* • 
dieven ontdragen engefelveerthebt, om d’eftimedie 
ik hebbe van uwen perfoon. De Heere fal gelieven ons 
op eenen anderen dag beteren voortgang te geven, 
niettemin men moet hem van allen loven en danken. 
My dunkt dattet goed fel zijn dat gy met u volk noch 
inde Stad blijft tot dat gy van my ander ordinantie 
hebt, en dat gy daer en tuflehen fult fien ’t vólk teon*- 
derhouden met de befte middelen en wegen die gy fult 
mogen bedinken. Want om realijk te fpreken en de 
rechte waerheid te feggen, ik vinde my nu fonder ee¬ 
nig middel van geld te mogen fenden. En ook al had¬ 
de ik 't, den tijd is nochtans fulx j dat ik geen middel eü 
fie om ü dat te doen hebben. En daerom fel ’t van node 
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fijn dat gy daer u felven behelpet ten beften dat gy 
moogt, doende de dorpen rontom de Stad gelegen ta¬ 
melijk contribueren 3 op dat de Scad fo veel te meer on- 
belaftfy : u verfekerendedatikfowel daerom, als om 
dat ik niet en hebbe waer mede om u te voorben van u 
onderhoud, meer verdriets hebbe dan ik u foude kon- 
nen te verftaen geven. Maer ik verwachte korts van 
als remedie van fijne Majeft. op ’t gene dat ik haer heb¬ 
be doen vertogen by den Secretaris Efcovedo. Ik bid- 
de u leer hertelijk dat gy , gelijk als gy tot noch toe ge- 
daen hebt , en verwacht word van een perfonagiedie 
fo feer totten dienft is van fijne Majeft. t volk wilt on¬ 
derhouden en blij ven houden ten beften datgy moogt, 
fonder veranderinge temaken, ten ware by mijn be¬ 
vel, want ik fal de brieven die gy begeert, aendeStad 
fenden, op dat gy moogt geobedieert en geacht fijn als 
betaemt. Onfen Heere beware uwen doorluchtigen 
perfoon na uwe begeerte. Uit Namen den 8 Augu- 

fti, 1577. 

Jlaïtate. 
Ik hebbe omtrent defe Stad doen komen u vijf ven- 

delcn, en feven van een ander regiment, en mitsdien 
dat fy geen hooft en hebben , en dat de Baron van 
Fronsberg niet wel te paffe en is, fomoet gyterftond 
hier komen, u van daer makende fo haeft alft u fal mo¬ 
gelijk fijn ,om by my te komen de welke ik u bidde, 
en dat daer geen fauteaen en fy, na dat gy daer orden 
gegeven en gelaten fult hebben die t van node is. On- 
derftond gefchreven : Tot uwen dienft Don Juan. 
D’opfchritt van den voorfeiden brief was aldus : Aen 
de Doorluchtige Heere, de Heere Caerl Focker, Co- 
Jonel van de Duitfe knechten voor fijne Maj. 

Me-vrouwe: 

I IC bidde uwe Majeft. te willen geloven dat de faken 
van herwaers-over my gelaten hebben en noch laten 

fo luttel vryheids dat fy my bykans nimmermeer en 
gedogen te doen’t gene dat ik feerbegere, in der voe¬ 
gen dat fo wel defe fake, als ook dat niemand bequame 
geweten en hebbe,met wien dat ik hadde mogen fchrij- 
ven; d’oorfake is geweeft dat ik dat in fo lange niet en 
hebbe gedaen. Maer nud’occafie haer prefenterende 
van de wederkomfte van Peter Dore in dit Hof van 
herwaers-over,dewelke my verfekert dat hy defen brief 
fal leveren in handen van uwe Majefteit, fo wil ik de 
felve rekeninge geven, fofeer alsmy mogelijk is, van 
’t gene dat my aengaet, dieniet konnende genoeg be¬ 
danken van de eenparige jonften en vriendfehappen die 
ik ontfange door middel van fijn brieven, de welke 
voorwaer leer gelijkformig fijn het gene dat mijnen y- 
ver, van tot fijnen dienft te hefteden mijn leven ,en al 
’t gene dat daer aen kleeft weerdig is. Ik bidde God dat 
hy my wil de deugt gunnen dat ikmette werken noch 
cens mag bewijfen. Nu,Me-vrouwe ik ben in den ftaet 
die de felfde Dore uwer Majefteit breder fal verklaren, 
gemerkt dat de faken van herwaers-over met defe Sta¬ 
ten in fuiken terme fijn gekomen, datfo verre ik een 
weiniggetoeft hadde om mijn perfoon teverfekeren, 
de felfde verloren foude geweeft hebben t’famen de 
Religie en onderdanigheid van fijne Majefteit ,d’welk 
voorwaer dc meefte quaed is, en ’t verlies datmen on¬ 
der alle ander min behoort te lijden. Want in der waer- 
heid fy en willen herwaers-over noch bekennen hen- 
lieder God, noch henlieder Conink gehoorfaemfijn 
gelijk fy behoren, maer fijn in meninge in alle faken 
vryheid te hebben, in der voegen dattet een deerlij ke 
fake is om fien hoe dat fy te werke gaen, end’onbe- 
fohaemrheden en ’t klein refpect daer mede zy fijne 
Majefteit betalen de genaden die hy hen gedaen heeft, 
en my de moeiten, onwaerdigheden en perijkelen die 
ik om dit volk geleden hebbe. Uwe Majeft. magaen- 
merken hoe luttel dat gebaet heeft en noch profiteert 
den quaden , de deugt diemen henlieden doet. Metten 
kortften gefeid , fy beminnen en fijn in alder manieren 
gehoorfaem den alder verkeerften en tyrannigen ketter 
en wederfpannigfte die ter wereld is, de welke is de ver¬ 
maledijde Prince van Orange, en ter contrarien, fo 

hebben fy eenen aftrek en ©nteeren den naetn eh ’t bc- C£ 
vel van henlieder natuerlijke Prince en Heere , fonder ‘£ 
God te vrefen,ofrefpe£t of fchaemte van de menfehen. ‘c 
Nochtans hoe wel dat ik nu fpreke in ’tgeneraelvan cC 
den meeftendeel yan dien ,fo fijnderfommige feer welce 
gerefolveert om te doen’t gene dat fy ichuldig fijn ,tot- lC 
ten dienft van onfen Heere en van fijne Majefteit, die tC 
my voorwaer gefellchap houden als Edelmannen en 0 
Ridders van groter eeren. Met die, Me-vrouwe, hebbe 
ik my vertrocken op dit Cafteel, van waer dat ik doe 
alle devoiren die mogelijk fijn, my behelpende totten 
effedte van dien met de Gefanten van de Keiferlijke 
Maj. op dat men van jegelijke fijdede wapenen neder- 
legge, en dat een yegelijk op fijn fijde bekenne waer toe 
dathy verbonden is. Maer gelijk nu is dat hen eigen 
confcientie en quade intentie hen is accuferende, fo 
hebben fy een miftrouwen, en en willen niet verdienen 
dan dat fo wel God als de menfehen hem t’famen fpafl- 
nen tot henlieder verderffeniffe en ftraffe. Defe felfde 
God weet, hoe feer dat ik wel foude begeren te behou¬ 
wen defe uitte 'fte faken: maer ik en weet niet, hoe dat 
ik dat foude mogen doen , den genen die foobftinate- 
lijkhenfo wederfpannig tonen. En gelijk hen-lieden 
dunkt, dat de Fortuine nu op henlieden over alislac- 
hende,en dat my alle faken begeven,fo verhoveerdigen 
daer in de bofe,fonder te peinfen datter is eenen dag van 
morgen, op de welke hen ftraffe fal komen; Daer en 
tuffehenben ik half belegert, fonder tijd teverliefen, 
totdat my dit volk hier bedwingt om henlieden te win¬ 
nen. Daer hebt gy in’t korte den ftaet van herwaers- 
over. Uwe Majefteit fal die breder verftaen van den 
voorfeiden Dore: de welke wil wederom komen, en 
eenen keer doen in dit Plof, terwijledat d’occafien bul¬ 
len herwaers-over bewijfen wat refolutie dat hy fal heb¬ 
ben te nemen , en’t gene dat ik voor hem fal mogen 
doen: de welke fo wanneer dathy fal weder keren. Ik 
prefentere aen uwe Maj. ten einde dat ik gehoorfaem 
fyu bevel, van hem te onderhouden of accommode¬ 
ren in al ’t gene dat ik fal mogen, al foude ik ook paffe- 
rendenlaftdieik daer af hebbe van mijnen Heere de 
Conink. Ik hebbe defe voorleden dagen noch eenen 
brief ontfangen van uwe Majeft. als dat ik foude maken 
dat fy mocht betaelt werden van ’t gene datmen haer 
hier fchuldig is: dewelke voorwaer my heeft gegeven 
geweeft (op dat ik foude van alle lijden goede oorfake 
hebben, om my te beklagen van mijn ongeluk ) rechts 
op den tijd dat my niet mogelijk en was terftond ge¬ 
hoorfaem te wefen , de fake die ik alderliefft begeerde 
te volbrengen. Dat felfde feide ik den genen die my 
den brief leverde, dien ik ledert nooit en hebbe gefien, 
noch tijdinge van hem gehad. Nu foude ik feer wel 
willen dat hy by my quame, op dat wy fouden mogen 
fpreken van de middelen en manieren die daer fouden 
mogen wefen om te doen ’t gene dat uwe Maj. beveelt, 
gemerkt dat ongetwijfelt den nood totten uiterften ge¬ 
komen is: nochtans Was die als doen noch meerder, 
m its dat ik niet eq dorfte fchrij ven ’t gene dat ik wel ge- 
wilt hadde: niettemin ’t fy by d’een maniere of d’ander, 
fo fal uwe Maj. geruft fijn, al fouder gebrek moeten fijn 
in ’t gene dat meeft van node is en geforceert, het mee¬ 
fte perij kei fal allene fijn aengaende den tijd, W'ant aen- 
gaende de refte ik fal beneerftigen datter geen en fal 
wefen, aengaende de verfekertheid, mits gevende ee- 
nig bewijs, om datmen ’t felfde foude mogen krijgen. 
En hoewel dat ik alle neerftigheid fal doen omtijdin- 
o-e te hebben van de gene die my den brief gelevert 
heeft, niet te min of’t geviele dat ik geen enkrege,fo 
bidde, ik uwe Maj. dat fy den laft geve die haer fal ge¬ 
lieven : en dat hy by my kome,die in der waerheid mijn 
befte fal doen tot uwen dienft, ja in fpijt van den tijd, 
ten ware dat de oorlogen,of nieuwe revolten alle macht 
te boven gingen. Ik bidde infgelijx dat uwe Maj. beve- 
ic, dat ik mag tijdinge hebben van haer gefontheid, en 
dat fy niet en wil vergeten, wat refolutie dat fy mach 
nemen, in alle ’t gene daer fy foude in gedient wefen, te 
difponeren van mijnen perfoon , want fy mach’t wel 
doen : ja beter dan van eenig van haer fonen, gemerkt 
dat ik niemand die leeft dit voordeel fal geven, ja mijn 
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meninge is dat ik voor alle ander fal behoren weg te 
dragen, van haer te wefen de alder onderdanigfte en 
gretigfte om haer te dienen, iri alle’c gene dat fal die¬ 
nentot cöntentement en Hoogheid van Uwe Majeft. 
de welke onfen Heerewil bewaren met de rulle die fy 
weerdig 'is en daer en boven met alle ’tgene dat ik 
haer wenfche, uit dit kafteel van Namen, defen 14. 
van Auguftus, 1577. Onderftond , van uwe Majc- 
fteits feer feker en alder ootmoedigfte dienaer, onder¬ 
tekent, Don Jan van Oofienrijk. De opfchrift was, 
ttle-Vrouwe de Keiferinne, in handen van hare Maj. 

Staten <©eneracl de t»002(5 b2tebcn in Handen 
-L'gedregen Hebbende / en dagelijdg meerandere ad# 
bertemien omfangende / dat de meninge toag de Hier 
Hendelen ©oogduitfe ban Corneltg ban Cinde binnen 
ginttoerpen te fcOicdcn / om Hen te boegen bp de gene 
die daer alrcdc binnen maren / dacrorn en toant fp 
berlionden dat alredcde Hooplieden / fotoel die mm 
den lande / alg ban de natiën / begoten gcrcetfcHap te 

nSan maden om te bertrechcn/ endefïadteberlaten. &o 
tien <etn> Hebben fpin fjaefi crdre gegeben / dat deg J^eeren ban 
te ton* CHampangmjg drijgg-dolb dat in Brabandlag/ 
mn S Corneltg ban den einden met fijn bold / den toeg om 
terpen binnen Hlnttoerpen te domen foudenondergaen/ en 

de indomfie beletten/ ’t meld gefcljiede door jÈionfieur 
de ©erg / fijnen j^ebe/ die Daer tegen trod / en de fclbe 
berftropde/oodeenigcbcrfloeg/ enfuljc Det indomen 
binnen aintmerpen belcttcde. 

Cenige tijd te boren de ^eere i©eefïet 3©illem 
IBartini <©rifïier det jïad ban Inttoerpen / toefende 
in de maend ban ^ulio bantoegende ftad gcöepu# 
teert ter dagbaert ban de Staten <©enerael binnen 
Bruffel/ en fijn ©ader ecnijdO feer grote betlmffe ge# 
Had Hebbende metten i^eercöareH|annart bidder/ 
l^eerebanEiededecden/ ©ader banme-©?outoede 
3§uifb20u\»cban den l^cere ©libter ban den rCemple/ 
l|eer ban Courbecd / doe ter tijd onder de J^eeren 
Cdelen ban Braband ter bergaderinge ban de fel= 
beStaten comparerende/ Heeft de felbe ^eeteban 
Siedcdcrde den boorftfneben jBartini alle goed# 
toillige genegentHeid en fabeur betoont/ toaer door 
Hp jiBartini in familiariteit metten felben gedo# 
men pijnde/ en bebonden Hebbende dat HP niet al# 
leen groot bpand der ^pangiaerden en toag/ en 
de bjpHeid ban den lande gefjcel toegedacn : maer 
ood de gereformeerde ïteligie in fijn gemoed fecrete# 
lyd te faboriferen / toaerdoor de boorfcH?eben f©ar# 
tint beroorfaedt tg getoeeft / de gemetnte ban 
toerpen (bp de breide HP in goed credit toag) aente 
geben en te perfuaderen/ dat fp in plaetfe ban den 
l^eere ban Cljampangnp (die met fijn bolddoorde 

©e igec# boorgaende muiterie der ^pangiaerden / di e dop ber# 
«ten rjaclö Hebben/ uit de ftad toag gebieden) den felben 
torte i^eere ban Hiededcrde boor Cüouberneur fouden aen# 
intrb nemen / mttg fijne qualiteiten / fo alg Baendet-Hce# 
SS re ban Braband alg anderftnö/ ten aenfien ban fijne 
antter# goede en geboeglijöe manieren / die ganfedmette Hu# 

meuren ban de borgerie fouden ober een domen / te 
meet dat fijn € de ©rtnee ban ©rangien geHeel toag 
toegedaen / de breid boortö alfo onder de l^eeren |©a# 
gtfiraten en andere bejieden boerde/ dat fuldg ge# 

BfJSf fcfiicdc- <©aet doo2 de boorfcHreben co2tefpondentie 
jKarttni tuffcfjcti de boorfcHreben ban Sliedederde / en den 

boornoemden drifftei* l^attini / te meer bleef con# 
HSpm tinueren. €n toefende de fclbe |©artini onderricHt / 
Soubfe; door een Capitein op Het dafteel leggende/ metten 
"SKJ* boeiden Hp grote en familiare denniffe toag Hebbende/ 
tte opt algcerttjdg t’famentot 3lobenge(iudeert Hebbende/ 
safieei/ dat Ijet meejlendeel ban Het garnifoen/ mitö Haer 

groot atHtecfïalenquade betalingetoasgealtcreert/ 
teTIrtiin boegen fo daer eenig middel toateban betalinge 
teöerfe. ban ’t felbe acHterfleï / fomiffcljien Henrotte Staten 

fouden begeben / doefj dat Het fo difcretelijd en fecrete^ 
lijd moft beleid toefen alg mogelijd toare/ opdattet 
den J^eere ban förejTong/ aldaer commanderende/ 
en dieboo2 ^on^jantoag/ niet enquame telneten, 
^e boorftH?eben partini Heeft dit den ^eere ban 

II. Deel. 

ïiedederde fecretelijd gecommuniceert / de toefde feer 
goede denniffe Hebbende met ©ontug de ©opeileg/ ?iïefop* 
ï|eere ban 25ourg / een ban de boornaemfïe Capttei# 
nen / op ’t dafïeelin garnifoen leggende/ toefende een . 
jond €de!man / Ijoogban moede en goede couragie/ SS 
Hebben t’famengerefolbeert/ datdcboorf3©eereban öccapiv 
üiedederden ’t gemoed banden felben |©ong/ de 
25ourg ban berde fecretelijd enderfoeden/ en fijnen 
grond ondertaflenfoude/ de toeldfuldg in’ttoerd ge# stnftoev# 
leid pijnde / bebond den toille en difpofitie deg feïfg Pen* 
füldg/dat fo daer middel ban gelde boorHandeu toaer/ 
om fijne medegefellen en den Soldaten ban Hen acH* 
tertoefen eenig cöntentement te doen / dat Hp toat 
goedg dien acngaende Hoopte te betriefiten. ïDncrop 
de boorfj IBartini ban ^Hnttoerpen tot 25ruffel ber# ucc ' 
troeden ig/ om’t felbe eenige J|eeren ban de kraten 
ban Braband / die Hp dende / en acfjte de brpHeid dcö 
landg en den ïgeere©rmceban ©rangien toegedaen aenöm 
te toefen / aen te dienen. ^)eboorfcHrcben|©artini 
toag tot B2uffel gelogeert ten Huife bani^eer IBillem 
Koed 0entmeefier ^3enerael ban Brabanö fijnenuacc 
^cfjoon-broeder/ een goed©atriot en een man ban 
goede middelen/ daer door Hp den felben de fade ont# %tatm 
dedte / en brede openinge gedaen Heeft / de tocldc daer »an 25?a> 
inbcrblijd toefende/ fcide middelen genoeg te toetent,anD* 
tot geld/ om alfulden goed toerd (daer aen genoeg# 
faem de beHoudcniffe deg landg gelegen toag / in ef# 
fect te brengen / de toeld al t’famen bp den boorfedre# 
ben UBartini eenige ban de boornaemfïe ban de ,^ta# 
ten ban Braband aengegeben 3ijnde / tg de boor# 
fcljreben de Hoed daer ober ontboden / en de fade 
metten anderen in ’tiandobcttooaen jijnde/ $ijnden 
felben üïentmeefïer Hoed acHt obligatien / èld ban 
50000 guldeng ter Handen geftelt/ om daer op te 
negotiëren en den boorgenoemden aenffag/ en toat# 
ter borderg ban node toag in alder Haefï te borderen: 
daer op de boorfcH?cben Kocd en iBartim t’famert 
naer Sünttoerpen 3ijn getroeden/ en Hebben metten 
boornoemden J^ecre ban Siedederdcn den boo2fctoe# 
ben ^cereban Bourg fectetclijdontboden/ enfuldg 
geHandelt datfjp Het fiuft aennam/ mitgeen federe 
mcrdclijde fomme uan penningen Ijemin’tparticu# 
liertoegefeid/ en een andere om onder de andere Ca# 
piteinen/ tot reductiebanljet dafïeclteemploperen/ 
(boor toelde fomme fpluidcn in Hen particulier bor^ 
ge blcbcn.) ^e boorfcHreben ||cere ban Bourgbe# 
leide de fade fuldg/ dat Hpöe mcefïe officieren/ die téuan 
Hp der Staten meninge openbaerde/ op fijn 3öde®?Jf 
dteeg. <©e ©eere ban fCceflong toerter pet ban ge# am’tW 
toaer / derHalbenljp ficljfocHt te berfederen/entoil# fteeiuari 
de de foldaten eenen nicutoen eed doen/ daer jegen 
(telden Hemde boorfcljreben^eerebanBourg/ feg# Dc^ta. 
gende/ fp Hadden eenen eed gedaen die fptotldenbe# tenjpöé 
tracHten/ derljalben de boorfcHreben ïjecre ban (Cref# 
long feer perpler toag/ niet toetende Hoe HP’tacnleg# *♦ 
gen foude^ <©en ecrfïen lugufïi toag den dag dat de 
boorfcHreben ïfeere ban Bourg den aenffag moefï 
te toerd (lellen : en Hetbaendel bandenï|eere€ref# 
long Hadde deg abondg de toacHt. ^egnamiddacgg 
Heeft Hem de i^eereban Bourg met fijnbaendclge# 
Heel in toapenen begeben/ en dreeg nocH eengeHccï 
baendel aen fijn 3pde/ en bcrfelaerden Oen boor de 
Staten. ï^et derde toag nocH niet toel gerefolbeert / 
en toifïen niet toel toie fp totïden toeballen. I©en <@ioot 
Hoorde Het rumoer in der fïad / eld toag bebreefï/toant 
men toifl niet toatter te doen toag. 3£e ©cereban 
Creflongg baendel toag ood in toapenen/ en bleben scnttwc# 
Hertnecdelijd boor ^on^lan. <©e ©ecre ban Bourg 
met fijn baendel biel iegeng Hen aen/ en federmut# 
feerden jegeng den anderen een topte ttjdg / onder# 
tuffclien toarende ©cerenbanSicöcderdenenïïoed 
ten Huife ban de boorfcH?eben Ji© ar tint / bertoacHten# 
de deuitdomfle ban den felben aenflag met Hope en 
brefc/ Hebbendceljcfijnöicuneruttgefondentotonder 
de contrefcHerpe ban Het dafteel/ om ban algfubite# 
lijden fedetlHdgeadberteert te toerden / en fo Het ge# 
beurde dat in’t fcljermtufcren den Hoed ban den ^eere 
ban Bourg/ berciert met een grote fcHone toitte plu# 

Cccc magiër 
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ttiaote (öie bp öe boo?f5 öicnaers feer tod befeent toas/ 
fo fp Bem tot meermalen alfo/ ten Buife ban öen ïgeerc 

f'ban Éieöefeerfee/tocl geften Baöben) ban runen Booföe 
seourss toerö afgefcBoten en in ’t toater ban öe gradjtban f)ct 
torröfön feafted biel/ toaer in oofe eenige ban öe foltfeten in’t 
oiuimen hechten toeröen neöergcft02t / öatoofe öepoo?teban 
ban fijn Bet feafted met een furie to02öe gefloten en met grote 
ijooft 3& fubjjttgBeiö opgefeadt / fo 3tjn öe boo?f3 öicnaers met 
fegoten. ccn gC0!;e bergagentljciö / ter loop een öuife ban öe 

boo?f3 UBartini toeöergefeeert/öe igeeren aenfeggenöe 
bat bet al toas bedoren / dfe modjtfiem berfien/ öe 
Igeere ban 25ourS toas gefdjoten en in’t toater gebald 
len/fp Ijaööen fijnen Doeömette toitte plumagie öaer 
in gefien / öoclj fjet eerfte toas logen: maer fjet anöere 
toas toaer.Cbentod öe ^eere ban Eiebefecrfeen boeg# 
be Bern na öe nieu ftaö / in meninge om met Ijet getij# 
bena ©iiffingen te baren. <©e Kent-meefier Koefe 
berbergöe Bem in een fccrete plaetfe in’t Bups ban ben 
boo?f3 iBartini / naeröer befcUeit bcrtoadjtcnöe. 
fBartini om naber be toaerBciö te onöerfoeften/ begaf 
fjem op öejlrate na Bet feafted/ en feomenöe omtrent 
St* flicöids Ciooftcr/ ontmoete Bern eenen lieute# 
nant ban een Compangic onöeröen oberftenjpronf# 
bergen/ öie een Buis ofttoe ban Bern toasgelogeert/ 
en ober fulr ben felbcn iBartini befeent/ toefenbeöe 
felbe Eicutenant feer ontroert enfeer beftoect/ jBar# 
tint b?aegbc Bern toatter te boen toas / en toot oo?fafte 
Bp öaööe fo ontroert te toefen / baer op ÖP feiöe: mijn 
Heere/ fjet feafted is gerebolteert / öaer op bolgbe 
terftonö een goeö öed^uitfc folöaten/ öieöetoacBt 
en Ben co2ps öe garbe Baöben op ’t einöe ban be boo?f3 
firatb / Ijenne fpiefen ftepenöe/ en riepen met luiber 
(temmen / DasKafteel isGies, toillenbc feggen/ Bet 
feafted is<©ciis/ toaer opbe boo?f3 JKattinitoeöcr# 
om t’fijncn Buife /’t toelft niet beröe ban baer toas ge# 
Beert is/ fijn fcBoontooeöeröenKentmeefterKoefe 
’t felbe aenötenenöc/ en terftonö öaer opBoo?öenfp 
bnemael met grof gefcBut ter ftaötoaert in fcBieten / 
’t toelft Bet teftentoasbatbe J$eereban2&oursgefeiö 
fjaööe te fullen öoen/ingeballe ban goeö fucceS. ^aer 
op be t^eere ban Eieöefterften ooft toebergebeert is ten 
Buife ban ben boo2f3 jBartini/ na boo?öerbefcBeit 
toacDtenöe. Cmtrent ben abonb fonböe i^eereban 
25ourSeen ban fijne Sergeanten aenBenlieöen/ om 
öefelbeteaöberteren 3ijn toeöerbaren en öengoeöen 
uitftomfle ban öe faïte ban 3ijn boo?genomen erploict/ 

5*2*' öatfe ben ïjeere ban Crcfïong gehangen Baöben / en 
Sour? öatfe meefter ban ben ftaftcle toaren / Bebbenbe be foï- 
neemt baten bic ’t metten boo?noemöen (Creffong geBcuben 
JfLjJ*' Baöben / en alle öe gene öie geen berftanö nocB co?re# 
tgxe, fponbentie metten f|eere ban 23ourS en Baöben ge* 
flongge* ijouöen / of Ben op 3ijn5pbe Baöben toillen Begebcn / 
SdL ban Öct tfa^cel geöieben/ 5ijnöe baer omtrent 20 öoob 
ftrrt fjct gebleben/ en bele geguetft. 25egerenöe öat 3P Ben alle 
ftafteel ö?ie / na een ure of ttoe (binnen todften tijö Bp Boopte 
^tatm ban binnen boojtstoel te berfefteren eninojbze 

te (tellen) in ben ftaftcle fouben toillen begebcn / om 
t’famen te ramen en abbiferen toat booröet te boen 
ftonö/ fo tot berfeftcringe ban Bet ftafteel/ aïSöer (tab/ 
geliiff fp gcbaen Bebben. <©acr toeröe gerefolbeert bat 
be J^eere ban Eieöefeerfee/ iBonS öe25ourSenben 
Kent-meefier Koelt fouben onöerfoeften affe öe pam# 
pieren ban tCregong / onöer öe toeffte fp bebonben ee^ 
ne continuele co?refponbentie tuffcBen Bem en ^on 
^an/ en Ifêartini fouöe terftonö en op’tfpoeöigfte 
aen ’t fcBnjben ballen/ en alle alfulfte bjieben Öepefcfje= 
ren en onöcrtdtenen / en boen bcftcllen tot öen genen / 
öie Bn fouöe acBten noöig te toefen/ tot bo?öeringe 
öer fafte / fatenöc Bern bolft en gefös genoeg / ten etm 
beöatboben alle öeboir en neerftigBeiö/ fo te fanöe 
ais te toater fonöen gcbiuiften/ en toozöe öe geBde 
nacBt in’t fcBiijbenban öetoiebengc-cmplopeerten 
terftonö uitgefonöen/ namcntlijft aen öe <6enecale 
Staten / öen Staten ban 25jabanö / mijn ï^eere öen 
pnnee ban <®rangten / öen ^lömirael (Creflong / aen 
befteöenban Eeelanö Bouöenöe öe 3Pöeban öet|eere 
53’ince: en onöer anöere ooft aen öen l^eere ban J^aul# 
win / metten todften öen boo?f3 Ifêarmu oube en feer 

goeöe ftenniffe toas Bebbenbe/ be toelfte Bp ooft toift 
bpben^ince ban <©rangten met boIB in’tfanbban 
CBoicn gefonöen te 3ijn / fo BP !iï5arttni eenige öageti 
te bo?cn ben p?tnce ban öen 0002(3. aenftag Baööe 
beraöberteert/om tot allen orrurrentien gereette30n. 
25iböenöeöenfdben Üeere ^aultein öatfjpaenfiens 
b?tefS / terftonö met affe Bet bolft / en alle be fcBepen 
groot en ftletn bie Bpeenigfins tetoege fouöe Bonnen 
biengen / ficB te toater begebcn / en na öe (tab boegen 
fouöe: öe toelft be boo?f3l^eere in aiöer neerftigBeiö 
en blijt tn’t toerft geftelt Beeft met fulften b?ucBt/ gdijB 
Bier na gefetö faltoeröen. 

3§et l|oogbiiitfe garnifoen ban öer ftaö berftaen^ 
öe bat Bet ftafteel aen öe 3jjöe ban öe Staten toasge= 
ballen / toaren alle ben nacfitin JBapenen met groter 
berbaeftfjeib/ Bet recBte befcBeit Boe öattet binnen ben Sn 
ftafteel ftonö niet toetenöe: be Colonellen 5pronf berg antiw*! 

'en 5Pocfter refolbeerben bes mo2genSeerfttetrecBen ptn* 
na be |Beer-b2ugge/maer öe felbe albaer in f!ag-02b2e ^ 
geftelt Bebbenbe/ en ftenöe bat be Bojgerie Baer ooft goog* 
in 3Bapenen begaf en baft t’famen liepen/ niet toeten^ öuftfe 
beBoe fp’tBaöben/ maer b2efenöe boo? een ttoebe 
plonöeringe/ fo feregen be ^Diiitfe b?efe/ enöojften seninta 
Baer niet langer in öe ftaö betrotitoen/ maer trocBen toape* 
na be nieu ftaö / altoaerfpBenbefcBanftenmettoages Sant 
nen / halfeen/ paefeen / balen en fnlfe gereetfrBap ais fp fen sm 
bonöen/ inBoubenöe ttoe poo2ten / te toeten be ffijfe en in{ fe 
ro-poo?te. ^e iBagiflraet ban öer ftaö toeröe bp be 
^cereban Etcöefeerfecen öe anöere op’tfeafteel3ijm 
öe/ berfocBt op ’t feafied te toillen feomen / om met ge- 
menen raeö te aöbiferen op ’t gene tot conferbatic ban 
öe ftaö fouöe öienen / en op öe miööelen om ficB ban ’t 
boo2f3 ©oogötiits garnifoen/ ’ttoare bp fo?fe/ at* 
COÖ2Ö of gereeö gelö te omleöigen : öe felbe poeren 
ban öer 3©et Bebben ficB alöaer terftonö gebonöen/en 
tocrö raeöfaem bebonöen öatmen boo2 eerft öe fcDut# 
terietntoapenen fouöe ftellen / öe gehangen poo?te en 
anöere aenfeomfte befetten / toaer öoo? Bet b002f3 gar= 
nifoen toeöer ter ftaö-toaers in fouöe mogen fee* 
ren: ten anöeren öatmen eenige Igeeren committeren 
fouöe/ om mette Colonellen en oberfiens 3Fronf* 
berg en 5Focfeer in communicatie te feomen op Ben 
bertrefe/ enteberflaenmettoatfomme fpBenfouöen 
toillen laten contenteren/ geiijfegeöaen toeröe/toetfee 
<0eöeputeeröe alöaer gefeomen3ijnl'e/ enbonöenöe 
fafeeöaer niet toe geöifponeert / alfo öe bootóColo* 
nellen ficB feer trots Bidöen/ Ben gelatenöealS of fp 
met fo?fe Ben toeöer ter ftaötoaers toilöen feeren/ öe 
todfe berftaen 3ijnöe ban eenige ingefetene öer felbér 
ftaö / namentlijfe Spaenfe en §Bo2tugefe feooplutöen/ 
öie öe gecommitteeröe feeren bolgöen/ omteber* 
ftaen toatter fouöe mogen omgaenen gefloten too?* 
öen/ 3ijn öaer ober feer berftagen geteeeft / en b20cBten 
öegeBde ftaö in roeren / b?cfenöe een jegdijfe toeöer* 
om te ballen in een generale plonöeringe en mapcre/ 
gdtjftBen tenttjöeban öe Spangiaeröen toas ober* 
gefeomen: in boegen öat eenige ban öe principale öec 
boorf3 feoopluiöen (op Betfeaffed bp öen feeren B<m 
berboegenöe) baöen öatmen met Bet boo?f3 ferijgS- tfpu. 
bolfe fouöe ften te acc02öeren tot toat fomme Bet oefe 
fouöe mogen toefen/tot een/ttoe/ja tot 300000 gul# 
öens / fp fouöen Bet gdö fien te furncren/ fo to02öe ein# immnt 
teiijfe gerefolbeert öat öe boo?f3 <Ö5eöeputeeröe toe* vmm 
öer fouöen feeeren/ en pjefenteren 1^0000 gulöenS/ 
fulfeSöat öe felbe toeöer nacr öen noenetuffcBdieen tmitfc 
en ttoe uren naer öen noen/ öerteaert 3ijngegaen/ 
3ijnöe meöe gebolgt ban een groot getal ban treffe* 
ïijfec 2502gers/ en öe boo2f3 Spaenfe en po?tugefe nm 
feoopluiöen/ Bebbenbe Bunne CaffierS bp Odi met 
grote ftofebeurfen bot gotits. ^e boo2fcB2eben fcBut# 
tcrie toelintoapenen 3ijnöe/bertoonöe ficBdfe0P3tjn ftenfon# 
guartie.t aen öe b?ugge ban öe nieu ftaö/ öe todfe 
eenige b?efe fcBeen te geben aen öe folöaten ban tyt 
garnifoen/ in öer boegen öat eenige Cfficieren ban 
öe felbe folöaten öen Ijeeren «©ecommitteeröe in 
groten getale tegens quanten / omtrent öe felbe b?ug* 
ge/ biööenöc öattner een einöe af fouöe mafeen. 3©aec 
op Doceren C>ecommitteeröe fetöen öattet aen Ben 

niet 
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niet en pinP / en öatmen bereiö toasf 150000 gul* 
öensS aen öe goeöe folbaten tecdonö te tellen / mits* 
uittec dab trecPenöe / en commoöiteit ban toage* 
nen of fcöepen tot Den bagagien en gebolg pebben* 
öe/ riepen Defelbe baer op pet iss boel / fo petöeO* 
betdenietentoillen/ topfullenfer toe ötoingen. Oe 
boorfepreben $o?tugefen toonben baer en tuffcDen 
punne öorffen en panöen bol gouöePronen/ pifiolet- 
ten en öuPaten. <Oe ï|eeren Oeöeputeeröen tooröen 
met groot geörang gepoept tot be boorfcprebenCo* 
lonellenenOberde/ öetoelPepen toaren ontpouöen* 
Detuffcpenbe mure of beften en be lefte b?ugge ban 
öe nicutoe (tab / fulr bat be t’famen-fp?aPe genoeg 
op be felbe brugge gefepiebe / altoaec ter prefentie ban 
alle öc omltanbersS fo ban folbaten alsf ingefeteneöc 
boo?fcp?eben prefentatie opeennieubo toerbe geöaen 
ten acnljoren ban alle be toecelb. 3^en tpb berliep 
baflmetbebijtantte banbe plaetfe/ te bieten ban pet 
Cafteeltotin öenieudaö/ enbe Dtberfe p?opoo|ten/ 
bie in be communicatie ban b’een en ö’anber 3pöe bie* 

SS®, len / fulr battet aen öe abonö begonft te gaen / al£ 
ranaien toanneec men een grote menigte ban fepepen/ inap* 
gwjJJL pacentie aio een blote / ter rebiere optoaerg na be (tab 
settere Pomenöe / getoaet too?be / (pet toao be ïgeere ban 
optoacr^ ï^aultain bie bolgenöe pet boorfepreben feprpben) 
5? Paööe al biat in bat guartier mogelijp toass / groot en 

^ ’ Plcine fepepen in pl bp malPanöeren geraept met 
blaggen berciert/ en ten poogfien p?onP en paraöe op* 
gemaept: toaec op alle öe folbaten ban pet garnifoen/ 
öe palfen opdePenöe / öe ogen (ïoegen/ en öe felbe blote 
app:ocerenöe / toeeben baer ö?ie fepoten gefepoten/ 
fulr bat pet pfere bloog en fnupfbe ober be b?ugge/ 

<©?ot? baer op öe communicatie biel/en baer ban eenige fol* 
Eg*' baten gequetd toecöen/ öctoelP pet gantfepe gacni* 
baefigeiö foenfulPen b?efe acnjacgöe/ öatfe al te famen riepen 
onöec öe be piefen / be piefen Pomen / en elP pen in be bluepte 
Se' delöe / fo Oberde / Officierss/ aio öe minde folöa* 
ffiöatmf ten / elP boo? ö’eerde fonber ö’een ben anöeren of $ijn 
Dae?tioo? meöcgefelle te bertoacpten / lopenöe b’een öoo?ö’eene 
hffht pootte/ ö’anber boot ö’anöere/ ö’een lanr öenötjp/ 
nemen b’anöec ten pogen lanöc / aio toolben bie nagejaogt 
uit mu bietöen ban öe ponben/ acpterlatenbe punne bagagien 
teectien- en een öeel punber toapenen/ en bat meer io/ fonber öe 

ïgeecen Oecommitteecöe enberpPe $o?tugefen met 
pare doPbeucfen meöe te nemen/öe toelPe fp namaelo 
toel gebbjongen fouben pebben be geprefenteecöe pen* 
ningenteberdrecPcn/ baer iffer eenige öoep toeinige 
öoob gebleben. <§ulr bat ter felber tpb boo? <©obo 
grote genaöe/ öedaö ban een fuIPmoettoilliggarni* 
(óen/ öaerfe 10 of n jaren meöe toaren gequelt ge* 
toeejt/ aio' ineen ogenbliP/ toeröen berlod/ tot een 
onuitfpjePelpPe breugöe en blpfcpap ban alle bebo?* 
geren en ingefetenen. Oe i^eere ban l|aultain met 
3pn gebolg/too’öefcer peerlpP ontfangen en toel ge* 
tracteect / en pp toeröe ban ^tabO boegen met een 
fepone gouöen Peten beteert. 

JAER-DICHT. 

Doe Nlent'AntWerpen’t CafleeL,, V er/eeCkerde ge- 
heeL tot behoef der Staten en ’t L and, 

iSlI» de Poepen gaen Lopen „ en WeghgefLopen fhaer- 
der groter fChant. 

Ander Jaer-dicht. 

Deneerflen AVgVfll Werden die Vlanden Van ’t Ca- 
fiee L gedreVen, 

Den tWeden Liepen die HooGhdVllt/Che WeCh 
Niet Vrees en beVen, 

"F\€n Oberden ^ocPer bluepte met 3ön bolP na 
Bergen op ten ^;oom/ maertoerbbanöeJ|eere 

ban ^lampangnp ntet 3pn bolP en regiment 3Balen 
pangnp bcroolgt / en baer in belegert. <©e belegeringe en 
toeraoïat öuurbe niet ïange/bermitö öe b?efe bie onöer be ^uit* 
S/ra&c* ^biao. ^ppabbcn’tCadeel ban 3Boutoc met om* 
legert tcent+o mannen befet. <©it peeft €liao öe Hlion Kit* 
Artsen mcedec ’O motgenO btoeg bercad en ingenomen / om* 
&oom l^engenöe meed alle bie baer in toaren/ een banbe 
’tcaftèei folbaten baer op leggenbe id ontPomen en binnen 
Uanï®ou n. Deel. 

Bergen gePomen / öe ^uitfe berpalenbe poeöefa* i»aert op 
Petoegegaen toao/ bit peeft pare toefe bermeecöert. JJJJiL 
Cpampangnp peeft 3önbolP öcngepelennacpt ban geno* 
’t 25ergfe 25ofcp na ’t $öagpn-pof ginto en toeöet boen ««£«»- 
trecPen met groot gerommel en getrommel/ aio of 
pp noep ttoemael fo beel bolPO gepaö paööe. 5^e0 
mojgeno iffer in be ^taö gePomen een bo?ger ban 
23ergengenaemt^acob©oo/ öefcmaePte öemacpt 
ban Cpampangnp feer groot / en bat pp ban menin* 
ge toao öe ^taö ban allen Panten met getoelö aert 
te ballen en te beffo?men/ en batbe oorlog -fepepen 
ban ben ^ince ban ©rangien meöe aenquamen/ 
feggenöe bat pp gefonben toao om penlupöen te toaer* 
fepoutoen batfe met paer leben niet fpelen / noep paec 
felben niet bc^coecPelofen en fouben/ maer fientoat 
pen te boen donö. i^iec öoo? toerö öe bjefe noep te 
meer inöe boo?f3 «©uitfen/öefelbe te bo?en genoeg ber* 
dagen toaren/pp en toilöefe geen tpb gunnen om pen 
te beraben of gemeen tepouöen/ fo öatfe be dab ter* 
donöobergaben/ op conöitie bat pet benbel uitent* 
toerpen gePomen öe Staten alle paer aeptertoefen fou* 
öequötfcpelöen/en in fijnen panöen leberen ben <Dber* 
den jpocPec / beo foube pun pet leben gefcponPentoer* (F.174 ) 
ben / beo moden fp 00P paer getoeer oberleberen/ öoep 
Cpampangnp fcponppenlieöen baer na pen getoeer 
toeöecom / aio öe guitancien toaren gépaffeect / ö’an* 
öerttoe benöelen binnen 23crgen leggenbe banjpoc* 
Pero regiment/ en niet tegen öe Staten geötentpeb* 
benöe / fouöemen op termijnen betalen: en togen ben 
13 Sllugudi baer uit / ontfangenöe eenige penningen 
geceet/ en be rede op ttoe oföjie jacen/ baer bo?en 
penbe Staten berbonben: en alfo toerö 25ergenop ftco? 
ten ^oom 00P ban pet J^oogöuttO garnifoen ber* 
lod. <©en€olonel 5focPer toerö gehangen gefïelö op 
’tCadeelte^antecrop/ leggenbe een grote mple ban hangen 
Sdnttoerpen / boep io namaelo tot 25?uffel geboert. 3öt> 
^e ^eere ban ®ourlonge toerbe tot 25?uffel op’t S 
25?ooöpuiO gehangen gedelö. ^ic ban aCnttoerpen 
pebben pare ^taö terdonö feerderP beginnen te fo?* 
tificeren /enpoopten fulp toerP aen te reepten öattec 
niemantlicpteUjP aen bijten en foube. 3Den iy^Cugu* 
diberfoepten be <©ebeputeerbe banbe jBagidraet/ 
enbanöegemeinte ban 2Cnttoerpen becbalpp aenöe faefim 
^eeren Staten <©enerael be af too?pinge ban pet Ca* ’tcafo* 
deel/ten minden jegenoöe^taö/ allegcrenbeöiber* JJjJf 
ferebenen baer toe öienenöe/ en onöer anöeren meöe ?'«. “ 
bat fp toaren geinfoimeert bat<Don 3fan,allemiööe* 
len foept om ’t Cadeel toeber in 3pn panöen te Prpgen/ 
enbe folbaten met gclb om te Popen / en bat pp fiep 
paööe gebanteert bat pp ’t Cadeel toeöerom in 3ijn 
maept pebben foube / alfouöet ben ConinPtienmi* 
Poenen gouto Poden / be faPe toerbe in öeliberatiege* 
leiö/ en baer hielen beel ftoarigpeben en bebattenje* 
genO / öoep met pluraliteit ban bopfen io pet ge* 
refolbeert bat ’t Cadeel afgeb?oPen foube toeröen/ 
en guam bie ban 2Cnttoerpen eben te paffe bat öe 
<Ü5eöeputeeröe ban l|ollanö en ^eelanö ten felben 
öage in öe bergaöeringe öec generale Staten toa* 
ren gecompareert en berfepenen / en paööen pare 
Procuratie obergeleiö / baer op 00P bp eenige ban 
öe <6eedelijPpeiö ftoarigpeiö hieröe gemaePt / bie 
baer jegen toilöen opponeren / onöer ’t öerel bat 
in öe commïffie of procuratie niet in en pielö bat 
öe Staten ban ^ollanö en ^eelanö beloofben boo? 
goeö en ban toeetöen te pouöen alle ’t gene bp pen fou* 
öe toeröen gerefolbeert / en 00P bat in öe commiffie of 
indructienietentoao geinfereert öatfe approbeeröen 
petaccoort met ^on ^an aengegaen/ boep öe felbe 
<J3cbcputeerbe paööen baer jegenO fuIPe refolutie gege* 
ben/batfe met gemene dcmmen.en folutie toecöen in öe 
bergaöeringe toegelatcn/tteelP feg iP bie ban Onthoer* 
penfeer toel te paffe guam / obermitO fpmetöetbie 
demmen berderfet toerben/alfo fplieöen anöerO te bier 
tpb’tniet en fouben felbe pebben Ponnen obtineren.^ie 
ban 2Cnttoer pen ’t felbe bertoorben pebbenöe / en peb* 
ben baer niet op gedapen maer pebben ’t felbe in pan* 
ben gePregen ben 2 8 ber felber maenö / öe Capiteinen 
en Officieren baer op leggenbe goeöe recompenfe/ en 

Cccc z ben 



Het elfde Boek. H77. 
be ^eere Dan 23ourg boben bien een eerlijbjaerlijr 
penfioen gebenbe/ en 3bn tecflonö met een groten p ber 

££* acnbetafb?eben geballen/ be^eece ban Ëiebeberbe 
SÏÏSS (WfsS in perfoon öaer aen toerbenbe / met bele Cbelen/ 
pen intro bo?gercn/ mannen en b?outocn in groten getale/tot 
afóetoo?» bat ai(i>g tjcguamelp aen öe Stabg 3ijbe afgeb?o- 

Ben / geeffent en gejlecDt iss getoo?ben / na 0en-lieben 
Beliefte. 

©tfacioi: «©iebanCient Debben ben »i Süugudp bangelp* 
KJgL Ben bp reguefte berfoefjt / om te mogen ijet Cadeel af* 
Kun b?eben / ’t toelb ïjen oob na beel en lange cotiteobetfie/ 
anbere. tnet generaliteit ban (temmen is? hergunt/bienbol* 

genbefpoobben i September öaer na ’t felbe Hebben 
begonnen af te b?cben/ niet opïjoubenbe boo?'t felbe 
geöaen toag. ^efgclijr ig oob gebaen te fiijffel / ©a* 
iencynen elberg / en öieban atrecDt Dabben’t felbe 
oob ben 18 te boren bertoo?ben / gelyb berDaelt tg. 

%ia ban «©e Staten Debben Den meöe berfebert ban De (tab 
J* <5*_a; uan%imibaerfpDaetgarnifoeningeb?acbtDebben/ 

boo? ben <©?abe ban Cgmonb / bic ben ScDout en ee* 
nige ban be jBagidraet gehangen nam. 

;©e J^eerc ban CDampangnp 25ergen opten ^oom 
Ingenomen bebbenbe / ig metten <©?abe ban i^oDenlo 
tta Steenbergen en (CDolcn getroeben / en Debben be 
üoogbuitfe gedongen tot obergebinge ber felber 
plaetfenbpaccoo?be. ©aeena 3ijnfe na ’g hertogen* 
BofcD getogen / altoaer be bier benbelen ban be <©?abe 
Ban (©berfiein in toaren / CDampangnp beeft aen be 
Capiteinen baer binnen leggcnbe gefcD?eben/ batbe 
Staten ten regarbe ban be <©?abe ban ©berftein 
(goeber memorie) met Den-luiben toilben in alle bil* 
libDeib Danbeicn/ en met Den-luibenboenafrebenen 
en afbanben / en men foubeDen gereet betalen gelrjb 
men be folbaten/gebient Debbenbe onberben <©?abe 
Ban 25o(fu gebaen Dabbe / bie men gegeben Dabbe ttoe 
maenben in gelbeeneen maenb inlaben/ enbe refte 
oprebelijbe termijnen /bat men Den-luiben boenbé/ 
entracterenbe aio be boo?f3 folbaten ban ben <©?abe 
Ban 2Soffu/ bie altijbg boo? ben bpanb Dabben gelegen 
op bijben en in ftDanfen feer gualijben geaccommo* 
Beert/fpluiben Den oobfo beDoo?ben te laten conten* 
teren /bat fpoob belobenfouben infeg maenben niet 

JE*®* te bienen tegen be Staten. SP Debben baer op geant* 
mate 4.. B?oo?b / bat fp biel ban meninge toaren Den in alle re* 
bantod bclijbDeib te laten binben/ ban bat fpber 25offufcDe 
IS08' brijggluiben biend/afbanbinge entontract lieten in 
Toioaten/ Baer toeerbe beruften/ alfo be felbe toaren lanbfaten en 
ifasentw onberbanen/fp baer en tegen maren ban ber i|oog> 
*°* n buitfer Jlatie/ en alleenben aijbe onbertoo?pen/baec* 
mZm ombjaffertuffcDenbieenDaet een groot onberftDeib/ 

fpen bonben met lege Danben beStab niet ruimen: 
<ën bat men benboo?Dielb batfe in feg maenben tegen 
Be Staten niet bienen en fouben/ toag een onbeDoo?* 
10b begeren/nabemael men nietgetooon en toag bat 
Bananberete begeren/ban bie obertobnneu toerben/ 
en bie bpanbelijb Den gebiagen Dabben / ’t toelb fp niet 
gebaen en Dabbcn/macr foDen-liebenmet billibDeib 
Beiegent toerbe/ fp en bacDten niet algbpanben/ maer 
alO b?unben ficD te gcb?agen / en aio geDoo?fame 
brijggluiben ban fijne USajetfeit uittetretben/mito 
Bat men Daec geben foube b?p en feberen pao en gelep/ 
en bat be Staten Den fouben nemen in Darefaube* 
guarbe/en bat be ©eere ban CDampangnp metten 
^eerc C5?abe ban oDenlo Den-luiben aio ©eltbeeren 
toilben BeDuIpig 30» batfpmotDten bomen tot Daec 
rccöt / be toelb fp ban Deibe Ijare <U5enaben aen allen 
oo?ben en plaetfen / en bpfonber in buitfer $atie Da* 
ren ©aberlanb ten boogden toilben beroemen. 

3C10 nu eenigc Commiffarifen aen beiben 3ijben ge* 
ftelt too?ben / iO ten laetden befahe na belemoeiteno 
Berbjagcn / bat fp fouben uittreeben/ mito ontfangen* 
Be acDt maenben betalinge/ te toeten feö in gelb en ttoe 
Inlaben: baer ban De bojgerpe fouben opb?engenen 
BcrfcDieten ttoe maenben in gelb eerfp foubenuitter 
Stab tcccben / en ’t anber fouben be Staten betalen/ 
baer boo? gijfelOen feberbeib gegeben foube toerben 
tot genoegen. ©oo?tO fouben be gehangenen fonber 
cenigrantfoen toerben ontflagen: en men foube met 

Den afrehmen / en toat men Den fcDulbfg bleef foube in 
ttoenabolgeiibe jaren Den betaelt toerben binnenben 
ïBjbe/ fonbef- ijacen onboden. ©oo?tO foube men Den- 
luiben afbapben en geben befjoojlijbe pafpoo?ten/ en 
aen pber ïiopman of Capitein een red-cebulle boo? 
Demen 5öubenbelmetgoebe beefeberinge/ alle toat 
be gemene folbaten in ber Stab fcDuIbtg motbten toe* 
fen aen ben bo?geren en ingefetenen foube afgebo?t / en 
ben folbaten Dare panbenbie fpberfet mocDtenDeb* 
ben toebecom gegeben too?bcn: fp fouben bp Com* 
miffacifen b?p en feber ober be jBacO/ en aen een feber 
plaetfe beleib toerben / baer fp Daec ban fouben felfO 
fcDeiben / om boo?tss uitten Sanbe te bertreeben/ baer 
tegen fouben fp goeb regiment Douben/ enniemanb 
banbeonbeefaten befcDabigen / maer boo2 Daergelb 
teren en Daernoobb?uftbopen. ^italbuögeflotcn en 
geeffectueert 3önbe/ 3tjn fp uitter Stab bertroeben/en EJS3 
toerben boo? ben CommiffaciiS iBartq be <0cocDe uit* «oob* 
ten ülanbe geconbopeert: en alfo toerb be dab ban 

J^ertogenbofcD mebe ban Drt ï|oogbuitfe garnifoen SL 
ontlafï. iaft. 

©an baer troeben be boo?noembe ©eeren <0?abe 
ban HoDenio en CDampangnp boo? 25?eba / baer ben 
Colnnel 3fronjJbergenmetfejS baenbelen ©oogbuitfc bactum 
ban njnKegiment binnen lacD/ befe Stab guam ben 
©?ince ban ©rangien toe / en beDoo?be Dem bolgenbe 
be pacificatie ban <*5ent gereditueert te too?ben: maer met 
alfo befe Stab mebe met ^oogbuito garnifoen frerb 
befet toajs / bie baer niet uit en toilben bertreeben / on* t,u$nf 
ber berel ban Daer acDte?toefen / baer ban fp eetd totl* somen 
ben betaelt toefen / fulbo bat men genoobfaebt iö ge* . 
toeed befe Stab te belegeren / alfo 3^on 5an mette ' 7 ] 
boo?gefcD?eben Coionel binnen ifèerDelen geDanbelt 
Dabbe / om be Steben baer Dp garnifoen in Dabbe in 
te Douben/onber belofte bat DP ban toegen ben Coninb 
be felbe foube betalen: al$ be boo?f3Stab nu bele* 
gert/en ban buiten toel befet toag/in boegen battec 
geen bictualie in en bonbe bomen / fo DaDbejfrong* 
bergen een ban fijne Capiteinen fecrctelijb aen ^on 
gjan gefcDibt / om te toeten of DP mibbel Dabbe om 
Dem te ontfetten / of toaer op Dp Dem Dabbe te berla* 
ten/en|toaecna DP Dem foube reguleren. ^efeCa* 
pttein tot karnen bp <©on ^an getoeed 3önbe/en ban 
Dem afgebaerbigt met monbeigb en fcD?iftelpb be* 
fcDeib/menenbe toeberom feccetelijb binnen ber Stab <&n 
te bomen / & gehangen getoo?ben/ en tot geertrui* 
benbecge geb?acDt / baer be 5B?ince ban<©rangienboe capita 
tertöbtoasf/omtebeter co?refponbentie in23?abanb hom^e 
te Douben. nu be felbe Capitein na lange erami* La"T® 
natie en met b?eigementen/oob met fcljone beloften taem ge* 
ban grote recompenfe onbecfocDt toaö / fo bebenbe DP 
bp ^on 31an getoeed te Debben/en oob een blein b?ief* 
ben ban ben felben <©on gan te Debben /gefcD?eben 
aen ben Cberden 5pconobcrgen / ’t toelb toast genaept 
boben in ben bant ban fnn ^oogbuitfe b?oeb/ fo toerbe 
’t felbe te boo?fcfiijn geb?acDt/en toerbe bebonben ’t fel* 
be niet langer te 3ijn ban een lib ban een binger / b?eeb 
omtrent een binger/feer fijn podpapier/en feercu* 
rieufelpb toegebaen met een blein 3egelben ban lab/ 
’t felbe b?iefben toerbe oob feer cutieufelpen geopent/ 
baer in gefcD?eben toaren fegt regelbenö met een blein 
letterben of fijne penne gcfcD?eben in cijffrc / en onber* 
tebent üoDan/ Det toelbe met grote moeiten ten leden 
bolbomentlijb ontcijjfert toerb/ Det inDoub in fubdan* 
tie toerb bebonben alg bolgt. 

3©p berdaen be gelegentbeib utoer dab en be ftoa* 
rigDeibutoerfaben/ a %. Doopt be dab nocD toelfeg 
toeben te fullcn Douben /fo baer fecourg boo? Danben ^naen 
&, Siet top Debben bolb en mibbel boo? Danben om r^cm^ 
fulbö te abonturen: maer top toillen feber gaen/ DouböccatB’ 
ttoe maenben / en berfebert u baer en tuffcDen berlod 
tetoo?benbaerttoel. 

5De ©?ince bebe in plaetfe ban bien een anber b?ief* 
benfcD?Öben in geljjbectjfrc/en onber be onbertebe* 
ninge ban ben felben ^on ^an / fo aerbig naergecon* 
trefeit en naergebootd / alg of g^on ^ian felbe met fijn 
eigen Danb Dabbe onbertebent/ be toelbe too?be ge* 
baen bpifêeeftec 3©itlem Silbiugy bermaert 25oeb» 

b?ucber 



38nlrec 
gefïn* 
geert 
frfptpcn 
aenDrii 
<£oIonri 
ftouf* 
üergen. 

*577- 
D2ucBer Binnen Sfittttoerpen / tiic Den $?mcealbaer 
toas Bomen BcfoeBen en begroeten / pet tnBoubtoaö 
lutBenbe in jiibfiantie ais bolgt. 

3©n BeBBen öe gefielteniffe utoct faBen en Bes fïabtf 
toe! becflaen : top toillen cccljt met u Oanöelen / Bet 
toaéc onsiceb bat top een alful Be eerlijh Regiment/ 
en namentlijB utoe peefoon / bic top Boog acljten/ tec 
fc&anbe en in Bebccf fouben laten Bomen / top 3ijn Bicc 
feifs genoeg a!$ Belegert / 3ijnbe BeBanö ’t geljele lanb 

» tegenS ons gereboltcert/ fuljc bat top’t becfocBte fc* 
» toucs niet en Bonnen toefeggen/ fiet aen tegaenente 
” BeBomen Bet Befte en eeriijB jïe appointement u moge* 
» UjBjijnbc/ om u en u folbaten tot’S&omn&rDmftï 
>> toelte betoaren/ enu tjertoaei'g aen te boegen/mijn 
» foife bp malBanberen Ijebbenbe/ be faBe en fal op 2ö?c* 
„ ba Biet aenBomen/ baert toel/ en toas cnberteBent/ 

JOHAN. 

^tt BpefBen alfo gefcfj?eben en ge3egelt/ 3tinöe 
Daecopgcftelt^on^ans 3ege!Benin!aB/ Bonltelp 
enin’tgeljeel afgenomen / meteen toeinigtoannJah 
opBetnieutob?iefhenaecbig afgemae&t/ too?De pet 
inBoubcn ban öien Den Capitein becBaelt/ en op Bern 
Begeert bat BP ’t felbe fulr aen ben oberften ;fronf* 
Bergen foube gebeten: en boo2tS onber ben folbaten 
(tropen / Dattèr geen apparentie ban fecottrs entoaS/ 
fo’tooBin ber toaerBeibntet en toaS/ geltjB Be felbe 
Capitein ooB berBlaetbe. «§ijn Cjccellentie Bern Belo* 
benbe/ bat BP met fijne Compagnie in bienjt ban ben 
lanbe foube Blijben/ en bat Bern een gouben Beten 
ban 4000 gulbenS tot bereringe foube toerben ge* 
fcBonBen. <Dit gefcBieDe in p?efentie ban jBeefter 
Willem jfêactini C5?iffiec ban 2finttoerpen / De toelBé 
Bpben$2tnce albaertoas gcBomenmet laft ban be 
Staten C5enerael/ en 00B particulier ban ber (tab 
ban “Hnttoerpen / baer ban fijn Crcell. begeerbe / bat 
Dp Jlfèartim aen be Staten rapport boen foube. 
Capitein gaf baer op fijn Crcell. beBanbbelobcnbc 
°t felbe getroutoelijB in ’t toerB te leggen/ geljjB Bp 00B 
bebe.9n be (tab geBomen fijnbe/baer Bp met groter Be-* 
botte bertoacBt toerb/ toilben be officieren en gemene 
folbaten ban Bern toeten/ toat Bope baer toas ban ber* 
ioffinge. <Dner op Bp feibe/ en bebe als Bp belooft-Bab; 
De/refererenbe Bem boo2tS tot Bet fcB?ijben/toaer boo? 
Bet gantfe garntfoen beroert fpbe/ toouben bp f02* 
fe bê inBoub ban ’t felbe fcB?ijben toeten/ be toelB ber* 
(iaën Bebbenbe toas baer grote beroerte binnen, ^e 
f&tnce bit berftaenbe/bebe be gemene folbaten P2efen* 
teren batfe met Baren oberften jpronf bergen fouben 
mogen bipuitttecBen fonber eenige betalinge tcont* 
fangen: of batfe Baren oberften fbuben oberleberen/ 
en ontfangen b?ie maenben betalinge ban bc Staten: 
ttoé in gelbe en een in ïaBen / en bat fp alle be refte ben 
j^tate fouben quiteren. ^e boo?f3 folbaten Bebben 
Baren oberften jpronf bergen metten $|eerc ban Ötnt* 
ftcB gehangen genomen / èn eenen nacïjt gehangen ge* 
Boiiben/ ennabeconbitiebanbe B?ie maenben bèta* 
linge aengenomen / en Bare oberften gehangen ober* 
gelebcrt snette (tab/ in Banben en ten beBoebe ban ben 

üemTnct* p?inceban<©rangien: en3ijnbaeruitgetrocBenben 
te ft.3ö 4(©ctober anno 1577* tot grote blpfcBap ban began* 

fclje b02gerie / batfe toeberom onber Baren eigen l^eet 
quanten. <Dc ^incc ban «Urangien ftelbe / albaet 
baer na tot <©20ffaert gjonBer Roelof ban^taBen* 
BJoeB / bic lange C5ouberneur op ’t Bafteel ban 3©oer* 
ben in ï^öilanb toas getoeeft. boo?f3 Capitein 
baer top ban berljaelt Bebben/ tS baer na in bienft 
ban begeren Staten geb?uiBt/ en Bo2tS baernaet 
metten ^’ince binnen 3tlnttoerpen Bomcnbe/ isfip 
rnette boo2f3 beloofbe gouben Beten ban toacrbe alö 
boren / (toaer aen beffcince nocB eenjKcbalieban 
omtrent 100 BronenBinB) ban toegen en uit laft ber 
ïleeren Staten boo? be booefs jBartini/betccrt en om 
ben BalSgcBangen. 

<8elijB De hiaten Baer foclften te berfterBen en Ben 
felben te berfeBercn / om niet onboo2fiens oberbal* 
len te toerben: fobebe 00B ZDon^lan fijn befte/ om 
Bern niet alleen te bccfeBeren tegen be Staten :maer 
p2acttfeetöe 00B bagelyBS Denlwtöen be oo?log ban 
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allen 3Pben te bertoecBen / bo!B allen 3Pben op tèücB* 
ten/ en be fteben Bern bienftdijB in te nemen/ bocB 
mcrBenbe bat BP te Baeftig toas getoeeft om Bem tc 
ontbecBen/ boo? bien fijn acnflagcn motte l^oogbuttfe 
gemaeBt Benimeeftgcfaigeerttoarcn/ folciöcBP be 
faBe toeberom aen/ om be Staten in (Tape te toie* 
gen / en be faBe te berrrecBen om baer en tuflfcfjen tijö 
te toinnen en Bem ter oo?loge beerbig temaBen: eit 
betoijle Bp fag bat Bp ’t qualijBen gemaeBt Babbe met 
fijn BebigBeib/ fonamljp toeberom opnicutosboo? 
ben gebeinfben te fpelen / alö of Bp niet anberö en 
focBt ban alleenlijB fön eigen perfoon te berfeBercn / 
Bet toelB Bp meenbe Bem niet qualijBen afgenomen ett 
beBoo’bete toerben/ en baer op boubljpallefijnfun* 
bament / fuftïnerenbe batmen Bem baer in beBoo?t te 
gdoben/ fonber nocBtans te toillen nomineren / toat 
perfonenBet3ijnbie Bent bic abbettenttegebaen/ of 
toie be gene toarenbie fijnen perfoon alfo focBten te 
toillen belebtgen alSBpbiwgaf/ baet op be Staten 
feerb?ongen / bocB bleef baer Bp / batBP anbersmet 
en Begeerbe ban be pacificatie ban ben lanbe / fcBou* 
toenbe enbliebcnbe al’t gene bat tot rupture niette 
boo?gefcU?eben Staten tenberenbe toas/ en op bie 
mantere fcB?eef Bp ben 13 ^ugufïi aen Den Staten 
Defen nabolgenDen B?ief: 

A/f Yn Heeren , het is geleden io dagen dat de Ge- 
^-•■deputeerden van den Keifer van hier vertogen tot 
awaers, gevolgt van den Heere van Grobbendonk, 
alle te famen,en principalijk defe,feer wel geinftrueert, 
ook by gefchrifte van mijne goede intentie omdefe 
landen in peis en tranquilliteit te houden, als een fake 
die ik boven alle begere, mie laft u voor te houden 
veel poinóten dienende tot dit effed:, gehelijken recht 
op eerlijk gemodereert en redelijk, dat my te meer 
ver wondert dat ik tot noch toe daer op geen antwoord 
van u ontfangen en hebbe : dewelke ik bidde te wil¬ 
len confidereren en wel overwegen als fingulierlijk, 
hoe feer notelijk dat is ’t land en de onderfaten van 
dien, dat gy u refolveert op te middelen, dienende toe 
hun goed en tranquilliteit eer dat gy u onderwind 
nieuwen krijg, dewelke (God fy mijn getuige) ik ab- 
horrere meer dan eenig dink van defer wereld, en des 
te meer als ik bemerke (als gyook behoort te doen ) 
die confequentie van dien, en hoe fchadelijk, bloe¬ 
dig en afgrijfelijk die wefen fal, fo dat voor mijn deel, 
om die affeótie die ik tot defe landen ben dragende, 
niet achrerwegen laten en fal ’t gene ik rechtveer- 
dig en redelijk verftaen fal te dienen , om die ter ne¬ 
der te leggen, en niet tiende eenig dink dat iktotef- 
fedevan dien foude mogen doen, dan (als ik u door 
de Heer van Grobbendonk heb doen verftaen) my 
te contenteren (fo verre dat u dochte dat ik geen Gou¬ 
verneur en ware na uwen begeerte) dat (ceiïerende 
van d’een en d’ander'zyde alle de wapenen) fendaen 
den Konink mijn Heere, hem biddende dat hydaer 
mede gedient fy een ander Gouverneur van den bloe¬ 
de die beter na uwen contentementefy herwaers-over 
te committeren. My kerende daerom tot uwaers, om 
u te bidden dat overwegende, en de faken nemende 
alsgy behoort, gykieftdie faligfte refolutietenderen¬ 
de tot peis en tranquilliteit, en my’tfelve mirten alder 
eerften te doen weten, op dat ik my van mijnder zyde 
mach weten te reguleren, ’t welk wefen fal als gy felfs 
fult dióteren, wefende de peis en het oorlog in uwen 
handen, willende niettemin u wel reprefenteren dat 
indien gy de felve krijg prefereert voor den peis, daer 
en fal geen menfeh ter wereld zijn, ja ook veel onder 
ufelven, of fy enfullen jugeren dat gy uwen Konink 
den krijg maekt, en datgy fijnder Maj. in dennood 
ftelt om de wapenen te moeten aennemen , om te de- 
fenderen den dienft Gods, en die obediëntie die gy de 
Majefteitnatuerlijkenfchuldigzijt, enfo folemnelij- 

ken hem belooft hebt. 
Ten anderen ik bidde u noch defereife te willen or- 

dre ftellen,dat my gefonden worden de brieven leftge- 
komenuitSpangien, nademaelik my contentere dat 
de felve my geooent gefonden worden, Alfo mijn Hee-* 
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ren, ik recommandereu inde behoedeniffe van den 
Heere. Uit het Cafteel van Namen den i?.Augufti, 
1577. Ondertekent Johan, enleger Bertij. Hetop- 
fchrift was: Aen mijn Heeren,de Staten Generael van 
den Lande van herwaers-over tot Bruflel- 

Staten DebBcnDaec opo^nttooo?töen *5* 
in öcfec maniewn. 

in 

My n Heere 

tooojöc 
ban öc 
Staten 
*t5nie' 
rael aen 
©on 
3an. 

EEn weynig na de receptie van de brieven van uwe 
Hoogheid, hadden wy gereet onfe antwoorde opte 

articulengefonden bydefelveuwe Hoogheid, en het 
verhad ons verklaert by den Heere van Grobbendonk, 
wy en hebben geen middel gehad eer te refolveren, 
alvorens dat wy eerftalwel hebben willen overwegen 
by rype deliberatie, ten fijne dat wyons fo na louden 
conformeren de intentie van uwer Hoogheid als ons 
moerdijk is, daerdoorwy verhopen dat de fel ve uwe 

F. 27s.) Hoogheid fal krijgen fatisfaótie en contentement, aen- 
eefien wy nooid andere meninge gehad en hebben en 
noch niet en hebben , dan om te mogen leven in peys 
en tranquiüiteit, onder de autoriteit en onderdanigheid 
die wy fchuldig zijn fijne Majefteit, onfen Souverain 
Heere,en natuerlijken Pnnce, inde obfervantie van 
ons Heilig Gelove en Religie Catholijke Romanc : en 
dat door de wegen en middelen begrepen in den tradfa- 
re van de Pacificatie tot Gent gemaekt: en het perpe- 
tuel Edict van fijne Majefteit, die wy ongebroken be¬ 
geren te houden en mainteneren, gelijk van onfer in¬ 
tentie alle onfe aden altijds feker getuigenis gegeven 
hebben, niet wefende onbewuft, hoe veel dattet meer 
expedient en dienlijk is de Landen te volgen, enam- 
plederen die propre middelen van onfe welvaert en 
tufte : dan weder te vallen in een nieuwe oorlog (die 
fo veel met ons abhorreren:) ja indien fy koften be¬ 
grijpen eenipen hoop van een goede en vaften peys, 
maeralfowy het effed daervan fien fo verre buitens 
weegs, en aen merkende dat wy hebbende by na al ons 
krijgsvolk wech gefonden, uwe Hoogheid ter contra¬ 
rie weder verfamelt heeft de Hoogduitfen voor fijn 
vertrek naer Namen , en na dat het tradaetvande 
peys van wegen den Staten met hem gemaekt, geac- 
cordeert is geweeft , ook altijds by fich gehouden 
vreemt volk, en andere qualijk totdefen Landen ge- 
affedioneert, nergens toe afpirerende dan tot een wra¬ 
ke , de welke wy verftaen door veel middelen uwe 
Hoogheid te dienen van quaden raed: fo door de brie¬ 
ven van Efcovedo, als door veel geintercipieerde brie¬ 
ven, ja die uwe Hoogheid korteling gefchreven heeft 
aen Karei Focker, daervan eenige zijn mette eigen 
hand van Jan BaptiftaTaffis, adverterende denfelven 
dathy was verwachtende de gehele remedie van fijne 
Maj.volgende de remonftrantie die fy hem hadde doen 
doen door de voorfchreven Efcovedo. By confcientie 
uwe Hoogheid mach felfs confidereren of wyrecht- 
veerdige occafien hebben , om ons te perfuaderen dat 
uwe Hoogheid die pacificatie te recht mainteneren 
wille, en of wy in defe occurrentien ons vry bevinden, 
om te verkiefen den peys of krijg: of datwy niet eer 
en worden gedrongen te verfien tot onle recht oppe de- 
fenfie, volgende ’t recht der naturen een yeder gelaten: 
voor de refte het en ftaet ons niet toe uwe Hoogheid 
een wet te geven, en noch minder te di&eren hoe hy 
fich fal reguleren in dit feit, by peys of oorloge: de 
Pacificatie by uwe Hoogheid fo folemnelijk befworen, 
by fijne Majefteit geconfirmeert en geaggreert, en hoe 
veel eeden en beloften daer op gevolgt ,demonftreren 
meer dan genoeg den wech die uwe Hoogheid behoort 
te houden, welke Pacificatie en Unie by uwe Hoog¬ 
heid geaggreert , wy protefteren te willen van punift 
tot pund onderhouden en mainteneren, op en tegens 
een jegelijk, en geenfins den Conink onfen Heere den 
krijg maken, noch minder conftringeren om de wa¬ 
penen aen te nemen , om te defenderen den dienft 
Gods , en de onderdanigheid die wy fijne Majefteit 
fchuldig zijn, de welke achtervolgende de Unie by ons 
befworen, wy niet tegens komen enfullen, nimmer¬ 

meer , ten zy wy by uwe Hoogheid daer toe geforceert 
worden , de welke aennemende Bewapenen, oorfaelc 
falwefen van de gehele bederftenifie van de Religie, 
gelijk als de exigentie van de feparatie van de Provin¬ 
ciën van Holland en Zeeland , tot onfer feer groten 
leetwefen , wel genoeg bewefen hebben. Renvoye- 
rendeuwe Hoogheid de brieven diewy hebben kon- 
nen recouvreren gedecifreert, verhopende de refte fo 
haeft als wy de middel hebben , fullen te doen heb¬ 
ben,^. UitBruffelden 15 Augufti IJ77- Onder- 
ftond gefchreven. Uwe Hoogheid feer onderdaen en 
ootmoedige dienaers,de Generale Staten van de Ne¬ 
derlanden. Ondertekent Cornelm Welemans. d’Op- 
fchriftwas: Aen zijn Hoogheid. 

'577* 

^>on <3!an botten Dien ben 14 SïuQufïi 006 
aen De particuliere Staten / 2$iflfcl)oppen/ ütaDen/ en 
jSteöen gefcfReben Den nabolgenDcn bjicf. 

Don Johan van Oojlenrijk Ridder van den Orden van 

den Gulden Vliefè > Stadhouder, Gouverneur 

en Capitein Generael. 

Lieve befondere goede vrunden , wy verftaen van 
11 _ __ - ' J__ / __ ___ a <-AM 1 nnfma 'allenoorten en zijden (tot onfen groten leetwe- — v --“ • <wm 

fen) de valfche tydingen en maren die ethjke boie «|an/aen 
geeften, oproerige, en perturbateurs van de gemene ï>e partfi 
rufte en vrede verfpreit hebben, en dagelijx verfpreyen 
onder’t gemene volk, dat wy de oorlog fouden willen 33,4, 
aennemen en beginnen , cn de Spangiaerden die in fefjog* 
Italien zijn, en andere in meerderen getale doen we- 
derkeren, en dat die alrede op den wech zijn, en hen ^teöeti 
niet genoeg zijnde, dat fy fo wel voor onfekomfte, 
als daer na , gedaen hebben de quade officien eenen 
jegelijken kennelijk: ja fo verre dat fy oponsdehand 
hebben willen flaen, continueren en arbeiden als noch 
jegenwoordelijk, in aller voegen en manieren, om al¬ 
le dingen in roer te ftellen,en van nieuws een muite- 
rye, feditie, beroerte en inlandfe oorloge aen te rich¬ 
ten , veel meerderen forglijker dan te voren: En hoe 
wel wy van onfen wegen al ’t gene doen dat in ons is, 
om alle faken in rufte en vrede te houden en maintene¬ 
ren, en dat wy den Staten te Bruflcl vergadert, by on¬ 
fe Gedeputeerde hebben gefchreven en mondlijken 
doen feggen, dat wy geen faken ter wereld meer en ab- 
horreerden dan vyandfehap en oorlog, hen voorhou¬ 
dende dat wy anders niet en begeren dan de onderhou- 
deniflfevande Cathplijkfe Roomfe Religie en de ge- 
hoorfaem heid zijner Majefteit toebehorende, mitfga- 
dersde voldoeningevanden tracftaetder Pacificatiën, 
’t welk fy alle belooft en gefworen hebben, nochtans 
fo wy verftaen , en is ’t fel ve t’uwer kenniffe niet geko¬ 
men, maer word de waerheid u verfwegen. Ook en 
weten wy niet,of gy onfe brieven aen ugefchreven 
ontfangen hebt, noch ook de gene die wyaen andere 
goede onderfaten van herwaers-over gefonden heb¬ 
ben , alfo de boden, die wy herwaers en genfwaers fen- 
den, om te berichten van onfe finceriteit en continua¬ 
tie van onfen goeden wille en meninge (gelijk wy met- 
ter daed betoont hebben) in ’t gaen en reifen belet, 
gedetroufteert en opgehouden worden , en de brie¬ 
ven en fchriften opgebroken en gefupprimeert, fo wy 
ook reciprokelijken niet een enkel antwoord by na 
ontfangen en hebben , op al ’t gene dat wy aen den. 
Gouverneur*, Raden, Magiftraten, Wethouders, en 
goede Steden van herwaers-over gefchreven hebben, 
wefende al ’tfelve opgehouden en geintercipieert by 
ergelift van fulke gealtereerde perfonen. ’t Welk waer- 
lijxde quaedfte en hinderlijkfte adten zijn die men 
foude mogen doen , fulx dat de onderfaten niet en 
kunnen weten de meninge en intentie van zijner Ma¬ 
jefteit noch de onfe, als fijnen Stadhouder Generael, 
noch wy ook reciproquelijk die van de voorfchreven 
onderfaten» Mits welken wy gemoveert zijn ( op ha¬ 
zard en perijkel nochtans van nieuwe interceptie) we¬ 
derom defe jegenwoordige aen u te fenden, en doen 
verftaen dat wy verwachtende zijn derefolutie van de 
voorfchreven vergaderde Staten, op ’t gene des wy over 
tien dagen met hen hebben doen handelen en tradle- 

ö ren. 
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ren > dert welken wy hebben doen leggen en verklaren, 
dat wy met Teer groot behagen verftaen hadden haren 
goeden wille en meninge, op de twe pumftenvande 
onderhoudeniffe der Catholijkfer Roomfer Religie, 
en behoorlijke gehoorfaemheid tot zijne Majefteit, 
wefende de oprechte fondamenten van alle Staten en 
wel geinftitueerde republijken. En hebben noch veel 
liever verftaen dat fy beloofden by alle goede midde¬ 
len te beforgen ’t efteét van de voorfchreven punéten, 
en confecutivelijken de autoriteit van den Gouverneur 
Generael 1'onder eenige diffidentie, wantrouwigheid 
of achterdenken gelijkwytot nu toe alle goed betrou¬ 
wen totte generaliteit van de Staten en onderfaten van 
herwaers-over gehad, en altijd* hebben fullen. Maer 
alfowy klaerlijken gefien en gemerkt hebben de liften 
en machinatien die eenige quaedwillige, lichtveerdige 
en verwaende tegens onfen perfbon aengericht heb¬ 
ben , en het geloof en credijt dat de Prince van Oran- 
gien en zijn dienaers en minitters gevonden hadden 
onder veel en diverfe van de voorfchreven Staten, en 
dat men meer geloofs gaf aen de valfche delatien, rap¬ 
porten , overdragen en calumnien dan aen onfe adtien 
en werken, willen wy wel lijden en bekennen dat wy 
gemoveert zijn geweefl onfen perfoon (daeraen om 
Godsdienft, en van zijner Majefteit, en tot bewaer- 
niffe en befchermeniiïe des Vaderlands fo veel gelegen 
is) inverfekerde plaetfete ftellen,ter tijd toe dat wy 
verfien fouden hebbpn tot alle inconvenienten die daer 
uit hadden mogen rijfen , ’t welk wy niet en fouden 
hebben kunnen geloven darde Staten .eenigGns in het 
quade hadden willen nemen. Maer dat fy tercontra- 
rien onfevoorfichtigheid met recht behoort hadden te 
loven en prijfen, om ons door onverfichtigheid en ge¬ 
brek van advijs en verfland niet te laten bedriegen en 
betrapen, gelijk wy hen alrede hebben doen feggen, en 
als wy hen fien fouden , dat wy hen alle de particulari¬ 
teiten breder fouden doen verftaen. En middelretijd 
hebben wy hen anderwerf doen verklaren, dat wy niet 
en begeren dan ’t effeét van tradtaet der Pacificatiën en 
van hare belofte. En dat fijne Majefl.de oorlog geen- 
finsen begeert, noch ook zijn macht te tonen tegens 
zijne onderfaten indien ’t mogelijk zy, opdat fy niet 
geoorfaekt en foude worden te doen wederkeren de ge¬ 
ne die fy uit defe Landen heeft doen vertrecken, om 
de felve in rufte en tranquilliteit te ftellen, ’t welk be¬ 
hoort allen goeden onderfaten wel te contenteren, om 
met ons alle goéde correfpondentie te houden. Maer 
wy fien dat eenige gealtereerde en t’onvreden zijnde, 
hebbende te veel geloofs en credits onder de voorfz 
Staten, fo voorfz is, de fommige qualijkgenegen en 
geafteéteert tot onfe CatholijkeReligie, andere door 
een diffidencie, wantrouwe en wroegen van harecon- 
fcientien,en andere om hun profijt met der oorlogen 
tedoen,gelijkfy leftmael gedaen hebben, by alle mid¬ 
delen u willen werpen en brengen in een nieuwe,en 
daer toe inlandfe oorlog, fonder te weten waerom,noch 
tot wat oorfake , noch wat bate of profijt den Lande 
daer van komen mach, anders dan alle katyvigheid, el¬ 
lende, calamiteit, en eeuwige ruyne en bederfenifïe, 
fo gy weten moogt. En verwondert ons dat fo luttel 
quade , bofe en onbedachte geeften fo grote autori¬ 
teit hebben , om fo vele goede, eerlijke en treffelij¬ 
ke luiden , Prelaten, geeftelijke perfonen, Heeren , 
Edelluiden , wijfe , notableen goede onderfaten en 
ook Catholijk zijnde , de wapenen te doen aenne- 
men tegens hun eigen Religie en natuerlijken Prin¬ 
ce , en tegens hare vrunden, magen, Vaderland, en 
hen felven, hun felf bloed en ingewand. En indien 
men wel bemerken wil, elkby hem felven, defe oor¬ 
log die fy u willen doen aennemen (wantwy dieniet 
en fullen beginnen, maer in termen van defenfie en be- 
fchermeniffe blijven, tenfy dat wy daer toe geforfeert 
en gedrongen worden) moet ontwijffelijk wefen,of 
tegens de Catholijke Religie, of tegens den Conink on¬ 
fen Overften Heefe en natuerlijken Prince, of ook te¬ 
gens onfen perfoon. Waer uit men concluderen of oor¬ 
delen mag dat gy veranderen wilt van Religie, of van 
Prince, of van Gouverneur, of van alle tefamen :en 

indien’t felfde tegens de Religie fy, waer is dan de be¬ 
lofte van allen den Staten , fo dikmael erhaelt en gerei- 
tereert, dat fy die om geen faken ter wereld en fouden 
willen veranderen ? Ook in den felven gevalle foud gy 
oorlogen tegens God , tegens fijne Religie en lerin- 
ge, tegens de heilige Traditien van onfe Moeder de 
H. Kerke , inde welke gy gedoopt, geinftrueert en 
opgeyoet fijt , tegens uwe eigen welvaert en falig- 
heid, en tot voordeel en in faveur van de kettersen 
fedarifen uwe gefworen vyanden , die altijds gefol- 
liciceert hebben en folliciteren uwe gehele deftru- 
die , ruine en bcderfFenilTe : en indien gy van opi- (F’177^ 
nie waert die oprechte Religie te verlaten ( ’t welk 
wy nimmermeer geloven en fullen) gy moogtu wel 
verfekert houden, dat fijne Majefteit daer tegensalle 
middelen employeren fal, die hem God verleent heeft, 
om u daer in te beletten,en de Catholij ke Religie te be¬ 
houden en mainteneren, daer van hy hem fegt, en ook 
is, befchermer en protedeur : en in dien gy tegens u- 
wen Conink en Overften Prince oorlogen wilt, en u- 
wen natuerlijken Vorft enHeere veranderen (’twelk 
wy ook niet en geloven ) moet gy in den eerften confe¬ 
dereren, of de geeftelijke en weerlijke rechten ’t felve 
toelaten en permitteren,en ofgy recht veerdige en wet¬ 
tige oorfake daer toe hebt, en wat fijne Majefteit tegens 
u en den lande gedaen heeft, en befonder federt ’t lefte 
accoort, en moet gy ook fien wat profij t gy in ’t veran¬ 
deren hebben fult. En alfmen fulx foude willen doen, 
men mag wel denken dat fijne Majefteit’t felve niet lij¬ 
den en fal Ook moetgy verftaen, dat fulx by u niet en 
kan gedaen worden, fonder te vallen in crime van re¬ 
bellie en Ufie Ma\e.(latis, daer van gy niet en foud wil¬ 
len belaft, noch alom gediffameert worden. En indien 
gy’t felve tegens ons doet, foud ook moeten feggen uit 
wat oorfake, waer in dat wy tegens 't accoort gedaen 
fouden hebben, en of wy niet volbracht en hebben alle 
’t gene dat by ons belooft is geweeft, te weten, de Span- 
giaerden te doen vertrecken, de Sterkten weder te ftel¬ 
len in handen van deingeborene, de Privilegiën te re- 
ftitueren, en fonderlingen ofwy ook niet geufeert en 
hebben van uitterfte patiëntie, fulx dat wy van eenige 
particuliere perfonen enige indecentien, onbehoorlijk¬ 
heden en indigniteiten geleden hebben , fo wy als doen 
geen middelen hadden om recht en juftitie over de fel¬ 
ve te hebben, alles procederende door de temeriteit en 
ver waentheict van ’t gemene volk, en ook om nieuwe 
beroerte en troublen te verhoeden. En ingeyalle men 
ons in’t befonder en particulier foude willen inculpe- 
ren van contraventie, wy fijn veerdig en gereetfoiutie 
en pertinente antwoorde daer op te geven, des niet te 
min indien alle deugt en weldaed die wy den lande ge¬ 
daen hebben , fo met ’t gene dat wy in Spangien gefeid 
en gedaen hebben voor onfe komfte alhier, alsbyde 
traétaten en accoorden by ons gemaekt en federt geef- 
fedueert in alle hare punden, en by fijne Maj. geratifi- 
ceert, de felve niet en contenteren , en of fy denken dat 
een ander hen meer deugt foude mogen doen, onfe 
Heere God en wil niet gehengen , datmen om onfent 
wille,oft’onfer oorfake in oorlog fouden moeten ko¬ 
men , want wy den voornoemden Staten tot Brufifel 
vergadert, hebben doen feggen en verklaren (fo wy u 
ook tegenwoordelijk feggen) dat in dien onfe prefentie 
den Generale Staten van de landen niet aengenaem en 
ware, en dat fyeenen anderen Prince of PrincefTe van 
den bloede begeerden,die hen beter aenftaen foude,om 
te regeren en gouverneren , mits’t felfde ons te ken¬ 
nen gevende, fijn tvy bereet t’famentlijken met hen fij¬ 
ne Majefteit te bidden enverfoeken om onfen oorlof, 
en te mogen wederkeren, ’tfy in Spangien of in ita- 
lien , en dat in onfe plaetfe een ander Gouvernenr Ge- 
neraelgefonden worde, en dat daer en tuflehenover 
beide lijden refpeélivelijk foude cefteren alle wapenin¬ 
gen , hoftiliteit, invafien, hertellingen en oplichtin¬ 
gen van krijgsvolk, en infonderheid om de onderfa¬ 
ten van defe vexatien , quellingen , overlaft en uitte- 
ringen te fupporteren en ontlaften, en de felve van on¬ 
nutte korten te verlichten en excuferen, hebben wy 
voorgehouden en geproponeert datmen over beide fij- 

den 
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den afdanken foude de ge-ne die alrede opgelichc en aen 
genomen zijn,daer op men fich om de voorleden faken 
niet meer betrouwen en mach, noch daer vangroten 
dienft verwachten,welkeprefentatiegeenfinsgeweigert 

en kan worden, ten zy by de gene die tot egeen reden, 
accoord noch peis en willen verftaen,en confecutivelij- 
kenenisin egenen gevalle van node in oorlóg te ko¬ 
men, gelijk een yeder van goed jugement opentlijken 
fien mach,gemerkt dat veel lichter is lichte veraccorde- 

dan oorlog te voeren, u verfekerende andermael 

577; 

ren 
dat wy van onfen wegen daer toe genen wille gehad en 
hebben, noch ook om de Spangiaerden te doen weder¬ 
keren , gelijk tegens dewaerheidde vyanden van uwe 
vrede en rullede mare doen gaen, en mocht wel gelo¬ 
ven,dat indien wy van luiken wille en meninge geweefl 
laadden , niemand en foude ons bedwongen hebben de 
ielve te doen vertrecken,noch te verlaten de llerkten en 
plaetfen die fy in hadden : maer ter contrarien mogt gy 
uwelverfekerthouden datwy anders nieten begeien 
dan de vrede en rulle van den Lande,en in ’t gouverne¬ 
ment te continueren na de oude forme en maniere ge¬ 
lijk ten tijde van wijlenden Keiferonfer lieven Heere 
en Vader, en by de Gouverneurs van fijnen bloede ge- 
daen isgeweeft , en boven al de oprechte Cathohjkle 
Roomfe religie, en de behoorlijke gehoorfaemheid tot 
fijner Maj. te handhouden en mainteneren,fo voorfz. is. 
Mits welken bidden en verfoeken allen en enen jegelij- 
ken, dat fy hun niet en laten bedriegen noch verabufe- 
ren mette valfe intentien en calumnien vande vyanden, 
maer dat een jeder fich hier na voege en rcgulere,en dat 
men fijne Maj noch ons:in fijn plaetfe niet en dringe of 
forfereiet te doen dat wy nieten willen,nog en betaemt 
gedaen te worden voor de welvaert van een jegelijk, het 
welk gy by u fel ven wel mogt confidereren en jugeren, 
of een uitlandle of nabuerfe oorlog fo ellendig, mifera- 
bel en calamiteus is,als fouden welen een inlandfeen in- 
telline oorlog , in ’t midden van den Lande, tuffen den 
Conink en fijne onderlaten. Overdenkt dan enaenfiet 
de berovingen en laccagementen van Kerken, dillru- 
ctieen fubverfie van lieden, ruyne en bederflfenilTe van 
landen, moorden, vrouwen-kracht,llavernye,verdruc- 
kinge en oppreffie van ’t gemene volk, ceffatie van am- 
bachtenmeringeen koopmanfchap,en van allen andere 
konden , en londerlingen dieren tijd en piftilentie , en 
daer en boven Gods toorn en gramfehap over al,’t welk 
by goede middelen,en mits elkanderen verltaendedich 
telij ken verhoed,en alle dingen in rulle en vrede geflelt 
foude mogen worden , fo voorfz is. Aen merkt ook de 
infolentie en ongeregeltheid van de foldaten qualijk ge- 
dilciplmeertzijnde,aenfiet hareongetrouwigheid, en 
ook hare rapaciteit, overlallen roveryen. Overdenkt 
’t gene dat fy pretenderen hen fchuldig te zijn , ’twelk 
betaelt moet worden,den kleinen middel diemen heeft 
om geld te vinden, en dat de boosheid fo verre geko¬ 
men is , dat dejuftitie geheel veracht word, en dac’tge- 
mein volk gebod en bevel heeft over de Regeerders en 
Magillraten,die quade over de goedwillige. Waer door 
men opentlijk voorfien mach wat eindedaer van ko¬ 
men fal, fonder ook te vergeten met wat Conink en 
Princegy te doen hebt, ’twelk doende fult gy beken¬ 
nen dat de gene die u totter oorlog raden, uwealder- 
ergfte en uitterlle vyanden zijn, die anders niet en foe- 
ken dan u en uwe Religie te niet te brengen , en ook te 
fien uwe ongchoorfaemheid tegens uwen Conink, we¬ 
tende dat hare verfekercheid dependeert van u weder¬ 
om te fien in nieuwe troublen , aiceratien en oorlog te- 

ten leet foude wefen. En daerom fchouwen wy ’t felve, 
en fullen ook fchou wen,fo verre allt ons mogelijk werd. 
Begerende dat dele brieven alom geleien en geilen wor¬ 
den, tot getuigeniffe van onfe goede wille en affeftie, 
en om te betonen dat wy egeenfins verandert en zijn 
van onle eerlle meninge en maniere van fachtmoedig- 
heid, goedertierenheid en benevolentie, die wy altijds 
begeren te continueren, en lanx fo meer te augmente- 
ren en vermeerderen , tot alle góede en getrouwe vafal- 
len en onderfaten van fijner Maj. waer voren wy hou¬ 
den de generaliteit van den Lande. Wefende alleenlijk 
bedroeft dat om de boosheid van fommige quade gee- 
llen, defe fchone en goede Landen fo deerlijk en janw 
merlijk fich louden bederven, ’twelk God verhoederi 
moet. Nu dan, lieve befondere goede vrunden aenfiet 
en merkt wieoorfakeis van de oorlog,en wie u den peis 
en vrede beforgt: dien onfe Heere God u verlenen wil 
met alle deugt en welvaren, dat wy u toewenfehen. Uit 
’tSlot van Namen den 14 dag van Augullo, 1*77. 

<©ai 20 2ÏUCU Heeft l>p / ontfangen bebbenöe ö’ant* 
U)00?öe ban bepraten op fijne 23 arnculen/gefonben 
öen 7 2Cug. Ijtec boren ber liaelt/ mette amïooo2bc ban 
öen 15. op fijne baeben ban ben 13. gebaat öefena* 
bolgenbe berölacinge / öie l)p ober gefonöen ïjeeft boei 
be 25iffclioppcn ban f|p?e ch ‘Hltrecljt / en öc <0ccom* 
ntitteerbe ban öe Siafedijfie |Baje|ïeit. 
ÖYne Hoogheid hebbende gefien en geexamineertde ., 
Uarticulen van antwoorde vanden 12 defer maend van 
Aug. gedaen by de Gedeputeerde der Staten Generaei femktiet 
vergadert tot BrulTel, op andere by hem aen haerlieden ^ ®on 
gefondenden 7 der voorfz maend. Verklaertdat wel jfnörn* 
redelijk ware dat d’effeót fich conformeerde mette goe- aen ba 
de woorden en geloften van gehoorfaemheid die fy ook 
dikmaels repeteren. En aengaende de vergevingè die fy Hftoo 
daer by voegen, behoudelijk dat de wantrouwigheid bc2Sifi' 
geweert of wech genomen fy, het is een fake die in haer MWPPn 
lieder tnacfirts, fo fy willen het Huk van fijne Hoogheid p^nen 
gefondelijk na fijne intentie of meninge verllaen,welke SÏttecSt, 
geweefl is van hem te verfien van veriekerheid van fij¬ 
nen perfoon, om de rechtveerdige oorfaken van twijf- 
fel die te kiaer en notoor zijn. En dat arger is, men fiec 
dagelijxde voorfz Staten atcenteren tegen de pacifica¬ 
tie, in ’tfaileren,van de perfonen der onderdanen des 
Coninx, occuperende op een nieuws plaetfen, en doen¬ 
de aden van geweld en hoftiliceit Gevende den Prince 
van Orangien occafie van gelijken te doen, een fake on¬ 
lijdelijk, en die fijne Hoogheid met recht ter herten 
neemt en hem aentrekt,henluiden daer toe of om ’t feil¬ 
de te doen geen oorfakemet allen gegeven te hebben. 
Niettemin op dat alle de werelt wete en klaerder verlla 
dat hy anders nier en begeert,dan den peis,rulle en wel¬ 
varen van den Landen, en te fchouwen fo veel hy kan 
de oorloge , brekinge of onenigheid mette Staten, vind 
fijne Hoogheid dienlijk, en iste vreden (alshy ander¬ 
mael geprefenteert heeft,dat fo van fijnen wegen als van 
wegen de Generale Staten werde gefonden aen fijne 
Maj. eenigeperfonagiedaertoete noemen,om defel- 
vige te informeren van den jegenwoordigen llantdef 
faken, en delèlvigete bidden dat fijne gelieftefy, defe 
Landen te yerlien van een ander Prince of Princefle 
van den bloede ,om te gouverneren defe Landen , en 
dat rnidlertijd by maniere van interim cefTere alle pra- 
ctijken ,enterprinfen , wapenen en hoftiliceit, ook de 
lichtinge van volkeren van oorloge, ter eenre als ter an¬ 
deren zijden , en werden gecaffeert en verlonden alle 
andere met folemnelen eed van niet ter contrarien t’at- 

gens fijne voorfz Majeft. en tegens ons. Protefterende , tenteren, diredtelijk of indireótelijk van beider zijden. 
mits dien voor God en de wereld, indien wy benodigt 
worden de wapenen aen te nemen en oorlóg te voeren 
(’t welk God door fijne berrnhertigheid verhoeden wil) 
dattet by fijner Maj. of onfe fchuld niet toekomen en \ 
fal, maer van den genen die met haren wapeningen ons 
gedrongen en geforfeert fouden hebben om te verwe¬ 
ren , en ’t Land dat ons bevolen is te bewaren cn be- 
fchermen. En fal confecutivelijk fijne Maj. benodigt 
worden hem te dienen en behelpen metten fweerde dat 
hem God verleent heeft tot befchermeniffe van de Re¬ 
ligie en goedwillige, en tot llraf en punitie van de qua¬ 
de,en om hem te doen obedieren/c welk ons uitter ma¬ 

midler welker cijd fijneHoogheid verilaet te fufien blij¬ 
ven op’t kafteel van Namen,of andeie plaetfe die hy fal 
verkiefen mette garde diehy bequaem en dienlijk fal 
vinden tot fijne veriekerheid, en te gouverneren ’t land 
onder d’autoriteit van fijne Maj. als te voren gedaen is, 
in conformité van de Pacificatie , en eeuwig Edicl van 
accoord, by advijsen affiftentie van de Raden van Sta¬ 
te, Secreten, en financiën refpedtivelijk. En op dat men 
tevryer mach communiceren tuffen fijne Hoogheid 
en de Staten alle faken die fullen voor vallen tot dienlte 
van fijne Maj. en weldaet vande landen,fal men mogen 
letten of adviferen de plaetle waer fy midler tijd fullen 

blijver 
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blij ven , fo fy niet redelijk en vinden te komen daer fij¬ 
ne Hoogheid isoffal wefen , of nader hem te komen 
om tefeconderen fijne intentie of meninge als boven, 
en te rnogt^i confereren en metten anderencommu- 
niceren , fo op ’tfenden van de Gedeputeerde als alle 
andere (aken. 

En om van alle voorgevallen difputen een einde te 
maken, en die noch mochten rijfen op de pacificatie 
als de Staten reprefenteren en by fekerhen recueil en 
fchrift,en anderfins noch mochten opftaen,fijneHoog- 

(F. 178.} heid begeert wel te verftaen de manieren, formen en 
middelen die deStaten hem fullen proponeren,om daer 
toe ten aldereerften te mogen komen. Waer door den 
weg van wapenen , alfus apparent tot verderf van der 
Religie, enconfufie van dengemenen ftaet,gehelijk 
fal mogen ceffèren, verftaende alrijdsdatdaer en tuffen 
fijne Hoogheid fy gerefpekleert en gehoorfeemt, als 
Gouverneur en Capitein Generael, en als eenige Prin- 
ce van den bloede,gelijkelaft gehad hebbende,en gelijk 
de Staten hem hebben belooft en gefworen. Gedaen 
in’t kafteel van Namen den 10 Augufti 1577. On¬ 
dertekent 

B E R T I, 

<De Staten bit gefcïptfte/ berfelarlnge en p?efenta? 
tic ontfangen cn gettfjtecrt pebbenbe en bemerbenbe 
bat ^on §an met al befe fclionc cn opgcp?onfete p?e? 
fentatten / niet anDerg cn fotfjt ban ccnjcgclpft tc abu? 
(eren / alg of l)p niet anbetö cn begeerbe ban ben b?ebe 
aen fijn 3tjbe bplfcomeftjfc te totllcn Ijouücn/ cn bat bet 
aen ben Staten gebjafc bat be b?ebeniet onbeepouben 
entoerDe/Daer fptoei totfien bat pp tec contrarie om 
bet be panb niet anberg en toag p?actiferenbe/ ban be? 
fe üanben en be Staten ban Dien te blameren/ cn niet 
alleen in be guabe gratie te brengen ban be Comnfeltj? 
fee iBajefiett / maer 00b ban alle be toerelb / ja bat fip 
ten befen felben njbe alg bP bufbanige febone p?efem 
tatien febeen te boen algbP Ster boet/ en te boren bp 
fijn b?ieben ban ben 13 befer maenb gebaen fjabbe/ 
be Staten ten bcogflen ig blamerenbe ban betterpe en 
rebellie. &o beeft bun-luiben bangoebgebotbtom 
toecb te nemen alle talumnlen / baet mebe bp 6en-Um 
ben foebt te bef toaren / eeng uitten monbe te fp?eben/ 
enbttfcboon mom-aengefiebtaf tetreebenen te ont? 
becben/enopfgne pjefentatten fulr te anttooo?ben/ 
bat bpinöienftjnemeninge fulr ig/alg bP boo?geeft/ 
be fabe paeft bonbe geholpen toefen, <©aerom ben 
14 aïugufïi ’t felbe gearrefleert bebbenbe / om pem ge? 
fonbente toerben: fo beeft bPbocb al boren boojbe 
!|eere ban <©?obbenbon& tot toeber beclaratie banfm 
nepjefemattebp monbe en geftbJifte bit nabolgenbe 
alg nocb geerbibeert en bertoont/ ’t toelb top bier nocb 
eerjlfullen (tellen/ tenetnbe allegte betermaebtoer* 
benber|taen. 

T\E Heere van Grobbendonk verklaert van wegen 
-*-'fijne Hoogheid aen mijnen Heeren de Staten Ge- 

ffgjv nerael vergadert in deleftad van Bruffel,uit krachteder 
boufi^ brieven van credencie van fijne voorfz Hoogheid van 

den 24 deferjegenwoordigermaend van Augufti vol- 
gensden laft diehy daer van heeft, 

arabon Eerftlijk alfo fijne Hoogheid door de Biflchoppen 
van Ypreen Atrecht, en andere Gedeputeerde van de 

ttn<5ti Keiferlijke Majeft. heeft verklaert fijne goede meninge 
nnarl. en intentie, ook goeden wille om t’excuferen d’oorlo- 

genen quadendaer van dependerende, enookgepre- 
fenteerc heeft van fijner fijde te doen ftille ftaen alle ho- 
ftiliceit, felfs te cafferen ’t volk van oorloge by hem ge¬ 
licht , en te wederbieden alle de gene die van buiten 
’s Lands hy mocht gereet hebben, om te doen marche¬ 
ren, ook om daetlijk hen folemnelen eed te doen, en 
vorder om de Sraten naerder appaifement te doen, die 
felve fijne Hoogheid fal te vreden wefen dat fy fuffifen- 
te mannen fenden, en op de welke fy hen vertrouwen 
in alle vlecken daer fy ’t van node fullen vinden, om te 
fien ofter alfo gedaen word. 

Temeer, op dat men geen achterdenken en hebbe 
dat men procedeert ter quader trouwen, dat hy te vre¬ 

den is tot obfervantie der voorfz faken, te geven of ftel- 
len gyfelaers in neutrale hand van den Biflchop van 
Luik tot Hoey of elderfins. 

Alles behoudelijk dat van der Staten zijde van gelij¬ 
ken gedaen worde, en ook volk gefonden worde daer 
hen goeddunken fal, om ook verfekert te zijn van de 
voorfz Heeren Staten. 

’t Gene voorfz alfo gedaen , nademael zijne Hoog¬ 
heid fich vind gevallen in fuik een inconvenient ,door 
de praktijken van de genigedie hebben getnachineerc 
tegen fijnen perfoon , die dunken dathy ’t Land niet 
wel en fel konnen gouverneren in flilte, ’tgene hy felfs 
begeert, heeft laft gegeven aen de voornoemden van 
Grobbendonkteverfoeken de Staten, datfy op ’tal- 
derhaeft mogelijk, fenden aen fijne Majeft. perfoon of 
perfonenvan Edelen en Prelaten, gequalibceert, om 
fijne Maj. te verfoeken voor hen-lieden eenen anderen 
Gouverneur van den bloede, prefênterende tefecon¬ 
deren de genigedie van haer-lieder wegen daer fullen 
worden gefonden, en ook fo favorabeiijk te fchrij ven 
als hy fal mogen, en ingevalle fy niemand willig en vin¬ 
den totte voorfz reifè, dat hy felfs fal fenden een Edel¬ 
man die hy ten propoofte vinden fal, met brieven ten 
felven effekte dienende , fo wel voor hem felven als 
voor de Staten die fullen willen fchrijven. 

Hebbende fijne Hoogheid verklaert aen de voorfz 
Grobbendonk, een gewiflèofvaftehopete hebben, als 
kennende fijne Maj. fêer toegedaende tranquilliteiten 
rufte der felver Landen , dat fijne Hoogheid fonder 
vertrek fal accommoderen en hem refolveren ,waer 
toe fijne Hoogheid in ’t verfoeken van fijn ooilof fal de 
hand houden. 

Dunkende fijne Hoogheid om te meer te bewegen 
fijne Maj. te continueren den wech van benevolentie 
alrede begonnen, dat de voorfz Staten fouden wel doen 
eenig bewijs te doen van hare goede intentie van ge- 
hoorfaemheid, aengaende de poinkten by hem ver-' 
focht, fonder alles aitteftellenopde raiftrouwigheid, 
de welke procederende als boven, fal moeten ceffèren, 
en fal fijne voorfz Hoogheid fo veelte beter fonda¬ 
ment hebben te fchrijven, cn confirmeren fijne Maj. in 
fijn goed propooftnaden goeden wille die hem blijft, 
en fel blijven altijd, ten refpekte van de Staten,om haer- 
lieden te proeureren peis en rufte , niet tegenftaende 
’t voorfz inconvenient daer in hy is gevallen. 

Offererende fijn Hoogheid (cefferende de middelen 
voorfz alle armeyen en vyandfchappen ) te gouverne¬ 
ren na de pacificatie in alle foetigheidop ’t kafteel van 
Namen, verfoekende dat de Staten ten regard van ’t ge¬ 
ne gefchied is, gene inftantie meer te willen doen, te 
abandonneren de voorfz plaetfe, of anders daer hy me¬ 
nen fel fijn perfoon verfekert te hebben ten aenfien van 
’t voornoemde inconvenient. 

Begerende middelretijd, dat alle ’tgene na oorlog 
fmaekt ceffère,'te weten exploikten van wapenen,feife- 
ment van goederen van de gene die fijnen perfoon vol¬ 
gen , onthoudinge van gevangenen, en belettinge van 
vry komen en gaen, als zijn Hoogheid jegelijk prelen- 
teert die by bem fullen willen komen, en begeert dat 
van de zijde der Staten, fy ’cfelfde reciproquelijk ge¬ 
daen , op dat alles de vrede fmake en niet der oorloge. 

En menende fijne Hoogheid by de prefentatie als 
boven voldaen te hebben tot fijn juftificatie aen de Sta¬ 
ten en anderen, fo de voorfz Staten hem niet en willen 
verftaen, maer continueren alle begonnen hoftiliteiten 
en bewijs van oorloge, dat hy fal gedwongen wefen te 
verklaren,dat hy nieten mach noch en wil fulx verdra¬ 
gen, maer dat hy fal protefteren d’oorlog niet te komen 
by fijne fchuld noch de fchade tot zijn lafte. 

Geexhibeert inde vergaderinge der Staten den 2f 
vanOogft. 1577. 

$u bolgtbe anttooo?be Der boo?f3 Staten op ’t ge* 
fep? tfte/bp fpn ^oogpetb aen ftenlutöen/Doo? De boo?f3 
25iffcDoppen ban ff peren en Streept / gefonDen. 

DE Staten bedanken boven al fijne Hoogheid van 
de begeerlijkheid die hy toont te heb ben tot ond er 

hou- 
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houdinge van de pacificatie, rufte en welvaertvande 
landen, en van de belofte die hy doet voor fo veel hy 
fal mogen van die niet te lullen breken. 

Welke volgende de voorfz Staten ook verklaren 
van haer lieder zyde, gene fake meer ter herten gehad 
hebben dan de felve pacificatie t’onderhouden, welke 
fy verftaen in alle,hare poin&en en articulen onder¬ 
houden te hebben, ook gedragen te hebben fulke forge 
tot onderhoud van de Roomfe Catholijke Religie, en 
de gehoorfaemheid van fijne Maj., en fijne Hoogheid, 
als behoort, enfulx als fy gewoonlijk zijn te dragen 
aen hare natuerlijke Princen en SouvereineHeeren,en 
aen de Gouverneurs van haren wegen gefonden. 

So federt’t haeftig vertrek van fijn Hoogheid op’t 
kafteel van Namen grote occafie geboren is van wan¬ 
trouwigheid , alfo het den Staten niet gebleken is van 
de oorlake die fijne Hoogheid fegt gehad te hebben van 
fulxte doen, hoe wel fijne Hoogheid daeromisver- 
focht geweeft tot verlcheiden reifen, en konnen van 
fijne intentie anders niet oordelen dan twijfelachtig. 

So mits dat fy gefien hebben deinhouden van fijne 
Hoogheids brieven, en van de Secretaris Efcovedo, 
afgeworpen inVrankrijk, de Duitfen onder de hand 
onderhouden, ’t faiflement van Charlemont en kafteel 
Samfony de praktijken en entreprinfën^op’t kafteel 
van Antwerpen en andere verfcheide beleidingen, 
provifien en fecrete preparatien van oorloge, ft gene 
dwingt de Staten op hare hoede te zijn en te doen dat- 
ter toe dient, om van alle kanten niet onverfiens over¬ 
vallen te worden ,’t gene van rechte haer lieder geoor- 

loft is. 
Als ook om te hebben doen vertrecken uit een ige 

fteden en plaetfen de Duitfen aldaer wefende, en gefai- 
feert den Colonellen , aengefien haer lieder heimelijk 
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verftanden traótaet gemaekt met fijne Hoogheid, di- 
rektelijk contrarie de intentie van de Staten en van de 
pacificatie, en tegen de gelofte gedaen aen de Staten 
van wegen fijn Hoogheid tot Mechelen, ter prefentie 
van de Ambalfadeurs van de Keifer, en Gedeputeerde 
der voorfz Staten. En fiende dat de voorfz Duitfen 
met redelijkheid niet en wilden te vreden zijn,volgen¬ 
de de pacificatie, dat ook den tijd by fijne Hoogheid 
haer lieden geprefigeert was overftreken, wefende ge- 
cafleert en gedreigt, fo fy niet en accordeerden en uitte 
fteden niet en vertrocken en uitte geoccupeerde plaet¬ 
fen,dat hy fich mette Staten foude voegen,om hen daer 
toe te dwingen, daerom is hen vertrek maer conform 
de refolutie en intentie van fijne Hoogheid. 

So is noch dat mits de voorfz redenen fo pregnant, 
de Staten fouden noch hebben rechtveerdige oorfaek, 
hen niet alleen te beklagen, maer ook hen niet te ver¬ 
trouwen dan in God, den Konink haren Souvereinen 
Heere, ep hare rechtveerdige fake. 

Nochtans continuerende ten refpefte van de liefde 
enaffeftiedie fy dragen, gedragen hebben, en noch 
dragen in der eeuwigheid aen fijne Maj., enommet- 
terdaed te betonen de grote begeerte die fy hebben te 
dempen defe veranderingen en apparente oorlogen, en 
te komen tot een gemeine rufte, den doel en ’t wit van 
haer lieder pretentie. Bidden dat fijne Hoogheid be- 
lieve hem t’ontwapenen, en alfins fijn geweld terftond 
nederlegge, fo vremdelingen als van den lande, verfen- 
dende en doen vertrecken promptelijk de Duitfen uit¬ 
te voorfz landen, renuncierende van de liguen of ver - 
bintenifle by hem gemaekt metten Hertoge van Güi- 
fe, en anderen,ook niet en gebruike achterraed,doende 
vertrecken de perfonen diemen verftaet quaed officie 
te doen by fijne Hoogheid ,afkerendc de gemene rufte, 
alfo hy te meer reifen daer toe is verfocht geweeft. En 
’t (elfde gedaen, hem weder te komen voegen by de 
Heeren Staten volgens de reciproque alliantie gemaekt 
en gelooft, omnadeadvys van den Rade van State te 
gouverneren of regeren volgende de abfolute intentie 
van fijne Maj , hem houdende fijne Hoogheid, en 
doende eftèótueren ’tgene gerefol veert fal worden by 
de meefte opinien van die van de voorfz Rade, daer 
van alle de depefchert by een principaelften van hen 
fullen worden geparapheert, ofby gebreke van dien 

fullen gehouden worden van geender weerden, alles in 
der faken van ouden tijde geftelt terdifpofitie van de 
voorfz Heeren Raden. 

En alles ook behoudelijk voorgaende eed by fijns 
Hoogheid, van alle het gepaffeerde te vergeten,en t’ag- 
greëren’tgene is gedaen en gerefolveert federt defe 
lefte véranderinge, ook ’t felve te doen aggreëren by 
fijne Majeft. in behoorlijke formen, fonder te mogen 
doen eenig onderfoek hier namaels, ft gene widn het 
fy in’t particulier. Redreflferende door dien middel de 
gelefte of verfmachte vertrouwigheid, door infraöde 
of brekinge van verfcheide articulen van den traftate 
van peis en het eeuwig ediéf of gebod, geaggreeett en 
geapprobeert by fijne Majefteit. 

Óf wel,fo fijne Hoogheid geliefde waer te nemen de 
occafien van fijne vermeerderinge en groter autoriteit 
elderfins, en dat om de alteratien en miftrouwigheden 
gedrukt in’t herte der onderdanen van fijne Maj., en 
om andere confideratien fijne Hoogheid niet goed en 
vonde te continueren zijn voorfz gouvernemente: (F. 279.) 

maer foude gerefolveert zijn te vertrecken als hy offe- 
reert en prefenteert,de Staten fullen hen daer in accom¬ 
moderen, en indien gevalle fal mogen laten fijnen laft 
den Heeren Raden van State daer toe geftelt by fijn 
Maj. en alfo fy deden ten tijde van fijnderkomfte, en 
dat by provifie, en Verwachtende dat fijne Majefteit 
daer in hebbe verfien, van eenigen Prince of Prin- 
ceflfe van fijnen bloede, eenig middel tottenftaetin 
den welken de faken hen laten vinden om te conferve- 
ren de Catholijke Roomfe Religie, de grootheid en 
autoriteit van fijne Majefteit, en de gemene rufte. 

Employerende ten overvloed en perfifterende de 
voorfz Staten totten gefchriften cn declaratien hier 
voormaels gefonuen aen fijne Hoogheid. 

Sus en konnen de Staten niet nalaten te fupplicereii 
fijn Hoogheid, te willen aflaten haer lieden te belaften 
aen menig Princen en Potentaten van de Chriften- 
heid van herefien , rebellie, en als niet pretenderende 
dan te leven fonder breidel of toom , en in alle liber- 
teit van Religie en anderfins, alfo fy des wel gead ver¬ 
teert zijn, dat hy heeft gedaen tegen alle redenen, na- 
mentlijk ook aen de Keiferinne, by brieven van de 14, 
van defe maend van Oogft, met fijn eigen hand. 

5jan meefienbe bat be graten 006 fo fTecftt 
niet en toacen/ of fp betfionben tcielbatbpgebemf* 
beiijftbanbelbe/enbat bcïjcaen/fobefaöel fetb/ be 
©oö te gatïgenoobfjabbe/ beeft notfjtan# goeb ge* 
bonbett baer op niet gefjeel te ftoijgen/ nocljte ooft 
’t gene be Staten baec bp berfocljten toe te (iaen/maec 
beeft baet op befe annotatie» boen (lellen / (foebenbe 
alfo befabe met langen trein en febonen fepijntebee* 
treeften /) al.0 eerfi op ’t cerfie articul. 

<©P’t eerfte articul SYne Hoogheid heeft geeflfeótueert en fal altijds ten 
effede bringen, alle ft gene behoren fal tot de rufte 

en vrede van den lande, fonder eenigfins te breken de 
Pacificatie, mits ft felfde ook doende de Staten. anttono* 

be ban öi 
<0p ’t tbJCbC. ^ Staten/ 

Sijne Hoogheid hoort geerne dat de voorfz Staten 
daer in met accorderen. ® 

<©P ’t berbe / bierbe cn bijfbe. 
Sijne Hoogheid heeft verklaert, dathy fichdikwils 

verwondert, te fien dat de Staten oorfaek van wantrou¬ 
wigheid hebben genomen op fijn vertrek op ft kafteel 
van Namen, haer lieden verklaert hebbende de over- 
goede redenen die hem daer toe hebben occafie gege¬ 
ven. En nademael fyiëggen niet te konnen oordelen 
van fijne intentieof meninge, dan in twijfel, hoe wel 
hem bedunkt dat in fulke, en anderen gevallen men 
wel foude behoren fijn feggen te geloven. En dathy 
hielt van een groot remedie fich te wachten van de con- 
fpiratie,liever dan t’ondecken,om de memorie te dem¬ 
pen , nochtans aengefien de menigvuldige inftantien 
die de Staten hem doen , hy fend haer lieden wat opent¬ 
lijker de particulariteiten by brieven hier ge voegt, die 

mede 
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mede dienen fullen tot voldoeninge van het vierde en 
vijfde articul volgende. By welke bevonden fullen 
worden de woorden en geloften van zijn Hoogheid 
waerachtig, en leugenachtig de gene die gefegt hebben 
of leggen lullen ter contrarien. 

Sd <©p’t felle. 
Alfo dit articul houd verfcheide reciproque articu- 

len , en op welke gefchriften fijn gedient van d’een en 
d’andcrfijde, fijne Hoogheid en begeert niet dan hem 
t’accommoderen met gemein accoort in conformité 
van de Pacificatie en met alle reden, als hy alredediver- 
fe reifen heeft geproponeert en geprefenteert, fo op ’t li- 
centement van ’t volk van oorloge, te weten fufpedte 
perfonen, fecrete en achterraden , en anderfins. Ten 
welken effeöehy goed vind dat van wederfijden Com- 
miflariflen werden genomineert, om terftond met 
pertinente macht, onder mutuele communicatie die 
te fluiten en arrefteren , op dat de tradtaten van Pacifi¬ 
catie en ’t eeuwig Edidt worden gehelijk geeffedtueert, 
en datter geen fcruple noch achterraed meer en fy. 

’t feljcnfïe. 
Sijne Hoogheid fal te vredcn wefen hier in de Staten 

te believen, op een nieu weder vergetende alle dingen,; 
om eenmael ’t land in rufte te Hellen, weder rechtende 
de faken inde eerfte termen, en opdat poindt fullen 
de Gedeputeerde nader communiceren, en men fal 
fien hoe hem dit fal willen voegen. 

<©p ’t acljfte. 
Een jegelijk verftaet, dat fijne Hoogheid niet en wilt 

noch en mag by onwete en fonder merkelijke toelatin- 
ge van fijne Maj. fich van hier vertrecken : maer dat hy 
moetregeleren volgens fijne inftrudtien, lefteaccoor- 
den, en oude gewoonte van doen , alfo hy bevonden 
hadde tot defe nieuwe wantrouwigheid, daerom moet 
men alfo gebruiken als fijn Hoogheid heeft doenver- 
ftaen, ver wachtende d’ordre van fijne Maj. 

<©p’tmgenfte. 
Accorderende by de voorfz Commiflariflen defe 

articulen, men fal fien die te ftellen by gefchrifte , vol¬ 
gende de reden en meininge van partijen. 

Sijne Hoogheid heeft altijds goede opinie gehad van 
de generaliteit der Staten, en fal de feltde noch hou¬ 
den , dewijle dat fy fullen blijven goede en getrouwe 
onderdanen, en in de devotie van fijne Maj. alsfy ge¬ 
loven , maer met grote reden en fal hy ’t niet doen, met 
de genigedie contrarie doende. Gedaen op’tCafteel 
van Namen den 2,8. van Oogft. 1577. Onder ftondge- 
fchreven by ordonnantie van fijne Hoogheid. Onder¬ 
tekent 

Berti. 

*r\€ Bjtcben öacc ban fjp in ’t öecöe atttcul bec* 
-^maenö/ bic giet bpgeboegt fijn / fjaböebpacnbe 
generale en particuliere ^taten gefcftfében/ en fijn ge* 
öatcert ben 24 Sïugufti uit ’t <§lot s^amen/ baer in fip 
te bennen geeft tnïebe gene 3ijn bie tjem aengeb?ocï)t 
ftebben / bat op 3ijnen perfoon lagen geleib toerben/ 
fonber nocflranö te nomineren / tote be lage legger.ö 
toaren: bangelijken bekent fjp 00b baer in ben flanbel 
niette ï|oogbuitfe Colonellen / maer feib bat allesS tot 
fijne berfeberinge gebaen te fjebben/ boe flecïjt be ejccu* 
feiö/falbenleferter gelegenber plaetfe binbenbefo# 
iutie/ ijoe biel be felbe lichtban berflaen bierben/bp 
tregene bie 00b ban geen groot oo?beel en3ön. ®ef* 
geitje bekent l)p genoegfaembe biieben aen3ijn jBaj. 
gefefneben bie geintercipieert en ontcijfert 3ijn: maer 
feib batmen moet letten op ben tijb bat bie gefcfj?eben 
3ijn getoeeft / ’t toeib 00b t’3ijnber plaetfe bp ben ^ta* 
ten toeber leib toetb/ en aengaenbe be b?ieben ban 
€fcobebo / becbiaert hem bie niet aentegaen/baer 
tegen bp be Staten gefeib toecb / bat fulb i.ö een branb 
funbament/nabienbp flem totte felbe té refeterenbe/ 
gelijk bp oobacn focberfcb?ijft/ na bat be felbe uit 
3flnttoecpen hertogen toass binnen Bergen op Eoom/ 
bat bp geen mibbel en babbe om Bern eenig gelb te 
fenben / maer bat bp feer bonö ban allejS remebieber# 
toacljtebe ban fijne Jïfèajeft. op’t gene bp ben felben 
babbe boen hertogen bbo? ben Secretaris fcobebo. 

^ocbbenlefer fal alles felfsfouttte bpeben/ afêiu't 
’t gene be Staten baer jegens feggen/ bonnen ooebCi 
len/toat ban be fabe is > traerom tb mp tot be felbe 
benrefererenbe/ fonber mijn parttculieroojbeelbaec 
ban te herbalen / betoijleniiin boomemeniS alles na 
ber toaerbeib/ fonber pentijfthop te herbalen en be= 
febeijben / alSbiefenbe een ban be toetten ben ^ijïo?ie- 
fcb?ijberen bebolen. So buigt ban albiet ben felben 
b?ief. 

A/TYn Heercn: Al ift fo dat wy by diverfe orde brie- ban©ort 
•^-■-ven die wy gefchreven hebben, fo aen de Staten te SBanans 
Bruflel vergadert, als aen de Raden en principale fte- «e3cne# 
den van den lande , genoeg verklaert en betoont heb- parUctv 
ben onfe goede en oprechte willeen meininge tot on- «ere 
jderhoudeniffe van de Pacificatie, en accoort by ons be- 
looft, en federt by den Coninkonfen HeereenBroe- benbati 
der geratificeert , gevende eenen jederen particuliere t)etii+._ 
redene van onfe werken en adtien. En namentlijken 
by onfe brieven van den 14 van defèr maend, mits wel¬ 
ken ons bedunkt dat daer in egeen fcrupele offwarig- 
heid meer en behoort te wefen, gemerkt dat alle faken 
fo klaer en evident fijn. Maer verftaen nochtans dat de¬ 
fe perturbateurs van de gemene rufte enwelvaert,die 
niet anders en begeren dan een geweldige oorloge, eri 
daer toe fy u te recht of onrecht willen brengenU.de 
oren volblafen van etlijke geintercipieerde brieven van 
ons en van den Secretaris Efcovedo, in Martio en A- 
pril leftleden ( al eer wy totten gouvernemente ontfan- 
gen waren) aen fijne Maj gefchreven, en ook van de 
gene die wy aen den Colonel Focker gefchreven heb¬ 
ben , om te tonen dat wy fimulerende de Duitfe en an¬ 
der krijgsvolk van de Staten te cafiferen en afdanken, de 
felve in onfen dienft aennamen, op’sConinx befol- 
dinge, endatwy geveinfden ons perfoons te beduch¬ 
ten , mirfgaders ’t vertrek op dit Slot en Cafteel, en ons 
te verfekeren van de fterkten, om onder fuik dekfel eii 
coleur, tegens de landen te oorlogen , en de Pacificatie 
inbreken, ’twelk de drie pundten fijn, daer medefy 
ons t’onrecht en calymnieufelijk willen belaften, heb¬ 
ben wy daerom voor goed aengefien op de felve pun¬ 
dten u te feggen en verklaren by goede orden en manie- 
re, ’t gene defler in der waerheid af is, boven ’t inhou- 
den van onfe voorfz voorgaende brieven. 

Eerftelijk. Aengaende de brieven by defe oproer- 
ders van oorloge afgenomen, en by hen gedecijfreert, 
feggen wy dat fuik feit onder particuliere perfonen een 
grote merkelijke injurieis, encrijm van valsheid: en 
dat de brieven van fijnen Souvereinen en Overften 
Prince, of van fijnen Stadholder Generael af te nemen* 
intercipieren en opbreken, is crij m la fa Majeftatis, en 
van gelijken ift ook de opgebroken brieven te decijfre- 
ren, en te penetreren en onderfoeken ’t fecreet van fij¬ 
ne Maj. tegens fijnen wille, gelijk ook fulke adte en feic 
is tegens de Pacificatie en allefinceriteit, des te meer 
dattet als doen al peis en vrede was, fonder van fijn Ma- 
jefteits fijde eenigerhande alteratiete fijn. 

En hoe wel dat de voorfz brieven in Vrankrijk afge¬ 
nomen en gedetreuflfeert fijn geweeft, fo men fegt ,en 
dat ’t felfde van wegen de Prince van Orangien niet ge¬ 
daen en fy (gelijk men verftaet dattet gedaen is) noch¬ 
tans door reverentie en gehoorfaemheid van zijner 
Maj. had men behoort de felve te renvoyeren gantsen 
heel, ’t welk goede vafiallen en onderfaten fchuldig wa¬ 
ren te doen. ‘ 

Hoe dat het fy, ’t felfde is een adte en feit van grotë 
temeriteiten verwaentheid, betuigende eenondank- 
baerheid aen fijne Majeft. voorde obliancie en verge- 
tentheid van de voorledene faken , mitfgaderseendif- 
fidentie, wantrouwigheid en achterdenken, diefyfo 
dikmael gefeid hebben te willen effaceren en uitter 
herten doen , daer van fy hen niet en kunnen excufe- 
ren , en hoe dat fy meer defe brieven kundigenen pu¬ 
bliceren (al waren de felve fulx als fy die hebben willen 
decijfreren ot maken na hun beliefte) des te meer he¬ 
lmetten fy en verergeren hare reputatie en renommé. 

Want alwaert fo dat wy aen fijne Maj. gefchreven 
hadden *t gene dat fy feggen , wat is daer door by ons 

gedaen 
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gedaen tegens de Pacificatie»of wy den Conink gefeid 
hebben’t gene datter om gink enpaffeerde, enofwy 
ons bekreunende faken noch te moeten fien in fuiken 
quaden itaet en termen, gelijk defelve als doen wa- 

ren. 
En moet alhier geconfidereert fijn, den tijd dat defel¬ 

ve brieven gefchreven waren , ’t welk was in de maend 
van Marnoen Aprili, vijfoffesmaenden naonfe kom- 
fte in defe landen van herwaers-over, en twe maenden 
na’tappointement, doen wy als noch niet ontfangen 
en waren totten gouvernemente: maer waren onder de 
guardijeen bewaernifle van anderen, en nochtans en 
leiden wy niet daer door men eenig teken van alteratie 

hadde mogen fien. , 
Beroerende de brieven van Efcovedo van den ielven 

(F. i8o.) tijd, en gaet ons niet aen t gene dat hy gefchreven mag 
hebben, en fal verantwoorden van fijn ftuk en feit: ook 
den mecftendeel van zijne brieven zijn gefchreven 
t’Antwerpen, doen wy als noch te Loven waren ,daer 
by wel blijkt datwy nieten konnen weten van’t gene 

dat hy fchreef. 
Op ’t gene datmen feid dat een van onfe brieven tich 

refereerde tot ’t gene des hy fchreef aen zijne Maje- 
fleit, ’tfelfdeisin materie van gelde en financiën, op 
de welke de Princen of Gouverneurs Generaels niet 
gewoon en fijn lang verhael ofdifcours by hare brie¬ 
ven te maken, maer refereren fich tot gunt dat die ge¬ 
ne die die penningen handelen, en eenen jegelijken 
trakteren daer fy comptable fijn, daer van particulier- 
lijken fchrijven, om in de Rekenkamers gefien te wor¬ 

den. 
En nochtanster tijddatwy binnen defe Stad waren 

geimpedieert om de Princefife vanBiarn Hertoginne 
van Vendofmefufter des Allerchriftelijkften Coninx 
van Vrankrijk, en ook fchoonfufter aen fijne Catholjke 
Maj.S. Aldegonde en Therondieby een jederevanu 
bekent fijn voor fo grote vyanden en gefworen adver- 
farifen van onfe Religie, en van’s Coninx dienft, wa¬ 
ren met defe’fchone brieven , gedecifreert t’harer be¬ 
liefte en na hun inventie, lopende alom herwaersen 
genswaers, om alle de wereld in roere te ftellen, en te¬ 
gens ons te doen opftaen , en fonderlinge by de gene 
die fy kenden aldermeeft gealtereert , en tot eenige 
nieuwe beroerte genegen te fijn, daer by blijkt dat aen- 
aendede voorfz brieven niet te reprehenderen ofte 
egrijpen en is. 
Ten tweden, belangende’t gene dat metten Colo- 

nel Focker en Hoogduitfen gehandelt en getrakteert 
is geweeft feggen wy daer op, dat wel waer is datwy 
{lende de ongehoorfaemheid die vele en verfcheiden 
continueerden t’onswaers te dragen , en het weinig 
refpekt datmen droeg totte geboden en bevelen van 
den Conink en Magiftraet, continuerende’t gemene 
volk te blijven in de wapenen , meer dan in open oor¬ 
loge : ook dat de Prince van Orangien , Hollanders, en 
Zeelanders fich meer bereiden ter oorloge dan daer te 
voren , fortificerende niet alleenlijk oude en nieuwe 

laetfen, maer de genediemen hen in handen gefield 
addein guardije en depoft innaem des Coninx: en 

dat meer is, dat fy akten deden tegens de Pacificatie, 
fo wel tegens de Religie, om die te extermineren ,als 
tegens de petitiën en fatisfaktien gegeven aen de Sta¬ 
ten , die de voornoemde Prince onder fijn gouverne¬ 
ment ontfangen hadde, introducerende de fedten,heb¬ 
bende ook in Braband en Vlaendren eenige plaetfen en 
fierkten geoccupeert, en de propooften die hy gehou¬ 
den hadde tegens onfe AmbalTadeurs, dat de Staten 
fich geprejudicieert hadden inhareopinien, aengaen- 
dc deCatholijke Roomfe Religie, en dat fy mitsdien 
hare refolutie niet navolgen en fouden, en meeran¬ 
dere faken , betuigende opentlijken de kleine wille 
die hy hadde tot onderhoudenifle van de voorfchre- 
ven Pacificatie. En dat hy daerom niet en hadde wil¬ 
len publicerennoch onfe accoord , noch de ratificatie 
van den Conink. 

Welke faken geconfidereert mette aktien en werken 
van de voorfz Aldegonde en Theron, al tenderende 
tot nieuwe oorloge, enmoetmen fich niet verwonde¬ 

ren , dat wy van node bevonden hebbën onfen jjerfoon 
in verfekerde plaetfe te ftellen, en te verfien, fo veel 
in ons was, dat de Sterkten fouden blijven tot devotie 
van fijne Majefteit gelijk die ook alle behoren te fijn, 
fonder dat andere daer fouden mogen gebieden of be¬ 
velen , want aldaer maer eenen Conink en Souve- 
rein Prince wefen en mag om te ordineren en gebie. 
den. 

En hebben ook confecutivelijk van node bevonden 
hetkrijgvolk niette cafferen of afdanken, tot datmen 
de reden van hem gehad foude hebben , tot welken 
einde wy gedelibereert waren alle defe contraventien, 
en meer andere, den voorfchreven Staten te reprefen- 
teren, om t’famentlijken hem te doen manen en figni- 
ficeren ’t felfde te voldoen, en de voorfz Pacificatie te 
onderhouden. En nadien men fulx mofte doen , mag 
een jeder wel jugeren, dattet een onbehoorlijke en gec- 
kelijkefake geweeft foude hebben, te denken , re ge¬ 
bieden en bevelen aen den genen diegewapent bleef. 
En datmen midlertijd van fijner Majefteits fijde en van 
den lande de reden begerende, fich foude ontwapenen 
en defar meren. 

En ten einde datmen onfe aktien en werken niet 
anders dan in’t goede en foude hebben kunnen inter¬ 
preteren , ter felver ftond als wy in dit Slot van Namen 
gekomen waren , hebben alom gefchreven de rede¬ 
nen die ons daer toe gemoveert hadden , en dat v\y 
van onfen wegen niet en pretendeerden dan devor- 
deringe van de Catholijke Religie, en dcgehcorfaem- 
heid diemen den Conink fchuldig is metten eftekte 
van de Pacificatie, ’twelk niemand van goeden juge- 
menteanders dan billik en redelijken foude kunnen 
vinden. 

Des niet jegenftaende hebben terftond daer na de 
quaed willige begonfi ter wapenen te lopen, en by pra¬ 
ktijken en 1'ubörnatien etlijke Hopluiden , Capitei- 
nen en krijgsluiden tot hen getrocken , en de Sterk¬ 
ten genomen uitten handen van den genen die daer 
in waren, om die te ftellen in fulke handen alfthen 
goed gedocht heeft, doende fulke akten en feiten van 
hoftelite'it en vyandfehap als een jeder heeft mogen 
fien, fo binnen Antwerpen, Bergen , en Grave, als 

elders. 
Hebbende brieven gefchreven onderden naem van 

de Generale Staten aen allen den fteden, en particulie¬ 
re perfonen dient hen goed gedocht heeft, gelijk of wy 
auteur geweeft hadden van’t inbreken van den peife* 
om’t gemene volk te verwecken tot oorloge en rebel¬ 
lie tegens den Conink, en zijnen Stadhouder Gene- 
rael, Hellende wederom het ganfche Land in roere en 

feditie. 
Om’t welk te appaiferen en nederleggen, isalken- 

lijk’tgene dat wy aen den Staten gedaen hebben , fo 
by brieven , als by envoy en overfenden van perfo- 
nagien , en dat tot diverfe reifen. Ook hebben wy brie¬ 
ven gefonden al’t Land door , om’t gemene volk te 
informeren en berichten van onfe intentie, en van de 
toekomfte van de fake, maer die boden enmeffagiers 
hebben afgeworpen geweeft, hare brieven opgebro¬ 
ken, ondergehouden en gefupprimeert, niet willende 
lijden dat de waerheid bekend foude worden. Waer 
aen een jeder fien mag hec ongelijk datmen den Co¬ 
nink , ons, en ’t gemene volk gedaen heeft, en wat ftraf 
en punitie fulke perfonen verdient hebben, en ook of 
wy geen oorfake gehad en hebben om ons te willen ver- 

fekeren. 
En op ’t derde punkt daer fy feggen by ons gecontro- 

veniert te fijn het beduchten dat wy met goede reden 
hadden van onfen perfoon , tegens de liften, machina- 
tien en attentaten van de quaedwillige, ’t welk fy feg- 
o-en uitgegeven te fijn na onfe beliefte, om onder fuik 
pretext en koleur met meerder reden de oorlog te mo¬ 
gen aennemen. 

leasen top öacv op: 

Dat hoe wel by twe, drie of vier van onfe brieven, 
gefchreven in diverfe plaetfen , foaen de Staten als ee¬ 
nige principale fteden,daer van nochtans den meeften- 
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deel geintercipieert ën opgehouden is geweeft, wy ge¬ 
noeg gefeid hebbende redenen en indiciën, foklaer 
en apparent, en onder ons woord verfekert, dat wy 
daer van féer fekere en waerachtige preuven en teke¬ 
nen hadden, en dat de reden wel vereifchte, datwy 
des halven gelooft fouden wefen , fonderlinge alfo 
wy in’t generael verklaert hadderj de apparentien fo 
klaer en evident, willen wy nochtans alhier divelfe 
particulariteiten verhalen en reciteren. 

En fullen beginnen te feggen, dat wefende als noch 
te Bruflel in de maend van Meye leftleden, de Burch- 
grave van Gent, dien wy altijds gehouden hebben 
als t’onfwaers wel geaffektioneert zijnde, om de fa¬ 
veurs en gunften die wy hem betoont hebben, en al¬ 
eer hy na Engeland reifde , aldaer wyhemin’sKo- 
ninx en onfen name gefonden hebben, iseensgeko¬ 
men ter middernacht doen wy in önfe rufte waren, be¬ 
gerende met groter hadden audiëntie, om ons eeni- 
ge faken te feggen die ons grootlijx aentreffen. En 
wy wel verwondert zijnde, watter fo haeftig was, om 
totfulker uren van der middernachten fovieriglijkte 
komen, deden hem terftond inkomen. 

En als doen begoft hy ons te feggen, dattet meer dan 
tijds was t’onfen perfone te verfien, en datmen was 
trakterende om ons en de gene die van onferfuiteen 
gevolg waren, te maffacreren en doodflaen, en dat 
wy te Bruflel geenlins verfekert en waren , om de re¬ 
denen die hy ons feide, mitfgaders de caufe van lijn 
fcientieen wetenfchap, daer van hem welgedenken- 
mach. 

By een ander argument en teken doen wy tot Me- 
chelen waren, wandelende de Hertog van Aerfchot 
met ons in de maend van Julio leftleden, onder ande¬ 
re propooften die wy hielden , was het propooft en de- 
vife principael, dat hy ons feide, dattet al van erger 
in erger gink , en dat wy en die van onfe fuite en ge¬ 
volg niet verfekert en waren, alfo hy wel fekerlijk 
wift datter liguen, verbonteniflèn, en cönfpiratien 
tegensons, en dien van onfer voorfz. fuite, gemaekt 
wierden, en dat hy ons mits dien liet weten, dat de 
eerfle intentie van den Prince yan Orangien , van 
onfen perfoon tefaiferenen apprehenderen, als noch 
düerde, en ook dat hy voor onfe receptie totten gou- 
vernemente eenen brief aen de Staten gefchreven 
hadde, (daer van hy feide copie te hebben) by den 
welken hy de felve preadvifeerde, dat fo lange als wy 
niet opgehouden en fouden zijn, men nietenfoude 
konnen geraken ten einde daer toe pretendeerden, en 
dat daerom van node was fich te yerfekeren van onfen 
perfoon. 

Waeropvraegdenindefetermenen maniere: Wel 
aen mijn Heere de Hertog, waer foude het woord of 
belofte zijn ? Daer op hy antwoorde kliekende mette 
vingeren, datter geen woord of belofte meer en was, 
of gelijke woorden in fubftantie : en replicerende, 
tot wat meninge hy ons wilde faiferen en apprehen¬ 
deren: antwoorde, om ons te doen tekenen al ’t ge¬ 
ne dat fy wilden : en den felven vragende wat fy 
wilden hebben, feide, liberteit in alles, of gelijke 
dingen: waer op wy feiden : dat indien wy niet en 
wilden, tekenen, wat fouden fy ons doen ? antwoor¬ 
de daer op, dat ons gebeuren foude’tgene des feke- 
ren Hertog of Prince van defer landen t’anderen tij¬ 
den gefchied was, (daer van wy den naem niet en 
hebben konnen onthouden) te weten, dat nadien fy 
ons bedwongen en geforfeert fouden hebben haren 
wille te doen, ons en alle ons volk uitter venfteren 
fouden Werpen, en ons op hare pij ken enfpiefen ont- 
fangen, waer op ons bedunkt geantwoord te hebben , 
hoe v/el dat [ons niet fekerlijx daer van en gedenkt, 
dat een Prince of een man met eeren nieten behoorde 
te blijven, daermen’tfelfdedetwede reife foude mo¬ 
gen horen , fonder daer in te remedieren , en veel 
rain’teffekt van dien te lijden, waer van den voor¬ 
noemde Hertog gedenken mach. 

Gelijk ook de Staten mogen doen , of waer is 
dat de voornoemde Prince van Orangien de voor- 
fchreven brieven gefchreven heeft, of aen hen tot 

II. Deel. 

Oorfprönk der Nedcrlandlè Beroêrten. 
diverfe reifen doen folliciterèn tegens onfen perfoon» 

Is ook federt gebeurt, dat ter tijd dat wy tot BrufTeï 
en Mechelen lagen , dagelijks uitgegeven en gefaeit 
werden diverfe valfche nieumaren, al tenderende om 
de gemeinte tegens ons en ons volk te doen opftaen, 
gelijk’t felfde dikmael en namentlijken op denKer- 
mifdag van Bruflel, en anderfins gedaen is geweeft , 
door de liftige praktijken van etiijkebofe geeftendaer 
geapofteert, komende te Mechelenen federt binnen 
defe ftad , fo’t eenen iederen kenlijkis; fulx datwy 
op fekeren dag alhier in defe plaetfe wefende, ontfan- 
gen hebben verfcheide ad vertiflementen en berichtin- 
gen, en noch van geloofWeerdige'en confidentie per- 
fonen die ’t fecreet van den voorfchreven adverfariffen 
mochten weten, de welke ons adverteerden en ver- 
fochtenop onfe hoede te willen zijn , datmen tegens 
onfen perfoon lagen leide en machincerde, en dat(F.a8i.J 
wy wel toefien fouden tot Bruflel of Mechelen niet 
weder te keren. Dat wy fouden mogen komen in groot 
dangieren perijkel van dood geflagen of gevangen te 
worden,en dat wy als noch in defe plaetfe niet verfekert 
en wareh. 

Met welke concurreerden de liften en praktijken 
van den vobrfchreveri Aldegonde en Therori , doen¬ 
de oftenfïe van de brieven voorfchreven , gelijkmen 
ons ook uit Holland gefchreven hadde , dat fy te 
dien einde gekomen waren , en om onfen perfoon 
aen te taften en apprehenderen , indient hen mo¬ 
gelijk ware , daer toe fy hun befte gedaen heb¬ 
ben , by alle fecrete praktijken die fy tegens ons 
vonden. 

En of waer is, of niet, fultgy mogen oordelen en 
j ugeren by ’t gene dat ik u feggen fal, te weten dac een 
van den genen die fich vand in de principale convoca¬ 
tie (fonder den felven als nu anders te noemen) en 
mach fijn confcientie hem betuigen, ofwy waer leg¬ 
gen : heeft ons wel fecretelijken brieven gefchreven , 
die hy ons dede geven in de ftad van Namen, by ee¬ 
nen van fijn volk , ontbiedende dat hy ons te feggen 
hadde faken van fonderlinge importantie, en die ons 
feer ria gingen, die hy ons wilde communiceren als 
wy tot Bruflel of Mechelen wederkeren fouden, en daC 
wy daerom fouden willen laten weten den dag van on¬ 
fer komfte, hy en foude niet laten ons aldaer te ko¬ 
men vinden, begerende antwoord, en ons verfoe- 
kende fijne voorfchreven brieven te willen verbran¬ 
den. 

Waer op wy procederende ter goeder trouwen, en 
ons als doen niet beduchtende van’t gene dat den tijd 
federt opentlijker ontdekt heeft, en op dat hy fien fou¬ 
de met wat confidentie en betrouwen wy tot hem 
ufeerden, en dat wy fijne brieven niet en wilden be¬ 
houden , antwoorden wy met onfer hand op de felve 
brieven, hem bedankende, feggendedat hy willekom 
foude wefen, indien hem beliefde ons te komen fpre- 
ken binnen defe ftad , mits dat wy niet en wiften 
wanneer datwy vanhier fouden mogen vertrecken, 
maer en hebben den felven feder niet gefien noch ook 
daer op fijne tijdingen gehad, en nu is de felve een van 
den alaer-vierigften ten oorloge. 

Daer by een jegelijk lichtelijken bemerken kan dac 
indien wy uit defer ftad vertrocken hadden om na Bra- 
band te komen, wat ons hadde mogen toekomen en 
gebeuren ter tijd van defe liften en praktijken , doen 
alle de wegen befet en volwaren van foldaten, eeni- 
ge onbekent fonder hooft of overfte, fecretelijk en 
heimelijk gelogeert op de dorpen, en ook eenige ko¬ 
mende binnen defer ftad onder’t dekfel van hun be- 
talinge en payement te komen vervolgen, diemen hier 
met hopen fag gaen achter ftraten daer van eenige fich 
wel vroeg lieten fien binnen en buiten ’tHof, eerwy 
uit ons logijs vertrocken , om op dit Slot en Kafteel te 
komen, welke foldateh fiende dat hare aenflag en faktie 
ontdekt was, zijn metterhaeften en indiligentie ver¬ 
trocken met hopen, dragende hare bagagien, fo ’t felf- 
dealhieral notoor en kenlijkis. 

Ter welker tijd en in de felve conjunktufe, is de 
Grave van Fauquemberge weder gekeert uiC fijne 
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legatie en voyagie van Vrankrijk, aldaerhy verftaen 
hadde, datmen aldaer ieide, dat wy gevangen waren. 
Waer op ook openbare weddingen gedaen werden, 
dattet alfo was, mits dat fy’tfelve fo feker encertein 
hielden. 

Nu dan, laten wy een jegelijken oordelen en juge- 
ren,ofwyniet met goede reden ons en dien yanonfer 
fuite en gevolg hebben willen verben , wat feggen wy 
onsen de onfe, maereerder Religie, ’sKoninxland, 
en tot rufte en vrede van de goede onderfaten, die 
t’onfer hoede en guardie ftaen en gecommitteert zijn , 
en of wy behoort hadden te verbeiden van ons te ver- 
fien, tot dat den flag gegeven geweeft hadde, weten¬ 
de de conditie van de Princen van fuiken ongeluk, dat¬ 
men niet en gelooft’t gene defmen tegenshen, hun 
lijf en perfonen machineert, tot dat het ongeluk ge- 
fchiet en gebeurt is. 

En nochtans, om dat wy ons niet en hebben laten 
vaneen en betrapen, en dat wy ons hebben willen ver- 
fien, worden alle defe beroerten gedaen, men roept 
alarmetegensons, enmoetdaerom alle’t volk weder 
gefchat, uitgeteert, verdrukten inperijkelvanlijfen 
goed zijn, men moet wederom de oorloge voeren re¬ 
gens fijnen Prince, men moet de vyanden van der Re- 
figie en van den lande nemen voor defendeurs en be- 
fchermers, en fijnen natuerlijken Prince en overften 
Heere verlaten : en al’tfelfdemoetmen lijden ten ap- 
petijte en wille van eenige onvoorfichtige, onwijfe, en 
t’onvreden zijnde. 

’tWellc wy ufoparticulierlijken wel hebben willen 
doen verftaen, op dat gy u niet en laet bedriegen of 
verabuferen , doordepaffie of quaed advysen intentie 
van de gealtereerde,yen op dat God en al de wereld 
mogen getuigen van onfen aótien en werken,en dat wy 
ganflijken abhorreren deinlandfe oorlog, en tegens 
’s Koninx onderfaten, de welke geboren zijn om hem 
tedienen, afiifteren en obedieren, en niettotfulken 
einde daer toe by ongeluk en door de rufe, liften en 
praktijken van de vyanden van onfen geloye, de faken 
en aftairen gekomen zijn. 

Waerom wy uwe antwoorde verwachten en korts, 
en en fouden niet gelaten hebben aen u te fenden eeni¬ 
ge perfonagien van autoriteit, luiden van eeren, en tot 
peis en vredengenegen zijnde, om onfemeningeen 
intentie u breder te feggen en verklaren, indien fyvry 
en vrank mochten gaen en komen, ’t welk niet ge- 
fchienen kan om de liften en rufen van den genen die 
qualijk geintentioneertzijn, Ook kunnen ter nauwer 
nood onfe brieven in uwe handen komen, en zijn dit 
volk fo grote vyanden van uwe rufte en vrede, dat¬ 
men u den wille en meninge van fijner Majefteit niet 
en mach doen verftaen, noch ook eenige brieven 
overfenden , ’t welk de aller barbarijkfte en tyrannigfte 
fake is, die ooit gefien was, waer uit gyjugeren kunt in 
wat reputatie gy behoort te hebben de gene die niet en 
willen dat u de waerheid bekent fy, dan alleenlijk’t ge¬ 
ne dat fy willenen begeren, om de oorlog te voeren , 
en lich rijk te maken op uwen koft, waer toegyna 
uwe wijl heid, voorlichtigheid en prudentie behoort 
te verfien, fonder u te laten bedriegen en verabuferen, 
by der hulpe Gods, dien wy bidden u in fijn heilige 
hoede en bewaernifle te willen houden. Uit’t Slot van 
Namenden 24 dag van Augufto, 1577. 

23p Defensief toag noefj aen De particuliere Sta¬ 
ten en ^teöen Defe nabolgenDcn beief. 

Don Johan van Oo/lenrtjk > Ridder van der Orden van 
den gulden Vliefe > Stadholder, Gouverneur en Ca- 
pite'm Gener ael. 

T leve befondere , door de grote begeerte die wy 
-^nebben totte gemene welvaert, ruiteen vrede van 
defe landen , en niettegenftaende dat wy diverfe brie¬ 
ven aen u gefchreven hebben , om onfe goede en op¬ 
rechte affedie totte onderhoudeniflfe van der Pacifica¬ 
tiën u te doen verftaen, hebbende ook meteenen we- 
ge beantwoord op de calumnien van de gene die u in 

een elendige en miferable inlandfe oorlog werpen en 
precipiteren willen, nochtans beduchtende dat de brie¬ 
ven in uwe handen niet gekomen en zijn (alfofulke 
oproerders en perturbateurs, groote kunftenaers en 
meefters zijn om de brieven te deftrou lieren en betra¬ 
pen ) of ook dat de felve niet fo wel verftaen en zijn alft 
behoort, fo men gemeinlijk fegt, dat brieven niet en 
kunnen argueren of repliceren, hebben wy voor goed 
aengefien, om een fake van fulkerimportancien uals 
noch defe jegenwoordige te fchrijven , en u te feggen 
en verklaren, datindiengy de Catholijke Religie wilt 
maintineren en handhouden, en fijner Majefteit de 
behoorlijke en beloofde onderdanigheid en gehoor- 
faemheid betonen en bewijfen , en de Pacificatie (fo 
wy verhopen) wilt onderhouden : gy willet metten 
eerften uwe Gedeputeerde by ons fenden , om te aen- 
hooren ’tgene des wy hen feggen en voorhouden ful- 
len : en reciprokelijk om by u ons ook gefeid te wor¬ 
den’tgene des gy fultwillen verfbeken en vertonen, 
om elkanderen te mogen verftaen : Tot welken einde, 
wy uwen Gedeputeerden vry geleide er* faulfconduic 
geven mits defen, om vryelijken en onbehindert by 
ons te komen en wederkeren , al waertook fo dat den 
peis ingebroken ware, ’twelk God verhoeden moet. 
U verfekerende dat fulx van onfen wegen niet gefchien 
en fal , indien men ons geen fonderlinge en grote 
oorfake daer toe en geve, en datmen bymanierevan 
feggen, ons daer toe nieten dringe of fortfere. Al¬ 
fo’t gene dat wy doen, alleenlijken is tot onfe eigen 
verfekertheid en befchermenifife, of indien gy beter 
en gevoeglijker bevind dat wyeenigen van onfen we¬ 
gen by u fenden, mits gevende gelijke en behoorlij¬ 
ke verfekertheid voor de gene die derwaers reifen fou¬ 
den, en fullen niet onderlaten fulx te doen, ’twelk 
gy ons metten alderfpoedelijkften fult laten weten, op 
dat wy uwen goeden wille en affeótie tot fijner Ma¬ 
jefteit en ons bekennen mogen, en ons daer na voe¬ 
gen en reguleren, fonder de Landen fo jammerlijk, 
miferabelijk en fonder reden tc laten confumeren en 
verderven. Lieve befondere onfe Heere God fy met u. 
Uit Namenden 24. dag van Augufto, 1577, 

AD Hoe toet nu DefeHanbelinge nortj bleef Duren* 
De/ en Dateer Dagelijks b?ieben ober en toeber- 

ober gefonDen toerDen/ fo enbetroube D’eenDenan* 
Deren niet meer/ toant De Staten Dort# Het meer 
alg tïjD te 5tjii Datfe uit ijare oogen fagen/ enljaec 
met genen frtjijn en lieten beDnegen / Dan gelijlien 
^on San fienDe alle fijne aenfïagen ombrtst / en toag 
niet Dan meninge om fielt te Dctroutoen op De^ta> 
ten / om Dein toeDerom onDer DenücDen te begeben / 
niet jegenftaenDe De toar lite Diefc Hem pjefenteerDcn / 
en Dat fp boben Dien Ijen felbentoilDen berbinDen/ te 
toefen (traffe toeeberg op alle De gene Die pet fouDen 
toillen bepaen jegenë Hem of Dc^Ijne / Daerentoag 
00b memanb ban €De!en nocli aBeeflelijïiljeiD gefint/ 
om aen Den ïioninh peifoonlijb tc reifen/ geDartj* 
tig 3ünöe De reifen ban DcnjBarguig ban Bergen/ 
enDegl^eeren ban fiaomignp / nortjtang bonDenDe 
Staten goeD Den Uontnb alle gelegentbeiD te laten 
toeten/ oobmeDeop tenboojfïagbandon 3lan/op 
Dat fpacn Den ttoninb mocDten berfoefeen eenen an* 
Deren 3Mnce ban Den bloeDe tot ^5ouberneurin3ij> 
ne iplaetfe. tmfo Hebben fp Den 24. Dugufit aen Den 
^oninb allegelegentOeiD obergefclpeben/ en Den 8. 
September / Daer op continucrenDc / Hebben fp feer 
ernfïig aengcHouDen en oomiocbelp gebeDen / om 
eenen anDercn «aouberneur in <Don giang plaet* 
fe/ gclpb nitte nabolgenDe ttoe bneben te fien ig/ 
en cerft Die ban Den 24. SEugufït / luiDenDc alg 
bolgt: 

HEere, alswy meenden dat alle faken ftrekten tot naiffför 
oprechtigheid en gerufteid van den handel van ^j1 

herwaers-over, volgende de goede hope die wyhad- 
den gekregen, mits dat Don Ian met ons hadde ge- raclant 
tradleert in den naem van uwe Majefteit, en ook 
mits de beveftinge daer naer volgende , waer af wy 
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CientaaH 0nianx rekeninge en bewijfinge hadden gedaen door 
'mgufa onfen brief, den welken den Biffchop van Rijp gêfarite 
i ƒ77* des Paus van Romen tot uwe Majefteit heeft met hem 

gebrocht in Spangien, mits welken wy uwer Maj. ver- 
maenden van den ftaetdaerwy ons in vonden geftelt, 
en van de forgelijkheid voor handen wefende, over¬ 
mits de fwarigheden daer wy in waren ter fake van de 
Hoogduitfe: enfowyom met hen-luidente overko¬ 
men van uit den Lande te fcheiden , hadden doen bie¬ 
den goede weerde en rechtveerdige prefentatien haren 
Colonellen en Officieren door fommige voornaemfte 
Heeren van defen Lande, fy hen-luiden daer toegeen- 
fins en hebben willen voegen: ja daer tegens, niet 

;f. 282.) fonder verachtinge, eindelijk verklaerden dat fy met 
niemanden anders en fouden handelen dan mee Don 
Jan : waer door wy zijne Hoogheid vaft ootmoedelijk 
hebben gebeden, te willen de fake door fijne verfno- 
gentheid middelen: welk hyons vryelijk vefwilgde: 
alfb dat wy begoft hebbende met hen-lieden te hande¬ 
len onder de autoriteit en door het middel van den 
voorfeiden Don Jan, en van d’Ambafladeurs van de 
Keiferlijke Majefteit, hy hem lo ver heeft verklaert in 
de tegenwoordigheid van onfe Gedeputeerde, dat in 
gevalle fy niet en wouden aennemen fo redelijke pre¬ 
fentatien hen-lieden gedaen,hy gelooft heeft met ons 
aen te (pannen door alle middelen, ja indien het van 
node ware, door wapenen hen-lieden te brengen tot 
redelijkheid: wel wetende dat wy ons felven meerbe- 
fwaerden dan wy wel mochten verdragen : jadefelve 
Don Jan fiende hierin onfe vlijtigheid te boven gaen- 
de onfe gewoonlijke macht,heeft vrywilliglijkgepre- 
fenteert te fchrijven aen uwe Majefteit, om behulp 
te hebben van eenige fomme van penningen uit Span¬ 
gien tot verlichtinge defer Nederlanden: ons lieden 
te verftaen gevende dat hy tot defe daed derwaers be- 
fteldeden Secretaris Jan d’Efcovedo: welk ons allen 
hadde veroorfaekt feer grote vernoeginge, ja een mer¬ 
kelijk betrouwen dat al ’tgene datter belooft was door 
de voorfeide Pacificatie of bevredinge , foude van 
point tot point onderhouden worden: en dat hy ter 
goeder trouwen met ons handelde, en met fulkeop? 
fechtigheid alswy deden: Maerfo ver ift van daer ge- 
weeit, dat de vrucht die wy hoopten foude Zijn ge- 
volgt , dat' ganfehelijk ter contrarien ons on verflens 
gewaerfchouwet werd, hoe de voorfeide Don Jan (na- 
demael dat hy hadde te Namen willekom geheten 
Mijn-vrouwe van Vendome) was onder den fchijn 
van ter jacht te gaen haeftelijk vertrocken op het voor¬ 
feide kafteel van Namen, met fommige van de gene 
die in de voorleden turbelen en beroerten haer-lieden 
hebben'getoont aenhangers der Spangiaerden, en heb¬ 
ben geoorfaekt fo grote ongefchiktheid herwaers-over 
in ’t voorleden jaer: met etlijke andere die doorfon- 
derlinge wraekgierigheid oorfake hebben genomen : 
hebbende aldus dit vertrek voortgeftelt fonder wete 
of eenige deelachtigheid van den Raed der Staten, wel¬ 
ke uwe Majefteit hem heeft gegeven, alfo de felve al 
t’famen ons dat hebben verfekert. Welk wyhebbeti 
gevonden feer ver van de goede hope die wy tevoren 
fo vaftelijk hadden ontfangen, door dien dat defelve 
Don Jan hebbende gemerkt de oprechtigheid daer 
met wy voort gingen , en ook beloften gedaen van te 
onderfoeken door informatie het ongelijk dat ons was 
gefchied, foude willen nemen een hele andere me- 
ningevandenftaet yandefe Landen, dan fijne voor- 
faten hebben gehad: Het is wel waer dat hy fijn voor- 
feid vertrek heeft willen verfchonen met de waer- 
fchouwinge die hy feid dat hem is gedaen door fom¬ 
mige brieven die hy heeft doen uitgeven ongerekent, 
als dat men foude t’famen overeen gedragen hebben 
tegen zijnen perfoon en tegen fommige perfonagien 
van fijnen aenhank, welk feer kleinen fchijn heeft : 
aengefien dat hy onfen Gedeputeerden niet en heeft 
willen noemen de fufpedte of verarchwaende van defo 
conjuratie en overeendraginge, noch ook deaenkla- 
gers van dien : om de welke te ftraffen, fo dat behoort, 
van wat ftaetof conditie dat fy hadden geweeft, Wy 
hem hadden geboden alle hulpe en byftand , ja ook 

II. Deel. 

garde boven de gewoonlijke, tot beter fekerheid va» 
fijn perfoon: welken geboden dienft hy heeft verwor¬ 
pen, aennemende daer en tuffehen vremd oorlogs- 
volk te voet en te peerde : fo dat het fchijrtt waerach- 
tigte wefen, dat hy in defer voegen heeft te werk ge- 
gaen, doende wel haeftelijk uitrichten fijne aénflagen 
over langen tijd beworpen , door dien dat hy heeft ver¬ 
ftaen dat fommige van fijne brieven en van den Secre¬ 
tarisjan d’Efcovedo gefonden tot uwe Majefteit zijn 
onderwegen afgenomen geweeft in Vrankrijk , en 
yoorts tot ons gefonden en gefchreven uit de cijfre, de 
Welke niet en konnen gelochent noch ontkent wor¬ 
den , fo om de ftellinge en ftijl, als om de hand felve in 
verfcheiden linien gefchreven door den voorfeiden 
Don Jan: de welke dat ook nieten heeft gelochent, 
maer feid alleenlijk dat fy op fommige plaetfen qualijle 
zijn uitgefchreven : waer af de copieby defe isi ge voegt 
geweeft, om dat uwe Majefteit van alles beter geinfor- 
meert mocht wefen. Daer en tuflehen hadde Donjan 
heimelijk in gekregen het kafteel van Antwerpen , on¬ 
wetens den genen die geftelt was Gouverneur t’onfer 
belieften, alfo bèfproken was door de pacificatie totter 
tijd toe dat de Generale Staten fouden vergaderinge 
houden, en hadde daer in geftelt eenen anderen, ef¬ 
fen tegen de privilegiën van ’t Hertogdom van Bra- 
band, en tegen de voorgenoemde Pacificatie die Don 
Jan fo hogelijk en op de Heilige Euangelien hadde be¬ 
looft en gefworente onderhouden. Het eindelijk be- 
fcheet van alle defen handel is blijkelijk genoeg gewor¬ 
den , nademaei dat door het vangen van Karei Foc- 
ker ons lieden zijn in de handen gekomen veel brie¬ 
ven van den voorfeiden Don Jan tot den Banerheere 
Van Fronsberg , en totten voorgenoemden Focker, 
waer door blijkelijk word verftaen en ontdekt , dat 
defe Don Jan ter wij le dat hy valfch gelaet maekte ( al¬ 
fo voorfeid is) van te handelen met de Hoogduitfe 
tot Mechelen voor ons lieden , dede onder de hand 
ganfehelijk contrarie, handelende met hen-lieden om’ 
hen te behouden in zijnen dienft, alfo hy die ook met 
der daed heeft gehouden, in ftede van fijn autoriteit 
en gelove te werke ftellenom die te doen ver trecken, 
alfo de voorfeide Pacificatie dat merkelijk itihoud: en 
hadde hem moeten haeften door alle middelen om tc 
vervorderende verfamelinge van de Generale Staten, 
en weder oprichten de oeffeninge der Religie in Hol¬ 
land en Zeeland, alfo wy het felve altijd grotelijk heb¬ 
ben begeert: En om de Hoogduitfe beter te bereden 
en te betrecken, heeft hen-lieden wijs gemaekt, en 
in ’t hooft gefloten fonder reden, hoe dat de Staten 
hen-lieden wouden benemen haer leven en betalin¬ 
gen , voorftellende noch andere aenüagen met de 
voorfeide Colonellen der Duitfen , om heimelijk te 
brengen indeftad en kafteel van Antwerpen fommi¬ 
ge vendelen knechten van Cornelis van Einden, die 
te voren de Stad hadden helpen beroven , en noch 
meer practijken daer toe. Ook fchijnt het aen eenen 
van de brieven die de voorgenoemde Efcovedo be- 
ftelt hadde om geld op te lichten , om ons te overval¬ 
len : al gehelijk tegen zijne beloften en tegen de Paci¬ 
ficatie. Uwe Majefteit mach hieruit merken of wy 
niet en hebben een rechtveerdige oorfake van het ge¬ 
voelen , aengefien dat defe Efcovedo fo lichtveerdig- 
lijkhem heeft verftoutte befwaren en fo on bedachte¬ 
lijk over te dragen aen uwe Majefteit en aen den voor¬ 
feiden Don Jan defe Nederlanden en fommige voor¬ 
naemfte perfonagien : welk voorwaer een feer vremde 
fake is, en feer ver van het fchoon gelaet dat ons d’een 
end’ander coondeen verfekerde, waer af wy van uwe 
Majefteit recht en reden begeren tegen den voorfeiden 
Efcovedo, niet Willende hetquaed dat hieraf fal ko¬ 
men , aentijgen Don Jan ( den welken om getrouwe¬ 
lijk voort te varen wy gefonden hebben copie van de¬ 
fen brief) maér den voorfeiden Efcovedo. En ingeval¬ 
le dat de voorfeide Don Jan hierin voortvaert,fo pro- 
tefteren wy voor uwe Majefteit van ’t felve dat wy hem 
hebben gefchreven ,alfo uwe Maj. fal fien uit de copie 
van onfe brieven. Want door dien dat wy defe voorle- 
dene maenden in alfulken uitterften nood zijn geweeft? 
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Het elfde Boek. *577- 
overmits de gerechtige miftrooftigheid des volks, welk 
niet langer en mach verdragen de ongerechtige quella- 
gien en lafteringen daer met fy verdrukt zijn geweeft: 
fo en willen wy dies geenfchuld hebben, indien door 
quade vorderingede faken wederom keeren (welk ons 
feer leed ware) in de felve, of ook in meerdere forge- 
lijkheid, aengaende de Religie, en ook mede de be¬ 
hoorlijke gehoorfaemheid tot uwe Majefteit : nade- 
mael dat wy d’een en d’ander fo ver hadden wederom 
gebracht en gericht, dat indien het door defe valfche 
lafteringe en quade dienden niet geheelijk en waer be¬ 
dorven geweeft, grote apparentie was geheelijk te ver- 
fckeren in luttel tijd den ftaet van d een en van d ande¬ 
re. Uwe Majefteit fal fien, om de lankheid te fchou- 
wen, wien dat wy voor feker alle dit quaed toefchrij- 
ven, alfodat in effeéfc waerachtig is, om te ordonne¬ 
ren den voorfeiden Don Jan, fo haeft alft mogelijk is, 
te volgen de heilige intentie van uwe Majefteit, de 
welkevaft van weerden heeft gehouden en beveiligt 
den peis dien wy hebben getradeert van Gent met 
den Prmce van Orangien, met die van Holland en 
Zeeland, en het eeuwig gebod te Bruflèl uitgeroe¬ 
pen den 17 dach van Sprokkel left geleden, op dat 
d'een end’andere te werk worden geftelt in alle Gjne 
poindlen, alfo de voorfeide Don Jan het felve ook 
heeft gefworen : verwerpende alle bedriegelijke be- 
vangingen tot weldaed en welvaert van defe landen, 
en van de vaflalen die uwe Majefteit daer in heeft, de 
welke begeren te behouden de Religie en de autori¬ 
teit van uwe Maj., en hen te bevrijden van alle tyran- 
nie, daer alleenlij ken na gehaekt hebben tot hare eigen 
bate, infonderheid de gene die men heeft doen ver- 
trecken uit den lande, en meer andere die lieten blijc- 
kendat fy van den felvenaerd zijn. Ordinerende den 
voorfeiden Don Ian van hem te doen, en uit den lande 
te doen yertrecken alle de gene die dit opfèt vervorde- 
deren, tegen God en tegen reden: al tot weldaed en 
welvaren der faken van uwe Majefteit* 

Heefe wy bidden ootmoediglijk den opperften 
Schepper te willen hehouden uwe Maj. in fijne Heilige 
bewaeraiflè: ons lieden gebiedende in alle ootmoedig¬ 
heid en onderdanigheid tot de goede gratieder felver. 
Uit Bruflèl den 14 vand’Oogftmaend, if 77. Onder- 
fiond gefchreven : uwer Majefteit feer ootmoedige en 
gehoórfame onderfaten , vaflallen en dienaers , de 
Generale Staten van Nederland. Meer onderflond: 
Door bevel der voorfeider Staten, Cornelius Welemant. 
Het opfchrift was: aen den Konink. 

«Den tmef öcc Jlwen Staten aen hen ïiontnïi han 
hen 8 ^eptemb?isi/toasiliuöenlieahïbolot * 

Eer, wy hebben gehad eenen onfprekelijken rou¬ 
we om het begrijp Welk Don Ian in fijnen fin 

heeft gevat, van eenig quaed voorftel tegen fijnen per- 
föon, waer af wy niet en twijffelen uwe Majefteit en 
fy dies gewaerfchouwt, welke, niet tegenftaendede 
prefurnptien en tekenen die fijne Hoogheid ons heeft 
doen verftaen, Wy niet en fouden konnen geloven 
dat door het middel van eenige van de Staten alhier 
verfamelt foude zijn, gedacht of Over een gedragen: 
en noch min (alwaert alfo) dat yemand van alle de on- 
deffatëtt van herwaers-over foude hebben derren he¬ 
fteen de daéd, én een fo onbetamelijk engrouwelijk 
werk, wel verfèkert zijnde dat fulx foude van allen in ’t 
generael (alfo wel réden is) fo feer gevoelt worden, 
dat éenover-grote wrake daer na foude gevolgt heb¬ 
ben. Maer niet tegenftaende onfe bewijfingen en ont- 
fchuldingen gedaen aen fijne Hoogheid, de felve blijft 
vaft ftaende op defe begrijpinge en inbeeldinge, en 
heeft haer fo ver laten beredenen, datfy alsbevreeft 
wetende van denaenflagvan defe overeen draginge, 
is vertrocken om haren perfoon te verfekeren op het 
kafteel van Namen, in fulker voegen dat daer door alle 
dé wereld gefchandalifeert is, en dies te meer, om dat 
fijne Hoogheid recht voor het yertrecken binnen den 
fel ven kaftele ,en wetende noch in de ftad van Meche- 
lên, fonder onfeweteen fonder dewete vandengan- 
fchen Raed van uwe Majefteit, heeft gehandelt met de 

Hoogduitfe krijgflieden, om die te houden van nieuws 
in den dienft , in ftede dat wy traceerden van de 
felve te betalen en oorlof te geven, volgende het ac- 
coort van de pacificatie, fo alrede den dag van haer lie- 
der afdankinge beftclt was van fijne Hoogheid felve op 
den 14 dag van de Hoymaend leftleden : welk een fo 
onverfienelijke en fchandeleufe fake is geweeft, dat (F*lS3>) 
daer door fufpicie is gekomen van eenige andere in¬ 
tentie dan fijne Hoogheid heeft laten blijken voor ons: 
Hebbende hier door ook een oorfake gegeven tebe- 
fichtigen de brieven over en weder gaende, waer af 
fommige opgenomen zijnde,hebben alfo vermeerdert 
en beveiligt de voorfeide quade vermoedinge en ge- 
meine meninge van bedrog, dat wy allenf kens zijn ge¬ 
vallen inalfulken termen daer wyonstegenwoordig- 
lijkin vinden : fo dat fijne Hoogheid haerfelven oor¬ 
delende voortaen onbequaem te wefen, om herwaers- 
over te gouverneren, ons lieden heeft verklaert als ons 
verlatende ,te willen begeren oorlof van uwe Maj. om 
van hier te vertrecken, ons lieden ’t felve hebbende te 
kennen gegeven » omdatwy mede ons devoor fouden 
doen,om uwe Maj: ootmoedelijk te bidden ,om te heb¬ 
ben eenen anderen Gouverneur van fijnen bloede. En 
nademael dat het alfo is, hoewel dat het ons qualijk ge¬ 
noegt, en dat wy om de wijf heid en veelderhande 
deugden, en'goede geftelteniflen van Don lans per¬ 
foon hadden ontfangen groore hope en goed herte: 
nochtans fiende dat fijne affeCie tot onfwaers ver- 
vreemt was, en wederom daer tegen de herten der ge- 
meinten vervremtvan fijne Hoogheid, overmits fijne 
fufpicien en wantrouwigheden : io en hebben wy niet 
willen laten feer ootmoed iglijk te bidden uwe Maj. dat 
haer believe ons te verfien,na dat fy fiec dat onfen nood 
vereifcht, en volgende ook de begeerte van den voor¬ 
feiden Don lan , van eenen anderen Gouverneur van 
fijnen bloede, en eenen alfulken voor defe reife die fo- 
danige fufpicie en wantrouwe nieten hebbe, als voor- 
feid is,en fo aengenaem den Staten van den landen: op 
dat de gemeinte dies te beter mocht gehouden worden 
in goeden dienft fonder overtredinge of overdaed, 
waer voor fekerlijk wel te forgen is,overmitsdefe nieu¬ 
we alteratien: betrouwen dies niet te min, dat op de 
hope van eenen alfulken nieuwen Gouverneur als 
voorfeid is, wy ons alfo fullen te werk ftellen, datter 
geen ongercgeltheid en fal gelchieden: en dat de twe 
poinCen van uwe Maj. óp ons lieden begeerten der 
felver belooft, aengaende de Catholij ke Roomte Reli¬ 
gie, en fijne behoorde gehoorfaemheid,fullen ganfehe- 
lijk onderhouden worden.Bidden dies halvén ootmoe- 
diglijk uwe Maj. daer niet aên te twijfelen ,hoedanige 
dingen datmen haer ter contrarien mocht by brengen, 
indien ly onsbyftanddoe, en verfie van eenen fuiken 
nieuwen Gouverneur, als voorfeid is, haeftelijk,often 
minften ons terftond late wetc.tdoor fijne letteren fij- 
nen goede willeen meninge : authoriferende daer-en- 
tuflehen eenen Raed van Staten tot den gouvernement 
te: welk heel noodfakelijk is om te maintenéren en te 
onderhouden den fwaren laft van de Staten, en ’t volk 
te houden in onderdanigheid : en dies te meer, ift dat 
de voorfeide Dön Ian vertrekt of van ons gaet: bidden¬ 
de feer ootmoediglijk uwe Maj. dat defe veranderinge 
ons lieden nieten wórde geweten, die niet anders en 
begeren dan te blijven in de oude en Gatholijke Reli¬ 
gie , en onderdanigheid van uwe Maj., fulke alswy 
hebben betoont den Keifer fijnen Vadere zal: gedach- 
teniflè: maer ’t felve eer te wijten enigen ongevalligen 
ongeluk onverfiens overgekomen tot ons groot yeN 
driet: biddende den opperften Schepper dat hem beliè- 
ve door Gjne Godiijke goedertierenheid dat te bete¬ 
ren : gelijk wy den felven ook bidden,dat hy uwe Maj. 
wil bewaren, en haer ingeven, ’t gene dat dient tot Ta¬ 
ligheid en rüfte van fijn arme en bykans vervallene 
onderfaten van herwaers-over. Uit Bruflèl defen 8 va» 
de Herfftmaend, 1577. Het onderfchrift was: uwer 
Maj. Generale Staten van Nederland, öcc. En meer on- 
derwaers: door ordinantie der voorfeide Staten. Ge- 
tekent Cornelius Welemans: het opfchrift was: aen den 
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*5 77* Oórfpronk der Nederlandfe Beroerten. 8o.$ 
O watrciit befen tijb/ öeeft men bergaen uit een mif? 

5oK/ / gefcb?eben tot &int Eaureno le Heael / Den 
tiijcem 24 gluip i 5 7 7. Doo? Cbarleo 25enbeqtun / gefonben 
f">S aen 3©ong. ban Der jgseffe/ Heere ban $03etet/Cbel? 
£nSr man ban beo Coninr Carnet/toefenbe tebtectijötn 
«ontoft ’tiof bandon San/ bat albaerin ’t felbe Ciooger/ 
gj| „ beo nactjtO/ omtrent n uren feer oetócïbtg begon te 
^uot bonbeten/bliremen en toapen/batfe meenben bat De 
&. 3Uip toecelb begon te bergaen / en bacr guam een getoelbi? 

gen bonbetgag in De bobenlie galerpe ban ben toten 
pea baetmen opgaet en be blocben Dangen / en meteen 

eertbebinge fo guambenb?artbboben bp betbtuiOin 
ben toren / en begoft fo bebement te b?anben / bat men 
bermttO be engte niet en Honbe fïfffcn / en be grote me? 
nigte ban ’tloot batter toao begoft te fmelten met alle 
be blocben Die baer Dingen/ en bacr toao geen remebie 
anbero/ban bat men opteneetgagietoelttoe boeten 
DibaerDe b?acbt/enbenb?anb albaer op met getoelb 
febutte. I^abbe DeConinB baer niet p?efent getoeeg 
batbol&fouben ’tHof en ’tConbent gepilgeert Ijcb? 
ben / fonber ben b?anb te leffcDen / notb toaren in be 
^acriltpen alle ornamenten ban binnen tot gofbet? 
nielt / ban buiten ongefebenb toefenbe. 

*rvc Staten ban ^oiianb babben om bemoettoil 
KJ* J-^bie be folbaten ten platten lanbe toaren ptegenbe/ 
5ai? cêebafiiaen C?aenbalO ^ebout tot ©aerlem / com? 
<£*&out ititfftc gegeben / aio 3tanbb?og/ be toeln onber ben ge? 
eSrirm menen man genoemt toao föobe-roebe/ombctlanb? 
tocrö bolbboo? alle moettoilligbeben / fo bet folbaten aio 
pno* anbere bagabonben en afgebanbte folbaten te heiligen 
w £n öefcjjetmen / be moettoillige te bangen en boen 

graffen. ^efe boo?f3 CraenbalO/ met 12 fijne Die^ 
naerO gegaen toefenbe op ben naefl laetgenSulPuit 
Haerlem Doo? ©elfen / 25ebertoijb en anbere 3£o?pen/ 
fijn beo abonbO gebomen tot Bergen buiten Sülbmaer/ 
altoaer fp bernaebten op beo boo?f5 CraenbalO of 
3lanbD?ogo Hofgebe / baereenbuifmanoptooonbe/ 
genaemt peter Sacobf3. beOanberenbaegO ’Omo2? 
geno iO bp met alle fbn btenaero / Uitgenomen ttoe bie 
bp fijn paeröen bleben / gegaen naer ^cboojl / en fijn 
fjem op ben toecb te gemoet gebomen berfebeiben fol? 
baten / ban ttoe / ban D?ie / ban bier/ btjf/ féo / min en 
meer bie bP alle naer baer pafpoo?te b?aeöbe / en fo be 
felbe geen pafpoo?te en babben/beeftbp eenige belaft 
toeberom na baer febanfe te gaen/ eenige gingen goeb? 
toillig / eenige geb?ongen toeberom/ eenige liet bp paf? 
feren/ ben niettemin belaftenbe ben butfman geen 
oberlaft te boen. f€ot ,^cöoo?i een toijle tijb getoeeg 
3tjnbe / en toeberom op fijn Igoffïebe gebomen toefen? 
be / fittenbe met ben buifman aen tafel toat eetenbe / 
3pnalbaeropbe^offiebe gebomen eenenboopfolba? 
ten/na giffinge omtrent 80 fterb of meer/ feer b?efelijH 
roepenbe of tierenbe / febietenbe Doo? be glafen/ en roe? 
penbe ber/ ber/ ga boob/ ga boob/toaer iO ben fcbelm: 
’ttoelbborenbe eenige ban fijn bolb 3ijnin buiO gelo? 
pen/ feggenbe bier iO onraet. CraenbalO bit bergaen? 
beioatbter ten Duife uitgelopen om fijn lijf tefalbe? 
ren / ban io grar ban be boo?f5 folbaten met een groot 
geroep en furie gebolgt/roepenbe al ga boob/ ga boob/ 
en Hebben bem aibacr met bare rappieren boo?geBen/ 
en fcljentlijb berinoo?b. HP niet anbero bonnenbe fp?e? 

jjj' ben / ban J^eer genabe/ iffer geen genabe. ï^etbobe 
Jüt licljaem gefeboutoen 3ijnbe/ iO bebonben bat bp Dertig 
teer toonbenbabbe/ fo groot alOblein/ en ’tfelbe gebaen 

bebben in ’t buiO alle bigen en baffen open gega? 
fotian gen/ en ’t gene baer intoaomebe genomen/ fofpoob 
«ottfm gebaen en genomen bebben al ’t gelb bat bP ober bem 

babbe/ toefenbe 220 gulb. bp bem mebe genomen om 
* 1 paerben te bopen / nocb een gouben ftgnet en gouben 

blau/eneenbiamant/en nocb omtrent 100 gulb.in 
gouben gueben b?eemb gelb / ’t toelb bp getooon toao 
bPbemtetoagehboo?fijn plaifier. ©öfbanbé felbe 
folbaten 3ijn ’t ontlopen / bie men meent be p?incipael? 
ge ban ’t feit getoeeg te 3ijn / ban b’anbere 30nber een 
Deel gebangen getoeeg / botb cn toeet niet toel offer ee? 
aige aen ben lijbc 3ön gegraft/ ban bebbe bergaen bat? 
ter ttoe baenbelen om 3tjn gecaffeert getoo?ben. 

II. Deel. 

^eere ban ©tlle gelijb top berbaelt b^ben/ 
J-'toao ban ^on ^an berfetoeben binnen jfeecbe? 
len bp bem te bomen / toaerom bn uit ©lieflanb naer 
jBecbelen reifbe/ bocb bp guam te late/alfo^on 3fan 
al hertogen toao aio bP baer guam/ ’t io toel toaer bat 
<©on San bem baer na berfc&eef tot karnen bp bem 
te bomen/ ban alfo be faben boe feer beranbert toaren/ 
bat Dp 00b te Jlechelen 3ünbe be boojtfe breeg/bleef 
bpetlijbe Dagen albaer leggen/ baer na toat gebetert 
toefenbe / reifbe bP na 25?uffel / en bielbficb aen bet 
Staten 3ijbe/ toaer boo? bP baer na commiffie breeg 
om te gotiberneren be lanben ban ©?teganb/<©?oenin? 
gen / 3^ente/ fCtoente en Eingen / baer bP feer na ge? 
gaen babbe. ^e ^5?abe ban 25offu toao ’t felbe gou? 
bernementgenoegfacm toegefeib boo?Debomgeban 
^©onSan/ banmetteberanberingebap bot innemen 
ban karnen / fo toerb be boo?f3 «0?abe ban 25offuam 
Dcro geemplopeert/gelijb t’3önber tijb gefeiö fal toer? 
ben: en be ï|eere ban ©tlle en ©offu toerben t’famen 
goebe b?unben / en be <©2abe ban 25offu nobe bem teri 
eeten / fo batfe malbanberen goebe ciere aenbeben / en 
alle fufpicien bie fpopben anberen genomen babben 
aen b’ccn 3tjbe gelben. 5^e i^eere ban ©ille febteefuit 
25?ugel aen Sonbljeer Soban ban jBateneffe ban 
3©pbifma/<©2offaert op ’t £jut0 tc Heeutoerben Dat bp 
foube goebe toacfjt bouben / en bat bp D’anber ^ogen 
fulr 00H hermanen foube/ op bat geburenbe fbn aftoe? 
fen alleo in goebe rug moebt blpben/ bat bP Ho?tO ber? 
boopte baer toeberom in fijn goubernement te bomen. 
$u fo toao ben roep in ©?ieganb gebomen bat ^af? 
par üïobleO i^eere ban 25illp/ bie «©ouberneur ban 
©?ieganb toao getoeeg / fecretelpb bp <©on San toao 
getoeeg / en batbp bolb aennemen foube boo?ï©on 
San/ om in ©neflanD te ballen. Sn ’t begin ban 5du? 
gugo toao binnen doeningen gebomen ^rancopO man? 
SBapart/ bie©?oboog banbenboo?f325iiip toaOge? «n# 
toeeg; befe toerb uit fufpicie albaer gebangen geno? 
men/enmenbonb b?ieben bpbem bie 00b feer fufpi? fffSiï* 
cteuotoaren/toaerom bP ppnlijb onberb?aegt toer? foae? 
be: en bp bebenbe bat 25illp ban mentnge toao op balfSJ, 
<©ugg met 15 benbelen bneebtenen 300 peerben in tmb 
©?ieganb te bomen / om be febanfen ban Cogma? Wnwti 
boo?n/(bie dartelt CnteO eergmaelo gemaebt babbe/ S' 
baer hopman Kcpntb <©ebema <©?ietman ban Col? 3enan' 
lum met een balf benbel binnen lag/ be anber Helft lag aen. 
inbe fcljanfe ban ïemmer/en be febanfen ban floten/ 
Jfêacbum en j|inbelopen toaren befet mettet benbel 
ban hopman Slrent ban <©emen/ beibe benbelen ban 
ben regimente beo <©?abe ban 25offu) teontfetten/en 
Zelfstel te berraffen/en alfo boo? bulpe ban föne goeb? 
gunfïige toeberom in ’t goubernement te bomen. <©06 
toerben toeberom gebangen 3&octo?<®eo?g3©egen? ®octoz 
b02p itacD beo Coninr in ©?ieganb / en *®. Soban be wtm* 
IBepofte Eieutenant ban <©?oeningen/ uit fufpicie bat 
fp metten boo2f3 23illP berganb en cojrefponbentie SSfig 
bielben. 3©egenbo?p toao gebluebt opte frontieren aetwn^ 
ban be <©?ente ban toaer bP toeberom gebaelt toeroe/8en' 
en aio Dp belopen toerbe / io bp ttoemael beftopmt: bP 
toerbe op bet Hageeltot Eeeutoerben geb?acbtenal? 
baer betoaert/b’oo?fabe 3önber gebanbeniffe feibe men 
te toefen be belijbeniffe ban ben gebangen ©?oboog. 
<©ob toaffer een b?ief ban 25?uffel gebomen ban map 
ten i^itfen aen Sonbbeer ^oco ban |©artena / toaec 
in bp USartena bermaenbe/ om nu metten UefbebberO 
toel toe te fièn / om niet berrag te toerben/ en be boo?f5 
l^itfen babbemebe een b?ief aen De<©ebeputeerbe ban 
be Staten ban ©?ieganb gefcb?eben/ inboubenbebe 
gelegentbeib berfabe tuffen ^on San en De Staten 
<©eberael / en bet beguit föno b2iefo toao/ bat be&ta? 
ten batt ©?ieganb toel boo? baer mochten fien / bat fp 
boo?benaengag bandon San/ban be Kobligen of 
be ©?iefcbe ^pangiaerto niet berrag en too?ben / tot 
een eeutoige febanbe en berberf ban ©?ieganb. 

3©pbe ban <0outum Stoutenant ban be JlepniB 
^ebema/ toao met 230 man in 9Cugugo gebomen 
op brt ©liet/ een boo?gab ban Seeutoerben / bie 
ban Der^tab niettoetenbe toat bet te bebutbenbab? 
be/ en toaren bacr niet toel in te b?cben<. 3©pb?ban 

<©bbb 3 aebtes 



By© Het 
échter op ’t bafieel fcomenbe / machteden jBarfebaih 
iBatbeneSbroet/ Dat f}zt gocd toare dat men fijn fot- 
Daten mede achter op’t buts liet Ito men/ oro’tbolh 

lF-l8<-) niet te beroeren/ JBateneS lietïtettoe/ tonendebaer 
in fijn grote fïccbttgbetd / toant fp toaren toel ttoe* 

s®pBe mael fo fierb als bP met fijnbolb. ^ieuöoo?guam 
Xmmi «n groot rumoer tndefiab/ De 25ojgeren meenDen 
«iet fon Dat fp Der raDen toaren / en ipateneS Öier oDer Derifpt 
fottiaten 3^/ totiDefe een Dag of ttoe Daer na Doen bermen 
Sr ton / öan fp toilDen ’t felbe niet Doen / en hebbende ben 
meeat* terfionD in De toapenen begeben/ bobben bom met 

elfde Boek, - i $77, 
gen baren ober DeJBaertop Hoorn / bot eenein Den 
btjb gelegen tuffefien Bpbamen Kufienburg / febei* 
bende Ijet toater ban De 3©aert ban De binnen lanDen / 
en bet anDer omtrent SUbenfjorn / Daer toe fi> alle be 
materialen ban bout ten bollen bearbeid en gereet ge* 
maebt bebbenDe / om in alDer ple Den bjjb boor te flc* 
ben / en ’t felbe ©erlaet te leggen / hadden ’t felbe op 
febet gebefitneerDe plaetfen laten brengen. Het toelbe 
Die ban 2tlbmaer hernomen bebbenDe/ acljtenDc Dar tumm 
fp Daer bp groteltjr fouDen geintereffeert 5fin / bobben Ëe toan 
ben met bliegenDe baendeis geafitfteert met Den 

fijn bolb ontmant / ben De bjapenen afnemenDe/ en; Schout / 23urgemeefieren en Schepenen laten bin 
ft cel tian 
%eeiu 
tseröcn. 

jBatljeneS genoeg ais gehangen bouDenDe/ maeb 
ten fp ben meefïer ban bet bafieel/ Detoacbtenmet 
baer bolb befettende/toaer boor fulbeuroep en allarm 
tn De fïaD quam / Dat De geljele 25orgerpe ben nacbt en 
Dag in De toapenen fielden/ en quanten Dert eerften 
September omtrent te elf uren Des mibbaegSboor 
De N?oftDents Deure / roepenDe en tierende feet fefirte* 
bdijh/ gp fult De folDaten ban’t bafieel of blob-buis 
Docngaen/ ofgpfultet ontgelden / en Dat totllentop 
(riepen eenige j Dat gp Dit Doet Doen eer top eten of 
tomben/ ofeectop’tgetoeer afleggen / etntelijb is De 
fahe herdragen mette foiDatendat fpDaer af treeften 
fouDen/ men fouDefe 13. toeben leninge geben/ Die 

’titafïeci De25orgerenop brachten/ en fo togen fp Den 2 Sep* 
fean tembés tegen Den abonD Daer af / ’t geld ontfangen* 
gXn De / bedragende omtrent 3300 gulden. ffêatenes 
ssojbine* is Daer óp geblcbcn/ Doebaisgebangenman fonDer 
üfrom eenig gebied/ 00b fijne folDaten Daer op gelaten tot 
EL nader ordonnantie ban De Stadhouder Diemen alle 
rnioWt; uren toas bertoachtende. €n 3ijn Daer noeb op ge* 
segeten. togen fefitg purgeren toel getoeert / met ttoe Ca* 

pttetnen/Den eenen toas ïïcpmbbanCammtnga/ en 
Den anderen 2Cefge Hormanf5 2Surgermcefiec ban 
EceutoerDen. Be 25orgercn hadden bot bafieel toel 
gaerne terfïonD afgebroben/ Dan ’t felbe en toilde/ ber* 
mits De aenfiaende bomfie ban De Stadhouder / niet 
3|jn/ Doch ’t felbe bafieel/ais 00b mede De bafielen ban 
Harltngen en StaberDen / 3ijn Daer na gefliebtet / ais 
t’fijnder plaetfen gefeid fal toerden. Bte ban Den Hobe 
ban ©2tefiand/ Deden De €aptteinen en 25o?geren Die 
op bet bafieel ofblob-buis getogen toaren eenen eed 
Doen/Dat fp’t boorf3 bafieel tot beboebe ban fijne |Baj. 
trouto’lijb betoaten/en Den Stadhouder t’fijner bom* 
(ie toedcr leberen fouDen. 

Ben 12 September quant De Hoere ban ©t'lle to e* 
Derom in ©rtcfianö / met bolle eommiffie in fijn gou* 
ijernement / en men bcgofl Daer na te bandelen met* 
ten ttoe luitenanten ban De boo?f3 ttoe hendelen 
^oogduitfen/ leggende inde boorfcljreben febanfen/ 
alfo De ^opluiden berfebert en in banden toaren ge* 
bregen: men is met baer en baren brbgfiuibcu aldus 

ümnfie oberbomen/Datmenfc fouDe betalen Drie maenDen fol* 
Die/ en een maenD leninge/ en noch 3000 gulden aen 
fcbnlden/ Die De folDaten fcbuldig toaren/ en toat 
bun meer fouDe refleren / fouDe bun betaelt toerden op 

Sm* fiJïbe termijnen/ ais De andere folDaten onder bot 
tingein regiment ban^ofTu/ fouDen toerden gecontentcert/ 
befepn* m 0p ïjjc conditiebcbbcnfp De febanfen obergelcbert 

in banden ban Den boornoemden Stadhouder/ en 3ijn 
ian&. De febanfen Daer na gcfïïcbt en ter neder getoorpen. 
©e 6ee* ©oorDcrS DeDe DcStaDljouDer aen alle De <0?ietenien 
ren ban in ©?icfïand fcbrtjben / Datmen De buifluiden op ge* 
EmLr'ti3cec foaüe fielten / en Dat elite <0:ïetenie D?ie mannen 
tJcn apT fouDen boorflcllen/ om Daer uit bp bom eenen berbo* 
Bctocft ren en tot hopman gcflelt te toerden / ’t toelb alfo ge* 

öaen toerde/en toerden Daer na alle fo ïjoptuiden/<©f* 
ficieren als gemene luiden / geediefjt / om Den Stad* 
houder en Staten getrou te 5tjn. <©it meende bP in De 
<0?oeninacr mede te Doen/namentltjb De boeren op ge* 
toeer te (tellen / Dan Die bande Staten toaren Daer 
tegen. 

Omtrent Defen ttjd bobben De 25urgemeefleren ban 
l^oorn ten berfoebeban febere Dorpen boor bon geno* 
men ttoe ©erlaten te leggen/om mette fcljuiten begua* 
rneltjb boo2 Den Dojpen / gelegen bp goorder 2111b* 
maoc/ ais Scbagon/ EangeDijb en andere te mo* 

cnac* 
roo?ö 
mette 
folöaten 

Den op Den 1+ SoptembriS / ter plaetfen Daer bot 
i boorf3 bout gebroebt toas/ en’t felbe altemaelinden 
i b2andgcfleben. hieruit toas gefebapengrote ftoa* 
1 rigbeben te bomen/ toamdie ban Hoorn’t felbe alfo 
nieten toilDen laten paffeten / Daer jegens meenden 
Die ban 2llbmaer Dat fpiuiden toelatende/Dat De boorf3 
©etlaten fouDen toerden bolmaebt/ Dat alle De Dor* 
pen Die als Doen tot 2llbmaer ter merbt barende / nu 
Door’t gerief Der boorf3 ©erlatenalle tot Hoorn baer 
merbt-Dagen fouDen houden/ en fpiuiden geheel ne* 
ringloos fitten. Be (©ouberncurgionb-boorBiDe* 

irieb Sonop/ toas bier in feer beladen/ alfo bioc 
! uit geen blein ongeIubenfcbeentebertoacbtonte3bn. 
Heeft bpderbalben’t felbe aen Den PrincebanBran* 
gten terflond obergefebroben. Be gedeputeerde ban 
teibmaer fonden 00b bare gedeputeerde aen fpn <£r* 
cellentie / berfoebende gemainttneert te toerden in bon 
luiden goed rcebt. Bie ban Hoorn fonden ban gelijbert 

i bare Bodeputeerbe aen Don ^rtnco/blagonoe obor Die 
ban 2llbmaor. 

Bo $2incc ban Brangicn toas Dees tijd tot Boor* 
truiden-berg / en lach op fijn reife om na 25rabanb te 
reifen/ Daer toe bPfoor gefolliciteerttoerD/ gebjbtop 
breder herbalen fullen/ bP on toas niet toel tebreden 
ban Defen ttoifl/ brefende boor meerder ftoarigbeid/ 
om ’t toelb teboorbomen/ hoeft bP goed gebonden/ 
beide partien te fenden aen Den Hobe ban HollanD/alS 
competente KeebtcrS in fnlben bas / om bp Den felben 
flrar Die boorf3 ban Hoorn ban allebordere attenta* 
ten te Doen ophouden/ admitterende De felbe nochtans 
tot erbibitie ban baer recht / en D’anber tot tocderleg* 
linge ban Dien / alft naer flijle en ordinarife manieren 
ban procederen behoorde/ ordonnerende boorts Den 
boornoemden Sonop middelretfiD alle goede midde* 
len te gebruiben/ om te beletten Dat fp D’een tegens Den 
anderen niet feitelpen noch met getoeld en fouDen at* 
tenteren. 

Be Staten Benerael / hadden tot Haeclem aen De 
Staten ban Holland en ZeelandgefondenDen©rp ten®*» 
beer ban 25affignp/en KoelanD Courtebille Schepen Zjg* 
ban25rugge/Detoelbenaeerbiedinge enallebriende* <©ebep» 
Ipbeenbeboorlijbe recommandatien / aen De felbe te ««te 
bennen gegeben en bertoont hebben / Dat naerdien De gaJcfn 
Staten Benerael en landen meenden/ obermitSDe 
folemnitetten / geftooren eden / enanderfinS/ eenen l*nöcn 
bafïen en onbecbrebelijben brede en rufte ober al te Snm 
hebben / alfo De felbe 00b toas geconfirmeert bp de üaerkm 
Uontnblijbe jBajcfleit. So toas ’t nochtans Dat 
Bon 5Ian ban Boftenrijb onlang te toecb fïellende 
fijnen herborgen quaden toille tot Defe landen / baDDe 
ingenomen bot fïot en (lede ban karnen / Cbarle* 
rnont / iBaricnborg en Samfon / fulje ais bP 00b bad* 
De gemeent te Doen 2Cnttoerpen / jBaeflricbt en ande* 
re plaetfen / en Daerenboben foefit te toinnen en tot 
hem te treeben alle De ffêagifïraten ban fïeDen / Colo* 
nellen/ Hopluiden en garnifoenen: ia ben boor te beu* 
Den en te fïipulercn / Dat fp eenen anderen eed contra* 
rie ban Dien/ Die fp te boren fijnder jBajeffcit enden 
Staten gedaen hadden / fouDen Doen / en ober fulr al* 
Ie middelen aenleide om De boorf3 pacificatie en con* 
firmatienderfclbcrtenietetedoen/ en Directelöb je* 
gen De felbe pacificatie / uit Hoogduttfiand/ 25our* 
gongen / ©ranbrijb / Sabopen / §talten / en Span* 
gten alderlep brpgflutDen/ fo te boet ais tepaerdete 
Doen bomen/om Defe Nederlanden te bier en te ftoeer* 
De t’ondetdrucben en te oberballen/ meer ais fp ott ge* 

toeefi 
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toeed toatenDe toelft fo notoir toag? Door lacelöcclep ges 
tntercipieerDe brieben Pan fgne J|oogBeiB/bat Bp’t fel- 
be niet en ftonbe locBenen/ alg? Bpooft BaDbe beftent/ 
rtabten men Bern copte oer felber BaDbe betoont / Boe; 
hjelïjp ’t felbe bcrnieenbe t’ercuferen op feher pretenfe 
tonfpiratie/bteljpfetbe/ tegen fijn perfoon boorgeno; 
men te 3tjn / ban De toelfte Bp nocfttang? tot toeel cetfen 
(feererndeltjft gebeDcn 3tjnbe) niet en BaDDetotllen 
Deaenjïagerg? of Die Daer ban De bJetemocBten Dra* 
gen /noemen /om tegenga De felbe te p20ceberen futjc 
alg? toel fouDe beBoren / alg? Daer ban iet toare. 

<&n toant uit De boorf5 aenjïagen/ feitelijfte atten 

plaetfen BleeB / Dat niet mogelijft en toag? Defe EanDen 
in Bare ouDe pribilegien / gerecOtigfjeben en brpBeben 
te mogen BouDen fonDer oorlog / ten minden Defenfnf/ 
tot toelft noteltjft toag? grote fommen gelDg?ban allen 
feanten pjompteltjB op te Brengen / en Dat Die bon fol¬ 
iant! en EeelanD bp De pacificatie te Cent gefloten/ 
geBouDen toaren met Ben eafifocieerbe ongebeinfDe; 
lijft en ter goeDer troutoen/ en Den ïngcfetenen ban Den 
Eanbe te Doen onbetljouDen eene bafïe en onbjeftelpfte 
brtenbfcftnp en brebe/ en in fulftee boegen D’anDer Ce; 
affocieerDe $robincien t’allen tijDenen inalleoccut; 
rentien Bpte daen/met raeD en DaeD/ met goeD en 
BloeD/ert (onDcrlinge ooft om uit Den Eanbe te Drijben/ 
en Daer uit te BouDen De ^paenfe en anbere uitBeerttfe 
enbreembelingen. ^o ftebben De boo2(5 CeDeputeet; 
De Ben-lutDen eerd boorgeftouben De grote ontaïlijfte 
rontributien / Die De boorfr anbere Probincien Boben 
alle onfpreftelijfte uitteringe en anDere fcBabe Die fp ge; 
feDen BaDDen / 3cDert De boorf5 pacificatie BaDDen op; 
gebeacBt / Daer in fp fudincerDen Dat Die ban J|ollanD 
en ^eelanDfeer luttel BaDDen gebragen engetjolpen. 
55aDen Daerom feer erndelijft ban toegen Decentrale 
Staten / Dat fp alg? b’anbere $robincien onlanrge; 
Daen BaDDen / tot onberdanten B«lpe ban De gemene 
toelbaert/ en namentltjft/ om uit te daen Deboo2f5 
brembe ftrijgg?luiben/ acco’Deren/ en in alber neerdtg; 
Jjeib opb2engen / en contribueren toilDenin BanDen 
banben €reforter Cenerael Der boorf5 Staten: eerde; 
lp Den BonDerden pcnninft ban alletiaeffeUjfte en erf; 
iijfte goebercn / of nabolgenbe Den ouDeu boet en guo; 
te/te toeten Die ban ï|ollanb/De fomme ban 400000 
gulbcnö Daer boren/ alg? BeDjagenDe De Belft ban gelij; 
fte collecte in 25?abanD gebaen/Daer en Boben ooft te 
accommoberen boor een Balf jaer lanften in te brem Sen / alg? De boo2f5 anDere Probincien gebaen BaDDen ( 

e generale miDDelen en impoden / De toelfte fp Ben bp 
eenige ercmplaren erljtbeerben. ©oortg? ooft tecon; 
tribuerenftaer-lieber guotein 2780000 gulDeng?ooft geacco?Deert en Begond te licBtenbp De anDere $?o; 

incien/ te toeten in Drie Diberfe partpen / alg? eene ban 
80000 gulDeng?/ D’anDere ban 700000/ en De DerDe 
banttoe milioenen/ alg? toefenbe ’teenigmiDDel om 
De boo?f5 uitBeemfe uit Den Eanbe te daen en BouDen/ 
be toelfte buiten toegen en recBten gepoogt BaDDen en 
nocB poogben / Den €Dclen en Zeereu ’t leben te bene; 
men / Den rijftbom Der EanDen teftentoaerg? t’applice; 
ren /en De gemeente in eeutoige dabernpe te Brengen 
en te BouDen: om Den toelften en alle anbere te fUrne; 
ren / toag? nobig De refidentie b002f5. 3£e boojnoembe 
25onDgenoten en CealfieerDe BaDDen ooft gelooft Ben 
geteetentoilbaerDigteiaten binben tot allenooDlijfte 
en reDehjfte peopofttien: en toant grotelijr gelegen 
toag? in De celeriteit en Baedigfieib / BielDen fp aen Dat; 
fein allen geballe promptelijft en in afftojtirtge ban 

) ’t gene fp fouDen mogen fcBuIDig 3ijninbeboorf5ge; 
Daen en nocB te Doen accorben/ metter Baed fouDen 
oberfcnDeneenfefter merftelijfte fomme/ alg? ten min; 
fïen 100000 Daelberg?. 

^efgeltjr Bielöen fp boor Den Staten ban ^eeïanb/ 
Dat De fetbe ooft bp probifie fouDen metter Baed fenben 
op Bare quoten /in De boorf3 accco?Den / ten minden 
100000 gulDeng? / en Datfe boortg? t’famentlijft fouDen 
toillen Ben-luiDcr CcbeputeerDe fenben bolftomentltjft 
geautorifeert/om metten anberen Staten / en Ce; 
mraelg? ban De punten te befoingeren en ecnen baden 

boetrefolberen op’t feit ban Der punten in alle De 
Eanben ban Bertoaerg?-ober / gelijft ’t felbe tot Diberfe 
reifentoag?berfocDt getoeed. 

<De Staten ban ï^ollanö en EeelanD BeBben Bier 
opfommarieboo? anttooo?D gegeben/ Dat fp-luiben banoe 
Ben toel getoont BaDDen op’tpoinct ban De tontrifiu; &taun 
ticninalg?gocDtoi!lig/ ia Boben Ben bermogen/Datfe jïïLjjr 
pjomptelijft BaDDen gecontribueert totte Betalinge ban zetten*. 
De palfe folDaten leggenDe in ï^ollanD 91000 gul; 
beng? 25?abanDgf gelD / ban gelijften tot erpulffe ban De 
^pangiaerDen uitten Cadele ban StrecBt BaDDen 3p 
gefurnecrt gefcBut en amonitie ban oorloge / Daer ban 
fp nocB ten acBteren toaren omtrent 11000 gulben. 
Cóft tot affidentie / eerd ban Die ban ©laenberen / en 
Daer na ban 25?abanD BaDDen fp t Baren Boden gefon; 
Den feftere benbelen ftnecBten / Daer af acBt of tien ben; 
Delen langen tijD Bp BenlieDen albaer toaren onDerBou; 
Den en betaelt getoeed / Bebbenbe niet te min tot Baren 
laden / ’t onberBoub ban Bare fcBepen ban oojloge / en 
garnifoenen/ tot Defcnfie en berfeftertBeiB DerEan? 1 
Den / metten principalen Babenen en dromen ban 
Dien / boo? al notelpft 3ijnDe. 2öeBalben Dat De felf De 
EanDcn belad toaren met ftoare etr ercefftbe Boden 
ban reparatie ban Bare Dijften/ duifen / toatermolengs 
en toatergangen / om De lanben / alg? Doe toel boo? een 
Derbepart metten toater BelaDen/ en eenige jaren bela; 
Den getoeed 3önDe / toeDerom te Brengen tot brucBten/ 
Diemen in allen geballe nocB boor Dat iaer geen/en 
boor eenige toeftomenbe iaren toeinig en niet fo goeD 
alg? ban te boren ban De boorf3 geinunDeerDe ÉanDcn 
en fouDe mogen treeften of genieten / te min fo De lanD; 
luiöen meed al beriopen/ berdorben of uiterlijftbeiv 
armt toaren/ fo Door De inunbatie/ algfDoor Den B2anb/ 
Bcrobinge/ uitteringe ban De folDaten/ in Der boegen 
Dat meer alg? De ttoe Delen ban De Dorpen/ en Buifen ten 
platten lanben gefteel en al bernielt/ berbranD/ bet; 
toocd en Defolaet toaren/ immers Dat een pegeljjft ften; 
lijft toag? De gedelteniffe Der lanben ban ^cBoutoen/ 
Diemen ooft nooDfaftelijft mod Bp D’een of D’anbec 
miDDel BpdanD Doen / en Dat fonDer langer bertoeben/ 
fo men’t felbe €ilanD nieten toilDe geBeelenallaten 
bergaen/metperieul ban eenige omieggenbe€ilan; 
Den en Eanben / Die ’t toater fouDen BeBBen te ber; 
toacBten en te Beren / ’t gunt bp De lanben ban <§cBou; 
toen anberg? gefcBut en afgetoeert toorb. pitg? alle 
’t toelfte Boe toel De lanben ban Igollanb en ^eelanD 
ban alle borbere contributien toel BeBoorDen onge; 
moeit en ontlad te blrjben / nocBtang? om alg? nocB bor; 
Der en metter DaeD tebetoijfen Baren goeben toilleen 
groten pber Die fpluibenBaDDen/ om De lanben en De 
goebe ingefetenen ban Dien/Door een unie/ brunDfcBap 
en eenDracBt toeDerom te Belpen Brengen en BanDBou* 
Den in Bare ouDe brpDomme / neringe en toelbaert/ tot 
bermeerberinge ban fijne pajed. ^oogBeiDen^eer; 
lijftBeben / Daer af boor ’t meerDeel DepenDerenDe / en 
fonDer De toelfte 3ijnepaj. nietenftonDebertoacljtcn 
nocBte genieten De getroutoe Dienden / Die De felf De 
EanDen3ijnepajedeit en 3Öne pajedeitg? Boorba; 
Deren Booglodijfter memorien altijDg? Des? nooD en bet; 
focBt 5önbe/ fo goebtoillig en onberDaniglijften gebaen 
enbetoefen Bobben geBaD. ^§o toaren 3ijn €rcell. De 
Staten ban ^ollanb en ^eelanD toeltebreDenen be- 
reibboor een tijD banacBt Doe eerdftomenbe maen; 
Den / boben ’t onberBoub Der fcBepen ban oorloge en 
garnifoenen te contribueren De fomme ban 15-0000 
ponDen ban 40 groten’tponb/ en Dat om De jegen; 
tooorbige BenobtgBeib/ fonDer’t felbe en Defen Baren 
goeben pber eenigftng? namaelg? getogen te mogen 
toorDentnconfeguentie ofprejuDicie Der boorf3Ean; 
Den / mitgsbatal borend DeliDmaten ban De^teDeu 
enÉanDen onber Deboorf3 Probincien ban ï^ollanö 
en ^eelanD refpectibe reforterenbe/ Die boor en na De 
boorleDen Beroerten metten felben Probincien BeBben 
gecontribueert onber Den goubernemente ban Den 
l|eere$?ince/alfoinDe gemene contributienenom; 
dagen Der boorf3 lanben toeDerom fouDen toorben ge; 
BracBt en blrjben/ en bat Daer beneffengf De ^taD/^te; 
Denen Eanben baniitrecBt/ Die acBtecbolgettDe De 

<©DDD 4 pri; 
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%7t Böeh 
p?tbtlegien ba- lanöert/ ttopenbe öe beteninge ban ben 
goubecnemente öer lanben ban 5|ollanD en ateecpt/ 
Bppoogi.niemo?ie ïftetfec toel ben felben lanben in 
öenjace 1534. becleent/ mebetn be commiffte ban 
ben Jgeece p?ince begrepen / metten penningen/ eenf* 
öeels? ban be boo?f3 contctbütten ban i^oilanb en Eee* 
ïanbbanben Pnêcptenaitiaec ieggenbe fullen bjetüeh 
omleöigt/ en boo?taenftaen onbec beregeringe en pet 
gebieb ban ben felben p?ince als? ^taöpouöec ban 
fpne Ufêajefïett/ ten etnbe be fcontiecen tuffctjen be 
boo?f3 lanben ban ^ollanb en Streept/ öoo? be ïfrpgg? 
folbaten en gatntfoen ten bjeber3Öö^ O^Ö^eï becnieSö 
en bectooefï/ tnebecom met berfePectpetö mogen toec* 
ben betooont en geculttbeert/ en alfulrmebegelben 
en contribueren totten gemenett lafiban ben^anbe/ 
énbatbereft banbe boo?fcp?eben penningen encon* 
tribunen fouben toerben ge-emplopeert toner öp&a* 
gie ban ben lanben ban ^cpoutoen metten appen* 
bentien ban bier»/ boo? fo beel baer toe ban nobe foube 
mogen 3ijn. 

9e fita» <©e Staten <0enerael bagelpy meer en meeraö? 
ten &c> uertentien brijgenbe ban allen oo?ben en plaetfen / bat 

<©on 3dan feerbeelbolr aennam en befclj?ecf / fclfgs 
00b bat pp be ^pangiaerben toeberom ontboben paö* 
be/ fo pebben fp goeb gebonben ben ©?ince ban <©ran * 
gienfolemnelpbteboen berfoeben/ öatpp foube toil- 
lenbppenlieben bomen/ om pent in alles? ten beften 
tepclpen raben/ enpoetoelbaer bele jegens? toaren/ 
fo ift nocptan^ mette meefte (temmen gerefolbeert/ 
batmen <S5ebeputeerbe aenpem foitbefenben ten ein* 
be boo?f3 gelpb geöaenis? / en 3pnaenpemgefonben 
i§eere ^an ban ber Einbe/ Slibt ban ^inte<©eer^ 
truit / be i^eere ban Cpampangnp/ <©octo? €lbertus? 
^confuus?/ en ben Slbbocaet Sief belt / be felbc 45eöe* 
puteerbe pebben pem gebonben tot «©eertruiöenbet? 
ge / altoaer fp pem getoont pebben paren bjieben ban 
crebentie aen pem / en bienbolgenbe pebben fp ben 
11 September/ 1577* gebacn öefep?opofitie. 

Het elfde uuck., ^577 
nen bie fuir moepten berfoeben. SBelobettbe boo?tp‘<s 
op nieu bp autenttjbe acte / bat noep pp / noep bie ban « 
l^ollanben ^eelanb niet toelaten en fullen/ bat baer “ 
eenige beranberinge ban Religie in be anöere©?obin*cc 
cienfoubegefepieben / acpterbolgenbebepacificatie:C£ 
maer bat fp met alle mibbelen t felbe beletten fullen. <c 

©an befe poincten berfoefeen beboo?f3 Staten 3tjn « 
€xceIl.foernftelö&als?petmogelö&ts?/ op bat 3p met 
meerbergerufiigpeib3pne p?efentatie mogen gebmi? ‘e 
ben en genieten / begerenbe pem alle eere en refpect te ‘c 
b?agen/ al$f 3ön €jrcell. toaerbig is?/ en bat om be lief C£ 
be en affectie bie 3pn €rcell. befe lanben toeb?aegt / en cc 
ppin’tberlofTenban befe lanben uitbetprannieber*ct 
bientpeeft: ’ttuelp be Staten popen bat3pn€xcelice 
confibereren en infien / en ten bien efferte paer ’t felbc ‘e 
acco?berenfal. “ 

3£e $?ince ban ©rangien befe boo?f3 p?opofitie ge* 
poo?t en toel berflaen pebbenbe/peeft pen baer op/bol* 
genbe paerberfoeb/fcp?iftelpbe antb?oo?be gegeben 
als?bolgt: 

nrcaeli 
beefoe- 
ftra De» 
©jmce 
Dan <&* 
rangtrra 
te 23ruf> 
fel te 
hnüen 
feeittm. 

Sebepu# 
teerbe 
Dan De 
Staten 

Pttoce 
Dan 
rangten/ 
binnen 

trutten^ 
berg. 

jiSben eerften alfo pet nobtg is? te beneerfligen om 
ue bp ö« J-öec öe j^obincten ban pertoaerö-obet/ eenberfe- 

feeringe ban beibe 3tjben / om met gelpPcr panb / aC0- 
terbolgenbe be ©aaficatte ban <©ent/ te mogen ber^ 

Snrcaei/ ^aen tot Öaec confecbatie en toeberfiant ban alle fcpa= 
aen Den be/ injurieeninterefien / benanberenbpfïaenbemet 

alle mibbelen en goeben raeb. &o ifi bat be Staten 
«©enerael/bjetenbe ban ban toat Pracpt en p?ofpt fou? 
be 3pn be p?eferttie ban ben ^?ince ban ©rangien om 
fpn finguliere berfoeptpeib/ bJtjf peib/ en liefbe bie pp 
b?aegttotpettoelbarenenrufï ban befe lanben / ge? 

„ floten pebben fpn€rceli. teboenbibben/ battetpem 
foube belieben fiep metten eerften te laten binben in be 

„ (tab ban 25?ufTel/ om met pem te abbifcren (als? 3Ünbe 
„ ban bcnaaeb ban^tate) ban alle faben/ occuren^ 
„ tien of ontmoetingen ban befe lanben. 
„ Jfêaer alfo be boo?naemfte calumnie of lafteringe 

baer mebebe bpanben of bjeberpartien befe lanben/ 
be boo?f3 Staten / en generalph alle ben ©?obincien/ 
enbelcgocbe particuUereperfonen beftoaren/ arbet? 
benbe om paer baer mebe te b?engen in ben paet ban 
fpne jBafcfteit/ en allen anberen potentaten en om 
berfaten ban föne boo?noembe j^ajefteit/ i& batfp 
feggen bat alle ’tgene tot noep toe gebaen/geaccojbeert 
of gecapituleert ts? / tot geen anber einbe en ftrePt ban 
tot beranberinge ban p?ince of Hïcligie/en bat boo? 
toeboen ban fpn €rcellentie: baerom begeren be 
Staten ernftelpb om paet leugens? aen ben bag te 

„ b?engen/ bat fpn€rcellentie en be Staten bani|of 
lanben^eelanb belieben te boen eenige contrarie be* 
toninge/ baer mebe fp te Pennen geben bat fp ban geen 

3) 
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„ anber meninge en 3pn/ ban t’onberpouben’tgenefp 
„ in be pacificatie ban <©ent belooft pebben. 

^©at baerom fpn €rcell. toelatebeerercitiebanbe 
„ Roomfe CatpolpPe Religie/ in be^teben bie pem 
3» in panben gefïelt 3pn :acpterbolgenbcbe felbe paciff 
33 catieofb?ebepanbel. 

<©at pem ooöbeiiebebe felbe exercitie toe te laten 

3nt; 
iootpDc 

33 
33 in be anber fïebenbanïtolianb en Eeelanb/ ben ge? 

"V/TYn Heeren de Prince van Orangien gehoorten 
-t-“-*-vvelverftaen hebbende het gene hem bydeGede-_ 
puteerde van de Staten Generael tot Bruilei vergadert ban D«t 
voorgeleid is, antwoord daer op aldus : in den eer- 
iten fo dankt hy God , enprijftfeer mijn Heeren de ^*gira 
Staten, dat fy voorgenomen hebben een vafte en een- opbe 
drachtige refolutie, om te vorderen en beforgen een tl00?l 
verfekertheid onder de Provinciën , om metgeme- 
ne macht te verftaen tot hare behoudeniffe. Verho- tteban 
pende dat de felveGod, die haer ingegeven heeft de- 
fe heilfame eendrachtigheid, de felve fo fal zegenen, jfn^ta/ 

dat die gedyen fal tottet algemein befte des lands, en trage» 
van elk in ’t byfonder, en tot wederoprechtinge van de 
oude vryheid,welvaren en voorlpoedigheid der voorfz 
landen. 

Ten anderen fo en kan fijn Excell. henlieden niet 
ten vollen danken van de goede opinie en gevoelen die 
haerluiden gelieft heeft te hebben van hem , infon- 
derheid van het betrouwen datfe fchijnen te hebben 
van fijn fuivere oprechte genegentheid, liefde en goe¬ 
de wille, fo tegens haer, als tot het gemene welftand 
defer landen, van de welke fy haer wel mogen verfe- 
kert houden , en alhoewel hy nieten heeft de deug¬ 
den en de fuffifantie diefe hem toefchrijven, en fal 
nochtans niet laten alle het gene dat hem God verleent 
heeft niet alleen de experientie en raed: maer ook al¬ 
le fijne middelen , ja fijn leven en bloed te gebrui¬ 
ken voor het welvaren van het Vaderland, endienfte 
van mijn Heeren de Staten, wiens betrouwen hy fo 
voldoen fal, datfe haer daer in niet bedrogen en fullen 
vinden. 

En belangende van hem terftond te voegen na Bruf- (*• ) 
fel, hoewel fijn Excell. geen dink liever doen en foude, 
om de grote begeerte die hy heeft, om eens wederom 
te fien fijn lieve Vaderland, daer hy opgevoed is, om 
aldaer te mogen gebruiken het gefelfchap van fijne 
befte vrienden en broeders, fo wil hy haer nochtans 
gebeden hebben, dat fy willen aenmerken en infien, 
dat om de laft die hy in Holland en Zeeland heeft, en 
om de nauwe en wederzijdige obligatie en verbinte- 
nifle die heeft hy mette Staten van de felve landen aen- 
gegroeit en vermeerdert door de getrou we hulpe die fy 
den anderen in haren noden gedaen hebben, alfo dat 
hy noit hem iet onderwonden heeft te doen van im¬ 
portantie, fonder’t felve den Staten van Holland en 
Zeeland te communiceren. So bid hy henlieden daer- 
omooknu, mits dat felfs de voorfz Staten fullen ver¬ 
gaderen binnen derGoude, dat fy te vreden willen 
zijn,dat hy hier op infgelijx hun goede meninge en be- 
williginge verfta, op dat hy des te gevoeglijker, vrylijk 
enfonderfwarigheidhemgehelijk mach laten gebrui- 
kenten algemeinen dienftevan het Vaderland. 

Voor de reft, gelijk, om te fchuwen alle calumnien 
of laftering en achterklappinge der quaedwilligen, 
mijn Heeren de Staten begeren dat de voornoemde 
Heere Prince wil doen een vertoninge contrarie der 
befchuldinge der felver, op dat een jegelijk mach 

weten 
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weten dat hy en de Staten van Holland en Zeeland ge- 
helijk begeren t’onderhouden *t gene fy belooft hebben 
by de Pacificatie van Gent, dat hy daerom metter daed 
foude toelaten d’exercitie of oeffeninge der Roomfe 
Catholijke Religie in de voorfz landen van Holland en 
Zeeland, en aen de gene die fulx mochten verfoeken. 
De voorfz Heere Prince bid hun hertgrondelijk en 
ernftig datfy anders niet en willen geloven, dan dat hy 
gehelijk begeert te houden en handhouden de vooriz 
Pacificatie van Gent, en dat hy geenfins toelaten en fal 
datfy van fijnderfijde gebroken werde ineenigerma- 
niere : maer alfo het poindt van het toelaten van de 
voorfz exercitie in de landen van Holland en Zeeland, 
alleen voornemelijk aengaet de Staten van Holland en 
Zeeland, dewelke inde Pacificatie van Gentgecon- 
traheert hebben , dat in defen gene veranderinge val¬ 
len en foude, ten minften totte vergaderingeder Ge- 
neraleStaten : fobidde voorfzHeere Prince datbaer 
gelieve te confidereren dat hy niet en kan noch niet en 
behoort toe te laten eeiiige innovatie of veranderinge 
daer in te gefchieden , londer’t advijs, confentement 
en wille van de voorfz Staten, vreiènde, fodaer eeni- 
ge oproer over mocht komen onder degemeinte,dat 
de fchuld hem toegefchreven foude werden. 

En aengaende het beloven by aöe autentijke, dat hy 
en de Staten van Holland en Zeeland niet toelaten en 
lullen dat d’oefïèninge van de Catholijke Religie ee- 
nigfins geimpugneert werde,of andere exercitie gepro- 
cureert werde in de andere Provinciën der voonz Ne- 
derlanden. De voorfz Heere Prince is te vreden te be- 
lo ven fo voor hem, als voor die van Holland en Zee¬ 
land, datfy volgende de Pacificatie van Gent nieten 
fullen toelaten dat iets werde aengericht tegens de alge¬ 
mene rufte en vrede, en fonderlinge tegen de Roomfe 
Catholijke Religie en d’oeffeninge of exercitie van de 

felve. 
Maer gelijk de Heere Prince nieten verftaett ufur- 

peren of gebruiken eenige heerfchappie boven de Hee- 
ren Staten Generael vergadert tot Bruffel: maer alleen 
de felve te helpen en te dienen tot diredtie der faken, fo 
veel in hem wefen fal, en fy hem fullen willen gebrui¬ 
ken , is hy mede te vreden te beloven dat hy van fijnen 
wegen laten fal d’autoriteit van bequame ordre te ftel- 
len in dit poindfc, volgende de voorfz. Pacificatie van 
Gent, tot hun vryen wille en keure, fonder hen in ee- 
niger maniere te beletten of hinderen, nochte gedogen 
dat fy belet of verhindert werden. En fal ook helpen 
ftraffen de gene die door oproerige daden, in wat nia- 
niere het wefen mochte, de gemene rufte fouden wil¬ 
len perturberen en verftoren. 

En fal hem wyders laten gebruiken in alles delmen 
ten dienfte des gemenen befte des Vaderlands goed be¬ 
vinden fal, met verfekertheid datfehem bevinden ful¬ 
len , fuiken getrouwen landfaet, vrund en dienaer van 
*t Vaderland , als fy fouden mogen hebben. En was 
ondertekent, 

Guillame de Nassau. 

M€t befe anttooo?be 3ijnbe boo?fê <©ebeputeerbe 
met feer goeb contentemcm bmrochcn / ctutdph 

rappo?t gebacn hebbenöc aen hare p?incipalen/fis be 
fake fulr beleid / bat be Staten ban J^ollanö en SEee; 
lanb in ’t bertreh ban ben boo?f5 ©?ince betoilligt heb¬ 
ben/ niet fonber grote f toarigljeib en biffitulteit. '©en 
17 September / omtrent ten 12 uren ijs ij? ban 45eec; 
tuiben-Berg bertrotben mettefcöepen na ben ouben 
Bofcö / altoaer be ruiterpe ban Capitein jjfêicljiel ia- 
gen / om met hem boo?t$ te reifen / jpn bzoeber <©?a- 
be Slogan ban j&apu/ uit ©uitflanb gekomen 5pn- 
be / tjEf met tjem gereid/ ookjgn hui$b?outoe Chat- 

wbTna lottebe Bourbon/ be^eere ban Hlbegonbe/ enjijn 
intoets o?binartó J|ofgefm. <De bojgerpe ban aimtoerpen 
Kg, Quamen Ijem in be toapenen te gemoet en fjaeiben fjem 

' in/met fuiken groten filpfcïjap en b?eugbe battette 
bertoonbeten toaö. opging alle be beranberinge ber 
iStab Befien / mant bet toa$ ober elf jaren geleben 
bat t)P baet Uit toaO gefckeiben / gelijk berhaelt té / tjp 
(agmet bjeugben bet affixen ban ben Caflele/ en 

pjintttt 
imOf 
angirR 
irrtwti 
löJBoU 

metb?oefbeib be bertooeffinge en ben b?anb bp ben 
^pangiaerben baer in jsobembn beo boo?leben iaerO 
aengericht. Sülbaec tocrbe ban B?uffd ban toegen be 
Staten generael aen hem gefonben be gelaten ©il- 
lierOenlfêarolleO met ben ^enecljal ban ï^enegou^ 
toen Baron ban fprefm/ en be t|eere ban Capjeo/ 
om hem ban ber Staten boegen te toitlekomen / en te 
ber (beken bat hP boo?té fcoilbe tot B?uffel komen. tClO 
hpnualbacrtot 2Cmtoerpen bijfbagen fliHetoabge# 
toeefï/ met groot contentement banbe mec(ieBo?ge^ 
rne/ bic hem acljtcn en Ijielbcn boo? ben lang betrach¬ 
ten berlofllT ban het berb?uktc jSeberlanb. heeft 
hp gereetffljap gemaetu / om na Bjuffel te bertrec* 
ken. ©ergeren ban ginttoerpen hebben hem uitec 
^taögeconbopcert/ marcherenbe in toapenen op be 
ccne fijbe langs bc nieutoc gebolben ©aert / tot op een 
raijle na B?uiïel / altoacr hem op be©aert te gemoet 
3ün gekomen etüjke l^eeren uit Bmffel / niette burge* 
rne ban BmfTel met bliegenöe baenbelen/ en habben 
üercibb?ie fchepen. i^et cerfie toao Uoo? fhn€rcell. ^(in3C 
baerinecnbanguetbereib toaO: hetanberbiaoront- t»a*ben 
om met pilaren/ baer aen boaren hangenbe febentien 
toapenen / repjefenterenbe be febentien ©jobincien/ tangfdt 
bie hem alfo toaren toelkom Ijictcnbe/ en bjunblijk 
ontfangenbc: het berbe fcljiptrabbe Rhetorica ban 
Bmffel/ üetodkeboo? bcrfcheiben perfonagien ber- 
toonöcn bc bcrlotTingc ber berbdikte en gehangene/ 
toillenbe bertonen en betoijfen / batfc ben ©jtnee hiel- 
ben beo? een infirumem en mibbeï toner boo? <©ob be 
Sebedanben toaOberloffenbe uit be ^pacnfe gaber^ 
nie baer in fp gehangen lagen, ^onrnia hP toeröe tot 
B?uffel geleib / en ingeljadt met fulker cere en trturn* 
Phe aio men fcuöe hebben konnen en mogen boen / beO 
|Éanenbaeg0ben23^cptemb?i0/ 1577. ^aertoa^ 
ren bele hen feer bertoonberenbe / niet tcgenflaenbe fp 
fagen bat alle het bolk fo totten ©jince toaren gene- 
gen/bat be ©?tnce fo b2pmoebig hem albaer bo?(l ber- 
troutoen / bóo2 be grote bpanbfchap bie hem bele toe¬ 
voegen. !Jn i^oilanb heeftmen ooft in alle kerken boo? 
begeren ban be ©?inceffe/ en laft ban be ^taten/bage* 
lijrgebeben/ bat <©ob Almachtig ben ©?incetoilbe 
betoaren boo? alle aenftagen/ bie be bpanben ber toaet^ 
heib tegen 3ijnen perfoon fouben mogen boo?(teïlen. 

'©e Staten <0enerad habben ben zo Éuguiliom g-»«7.) 
ber anbere ook gefch2eben aen ben ©altfgrabe 5johan 
Cafimir/ hem berhalenbe be gcftaltenifTeen gelegent? nerari 
ftcib beo lanbO/ en be f toarigheben en b?efe bie fp hab^ fcfl?D»eö 
ben/ om op nicuOineen ftoaerber oo?log te geraken 
ban fp ooit getoeefr toaren / leggcnbe alle be fchulb op ^ 
^on^an/ 3üne bdmeglijke en gebeinöbe hanbelin* gaitf^ 
gc/enhembcrfockcnbrom beonoob3ijnbeheuluiben 9raff* 
tetoillen belntlpdijk toefen met onteren en knechten 
boo2 baet gdb: fcp albtcn bc oo?log / gelitk fp b?ccf ben/ 
boo2tgir.k / en ©on 5!an in fijn gtiaeb bcomemen ccm 
tinue/ibc. ijier opljccft ï?c boo2iiocmbc ©altfgrabc 
ben 6 ^eptemb:iö ncamtooo2b/ aiomcritpbenna» 
bolgenbe totcf/ bc toêlkc ben 18 ,§eptcmb?iÓ entfan^ 
gen toeröe/fien mag» 

Stni^ 
totm.be 
ban beo 

ONfe vrundlijkedienften,geafFe<ftioneerde en goed¬ 
willige recoramandatien , altijds te voren. Eer- 

weerdige,Doorluchtige, Edele, enfpecialebeminde 
Heeren en vrienden, uwe brieven van date den 20 Au- grabe 
gufti, fijn den eerften van defe jegenwoordige maend Catoir/ 
aen onsgelevert. Bedankendeu luiden vooreerftfeer ^aun 

vriendelijk en gratieufelijk van de getrouwe commu- «Sent* 
nicatie van uwe faken en handelen, en weeft verfekert Wfl* 
dat ons niet minder, dan wijlen onfen feer beminden 
Heere en Vader de Paltfgave Frederik, &c. faligeren 
lofwacrdiger memorie, aengaen de goedenftaet,vry- 
heid en welvaert van het Nederland, gemerkt dat ons 
welbeminde Vaderland, het Hoogduitflandfonderü- 
we welvaert en profperireit, nieten kan geconferveert 
werden in goeden ftate en vermeerderinge, daerom 
en heeft het nimmermeer acn ons ontbroken, ’cgene 
aengaet de welvaert van de voorfz Nederlanden, noch 
van hu voorts aen niet doen en fal, niet minder dan wy 
in voorleden tijden gerfcet fijn geweeft, hoe wel wy ge¬ 

hoopt 
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hoopt hadden dat de Pacificatie, van de welke wy en 
gantch Duitfland verblijd waren, laRger geduert foude 
hebben ; hebbende daerom met u luiden rechthertig 
compaffie en metlijden van defe jegenwoordige nieu¬ 
we veranderinge en troublen- En na dien de vergram- 
deof geirriteerde luiden, die tot noch toe gepreten- 
deert hebben’t voorfz Land door tyrannye te onder¬ 
werpen en verdrucken , noch niet en willen ophou- 
den : maergelijxwy dagelijk by vafteen gelooflijkeex- 
perientieverftaen datfy proevende voorfzaftairen te 
hervatten en van nieuws in defe Nederlanden weder¬ 
om vremt krijgsvolk te brengen, en konnen wy an¬ 
dersniet dan uwe wijsheid en refolutien feer prijien, 
datgy van meninge en intentie zijt by middel van e- 
hoorfijke wapenen de felve wederftaen en repulfe- 

ren. 
En hoe wel dat wy jegenwoordelijk by de hand geen 

krijgsvolk en hebben noch en vergaderen, verhopen 
nochtans fuik gelove onder het krijgsvolk te hebben, 
dat in allen gevalle de behoorlijke middelen ons ge- 
prefenteert en geoffereert zijnde , wy altijds binnen 
acht weken ten lanxften , te rekenen van den tijd af 
dat wy met u luiden van onfe beftellinge geaccordeert 
fullen zijn , u luiden fouden konnen heitellen en befor- 
gen een goeden hoop volks, fo te voet als te paerde, ge¬ 
lijk wy in het gene voorfz is bereid en ganfeh gewil¬ 

lig fijn. 
En alfo het niet genoeg en is veel volks te velde te 

mogen brengen : maer het eerft en principaelftc is, dat 
daer toe gekoren fyeen goed en verftandig hooft die 
den krijgshandel en pradijke van den vyanden ver- 
ftaet, enwaer opmen hem betrouwen mag: en allo 
onfe welbeminde Ncvede Princevan Orangiendoor 
de handelinge van de affairen van Holland en Zeeland 
eenige jaren gedurende by effect getoont heeft, dat hy 
in alle getrouwe oprechtigheid de voorfchreven Ne¬ 
derlanden ter herten gehad heeft, mitlgaders haer , 
heid, voorfpoed en welvaert, en haerluider Ichade be- | 
fchut, kennende ook den handelen praktijken van de 
yyanden : So dunkt ons (na ons verftand) feer nodig 
tewefen dat gymet hem u ganfehelijk veraccordeert 
en véreenigt, en hem ook voor eenenman field om 
te dirigeren en drijven alle het voorgenomen werk ,op 
dat door traeg en verwerde handelinge van dieaffai- 
ren, uwe fake (die van fichfelve goed is) nietqualijk 
af en lope, gelijk lichtelijk gebeurt als de faken van den 
krijg door verfcheiden hoofden en linnen pafferen 
moeten, waer door het Hoogduitle krijgsvolk ook ee- 
nig quaed benoegen foude mogen krijgen in haren 
dienlt, fiende eenige difordenen. Dit en fchrijven wy 
niet gelijk of wy eenige ordene wilden Hellen onder u 
luiden, die wy kennen wel voorben te fijn van fulke 
wijsheid en voorfichtigheid, en die ook fonder onfe 
waerfchouwinge of admonitien doen fullen dat recht 
is: maer doen dat alleenlijk uit goeder affectie , die wy 
dragen tot u luiden en tot het gehele land. Biddende 
daerom dit in ’t goede re willen verftaen,de welk in ant¬ 
woord wy u luiden niet en hebben willen veronthol- 
den i bereid wetende om u luiden alle vrundlijkedien- 
ften te doen,in gunlte en gratie u luiden toegedaen.Da¬ 
tum Nieuftad den 6 Septembris, i?77- €>nbOrftOUD/ 
Johan Cafimir van Gods genade Palfgrave by Rijn, 
Hartog van Beyeren, &c. En was getekent Cafimir 

Pfaltfgraef. ’t Opfchrift was , Aen den Eerwaerdigen 
Doorluchtigen en Edelen onfèn wel beminden en fpe- 
cialcn Heeren en vrienden, derGeneralenStaten van 
de Nederlanden van den Conink van Spangien, tot al¬ 
le en een yegelijk van hunluiden. 

Het elfde-Bock;- • - 15 77%. 
öinoe Batiöm bat 3£on (fèn Dieban SSmtfjirbam boo?. 
fclj2Öbentoa0 animerenbe / batfe Den ffambafHg fou? 
Den DouDen / en Den gemfttto begefcen aen De 3Dbe ban 
Dcnpnnce ban fangum / Dat DPfe omfmen foube/ 
P2eeö Dare <tantba|ligl)eiö/cn Dat Den ConinD Denim? 
Den boo2 Dare getroutoigDeiD gcotelpb foube recom* 
penferen. 3Bit DeeffrbeletD eenen gieter $ieterf5. Die 
pet ^epout-ampt ban Sdmfterbam omtrent fe0 jaren 
beDient DaDDe/Defe toa0 Dem bp <Don ^an omDoubem 
De/enDaDDe teb02en Dem ontDouDen bpDe^pangL 
aerDen op’tCafieel ban^lnttocrpen/ toa0eengepeel 
Catpolöb man/fulr Dat Die ban ^oilanb meenDen Dat* 
fe ban Émfïerbam berfebert toefenDe/fpluiDen ban De 
<D02ioge fouDen ontlafi toefen / en De bpanDen op eenen 
anDeren boDem fcDutten/ Daerfe anbcrfhto/ fo^on 
<3!an DenpoogDen teontfetten alle D’<Do2loge op Date 
Dato DnjgenfouDen, <©an toat fp boo2tb20cDten De 
$2ince entot!Degeenfin0 Daer toe berfiaen/ Datfeiet 
DaDelijr tegen Die ban 2CmfterDam fouDcn aenbangen. 

^lonDDeer^irft «^onop paDDcoob aenDen^inte 
gefcD?eben/ Dat Dem toel enige beguame miDDelen 
toaten bertonenDe om iettoe0 op Campen/ l^tber? 
toijlt of <Dcrelb02g uit te recDten/ fo ©et fpn <£jtcel? 
lentie goeD bonD / maer De $2ince anttooo2De Daer op 
Dat DP fulr toel geloof De / maer bebucDte Dat fulr in ’t 
guaDc mocDte to02Den geinterp2etecrt / en Dat Daer uit 
licpteltjb eenige inconbememen fotiDen rpfen / fo Dat 
Dp oo2baerUjb aepte fulr aeptertoege te laten : Dan 
DonDen De booifclpeben fielten geinDuceert to02ben/ 
Dat fp uit Den felben aen De aBcnerale Staten berfoep* 
tenelDcen bcnDel folDaten uitl^ollanD in pare (tab te 
Debben / om alfo De0 te beter tegen Die ban 3Debcnter 
en anDcre fteDen / Daer De <Duitfen nocD toaren leg* 
genDe/gcp2eferbeert te mogen 3pn/ ’tfelbe cnfouDe 
DpnietguaeDbinDen. ^nfgclijr alfo Die ban <!3elDer* 
lanD b2ie benDclcn i^ollanDfc folDaten DaDDen berfocDt 
te Debben/fo toaren fp Daer meDe gerieft ban De ben* 
Delen uit Det$oo2ber-quartier: betoeïfee DpDeDetoel 
fcperpelyb belatfcn aen De Captteinen egeen ongere* 
geitljeiD te gebogen / maer alle goeDe 02b2e te Doen om 
DerpouDcn / fonber pemanben ’t fp geefteltjD/ toeerltjD/ 
ofanDcrfinö te inquieteren/molefterén of eenig ffpan* 
Daciaente Doen / op pene banjtrar gecaffeertenge^ 
DafipDtetoerDennabeDoien. 

<©e Staten <©enerael Debben met aDbijö ban Den 
§p2ince/ geDeputeertDen ^eere ücmigtuö <E>2ntiu0/ rcrae» 
^iffcDopban232ugge/ en Den ^cercbanJDtUcrbal/ tvnöen 
om te reifen aen ^on ^an/ om Dem boo2 te D2agen fe^ 
DerearticulenbpDenteb02engeconcipieert/enDen 25 arn©oi 
c§eptemb2iö gerefolbeert/ Die fp acDten bcquaemte Santot 
toefen om te leffcDen en te Dempen alleDeoneenigDe-' ffgj 
Dengerefen in De lanDen ban Dertoaer0-ober/ febert tmbn 
Det ©aeflig bertrcD ban 3öne i|oogDeiD op’t€a(!eel yp- 
banhamen/ om Den groten pber Die De felbe^on 1 
3jan fetDe te Debben om alle De ttoifien ter neber te leg* 
gen/ met p2efentatie Dat DP ban’tgoubernement te 
b2cDentoa0 afte<iaen/fobO2cn bcrDaeltto getoec|ï. 
<©e articulcn Die fp fonben toaren Defe. 

©e 
^tatert 
Ü»an W' 

ca 
gci’ianö 
fenöen 
<©cörpu« 
tm'Sc aen btn 
pnnee 
ban O' 

ratiijten. 

38tttfU 
kntrteti EErftclijk dat het traöaet van de Pacificatie van 

Gent en het eeuwig Edidt, en de ratificatien van fij- 
neMajefteit in haer volkomen kracht en vigeur blij- 
ven fouden , en alles wat contrarie gedaen was, door 
wien het ware, te niet gedaen en afgefchaft foude wer- 
den , als niet gefchied en voor fulx eeuwiglijk ver- tienden J hm 
geten. 

rarb ban#odgee<i/ z^irD gjanf3 SonD cn ïiicDatD 
harent / om te reifen tot puffel bp öcn ^2ince ban 
<3?angien / om Dem te afftflccen in fijne affairen / en te 
Dmnen te geben bcrfcljciDen faDcn Den 3lanDe ban 
©ollanD betreffenDe / en Datfe iet Datclijr toilDcn b002* 
nemen/ omDieban3Cm|terDamtecon(tringeren totte 
aenbacrbinge ban De fattffactie / alfo fp berfeberbe tg* 

En om des te beter té redrefferen’t vertrouwen tuf- 
fchen d’onderfaten van fijne Maj. tot een goed verdrag $a* 

eneenigheid ten dienfte Godes, onderhoudinge van tam 
deRoomfe Catholijke Religie, gehoorfaemheid van 
fijne Maj. mitfgaders voor de rulle, welvaert en Hil- 
heid des Lands was ingewilligt een eeuwige vergetinge 
aen beide fijden van alles dat foude mogen gefchied fijn 
federt de laetfte alteratie, fonder daer van iets te ver¬ 
manen , te vervolgen noch te verwijten als van een on- 
gefchiedefake. ■ 

Dat fijne Hoogheid volgende d’aenbiedinge rerftemd 
1 foude vertrecken uitte Stad en Caftele van Namen 
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en de felve ftellen in handen van den Heere van Fro- 
mont, de welke niemand tot bewaringe van de Stad en 
Cafteel ftellen en foude mogen fonder believen en be- 
williginge der voorfz Staten en Landen. 

Dat hy daer en boven terftond foude afdanken eii 
doen vertrecken de Hoogduitfe uit allen fteden, mits 
welke de felve fouden wefen in fauvegarde der Staten 
volgende ’tediël van de Pacificatie , en fouden by den 
voorfz Staten betaelt werden totten 24. July leftleden, 
volgende d’aenbiedinge gedaen te Mechelen, uitgeno 
men die met welke men federt is geappoincfteert op 
’t overleveren van de Stad van Bergen op ten Zoom, 
Steenbergen, Tholen , en andere, welke betaelt fou¬ 
den worden volgende de particuliere accorden, fonder 
ook daer in te begrijpen die ter aenneminge van fijn 
Hoogheid tot het gouvernement gecaffeert waren , als 
ook de welke in garnifoen waren geweeft in de fteden 
van Valencijn, Doornik, Nivelle, Dieft, Gemblours 
en andere dergelijke, fo dat ook daer in niet en fouden 
worden begrepen Cornelis van den Einde met fijn fol- 
datcn 'en dergelijke, hebbende geweeft in de plunde- 
ringe van Antwerpen , Maeftricht, en andere ftraf- 
baer, volgende ’t fevende articul van ’t eeuwig Edid, en 
dit fonder prejudicie van ’t recht van partien. 

Dat van gelijken zijn Hoogheid terftond cafleren 
foude alle foldaten te voet en te paerde, by hem gelicht 
en in waerrgeldgehouden, t’federt fijneaenkomftein 
de Landen van herwaers-over, en dat hy gene nieuwe 
lichtinge en foude mogen doen, noch laten gefchieden f 
cenige nieuwe lichtinge tegen defe Nederlanden en 
Staten van dien. 

Dat hy ook foude doen wedergeven Charlemont, 
Marienburg,Bourges, ’t Cafteel Thery en andere plaet- 
fen ingenomen, en onthouden t’federt’t begin defer 
laetfte beroerten, en dat metter daed, in voegen dat de 
Staten aldaer fouden mogen fenden en ftellen fulke 
Gouverneurs en volk als hun goeddunken foude, tot¬ 
ten meeften verfekertheid der voorfz plaetfen, dienfte 
van fijne Maj. der voorfz Staten en ’t Land. 

En fouden ten fel ven tijde de voorfz Staten cafTeren 
haerlieder volk, mits behoudende tot hun verfekert¬ 
heid fo tegen de Hoogduitfe als Francoyfen, om ver- 
fcheiden refpeefen, fes regimenten t’haerder keure , en 
iooo ruiteren, fo lange tot dat de voorfz landen in ver- 
lëkerde rufte fullen fijn, welke fweren fouden de vre¬ 
dehandelingen en tradtaten te handhouden , en fouden 
by den Staten verdeilt werden t’haerder difcretie, tot 
meerder verlëkertheid des lands en foulagement of ver- 
lichtinge des volks. 

Dat zijn Hoogheid den Gouverneurs der Provin¬ 
ciën , en fonderlinge van Bourgonge en Luxenburg 
ernftelijk foude bevelen geen oorlogsvolk t’ontfangen, 
te lichten, te laten pafleren noch inkomen tot nadeel 
van defe Landen, gelijk infgelijxde Staten wederzijds 
hun behoren fouden doen ten fclven ei nde, op dat den 
handelen communicatie vry fy tuflchen de voorfz lan¬ 
den, gelijk ’t felve in vorigen tijden is geweeft in alle 
verfekertheid. 

So haeft fijne Hoogheid de Stad en Cafteel van Na¬ 
men fal gequiteert hebben , fullen alle vyandfehappen 
wederzijds ophouden , en dat alle gevangenen fonder 
onderfcheid fouden gefteld werden in handen van den 
Prince, en 32 Ambachten of Gilden van Luik,om vry 
en ledig gelaten te werden als de fteden van Charle¬ 
mont, Marienhurg, Bourges, Cafteel Thiery,en andere 
ingenomene en onthouden plaetfen,t’federr defe laetfte 
tronblen als voorfz is, fouden overgelevert fijn. 

Als dan fouden ter goeder trouwen wedergegeven 
werden de afgenomen en gearrefteerde goederen ten 
wederfijden, federt defe laetfte beroerten, fo verde als 
fijn Hoogheid, de Staten of andere daer aen fullen heb¬ 
ben geprofiteert, ’tfydiein wefen fijn of niet, behou« 
dens nochtans een yeder fijn recht. 

Maer ten aenfien van de Ampren en Officien der ge¬ 
ner die hun van de Staten Generael hebben afgetroc- 
ken, alfo als noch niet en be taemt dat die fouden we- 
dergegeven werden, mits de onheilen die daer uit fou¬ 
den mogen ontftaen , fouden daer van geordonneert 

werden na het vertrek der Hoogduitfe foldateneno- 
verleveringe der voorfz fteden en plaetfen, by den Ho- 
genrade van fijne Majefteit tot Mechelen,daer toe voe¬ 
gende eenige van de Provinciale Raden, ter keureen 
denominatie'der voorfl Staten : gelijkdefgelijx gedaen 
foude werden van andere pretenfien die voorgefteld 
fouden konnen worden , en fouden middelretijd de 
voorfz Ampten en Officien gefchorft blij ven geduren¬ 
de den interim : enter nood fouden de voorfz Staten 
mannen mogen denomineren, om by fijne Majefteit 
gecommitteert te werden ,ter bedieninge van dien. 

En op dat alle ding te vreedfamer mocht fijn, fodat 
betaemt, doende fijne Hoogheid vertrecken deHoog- 
duitfen en ander krijgsvolk, wefende tot Breda, Rure- 
monde , Deventer , Campen en ander ingenomen 
plaetfen inde voorfz Nederlanden,men foude deMagi- 
ftraet den borgeren en inwoonderen der voorfz fteden, 
daer uit’t voorfz oorlogsvolk vertrocken foude zijn, 
t’famentlijk eed doen doen, geen garnifoen of andere 
t’ontfangen , fonder wille en ordonnantie van zijne 
Hoogheid, en by goedvinden en bewillinge der Staten, 
en de Roomfe Catholijke Religie, en de gehoorfaem- 
heid van fijne Majefteit te bewaren, en foude ordre on¬ 
der den borgeren gefteld worden , op dat de Magiftraet 
geëert en gerefpedeert werde fo dat betaemt, om niet 
weder te vervallen in nieuwe inconvenienten of on¬ 
heilen. 

’t Selve foude gedaen worden (fo ’t niet gedaen en is) 
van de fteden daer tot anderen tijden garnifoen is ge¬ 
weeft, hoe wel ’t felve daer uit vertrocken was,volgen¬ 
de de voorfz Pacificatie en Edid, fonder prejudicie. 

Daer en boven fouden de Provinciën refpedivelijk 
ordre na betamen ftellen, om alle inconvenienten en 
beroerten te voorkomen, en om’t land in fijne oude 
vryheid en rufte te ftellen. 

En ten aenfien van de plaetfe van fijn Hoogheids re- 
fidentie gedurende des felfs gouvernement, en verbei¬ 
dende fijnen Succeflèur die , fo hy verhoopt, haeft hier 
foude fijn, dat fijne Hoogheid hem datelijk begeven 
foude in den lande van Luxenborg, volgende fijn aen- 
biedinge en determinatie die hy verklaert by fijne ge- 
fchrifren, en aldaer de voorfz Nederlanden regeren by 
advijfe van den Rade van State, die daer wefen fal, of 
die de voorfz Staten bequaem vinden fouden, en fou¬ 
den alle faken verrichten volgende de voorfz Pacifica¬ 
tie by meerderheid van opinien of ftemmen, by een 
van de welke alle depefchen geparapheert fouden wer¬ 
den , by gebreke van welke fouden van onwaerden fijn» 
En gemerkt ’t klein getal van dien, de voorfz Staten 
fouden eenige denomineren, om in den voorfz Rade 
te beraedflagen en befluiten eenfamentlijk op alle din¬ 
gen , ten dienfte van fijne Majefteit, en ten meefte rufte 
en welvaren van den lande. En fullen alle t’famen den 
eed doen , volgende ’t eeuwig Edidt der voorfz Pacifi¬ 
catie. 

Sijne Hoogheid foude fo veel by fijne Maj. doen, dat 
defe landen van een ander Gouverneur van fijnen bloe¬ 
de werden voorfien, de voorfz Staten aengenaem, en 
datop’tfpoedigfte. 

Daer en boven foude men ten weder lijden moeten 
renuncieren alle liguen en verbinteniflTen, die gefchied 
fouden mogen fijn, federt de laetfte veranderinge en al- 
teratien. 

En na dien fijne Maj. beveelt dat de Pacificatie van 
Gent volbracht werde , dat fijne Hoogheid foude fo 
veel doen en yerforgen, dat de Pleere Grave van Buren 
in vryheid werde gefteld in defe landen, ter plaetfe der 
vergaderinge der voorfz Staten ten lanxften binnen 
twe naeftkomende maenden. 

En alfo de Staten hen vinden verbonden aen de Co- 
ninginne van Engelannd, om de goede vrundfehap, 
nabuerfchap, en onderftand die fy dit Land bewefem 
heeft, en de genegentheid die fy fijne Maj. toedraegt, 
foude de felve ten weder lijden in defe handelinge be¬ 
grepen werden , tot verfterkinge van de oude alliantien 
altijds tuflchen den Princen van die Crone, als’t huis 
van Bourgongien onderhouden. 

Defe faken gedaen lijnde, fo van wegen’t volbren¬ 

gt 



%j6 Het elfde Boek. 

gen der voorfz poin£len' l mitfgadërs ’t verder nako¬ 
men der voorgaender vredemakingen en datter aen- 
kleefr, eenige fwarigheid vide of ontftond, na ’t date- 
lijlc vertrek en overleveren der voorfzfteden en plaet- 
fen. Sijne voorfz Hoogheid en Staten refpedtivelijk 
fouden CommifTariffen deputeren, om te verftaen, ap- 
poindteren en executeren of uit te voeren, watter fou¬ 
de mogen refteren of overblijven. 

Dat dit alles foude gedaeft en volbracht werden on- 
der d’autoriteit van fijne Majelleit, en fijnen Lieute- 
nant Generael, by advijs en be williginge van de voorfz 

Staten Generael. 
En foude dit accoordten wederzijden folemnelijk 

by eede beveiligt werden op het H.Euangelie, belo¬ 
vende fijne Hoogheid by fijne Majeft. alle goede dien- 
ften hier toe te doen, op dat hem believe den inhouden 
defer binnen drie naeftkomende maenden te ratifice¬ 

ren en beveiligen. 

©on 
3Ion 
neemt 
feer qua* 

<3[an befe artteuïen omfangen / enbacc en W 
ben bcrtlaen pcbbenbe / bat be Staten ben itotéce 
ban<£>rangien bppenontboben/ cnmetful&etrium- 

ïpen&ct ppepabbenboen tnpalen/toaö uittermaten feeront; 
(telt/en pielb Ijem bpfonöccUjb ten poogftengeinte* 

%£££* reffeect Datfe ben Itoincc ban €>rangien bie pp feibe te 
cc »an toefen ben grootten bpanb ban be Catpohjhfe ïloouv 

fe Religie / en bie getoeed toaö ’t Dooft en auteur ban 
aüeboo2lebene rcbelUen en oorlogen /bp Den Dabben 
ontbotten / om albaer te pjeftberen / regeren en gebie* 
ben / en alïe f)ope ban reconciliatie af tefnpben. 3£e 
25ïffcDop ban 25?ugge / en ï^eerc ban 3©tUerbal/ Pefc 
ben ter jtonb ben Staten bp Daer mtffibe berabber- 
teert ban Det mifnoegen bat fijne J^oogpeib Dabbe ban 
bebomfle banbe pince ban <©rangten tot2tou(fel. 
5©aer op be Staten terftonb befe anttooo?be aenbe 
boo2f5 2$i(Tcpe>p ban 25,mgge en Jgeere ban Mlerbal 
gefcp?eben pebben. 

€*can> 
Alen tot 
23|uflel. 

A/Tïfn lieren / tot amtooo?b op utoe toiebenban 
SenS' ^^gtfïeren en boojgaenbc / Debben u toel toillen ber? 
ten Se/ bottttgen bat fijn lüoogpeibmettoeemb btnbenmoet/ 
oecaei / noclj minber cenig nabenben ban ons? / ter fafte ban be 

Domjie beö Heeren Itotncc ban <0rangten in befe (tab/ 
bon met toclhen aio uit allen anberen/bolgenbebepactfc 
2s?H3se/ catteban<235ent/bp fijne t^oogDeib beftooren/ enbp 
banK föne|Ba/e^geapp?oöeert/b?p (taetin befcjtoobtm 
jetbaï. eten te conberferen. Hebbenbe fijn Hoogpetb felbe met= 
(F. z89.) ten felbcn boo?f3 itoincc begeren te fpjefeen/ fonber bat 

top bcrftacn inccnigcr manieren benbotogefepjeben 
35 iBnuce omfangcu te Dcbbcn/ban om gefamenber Danb 

te berftaen tot Det toelbarcn befer üüanben / bolfjenbe 
35 be boo?gcfcb?cbcn pacificatie / beöte meer bat fijne 
33 €rcellcmie boo? fijne aenltomjïc belooft peeftmetö te 
>3 innoberen / nocD te gebogen geinnobeert te toerben/ 
33 bp Dcm nocD bteban fijnefuitc / in be üoomfe Catpo* 
33 (n[te0cSigïe/enbet)üO2UjDegc{)oo2faemficib banpjne 

<£ 

*5 7% 
Deib/boo? be rede boó?bpgaenbebettenni(febteaen «« 
onö gereferbeert is?/ ben J^ogenrabe ban jBecpelen en cc 
anbere ban ben Kaben p?obinciaeI te toefen / ’t toelbcc 
al té bat topfouben bonnen feggen boo? onfeeinbUjbetc 
refolutie/ tot toeibe gp nodjtanö niet betoillgen en fult/<c 
ban ten uiterjten/en apparente ruptureban bit poinct.cc 
25ibbenbe u toeberbom(te te fpoebigen / binnen ttoe of,e 
b?ie bagen / om bat otto fo beel impo?teert / op ’t fpoe=te 
bigde te berdaen be refolutie ban fijne ï^oogpeib. oên£e 
bibben baer op ben ï|eere<0ob u mfin ^eerentege^cc 
ben / $c. üit luifel ben naedleden ^epremb?i^/£C 
anno 1577. r' 

3£on ^an / niet tod te toeben 3ijnbe bat be Staten 
be boo2f5 Cotnmiffartffen fobo?te fijbgedcïtbabben/ 
enbefclj02dngebanbe toapenen 00bniet langer bait 
ttoe of b?ie bagen en Dabben gcacco?beert / enbatfe 
toilbenbatpp batebjb bedaben badeel banhamen 
foubc berlaten / en obergeben / öeeft be ,§tab toel met 
bolb/cn Det Caded meterbarene ^paenfefolbaten/ 
bie Dem bagelpjc meer en meer / fo uit gjtalien ato ober 
©?anbrtjb toaren bp bomenbe befet/ en toefenbe baer 
in belegert te toerben / té DP ban baer bertroeben naer 
jBarepe in ifamine / en boo2té na Blucenb02g. ^eb^ 
benbe eerd ben 2 <©ctob?té alleen bp miffibeaenbe 
Staten gcanttooo?b/fonöer op be boo?f5 articuien pa?- 
ttcuïierltjb iet tc feggen / baer boo? be Staten toel ber^ 
donben fgne gepele intentie tetter oojlog te dreeben. 

^©e boo?f5 b?sef toa.ö luibenbe até bolgt» 

Myn Heeren: 

"T\E nieuwigheden die uw lellgefchrift mede bracht, ngtfef 
■"■^’twelk de Biflchop van Brugge, en de Heer van San ©on 
VVillerval ons geprefenteert en overgegeven hebben, 
met fo veel andere onredelijke peritien en aótiendaer rale^ta^ 
in begrepen, doen ons opentlijk blijken dat in plaetfc «t1 ban 
van middel te geven , om deCatholijkfe RoomfeRe- 
Iigie, en d’aucoriteit fijner Majefteit toebehorende , te 1/77. 
conferveren en bewaren, uwe intentie en meningeis, 
oorfake en occafie te geven, dat d’een metten anderen 
geannihileerten te niete gebracht worde: ja fo verre 
dattetfehijnt dat gy fijner Majeft. indefe Landen niet 
en wilt laten , dan alleenlijk den tijtel, by de ereétie 
principalijken van eenen Raed geregeert en gecondui- 
ïeert by pluraliteit van flemmen of voifen, daer by ge- 
yoegtdat gy den Prince van Orangien onder uhebt 
doen komen , ’twelk wy beduchten fijne Maj. geen- 
fins goed vinden en fal, en des te min datter voorge- 
gaen is de demolitie van fijne Sloten en Cailelen , fon- 
deroorlof, en een infiniteit van veel meer andere indi- 
gniteiten en onbehoorlijkheden, die fulke grote Prin- 
cen , als hy is, ge woon zijn feer ongeerne te willen lij¬ 
den , mits welken wy gerefolveert zijn hem daer van te 
adverteren en berichten , gemerkt dat ’t felfde een fake 
is die hem fo grotelijx importeert, en middelertijd alfo 
wy u bevinden fo weinig geadvileert, dat fonder eenig 

33 iBajeflcit / füljC pP totnoep toemettee bact betoefen refpe&te nemen op de plaetfeen autoriteit die wy o- 
33 pceft. Nobele belangt bcfcpo?fingebanbpanbfcpap 
33 3pn top te toeben / bat bie oppoube tot ttoe of b?te ba# 
3» gen/tntoclbebefen panbel bolb?acptfaltoccben/ten 
33 tocibcnetrtbetop acnbcn J^aecfcpalb en anbece <&* 
33 berjieng fcp?tjben. € n bclangenbe be (laten/laden/ 
33 cnojftcien bet gene bteDun ontroeben pebben banbe 
33 «aenerale Staten febett belact(le beranbettnge/ poe 
33 toel top reepte ooefabe pebben tc blijben bp ’t gene lac(l 
33 gerefolbeettté/metteminom fpn ^oogpetb te belle* 
3> ben / cn onö te gmjten fo beel otté mogclpb iö/ ten ein^ 
3’ be om tot eenen goeben cn feberen b2ebe tc bomen / ge^ 

ljjbfpne^oogpeibon.0 beefebert/fulbö fijne iBajcfl. 
goeben toillc te toefen: ^ijn te toeben bat be fcpo?ftm 

„ gc bet (laten/ laden/ en officien/ alleenlijb (Iteclte ober 
„ bcn^oubcrueuröban paübincten/ deben cnplaet^ 
„ fen/ben ia(t obetbe 25enben ban <$2bonnamicn/ en 
„ anbet oo2ïogöbölb/ oob ober b’amptcn ban ïlaben 
5, ban ^.tate cn ftnamien / en bat om tc toecen alle mt ■ 
33 dcoutocn / be gemeente te dillen/ en in toebomenbe aU 
3» letnconbenientenenonpeilen teboo?bomen/fclföoob 
p) ten cefpecte/ en om pet toelbaren ban fijn boo?f3 l^oog^ 

veruhoudende zijn,gyuderfc betonen foqualijkge¬ 
negen en geinclineert, dat gy hoftiliteit en vyandfehap 
tegen ons wilt intenteren, gelijk wy dagelijks fien. Ver- 
trecken wy daerom na’t land van Luxenborg, om van 
daer te verftaen en vaceren tot onfen gouvernemente, 
volgende den laft die wy daer van hebben, en aldaer de 
vordere bevelen en geboden van fijne Maj. verwach¬ 
ten. En ons van daer obedieren , luldy doen ’t gene 
daer toe gy verbonden en gehouden zijt, navolgende 
d’obligatie die gy hebt tot uwen natuerljken Prince, de 
welke om ter contrarien te doen u nooit de minfte oc¬ 
cafie ter wereld gegeven en heeft, maer heeft u wel ful¬ 
ke merkelijke gratie en genade bewefen, dat om defel- 
vealleenlijkgy hem behoort ten eeuwigen dagen aller 
moedigfte en aller onderdanigfte dienaren en vafallen 
te zijn en blijven. 

Hier mede mijn Heeren, wil u God bewaren. Van 
’tkafteel van Namen den n Odlobris: Enwasonder- 
tekent Johan, en lager Berty. Plet opfchrift was: Aen 
mijn Heeren de Staten Generael van herwaers-over 
tot Bruiïel vergadert. 

1 



f577- 
Oorfpronk der Néderlandfe Beroerten 

D€ Staten <©enetael ficnöe utt Defen b?tef ge* 1 
nocg Dat alle Bope ban ujeDe geDaen toag/ ctt 

, _ ftmgeuïje tiaii allen 5i)öen aDDcctemte ban öe grote 
toeculitngc Die ^on 3jan ten <Da?log töasf mafeen* 

neraci De / fo Be&ben fp ooft niet ïangee totllen fttl fitten/ 
aeöen (n cn geinfojmeert 5tjn/ Dat fjp Ben lutöen Bp al* 
2S8? len potentaten féec fcBatiDelijB OefcljulDigt fiaDDe / 
«ifEcotfe/ Bebben Doorgenomen alle De toeceiD Bare onfcBulD 
taacvom te bennen te geben/ tottoelBen einDefpopentltjltin 

D?ub Bebben laten uitgaen in Dtberfe talen Bare ju- 
geintiu (tificatie/ Daer in fp berBalen De gerecBte oorfabe/ 
fiapc te cn ccöcnen Die Baer (De generale Staten Der peDer * 
jJJS lanDen) geDtoongen Bebben/ Ben te berfien tot Baer* 
gen ©on Der befcBecmeniffe tegen Denverre <©on 3|oBan ban 
ganban ^oftentijft. 1SjnBouO ban Dien toaö boornementlijb 
gS*'"' Dit nabolgenDe: 

;np Is, feggenfe over al openbaeren eenen jegelijk 
-*• kenlijk, dat de muiterie, methetquaed en moet- 

53V willig leven der Spaenfe foldaten, by den Catholijken 
nicet* Conink in de Nederlanden door den Hertoge van Al- 
h' o^bec gebr°cht, anno 1567. fy oorfake geweeft van de 
^>pan> troublen en beroerten in de felve Landen in’t jaer 
gt'acc' i?7<>. daer na gebeurt, om welke moetwilligheid en 
öen'oo?» muiceriede Spangiaerden by openbaren edide waren 
öc nrau» verklaert vyanden en wederfpannige van fijne Majc- 
fcleuan* fteit. De Generale Staten ( hebbendenu 9 of 10 ja- 
no is76‘ ren lang hare dertelheid geleden) hebben hen t’famen 

gevoegt en vereenigt, om te wederftaen de overlaften, 
Toverien en moorderien v/aer mede de felve Span- 
giaerts de goede en getrouwe onderfaten en vaiallen 

©fc jtjti fijnder Majefteits dreigende waren : de welke eenig- 
iecm'3' fins geffcilt was door’t vertrek der Spangiaerden, en 

ftllt/3^ ^en Pe*s met Don Ian den ?7den February, 
boo? ben 1577»geconfirmeert en geratificeert by den voorfchre- 
petjSmet ven Conink den 7den April daer na, met brieven par- 

ticulier des Cbninx van den fel ven date, de Staten gro- 
ame&c. bedankende van het goed devoor by hen in defe 

fake gedaen, dat Don Ian als Gouverneur, Lieutenant 
en Capitein generael van fijn Majefteit, met alle te¬ 
kenen van blyfehap vriendelijk ontfangen enonhaelt 
is, als of hy felfs de natuurlijke Heere ware geweeft 
van den Lande. En datjegelijk hadde hope in’t ge- 
mein, dat door hem ten leften defe Landen fouden op¬ 
gerecht en geftelt werden in haren ouden ftate, verge- 

©ocö De ^behapt met allegeluk en vooripoed: maer defe hope 
gup;ban heeft niet lang geduurt, door dien men fag datna’t 
tot ruft vertrek der Spangiaerden, hy fijn Hof vervulde met 
men uitlandig volk, vyanden van het Vaderland en der ge¬ 
buurt meender rufte , wefende den meeftendeel Spangiaer- 
nfec den en Italianen, tegen de openbare trouwe en belof- 

<©mbat te waer ^oor ^iem hadde verbonden van allulk volk 
©on t’fijnen dienfte niet te gebruiken, dat hy tot fijne hei- 
9an fijn melijke Raden toegelaten heeft, perfbnen van quade 

buf^met ^umeuren ’ het vier der Inlandfer oorloge hadden 
ontfteken in Holland, en hen vertrocken hadden op ’t 

Itngcn kafteet van Antwerpen mette Spangiaerden, en mette 

■ 2S.tfelve ^en Pirc*e hadden geftelt tegen den Staten , en 
ook geholpen met raed en daed de Stad roven en bran- 
den. Dat hy daer na onder’tdexel van te handelen 

3an°U mett:e Hoogduitfe Colonellen, om in den name der 
neemtbe Scaten mette felve te tra&eren van hare betalingeen 

die af te danken , vertrocken was na Mechelen : hy 
rwrefijk met:<:e f£lve een aenflag heeft gemaekt, om hem te voe- 
tafijn gen tégen de Staten, gelijk naderhand gebleken is uit 

de brieven, dien hy aen de Colonellen en andere Hop 
3an°!t ^u^en gefchreven hadde, en in plaetfe van die te doen 
beeft öe vertrecken uitte Steden en Sterkten, heeft hyfe in 
tmjlage dienft genomen en doen blijven in de Steden , om met 

geweld hen betalinge de krijgen, dat is om het Land 
te bederven meer dan het ooit geweeft was. Metten 
korften gefeid, dat hy in de plaetfe van de faken te ac¬ 
commoderen , en den peis en rufte van den Landen 
te houden ftaende , fo hy belooft hadde by ’t voor- 
fchreven accoord, en hy altijd inden mondTiadde, 
heeft hy metEfcovedo fijnen Secretaris eenen nieu¬ 
wen aenflag beworpen, en ten laetften altefatnen in 
brand geileken, en geprocureert de oorlog die hy al- 

11. Deel, 

tijd in den fin hadde, niet anders verwachtende dan 
bequamentijdomdie ter executie te ftellen. Dan be¬ 
vindende de vafte eenigheid van de Staten , en mei- 
nendedathy fijn voornemen daerom fo lichtelijk niet 
en foude konnen volbrengen, hadde hy voor hem ge¬ 
nomen voor een wijle te fimuleren , en bedekt te hou-' 
den *t quaed herte dat hy henluiden was toedragende, i 
en denkende meer ftoffe te vinden aen de zijde van 
den Prince vanOrangien, en de Staten van Holland 
en Zeeland , om hem opentlijker te verklaren, focht 
hy alle middelen hem mogelijkzijnde, om den Staten 
af te treckenyande vereeniginge en alliantie, die de 
felve door den vredenhandel tot Gent t’famen ge- (F-290.) 
maekt hadden, en fonder de orden te houden die ge¬ 
floten was’inde voorfchreven Pacificatie van Gent, 
om te komen totte generale vergaderinge der Staten, 
totte welke alle refterende gefchillen waren uitgeftelt, 
fo wilde hydien tijd verraflchen, en heeft den Staten 
in fijn vertrek na Mechelen voorgehouden, dat fyde -®011 
wapenen fouden aennemen tegen den Prince van O- jp0a,ij 
rangien, allegcrende dat by aldienhy in Italien of in genrcalc 
Spangien ware, hy expreffelijk foude herwaers-over 
komen , om de queftie van die van Amfterdam ftaen- j0!J getf 
de te houden. Hebbende ook op de felve tijd brieven tene» 
gefchreven naer Duitüand aen de Keiferlijke Maje- 
fteit, en aen de Keurvorften, en ook gefonden aen ^”,ncCc 
de Koninginne van Engeland , om hen-lieden te ver- ban 
wecken tegen den voorfeiden Prince , als tegen den wnflien. 
genen die den peis gebroken hadde, en al fonder 
den Staten daer van te adverteren, of den Prince 
te vermanen van te doen daer toe hy verbonden 
was en belooft hadde. Hebbende daer-en-boven 
verboden den Ambalïadeur van fijnen wegen aen 
de Koninginne gefonden , dat hy haer niet en foude 
vermanen van de Staten behulpig te zijn met haer 
finantien, om de Duitfe tefFens af te danken , de welk 
de voornoemde Staten aen den voorfchreven Am- 
bafladeur verfocht hadden , opentlijk betonende by 
alle fijn werken de meninge die hy hadde om den peis 
te breken die tot Gent gemaekt was, achtervolgende 
de inftrudtie hem gegeven doehy uit Spangien ver- ©efto 
trok, te weten: dat hy met hulpe van de generale Sta- ftviietie 
ten moft oorlog voeren tegen den Prince van O- 
rangieh , en die van Holland en Zeeland , om (de ^pan^ 
felve vernielt zijnde ) te lichter meefter te worden aienge* 
van alle de andere. Siende nu dat de Staten de oor- öebeu. 
log fo lichtelijk niet en wilden, tegen die van Hol¬ 
land en Zeeland aennemen, (als beproeft hebben¬ 
de fo vele ellenden en katyvigheden daer uit voorts 
komende) fo" heeft hy daer uit oorfake genomen, om 
hen lieden te houden voor ongehoorfaem en fijnder 
Majefteit wederfpannig. Tradterende mette Duitfe, 
om hen lieder daer te ftraffen 3 pra&iferende om de p*®011 
fterktenvande Landen tot hem tetrecken , om daer 
af na fijnen wille te difponeren : doch gevoelende hem frcrtöe 

j felven daer toe niet feer wel geaccommodeert bin- fterfeten 
nen de ftad van Mechelen ( mits dat die gelegen is in ’t 

i midden van den Lande) hadde hy hem bedacht te ijaiiöm 
vertrecken in een ftad en fterkte gelegen opdefron- tcltrip 
tieren van den Lande, menende hem eer ft te ftellen ^Ert‘ 
binnen Bergen in Henegouwen , maer fo ’t felve 
hem niet en hadde willen gelucken , heeft hy on¬ 
der 't dexel van te gemoet te gaen de Koningin¬ 
ne van Navarre t die öm hare gefontheid wilde 
reifen naer de Fonteinen van Spa , gepradtifeert poogt 
hem meefter te maken van het Cafteel van Na- ÖJ™ 

I men : dat hy vorders op den felven tijd , achter- ban ^et 
f volgende den voet binnen Mechelen mette Duit- Itafieel 
1 fe Colonellen gefloten, gepoogt hadde hem te ver- 
j fekeren van de Stad en ’t Cafteel van Antwerpen, 
; tot welken einde hy beforgt hadde dat Cornelis van feen. 

den Einde foude binnen Antwerpen gekomen heb- 
ben met vier vendelen Hoog diiitfen , en met ee- f{errn, 1z’ 
nen ook de Heere van Hierges , en een van fij- ban De 
ne Broeders met hare regimenten jegelljk op den cn 
gefetten tijd. En aengaende ’t Cafteel, dat hy ge- p'ar? 
praótifeert hadde den Prince van Chimai (die daer 28nthw> 
op commandeerde als Stad-houder van fijnen Va- per*. 

der) 
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der) daer van te ontbieden by hem, omhemgefel- 
fchap te houden tot Namen, in wiens plaetfehy daer 
geftelt hadde de Heere van Tourlong, die daer toe 
niec en was gequalificeert, volgende de Privilegiën 
van Braband, vermits hy geen Brabander en was, 
ook direcftelijk tegen het eeuwig edidt, dat hy fo- 
lemnelijk befworen hadde , in handen van den Bif- 
fchop van den Bofch, in de gehele vergaderinge der 
Staten, en ten by zijn van de Nunci» Apoftolico ■, en 
de Gefanten des Keifers : hebbende volle verfekert- 
hcid van hem, dat hy’t Cafteel voor hem foude be¬ 
waren tegen de Staten. Dat hy van gelijken den Hee¬ 
re van Hierges gegeven hadde het gouvernement 

©efadtjt' van Charlemont, om voor hem dat te houden voor 
ten’tha* de Staten, dat hy nu denkende fijn aenflagen fo fe- 

ker gemaekt te hebben, dat hem alles foude volgen 
na lijnen wenfch, fo wel om dat hy fich verfekert 
hield van de voornoemde Stad en Cafteel van Ant¬ 
werpen , als ook omdathy in fijnen dienft hadde al¬ 
le de Duitfe in getale van vier regimenten, en ook 
die van de Heeren van Hierges , van Megen , van 

ftcd öan 

munt. 

mochten veroorfaekt hebben, met fijn wederkom- 
fte binnen Bruffel. Hem belovende , behalven de 
voorfeide getrouwheid , alle verfekertheid tot al- S? 
Ie- 

, «üv. iut a 1- getnjlH 

en tegen alle menfchen, en de doen een exem- ijciö tt: 
plaer caftiement, gelijkweerdig de verdienften te- 
gen de gene die men fchuldig foude vinden van ful- ® ■ 
ke bofe confpiratie , en verfochten tot dien effecte 
dat de beklaegde fo wel als de beklagers foude wer¬ 
den genoemt, om daer op wettelijke informatie op 
te nemen, en behoorlijke juftificatie te doen, ’t welk 
fy tot verfcheiden tijden vernieut hebben. Hem bo- 
ven dien accorderende en prefenterende boven fijn 
ordinaris wacht van Archiersen Hellebardiers, noch üeu fijit 
een wacht van Hooft-Capiteinen en foldaten tot- «tona» 
ten getale van 300. haek-ichutters te voet : maer kacfjt 
’t was verre van daer dat fy yet van hem fouden nocö 30e 
verkregen hebben , dewijle hy fo vaft ftond op fij- Ö®*- 
ne aenflagen van Antwerpen en andere, dat hy meer 
en meer ontdekte fijnen quade wille en meninge, 
die ook daer uit voornementlijk was blijkende uit ©egrfn* 
de geintercipieerde brieven , eenfdeels hier voren tercipfc 

Floyon en du Cerf, daer toe menende dat de finan- \ vcrhaelt, die de Staten neffens defe hare juftificatie 

©on 
3h« 
acfjt ört 
innemen 
ton’tha* 

tien der Staten uitgeput waren, gelijk iy hen ook quijt 
gemaekt hadden van alle hen krachten en foldaten, 
io heeft hy gerefolveert voort te varen, en onder 
’t dexel van ter jacht te gaen , hadde hy ’t voor- 
fchreven Cafteel van Namen vyandlijker wijfe inge¬ 
nomen , en dede terftond de wachten itellen , feggcn- 
de dattet was den eerften dag van fijn gouvernement, 
doende den Raed vergaderen , verklaerde daer de lan¬ 
ge en uiterfte patiëntie die hy gehad hadde, nopen¬ 

fïrrl öan 3e fo vele onwaerdigheden die hy geleden hadde by 
jjlamen 
teoj öcn 
mlïeti 
tmg !san 
frjn aan# 
terne# 
ment. 

©on 
3|öö afi 
legeert 
ftaitcr 

de Staten van den Landen , dat hy nu gerefolveert 
was geen langer patiëntie te nemen , maer dat hy 
wiide gouverneren , en hem abfolutelijk doen gehoor- 
faemzijn, volgende den iaft die hy uit Spangien had¬ 
de , ter contrarie van ’t gene datter was geappoin- 
dleert, en dat hy fo menigmael gelooft en verklaert 
hadde, van te gouverneren by ad vijs van den Raed 
van State, en van de Staten : maer om dat het noch 
geen tijd en was van hem opentlijk te verklaren, 
maer de Staten noch te blind hoeken, toonde hy twe 
brieven fonder ondertekeninge of rekeninge van na¬ 
men, by de welke men hem hadde ontboden, dat 

hebben doen druckem Voorwaer (feggende) doen Bau©ou 
wait tijd wat naerder te denken op hen luider fa- 3Jano# 
ken, en met groote reden miftrouwen te hebben op 
fijne Hoogheid, om te voorkomen de bederfeniffe quatett 
die hen over ’t hooft was hangende, want fy fagen hen todle 
genoeg als befioten en omcingelt , met apparentie 
van terftond op een bot dood-geflagen en vernielt te en’t 
worden, behalven dat’t verlies van de Stad en’t Ca- 
fteel van Antwerpen , henluiden in een oogenblijk 
foude hebben doen verliefen alle credit en ruiddel, om 
te verkrijgen penningen en noodfakelijke munitiën 
om de oorlog te voeren , waerom fy ook metter daed, 
middel gefocht hadden, hen te verfekeren van’t Ca¬ 
fteel van Antwerpen , door middel vaij den Heere 
van Bours, die den Heere van Tourlong gevangen 
nam, en fijn volk daer af jaegde. Waer door ook 
korts daer na de Duitfe binnen der Stad leggende, ren Jen 
door vrefe de Stad verlaten hadden in handen V2n 
den Borgeren en Staten. So fy hen ook korts daer fenfleef 
najveriekerden van de Stad van Liere , waer in fy tenant* 
feggen gedaen te hebben ’t gene een jegelijk kloek 
man die fijn leven, fijneere, fijn huifvrou, fijn kin- %uve. 

ranfpira# ter eenige 
ttetp! ge* loon, om 
tnarftt 
regen 
fqn {JCE# 
[aan. 

confpiratie was opgerecht tegen fijn per- deren, en fijn Vaderland liefheeft, fchuldig was te 
hem te vangen binnen Bruffel of Meche- doen , hen felven ook quijtende in defen , in’t ge¬ 

len, en dat hy daerom de felve plaetfe hadde inge- ne dat henlieden bevolen was, om wel toe te fienen 
nomen tot fijne verfekertheid. De copie van welke acht te flaen op te gemeine welvaert van den Lan- 
tvve brieven hy mette Heere van Raffingem gefon- de : want fy fagen klaerlijk , nadien de quade wille 
den hadde tot Bruffel, met eenige poindten, de wel- die fijn Hoogheid tegen hen genomen hadde, niet 
ke hy wilde geeffedlueert hebben, eer dat hy foude nieulijxfijn begin en hadde, uit eenige oorfake die fy 
wederkeren binnen der Stad van Bruffel, ftreckende 
in eftedte, om mijn Heere van Heze (gekoren Ca- 
pitein van der Stad) en met eenen alle de Borgeren 
de wapenm te doen nederleggen , om met defe pra- 
Ótijke te beter onvoorfiens de Stad van Bruffel in te 

hem hadden gegeven : maer hadde wortel genomen 
van het begin van fijne komfte, en van dathyont- 
fangen was rotten gouvernemente , gelijk bleek by 
de voorfchreven afgeworpene brieven, en dat die op 
ten felven tijd hadden begoft uit te botten , en voorts 

mogen nemen, gelijk hy’t Cafteel van Namen ge- te brengen de vruchten en efFedten van alle vyand- 
daen hadde. Hoewel nu (feggen de voorfchreven Sta- fchap , fo en was daer geen apparentie meer te ho- 
ten datfe hier door recht veerdige oorfake genoeg had- pen eenige remedie, en veel min van voortaen hen 
den van miftrouwen: ja felis van henlieden te wach- felven te laten bedriegen met woorden , en verdor¬ 
ren voor fijn Hoogheid, diealrede fo merkelijk fijne 
meninge ontdekt hadde, en fo veel Steden gevioleert 
en gebroken de tradlaten van Pacificatie, fp wel ’t ge- 
ne gemaekt was binnen Gent , als ’t gene gemaekt 

ven met ydele geloften en aeniockingen. Voorts ©on 

tmtet- was ^ nianierevan eeuwig edidt tot Marche in Fa- 

bafC”aii mine, fo waft nochtans verre dat hem yemand ge- 
tjantac* roert hadde, om te doen of bewijfen eenige adte van 
rofjj™ f- vyandfehap, maer ter contrarie hadmen aen hem ge- 
fd foute fonden den Heer Prelaet van Marolles, den Archi- 
ioracn. diaken van Ypre, en den Heere van Brusdoende hem 

volkomen verklaringe van henluiden ongeveinlde en 
fuivere meninge t’fijnwaers in alle getrouheid en on¬ 
derdanigheid , hem ootmoedelijk biddende dat hy 
wilde alle fufpicie afleggen , die op onwaerachtige 
en onfeker overdragen gefondeert was, en remedie- 
ren de inconvenienten en veranderingen , die dit 
fijn extraordinarie vertrek op het Cafteel van Na¬ 

verhalen fy fijne geveinltheden, leggende uit de ge- 3Jan$T 
intercipieerde brieven van hem en van Efcovedo, en scteisilk’ 
dat niet jegenftaende hy hem veinfde , ja hem ver- 
bonden hadde by folemnelen eede juftitie te doen Staten 
van de mifbruiken, moorderien , mutinerien, on- wiiDrtt 
geregeltheden en wederfpannigheden der Spangiaer- ne ïqfc» 
den, volgende ’tfevendeartieul van het eeuwig edi<£t: Den, 
nochtans in de brieven die hy (Don Ian) aen den 
Konink fchreef, prijft hy hen Iniden, en bid den 
Konink, dat hy foude willen bekennen en lonen de 
goede dienften van de Hoofden en Spaenfe Capi- 
teinen , die fo grouwelijke daden bedreven hebben, 
noemende de felve by name en toenamen, en feg¬ 
gende dat hy de befchenkinge die den Konink hen 
lieden foude doen 
fijn eigen perfoon 

, houden foude als : 
, waer in men klaerlij 

tedaen aen 
fiet (feg- 

men en het innemen van’t Cafteel van Charlemont genfe) de grond van fijne meninge en voornemen, 
1 en 
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en hoe fyhen behoren te betrouwen op fijn geloften 

©on en eeden. Sy verhalen mede de geveinftheden by 
3anjS sje* hem gebruikt tegen den Prince van Orangien , als 
Befti te* hy hem fchreef de vriendelijkfte brieven van de we¬ 
gen bon reld , dat hy dan niet op en hielt van te fenden in 
SR, Engeland en Duitfland, ja over al Chriftenrijk, en 
ranglen. boden en brieven, by de welk hy hem fwaerlijk heeft 
(f. 291.j geaccufeert * en fchandelijk belaft met alle mifda- 

den die hem mogelijk zijn geweeft. ’T felve is ook 
(feggende) gefien geweeft nopende de Koningin- 
ae van Engeland , tegen de welke (gelijk bleek by 
de brieven van Efcoyedo , gelijkformig den genen 
die AntonioPerez fchrijft uit Spangien) fohy voor¬ 
genomen hadde een aenflag van haer Rijke te be- 

rènte* fpringen, fo heeft hy nochtans gebruikt aile de ge- 
«onïn* laten die mogelijk waren, op dat hy haer foude mo- 
Bfttne gen perfuaderen , dat hy boven alle faken begeerde 

(telanb”* en f°ckte haer vriendfchap en goede gebuurfchap. 
9 ’ Maer (feggenfe) laet ons eens aenmerken hoe dat- 

tet mogelijk is , dat de Staten van herwaefs-over 
de oorlog fouden hebben mogen ontgaen , in een 
f'ulke en fo openbare verklaringe van de quade me- 
ninge van fijne Hoogheid , of wat dingen dat fy 
fouden hebben mogen doen, om hen felven te on¬ 
derhouden in vrede en geruftigheid meer dan fy ge- 
daen hebben. Sijn Hoogheid blijft altijds ftaen op 
twe poindlen , te weten : <©£ Óetoai'tlige ban DC 
fïoomfe Catholtjhe Religie/ en De geïjoo?faeniljetD 

, ©on ötemen Den Éontnh fCDulDtgtSi/ feggende, dat hy 
gnfnh niet en pretendeert tot eenige andere fake ter we- 
p?etenöe* relcl > en ontfangen hebbende voldoeninge op te fei¬ 
ten ban ve , dat hy wil boven alle faken procureren dewel- 

vaert en rufte van den Lande. Wat behoorden'of¬ 
te betav*e raochten nu de Staten (feggenfe) doen dat fy niet 
rfojje volkomenlijk gedaen hebben? aengefien dat van den 
iïtaó^r beginfel van ’t veorfeide accoord, fy hem gegeven 
Relijle/ hebben alle contentement en voldoeninge, by de ge¬ 
en &ege* nerale verklaringe, fo wel van de BilTchoppen, Pre- 

iLnnft ft» laten ’ Univerfiteiten en Collegien , nopende het 
Memm ° eerfte poind, als van die van den Raed van State, 
ben Sta* aengaende het twede. Gelovende en protefterende 

fehuISf altiJds dat fy ken houden fouden binnen de palenen 
i£% 3 litrriten van de Pacificatie van Gent, gelijk ook fijn 
peggen Hoogheid hem felven fo dik wils by feer folemnele ee- 

JJP den heeft verbonden, altijds verklarende dat fijn me- 
putort ninge en wille fulx was, daer na fo hebben de Sta¬ 
gen te ten in alle haer adien, beworpen en brieven , met- 

geöanl t£U k°rtften gefeid, in alle ’t gene dat fy gedaen en ge- 
jtoj&o, handelt hebben, altijds geprotefteert van defe twe 
men fa* poinden, en hebben hen felven daer in verbonden 
jttffacMe- jn alle manieren van der wereld, en metter daed fo 

hebben fy die onderhouden in alder manieren die mo¬ 
gelijk waren. Want aengaende de Religie, menfou- 
de niet konnen bewijfen dat in eenige Vryheid of 
Dorp foude gebeurt zijn eenige veranderinge: ja alle 
ceremoniën hebben gedaen geweeft, federt de voor- 
fchreven Pacificatie en accoord met meerder vierig- 
heid en y ver, dan ooit daer te voren: fo wel in folem¬ 
nele faken en proceffien generael, als in particuliere 
oeffeningen. En gelijk den Nuncius van de Pausfelfs 
heeft verklaert, dat hy daer af hadde alle goed con¬ 
tentement, en dat hy fijne Heiligheid daer af foude 
adverteren : diergelijke contentement hebben ook 
gehad fijne Doorluchtige Genade van Luik,en de Am- 
baffadeurs van den Keifer. 

©efge* En aengaende de ander poindl van de gehoor- 
^*aern^eid diemen den Konink fchuldig is , hebben 

bepafactde StateP (feggenfe) hen foin gequeten, dattermet 
In bet* reden niet op en valt tefeggen, want al de wereld is 

rnaui*^1 met hoedanigebegeerte, yver, blijdfchap , 
ren. “ willekom en magnificentie datfe fijn Hoogheid ont- 

fangen hebben, fo haeft als hy van wegen fijn Ma- 
jefteit getoont heeft dat hy hen luiden heeft willen 
rufte en vrede geven , en met wat een ongeveinft- 
heid , eerbiedinge en onderdanigheid fy hem heb¬ 
ben getra&eert, allen den tijd dat hy by hen geble¬ 
ven heeft: van ’t beginfeldatmen noch met hem tra¬ 
ceerde, hoewel de Staten, achtervolgende deJPaci- 
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ficatie van Gent, fchuldig waren niet met allen te 
fluiten , fonder voorgaende advijs van den Prince 
van Orangien, Staten van Holland en Zeeland , noch¬ 
tans om te bewijfen alle onderdanigheid, en’trefped, 
en de eere die fy droegen totten Konink, erideuiter- 
fte begeerte van dit arm en benaut Land te fien tot ee¬ 
nige rufte en ftilligheid gebracht, heeft hen lieden 
doen voorgaen, fonder te verwachten ’t voorfchre- 
ven advijs, en hoewel fy niet gehouden en waren fijn 
Hoogheid voor Gouverneur t’ontfangen eer deSpan- 
giaerds realijk vertrocken waren , fo en hebben fy 
dien tijd niet verwacht, maer om fijn Hoogheid 
vriendfchap te doen , en te getuigen den vierigen yver 
van hen luider gehoorfaemheid tot fijne Majefteit» 
fo hebben fy hem voor den tijd ontfangen, ja fon¬ 
der in defen ook te verwachten het .advijs en appro¬ 
batie van den Heere Prince van Orangien, en Sta¬ 
ten van Holland en Zeeland, en hoewel fy rechtvaer- 
dige oorfake hadden fijn Hoogheid niet t’ontfangen 
metten naervolg van de vremdelingen, die hy mede 
brocht , contrarie het io. articul van ’t voorfchre- 
ven accoord, fo hebben fy’t felve by oogluikinge ge- 
paffeert, om te betonen de grote begeerte die fy had¬ 
den hem te dienen en onderdanig te zijn. Daer en bo¬ 
ven fo is heel kenlijk de grote naerftigheid diefe ge¬ 
daen hebben, om hen lieder volk af te danken, fo 
wel te peerde als te voet, fo wel uitlandefsals inlan¬ 
ders, ja eer de Duitfeeenen voet verfet hadden, om te 
verlaten de Steden die fy herwaefs-over in hielden : 
defgelijx den groten yver diefe getoont hadden , om 
hen te taxeren en overladen, om eenig middel te vin¬ 
den totte betalingen der Duitfen, die fy genomen had¬ 
den tot henlieder laft, nier jegenftaende dat fy eer öor- 
fake hadden een groot deel van dien te houden voor 
hare vyandcn, en voor faccageerders en rovers van den 
Lande, al om te bewijfen de feer ootmoedige gehoor¬ 
faemheid en onderdanigheid tot fijne Majefteit. Ook ^0M 
en foude fijn Hoogheid niet een enkel poindt konnen 3[an6a« 
by brengen daer in fy hen te buiten gegaen of vergeten nfet rett 
fouden hebben, en daerom gevoelende hem felven 
gedwongen, fo ftelt hy hem altijds aen de werken van hengen 
den voornoemden Heere Prince van Orangien , Sta- haer In 
ten van Holland en Zeeland, mette welke de Staten 
niet en mogen belaft noch befchuldigt worden, ge- gatiöcn 
merkt dat fy altijds aen fijne Hoogheid geprefenteert toeïgetrri. 
hebben, in gevalle de voornoemde Heere Prince, Sta- 
ten van Holland en Zeeland hen ielfs in eenig poinét foefit 
vergeten hadden, of niet en hadden geheel voldaen de ïjcntt’er* 
pacificatie van Gent, te willen in fulkef voegen met metten^ 
hen luiden tracteren, dat fy hopen die tot reden te 
brengen, of fo niet, fijn Hoogheid byftand te doen , ni0$>ta* 
om te doen’t gene bevonden foude werden behoorlijk 
te wefen in voegen dattet geheel klaeris, dat de Staren en Ere* 
daer in voldaen hebben fo fy fchuldig waren, beroe- 
rende deconfpiratietegen hem gemaekt, fo hy feid , 
fietmen wel te zijn een feer ydel pretext, nadien de ftfn- 
Staten fodikwils hem ootmoedelijk hebben verfocht, 
dat hy foude willen verklaren de auteurs, voorftel- ^jjt, 
ders of fauteurs van defe confpiratie, enookdeaen- boo?* 
brengers , met verbintenifle daer over fulke exem- 
plare jnftitietedoen, dat fijn Hoogheid foude te vre- fjm-atte 
den wefen, en al de wereld oorfake hebben, om hen tegrnfjjn 
te verfekeren van hen luider getrouwigheid en gehoor- 
faemheid tot fijne Majefteit, en fijn Stadhouders en niaergc* 
dienaers, anderfins en hadden de Staten geen mid- forste 
del om daer afte doen eenige bewijfinge , door dien 
datfe de auteurs niet en kenden. So dattet klaerlijk 
blijkt dattet maer geleende dexels en zijn, om een 
verwe te geven de begeerte die hy hadde om te komen 
totter oorlogen. 

Voorts komen fy op de brieven uit Spangien , fêg- it&pfye* 
gendedat al en hebben die niet gearrcftcert noch opge- jjcn*aij 
broken geweeft by de Staten , noch door haer lieder tempt* 
laft datfe nochtans ’t felve opbreken niet en hebben mbe 
konnen vinden , dan wel tot propooft totter bewarin- 
ge van den Lande , gemerkt daer door klaerlijk is ont- fa/fet tot 

C C e 2 dekt feetaartn* 
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3£anbe / en onttierhen nseb» ö? gtbrin fffretü In ^pangie tegen be Staten 
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dekt een gelijkformigheid van geveinftheid in Span- 
gien, metce gene diemen gebruikte herwaers-over, 
tegen de Hecren Staten van defe Landen. Sijn MajeLt 
fchnjvendetot fijn Hoogheid, dat hoewel hem fwaer 
viel van alfulke perlbnen te verdragen , noemende 
met name en toename de principaelfte Heeren en 
Gouverneurs van de Provintien van den Lande, en 
ook datcet een herde faek is hen luiden deugt te doen, 
en van de welke hy niet welen behoort tevreden te 
wefen, fo moetmen nochtans hem voor een tijd daer 
na voegen, met meiningedatde faken wederom ge-> 
bragt zijnde op eenen goeden voet, men die fofaltra- 
cteren,dat de goede niet meer ooriake en fullen hebben 
om henluiden daer aen te ftoten. En in de gene die 
de voornoemde Anthonio Perez fchrijftaen Efcove- 
do, dewelke wil datfe ook dienen voor fijne Hoog- 
heid, worden klaerlijk ontdekt de aenflagpn diefy heb- 

acnfJag ben op Engeland, om alfo als Efcovedo verhaelt hadde 
in fijne brieven aen den Konink, door middel van de 

3anö. Eilanden van herwaers-over’t felve in te nemen, waer 
toe hy hem gelooft alle byftand van wegen den Mar- 
quisdeLos Velez- Aengefiendan dat Don Jan van al¬ 
len tijden gepretendeert heeft’t land te ftellen in oor¬ 
log en brand, en als Efcovedo leid, dat defe fake moet 
geremedieert worden door vier en bloed; fo en heb¬ 
ben de Staten niet konnen fchouwen noch wijken een 
fulke dringende nood, ten v/are fy hem hadden willen 
befchuldigt maken van een valfe verraderie, enden 

©cj&ta* Vaderlande meinedig te welen , nadien fy van God en 
toarnlaö den menfehen geroepen zijn, om befchermerste we- 
fijöür fen van de privilegiën, gerechtigheden en vryheden 
men- van pemenen volke, van ’t welke fy ’t lichaem re- 

roepenT' prefenteren by de drie Staten, van de Geeftelijke, Ede- 
om se le, en Steden, en dat niet alleen henlieder eed hen ver- 

bindjom ’t gemeen volk in ’t gene des voorfeid is te be- 
fchermen : maer hebben ook den eed van den Konink 
ontfangen, infgelijx ook van fijne Hoogheid, om die 
onverbrekelijk, te onderhouden en obferveren, en 
daer en boven ook by de aliantieen vereen inge diefy 
gemaekt hebben, die felfs fijne Hoogheid heeft geap 
probeert, fo zijn fy daer in gehouden en verbonden op 
pene van meinedig te wefen, en gedegradeert van alle 
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En metter daèd ift dat de Overheere, mits de Privi¬ 
legiën van den Lande, niet en mach oorlog voeren of 
verklaren tegen ander Prins of vreemtvolk , fonder 
confent en wille van de Staten, ja ift dat fy (ingevalle 
de voorfz Prince mifbruikende fijn macht, brekende 

ncraeu'1" ware de privilegiën, en tegen reden en gerechtigheid 
fanSer ’tgemeine volk foulledede) gehouden zijnhenlieden 

daer tegen te ftellen met geweld, en kiefen eenigen 
Gouverneur in overheid, tot ter tijd toe dat de bedre¬ 
ven fauten gerepareert zijn, als klaerlijk blijkt byde 
privilegiën van den Lande, enexemplen van den Ou- 

ffirnre; ders, gelijkformig genoeg den gefchreven rechten: 
gen Oen wie is de gene die ontkennen fal (leggende) dat de Sta- 

ten nu ter tijd nieten fouden verbonden zijn door het 
fisacfjt devoor van henlieder vocatie, hen met wapenen te 

v ftellen tegen eenen Stadhouder van den Overheere, 

ïff^raet wc^ce noc*1 cer hy van alle de Landen ontfangen 
geiaclttc* was, en eer hy principale poindten en conditiën 
gmfiaen. felfs voldaen hadde, daer op hy^behoordeontfangen 

te wefen , gelijkformig de eeuwig edid, alrede de wa¬ 
penen neemt tegen de Landen, en vyandfer wyfe in¬ 
neemt de fterke plaetfen,met meininge om al ten viere 
en fwaerde te vernielen? en niet alleenlijk en foekt 
hem felven vry te maken van de verbintenififedaerin 
hybyeed en wederzijdigcontraót onverbrekelijk ge¬ 
houden is: maer ook te verdrucken en geheel onder 
de voet te brengen de privilegiën, gerechtigheden en 
vryheden van den Vaderlande, eintelijk verhaelt heb- 
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bende, dat fy (te weten de Staten ) al voldaen heb¬ 
ben dat fyfchuldig waren, enter contrariendat Don 
lan niet en heeft voldaen de conditiën daer in hy hem 

SPeteu verbonden hadde doen hy ontfangen werd. So we- 
msljel2 derleggende fy eenige poinct.-n die hy tot fijne juftifi- 
barertctt catie by gefchrifte heeft willen voorhouden , te weten 
fete^ou dat het uitleggen der cijferen van de voorfeide brie¬ 

ven, foude wefen een compofitie ter wille gemaekt, Sfantot 
nadien de folutie die hy naderhand geeft, genoeg open- 

Staten hen fel ven toonden fo feer geaffeeftioneert tot- 
te verfekertheid en bewaringe van fijn perfoon, na¬ 
dien fy op een fimpel fufpicie, hem fo forgvuldig ge- 
waerfchout hadden , waer door hy hem fo veel te 
meer behoorde verfekert te houden , dat fy , in¬ 
dien hem eenige andere fake overkomen hadde, niet 
en fouden gelaten hebben hen devoor te doen, fo 
wel om hem te waerfchouwen, als om hem te be- 
fchermen. Ook en behoorde hy defe waerfchou- 
wingen , noch fijn vertrek op ’t Caltcel van Na¬ 
ment niet verfwegen te hebben den Rade van Sta- 

Staten, noch de principale Eïeeren neven haer. te 

baert dat hy die gefchreven heeft, en dat ter uitleggen gefcfjftfic 
van de cijferen in fulker voegen gevifiteert is,, in de Örcftinö# 
volle vergaderin ge der Staten Generael, daer by zijn- 
de eenige van den Raed van State, datmen niet en Cf. 
kan noch behoort daer aen eenigfins te twijfelendaer 
toe hy advoyerende een deel van de cijferen (gelijk 
hy gedaen hadde) noodfakeiijk behoort dat de refte 
volgt , hem ook falgerende het argument dat hy 
neemt op de aenmerkinge des tijds da hy doen had¬ 
de geweeft onder eens anders bewaringe : gemerkt hy 
lang daer na zijnde in’t volle gouvernement, hytot 
fchande en verfmaetheid van de Staten, aendeKei- 
ferinne gefchreven hadde, de felve opleggende dat¬ 
fe nieten wilden God kennen , noch haren Konink 
onderdanig zijn. En dat hy feid de brieven van Efco¬ 
vedo hem niet aen te gaen is een fake fonder fonda¬ 
ment , dewijie hy hem in fijn brieven geheel gedraegt 
tot dé felve : en dat hy feid dat den Prince hem was 
fterk makende, en dat de Staten van Holland hen niet 
fom»:n hebben willen houden aen de refolutie van de 
Staten Generael, en dat hydaerom fijn perfoon had 
goed gevonden te ftellen op een verfekerde plaet- 
fe, en ’t volk van oorlogeniet af te danken, maer te 
behouden : dit en heeft (feggenfe) ook geen fonda¬ 
ment, om dies wil dat hy ter contrarie behoorde fo 
veel te meer te arbeiden, om te volbrengen zijn ge¬ 
loften en verbinteniflfen, en de ander Landen, daer 
van hy hopen mocht fijn particuliere hulpe, op fijfl 
zyde te behouden en niet te verlaten en altereren 
door fulke heimelijke aenflagen en fadtien , zijnde 
feer on redelijk dat fijn Hoogheid verklaerd dat hy van 
finne was de Staten te reprefenteren de poindten, in 
de welke de Prince van Orangien in gebreke was, 
om daer na hem te fommeren van fijn devoor, ge¬ 
merkt dat van wegen de Staten hem felfs hebben ge- 
fonden geweeft de artijkels die van de Pacificatie 
fchenen te refteren , om van wederzijden voldaen te 
werden, daer op hy noiten hadde geantwoord, noch 
henlieden daer van eenige mentie gemaekt. Aen- 
gaende de waerfchouwingen die hy feid hem gedaen 
te zijn by den Borg-grave van Gent in de maendvan 
Mey, ’t vervolg van de faken , en niet by gebracht 
hebbende der waerheid gelijk zijnde, behoorden hem 
meer dan verfekert te hebben, om fulke rapporten 
geen gelave te geven, gelijk hy nieten behoorde ge¬ 
daen te hebben ’t gene de Heere Hertoge van Aer- 
fchot met hem foude hebben mogen geconfereert, 
dat van node was dit volk te handelen met foétigheid 
en reden , vrefende nieuwe alteratien. Maer hierop 
hem gelijkformig te maken fijnen raed en advijs» En 
in allen gevalle behoorde byhemte meer veriekerdte 
houden, nadien fulke principale perfonagien van de 

De Staten fouden wel begeren dat fijn Hoogheid 
by effect bewefen , de genegentheid die hy feid te 
hebben totten pais, en dat hy om fo Hechten oor- 
fake, als alleen om de vrefe en verfekertheid van 
fijn perfoon (alfo hy feid) in fuiken perijkelendan- 
gierftelt, fo wel de CatholijkeRoomfeReligie, als 
de Landen van fijne Majefteit, door fo grote verfa- 
men van vreemd krijgs-volk, die hy van ade zijden is 
makende. 

Protefterende luide en klaerlijk voor God en de Pjofé1 
menfehen , dat fy van alle de ongevallen die fprui- 
ten fullen uit de oorloge, in gevalle men daer toe^tat0) 

moet 

1 



moet komen , de welk ware tot henluiden feer groot 
rael&ao? verdriet,, geenfins fullen Befchuldigt zijn , aengefien 
tewert» fygeen oorfake daer toe gegeven en hebben, maer 

ter contrarien by alle middelen die mogelijk zijn ge¬ 
arbeid om die te beletten , hebbende tot noch toe 
geen ander beukelaer gebruikt, dan van requeften en 
ibete vertoningen , en prefentatien , de welke hen 
niet en hebben gepfofiteert, en bidden met eenen al¬ 
le goede Patriotten, en de gene die haer eigen wel- 
vaert, en van haer luider huifvrouwen en kinderen 
liet hebben, en de vryheid die fy ontfangen hebben 
van haer luider voorvaders, voorftaen, dat fy wil¬ 
len met hun macht, advijs en middelen hen luiden 
Pelpen, jonftig zijn, en byftaen, teneinde, dat fy 
fouden mogen van hen luiden en hen nakomers af ke¬ 
ren een fo onrechtveerdig en on redelijk geweld, en 
een jok van flavernie, fo onweerdig en onverdraeg¬ 
lijk. 

Ook bidden fy ootmoedelijk den Konink , hen- 
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luider Ovërfte-heere , en natuurlijken Prince, den 
Keifer, en alle Koningen, Princen en Vorftenvan 
Chriftenrijk, dat fy willen met een ooge van juftitie 
en gerechtigheid, vergefelfchaptmetdeerhiffeen me- 

^n'cn delijden, aenmerken hen luider verdruckingein de- 
j^incen fen uiterften nood, die hen heeft geforfeert en be¬ 

dwongen de wapenen aen te vaerden tot hen lieder 
defenlie, tegen de gene die fy ontfangen hadden en 
met alder herten begeerden te eeren, dienen, en on¬ 
derdanig te zijn in alre getrouwigheid. En dat fy 
niet en fouden willen eenigfins geloven, dat defe oor¬ 
loge tbude by henlieden ftaende gehouden zijn door 
yermetenheid , of door begeerte van nieuwigheid, 
of uiteenige wille van te verworpen degehoorfaem- 
heid diemen fijne Majefteit fchuldig is, maer door en¬ 
kel kracht en nood van hen felven te bewaren tegen 
deuiterfte verdruckinge, van degene die hen willen 
fien in alder manieren gedeftrueert, en om te houden 
ftaende ’t gene, daer toe dat fy verbonden zijn van we¬ 
gen ’t Goddelijk en wereldlijk recht. 

En daerom bidden fy fecr ootmoedelijk datmen 
hen byftand doen wil , in een fo rechtveerdige en 
goede querele, en dit arme Land bewaren, van de 
welke alle de Landen van Chriftenrijk over alle tij¬ 
den ontfangen hebben , en noch fullen mogen ont~ 
fangen (waerd dat de ftraffè ongemaniertheid haer- 
der vyanden wilde gedogen) feer veel commoditei- 
ten. 

In de Welk fy God eenen feer aengenamen dienft ful- 
leu doen, en een foiiderlinge deucht voor geheel 
Chriftenrijk , en fullen de voorfeide Staten verbin¬ 
den hen te dienen, en bekennen by alle ootmoedige 
dienften t’henwaers. 

Verfoekende feer ernftelijk, dat zy nieten willen 
vreemd vinden in refpect van de difpofitie van de 
faken, ift dat de voornoemden Staten, ja felfs die 
van Holland en Zeeland, en de voorfeide Heerede 
Prince van Orangie, achtervolgende het twedearti- 
cul van de Pacificatie gemaekt tot Gent , hen t’fa- 
men gevoegt hebben , met henlieder machten en 
middelen, om met gelijkerhand te wederftaen, en 
van hen te drijven de furie van henluider vyanden, 
en te voorfien tot hen-luider rufte en verfekert- 
heid. 

<111 moet pier noclj bp boegen fc&et gefcfptfte / 
’t bjelh 3^on % tin peeft openbaetlijficn boen aen plee* 
een binnen "Hlnttoerpen op alle CruiO-ftraten / en 
tooojtg boo? berbbeuren en anbereplactfenbaermen 
getooonltjh io be afgebonbigbe o?bonnantten te affi* 
geren / met toeib gefclmfte pp te niet boet pet plae* 
itaet bp ben föaeb ban ^tate tegen be gemtuineeebe 
^pangiaerben (baec bp be felbe boo* bnanb berblaect 
toerben) uitgegeben : mt gefc&afte toa.0 luibenbe 
aioboïgt: 

, «Ban T)On Ian van Ooftenrijk, Scc. Alfo fijne Maje- 
gan»e«o J-,fteit geordonneert heeft dat het Spaenfe, Italiaen- 
bam en Bourgonionfe Krijgs-volk uit den Lande ver¬ 
span* trecke, fo om dat hy de felve eldèrs Van node heeft, 
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als om dat de voorfcheven. Staten fijne Majefteit daer- SEteerten 
om gebeden hebben, gemerkt dat indien tijd fy al- 
daer geweeft zijn, eenige beroerten ontftaenzijnby ‘jetoecfl 
gebrek van betalinge, in voegen dat vertreckende te- jK&ten* 
gen woordelijk uit defe Landen , fo ift . recht dat een 
yder wete de voldoeninge die fijne xMajefteit van ha- mcl en . 
ren dienft heeft. Ikbeloveby defe tegenwoordige al- 3«cou# 
le den genen diefe fullen fien, dat alte de luiden van 
oorloge voorfchreven fijne Majefteit wel en getrou- jjebben/ 
welijk hebben gedient , de welk hen gerecompen- en boet 
feert fal werden , een jegelijk naer fijn qualiteit en 
dienft, niet tegenftaende dat een deel des voorfchre- caet te# 
ven krijgs-volx hen in de voorfchreyen beroerten flen pen 
hebben ontgaen, en fonderlinge die van Aelft. 
ift nood fo Ichaf ik af het Piaceaet tegen hen uit- 
gefproken den 26. luly des voorleden jaers, en ver- 
klaerfe voorgoede en getrouwe, en dat fy als fuL 
ke fijne Majefteit hebben gedient. Gedaen tot Lo¬ 
ven den 8. Marty, anno 1577. En was onderte¬ 
kent, Don Johan. Lager ftond, ter ordonnantie 
van fijne Hoogheid : ondertekent Francifco Guilliau- 
mes pour Secretaire- J^OCp ffOXlÖ lagcc / fijne Hoog¬ 
heid attefteert dat alle het krijgs-volk de welk her- 
waers-over heeft gedient, hem wel en getrouwelijk 
hebben gedragen. Hy fchaft ook af ’t Placcaet ’t welk 
tegen hen isuitgefproken. 

T\€fe boo?fcp?eben jufftficatte en p?ote|ïatfe pcbbett ©ej>ta; 
^bepraten inb?ub laten uitgaen tnfeben Dtberfe tcn<sc# 
talen. Jjn Efatpn / ï$oog- en 5f2eber-buit0 / jfran*'JJJJJ 
coto/ Gftaltaens/ ^paeno en €ngelsf/ op bat alle per ju# 
bolöerenbangeljeel€ucopa fouben mogen bctfïacn/ fiihcat» 
toat eenrecptbaerbtge falie Den pabbe geb?ongen be ££ 
toapenen tot ljunne befenftc tn panben te nemen/en tec jaoten^ 
contcacte be onretfitbeetbige / to2ebe onbccfoenltjPen *atw**j 
paet bte <©on 9an tegen be Staten en pet Eanb boo?* 
genomen pabbe uit te boeren, ^p pebben oob befeU 
bepaeejujïtftcatte met erpjeffe boben en bpgeboeg* 
be b2teben aen meefl alle potentaten ban€P?tfien^ 
peib gefonben: tn be b?teben baben fp / nabemael men 
uit pare iujitficatte ten bele Ponben bctfïaenenfpeus 
ren/bat ^on 3iantn plaettfbanbe gemaePteb?ebe 
te onbeepouben/ boo2genomen pabbe pen-ïutben l^ 
(telijp te abuferen en op eenen bot onboo2ftensi te ober* 
ballen en rupneren / en bcbnjle 5©on Aantegen pen- 
lutben alle Cp2tffen potentaten gefoept pabbeopte 
pttfenmettcalöer-onrecptbaecbtgfie calummen/ en 
bat fp baetom bjaren gebbjongcn tot ftaerber bet^ 
antbsoo?btnge/ be toaerpetb en paer onnofelpetb en 
onfcpulb PiaeulijPen te openbaren / batfe boep gene 
papgte ban Pttjgö-boih tegen pen gcltcptboo? pen 
Eanb/nocp geen licpttnge tn pet Éanb en foubenge^ 
bogen: intetponerenbe tnebe paer goebtoilligpctben 
creött aen ben EtoninP ban ^pangten paren foube* 
retrien P’tnce/ op bat pp pent nieten toil laten op* 
pitfert/ noep bergcammen tcgeniS fpne getroubjeen 
ortberbanige onberfaten : maer bat pp ^on^Jancr* 
p?eflrelijb toil bebelen op tepouben ban be toapenen 
tegen paer te gebjui&en/ en ban fobantge onretptbeec* 
bige entrep2ttlfen affïanb te boen / om groter tncon* 
bementen en fepaben bte baer uit fouben ontflaen/ 
boo? te bomen/ niet alleenlijp aen fijne Staten / maer 
mebe boo2 be ganfepe CP?t|I enpeib. ||enluiöen op ’t 
alberootmoebtgfïe recommanbercnbc in ber felbec 
goeber gratie, ^efe bjieben toaren gebateert ben 24. 
<©ctober/1577. 

I|ier tegen i-S ban' toegen <Don ffan feficren tpb t 
baernafeberboejében tnb?u& uitgegacnmctbefentt* 
tul: Waerachtig verhad van ’t gene des in defe Ne- gentice 
derlanden gefchiedis, federt de aenkomfte desHee- 
ren Don lohan van Ooftenrijk, Koninklijke Maje- 
fteits Stadhouder, en Capitein generael over de felve aceft» 
Landen, ^it boerbcn tögebcelt in bier beien/ tnpet 
ccrffebeeltoerbberpadt pet goeböebootenojficiebp 
pem gebaen/ fotoel boo? aio na fijn acnftomjïe tot* 
ten goubernemente generael: in ’t ttoeoebeel’f gene 
^on 5Ian fujiweertbp ben P2tnce ban<0róngien/ 
en be Staten ban ^oiianö en Eeelanb gebaen te 5öw 
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tegen bepadfiÉatieèrf getitenenrülïebanben lanöe: 
tn’t betbe Deel ’t gene bp Den graten Bencrad geDaen 
Stegen De pacificatie/ en Deconfpttatien en tntelli- 
gentien Die fp gekab kebben metten §fteince Dan 
cangien: €n in De lefic partie iö berkadt De lolu? 
tie enamtooorbeop De objectie Dan Deboorfê jufitft? 
catic. 

Cf. ap3.) €n op Dat niet ert fcinjne Dat ift De fekrfften ban 
b’ecne partie meer bcrple ais? b’anbere/ fofaltkket 
iuDotiD uanDefen meöealkiec fommarie ftellen / en 
Denlcferen nakomelingen ketöorDed Dan DetDen üe? 
Delen uitte DaDcn en gefckteDeniffen: toant öet geen 
konft en ie? ooft een guabe fake te DerDloemen / poetnel 
uit [jet Derftael Dan Ditgefclj/ifte/ / felfë genoeg blpt/ 
Dat tot geïiele jufitficatic Dan Boit fans? fake geen 
anDec funDamententoecD gcftclt / Dan alleen De cön? 
fpiratie tegen fijn perfoon/ Daec Dan niet tec toerelD te? 
gebleken/ enoberfulrmaerberfierbe bereis? en fcln> 
nen te toefen/ fonDectoaecDeiDofeenigfunDament/ 
toant anberfins? fouDemen De Driebenen Daec op men 
’t felbe tot IDe funDecen/ toel té boorfckP geb?acl)t Ijeb- 
ben: Doek alfo’tfelbe ontoaecaclitigiss/enöeeftmcn 
’t felbe niet bonnen Doen in ’t minii e noefj in ’t meefïe / 
maec {Mi alleen met tooo?Den en feggen moeten beitel? 
pen / om Den gentenen man een appelben tegeDen/ 
ommeöete [pelen. 

3, CB Deel Dan ’t eeefie Deel aengaet / tdo?D gefeiö: Dat? 
3, ^tet in Den eectïen een tegelijk kenlpis?/ intoatpa? 
5, (act/ pertjkel/ en bangier De Jgeere Bon fanfijn et? 
„ gen peefoon gcfïelt ijeeft/ (paffecenDc fijn berberm 
j, onbekenDc klederen te pofte boor ©ranknjk) omftty 
„ teeecl)ectoaecs?-oDecte begeben/ en Door fijne ptefen? 
j> tic ’t biec Der inlanDfec oorloge te bluffen: en Dat kP na 
5, fijn komfie binnen ülurctlöurg/ ’t toelktoas?Den 3. 
„ ^obembec/1*76. alle umetfteblijtgeDaenftabbe/ 

om allee? te appatferen / en De faken ten belten te Doe? 
gen Dat mogelijk toae?. €n itoetoel kP atö Doe toel 
Öcoote ceDenen kadbe teltrajfen De gene Die (fonder 
oorfake j fo bermetelp tegens? Bod en Den feontnk 

3i ItaDDen gecebelleect / fo mits? De uitlteèmfe ftcijge?- 
3> lutöen Die kP omtrent fijnen peefoon kadbe/ en ook 
„ anöerë beitelt toacen/ als? anbeceDie De belle iteDen 
5, en iterkten Dan Den lanöe in Dabben en occupeecDen: 

33„ noclttans? om De fonDeclfngeaffectte Die pp Den lanDe 
333) toae? toedragende / en bpfon&ec tot betoaerniffe en con? 
3,)> feebatie ban De Catkolpke Religie / en Dan De bcltoo?? 
3)3) üjke geltoo?facmltetD en onDccDanigljctD Dan fijne 
3»> iBajcftett { en ppncipalijk op De berfekertfjcib Die 
3,3> ijcm fo menigmael UaDDetoegefeiD gctoceit/ Dattec 
3,3) anders? niet en toaë Dat De gemene rulte belette Dan 

33 ftet blijben Der ^pangiaerden in Deee?lanDen. treeft 
»te brcöen getoeeft De Doorleden fattltcn te Dccgeben: en 
3) naDccfcöeiDen communicatien Ijeeft bp ’t actoord Den 
3)ii jpebr. tot Aardje in jpamine gemackt / geaggre- 
)) ccct De pacificatie Dan Bent / met alle alfulkc conDi? 
3) tien Dan De Staten na fjaec eigen goeDDunken baDDcn 
)) Doen ftellen / niet jegcnftaenöe Dat bp De felbe pnnee 
33 pan Brangien cn fp aenkangeren te feec groten boor? 
3) Deel en abantagiegegebentoae?: en Dat ter contrarie 
33 fijne JiBajcfteit Daer bp bleef gcprejuötccert in Dele Di? 
3) perfe poincten Pan groter importantie/ toelke ac? 
33 C0020 Dp / ommeecDec baitiglieiD/ en om te toeren 
)) alle mijicotïtoen / bp Den Monnik IjaDDcDocnratifi? 
3) ceren/ mits? ook toeDerom gePenDe alle gepretendeec? 
3) Depribilegienen al ’tgencDaer toe bekoorde/ fotoijt 
)> en breed als? DeonDerfatenfjaDDen mogen toenfeken/ 
3’ met een fcet toillige en liberale conceffie panpeife/ 
33 ook mcDc brengende een eeutoige PergetcnkeiD Dan al? 
3) ic’t gene Des? Daer te Doren geDaen engepaffeerttoas?. 
33 apdke faken getracteert 3pde/ keeft fick felbe te 
)) rugge itelïenDe alle DiffiDentie/ fonDer eenige guardie/ 
33 Dan kte kern De Staten ordonneerden onDer Oen lalt 
3’ Panöenï|ertogeban 2Cerfc0ot/ gclielt tnkanDenen 
33 matln Pan De Staten / cerlt tot pamen en Daer na toe 
33 3£oben / alDaer ctlijke Dagen blijbenDe als? een p2i? 
33 paet perfoon/ ontfangenDe feergunitelpk alle Die bp 
33 kern guamen fonDec eenige Diliinctie ban De gene Die 
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onlanr te Do?en itcfj grotelijjCDergetenkabDen: be^ 
eerenDe eenige Dan Dien met p?incipaie.officicn/ fo ec 
DanKaeöban^tate/ ale? ban goubemementeban <e 
De gtanDCnenprobincien/ en ahDere met toelDaDen ce 
en pcnftoeneti: kebbenbe ook met fijn mefemie toel 
tokten bereeren De bergaberingen en,banketten Dan De 
<©ilDen ban De IteDen Daec 0p getoeeft üiais/ alDaer 
men fp libecaelkeib en familiare conberfatie toel 
Deeft konnen merken en bekennen / kern nuDDelemjb ■ 
emploperertbe om ten betekenben Dage De <^pan? 
giaecDen/ gjtaliaensS/ en 25ourgoingnonö te Doen 
Dertrecken uit alle DèfterÊten ban Den lanDe Diefe al? 
Doen nocD occupeerDen/ en De gehangenen te Doen 
ontflaen: en De IteDen ert kaftelenteboen ftellen in 
IjanDen ban De ingeboren Dan Den lanDe/ gelp De 
Staten ’t felbe begeert Dabben / en om ’t Dertrecken te 
accelereren / kaDbe 0p Den Staten geleent fekere gro? 
tefomme Dan penningen / Die refteerDente furneven 
Dan De 600000. gulDemSbp ken belooft/ fonDec Dat 
kem ban De felbe fomme ale? nock teftitutie geöaen 
toae?. ©innen toelken tijbe Doo? trtibbei ban eenige 
p?ecmDelingen (na De abbertentie banDejfèarguief 
banl^abreen Dee? J|eereban iBonöune/ lügentDan 
De^oniP ban©?artkrp) bp De Zeereu ban ©on? 
nibet en ©ellangecbille/ beeftanb kebbertöe metten 
<02abe ban Ealain en Den ïgeere ban Ckaiitpangnp/ 
en eenige anbere Dan De Staten (Die De boo?noemben 
USarguie? te kennen gaf) toerbe te ©juffel gepracti? 
feert/ Doo? inltigatiéban Dcn p?fnce Dan ©cangien 
en fp complicen/ bekanbte pen DinnenSobenop 
Den perfoon Dan Bon fan/ tot toelken einbefp om? 
teem De boo?f5 ftab geleiD kaDDen feker getal ban 
krijgObolk/ om’t felbe afgrijfeip feit te Doen en per? 
petreren. €n koetod Dat men om De grote Doof keib 
Dan’t felbe feit / toel ooifaek kaöbe om be felbe ik 
ItrengeenfckerpegebangenifTetefjouDen / ö-cfl men 
Die alleen belaft in kaerlogijfen te blijben / en fonber 
Do2bec Daec op te informeren / De felbe toeDerom ont? 
fïagen / onöer ’t berd Dan niet te ballen in De inDigna? 
tic ban eenige nabuur $?ince / Daer ban De boorfj 
gearrefteeebe fick beroemben gefonDen tejijn. Ben 
3 DagiBep DaernaljaD kp fijn inkomftetot©ruffd 
geDaen: en Dier Dagen Daer na toerDpontfangen 
totten goubernemente generad/ DoettDe Den eeD Die 
kern De Staten boorkielDen / gelijk kp ook terjionD er? 
peDieerDe tot karen genoege/ De poincten en artictilcn 
Die kem De Staten boorkieïDen. €n ban Doen boorts? (£ 
begoft kP tod crnfielijk fiCk te begeben tot erpeDitie <c 
ban De affairen fp goubernemente betoerenDe/ bp <c 
aDbife ban De saeD ban ^tate/ fecrete / en finantiert/ tc 
mitfgaDerc? ban De «©ouberneurc? en ^robinciale fta? cC 
DemtaDc fake en materie bereilte. ^ebbenDe binnen ce 
korten tijbe Dikmael bp kem ontboben Deboorfckrebcn cé 
Staten/ toefenDeinDeftaDban©ruffd/befckicken? u 
De boben alle faken Dat De juflitie (cenig pilaer en fun? u 
DamentbanDeHepublpe) karen orDinaris? trein ert « 
gankfouDc mogen kebben. <0cbcnbeauDientieaUen « 
Den genen Die in’t generad of particulier t’allen uren cc 
en tijbe ’t fdbe begeerben. Be $)rince ban Brangicn cc 
en fijne Dienaren ofminifters?/ en namentip 2CIDC? cc 
gonoe en (Ckeron DeDen Daer tegen alle belctfeïen Die? <c 
fe mockten / en folliciteerben ale? Doen fecretelp/ Dat? cc 
men fijnen (Bon fan) perfoon fokDe berfekeren/tod? cc 
ken eerlofen enbofenracD/ fo bed bermogens? gekaD cc 
keeft onDecberfckeiDen gealtereecDeentoeDerfpanni? cc 
ge menfeken / Dat luttel Dagen Daer naer De©urg- cc 
gtabe ban Bent/ in De mïDDernackt (toefenbefijn cc 
^oogkeïD te beD / en in fiape) bp De fdbe gekomen erf cc 
aengebrocfjt keeft / ’t geen kp Daer ban gekoort en ber? cc 
ftaen Ijaööe / fcggenöe Dattet meer Dan tijb toar? / Dat «c 
kp fijnen perfoon foube berfien / gemerkt men toae? cc 
tractecenöeomkem te apprekenDeren/ aentafïert of « 
D00D te fïacn/ mette gene ban fijnen kuife/ kobe en ge? <c 
bolge/ DaerbpboegenDe Datkpgeenftns? berfekerten cc 
toas? binnen ©ruffel: en opbatmenkem te beter ge? «c 
lobefouDegcben/ fdbe en berklaerbe Deel treffelijke “ 
reDencnbanfp toetenfcöap/ Daer ban kpinbacktig “ 
mocljt toefen / inbwnt kem gelief De. Biep niet iegen? < 
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„fïaenbe bleef DP geödtbereert t’effectueren’t gene bes 
„ ban fijnbec 3ijbe cefteerDe te bolkomen aengaenDeDe 
j, puntten ban ’t booifc&^eben attoorb. ErjDenDe niet te 
j, min ban De gemeente bón ©ruffd betfcbdDen tnöt ' 
« gnitetten / moettoilligbeöen en tnfolemien / fuljc Dat fp 
jj bikmadgtoot rumoer en forglpke aiteratten fufeiteer? 
3> Denenoproerben/ enfo berre gekomen toaren / Dat? 
-3 fe5ijnc goarDpe (alleenlijk ban 80 bu|jïbieters/bie 
j’ 8em bp De Staten toaren toegebóegt) bebben toillen 
33 obecballen engetóelD Doen / opDenfelben Dag Dat DP 
3> bem op ’t ^tabbuts bonD / om alDaec te ften pafferen 
33 De folemnele proceffie ban Der ï&ermtffe / bem toillen? 
33 DeberbjaenDelöb gebieDen en boorfcbrübenmet boat 
3» bolk bP bem fouDe laten Dienen / en niet alleenlijk bem 
33 afnemenDejjtjne Domeftijke Dienaers uit Staken ge? 
33 komen / De felbe nalopenDe acljter ftraten met inju? 
»tieufe propooflen en Dreigementen tot opte boorplaets 
>» en baelim ban Den lobe: obergebenDe ook Diberfe on? 
3> tamelijke regueften/ Door tngeben baneemgeprinti? 
3> palebanDe boorfebreben Staten / en ook bp banben 
33 banetltjke^eeren/ Die fteb maekten interceffeurS en 
3> miDbeiaers ban De boorfebreben borgerert/ om fon= 
3» Der toeigccinge/ Op na met forfe te ertorgueren al ’t ge- 
>» net’barenpropoofte tóas DienenDe/ fonDerbemDaer 
33 tn / nocb in beel anDere faken te Dragen eenig refpect/ 
3’ nocljookgeboorfaembeiD in De geboöen en bebelen bp 

bem gebaen ais ^tabbonDer en «©oüberneur <©ene? 
3’ rad: maer bp Diberfe fcbanDelijke gefebriftenenop? 
33 roerige propoojlen/ hebben 3ijn perfoon en actiën ai 
33 ombegrepen en geblameert. €nboebjd DpDejBa? 
33 giitraetban ©ruffd baDDeDoen feggen/ Datfprccbt 
3’ enjufiitie Daer ober Doen fouDen/ en bebben fpnocb 
33 De Staten fulr niet toillen Doen. ©aerom en beeft Ijp 
3> n-xbtansniet gelaten (Doe tod De boorfebreben info-' 
3’ lentien Dagdtjr bermeerDerDen) tecfionD te banDelen 
3> op ’t af Danken ban De loogDuitfen leggértDe binnen 
>’ 3Cnttoecpen/ en anDere jfiteDen in gacnifoen en befet? 
” tlnge / en bjant Daer grote f toatigbeDen in boorbiden/ 
’> obermits De grote fommen Daer toe baer fcfjulbbe? 
3’ Dtoeg / en Die men met ben alboren Doen motie / baDDe 
3» tebteDengetoeefiter ernfliget begeerte ban De ,§ta? 

ten (metmterberttie ook ban Dc <j3e0eputeeröen Des 
heiligen ïlijr) bemtetranfporteren binnen Jfêecbe? 

»len / toelke flaD De ©bcrfle ban De loogDuitfe en <©e? 
** DeputeerDe ban De Staten gekofen en bebonDenbaD? 
?*Den boor öe berfeketfle / om oploop en beroerte Der ge? 
” meintenteberljoeDen/ inDien fp binnen truffel geko? 
V men Dabben om De boorf3 afrekeninge te Doen. ©an 
* beeftmen feDert berfïaen Dat etlijke fieb berborDert 
” Dabben eenige beroerte te maken acneenbanbepoor? 
” ten / Daer Door men Dacbt Dat fijn loogïjeib fouDe ber> 

trocken bebben/om fijn bertrek te bdetten/’t toelk niet 
55 enfuccebeerDenabun boornemenenaenfïag/ alfobP 
35 Door een anDer poorte uitgereDen toaé: eb binnen ifèe? 
33 ebden gekomen 3ijnDe / toas alDaer fekeren tijD geble? 
33 ben / afTtfierenbe met 3ön autoriteit en ereDit De boorfê 
55 afrekeninge/op Dat eenig accoorD gemaekt fouDe toet? 
33 Den tuffeben De boo2f3 Staten en loogbuitfen/ Den 
33 bjdkenfo tocinig geprefenteert toerbe/ Dat fp nieten 
33 konDen appoineteren. €n en toorben ook alDaer De 
33 ftoacigljeben nietgeuit bp gebreke ban gelbe/ Dat De 
35 boornoembe Staten motien opbrdtgen enfurneren/ 
35 De toelk oorfake toas Dat fp alS Doen uit Den lanbe niet 
53 cnbertroeken. 

lier en kan ik niet boor bp gaeh te feggert / Datmen 
bierfiet boe blautodijk Defcn banbel niette «kuttfen 
toerDbetbaelt/ en gelijk alsof bet accoort en afreke? 
ninge metten ©uitfen / gefebort baDDe aen bet op? 
brengen Der penningen Die De Staten motien furne? 
ten / en Dat De Staten fo toeinig prefertteetDen aen Dc 
felbe ^uitfen / beef bnjgenDe onDertuffcben Den ban? 
Del en aentïagen Die bp (<©on San) met benluiDen 
maekte/ DatbPféin3önenDienti fetretclpkaen nam/ 

(ï, 154,) De felbe tegen De Staten op2ockenenbe / om uit De tie? 
Den Daer fp in garnifoen lagen niette beftrecken fob? 
Der genoegfame betalmge/ aileo contrarie 3ijne fotem? 
nele beloften Den «Staten gebaen/en borDcr fal in’t ber? 
bolggefientoerben/ Dat atte’tfunDamem Dacrbpop 

Oor/pronk der Nederland fe Beroerten. 
bout 3ün jutiificatie / niet Dan opgefoebte en berfierbe 
DeteliSett3ön. 

25eginnenDe miDDelretijD De <0emdnte ban jBe?cf 
cbelenop te tiaen tegen 3tjn ioogljeiD/ Door exïjortatiec£ 
en practpken ban De gealtercetbe ban 25rutTei geko?<c 
men / onDer Dcrel ban eenige guabe geruebten / ujDin? ‘c 
gen en febriften Daer rnebe fp Dc felbe bertoditen tot be? K 
roette/enconfirmeerDenficljook DeaDbeitenticnban <e 
De boorf3 confpiratten/ in Der boegen Dat ten felbcn tij?cc 
DcDe lertog ban ^HerfcOot bp familiare pzopoojlen “ 
Die bp met 3ijn loogijeïö bielD / betreffenbe Dcnfiaetce 
ban De faken.ban De lanDcn en aiiDere/feiDe bem (toan?<£ 
DdenDe t’famert inSuaio leftleDcn) Datljp nocljook ^ 
Die ban 3pnenbuife/ bobeengebolg/ geenftnëberfe? * 
kert en toaren / en Datter confeDeratien / liguen en cc 
berbonteniffen gemaekt toorDen ban De gene Dieftcb “ 
noemDen en Droegen tekenen ban Contra-Sobanni?<c 
ften / en Datter faken gdjanDdt toier Den tot 3ijn nabeeltf 
en prduDtcie / en ban Den genen ban 3ijnen buife/ bobet£ 
en gebolg: Daer bp boegenbe/ Dat D’eerfte refolutie ban ‘c 
Den Prince ban <©rangïen ban ’tacntafien ban 3ijn ‘£ 
perfoon /alU noclj in trein toa^/ tn conformiteit ban cc 
Dat De 3prince/ boor D’aeiikomjte en’tontfangenban ‘c 
3ijnloogbdb tottengoubernementc/ aen De Staten ‘£ 
gefcljrcben baDDe (Daer ban De lertog feite copiete ‘£ 
bebben) Dat fo lange bp niet tn banDen én gefapfeert££ 
toaö / De Staten niet en fouten konnen komen ten c£ 
einDc Daer toe fp pretenDeerDen / eiiDatmitsfDtenban ££ 
noDeinaiS ficljte berfekeren ban 3ijn perfoon. ï©aec ‘c 
op <©on San braegDe / toaer De troutoe/ geloof en be? ‘£ 
lofte toaö i anttooorDe De lertog brpeltjk / Datter geen c£ 
troutoe nocb geloof meer en toa.ö/ en op De repiijquecc 
tottoatcinDefp bemfouDen toillen fapferen/Deler? ‘c 
tog anttooorDe formaliter / om ute Doen tekenen al<£ 
't gene Dess fp toillen fullen: bragenDe ©on San Daer ££ 
op borDer/toat fouDen fp toillen i <aaf Daer op De Ier- ‘c 
tog boor anttooorD/ltbectett en gelijke Dingen: toaer “ 
oprepltcerenDe3ijn loogbeiD/ inDien ik’tfelfDeniet£c 
en toilDe tekenen / toat fouDen fp nip Doen Janttooor*£c 
De Den lertog/’tgene Deei gefcbieD toau aen fekeren £c 
lertogof^rince/ Dtetopbertoaers-ober gebaDbeb?tc 

ben/ te toeten: nabten fp u geDrongen fullen bebben £c 
baren toille te Doen / fullen u met utoen bolketerben?te 
jteren uittoorpen / en op bare fptefen ontfangen. 3©el? “ 
kepropooften alfo boletnb3ijnDe/ fctbeenberklaerDe££ 
3ünloogbdDboor’t^lotbanDien/ Dat een^rince/C£ 
dPurft ofleere / niet en beboorbe te blijben Daer bP ge?ce 
Ipke propoojlen boor DettoeDereife fouDe mogen Ijo?cc 
ren / ban toat foorte ban bolk Dattet toare/ fonber Daer £É 

I intemogenremebteren/ en béd min beboorbemente “ 

1 bertoacbteii ’t effect en fucce^ ban Dien / Door toelke£' 
abbertentien en propooflen/ confirmerenDe boorgacn?£ 
De abbertentien en inbitten/ 3tjn loogbeiD grote en ‘ 
toettige oorfake baDDe/ te bouDen boor toaeracljtig De [ 
fufpicie Daer bP in geballen toaef. <§o bat bp in menin? 
ge toajS getoeejl / betmdijk in pofte na ’t lanb ban Eu? 
renborgtebcrtrecken/ maeroniDatbetoegenenpaf?c 
fagien bol krijgobolk toaren/ toaio Ijem ’t felbe te peti? 
culooö / brefenöe bekent tc toeeben / fonber nochtans cc 
t’onberlaten te bebenken op miDDden/om bem te tree? a 
ken uit banDen ban De Staten/ Die bem fo grote bpan? ,c 
Den toaren.<£tt foefenbe gebed berfekert/Dat De boorf3 {” 
liften tegenS 5ön perfoon / tenbeerben om Den Contnk ce 
te beroben ban 3tjne^oubereiniteit en ©berbeib/en (e 
in ’t lanb te brengen een libertett / tenbeernDe tot aboli? £C 
tie ban De oube Religie. en konDe bp niet onDerla? <e 
ten Den leere bedong / en Den folbaten ban ’t Cafled 
ban Enttoerpen boör tefjouben D’obligatteDiefpDen 
Conink fcpulDig toaren/ bebbenbe Defelbe niet anberS 
boorgebouben getoeef! / Dan Datfe baren eeb fouDen 
ijmjten/ enbetoacen ’tgeenfp t’barenlafl baboentot 
Dienjl ban baren €onink en ^rince ^ouberain.3©as 
ook geDrongen bem te behelpen mettet krpgsbolk 
batbpbpberbanb baDDe / en in De ffeben onDerbou? 
Den toerben Die 3ijn iBajefieit toequamen/ totcon? 
ferbatteen betoaermffe Der felber/ Daer ban baer De 
Staten met geen reDen en Dabben te bemoepenofte 
beklagen. €n alfo in De felbe conjuncture be octafie 

c e c 4 fitb 

cc 

ce 
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„ffttj Begaf Dat De 'pgfttaffc ban 23m*n/ ïtcctpgtnne 
.. isan ©enDofme / tóilöe bomen na De fonteinen ban 
„ ^pa tn ’t EanD ban Euib / fo en mcdjt ïjp Ijem met 
i} ejccuferen De felbe tegen# te rijden / ontfangen en toiP 
„ lebomcn tot karnen / paffagie ban De boo?fcf)?ebeti 
„ ^tnceffe. (Cot karnen toefeuDc / en al Daec beftcïj 
„ 3pnDe om De p?tnceffe te tcacteeen/ Ijceft toeDerom 
„ Dtbecfe aDbeittfTenienten ontfangen / gefonDen toe; 
33 fenDe bp Dtbecfe geloof toaccbige perfonen/ oob toe> 
„ fenDe bp Den boomoemDen $?tnce / tnljouDenbe in 
3, effecte Dat De felbe pince/ en eentge p^tpcipaleban 
„ De boo?noemDe graten / De boo?fclj?eben confpira; 
j, tien tegen 3ijnen peefoon fjaDDen Doorgenomen / toaec 
33 Datmenltem foude bonnen bebomen/ cteDenljemop 
3, 5tjnl)oebe te 3i)n/ Ijem niet op Den toeg tebegebem 
3, ombeembuftaDeDtemen ï)em fouDe mogen ftcllcn/ 
„ omljemte betrapen/ en DatbP noclj te karnen niet 
„ feber en toa# / en concucrerenDe noclj met al3tgene 
3, boo?fclneben i# De grote fufptcten en tnbttien / Dar i 
3, men omtrent karnen fag alle De toegen bol afgeDanh; 
3, tefolDaten/ Die De o5?abe ban <£gmom / ï^eer ban 
33 ^c3e en anDcre/ fonDer 3Üncn ('©on San#) ïafiof 
33 toeten ban nteu#lid)ten en acnnamen/ftenbeoobam 
„ DeremetljopentoanDelcuDe binnen DeftaD jatotbin; 
3, nenctt omtrent Denï^obc en ^alicife: fo Delibereer 
„ De Op met eentge perjbnagien ban qnaliteit / om fjem 
3, uit Den Doo2fctj?eben Dangiere en peiicul te fïellen/ 
33 enficO op’t boo?fcO?eben ^lot ban karnen tebege; 

33 ben / fo Op mocljte Doen al# ^taDOouöer en <0ou; 

3, benteur <©enceael: en toerD boort# op tboorfcBre; 

33 benfunDamembet Oaelt/ DenfjanDel en communies 

33 tien ober en toeöet* ober geljouDen / De toelbe uttte fïue- 

33 benen gcfcï)?tften fdbe Uier boren berljaelt naDecen 

3j toaeracotiger tc fien jijn / Dan Die Otec toel tocrDen 

33 getntcepreteert / om De fabe ban ©on (pan fcDoon/ 

33 en Der Staten fabe buil te maben, Bo?Der# toerD 

33 alDaergefetD/ Dat geöurenbe Dcfe OanDelingeenconr 

3> muntcatte / De felbe Staten IjaDDen ontboDen Den 

33 boornoemDen ppnee ban ©rangien / en folcmnelij' 

33 ben Daerom gefonDen / om bp Bem tc bomen / om ar 

33 Daer te preftDcccn / regeren en gcbieDen / gelijb fp 

33 naDerïjanD pebben betoont: Ocbbcnbe Den fclben ge; 

33 maebt lititoaert of <$3ouberneuc / ^uperintcnDcnt 

33 ban25rabanD/ en aenmerbcnDe Datter geen öopeen 

33toa#om te rcconcibercn/ en nocljtan# niet toillenD^ 

33 oenige Dociliteit Doen fonDer cjeprcjfe orbonnantte ban 

3) DenConinb (Ijeeftficlj gcDcliberecrt inDefe (laDban 

5’Hupnburg te bomen/ cnalDact 3ijne|I5ajc|!eit#or 

33Donnantietebeitoafljten/ acnDc toelbe ljp tot Diberfe 

33fionöenban alle faben gefebreben en beciept paDDe/ 

33 DelobenDe De felbe pem te Doen betjïaen/ fo geringe 

33 al# Ijp De felbe ontfangen fouDe pebben / t’toelb pp oob 

>3boo? amtooc<?ö gaf De ©eDeptitectbe ban De Staten 

33 pp pem tocfcnDc twijnen bertreebe / en peeft oob in 

33 conformiteit ban Dien aen Den Staten gefclpebcn Den 

33 2 ©etobrf# (toelben brief pier boren tndgepcclber; 

53 paein#.) €n!joe toel De Staten Daer opnictenanr 

33 tooo?Denboo?Dcns9 Derfelber macnD/ poe toel paer 

” bjteben gcDateert toaren Den aclifïcn / bp De toelbe 3p 

33 niet 3pn J^oogpeiD grotelijr erpojiuleren / imputerem 

33 De Den feïbcn De rupture ban De pacificatie / en alle 

33 ’tguaeD en Dcfo?D?cDatter gebeurt toa#/ metbeelam 

33 Der onbepoo?ï!jbe p?opoo(ïen/ om ban fulben ï^ccc ge; 

33 feiDtctoojben/ bpeen Compagnie / fiep feggenDcDe 

35 generale Staten te rep?cfenteren: Daer tn men mag 

53 bebennenen bemerben paer pafficen guaDe affectie/ 

” en Dat fn felbe oo?fabe ban Dcfe ellenDigc oorloge 3ijn. 

55 ©002 Dén omfang banDefen/ foljaDDe3pnl^oogpeiD 

55 conttimerenDe / en DoenDe officie ban eenen goeben 

” ©onberneur en pajïoo? Der ©emeintc/ en om 3tjn be; 

3’ iofte te giujten/ aen Den boo?noemDcn Staten gefcp?e; 

« ben / Dat pp Diberfe b2ieben ontfangen paDDe ban fijne 

35 H3fl)ieffcit/en onDer anberen eenen ban Den 25 Der bet; 

3, gange niacnD September / toeljc tnpouD alDaer fom- 

„ mane berljaelt toerD. 

©an tbpcbbegocDgebonDen Denfelbenalpterban 
tooojbc tc tooojDe te pellen / öcn Ecfcr te goeDe. 

A/JTn Heeren. Uinag wel gèdenken> dat ikuten f 
^-^Jiverl&n ftonden verkiaert hebbe,fo wel mondlij- 
ken als by gercbrifte,dat ik anders niet gepretendeert en $«ren» 
hebbe dan het eeuwig Edidt van de Pacificatiën by my Ooia öet 
gei'woren, en federc by fijne Maj geratificeert te main- 
teneren. En de officien en devoirs die ik naderhand 1,7‘ 
gedaen hebbe, om de difFerenten en voorvallende oor- 
faken van alteratien te pacificeren en accommoderen, 
waer toe ik cotnu toe nieten hebbe konnen geraken, 
niet jegenftaende dat ik (om de begeerte en affedtie die 
ik totten peis hadde tot verlichtinge en foulaigement 
van’tfchamel volk. en om bloedltortinge te verhoe¬ 
den ) prefentatien gedaen hebbe, die grotelijx derogu- 
eerden der autoriteit Souvereine Princen toebehoren¬ 
de, gelijk fijne Majefteitis, denkende u daer mede te 
con tenteren : maer heeft ’t felfde al te vergeefs gevveeft, 
om de veranderingen en nieuwe petitiën by u gedaen 
fo onbillijk en onredelijk, als uwe fchriften inhouden, 
't welk ooriake ge weeft is, dat alfo ik genen middel en 
fag om dcfe fake te veraccorderen , en ook om de rede¬ 
nen die ik uwe Gedeputeerde leftmael aenmygeiön- 
den verkiaert hebbe, ben in defe Stad gekomen, na 
inhold van mijne brieven aen u gefchreven van den 
tweden van defer maend verwachtende alhier de re- 
folutie van fijner Majefteit, op alle de pundten daer van 
ik de felve bericht en geadverteert hadde. Enalfoje- 
genwoordelijkdevoorfz, refolutie gekomen is by fijne 
brieven vanden 25 van September,en hebbe niet willen 
onderlatenudaer van te adverteren: dewelke is, dat 
fijne Majefteit verftaet, onverbrekelijken en pumftue» 
lijken te onderhouden en mainteneren het gebod en e- 
didt van der Pacificatiën, mits by u lieden obferverende 
detwegefworenpundten van de onderhoudenilfe van 
de Catholijke Roomfe Religie , en de behoorlijkege- 
hoorfaemheidaen fijne Majefteit, welkegehoorfaem- 
heid hy verftaet grotelijx gequetft en geledeert te fijn , 
enmirs dien wilt en begeert dat de felve gereftaureert 
worde: en onder andere mits hem weder gevende o- 
verufulkeen gehelijke abfolute geboden en bevelen, 
als hem by alle geeftelijke en weerlijke Rechten toe¬ 
behoort, en gelijk hy van allen tijden geufeert en ge¬ 
bruikt heeft, en fulx als hy hebben moet, nauitwij- 
fen en in conformiteit van de voorfchreven Pacifi¬ 
catie , afleggende de wapenen die gy aengenomen 
hebtfonder fijn bevel of permiflïe, en ook fonderte 
ufurperen de autoriteit en gebod over de krijgsluiden 
en andere, maer de felve laten aen fijne Majefteit, de 
welke alleen behoort te gebieden over alle fijne vaffalen 
en onderfaten, Capiteinen, Hoofduiden en krijglui- 
den in fijne landen wefende. Infgelijx dat gy den Prin- 
ce van Orangien onder u niet en fait lijden, nochfijng 
aenhangeren, faulteurs, dienaers of minifters, dewel¬ 
ke gy notoorlijk bekent voor vyanden en perturbateura 
van onie Religie, van fijne Majefteits dienft en van de 
gemene vrede en rufte , fonderlinge aengefieh , dat 
fy nieten willen accepteren’t voorfchreven Edict van 
dé Pacificatie , noch ’t felve laten publiceren , noch 
ook de ratificatie van fijner Majefteit. Hebbende ook 
gedaen , geattenteert en fich verwaendijken vervor¬ 
dert veel en verfcheiden faken en dingen te doen te- 
gens het traöaec van Gent, ’t welk men eerft en al vo- (F. 2$; ) 
ren moet doen repareren , betonende metter daed 
en niet met woorden alleenlijk de goede en oprech¬ 
te affedie die gy ten felyen einde en effede fegt te heb¬ 
ben. Ook dat de gene die fich vervordert hebben gou¬ 
vernementen en laften van Landen , Steden, Sloten 
en Caftelen aen te nemen, of conduite van oorlogs- 
volk, officien en Staten, in de pacificatie niet begrepen, . 
fullen fich daer van verdragen , de felve latende tot 
provifie en difpofitie van fijne Majefteit. En infgelijx 
by’t gemene volk aflatende’t dragen en exercitie van 
wapenen, en fich wederom te ftellen tot fijn eerfte am¬ 
bachten en rufte. Stellende ook de gevangenen in li- 
berteit, als de Heere van Treflon, Karei Focker en an¬ 
dere, doende van ftonden aen en promptelijken ceffe- 
ren alle vexatien , quellingen, verdruckingen ,oppref- 
fien, aden en feiten van hoftiliteit en vyandfehap, die 
de voornoemde Prince doettegens die van Amftelrej- 

' '• ~ dam, 
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dam , opbrengende en furniorende de betalinge en 
payement van den Hoogduitfen , in conformiteit van 
de pacificatie, opdatfy terftond Gch mogen vertrec- 
ken, en gy in uwe huifen en woonfteden wederkeren, 
verwachtende den dag van de generale vergaderinge 
van de Staten, die fijne Maj. verftaet ten aller eerften 
te moeten gehouden worden. En in effedte dattet al in 
rulle, vrede en peife geftelt, en in goede juftitie en po¬ 
litie geconduifeert en geregeert worde, onder de auto¬ 
riteit en gehoorfaemheid fijner Majefl. en van de wet¬ 
ten en Magiflraten by hem behoorlijken en wettelij- 
kengeftelt engeordineert,fonder eenigfinste doen of 
contravenierender voorfz gehoorfaemheid of onder¬ 
danigheid : waer na ik begere en verfoeke, en van we¬ 
gen fijner fylajefteicordinere u te voegen en reguleren, 
fonder van my fijnen Stadhouder Generael hervvaers- 
over iet anders te pretenderen, en u verdragen van uwe 
eiiïchen en petitiën, die eenigfins tegens de voorfz twe 
pundlen fouden mogen wefen ,ofdefelvederogueren. 
’t Welk doende, en furnerende de voorfz pacificatie, 
fal fijne Majeft. u tradleren, handden , regeren en gou- 
verneren, gelij k een fo goed en genadig Prince alshy 
is : en fal ook (fo hy anderwerven gedaen heeft) ter- 
ftond doen vertrecken de uitheemfe en andere krijgs¬ 
luiden, die de felve herwaers-over doet komen, niet 
alleeniijken tot mijnder hulpe en affiftentie : maer 
principalij ken om de Religie , en fijne autoriteit te 
mainteneren en handhouden. En alfo de voorfz faken 
fo billik en redelijk zijn, conform, en na uitwijfen der 
voorfz pacificatie , en fulke dat egeen goede , Ca- 
tholijkie of getrouwe onderlaten ’tfelfde en konnen 
lochenen, verfta ik dat gy daer in egeen faulte en be¬ 
hoort te doen : maer dat gy my daer op terftond ant¬ 
woord geeft, anderfins fal gedrongen en gefortfeert 
wefen ( volgende den laft en bevel die ik deshalven van 
fijner Maj hebbe) te gebruiken en uferen van de mid¬ 
delen die onfe Heere God in fijne handen geftelt heeft, 
om de twe voorfz pundten te conferveren. Wefende 
fijne Maj. gedelibereert daer toe eer teem ploy eren alle 
Zijn krachten macht, dan het minftepundt van dien 
te verliefen. Protefterende voor God en de wereld, dat 

_v..- van alle ’t quaed dat daer van foude mogen komen, fij- 
ne noch ik geen fchuld hebben en fuilen: maer 

*a ‘ datgy caufeen oorfake fult wefen van 51 felve quaed, 
’t welk God de Conink,en ’t gemene volk hier namaels 
met recht en reden van u eilchen en repeteren fal, alfo 
gy niet bekennen en wilt fo vele deugts en gratie die ik 
ugeprefenteert hebbe, en als noch van nieuws prefen- 
terein fijnen name. Hier mede mijn Heeren beveel ik 
uinGods hoede en bewaerniffe. Uit Luxenborg den 
14 dag van Odlober 1^77. Onderftond, uwe goede 
vrund, ondertekent Johan, en lager, 

F. Ie VassEUR. 

3&ubolgt booftöOet ftt&tfnftoub ban ’tboojfcft?^ 
ben boetften tegen be jufttfïcam bei Staten uit gege; 
ben / albug: 

T^N alfo de voorfz Staten niet en antwoorden, noch 
-^-Gpte eerfte brieven van den tweden noch op den 
2. van den 14, der maend van Odtob heeft fijn Hoog¬ 
heid andere brieven gefchreven van den 20 Odtobris, 
begerende de voorfz antwoorde te hebben, menende 
altijds datfe hen gemodereert fouden hebben, en fich 
gedenken van hare obligatie tot zijnder Majeft. maer 
is al ter contrarie gefchied , fulx dat fy moetwillige brie¬ 
ven gefchreven hebben vol van calumnien en dreige¬ 
menten , gelijke en erger dan de voorgaende. En heb¬ 
ben ook ten felven tijd uitgegeven hun voorfz fchrift 
(fy menen der Staten juftificatie) op welk fchrift par¬ 
ticulierlijk geantwoord fal v/orden , fonder alhier te 
Vergeten dat de bode of brengers van d’een of d’andere 
brieven tot Bruffel terftond na hun inkomfte in fcher- 
pe gevankenifte geleid zijn geweeft Verhaelt voorts 
datfe met fijn Hoogheid trakteerden op de voorfz Pa¬ 
cificatie , en fimuleerden hem te houden voor Gou¬ 
verneur , verwachtende andere die fijne Majeft. foude 
Willen overfenden, hebben fy uit hun eigen autoriteit 

tatfe 

ontboden en gefonden om den Eertshertog Matbias 
van Ooftenrijk, broeder van den Keifer, Jonk Prince 
van omtrent 21 jaren,om eenen Gouverneur te heb¬ 
ben na haren wille, om den felven teftellen en af te 
ftellen na hen geliefte, den welken fy fo verleid en ge- 
feduceert hebben, dat hy fonder wete en wille van fijn 
Majeft. by nacht uit Weenen vertrocken is, hebbende 
de poorten fecretelijk doen openen tot groot leetwefen 
en mishagen des Keifers, die van ftonden aen gefchre¬ 
ven haddeaen allen Princen en Ceur-Vorften en ande¬ 
re van den Rijke, om den felven op te houden en tot 
hem doen wederkeren, gelijk hy ook by fijne brieven 
had gefchreven aen fijn Hoogheid den 4 Odtob. ’san- 
derdaegs na ’t voorfz vertrek. En den voornoemden 
Eerts-Hertog gearrefteert zijnde, hebben hem doen 
blijven binnen der ftad Lier: fendende Gedeputeerde 
aen hem , om met hem te trakteren op de conditiën 
daer op fy hem wilden ontfangen voor Gouverneur 
Generael, gelijk men namaels alle hun voornemen als 
de particulariteiten fuilen bekent zijn, verftaen fal. 

effectetjet cerftc bed ban ijet uttgegebeit 
DtfcourjS tegen Dcc Staten juftificatie. jftu fuilen top 
ooft in ’t&o?te bedjalen ’tgene bacc ineöe öe|B?ince 
ban ©cangien/Staten banjgollanben Eeclanbbe= 
fcijuiöigttoeröen/ gcöaen te fteOben tegen** öepacifi* 
eatie en gemene rufte ban ben Éanöe. 

En beginnende aen den Prince van Orangien hoe¬ 
wel de felve (feggenfe) hem wel behoort hadde te 
contenteren ,dat de voornoemde Staten hem gepaft- 
leert hadden een traklaet fo grotelijx tot fijn voordele 
en avantagie, als was het tradaet van Gent: nochtans 
om te meer te betonen zijn quaed voornemen en voor¬ 
gaende acnflagen, heelt hem met alder vlijt en haeft 
vervordert te fterken en fortificeren de lieden en fterk- 
tenby hem geoccupeert,gelijk hy ook daer nadede 
van de andere Steden en plaetfen,die uit kracht van 
’t voorfz traklaet, in fijne handen waren geftelt, onder 
den tijtel en pretext van Gouverneur van Hollanden 
Zeeland, ’twelk hyniet en behoorde te doen fonder 
confent van fijne Majeft. die de felve toebehoorde. En 
heeft onder andere plaetfen doen fortificeren van d’een 
zijde Sparendam, ’t huis ter Hart en Krimpen: en van 
d’ander zijde Sevenbergen , den Cluyndert, en Nieu- 
Gaftel, gelegen in Braband en buiten den Gouverne- 
mentevan Holland. En om te beletten des Coninx 
goede onderfaten tot dier tijd toe gevlucht en geexpa- 
trieert uit Holland, niet vrylijkte mogen komen tot 
gehele reftitutie van de goeden ,diefy t’haren vertrec- 
ke verlaten hadden, heeft hen doen voorhouden eenen 
bofen en exorbitanten eed, fulx als fy meenden te ko¬ 
men tot gehele reftitutie van hare goeden ,hebbenfe 
naulijx een gedeelte konnen krijgen, men heeftfemet 
d’een of d’ander excufen afgefet en met logens gepaeit. 
Sy befchuldigen den Prince noch dat hyden 17 April 
1777. tot Dordrecht heeft laten uitgaeneenplaccact 
opten naem des Coninx, by den welken allen Officiers 
belaft werd over te brengen de renten ,inkomften en 
aklien van alle Kerkelijke en Geeftelijke goederen,toe- 
behorende Geeftelijke perfonen, (dat fijn perfonen 
doende profeffie van den Catholijken gelove en Reli¬ 
gie ) om daer mede voorfien te worden tot onderhoud 
van den Predicanten en Schoolmeefters vanden fekten 
die in Holland en Zeeland werden geexerceert, ’t welk 
waerlijk (feggenfe) een fake is die niet en behoort uit¬ 
gegeven te worden, onder den tijtel van eenen Catho¬ 
lijken Conink, eenig protekleur en befchermer der 
H. Kerke, en dat men zijn zegel geufurpeert heeft om 
de goederen, toebehorende den ouden Geeftelijken 
luiden, te bekeren tot profijt van den ketters en heretij- 
ken, direklelijk tegen de voorfz Pacificatie en de goede 
intentie en meninge van fijne Majeft. federt welk plac- 
caet in Holland en Zeeland metten fondamenten afge¬ 
worpen zijneenige Kerken, Cloofters en Geeftelijke 
plaetfen, die tot dier tijd toe geheel en in wefen geble¬ 
ven waren, hebbende de materialen verkocht en geim- 
ployeertin ander wereldlijke ufagien, als tot Beverwijk, 
Leerdam, Goudeen Dordrecht gefchied is, en ook in 
ander plaetfen, als namentlijk ten Catroifen van Sint 

- ' ' Geer- 
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Geertrüiden-berg , daer de materialen van een feer 
koftelijke Kerk en Cloofter gedeftineert fijn geweeft 
tot conftrudtie van fekerhuis dat de Prince van Oran- 
gien aldaer heeft doen maken: dat mede de tienden 
en Landen van de geeftel ijk heid die voor de lefte oor¬ 
log niec gealieneerc , noch belaft en waren geweeft, 
dan voort gebruik van de vruchten , fijn federt de Paci¬ 
ficatie verkocht en getranfporteert uitte handen van 
de rechte pofiTeiTeurs en gebruikers, allen den genen 
die de fel ve hebben willen kopen, fonder datdefelve 
geeftelijke perfonen eenige reftitutie of effeótuele fa- 
tisfaótie gegeven is geweeft, tenderende al t felve om 
te beginnen te introduceren en inbrengen binnen de 
lieden van Haerlem,Schoonhoven en andere een nieu¬ 
we fedte van Calvinifterye, die men onder fchijn en tij¬ 
tel van fatisfadtie gefubmitteert heeft onder t gouver¬ 
nement en Dominatie van den voorfz Prince, die niet 
geacht en heeft de conditiën te onderhouden op welke 
de felve Steden haer onder hem begeven hadden , daer 
van de fteden van Haerlem en Schoonhoven in tijde en 
wijle hen klachten fullen mogen fonderen dat de voor¬ 
schreven Prince met die van Holland en Zeeland heb¬ 
ben in Braband, Vlaenderen, Gelderland en Vriefland 
over gefonden diverfe Minifters en Predicanten van 
hare fedten, en andere perturbateurs van de gemene ru¬ 
lle ,de welke by fecrete en heimelijke vergaderingen 
•en conventiculen en fomwijlen met openbaer fchan- 
dael, de voorfchreven Pacificatie hebben ingebroken : 
dat hy voorts alle fedten en hercfien wil toelaten en per¬ 
mitteren : heeft noch met die van Holland en Zeeland 
gepoogteenfeminarium te maken in de 15 Landen en 
Provinciën van alle defedtendie in Holland en Zee¬ 
land geadmittert worden, en fonderlinge in’tNoor- 
derquartier en Waterland, daer meer dan 24 fedien 
fijn , ongelijk d’een van d’ander, en in een huisgefin 7 
of 8 ,fulx dat aldaer geen uitgefloten en is, dandeCa- 
tholijke Roomfe Religie alleen, fonder regard te ne¬ 
men dat een overheer of Prince niet gehouden en is, na 
den appetijd van fijn onderfaten, in fijn land toe te laten 
andere Religie dan de fijne. 

Dat hy ook tegen het tradtaetvan Gent, de goede 
ftad van Amfterdam in plaets van fatisfadtie te geven, 
hen-lieden pretendeert voor te leggen bofe en onrech - 
te conditiën , en poogt de felve te bedwingen , om 
die te moeten aenvaerden , hebbende het diep en ka¬ 
naal geoccupeert met fijn oorlog fchepen, en de in¬ 
gangen en uitgangen fo befloten , dat de traffijke en 
koopmans-handel, die fy door de navigatie op Ooft- 
landen elders hebben, geheel gediverteert is, en cef- 
feert niet de felve Stad te travailgeren in aller extre¬ 
miteit , niet jegenftaende zijn Hoogheid en genera¬ 
le Commiiïariflen daerom aen hem gefonden hebben, 
verweckende ook heimelijk door eenige daer toegea- 
pofteert de gemeente om tegensde Magiftraet en Re¬ 
geerders op te ftaen en revolteren, in der voegen dat 
hy die bedwongen heeft , om fulke conditiën aen te 
vaerden als hem belieft, ’t welkexpreflelijk is tegen het 
7articul vandeGentfe Pacificatie: van gelijken heeft 
hy ook gepradtifeert tot Utrecht de felve verwekt 
hebbende tot nieuwigheid, dat de burgers, niet tegen- 
ftaende datfe in handen van den Gravevan Boffuge- 
fworen hadden ’t Cafteel aldaer trouwelijk te bewa¬ 
ren voor den Conink, hebben gepoogt ’t felve te ont- 
veftigen, en de Staten bedwongen toe te laten dat fy 
’tgefchutenamonitie van oorlog daer vangehaelten 
in de Stad gebracht, en’t Cafteel voorts gederaolieert 
hebben : dat de voorfchreven Prince ook fijn ontrou- 
heid betoont heeft, dat hy de Stad van Nieupoort, 
die hem by de Staten Generael in handen geftelt was 
tot fijne verfekerfheid van de hulpe en byftand by hem 

(F. iS$.) gelen den, om ’t Cafteel van Gent te winnen en expug- 
neren , niet jegenftaende hy voldaen was , uferende 
en gebruikenden vele frivole allegatien om fijn refus en 
weigeringe te funderen, datmen in Holland en Zee¬ 
land onthouden heeft de domeynen van fijn Majefteit 
mitfgadersdeoude rechten, tollen en ongelden en an¬ 
der renten fijnder Majefteit toekomende, niet jegen¬ 
ftaende dat’ men tot dien einde aen den Prince gefon- 
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den heeft den Raedsheer Lezaeri en Reken-meefter ' 
Schouten , die wederom gefonden zijn geweeft fon¬ 
der iet te doen, tot grote derifie, fchimp en verach- 
tinge van fijne Majefteit, fonder dat die van Holland 
hebben willen verftaen, dat fijn Majefteit niet en kon- 
de van erger conditie wefen, dan deminftevanzijh 
vafallen en particuliere perfonen , genietende van ’t be¬ 
neficie der Pacificatie. Dat ook de gene die haer toe- 
fchrijven te fijn van fijn Majefteits Reken-kamer in 
Holland, by commiflie van den Prince van Orangien, 
hebben haer federt de Pacificatie vervordert den Rent- 
meefter van Heufden te doen komen voor hem om 
van fijn handelinge te doen rekeninge, en niet voor 
de Reken-kamer tot Utrecht refiderende , daer hy 
tot dier tijd toe rekeninge gedaen hadde , ’t welk is 
een openbare ufurpatie ( feggenfe) van des Coninx do¬ 
meinen , daer by gevoègt dat de Prince van Orangien 
gelijke verwaentheid heeft gèèmputeert op dé Souve- 
reiniteit van fijne Majefteit in’t opftellen, heffen en 
lichten van gabellen, impoften, tolrechten en andere 
ongewonelijke laften en ongelden , niet alleen in Hol¬ 
land , maer op alle waren en koopmanfehap die in defe 
Landen gebracht en daer uit gevoert werden,continue¬ 
rende federt de Pacificatie, in ’t opbeuren derfelver 
by nieuwe laften, gabellen en ongebruikte impofitien, 
als van licenten, pafporten , convoy-geld, uitleggers 
en ander rechten van paffagien , contrarie ’t 4 artieul 
van de Pacificatie van Gent, doende ook in Zeeland 
betalen den groten tol, die men van ouden tijden al¬ 
tijd te betalen plag binnen Antwerpen. Dat de voorfz 
Prince niet te vreden fijnde de voorlz co«i travennen 
gedaen te hebben, noch fo verwaend en moetwillig is 
geweeftdathy met etlijke vremde Furften, Princen' 
en Potentaten liguen,verbontenifTen en confccderatien 
gemaekt heeft, de felve perfuaderende dat hy Don Jan 
pretendeerde de onderfaten van herwaers-overtever- 
drucken en opprimeren : en federt by andere gefwo- 
ren confpiratien van den felven Prince , en Grave 
vanEgmont, en van Lalaing, Heerèn van Hezeen 
Champangny, en etlijke andere met onderlinge ver- 
bonteniffe, om de perfoon van fijn Hoogheid tebe- 
trapen, aentaften, en faiferen, ofby gebreke van dien 
den felven uitten Landen te verjagen met fijn gevolg, 
en den voornoemden Orangien in ’t gouvernement 
generael te ftellen, van welke conjuratie auteurs en fol- 
liciteurs waren Aldegonde en Theron , alle beide fac- 
tieufe perfonen en gefworen vyanden van de oude 
Religie en gemeine rufte. Dat de Prince voornoemt 
injunio nieuw beftellinge van krijgsvolk, fo wel van 
voetvolk als van ruiteren, begoft hadde te doen, fen- 
dende tot dien einde in Duiüand den Grave van Ho» 
hcnlo fijn verwant en geallieerde, aennememde van 
nieusHopluiden,Capiteinen , Officiers, Hoog-amp- 
teren , ruiteren , knechten en foldaten , die hy ( fo 
’tfeheen) hadde willen afdanken encaiTeren. En ter 
felven tijd was den voornoemden Theron belaft te Ho- 
ve, te befien, met wat middelen men foude mogen de- 
pefcheren , en fich quijt maken van eenige van de fuite 
vandeHeere Don Jan, die fy noemden gefpangnoli- 
feerde, en namentlijkde Heeren Odtaviode Gonfaga, 
en den Secretaris Efcovedo , daer van gebleken is by 
brieven des voorfchreven maends van Juniogefchre- 
ven by etlijke perfonen, wetende complicen en mede- 
plichters van’tifelve feit, ’t welk ook correfpondeer- 
de ten propoofte, dat de Prince dikmaeis gefeid had- 
dedroevete wefen, datmen eenige van de Rade van 
Stareen andere gevangen geweeft fijnde ontflagen had¬ 
de, diemen behoort hadde te depefcheren, daer by 
voegende fo lange’t felve niet gedaen en ware, het in 
defe landen niet wel gaen en foude. Voorts verhalen fy 
propooften die de Prince foude gefproken hebben tot 
Geertruiden-berge, dat hy van’t geen by de generale 
Staten foude befloten werden, in’tftuk van de Reli¬ 
gie niet en foude houden , dat die van Holland hen 
doe ook hadden beroemt, datfe de faken alom fo fou- 
den troubleren, datmen geen tijd hebben en foude tot 
de vergaderinge der Generale Staten te verftaen, en in- 
dienmen daer toe eimelijk quam te verftaeD,en fchoon 
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die 15 Landen of Provinciën determineerden op het 
ftuk van de religie, en fouden die van Holland en Zee¬ 
land daer niet van houden. Souden ook nimmermeer 
'lijden dat de Catholijke aldaer fouden komen, en hare 
Predicanten moeten vertrecken. Beroemende voorts 
dat fy fterk genoeg waren tegens al de wereld te hou¬ 
den, en ook oorlog te voeren tegens Spangien. En voor 
conclufie ried de voornoemde Prince den Gedeputeer¬ 
de van de Staten GeneraeLdat fyhen vandeperfoon 
van fijn Hoogheid verfekeren fouden. En om dat de 
Prince merkte dat by middel van het accoord van Man¬ 
che grote apparentie was dat de Conink in fijn oude 
Hoogheid en behoorlijke gehoorfaemheid wederge- 
ftelt foude werden, waer door hy ten leften foude moe¬ 
ten verlaten de Landen by hem geoccupeert, heeft ge- 
pradtifeert de inbrake en infradtie van ’t voorfz ac¬ 
coord , feggende dat hyhesa alleen hield aen de pacifi¬ 
catie van Gent, die h^n fo wel diende en fuik voordeel 
gaf. Dat hy aen de S/aten gefchreven hadde, datfe al te 
lichtelijk met fijn Hoogheid waren geaccordeert, hen 
voorhoudende by feker difcours tot Dordrecht ge¬ 
drukt ,fekere nieuwe fwarigheden om ’t felve accoord 
te breken', ’t welk hy ook binnen Holland en Zeeland 
niet wilde laten publiceren, allegerende fo wel hy, als 
de Staten der voorfz, Provinciën dat fy ’t felve accoord 
niet en hadden geadvoyeert noch geapprobeert. Roe¬ 
ren ook ten laetften aen, dat fy noch veel meer andere 
pun&en en merkelijke contraventien by den Prince 
vanOrangien gedaen ,te weten : dat hy fijne Majeft. 
gefchut en artillerye hadde doen ergieten,en fijn wa¬ 
penen daer op doen ftellen, fchepen en andere dingen 
verkocht , die by ’t derde articul van het traófcaetvan 
Gent, behoorden naderhand fijne Majeft. gereftitueert 
te worden ,’t welk hy gedaen heeft, om de felve te fru- 
ftreren van de voorfz, reftitutie,’t welk fy om kortheids 
wille achterlaten. 

«Daer na ftomen fp totte poincten öaer tn fp fufttnc- 
renöat fte&tatsttfïcf) betgeten/enlw tractaet Pan 
öe pacificatie ingebroften en gecontcabenteert hebben. 

Seggen, dat de felve Staten fo folemnelijk en lo me- 
nigwerven belooft hadden , de CatholiikfeRoomfe 
Religie, en de behoorlijke gehoorfaemheid van fijne 
Maj. tehandhoudenen maintineren, dat fy nochtans 
hen betoont hadden traeg en negligent in’t conferve- 
ren vand’eenend’ander, fulxdat wefendetot diverfe 
ftonden by fijne Hoogheid verfocht en vermaent te 
willen helpen beletten de liften en pradijken van de 
fedtarifen , niet anders foekende dan haer zizanic ,on- 
kruitenfenijn van herefien te faeyen en ftroyen, en 
heeft van hun niet konnen verkrijgen, door de vrefe 
die fy hadden Voor den Prince van Orangien, fo dat ha¬ 
re refolutien meeft waren tot voordeken faveur van 
de Prince voornoemt, en tot nadeel en prejudicie van 
fijne Majeft. ’t welk oorfaek geweeft is van alle defordre 
en ongeregeltheid federt in de voorfz. Landen toegeko¬ 
men. En hoewel fy wel wiften dat den Conink, noch 
hyin fijnen name , de pacificatie van Gent nimmer¬ 
meer en fouden hebben geaggreert, indien fy eenig 
achterdenken ter wereld gehad hadden, dat de Staten 
in ’t minfte pundt van de Religie en gehoorfaemheid 
fouden gefalgeert hebben : maer dat fy lieyer lijf en le¬ 
ven daerom fouden gewaegt hebben: ja fijn Maj. om 
geavontuert hebben de refte van fijne Rijken en andere 
Landen, dan te palieren noch approberen ’tgenedat- 
ter in ’t voorfz placcaet gefloten was, en hebben noch¬ 
tans de Staten op fijn vermaninge en exhortatien geen 
achtgeflagen. Ook hebben fy daer in niet willen ver- 
fien noch fijne Majeft. affifteren om den voornoem¬ 
den van Orangien en ander perturbateurs van de Reli¬ 
gie en gemene rufte, tot reden te doen komen, maer 
ter contrarie en hebben hen geenfins geroert noch ge- 
prefenteert hun devoir te willen doen. Dat meeris 
eenige van de Staten die ’t meefte credijt en geloof on¬ 
der hen hadden, hebben wel dorven feggen , datfe om 
’t ftuk van de Religie, noch om andere faken de wape¬ 
nen niet fouden aennemen tegens den voornoemden 
Prince en die van Holland en Zeeland, ja dattet beter 
Was fchade in de Religie inde 15 Provinciën te lijden, 

end’autoriteit van fijn Majeft. te verliefen, dan te tre¬ 
den in nieuwe krijgen oorlog. Hebbende fijn Hoog¬ 
heid wel dorven voor antwoord geven, dat haer me¬ 
ningeniet en was den Prince te bedwingen anders te 
doen : daer fy wel behoorden geconfidereert te hebben, 
dat by fuiken antwoord, als gehelijken tenderende tot 
fubverfie van de voorfz twe poinden op welke de pa¬ 
cificatie gefondeert was, fo voren is verhaelt, de felve 
inbraken , en daer tegens diredelijk deden en contra- 
venieerden. 

Na welke conniventie gevolgtis een openbare on- 
gehoorlaemheid ,fulx dat eenige van de Staten tot fui¬ 
ken ftoutheid zijn gekomen, datfe metten Prince van 
Orangien hebben dorven complot maken en confpire- 
ren,omden perfoon van fijn Hoogheid aen te taften, 
faiferen of maffacreren, fo boven gefeid is, hebbende 
tot dien einde den voornoemden Aldegonde (beleider 
van defe fadie) dagelijx ontfangen in hare huilen , ten 
bankettenen heimelijke conferentien, ja ook in hare 
generale vergaderinge en fecrete Raden, aldaer hy al 
geloof kreeg tot voordele van den Prince van Oran¬ 
gien : daer ter contrarie de goede dienaers van fijn Ma- 
jefteit by fijn Hoogheid gefonden aen de voorlz Staten, 
luttel audiëntie, faveur en expeditie kregen in faken fij¬ 
ne Majefteits dienft betreffende, alfo de faken en affai- 
ren van fijne Majeft. voor fufpeden odieux gehouden 
waren : dat de voorfz Aldegonde in fulke conferentien 
voortsftelde propooften tegen de machten autoriteit 
van de Princen, wefende de lelve in Calvinusfcbole 
welgeleerten geinftitueert,wiensdomeftijk en fcho- 
lier hy fo menige jaren geweeft hadde, dat alle Princen 
en Potentaten tyrannen waren: datter geen wettige 
forme van gouvernement en is, dan de gene van de 
Cantons van Switlerland/c welk propooften zijn weer- 
dig en dienende voor fuiken bedrieger daer toe alle 
Princen en Potentaten behoren neerftig regard tene- 
men, als wefende een fake daer haren ftateen eereaen 
gelegen is: En hoewel fijn Hoogheid tot diverfe fton¬ 
den verfocht hadde, dat den voornoemde Aldegonde, 
Theron en diergelijke fadtieufeen feditieufe perfonen 
niet meer en fouden komen , en hebben daer toeniet 
willen verftaen , fulminerende dat die daer inganken 
en acces mochten hebben uit kracht van de pacificatie. 
De Staten en konnen hen ook niet excuferen dat de ge¬ 
meente van Bruffel tumultuaerlijken komen in haer 
vergaderingen, om hen met forfe te doen refolveren 
vele faken na haren appetijt en bofe intentien, dewijle 
ly wel vermochten een ander Stad te kiefen en nemen 
om hen te vergaderen, daer toe fy over lange verfocht 
waren geweeft, daerfyvryer fouden zijn geweeft, en 
’t gemein volk min oproerig dan te Bruffel, des te meer 
dat men wel bemerkten dat fy door de giften , beloften, 
liften en pradtijken van den voornoemde Prince van 
Orangien gewonnen en gecorrumpeert waren. Verha¬ 
len vorders eenige ongeregeltheid van de gemeente 
van Bruffel voorgcftelt tegen de Ambaffadeurs van de 
Keifer, ’t welk men al ongeftraft liet pafferen, niet je- 
genftaendedeklagten der felver,waer in ook de Kei¬ 
zerlijke Majeft. geoffenfeert werde. Van gelijke dat de 
Heerevan Ville geweigert hadde te verlaten hetgou- 
vernement van Vriefland, daer in hy hem geintrudeert 
hadde en gemainteneert door den Prince van Oran¬ 
gien , Grave van Lalaing en andere van de Staten, fon- 
der commiflïe van fijne Majeft. Hebbende ook ge¬ 
weigert te komen by fijn Hoogheid, ’t welk hem belaft 
en bevolen was te doen : en heeft occafie geweeft van 
de fwarigheden die byde voornoemde van Vriefland, 
by fuggeftie en ingeven van eenige vande Staten voorts 
geftelt en geproponeert fijn geweeft, op dat de Grave 
van Boffu niet geadmitteert en foude worden totten (F. 297.) 
felven gouvernemente, daer van hy by fijne Hoogheid 
ter begeerte van den Staten verfien was, hoewel dat na¬ 
derhand de voornoemde Grave van Boffu, door infti- 
gatie van de Staten, en om hem in alles mette felve te 
conformeren , fich daer van verdragen en gedeporteert 
heeft, latende aldaer den voornoemden van Ville, dre 
tegens den wille van fijne Majeft. hem daer in geinge- 
reert hadde, Defgelijx dat de Heere van Heze, de wel- 
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kefijn Hoogheid luttel dagen tevoren gegunt en ge-1 
gevenhadde de grote merkede (men feidevan 3000 
gulden erfFelij k, doch dathyde brieven daer van we¬ 
derom hadde gegeven) die een yegclijk kenlijk was, | 
daer door hy confecutivelijk behoort hadde fo veel te 
williger t.e zijn om fijn Hoogheid te dienen en obe- 
dierén , wefende nochtans tot tv^e of drie reifen by 
zijn Hoogheid ontboden by de felve te komen , en 
heeftet niet geacht, fpottende met zijn ongehoorfaem- 
heid:enen quam niet by den felven voor drie dagen 
daer na, behoudende ook'altijd fijne wacht mettet gou- j 
vernement der ftad van BrulTel t welk men niet ge¬ 
woon en is te doen noch te lijden in prefentie van den 
Stadhouder Generael, zijn Hof aldaer houdende: en 
de Btirggrave van Gent , die by zijn Hoogheid ge- 
fonden was geweeft aen de Coninginne van Engeland, 
en heeft na zijn wederkomfte van de voorfchreven le¬ 
gatie en deputatie , zijn rapport niet willen komen 
doen, fo de importantie van de fake wel vereifchte. 
Ook hebben de voornoemde Staten fich vervordert 
d’autoriteit van den Capitein Generael, of Overfter 
Velt-hopman te ufurperen en over’t krijgsvolk te ge¬ 
bieden en bevelen, na dat fy den Heere Don Jan tot- 
tcn gouvernemente geaccepteert en ontfangen had¬ 
den, alles gelijk fy gedaen hadden voor’t accoort, ver¬ 
werkende de vendelen en compagnien, defelvedoen¬ 
de marcheren trecken, blijven ofarrefteren daer’t hen 
goeddunkt, diftribuerende ook de munitiën van oor¬ 
loge, en in forama doende al’t gene dat ten lafte van 
dcm Capitein en Gouverneur Generael van herwaers- 
over toeftond en behoorde voorders word verhaelt 
dat de bewaernilfe van het Cafteel van Antwerpen 
(na’t vertrek van de Spangiaerden uitten felven llote) 
was gecommitteert den Hertog van Aerfchot onder 
eede by hem gedaen van ’t felve te houden en bewaren 
voor den Conink,fijne erven en nakomelingen: en 
mitsdeoccupatien van den voornoemden Hertog, is 
aldaer gegaen de PrincevanChimay fijnen foon : en 
naderhand de Heere van Treflongin qualiteit als fij¬ 
nen affiftent, fonder eenige commiffie nochtans van 
zijne Majefteit: maer in fulker voegen als de Heere 
van Willervall, by den voornoemden Hertog geko- 
fen, voor hem aldaer geweeft hadde: mits welken de 
voornoemde Staten (leggen ie) ongelijk hebben te ob- 
jedteren dat men den voornoemden Hertog en fijnen 
Soon van den felven laft heeft willen priveren , mits 
welk gebeurt is dat de Staten verftaen hebbende dat fijn 
Hoogheid fich op ’t kafleel van Namen vertrocken 
hadde, fonder te bemerken de wettige oorfakenhier 
voren verhaelt, die hem hier toegemoveert hadden, 
hebben van ftonden aen begoftte folliciteren en lubor- 
neren de foldaten van den garnifoene des voorfchre¬ 
ven kafteels van Antwerpen , onder’t dexel van ’t ver¬ 
trek van fijn Hoogheid op’t voorfchreven Cafteel, was 
declaratie van oorlog tegen hen, hebbende devoorlz 
foldaten geperfuadeert en tot hun getrocken , de wel¬ 
ke vergetende ’t devoir van hare getrouheid , hebben 
den perlbon van den voornoemden Treflong aenge- 
taft en geapprehendeert , en na dat fy gedepefcheert 
en om hals gebracht hadden eenige van henne mede- 
gefellen, hebben ’t Cafteel gehouden voor de Staten, 
die t’federt eenige ftucken grof gefchut daer uit ge¬ 
trocken hebben , en de Hoogduitfen die binnen der 
Stad in garniloen lagen, uitte felve verjaegt. Ten fel¬ 
ven tijde is ook bydenGrave vanEgmont de ftad van 
Liere ingenomen, en dergelijke is medegepradlifeert 
geweeft regens het Cafteel en ftad van Vilvoorden. 
Met gelijke hoftiliteit is ook ’t volk vanChampangy 
gekomen binnen Bergen opten Zoom, de welke heb¬ 
bende eerft gecorrumpeert de Hoogdeitfe aldaer in 
garnifoen leggende, heeft de felve geinduceert haren 
Overften en Colonel Karei Fockerin fijnen handen 
te leveren, ’t welk niet alleen en redundeert tot fchan- 
de van de Hoogduitfe natie, maer ook van den genen 
die by fijne liften en bofepradtijken allen knechten en 
foldaten geleert heeft fnlkefchelmerye enontrouwig- 
heid. 

By aile welke feiten (feggenfe) betoonden de fel¬ 

ve Staten opentlijk , dat fy niet anders en begeerden 
dan krijgen oorlog , fonder daer toe eenige wettige 
oorfake te hebben , en federt, hebbenfe al om doen 
lichten en aennemen volk van oorloge te paerde en te 
voet, fo wel binnen, als buiten Lands, fubornerende 
met valle brieven de Hopluiden, Capiteinen ,Hoog- 
ampteren, Officiers, knechten en foldaten, van alle 
natiën die binnen den Lande waren , en hebbende 
Staten voorts by gelijke brieven vervremt vsn fijne 
Majefteits dienft, die Heeren , Staten van de Provin¬ 
ciën , Edelluiden, Regeerders en Magiftraten van den 
Steden en andere, hen doende gedenken van hare unie i 
ligue en confederatien , begrijpende en calumnierende > 
de adtien van de voornoemde Heere Don Jan, om te 
beletten dat vele die gedelibereerc waren de caufe en fa 
kevan fijne Majefteit te volgen, en hen te reguleren 
na uitwijlen der voorfchreven pacificatiën, ’t felve niet 
en fouden doen. Dat meer is, hebben door uitnemen¬ 
de boosheid, haet en nijd van de gemene welvaert en 
om ’c volk te fruftreren van de vrucht van de pays’ lo 
grotelijx van node wefende, alom geintercipieert, ec- 
troufieert of afgefec, opgehouden en gefupprimeeft 
de brieven die lijn Hoogheid met grote naerftigbdd 
forgvuldigheid, vlijt en diligentie gefebreven en gefon- - 
den hadde , foin ’t generael als in ’t particulier aen de 
Gouverneurs van den Landen en Provinciën Heeren 
Raden en pnneipaelfte Steden van den Lande, en in 
plaetfevan’tinhouden van dien hebben gefchreven en " 
verfpreit fchandelijkegefchriften, en ander quade tij¬ 
dingen en nieuwmaren doen gaen , om de fineeriteit 
en oprechtigheid van fijne meninge en intentie te de¬ 
nigreren , benfpen en begrijpen. En is (feggenfe) 
ook te geloven , dat het haeftig vertrecken desHer- 
togen van Aerfchot, en Marquis van Havre gebroe¬ 
ders van fijn Hoogheid uit Namen,niet en isgepro- 
cedeert uit andere oorfake, dan door quaed ingeven, 
follicitativn, en ydele beloften van de Staten ,gemerkt 
dat fy alle beide wefende van de Raed van State van 
fijner Majefteit, hadden etlijke dagen daer te voren 
gefeid , dat fijn Hoogheid te recht hadde gemoveert 

geweeft hem felven in verfekertheid te ftelfen. Belo- 
vende de felve te volgen , en verklarende dat de gene 
die fulx niet doen en foude , een fchelm en verrader 
wefen foude, van welke pradtijke grote fufpicie valt 
door het fenden van den Prince van Chimay fijswn 
foon na Bruffel, etljke dagen voor hun vertrek, tegens 
’t advijs van fijn Hoogheid, gelijk of hy aldaer gefon- 
denhadde geweeft, om verfekertheid te geven , en 
voor hoftagie te dienen van het toekomende vertrek 
van fijnen Vader by de voorfchreven Staten. En op 
datterniet vergeten en foude wefen, daer by de Co¬ 
nink foude werden verachten mifprefen , hebben fich 
tot Camerik vervordert op te houden een van fijne 
Couriers , komende uit Spangicn, den felven afwer¬ 
pen , devaliferen , en de paketten die hy van den Co¬ 
nink aen den Heere Don Jan bracht op te breken, 
doende de felve brieven terftond decijfreren , om 
te weten en penetreren het fecreet van zijner Maje¬ 
fteit, committerende daer in het crijm van felonie en 
lafa Majeflatis, En hoewel fy tot haren goeden genoe¬ 
gen die hadden doen decijfrereren , en hebben daer in 
niet gevonden, dat men foude mogen berifpen, be¬ 
grijpen, en calumnieren, dan de goede wille en affedtie 
van zijne Majefteit tot zijn onderfaten van herwaers- 
over, en onderhoudenifle van de pacificatie, ’t Welk 
fy als noch’t gemeen volk verfwegen hebben , op dat 
’t felve tot zijne Majefteit niet wel geaffedlioneert en 
foude worden. 

Hier mebe ftRciben fp ban ’tgene baermebc fpbe 
Staten bcfcfjulötgcn/cn fjomen boo?tg tot beamtooo?; 
btnge ban eenige objcctten üp bc boo?fcD2cben Staten 
boo?gc|ïclt in Daer boo’ft f)?ebcn öifcoursi / of jujïifica* 
tie/ toeüie üeanttooojbtngc alö toefenbeljetbierbeen 
laetfic bed ban bit uitgegeben Docjcben / tbp Dier mebe 
(tellen fullen. 

Cerfïeltjb anttooo?bcn fpop ’tgene ban toegenbe 
Staten gefeib toerb/ öatfün ifoogDeib Det tractaet 
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Öorfprölik der Nederland^ Beroerten, Hit- 
bén Be pacificatie «iet bölB?acBt ert fouBe Bcbben/ja 
niet een potttcc bantieelbe Bie.t’fijnen lafl ftonBen. 
;©at Dpfön ï£of gebult BaB&e met b?emBeüngen en 
iKtBeemfe/ bpanBen Bes$ ©aöedanösf / en ban öe ge¬ 
mene rulle/ öaer ban BP Bcm Beeft laten öiénen jegens 

fijn Belofte. 

léaer op too?B geantb)oo?D / 

Dat menfïch grotelijx verwondert van fo valfeen 
logenachtige allegatic, gemerkt dat men by ’t felve 
tracftaet bevind, dat in de voorfz elf articulen, aengaen- 
de ’tgene Don Jan doen mofte, al ’tfelve voldaen is, 
alsnamentlijk. i. Oabliancie en vergetenheid van de 
voorleden faken. 2. Approbatie van de peys van Gent. 
3. Ratificatie van fijne Majefteit. 4. ’c Vertrek van de 
Spangiaerden , fo geringe als de Staten ’t geld en pen¬ 
ningen by hen belooft, gegeven hebben, 7. De Ste¬ 
den, Sloten en Caftelen weder geftelt in handen van 
fngeborene. 6. Hebbende ook gelaten de gouverne¬ 
menten den genen die daer van by de Staten verfien 
waren. 7. Relaxatie en ontflakinge van de gevange¬ 
ne. 8. Reftitutie van privilegiën. 9. Heeft hem ook 
laten dienen in de faken en affairen van fijn gouverne¬ 
menten , ’t welk alle de puntten zijn begrepen in de 
voorfz articulen ftaende t’fijnen lafté, fo ’t eenen jege- 
lijken alle de wereld kenlijk is. 

10. Want aengaende ’t afdanken en licentieren van 
deHoogduitfe. 11. En de convocatie van de Genera¬ 
le Staten, óm te voldoen ’t gene deshal ven refteerde te 
voldoen (’tWelk detwe poindlen zijn noch nietge- 
furneert) en heeft ’tfelve aen fijn Hoogheid niet ge¬ 
houden : maer ter contrarie het eerfte poindt aen de 
Staten , die tot betalinge der felver niet gefurneert, 
noch ook mette felve niet afgerekent en hebben , maer 
alle uitftellen gefocht om die te frufteren en bedriegen : 
En belangende de convocatie van de Generale Staten, 
fy mogen weten dat fijn Hoogheid ’tfelve voorgeftelt 
en vervolgt heeft, niet alleen aen de Staten voorfchre- 
ven, maer ook aen de Prince van Orangienen de Sta¬ 
ten vart Holland en Zeeland , wefende een van de 
poindlen daer van de Hertog van Aerfchot en andere 
by fijn Hoogheid gefonden in Holland, laft en bevel 
hadden met hen te tradleren. Op 't gene fy feggen dat 
fijn Hoogheid zijn Hof vervult hadde vanuitheemfe 
en vremdelingen , werd van wegen Don Jan geant¬ 
woord i dat hy niet een gehad heeft, daer van hy hem 
heeft laten dienen , in de faken en affairen van fijn 
gouvernemente, hy en was ingeboren van den Lande: 
en die andere waren van fijn huisgefin, domeftique, 
en oude dienaers in kienen getale, mette welke hy hem 
noodshalven mofte laten dienen, terwijle hy fijn huis 
en Hof, maekte, gelijk hy alredebegoft hadde. Heb¬ 
bende alrede den Abt van Marolles onthouden voor 
fijn Almofenier, en was in menige voorts te varen in¬ 
dien hy beter correfpondentie mette affedlie van de 
voorfchreven Staten gevonden hadde, en des temeer, 
dat federt de handelinge van ’t accoord van Marche, en 
ook naderhand, zijn Hoogheid altijd verklaert heeft, 
dat aengaende fijn huis en hof, hy nieten Wilde lijden 
dat men hem daer in foude regel of wet geven : maer 
wilde deshalven blijven in fijne gehele vryheid en li- 
berteit, fo ook de Gedeputeerde van de Staten daer te- 
gens niet en hebben gefeid: maer hebben daer mede te 
vreden geweeft. Ten is ook nietwaer dat fijn Hoog¬ 
heid eenige aengenomen heeft van vile conditie of 
qualiteit: hebbende ten tijde van den Hertoge van Al- 
vagedient voor fpien. En fo veel aengaet Baptifta de 
Taffis, menen foude den fel ven geen a vancementen 
vorderinge konnen doen , hoe groot dattet ware , hy 

F-198.) énhevetwel verdient, als Edelman die den Conink 
wel , loffelijk en getrouwelijk hadde gedient, en als 
noch diende: maer dat zijn Hoogheid hem daer van 
gedient foude hebben voor achterraed, fonder welke 
hynietendede , het felve werd wel exprefTelijk ont¬ 
kent en en fullen daer van nimmermeer wettelijk kon¬ 
nen doen blijken , maer ter contrarie is waer dathy 
hem in den ftaet en affairen van den Lande niet en 
heeft laten dienen, dan van ingeborene: want hy met 

11. Deel. 

Odavio Gonzago , Secretaris Ëfcovedo én andere i, 
geen andere affairen en heeft getra&eerr, dan de gene» 
betreffende fijne andere laften en ftaten buiten’s lands, 
of immers van fijnen huife ofhove, gelijk ook alle de 
refolutien genomen , gedurende fijn gouvernement 
zijn genomen in den vollen Raed van Staten. En aen¬ 
gaende zijn vertrek naer Mecheleri, het felve heeft hy 
gedaen niet alleen by ad vijs van de Ambaffadeqrs van 
den Keifer en Gedeputeerde van den Staten, die ook 
daer zedert mede geweeft zijn , maer ook ter requi- 
fitie vandefelke Staten, gemerkt dat de OverfteCo- 
lonels, Hoofcluiden en Capiteinen van de Hoogduit- 
feen Overlandfe foldaten, met welke men te hande¬ 
len hadde , belangende hare betalinge, weigerden tot 
Bruffel te komen, om dé beroerte van de gemeente 
en perijkel van hare perfonen , en nochtans wiften 
de felve Staten dat d’autoriteit van zijn Hoogheid daet 
toe van node was: mits welke vooft befte bevondea 
werd, de ftad van Mechelen daer toe te affigneren 
en betekenen, aldaer zijn Hoogheid en de voorfchre¬ 
ven Anibaffadeurs en Gedeputeerden verfchijnen en 
compareren foude. Eri dat gedurende den felventijd 
zijn Hoogheid gehandelt foude hebben niet eenige 
van de felve Cblonels , om van nieus den Conink te 
dienen in dien het felve van node hadde geweeft, en 
behoort men fich daer van niet te verwonderen , als 
men aenmerken wilde praólijken,liften, en confpi- 
ratien,die eenige principale van de voorfchreven Sta¬ 
ten , nietten voornoemden Prince van Orangien, fijne 
Fadieurs,dienaers, en aenhangeren voortftelden, niet 
alleenlijk in ’t heimelijk en fecreet: maer ook fo open¬ 
baerlijk dattet al ontdekt was bydiverfe zijne brieven 
aen den eenen en den anderen gefchreven, daer van 
decopien byrtaeenenjegelijken gemein waren. Mits 
welken niet van node en is daer van alhier ander ver¬ 
had of repetitie te doen: alfo zijne Hoogheid , by 
zijne brieven aen de generale en particuliere Staten» 
gefchreven, daer breder mentie van gemaekt heeft 
daer aem men fich refereert. 

<©p B^t object bp Be Staten ge&aen / Bat fijn Hoog? 
BciBntet anBerjS gefocBt Beeft / Ban Befdbe inbrijg 
en ooftoge te Bjengen tegetiöben $2tnce banaan* 
gten / en Bie ban I^ollanB en EeelanB / gelgfe Bp met? 
ten Secretaris €fcobeBogcp?ojecteert DaöBe/en tot 
Bien einBe gefcBjeben aen Ben Coninft / Keifer / Ceur? 
©o?flen/en aen Be Coninginne ban €ngelanB/om 
Bie tegens Be felbete inciteren en oproeren / fonBer: 
Befdbe te manen tot bolBoeninge ban ’tgeneBaecit» 
fpgeBouBen3ijn. 

Hierop InerB geanttooojB. 

Dat zijn Hoogheid wefende tot Loven , aen den 
voornoemden Prince , Hollanders en Zeelanders ge¬ 
fonden heeft Dodtor Leoninus, hen doende de mee- 
fte prefentatien dat mogelijk was, om af te nemen alle 
diffidentie, entotten gouvernemente ontfangen zijn¬ 
de, heeft aen de felve gefonden (boven den Treifo- 
rier Schetz Heere van Grobendonk den voornoem¬ 
den Dodtor , gedeputeerde van wegen de Generale 
Staten) den Hertog van Aerfchot, de Heeren van. 
Hierges, Willerval en andere , met goede brede in-1 
ftrudtie, en ook brieven met fijn eigen hand gefchre¬ 
ven aen de voornoemde Prince van Orangien vol gun- 
ftc , faveurs en courtoifie, tenderende het felve om, 
de pacificatie te voldoen, ook om ’t accoord van Mar¬ 
che en de ratificatie van den Conink in Holland en 
Zeeland te doen publiceren, ’t welk hy als doen, noch 
als noch niet gedaen heeft, ’twelk een feker teken is,' 
dat hynooid oprechtelijk en heeft willen handelen, en 
niet min en begeert dan peys en rufte van de onderfa-* 
ten, eftimerende dat de troubleu en divifien diehy 
maekte tuffehen fijne Majefteit, en de Staten van her- 
waers-over, hem dienden voor rufte en yerfekertheid, 
’twelk de voorfchreven Staten niet en hebben willen 
verftaen : des te meer dat hy van ’t beginfel der voor- 
fchreyen communicatie nieten konde verfwijgen fij» 
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flen quaden wille, om van nieuws de fake in roere te 
ftellen , de felve oproerende tegen den Konink, en 
fijnen Gouverneur Generael, fulx den Hertog van 
Aerfchot en andere van de Gedeputeerde fijn Hoog¬ 
heid gefeid hebben, van den Princegehoortenver¬ 
ftaen te hebben. Mits welk men fich niet en moet ver¬ 
wonderen , dat fijn Hoogheid al ’t felve verftaende, 
totfijnacquijtenontlaftinge, de Staten die heeft aen- 
gegeven, hem doende voorlefen de inftrucftie fijn Ge¬ 
deputeerde mede gegeven, en de antwoordedaer op 
gegeven , en voorts van alle negotiatie en handelinge 
om hep ad vijs daer op te hebben, en van fiem te weten 
of vanfijnderzyde yet meer refteerdetedoen, twelle 
hy bereid was te doen en te volbrengen, en ook om de 
fëjve te defabuferen, indien fy ietgoeds van den Prince 
enfijnemedeplichters hadden verwacht, en hoewel 
de felve Staten hem hooglijk bedankten van fijnde- 

houdende fich voor geluckig dat fy hem voor voir 
Gouverneur hadden, en belooft al ’t felve wijder te 
verftaen en doenfien in haer vergaderinge, om daer 
in behoorlijke orden te ftellen j en hebben nochtans 
daer toe niet willen verftaen l noch den voornoemden 
van Orangien voorts dringen ofprefleren, blijvende 
’t felve alfofon der effeö, byhun eigen fchult. 

€n aengaenbc be faïtc ban bie ban ‘Hlmtïetbam / 
bic bp ben bDoraocmöe ban Cftangien geb?ongenen 
gepjeffeert hiaren te tnatec en te lande/ *m be felbe te 
boen aenbaecbcn be fatiófatnc Ffpnber gebefte/ en 
luetaHfpbcgccrben/ foop’tjiubbau be üebgieai.ö 
anberg/ bJ0?bgeantb)Q0|b. 

tinent, dat inplaetfevan de felve leningè weder te ge¬ 
ven , men een nieuwe lehinge begeren foude, en 
principalijk van fijnent wegen, vrefende refuis, of 
renvoy aen den Conink, om de felve leningetekrij- 
gen, en was dies niet tegenftaende te vreaen, dac 
den voornoemde Arnbailadeur ’t felve foude eiiehen 
in den naem van de Staten , en niet van fijnent we¬ 
gen. 

^jcttgacnöc be ïfgtic en confederatie bieïjpfcndc ge* 
mgelit fiebben metten i^ertog ban<fètufe / om ben,fel* 
ben te boen bomen met bet tumb-bofti bat lip opge* 
licfit Ijabbc/ (ie. 

Dat fijn Hoogheid niet en kan laten.hem overluid 
en openbaer wel grotelijx te bekronen van fulkonge- 
lijk uatmen de felve dede, fonderling omdegetrou- 
wigheid, mette welke de voorfchreven ftad den Ko¬ 
nink gedient hadde, alle defe voorleden oorlogen , en 
den laft en travail die fy te dier oorfake hadden gele¬ 
den. En indien de Staten eenig aenfehou hadden op 
haer eer en devoir, fouden behoren hen grotelijx te 
bekronen de afflidtie der felver ftad, en de felve te be- 
fchermen van ’t ongelijk en onrecht datmen hen doet, 
fonderlinge dewïjle fy zijn , niet alleen hun compa- 
triotten en landgenoten, maer ook van hun zijde en 
partie mette 15 Provinciën capitulerende tegens den 
Prince, en die van Holland en Zeeland, en behoren 
de Staten voor goed aen te fien, dat fijn Hoogheid 
fulke goede wille en affedtie gehad heeft, om de fel¬ 
ve te helpen befchermen van alle oppreffien en over- 
laft , ’t welk hem bedunkt te wefen ’t officie van eenen 
Chriftelijken Prince, die lof, eereen dank begeert te 
behalen. En want de voornoemde Don lan als doen 
fchreefen fchikteaenden Keifer, Konink van Vrank- 
rijk, Koninginne van Engeland en andere Princen, 
Furften en Potentaten : de felve adverterende fijn re¬ 
ceptie totten gouvernemente, prefenterende metten 
felven goede correfpondentie, verftand, en nabuur- 
fchap te houden, volgende den laft van fijne Majeft. 
en de goede wille die hy hadde om metten onderfaten 
van herwaers-over den vrede te behouden, fomach 
wel wefen dat hy fijne AmbaiTadeurs bevolen heeft de 
felve Prince te feggen , ’t geen hy metten Prince, en 
die van Holland en Zeeland hadde doen handelen en 
negotiëren en de kleine hope die hy hadde van dat¬ 
men aen harezyde goede correfpondentie foude vin¬ 
den , en wilde voornementlijk daer van onderrichten 
de Koninginne van Engeland, om dat die van Oran¬ 
gien hem t’allen propoofte bproemde van de gunfte, 
byftand en affiftentiedie hy femde vinden by de voor¬ 
fchreven Koninginne, gemérkt men niet en twijfel¬ 
de , hy en foude de felve informeren na fijn beliefte en 
tot fijn vordelenavantagie, fo hy federt gedaen heeft. 
Enen foude nimmermeer bevonden werden dat fijn 
Hoogheid fijnen Ambafladeur, treckende na Enge¬ 
land verboden heeft de Koninginne te fpreken om met 
eenige finantien te affifteren, om t’eender reife de 
Hoogduitfen te mogen afdanken : dan is waer, dat 
gemerkt de Coninginne doen en te voren wel ernfte- 

31Berbgeamtooo?b. 

Defe waerheid gelijk te zijn alle de andere, en is 
wel te verwonderen dat de voorfchreven Staten fo 
luttel confideratie hebben, dat fiende, dat hetadver- 
tiiïement en berichtinge die fy gedaen hadden van’t 
oplichten des krijgs-volx van den voornoemde Her¬ 
tog, niet waer en was, gelijk fijn Hoogheid hem fchreef 
wel te weten , en dutter geen krijgs-volk op de fron- 
tieren met hopen of troupen en was, fo’tookwaer- 
achtig bevonden werde , fy noch derven de me¬ 
morie daer van ververfchen. En indien ’t felve 
waergeweeft hadde, en foude fijn Hoogheid’t felve 
niet gelochent hebben, allo de felve Hertog een fo 
Catholijk en vaillant perfonagie is, dathy feer blijde 
ge weeft foude zijn, den felven in fijn gefelfchap te 
hebben, ineen fake fo reebtveerdig voor God, en fo 
eerlijk voor de wereld. 

üomenbe mi op be reifeen bopage ban fjjnii|oog= 
fictb tot Hamen / ’t innemen ban bien / en bat lipge* 
focïjt fouöe ljebbenft>n macljten yep?Ui-acl>t albaer op 
te tecljten / nabien fpn aenflaggp 25ecgen met geftic* 
cedeert en pabbe/ en bat l)P tccfelber meininge bem 
pab brillenberfeperenban be (lab ep petfeafteelban 
Sntbjecpen / baec uit tcecbcnbeben princeban <JEpi* 
map / om ’t felbe te pouben bp ben Üecre ban (Cref* 
long / baec toe niet geguaUftceect spnbe. 

<Daer op toetb geawbjoo#. 
Dat dit poinét by’t inbonden van’t tegenwoordig 

gefchrift, fo lange pun&uelijk gefeid en particulierlijk 
verklaert is, en ook by verfcheiden brieven , by fijn 
Hoogheid aen de Staten en onderfaten van herwaers- 
over gefchreven , darter niet meer toe te feggen en is. 
By welke fehriften lichtelijk verftaen mach worden , 
dat al ’t gene de voornoemde Staten feggen op dit 
poindt particulier, is van haer inventie als van andere 
faken: en dat fijne Hoogheid geen andere meninge of 
wille gehad heeft dan by fuik vertrek,, fijnperturba^ 
teurs van de gemene rufte te beletten dat fy hare con- 
fpiratie en complot niet en fouden konnen volbrengen 
en executeren. En dat hy ’c felve te voren niet en heeft 
gecommuniceert den Raden van State, in een fake, 
die eer gedaen dan gefeid moft wefen, en was niet van 
node die yemand te feggen, dan de gene die fulx moe¬ 
ten executeren , volgende de fententie van fekerwij- 
fenRoomfen Capitein, die plach te feggen, dat in¬ 
dien hy geweten hadde, dat fijn hemde fijn fecreet had¬ 
de geweten, foude ’t felve in ’t vier geworpen hebben. 

^©atboo2töbpbf’c§taten gefeibtoerb/ batpoetoel 
fyn ïgoogpetb ftcö fmiufeerbe te totilen continueren 
om ben peipte p?amfecen / bat fjp nocljtano alle tm 

tement te geben/rejectecrbc/ niet toillenbe noemen 
b’autcuroban bcconfpiratie/ bebbenbe bemoobge? 
p?efeuteect 300 fcöuttenoföarguebufierp/bobenfijn 
o?binaci^ guarbe. 

3©aec op tec anttooo?be hjccbe gefeib/ 
Datbyde fehriften fucceffivelijk by fijn Hoogheid 

aen de Staten gefonden , men opentlijk kan verftaen 
al’t contrarie yan’tgene des voorlzis, en dat hy fich 

ge- 

(F. *99 ) 
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gefbrffèert cngepijnigt heeft, om alle de gefchillén te 
accorderen: ja fo verdedat hy fich fulx te buiten ge- 
gaen heeft * datmen met recht foude mogen feggen, 
dachy te veel tegens de autoriteit van den Coninkge- 
daen heeft: daer ter contrarie de Staten betoont heb¬ 
ben hen fotraeg, hertneckig, engunftig favoriferen- 
de de onrechte adtien van den Prince van Orangien, 
cn hoe fijn Hoogheid fich meer wilde voegen en ac¬ 
commoderen , hoe de Staten fich meer fchenen te wil¬ 
len deinfen en achterwaers gaen, met nieuwe fwarig- 
heden,en ongehoorde petitiën en eiflchen voorts te 
ftellen: en van ’t noemen van de auteurs van decon- 
fpiratie tegens fijn perfoon, verftond ’t felve te vergeefs 
tewefen, en dat tegens de felve geen demonftratie ge¬ 
daen en foude worden, niet meer dan men te voren 
gedaen en hadde, als den Raed van State gevangen 
werd * by Glimes, Bloyereen andere fulke kleine ge - 
feilen, en niet te min haddenfe noch namaels, by fijn 
brieven van den 24 Augufti genoemt, daer in men be¬ 
vinden fal dat de Prince van Orangien, Aldegonde, 
Therort en ander diergelij ke fadtieufe menfchen fijne 
miniftersendienaersdefe bofeen verdoemelijke con- 
fpiratie gecomplotteert en gemachineert hadden, heb¬ 
bende ook genoemt de denunciateurs van dien, van 
de welke fy konden weten de redenen van haer weten- 
fchap. Dan in plaetfe van fich daer op te informeren 
of recht doen, hebben gefeid, dat nadien fulke Heeren 
denunciateurs forge droegen voor fijn perfoon, datter 
niet te vrelen noch beduchten en was, en in plaetfe 
van tegen den voornoemde Orangien eenige demon¬ 
ftratie te doen, hebben den felven ontboden, ge- eert 
en gecareffeert, en hem gemaekt en gecommitteert 
Ruwaert van Braband: en den voornoemden Theron 
en Aldegonde dagelijx in hare vergaderinge ontfan- 
gen. ' 

<£n acngaenbebeboojfjguatbe ban (300 fcftutten 
of fjarquebufiers* bp be Staten gep?efenteert / om fijn 
j&oogljcib te boen toebetftecen tot 2&?uffel. 

3Derbgeanttooo?b/ 
Dat’t felve was den rechten weg om fijn Hoogheid 

opentlijk te bedriegen, en in gevankeniffe te brengen, 
hem willende doen wederkeren onder een gemeente 
fo grotelijk opgeroeit en getumultueert, en fonderlin- 
ge als de Capiteinen en foldaten waren ten keure en de- 
yotie van de voornoemde Staten, en confecutivelijk 
van die van Bruflèl. 

*tgis* ooft (feggenfe) grote gecftemfeen fpot/ bat 
be Staten fijn ^oogftetb toefcfj/ijben contrabentie te* 
gen ’t tractaet ban be pacificatie / aengaenbe ban fijn 
belofte ban recftten jufticietcboen en abminiftreten 
ober fiet ^paérïs ftrijgtf-bolft / en folbaten/ bier te bo* 
ren# gepleegt/ en bat bP nochtans* aenben Jtoninft 
bp b?ieben be felbe babbe gerecommanbeert bare 
bienften / fupplicerenbe feer gunftelijft / en faborabe* 
ïijft ombe felbe merceben en recompenfien te boen 
bebben. 

Want niemand (feggénfe) en kan lochenen, dat 
nadien fijn Hoogheid fo groten hoop van gealtereerde 
Spangiaerden, met fulker moeite hadde doen vértrec- 
ken,daer eenige van dien hem fo wel gedragen hadden, 
fijn Hoogheid en kondeniet min doen dan de vóorfz 
Hoofden. Överfte en krijgfluiden (om hen vertrek te 
beter te vorderen) aen fijne Majefteit te recomman¬ 
deren, ’twelk niet prejudiciabel en was tegen’t gene 
naderhand foude mogen blijken, by rechtelijke infor- 
matien. 

s©e Staten (feggenfe) biillen fijn Sfoogbeib als* 
nocft belaften / bat bP ben quabe brilleen affectie toe* 
gebogen foube bebben / om bat bp ’t aen ben fconinft 
en anbereopentlijft gefeibenberftlaertfoube bebben: 
bat na fijn naturel bp nieten ftonbe bettaagen fulfte 
ïebige maniere ban goubernememeban öettoaers*- 
ober / nocb ooft langer te ftonnen berb?agen be ftt* 
bigniteiten en onbeboo?lpftbebcnbiementegen$bem 

II. Deel. 

geb?utftte / feggenbe bat fijn patiëntie bertoonnen 
baasfi 

tDaer op toerb gearittooojb/ 
Dat uit de felve brieven rrien niet gelochenen katt » 

dat aen merken de fijn Hoogheid het weinig refpedfc 
datmen droegtotGödes dienft, en van detiGonink, 
en indigniteiten die hy dagelijx mofte lijden, tegens 
fijn naturel en conditie, en datmen van foongehoor- 
fame onderfaten geen eerlijkeadten en konde verwach¬ 
ten of verhopen, heeft fijn Majefteit daer van bericht 
en geadverteert • daer toe hy verobligeert en Verbon¬ 
den was by alle Geeftelijke en Wereldlijke rechten. 
Daer uit men geenfin* en kan infereren dat hy defe 
Landen eenige oorloge voordochte of prepareerde j 
want indien hy fulx in den wille gehad hadde, en fou¬ 
de nimmermeer de Spangiaerts uit de felve hebben 
doen vertrecken, gemerkt hy fulke menigte van fo 
ervaren en ge-experimenteerde foldaten by hem had¬ 
de, ook fofterke en importante fteden en plaetfen , 
en foveelavantageen voordeelsom den krijg en oor-» 
log te voleinden. 

<Dp’tgeen be Staten feggen/ bat fijn ïtoogbetb 
niet een enftel poïnct en foube ftonnen allegeren / baee 
in fp fieb bergeten ofte ontgaen bebben infbun beboïr» 
<©oft bat fp gep^efenteert Dabben/ inbien be pnnee 
ban «Drangien/ en be Staten ban 5|oIlanö en ^ce* 
lanb eenige poinctcnban be pacificatie ban ent niet 
bolbaen en babben/ metten felben fulrteftanbelcn/ 
bat fp bie tot reben bjengen fouben. 

^aer tegens* toerb geamtooo?b/ 
. Dat contrarie by’c voorgaende verhad vermeit is » 

niet ven een of twe poincten, maer by naer van alles j 
en dat daer-en-boven de voorfchreven Staten niet en 
hebben geceffeert te favoriferen de partie van dert 
Prince van Orangien en fijne aerihangereh, enlïjne 
Majefteits rechten en autoriteit , en van fijnen Stad¬ 
houder te wedervechten, gelijk fy ook betoont heb¬ 
ben , als fijn Hoogheid hen heeft doen communice¬ 
ren de pointften daer in de Prince van Orangien die 
van Holland en Zeeland opentlijk hadden gevxoleere 
en geattenteert tegens ’t voorfchreven tradaet, fo wel 
by deftru&ie van kerken en kloofters, alienatien van 
geeftelijke goederen, als van’t ftuk van Amfterdam» 
Utrecht, nieuwe fortificatie, ufurpatien van fterkten 
in Braband, decentie vanNieupoort in Vlaenderen» 
opftellen van impofitien, van accijfen en gabellen » 
en diverfe andere, en hebben’t felve geenfins geacht, 
om hem met fijn Majeft. te voegen, om de reden daec 
van te krijgen. 1 . 

€n maftenbe reeft en berfjael ban etlijfte briebea 
ban fijn jBajefteit / bic fp feggen genomen en geinte^ 
cipieertteDebben. 

Waerop, alfomen de brieven niet geilenen heeft ^ 
maer dat fy die houden onder hen, men niet anders eti 
kanfeggen, dan datfehaer ielfs belaften van valfheid 
en van crijm la fa Majeftatïs, by fulke interceptie en 
ouverture van fijn Majefteits brieven, en fonderlinge 
eer datmen gekomen was totdefeinbrake enrupturej 
en dat niette geloven en is, dat van fo wijfen en gena- 
digen Prince, als de Konink, iet anders foude proce¬ 
deren dan’t gene defmen behoorde te feggen, of te 
fchrijven, gelijk in’t, fien van de voorfz brieven foude 
mogen blijken: ’t welk mogelijk oorfake is, waerom de 
Staten die niet in’t licht en hebben gebracht gelijkfe 
van andere gedaen hebben. 

7 iDat boojtsf be boo?f? «Staten boo?eeit p?inctpael 
funbament ban ftaer juftificatie feggen / baerom fp be 
toapenen fteftöen aengenomen/ bat fijn ^oogfteib toe^ 
berem beeft ontboben en boen ftomen be ^pangiaer« 
ben/geftoo?en bpanben bes* ©aberlanbsf/tegen fijn ge.' 
fmo?en belofte. 

^aer op bjerb geanttooo?b/ 

Dat de Staten fijn Hoogheid tot fuiken nood g<£ 
bracht hebbeo,dat hy ’t felve heeft moeten doen tot fijn 

5ffff 2 wettige 
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wettige befcherrainge , niet alleen van fijn perfoon, 
maer van’s Coninx ftaet, en om de Catholijke Room- 
fe Religie te onderhouden: want nadien de Staten tot- 
tetfeit van de wapenen fijn gekomen, hen prepare¬ 
rende met alle hun kracht en macht torter oorloge, 
hebbende ( boven de regimenten , die fy in de Leute 
oorloge gehad hebben) als noch aengenomen en be- 
fteld veel andere nieuwe krijgfluiden, fo van binnen als 
van buitenslands, ja ook Francoyfen , Enge fen en 
Schotten houdende leger , en occuperende vlecken 
en plaetfen in’s Coninx Landen, dreigende hem met 
forfe uitten Lande te verdrijven , en uit fijn handen 
te benemen de Stad en’t Cafteel van Namen , en an¬ 
der plaetfen den Cónink toebehorende , fo ift billik 
en redelijk dat de Catholijxe Roomle Religie, d au¬ 
toriteit en Landen van fijne Majefteit, metten per¬ 
foon van fijn Hoogheid , hen verweren en defende- 
ren tekens zijne rebelle en wederfpanmge : des te 
meer fo'de voorfchreven StztengepraaiCeen °f J?fC 
eeld en beloften gecorrumpeert hadden de Walfefo - 
daten , als doen fijne Majefteit dienende, mits wel¬ 
ken confecutivelijk geen ander middel akkeren was 
dandévoorfchreven Spangiaerden te doen wederko¬ 
men, en die te gebruiken niet om eeuwig te blijven, 
maer tot dat den krijg fal geeindigt fijn 

’€ acne te Staten m ^ooQïjetö objectecen/ bat 
be ©jobinctalc ooubccnementen acn eentge occattfp 
cecctfouöcïjcbben fonöecöc bcrgaöcttngc bcc<0en^ 
rale Staten te uettoacïjten / totten toeltten fulhe fa&en 
gecemttteert toaten 

^aet op toerb geanttooo?t/ 
Dat dit niet weert en is geallegeert te werden, want 

alwaert fo, en valt daer in geen contraventie tegen het 
tradtaet, maer eer confirmatie en amplificatie van t ge¬ 
ne des by de voorfz Staten durende de troublen gedaen 

haddegeweeft. 

<©p5tgeen 3tjn ^oogBetb foube gefcB?eijenBebben 
acn be tófednne feet ignonunteufelpb en fcljanbaletL 
felpbanbe Staten. 

a©ecbgeantttJoo?t. 
Dat de Staten behoorden te confidereren, datdefe 

brieven gefchrevenfijndeni4 Auguftileftleden,dne 
weken na den dag van ’t inkomen van fijn oog ei 
op ’t voorfz Cafteel, als doen alle faken in vier en oor¬ 
loge waren van wegen de Staten, wefende alledecon- 
juratien en confpiratien tegen fijn perfoon ontdekt, en 
hebbendeoccafie om aen de Majeft. van de Keifermne 
fijn fufter te fchrijven, en mocht niet min doen , dan 
haerte rcpreftnteren den gehelen ftaet defer Landen, 
pryfende den gene die hem byftonden,en feggende van 
d’andere’t geen fy verdienden. 

By al ’t welke (feggenfe) magmen klaerlijk en opent¬ 
lijk fien en verftaen , wiens fchuld het is van de ruptu- 
re en inbrake van den vrede , en wie oorfaek gege- 
ven heeft van diffidentie 5 hebbende de Heere Don 
Tan voor en na fijn gouvernement hem gedragen, met 
fulke forgvuldigheid om alle faken by hem belooft 
t’onderhouden, op dat de Catholijke Roomfe Reli¬ 
gie , mette autoriteit en gehoorfaemheid zijn Maje¬ 
fteit by fijn onderfaten toebehorende, bewaert enge- 
conferveert te worden y d&trncn hem niet en fbude 
konnen imputeren, noch ook van hem begeren, hy 
en hevet al gedaen , en ganfchelijk volbracht. Daer 
ter contrarie de Prince van Orangien, fijne fauteurs 
en dienaers, niet geceffeert en hebben, federt de kom- 
ftevanden Heere Don Jan, alle faken te troubleren 
en in roere te ftellen, tot gehele deftrudhe en verderf- 
feniffevan de voorfchreven Religie, en fubverfie van 
fijne Majefteits autoriteit , en van de gemencn ftaet 
defer Landen, ’t welk de voorfchreven Staten niet al¬ 
leen niet en hebben belet, maer hebben in alles gefavo- 
rifeertenoeaffifteert deaenflagen van de voornoemde 
Prince Van Orangien, verlatende en abandonnerende 
departie van haren natuerlijkenPrince, en van fijnen 

Staclhouder Generael > om tegens hem te rebelleren en 

de wapenen aen te nemen, en confequentelijk, tegens 
hen eigen Vaderland: niet anders Toekende dan de gan- (F* 
fche ruine, deftrudtie en bederfenifie van dien, hen 
ftellende onder de proteöie van haren meeften en ge- 
fworen vyanden. 

En blijkt ook, dat feer onbillijk en onredelijk waren 
alle|de eifchen en petitiën, die de voorfchreven Staten 
hebben gepretendeert, en by na willen extorqueren 
met autoriteit en forfe van fijn Hoogheid, zedert ’t be- 
ginfel van defe lefte troublen , ten tijde de felve geen- 
fins bereet of geprepareert en was ter oorloge: maer 
willende haer accommoderen tot alle billijke en rede- | 
lijke petitiën , fo ook de Konink’t felve begeert. Op /, 
welk fundament fy t’elkens voorts ftellen nieuwe er¬ 
gere en onbillijke pretenfien dan te voren, om hem 
regel en wet te geven in fijn Gouvernement, en 
de macht t’attribueren aen andere, na haer belie¬ 
ven , en te maken eenen populairen ftaet vol van con- 
fufien. 

’t Welk al de wereld te beter mach verftaen by de 
articulen die fy onlanx voorgehouden hebben den 
Eerts-hertoge Mathias (daer van hier naer mentie 
fal werden gemaekt ) den welken fy hebben doen ko¬ 
men fonder wete van den Konink en Keifer, om hem 
te geven het gouvernement generael van de Landen , 
in meninge te fcheiden de concordie, unie, eendrach¬ 
tigheid en vrundfchap, tuffchen de Princen van den 
huife van Ooftenrijk, daer van de Konink het hooft 
is, en van welke unie dependeert de welvaert en 
profperiteit van heel Cbriftenrijk, En hebben fich niet 
gefchaemt den felven Eerts-hertog voor te houden 
articulen fo exorbitant , ongecoftumeert, onbillijk 
en onredelijk , of fy noit Prince of Heere gehad 
en hadden , of als noch en hadden, geen verhaei 
makende in eenige der felver articulen , noch van 
de Religie, noch van de autoriteit van den Konink, 
maer alleenlijk om hare macht te yeftigen en ftabi» 

lieren. , . . ,, 
Mits welken (feggenfe) de impertinentie van de 

proteftatie en invocatie van hulpe, die de voorfchre¬ 
ven Staten doen aen alle Princen, Furften en Poten¬ 
tatenopentlijk ontdekt werd, en dat de voornoemde 
Don Iohan met meerder reden en recht mach prote- 
fteren voor God, en alle Princen , Furften, Staten 
en Potentaten, en alle de wereld: dat de voorfchre¬ 
ven Staten, Prince van Orangien en fijne aenhangers, 
oorfaek en occafie zijn, en alleen auteurs van alle mi- 
ferien , ellendigheden , calamiteiten, ruine en ver- 
derfeniffe die apparent zijn, en men fekerlijk verwach¬ 
ten moet door dele twedracht, divifieeninlandfeoor- 
loge) over geheel Chriftenrijken {onderlinge indcie 
Nederlanden, indien God almachtig daer in niet en 
verfie en remediere, en de felve Staten en onderfaten 
hare fauten en erreuren doet bekennen, hen wederom 
begevende onder de hand , macht en autoriteit van 
den Konink haren natuurlijken Prince en overften 

ïdccrc 
En voor befluit werd gefeid , dat Don Iohan is 

gedrongen en geforceert, tegen fijnen wil en tot fijn 
groot leedwefen y en door pure necefliteit > de voor- 
fchreven Spangiaerden tegenwoordig te doen weder¬ 
komen , die alrecte tot in Italien getrocken waren, in 
meninge aldaer en in andere plaetfen fijne Majefteit te 
dienen, om hem te verweren en defenderen tegens 
de kracht, violentie, en geweld, die de voorfchre¬ 
ven Staten en Prince van Orangien en haeraenhan- 
geren, opgerecht en gedreffeert hebben, en als noch 
Sprechten en drefferen, niet alleenlijk tegen hem, 
maer principalijk en direclelijk tegen God , den 
Konink , en fijn autoriteit: en gemerkt datmen 
met genade en foetigheid de faken niet en kondere- 
medieren, gelijk hy en den Conink altijd gefocht 
hebben , heeftmen eintehjk genodigt geweeft tot- 
te wapenen en forfe te komen , en fich liever te 
behelpen met natuurlijke onderfaten van den Co¬ 
nink, dan met ketters, heretijken enfehifmatijken, 
fo de adverfariflen en vyanden doen. Des met tegen- 
ftagnde mogefl fich de onderfaten van herwaers-over 
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fö verfekert houden van de genade en goedertierenheid 
van fij ne Majefteit, dat indien fy hen fel ven willen be¬ 
kennen jen fich reduceren en ergeven onderdegehoor- 
faemheid der felver,fal ganfch Veerdig wefenomde 
felve met alle gratie en genade te ontfangen, vergeten¬ 
de alle voorleden faken , en de felve regerende met alle 
foetigheid, by recht en juftitie nauitwijfen van de rech¬ 
ten , privilegiën , coftumen, ufantien, en oude herko¬ 
men der felver landen , en fo ten tijde van Hoogl. Ged. 
KeiferCarelde vijfde des naems, fijn Vader ,gedaen is 
geweeft. So dattet inde macht is van de onderfaten, 
't zy in ’t generael of particulier, te mogen genieten van 
deweldaeden beneficie vandenpeife, doende alleen¬ 
lijk ’tgenefy van rechtswegen, foGeeftelijkalsWe- 
reklijkfchuldigzijn tedoen,waer toefo wel fijn Ma¬ 
jefteit, als fijn Hoogheid niet gelaten noch gecefleert 
en hebben de felve te vermanen by alle goede middelen 
en prefent2tien voren verhaeit. 

<©it tg fommarïe a! ’t gene / uit ben name ban «Dan I^lan tegen [jetDifcoiirg en juffiftcattc banbe Staten 
<©eneracl itt uttgegebenen geanttooo?b / in’ttoelBe 
niet achtergelaten fö De Staten «©enerael/ ben 
ceiian©rangten/ Staten ban J§olIanb en^eelanb/ 
befcljulb op te leggen ban Bje&tnge ban ben peilen 
b?ebe / en ©on <3Jan baec ban te ontfcfiuIDtgen: bocfj 
Hoe Blau be feibe ontfcDuïDtgingen 3ijn/ ban feet lichte* 
lijken uit be gefcB?tften aen Deibesijben Boojtgebjacht 
en öegefchieDemfïfen ffelftf/ berflaen en geoojDeelt toet? 
ben: ’titf ong genoeg Dat topje ten BeiDenstjDenop? 
r echtelijk en onpamjDeIij& bcrfjaelt heBBen. $u toil? 
ïcn top boo?t£ tot anhcre faken bomen. 

DC p»2ince ban ©rangien en Staten ban ïjüffanb 
en ^eelanb babben pen tot berfcöeiben reifen Be? 

blaegt aen be Staten ©enerael ban bat be $?obincie 
ban Htcecht noch niet en toasS gebomen onbet fijn gou? 
betnmient / en berfcïjeiben inftantien baerom gebaen 
fjc&Benbe/ fo i£ nocïjtangi niet jegenttaenbe bie ban ben 
ïiabc Ban ^tate befabe gaetne noch langer haöDen 
geretatbeect en uitgefielt totte bergaberinge bec^ta? 
ten ©eneracl / fufiinerenbe batbefe fake niet en toas$ 
Begrepen onbec het febenffe articul banbe pacfiicatie 
ban ©ent/om te nemen fattéfactie ban Den $?ince 
ban ©rangien/ ten fijne fp ben fouben geben onbet fijn 
goubernement / Bp be Staten ©enerael berflaen / bat 

©ïefian fp onbet ’tfelbe goubernement banben$2incemoe? 
tïtrccöt ficn bomen. ©nalfo Deboo?f3$?inte De Staten ban 
tocsöni gtrccfjt jjÊbe fommeren om fatiöfactie te bomen ont? 
mei" f^ngen / en bat fp baerop bergabert toaren tot bet? 
ban öm fcheiDenreifen: heBBen fnreguefle aen De ,^taten©e? 
pjmce nerael gepjefenteert/ en bcrfocbten berblaringe ban be 
cSflctfe f^lbe / of fp fouben Behoren te bomen onber ’tgouber? 
té ant’ ttemeut ban ben boo?f5 $?ince en ban ben felben fatig? 
fü>mcn factie fouben ontfangen / bolgenbe ’t febenfle articul 
SU on/ ton be pacificatie ban «Bent: baerop öe Staten ©e? 
ber fön nerael Bp Sfpoftille berblaert beBBen te confenteren/ 
aoufcrc; öat üe Staten ban Utrecht fatföfactie fouben mogen 
ntraent. 0ntfangen &cn p?mce opte articulen ben getoont. 

«©ten bolgenbe fo 5ijn einbiijb gebeputeert bp be boo?f3 
Staten ban Utrecht / Heere Jplorig H^rmale/ ©ano? 
mben (Creforter ban ©ubcmunfler/jonkheer jpre? 
berib uitten €nge/ en JBeefter florté €bi« / 2CDbo? 
caet ban be Staten boo?f3/ met fan ^acobf3. ban 
Eeemput / een ban be Bo?ger HopluiDen / be toelbe Bp 
ben $?tnce fijn gebomen tot 25?ujTel/en naer beleen 
berfcïjeiben eommunicatien ober en toebec ober ge? 
fiouöen / fo is einblijb be feibe Befloten / en Bp gefc&if* 
te gcftelt in benabolgenbemaniere enfo?me. 

SlnTjouö A Lfo de Staten van den lande van Utrecht navolgen- 
"^dedefommarie van wegen den doorluchtigen en 

factie bfe hooggeboren Vorft en Heere Willem byder gratie 
ban i!b Gods Princevan Orangien , Grave vanNailau, &c. 
bcrlccnt als^tadh°uder en Capitein Generael van den Lande 

' van Holland, Zeelanden Utrecht&c. gedaen, haer- 
luider gecommitteerde , namelijk Heer en Meefter 
FlorisHeermale,Canoniken Treforier ’tOudemun- 
fter t’Utrecht, en Meefter Floris Thin haer-luider 

II. Deel. 

Advocaet inde maend van September kftledenaeft 
den fel ven Héere Prince gefonden hadden tot S. Gééf* 
truidenberge met brieven van credentie, inltmadéeft 
fekere articulen daer op fy begeerden hen-luiden fatis* 
fadie gedaen te werden, en onder de welke fy befeid 
waren henluiden volgende ’t fevenfte articul van de pa* 
cificatie tot Gentgemaekt,en fijn Exéell. commiffieté 
begeven onder ’t gouvernement van fijn Excell. welke 
articulen fijn Excell. doen beantwoorden hadde. En de 
voorfz antwoorde by de voorfz. Gedeputeerden aen de 
voorfz Staten van Utrecht weder opgebracht en byde 
felvegeexamineert zijnde, hadden de felve Staten van 
Utrecht wederom aen fijn Excell. gefonden den voor¬ 
noemden Heere en Meefter Floris Heermale,Jonk* 
heerFrederik uitten Enge, Meefter Floris Thin,eit 
Johan Jacobfz. van Leemput, een van de borger Hop* 
luiden der ftad Utrecht, met brieven van credentie, 
aótevan commiffie van de voorfz Staten Van den 
dag van de maend van September voorfz en fekere in- 
ftru&ie. Van welke commiffie den teneur van woorde 
te woorde hier na volgt. Op huiden den 28 dagVah 
Septembri fo fijn de Staten ’slandsvan Utrecht gere* 
folveert , dat men deputeren fal Commiffarifen met 
een van de borger Hopluiden , die mette poinclenen 
articulen van fatisfadlie, by fijn Excell. onlanx aen de 
voorfz Staten gefonden, by de felve fijne Excell. ter* 
ftond reifenfullen ,en abfolutelijk met fijn Excell. daer 
op accorderen, de felve te fluiten, en behoorlijkebrie- 
ven by fijn Excell. Staten van Holland en Zeeland daef 
op te doen expedieren : en hebben te dien einde ge- 
committeerten committeren bydefenden waerdigetl 
Heere Meefter Floris Heermale, Canonik en Trefo¬ 
rier t’Oudemunfter t’Utrecht, Jonkheer Frederik uit¬ 
ten Enge, en Meefter Floris Thin, haer-luider Advo¬ 
caet , met Jan Jacobfz. van Leemput, een van de bor¬ 
ger Hopluiden. Adtum ut fupra, mijn prefenten on¬ 
dertekent Lamjweerde. So iftdatna eenige monde* 
linge en fchriftelijke communicatie ten wederzijden 
gedaen, eindlijken tuflehen den voornotmden Heere 
Prince, Staten van Holland en Zeeland ter eenre, en 
de voorfz Gedeputeerden van den Staten van Utrecht 
in de naem van de felve Staten ter andere zijde, verac¬ 
cordeert en gefloten zijn , gelijk fy by defen accorderen 
en fluiten de poindten en articulen hierna volgende. 

1. In den eerften, dat zijn Excell. in de ftad, fteden,’ 
en landen van Utrecht, niet en fal behinderen nochte 
beletten, laten behinderen noch beletten, de Roomfe 
Religie, als die boven menfehen memorie tot noch toe 
aldaer geobferveert en onderhouden isgeweeft. 

2. Maer fal fijn Excell. met fijn autoriteiten macht 
helpen weeren, en de Officieren, Jufticieren en Magi- 
ftraten handhouden, ftijven en fterken jegens alle di 
gene die eenige attentatie jegens de gemene rufte en 
vrede, en fonderlinge jegens de Catholijke en Roomfe 
Religie, en exercitiën van dien fouden willen doen, en 
ook allen den genen die jemand uit oorfake van de 
voorfz Religie foude irriteren of injurieren, met woor¬ 
den of werken , of met gelijke aétiefchandaliferen. 

3. Salooktegensden felfdendeordinarisGeeftelijk- 
heid mette Magiftraten van der ftad en fteden ’s lands 
van Ucrecht, t’famentlijk en een jeder in fijn regard, 
na ouder gewoonte geautorifeert zijn te ordonneren en 
executeren alfulke boeten, breuken,amenden (niet 
jegens de pacificatie zijnde) als fy luiden ook na ouder 
gebruik bevinden fullen te behoren, en fal fijn Excell. 
daer toe doen, en doen doen, alle mogelijke byftand 
en affiftentie, wel verftaende dat volgende de pacifica¬ 
tie van Gent eenjegelijk,van\vat conditie ofqualireit 
hy zy, vermogen fal vry en vrank te wonen, hanteren 
en traffiequeren, koopmanfche wijfe of anders, fonder 
teftaen toteenig begrijp,captieof pericule , wefemle 
ook tot haer-luiden meerder verfekertheidgefufpen- (F.5#i J 
deert de placcaten op ’tftuk van berefie gemaekten 
’t gevolg van dien, en dat men hem fo wel in defen als 
in alle andere fal reguleren na inhoud van de voorlz pa¬ 
cificatie tot Gent gemaekt. 

4. Dat fijn Excell. komende binnen Utrecht, of in 
de fteden van de landen van dien, aldaer fal komen 
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fonder eenig krijgsvolk of gafnifoen , ten ware by con- 
fertt van dclèlve , nochtans wel mette perfonen van fijn 
familie, onder welke familie van fijn Excell. of afider- 
finsnochtans binnen de voorfz ftad en fteden vaoU- 
trecht niet en fullen komen eenige perfonen, diein 
Holland, Zeeland of elders geweeft zijn , en als noch 
Zijn Minifters of Predicanten van contrarie en andere 
Religie, om aldaer eenige exercitie te doen , contrarie 
de pacificatie: fode voorfz Staren fodanige perfonen 
tot fuiken fine niet en begeren te lijden of toe te laten in 
de voorfz Landen van Ütrechr. 

y. Des.fullcn de voorfz Staren van Utrecht fijn Ex¬ 
cellentie komende binnen de ftad, fteden en landen 
van Urrecht, geven tot defenfie van fijn perfoon en die 
van fijn familie een honderd of meer notabele borge- 
ren, fo veel fijn Excell. gelieven fal: welverftaende 
dat men , komende fijn Excell. binnen de ftad, fteden 
cn landen van Utrecht , nieten fal gehouden zijn te 
fourieren, dan die zijn van de ordinarii familie van fijn 
Excellentie. 

6. Sal ook fijn Excell. als Stadhouder confererende 
eenige Geeftelij ke beneficiën, de felve gehouden wefen 
te confereren eenige perfonen gequalificeert zijnde, 
volgende de fundatiën of’t oude gebruik, wefende van 
de voorfz oude Catholijke Roomfe Religie, en voor 
alfulxgeëxamineerr en geapprobeert, by mijnhoog- 
iveerdigeHeereden Aerrsbifichop van Utrecht, of fij¬ 
ne hoogwaerdige Gecommitteerden: de v/elke noch¬ 
tans in gevalle van rejedtie der geprefenteerde perfonen 
gehouden fullen wefen fijn Excel!, te adverteren de re¬ 
denen die hen-luiden daertoegemoveert hebben. 

7. En fal de Magiftraet van de ftad, fteden en lan¬ 
den van Urrecht alle jaers vernieut worden , by fijn 
Excellentie als Stadhouder op de gewoonlijke dagen, 
om welke vernieuwinge te doen , fullen die van de 
iVIagiftraet van de ftad Utrecht die in der tijd dienen, 
gefamender handen gelijk fijn Excell. alle jaers uit de 
«otabelfte, verftandigfte en vreedfaemfte, fo borge- 
ren als Edelluidenen andere ingefetenen die in de lan¬ 
den van Utrecht geboren, of aldaer ten minftenvijf 
jaren gewoont hebben, en gegoed zijn , denomineren, 
cn ïnjeriptii overleveren 40 perfonen met vervullin- 
gevan ’t getal van de gene die van de oude Magiftraet 
overleden zijn, beneffens dewelke fijn Excell. noch 
nomineren fal 20 perfonen , uit welke 100, te weten : 
fowel uitter Magiftraet diein der tijd dient, als de 60 
die daer toegenomineert fullen wefen , in manieren 
voorfz, fijn Excellentie 40 falkiefen om voor dat jaer 
als Burgemcefteren,Schepenen, Cameraers, en Ra¬ 
den der ftad Utrecht te dienen , en fal in de andere Ste¬ 
den van den Lande van Utrecht na advenantvan het 
getal, daer in de Magiftraet aldaer confifteert, van ge¬ 
lijken gedaen werden. 

8. En nopende deftaten en officien ftaende ter dif- 
pofitievande Gouverneur des Lands van Utrecht, fo 
en fal zijn Excellentie geen van de honorableof voor- 
naemfte confereren , dan by advijs van de Staten van 
,Utrecht. 

9. Sal voorts fijn Excellentie de ftad, fteden en lan¬ 
den van Utrecht, mitlgaders d’ingefetenen van dien, 
fo geeftelijk als weerlijk, refpectivelijk maintineren en 
handhouden in alle hare rechten, privilegiën ,exemp- 
tien, vryheden en gewoonten, die fy van allen ouden 
tijden gehad hebben , volgende den eed hen-luiden by 
lijn Majefteitgedaen. 

10. Sal mede fijn Excellentie geen placcaten laten 
uitgaen of doen publiceren, dan dieby fijne Majefteit 
of den Gouverneur Generael in der tijd geexpedieert 
zijn ,uitgefondert alfulke placcaten,als fijn Excellen¬ 
tie als Stadhouder van Utrecht in voorgaende tijden 
gewoonlijk is geweeft te expedieren , of uit krachte van 
fijn commiffie vermogen heeft te doen. 

xi. Sijn Excellentie fal in conformiré van de pacifi¬ 
catie van Gent, de goederen , als pachten , cijfen, tien¬ 
den , renten, en alle andere goederen , hoe en van wat 
qualité die zijn , en waerdie gelegen mogen wefen, 
van de voorfz ingefetenen, fo geeftelijk als weerlijk, 
leggende in Holland , Zeeland, Geaffocieerde cn an¬ 

dere plaetfen, deft felvcri vryelijk, fo die voor date van 
de troublen geweeft zijn , laten volgen, aerttaften, ge¬ 
nieten en gebruiken , volgende haer brieven of poflef- 
fien , daer in fy geweeft zijn voor date van de voorfz 
troublen, en voorfulx afdoen alle beletten en molefta- 
tien den felven ingefetenen daer in gedaen , of noch ge¬ 
daen foude mogen worden, en tot dien einde neemt 
fijn Excellentie die van degeeftelijkheid en weerlijk- 
heid refpedtivelijk en hare goederen in fijn protectie en 
fauvegarde. 

12. Belangende het achterwcfen , dat de borgers 
en inwoonders der ftad , fteden en landen van Utrecht 
ten achteren pretenderen te zijn op de generale Staten, 
of eenige particuliere Steden of perfonen in Holland, 
Zeeland en Geaffocieerde plaetfen gefeten , fo dien 
aengaende gefchilis tuflehen de voornoemde van U- 
trecht en die van Holland en Zeeland &c. fpruitende 
uit woorden van de pacificatie, fal fijn Excellentie de 
hand houden, fo veel als na recht en billikheid gefchie- 
den kan, dat eenige gedenomineert fullen worden die 
het voorfchreven different, ten minften byprovifie 
decideren fullen , en fal fijn Excellentie de voorfz inge¬ 
fetenen fo geeftelijk als weerlijk, refpetftivelijk laten 
volgen alle hare voorfz goederen metten vruchten en 
inkomen van dien, fo in Holland, Zeeland en Geafi. 
focieerde plaetfen als elders, en ook in de landen van 
Utrecht gelegen , alwaert dat fy luiden of eenige van 
hen buiten de Stad,Steden en Landen haer refidentie 
namen , ’t welk fy luiden fullen mogen doen onbe- 
kreunt van zijn Excell. of jemand anders, ’tfy ook uit 
wat fake dat foude mogen komen , ten ware dat fy hen 
voegden met de vyanden vanüie Generale Staten, of 
de vyanden van de Staten van Holland, Zeeland of van 
Utrecht. En hebben zijne Excell. de Staten van Hol¬ 
land , Zeeland en Geaffocieerde, voor het onderhoud 
van defen elx een voor al als principael verbonden, als 
fy luiden verbinden mirfdefen haerluider perfonen en 
goederen, de felve fubmitterende efi onderwerpende 
tot corre&ie van allen hoven, rechteren en gerechten 
vanganfeh Nederland, en voorts ook van allen ande¬ 
ren Heeren, Vorften,Princen,Rechteren en Gerechten 
den heiligen Rijkefubjeeft zijnde, om byden voorfz 
ingefetenen fo geeftelijk als weerlijk (fo verre henlui¬ 
den eenig indracht of ongebruik in de voorfz hare goe¬ 
deren, vruchten en inkomen gedaen worden) aldaer 
gearrefteert, gehouden, bekommert en met recht aen- 
gefproken en gevordertte mogen worden , voor alful¬ 
ke fchaden en intereft als de voorfz ingefetenen fo gee¬ 
ftelijk als weerlijk, of eenige van hen, ter oorfake van 
de voorfz indracht of ongebruik in ’t generael of in het 
particulier , eenigfins fullen mogen lijden of geleden 
hebben , ter tijd toe de felve afgedaen en hen-luiden de 
voorfz fchaden enintereffen verftrekt,en weder op¬ 
gerecht fullen zijn. Renuncierende tot dien einde van 
de exceptie van divifie, en excuftïe, en generalijk allen 
anderen exceptien, gratiën,privilegiën, en behulp van 
rechten, dat hen-luiden ter contrarie van defen foude 
mogen dienen, (pn byfonderden rechte, feggende ge¬ 
nerael renunciatie geen plaets te hebben, daer en zy 
eerft fpeciale voor gegaen , met alk behoorlijke renun¬ 
ciatie in mnphjJiniMforma. 

13. En of gebeurde dat ter caufe van de voorfz goe¬ 
deren eenige queftien of gefchillen gevielen , en men 
ter oorfake van dien eenig proces foude moeten fufti- 
neren, lullen in fuiken gevalle de felve proceffen gein- 
tenteert en aengeleid worden ter plaetfe daer die goede¬ 
ren gelegen zijn , en voor den gene die daer de juftitie 
bevolen is, welverftaende nochtans dat men van fulke 
fententien appelleren fal, van faken in Holland en Zee¬ 
land vallende, aen die van den Hove aldaer, en in Gel¬ 
derland en elders elx in zijn refort, welverftaende dat 
men in faken van nppellatien van den Hove van Hol¬ 
land hem fal reguleren volgende de pacificatie. 

14. Item nopende de refforten in de faken fo geefte¬ 
lijk als weerlijk, vallende in den lande van Utrecht, fal 
men onderhouden en gebruiken de oude gewoonte. 

17. Sijn Excell. fal den Eertsbiffchop en andere gee- 
ftelijke perfonen toelaten te exerceren haer jurifdiótie, 
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jegens de beneficianten , en andere perfonen profeffie 
makende van de Roomfe Religie, ingefeten zijnde 
van de Steden by fatisfactie onder het gouvernement 
van Zijn Excel, gekomen zijnde: En nopendecollatien 
van beneficiën , ampten , adten en diergelijke, en ook 
jus patronatus laicale , fal daerin gevolge worden de 
pacificatie van Gent. 

i<5. En daer beneftens fal fijn Excell. alle bevelen, 
' fententien, en cenfuren, die by den Biffchoppen, Prela- 

renen anderegeeflrelijke perfonen gepronuncieertful- 
len zijn , by den onderlaten en ingefetenen van de lan¬ 
den van Utrecht , en den ingefetenen van de Steden 
van Holland ën Zeeland, die by fatisfadtie aen fijn Ex¬ 
cellent- gekomen zijn, en profeffie doen van de Room¬ 
fe Religie, laten achtervolgen, als narechte en ouder 
gewoonte,Tonder nochtans eenige prejudicie van de 
pacificatie tot Gent gemaekt: en fullen fijn Excell. die 
van Holland , Zeeland en andere Geaffocieerde hen 
daer in handhouden , en alle affiftentie doen in manie¬ 
ren als boven. 

17. Sijn Excel), en fal de voorfz goederen van dein- 
gelëtenen van de ftad , fteden en landen van Utrecht, 
fogeeftelijkals weerlijk, gelegen in Holland, Zeeland 
en andere Gcallbcieerde plaetfen , met geen vordere 
laften of fchattingen befwaren of gedogen befwaertte 
wol den , dan andere goederen van de Ridderfchap en 
ingefetenen van Holland,Zeeland en haer Geaflocieer- 
de aldaer gelegen. 

18. En fal ook fijn Excell. in de ftad , fteden en lan¬ 
den van Utrecht niet inftellen eenige impoften , fchat- 
dngen, noch eenige andere exadtien, quorifatien of la¬ 
ften opte perfonen of goederen van de ingefetenen van 
den lande van Utrecht, fogeeftelijkals weerlijk,uit 
wat fake 'tfelve foude mogen zijn,fonder expres en 
fchriftelijk bevel en ordonnantie van de Rade van Sta¬ 
te,gecommitteerttotten gouvernemente van den Lan¬ 
de,of eenig ander Gouverneur Generael in der tijd we- 
fende,en van de Generale Staten ,ten ware by verwil- 
linge en confent van de Staten der felver Landen, daer 
op eerft wettelijk verfchreven en gehoort zijnde, waer 
infyals dan gerekent fullen zijn als andere aengeko- 
men Landen: welverftaende dat die van de Geeftlij k- 
heid haer-luiden goederen, die uit wettelijke faken met 
haer confent befwaert mogen worden, niet meer be- 
fwaert fullen mogen worden dan de weerlijke. 

19. En overmits het klein getal van den Ridder¬ 
fchap die verfchreven worden, en in de vergaderinge 
van de Staten van Utrecht komen, fal fijn Excell. de 
felvein meerder getale doen verfchrijven , achtervol¬ 
gende ci’oude cedulle van den Ridderfchap, en de gene 
die haer ouders verfchreven zijn. 

ao. En fal ook fijn Exc. in de Stad, Steden en Sterk¬ 
ten van de Landen van Utrecht geen garnifoen of 
krijgsvolk brengen, noch doen brengen, of gedogen 
by jemandgebrocht te worden , alwaert ook dat fijn 
Excell. dachte fulx nodig te zijn, fonder expres confent 
van de Staten van de Landen van Utrecht daer eerft 
wettelijkop verfchreven zijnde, ten ware byverwil- 
linge of begeerte van de Stad daer fy in gebrocht fullen 
worden : wel verftaende dat fo verre eenige Steden van 
de Landen van Utrecht garnifden ontfangen , fonder 
advijs of confent van de Staten van de felve Landen, 
dat fy de laften daer van felver dragen fullen. 

21. En fullen ook de Staten of’t Land van Utrecht 
niet gehouden weien te treden in conformiteit van de 
muntein Holland en Zeeland: maer fullen daerin 
doen fulx fy luiden in haren goeden Raed raedfaem 
vinden fullen. 

2i. SalfijnExc. d’ingefetenen van de lande van U- 
3°2.) trecht vryelijk laten trafiqueren en haer koopmanfehap 

handelen in Holland, Zeeland en andere geaffocieer- 
de plaetfen , nopende licenten, convoy-geld of eenige 
andere impofitie, hoe die genaemt foude mogen wer¬ 
den,die ftaendede troublen ingefteld fijn,of noch inge- 
fteld fullen mogen worden, als d’ingefetenen van Hol¬ 
land en Zeeland en andere geaffocieerde plaetfen’tfelve 
vermogen te doen : belachelijk fo verre de generale Sta¬ 
ten aengaendc de voorfz licenten,convoy-geld,of ande¬ 

re impofitien eenige vorder Vrydom genieten dan d’in¬ 
gefetenen van Hollanden Zeel and,dat de Staten vande 
landen van Utrecht de felve ook fullen genieten. 

23. Sal ook zijn Excellentie verbieden en belet¬ 
ten alle brandfehatterye, roverye, vrybuiterye, vaga- 
bonden en diergelijke in de landen van Utrecht, al 
op poene dat degenedie fulx bevonden fullen mogen 
worden fchuldig te fijn, geftraft fullen worden na be¬ 
horen. 

24. Item fullen alle de domeinen , tollen en andere 
gerechtigheden zijn Majefteit toekomende, geadmi- 
niftreert, geregeert en daer af gerefpondeert worden, 
by den Officieren enjufticieren en andere, fulx die al¬ 
daer tot noch toe altoos geadminiftreert , geregeert en 
gerefpondeert, en byden genen die ook daer tóege- 
committeertfijngeweft, of noch daer toe gecommit- 
teert fullen mogen worden, fonder dat fijn Excell. hem 
dies meer intromitteren of onderwinden fal, dan zijn 
Excell. voor date van de troublen, uit krachte van zijn 
commiffie gedaeh heeft of vermocht te doen,en fal ook 
niet die van der keken-kamer by fijn Excell. in Hol¬ 
land geftelt, haer de felve laten onderwinden , of ook 
eenige andere fake de voorfz Stad,Steden en landen van 
Utrecht betreffende,en fal fijn Excell. de handhouden, 
dat voor al vande inkomen van de domeinen betaelt 
mogen worden derenten daeropgeaffigneert. 

27. Sijn Excell. fal ook onder die van deRekehka 
merdie t’Utrecht refideren, laten blyven depampie- 
ren , regifters, en andere fecreten, de Stad, Steden en 
landen van U trecht betreffende, fonder die in Holland 
te laten vervoeren. 

26. Sal voorts de voorfz zijn Excellentie alle affi- 
ftentie en hulp doen den Raed Provinciael van Ut¬ 
recht,en alle anderen ConinklijkeMaj Jufticieren eri 
Officieren van Utrecht, van wat qualiteit diemogeii 
fijn, in de adminiftratie van dejuftitie,enalle andere 
faken haerluiden commiffie betreffende,en defelve on¬ 
der hare voorgaende commiffie in haren dienft conti¬ 
nueren , fOiidër eenige nieuwigheden daer in te plegen, 
of haerluiden daerin eenig hinder, beletfel, of moey e- 
niffe te doen , of iet vorder attenteren , noch eenig vor¬ 
der autoriteit ufurperen,dan d’felve fijn Exc. in voorle¬ 
den tjden en voor date vande troublen in de ftad,fteden 
cn landen van Utrecht als Stadhouder, uit krachte van 
zijne commiffie heeft mogen doen: welverftaende dat 
fijn Exc. de hand fal houden,dat die van den HovePro- 
vinciaelvan Utrecht en andere Officieren haer oom» 
miffienniet excederen, noch vorder exterideren, tot 
prejudicie vande Staten in ’tgenerael en die van de gee- 
ftelikheid en fteden in’t particulier, merkelik in faken 
van Politie, en dat alle nieuwigheden, by henluiden 
contrarie de oudepoffeffieen gebruik ingebrocht,af- 
gedaen fullen worden , en alle dingen gereftitueertin 
den ouden en behoorlijken ftaet, behouden de landen 
en fteden haer gerechtigheden en privilegiën. En fal 
deReken-kameraltans t’Utrecht refiderende de faken 
beroerende de Stad , Steden en landen van Utrecht 
vryelijk beleiden, fonder van die van Holland belet te 
w'orden, alfo die van der voorfz Reken-kamer van Ut¬ 
recht haer ook met de Reken-kamer van Holland niet 
en fullen bekronen- 

27. En en fal fijn Excell. in de Stad , Steden en lan¬ 
den van Utrecht geen particulier Gouverneur noch 
Luitenant mogen itellen, 

28. En fal ook fijn Excell. geen fortreffen leggen bin¬ 
nen de Stad , Steden en landen van Utrecht, dan by ex- 
preffe ordonnantie en bevel van fijn Maj.ofden Sta¬ 
ten, ftad en fteden van de landen van Utrecht, of van 
der Stad die gefortificeert foude worden. 

29. Alle welke poindten en articulen van fatisfadtie 
deStatenvan Holland en Zeeland , Bommel enhaer^. 
luiden geaffocieerde beloven na te gaen cn onder» 
houden, en daer jegens niet te doen , doen doen, noch 
gedogen gedaen te worden , diredtelijk noch indire- 
dtelijk in eenigerwijs of manieren : nemaer fullen de 
Staten van Utrechtdaerin mainteneren en handhou¬ 
den, en degene, die ter contrarie gedaen ofgeatten- 
teert fullen hebben , corrigeren en ftraffen naer exi- 

tffff * gentie 
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gentie van de fake,al onder verband en fubmiffie als vo¬ 
ren op ’c 22 articul gefeid is. 

30. En fo verre in eenige van de voorfz poin dien by 
fijn Excel!. Staten van Hollanden Zeeland ,of haer- 
luiden Geaffocieerde, of andere van de haren, contra¬ 
rie gedaen worde, fal fijn Excell. dies verfocht zijnde, 
daer van goed berecht doen tot vernoegen en conten- 
tement van de Staten. 

31- En fullen alle de voorfz puncten enarticulen 
onderhouden wordep , fo lange de landen van Utrecht 
fullen zijn onder ’t gouvernement van de voorfz Heere 
Prince,en fijn Excell. fucceffeurs, ter tijd toebyde 
Generale Staten, volgende de pacificatie tot Gentge- 
maekt, vergadert zijnde, anders geordonneert fal zijn, 
blijvende altijd de felve pacificatie in haer geheel. 

En op de voorfz pomdten en articulen hebben dc 
voorfz Staten van Utrecht hen luiden begeven, en 
begeven hen-luiden mitsdefen onder ’t gouvernement 
van fijn Princehjke Excell. die ’t felve ook accepteert 
en aenneemt mits defen , en tot verfekerheid van defen 
heeft de voorfz Heere Princedit met fijn hand onder¬ 
tekent, en fijn zegel uithangende daer aen gedaen : van 
gelijken hebben de Staten van Holland, Zeeland,Bom¬ 
mel en hun Geaffocieerde defe by haer-luiden refpedti- 
ve Secretarifen doen ondertekenen, en daer toe haer- 
luiden uithangende zegelen daer aen doen hangen,en 
de voorfz Gedeputeerden van de Staten van Utrecht 
hebben van haerder zijden haerluiden handen hier on¬ 
der geftelt. Aldus gedaen en gefloten binnen de ftad 
van öruffel op den 9 dag der maend vanOdfobri, in 
den jare ons Heeren 1577. En was ondertekent, 
Guilielme de NaJJ'au. F. Heermale, Frederik uiten Eng. 
F. Thin. Jan Jacobfz, van Leemput. En met een rood 
uithangende zegel bezegelt in dubbelen fteerte. 

©e alDu# gcDaen en separeert 3ijnDc / hébben De 
teerbe €>éDeptirecrDc ban De bo?gcrpc ban 25?uffel Den <0e? 
ban ut* DeputeerDcn ban Utrecht een maeltijö gegebenente 
wfö* gafle gefjaD in öe gulöcn boom op öc merbt/en De# an? 
na S? öaegg/ tocfcnDe <©onDccDag ’# miöDacg# / heb? 
6e(imv ben be jBagtfïraten ban 25?u|Tél öc <©eDeputeerDe 
ten ban banöe Staten ban ötreebt boo?f5 tegatfe gchaDop 
factfe ^ Öet d$teDe-Huïss / albaer fp fecr beerlijhcn en b?unDlj)h 
ban öte getracteert 3ijn getoo?Den/ en 'oc$ ©?pDaeg# 3tjnfe De# 
ban miDDaeg# bp öen p?ince ban <©rangicn toefen eten/en 
SS1 3ün ben alöaei* na Den noen gclebcrt bier miffiben ban 
itjft öen p?incc / al# een aen öe Staten ban ï^ollanb / een 
tinc» aen De Staten ban ^eelanö / een aen öe Staten ban 
icert. atrecöt / en öe bieröe aen öe jBagifxaet Der flcöe ban 

25ommeI / inöouöenöein cffectc: öat hP mette <©cbe? 
puteecöebanöe Staten ban Mtrecht na eenige com? 
municatien mette fcibe gchaD/ gefloten en gcacco?? 
Deert ïjaDDe De poincten en articulen ban fattéfactfe/ 
alöD’acteDaer bantoatf mcDc tocngenöc/ begcrcnDe 
Dat öe felbe tot meeröcr fcherheib meöc bp öe Staten 

©e £>ta* ban ^ollanö / SEeelanö en jBagifïraet ban bommel 
«n.t>a" fouöen tocröen onbertehent cnbcfcgclt / ten einöeötc 
fnze™ öan ötrecht / öte Ijp betreet toa# t’ailen ttjöen alle 
taiiöap- öienflenb?imöfcöapte betoijfen/ DeiStcmcerconten? 
pjuöcrcn tementë mochten hebben / ’t toelh hem fttïjr ooft acnge? 
mi , naem fouöe toefen. ’(€ toelft Dien bolgenöe a!fo bp De 
baniiit# Staten ban ïfollanö en Ecelanö geöaenijS/öanöie 

ban Öebben bp acte berhlaert / Dat fp öe 
2” boo:f3 fatiöfactic niet en ftonöen met haren 3cgelbe? 
met ftan» bejtigen / Ö002 Dien belc pointten in öe felbe fattffactie 
p™öc betrbat / ganfelijït tegen bare ,§taö en %anö-tetfjten 
Se niet fïwftten: utaec Dat fp öteö niettemin betreiö toaten 
appjoae/ met öie ban atteefjt en anöeve jgeaffocieetöe fïcöen au 
mi 1 tie^ jc con-efponöentie en nabuevfcljap te ftonöen/ en 
«iet te öen algcmcinen bpanö te helpen af toeten. t©ie ban 
!15tlt 30CJ ^Imlfetöam 3i)n ooft bp öen |D?tnccban€>rangientot! 

©toffel geftomen / om hare fatiöfartie te ontfangen 
fetjap m ban Den ^jitice / De Staten <©cnerael hebben eenige 
ro?vcf' perfonen ban gualité gecommitteert/om öie ban “Hint; 
•paittici^ fixröam behulpig te toefen en te afftflecen / teneinöe 
itrJSan öe gueflteitfe poincten fouöen mogen gcmiööclt en 
ettrecijt bcrDjagen tocröen/ en sö öacr in fo berre gebefoigneert 
tc hom gubjccfl öat öoo? intcïtcfffe ban öe felbe <©eöcputeer; 

öep?obifionelijfiberö?ageni# getoo?öen/ opstaöbij#®e'®e' 
en behagen banöe Staten ban i|ollanö/ öie öe felbe K. 
arttctilen tbergefonöen 3ijn. ^ie ban ^mfteröam banstm; 
berfochten öat geöurenöe De felbe Deliberatie 3ün<£rc. a«öani 
fouöe toillen fcfmjöen aen De Staten banj^ollanöen SS 
öen <J3ouberncut ban het ^oo?Der-guarticr en allen tljtnre 
anöeren Officieren / öat fp alle holiiliteit fo te toater omfanf- 
al# te lanöe tegen# öie ban^mfteröam fouöen af Sl!,e 

Doen / ïatenöe hen metten anöeren fïeöen ban ^ollanö sm. 
’t effect en beneficie banöe pacificatie genieten. <©e 
^inceban ©rangien heeft tjen fulhebneben gcacco^faïS 
Deert/fch?tjbenöe tot Dien einöe öen n <©ctob?i#aen ranaien 
öe Staten öe# lanö.o ban ïgoilanö / in effecte; öaralfo fr^öfc 
De <0eöeputeeröe ban Sïmftecöam toeöerombpftmi M'tmn 
getoeefï toaren/ om met hem en öe <ö5eöeputeeröe ban uan 
De Staten <8eneraelte hanöelen bclangenöe hare fa? Ianö öau 
ttöfactte/ Daer info toijttoa# gebefoigneertöat feberc 
fo?me ban accoo^t toa# geconcipieert. €n hoe toel tftt w 

öatïjP’tboo?noemöe accoo?t ban 3ünent toegen ap? gtnö.!e 
p?obeeröe/ fo en haööe hP’t felbe niet toillen fluiten 
boo? en aleer fttlrbp henlieöcn gefientoare/hebbenöc fou&m 
öaerom henlieöen bp Dien toel toillen fenöen ’t Dobbeltaföom- 
ban Den felben accoo?öe / ten einöe fp’tfelbe fouöen ‘c 
mogen oberfien/ en henlieöen eerfïöaeg# hcnlieöer aö? ‘c. 
bij# aen hem fouöen oberfenöen/en miööelertijö Docht 
hem Dat goeö toare alle holiiliteit te toater en te lanöe 
tegen# öie ban 2ïmfteröam af te boen/ ïatenöe hen <£ 
’t effecten beneficie ban De pacificatie genieten / cm cc 
alfo öe# té eer met hen-lieöen in goeöen toeöe en een? ~ 

ö2achttclebcn. ^Befgcltjr heeft hpooh gefch?eben ten ig> 2' 
felben Dage aen ^onhheer^irh^ottop/<0ouberneur orn Dm 
ban hetpoojöer-guartier/ en De ïtaöen en <©eöepu? 'J5onl,ee 
teeröenalöaer/ Daer bp boegenöe Dat hP goeö bonö Sp"u- 
öat men ’t felbe aen allen jufïicieren/ officieren / toet? tecrDe 
houöeren / Capiteinen / folöaten / en allen anöerenban &et 
binnen öen ^oojöer-guartier en 3©aterlanö/ban toat K, 
conöitie of gualiteit öte 3ijn/ fouöe berhonöigen/ ’ttoa? tm m 

rebp openbare eöictof anöerfint#/ op öat ntemanö 
ignorantie ;öaer ban en p?etenöere/ maec Dat een pe? 
gelijft 3ijne goeöe meinlnge in Defen fouöe achter* 
bolgen. 

jBaet alfo öe Staten ban ï^ollanö hét boo?f3ac? 
coo?t ban De fati#factie / gelijh hét bp Dén p?incé/ Doo? 
intercéfïie ban öe <©eöeputeeröe Der Staten <èene* 
rael / toa# toegefiaen/ niet boo? goeö en toilöen aenne? 
men/alfo fp berfionöen ban De felbe fïaö/ Doo? ’t boo?fj 
accoo?t geheel niet berfehert te toefen / en Dat De uitge? 
toehene bo?ger# ban 2Cm|ïerDam Doo? haer gecom? 
mitteeröeaenöen Staten ban ^ollanö haööen ober? 
gegeben feherc fch?iftelijhe öeöuctie en Doleantie / Daer 
infponöcranöere feiöen/ öat bpalöien men Die ban 
^imfieröam toeliete De fati#factie/ in boegen gejijh öe 
felbe bp öen <6ccommitteeröe ban öen Staten <©ene* 
rael toa# öoo?geö?ongcn/nicmanö ban öe uitgetoe* 
bene hen öacr in en fouöe öo?ben betroutoen/ en öat 
ober fulr fp lieöcn het beneficie ban De pacificatie ban 
<©entniet en fouöen genieten / en öat ooft öe p?obin? 
cie ban S^ollanö in meeröet pericul fouöe toefen al# 
Dfe opt gctoecit toare/aengefien hét gefchapentoa#/ 
öat öie ban ^ollanö alle D’oo?Ioge op öen hal# hrijgen 
fouöen / toant fp toaren öoo? ftaretoegeöanein DeflaD 
fehcrlijhen onöcrricht ban fehere heimelphe co?ref? 
ponöentie öie tuffen öe Segeeröer# ban SCmfleröam 
en ^on 3jan gchouöen toeröe. &o en hebben fp niet m uan 
raeöfaem gebonöen öc beletfelcn af te Doen / maer 8?°uan& 
fochten öie ban 2Smftcrönm meer en meer tebenatt? ÜZ, 

toen/ om öe felbe öacr Doo? te Deötoingcn aen te nemen geraDm 
foöanige articulen / Daer meöe fp meinöen Dat het ftefider# 
3lanö ban fulhe periculen bcb?ijö fouöe toefen/toant £e"b,aH 
fp berfehert toaren Datter onöer De bo?gcr# g?ote mur? bomnae 
muratic begonöete bomen en te rtjfen/ uit fabeban rotam» 
alrefjanöe gcb?eb / en bpfonöer ban öen b?anö en turf/ JfecJam 
b20ut-borcn en goeöen ö?anh/ toacrom fp fch?cben aen Dom. 
öen (©ouberneur ban het 5l5oo?öer-guartier Dat hröe 
Conbop-fcljcpcn leggenöcom öicban5fm|!erDamte (F. 3C3.) 
benautocn/ niet en fouöe toech nemen / maer Die al# 
noch alöact te laten / tot naöer onöerrechtinge öie fp 
öenp?iucemeenöen tcöoen Doen. üDie ban2!lm|ter? 

Dam 
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me tan aam ftenbe Datfp mette b?ieben Die De $?ince in Ren 

fabeut RaDDe gefcR?eben gene beclicRtinge enbregen/ 
ut n fjate maer eer meerber bctiatit toerDen/ RabDen fufpicie Dat 
«®eöegu> De$2incenietoprecBtelijR en RaDDe gefcR2eben aen De 

Staten ban HollanD en aen Den <©ouberneut Sonop/ 
aenben fonDenbaerom bate C5ebeputeerDe op nieuS aen Den 
m'™ §pjince/ berfocRten nieutoe b?ieben ten emDealSbo* 
"™le ten/behalen ooBRare <©ebeputeerbe teberfoeBenco* 
t)an alle pie of Dubbelt ban De felbe/als ooit banbeeerfleb?ie* 
fjoftni' pen Bent te boren betleem. <©e $?ince met toel te b?e* 
ficSe" Den toefenDe Dat fijne b?ieben met en toaren geRoo2* 
\m ban faemt/Beeft De felbe nieutoe bjteben ban Den 21 <©ctob. 

: aite toe» pctguUt / met 00b Dubbelt ban De felbe en ban De boo?* 
©en8e' öaenDe boten berRaelt. Het tnDottb ban De felbe aen 

$?fnee De Staten ban HollanDtoaS: bat be<©ebeputeerbe 
fci)?öft ban Slmfierbam Bern BaDDen bettoont topte autennjït 
maeiacn ban febete recepiffe ban Coenraet DeftecRtere Ren- 
be^.m< luiDet Secretaris / Dat Rem toas beRanbigt bp Den 
ten ban penftonacis en SecretattS Derboo?f3fïeDeban2Cm* 
Kbeuc fctDam / fijnen b?tef ban Den 12 Der felber maenD / en 
ban We Dat D’anttooo?De ban Dien uitgefielt toas tot jjBaen* ] 
ban 3tm» pgg p0en toeBomenbe / toefenDe Den 28 Der felber 
fteebam maenD / obermits fp niet eer collegialiter bergaberen 

” en fouDen / fonDer Dat nocRtans De beletfelen ban alre* 
” Ranbe toeboeringe en trafijcque Der boo?f3 fiebeais 
” nocBceffeerDen/toellten aengefien nabemaelRpgeac* 
” co?beerttoasmetteboo?f3 banSCmfierbam/ naerin* 
” BouD Der articulen Ren-luiDen obergefonDen bp De 
” boo?f3 mifftbe/foenBaBDe Bpniet Bonnen laten Ben 
*’ anbermaelte aDberteren / DatBp bebonD reDelijRen 
J’ beRoo2lijR Dat De boo?f5 beletfelen fote toater als te 
” lanDe afgebaen fouDen toerDen fonDer b02Der bertreR/ 
” en Dat men Die ban 31mfierbam fouDe laten genieten 
” metten anDeren Steben banï|ollanD/ ’t effect enbe* 
” neficie ban De pacificatie / berfoeftenDe en Bern Dies 
” niette mtnbebeienbe/ ’t felbe aenfiens-b?ief te bolBo* 
” men en allen «©fficieren / 3|ufiicieren / IDetRouDecen/ 
” capiteinen / folDaten / eu anDeren ban toatqualitéof 
” conöitie Die mocBten toefen Daer ban te aDberteren bp 
” openbare berRonbingen of anberfins/ op Dat niemanb 

Daer ban ignorantie enp2etenDere/maer frjnegoeDe 
” meningein Defen acBterbolge / beanttooo?DenDeDes 
” niet te min ten boo?f3 Dage ’tbo?Der inBouD ban fijne 
” miffibe/$c. KIen Den Ctouberneur en <©ebeputeerbe 
M ban De Staten ban Bet $002ber-quartier en 3©atet* 

lanD fcR2eef BP ban gclijfien: Dat De «©eDeouteerbe ban 
Kmfierbam Bern BaDDen te Bennen gegeben / Datfp 
Doo? Kmb20fiuS 'fanfen Baer-lieDer gef tooren 25oDe/ 
fijne miffibe ban De 12 aenRen-luiDen BaDDen gele* 
bert/ fonDer Bern eenig berber affcBeiD of anttooo2D 
tegeben/ Dan Dat De felbe miffibe ter gelegenDer ttjö 
fouDe beanttooo2b toerben / en DatebentoelDe boo2f3 
beletfelen nocR niet en ceffeerDen. ScB2eef Ren-luiDen 
Daerom en belaflenDe De felbe anbermael/gelijb BP 
aen De Staten ban HollanD 00B gebaen Rabbe/ ’t felbe 
fonDer langer Dilap of uitflel na te Bomen, ^ies al 
niet tegenfiaenDe / en Dat Die ban KmfterDam 00B aen 
De Staten ban Jgollanb / tot SciDen bergaDert 3ijnDe/ 
DeDenaenfcggen / Datfp toette b?eDen fouDen toefen 
omDcfaRe ban De fatisfactie teboiberen/ toatnaber 
te Bomen/en teb?eDente 3ijn affïantte Doen ban De 
ttoe Capiteinen/ Die fp oberRaer BrijgSbolB gefielt 
BaDDen / en Dat fijn 3p. C5enaDe/ ttoe anDere (DocB uit 
Bare tegentooo?bige folDaten) fouDe mogen Biefen/ 
en fielten: fo en Rebben fpfulje niet genoegfaem tot 
berfeBeringeboo? Deboo?f3 fieDegeRouDen/ Dan Reb* 
ben Den eerfien i^obemb. eenige uitten Rarengecom^ 
mttteertDiemet iBeefier ^outoelS25upS Ren-luiDer 
SCDbocaet alle f toarigReDen en periculen bp gefcR?ifte 
fouDen (tellen / om Den f&tnce Daer ban te aDberteren: 
en op Dat niet fcRijnen fouDe / Datfe De b2teben ban Den 
p2tnce ongeRo02faem toaren / Rebben fp geconfenteert 

©esia» Dat men alle btctualie/DocR metBleinéfcRuiten/ooB 
Moiianu turfen Rout/mits betalenbe Den impoft / Daer in fou^ 
onfen» De mogen b2engen. <Dan alfofp abbertentie RaDDen/ 

Me bat <©on gian BenlicDen bp b?ieben gefcR?eben RaDDe/ 
IcAam batRpRaer toeliet metten $?ince en Staten ban 

lanDte mogen acco?Decen/ fofp befï fouDen Bonnen/ 

mits geen bolb ban Den ^2inceinnemenDe: Racrba^ 
fielijB belobenDe/ Dat Bp Raer boo: ^erfmiffe ban al B 
leS feBerlijBen ontfetten en bcb?RDcn fouDe. <af nu De met felii) 

boo2f3aDbertentiebafien feBerging Dan niet / eben^ ne 
toel Rebben De boo?f3 Staten/ten fciben DageooBge^ £0ru, 
refolbeert tot berfeBertReiD DerfaBebanDeSanDen/ «ebpöe 
niet alleen ban HollanD en ^eeianD / maer öoB ban al* ^>tflcen 
le De anDere i&cDerlanDfe P20bincien / De fiaD ban 
2imfierDam bp D’een of D’anDer miDDel te oberBomen/ Eeeian» 
fonDer plonDcringe of oberDaeDobe-rDenbojgerenen oenomca 
intooonDcren/ <0eeftelijB nocR toerelDlijB te plegen: filL. 
gelRB top Bier na b?eDer berRalen fullen. «miict# 

omtrent Defen tijD Reeft De ^2ince aDbertentie ge* oam u 
Rregcn Dat in Spangicn Diberfe fcRepen in HollanD en 
^eelanD t’Ruis BomenDe/ toaren aengeRouDen/ en 
Dat men in meninge toas alDaer nocR te arrefieren alle 
De gene/ Die’c uit HollanDen EeelanD nocR fouDen «oi# 
mogen bomen: toaccomRpterftonb gefclj2eben Reeft '®n^ 
na^ollanD en EeelanD / Dat men alle De fcRepen In fanwe 
Bet jSoo?Der-guartier/ (Ceffel/ jfêarfbiep en 00B tn 
EeelanD gereet leggenDe om na Spangiente baren JJjK* 
fouDe Doen opRouDen / fonDer De felbe ’t 3eil te laten atre» 
gaen/ tot naDer o^Donnantie enlafi/ alfo Rp ’t felbe P«vt. 
metten denerale Stoten meenDe te communiceren/ 
en Raer-lieDer meninge en gebefte op te Boren. 

^e<©?abeban üoRenloisin Defe maenD ban ©c* 
toberneBomen boo? KemunDe/ met negen benDelcn J*®*. 
boetbóbc/ en 150 paerDen/ bertoacRtenDe nocR fes fe0mt 
benbelen / beRaiben D?ie benDelen Die uit Ret |5oo?Der- 000? ®*> 
guartier alDaer geBomen toaren. HPfioeg ficR eerfi munDc* 
neer in Ret Do?p banStoalme/ in meninge om Rem 
Daer na naDer aen De fiaD te befcRanfen: binnen De 
boo?f3 fiaD lagen D?ie benDlen HoogDuitfe ban Ret re** 
giment ban Den «©berfien Colonel J^oltopler / en ttoe 
benDelen ban Den felben regimente in De boo?-fiaD: 
Daer lagen nocR feben benDelen Daer omtrent rontom 
Die in Den eeD ban '©on toaren / De toelBe ban 
b?efe bertroeben naCarpen. <©es nacRts fonD ©ol? 
toplet omtrent ttoe uren een Deel boljr uit Der öaD / om 
BonbfcBapte nemen Roe flerb fp toaren / Dan fptoec* 
Den toeDerom te rugge geD2eben/ acRterlatenDe een 
ban DeSboo?f5 ^oltotjlers lijffcRutten / Detoelbe ge? 
guetfi 3ijnDe flerf: Des anDeren DaegS 3ijnfe toeDerom' 
uitgeballen/ Dan toerDen toeDerom binnen gejaegt/ 
acRterlatenDe tien folDaten Die Daer D00D bleben / ban 
HoRenlooSboiB toerDenDerD?iegetoonD/ DanbeRiel** 
Den Ret lebenen toerDen toeDer genefen. ^enlefien 
Cctob?iSfoJ|oRcnloos holbeen Bo?enmolen leggen* 
De op De Koer mcenDen aen b?anD te fleBen / 5ijnfe met 
groot getoelö uit De fiaD geballen D002 ttoe berfcReiDen 
poo2ten/ foDatHoRenlooS bolBmofie torjben. <©üf= 
b?ecRt ban <©outoenberg Die lange in Ret 3&oo?Dec- 
guartier geDient RaDDe/ en Riet (met nocR eenige ben* 
Dels uit Den felben quarttere / tot affifientie ban <©el* 
DerlanD gefonDen / Daer ober Bp commanDeerDe) me* 
De boo? De StaD geftomen toas / De felbe toas ban fijn 
peertgetrcDen/ in meninge om De boo?f3 molen met 
eigener RanD in b2anD te fteben/macr aleer Rp Ret Bon* 
DeboIb?engen/ quamen fp Rem fo fiaefiig optenRalS 
Dat Rp Ret biet uiter RanD fmeet / Rp Breeg D2te of bier 
fcReuten opzijn RarnafcR/ Dat fcReut-b?p toas/00b 
toerD Rem fijn RoeD ban fijn Rooft gefcRoten/DocR bleef 
onbefcRaDigt. €en folDaet genaemt <©errit iSRBen Die 
Rem 3ijn paert aenb?acRt/ toerD Doo? 3ijn Rooft gefcRo* 
ten en bleef terfionD D00D / fp Bregen 00B fes gebange* 
nenbiefpinbeftab b?acRten: DocR alfo Daer meer en 
meet bolt tot Ren Rulpe aenquamen / toeben fp toeDer* 
om in De fiaD/Daer blebtn nocR ban <©outoenbergs 
bolb bier folDaten/ onDec toelben eenen genoemt toerD 
^irb Sonop / om Dat Den «©berfien Sonop Rem eer* 
tijDS op ten <©oop geReben RaDDe. <©ie ban binnen lie* 
tenDer toel 40mannen/fo DooDalS getoonD/ DerRal* 
ben ^oltoijler Ret uitballen Dcbe berbieDen. ^on ^an 
RaDDe Rem gefcR?eben Dat Rp goeDS moets toefen fou* 
De / Rp fouDe Rem boo?feRer bomen ontfetten / Daer op 
Rp ficR berliet. <©aer toas toeinig o?D?e onDer Ret bolb 
Dat Daer boo? lag / fo Datfe toeinig uttrecRten / ert Daer 
ging geen goebe betaltnge om/DerRalben Den Ruts* 

man 



8*>$ Het elfde Boek* 1 ƒ77» 
man daer omtrent al beöo?ben toerde. 32>e <©?abe 
uan ©openlo öehlaegde pem ooh ober de <©elderfe 
datfepem denoodd?uft tiie0p bandoen padde/met 
en befielden / bolgenöe de beloften pem gedaen / fo dat 
bpöe fcpuld opöefelbeieide/ dat pp 8«n alöaee 
en bonöe bepalen / ebentoel Beeft pp de &tad met acBt 

„ ofnegen fcBanfen rontom feer bcnoiu / en fouöen ten 
3iS°n laetflenpempebben moetenopgeben/ tentoare<©on 
ontfct gan aldaer in ’t begin ban «|anuarto y T^ ödotiöen 
*"«««» padde den feeere ban ©icrgeO enden ColoneUNonf# 
SS' d?agon met eenen Ijoop so^de erbarcn BtogoUnden/ 
nioiiöe. öact doo? pet ganfcBe leger boo? jföur monde to opge^ 

trochen den 3 ^anuarp/ op de anuer 3pöeban de IKa* 
fetn eenfcpanfê genaemt (Solen / aldaer fp noclj ble? 
ben Barie bpanden betboacBtende / de tople Bet de pnn- 
tipaellïe toao / die fp aldaer Baöden leggende, ©et 

' catntfocn binnen de £tad Bet felbe berfïaende / 00b 
bondfcbap Bebbende/ dattec bier hendelen daego te 
bo2cnbertrochen toaren om de naefte lieden te befet# 
ten / en menende dat de b?efegepeel onder pen-lmden 
maö / 3iin met alle Bare macBt uitgeballen / menende 
ben de fcpanfe af te lopen en in te nemen / en De felbe 
bootte te ber jagen en in de bïucBt te iïaen / om alfo De 
eerete bepalen eerd’andere qttamen/ dan fp bonden 
baerfulbe tegenfland/ dat fpmet frpande toedcrom 
mofien af tophcn / latende daer omtrent 150 doden op 
de plaetoen 7 gehangenen: omtrent een ure daer na 
iö Bet ganfcBe geboeid boo? de fcpanfe gehomen/en peb# 
metten anderen gefcljarmutfeert totten abond toe:daer 
doodbleben d?ie ban deo bpando Capttcincnenbeel 
foldaten/ fodood alogeque|t/ ban die ban de fcpanfe 
bleben daer feO dood en w of daer omtrent gegueji: 
m felben abondO b?efende befet te boerden / pebben fp 
de fcpanfe berlaten en 3ijn opgetogen tegen ober ©enlo 
op een do?p genaemt 25letib / en 3ijn deel anderen 
daegd obergcfcBeept op een do?p genaemt ©elden/ 
dacr fp totdenbijfden bleben leggen : boo?t03imeen 
deel getogen na de naefie lieden / eenige hendelen me# 
nendc in ©enlo te bomen / dan fp Bcbbenfe niet totllen 
inlaten. <©ie ban <©elre namen met groee moeiten m 
de hendelen ban <©pfb?ecUt ban <©outoenberg / en 
gr uit Jünbef3. en daer na noep Bet hendel ban ^prnon 
^boaen. <©ie ban ©enlo Bebben daer na 00b eenige 
hendelen ingenomen doo? begeren ban den <©?abe ban 
©openlo: en 3£on <3!an iO aldaer bpand berblaert. 
ï©e ©eere ban ©ietgeO bolb bleben tot den 19 S'anm 
arp omtrent ïlutmonde leggen / Bebbende de flad gej 
bictuaiteert/ padden een ^cïjiptougge ober de IBaeO 
gejlagen: maec po?ende dat de Staten bolb paer op# 
maebten om omtrent karnen cenigban paer bolb te 
berraffen / 3pnfe met liille trommen opgetogen na 
pet land ban Uimburg: de (iad met hele ruitenen 
Pnecpten toel befet latende. 

<©e Staten ban 25?aband na dat fp den ©?ince ban 
Crangien fotoel enpeerUjh padden ontfangen/ aio 
gefeid en berpaelt tö / bebbende geen particulieren 
<©ouberneur / aio d’andére ©jobincicn/ dooz dien den 
<I5ouberneur *ï5enerael 00b gcmeenlpb mede io <©ou# 
berneur particulier ban ©?aband / tegen den boelhen/ 
alOnamentltjb<©on 31an nud’oo?loge foude toerden 
geboert/ fo de fabe niet en bonde toerde gebonden/daer 
toe geen apparentie boo? panden en toao/ pebben goed 
gebonden den ©?inceban ©rangien te berfoeben en 
biefenboo? <©ouberneur en ïtutoacrt ban 23?aband/ 

ramjici. oppetgoed betroutoen dat fp ban pem padden /en de 
toojbgc^doftenbppemgedaen in Rolland/ en petgefcp?ifte 

önöCC 3pn pand aen de Staten <©enerael gefonden 
Sc7n aleer bp binnen puffel guam / inpoudende dat pp 
nutoacrtnicttoelatenenfonde dat ieto toerde aengeriept tegen 
bau^a; jjc algemene b?ede en rulle begrepen in de ©acifica# 
(F3C40 tic ban <©cnt/ en fonderlinge tegen de ïioomfe €a# 

tbolpbc ïidigieen d’oeffentnge ban dien/ in de felbe 
©20bincien / acpterbolgende ooh boo?nemelijb pet 
bierde articul bande felbe ©acificatie: en poe toel pet 
eenige niet tocl te toillcentóaO/ fotOnocptanobpge# 
mene en eend?acptige flemmc defe berbiefinge en aen# 
neminge gefepieö den 21 <©ctob?iO/ metfulben genoe# 
gen en blpfcpap ban alle pet gemeen bolb/ dattette 

©c 
ÏDjfnce 
ban 
ranglcit 

bertoonderen toao / en toerd daer ober binnen puffel 
enSfinttoerpengebiert. 

^e hertog ban ^lerfcpot toao 00b te bo?en ne# JW 
maebt <©ouberneur ban ©laenderen / inpiaetfeban 
dcn<©?abe bankeur / diedepartieban^on^opan tnojti 
gebo?en padde. 

i©e gunlie die de Staten ban 25?aband betoont 
padden aen den ©?inceban <©rangicn/ pemmaben# neren ge? 
deKutoaert en «©ouberneur aldaer / mitfgaderO de 
ionlie deo gemenen bolrtot pem / die alle paeroege fieo„“5c 
op pem padden / pem poudende boo? de berloffcrnit nesrorc 
der liabernpe der ^pangiaerden / beroo?faebte pem 
groten afgunli bp hele grote C^eeren en Cdelcn ban 
den Sande/ öetoelbe noeptano toel de p?incipael|ie lannen 
toaren getoeeli/ en gejiemt padden /om pem te doen 
berfoeben dat Bp in perfoon in 23?aband foude bo# 
men: maer pen boo?nemen en jirebte niet herder/ i^fure 
dan datfe 3ijnen raed acnpo?en en geb?uiben fouden 
mogen / aio ïtaedban ^tate/ gclijh pp te bo?enbp a 
den Coninb toao geo?donneert / niet denbendc dat 
men pem totten particulieren goubernemente ban 
25?aband foude pebben betho?en: maer fiende de gum 
|iefo groot tot den felben / b?efcnde daerom oobdat 
pp totten goubernemente generael foude mogen ber« 
bo?en toerden / en dat pp alfo ober pen allen comman# 
deren foude/’ttoelb paer niet aen enliond/bpfondec 
degenediegepeel bande Catpolpbe ïioomfe ©eiigte 
toaren/ detoelbe niet jegenjlaende de belofte bande 
felben Jgeere ©?ince gedaen al eer pp in 25?aband 
guam / en daer op Ppoobbp p?obifte boo? Hutoaert 
ban 25?aband aengenomen toao (totter tpd toe de 
Coninb foude pebben Doen reparern en perflellena! 
pet gene tegen de p?ibUegien toao gedaen bp 3pne ge# 
(telde (©ouberneurO) namentlpb dat pp niet enfom 
dedoen/noep toelaten gedaen/ of iet geattenteertte 
toerden jegeno de ïioomfe Catpolpbe ïieligie: fo peb# 
ben fp / op dat d’auto?iteit ban den ©?ince niet groter 
en foude toaffen noep toenemen / boo?ge|lagen dat pet 
goed toare / na dien daer geen <©oubcrneur <©enerael 
en toao ober de Nederlanden/ en dat hele ban de ïla* 
den ban i§tate / die bpden Coninb ban^pangien 
totten goubernemente generael toaren gefielt getoeeli/ 
na de dood ban den <©?oot Commandeur / nu toarett 
bp <©on^!opan ban ©oitenrph / dat den (iaetban 
den Hlande fiep niet en bonde mainteneren / fonder ee# 
nig llooftof <©oubemeur (©enerael / daer toe detople 
den Contnbdaerinniet en padde boo?fïen oppenlui# 
denberfoeb inplaetfe ban <©on San/fp boo?goegen 
den Cert3pertog jBattpiaobjoeder banden föeifet/ 
©ebeen^toager ban den Coninb/ detoelhtoaoeen 
goedCatpolpb ©?ince/ die buiten ttopffel de Koomfe ^ m 

Catpolpbe ïieligie mainteneren fouöe/en toefende ban «emv 
den bloede deo Coninr meenden dat’tfelbe den Coninb 
aengenaem foude toefen / of immerO dat doo?inter# ^tot 
ceffie deO üeiferö de fabe namaeio beter geremedieert «onuet» 
foude bonnen toerden. Cn toerd defabcfulrged?eben 
dateintelpbbpeenfamentlpb adbpo banalledep?in# bccf0e# 
cipale l^eeren ban de Nederlanden / goed gebonden &en. 
toerde den boo?f5 Cert3pertog Jfêattpiao daer toe te 
doen berfoeben: maer aio de fabe toel ondertali toerde/ 
fobebontmendat 16 of 18 bande p?mcipaelfiej|ee* 
ren banden 3£ande: aio namentlpb de hertog ban 
3lerfcpot/ den ïBarqutO ban l|ab?e 3pnen b?oeder/ 
den <©2abe ban Èalain / de ïgeere ban jBontignp/ 
den ^ènefcpal ban ^enegoutoen/ de 25o?cpgrabe ban 
<©ent 3pnen 25?oeder/ de <©?abe ban Cgmont/ de 
25aenre-peeren ban ©ille en ban ^efe/ de ©eeren ban 
CBampangnp/ Raifingem/ 3©illerbal / ^toebegem/ 
en eenige andere dit al lange te bo?en onder pen ge* 
refolbeert padden/ en tot dien einde aen pem gefon* 
den padden den ©ecre ban jjBaelftede / detoelbe den 
26 9fugu(itdcttoaerO al bertroeben toao: dit felbe 
machte een grote jaloufie onder den anderen / en toerd 
qualpben genomen en geinterp?eteert / alö dat een 
deel ban de p?incipael|ie ©eeren foepten bermete* 
bib te ufurperen d’auto?iteitober d’andere ttoe^ta# 
ten :docp de fabe ging eben toel boo?t/ maer ban doe 
aen begonden partpfepappen plaetfe te nemen / en 
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„H77- 
men begonna Den anberen om te fien / ’t toelb bagelijjc 
meer en meer toenam: gelijb uit bet berbolgbanbe? 

mm» fentoeDerfalberftaen toerben. ©el|eecebanffêad? 
rc tian jiebe fecretdpb bertrocben 3ijnbe / Debe 5ijn beboic aob 

fcccetdp bp ben fdben Certë-Dettog in fulber boe? 
gen / DatbP teb?eDen toaë in jleDedanb te bomen/ 
om öet genecael goubernement te aenbaerben/ Dan 
b?efenöe Dat Den fóeifet 3ijnen bioeöer fuljc niet.goeD 

lan b/om binDen enfouDe / toefenDe nodjtanë genegen om te re* 
SSL,., geren/fo ië tip op Den 3 ©ctobpë Deë nacbtë fjeimdijb 
JWj uit 3©enen bertrocben / bebbenDe een poo2te ban De 
jiföattfjt' tmenopenDoen/ niemanD bpljem IjebbcnDeDan 
SSireöa' 3tjnen ©ppec.bameding Den^eece ban ©autoijtf3, 

igeece ban Italcbceitb/ en eenige toeinige Dienaerë/ en 
3ijn met grote Dagrcifen tepofle gereifl ober Colen/ en 
ban baer tot pliec. ©e fóeifct ’t felbe berfiaente/nam 
’tfdbefeerquaïijb en fdjjeef ijemna/ begerenDeDat 
bP toeberom beren fouDe / Dan Ijp ejteufeerbe pem 
bp Ö2ieben/ Dat ïjp ftiïr om goebe 'tonfiDeratien ten 
bienfte ban De Coninb ban ^pangien gebacufiaDDe/ 
ten einbe De EanDen niet en fotiDen ballen in eenige 
b?eembe banb. ©e &eifet beeft 00b tecflonb bper? 
pieffen bobe bem Daecban geejeeufeert bp ©on^Jan 
ban ©oftenrijb/ f cb?ijbenDe boe Dat 3ijnen b?oeber fon? 
Der3ijncntoiileoftoetebp nacbt toaë bertrocben/en 
©angian bonb ’tfdbe feetb2oemt en nam ijetqua? 
Ijjb/ acbtenbe’tfelbe alë bnjm ban cebellieenonge? 
boo?faembeib tegen 3ijne JlBajefï. ©it geruchte liep 
tecflonb alom en ober al/ fo Dat bet 00b quani ten 00? 
ren ban DeConinginnc ban CngdanD/ Die ’t felbe 00b 
feer b?eemtbanD / gdijbmen ’t felbe boel berflaen bon? 
De uit bet rapport Da er ban geDaen bp Den föacDëbeer 
2CDoIpb ban jBeetberbe/ De toelbe op befe tijb met? 
ten jBarquië ban J$ab2e toaë in CngdanD uitten na? 
me ban De <0enerale Staten/ om te berfoeben affi' 
flentie aen De Coninginne ban bolb en gelD tegen ©on 
51an / fo top ter gelegenber plaetfe b?eber fullen berba? 
Jen. acileenlijb fullen top bier tot Defenp?opoobeber? 
blaren/Dat De «^ecretarië ban <§tate ban De Conin? 
ginneDel^eere ban a©alfingam/opten 18 ©ctobec 
1577. tot 3©inbef02 bp bem ontboooD Den boo2noem? 
Den Dolpb banfBeetberbe/ bem berblarenbe b?ie? 
ben ontfangen te bebben ban Den Igeece ©abibfon 2£? 
gent ban De Coninginne tot puffel ban Den 12 ©cto? 
b2ië / bp De toelbe bp aDberteerDe / Dat De Staten Der 
l^eDedanDen berftaen bebbenDe/ Dat De l^eere €ertf- 

ben ijertog iBatljfao op Den toeg toaë om na ISeedanD te 
treeben / toaren feer gealtereert geto02Den en geballen 

jam &e> in ttolfl en contrarftett banopinien: eenige feggenDe/ 
tretart^ fcatmen bem moft Doen bomen tot j^ieumege / anDere 
ïorïL tot35ergen/in l^cnegoutoen /anDere Datmen bem niet 
jinne enbelioo2Deteontfangen om beel grote confiDeratien 
toainEn* mfufpicien/felfëniet inDeboo2f3 (taD ban 25ergen/ 
{J Jf/ toefenDe een plaetfe ban De rnecfle impo2tancie/ en an? 
stöoipö öere ban anDer aDbijë / Daer bp boegenbe Dat De $?in? 

ce ban ©rangien toilDe bertreebeu na i^ollanD/ in me? 
ningeban niet toeDer te beren. $Mbe berfcbeiDent? 
IjeiD ban opinie en Diffentien feer periculeus toaë in 
bic gdegemfjetD / enfdjeen te flrecbcn totfebeuringe 
ban De unie en accoo?t Der Staten /en fouDe mogen 
beroo2faben ftoarigbeiD onDer De particuliere ^20? 
binctenenEanDfcbappen/ om niet te continueren in 
bebetalinge ban De beDen bp Der banD toefenDe: Dat 
00b ©on 3Jan Dagelpr berflerbt en bermeerDett/Doo? 
raiDDden ban Den hertog ban <0uife/ Die alreDe groot 
getal ban bolb gereetbabbe/ Datmen ter anDere 3öDe 
00b berbonD Dat Den hertog ban Enjou gebomen 
toaë a la Fere in BecmanDoië / Daer bp 00b bolb ber? 
gaDerbe: Doben Dien Datmen boo?feberlbb getoaer? 
fthouttoaë/ Datmen tot 5pranbfoo?t 00b bolb licöte/ 
fonbermentiete maben ban bier mael 100000 too? 
nen Die ©on ^an ontfangen baboe tot Eionë/ en ban 
bet ^paenë en^taliaenë fecourë en’t geen bP ban 
anDere finten bertoacbtenbe toaë: met 00b Dat ©on 
5jjan toaë een oo?logo man ban goeD beritanD/ erpe? 
rientie / ödeiD / en Diligentie/ bebbenDe bp bem De ba? 
iianfte / bloebfie en geerperimentcerfle Capiteinen 
ban Degebde Cb?i|tenbeiD. €n ter contracten toaren 
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Öörfpronk der Nederland ie Beroerten. 8^9 
De Staten / mits bare oneenigbeiD / geheel irrefoluit/ 
enqualüb beraben/ en baDDen mifcontentement ge? 
geben Den Igeere J>2ince ban ©rangien/ Die toeleen 
ban De .ge-erperimenteerjïe abbifeurë en baliantfie 
ban Der CtotbcnljeiD toao / gelijb bP in boo?aaen? 
De oo2logentod getoont baDDe. ^ulr DatDelBaie? 
geit ban De Coninginne en bctgdjde $pf ban fulbe 
tpDingen feer gealtereert en bergagen toaren / felfë 
aengefien Dat De boo2f3 SCertëljertog/ boetoel bp moebt 
toefen ban goebe natuedubbeib / pope en bertoacbtin? 
ge / noebtauo en baDDe als nocb niet De D?ie geregui? 
reeebefaben/ Dieeen^iince toequamen ombe^ta? 
ten te Dienen / te toeten: nocb erperientie / taeDnoclj 
fo2tfe/nocbtrefoo? om Den te Ijdpen. €n of men Den 
boo2noemöen Eertëljcrtog geroepen of ontboDen bab? 
Deninallefinceritett en tot toelbam ban Den EanDe/ 
noebtanë De Coninb/ Die bol ixnacb enfimulatieië/ 
fcube Dooj Defe goeDe occafie/ ficlj foeben terebenge? 
ren ban De tnjnrten en ontoaerDigbeDen / Die bP meinö 
bemgefebieb te3i)n/ enfouDe bem gemacbeUjbbal? 
lenDenfdben 9tertëbertog Daer toe te betoegen/ alfó 
bP3bn neef en b2oeDcc ban De Coningïnneië. ©ob 
flonD te obertoegen Dat De föeiferinne D?aegt fulbe 
grote affectie totten Coninb baren bjoeber / Dat fp bib? 
toilS toaë in oneenigbeiD getoeefï met toijlcn Denmei? 
fer baren man/om Deë toilleDatbpfomtoblennieten 
toilDe geboo2famen Den toille ban Den Coninfe: alë 
00b beje jegentooo2Dige^etfer / nocb De %cre hertog 
IBatfjtaë niet en fouben Derrcn iet attemeern/Dan Dat 
De üeiferinne baeclieben moeDer Deljaeglbb toare/Deë 
te meer Dat aflebaedieDer buië DepenDeerDeaenDen 
Coninb / fuljc Dat b’acceptatte ban Den 3tertëbertog 
jBatbiaë toei mocljte beroo2faben De gebele berberffe? 
niffeen fïb2icbeUjbe to?abe ban Den lanbe/ Dat doD 
niet engebenge. feggenDe boo?töDeboo2f33Balfins 
gam / Dat bP bem Daer ban toel baDDe toillen abbecte? 
ren / om Daer ban Dedacbtig te maben Den Igeere 
jBa2guiëban^ab2e: toant Deï|eecenban Den8aDe 
ban De Coninginne en fouben nimmermeer De Conin? 
ginne raben De Staten onDerfïauD te Doen met gelD 
of bolb ban oo2log / bp baer gep2efenteert / toefenDe De 
fabe in fulben (late / en bangier ban een grote oneenig? 
betb / en tumult / Daer baer feccucë boo2 niet fouDe 
3ijn/ en treeben D’oo?log op baer Coninbrpb fonbec 
b2ucbtof P20fijt. B002 fo bed De Coninginne aen? 
ginb / fienbe Dat Der Staten faben 00b raebten baet en 
baerConinbnjb/ beeft fp alleenlijb betoeegt getoeefï 
Deboo2f3 Staten te fuccurreren/ om baerteberfebe? 
ren tegen alle getoelD en braebt Der ^pangiaerben en 
anberen/baer bcrfeberDe Dat bebbenDe De boo?noembe 
B?tnce ban ©rangien bem geboegt mette ^taten/alë 
met een accoo?t > De faben niet en bonften Dan toel 
gaen / Daer Die nu bp oneenigbeiD Der graten en p?o? 
binden en bertreb ban Den ï$eere |)2ince/fouDe b?e? 

| fen een grote Defafïre en tnconbement op IjaerlutDen te 
fullen ballen. 

©P al ’t toelb De boo?f5 |®r. SJIDolpb ban iBeetber? 
be anttooo2Dc/ Dat alle De principale J^ecren ban De “am. 
l^eDerlanDen fienDeen bebonDen bebbenDe bperperi? aooipü 
entie / Dat Den ^taet ban Den lanDe niet en bonDe ge? ^ 
mainteneert tocrDen fonber ecmg ï^ooft of ©ouber? 
neut ©enerael/ toaren Daerom na rijpe Deliberatie (f.30/.) 
eenfamentlpb ban Dat aDbijë getoeefï bant’ontbieDen 
Den boo?f3 Cectëbcrtog / om bet goubernement gene? 
rael aen te bangen / en fieb te boegen ban alë tot alë 
naD’aDböëban Den ïïabe ban ^tate/ Die men (lellen 
eno?Donneren fouDe ban eenige goebe perfonagienen 
betroubepatriotten natuedpbe ban De i^eDedanDen/ 
fonber De toelbebP niet en fouDe mogen Doen / en De 
felbe fouben bem inflo?ten fo goebe opinien en inflruc? 
tien/Datteberbopen fouDe toefen/ Dat De Certëbcr? 
tog baerbeDen Dienen fouDe om te liecfldlcn t lanD in 
3ijn oube fleur enïiberteit. Cncntoarenietmogeltjb 
Dat De Coninb tegen D’oberbomfle ban De Certëbcr? 
tog (om De bo?tljeiD ban Den tyD/ toefenDe De =^eere 
banj©adfleDebertrocben Den 26 ban©ogfl) iet tot 
nabeel fouDe bebben bonnen practiferen: Daer bp ge? 
boegt Datmen na 't ontfangen ban Den ©ertë-Öc«og / 

fouDe 
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foutié mogêrt bp middel bati öe Üetfec en andere 
gitteen pacificeren öefe tcoublen/ en bidden Dat De 
j&oninft geliefde Den boo?f5€ectS-ftettoginhoutoe* 
lijft fe gebert fijne oitbfie dochter mette NeöecladDen. 

èin boegbe daer bp Dat De igeece UNacgutS ban iga* 
b?e / paffecenbe Doó? CJeecttuibcn-berge/ Daer ban 
ftaDDe gecommuniccert metten l^eete i*Pncc J*an 
^cangten / Die ten eecfïen flag daer in tod mat f toa* 
rigfteid maeftte: ntaec na Dat bp geftooet &aDDeDece* 
Denen ban ben S|eete iBarguiS: Dat fP O^eD bonoen 
flem tot bet gonbetnement toe te laten/ beijoiiDeójft 
Dat ftem toaren obergegeben of becftlaett eenige tcoii* 
toe éeeren / Detoelfte fouDen toefen ban fgnenfjutfe 
en rade/ fonbec Op fijnen peefoon eenige fufpecten 
toeemDelinft toe te laten/ fo confo?meerden lp ficft 
Daec ooft int feagenDe Deboo?f5 iNectftetften boo?tS / 
Dat bem (onder coèrectie) Docftt Dat Bet fnctbtlyft fou* 
De gcDaen toefen nu te bectoetpen benboo?noemben 
CertS-Dertog/ nabemaelftp fotoilliglijftengeftomen 
toaë ter begeerte ban Den Staten / toant fuïjc fouDe bp 

st77* 
raeï / bp ftenluiben óntfangen/ geaDmitteecten ge*ec 
ftoo?en. <©at fp ooft anders niet en beemoeftten tecc 
Doen/ fondec te ballen tncrijm ban ongeftooifaern*cc 
beid / rebellie / en openbare contrabentie ban ben te 
tractate ban De pacificatie en accoö?b / tutYcljen fjem “ 
in Den naem ban fijne JNajefleit en henluiden ge*tc 
maeftten fo folemnelijften geftooien / ’t toelft hP niet<c 
en ftaDDe toillen laten ftenlteben t’abbecteren / op bat*£C 
fe Oen niet en fouDen laten beb?iegen en berabuferen ec 
ban eenige gealteceecDe / foeftenbe alle riieutoigfteDen/lc 
De toelfte om ftaer particulier interejt/ paflïe of affec*“ 
tieljem fouDen toillen laten berleiDenen brengen tottetc 
uiterlïe ongeftoojfaemfteiD en fulfte grote fautetegenö “ 
henluiden p?ince en Cbecfïen l^eere/ fondecoo?lof/ 
toeteofabbopban Dentoelften niemanö gebieDen of “ 
bebelen en maclj/ noch een anders goubernement “ 
aennemen/ etc. 

<^e CertS-herrog IBatljias tot Hier geftomenaijto 
De/ is alDaer eenigentijD ftil gebieden/tot bat raed* serto® 
faem gebonden toerD Dat hp tot Sünttoecpen fottde <®*fW 

Sen^Üci^5eoebecTn anöecc p?incenbanden treeften en aldaer bertoacljten De refoiittie ban De af0f S’ 
ïJijfte gereputeert toerden boo? grote ontoaetDigljeiD / 
berfmaetftciDen injurien/ Die fp niet ongerebengeert 
en fouDen laten. , . . f . 

Seidcboo?dccS/ Datmen ften met en befjooebe te 
bertoonDeren / fo in eene fo grote bergaDeringeban 
Staten/fomtoijlen berfdjeiDenfteiD ban opinien toas. 
Cn bat buiten Dien / of Dat men Daerom nieten moet 
infereren eenige Diffenfie of oneenigfteiD / boo? fo beel I 
in alle raden Dat oberguam / en Dat niettemin bp goe* 
De conferentie Deopinien toeDer guamen ober een en 
t’acco?Deren/ ais fonDer ttoijfel gcfcliicDen fouDe tuf 
fcljcn De boo?f3 Staten: Dat ooft De b?ieben Die De l$ee* 
re jBarguiS bntfangen ftaDDe ban De Staten ban Den 
11 Cctob?iS geen mentie en maeftten ban eenige Dl* 
bifieoffcbeurtngcbetStatcn. . • 

ssefïutt killes geftoo?t / feiDe De i§eer Secretaris Balfm* 
eam/ naücmael De faften foberDe geftomentoaren/ 

SS fo toas Daec noeft een crpeDient/ Detoelft ftenlinDen 
Dienen fouDe tot berfeftertfteiD en remedie / te toeten: 

&e^ï' Datmen Den €erts fjertog accepteerde op De conditiën 
SS. boo?f5/ en andere ftern boo? tc D?agen bp De Staten tot 

DaerltcDer berfeftertOeiD en ondtrljouDinge ban bare 
p?ibilegien/ liberteitenenufantien. €n onder ande* 
re op erp?c|fe conditiën/ Dat De t^eere ^nnce ban 
<0rangten fouDe bp ftemgefto?en too?dcnboo?fijneti 
Eieutenant <®enerael / ’t toelft gcotelijft Dienen fouDe 
totbereeninge banden CertS-bertog en fBeinceban 
<@rangicn te'famen / en te Doen toaffen in ’t Dcrte ban 
De menfeben in’t generael eenbectcoutoen en berfe* 
ftertbeiD / Datter niet fouDe geDaen too?Den tegen De 
toelbaert/ berfeftertljctDcnp?tbilegienban Denman* 
De. SonDer toelft erpeDient en toaffer geen apparen* 
tie ban bet ïfibjftc ban ingeland eenige affiflcntte ban 
geld of bolft te treeften. ïDaer mede cinDigde Die conv 
municatte. 

So bele^on^an mocfitaengaen/ namditber* 
focftbanöe^erts-bertög iBatbtaS totten gouberne* 
mente fo gebed gualijft/ Dat bp niet en ftande laten 
aen De Staten oBenecael te fclj?ijben Den 2a. <®ctob. 
1577. uit^.urenüo?g. 

Datmen fefterCDel* “p\ \p beradberteerttoas/ Datmen fefter€DeI* 
gnbaii U man in ’t lofban fijne öepferlijfte iBajegeit ge* 
aanacn fondeii IjaDDe/ om Den boo?nocniDen ï^eere €erts- 
öc bertog te induceren en perfuaDercn om bem Drc* 
ten toners-ober te Doen ftomen/ niet toetende tot toat 
noucnöc ctnöc nocB boo?toicuS gcbodof bcbel. jBaeralfofp 
’r bec mei tostien Dat niemand tote lp fp / en moeftt noclj en 
rofh ba» pC[j00?ïjC aiBtbr te ftomen/ om ober De onDerfaten ban 

fijne iBajejfcit te gebieden/ten toare Die Op De felbe ge* 
fonden toare met fijne patenten / commijfie en erp?eS 
bebd / in gctooonlper fo?meenmaniere: toaerom 
bp benluidcn toel toilDe aDberteten / indien Datterret 
fair toare (’t toelft bP niet ftonde geloben) Dat fp Den 
feiben niet en bcbo?cn te refpecteren nocb te ontfan* 
gen / macr fijne ,ï|Baje|ïeit alleen te obeDieren/ of ïjem 
fijne jpajejïcits^tabDouDcren <0ouberneur<£5ene* 

ïjertog 
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Staten generael / Die eenige conditiën fouDen in ge* terpen/ 
fcl)?ifte jtellen/ Daec op men bem tot <©ouberneur 
generael fouDe ontfangen/ DiemenöemalSDanfou* 
De communiceren. l|p is aldaer Den 21 $obemb?tS 
feerljeeclijft ingebaeïtbanDen pinee ban ©rangien 
ende^urgerte/ altoaerbp fo lange gebleben Uf tot 
Dat bem De refolutie Der Staten <£5enerael is aenge* ta?i beeo 
Dient/ en bP totten goubeenemente <?5enerael ont*1®3^- 
fangen / fo t’frjnder plaetfe berbaelt fal toerden: Daec 
top bem miDDelretijD toillen laten rufien/ en onder* 
tuffebenbanandere faften tn berfcbeiDaiguartteren 
mentie maften. 

M? Dunftt Dier niet gualp ten p?opoof?e fal fto* 
men/ Dat tft bier becbale De có?refponDentie Die De 
l^eeren generale Staten mette Éoningtnne ban €n* 
geland onderhouden tjebben m alle Defe gelegemfteiD. 
€ecjtelijft bebben fp raedfaem gebonden in <©ctobec 
1576. aen De boo?noemde Coninginnete fenDenden ^ng”4 
23aron ban ^lubignp/ met b?ieben ban credemie/ om ncrad 
bare jBajefïeit Den fïaeten gelegentbeid DesïanDS jf"%n 
te ftennen te geben / en te bertonen Den nood Daer tn fp SJSJ 
geftomen toaren Doo? De moettoille/ to?eedbeid/re* 
bellie en mutinatie bande SpangiaecDen/ enDatfe !Pöe 
Daer Doo? genoodfaeftt toaren getoo?Den/ Detoapencn JSc 
tegen De feibe in banden te nemen / tot henluider De* aan 
fenfie en befcöecmtnge. <©e Coninginne (De toelfte oetano- 
berjlaen ftaDDe / Dat De boo?fcft?eben Staten ooft bare 
<©efantentn ©?anftrp aen Den Coninft/ en hertog 
ban 98njoit Des Contnr b?oeDer gefonden ftaDDen t en 
ftouDende allen handel ban ©?anftcijft boo?fufpect) 
gaf den boo?noemden 25aron fcer goed gehoo?/ be* 
loofden aen Den Coninft ban Spangien te fenDen / en 
boo? De felbe te intercederen. 25egeerDe Dat De Sta* 
ten generael allen handel met©?anftryft fouDen la* 
ten baren/ en Datfe haren Coninft fouDen getrouto 
blijben/fp beloofdenfe ooft te affineren tegen De Span* 
giaerDen na geiegenthetd/ bp aldïenhaerinterceflTie 
geen plaetfe en hadde: en om haer belofte na te 60* 
men/ fond fp Den ïüDDecjfêeefïec Smit aen Den €0* 
ninft ban Spangien / en Dede Den feiben bidden / Dat uan <o.w 
hem belieben toilDe medelijden te hebben met fijne 
onDerfaten / en DathP öe Spangiaerden uitreder* 
land fouDe toillen Doen bertcecften/ op Dat fijne on* mnEnjan 
Derfatenuit Defperatiegcen oo?fafte en fouDen mogen 
nemen ijaer te aDD?effcren aen andere potentaten / 
tot fijne iBateflettS nadeel. 

Sn t©ecemb?t Des feiben jaers/ hebben De boo?* 
noemde Staten €>cneraelandertoerben aen De boo?* ©c^ta 
noemde Coninginne ban CngeianD gefonden De# *“/?** 
J|eecc banStoebcfcel/ en bcrfocljten aflïflentteban fenöcn 
gelde tegen 3£on San. ï^p IjeeftDen u ^ecemb?is anön> 
audiëntie gehad/ en aldaer boigenDe fijnen laftbèr* 
haelt Den bitteren fjaet Die De Spangiaerden ban Ronjn, 
oberlange op te Nederlanders gehad hadden/De toel* 
ftep?incipalijft toas beroo?faeftt/uit Dien Dat De Sta* 
ten ban De Nederlanden in Den jare 1559* ais De Co*u 
ninft ban Spangien toilDe uitte Neö^ianden na 
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*577* Oorfpronk der Nedcrlancife Beroerten, 
^pangien bertcctfieti / öe leeren ban der C?d?een 
graten banbenlanbe/ aen den ConinP padden ber* 
foept/ dat pent gelietoen foube be 3000 ^pangiaer* 
toen biemen op te frontteren toilde pouben / uit Neder* 
land te doen bertrccPen/ ’ttoelP boe eintelpP doo? be 
grootdeindantie diedaerom aen den ConinP gedaen 
toerd/toerdebetPregcn/ poe toel lange daernaeerd 
geeffectueert: entoermit.ö derefolutiebpden^paen* 
fen Kacd alg doe genomen / toanbatmen alle be gene 
bic defe reguefte en berfoeP ban bet ^paeng Prpgg* 
bolft te boen bertrccPen uit be Nederlanden / ött gete* 
bent of t felbe toegeftemt padden / batmen be felbe ter 
gelegender tijb foube fïraft'en en Padpden/padden ban 
bic tijb aen nooit opgcljouben om pare gep?etendeerde 
cndco2genomcnto2aPetctoerP te (tellen/ en om baer 
toe te Pomen/paddendenComnP ingebeelt enb?oetge* 
macPt/dat alle deNedeclandcrgPetterg en berraderg 
maren ban <0od en ben Coninp/ en be beroerten/ doo? 
pet inbocceu banbe ^paenfe ^nquifitie en nieutoe 
éilfcpoppcn / tegen be reepten / coftumen en p?itoile* 
niett bantoe lanben/ontftaen in be (aren 156f.cn 1566. 
llatobcn penluiben feer Voel getoient / om befe bare to?a* 
be te toetP te (tellen: en niet jegenftaenbc be felbe be* 
roetten / doo?delertoginneban panna boe ter tijd 
(©oubernantcbanbe Nederlanden/al toaren geftilt/ 
ter ncöergeïcib en beb?edigt/fo Dabben be ^paenfe ra* 
ben en bpanben ban be Nederlanden noclitang fo bele 
toeten te toegen te luengen/ bat ben hertog ban^lba 
met nieuVo ^paento PrijggbolP in be Nederlanden' 
toaggefonden/ de toelPe terdondtctoerP (tellenbebe 
boo?f5 to?aPe / pabbe be p?incipael(te leeren en Cde* 
len ban ben lanbe/tte pp Pondc bePomen/ en ontallijpe 
fecrbele banbe treffeitjrde bo?gercn en intooonderg 
banbenlanbe/ onder’tderel ban juititie om’tleben 
boen b?engen düO?’gbeulg Danben / $ün moettotïïig 
PrtjggbolPongedrafc toe te laten alle to?eedpeid ober 
beninVooonberen te plegen/ Voaer doo? feerbeeltoolr 
uit ben lanbe bluepteden om be moettoilligpeib ber fel* 
ber te ontgaen: pp boube nieutoe Cadelen / om ’t bolP 
te beter te bebtoingen/ bertoierp alle p?ibilegiert bp 
ben ConinP felfg bef too?en / (telbe ond?aeglpPe la(ten 
en fepattingen op / beroof be be(tebcn ban pun gefeput 
en amonitie /en ben boteren en intooonberen pen ge* 
toeer / acptenbe bat een ongetoapent lanb en bolP niet 
feer te toefen en toag/ en om fpn PrpggboIP te beter tot 
3pnen toiile te pebben/ leibe pp bic in be rprde en tooo?* 
naem(ïe deden ban Nederland/altoaer fp fulpe to?eed* 
peib en moedintlle peeft betoeben ober ben bojgeren en 
intooonberen ban dien/ bat pet te bed?oe(fel0P 10 te 
herbalen / gelijp be deden baer fp gelegen pabben eeu* 
toelijp fouben gedenpen/ en be (ïeben ban 25?u(fel/ 
jBccpeien/ atreept/ ’g^ertogen-bofep en meer an* 
toere Peel CatpoljjP $tjhbe / Ponben getuigen. 

Na pemtoaggcbolgt 3E>on3loupg de Keguefeng/ 
Cteoot Comman beur ban Cajtilien / befe metten eer* 
(lenfiepbeinfenbe/ bat pp alleg toeberom toilde ber* 
beteren / enbe Nederlanden toeberom totpaeroubc 
boo?fpoed / ruft en toebe toengen/ peeft na be bictorie/ 
bie po opte lEooPerpeiöe tegen <©?atoe Sotoetop ban 
Naifaupadde gepab/ be^pangiaerben toegelaten/ 
ja in fijne p?efentie / alle mocttoille te plegen tegen ben 
intooonderg banbe (ïeben: gelijp geblePen toag binnen 
de (tab ban Sünttocrpcn/ baer men ben bo?gcrenaf* 
b2ong 400000 gl. op te toengen / na bat fp albaer eerd 
alle moettoilligpeib pabben gepleegt ober mannen/ 
tooutoen/ oub en (ong/ fo bat pet PrpgtoboIP fienbe pen 
allesf geoo?loft te toefen ongedraft/ pebben bagelpr 
meer en meer moettoilUgpeibg gepleegt/in boegen bat 
be ConinP baer geen toiend ban en troP / maer be lam 
tocntottcuitcrdccllenbc/ (Tabernpe en armoebetoer* 
ben getoacpt. €nna be boob ban ben <©?oot Com> 
manbeur pabbebe ConinP ben 0aeb ban ^tatebp 
pjobifie gecommitteert totte regeringe ban be lanben/ 
banbe «^pangiaeeben terdonb na pet innemen ban 
Eiericsee/begonben toeberom te mutineren/innemen= 
be en plonberenbe berfepeiben debett/ boobflaenbe ben 
tntoöonöeren / en plegenbe alle barbarife tozeetpeben 
tegen ben intooonberen ban $ederlanto / niet toïlienbe 
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cbeöierenbe bebeien en 02bonnantien bah ben Kabe 
ban ^tate/öp ben ConinP totten generalengouber^ 
nemente gecommitteert/ in boegen Dat be felbe katoen 
ban ^§tate genoobfaePt toaren getoeed befelbe gernut? 
tineerbe ^pangiaerben te berPlaren boo? rebellen ban 
ben ConinP en ban ben lanbe. i^ebbenöe tooo^tg be 
Staten banbenlanbe metten ^inceban Orangien 
en Staten ban ^ollanb en Eeelanb gemaePt / en baer 
in ben anberen belooft bp teftaen met raeben baeb/ 
goebenbloeb/ om uit ben lanbe te bertopbenenbaec 
buiten te pouben be ^paenfe folbatcn en pare aenpam 
geren/gepoogtpebbenbe buiten toege ban reepte/be 
feerenen Cbelen’tletoente benemen/ ben rppbom 
ban ben lanbe tot penluiben te appliceeren / en be ge? 
meinte boo2tto in eeutoige (ïabernie te b?engen en te 
pouben/ en batmen na pet uittopben banbe tooo?f5 
,§paenfe en anbere toeembe folbatcn / foube bergabe^ 
ren be Staten <6enerael ban be lanben / om met paec 
abbpto alle faöen toeberom te toengen tot rude / toebe 
en eenigpeib / onber be bepoo?lpe gepoo2faempeito 
ban ben ConinP/ boo2bcpoubcn be CatpolpPe Koorns 
fe Religie/mitto bat pet poinct banbe ïleKgieboo?fo 
bele bie ban Rolland en Eeelanb aenging fo lange ge* 
fcp02d foube blpben. iBaer be booaf3 ^pangiaerben/ 
be toelPe men pabbe boen aenbieben Pare betalinge/ 
mitto uit ben lanbe bertrccPenbe/ b’toeip fp afge(lagen 
pabben / pen beroemenbe bat fp alle pare partpen toil^ 
ben ben palto affmjben en paer panben in ber felbcr 
bioeb toafen / pabben fiep t’famen berbonben / en 
ingenomen/berooft / bertoanbbe alberrürdeenber^ 
maerdedabban europa/ be(ïab ban Sfnttocrpen/ 
baer in bebepbenbe fo tojebe/ frp2icPelyPe en onge* 
poo2be bootopeiö/ moo?berie en tprannie/ bat nooit pp 
gene 2öarbarife natie biergelpPe acten en $pn ge? 
pleegt / tegen Degene bie penluiben niet te Po^t en peö= 
bengebaen. bat ben pemel/ be aertoe enalleele* 
menten baer ban een fcp?ib en afgrpfen pabben. 5^ef 
geltjr fp 00P gebaen en gepleegt pabben in meer anbe^ 
re deben / baer fp meeder getoo?Dcn toaren / b2eigenbe 
noep opentlpP/bat fp pet noep arger fullen maPen bin^ 
nen buffel en anbere plaetfcn. Cn poe toel be Sta¬ 
ten boo?noemt 3pne CatpolpPe jKaicdcit ban alle De* 
fe moettoilligpeib toel pabben berabberteert/ fo bp 
tijden ban be C5?oot Commandeur alö boo? en na / fa 
en pabben fp noeptantfgene berlicptinge tot noep ge^ 
bonden/ boo? dien be ^paenfe Kaden bpanbendec 
Nederlanden / toiden te beletten / bat pare reeptbeet* 
bige Placpten aen ben ConinP niet en guamen / of bat 
peniuider bpanben / tie ’t gepoo? cn gefag bp ben Co* 
ninPpadden/ de faPen anbergi atënader toaerpeib 
ben ConinP te berjïaen gaben / ben ConinP oppitfen* 
be tegen 3ijnc goede en getroutoe onderdanen / de fel* 
be opteggende grote enorme delicten / baer boo? fp deg 
Contnr gemoed fofecc berbitterben / bat fpne |Baje* 
dcit op pen-luiben t’onrecpt bergramt 3ünbe / gene 
firaffe ober fo eno?mc baden en bede boen. Cn poe 
toelfpberpoopten datdoo2de Pomde ban^onSati 
ban CodenrtjP in beien faPen foube mogen berfiett 
toerden / fo toeesiben fp noeptansf/ bat be ^pangiaer* 
ben pebbenbe be toapenen in panben/ en be P2inctpael>- 
de en maeptigde fttben in paer getooid / daerinfelfjS 
niet remebieren en fal Ponnen / of pp fepoon buide/ 
baer ban fpebentoel 00P niet berfePert en toaren. Uit 
pet berpael ban alle ’t toelPe pare jfêajedcit toel Pon* 
deberdaende redenen en ertceme nood bie ben ^§ta* 
ten betoeegt pabbe / bpo?b?e enconfent banbenrege* 
rende Kaeb ban ^§tate/ retoefenterenbe ben ConinP 
paren ^eerc / pen toebluept te nemen totte toapenen/ 
om pen felben te befepermen en defenderen tegen be 
bloedige p2actijPen ban befe ^pangiaerden. 3©elPe 
recptbaerbigePlacptenbe boo2frp2cben ^eeren^ta* 
ten pem beladPabben Pare jDajedeit/ bie fp toiden 
te 3pn een ftointeffe ban PloePen berdanbe / berre ban 
alle ambitie/ maer mebedogende / boo? te d?agen/ 
op pope batfp ban paer goede gunde/ genegentpeid 
enpulpe niet cn fouben beriaten toerden/ in een fa* 
Pefo nodig en getoieptig. Cn foube pare ifêajedete 
ben loeren graten <aeneraei ten alber-poocpd^ 
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tot ftaet betbinöên/ bp aibteti ftct ftaet belief bc bc- 
felbe p?omptclijft te afififleren en te lenen een fom# 
me bah iooooo ponóen fleetiinjt/ boo2 eenen tijb 
ban fe«s of atlit maenöen / op alfulfte tonbitien en tot 
fulEien interene alsf men met ben anöcren foube non; 
nen obeiftcmen/ enfoubenboo? betcjluutiebanbten 
cn ben tntereffe be boo?feft?eben Jgecten Staten ge# 
ben bare obligatien tot genoegen ban ftateComngm# 
nelijfte iBajctfeit / toact mebe fp ftun met dobe.ö 
bulpe betftoopten te beefefteten en jlerft te maften/ 
ombe^paenfefolbaten temogen bebtoingen uitben 
Siantie te bettreeften/ ’t fpmettet minne of onmin# 
netbabcnbactombat ftare f]Bajc|leitgelicfbeinDe# 
fen noob te betonen / Boe boog en toaett fp Dtelt bc 
ouöe alliantien en betbonben tuffeften ftate ftftften 
enöe Scbetlanbfe $?obincien toefenbe/ mettetrac# 
tatenban erttrecouvfen en trafpen/ fo notelijft boo? 
beiöen/ bie niet en ftonben onbetftouben too?öen/fo 
öe ianöen niet en toetben getegeett na ftaet oube 
metten / rechten en p?ibilegien: ’ttoelft nietgefcbic# 
benen ftonbe fo lange De ^pangiaerben albaec ble# 
benregerenbe/ enfo groten moettoilligfteben beb?ij# 
benbe. , r# ^ 

<©e Coninginne alles? bctflacn ftebbcnöe / toonöe 
Ijaer genegen te toefen om De Staten te ajfiflcten/ 
berfjaelöetoatfp airebe tcnbejlcn banöe ^eöcclan# 
öenbaböegeöaen/ baerinfp bcrcib toas. te continue# 
ren / foubc tot trien einbe ooft fenben aen ben ï^eerc 
m>m aanban ©otlentijft/ om fijne intentie teber# 
flaen / en ftem aen te feggen / bat fp niet en foubc fton# 
nen ftjöen / bat öe Heberianbcts? in ftilftcr boegen fou# 
ben toeeben banöe ^pangiaeröen getirannifeert en 
onöerömftt/ fofp’t felbe ooft ben Coninft baböeöoen 
aenfeggen / of foubc genooöfaeftt toefen öe felbe te affi' 
fleren. €inteUjft beeft fp in gianuarto 1577* öe^ta# 
ten boen aentcllen 20000 ponöen jleetltnt / een öccl in 
gouöc Slngelotten cn anöeröeelin maffaban fijnftl# 
toer / en bat op öe particulier bctbinteniflC ban öe na# 
bolgenbe fess flcben / te toeten: puffel/ Ctent/ 25?ug# 
ge / <Duinfterfteiv ^ieupoo?t/en piööelburg in Zee# 
lanö/ te betalen ben ecrflen lulp 1577. ^©aer banöe 
Staten Cienerael öe boo?f3 flcben bebben gegeben fta# 
re contra-b?tcben ban inöemmteit in fo?me en tname# 
re/a$bolgt. 

SSjtcbcn 
ban i\v 
Oemnt* 
tcit bpbe 
Staten 
«Bene* 
rad bec» 
leentacn 
bcfesJ 
fïeücn/ 
bie fjare 
berbant# 
Bjiebeu 
Rebben 
gepap 
feerrtot 
befjoef 
ban bc 
<£onfn* 
ginne 
ban 4En» 
gdanb. 
(F- 307.) 

A Jr\ 
Lfo de Doorluchtigfte Princeffe, Me-vrouwe E- 
iizabeth, by der gratie Gods Coninginne van En¬ 

geland, Vrankrijk en Yerland, ter ernitiger bede van 
onsreprefenterende de Generale Staten van defe Ne¬ 
derlanden ter hand gedaen hadde in ons luider nood 
defommevan 20000 ponden fteerlinx, een deel van 
dier in goude Angelotten en anderdeel in maffe van 
fuiver filver. Enfo tot verfekertheden van hare Maje- 
fteit van node waste dien fijnete expedieren brieven 
van verbande van fekere fteden , te weten : Bruffel, 
Gent, Brugge, Duinkerken, Nieu-poorten Middel- 
borgin Zeekind by hare voorfchreven Majefteit ver- 
focht. Ten welken fijne wy hadden doen verfoeken 
de voorgenoemde wetten cn inwoonders der felver 
fteden, om defelvebrieven van verfekerthedetedoen 
expedieren , daer op de voornoemde wetten en in¬ 
woonders hebben te vreden geweeft defelve brieven 
te geven, mits hebbende de brieven van reciproquen 
verbande en indemniteit van onfen wege. So iftdat 
wy Staten Generael voorgenoemt vergadert wefende 
binnen der ftede van Bruffel, als te weten van Bra- 
band , Gelderland , en Zutphen , Vlaenderen, Ar- 
thoys, Henegouwe , Valenchijn ,5Rijflèl, Douayen 
Orchies, Holland,Zeeland, Namen, Doornik,Tour- 
nefis, Utrecht, Mechelen en van d’Ommelanders van 
Groeningen, en elk van ons en een voor al beloven 
uit onfer goeder en vafter wetenheid de Borgemee- 
fters, Schepenen en Raed der Sted e van N. en alle de 
Gemeente van dier en jegelijk borger van defelve fte¬ 
de , in ’t generael en particulier ten eeuwigen dage 
teindemneren kofteioos en fchadeloos ’t ontheffen je¬ 
gens hare Majefteit van Engeland ( mifgaders jegens 
den Hertog van Vendpfme erf-achtig Heere der iel- 

ver Stede) voorde voofgenoemde fomme van twin¬ 
tig duifent ponden fterlinx , mitfgaders ook van al¬ 
le koften, fchadenen intereften, die de voorgenoem¬ 
de van N. in’t Generael of particulier fouden moe¬ 
ten lijden of gedogen, of ook eenigfins tercaufenvan 
defen gedoogt en geleden hadden. En tot meerder 
verfekertheden van de felve van N. verbinden wy ons 
en eenen jegelijke onfe perfonen , ons luider Land, 
fand en erf-achtigheden, en alle onfe goederen roe¬ 
rende en onroerende, degene van onfe Steden , alle 
degeneyanonfe borgerén en inwoonderen, dejegen- 
woordige als toekomende , t’famen en verfcheiden, 
abandonnerende en ftellende de felve rot heerlijker 
executie, al of die by wege van juftitie oi venniffè af¬ 
gewonnen waren. Submitterer.de en onderworpen- 
de ons en elk van ons onfe perfonen en alderhande goe¬ 
den allen hoven , juftitien en rechten , geeftelijk of 
weerlijk voor en totter effeiftueelder executie en vol- 
doeninge vanal’tgene des voorfchreven is. Confen- 
tei'ende, accorderende en toelatende, dat de voorfchre¬ 
ven Stad van N. fal geoorloft wefen by gebreke van 
voldoeninge van de voorfchreven indemniteit en ont- 
heffinge, met al’r gene daer afdependeert of daer aen 
kleeft , na expiratie van den voorfchreven leften Ju- 
ly naeftkomende, alle en jegelijk van onfe goeden roe¬ 
rende en onroerende , adlten en credentien te mo¬ 
gen arrefteren en bekommeren, en fonder eenig voer¬ 
der vonniffe te verwachten , openbaerlijk by fubha4- 
ftatie verkopen, tor dat defelve voorgenoemde Stad 
N. al en volkomelijk zy geindemneert en kofteioos 
en fchadeloos van de voorfchreven hare particulie¬ 
re obligatie en verbinteniffe ontheven. Al niet te- 
genftaendeeenige Wetten, coftuimen ofufantien ter 
contrarien , de welke wy in defen zijn renuncieren- 
de : mitlgaders ook vertijdende alle exceptien , ca- 
villatien en fubtijlheden , lb in ’t generael als parti¬ 
culier, van bedrog , vrefe van excuflïe, van benefi¬ 
cie , van ordene en alle andere die ons en eiken van 
onsnarechtofcofturnc, foude eenigfins mogen com¬ 
peteren ter contrarien van alle en gelijke van onfe 
voorgaende geloften , en onder alle der exceptien, 
feggendedatde generale renunciatie yan gener weer¬ 
den en is, ten fy dat de fpeciale voorga. En is te we¬ 
ten , dat tot breder verfekertheid van de voornoem¬ 
de fomme , moeten gedepefcheert zijn fes diftin&e 
obligatien van eender teneur fprekende op de voor¬ 
fchreven Steden, van welke obligatien d’eene betaelt 
en geloft zijnde , werden alle d’andere gecaflèert en 
gehouden van onweerden. In kennifle en verfekert¬ 
heid van alle ’t gene des voorfchreven is hebben wy de¬ 
le tegenwoordige doen maken , en by den Griffier 
van de Staten van Braband Meefter Cornelis Welem&ns 
doen ondertekenen , mitfgaders ook metten zegel 
van de Staten van Braband, den welken wy daer toe 
geleent en gebruikt hebben, doen zegelen tot Bruffel 
defen 22 dag der maend van Februario 1577. 
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D<©n pan Beeft ooft alöftP na iBecBelen retéöe/ 
uit 3ijnen name gefonöen ben 25uwft-grabetoan 

<0ent/ acn öe Coninginne ban Cngelanö / öe felbe 
feecbiunölijft aenbteöenbe jijnen öienfl/ p?efemecen# 
be mette felbe te ftouöen alle goeöe cojrefponöentie/ 
berflanö en nabuetfcftap/ftlagcnöe ooft ober ben $?in# 
ceban ©rangten/ bat Dp ben b?eöe gcbioften enge# 
bioleett ftaööe / fonöet notfttans? be Staten öaec 
ban te abbetteten. ©e Staten <6enecael Baöbengeet# 
negeftab bat fip ben boo?fcB?eben ^urcö-grabeooft 
lafl gegeben ftaööe / om banöe boo?fcft?eben Conin# 
ginne te berfoeften affiflentie ban gelöe / om be Hoog# 
öuftfe folbaten teffenö te mogen aföanften / ban öe 
boomoemöen I^eere q^on ^an fteeft ben boojnoem- 
ben 3önen ^mbajTabeuc berboben öaer ban te bet# 
manen / ftoe toel ftp’t felbe ejrcufeect/ feggenbe’tfel# 
be niet becboöen te fteftben om ban öe Staten toegen 
te boen/ maer bat Op niet getoilt en ftaööe bat ben 
boo?fcft?eben SCmbaiTaöeut’t felbe ban 5önen toegen 
fouöe etflfcften/ om teben bat be Coninginne ter fel# 
bet tpö toebetom toas? eiflrcftcnöe be boo?ftft?eben 

3Jan 
fcnbaen 

nlnginnr 
banoEiv 
gelapö. 



ÏS77 
aoooo ptrttben fteetïingsi/bp baet bén ^tatdt boor 
fes* maenben ccïccnt / toaetom bP meinbe/ fobPboor 
gjccufe feiD/ batten impertinent toasf/Dat in piaetfe ban 
bc geleenbe fomme te reftitueren/ men meetber lenim 

^ ge foube berfoebert. 
• Sé <©Pöe blacbten öie ©on San aen De Coninginne 

53K ban CrtgelanD beöe boen ober Den ^?tnce ban <£ram 
Deianö 0ten / fetiD fjace jBajefteit terftonb eenen erprcffe; 
fenö aen jp aen Den #?tnce ban ©rangïen / bem latenbetoe; 
©Tfnce ten De bïacbte Die baet geDaen toetbe ober fijnen ban- 
aan ®> öd/ en DatbP De pacificatie ban «3ent nietenfjielt 
•25fiï nocb en acbtetbolgöe/ bectnanenDe bem fcec ernfte= 
jnanenöe lijft totte onDerbouDinge Det felber / gebrüibenbe 
ie onbec- 0ob eenige Dreigementen / fo OP Den brebe niet en acb; 
1? SïïL tecbolgDe in allen fijnen poincten: maer De Prtnce 
ratte Ban ban ©rangfen beeft Daet ban fijn onfcbült aen ba* 
«sent re jpajefteit geDaen / bCrblarenbe Dat bP t’onrecbt 

befcbulbïgttoetDemettebiolatieof brebinge ban Den 
boo2fcb?eben brebe/ aengefien bP geen Ding of fabe 
meet tet betten en toas* nemenDe Dan Deonbetbou* 
öinge ban De boorfcfireben pacificatie ban <0ent/alS 
toefenbe De eenige miDDel om De Eanben toeberom in 
tufte en baet boorgaenbe toelbaert te brengen en bou# 
Den/ fo bat De ïtoninginne in fijne berbiatïnge en ont* 
fcbulbinge comentement nam. 

'i <&ta? ©e Staten Cfcnerael metbenbe Dat '©on Sart 
ht-rad6’ fijnen 38mbaffaDeut biet toe geen laft entotlDe ge? 
aurora ben/ en Dat D,en tijD om De teftitutieDet boorfd)?e? 
:en öe + pen loooo ponben fteeclint te moeten Doen toas? 
JjJen aenftaenDe/bebben Den io IBep i)T7 gécommit? 
©iaën» teett / geDeputeett en geairtotifeett be'‘ biet EeDen 
öereu/ ban Den Eanbe en C*raeffcbappe banpiaenberen/ 
Gfin? öat fpbp allegoeDemiDDelen toilben prolongerenen 
rrfngimie betlaugeu De boorfcb?eben ©bligatien / en bat boor 
oaa eenen anDeten termijnbanfe^/ acfjt of ttoaelf maen? 

öeïl/ m öat fi* baet toe fbuDen mogen fnbftitneren/ 
int op beputeten en empiopetep alfulbe petfonen / alö fp 
jen Bec* Daet toe bequaem fouben tiiriDen / met belofte ban Die 
iSiT ban ©laenDeten/ of bare gefubftitueetDen Daet ban 
jbiiaa» te inbemneten en ontlaften eenfamenelijb ban alle 
tien oan omgelben / boften / febaben en intcreffen / Die fp Daet# 
l0nnt>°ertJ om fouben boen en lijDeri. 

S« «September 1577 bebben De Staten genetael 
gecommttteert Den ^eete Cbatleo/ Pbilipsi De CtOp/ 
jpacquigban l|ab?e/ broeDer ban Den hertog ban 
2Gerfcbot/ metten ïïaebgbeet Sfibolpb ban jjBeet* 
ftetbe en eenige anbere / aen De boo2fcb2cben 
ninginneban Cngdanb. ©c pjince ban ©tan 

Öor/pronk der Nederlandfê Beroerten» 

eecUnf. 

niteit banbjelbe fouben De staten <0enerael ïeberen « 
obligatien ban particuliere fteDen ban l^eDerlanD/Die « 
De iioningtnne fouben beloben De boorfj fommentece 
reftitueten en remboutfeten na’tboorfcbrebenjaet/cc 
00b bofteloosien fcbaDeloosf te IjouDen ban alle intet-tc 
eftett. ,. v, . « 

©é föonfngfnne fo’uöe Den Staten fenben yooo « 
boetbneebten en 1000 paerDentot bofte ban De ^ta^ 
ten/ Die fo bed gagie of folDie foubentreeben/ alsS<e 
eenige anbet j^atie in bet Staten Dienft toefen?tc 
De/ en fouben De fdbe t’etnDen Den brijgjs toeDets ‘c 
om in CngelanD gefonben toetDen tot Det Staten K 
boften. «c 

©e Bömnginne foubeobetbefelbeeen Hooft bancc 
gualite ftellen/ Die meDe acccsf bebben foube inbent€ 
naeb ban ^tate / om te banDelen ban alle faben Die<c 
Daet boo2 bomen fouben. , . <e 

©at De Staten geen fabc ban getoiebte / alssban££ 
oorloge of brebe tc maben / en fouben mogen beftuiten£c 
fonDetbaetliBajefteitss confent entaeD/ of ban bateC£ 
<25eDeputeetDe / Die fp tot Dien einbe in .©cberlanDcc 
fenben foube. C£ 

©e Staten boornoemt en fouben 00b geenberbomcc 
Den/ nocb eenige fecrete contracten mogenaengaen “ 
met eenige Princen of potentaten / Dan met batencC 
confente^ ba^ DaecinmeDcbegrijpcnDe/fo bet baet‘c 
goeDDocljte. . „ <c 

^0 cenig Prince / ©olb / of ,§taD / iet boo2namen ‘c 
tot fdjabc en acljterbecl ban De tufte Deo ftaetöbancC 
€ngelanb / bet toarc onbet ’t pretett ban föeltgie / ofcC 
anDerst/ fo fouben De Staren boornoemt gcbouDen<c 
bjefen baet H§a jefteit bp te ftaen met gelijb getal bancC 
brpg0bolbenop Defelbe conbitten. cG 

©e Staten en fullengeen bulpenocbbpftanbmo^cC 
gen Doen/ nocb gunfte betonen/ Directelijb nocbim<c 
öicectelnbaen fulbepetturbateut^ban brebe/ inee*4C 
higer manieren. c€ 

&o Daerttoift ofttoebracljt onbet De Staten gerei ‘£ 
fe / fullen De felbe baet geDragen tot uitfprabe ban ba^cC 
reJitëajefteitof De gene Die fpbaet toe foube mogen iC_ 
beputeten. ” 

^0 De ïtoninginne benobigt mocbtebjorben/baet 36S-> 
tet ?ee te atmeten en toapenen / fullen baet De Staten a 
tot bare agïftentie fenben +0 fcBepen/ tod ten oorlo? {C 
ge toegeruft / oobbJdbetfienbanfcbipbolö/ bictua? te 
lie en toapenen/ De brelft fullen ftaen onber’tgebieb cC 
ban bare jBajefteitss SCDmitad/ om met bate fèo* c 
ninbiijbe febepen te toeberftaenente bebeebtenbate r 

gien toast te Dien tijbe tot <0ecttruiDenberg / ban! mSajeftettstbpanDen/ De minfte ban Defe febepen en 
toaet bP Dert 5 ^eptembri febreef aen Soabbeet 
3©tllem ban 25lopst gefeiD (Cteftong Eieutenant 
SüDmirad ban Eeelanb/ ten einbe bp tetftonb febet 
goeb oorlóg febip tod boorfien ban oorlogöbolb/ ge? 
fcbüt en Ummonitte ban oorlog / foube DoengeteeD 
maben om Den boornoemben jBarquist met fijn ge? 
fclfcbap/ beiligiijb te gdeiben en conboperen naet 
CngelanD/ om De Zee-cobecstDieop5ee toaren/ te 
mogen toeten/ en Dat bP’tfelbe fofeet beneerftigen 
foube/ alst mogdijb toast / eit fo baeft bet baetDig 
toate Den jBargui.ó ’t felbe foube lateni toeten op 
©upnbetbé / altoaet bp t’fcbepe gaen foube. <€ref? 
long beneetftigDe ’t felbe / Dat De felbe jBarquiö fon? 
Det eentg petpbd in CngelanD quant. HPDeDe fijne 
oratie aen De jfêajefteit ban De l^oninginne Den 22K™ 

^eptembrist/ en bolboerbe fqnert laft fo tod/ Dat 
naet lang befoigne bP cintltjb febet berbonb of ac? 
toorb uit Den name ban De ^taten <0enerael befioot/ 
Daet ban bet boornaemfte inbouD toast/ ’t gene biet 
na bolgti 

9tCCOO?ö 
ofBec- 
tmnö ruf? 
fc&cn b? 
Contn» 
ginne 
ban itEn^ 
geland 
en de 
&taten 

T\ De Boninginne ban CngelanD De ^taten 
^ Ctenerael foube afftfteren met baet ctebit/ en 
tot Dien einbe leberen bate briebenban obligatien/ 
fo ban fjaet alst ban Det ^ItaD en gemcinte ban 
EonDen/ om Daet mebe t’baten profijte te lichten 
De fomme ban 100000 ponben fteetlinbst/ bettoa? 
te in ©uitfianDofDaet fpbet fouben toeten te bebo^ 

m. toen/ en Dat boor Den tijDban een jaet: totinbem= 
II. Deel. 

fullen niet mogen onDer 40 laften groot toefen/ ett ’t ge?<c 
tal ban’t febipjen brijgsibolb na eifcbenbe gelegentbeib<c 
ban De grote Det febepen/ en Dit allest tot bofte en laft , 
banbe^oninginne. .. c 

©at De Staten geen rebdle CngdfcDen ih De pe^t£ 
Detlanben en fullen gebogen / toanneet De ^oninginne ‘ 
Die boor fttlr fai geDeclateert bebben. 

aBanneet De generale Staten metten fioninb in ‘ 
compofitie of brebe fouben bomen /fouben fpinbenc 
felben b2ebebanDd fien te behingen / Dat Defe atticu- ‘ 
len bp bem geconfitmeert en bebeftigt fullen toetDen/ 
offo beleen fobanige alsi DeConinginnegoeDDunben ‘ 
fal. 

©it contract iss Den 7 Sa«watp i^Bgeconftrmeett 
en bebeftigt/boeb nanèeló io Daet in beranberinge ge. 
ballen/ fo tet gelegenber piaetfe fal toetDen berbaelt. K 

\T/§ bebben biet boor berbaelt Dat De He«O0 
vv ban 5Cerfcbot gemaebt toaó<©oubecneur ban 

©laertberen in piaetfe ban Den ©rabc ban fteucr / Die k0ma\$ 
De partte ban ©on San bielb. ©c boorfebeben ^et* <BouBec? 
togbanailetfcbotbeeft bent gerecDgemaebt/ om in 
fijn goubernemem te treeften /10 DerbalbennaCient öere„ 
geteift/ al toaet bn al.o ©ouberneut met 13 baem Binnen 
Delen brtecljten en 30° peccDen feet beerltjben inge^ 
baelt en ontfangen isf. Hp baDDein fpn gefelfcbap 
DeHeetenban Cbantpangnp en^toebegem/ Die 
bn öen Kacö ban Staten gecommitteett toaten 
bem in t bettonen fijner commiffe te aftiftecen. 



5*04 Het 
fiééftïjem feet toïenddijftm getoontte# 

gen de gemeente/ en fp fcbenen een goed contente* 
ment ban hem te hebben/ obermit# fjcn hopcgegé* 
Den toa# / DatbP lafttjaööe henluiden te doenrefli# 
tutte Dan fjare prtbilcgten, ©c lieren Dan ïïnbobe/ 
^Umlütfe / en ©topbddc tor.ten Den Princc Dan ©ran# 
gien feer tóegedaen/ defe hebbende geen goédbega/ 
gen in Den Hertog ban 31crfrtjot / obcrmtt# menfet# 
De Dat ben hertog partie toa# Dan Den boorf5 Prince/ 
gclijb ooft toaren De boo2|5 Heeren Dan COarapangnp 
en ^toebegem / De toclbc fo niet en bonden fimule# 
ren ofte en lieten altemet Den eenige propooftcnont# 

* ballen/ in prejudicie Dan Den boorfcbrebenprinte: 
enmenfeiDc'oo&DatDc felbe fcherproteflbaddenge# 
Daen in De generale DergaDertngc. Der Staten Dan 
©laenderen/ tegen bet ©oubcrneurfcbap banStoa* 
toand/ Daer toe Den Prince Dan ©rangien toa# ge# 
Doren. «©efabemidito al morrende onder’t gemeen 

<©ï>roee pollt gacnDe / toerd feer fierfe aengebouden / Dat Den 
ïmmeti |acctog De reflitutie Der p?tbticgtcn fouDe totiicn Doen 

publiceren/ diedaeropccnguaedgdaet tonenDe fei# 
De/ DatmenDcfe pribüegien-rocperss toe! DinDen fou# 
De/enfulbe muitmaberhdocn ftraffen: ijier doori# 
fulben rumoer en oproerteonDer't gemeen bolb ge# 
Domen/ Dattet alinroereraebte Datter toas/ foDat 
De gehele bojgerte in De toapenen rachte/ Doel) De 
gNetïjouder# en anDere ban De princtpacïfie 25or* 
geren DeDen ben betleem De 25orgercnte|ït!len/ b:e# 
fendeboor g2ote bloedfïorttnge / alfo fommtge febe# 
tien metten hertog te houden/ anDere metten»*# 
geren: ebentocl toerden De felbe fo berre gebracht 

<2cnt. 
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Dat De Volgeren tegen Den abonD De toapenen ter ne# 
Der IctDen en in Daer ïjutfen bertrochen. maner al# 
fo tegen aboitd omtrent bieruurcnDel^eerf baniüö 
gobe binnen «©ent quant nercDcn met bier dienaer#/ 
Diemcn feiDc Dat bpdenptince tot 2CntbJerpen toast 
gctoccfl/ fo beeft De felbe/ berftaen hebbende toat# 
ter om gegaen toaö / ftcli felben met fijn bier Die# 
uaersf/ cn nocb bier anDere mufquettiersf intoape# 
tten op ter flraten begeben/ roepende fijne gebueren 
en brienden aen/ Dat De gene Die bent lief baddert 
gem fouDen bpflaen / bet goudc ben leden en toelba* 
ren / enfofp nu {lapertgtoaeen/ mochten tocltocfien 
Datfe Dien nacbt niet ban Den bedde gebaeltentoer# 
Den / gaende bootst alfo na bet buist banDett%ere 
Dan^Umbtfe: mtddeïretijd bergaderden bier cn daer 
toederom 25o?geren/ Docbcntoijïen niet toat Doen/ 
eib toast bebreefï. 33e Hcere ban Ntjbobe / mitfga# 
Derst ©apitcin §|aguc# Stegen en eenigc andere/ 
nemen bet Priucen Hof in/ en mahen bcnmeeflerst 
ban 'st ©raden bafleel / Daer bet gefdjut flond / ber# 
tonen De gemeime in toat fïabernte men baer toiIDe 
gouden/ bermanende De felbe/ Datfe in een goede 
fabe een goede refolutie nemen fonden/ en barebrp* 
geid cn pjibüegicn boorftaen; en boetoelfpbantoei# 
ttige gebolgt toerden/ fijn fp na bet logement ban 
Den hertog ban 3Ecrfcbot / gclogeert tot ^r. 25aef#/ 
gettoeben. «©est Hertog# bolb toildenfe niet in laten / 
ntacr reftfïeerden. Riibobe en mategenriepen: lact 
dms De bogelst in baer nefï bertoanden/en behalen ban 
allen banten bonden firo boo?Depoojte Dcstl^ófstte 
D?cngen: De toelb Deni^ertoge aengefeiD 3ijnDeban 
De fijne / gafbpbcbcl De poo?tc te openen/ baerfiraje 
alle man met een geD?utfcljcngrootgcrocp en getier 
inliepen / Den Hertog feer onbelceföclijb aenfpjeben# 
De en Dreigende Dood te fïacit / De toelb 00b in De fu# 
rie Ücbtclijb gcfcbtcD fouDe bebben/ foöcHcere ban 

« « apbobe ’t felbe niet en baDDe belet. 9flfo toerDe De 
tag ban H^tog gcDangcn genomen en geb^acljf ttt ’t logc^ 
ssiTfcïjüt ment ban Den ban üïpbobc. (^erfïonD Daer 
SSe# na f°nö Kpbobc fijn bolb en DcDcmcer anDere ban# 
bangen. gen/ namcntltjbDeHecrenbanïiaffingemen^toc# 

■jpeec begem/ m^onftcurTDepbc/ Den25iffcbopban232iig# 
Sereen 8C/ <©♦ ilemioiiistT©2uttuö/ enden ©iffcbopban 
jjcbait? / <©. JilSarttmto itijtbobiujS / Den 502cfiDcnt 
sciiEim# uanBlacnDcrcn/ De üaeDsS-beeren 3acob Hcffcld/ 

gjan De la ^02ta/ Dclfeere iBoucbcron enjprenap ücn 
^eebere fijn joon/ De Hoog-öal/u banpamelcöest 1 Deflructie. 
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^2eftdenst b/oeder / De 300tt ban ©apitein 3Bijb- 
buifen en eenige andere. Dit gefrbiede Den 28 <©cto# 
b?té Dos nacbtst. Daer mede toajs Den oproer boo? 
Dien nacbt gcfltlt. 

De €dele / ^otable en ©crannte Der flede ban ©tebat 
©ent/ bebben eenige Dagen Daer na ind?ubuitgege# 1^n 
ben fébere redenen en bottberblaer ban bet faiffement fcra# 
cji arrefl Der boo?f5 Heercn / beftaende in Defe nabol# benen n 
gende negen potneten. 

3Pbe 
ï.\I72£nt indien (feggenfe) ’t boojf? faijTement boo?fj 

vv en arrefl nier en baDDe gedaen getoeefc^ fo «S 
foudeban aio Doe De Difiunctt'een ttoedsacgt tuffeben mm, 
Defe ganfebe Nederlanden gebeurt 3tjn / eninfractie tfmt. 
ban Den paife en accoojde ©enerae! ban De Staten “ 
cn Nederlanden ban bettoaerst-obec / De toelb een De#t£ 
folatte en gehele mine / mttfgaderst Detpranniebatt tc 
De .gpangtaerden/ bp fulbe middelen toederom in<e 
fouDe gebjoebt bebben: Daer tegenst een jegdijb fijn<c 
éigen toelbaert begerende / mitfgaderst ban fgn huif#ci 
b20utoen/ hinderen en goedingen / behoorden met ‘e 
aÏDerblbtigbeid te toederflaen/ hebbendé nocb bootc£ 
oogenpeberfebememorie ban De oberlaflen/ moo?#<c 
Derpen/ robemén en Deeriijhe brachten en btolentien tc 
ban b20utocn / Dochter# rit manoperfonen/ jonb en 'J 
ond/ gedaen tot onfen groten en Dccrltjten berd?tete t 
én jammer. :■ [ ’ 

zc 3Bant bp De beejfeb/eben Heeren en andere her? 
fórten m De fefle bergadéringe ban De hiaten ©ene# £. 
raèl bah Nl#ttferen binnen ©ent/, feberp^oteflge# 
macht m getoïejl / ’t felbe gedicteert bp Den Heere * 
bap Cö^iTEipangnpr / en gCfcb2eben bp De band ban ‘ 
Dén Heere ban ^toebegem/ jegenst’t©ouberneut# 
febap bah 25:aband / Daer toe Den Nhncé ban ©ran# 
gien geboren toast bp Deg Staten ban jè?gban& / én . 
geaggre-eert bp De ©enerale ^tatem , “ 

■u j©elb p20tefl toa# Directeljjh om Den * 
bhn ©rangten ’t felbe goubernemem róritbinden / ett 
alfo ttotfl en ttoed?acbt tuffeben De boóif? Handen . 
te toengen / en namentlijb tuffeben 25?abanD en {£ 
©lacnderen. . , ic 

.4. €n toaren 00b in meninge binnen Der ftede ban c 
skndermonde te brengen Den ©ertst-bertog Jfèa# c 
tbta# / tooeder ban Den ^etfer / met garnifoen cï 
ban bolb ban oo?ihge/ om Daer mede fromierte£C 
houden jegen# 25?aband / en alfo De Handen te febet^ <c 
Den. <t 

5. ©n boden dien Den boo?fcb?eben jNatbiasf <e 
machtig en getoeldtg temaben binnen ©lacnde# (C 
len/ en ©ouberneuc ©ènerael te flclïertobetdeNe' c< 
Derlanden/ al fonder toete of autortfatié ban fijne cC 
lÉajcfleit/ en 00b fonder aggreatiebande©enerale ti 

Staten / en maben en fondcrcn tot ©ent of 3£»enre# te 
monde eenen nicutoen KaeD ban ^tate / na Daer Ue# <£ 
Derfantafie. <c 

. (j. 3EI in prejudicie ban De generale pacificatie/1< 
accoord cn unie ban Defe Nederlanden / mitfgaderst cC 
00b te b2engen binnendec (lede ban ©ent bolb ban <c 
oorloge / om alfo De (lede te houden en berdrueben <c 
en de hoofden te toeren Die de prtbtlegien ban Der tC 
^ètede berbolgt hadden/ om alfo De flad ban ©ent (< 
baer pribtiegten te ontbinden en niet te laten getoui- 
ben / uférende ten dien fineban diberfepropooflen/ <c 
feggende/ datmert de ptibilegie etffcberst toel foude« 
binden / en cerlanb flraffenban baerliederboorflel/ £C 
bettluidenfcbéldendeboormuimiaberst/rebellen/ en 4C 
feditieufe. « 

7. ©n indien de P’ince ban ©rangien niet cn cc 
baodc toülen cederen ban Den goubernemente ban <c 
göraband/ en accorderen diberfebe faben die nocb*« 
tano toaren jegettst De generale pacificatie / toa# « 
ren ban intentie opcnbaer ootlog jegenst hem toe# <t 
dcront aen te nemen / en liebcc <©on ^[an met#« 
ten ^pangiaerden/ Italianen / 25ourgongionnen en cc 
$rancoifcn in ’t Hand te laten bomen / dan te fat# cc 
lieren ban baer liedec emreprinfen : en ober fulr/ cc 
’t Hand te brengen in generale defolatté / miferte/ en cc 

8. 38lfo 
cc 



077* 
„ 8. 3fiïfo ooft ban gehjfte aenflagen meer ontdeftt 
,i toa#/te ©ouap gebeurt 3iinde in deleHebergaderin# 
3> ge/al# de penningen dienende totte oorloge generale 
„ aldaer te ftebben toillen arreHeren / om die t’emplope# 
„ ren totter oorloge bande dibifie ban defe Nederlanden/ 
jj en tegen# Den ©nneeban ©rangien. 
3> 9- $p den toelften men toel groten danft toeten 
,3 mach öen genen (feggenfe) die ban <©od bertoeftt 
33 hebben getoeeH/bp ’tarreflban de boorfeide Sferen/ 
33 fulfte en meer andere quade aenflagen en boo?(ïellen te 
„ Beletten. 
v aiidu# uitgefonden bp iafte ban Cdele / Notable en 
3, <tf5emeimeöerftetieban <0ent/ defen 9 Nobembri# 
,3 iS7j. 25p ordonnantie ban mijne boomoemde J$êe# 
33 ren/ onderteftent L. Sanders: en gedruftt Binnen 45ent 
33 Bp de JBedutoe ban peter de Clerft. 
33 3|Ben Beeft ooft onder ’t bolft geftroit feftere coppe 
33 ban eenen geimercipieerden brief gefeftreben Bp JBee# 
33 fter ^|acoü 3^e(Telö Kaed#fteer/ mede gehangen / ge* 
33 fcftrcbcnaen den ©rabeban denier/ Bp ©on<3lan 
33 3ijnde / diefe mede hielden ’t fundament eenfdeel# ban 
33 deappreftenfiederboorf5l|eeren. ©aerban’tinhou# 
33 den alhier bolgt: 

M$n i^eere / ufai beiiebtn mijn J|tere ban per * 
je# t’adbettecen/ dat den Bandel bande goede 

19 rr re 
«efTeïü 
aen De 
«ESjane 
ban 
öculcjc. 

33 
«ffifinter» 
rtpi'eerj 
ben bjfcf 

|ban De brunden die de Banden Bouden aen de fecrete intellt 
gentie ban ©laenderen/alrede bele notable jDagtHra# 
tengebroeftt BeBben totten brilleen begeerte ban 3ijn 
^oogfteid/ met fulften bljjt en goede beleidinge / dat 
top berBopen dat door dien de hertog ban tCcrfcBot 
in ’t goubernement ontfangen 10 / men fal toel Bonnen 

” eenigenieutoemiddelen oprechten/door toedoen ban 
” deboorf3lüagiltraten/ om de meningebanden Co# 
55 ninft / gelijftformig 3ijnde ’tbetoerp ban fijn^oog# 
” Beid / toederom in ftaer gefteel te fielten / en defen 
” fchendigen ketter met alle fijn aenBang en berbolg te 
55 ringelen: om toaertoe degs te Beter te geraftenfoude 
” toel ban node fijn fefteren petfoon ban toegen fijne 
’ hoogheid te fenden/ geinflrueert 3ftndemettooorden 

’ enccedentie/omden goedgunfligenban defefaftente 
” doen berflaen den goeden toille ban fijne jBajefleit/ 

Bpfonder mijn i^eere ban ©gnie#/ mijn J|cere ban 
„ IBocgueron / ^toebegem/ en pefident ban den Ka# 

de en alle de andere diegp tocetdat ban goeden toille 
j5 3ijn/ om den boorfch?eben hertog ban 2CerfcBot te 

helpen Beleiden/ om alle# te doen dacrtoe men Bern 
„ fal-lmngen / toefende ban fulften Bumeur en gefint# 

Beid al# u ftennelijft i#. ©aerom toel nodig fal3ijn 
gene beloften daer toe dienende tefparen/ detoelften 

5? 

„ foift mp toel berfeftece fijne hoogheid fonder mijnen 
„ raed (al genoeg Bonnen doen/mp boort# Betroutoen# 
33 
~33 

33 

33 

deinde boorficljtigljeid banu<©enade omteboidocn 
dercflc/ fal defen Bier mede eindigen/Biddende <©od 
teberlenenmijn^eere een faltg lang leben. <0efcftre# 
ben tot <6ent den 16 dag ©ctotoi# 1577. ©nder# 
flond/ utoe dienfltoillige / onderteftent / de Heffeie- 
’tCpfcljrift toa#/ 3fen mijn l^eere/mijn Meereden 
45rabe ban Kculcr/Cjoubcrncur ban ©laenderen/ 
karnen/(|c. 

’t©angen ban den hertog ban 3Cerfchotend’an# 
öere ï^eeren liep terflond boort alle de pobincien 
door/ en gaf elft een groot nadenften. ©e Staten ©5e# 
nerael en namen defafte niet ten goeden / breefden 
boor meerder oneenigfjeid en ttoifl in ’t Eland / die 
Benin dien tijd niet en dienden / toaerom fp aldaer 
fonden den Sldbocaet 3lie#belt / om de gehangenen 
toederom lo# te mogen ftrijgen / en Bern te informe# 
ren op der faften gelegenheid: ©efgelijr fond de 
pince ban ©rangien aldaer gionftheet 2Crent ban 
5^orp / om den hertog I03S teBebben/ ’ttoelft bele 
toonder gaf/door dien gefeidtoerde dat Kpljobendit 
erploict gedaen Badde met ftenniffe ban de pince 
banCcangien / de toelfte Boe toel Bp ’tniet goeden 
Badde gebonden / ’tfelbe nocBtan^niet tegen gefpro# 
Ben en foude Ijcbben. KpBoben en de fijne dit erploict 
alfotetoerft gefïelt hebbende/refolbeerdenBaet fel# 

II. Deel. 

Oorfpronk der NederLindie Beroeiten. $Qj 

ben te flerftert/ toel toetende dat de gehangenen bele 
brienden padden / derljalben namen fp terflond aen 
300 foldaten binnen der ^tad / en tot Bare meerder 
fefterfteid deden de trommelen flaen endeborgetpeirt 
toapenen Bomen /en bergaderen/ engabeni^n-lui# 
den te Bennen de redenen toaerom fulr gefeftied toas/ 
en Brachten Bet foberre dattet deb02gerpe boo2 toel 
gedaen achten / en riepen datfe metKphoben en de fü5 
ne toilden leben en Herben / en guamen met Baec 
©endelen Bern eed doende Bp probifie/ tot datbpde 
Staten denerael ander# foude toefen geordonneert* 
KpBoben en toildeboor eerHnietberHaen totontHa# 
ginge banden hertog / alfoBP daer in penjftelfag 
boor fijnen perfone: maeralfo de Staten <0enerael 
endeprinceban Crangien daer op féer aenhirlden/ 
endatdemeeHendeel ban delDagiHratenban <©ent 
daer in confenteerden/ foi# BP naer bele moeitenen 
ftoarigljrid# den 14 pobembri# toederom ontfla# ©e 
gen / onder conditie en Belofte bp gefchrifte bp hem JJ® 
daer ban onder fijn Band en 3egel gegeben / dat BP de# toCiD 
fefaftc niet en foude gedenften/maer gcBeelenalber# meber# 
geten en bergeben: doch de andere gebangenetr en 
toilden fp niet ontHaen/en blcben noch langen tijd gt# 
bangen fltrttt» 

^e 25urgermeeHeren en gemene poetfehappen bet<©ou» 
der Hede ban der 45011de berHaen hebbende / dat# Dereioi# 
ter berfeftetden CaHelen toerden gedcmolieert en af# 
getoorpen / niet alleen ban 2fnttoerpen / 45ent en ^cec, a]f, 
atreeftt/ maer ban gelijften / TDoomift / Kijffel/ Datraf 
©alencBijn en andere / hebben gerefoibeert infgelijr ujjft* 
de demolitie ban den CaHele aldaer aen te grijpen 
en te effectueren / fonder daer toe eenig confent te ^taög 
berfoeften/ om niet getoeigert te toerden : en alfo 5öt>e. 
de ï^eere ban ^toteten 45ouberneur en CaHelein 
ban der <ü3oude fijne meublen opten felben CaHele 
Badde / en DathP te dier tijdiua# Binnen ©panen/ 
altoaer BP een ©aendel foldatert Badde daer BP Ca# 
pitein af toa# / fo hebben fp den naeftïeHen Ccto# 
bri# den boornoemden Heere ban ^toicten Baren 
45ouberneurde boorfch^eben Bare refolutie laten toe# 
ten / berfoeftende dat Bp foude toillen t'ljui# Bomen/ 
of iemand fcftïcften / die fijne meublen en goeden in 
betoaerder Band nemen foude: doch alfo fp ten felben 
dage al# fp luiden aen Bern fclj^eben al datelijft in 
’ttoerft traden’/ en Bp daer ban inpoHe door iemand 
banHin Buifgefin geadberteert 3ijnde/ toa# niet toel 
te breden/ fchreef daerom aen ftun-luiden / dat jhP 
toel bertoondert toa#/ datfe alfo fijn tooninge/ al# 
toaerljp fijne meublen / brieben en pampieren Bad# 
de / met beet bolr geoccupeert hadden / en dat men 
Bet felbe toel behoord Badde te doen met fijn boortoe# 
ten/ alfofjp nooit tegen Barebrpheid toa# getoeeH/ 
en dat BP altoo# met alle brundelijftBeid en beleeft# 
Beid met Ben - luiden omgegaen en gcljandelt Bad# 
de: bcftlaegOe Bern ober fuift# ban fuift Baer doen. 
^©an fp hebben hem terHond geanttooord / dat Bet 
gene daer gedaen toa# / dat Betfelfde toa#gefcftied 
door bolle laH en crpre# bebelenbande bolle ©roet# 
fefjap en Bet groot murmuureren ban de gemeente / 
die ’tCaHeel niet langer en hadden toillen fien/na# 
demael men niet alleen de binncn-landfe CaHelen/ 
maer ooft op defrontteren daer mede befieft toa#/ 
Badden daerom die occafieniet toillen laten boorbp 
gaen. ^cftrüben datfe fijntooonplaetfe niet en Bad# 
gen geinbadeert met heel bolr/ maer dat alleenlijft 
ttoe ©urgemeeHeren/ daer toe gecomrmtteert3ijnde 
Bpde©roetfcljap/enfeer toeinig bande ©roetfehap 
die de 25urgermeeHeren bolgden/ en een Capitcin 
ban deburgerpe ’tfelbe gedaen hadden / en dat met 
alle modcHie en cibiliteit/ hebbende naderhand ee# 
nige Schutter# ontboden ten einde alle dinft met 
02dre en gefrljifttljeid te toerft foude gaen / en gene 
foule gebeuren / met toelfte ^cliutter# fp de boor- 
poorteenftet bö02ljof hadden doen Detoaren/tenein# 
de daer niemand breemd# in Bomen en foude / om 
pet tegen# Baren toille te attenteren: fp droegen 
meerforge boor fijne meublen / brieben enpampie# 
ren / dan of Bet Baer eigen toaren. beftennen fijne 

<©ggg 3 brund? 
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bjunbfcpap e« beleeftDetDDenlufttëtt altijbo betoont/ 
en bebanben Dem Daer af / batUert ooft ’t felbe tot allen 
tpöen met alle DanbbaerDeiD bebennen/ DerDopenDc 
bat pp / ’t gene oefcDieb iO / met en fal acDten geDaen 
te 5ijn uit eentg ranceur of bitterljeib / maer uit ge# 
toteptige oo?fabèn. 25ibDenDe geen gclope te toillen 
geben Den genen/ öte liem anberO foube mogen te 
bennen gepen/ fulr fp toel mettet baeb betonen ful* 
len / fo in ’t accommoberen ban fijn logijO / aio in fa* 
ïte ban recompenfie/ Daertn fp Dopen fuljc te Oanbe* 
len / bat Dp gene oo?fabe foube ijebben Dem ban Den* 
lutben te beblagen: berfoebenbe ooft bat fp iutben fijn 
begeren / ban te fuperfeberen ban Do?Dctbemclme/ 
niet en ftonben nabomen / betoijle betoerbluiben in’t 
toerb toaren / en alle bare geceetftfjap bp Danben Dab* 
ben / fo bat fuljc qualijb toao te boen: maet fouben ter 
plaetfebaerDPfpnPdntipael logijO pabbe/ Doo? fijn 
bomfie niet Do?Der laten b?eben/ maer be toerb ge* 
ben aen ben toren ban allebei / be ftobe en fijn aenbie* 
ben/ metten muureftaenbe aen’t3Hoo?ben/ baermen 
toerbO genoeg foube binbentot fijne bomfte toe/ bie 
fp begeren bat pp fopaefttotl fpoebigen/ alOboenlijb 
10/ (je. ^tt bafteel iO geftiept gctoceftbp gjopan 
©?aDe ban 25lotO in ben jare 1439. fuljc baitet ge= 
ftaenpaDDe ontrent 138. jaren. 

Jaer-Dicht. 

’tsLot ter QoVde bil lan Graef Van ~bLoIs VVeL 

geMaeCt, 
Es 7ta hondert aCht en dertlCh laer tot niet geraeCt- 

m Omtrent befe tijb breeg be $?tnte ban ©rangten 
i^^jnee abbmentie batter in ©?anbrijb eenige maren omge* 
JE,80' bocljt/ om Dem bet toare met bergif ofanöerfins/ 
tmt bat om te b?engen/ bat ppbaeromtoelacDt op fijn per* 
ter ccm. f0on ftaen foube / alfo be gene bie bet aengenomen 
Sea/ro Dabben /niet lange uitbiijben en fouben: Docp Daer iO 
fioeftt fo goebe Doo?ftcDugpciD in gepleegt battet niet en iO 
nmöciM gcattenteert. 
te beiie" -P Debbe Dier boren berDacft / bat be Staten ban 
men. ï^ollanD en ^eelanb ben i. j®oDemb?tO refolutie 

Dabben genomen tot berfefertDeib bet faben ban be 
Sanbe/ bie ftab ban 3Smfterbamöp beeenofbean* 
ber mibbel oberbomen. €n betoijle fp ban meninge 

<F*ï10-) toaren befelbc refolutie nu te toerb te boen leggen/ fo 
fullen top aiptet be felbe refolutie ban tooo?De te tooo?* 
be (tellen / en bosberg bcrljalentoat baer uit gebolgt 
iO* ’t ^nljoub ban be Doo?f5 refolutie toao alDuO: 

3Scfe A Lfo vele en verfcheiden advertentien en indiciën 
tsanrefO'' XT. dagelijx meer en meer hen openbaren , dat die van 

rnmnrtf» Amfterdam eenigen heimelijken handel drijven en 
fle gege* verftand hebben met Don Johan of eenige van fijne 
^nöctl aenhangeren en van fijnen gevolge wefende, waer 
^eünig door de lelfde Don johan te beter tot fijn quaed voor- 
en anüe* nemen met groten nadeel en bederf der landen van 
re Capfi Holland, en dien volgens van allen den gehelen Ne- 
om'ble derlanden , foude mogen geraken , fonderlinge fo men 
batiStes ten beften niet en is verfekert van eenige omleggende 
jlcrbam fteden, fo in den geftichte van Utrechten Gelder- 
Qrnom lan£d a als namelijk van de fteden van Overyflel, de 
toerïiere^ welke noch metten Duitfen garnifoenen zijn befet ten 
Sfdiige dienft en behoeve van den voorfz Don Johan, de wel- 
l^uice” kemen in’tfeker verftaet hem fo langer fo meer met 
taan groot krijgs-volk teverfterken, en fijneaenflagen op 
rangten. defe Landen te hebben. So is by den Staten van Hol¬ 

land en Zeeland verftaen en befloten , datmen by alle 
liftige wegen fal arbeiden devoorfz ftad van Amfter¬ 
dam te brengen onder de gehoorfaemheid en regerin- 
ge van fijne Excellentie; en die metter daed alfo te 
vereenigen metten anderen fteden van Holland, in¬ 
dien fulx eenigfins doenlijk fy, fonder langer te ver¬ 
toeven na de fatisfaöie, daer toe fy luiden fchijnen te 
contenderen, hoe wel, als langen dilay en vertrek 
daer in altijds gefocht hebbende, hare uitterfte mei- 
ninge na alle apparentie daer toegeenfins en is ftrec- 
kende. En hebben overfulx de voorfz Staten verklaert 
en belooft voor goed te houden en geftand te doen, 

J 
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indien- de voorfz ftad Atofterdam in eeniger manie¬ 
ren by eenige Overften, Capiteinen of Krijgfluiden 
in den dienft of eed van fijne Excellentie, mitfgaders 
de landen van Hollanden Zeeland zijnde, verovert 
en overkomen mochte worden , gelijk de voornoem¬ 
de allen en eenen jegelijk der vcorfchreven Overften , 
Capiteinen, Bevelhebberen en Soldaten, mitfgaders 
allen anderen , getrouwen dienaren , onderfaten en 
inwoonderen der voorfchreven Landen daer toe by 
defen autoriferen, mits dat gene onbehoorlijk plun- 
deringe, foulle, forfe en overdaed over eenige Gee- 
ftelijke of weerlijkeperfonen of goederen by yemand 
engefchiede, nochte aengerecht en werde. Daer re¬ 
gens de voornoemde Staten de voorfz Overften , Ca¬ 
piteinen en krijgfluiden te vreden zijn te doen eerlijke 
en behoorlijke recompenfe, of gefchenk, als nage- 
legentheid en alle billigheid, dat niemand reden en fa! 
hebben hem des te wandanken. Gedaen tot Leiden 
den i Novemb. 1577. 

r\ €n Dberftsm D!-rman LftUmg cn öcn «Dbcrften 
A^^onopDuööcn langen tijö ro^rcfponDcntte met* 
ten anöeten geljonöen / om De boo?!5 ftaö Pan 3Cm* 
fteröam te occuperen/ enflaööen tot Dien etnDege* 
touifct eenen peter JDtllemfoon Pani^aerlem/ Die 
onöer Dejrel Pan Doopmanfcijap op Ittent albaer te 
b?engen/ Deimclöft berftanD Daer binnen DaDDe/ en 
10 Den aenftag tot Perfcöeibnt rcifen Doorgenomen ten 
effccte te brengen/ Doel) öacr toaren of eenige Per* 
Dmöeringen Poo? gebalJen / of toeröe gelaten om Dat 
De ï^ince Pan «©rangten Den aenftag niet goeD en 
Ponö/ geltjb tb in Poo2gaenDe boelten PerftaeltDeb* 
be / fuljc Dat Den Poojf? aenftag Daer tjoo? uitgeftelt 
toerDe tot naDer gelegentDetD en bebeï. 3(110 nu De 
Staten Pan J^ollanD en EeelanD gerefolPeert toaren 
na De pacificatie Pan <0em/ en Dat tot DerfcDeiDen 
reifenbefoc6ttoa0/ om metDenlmben<©eDeputeer* 
De/ ooft Doo? tuftcfjenfpzefiinge Pan De Staten<6e* 
nerael of Dare <©eDcputeerDe / te Danbeien ban De fa* 
tiofacne/ Daer op fponDertgoubernement ban Den 
p?ince Pan «©rangien fouben bomen/ fonDer Datfe 
DenanDeren bonDen Perftaen/ enetnteitjbcnnocD fo 
Perre toa0 geb?acf)t Dat De p?ince ban ©rangien met 
Den lutben geDanbeltDaDDe/ DocD DatDctftonD aen 
De Staten Pan ^ollanD en ^eelanb/ om Deboo?f5 
fati0factie teacco^Deren: fobebonben De felbe a* 
ten / Datfe Pan De felbe ^tab bp De Poo?f5 fatt‘0factie/ 
fo Die bp Den p?tnce toa0 toegeftaen op D^n IniDen 
bepagen/ niet met allen en toaren berfebert / toaerom 
fp Die tn fulber boegen niet en begeerben te abbope* 
ren: maer alfo De Jp^tnce DenluiDen gcbooD alle Dofti* 
iitett mibbeicrtijb te Doen cefferen/ Dabben geacco?* 
Deert Dat Daer toebocr Pan PtP?e0 en oobpanb?anb 
met bleine febepen foube toerDen gebaen / en namen 
epentod De Poo:f5 refolutie / cm Dé Poo2f5 ^§taD bp al¬ 
le lifttge toegen te toengen cnber De gelioo?faemljeiD 
enregertnge Pan Den Poo2f3 pitnce. dBelbe refolu* 
tie alfo genomen 3ftnDe toerDe in Deliberatie geleiD/ 
Doo? toten men Defen aenftag beft tn ’t toerb foube 
Doen fteilen : einteltjb poo?geftagen 3tjnDe De^eere 
Pan^toteten/ peiling en ^onop/ foto goeD gepon* 
Den/ Dit Doo: Den oberften Herman gelling te Doen 
erploicteren/ obermtto bp fa lange Daer co?refpon* 
Dentie binnen gepouDen DaDDe/ en 3tjn Daer toe ge* 
Defttneertgetoeefttten PenDelenfoiDaten/ DaeronDer 
Capttein ^tclaeo öupcpaPer een foube toefen / Die aenfias 
Pan gcboo2te Pan 3CmfterDam en ober fulr De gele* op ^ 
gentljeib ban binnen toel bebent toao. 3Cl0nualle0 
fecretelijb gerecD gemaebt toa0/ en Datter Pier Pen* Ramen. 
Delen folbaten beimelijb in fcDepen toaren beftelt/ 
Die Den Doo? 9Cmfterbam fouben binben/ en Dat De 
anDere feo PenDelen Den Deo mo?gcno b?oeg mebe 
Doo? De l^aerlemfe poo?te fouben laten binben/ fo 
Deeft gelling Den 22 ^oDemtoiO met fijn eigen panb 
een 0?ief gefcp?epen aenDen©Perften«^onop : Dat* 
terttoe ©crommitteerbe Pan De Igetren Staten bp 
Dem toaren getoeeft en Dem erp?ejTelöbbebolen/ Dat 
Dp foube ften (fo *t mogelnb toare j Deo anberen Daego fwt 

toefenbe 
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*5? 7- Corlpronk der Nederland/è Beroerten. 5»o7 
SdiZ" to^nöe <§aterbag/tn alber paed een aenflag op 
fcöjüft tl^öam te boen / toaerom pp niet Ponbe laten pem uit 
«en <§o; pructjt ber buntnio biefe metten anberen op Oefen aen* 
nop' flag gemaePt pabben pem bertrcnber topfe te laten 

toeten / poe bat Op pem fo bed mogdflp toasf biena* 
bonb geteet gemaePt pabbc / om op ’ë anberen baegg 
ben z $ tuffcpen ttoe en negen uren in ’t toerP te (tellen/ 
betopleppbanniet meer njb-sgepab pabbe ban bien 
bag/enpemte benen baer ban nieten pabbeponnen 
abbertcren / fo bib pp nocp b?unblijp / bat pp ter* 
tfonb na fathamen flfêonicPenbam toilbefcpicPen/ 
en ben Jgopluiben albacrbcbden/ foppaen paecom 
pulpe mocptfcpicPen/ batfp pem terdonb met 150 
man te pulpe Pomen fouben/ en pier in boen/ gelijp pp 
bp pem boen foube alö pet ban nobe foube toefen. <©e* 
fen b?ief i£ gebateert uit Jgaerlem ben 22 Jlobembpjs/ 
ban iö ben 23 $obenb?i0 ’0rrto?0cn0 te acpt uren 
eer(t bp ^onop ontfangen / fo iP op ben b?ief aengete* 
Pent binbe: 00P mebebat pp te negen urenbeofelben 
baegö gefcpjeben pabbe aen gjonppeer 3©illem ban 
3©ijngacrben tot jBonicPenbam en l|ae(trecpt tot 
^arbam/ bat in geballe pp pulp berfocpt/ fp pem 
met pare gcpdebenbehs te pulpe foubenPomen. 4Ü11 
toaobe faPe alöuss aengeleib / bat ben boo?f* gelling 
enbeboo2f3Capiteinen ejrpjeffdijp belaft toèrbe/bat 
fpluiben pare folbatcn baer toe fouben moeten potiben/ 
geneplonberinge inber ^tabteboen/ nocp ooP geen 
b?anb te (ticpicn. ^erpalben bc boo2f3 gelling met be 
Capiteinen / bie bit erploict boen fouben /»metten an* 
beren bitnaerbolgenbe fcp?iftdijp contract gemaept 
pebben. 

WY hier onder gefchreven Hopluiden, Luitenan¬ 
ten , Vendragers , Sergeanten , Corporalen en 

famptelijk Bevelhebbers beloven en fweren hier met 
voor ons en alle gemeine krijgsluiden die fich defen 
voorgenoemden exploiét en aenüag tot dienft van fijn- 
der Princelijke Exccll. en dengemeinen Lands faken 
ten beften fullen gebruiken laten, dat wy den edelen en 
geftrengen Jonkheer Herman van Helling fampt ande¬ 
ren verordenten CommifTariflen,Hopluiden en geme¬ 
ne Bevelhebberen allen gehoorfamen willen laten, en 
wat ons van onfer voorfz, Overigheid werd bevolen en 
waerwy van hen befcheiden werden, ons goedwillig en 
getrouwelijk willen vinden en gebruiken laten, by den 
anderen leven en fterven, en genen den anderen niet te 
verlaten , by verlies onfer eeren : en voorts alles te doen 
en te laten,wat eerlijke krijgsluiden toeftaet en gebeurt. 

En ingeval God Almachtig lijnen zegen en vidtorie 
werde geven, dat ons fuiken aenflag gerede en wel ge¬ 
lukten , fo beloven wy Hopmans en Bevelhebbers, dat 
gener van onfen noch van onfer krijgslieden , hy fy 
groot ofklein hans tegen niemanden wiedie ook fijn 
mochte, hy fy geeftelik of weerlik, burger of in woon- 
der, Monik, Pape of Nonne , in’tgeringfte , of in 
’t meeften , met woorden of werken fich vergrijpen 
fal, noch ook gene Kerken, Cloofters, geeftelijke noch 
weerlij ke huilen , wiedie namen hebben : te overval¬ 
len , fpolieren of plunderen, dat wy t’famptlijk de hand 
daer aen willen houden, wy voor ons des ook mits de¬ 
fen verbinden en verplichten daer mede de felve ter- 
ftond, fonderalle genade, aen lijf en leven geftraft te 
werden. 

Hier jegens gelooft de voorfz Overfte Jonkheer 
Herman van Helling van wegen fijnder Excell. en der 
Staten van Holland, indien defen aenflag gelucken wil¬ 
de ,eenen jegelijken diefich in defen exploieft gebrui¬ 
ken laten,twemaenden foldye, fodie naadvenantelk 
een die by den Hecren verdient, hooft voor hooft te 
vereeren en fchenken te laten. 

En of het gebeurde, dat het geld van de twe maen- 
den foldye niet fo terftond voorbanden en yeerdig wa¬ 
re , en eenige vendels wederom uit der Stad en te rugge 
te fchicken goed gevonden werde, fo fal fich niemand 
hier in weigeren , fonder goedwillig en gehoorfaem 
vinden laten, des fal eenen, gelijk den anderen foin 
der Stad blijven, haer twe maenden foldije gegeven 
werden. Dit alles getrouwelijken te onderhouden,heb- 

ben wy hier onder gefchreven dit famptlijk, en een je- 
gelijk byfonder met namen en toenamen ondertekent 
den 22 Novembrjs 1577. 

3Nt alfobeftdb 3ijnbe/ alfo een jeqdtjp geoodofc 
toao binnen 9Cmflerbam te bomen / bolgenbe be pact* 
ficatie/ fo ié f rancoté Circourt/ Hieutenant ban ben 
boo?f5 gelling / namaelO Capitcin / met feben of acpt 
peefonen öaec pp pem op betcoube / ben fdbenabonb {JfJSr 
gereid binnen 2tmderöam/en pebben paer bien abonb tnacfjt 
ennacptdillegepouben/enbe0mo2gen0ben 23 5^0*banöe 
bemb?i0 3pnfe toel getoapent tuffepen acpt en negen 
uren uit beperberge gegaennabe ï|aerlemmer-poo?* poojt. 
te / en pebben albaer bc toacpt terdonb aengeballen/ 
be todPe pier op onbecbacpt en fo paedig oberballen . 
too?benbe / bat fp paer niet en Ponben ter toere ddlen/ 
terdonb bc blueflt namen / toerbenbe eenige ber felbec 
geguetden getoonb/ bc©oo?tierbiebefleutdenpab* 
be / bleef baer boob. 3£>e poo2tc albu0 obertoelbigt 
pebbenbc/ pebben fp buiten ber poo?te geroepen aen 
be anbere folbatcn in be fepepen berbojgen 5flnbe: bic* 
to?ie/ bicto’te/ bal aen/ bal aen / be ^tab ië on#/ toaec 
boo? terdonb be boo2f3 folbatcn met bier bliegenbe 
benbelen pen paeddnP te lanbe begaben en binnen ber 
«§tab togen / en be pookte befet Pebbenbe / togen boo?C 
binnen / fepietenbe na be gene bie op draet Dm toil* 
benbegeben/ enroepenbe bat ftep niemanbenfoube 
reppen / pen en foube niet mi^baen toerben/ treebenbe 
alfoboo?t0 tot op be merbt enbooj’t^tabpui#/ al* 
baer fp toeberdanb bonben ban ben bo?gcren en folba» 
ten bie be toacpt pabben/ foin’t^tabpui0al0opbe 
3©age. cipier toerb peelderpgebocpten/ enbleben* 
berbeleban beibe 3tjben boob. gelling fonb terdonb 
uit bat be anbere feg benbelen fouben pen paeden boo?t 
te bomen / ban ’t toag te bergeef# / fp en quamen niet/ 
en ib fiebbe menigmael gepoo?t batter een miober* 
danb i0 getoeed/ boo? bien be bneben fouben ingepou* 
ben pebben/batfp paer fouben tegen fulpen ure laten 
binben boo? be ï|aêclemmer-poo?te (fonber ban 2ïm* 
derbam mentie te maPen) fp baerom te J^aerlem boo? 
be poo?te toaren gePomen: boep toatter af / gelling 
en Preeg be toegefeibe pulpe niet / pp fonb 00P een bobo 
op ^eparbam aen hopman «©eraet ban 3©oerben 
ban ©liet albaer met nocp pet benbdban^aedricpt 
leggenbe / boenbe pem toeten / bat pp binnen 3ümder* 
bam toao/ en ben ^am in pabbe/ bat pp pem terdonb 
tot affidentie foube fenben fo bed bopcalg pem moge* 
IpPtoao: maeralfo be bobe geen fcpdjben en pabbe 
ban gelling / fomaePtebe Capitein ftoarigpeib al* 
fo op een monbelinge boobfcpap 3ijn bolP uitter derPte 
te fenben / bpfonber betople pp ooP geen bebel of fcp2p* 
beno ban ^onop en pabbe gepab (’ttodPbaecna alsS 
pet te laet toao / guam.) T©ie0 niet te min fonb pp ter* 
donbeen^ergeant na ?Cmderbamtoe/baerbanpp» 
^onop en ban pet innemen ooPabberteerbe: ^onop 
’t felbc berdaenbe / fonb terdonb J©r. 3©tllem ©arbe* 
fiuo aen ©elling met b2ieben pemgelup toenfepenbe/ 
en bat pp 25arbefiuo bp pem fonb om pem met raeb té 
aflïdercn/maer eer 23a2befiuö baer Ponbe Pomen/toaei 
pet te laet: toantimtbbelretpb toaren be hongeren en 
folbaten meed al in toapenen geraePt / en b?ongen feec 
pert tegen gelling en 3tjn bolP in/ fo batfe genoobfaePt 
toaren te toppen na ben ^ieutoenbpp toe / altoaerfp 
paer in ber paede toat befepantden / met Pidcn / pott* 
te-balpen en puioraet. Sïupcpabcro abbtjO toag bat* 
men eenige puifen foube in b?anb boen dePen / boo? be 
gene baer mebefp in ber ^tab cojrefponbentiepab* 
ben / baer toe gelling niet en toilbe berdaen / ttopffd* 
be niet aen pet ontfet banbe fco benbelen. ^pbebem 
paed eenige bjieben of billetten fcp’pben en in ber dab 
toerpen/ banbefen tnpouben: ^erninbe burgert en 
intooonbero/ nabemad gp nu etlppe (aren ban alle 
neringe en todbaert berooft 3pt getoeed / baer boo? bc 
arme burgerpe in grote befolaetpeib en beftoaringe I» 
3pn gePomen / en of toelutoe ©urgemeederentotbi^ 
berfe reifen feer peerlijPe pjefentatien en conbitien 3pn n 
aengeboben/ bie fp-luiben billiPaengenomen fouben « e 
pebben/ baer bco^ be^tab toeberom in paer fleur/ 

<©800 4 oube 
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„ oube brpbom en goebe nertnge pabbe mogengebracpt 
„ toerben/ fo en pebben be felbe 23urgemec|ïercn fidj 
3, in geenbcr billihpcib nocfj rebdijhpciD Hullen laten 
„ binucn / en 3ijn bp baren palfïcrrigen / objïtnaten 
„ boornemen geblebcn/ en bat om <Bon Sfan tecom? 
„ plateren / baerban fp-luiben nod* alle tochenbiber? 
„fetoiebenontfangen/ ’ttoelb tot bet armen gentenen 
s, burgeren laft en beftoartnge tenbeert. Eiebe bur? 
„gerst en intooonberst/ om u Uitben uit befer benauw 
5, Ijetb en beftoartnge te brengen / en toeberom in be 
3, oube nertnge en toclbaertte helpen / té ben <0berflcn 
5, fjonhpcer Herman ban gelling / uit ficrtelijft me? 
,, beltjben/mct etlijb hnjgstbolh pier gehomen/ enbe? 
„ looft ut’fampteltjbcn en een jegdijh bpfonber/ trou? 
3, toclijh toaerfcboutoenbe / bat gptimet toijf en hin? 
„ beren (itl in utoe puifen toilt pouben / fonber u tot 
,3 regentoccr te frellen / Ijp belooft u bp €belmnité 
,, troutoe en gelobe / bat f)p fulb regiment ober 3i)n 
3, hrpgëbolh pouben fal / bat niemanb ban be felbe 
,, fiep aen eenige menfepen/ ppfp téie ïjp toil/ gecfïe? 
,3 bjb of toeerlijh / JiBonichen / ©apen / jonnen of 25a-' 

* „ gijnen met tooorben of toerben in ’t geringftc en in 
33 ’tmec|ïc fal bergrtipen ofeentg lecb aen boen/nod) 
3,00b eenige fterhen/ Cioofïergt/ geeftelijbc of toerrit 
,,he puifen/ toiebieoob jijn mogen / teoberballen/te 
„ beroben ofte plunbereu. ïBaerom Ijabbc pp ban ooh 
3, ficl) aengebangen te fepanfen / om 3ün bolb bp ben 
,3 anberen te bouben / baer met genen menfdic fal ee? 
3, nig leib gefdjten: maer ftelb gp-luiben u ter tegen? 
3, toecr/ toilmen niet alleen ben briigOliubenbe^tab 
3, pjpet geben/ maer oob aen allen pochen aen b?anb 
33 fïehcn / ’t toelb gp até ban niemanb anöerë até u fdfst 
,3 hebt te blagen. i©it té u luiben uit goebpertiger trou? 
33 toer meninge ter traerfdjoutopigc gefdj?eben. 

mibbclertijb guamen be Doggeren fïerh aen met be ttoc 
benbelen folbaten bic fp in ber ^tab pabben / met 
oob ttoc fiurhcnö gefeputé / enbielen feer fellijhtottc 
felbe in/en toaren feer moebig/ obermité fp fagen 
batter geen ontfet nod) pulpe boor penluiben en quam/ 
in boegen bat cintlijb ben boornoemben ©bcrflen ©el? 

©en©-- Imgmetccnfdjoot ban pet grof gefdjut boob gefepo? 
berfteu tcn fjet gcbaen / en pet pert fonb be 
5S"8 folbaten in be fdjoen / (fo men fetb:) toant föupcpa? 
tïoaö gcj ber toast tod in perfoon inbc ^tab bpbit erploict/ 
frflottn. maer ^jjn dgen folbaten en toaren baer niet in / fo bat 

pp ben ©berfïcn boob 3ijnbe /niet bed ontfidté pabbe. 
<©ctoijlebcb?efeonbcr allen toast/ baer nod) een an? 
ber ongduh toebid/ bat bp ongdtih pet bier in een ton? 
nehen met buferuit quant / boe foept een jegdphen om 
een goeb peenhomen / en namen be bluept ter poorten 
uit. £ïupd)abcr bluepte in een puté baerppficpge? 
bangen gaf/prefenterenbe beel rantfoen/maer een ban 

«kapitein 3pn oubebpanben/ bermooebepem met hoelen bloebe/ 
jaiciacsj g{f0 Gin{i befen acnflag te niet fonber groot berlieö ban 
Srtoab bolb / ban beiben 3tjben. ©de meenben batbpaibien 
met lioc-- gelling toegdnten pabbe in tijbet branb te frid)ten/ 
ka tiioe- ’t fdbe een fepdh onöer ben burgeren gemaeht fou? 
maan bepebben/ baer toe pp tod rnibbcl pabbe/ alfo baer 

5 ’ nod) eenige pemtelijh binnen toaren / bic fulje fouben 
(F- 3«0 gcbaen pebben / bp fo berre Pp pet tehen baer fp op 

toaepten gegeben pabbe. ^De felbe quanten baer na 
onbeftentenonbefepabigt baerban / oohbleeffecreet/ 
en en toerben niet bchcitt be boteren bie ban ben fe? 
cretenacnpagtoijien. 

i©en fdfben bag té abonbö te aept uren hreeg ben 
imS <6ouberncur ^onop be njbinge ban pet mifluchen be? 
3,'onh, feö aenflagö / boo? fcpnjben ban ben €apitdn <gionh- 

peer <£3eeraert ban iBoerben ban ©liet / toiens b?ief 
5JnCrit tb pier bpboege / om bat be felbe quam uit een ^erge? 
ïiaocr- ant bie be fahe eeusibeeté gefien pabbe. 
öfit ban 
Xn Tö nebbe (fcib pp) utoer (Irengpeib gefepjebett / bat 
'iBoubcc; J-Den ©berften gelling binnen ^mflerbam geho? 
nrucèo’ ntentoasfntetacpt benbeté/ maer pet té <©ob betert 
>m' mtpiiht / be bobc feibc mp met aept benbeté: maer 

J’ baer toaren maer bier benbeté. 3Dacr toaren 17 ban 
” ^dltngö folbateninbc^tab/ biebe toad)t boojfia? 
” hen en bc pootte innamen/ fp pebben ben 3Dam m ge? 

pab/maer be 2©aeg hottbep fp niet in hepgen/maercc 
fp toaren tod biet uren op ben 3£am/ fppidbenmetcc 
öenbpanb fp?aeh/ en baer en tuffepen machten pen<c 
be burgert (ierh en bieten bapper aen/ fo batter beelcc 
bolrgebleben té/fo burgert até folbaten: onfefolba? “ 
ten pebben pen bapper getoeert / maer fp toaren te 
ftoahbanbolh/ fo batter een benbel binnengebleben <e 
ie / en mebe grote fepabe en berliee onber be folbaten. ‘c 
3Ih toil utoer (Irengpeib gebeben pebben one te abber?cc 
teren / oftopbefd)epcn bie na 2tm(ïerbam enj|aer?{e 
lem paren toeg nemen / fullett laten paperen of niet.<c 
3©ppoubenfcop tot fcp?tjbene banu€bdpeib: metcc 
paefi op ^arbam ben 23 iSobcmbjtéanno 1^77. on?<c 
ber (ïonb/ <©eraert ban aBoerben ban ©liet &. tc 
onberbanige bicnacr altijb bereib. a 

<Be Staten ban ^oilanb en üeelanb be njbinge 
hrijgenbe/ bat befen aenflag/ bic fp fo fcher Dabben 
gepouben/ foqualph geluht en afgelopen toaè/toa? 
ren baer in niet tod te bjeben / fo om battet fonber toe? 
te en ronfent / até ooh gcnüegfaem tegen ben banh ban 
ben©?ince ban ©rangien toast gefepteb/ bie’t fdbe 
feer qualijhen fcube nemen / até’ mebe bat pet be ^ta? 
ten <©cneraci ban alle be ^eberlanben ooh qualij? 
hen fouben interpreteren: toaren ooh bebroeftombe 
boob ban ben ©herpen gelling / enboornemeüjhom 
itupepaber bie ban ’t begin ban b’oorlog gebient en 
pcm feer bromdph alfpbst gebragett en gequeten 
pabbe. 

iBie ban Imfïerbam pebbenben 27 .©obcmbjté jj* 
pare hlacpten bp miffibe aen ben Staten <©enerael Die ban 
gcbaen ober ’t gene penluibentoeber baren toast: feg? amftcr* 
genbe / bat be graten ban ©ollanb bc itcratibe miffi? 
ben ban ben ©rinre ban «Brangten niet en pabben ge? ten 
obtcmpcreert/ nietjegcn|jaenbe penluibcr <©cbepu? «traet 
teerbe lange tpb berbolgt pabben om eeneinbeban 
befattéfactic te pebben. €nalfo bolgenbebe©adfi? banmol» 
ratte een legclph geoo?loft toast binnen ber (Tebe te ho? lQnD. 
men/ fo toao gebeurt / bat etlijfcc folbaten in bienp “ 
ban be Staten ban ©ollanb 3pnbe/ binnen ber fd?ct 
ber ^tab gehomen toaren/ bc toelhe beo morgenst on? c 
trent negen uren een ban be poorten ber «^tab pabben ‘ 
betoelbigt/ boob fmptenbe bc burgeren enetltjhefol? 
baten bie albaer be toacpt pabben / ( berpalenbec 
boorté befahe até boren eenstbeeté tégepoort/ boep 
t’parenfdjoonflen) enfeggenban boorté bat be^ta? cc 
ban©olIanbpcnluiben beletten/ batfebe brurptbancc 
be©adfiratie niet en mogen genieten / boor bienfp 
penluiben niet alleen feduberenban be negotie: maer tc 
ooh niet en gebogen / batfc be bictualte en alimen? cc 
tatie/ totpaerbpleben bannobe/ moepten hrijaen: a 
hlagen boorber/ batfe eenige maenben gefollidteert {C 
pabben om eengt tot een abfolute fatiofactie tc mogen (t 
homen / ban toast bp be Staten ban ©ollanb altijb ge? tc 
retarbeert/ en alfo gebtirenbe pet felbe bertrehenbi? tc 

I lap pen-luiben be oppugnatie toast gefepieb / baer cc 
i boor pare burgeren gehomen toaren in groot pa.3art (C 

en perieul ban lijf en goeb tc berliefen / ten toare (0ob ec 
penluiben miraculofelph betoaert pabbe: fo toast paer? (e 
lieber berfoeh bat paer <Bcrto. fo bde toilben befoig? tt 
neren / batfc tot eintelijhe fattéfactie moepten homen/ cc 
en bat penluiben in be fdbe toegelaten toorbe temo? {C 
gen in folbpe pouben 600 burgeren en mtooonbe? <c 
ren/ omgdphe en anberc inconbenienten te berpoe? {C 
ben/en batfe ooh beprofyten banbe©actfiratiebol? {6 
homdphen moepten genieten/ berfoehenbe baer toe (C 
pen luibcr faborable afftfientie en troofïdphe am?(6 
tooorbe. 

5^e Staten <©enerad befe miffibcontföngcn/ en 
baer beneff enst monbdinge gepoort pebbenbe be hlaep? 
te bp be Ctebeputeerbe ban 2lmfïcrbam gcbaen / peb? 
ben be miffibe boorf3 gefonben aen ben ©rmd’ ban <B? 
rangien/neffenst pare miffibe banben inpoub até bolgt 

A/TYn Heere. Alfo huiden die van, Amfterdam ons 
-‘‘^hebben geklaegt en ernftelik vertoont den gro- Staren 
tennoodjdaerin fyhenden 23 der voorleden maend 
hadden gevonden , door het bedrijf eeniger Hol- 

landfer cehan 
®ranjj(fn turpfnDfïi’oVctlielhngrlwuïlRigfröflm. 
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landfer Compagnien, hebbende beftaen de voorfzStad 
te overvallen , hebbende eenige foldaten hen verbor¬ 
gen in fchepen , tervvijlen dat d’andere de wacht ver- 
meefteren fouden, om door dien middel de Stad in te 
nemen en de borgers te overvallen, ten ware fulx Go- 
des voorfienigheid en kloeke wederftant nietenhadde 
belet. Wyen hebben noch willen noch konOen nala¬ 
ten uwe Excell. des deelachtig te maken, voegende by 
d’onfe de copie der gener die ons die van Amfterdam 
gefonden hebben. En voorde refte feer ernftlijkver» 
föeken,dat gy daer op wilt nemen forgvuldig regard, 
want het is te beforgen dat vele quaed gevoelen geno¬ 
men hebben , loom dat ’tvoorfz attentaet direótelijk 
ofregel-recht ftrijd tegen de pacificatie van Gent, (wel¬ 
ke die van Amfterdam behoren te genieten) als van 
buiten den handel van tradtate tuflchen hen eri die van 
Holland, tegen welke fy niet en behoorden te verme¬ 
ten j maer van póinct tot poindt t’onderhouden, tot 
hetgemein befte, fowel voor hare volkomen fatisfa- 
■dlie, by U Excell. belooft,als hare onderwerpihge, 
jn voegen dat die, wélke van de daed niet en zij n gein- 
formeert, van de daed niet min en konnen als quaed 
Vermoeden hebben,fiende dat d’eenpartyeoprechte¬ 
lijk, en d’ander bedrieglijk en argliftig handelt, ’t Welk 
öorfake is dat wy wederkeren U Excell. te verfoeken, 
dat het de felve believe behoorlijke informatie daer van 
te nemen, ren einde de felve gefien, de onderwinders 
yan dien fodanige ftraffe ontfangen, als desfelfs difcre- 
tie fal bevinden te behoren. En daer en boven dat U 
Excell. goed vinde metten eerften aen die van Amfter¬ 
dam te depeiïcheren hare gepretendeerde fatisfaélie, 
Een latende genietende pacificatie van Gent, daer in 
Ü Excell. ons een feer aengename fake doen fal, en ful- 
len God bidden u, mijn Heere, te geven een geforit en 
Üangleven. Uit Bruffelden 7 Decembris anno 1577. 
Onderftond U Excell. dienftwillige, de Staten Gene- 
frael van de Nederlanden, lager, ter ordonnantie van 
de voorfeide Staten , en was ondertekent, Cornelïus 
Welemans: Het opfchrift was, Aen mijn Heere, mijn 
IHeere de Prince van Orangiett. 

, <©e p?t'ttüe ban Grangten nam feer quaïpb ’t gene 
6p die ban Rolland tn öefen boorgenomenen gedaen 
toaogetocefi. Staten ban Rolland en Zeeland 
om fijn Grcell. cenig contcntement te geben / en öe fa» 
bete ejeeuferen/ fonden febere bare gedeputeerde aen 
fijn excellentie: ben felben aendtenende batfe bol» 

„5 geno fpn fcljrijben / die ban Amfterdam booi affebeid 
Saerom hadden gegeben / nopende d’afdoeninge bpben ber» 
J^ta' foefjt ban alle berhinderinge en Oeletfelen/ bic fpfei» 
asa ben ben gebaen te toerden in ben negotie enbanbelin» 
tnz.ee> ge /te toetert: bat fp den Capiteincn fote toateralo 
iflnb te Eanbe gefebreben hadden/ die ban 3fimftcrdam alle 
Sonbcn toeboeringe te laten gefebieben ban ’t gunt tot nood» 
öe&ben/ b?uftigebehoefte bande burgerden intooonderO al» 

daer fotibe mogen dienen / fonder onder bcbfclban 
dien eenige amunitic ban oorlog/nocb febepen/of bolb 
ban oorlog/ of die eemgftno fufpett fouben mogen 3ijn/ 
nabeboo?f3 ,g>tadte laten bomen / ban met border 
adbijO en boortoeten ban de boornoemde Staten. 
3©elbc toeboeringe fp luiden die ban Amfterdam niet 
en fouben toegelaten Hebben / ten toare getoeefi ten re» 
fpecte enter obediëntie ban fijn Grcell.door iteratibe 
febrnben ban de felbe fijn Grccllentie / (daer af die ban 
Sfimfterdam/ ’t dubbelt bobbende/ ober al en aen ee» 
nen jegelijb toaren bertonende) aengefien de Staten 
genoeg berfebert toaren ban de murmuratic die al» 
daer onder den bolbe begon te tijfen uit fabe ban alre» 
bande gebreb en bpfonder ban den brand en turf / daer 
ban aldaer geen pjobtfie of boorraed en toatf/ bpfonder 
onder den armen en gemene burgeren/ gelijb daer 00b 
toeintg probtftc toaö ban boren en goeden dranb: dat 
00b bp de uitgetoebene borgeren ban Amfterdam of 
baer gecommitteerde feer toerdc getnfificert en aenge» 
gouden/om die ban Amfterdam meeren meer te be» 
nautoen/en ban alle toeboeringe tefrufïreren/Dem 
beblagende ban de fatiofactie / de toelbe fijn Grcell. in 
beelpoincten fcbccn geneigt tejijn (fofp luiden ber» 

Ütetie» 
hen ban 

(lag op 

bant re 
jboen. 

(londen) den 25urgemecfier0 en fTegeerderb ban 2£m» 
fierdamt’accorderen/na breder deductiebandcruit» 
getoebene fcfjjiftelpe doleantie / die de boomoetr.de 
Gedeputeerde fijne Grcell. toaren bertonende: daer 
bp boegende de f toarigbeden bp den Staten en bpfon» 
der ban dieban’t|Soo?der-guartier op de boorf3fa» 
tiOfactte gemobeert/ die egeenfmo geraden en bonden 
in de felfde fattOfactie bolder te procederen / obetmitO 
Oet ebident periculengroot achterdeel dat dacrdoo? 
deSandenban Rolland en confeguentclijbdcnande» 
rengeunieerden #?obincien gefebapen toaooptebo» 
men: toant fpban bcrfcfieiden toegenbcradbertccrt 
en bericht toaren/ ban feberen BetmeUjbcn liandei/co2» 
refpondemie en bet (land titffcfjcn <©on Soban en de 
ïlegeerdero ban 2tmfierdam:gelpb oob genoeg hlacr» 
lijbtoaotebemetben uit bet beleid op defefatiOfactie 
geballen/enban ’t gunt binnen Amfterdam dagelgt 
gefcidtoordebpdeprincipdtenalöaer/cn datter siocb 
onlanropden ^redibfloeï toag bermacnt/ om €>od 
te bidden boorden goeden boortganb baneenbetme» 
löbefabe: mede datter dagebjr boden liepen tuffebeh 
<©on3Janen die ban 5imjlerdam j fulr dat die ban 
2Cmf!erdam door diefatti^factie hebbende allenabi» 
gatie ert boopbandel / middel fouden bebben getjaü 
banbenteboorfien banfebepen ban oorloge/met al» 
rebande amumtte daer toe enter oorloge dienende/ 
infgelör be fregucntatic ban alrebande foorte ban bol» 
be / en onder fcijbnfcl ban hooplieden cn bootggefcllen 
benteboorfienen teberlïerbcn banbröoobollttetoa» 
teren te lande/ om eenige omleggende fïeden en ba» 
benen te befpringen / en ben meefïergte maben ban 
eenige 3ee;'gaten/ of in allen geballe/ fo fp daer toe 
niet en bonden gcraben / ten minfien die bah Rolland 
en Utreelft/fobeeï bnjgö en ommcflengtemahencn 
te cauferen / dat fp grote botten ban garnifoenen in de 
omleggende Steden en Sterbeen fouden bebben te 

,Jdragen/ en geen middel om d’andere Probtncien te» 
gen 3&oh ^Jan te affiliëren: bpfonder fo men berftond/ 
dat bp <©on ^art fo groten apparaet ter oorlogs toet» 
degemaeftt / ett opentlgb moebt blijben ban ds tnu? 
tuelebrundfcbap en fabeuttufifeben ^on^aneti die 
ban 2ïmtterdam/fouit ’tgunt I^on San ecrtödef in 
fabeur ban de felbe ban Amfterdam opcntlgbaende 
Staten <0encrael fjadde berfoebt en berblaert / uit 
Statiën of ^pangten alleen tot bm-ücderfccourgte 
totllen bomen: aio bpfommigcpropooftendie bpde 
principaleban 3£mftcrdam gebruibt3ijn/ endagelpr 
gehouden toerden ter eere ban 3©on San / berfmadtn» 
geenotieere ban fpn €rccllentie cu der Staten/niet 
fonder beroemelijbc dreigementen ban toebomende 
beranderinge. J^ier bpgeboegt dat die ban ^tnftcc» 
dam door middel ban de fitiofactie in de bergaderin» 
ge der Staten ingelatcn 3ijndc/fcbone oorfahc enge» 
legentbeid fouden bebben om de fabe ban <©on San te 
borderen / en de gemene fabe banden Slande grote 
nadeel en bcratbtïtfoc te doen / tn der boegen dat rnttf» 
dien begoten io getoeefr fpn ^rincelpbe €rcellentie 
’tberfoebban de boorfebreben fatiOfactie tebertree» 
ben en uit te ficllen/ mito dat fijn €rccilcmic bande (F, . 
boorfebreben mortben / den Staten bp bare <*3cde»v ’s 5 7 
puteerde foude toerden metten eerften geadberteert * 
getoorden. €n daernaertoederóm door dc deliöcra» 
tie ban ’t afbaerdtgen der Gedeputeerde op dc lafi cn 
tngructie ben-licden mede tc geben / dcfabcgcrefu» 
meert en in communicatie genomen 3ijnde/ toao de 
tpdinge ban ’t gctoeld/ daer mede 5©on San ïjem toao 
bergerbende/ daer öeneffeno ban de beranderinge tn 
©laenderen gebalien / dagciijr meer en meer toaf» 
fende getoorden: fo toaO propooft gebonden / cn goed 
gebonden om tot berfebertbeid der fabelt ban de 3lan» 
den / niet alleen ban Rolland en Zeeland / maer 
oob ban allen anderen j^cdcrïanöfeit probtneien/de 
ftad bah Sümftcrdam bpd’ecn of d’ander middel te 
oberbomen/ fonder plondcringe of obet daed / ober 
borgeren en intooondcren / gccgclijb en toeertijb / daer 
op oob etnOelijb beguit toasS genomen / aio bp dc acte 
ban den eerften Jtobcmbrtd/öte de Gedeputeerde fpn 
Crcellenttc bertoonden / en bier boreno iO gcinfereerc- 
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^ebbcnbe öc Staten alom boen bebeïen alle goebecen 
cnpecfonen banbe tegentooo?bige intooonbecen ban 
tcmiïecöam acn teftouben/ enboo?befe oo?fafteben 
fdücn boo?tS alg? bpanben tebeftrtjgen enoo?Ioge te 
maften/ om ften met rebelijfte conbiticn/ tot berfeftert? 
Deitt ban ben &anbe / en ben uitgctocfcncn getroutoen 
burgeren btcnenbe/ toebcrom te Diengcnmgoebcen 
bade bereentnge metten anbecen fteben en libmaten 
ban ^ollanb.<©aer toe be «©ebcputcerbe ban.be ,g>ta? 
ten ban ïfollanb en Eecïanb fijn excellentie feer crn? 
deüjft en onbccbamglijft toaren öibbenbe beftanbte 
bjtücn ftouben / en fo bele te boen / bat ’t felbe / om be 
boo?f? rebenen cn bie fijn Crceli.gelieben foubebaec 
bp te boegen / bp be generale Staten boo? goeb acn? 
geften en genomen mocftte too?bcn / te meet / fo ’t ge; 
mene bolft binnen ï^olianb/ baer na fo feec beciangben 
en riepen/ bat fonber baer toe geoojloft te 31)11/ fcftijncn 
alle faften ten quaebdentc nemen en te butben/ enbe 
boapencn fclfö te toillen aenncmcn. 

23abcn ooft fijn Creell. in’t goebe té toillen nemen 
en berftaen/ bat be Staten ban ’t boo?f3 opfct fijn €jt? 
ceil. nier en ftabben gep?eabbifccrt/ alfo’t felbe met 
goebe boo?bacftt toasi nagelaten/ ten einbe fijne $2. 
Crcell. baer mcbc niet en foubetoerbcngecftargeert/ 
inbien ben aenfïag geen of qtiabe effect fc2teerbe: maer 
bat fijne Crccll.met goebe rebenen mocftt p?etenbe? 
ren ban ais jujtc ignorantie, 

;© e p?ince ban ©rangien be rebenen en ercufatien 
|p?<ucm tsjd oberbaegen fteöbenbe/ liet ficlj eenigfinS contente? 
ranaicu Wbocft toaS fijn meniftge batmen niet en Dabben be? 
ant" ftoo?t met fobanigc maniere tegen bie ban tCmfler* 
taocjb bam te p20cebcren / noeft ooft fuljc niet geattenteert tc 
E?' ^c^n fonber fijn toeten: toant alftoetoelftpmimet 
oan set gocber eonfdende mocftt allcgeren jude ignorantie 
crpïoict nan ais gcftab te ftebben/fo fonbe ftp nocfttans met bè? 
JgSjjl ter rebenficft ftebben ftonnen acn be Staten csenerael 

ercuferen/ enbe felbe baer toe bctoeegt ftebben geftab/ 
of bat fpfjenïufbenboen fouben ftebben boo?goebge? 
feent / of ten minden beter gelet te ftebben batbcarti? 
tulen ban fattsfactie tot meerbec betfeftertfteib ban 
benSanbe fouöe ftebben geb?effeert getocnben: bocft 
betoijlemenbe faftenuniet anbers en ftonbe maften/ 
ban bie toas/ moflmenfienfotoel be Staten <©ene? 
rael/ ais bie ban 2Cmdcrbam contentcmenttegeben 
tot mcefie berfeftertftcib ban bet Blanb. 5©e C5ebcpu? 
teerbe perftfleerbcn baer bp / bat be Staten ban ï^oï? 
lanb en Eeelanö ganfcftelpgerefolbeert toaren / niet 
op te ftouben bie ban 38mftetbam/ ftettoare bp ac? 
t002b of met getoclb / te boen b?engen onber fijne Cr? 
cellentie goubcr nemente /ftet ftojï e toat ftet mocftt / al? 
fo fpluiben anbcrfins niet cn ftonben berfeftert 3ftn. 
^e ©?inee macfttc baer grote ftoarigljeib in / feggen? 
öc battct beelgoeb.eien blocb.ö ftoflcn foubc/ termen 

. fobantgen ^tab met getoelb foube bebtoingen / ban 
fp feiben goebe aöbertentie tc Ijebbcnbanbconeenig? 
Ijeib/ bie baer binnen toasi/ boo2begencbiebaer ba? 
gelijruitberrroeften enoberguamen/fo batfegoeben 
moeb Ijabben batfe be felbe tocl fjaefl baer toe b2engcn 
fouben/ om be fatiöfactie oprebelijfter conbitieaen 
te nemen, ^p ftabben ooft alle ftoarigfteben tocl 

„ oberbacftt cn oberleib / tolden ooft tocl be grote ftofïtn 
öiefe fouben moeten bifpenberen/ bie op i?oooo gul? 
benei geraemt toaren / alö fp’t felbe met getoelb fou? 
ben moeten ftrijgenjftoe toel fpbe felbe bpertrao2bi? 
naris quonfatie fouben moeten binben/ en qualijft 
fouben 3ijn te beftomen/ batfe noefttanti oo2baerltjft 
bonben/aUeg nicttcgendaenbc/ nietopteftouben/ 
boo? fp banbe felbe flab ban 5ümflecbam berfeöert 
toaren. 

^>en lefren <©eccmb2isi iei jBeefïcr 3©illcm25ar? 
bcfiu.s metb?iebenban crebentie ban ben 28 berfel? 
bcrmaenbftcmgegebcnbp be Staten ban l^ollanb/ 
getoeed tot 3ïmflerbam bp be 25ucgemccfïeren en 36 
itaben collegialiter bergabert 3ijnbe/enfteed albaer 
obcrgelcbcrt topic ban be acte ban refolutie ban ben 
i J^obcmlmö/ feggenbe ’t felbe be topte te 3ijn ban be 
tommifTie bic gelling en anbere Capiteinen gegeben 
toasi / bp be Staten ban üollanb en Eeelanb / om be 

boo?f3 fïebeban SCmfïerbam te bebilligen / én btibec 
be unie ban bie ban ^ollanb en Eeelanb te brengen f 
en bat uit be felbe toasi blftftenbebat be Capiteinen 
noeft ftare folbaten egeen lafï en dabben om ecm'ge 
plunberinge te boen: en ftoetoel baer na in ^anuarta 
be Staten ban ^ollanb tot «©elft bergabert 3ijnbe/ 
bie ban SCmfïerbam ftare <©ebepnteerbe albaer ge* 
fonben ftebben/ om ban be fatftsfactie een einbe te 
maften / fo en ftebben fp niet ftonnen acco?beren/fo bat 
baer naer bag geraemt ig in bcnï|age te compareren 
ben 15peb2uarp. HQibbeiertijb bebenbe Staten boo? 
9Cm|terbam ftomen gionftfteer ^irft ^onon / (0ou? 
berneuc ban ftet ^oo?ber-quartier met etlijfte baenbe? 
len folbaten/ be toelfte ftet Catftuifer-ftloodcr in nam/ 
ftem baer bcfcftanfenbe en op anbere plaetfen/ baer bp 
noeft fenbenbe ben Cberflen ^felftein met 6 baenbe? 
len/ enbebenbe paffagiefulr betruiten batter niet in 
noeft uit enmoeftte ftomen/ fonber belieben ban be 
boo2f3 beleggergi/ fo top in ftet nabolgenbe boeft boo?tsS 
berftalen fullcn: mitfgabersi ooft ftoe einteiijft be fatif? 
factie geacco?beert isi. 3©p moeten nu eerfl eenen 
fp2ong na <6?o^«mgen en be quactieren ban ©2tef? 
lanb boen / bieanber.si fouben menen bat topftenlm? 
ben gefjeei bergeten ftabben. 

^oeft fullen eerd berftalen ftoe bat ben 11 |§obem? <6Crt 
berbesijaerg 1577. abonbSnaftalfbijfurenfiefto? €om«< 
penbaerbe eene erfcfeicftclijftc Comete in ben 15 graet 
Cap2iC02ni of bes ^tcenbor / ben deert 3ijnbe als'een ^ffcSn 
roebe/ entoaö fcft?icfteftjft om aenfien/ fpfionbfeec gefiranr 
lange / ja bpna ben geftelen tointer/ in ’t eerde feer ftel? 
ber/ftiaer en lanft/in ’t beginfel toasi fijn coleur feer bie* 
rig en roob/ na bleftcr/ fftn deerte drsftte ban ben 3©e? 
den ten Coden/ en bufgbe (ïjn 3ftbena ftet butben 
macnfc toijsi/toat ftol na ben 3utbcn. CuffcBen ben 22 
en 2 3 ber felber maenb fijn ooft ter ^eibe / een 3eebo?p 
niet berre ban jBonder/ aengeftomen 13 of 14 
biffen/baer ban albaer b?ie gedrant $ijn. (Ce bo?en ben 
2 gulp toasi in t ^cftelbe ter ^aftingen ooft een ï® al? 
bisi gedram/ alle ban befoo2te biemen toatecblaferiS 
noemt / ’ttoefft al bp be geleerbe en oube geftoubm 
toeeben boo? teftenen ban toeftomenbe ongeliw&em 
©an befe Comete ftebben bcrfcfteïben geleerben ge? 
fcft?eben en gefudineert/ batalleCometenofd^^n 
met deert boo?boben 3ijn bangroorquaebenberan? 
beringe / en fo top infien toillen ftet quaeb / jammer en 
be beranberingen bie ftier na gebolgtsijn/ top fullen 
befe ooft toel boo? een boo?bobe ban be felbe mogen 
ftouDen. 

<De <©?abe ban dennenburg/ ^eere ban ©iie/ £ant> 
^tabftouber en Capitein<!3eneraelober©?ietranb/ óagte 
<©20eningen/<©mmelanbcn en C>?ente/ftabbe ten ber? 
foefje ban be Staten ber Cmmclanben in 2fip?tli een • 
Sanbbag boen befcft?ijben/ baer buiten latenbepa? 
do?en/ ïjoderen/ ©tcarien en anbere/ bie fp (te toeten 
bic banbe <©mmclanbcn) fudineerben batbanoubsi 
geen Staten ber Cmmelanben en toaren getoeed/ 
ban metter tijbboo? abuis ban be dab <©?oeningen 
baer toaren tngeb?ongen/ ftebbcnbe baerom alleen 
bcrfcft?ebcn 5übten/ gelaten / Cbelen/ ^oofïingen m 
Cigenerfben. Cp befen Hanbbag fteeft men gefp?o? 
ft en ban o?b?e te dellen tot toeberdanb ban be bpanben 
ban ben gemenen Xanbe / ban be geftoo?faemfteib ber 
3^o, IBaj. en ber generale Staten / na bermelben bec 
pacificatie ban <6ent: toijberban bo?bere faften en 
gefcft?iften ben Cmmelanben in ’t particulier roeren? 
be: en toerbe ooft mentie gcmaeftt ban ftet berbonb mdaiu 
tttffcften bcCmmelanben enbe dab Cteoeningen ge? ^ 
ntacftt in benjare 1482. ’ttoelft bic ban be <©mme? Sono 
lanben fudineerben ben 17 ganuarp op eenen geme? tuffcöcn 
nen Sonbbag binnen <0?oeningen m’t|©inreb?oe? 
bers ftlooder opgefeib tc ftebben / met acten en 3egelen ? 
ban ©?cbctoolt/Sangetoolt/ï|uifinge/3fpbeleaelanb/ nfngm 
aismetecnjegeluitpber ï^ooftmans bienaerS quar? ‘,anör” 
tier/baer met ftet boo?f3 berbonb ontjegelt/en be <©m? 1+ 
melanben in ben berbonben genoemt/toeberom op fta? 
re b?pe boeten gedelt toaren j fulr bat bie ban be 
Cmmelanbcn meenben batfe met ftet opfeggen bes 
berbonbS alle ftare natuirlijfte b?pfteit aller ftoopman? 

feftap 
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fel )ap en banbelinge befeomen babben. Jj^iet tegen al* 
leg teerDen Die ban Der (lab ©doeningen/ Dat Die op* 
(eg ginge ganté nul en ban ontoaerben toasr: en want 
bai lt OOfe toaö pjefCCtptfe / en ufucapio foederis, fo toa» 

, m \ Die ban De ©mmeianbeu ban meninge be b2Pbeib 
toe Derorn te gebuu&cn en aen paec te nemen* Ifier 
boi 32 hielen beel ttoiften en berbittectbeDen/ fo Dat 
De n EanD-Dag genoegfaem tenietenb2ucijtelooj$af* 
rif p, om Dat oofe Die ban doeningen fuftineetDen 
tn mSanD-Dag niet na behoren befc&eben te 3ön / en 
n iet fterfe genoeg om te rcfolberenofbejluiten. ©en 
) i£anD-Dag alfo met ongenoegen cnbctbittertbeibge* 
i (ïpetDen toefenDe/ fo hebben Die ban De ©mmelanDen 
raeDfaem gebonDen/ Datfe tot onDerbouDinge ban 
b2eDe / niet gelpö alle b2plm& en gereebtigbeib aen 
ben en totlDen nemen/ rnaer totlöen alleen in een fa* 
fee befoefeen/ namentiijfein betb20utoen/ en Datoofe 
«iet ’t gantfcïje SanD D002/ maer op ttoe plaetfen bet* 
re ban doeningen gelegen/ namemlp tot ^pbe* 
buccneninDejBatne/ Detoelfee fo topt en ongelegen 
ban doeningen leggen/ Datfe qttalpett bier ban 
<02oeningen feonDen befeome». |^iecDoo2Denouben 
ttoift ontfteöenstjnöe/ en Dat mtDDelretpD De ^taö- 
feouoer bertroefeen toassnaidecbelen/ opbet fcb?Ö? 
ben ban ©on 3Jan/ fo Ijeeft Den felben ttoift meer en 
meer toegenomen/ en Ijebbenmanbaten deenetegen 
den anderen uitgegeben. ©eeenepartie alsSdieban 
De^étaD/ Catnere of ^ooft-mannenban<02oettin* 
gen/ Die hadden tot karnen bp ©on ^an getoeefl 
até ©ouberneur <0cneuael / en alDaec fefeer 02don* 
nantie of placcaetbertoo.toen tot baren boo2Deel/ en 
De andere babben toeDerom ban De Staten ©enerael 
berfelarinae befeomen / Dat alfulfe placcaetofotoon* 
nantie aló bp fijn ^oogpeiD Den 10. Sllugufti op ’t 
Rotban karnengegeben / na betbertrefe ban fpn 
^oogljeiD bp tijde ban Defe alteratie/ Dat bet felbe 
geen effect enbeboo2betenteren/ DanfouDein (ur* 
ebeantie gebouDén toetDen / ter tijd toe Daet in anderss 
ge02bonneertenberfien foudc3ijn/ endatfonberp^e* 
juDictie ban eenige partie. ©efe betfelaringe bp mif* 
fïbegedaen/tóass ban Date den 16 ,§eptemb2té 1577 
©e queftien ten toeDer-3öben Dagelije toenemenDe/ 
hebben De Staten Der ©mmelanben bare bergade* 
ringe gehouden tot 3©infum/ ’ttoelfe nocb meer bet* 
bitteringe gemaefet beeft/ in boegen Dat naDeboo?f3 
©2abe ban dennenburg De l^eere ban ©ile toeDerom 
uit B2aband gefeomen toaö/ en in ©2iefland opee* 
nigefafeen met grote moeiten 0202e geftelt baDDe / fo 
beeft hem goeD geDocbt Defe fafee bp Der band te ne* 

tano-men/ en beeft Den i? ©ctobnö 1577* eenenïanD- 
ia6i«' bag befetoeben tegen Den naeften ©onDerDag ’s$a* 
Ifoentn* hondss (Dat.toaë Den laetftcn ©ctob2té) binnen ©20e* 
m te ningen in Der berberge/om Deö anDeren Daegö ’sS nt02* 
möett genö te acljt uren t famendet-band en tn bollen getale 
Sm- in’t JlBinre-b2oeDerjS felooftet te berfcbünen/ om al* 

314-) Daet onDetling en aDfolutelgfeen tot baerDer aller ge* 
mener todbaert te (luiten en acco2beren op fulfee 
poincten en ftoareftuefeen/ alfmen benalsSDanp'O* 
poneren en boo2D2agcn foube, ©efgelpr té op ten 
naern banbe^tabboubeten J^ooftmannen DerftaD 
en ©mmelanDenban doeningen ban toegen DeïS. 
jBajedeit ban ^pangien / een manDaet ban Den 
i8.©ctob2té uitgegaen aen De €ertoaerDige / deli- 
gieufe/ ©efirenge/ €rentf. €tb. en b2omen diD? 
beren / gemene onOerfaten en ingefetenen Der öerfpe* 
jen öêc ©mmeianDen / bp pene ban ro. gulDen enben 
tofatt <|c. Dat fp op Den i.^obemb2téfouDenfeomen 
en berfebpnen m bet jBinre-b2oeDec0 feloofïer/ om 
alDaer cmtcltjh en abfolutelpfe tot baerDer aller geme¬ 
ne toelbaten te (luiten en acteren op alfulfee poinc^ 
ten en ftoarigbeDen alö Dan Daer gepioponeert en 
boo2geD2agen fouDen toojben. ©at fp Daer in geen 
geb2efe nocb berfuimem(fe en fouDen laten feomen en 
gefcbieDen / fo lief até ben bet gemene toelbaren toa$/ 
fomenfe até Dan fouDe laten opetfeben: en Die niet Daer 
tegentooo2Dig beboiiDen fouDe toetDen / fouDemen 
Datehjfe boo2 De pene erecuteren. ©p Defe (olemnele 
becfcfeöbinge/ Die De boo?f3 Staten Der ©mmefan- 

5>U 
Den boo2 een geleiDe en faubegatDe bïetDen/ 3ijn fp 
lutDen fïerfe in getal binnen doeningen gefeomen tn t 
boo2f5 jBinreb2oeDer.o feloofïer/ toefenDe De b002fê 
plaetfe Den ©mmelanDen tot baerDer 3tanO-Dag en 
t’famenfeom(le boo2 benen fpenalijfeen geDeflineert* 
3tté fp nu na aebt uren bp een toaren in ’t boo?f5 feloo^ 
(Ier / bolgenDe De geOane uitfcbdjbinge / fo febifete De 
^taDbouDer alDaer fynen ^ectetarté gan feiDDinga 
bergefclfcbapt metten &taD0 ^ecretarté fjulfing aU 
Daer/ en liet b2unDUjfeer torjfc aengeben/ Dat De StanD* 
febap op De daeDfeamer na ouDer getooonten toilDen 
feomen: De SanDfcbap of Staten ban De De ©mme^ ©e «3e* 
lanDen toeigerDen Dit / om Dat bet berbonD uittoaö 
en De gemeenfebap mettet^taD ceffeerDe / toaerom J,a„öce 
fp feiDcn op bet ^jtaO-buté niet te feonnen feomen / op <©mme* 
Dattet geen peejuDicie en maefeteaté of bet berbonD Janöel1 
nocb conttnueerDe. ©it toerDe bp Die ban De £>taD fo Sn3te" 
qualpfeengenomen/ Dat fp terflonO/ te toeten/ ten becfcij^ 
tien uren boo2miDDag De poo2tenDeDen (luiten/ Desa 
namtDDagö bleben De poo2ten nocb al gefloten / en 
toetDen oofe Der <!3ilDen-(loten Daer boo2gehangen/ ©(eönn 
bp Desa daeDjf-(loten*©ess abonDja 3tjn tot pDêr Dei: ge* <©?oc> 
bangenen ban feben uren af een rot getoapenbe 25ut* n<nac« 
geren met roeren/ belbaerDen/ruflingen en getoect SeSe, 
in bate buifen en herbergen gefonDen/enbaergeban* Putc«De 
genbouDcnbe/ en fulrmet (terfeetoacbtenbetoaren> 
De/ Datfe niet uit bare (ïaep-feamersa op eenige 002* fföc11 
Den Der buifen en mochten gaen/ of Defcbilt-toacbten «©ItJIttCc 
gingen met roeren/ b2anDenDelonten/ bellebaerDen JanDcn 
en (lag-ftoaerDen meDe. ©e gehangene mo(ien De 
toacbten bier en feaerfen tot genoegen beftcllen. ©it 
DuirDe Deu 1. 2* 3* en 4. ,dobemö2té tot Den abonD ten barnet* 
feben uren toe* ©e gehangene toaren Defe: De 3fibten 
ban^fiDetoaert/ (Cefinge/ dottum/^eltoert/©lDe* jjjfjjgj 
feloofïer bp Den ©am / item aCilco ©nfta / ©b?iftoffel Dcc ©m» 
ban Cufum/ ©DfarD dengetsa met fpn foon 3Ian mcian* 
dengerö ten ^oft/ dent ^enfema De baDet met fgn 
foon dent^Ienfema/ ©nna (Camminga/ €gbert 0,^, 
Clant tot ^teDum/ Herman en 5fepcfeo ^iefeinga ni«g«n 
gebtoeDeren / Claeö ban ©urmania / gfoban De 
jdepfebe op Den l|am / mfinga €ntenö/ ^obart 
tbo itollenss / Hepco jpocfeensS ten ©am diebter/^o* 
ban ^teefeenburg / 3[oban a©effing ban ©ennep 
deDger/ gieronimuss ©erruciusa EanD^pnDicusa/ 
©erman 3©bnb2ugge dentmeefter en Den^ecreta* 
riusS Desa ÉanDö / ©etrusi ©02nelp: Defe fjebbenfe een 
tijD lange in fijn buté gehangen gebouDen en Wtt ©20* 
tocol Deo EanDO afgenomen, ©e boo2f3i$ttrfien* 
burg beloofDe niet tegen Deo <&taDO p2ibilegien te 
Doen / en quam fo D002 gutrft ban een ©urgemeefter 
loo/ mito gebenDe DuODanigen gefcb?ifte. ^ffe kobalt 
^terfeenburg belobe bp eere / troutoe en gelobe om De 
tegentooo2Dige mijne perfoonO aenljolDinge en betoa* 
ringe niemanD ban Den eerbaren daeö/ nocb anDere feen&ura 
^tabO geftooren of25ebel-bebberO/notbte pemanDO ^ 
ban Den BurgerO/ ban De ©tlDenO of^IntooonDecen/ 5® w 
Die Defe ^taD of Der felber b2P en gerecbtigbeDen Den* jgh ^ 
feen te berDeDigen / te toilien nocb (tillen to2efeen/ nocb lnff£ 
eenig leeD aen lijf of goeD te toater of te lanbe / binnen 
noebte buiten ’OïanDO aenDoen of laten aenDocn/ « * 
nocb oofe Defe «StaD bier namaeio in barebebbenbe « 
P2ibilegien/b2pengececbtigbeDen/ toillenoentoeteno « 
fetenfeeuof toeDerftaenfal/ tot02ConDemönbanDen «e 
name btetonber getefeent» Return Den 19 ©ecem* tc 
bjto anno 1377* « 

©e Bo2geren hielen fo hele toacbten Dag en nacht 
te ftoaet/ fobebbenfeberfcbeiDent’famenineenbuiO 
geDaen/ De gelaten bp Den W)t te SUDetoaert / De 
©Delen etlpfee bp Den boo2noemDen €uftim/ etlöfee bp 
dengerO / etlöfee bp^iefeinga / etlijfee bp Den 2lanDO 
^pnDicuO/ Daerfe alle fonanbetoaert 3ön/ Datnie* 
manD uit bet 3lanD en oofe uit De «^taD / ja De meefte 
tijD buer eigen maegDen nocb De fenecbtO / nocb baet 
huif b20utoen bp baer niet feomen en mochten: fo Dat* - 
fe boer felfO meeft Dienen en beefeen moften. ©e j^ngene 
toacbten toaren fo Dicht aen Dc5tjDenban barebeD* igeeren 
Den / Datfe niet een b2Ptooo2b met malfeanberen (Die 
tn een buté toaren) fp?efeen enfeonben/ nocb oofe ^0ctl dtaaevt. 
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paré puisb?öittodt / notBte en moflen geen f rattcops 
noep Satijn tegen ben anberen fp?ePen/ moflen ooh 
Detoacpten / bie bed in getal toaren beftenen turf/ 
feaerfenenfomnjbsbier/ofgdb baer boo? (ais baer 
ongefcptlttc toaPerS toaren (totlöcn fp b?ebemetbe 
toacpt Rebben / en ongefioten/ ongcflagen en ongc* 
öefcpenbblnben. ^it comimieerbenbanbcn 4 Mo* 
bemb?iS tot ben iz 55ecemb?ts 5smo?genS te bier 
uren toe / inclups. 55ocP be gelaten toerben ben 1 o 
na pet HaebpuiSof 3©eftenbo?pS-puiS / naeft bp aen 
bet fjerPpof geletb met groot getal bangetoapenbe 
bo?gerS / al eer ben hopman notlj fuificn bebel pabbe 
banbenïïaeb/fo moft ppfe toeberom leiben na ben 
Siutoerben tollen? of liinsf / en letbenfe alfo in pet toe* 
berom beren rontfom be PaPe / ober be merbt boo? be 
biPfte b?cP-popen. 

<©en ï2 5smo?gcnS te bier nren («a battet een 
®***! ober in allen ljuifen / ttoeof b?ie uren te boren toaS 
Sm aenfiefeib / om ficl) te bereiben tot een anber pïaetfe) 
ui noefj jpn in pber puiS teel 40 getoapenbe bo?gerS gebomen 
«««* m hebben alle be gebangens in onbeguame plaetfe in 
Suï 3©efidtbo?ï?S puiS geletb / beljalben bat©errutius 
öiöcni- beo Sanbs ^pnbicuS en <0ennep y opbe€lmnge 

pooHe in floten en bettingen / en ben föentmceftcr op 
be23ottering-poo?tc ineen blein buiftergatgeb?adjt 
3ijn. ©att ben 12 5Beccmb?iS tot ben 28 ber f eiber 
maenb pebbenfein 3©eftenbo?pS boo?putS / item in be 
gangen beo puts boben en Deneben en rontfom pet 
puts ffceröc toadjten gepab/bie fp t’famcn biet en Paer* 
fenbeftdlen moflen: Ijet puistoerb rontfom aen al* 
lenbenjteren met pouten boo? beglafen / ban buiten 
met bicPc eaprabens toegenagdt/ batter niet een Ptnb 
boo?mo£pte/en geen abeminpuis motpten berpa* 
len / fo batter een buiicftinPenbe lutpt in ’t puts toas/ 
en luiben baer ban buiten «tPomenbe beftoijmben. 
55en z8 55eccmb?is ais be toacptbeluept begon te 
bertnteten / fo bleben bie in ’t ItaebpuiS / en too2bc bic 
boo?fiebeure meteen groot grunbd-flot ban buiten 
toegefloten/ fo bat be lutpt noep bofer toerbe en bed ter 

_ boob toe PranP toerben / ais ^eltoert/ Cp2iftoff cl ban 
aiT/btm Cuftmt / ^opan tot SdlenS. <£n ben Süt ban Sbc* 
stucbicct toacrt na bat pp met grote moeiten feer ftoaP en PranP 
ftoft• 3pnbe / in fpn puts geb2acpt toerbe / fto?f pp uit bier 

oo?faPe/foppin fijn boob bebbe geaffirmeert peeft. 
©anbe boo?f5 grunbd-floten pabben be geftooren ge* 
meenten be fïotden / en maren baer en boben natpt en 
Dag boo2 be beuren / en alfo be gehangenen paer eigen 
Poft pielben / fo pabben paer bie banbe ^tab ttoe 
mans Pochen toegelaten/bie fpbetrouben bat niet bp 
De fdbe en foube geb?acpt toerben of ten toatc te boren 
gebifiteert/en men pielbfe fofeperp batter niemanb 
öp en moept Ponten/noep eenige b?ieben aenpen-lie* 
ben fenben. 55c puisb?outo ban 0ent ^enfemater 
boob toe PranP 3tjnbe / en pjcfcmetenbe bo?ge boo? et* 
lyPe buifenben te ffellen/bat paer man met b?ie of bier 
rotbo?gerS bertoaert een ure boo2pacr bebbe moept 
geb?atpt toerben / is paer afgeflagen: befgdpr is een 
ber gehangenen Putsb20uto gefïo2ben/fonber paren 
man te mogen fien / niettcgenflacnbe be ^tabpouber 
felfS baer boo2tmerccbeerbc. 

T©en 14 ^cccn^tstsopbcnnaembartbc^tab* 
pouber en l|ooftmannen ber ftab' en ©mmdanben 
ban o5?oeningen een manbaet uitgefouöcn / aen al* 
ïen Sllbtcn (botp bie faten in gebanpenis uitgenomen 
ben$!btinjlBarnatot ^IbePloofleralleen) gelaten 
en ©olmaeptigben ber Conbemen/ïïtDberen/^lon* 
Peren / ^ooflingen / fiaftoren / CommiffarifTen/ €i* 
generf oen/ ©ttartffen/ ©?ebenbaten mette gemene 
onöerfatcn cn ingefetenen ber l^crfpden bcr<ömmc* 
lanben/ famptdpP en elP Opfonbcr/ om optennae* 
(len ^onberbag bes abonbs binnen ber ftab <©?oe* 
ningen inber perbergen te compareren / cn bes anbe* 
ren baegs ’S mojgens te acht uren (bat toaS ben 20 
ber fdber maenb) om te senporen cn te bcrflaen be 
rebenen en oo?faPen toaerom eenige geefldpPe en 
toeerlijPe Ijeeren opbc jonjete t’famcn Pomfïc inber 
3©inrcb?oebers Cloofler op bes SanbS berfocPge* 
pouben/ ban ber «^tab aengepouben toaren/ en boojts 
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tepeipenbo2berdi’tgenei0t ber ^tab en SanbSg<^ 
meen nut / b?ebe en todbaert foube bienem €n op ijé it 
niemanb foube b?efen te Ponten / fo boegen fp baer ee n 
gdcibe-ö2ief bp ban ber ftab doeningen / om betli g' 
en onbdet te mogen Pomcn / bltjben/ en toeberom mi t ] 
Ipf engoebte mogen reifen en toeberPeren naer ee n 
PberS gelteben/ toefenbe benfdben gdeibe-b?ièfin bó * 
te ais boben. <©p ben boo?f3 bage peeft <©oubu 
^tabS ^pnbicuS / bcboo?f3 gehangenen met ber;* 
fepetben lafteren befcpulbigt en gccalumnicert / alö’ 
bat beboo?f3 aengepouben <©ebeputeerbe 40000 gul*> 
benban ber ©mmelanben penningen onber pen ge* v 
fïagcn pabben/batfe 00P boo?gcpab pabbenom€rf- \ 
gebeputeerben te bltjben / cn alfotoat nieuS in ben ' 
Sanbe aen te reepten/ batfe niet ban ttoift cn oproer in 
benSanbeenfocptente b?engen/ batfe inbefenperï* 
culofentpb ’tberbonb pabben opgefdb/ als men be* 
poo?be rneefte eenigpeib te foepen / en batfe via fadi en 
met getoapenber-panb / boo? to?aepgierigpetb ber 
,§tabs geteeprigpeib pabben toillen benemen/ en i*at* 
feocP be fterPte ban ^df3pl triet getodb tegen be 
^tab/en bes ^tabS eigen gefeput baer pabben ge* 
pouben / baer men in nnbere ^?obincien be floten en 
fterPten toas afb?ePenbe/boo? laft en todatingebec 
Zeereu Staten Cenerad / cn meer anbere befcpulbi* 
gingen / bte na mette beranttooo?binge baer tegen ful* 
len berpadt toerben. ©oo?ts toilbett fp bat men be 
fterPte ban fïerpten foube/ als 3ijnbe befelbe fiersrc 
fterPte tegen be tractaten eertijbs bp ConinginneïBa* . 
ria opgerteptet / ’t todh geeonfemeett en boIb?acpt gïfinl 
toerbe/en toerbe pet gefeput tot negen metalen ftucPen 
eitfeben pfere met 14 bapfen aen öfPens en ^ariep 
l^otttnga obergdebert/ be foïöatcn baerinleggenbe 
togen na 3Bnifum. 

€P?tftoffdban€ufum toasinbefe tijbinbeboo?* W 
fcp?cben gebanPeniffc feer PranP gctoo?ben/ befelbe JJfJ 
iS boo? tnterceffie ban goebe b?uröen l onber be nabe* fmn 
fcp?ebenffp?ifteii)Pe belofte ttt fpn eigen puts tocgcla* 
ten te mogen bertrecPen. SiP oubcrgcfcp?eben 00R 
ganfep PranP bdobe en neme aen / bp eere / trotitoe en » 
gelobe (betojjle mp mijner ftoaPpeib Palbengeoo?* setant 
loft is in mijne putftngc te toefen) bat tP/mibbder* BuESe 
tople be anbere <©ebeputecrbe alpier aengepouben oneer f 
toerben/00P in befe^tab in mijne putfingenfalber* %% 
bltjben/en niet en toiï noep en fal eenige boben nctpt* c. 
b?ieben uit befer ^tab/fottber toetenfepap en toaer* « 
fepoutoinge ban ben eerbaren Raeb afbeerbtgen of %£ 
uttfenben/noepte afbeerbtgen noep uttfenben faten / « 
oo?Ponbe mijn eigen panb en name pier onbertePent. (C 
3üctum ben 16 t©ecemb?ts/ onbertePent / ChriftofFd « 
van Eufum. 3ofin: 

55c Staten ber <0mmdanben bie tot paren gdttc* ïtens« 
PeopbenSanbbag/alS b’anbere gehangen toerben/ jfi®*»1 
niet cn toaren getoeeft/ pielben etlijpe t’famenPomftcn/ }r"Jir ni 
enfonben ^lopan flcngers tpo ïgdlem naer25?uffd asjutTri 
aen be Staten «©ener ad / om te rentonfireren alle pet 
geneboo?f3 is/en teberfoepen baer in boo? pare au* 
toritett te toillen berften. <®e Staren ©eneradbe ge* rad. 
legentpetb ber faPen berftaen pebbenbe/ 5pnterabe 
getoo?bcn albaer batdtjp te fenben ^onPpecr Philips 
baniBarnicrïleere ban ^.acibegonbe/ en 55octo? » „ 
|SicaftuS^tUa/be todPebcn 2 !§amtarp 1778. al= reow 
baer gePomen3pn / ntctb?ieben bancrebcmie/enin* »•» 
firucttc om boo? al en p?tncfpalpp te befoigneren opte JjffijjJ 
berloffwge en ontftagtnge banbe gehangene/00P tot m 
fïifftngc cn beracco?bertnge ber gefcptilen/toaert boen* ia ^ 
Ipp/ enfo niet/be faPen baer toe te beleiben/ batbe 
partpenntet batefpr boo?ncmen: tnacr pen gefepiï* mogen 
len te öltjben aen neutrale perfonen / of Pp jufiitiete ttantae# 
boen termijnen en bepiepten binnen fcPeren ttjbc bp S“gL 
pen-lutben te beramen. SIS nu be fdbe pare ere* acne> 
bentie-b?ieben obergdebert en pare p?opofttte aen bte wrf«- 
banber^tab gebaen pabben / fo ts pen-lutbeitbaec 
na toegdaten bp bonPcren abonb in 3©e(tenbo?ps 
puts bp be gehangenen te mogen gacn. 55e boo?* 
fcp?eben l^eere ban fint Slbegonbc cn £tua pebben 
be gehangenen aengefeib / bat fp bob? laft ban be ï^ee* 
ren Staten ©cuerad toaren afgebaerbigt en al* 

baer 
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i®a;öeöaec ett gene hipt nocD moeite en Dab# 
SS ben nagelaten om Denluiben in Date b:pDeib te mo# 

gen (tellen/ ban bie ban ber,§tab Dabben alboren# 
fen ben tot ontffaginge milben becffaen / eer(t bullen boor# 
SenaK (tellen be oorfa&e ban be aènfjoubinge ber boorfcfjre# 
wn&eö^ beni^eecert/ baer beneffen# bat fp niet ban meninge 
ben arn' ^ maren bie lo# te laten/ tecmijlenbe felfbeoorfaften 
scö,ent' nocD niet en ceffeetben: ’t melb bp fjen luiöen becffaen 

jtjnbe / Dabben geimpetteect om Op Denluiben geban# 
genen te mogen gaen/ en maren nu tot bieneirtbebp 
jjeniuiben gefeomen/ om ban Denluiben Op cornrnu# 
nicatiete hernemen Date meninge ban eenige mibbe# 

v len tot Date berloffïnge en öebrijbinge. Hier op 3ün 
be gehangenen een tueinig afgetceben en metten an# 
beren gefproben ffebbenbe /3ijn meberorn Opbe^ee# 
een CommtfTarifïen gebomen / en boor eerff Dectelpb 
bebanbt Debbenbe be^eeren Staten 45enecael / ban 
bat be felbe gelieft Dabben tot benluibcc berloffïnge 
Denluiben Cómmiffariffen albaette fenben/ en Den- 
luiben ban gebjben Oebanbenbe ban be moeiten Op 
Denlteben om Darent mille genomen in ’t guaebffen en 
moepelgjtten ban Den face: feiben boorber#/ batfp 
luiben maren gehangen luiben / be toelbe Dater gebe# 
puteerfcDap ert plicOt nu onlanr in bare gebanbeniffe 
maren ontffagen / en nu nieutoe gebeputeerbe maren 
ermeelt/ berpalben fpniet (temmen noef) communie 
teren en bonben. 35aee op be Commtffaciffen boort# 
braegben of baet meninge ban niet en mag ban be 
principale fabe te Danbelert / of alleen ban be fabe 
Daerber gebangeniffe en berloffïnge / boor rebenen 
batbie ban be ^tab boorgemorpen Dabben/ bat Op 
albien fp luiben gebrijt en ontjagen merben / bat 
fp luiben ban ongetmpffelt metgemelb boor Daerof 
met aennemingeban folbaten/ ficD tegen# be&tab 
fouben foeben te mreben: feggenbebaer Op bat fpbe 
felbe met befe poiricten maren OefcDulbigenbe/ alsS 

©aec namentlpb: ten eer(ten bat fp be 4Eo. jBaj. manbaten 
iHföewc Dellen beracDt/en ficD berluiben laten bat fpDaren 

pinberffen baer aen begen milben. €n bemple be 
ntngen (tab 432oentngen ban be gehangene Heeren in foba# 
***** nigeen pertculeufentpb (baer in men öetec eentgljeib 
bang* öeDooïöe te foeben/ en eer nieume berbonbente ma* 
nentoa- ben) ftetberbonb Dabben opgefeib/ op bat ficD baer 
«“ en tuffepen be &tab noeptan# in Daer poffeffie er0ol= 
aSe. ben mocDte / fo Dabben bie ban ber ^tab / niet boor 

Daer feiben/ maet boorbe# |Ba(e(teit# Haoftman# 
en btenaerö be felbe poffeffie milten mainteneren/ 
een#Deel# mebeom batfe geen actores en milben mor# 
ben / maet be gehangene Heeren Dabben’t felbe via 
fa£ti en met gemapenber Danb tegen ge(taen/ enfo 
manneet fp nu bebrpt en ban Denluiben gefcDeiben 
fouben mefen/ bat fpal# ban ’t felbe te meer met ge# 
melb en boor mraebgierigDeib boen fouben tegen be 
i§tab: ten 2, Doe batfe 35elf3pl met gemelb tegen# be 
^tab gcDouben Dabben / en in JpeOruario le(!leben op 
Daer eigene autoriteit eenen hopman Han# ban 
ïlBeppen met 35uitfe folbaten aengenomen/ in be 
fcDanfe geletb / en alleen ben Staten ban be 45mme# 
lanben Dabben laten fmeren:ten 3.batfpbe#^jtab# 
eigen gefcljut met gemelb Dabben geDouben: ten 4. 
batfe in’t£anö pare boorfcD?öbinge gebaen en gebe# 
puteet-bagen Dabben geDouben / en Den feiben tot 
€cf-gebeputeerben Dabben geflelt: ten ? bat ben 
£anb-&pnbicu# (poemelDet ben ^tabDoubernaer 
ouben gemoonte toeguam) ben boor-jonjeten 3£anb- 
bag Dabbe laten uitfcDrpben tegen# fjetgebruiDin Det 
jBinrebroeber# blooffec/ alfooo&bel^eerengebepu# 
teerben ben naeff boorgaenben Sanbbag / 00D tegenss 
be maniere albacr Dabben boen berfcD?0ben: ten 0. 
bat be gehangene üeeten in ben «©mmelanben eenen 
nieumen ongeDoorben eeb en confpïratie/ totnabeel 
en afbreuli ber ^tabo pribelegten gebaen Dabben/ 
en batfe eenige particuliere confeberatien tegen# be 
dStab/ met Daer naburige Hlanben gefotDt fouben 
DeOOentemaOen: ten 7. .bat 00O eener ban be geban# 
genen gefeibfoubeDebOert/ DP milbebatbe^tab een 
poel mater# mare: ten 8. bat beEanben ficD gema# 
pent en tegen# be ^tab in’t gemeer geflelt en geoppo# 

II. Deel,. 

feert Dabben. ^0 Oégeerben be ïteerenCommiffa# 
riffen en fagen boor goebaen/ bat be principale fa# 
Oen fouben gefloten morben. éSn aertgaenbe bege# 
ban&eniffe/ batmen be felbe in bergetenljeib (lellen 
foube/ en niet met gemelb nocD met tecDt en foube 
berbolgen/ fomelornbrebeeneenigDeïb#mille/ al# 
ombengemeinen bpanb/ fo Dertaenbringenbe/ om 
ben feiben be# te öetec met gefamenbec Danb te toebec# 
(laen. 

<©P al ’t mel&e be J|eeren gehangenen geantmoorb m* 
Debben: op’teer(le/batbeopfeggingcbe#becbonb#/ ^ooja 
niet in befe tijöeni#gefcDieb/ ban bpbe# ^tabljou# IVLf' 
ber# 25illp# tijben/ be melbe feecom befe fabe aen# mn%w 
gemenbet ma# gemeeff/ bocD fienbe bat De «§tab «n op 
eintelijb alle mtböelen ban brienbfcDap enbanrecljt 
affloegen/ Deeft ben gebeputeeeben gefeib / batfe mei ere 
mocDten ficD met gemelb tegen be ,§tab of l^ooft- mtirt# 
man# fetten: feggenbe oobbatbe^tab geenpoffef#f(n^ 
fie toe en guam/ mant be ,§tab meer niet Dabbe / ban 
Den boor ben berbonöe (bat een boor / bat anberna) 
geburenbe ben feiben bergunnet ma#/ na melb ber# 
Oonbe# uitganb 3P / te meten be ©mmelanöen / me# 
berombrp gemorbentuacen: bat 00b be ©mmelan# 
ben om be felbe poffeffie aen Daer te Douben en benbi# 
ceren/ uit noob (al# fp fagen bat be ^tab geen Oor- 
ge milben aennemen bie fp geprefenteert Dabben te 
(tellen/ batmen 00balle bare proteflen nieten acöte/ 
en batter geen anbere mibbelen boor Danöen en ma# 
ren) gebrongen maren gemeeff ben roof (bati# ere# 
cutie)meigeringteboen/rnacrgeen vim gebaen/ban 
gemelb meberffaen en af getoeect Dabben. <©p ’t tme# 
be: öelangenbe ©elfsöl/ al# be JBaien baer in leg# 
genbe bergangen jareafbetaeltmaren/ en bat boor 
nobfg berffaen merbe tot Oemaringe ban be (ïeebte 
eerff boeren / baer na^uitfe folbaten baer in te leg# 
gen/ totter tijb toe be felbe fcDanfe of (terbte langer 
onnobigbebonben foube merben: fo Debben brie ge# 
beputeerben fpccialtjben baer toe ban ben ©mmelan# 
ben en l^eece «^tabDóubec georbonneert / fpn <©enaöe 
en anbere ben l^an# peppen boorgeflc!t/be melbe fijn 
€ienabe aengenomen Dabbe/ Doclj met Dem niet al ge# 
(taöig 3pnbe/berfocDten 3P bat Dp eenen mei geftelben/ 
bertrouben ban 3Cbel of anber# uit ben Sanbe baer o# 
ber milben (tellen/al# gefcDteö i#. <£n Dabbe fpn 45e# 
nabe Den €ern. 3©illem ban ^eutebum met fêer# 
man ^iebinga ban Steeumarben na be Zijl gefon# 
ben / en be folbaten Dabben fDn<©enabein bennaem 
banfpnejBai.en niemanb# anber# gefmoren: bat 
00b be^eeren <6ebeputeerben tot mecrmael en nocD 
in be nafomec tot Eeeutoarben bp fpn 45enabc ernffe# 
Ipb Dabben gearbeit en aengebouöen om be (terbte ban 
35elf5ijl te mogen (Iccljten/ gelijb 00b ’t Dui# te 4520e# 
ningen boenmael gebaen merbe/ of ten minffen fo 
fpn 45enabe/ banmegen De «Staten 45enerael’tfel# 
be niet erpreffelpb confenteren en hJilöc / bat (prt 
45enabe ’t felbe te gefefpeben boor be bingeren fien 
foube millen / ’tmelb oobbanbe,§taönietma#ge# 
confenteect. 45p ’t berbe. <Dat bie ban be ^taö noit/ 
nocD OpbenSanbfcDap/ nocDbpbefamptlpbe^ee# 
ren 45ebeputeerben/ om Daer gefcDut geborbert of 
gebraegt Dabben. 45p ’t bierbe. <©at boorgangene 
fomec op eenen gemeinen Sanb-bag / Die ban be 
^tab alle poorten toegeffoten Dabben tot brie uren 
naer ben mibbag/ fo bat pbec man meenbe battet 
gebaen merbe om be SanbfcDap en ï^eeren 45ebe# 
beputeerben aen te Douben/ en bat DerDalben baer 
na een ülanbbag / en eenige gebeputeer-bagen irt 
ben 45mmeianben 3pn geDouben: maec nu (ber# 
mit# fpn 45enabe Diertegenmoorbig ma#enneffen# 
l^ooftmannen Op fmare breuben/ öenSanbe ber# 
fcDrcef) maren be lieren fecuri, brp en onöe# 
forgt aengebomen en gecompareert / en alfo ge# 
bangen genomen / tegen# allen recDten en rebe# 
nen/ tot een beracDtingc ban fpne Haieffeit. 
45p ’t bpföe: bat Der Sanben ^pnbicu# ben le# 
(ten £anö-Dag/ niet anber# al# beDoorlpö en 
Dabbe boen üitfcDrpben: bat 00D öè boorgaesibe 
=jj.anö-öag Dan be Hooft -mantien naer beD&ö?/ 
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en niet ban öc «jBébeputeerbéri toaö uitgefcb?ebcn / en 
batfe alle betöe met beö Coninjc opgeb?uKte 3*0^/ 
uan ben ^taöbouöer of J^ooft-mannen uitgefonben 
;nn getoeefl. ©p’tfefle: <©at belleren öeneeötot 
genen naöcel ber ^tabgeöaen hebben/ban tot lemg? 
betb in ben*©mmelanöen / ben bpanb te toeberfraen/ 
cnbeel meer batfe tot boo?öeel ban be^tab in groot 
pernKclficbbaerinbegaben/ alö ben ©olonel23tüp 
gebangen toaö / be itab babbemaengeboben ficb 
niette ^êtab te betbtnöen / om eenö?acbtelrjKen ficg 
tenen alle acnballenbc gctoclbcn te bieren / lijf fb 
goeb bp Ijaei' op t? fetten / alle geftDillen een toijle tijb 
bevuilen te laten / Det toclh ban be flab niet aenge* 
nomen en toaö getoeefl. ©p’tfebenfle:f 
en totfte / battec pemanb onöer ben-luiben t felf be 
foubetjebbengefeib: bocljoföetfo toare bat pemanb/ 
ex j ufto dolore, in fobanigen tniuvic / febanbe en feba* 
öc / fo een tooo?b babbe gefp?oKen / alö neen / bat* 
men ’t feïbe niet en babbe bcijoien te aebten. ©p t ach* 
«le: bat be toeruflinge en toapen-fcboutoingc ge* 
fcHtcb 3iin boo? bebel bev generale Staten en utt 
commiffie bcö ^tabïjoubecö. ©n fo fp-luiben be* 
tomben ban bare gcbanKcniffeontflagen toerben/fo 
en beboefbe be ^tabbcrbaibenbanben-lutben geen 
getoelöte bertoacljten/ bctoijle fpfo boo? en na/ook 
bp 25tllijö tijben / alö 00K jonjet tot ^cltoert bpben 
iieereban 4nbebijle en ben ©antfelicr ban ©eiber* 
lanb/ 00K bp befen ^tabbouber erboben hebben alle 
fafien met b?nnbfcbap/ of met reefjte/ bp eentgeutt 
be &tab en «©mmelanben ofbpeenigeanbereonpar* 
tijbige en principale ïfaben / ontfcbeiben te laten/ 
en be (lab toeber te flellen / alö fp bp tijben bcö ber* 
bonbö toaö getoeefl / mitö bat fo bad be (lab alöbe 
landen / öie conbitie aennemenbe / binnen iaer en bag/ 
(altoaec’t nocb ttoe jaer) befaKe utrechte fouben la* 
ten bcciberen enfüjtcn. ^ettoelbe npcftboenbe/toff* 
ren fp te b?eben be jegentooo?bige injurten en fcpa* 
be/bpreebte en niet anberö ooKtc bcrfoeKen / fobat 
niemanb ban benluiben fieb en begeerben met gctoelb 
te boeren/of anberö te behelpen ban met reebt alleen/ 
öaerom toaö immerö nobig batter berfeKeringe ge* 
baen bierbe. belangende alle anbete beö fladö be* 
fcbulbingc te beanttooo?den/toaö baer in fo Ko?tenm* 
be niet mogclijK / banbacbtenfe foben tjjbgaf/alleö 
te bcranttooo?den / bat baer met een pber man genoeg 
foubcgebaen tocrben/ en inbien fp in eenige fcbulb 
bebonden toerden/ toaren teb?eben bat 3ijne|fêaje* 
fleit / en niet be (tab alö tjaer toeber partie / benluiben 
baer boo? flraffe. 

<©e boo?fclj?eben ©ommiffaciffen deden baer utt* 
terjle befre om be geoangene b?p te Krijgen/ en bat 
partpen ijarc gueflien enbifferenten met juflitiefou* 
ben totllcn laten termineren: maer bie banbc flab 
toilben nergenö toe berflaen / ten toate bat fp ecvfl 
bolKomcntlijK gcflclb toaren in ber poffeffie / geljjK fp 
bp tijben bcö ber bonbö gctoeejl toaren / en febenen 
bat fp ben ban toat fouben toillcn laten binben / maer 
boe fp bieper en berber inbe faKcn guamen / boc3p 
minbet Konben uitreebten / fulr bat fpüedeneintelijK 
baren lafl bolb?ocljtcn/ en bie ban be flab belaften uit 
ben name en ban toegen be lieren Staten ©ene* 
rael be gehangene J^ecren te flellen op bunneb?pe boe* 
ten / of bat be Sferen Staten ©enerael ban toegen 
beneebber unie/ baer toe gcb?ongcn foubentoerben 
anbere mibbelen baer toe bienenbe boo? te toenben. 
ïDocb alöfp baermebe 00K niet en bo?berben/ beb* 
beu 3p notb anbere mibbelen berfotbt / namentipK 
bat jp op ben is Slanuarpop fcKere3lanböbag/bie 
tot Winfum op baer-luiber bcrfeb?ijbinge gebouben 
toeröe / gecomparecrt 3ün / altoaer 3P berblaerben 
inbe boo?fcb?eben bergaberinge: boe fp met uitter* 
fle blijt bp bet &tab uit Kracbtc ban bare commif* 
fte op ber gehangene l^ceren relaratie babben aen* 
gebouben / in b?ienbfcbap/ en baer naooK geboben 
öen^ccven te relateren / betoijle bare commiffie tot 
bien einbe effcctuelijh toaö flrecKenbc: maer batfp 
totegene aubienticèn babben bonnen gcraben/ baer 
boo? fp meenben be relaratie te impetreren/ babben 

1 öaerom boö?getoenbbat be «©mmelanben be flab in 
boo?gaenbepoffeffie/ boo? Kracbt beöberbonbötoil* 
ben laten berblijben/ op conbitie batfe binnenbennjb 
ban een jaet in baer p?oceö fouben aennemen tecon* 
ciuberen/’ttoelbnocbtanö bie ban be flab affïoegen/ 
feggenbe batfe toel met ijaerin p?oceö treben toilben 
en bet reebt uitboeren: maer en toilben in geen tijb 
ban jaren berbonben 3ön. ^0 begeerben be 3|ceren 
Commiffariffen / batmen ben tpb ban iniegginge beö 
^?oceffeö/ aen ben Eabe ban ^tate berblijben foube/ 
gebenbe benlieben te bebenben / bat in befe gebaer* 
UjKbeiö beö tijbö geen ttoift nocb ttoeö?acbt en beb002* 
begebocb/ maer alle eenigbeib behartigt te toerben. 
öaerom bie ban be Sanbfcfjapof ©mmelanben na 
öeliberatie geanttooo?b bebben / bat fp-lieben baer 
ganfcbelijb fubmitteerben inbe befebuttinge banbe 
l|eeren Staten <6enerael en Kaben ban c§tate: 
maer fo be flab be o?Donnantie ban be Staten <0e* 
nerael niet en toilbe acbterbolgen / Konben fp 00K met 
baer in geen accoo?t treben nocb in compofitie/ boo? 
en al eer / be oSeöeputeerbe ber «©mmelanben / öie 
ber «©mmelanben faKcn en fecreten Ketoufl toaren/ 
op b?pe boeten met recompcnfe barerfcljabe/ reflitu* 
tie ban bare fame / bergoeöinge ber opgeb?oKene 
EanböKifle/en bolKomen reflitutie ber3fanböb?ie* 
benen fecreten / geflelb toaren / inöentoelKenfpöec 
Staten «©enerael afftflentie öemoeöelijK berfoebten. 
^Cengaenbe beö tijbö en gemene bpanbö gebaerlpK* 
beib / feiben bie ban be Sanbfcljap / batfe tot bare rui* 
neengronölpK berberf ber ©mmelanben genen gro* 
teren bpanb en Konben nocb en mochten bcrtoacfjten/ 
alö bie ban ber flab <©?oeningen / en toanneer 3? 
baer albuö ban be ^tab fouben bebtofngen laten/ 
bat foube be flab in toehomenben tjjbe in confeguen* 
tietrecKen/ en offeboon be bpanb inbe ©mmelan* 
ben guame ( beö <©ob berijoeben toilbe) fo fouben 
bie ban ber flaböe geringfle pamepe ban bare poo^ 
ten niet toillen openen / om be ©mmelanben / al 
fjabben 3? be macht / te ontfetten. && 00K be flab 
ben b?eemben bpanb foube innemen / fo bebenfete^ 
gen baren eeben tractaetalö openbare meinebigerö/ 
beö fp niet en geloof ben: eintelijh fo be flab OBflinaet 
Kleef in baer getodö/ batfp na befen anbere miööe* 
len bp ber banb moflen nemen tegenöbe flab / betop* 
le bie ban beflab be o?bonnantie ber ^eeren Staten 
©enerael niet en achten/bacbtenfp mcerber 8tilpe 
ban befelbei^eeren Staten te berfoeKeu. <©e©om* 
miffariffen berfoebten / batfe bocb fouben fuperfeöe* 
renen ban alle batelpKbeib opbouben/ immerö ter 
ttjbtoe/batbeleeren Stoten ban alle gelegentljeib 
fouben onberriebt 3öa / on fp fouben nocb boo? baer 
bertreK baer uiterfle öeboir boen. ©p befen Sanbö- 
bag toaöp?efentbei£eere ban |5penoo?t / bartel €n* 
teö/ laijo iBanninga / €pfo ^[argueö en anbere bie 
alle eenb?acbtig toaren. 

<©ocb op bat ben Eeferbet bo?ber Befoigne banbe 
boo?f5 ©ommiffariffen perfecteljjK fal mogen toe* 
ten/föhcBbeiK bier Bpgeboegt’tgene befelbe ©om* 
miffariffenbaetban felbe gefcb?eben hebben / enluib 
alöboigt: 

WY ondergefchreven als wefende, uit kracht van ©Djbre 
onfe commiffie, die wy van mijn Heeren repre- 

Tenterende de Generale Staten van herwaers-over,heb- com* 
ben ontfangen in date den u December 1577* ge£le- 
puteert , om het mifverftand en alteratie nu onlanx gjjg 
gereTen tuflehen die van de ftad Groeningen en die 
van de Ommelanden te verftaen , te fliffen en te ftil- <&m> 
len j en voorts daer in te handelen , navolgende de ^ 
voorfchreven commiffie, na vele en diverfe commu¬ 
nicatieneet den eerbaren Heeren Burgemeefteren, 
Raed, en Gefworens van de voor Cl ftad van Groenin¬ 
gen , ten einde als voren verhaelt, hebben ons den 15 

January vervoegt na Winfum alwaer een Landdag van 
de Gedeputeerde der Ommelanden is gehouden ge- 
weeft, en hebben hen' onfe commiffie en bevel voor¬ 
gedragen , t’famentlijk ook vermeldet in *t byfondet 
en particulier, dat wy metten voorfz Heeren Burge¬ 

meefteren 



«J77* 
meefteren en Raed der ftad Groeningen uit kracht on- 
fer voorfz commiflïe te voren gehandelt hadden , alle 
middelen Toekende om de fake tot eenen goeden vre¬ 
de en eendrachtigheid te brengen : hebben van de 
voorfchreven Gedeputeerde van de Ommelanden na 
veel redenen eindlijken voor antwoorde ontfangenen 
verftaen, als datfe in allen dingen te vreden fijn lich te 
fubmitteren der kenniffe eneindlijke decifie van de 
voorfz Generale Staten, als reprefenterende de Co- 
uinkl. Maj. en hebbendejtegenwoordig het gouverne¬ 
ment van den landen van herwaers*-over, en fich pre- 
fenreerden aen te nemen en na te komen alles wat hun 
vandefelveGcnerale Staten of haren gecommitteerden 
Tal, in materie der voorfz gefchillen, twift en mifver- 
ftand, opgeleid worden, en waer in fy bevonden Tullen 
worden fich vergrepen te hebben, alles tot boete en na 
uitTprake der felver Generale Staten: begerende ook 
daer en tegen wederom dat die van de ftad Groeningen 
desgelijken hen begeven onder de gerechte der voorfz 
Generale Staten, Tonder aen de eene ot andere Tijde iets 
dagelijx meer geattenteert te werden, en dat de felve 
van de Stad, navolgens en in kracht der bevelen van de 
Generale Staten henluiden gedaen, los en ledig laten 
de Prelaten, Edelen en anderen , met’t gene dat hen 
aengaet, die fy in haft en verftrickinge hebben gefield, 
alfo en na de Telfde onder ’s Coninx zegel verfchrij vin- 
geen mandament, fich in goeder trouwen in der ftad 
hadden begeven, en noch in de voorfchreven haft en 
verftrickinge fijn houdende. Dies niette min op onfe 
grote inftantie, hebben de voorfz Gedeputeerde der 
Ommelanden te vreden geweeft, de litigieufe poffef- 
fie alfo die van der ftad voor ’t opfeggen des verbonds 
defelve gehad hebben, tegen woordelijk door ordon¬ 
nantie der Generale Staten, als van haer Gedeputeer¬ 
de, voor de tijd van een ander halfjaer, of twejaren 
afteftaen,en fonder prejudicie van haer recht, die fy 
der voorfchreven Stad toelaten : behalven dat beide 
partyen fich fubmitteren den Generalen Staten, en die 
fy luiden daer over fullen willen committeren onpar- 
tydige en nietfufpetfte, en dat binnen de voorfchreven 
tijdhetprocesdefinitivelijk na recht fal worden gede- 
cideert > gevonnift en gefententieert, tot welken einde 
de voorfchreven Staten of hare Gedeputeerde fouden 
den partyen refpedivelijk mogen peremtore termij¬ 
nen ftellen, en dienthalven delelve alle wettelijke aden 
en probatien te doen, en by gebreke’van dien, recht te 
doen op’t gene bevonden fal worden gefurneerteno- 
vergebracht te fijn. Soift dat wy defe antwoorde der 
voorfz Gedeputeerde der Ommelanden gehoort, en 
alle faken rypelijk overgeleid en geconfidereert heb¬ 
bende, defelve den voorfz Eerb. Burgemeefteren en 
Raed, in tegenwoordigheid des welgeborenen Grave 
van Rennenburg &c. Coninklijke Majefteits Stadhou¬ 
der , &c. de Gefworens der voorfchreven ftad hebben 
vermeit en voorgedragen, en omlankheid te voor¬ 
komen en de fake rot een goed gewenfcht einde te 
brengen eenmael, enonfen ontlangen bevel en com- 
miffie (als voren verhaelt) na te volgen en genoeg te 
doen , hebben aen den voorfchreven Burgemeefte¬ 
ren , Raed en Gefworens van wegen de Generale Sta¬ 
ten begeert, alfo wy by defen ook fchriftelijk begeren, 
datfe ons op defe navolgende ftucken een goede en 

SCrrfcu^ vruchtbare antwoorde willen geven, te weten : i. Offe 
Un&pDe haer ook over alle gefchillen die in voorgaende tijden 

TttfffacV §ere^en fij'n > tuffehen de ftad en landen, en noch op de 
fen ban felve materie hier namaels rijfen mochten, onderge- 

ven en fubmitteren in’t gerichte en oordeel der Gene¬ 
ten/trien ra*e Staten der Nederlanden , als reprefenterende de 
ban perfoon van de Coninklijke Majefteit, en als diege- 

nen, met de welke fy een onverbrekelijk verbonden 
£5" unie hebben gemaekt, om by den genen die fy daer toe 
fjouöen / Tullen deputeren en ordonneren, onpartydelijk en niet 

nar®f^e ^ufpe<^-5 te doen nemen volkomenewettelijke kennif- 
fmnop revan faken, en de felve’tfy met recht of metvrund- 
öen fchap , en verwillingc van beide partyen , te decide- 
ïanïj* ren, te vonniffen engants neder te leggen. 2. Item 

o! fy ook wilden navolgen het bevel, dat wy hun van 
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baten, wegen de Generale Staten uit kracht onfer commif- 
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ilit» 
bïurjjret» 

fie hebben gedaen , de voorfchreven gevangens en 
verftrikte Prelaten, Edelen, en anderen van de Om¬ 
melanden , met ’t gene hen aengaet en toebehoort te 
ontflaen en relaxeren. 3. Immers of fy totte voor¬ 
fchreven ontflaginge en relaxacie ten minftennieten 
willen verftaen , onder conditie en befprek als hen 
geboden is , fo boven verhaelt is, namentlijk : datfe 
van ons in der qualiteit voorfchreven fouden mette 
Ommelanden inde voorfchreven pofleffie , vredelij- 
ken (doch fonder partyeprejudicie) gefteld worden, 
den tijd van anderhalf jare of twe jaren , dat binnen 
denfelven tijdhet principaelftegefchil en proces gede- 
cideert worde. 4. En ingevalle van weigeringe der 
voorfchreven middelen, of zy dan niet en willen op 
onsverfoeken en ernftelijk begeren, ons in nameen 
van wegen der voorfchreven Generale Staten, de ge¬ 
vangenen met alle het gene hun aengaet, in handen 
ftellen, om van defelve geordonneert te worden, als 
by recht en billikheid fal bevonden worden te beho¬ 
ren. Hier op begerende een goede, korte en catego- 
rijke antwoorde , welke conform zy der unie, waer 
mede die van der Stad haer met den Generale Staten 
hebben gegeven en geunieert. Gedaen tot Groenin¬ 
gen den i^January 1578. En was ondertekent Ph.de 
Marnix , Nicajïut de Silla. 

"^TA dienwy Commiffariffen van de GenertleSta- 
Men, uit kracht en navolgende onfe commiflïe aen 

den Eerb. Burgemeefteren, Raed en andere Gefwo¬ 
rens van de ftad Groeningen, onder onfe hand-teken 
gelevert hebben het gefchrifte hier by gevoegt, den 
zo January 1578. navolgende onfe beloften ten dage 
te voren gedaen op hun verfoek : fo hebben de voor 
noemde Eerb. Heeren ons in vollen Rade verklaert toon öfe 
geen antwoord te konnen geven, ten ware dat wy hem ban 
ook in handen ftelden een fchriftelijk antwoord van ^aen' 
alle de Ommelanden of den Gedeputeerden van dien, " 
behoorlijk ondertekent : nochtans opentlijk ontken¬ 
nende van vele oorfaken aldaer geallegeert , dat de 
gene tot Winfum den 15 der voorfchreven maendop 
onfe voorfchrijvinge , vergadert hebben geweeft, ee- 
nigfins mollen voor Staten of Gedeputeerde der Om¬ 
melanden worden geacht en gehouden. Waer op van 
ons vertoont is geweeft, dattet voorfchreven verfochte 
exhiberen van antwoorde, niet alleenlijken overvloe¬ 
dig en onvruchtbaer was, maer ook geheel onmoge¬ 
lijk , of ten minften oorfaek gevende van ontallijke uit¬ 
vluchten en cavillatien , welke de principaelfte fake 
grotelijkenfoude verachteren : eensdeels om de voor¬ 
fchreven gepretendeerde inhabiliteit, mits welke men 
hem nimmermeer , of feer qualijken foude konnan 
fatisfaclie geven: eensdeels om dat wy geen gefchrift 
van de Ommelanden ontfangen, noch ook materie ge¬ 
vonden hadden die te vorderen , overmits fy fich er- 
boden onder de Generale Staten in alles te recht te 
ftaen, navolgende ons verfoek , daer wy voor al op 
mollen verfekert fijn van de voorfchreven ftad, eer wy (F. 
eenig judicium, ofperjovas legitimacin eoflandi forme¬ 
ren, ja ons felfs qualificeren konden, overmits der ge- 
vankeniffe en detentie van etlijke der principaelfte per- 
fonen en munimenten van de voorfchreven Omme¬ 
landen, en dat die van der ftad altijd twijffelachtig,fo 
wel van fubmiffie onder de Generale Staten, als ook in 
genere kenniffe, en gerichte des principalen gefchils 
gefproken en gefchreven hadden , met meer andere 
redenen daer toe dienende, hun voorgedragen : noch¬ 
tans na vele alteratien niet gevordert hebbende , hoe 
wel wy hun te kennen gaven , de felfde ons fchrij- 
vens, en alle het gene wy gebefoigneert hebben, fe- 
dertdat de bevelen fijn gedaen, van wegen de Gene¬ 
rale Staten, dewelke fy niet en hebben gehoorfaem 
geweeft, gefchied te zijn ex fuper abundante j en bo¬ 
ven onfe commiflie, alleenlijk ten einde dat wy geen 
occafie ter wereld Teuden achterlaten, die mochte die¬ 
nen tot Pacificatie en lliffmge der voorfz differenten, 
fo hebben wy eintelijk genoodfaekt geweeft met voor¬ 
gaende behoorlijke proteftatie van alle inconvenien- 
ten, fchaden en ellenden , die zy in ’tgenerael of 

D D D 2 particu- 
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particulier hebben gelevert, aldus luidende: en niet 

te min fult eerft en voor al infifteren en maken dat alle 
de voorfchreven gearrefteerde perfonen en goederen 

vrv en ledig, ookfondereenige obligatie of beloiten, 

hen of den Landen fchadelijk of prejudiciabel zijnde, 

ontflagen, gerelaxeert of vry gelaten worden : ook 

obtineren dat de voorfchreven van Groenmgen fulke 

of andere diergelijke wegen en manieren voren ver- 

haeltin’t vriendelijk niet voorftaen en willen, oblti- 

naeten volherd blijvende in haerlieder voornemen, 
fofult gy luiden lichtelijk van wegende generale Sta¬ 

ten de fel ve van Groeningen te kennen geven wel ern- 
ftelijk, dat de felve generale Staten, volgende de unie 

by hunluidengetekent en feerhooggefworen,afquij- 

tinge van haren eed, genoodfaekt en gedwongen Tul¬ 

len wefen de fake over de Ommelanden aen te nemen, 
en die van Groeningen tot reden te brengen, bylulke 

middelen als fy bevinden fullen te behoren, na dege- 

legentheid van de fake. Defe voorfchreven verklannge 
hebbende voorfzBurgemeefteren , Raed en Gefwo- 

rens 1'eer qualijk, en als een demonftratie van vyand- 

fchap, en opfegginge van de unie en het verbond van 

te voren gemaekt mette generale Staten , genomen en 

geinterpreteert, gelijk als blijken mach uit de propoo- 

ften die ly ten fel ven dage met den welgeboren Grave 

van Rennenburg Stadhouder gehouden hebben , wel¬ 

ke fijn Genade ons die ftaensvoets heeft gerelateert, 

begerende t’famentlijk uit haren name, dat wy met en 

fouden vertrecken tot ’sanderendaegs : namentlijk 

dat fy hen nooit fulx verfien en hadden aen de generale 

Staten , was hen des halven wel leed, dat fy navolgen¬ 
de haer bevel Don Iohan d’Auftria voor vyand had¬ 

den verklaerd en gepubliceert, ’twelk: fo t niet ge- 

fchied en ware, en foude niet gefchieden , doch fy 

troofteden haer daer in , dat fy den Comnk noch vele 

fijner helperen niet voor vyand hadden verklaert, van 
den welken fybyftand en ontfet vertrouden te mogen 
hebben, tot verdedinge van hare vryheden en gerech¬ 

tigheden, de welke fy geen hns en wilden afltaen, al 

fouden fy haer onder (enwiften nietwien) begeven. 

Het welke fy ’s anderendaegs ons ook,door haren Syn¬ 

dicus geaffifteert metten Burgemeefteren en fom- 

mige van haren Raden en Gefworens, hebben met 

woorden van gelijke fubftantie verklaert, protefte- 

rende dat nademael de generale Staten Ach van de unie 

hadden afgefneden , dat fy begeerden de acfte van hare 

unie wederom te hebben, verhopende al hadden fy 

Don ïan d’Auftria voor vyand verklaert, fo foude 
nochtans de Coninkniet laten henluiden te handha¬ 

ven in hare gerechtigheden, met vele diergelijke 

woorden die wy niet en hebben willen aennemen de 
voorfz Staten Generael over te dragen, alsgenecom- 

miffie daer toe hebbende. doch hebben t felfde wel 

voor memorie willen optekenen,en tot getuigmfle der 

waerheid met onle gewoonlijke handtekenen onder- 

fchrijven den 20 Ianuary, anno 1578. en was onder- 

tekent 
Ph. van Marnix, Nicaftus de Silla. 

H^cr na 3ijn öc boo?f5 Bieren Commiffariffenna 
2&2abanö getogen / cnin’t uitgaen öoo? öc 38e- 

Mooitcnaljetfcljtp/ toaren fpbpna bpbansf metftra* 
ten ö2dt gcto02pcn. m baer luiöet berrteb isf öc 
ftaö gantö bcrbolgcn cn uitgelaten getoeeft/ fo öat 
ooh öc ïgccrcn tot 12 uuren toe in Der nacht op pet 
-Baeöbmef 3ijn bergaöert gctoccft/ beraeöftagenöe om 
öc gehangene inanöccc ftoaregebanftcmffe te b?en* 
gen: Doch öc ^taöfjouöcr belette fulr met boojgeben/ 
öatöc gebangenen ficlj tot allebiUüftljeiötoel fouöcn 
laten binöen. ^cn 18 ^januarpisf Dc^taöbouöer 
ban doeningen na SCöetoactt getogen/ bebbenöe 
goeöen moet / öat bP öe faften fouöe bonnen bergelij* 
ben / tenminften bp manicre ban beftanö boo? een 
jaec ofttoe/öan iötebcrgecfsf getoeeft. 

31Dat b02öccö öefen aengaenöe gepafTcert ie'/ en boe 
öe boot?? lieren gebangenen eintljjb uitte becljtenijTe 
gecaebt 3ijn/ fulientop in’tnabolgenöe boeb b?eöer 
herbalen. 

m öat öie ban <©ent öe hertog ban 3CerfcDot 
baööen ontflagen alg boren berbaelt tj$ / fo bleben 
ebentoel öe anöere J^eeren nocb gehangen fitten / fan* 
öeröat fpöe felbe totlöen ontftaen/ niet j'egenftaenöe 
öe moeiten en imerceffie öaerom geöaen : boben Dien 
fcfjjeben öie ban <®em aen alle fteöen baer nabu* 
ren / en berfoebten ban De felbe te toeten offe met ben* 
luiöencn bare gcaffocieerbe ban finfouöen toefen te 
bouöen goeöe co2refponöentie en getroutoigbeiö / om 
elbanöeren in allen noöe bp te ftaen / fo fp luiöen ban 
geftjftentoeöerombenluiöen p?efenteeröen Dateltjftte 
beloben/ fulr öat bet febeen offpluiöen een unie op 
ben felben toilöenmaben : fotoerö geb?eeftöatöaec 
D002 eenige febeuringe fouöe mogen bomen, 
bebben öe bier Eleöen ’gSlanösf ban ©laenöeren ber* 
foebt Den $2tnce ban <©rangien eensf te totllen bo* 
men binnen (©ent/ om alöaeröe faften neffensf ben* 
luiöen te balpen Dirigeren totb?eöeen eenö?acbt/ ten 
einöe gene febeuringe onöer ben $2obincien / nocb 
00b tuffeben De fteöen ban eene felföe^obincieen 
fouöe bomen, ^e $:ince fjeeft bem Daer toe laten 
betoegen/ enig ötenbolgenöeöen 29 december ge> p^ce 
reift na <©ent in ’t gefelfcfjap ban <©?abe San ban *>an <©* 
^affoutoen fijnen öjoeöer/ en anöere J^eeren / met^"I,ef" 
170 b02getsMoiöaten pan ‘Hinttoecpen / altoaer bP <©/nr 
fecrfeefteltjft eneerlijb ontfangen en ontboeit të/ bp ftec 
Öe bier üleöen öesf HanöO / en bp öe ^eeren en |jDa* JgJ®' 
giftraten öer felber ftaö/ in fulber boegen Dat totfptnae» 
fpnöer ecren alöacr geöaen 3tjn getoeeft bele febone ïjaeit. 
bertontngen / bp öe bier gameren ban Rhetonca. 

l^eere ban Crobelöe toog bem met 200 <3entft 
folöatcn te gemoet/ en De ftaö naöerenöe / toeröbp 
00b gemoet ban öen 25alju en Schepenen/ nota* 
ble (ëöelmannen / boopluiöen en anöere tuwgeren 
te peeröe / 3ijnöe tot omtrent 200 toe / en nocb 
bo?gercf folöaten/ öie geoeöonneert toaren tot fijne 
toacbt binnen öer fteöe/ en bomenöe bp öe poo2te toet* 
öe gemoet met 54- flambeaur/ geö?agen bp öe 54. 
bnapenöernerrige: ï^ier beneffenjS toaren ober bei* 
De 5ööen ban öeftrate ban öepoo?teaftot fbnloge* 
ment toe geftelt ^4 pebtonnen / en boen bP best a* 
bonöp ter maeltijö fat / toerö bp ban een perfonagie/ 
Gemeente genoemt / met een referein toelbom ge* 
beten/Daer ban öe ttoe laetfte regulen ban elft beerp 
toaren Defejsinbouösi: 

Weeft -welkom Edel Prince linnen on/er Steden, 
Die iu'sHeeren naem komt als een Vorft des vreden. 

<®eftjft bit alleö in ’t lange bcfcb?eben iö öoo? 
Eucaeföe^eere ,§cbilöer/ onö genoeg toefenöeöat 
top Jt felbe Ijier aengeroert bebben. €ertoijlen bP 
albier toaö / banöelöe bP mette bier 3Leöen best 
ülanDg alöaer beraaöert 3önöe/ en öie ban <©ent/ 
om öe felbe tot getoillige contributie te toengen / ooft 
öat fp metten anöcccn^?obincien en fteöen fouöen 
toillen bouöen goeöe cojrefponöentie / b2eöe en ee* 
nigbeiö: boo^op Deontftaginge ban öe gehangene 
l^eeren / baer op Bp luttel gebood breeg / anöcrsf 
ban batfe belooföen öe felföe niet qualjjb te Doen trac* 
teren / ban baööen (feiöcnfe) ftofcf genoeg om De 
felföe öoo? öe^uftitie te Doen ftraffen/Docb isf naöer* 
banö fo berre geljanödt / öat öie ban <©ent te b?e* 
öen 3tjn getoeeft öat öe boo?fcb?eben gebangenen bin* 
nen öe boo?fch?ebcn ftaö gefaifeert / goeöe juftitie 
fouöe toeröen geaömiftrecrt/ al0De uitlanöfeb?em* 
öe bpanöcn getoeert fouöcn 3ijn/ mit$ öat miööel* 
retpö jegensf öe felbe gebangenen niet geattenteert 
fouöe toeröen / nocb ben eenig binöernifTe geöaen. 
jBiööefretöö fouöen öe gehangene geftelt toeröen en 
betoaert in neutrale plactfcn/ totteöecifie ban baer 
lieöer fafte/ alleef bolgcnöe fefterc acte ban accepta* 
tie ban öe €ett3-bertog / ?9?ince ban «©rangien ett 
Staten <©enerael / in Date öen ? ^obember 157 8. 

€enige Dagen te boren / namentltjft Den 7 5^e*. 
cemb2to/ bebben öe Staten generael in Ö2uft laten 
uitgaen / en alom in allen P20binricn en fteöen ban 
^eöerlanö Doen berftonöigen baer berblaringe / Daer 

bp 
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, mm* 
Me] 6p 
Den toelo 
fienöcr? 
ftonbigt 
toerö 
Darmen 
©on 
31an 
Jjouö 
Dooj bp? 
anü ban 
Defe Jan? 
Den. 

bp fp <&ött 3ian boo? DpanD ban ’t Sanb UtóïtïatóDen/ 
in Defet nagelt» 

DE Prelaten , Edelen en Gedeputeerde van de 
Provinciën en Steden, reprefenterende de Gene¬ 

rale Staten van den Lande van herwaers-over, jegen- 
woordelijk geunieert en vergadert wefende binnen de 
ftad Bruflel, verftaen hebbende dat eenigeintwijffel 
ftellen,of men Don Johan d’Auftrice behoort te trakte¬ 
ren ofhouden als vyand van den Lande of niet ? Niet 
jegenftaende dathyby fijne voordellen en akten hem 
voorfulx getoont heeft, federt fijn vertrek op’tkafteel 
van Namen, de welk ook de voorfeide Staten eindlij¬ 
ken by hunne juftificatie te kennen hebben gegeven : 
waer door bevonden word datter veleinconvenienten 
uitrijfen. En om daer op te verfien , hebben de voor¬ 
feide Generale Staten eenen jegelijken wel willen ver¬ 
klaren en verkondigen, verklaren en verkondigen by 
defen ,dat fy den voorfeiden Don Johan d’Auftrice niet 
gehouden en hebben , noch en houden, voor Stadhou¬ 
der, Gouverneur noch Capitein Generael van de voor- 
feide Landen, in den name van de ConinklijkeMaje- 
fteit. Maer voor infrakteur en als gebroken hebbende 
de pacificatie by hem befworen, vyand vanonfen Va- 
derlande, federt fijn vertrek totNamen voorfeid,en 
alle perfonen ingeborene en naturele van de voorfeide 
Lande , die hem volgen, byftaen en aflifteren, voor 
wederfpannigen en rebellen van den fel ven Lande, en 
dat men die in als en over al voor fulke fal moeten hou¬ 
den en trakteren, aen hun perfonen en goeden,naer 
’tuitwijfen van ’tPlaccaet van wegen fijne Majefteit 
hier op gemaekt, uitgeroepen en gepubliceert. Gedaen 
tot Bruflel voorfeid den 7 dag van Decetnbri 1577 
Onderftond gefchreven aldus ter ordinantie van de 
voornoemde Heeren de Generale Staten: En was on¬ 
dertekent 

CoRNELIUS WELEMANS. 

©Oöjtötoetö tón feiueti Dage nocï) uttgegeben bit 
itabolgenDe placcaet / bp toelben alle De gene Die <Don 
San en Den rebellen ^pangtaerDen acnljangen / inf* 
gelift berfciaert toerben boo? bpanDen ban Daten ©a# 
DerlanDe, 

$ïa t« 
cact tiaer 
fip alle 
Degene 
Die ©on 
3|an en 
Den 

. ièpangl? 
aeröen 
aenfjatu 
gen bet? 

- iblaert 
toerben 
boo2 bp? 
anöen/ 
met 
bel ban 

By den Conink. 

/^\Nfen lieven en getrouwen, denPrefidentenlui- 
'“'den van onfen Rade in Vlaenderen, faluitendi- 
lektie, &c. 

Alfo fekere Steden, Caftelen, Sterkten, Dorpen en 
andere plaetfen van eenige Provinciën van onfen Lan¬ 
den van herwaers-over, fonderlinge eenige Heeren , 
Edelluiden en particuliere perfonen gedaen hebben, 
en noch doen tegens de behoorlijke getrouwigheid die 
fy ons en hun Vaderland fchuldig zijn, overtredende 
encontravenierendedirektelijk de pacificatie tot Gent 
gemaekt, en ’t gedurig perpetuel Edikt daer op gevolgt 
by onsgeaggreert, en violerende de unie by deGene- 

Dat bare ra3e Staten van onfen voorfeiden Landen van herwaers- 
gaeDeren over gemaekt, by eenige van hem felfs getekenden aen- 
opgetc? hangen en adhereren de Spangiaerden , by ons onlanx 
bent en verklaert en gedeclareert wederfpannige en rebellen, 
6?acf)t en hebben gehouden en houden de zyde en partye van 
fauöen Don Johan van Ooftenrijk, en van de voorfeide Span- 

giaerdenen hnnne aenhangeren enadherenten defel- 
}! ' ve favoriferende, byftaendeen aflifterende vanraed, 

volk, munitiën , viklualien, geld en andere behoeffe- 
lijke faken, hem tonende tewefen adverfariflen ente- 
genpartye, en nemende de wapenen tegen ons, de 
voorfeide Staten Generael en hun eigen Vaderland, 
waer by fy committeren crijm van rebellie, en verdie¬ 
nen daerom voor fulke geftraft te worden aen lijf en 
goed, wefende boven defen ook onderricht en gead- 
verteert dat de voorfeide Steden en plaetfen, en de per¬ 
fonen favoriferende onfe wederpartye, by alle midde¬ 
len foeken te veranderen, alieneren, lichten en recou- 
vreren hare goeden, inkomen, renten en fchulden, 
die fy in onfe voorfeide Landen van herwaers-over 
hadden, en noch hebben, om hen daer mede te beheL 
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pen, en die te gebruiken enemployeren tegens onsen 
hun voorfeide Vaderland, en noch meer doen (ouden 
indien van onfen wegen daer in promptelijk niet ver*» 
fien en worde. 

Waerom fo ift,dat wy de faken Voorfeid overge¬ 
merkt, en begerende daer op te remedieren , hebben 
byadvijs van onfe feer lieve en wel beminde de Pre¬ 
laten, Edelen en Gedeputeerde van de Provinciën eri 
Steden, reprefenterende de voorfeide Generale Sta¬ 
ten van onle voorfeide Landen van herwaers-over, je- 
genwoordelijk vergadert in defe onfe ftad van Bruflel, 
geordineert en ordineren by defen, allen onfen Stad¬ 
houders, Gouverneurs, Officieren, Amptmans, Droft 
faten , Baillius, Schouten en Provooften , Rentmee- 
fters of Ontfangers van onfe domeinen , elk in fijn 
quartier , en anderen dien dit fal mogen aengaen,dat 
fy alle goeden, roerende en onroerende, aklien en ere- 
diten van onfe voorfeide adverfariflen ,hareaenhange« 
ren en fauteurs , fo wel de gene die toebehoren den 
Steden , Dorpen, Gemeinten als particuliere perfo¬ 
nen jopfchrijven, faiferen en aenveerden ombewaert 
en geconferveert te worden, tot profijte van den genen 
dien ’t behoren fal, en daer na deshalven gedaen en ge¬ 
ordineert te wefen, gelijk dat geraden fal zijn. Ordi¬ 
nerende en bevelende voorts, allen den genen die be- 
fitten, onthouden, in bewaernifle hebben, of weten 
te (preken van eenige goeden , fchulden, of aktien, 
toebehorende den genen houdende de zijde en partye 
van onfe voorfeide adverfariflen , en van de voorfeide 
Generale Staten, van watqualiteitof conditie fy mo¬ 
gen wefen, dat fy van ftonden aen en ten minften bin¬ 
nen acht dagen na de publicatie van defen , denuncië¬ 
ren , aenbrengen , te kennen geven en verklaren aen 
den eerften Officier van hare refidentie, mitfgaders 
aen den Rentmeefter of Ontfanger van onfe domei¬ 
nen aldaer, alle dat fy in hen behoed en macht fullen 
hebben, mitfgaders ’tgene fy fchuldig zijn den voor¬ 
feiden perfonen favoriferende onfe adverfariflen voor¬ 
feid , of’tgene fy fullen mogen weren een ander onder 
te houden , te befitten, of hen fchuldig te wefen. En 
boven defen hebben geinhibeert en verboden, inhi- 
beren en verbieden ook by defen, allen onfen onder- 
faten of andere, wonende en refiderende in onfe voor¬ 
feide Landen van herwaers-over, van wat qualiteic 
of conditie die zijn , egene betalingen of leveringen 
aen eenige van den voorfeiden vyanden, of adverfa- 
riflèn van den Landen, of hun aenhangeren te doen, 
’tzy aen Steden , Dorpen, Vlecken, Gemeinten , of 
andere particuliere perfonen, op poene van ’t felfde an- 
dermael te betalen, en tegens die ’tgene des voorfeid 
is, verfwegen fullen hebben , of in gebreke zijn van 
de voorfeide aenbrenginge en denuntiatie te doen, te 
verbeuren fo vele als fal mogen bedragen ’tgene des fy 
verfwegen fullen hebben, de voorfeide boeten teap- 
pliceren en bekeren : d’een derdendeel tot onfen pro- 
fi|te, om geemployecrc te worden tot befchermenifle 
van onfe Landen, tegens de voorfeide vyanden, we¬ 
derfpannige en rebelle: d’ander derdendeel tot profij¬ 
te van den aenbrenger: en ’t derde derdendeel tot pro¬ 
fijte van den Officier, die d’executie daer van doen 
fal. Verbiedende eintlijken allen en een jegelijken van 
der voorfeide fteden, dorpen, vlecken, plaetfen, ge- 
meinten en andere particuliere perfonen, den voor¬ 
feiden Don Johan van Ooftenrijk en andere onfe ad¬ 
verfariflen , en van onfe voorfeide Generale Staten 
byteftaen en t’affifteren met raed. Volk, viktualien# 
munitiën, wapenen noch geld, of by advertiflement, 
noch anderfins , de felve te favoriferen , direktelijk 
ofindirektelijk in eeniger manieren, en dat oppoene 
deshalven geftraft en gepunieerr te wefen , als fauteurs 
van wederfpannige , rebellen en vyanden van den 
Lande,en voor fulke aenlijfen goed geftraft te wor¬ 
den. 

En gemerkt datter diverfe hebbende Staten en of- 
ficien binnen onfe voorfeide Landen , federt ’t ver¬ 
trek van den voorfeiden Don Johan op’t Slot van Na¬ 
men , hen hebben fonder oorlof geabfenteert, en fail¬ 
lerende en uitftellende het bedienen van dezelve hare 

mn 3 Staten 
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Staten en officien, houden hunne refidentie buiten on- 1 
fe voorfeide landen. Gebieden wy en bevelen eenen 
jegelijk die alfo abfent blijven, behalven die opentlijk 
hen hebben getoont partye en adverfaritTen van den 
voorfeiden Vaderlande, dat fy in perfone wederom ko¬ 
men om hen devoir te doen, ten lanxften binnen 15 
dagen na de publicatie van defejegenwoordige, op poe¬ 
ne van te verbeuren en gepriveert te worden van de 
voorfeide hare Staten en officien , en daer en boven ge¬ 
houden te worden voor fauteurs en medehelpers van 
den rebellen en vyanden der voorfeide landen,in der 
manieren als voren. En ten einde dat van defe onfe or¬ 
dinantie , inhibitie en gebod niemand ignorantie en 
pretendere. Ontbieden en bevelen wy u wel ernftelijk, 
datgydefelve teritond en fonder vertrek doetkundi- 
gen, uitroepen en publiceren , alom binnen den fteden 
en plaetfen van onfen Lande en Graeffchappe van 
Vlaendren , daer men gewoonlijk is uitroepingen en 
publicatien te doen. En tot onderhoudeniffe en obfer- 
vatie van diere, procedeert en doet procederen tegens 
den overtreders en ongehoorfame, by executie van de 
boeten en poenen voorfeid, fonder eenige gratie, gun- 
fte, diffimulatie of verdrag : des te doen met diefer aen- 
kleeft,geven wy u en allen anderen Officieren dient be¬ 
horen Tal, volkomen macht, autoriteit enfonderling 
bevel. Ontbieden en bevelen voorts allen en een je- 

IJ77 
gelijk, dat fy u en hen’tfelve doende èrnftelijk ver¬ 
ft^0 en obedieren; Want ons alfo gelieft. 

Gegeven in onfe voorfeide ftad van Bruflel onder 
onfen contre-zegel hier op gedrukt in Placcate,den 
7 dag van Decembri, 15-77. Onder ftond bydenCo- 
nink in fijnen Rade : En was ondertekent 

M E S D AC H. 

bullen fjtcr meDe mitoat tuften/ en Daer na 
befienoffjetnabolgenDejaerban 1578. onjSietgbeterg 
Deeftboo?tgeb?acöt/ en of De 3£eDerlanDenin’tfelf= 
üe jaer meerDer rufie peDben genoten / Doo? De feomfïe 
ban De 25anet-ljcetc ban ^clieö / b?oeDec ban Den o* 
beclcben l|eerebanjioo?&a?me0/4ÊDelman en Êuf* 
tenant ban De <©arbe ban De SUrtljierg banDcnltjbe 
De# Coninr / Die ban Den Coninfc aen De Staten toer* 
De gefonDen / om De felbe te geben anttooojD en content 
tement op pare buebenaen 3ijne jBaiefteitgefcfeeben 
ban De 2+ 3£uguftt en 8 September Defesf jaerg: en 
bullen Dit 25oeb befluiten niette tooo?Den ban De» 
dptanfen ^i(IO?lfcD?i)Ö^ Commineo: 

De twiften en oproeren der voornaemfte Heeren, 
Die fijn altijds periculoos in alle Rijken : 
Dies behoortmen die te flichten en tot ruft te keren? 
Maer niet te voeden , door quade praótijken. 

/ 
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Einde des elfden Boeks. 



,S7S. TfAELFDE BOEK 

(fou.) Van'de Nederlandfe Oorlogen en Beroerten, gefchied 
by tijden van Don Jan van Ooftenrijk, Gouverneur en Capitein 

Generael van wegen den Conink van Spangien» 

I\ort begrijp en inbond, 

E Staten van Holland en Zeeland, verltaende dat Don Ianvan Ooftenrijk correfpcn- 

dentie hield met die van Amfterdam , defelve animerende datfe hen niet en fouden be° 

geven onder het Gouvernement van den Prince van Orangien , gelijk fy , volgende de 

Pacificatie van Gent, gehouden waren te doen, refol veren alle middelen te gebruiken 

om de felve daer toe te dringen , en hoe wel fy eenige Oorlogfchepen hier en daer had¬ 

den leggende om te verhinderen den toevoer van alrehande lijftocht, nootdruft en amo- 

nitie van Oorloge , fo fenden fy om de felve noch meer te benouwen , den Gouverneur 

van het Noorder-cjuartier Ionkheer Dirk Sonoy met eenige Vendelen foldaten voor Amfterdam, de wel¬ 

ke inneemt het Carthuyfer Cloofter, ’t Leproos-huysen andere plaetfen dicht voorde Stad : die van Am¬ 

fterdam fchrijven aen hem, en begeren te weten door wiens laft hy fulx doet, nademael het aen henluiden 

niet en ftond datfe gene fatisfacftie , by haer overlange verfocht, en kregen , en datmen hen contrarie de 

Pacificatie van Gent (diezy neffens andere behoorden te genieten ) was traéïerende: Sonoy antwoord 

de felve; daer vallen eenige vyandlijke aden van d’een en d’andere zijde, die elkx feid van d’andere eerft 

gepleegt te zijn: de Staten fenden daer meer volks voor, daer word ftilftand van Wapenen , eerft van fes 

en naer noch van vier dagen gemaekt, middelretijd word de fake, door interceftie van de Gedeputeerde 

van de Staten van Utrecht, in vrundfchap geaccordert, en komen onder verfcheiden conditiën , onder de 

Unie van die van Holland en Zeland, en het gouvernement van den Prince van Orangien. Oneenigheid 

en gedeeltheid onder de Staten Generael, door afgunftigheid en jaloufie die eenige groote Heeren van den 

Lande hadden op den Prince van Orangien. Den Eertshertog Mathias van Ooftenrijk des Keifers broe¬ 

der, werd by de Staten Generael op fekere conditiën aengenomen tot Gouverneur en Capitein Generael 

over de Nederlanden. De Prince van Orangien werd gecontinueert in’t particulier Gouvernement van 

het Hertogdom van Braband,en verfocht tot Luitenant Generael van den Eertshertog Mathias. Die van 

Maeftricht fenden Gedeputeerde aen de Staten Generael, te kennen gevende ’t gene Don Jan praélifeert 

tot achterdeel van hare Stad: daer in by den Staten Generael voorben word. De Predicaren van Antwer¬ 

pen en’s Hertogenbofch, vluchten hare principaelfte Kerkelijke Ornamenten met alle hare brieven, de 

welke ontdekt en aengetaft werden by de jonge Schutters van ’s Hertogen-Bofch , diefe willen voor prijs 

behouden , fuftinerende datfe die hadden willen fenden aen Don Jan, tot achterdeel defer Landen : de 

Staten Generael vcrliaende dat het vluchten der voorfchreven goederen , alleen was gefchied uit verveer- 

nifteen niet uit quaden wille , doen hen de felve reftitueren , mits datfe die moeten behouden in hare Con¬ 

venten. Des Eertshertogen Mathias triumphante inkomfte binnen Bruftel, als Gouverneur Generael van 

de Nederlanden: deEeden by den Eertshertogen Prince van Orangien gedaen, mitfgaders formevan 

den Eed dié de Raden van State gehouden waren te doen. Don Ian en kan niet langer veinfen. De Co- 

ninginne van Engeland fend den Heer Leyton haren Ambaftadeur aen Don Jan, verfoekt ftilftand van 

wapenen voor eenigen tijd, om te fenden aen den Conink van Spangien , om den twift ter neder te leggen 

fonder Oorloge, den welken Don Jan onwaerdig en trots antwoord geeft. De Prince van Parma komt by 

Don Jan met veel volx. Donlanlaetin drukuitgaen fekere fijne declaratie waerom hy d’Oorloge aen- 

neerrst. Traegheid en verfuimelheid der Staten Generael in hen toeruftinge ten Oorlog. Don Ian komt 

met fijn krijgfvolk naer Namen : der Staten Leger breekt op, ’t welk Don Ian vervolgt. Nederlage van 

der Staten Leger by Gemblours. De Heere van Goignies gevangen : Don Ian fijn victorie vervolgende, 

neemt inde Steden van Gemblours, Loven, Thienen, Aerfchot, Sichenen ftormender-hand; noch 

neemt hy in Nivelle, Reulx , Soingnies, Bins , Beaumont, Walcourt, Mabuge en Chimai: De naerfti- 

ge forgvuldigheid van de Staten , Eertshertog, en Prince van Orangien na ’t verlies van den flag om op 

alles te verfien , tot bewaringe van de principale Steden van den Lande. Bulle des Paus Gregorij de XIII. 

toefeggende vergevinge van alle fonden , voor Don Jan en alle die met hem ten Oorlog trecken, Propo- 

fitie van denGravevan Swartfenburg, Ambaftadeur van den Keiferaen de Staten Generael: der Staten 

antwoord: en ’t fchrijven van d’Eertshertog aen den Keifer. De Banderheere van Selles komfte uyt Span¬ 

gien en fijn handelinge. Des Coninx fchry ven aen de Staten Generael, door den Heere van Selles gefon- 

den; d’inftruftie van den Heere van Selles hem by den Conink gegeven; des Eertshertogeen Staten ant- 

woorde aen den Heere van Selles. De Heere van Selles brieven rnettet fchry ven van Don Ian; de declara¬ 

tie daer op gedaen by den Heere van Selles; des Heeren van Selles voorflagom d’Oorloge ter neder te 

leggen , mits dat den Prince van Orangien fijnfelven foude ftellen in handen van Don Ian, desfoudede 

Prince van Parma, fonder eenige foorte van wapenen komen by de Staten Generael, en ftellen defe Landen 

al t’famen in de felve maniere en gefteltenifte van den tijd van wylen Keyfer Caerle; en d’antwoorde daer 

op van de Staten Generael. d’Antwoorde van de Staten Generael op de declaratie by Don Ian in Druk ge¬ 

geven. Placcaet van den Conink van Spangien, daer by hy de Staten Generael en Particulier gebied te 

fcheiden, en niet wederom te vergaderen fonder fijn of fijn Gouverneurs confent, verklarende van onwaer- 

den al dat by henluiden anders foude mogen werden gerefolveert,verbiedende henluiden ook eenige fchat- 

tingen op fijn onderlaten te mogen ftellen,en den onderfaten geen fchattinge te betalen,caflerende ook alle 

Officieren en Iufticieren die Don lan nieten volgen. Den Heere van Tambergen neemt tien Vendelen 
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Nederlandfe foldaten aen, ten dienfte van den Conink van Portugael. Refolutie van de Staten Örfl oorloge 

offenfiifte voeren tegen Don Jan; wat Nederlandfe Heeren in dienfte vanden Lande fijn geemployeert ge 

weeft de Staten Generael ftellen diverfe laften en Impoften op tot onderhoudinge van d Oorlog: Die van 

Holland en Zeeland en vinden niet raefaem gemeenfehap van de laften der Oorloge te maken mette an¬ 

dere Provinciën .contribuerende niettemin wel fo veel of meer na advenant als eemge van d andere Provin¬ 

ciën. Die van Holland en Zeeland vermeerderen hare contubutien. De Heere van Leyton Ambaffadear 

van de'Coninginne van Engeland vertrekt; de Staten Generael fchry ven aen de Coningmne; de Marquis 

van Havre reilt wederom in Engeland. De Hertog van Alen?on fend aen de Staten en prefenteert fijnen 

dienft. De Grave van Rennenburg, Gouverneur van Vriefland doet den Prefident van Vrieflanden eem- 

ge Raeds-heeren vangen , ook den Biflchop van Leeuwarden. Muyterye binnen Maeftncht ■ de Heere van 

Melroy komt binnen Maeftricht, verfekert de Stad, breekt d’aenflagen van Don Ian, en ftraft de Muit- 

makers. Nieuwe declaratie des Coninx uyt-gegaen op ’t onderhouden van de Pacificatie van Gent, en an¬ 

dere poin&en. Rijk van Bokhoven, een van de Borger-Hopluiden van Utrecht verfekert het huis t Ab¬ 

coude • Dirk Schaep Maerfchalk van Abcoude neemt het Huys in, doch wert van de burgeren wederom 

in genomen Don Tan doet de ftad van Philippeville belegeren, en wort hem overgelerert. Limburg, 

Valkenburg en Daelhem werden aen Don Jan overgelevert. De Heere van Sint Aldegonde werd van de 

Staten Generael gecommitteert te reyfen op den Rijxdag tot Worms: hy fcbrijft aen de Staten Generael. 

Gele^entheid der fake en handelinge binnen Amfterdam : De Schout en oude Magiftraetvan Amfterdam, 

fïoi 2) mette Papen en Monniken werden uitte Stad gefet: Nieuwe Schout en Magiftraten aldaer. De Mmrebroe- 

' ders t’Utrecht werden uytter Stad geleyt; de Iefuyten en eenige Mmrebroeders werden uyt Antwerpen 

geleyd. De Heere van Sint Aldegonde doet een Oratie opten Rijxdag in de vergadennge der Rijks-Fur- 

iten tot Worms, daer in de verdruckinge der Nederlanden door de Spangiaerts verhalende .verbekende 

atfïftentie en hulpe van den Rijke. Don Jan fend ook Gefanten op den Rijxdag tot Worms. Gelegentheid 

en handelinge tot Groeningenen de gevangene Gedeputeerde Staten van den Ommelanden: Bartelt En- 

tes neemt volk aen tegen die van Groeningen: Die van Groeningen trecken tegsn hem uyt hy vlugt naer 

Coeverden , ’t welk over gegeven wert, en Bartelt Entes wert naer Groeningen gevangen gevoert: Die 

van de Ommelanden houden een vergaderinge ten Damrae, daer tegens geven die van Groeningen een 

Placcact uyt, verbiedende op lijf en goed te verbeuren daer te verfchynen: Breeder handelinge tuflchen 

de Staten van de Ommelanden en de ftad Groeningen. De gevangene Heeren werden provifionelijk uyt- 

te gevankenifle ontflagen, onder obligatie en conditie van met uyt de Stad te vertrecken. AfingaEntens 

wert op nieus gevangen. Preparatien om een generale vrede te maken tuflchen Groeningen en de Omme¬ 

landen. Hooge en grote Water-nood in de Ommelanden. Der Ommelanden klaeghjk en erbermelijfc 

verbek aen die van Groeningen: Der felver antwoorde en uytvluchten. LeGravc van Rennenburg 

werd Gouverneur van Over-Yflel, en Grave Ian van Naflau Gouverneur van Gelder and. Campen wert 

belegert, befchoten en eyntelijk opgegeven. Die van de Gereformeerde Religie maken groote vergade¬ 

ringen binnen Antwerpen, Genten elders. Twee Requeften over-gegeven by die vande voorfchreven 

Religie aen de Eerts-Hertog en Rade van State: Eerts-Hertog Mathias lendl fekor concept van Religions 

vrede aen de Staten Generael, en daer na aen de particuliere Provinciën. De Coloncls, Dekens en Hoof¬ 

den van de Schutterven en andere Ingefetenen der Stad Antwerpen , verbeken aen de Staten van Braband 

refolutie opte Religions vrede: d’ Antwoorde van de Prelaten en Edelen van Braband op t felue. Provi- 

fionele ordonnantie op ’t ftuk van de Religie binnen Antwerpen. Jaloufie tuflchen de Provinciën, ook tui. 

fchen de Majefteit van Engeland en Vrankrijk. De Coningmne van Engeland fend Ambafladeurs in Ne¬ 

derland om de handelinge metten Hertog van Alenqon te verhinderen. Redenen van de Staten Generael, 

waerom fy den handel metten Hertog voorfchreven niet en konden uytftellen.maer moften aengaen. Ac- 

coort en verbond tuflchen den Hertog van Alen$on en de Staten Generael. De Conink van Vrankrijk 

fent de Heere van Beleviere aen de Staten, aenradende tot vrede met Don Jan en den Conink van Span- 

oien. De Grave van Swertfenburg bekt van wegen den Keyfer vrede te maken, defgelijx de Coningmne 

van Engeland. De Staten ftellen de fake aen de Ambafladeurs van den Keyfer, Coning van Vrankrijk en 

Coningmne van Engeland. Articulen daer op de Staten tevreden waren met Don Jan vrede te maken. 

Affeheidby Don Jan gegeven den Heeren Ambafladeurs, nopende de vrede-handel. De voorflag van 

ftilftand van Wapenen , wert by de Staten afgeflagen. Die van de Gereformeerde Religie houden een 

Synodus Nationael tot Dordregt. Don Jan ftelt een nieuwen Raed, Hof van Iuftitie, envan.de een en 

binnen Loven. Hertog Cafimirus laet in druk uytgaen dborfake waerom hy fijn togt in Nederland doet. 

De Staten rechten haren Leger op en befchanflen haer by Rymenant in Braband. Don Ian e pnngt. et 

Leger van de Staten, en vertrekt met verlies van veel volx. De Secretaris Ian Efcovedo wort in Spangien 

om-gebracht doorlaft van den Conink. De Borchgrave van Gent neemt Aerfchot in, en werd daer na 

wederom van de Spangiaerden ingenomen en verbrand. Vreemden handel van den Heere van Champan- 

gny en andere jonge Heeren •, werden tot Bruflel gevangen. Requefle op de naem van die van Bru e aen 

de Magiftraet geprefenteert tegen die van de Religie. Die van de Gereformeerde Religie, en ie van e 

Confeflïe van Ausburg werden Kerken vergunt en aengewefen binnen Antwerpen. De Magiftraet van Ut¬ 

recht verbekt confent aen de Geeftelijkheid , om te mogen handelen metten Paftoor van Sint aco s er- 

ke, om te prediken opte maniere van de Gereformeerde: d Antwoorde van de Geeftelijkheid op t e ve 

verbek.- Die van Utrecht fenden haer refolutie over opte Religions-vrede: Advijs van de Staten van 

Henegouwen op de Requefte der Gereformeerde, verbekende vryheid van Religie. Schrijven vande 

Prince van Oranpien aen de Magiftraten van Middelburg beroerende de Doop-gefinde. Voor agom uen 

Cpnink van Spangien d’Oorloge opte Culten van Spangien aen te doen : daer toe Ionker Wi 
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Bloys gefeid Treflong commiffie krijgt. Accoord gemaekt om de Equipagie te doen, tot korten van eeni- 

ge rteden en particuliere Perfonen. Die van Gelderland flaen de Religions-vrede af, willende evenwel 
by de Generale Unie blijven: Requefte by de Gedeputeerde van de Ridderfchap en Steden van het Quar- 
tier van Ruremortde en van Zutphen aen de Staten Generael overgegeven: Klagende dat zedert de be-edi- 
ginge van den Graef Johan van NafTauwen haren Stadhouder, fy zijn overvallen met verfcheyden exorbi¬ 
tante nieuwigheden; Dat niet jegenftaende de Religions-vrede op den Landfdag tot Aernhem is afgefla- 
gen; defelvemet hulpe der foldatenwerd ingevoert binnen Gelre. De voogdije binnen Wachtendonk# 
Stralen, Venloen D oef burg , Canceler en Raden, werden van haer Officien gefet: Dat het Placcaet en 
de Ordonnantie op d'onordeninge van het krijgsvolk niet en wort gepubliceert: verfoeken dat fy de han¬ 
den daër aen willen houden, dat fijn Hoogheid fulkeordre wil ftellen dat d’exercitie van de Gereformeer¬ 
de Religie in de voorfchreven Steden en Dorpen afgeftelt, en de Catholijke geredintegreet werde, en 
voorts op alles voorfienna behoren. De Staten van de Ommelanden nemen de Religions-vrede aen: 
Defgelijx die van Leeuwarden. Den feer periculofen oproer binnen Valenchijn , werdgeftilt. De Her¬ 
tog van Anjou verklaert Don Ian voor Vyand. Don Ian houd hem in fijn Leger voor Namen fonder iet 
«yt te rechten. Gelegent heid van de faken van de Staten en van haren Legeren krijgfvolk. Den groten 
en uyterften nood daer inde Staten waren by gebrek van geld: Schrijven van den Ertshertog Mathias 
aen de Statért vdn de Provinciën. Den Hertog van Anjou belegert Bins in Henegou, ’t welk hy verovert: 
als ook N^abuge. Die van Gent bedrijven veel moetwil tegen de Geeftelijkheyd: De Heere van Mon- 
tigny komt met fijne Walen in ’t quartier van Gent. Requefte by die van de Gereformeerde Religie aen 
de Magiftraten van der Goes overgegeven: hen word de Kerke van de Cruicebroeders geaccordeert. An¬ 
der verfoek van de Gereformeerde aldaer. Beeldbrekinge van de groote Kerke binnen der Goes; Verfoek 
aen de Magiftraet vander Goes om in de groote Kerke aldaer te mogen prediken , en hoe hen ’t felve wert 
geaccordeert. De Grave van Rennenburg belegert Deventer, wat in de felve belegeringe, fo binnen als 
buytenderftad gefchietis, en hoe heteyntelijk overgelevert wert aen den Grave van Rennenburg. De 
gevangene Prelaten en Heeren Gedeputeerde van de Staten van de Ommelanden ontkomen uit Groe- 
ningen. Grote fiekte en fterfte in’t Leger van Don Jan. Brief van Don Jan, aen Iohan Andrea Doria 
Prince van Melfy : En aen Don Pedro de Mendoza Ambafladeur van den Conink binnen Genua. Siekte 
en dood van Don Ian van Ooftenrijk, Hoedanig Don Ian in fijn leven geweeft is. 
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H hebben in 't boo?gaenbe boeh bechaeit 
ben aenflag bie be Colonel Herman §zU 
ling/ boo2la(ibanigollanben ^eelanb 
ongelucheiijh op be (tebe ban ainftec? 
bam bootgenomen habbe t’erplofcte? 
ren / om De felbe (tebe teb?engenonbet 

Dengóubecnemente ban ben Jpunce ban^rangien/ 
en be felbe te unieren metten ahberen (teben ban ï$ol? 
lanb en ^eelanb / en toat baer na gebolgtist: ’tfal 
ban nu ttjb 5ijn bat ton eenet boo?t gaenen bethalen 
boe bat eintelöh be felbe (tebe ist geb2ongen getoeeft te 
bomen onbec het boo?fch?eben goubernement ban ben 
J&inceban ©rangien. vDe Staten ban^ollanb bie 
fter bele aen befe (tab gelegen toast / om haren (Cpupn 
bicht te hebben/ en aIfobeoo?loge te boeren op eenss 
anbetst bobem/ ferijgenbe bagelgjc abbertentie bat 
3^on gjan ban <Dojtenrijk/ niet af en en liet bie ban 
■Jümiterbam te betmanen hen (tanbbafïiglijhen te 
houben bat hPfe feherlijhen ontfetten foube / hebben 
ben Cfouberneur ban het ,$oo?ber-ijuartier ^onh? 

' SS Beer TOericb ^§onop / belaft met eentge ©aenbe? 
' len uit ben felben quartiere b002 ISmfterbam te tree? 

hen / en’tfelbefulrte befetten Dat baer niet in bomen 
en foube mogen/ ban met fijnen toeten/ confenten 
belieben/ en bit bobenhetbolh / fepanfenenfepepen 
baer omtrent op ten aenbomftenleggenbe/ ’ttoelb be 
felbe nabomenbe alfa gebaen heeft/ innemenöepet 
Cactbutfecst bloofter buiten be (tab albaer leggenbe/ 
en het Itepioostpuist/ en fich mettet felbe fijn bolb 
berfp?etenbe rontombe felbe (tab fo op bepabenbui? 
ten Ian $openpoo?te/ alst elberé / baer na hebben 
be Staten baer noch gefonben / kapitein Circourt en 
föofliim / cn öageUjr noch meer/ en eintelijh ben 
(©berften Ch?iftoffel ban fïfelfïein met fes fijnber 
©aenbelen. 3^ie ban Ulmfterbam / hier ban niet toel 
te b?eben 3jjnbc / fefneben ben 3|anuarp aen ben 
ÏJOO?^ SMhhcec <©ibernh ^onop/ bat fp niet en 

nttaii ttotjfelben of hem en toast toel henlijh batfebanben 
M*’ $2inceban (Dcangien op ten io <©ctob?istle(tleben/ 
RL ontfangen habben hare fattefactie / fulr Dieüp fïjn^ 
Töam Der Crcellentie ben Staten banJ^ollanb toast ober? 
fon» gefonben / om te hebben haer luibee abbijst / toelh ab? 
ÜJ* böss be Staten gebiffereert habben ober te fenben; 

iet niet jegen|taenbe biberfe miffiben bp fijnber deel? 

a Dan 
Icllanti 
nben 

Br* 
)o? be 

un 

fentie baer na tot Dien einbe aen be Staten gefch?e? 
ben / inhoubenbe mebe’tfelbe fcpiijbenbatfefouben £>onop 
af boen alle beletfelen opbe felbe (tebe als* boe conti? ‘®0I1“C!:> 
nueltihgefclneb/ contrarie be pacificatie en unie/ bp jjt " 
hen metten Staten generael Dien bolgenbe aenge? 
gaen. €n biest al niet jegenftaenbe/ en contrarie be 
beloften bp ben Staten ban Igollanb collegialiter bin? q 
nen Heiben / in ’t beginfel ban be maenb ban d$obem? 
ber leftleben / bergabert / hare <t5ebeputeerbe albaer 
mebe 3tjnbe gebaen / ban bat fp met ten eerften en « 
binnen ben tijbbanbijfof festbagen baer na haer ab?«« 
bijsf aen fijnber €rccllentie fouben oberfenben / hab?« 
ben be felbe Staten op ben 13 ber felber maenb 3^0? « 
bember/ boo? ben Colonel i|elling enanbereCapi?c£ 
teinen met haer brijgsfbolh hare jlebe gemeent met« 
lifligetoegenenp2actühenteboen beroberen. 2Soben « 
befen toast hP nu ober tien Dagen geleben met ettelijh ‘c 
hrijgatboth albaer gebomen in ’t Cartpuiferst hloo? “ 
(Ier / fonber bat fp topten boo? toienölaft/ alstgeen<c 
ontfeg-biieben ban pemanb ontfangen he&benbe/ ber*« 
fcheibenbe ben hnechten hen rontfomme bier fiebe / encc 
hen belegerenbe bat geen bictualie of anbere toaren <c 
in ber (tebe geb?ocht mochten too?ben/ al contrarie« 
be pacificatie/ unie en totlle ban fijnber Crcellentie/cc 
hoe toel bp hen niet en (tonbbat be boo?f3 fatistfactiecc 
haren booitganö niet en fjabbe. Cn alfo hare <©cbe?<c 
puteerbeaistboenjegentooo?btg tot^elftoaren/ om “ 
tetracteren metten Staten ban C^olïanb / bat baer? ‘e 
om toel bef)002ben te cefferen alle beletfelen op haertc 
(tebe/ en na teblijbenalle bpanbfchappen / bie fijnetc 
hnechten op haer Dagelijr toaren plcgenbe / en ooh cc 
op ben bo?gerenuiteninber (tebe totllcnbereifen/en c£ 
bpfonbet op be boben bie oberen toeberom oberbp ‘c 
hare Clebeputeerbe notelijh motten baren. ^0 toastCÉ 
haer bpintelijk berfoeh en begeren / bat fijne C.ge?et 
lief be metten eerlten in ’t gene boo?f5 toast te boen re? “ 
mebieren/ en henlutben bpbenb?enger ban Dien ge? ‘c 
fch?ifte te laten toeten/ bóo? toienst la(t henluibenCi 
be belegeringeen hotiiliteiten contrarie be pacificatiee< 
(bie fp in ’t mintie niet en begeerben te infeingeren)<ê 
too?Den aengebaen/ten einbe fpluiben toeten moch*cc 
ten/ toaer na fp hen fouben hebben te reguleren. 

ï|ier op heeft be boo2f3 ^jonhheer ^irh ,§onop 
boo? anttooo?b gefch?eben / bat Ijp albaer boo? la(ï 

ban 



SuooJbe 
ban 
nopacn 
Be ma> 

gtfïratcn 
ban ïïm> 

ffccbam- 

3ttbec 

bcug ban 
Bic ban 
aUnfïcc* 
Bain acn 
öcnoticr* 
fïeii^O’ 
nop. 

Het twaelfde Boek. *57*' 
ban Be Staten ban lollanö toao gekomen / niet om 
net bnanDlijB tegen De ffaB of baten bo?gercn en tm 
tooonBcren aen te cecfjten: rnaerom te beletten Dat 
BetoijleBace 45ebeputeetDe metten Staten ban pol? 
lanD in banDeUnge toaren om in’t b?unDlijB te Bam 
Delen en accojBeren (BetoclB BP berBoopte tot cenen 
gocDen einDe te fullen Bomen/ Bet toelB Bp ban Bet* 
ten toaö toenfcBenBe naDegoeDe affectie Die Bp totte 
boojf? fteDe en Bate toclbaert toad DjagenDe / Daer toe 
Bp ooB fijnen Dtenft toad offcrcrenBe) De algemctne 
bpanöen ban ’t©aDecianD/ niet op De jïaD tot acBs 
tecDeel ban ’t gemeen SanDen fottbeboo?nemen aen 
te bannen • em toat belangen mocBte De boDcn Diefe 
fcBnjbeitDat notelijB bp Bare <0eDeputeerDen moffen 
reifen/ fonDen 3P topelijB in fijnen leger fenDcn/3P 
fouDen De felbe pafpoo2t berlenen/ enooB feBerlffBen 
Doen conbopcren / Datfc onbefcBaDigt en betltg fous 
Den oberBomcn / toiff ooB niet Dat bp fijne folDaten ees 
nige Boffiliteit netoont toad tegen BenluiDen of Bas 
ren bojgeren/ fo’tooB niet geDaen en fouDetoo?Ben 
bp al Dien BenlutDen Daer toe geen occafie en toerDe ges 
neben. 

3Ê>ed anberen baegöBcn 9 ^ganuarp fonBenfpees 
nenboDe uit De &taö/ met bjieben aen Bare <0eDe- 
putecrDe / Die 00B fcljlijbend aen Den boo?noemDen 
^onop BaDDc/ bp De toelBe 3P Bern bcDanBtcn ban 
De goeDe affectie Die BP tot BenlutDen toad Djagem 
De / en Baer betroutoenDe op fijn <£. fcB?ijbcnd / BaBs 
Den 30 De bjenger afgebeetDigt met mifftbe aen Bare 
<©eDeputeerDe / biDDeiiDe Denfelben b?p enbctlig te 
laten paflTeren aen Bare <0eDeputecrDe / en 00B te Doen 
Bcbben fijne <ë. pafpoojte: boojtd fcB?ijben3pBat fij¬ 
ne BnecBten Ben berfp?eiDenDe rontfom Der ^tcDe / 
fo op etlijBe paDen ban 51 an fóoben poo?te/ en op 
ten ©eiligen ïDcg / BaDDcn bpanDlijB ter ffab toaert 
in gefcBoten / en 00B tot Der ï*egulieren-poo?t in/ 
Die geopenttoaö om etlijBe bo?gerenutt te laten pafs 
feren/ en Dit ai eer uit Der ^tab na fijne €. BnecD- 
ten gefcBoten toad getoeeff t maet bemerBenDe De 
bpanDfcljap Die op Baer gepïeegt toerDe / Babben 
w aio boen Bare folbaten belaft toeber te fcBieten. 
jlaer ontfangen Bebbenbe fijne miffibe / Babben 
De Capiteinen en 25ebelO-luiDen ban Bare BnecB* 
ten bp Baer omboben / en Ben belaft ben felben BnecD- 
ten te bebelen batfe uitter ^tab niet meer fcBieten 
en geen bpanbfcBap Pettonen 30uben/ boo? en al 
eer ful]t op Benluiben gebacn too?be / baben baer* 
om bat fijne CbelBeib gclicföe fulBeo?b?e onber f0s 
ne BnecBten te (lellen/ en bie toijt ban be ftebe te 
Bouben / batfe ban gelijBen geen bpanbltjBBetb en ue* 
toonben / en Bare BnecBten tot geen quaeb en becs 
ipcBtcn / en toaer in 3P Bern toeber eenigen Dienff Bom 
Den betoijfen/ baer toe foubemen Baer gcreeb btm 
ben. ^onop fonb ben felben boDemetpafpoo?t/ en 
Debe Bern 00B geleibcn boo? een ban fijne folbaten 
naer^elftoe/ Bet toelB bc Statentoeïnamen/ als 
buö bejcgenBe 30 ben anberen boo? 3t eerft met bes 
leeftljcib / bocD gene ban betbe partpen en toilDen 
DeBennen De eerfte Dociliteit met fcBieten betoont 
te Bebbcn/alfo een folDaetuit BetbaenDel ban 5IonBs 
Beer 3©illem ban 5©ijngacrDen gefcBoten toaO Doo? 
fijn BanD/ ’ttoelB De folbaten fciDen uit Der ^taD 
eerft gebacn / en Die ban De ^tab feiben eerft ban Die 
ban buiten in De &tab gefcBoten te 3ijn getoeeft / DocB 
befe beleeftBeib en buerbe niet lange / toantbefefols 
baten fo binnen be ftab/ aio bie baer buiten lagen / 
riepen malBanbecen fecr bileinlijB toe/ bie ban ber 
ftab bat fnfeBaeft ban baer fouben boen berBuifcn/ 
aio Baer <©cfanten t’BuiO geBomen fouben toefen / be 
anbere baer tegen/ bat3P Brn Bacft foubento?eBen 
ban be 111002b bic 50 aen KupcBabcr/ gelling en anbes 
re acöacn Babben / en bat met be alber bitterfte tooo?s 
ben Die 30 ten beiben 3üben mocljten / Bier iO uit ont- 
ftaen bat ^onop be J^outBetenDebe innemen en bes 
ftten en 00B op ten btjB ban J^acrlem een fcBanfe 
flacn/ baer tegen bie ban be ftab feBere molen bicBt 
onber be ftab jtaenbe beben innemen / baer uit 3P 

fcljotcn na ^onopo fcBanfe cn folbaten / en bie ban 

buiten toeberom tegen bie ban be ^tab/ tn biebett 
alfo ban beibe 3fjben eenigeboobeneenige geguetft/ 
Bier boo? io gebeurt bat be b?efe fo feerin be^tab 
onber bebo?gerenBeeft toegenomen/ battertoeltufs 
fcBcn 3 en 400 perfonen uitbet^§tab geblucBt3ijn/ 
bie ,§onop fonber leenige ftoarigBeibmet alle batfe 
Babben top en beilig liet paffeeën / bolgenbe ben lajl 
bie Bern toaO gegeben/ en men liet ben roepgaen/ 
batbpalbien Bet accoo?tniet Baeft en toerbe getrof¬ 
fen/ Datmen be ^§tab met getoelbtoilbeacmaften/ 
en bat tot Dien cinbe alle pteparatien gereet gemaeBt 
toerben ban gefcBut en amonnitie / en be <©?abe ' 
ban f^oBenlo (feibemen) bat met feer beel bolje Bos: 
men foube. ^etoijle be faBen albuo liepen / fo Beto 
benbe <©ebeputeerbe ban ?imfterbam BaccaffcBett 
ban be Staten ban l^ollanb geBregen / fonber bar 
Bet aecoojtBabbe Bonnen gemaeBt ofgebonben toets 
Den/ DocB Die Staten BaDDen BenluiDen uitftel ges 
geben tot Den 5peb?uarp/ om alODantoeDer to 
Bomen in Den Igage / Daer De Staten aio Dan toes 
fen fouDen met bolBomcn laftalö naer beBoren/ en 
De faBeaf te maBen/ of Dat een pDer fijn Befl Doen 
fouDe/ miDDelertijD fouDer (lilflanD 3ön banfeODas 
gen / ingaenDe Den 17 5Ianuarp / ban alle Bofii* 
liteit/ en Die toilDen/ mocBtenin SCmftecDam trees 
Ben fonDer belet ban Die ban buiten / en Die Daer 
uit toilDen bertrecBen met Baer goeDeren fouDen ’t 
felbe mogen Doen fonDer belet en berBinberingc ban 
Die ban binnen / ban ’t toelBe De Staten ban ï|ols. 
lanD Doo? fcB?ijbeno ban Den 26 5(anuarp aen Den 
boo?noemDen «gonop Bcbben bertoittigt / inBous 
benDe uitD2ucBelijB : Dat geDncenDe Den felben tijb 
ban feO Dagen ten toeDerfBDen De eene tegeno Den f «“*• 
anDerengeen toapenen getouiBen fouDen / om mals pene„ 
BanDeren in eeniger toijO te BrenBen of mifDoen/ rufirbe» 
nocB Dat De eene Den anDeren met eenige tnjurieus 
fe of onnutte tooo?Den en foube mogen injurieren Snl,5 
of pioboceren / Dat rneDe De 25urgemeef!eren en mzev 
i^egeerDerOban 3imflerDam fo toèlben uitgetoeBes 
nen / aio Die gene Die nocB binnen De ^taD boojnoemt 
mocBtcn 3ijn/ geefleljjB en toerelDlijb toelaten fou> &am/ 
ben Ben met Bare <6oeberen en familie/ gebutens 
be ben felben tijD/ uitbe boo?fcB?cben ^tebe top en ^ ^ 
onberBinDert te laten bertrecBen/ gelijB3p (Deboo?s 
fcB?cbcn Staten) ober Bare 3ijbe fouben toelaten en u 
gebogen / bat binnen be boo?fcB?eben ^tebe foubencc 
mogen toeberBeren alle be gene ban beboo?fcB?cben “ 
uitgetoeBenen/DieaenBenfulrberfoeBenfouben. <©p ‘c 
toelBe ronbitiebanftilflanb of (CrcbeO/ be<6cDepus 
teerbe ban Ulmfierbam in be ^§tab getrocBen 3ijn/om 
aen be 25urgemeefleren en JSegierbero rappo?t te 
boen / en te berblaren toaer op bat be faBen toaren bes 
rufïenbe / en toat poinctcn aio nocB gueflteuO toaren/ 
baer in fp ben anberen niet en Babben Bonnen berftaen/ 
om baer na toeberom met bolBomen laft na ben i^age 
te reifen. €n alfo mibbelretjjb be boo2f5 ^onop mette 
befcBanfinge boo?tginB/ fo Bcbben bie ban Omfiets 
bam Bcm gefcB?cben en gcinfinuecrtfulr na te laten 
en baer ban tebefifteren/ enBcmooB tetoacBtcnban 
binnen ’t gefefjut niet te Bomen/ of batfe anberfino Ben 
mebe bnantelijB tegeno De felbe tonen fouben / ’ttoelB 
3pnocBtanOlicberberBoebfagen. ^eboo?f3fïil(tanb tcn^„ 
iO ben 2 ^etouarp nocB bier bagen berlengt. 5©e uitreeg; 
Staten ban HtrecBtberfiaen Bebbenbe batbe<©ebes gj» 
puteerbeban sfimfterbamgefcBeibcntoaren/ fonber 
bat bc fatiofactie toao gefloten / bocB berfïacnbe batfe tcccöe 
ben iften febjuarp toeberom in ben dage fouben öp««J 
ben anberen Bomen/Bebben gebeputeert ^eec2ftoiaen 
ban puilen / <©eBen ban finte 5!anO/ Hloufbanber lanöom 
©aer / f ranö 25otB 26urgcmeeffer ber (lab atreefft / 
en meefret floriO€Bin/ ^Ibbocaet ban be Staten jS, 
ban ötrecBt/ om tegen ben felbe bage Baer mebe te uefeiue 
laten binben in ben lage acn ben Staten banlols Jp» 
lanb/ en 00B aen be »©cbeputeerbe ban ?llm(terbam / £an 
al toaer gcBomen3ijnbe/ Bcbben acn be Staten ban accuara 
©ollanb obcrgclebert Bare toiebenbancrebentie/en|f gr" 
bien bolgenbe na be getooonlijBe cecommanbatie/bers ^aCcoi> 
Blaert Baten laff: te toeten/Bat De Staten ban atrecBt mm. 
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bettfaen hebbende dat de faben tuffchen diebanSUm# 
(ierdamen deboo?f3Staten/ nopende’tpoinct ban 
be fatistfactie niet en haööe bonnen gebonden toerden/ 
fulr bét be ©edeputeerbe ban 3Cmfierdam gefetjeiben 
toacert/ fondec bat be feibe uiteclijh gefloten toas?/ 
öocb met biet nieninge om ben itf»» 5peb?uacp toebec# 
bm bpden anderen te bomen met abfolute anttooo?de 
en lalt/en berftaenbe be Staten ban Utrecht dat be 
poincten in’t different gebleben/ blein blaten/ im# 
mees? niet fulje of bie fouben bp eenig bequaem mibbel 
alfo gemodereert bonnen tooiden / bat beeeneenbe 
andere pattie reden hebben fouben ben te contenteren. 
<$n aenmecbenbe bat foberce men be (tab ban Slim# 
ftecdammetfo?tfe bebcacljtigen foube/ batljetfelbe Êube toefen niet alleen detuine banbeboo?f3^tab/ 

efenbe een ban be p?incipael(le ban Rolland / rnaec 
fouben oob be omleggenbe Slanben / en onbet anbece 
Utrecht mechelijh baec boo? befefjabigt toerden/ p?in# 
ïipaltjb booj bien men alrebe fag bat bie ban Sdmffet# 
tiamljaer (ïuifen opgefet/ en be platte Standen in’t 
toater boert lopen babben / toaec boo? niet alleen 
ganfclj Sflmfietlanb / maer oob een groot beel ban ben 
landen ban Utrecht/ JSbtjnland en tBoecden / mette 
toateren bebloeben fouben / fulr bat bie ban Sllmfler# 
bam fo haeft niet te behcacbtigenen fouben toefen/ 
mits? bat bie ban munitie en bictualie toei boo?fien 
toas?/ en fouben be betoeibe Standen gefchapentoe# 
fendit iaer b2uchtente betliefen/ ‘ttoelb niet alleen 
ben armen l^uifluiden/ maer oob ben ©igenaets?/ bie 
in fes? of feben (aren haer landen niet en hadden mogen 
geb?uiben/ noch öaer ban iet gep?ofiteect / feer f toaec 
ballen foube / te meer bat fp baecbetcoutoenbeopde 
pelöitot ©ent gemaebt/ nu een bafte hope hadden/ 
haer landen te fullen geb?uiben/ en tot bien einde be 
feibe armoede bie hen cedeerde te gelde gemaebt/ ert 
fo aen hoop ban Beeffen en reparatie bande molens?/ 
baden / djjhen / dammen / (luifen en diergelijbe toet# 
ben te bofte geleid hadden/ fo bat indien3Phettoe# 
bomende iaer be b?uchtert niet en fouben genieten / fp 
met beel eigenaersS uitterlijhbedo?benfoudentoefen/ 
en bat fp apparentlijh haer luider landen fouden moe# 
ten berlaten/ fo bat be landen gefchapen fouden 3ön 
apajt/befolaet en mogeltjh onbeböbt te Blijben leggen. 

geiden boo?bec / bat bie ban Rolland fouden geiie# 
ben te obecleggen / dat de fo?tuine ban ben oo?log ba# 
riabel en onfeber toas? / gelijh fp luiden befe fes? of acht 
jacen toel geerpecimenteerthadden/fo battet onnodig 
toas? dacc ban B?edet berhaelteboen / gelijb het oob 
niet ban node toas? henluiden te bertonentoatbetho# 
(ten foube/ eermen alfulhen^tad foube bonnen be# 
hcachtigen' ’t3POfmen be feibe toilde Befchietenen 
bc(to?men/ ofuithongeren/toelhe boffen beter geim# 
ploieert fouben dienen jegens? be gemene bpanden 
ban’tBaberlanb/ enbpfonderom ©ampenen3&e# 
benter te Benautoen / toant fo lange be bpand fien fou# 
be dattec eenige hope toas? (doen den ttoift die be ^§ta# 
ten ert Steden ban de Standen onder den anderen had# 
ben) om een boet in’t Stand te brtjgen en befe Slan# 
ben te Benautoen en fubjecteten / en foube hP nimmer# 
meer ruften noch be Standen tn b?ede laten: toelbe 
hoop Dsnt eenigfins? Benomen foube too?den/ als?hP 
fag bat Stmffecdam toeberom met bie ban Rolland 
beteentgt en gereconcilieect toare / en bat hem alfo be 
paffagie op Rolland Benomen foube too?ben / te meer 
eenige andere (leden baec ban men noch niet bafte# 
ijjb berfehert en toas? / fienbe bat bie ban ‘JCmffecbam/ 
hem met bie ban Rolland en be generale Staten ber# 
eenigt hadden / hen oob tot be felfde unie fouben Bege# 
ben / en gecortfitmeert tooiden baec in teBljjben. €n 
Bp aldienbe fabe tuffefjen die bartl|olland en 5lm(ter# 
bam niet gebonden en honde too?bert/toas? te Befo?gen 
dat ©on San ban ©off enrijh / be oo?log op bat quar# 
tier foube mogen diüben / immers? boo? een beel/ boo? 
be occafie bie ijp hadbeban Campenen ©ebentet/ en 
anbeceintelligentiefoin ©berpfel/ als?inbertlanbe 
ban ©eiber/ban toaec hï« toel een tocht foube mogen 
boert/ omSflmfferdam teomfetten/altoaectoohoat 
Dp geen hoop Dabde om't feibe te toege te bonnen 

B?engen: maer alleenlijb om andere ^teben/bte ’t met 
hem hielden/ in fijn bebotiete confirmeren: èrtöofe 
mocht men toel indachtig toefen detooo?dent’ande# 
ren tijden Bp hem in de bergadecinge bande©enera# 
ie Staten gefp?ofien: als? bat hP alleen om die ban i£ 
21Imffecdam te ontfetten/ uit ^pangien of Statten ‘c 
bomen foude. SBaec boo? befen Ijoeb lands? gefclja#£C 
pen foube toefen in be uitterfte ruirte te bomen/ en beel 
menfehen totbefpecatie/ baec boo? beel meerincon# 
benïenten fouden 5ijn te bertoachten. 

©m defe en meer andere redenen / fo berfochtert bé 
Staten ban Utrecht / op be Staten ban Rolland/ bat 
fp luiden de fabe tuffehen die ban 28mfferdam en hen# 
luiden/ todden laten binden / niet dat die ban Utrecht 
hen die faben ban de Staten ban Rolland todden on# 
dertoinden: maer alleenlijb te bertonenbs inconbe# 
nienten bie te bertoachten toaren/ indien be boo?# 
noemde fabe met gemaft niet gebonden en too?den/ 
Baden daerom dat fp luiden be feibe / fo bele ntogelijè 
toas? todden fefjutoen/ foom haecfelfs?/ als? bie ban 
Utrechts? todle/ die als? naburen ban deboo?f3 incon# 
benienten haer pact en beel hadden te bertoachten/Ba# 
ben daerom ernfielhhen batfe doch den peiö todden 
p?efereren boo? de oo?log / erempel nemende bat bib# 
toils? be i^eece geplaegt heeft den genen bie oo?log 
hebben todlenfuftinecen/ aio 3P met redelijhe rondt# 
tien aen peis? mochten geraben/ fomenbpbele erern# 
pelen foube mogen bectonen/ bic noch in berfchec me# 
morie toaren. 

©e Staten ban Rolland irt hare bergadecinge ge# 
Doo?t hebbende be p?opofitie Bp be ©edeputeerde ban 
be Staten ban Utrecht gedaen/ hebben boo? eecff de 
Staten ban Utrecht Bedanbt ban hare fo?gbuldigheid 
bie fp hadden in befe fabe genomen/ berblaecben 
boo2ts? dat hen toel leet toaó bat befe fabe niet en had# 
be bonnen gemiddelt toerden/ döo? de obfiinaetheib 
ban bie ban Sfimflerbam/ fofp luiden uit bepoincten 
in differentie (taende / toei fouben fien battet aen hen# 
luiden niet en (tond / maer aen bie ban 2fim|f eedam / 
bat be fabe tot bier tijd toe noch ongedacn enongeflilt 
toas? gebleben/ toant indien3?luiden bie ban^lm# 
(teebam bepoincten in que(tie (taende/ fulr toelieten 
als? 3P bie oB(ttnatelpb todden hebben / fouden 3p ban 
Sfimftecdam min berfebert toefen als? 3P nu toaren of 
ooit getoeeft hadden/ fouden oob meerder ftoacig# 
heid baec uit boo? be Éanden toefen te bertoachten 
aio ooit te boren/ fomen hen felfo be mibbel in handen 
geben foude/ om’t Stand tot haren geliebeninbefo# 
iatieenruine teb?engen/ 3p mochten toel lijden/ ja 
becfochtcn fulr op henluiden / batfe haer niet en toil# 
ben laten beedtieten hen aio middelaero tuffehen Bei# 
ben te laten emplopeceo/ om be faben ten mee(ten oo?# 
baec en berfebertheibban be Standen te helpen Belei# 
ben tot eenighéid en b?ede: en na batbe boo?f3©e# 
deputeerde becblaert hadden baer toe gela(i te 3jjn om 
be faben te helpen middelen / fo 3P baer toe becfocDC 
toerden / fo fpn haer de dejferentiale poincten ter han# 
ben gejlelt / en oob toegelaten baer op met be ©ede# 
puteerben ban 2Em(ierdam te fp?eben/ geljjb3pge# 
baen hebben/ en hebbende feibe oob geremonjireert 
alle be inconbententen bie 3P te bertoachten fouben 
hebben/ bp fo berre 3p ob(ïinateIijh in haer boo?nemen 
fouben toilden perfibecen/ en batfe in fulben gebal# 
le deoo?faeh fouben toefen/ fo ban bloed te hergieten/ 
als? be beberffeniffe ban beel menfehen; batfe oob 
oberleggende/ bataltoaertfchoon 3Pban<©onSan 
mochten ontfettoo?ben/ batfe ebentoel fouden bebo?# 
ben toefen en continueljjh metgarnifoen belajitoo?# 
ben ban toegen be ^pangiaerden/ en toat ftoarig# 
heid 3p baer boo? te bertoachten hadden / mochten (p 
berjlaen uit hen en andere (ïeden/ bien baer mede 
bela(t toaren getoeefl/ en uit het gene in andere (le# 
ben gefchieb toas?/ ebentoel blebenbie ban?fm(lec# 
bam feecobdinaet/ fo batbe hope ban te acco?beren 
feer felein toas?/ en be Staten ban Rolland alle bo?bec 
hanbelinge af (toegen / ben 6 jfeb?uarp: doch be ©e# 
deputeerden ban Utrecht liepen tuffehen beiden en be# 

1 leiden be fabe fulr / fat einteljjb na bele moeiten en 
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al0öêfafeéfcö«« buiten fjope tc toefen / oeaccoiö^rt 
toertit op te avttculen en in boegen aio na ü£,*öt * 

I TN den eerften, dat binnen Amfterdam in de vry- 
JU - . 1!-- 

1. 1 IN aeil CCriLCll )Udl ULLILX^LI 

®j.nc’ -“-heiden ambachtsheerlijkheid van dien, egenean- 

arneufen dere Religie fal mogen gepredikt, 
ban De ceert worden dan d’oude Catholijke RoomfeRehgi , 
gffi* en dat niemand van wat ftate, qualiteit , ofcondxaehy 
ban fy, fal mogen doen of iet attenteren jegens 
flcrDam /ufte en vrede,fonderlinge tegens de Catholijke Room- 
«egebm ,. R • a’exercitie van dien, noch niemand ter 

met werken, noch niemand met gelijke aften te fchan- 
daliferen. Op poene van geftraft te worden als pertur- 
bateurs van algemene rufte en vrede, behouddijk 
dat de Placcaten op’t ftuk van de Religie gemaekt,mitf- 
paders’t^evolg, en d’executie van dien, cefferen ful- 

fen en blijvengefiifPendeert > endateenen yegellJken> 
van wat Conditie, qualiteit, offtatehyfy, vermogen 
fal in alle vrydom en verfekertheid binnen de voorfz 
ftede te converferen, hanteren, en wonen, tonder tot 
het onderhoud van eenige Ceremomen der voorfz 
Catholijke Roomfe Religie bedwongen te worden, en 
fonder te ftaen toteenig begrijp, captie of pericm. kg 
dat niemand gefchieden fal eenig letfel ofmoeyenille 
in ’t gaen en wederkomen by dage en ter bequamer 
tijd, van de Predicatie van de Gereformeerde Religie, 
ofoefFenioge en d'excercitie van dien, die buiten de 
tlad Amfterdam , vrydom en ambachts-heerlijkheid 
van dien,foude mogen gefchieden,eni dat ook niemand 
van wat ftate conditie of qualiteit hy fy, fal mogen ye- 
mand van de voor ft. Gereformeerde Religie tercaufe 
van de felfde Religie of exercitie , of oefemnge van 
dien, injurieren, of irriteren , met woorden of met 
werken: op poene van geftraft te worden, als perturba- 
teurs van de gemene rufte, en vrede. Behoudelijk me- 

( rol. ƒ.) de dat die van de voorfz Gereformeerde Religie gede- 
figneert fal worden , by advijs van de Regenten der 
voorfz ftede, eene ongewijde nochtans bequame en 
eerlijke plaetfe, binnen der felver ftede muren totte be- 
grayinge van hare doden, de welke gefchieden fal in a - 
der modeftie fonder vorder convoy van volk als van 
ao of 26 perfonen, na de qualiteit van den overleden, 
en denfelven naeft in bloede, maegfehap of gebuer- 
fchap fucceffivelijk beftaende, en fonder eenige ver- 
maninge, fank, of andere uitwendige folemniceiten, 
op arbitrale correftie na gelegentheid van der fake. 

2. Dat het leger en garnifoen te water en te lande 
van den Staten van Holland leggende voor de voorfz 
ftede van Amfterdam opgeboden worden en vertrec- 
ken fal , terftond na dat by die van Amfterdam, lul¬ 
len gefchikt wefen fes Oftagiers, als te weten: een van 
de jegenwoordige Burgemeefteren, en de andere uit 
hareVroetfchap , al beneden de 60 jarenfijnde ,enby 
den voorfz Staten te nomineren om binnen Delft te 
blijven, tot dat de cafleringe der foldaten, mitlgaders 
d’aenneminge van de nieuwe vendels, in de twe na¬ 
volgende articulen gementioneert , fullen wefen geef- 
feftueert, en langer niet. , 

3. Dat alle de gene die jegenwoordelijk binnen der 
voorfz ftede van Amfterdam in foldie of anders onder 
den eed der voorfz ftede gehouden worden , metter 
daed fullen worden gecafleert, en daer van ontflagen, 
fonder dat die van Amfterdam voornoemt fullen ver¬ 
mogen om eenige oorfaken direfte, of indireóte, in 
»t heimelijk of openbaer, wederom indienft,of waert- 
geld yemandaen te nemen, dan met bewilliginge van 
fijne Princelijke Excell. en advijs van den Staten. 

A. Maer alfoden Stadhouder van Hollandi achter¬ 
volgende fijne inftruftie, en d’inftruftie van den Ho- 
ve van Holland incum beert en toeftaet, te voorben op 
de bewaernifle en verfekertheid van den Steden , en 
Sterkten van Holland, fonder datmen vermag aldaer 
eenige knechten te lichten of de voorfz Stede of Sterk¬ 
ten met eenige garnifoen te befetten, dan on er jn 
gebied, en die van Amfterdam, om contrarie te doen, 
egeenfins en mogen verftaen worden geoftroyeert of 
geautorifeert te fijn» En ten einde een yegehjk in wat 

ftate, digniteit ofqualiteithy fy, geeftelijk en werelt- 
lijk, de Magiftraten en burgeren,inheemfe enuitheem- 
fe koopluiden, in alle verfekertheid mogen wefen ge- 
ftelten behoed, jegens alle oneenigheid, onruft of be¬ 
roerte , die by eenige quaedwillige fouden mogen wor¬ 
den aengerecht , of gepoogt worden aen te rechten, 
contrarie de Pacificatie, en gemene vrede, fal fijne Ex¬ 
cellentie en de Staten tot dien einde , en tot kofte van 
’t gemeen Land uit het corpus en burgers der voorfz 
ftede, behalven alleenlijk uit de gene die jegenwoordig 
onder eenige vendelen in dienft van fijn Excell. fijn, 
aennemen terftond na de voorfz cafferingevier, vijf, 
of600 perfonen tot fijner Excell. of Staten goede dif- 
cretie, de welke ook onder fo veel vendelen (maer ten 
hoogften tot vier ) verdeelt fullen worden, als fijne Ex¬ 
cellentie of Staten fal gelieven. Over welke aengeno- 
men perfonen voor een Capitein geftelt fal worden den 
ouden Herman Rodenburg, den anderen Capitein of 
Capiteinen, mitfgaders de Bevelhebberen, fo dikmaels 
alft van noden wefen fal, fal fijn Excell. of de voor¬ 
noemde Staten van Holland met advijs vandenBor- 
gemeefters van Amfterdam eligeren uit goede vreed- 
famigeen onpartijdige borgeren, die totten tijde van 
de publicatie van de Pacificatie gemaekt tot Gent, bin¬ 
nen der ftede van Amfterdam gewoont hebben: alle 
welke Capiteinen , Bevelhebberen en knechten, den 
Coninklijken Majefteit als Grave van Holland, onder 
het gouvernement van mijn Heere den Prince van O- 
rangien, en mijnen voorfz Heere de Prince als Stad¬ 
houder , mitfgaders den Staten van Holland en Zee¬ 
land, fweren fullen gehou engetrou te fijn, en de Pa¬ 
cificatie binnen Gent gemaekt, mitfgaders defe tegen¬ 
woordige fatisfadlie, na haren forme en inhouden voor 
te ftaen, en onderhouden tot verfekertheid en geruftig- 
heid der voorfchreven ftede als boven, daer op voor 
den Capiteinen, Bevelhebberen, knechten of folda¬ 
ten voornoemt refpedivelijk de poimften en articu¬ 
len van haren eed gemaekt , en gerecht, de welken 
ook voor het fluiten, de Borgemeefters van Amfter¬ 
dam gecommuniceert fullen worden, ten eindedatfy- 
luiden mogen fien, of de felve de Pacificatie en defe fa- 
tisfa&ie niet en contrariëren, fonder datmen de voorfz 
foldaten in andere fake eenigfins fal gebruiken, binnen 
of buiten der voorfz ftede, of dat fijne Excell. of de Sta¬ 
ten voornoemt de felve by caflatie, fouden mogen ver¬ 
minderen onder 400 Hoofden, ten ware by verwilli- 
gingevande Magiftraet der felver ftede van Amfter¬ 
dam, en fullen de voorfz vaendelen alle maends betaelc 
worden uit’t gunt binnen der voorfz ftede ten behoeve 
van’t Land van Holland fal worden gecolledeert, fo 
verre’t felfde ftrecken mag,indien niet uit andere pen¬ 
ningen by den voorfz Heeren Staten tefurneren. 

5. Des en fal de voornoemde ftede van Amfter¬ 
dam metegene andere foldaten van fijne Princelijke 
Excellentie of der Staten toteeniger tijd belaft wor¬ 
den , ten ware den hoge nood van de vyand fulx moch- 
te vereyffchen, ’t welk ftaen fal tot goeddunken en 
difcretie van fijne Excellent, in welken gevalle de voor¬ 
noemde foldaten mede binnen de Stad fullen bly ven, 
en fullen de voorfz andere foldaten al eer in de Stad te 
komen, mede doen den eed hier boven gementio¬ 
neert , de welke ook haar Logijs-gelt van de ftaten onr- 
fangen fullen, en voorts getradeert worden als andere 

foldaten in Holland , en betaelt als boven, en fullen 
de felfde de nood cederende wederom uytgetogen 

*6^ Noch en fullen ook de voornoemde van Amfter¬ 
dam, niet gehouden wefen eenige foldaten paffagieof 
deurtogtdoor de felve ftede t’accordeeren dan by belie¬ 

ven van de Magiftraet aldaer. , 
7 En fullen boven dien tot meerder behoed en 

verfekertheid der felver ftede, en van deinwoonderen 
aldaer, wederom opgerecht worden de drie fchuttery- 
en in welke voor al komen fullen , die gene die eertijds 
fchutteren geweeft hebben en noch in het leven fijn ,m 
gelijke geftalteniffe en qualiteit in de welke fyluyden 
van te voren waren, en fullen de vacerende plaetfen 

vervult worden uyt de gequahficeerfte en 
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migfte borgëreh fonder ultneminge van perfonen, of 
de felve gebannen zijn geweeft of niet, en dat by vier 

erfonen, van de welke daer toe fijn Excellentie ofde 
taten voornoemt twe borgers na haer welgevallen Tul¬ 

len committeren, ent de andere twe fullen by de Bor- 
gemeefters en Regeerders mede na haer welgevallen 
gecommitteert worden, de welke vier perfonen fo ver¬ 
re en dikmael 2y luiden niet konnen accorderen , ful¬ 
len vermogen den vijfde daer toe te kiefen, en fo verre 
fy inden vijfden ook niet konnen vergelijken, fullen 
t’elke reifealshetfelfdefalgefcheiden, haer different 
met lotihgë nederleggen, en dit al om des te beter alle 
vrundfehap en eenigheid onderden borgerentedoen 
wederom aenwafïen , en metter tijd begroeyen, fon¬ 
der dat het felve getogen fal worden in confequentie, 
öfdatymandsgerechtigheid inde oprechtingeen ver- 
vullinge van de felfde fchutterye bydefen fal worden 
geprejudiceert. 

8. En fullen alfulx alle borgeren van Amfterdam, 
fo wel de gene die daer uit gebannen , gedreven of by 
haer luider eigen wille vertrocken mogen zijn, voor 
defe tijd vry mogen wederkeren, en genieten haerlui- 
der poort-recht en gilde-recht, fonder dat hen ter cau- 
fe van dien ietl afgseifcht fal mogen worden, nochte 
fy luiden gehouden zijniet tercaufe van dien te beta¬ 
len, wel verftaende dat fy luiden fich binnen der voorfz 
ftede begeven fullen voor Bamiffe naeftkomende, en 
dat onder proteftatie van non prejudicie, en onder dat 
felfde fal getrocken worden in confequentie. 

9. Dat de officianten die van oude herkomen tot fe- 
kere Ampten binnen der voorfz ftede zijn geftelt, in 
den felven Ampten wederom fullen treden en komen 
fb verre de felve Ampten niet en hebben feker getal van 
perfonen, de welke gehouden fullen zijn haer luiden in 
tijde van onraed en nood, een jegelijk op fijnen Houf- 
flag en quartiere te laten vinden, en niet op eenige par¬ 
ticuliere plaetfen of by der Magiftraten, wel verftaen¬ 
de dat ten brande en ter byte gehouden zijn te komen 
die van ouds daer toe zijn gedeftineert. En fullen de 
Borgemeefteren boven 40 perfonen tot de gewoonlij¬ 
ke nachtwacht niet mogen houden, de welke fullen 
moeten zijn bequame en vreedfamige perfonen, tot 
haer luider difcretie. 

10 Dat de Borgemeefteren,Regeerders, Schutters, 
Officianten en andere borgers en ingefetenen van Am¬ 
fterdam voornoemtjweerlijke perfonen zijnde,den be¬ 
hoorlijken eed fullen doen de Coninklijke Majefteit 
als Grave van Holland, mijn Heere den Prince van O- 
rangie en de ftad van Amfterdam onder de gehoor- 
faemheid van mijn Heere de Prince gehou en getrou te 
zijn, mitfgadersalle poinófcenvan de voorfz pacifica¬ 
tiën en defer fatisfa ótie t’onderhouden, en alle geme¬ 
ne refolutien van de Staten tot de beleidinge van des 
gemene Lands-faken en rot den gemenen befte, de pa¬ 
cificatie tot Gent, en defe fatisfaólie niet contrariëren¬ 
de, na te komen, en boven dien den eed, fijnofficie, 
dienft ofAmpt en Ordonnantiën daer op refpeótivelijk 
gemaekt, gefamentlijk den eed fijnpoorterfchap, in- 
woonderfchap of van ouds concernerende, in't gunt 
de felfde niet contrarieert de voornoemde pacificatie, 
en fatisfaólie reipeótivelijk. En belangende de geefte- 
lijke perfonen, fullen daer in volgen’t gene dat den 
Biiïchop van Haerlem daer in fal ordonneren, tot 
wiens difcretie die van Amfterdam hen gedragen en 
remitteren by defen. 

11. Dat alle der voorfz ftede Privilegiën, Hand- 
feften, Coftumen, Keuren , Rechten en Ufantien, de 
voornoemde pacificatie en fatisfaólie niet contrarië¬ 
rende, fullen blijven in haer jegenwoordige vigeur, 
en on vermindert na ouder gewoonte, uitgefbndert 
de Privilegiën, Hand veften cn Coftumen,dieftaen- 
de en gedurende defe troublen , fonder advijsvande 
Staten van Holland verkregen en ingebracht zijn, de 
welke by defe verklaert en gehouden worden voor nul, 
en van geender waerde, behalven’t poinót by die van 
Amfterdam verworven, dat alle fententien by den ge¬ 
rechte der felver ftede gewefen, reparabel zijnde by 
der diffinitive, hare executie hebben fullen, onder 

II. Deel. 

cautie fuffifante, eh dat den fuccumbant fijn keureen 
optie fal hebben, om van de fententie tegens hem ge¬ 
wefen te provoceren, ’t zy aen den Rade der Conink- 
lijke Majefteit van Holland, ofvoor de Coninklijke 
Majefteits groten Rade tot Mechelen , mitfgaders 
’t poinót dat de vryheidendejurifdiótie fo civil als cri- 
mineeldes Schouts, Borgemeefters en Schepenen al- 
daer, uitgeftrekt en vergroot zijn ter zee en te lande 
van 400 roeden van 13 voeten boven de oude Limi- 
ten, om binnen de felfde alleaóte van Juftitiete ex¬ 
erceren : welke poinóten en het effed van dien voor 
als noch gefchorft blijvende , fullen ten principa¬ 
le worden geremitteert tot de decifie van de Generale 
Staten. 

12. En fo veel belangt de odroyeby die van Am¬ 
fterdam, ftaende defe trouble, verworven, om te mo¬ 
gen geld op renten nemen, fullen de felfde, mitfgaders 
het effed van dien, en ’t gunt datter uit gevolgt is, blij¬ 
ven van kracht en waerde. 

15. En aengaendede queftie van de Paelkift, fo 
fullen de voorfz van Amfterdam en die van Enchui- 
fenelkop haer goed recht blijven, fonder daer in aen 
de een ofde ander zijde verkort te zijn bydefen, vol¬ 
gende de Pacificatie. 

14. Dat mede de navigatie en negotiatie dien vol¬ 
gende geexerceert en gevordertfullen worden, foter 
regard van de vreemden, als inwoonderen der voorfz 
ftede, gelijk die altijds van ouds geexerceert en onder¬ 
houden is geweeft. Dies fo fullen die van Amfterdam, 
om des noods wille daer in fy zijn, gedogen dat de con- 
voygelden by die van Holland en Zeeland voornoemt 
opgeftelt, of by gemene bewillinge van den Staten op 
te ftellen, mede ontfangen worden binnen de voor- 
fchreven ftede,onvermindert haer Privilegiën ter con¬ 
trarie, en fonder dat’t felve getrocken fal worden in 
confequentie. 

15. Dat die van Amfterdam fullen vry en ontlaft 
blijven van alle fchulden en laften van Holland en 
Zeeland gemaekt, federt den 1 January anno 1572. 
of als noch te maken, tot den dage toe henluiden de 
voorfz fatisfaólie volkomelijk geaccordeert fal Zijn, 
uitgefeid de gene daer over fy luiden felfs geftemt mo¬ 
gen hebben. En dat over fulx alle de middelen van 
contributie, die om te vervallen de voorfchreven la¬ 
ften en fchulden opgeftelt fullen worden, of alrede bin¬ 
nen de fteden van Holland en Zeeland, of ten plat¬ 
ten Lande loop hebben, aldaer en in de vryheid der 
voorfz ftede, geen plaets en fullen hebben. En van 
gelijken fullen de uitgewekene niet mogen gequoti- 
feert of capitalijken befwaert worden voor eenige la¬ 
ften,of fchulden by die van Amfterdam voor date van 
de fatisfaótie gemaekt, wel verftaende dat de voor¬ 
noemde van Amfterdam binnen de felve ftede een- 
paerlijk fullentnogen omflaen om te vervallen hare la¬ 
ften en fchulden, den iooften pennink over de onroe¬ 
rende goeden aldaer. 

16. Maer om te vervallen de penningen die van 
node fullen zijn tot de defenfie van Holland en Zee¬ 
land , mitfgaders onderftand van den anderen Provin¬ 
ciën van nu voortaen, of om voortaen te contribueren 
mette felve Provinciën, fo fullen die van Amfterdam 
hen voegen mette andere lidmaten van den Staten van 
Holland, Staetswijfeop’tftukvandecontributien of 
ommeflagen vergadert, fulx dat binnen der felver ftede 
en hareVryheden mede in trein gebrocht fullen wor¬ 
den, den i Marty toekomende, die middelen yan 
contributien die in de andere fteden en over ’t gemeen 
Land fullen opgeftelt wefen, en loop hebben ten fine 
voorfz, en fal voordeeerfte reifepeilingegefchieden 
ooktenhuife van de borgerie, en niet alleen van den 
tappers. En de voorfz Staten van Holland en Zeeland, 
fullen de voorfz van Amfterdam bevrijden van de 
voorfchreven tijd af, van’t gunt fy luiden in’t parti¬ 
culier fouden mogen contribueren, ten aenfien van 
de vereeniginge mette Generale Staten in reipeóle van 
de unie by hen luiden particulierlijk metten felven ge¬ 

maekt. 
17. En fullen de voorlz van Amfterdam van den 

3 U i voorfe 
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voorfz tijd af, te weten van de leveringe vandeOfta- 
giers, ftaen tot fulke vryheid en gerechtigheid als zy 
van oods gehad hebben, te weten : dat fo verre middel- 
retijd eenige contributie gefchied, fy luiden daer mede 
op gehoort Tullen worden. 

17. Des fo Tullen tot vervallinge der particuliere la¬ 
llenen Tchulden der voorTz Stede ten minften fo lange 
de Magiftraet derfelfde ftede ’tfelve geraden dunkt, 
blijven in weerde deaccijfen en impoften opte kleine 
bieren van twe gulden, en nederwaert: En op de hee¬ 
ften, vleefch enkoorn binnen der voorfchreven ftede 
en hare vryheid jegenwoordig loop hebbende , wel 
verftaende dat fo veel aengaetde accyfenen impoften 
van de wijnen , en fware bieren , boven twe gulden fy 
luiden hen conformeren fullen na de accyfen en impo¬ 
ften, volgende d’ordonnantie dies aengaendegemaekt. 

18. Dat die van Amfterdamnieten fullen tot een i- 
gen tijd verbieden of verhinderen ’t uitvoeren van het 
koornuitde felfde ftede, welverftaende dat fy luiden 
fullen mogen behouden tot hare provifie fo veel, als de 
voorfzStaten inbare difcretie fullen bevinden te be¬ 

horen. 
19. Dat mede den borgeren en inwoonders der 

voorfz ftede en van de vryheid van dien, fo Geeftelijk 
als wereltlijk, mitfgaders de Collegien, Cloofteren, 
en andere Gods- huifen aldaer zijnde, in conformité 
en nauitwijfen der pacificade fullen mogen aenveerden 
metter daed en behouden alle hare goederen in Hol¬ 
land en Zeeland gelegen,fo roerende als onroerende 
partyen en credijten , fonder dat van node fal wefen 
daerom te verfoeken en t’obtineren eenige vorder or¬ 
donnantie in ’t generael of particulier, niet jegenftaen- 
de eenige bevelen ter contrarien den Ontfangers van 
de confifcatien of anderen gedaenofals noch te doen, 

by wien dattet zy. 
ia. Enten einde alle oorfaken van diflènfie, ge- 

fchil en ongemak , behoed en geprecaveett mogen 
worden ; fo fal den Officier der voorfchreven ftede 
van Amfterdam , niet vermogen jemand tecauferen * 
tercaufe dathy jemand uit fake van eenige van beide 
der Religiën of exercitie van dien met woorden of 
met werken foude hebben geinjurieert of geirriteert,of 
met gelijke ade ter caufe van de voorfchreven Catho- 
lijke Roomfe Religie gefchandalifeert, ten ware al vo¬ 
ren by de ondergenoemde perfonen de informatie des 
Officiers doorfien en gevifiteert zi|nde, verklaertfal 
worden dat de voorfchreven perfonen jemand ter cau¬ 
fe van de voorfeide Religie refpedivelijk, of exercitie 
van dien foude hebben met woorden of met werken 
geinjurieert, of met gelijke ade uit caufe der voorfz 
Catholijke Roomfe Religie gefchandalifeert. Tot wel¬ 
ken fine fijn Excellentie of Staten van Holland, fullen 
committeren twe burgeren na haer geliefte. Infgelijx 
de Burgemeefteren van Amfterdam twe perfonen me¬ 
de na hare geliefte , de welke t’elkenmael fy luiden 
niet konnen accorderen , fullen tefamen den vijfden 
kiefen, uit de notabelfte en vreedfamigfte burgeren 
tot den dage van de pacificatie in deftadgeweeft heb¬ 
bende. 

21. Dat allen den genen die binnen Amfterdam 
fullen willen komen of voor eenen merkelijke tijd refi- 
deren, fullen fweren t’onderhouden de pacificatie en 
defe fatisfadie, ten minften fo lange als fy luiden hen 
binnen der voorfz ftede onthouden fullen. 

22. En ingevalle eenige burgeren der voorfz ftede, 
van wat ftate, qualité, of conditie hy zy, uit diffidentie 
of andere oorfaken fullen willen vertrecken metter wo- 
ne, in andere plaetfen van Holland,of daer buiten, dat 
fy luiden’t felfde fullen mogen doen fonder eenig belet 
of hinderniffe , den welken in fuiken gevalle volgen 
fullen hare meubelc goederen, mitfgaders de vruchten 
cn inkomften van hare andere goeden,alle welken goe¬ 
deren fy luiden behouden fullen of mogen verkopen, 
vervreemden, en doen verkopen en doen vervreem¬ 
den , fonder om ’t voorfz vertrek of vervoeren der 
voorfz goederen, vruchten en penningen daer van ko¬ 
mende , iet te gelden by maniere van contibutie of im- 
pofitie. En dit al behouden ’t recht van ex,ue der plaet- 
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fe ’t felve competefende , en ten ware hem jemand 
voegde by den vyand. 

23. Voorts alfo die van Amfterdam, om tédoen 
celferen alrehande calange geprefenteert hebben, alle 
’twerk van hae"-luider gouvernementen, gevolgen 
aenkleven van dien te verantwoorden voor de Gene¬ 
rale Staten, of voor den Rade van Staten, en de voorfz 
Staten niet en verftaen dat eenige accufatie foude mo¬ 
gen gefchieden van ’t gunt in Holland gefchied foude 
zijn , en van perfonen hem hier in Holland onthou¬ 
dende extra provinciam, als wefende jegens de privile- J 
gien van de Lande, en diredelijk jegens de pacificatie / 
tot Gent ,fo is dat fijne Excellentie en Staten van Hol¬ 
land voornoemt, alle de accufatien, querëlen , en mo- 
leftatien, die jegens eenige van Amfterdam, hare we¬ 
duwen of erfgenamen en dienaers fouden mogen ge¬ 
fchieden ter caufe van’t voorgaende gouvernement der 
fel ver ftede gevolg en aenkleven van dien, hebben ge- 
fufpendeert en fufpenderen by defen, ten tijde dat op 
het refort van den groten Rade by de Generale Staten 
volgende de voorfz pacificatie gedifponeert fal zijn. 

24.. Alle welke voorfz poinden en articulen van fa¬ 
tisfadie, fal zijn Excellentie en Staten van Holland en 
Zeeland doen avoyeren, byhare Geaffocieerde, met 
belofte dat fy luiden daer tegens niet doen, doen doen, 
noch gedogen fullen daer tegens «gedaen te werden , 
diredelijk of indiredelijk in eeniger wijfe of manieren. 
Sullen ook de Generale Staten, mitfgaders de Staten 
vande ftad en landen van Utrecht,doen reqüireren om 
alle de felfde poinden te advoyeren,mede te befegelen. 

Aldus gedaen en gefloten op den achtften Februa- 
ryAnno 1578. en tot meerder vaftigheid by den Sta¬ 
ten van Holland, fo uit den naem van fijne Excellentie, 
volgende harefpeciale procuratie, alsyoor hemfelven 
befegelt, en byden Gedeputeerden van mijn Heeren 
de Staten van Utrecht als Intercefleursen getuigen ,en 
by de voorgenoémde perfonen getekent, En was on¬ 
dertekent Retnier Cornelifz, Reinier Heindrixfz, Adri- 
aenvander Mij le, 'Jan Vecht erfz > Jacob Cantert Per- 
foon , Arentb Bouwer, Jan Michiel Loefz■ Jan Perjijn, 
Adrïaenvan Zuilen, Loufvander Haer, Frans Botb, 
Florvs Thin. 

r\ € boo?f3 fatifficatie aïbuO gefloten 3ijnbc / toaffet 
^ grote blijfchap/ bpfonDcrbpDe uitgetoebemban 
SflmflerDam / Die nu toeDerom met goeDe berfebert* (F0l*7 ) 
fleiD binnen Der flaD mochten bomen / en toarenmet 
menicljte te Defer ttjD inDen l§agc/riepen aio’ fp De <©e* 
DeputeerDe ban Utrecht fagen/ of Daer hen Die in’tge* 
moet guamen/ falig 5tjn De b?ebemabecO/ (Jc.beto* 
nenDe De felbe grote reberentie en tehenen ban hip? 
fchap: na ’t fluiten ban Defelbe/ hebben De Staten ban 
Igollanb een beerltjfte maeltyD laten bereiDen in’t ©of* 
henoptemerht/ altoaer fpDe <©eDeputeerDe ban De 
Staten ban Utrecht DcDen noDen / en ’O abonDO goeDe 
ciereaenDeDen/ fpDeDen De felbe 00b Defcoperenban 
alleDegebane boften in De herberg/ niet totllenbe Dat 
fp iet alDaer betalen fouben. 

*©e Staten ban ï^olIanD fthjebenoobterflonbaen 
Den (©ouberneur ^onop / mitfgaDeto aenbenCapi* 
teinen in’t leger boo? SümfterDam/ Dat De fabe tuffen 
penluiDenen Die ban SUmfterDam geacco?DeerttoaO/ 
enDatfetotDien einDe aen henluiDen fonDen Del^eere 
Slohan/^eereban behagen en2Celb?et!)t€o?neUf5. 
25urgemeefter ban “JUbmaer / Die henluiDen ban hare 
meninge/floe fpiuiben en hare folDaten hae? bo?De? fou* 
Den hebben te Dragen b?eber bericht Doen fouDen / Daer 
nafphenfouDen hebben te reguleren. 3Ben 20 5peb?. 
3önDe<©ftagieroban 3CmflerDam geconbopeertDoo? 
eenige folDaten ban ,§onop in Den Igage gebomen / en 
Den 16 Der felber maenD 5tjn De <©eDeputeerDen ban De 
Staten ban ^ollanD/mitfgaDerO 00b De «BeDeputeer* 
Den ban De Staten ban utrecht boo?f3/ten berfoebe 
ban De boomoemDe Staten ban ï|olIanD tot Sflmfter* 
Damberfchenen/ altoaer boo?tO DefabetotgoeDenef* 
fecte gebjoebt iO / en io Daer na het leger boo? aimfter* 
Dam opgeb?oben/ en fijn boo?tO alle berhtnDeringen 
enbeletfelenafgeDaen. 
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9tt ’t boo?0fléttïjé Jöoeft Be&Bètt top berBacl ge? 
mac&töatbert €et#-BettogjBatfiiasH besSliepfeitf 
b?oeöet tot3CMtoerpenBeedtjB tngeBaelttë getobd/ 

fjf*®' öen 11 $obember in# i'aecö 1577. bectoacljtctiöc 
IZenZ alöaer naec öe refolutte ban ben Staten <0enerael/ 
8e<b on? nopenbe ’t <6oubernemem <£3enecael. ï^tec op jijn 
$J*5* bele öibecfe ftoartgBeöen geballcn en ’t Eanö fcBeen 
«email bp rta geöeelt te toefen/ toant ccntgc ö?eben öefa&cn 

bQo?oen<£ertsJ-Bettog/ anöerebQ02öenlgettog ban 
SHniou/ eentge artöece meenöen men beBoo?öe ffcB 
toeöecte bertnagen met^on^an/ fonöedtnge alff 
men berftonö öat öe igeere ban geiles? af bomen fou? 
ïjc uit ^pangten/ metlaff ban öen €omn&. ®on 
5Jan en liet 00b niet / boo? 3ön tocgebane en goebgtm? 
ffige bü biet banttoeb?acBt/ fobeel BP mocBt aente 
blafcn/ in boegen bat Betfeec feltfaem en gebeelt in 
’t Eanb ftonb / baer toe feet beel Dolp bc afgunffigBeib 
bie bele J^eeten b?oegen tot ben $?ince ban <Drangten/ 
niet mogenbe lijden bat BP onbee be gemeente fo toajS 
bemint / ombatfe merbten3ijneoprecbte affectie tot 
be toclbaett ban ben Eanbe. <©e Jp?tnce ban <Dran? 
gienmerbteoob befe afgunffigöeib tot Bem feet toel/ 
ntaet BP en liet fuljc niet eenis blpbtn / focBt in alle ma- 
nieten $ijn bitteeffe pattpente toinnen/ bocB alfobp 
toel fag bat befe oneenigljeib bet Hlanb feet fcbabeltjb 
toasf/ enbatbebpanb baetmebe fijn profijt boenbe/ 
’t lanb ten laetffen baet boo2 ten ruine foube geraften/ 
beeft fjp’tfclbe totbetfcljeiben ttjben getemonffteett/ 
aenmet&enbe 00& bat ben €ertö-ljettog JBatBtag 
gtote bieinigöeib gcffBieben foube bp albien BP tot ïjet 
«©oubernemem <0enetael niet en toetbe geacceptecrt/ 
na bien BP ontboben 3ijnbe/ Bern fo gctoiüiglijb Babbe 
alöiet laten binben/ bat oo&beïieifet met groot fon* 
bament en teben’tfelbe niet toel / maet Betfelbe boo? 
een gtote ontoaetbigBcib/ berfmaetBeib / en injm 
tie foube nemen/ Boe toel 3tjnen b?oebet fonbet 3ijn 
confent enboo?toeten buö bette geBanbelt Babbe / en 
Bp liebet geBab Babbe bat Det felbenietgefcBieb en 
toate. tö Bet abbijö ban ben felben $2ince getoeeff 
batmen beBoo?bemetten €ettfBertogte obetbomen/ 
na bien be fabe bujS bette toag geb?adjt / albug ifmen 
befig getoeeff om bearticulenbaetop men ben felben 
€ettfBettog foube ontfangen te refumeten/ bie ten 
laetffen 3ijn getefblbeett / en Bebben be Staten <ü5ene* 
taelben 17 ^ecemb.gecommittert be gelaten ban 
^.<0eetttuiben en ban jBarollcg/be l$e?tog ban2ie?? 
fcBot en ben 23aton Jprefm om bp ben €er#-Bertog te 
teifen tot 3Cnttoetpen/en Bern aen te bieben be geconcL 
pieetbe atticulen/ baet op 3p Bern alö <0oubetneut en 
Capitetn generael te b?eben toaten te accepterende 
CetcjS-Bertog befelbe gebifiteert Bebbenbe/ Beeft be 
fflbena belibetatie geacceptcett en aengenomen/ be 
3£eeten Staten <ö5enerael bebanltenbebanbeeerebie 
fpBembcben/ boo?tsi Beeft BpBetn gep?epateertom 
na 25?uffel/ baet alle.ö bat tot 3ijnbet ontBaltnge bien? 
lijft mibbclretijb op ’t albet Boffelijrffe en triumpBam 
ffe mogelijb toag / geteet en toegemaebt toetbe/ tegen 
ben 18 üanuarp/ ’t toell* ben bagtoajs tot 3ijnein? 
bomffe gebeffïneett: be atticulen baeropBpontfam 
gen foube toetben toaten befenabolgenbe. 

5Ei:«cu? A Engefien de tegenwoordige ftaet der Nederlan- 
leu toaer "^-Jen , mits het onverwacht vertrek van den Heere 

öe Don Jan van Ooftenrijk, op welk de Staten genoeg 
Jrnag verklaert hebben alles wat tot hunne juftificatie dienlijk 
IKatfasS is, en tot blijk van het ongelijk, d’welk lijn Hoogheid 
aenaeno? fijne getrouwigheid in’t refpedvan den Conink aen 

wt«5ou> ^oei: > en reverentie des voorfz Heere Don Johan 
berncuc diemen begeerde te continueren, achtervolgende fijne 

aennerntogetottengeneral'en Gouvernemente vanden 
necael van herwaers-over. Gemerkt ook d’afwefen 
banöe van den Conink onfen Heere, info verdenLanden, 
2.aiiben by de welke men niet gevoeglijk eenig acces en kan 
toact|-P krijgen, ook mede dat fijne Majefteit den voorfchre- 
Obtc. ven Don Jan bewilligt heeft verlof om uit defe Lan¬ 

den te mogen vertrecken , gelijk defelve Don Johan 
by fijne brieven van den vijfden Septembris 1577. 
heeft gefchreven , en dat fijn Majefteit de Landen 

II. Deel. 

foude verfien , van eenen anderen Gouverneur van 
fijnen bloede: en wafltnu mijn Heere de Aerts-hertog 
Mathias, Broeder van den tegemvoordigen Keifer 5 
Neve en Swagervan fijne Majefteit, en daerom van 
wettelijken bloede des Huis van Ooftenrijk, eh feer 
naer beftaende den felven Conink onfen Overften 
Heere , hem tegenwoordelijken vind in defe Lan¬ 
den : om dan te fchouwén en verhoeden de confufie 
daer in de Staten hen fouden mogen vinden gera¬ 
ken, blijvende langer fonder Hooft van bequamer qua- 
liteit, tot hunder beleidinge , teneinde ook om vdor 
te komen en te beletten alle iiftige pradtyken en la¬ 
gen van andere, dewelke mogelijk hen fouden wil¬ 
len behelpen t’hunnen voordele, mette gelegentheid 
derfwarigheden daer in hen defe Landen nu zyn vin¬ 
dende, fo ten achterdele van de Catholijke Roomfe 
Religie, als der behoorlijke gehoorfaemheid van fij¬ 
ne Majefteit, waer in defe Provinciën begeren te vol- 
herden. ’t Heeft den Staten Generael geheel nodig 
gedocht, te ontfangen en te bidden den voorfeiden 
Heere Aerts-hertog, dathyfoude willen aenvaerden 
’t Gouvernement Generael van defe Landen, by pro- 
vifie en onder ’t welbehagen en aggreatie van fijne 
Majefteit, alfo men den felven op ’t alderfpoedigfte 
daertoefal verbidden, behoudelijk dat defelve Aerts- 
hertog approbere , gelove en befwere t’onderhou- 
den de Pacificatie van Gent , en te handhaven en 
doen handhaven , in de Landen van herwaers-over 
de exercitie van de Roomfe Catholijke Religie, vol¬ 
gende den inhouden van de Pacificatie van Gent, aen- 
vaerdendeook de volgende conditiën die by den Sta¬ 
ten worden bevoorwaert : Gemerkt de abuifen of 
misbruikingen der Gouverneurs Generael, uitSpan. 
gien gefonden, op datmen een yegelijken mag ver- 
felceren van allen twijffel en fwatigheid, diemen voor 
den toekomenden tijd foude mogen hebben , totte 
meefte en vafte vrede en rufte defer Landen, aen welke 
hangt de behoudenifle dfcr voorfchreven Roomfe Ca- 
tholyke Religie, en de behoorlijke gehoorfaemheid 
van fijn der Majefteit. 

1. Sofal dan de voorfz Aerts-hertog' als Luitenant: 
van den Coning, en Gouverneur van defe Landen, 
fweren deConinklijke Majefteit als Souverein Heere 
en natuirlijke Prince van defe Nederlanden,en tot dien 
den Staten Generael gefamentlijk, tot behoudeniffe 
van defelve Nederlanden. 

2. Van gelijken alle andere Gouverneurs fo wel 
van de Provinciën als van de Steden, d^er volgend e de 
Privilegiën, Gouverneurs mogen zyn, en gewoonlijk 
zyn te wefen, i.tem alle Colonellen , Capiteinen,Sol¬ 
daten , of Officieren , fullcn ook eed doen den Conink 
haren Overheere en natuirlijken Prince, onder den 
Gouverneur Generael in den name des Coninks en 
den voorfchreven Staten Generael, tot behoudenifie 
defer Landen. 

3. Dewelke, gelijk mede den Gouverneur, hun 
verbinden fullen, tot of aen de poindten hier na ver¬ 
klaert, en fpecialijk tot d’onderhoudinge van alle en el¬ 
ke Privilegiën, Rechten,Gewoonten en Coftumen des 
lands, om die weder op te richten, reftabilieren, wach¬ 
ten en onderhouden onverbrekelijk fo wel de generale 
als particuliere. 

4.. Item, dat hy ’t Land fal gouverncren met eenên 
Rade van State, en nominatie van de Generale Staten, 
d’welk fullen wefen ingeboorne van den Lande, daer 
toe bequaem en gequalificeert, getrouwe en goede Pa¬ 
triotten , niet wefende ambitieus of gierig, en boven al 
niet hebbende deelachtig geweeft in de voorgaende 
partialiteitentroublen , geleerde en geëxperimenteer¬ 
de , fo wel in ’t feit der Politie, als der Oorlogen. 

3. En alle faken die geftelt fullen zyn ter deliberatie 
van den voorfchreven Rade, fullen gefloten, gereföl- 
veert en gedecreteert worden , by meeften gevolge van 
opinien offtemmen van den felven Rade, fonder dat 
de voorfeide Gouverneur hem fal mogen behelpen 
meteenigen achter offecreten Rade. 

6. En indien men bevind eenige van de Vöorfs 
Rade of andere,hebbende officien.ftaende ter difpofitie 

* van 
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van den Conink, hun te dragen in ban officien anders 
dan ’t betaemt, dat, ten verfoeke van de Generale Sta¬ 
ten, met kenniffe van faken, daer in wettelijk fal voor- 
fien werden. 

7. De provifie van de officien die den Conink al- 
tijds hebben toegekomen, fullen by den Conink blij¬ 
ven, welverftaende nochtans datmen den Conink fal 
bidden dat hem believe te verforgen bequame en ge- 
qualificeerde perfonen, volgende het vierde voorgaen- 
de articul. Remitterende alle andere Remonftran- 
tien, beroerende de voorfz Staten en officien, totte 
toekomende vergaderinge van de Staten Generael 
volgende de Pacificatie ven Gent. 

8. Dat de voorfz Uouverneur en Raden niet ge¬ 
wichtig en fullen doen nochte uitrichten, de generali¬ 
teit aengaende of betreffende: namentlijk beden, en 
lichtinge van gelde, brekinge van vrede of oorloge, 
aliantien , confederaticn met uitheemfe Princen of 
volkeren, of andere diergelijke, fonderconfent van de 
Staten Generael: ja en fal ook niet mogen maken eeni- 
ge Placcaten of Ordonnantiën (inbrengende eenige 
nieuwe gewoonten en gebruiken) fonder daer op te 
hebben het ad vijs en goeddunken van de Staten Gene- 

iFol. 8.) raej daer op wettelijk vergadert, refpectivelijk in elke 
Provincie, na’c gebruik der felver, felfs van de Staten 
Generael, ift nodig. 

9. Dat hy alle brieven die hyontfangenlal, eenig- 
fins den ftaet des Lands betreffende, gehouden fal we¬ 
tenden Raed deelachtig te maken of te communice¬ 
ren, om by Hemmen ofopinien daer op te worden ge- 
advifeert en gerefolveert na behoren. 

10 Dat inden voorfz Rade, nieten falgehandelt 
worden, ten zy dat de meeftendeel van den Rade daer 
tegenwoordig zijn. 

11. Dat alle de abten en depefchen in den Rade ge- 
daen , geparaphreert fullen weiden by een van de 
Raedsheeren. 

12. Dat den voorfz Gouverneur, volgende de paci¬ 
ficatie van Gent, en eeuwig edibt, wederom oprechten 
fal alle en elke Privilegiën, Ufantien en Coftumen, 
diemen fal konnen bewijfen gevioleert en gebroken 
geweeft, of by kracht en geweld afgefebaft ofte niet 
gedaen te zijn. 

13. DatdeStaten vergadert fullen blijven, folange 
het hen goeddunken en van node wefen fal, tot belei- 
dinge van de faken van den Lande, en dat de voor¬ 
noemde Staten Generael fullen mogen t’famen komen 
en vergaderen t’elken reife en Honden alft hen belie¬ 
ven fal. 

14.. En dat ten verfoeke van eenige Provinciën of 
Landen, om eenige faken van gewichte aldaer voor¬ 
vallende, om de welke men foude moeten generalijk 
of in ’t gemeen vergaderen, de andere Provinciën ful¬ 
len mogen , ja felfs moeten vergaderen, fonder daer 
op te verwachten vorder bevel, confent of verlof van 
den voorfz Gouverneur. 

15. Van gelijken de Staten particulier van elke Pro¬ 
vincie , fullen mogen vergaderen , tallen tijden en fo 
dik en menigmael alft hen believen fal 
, 16. Dat de pacificatie van Gent fal onderhouden en 
gemainteneert werden in alle en elke poinbten en arti- 
culen , fonder die te mogen breken noch violeren, on¬ 
der wat fchijn of pretext het zy. 

17. Dat de Gouverneur fijn ordinarisguarde of be- 
waringe fal hebben van Archiersen Hellebaerdiers, 
van Nederlanders,gelijk gehad hebben andere Princen 
van den bloede Gouverneurs defer Nederlanden , en 
willende de felve om eenige extraordinaris oorfake 
vermeerderen, fal ’t felve moeten gefchieden by goed¬ 
dunken en advijs van de voorfz Staten: 

18. Dat de Gouverneur en die van fijnen Rade, by 
advijfe van de voorfz Staten fullen ftellen, den Gene¬ 
rael van den leger, of’t Hooft van den volke van oor¬ 
loge , fo ter zee als te lande, Admirael of Generael van 
de ruiterye, Maerfchalk van den legere, Colonellenen 
diergelijke Ampten en Staten van importantie. 

19. Dat hy geen extraordinaris volk van oorloge, te 
voet of te paerde en fal mogen lichten of aennemen,ten 

zy by bewillinge van de Staten, en geen ftedeh met 
garnifoen belaften dan met advijs van de Staten, en 
fonder daer op gehoort te hebben de ftedendaermen 
de garnifoenen foude willen leggen, navolgende de 
Privilegiën van den felven fteden, ten ware om hoog¬ 
dringende en openbare nood. 

20. Dat hy geen Gouverneur ftellen en fal over eeni- ?e Provincie,fonder raed,advijs en confent van de felve 
rovincie, en byfondcr dat indien eenigfins mogeiijk 

zy , fuik een Gouverneur fijn refidentie houden fal ia 
de felve Provincie, en aldaer gegoed en geerft wefende, 
of dat hy ten minften de Provincie aengenaem zy. 

21. Dat hy in tijde en faken van oorloge, allege- 
wichtige faken handelen en uitrechten fal met den 
voorfchreven Raed van State, daer toe of over ge¬ 
roepen den Raed van oorlog of krijgsraed , welken 
raed van oorlog fal opgerecht of geftelt worden van 
perfonen den Generalen Staten aengenaem wefende. 

22. Dat alle de penningen van de Staten komen¬ 
de , fullen geadminiftreert worden by ’t beleiden van 
de voorfchreven Staten , of by den genen die zy 
daer toe ordineren fullen, latende de domeinen en 
finantien des Coninx bedienen, gelijk tot noch toe is 
gefchied,om niet te begaen tegens de autoriteit des Co¬ 
ninx, en fo bevonden word dat anders betaemt, fal 
mogen vertoont werden , fo wel tegenwoordelijk, 
als op de vergaderinge der Staten, als in de pacificatie 
van Gent. 

2 3 Dat de Staten fullen mogen aenvaerden de offe¬ 
ren en prefentatien gedaen by den naburigen Conin- 
gen en Princen of aenleggende Provinciën en fteden , 
indien des nood zy, bylonder fomen den Staten oor¬ 
log aendoet, en ’t gene de welk zy alredeaengevoert 
hebben of aenvaerden fullen , fal bondig blijven, en 
de Gouverneur voor goed vinden, en voor fulx ’t felve 
onderhouden en handhaven. 

24.. Datmen tegen de gene die de wapenen hebben 
aengenomen tegen de Staten, en den Vaderlande, en 
die de zijde van Don Ian gevolgt hebben, ten tijde 
vandefeleftetroubelen, procederen fal by wegen van 
rechte: fonder dat den voortgank en executie van dien 
belet of opgehouden worde, op dat nu voortaen nie¬ 
mand en zy, die hem vervordere te turberen degemei- 
nerufteen welvaert,behalven en uitgefcheiden dege¬ 
ne die verfocht hebben wederom te keren, ofdiebe- 
waerheden konnen dat zy by den voorfeiden Don lan 
mifleid, of tegen haren wille weg geleid zijn, van wel¬ 
ke onfchulden of excufatien de kennifle fal ftaen of 
competeren de voorfeide Staten Generael, mits datfe 
fullen moeten wederkeren binnen den tijde by de Sta¬ 
ten Generael daer toe te ftellen of prefigeren. 

25-. Dat de kaftden als noch niet afgebroken m 
nochtans geconfenteert zijnde afgebroken teworden , 
fullen metterdaed worden gedefmanteleert, of afge¬ 
worpen fonder eenig tegenfeggen, en aengaende de 
ander kaftelenof foldaten, daer van men beforgtof be- 
vreeft mogte werden,te dienen totte verdruckinge van 
de Landen, faldaerafgeordineert werden met advij¬ 
fe van de Generale Staten, achtervolgende de pacifi¬ 
catie van Gent. 

26. En generalijk en fal geen onderfoek gedaen 
werden of vermaen gefchieden van eenige voorle- 
dene faken, of eenige in de laetfte troublen ge- 
fchied, of toegekomen , maer fullen begrepen zijn 
en blijven , onder de generale vergetinge van de 
pacificatie van Gent, uitgenomen die vervat zijn in’t 
25 articul. 

27. En fal fijne Hoogheid voor aengenaem hebben 
en handhaven, als wel gedaen, fonder daer tegenste 
komen in eenigerley wijfe of manieren , alle ’t gene by 
de Generale Staten is gedaen, geordonneertofgede- 
creteert ge weeft, federt den vertreckevan den voor¬ 
feiden Heere Don.Ian op ’t kafteel van Namen, en fal- 
men den Conink bidden dat hem believe defgeiijken 
te doen. 

28. Sal ook de Heere Aerts-hertog alle naerftigheid 
doen by fijne Keiferlijke Majefteit, deKeurvorften 
en andere Potentaten van den heiligen Rijke, dat zy 

by 



IJ7» Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten. 
by den Conink onfen fouverainen Heere , beforgen 
door alle andere middelen hechaeftig vertrek des voor- 
fchreven Heere Don Johan van Ooftenrijk en alle an 
derevan fijnefuite enaenkleven van dien, om meer¬ 
der geruftigheid defer Landen, vereeniginge en weder- 
leveringe der fteden en plaetfen, die de voorfz Heere 
Don Johan tegen woordelijk houd, gemerkt felfsdat 
dit Land metter Graeffchap van Bourgoingien een 
cirkel maken des Heiligen Rijx,en datfe ftaen onder 
de befchuttinge van fijne Keiferlijke Majefteit, als me¬ 
de des Rijx. 

29. Daer en boven en fal fijne Hoogheid, binnen 
den tijd dat hy fal wefenin ’t gouvernement generael, 
niemand nemen in fijnen dienfl,fy en zijn ingeboren 
van defen Lande, behalven de gene die hy tegenwoor- 
delijk met hem heeft gebracht, of die by commiffie van 
de Staten (indien fy vreemdelingen zijn) tocdienfte 
van fijnen lijve fullen worden toegelaten , de welke 
noch ook de gene die hy alrede by hem heeft, hen geen- 
finsen fullen onderwinden eenigerlei faken , rakende 
de affairen en faken van defe Landen, noch ook na ee- 
nige provifien van Officien , of andere faken ftaen, be¬ 
treffende de gemene faken of bedieninge yan fijn gou¬ 
vernement of regeringe. 

30. En ingevalle, dat de voorfz Aerts-hertog, na dat 
hy het gouvernement fal aengenomen hebben, onder 
de voorfz conditiën ,quame eenige der felver te bre¬ 
ken ; de Staten protefteren van alrede, dat hun geoor- 
loft fal zijn, na vermaninge, en dat hy niet en foude wil¬ 
len verbeterende inbrake,de wapenen te nemen, om 
hen wettige befcherminge , tegen de voorfz Heere 
Eerts-hertog, of andere. 

Gedaen en gearrefteert by mijn Heeren de Staten 
Generael, tot Bruffel den 8 Decembris anno 1577. 
my prefent , onderftond door expreffe ordonnantie 
van de voorfchreven Heeren Staten Generael, en was 
ondertekent, 

CoRNELlUS WeLEMANS. 

fT $ betotjle be $?tnce ban ©rangten toag berkofen 
~*—1tot pa?ticulier oBouberneur en föutoaert ban 23?a; 
öanb / fo iffec gueftie gemobcert/ nabemael ben <©ou; 
berneur generael gemeenlijk ook placht te toefen 
<*3ouberneur particulier ban 25?abanb/of öe boo?; 
tioembe ïgeere ©?inceban ©rangten / foube toecben 
gecontinueert int particulier goubemement ban 232a; 
banb / baer op cinbelijh bp meetberfjeib ban ftemmen 
beflotenig bat kP foube gecontinueert too?ben in het 

:anQ(eii pacticitltcc goubemement ban 23?abanb/tertijbtoe 
mögc; be faken beg3[anbgbcb?ebiget fouben 3jjn/enbatbp 
•ontinu? öen ^tatcn generael te bergaberen / bolgenbe be b?e; 

beljanbei ban ©ent / op ben fiaet ban ben Sanbe foït; 
be geftelt toefen alfulken o?b2e alft betaemt / en bat op 
befcibeconömcn banbe acte ban ben 22 ©crob?ig/ 
1577* belangenbe be beloften ban fijne ©rcellentie 
baecinbegrepen / en bobenbien bat kpfoube toefen 
onbectoo2pen ben ©ouberneur ©enerael / fo bele be? 
langt ’tboo?fch?eben goubemement ban 23?abanb/ 

’ocjjt fot 0dtjk anbere particuliere ©ouberneurg ban anbere 
aufte; §p?übincicn / en bat ook be Staten ©enerael berfoe; 

6en fullen aen fijne IgoogüeiD / bat kP gemerkt fijne 
lanöm jonkljeib / ben boo?fci)2eben p?ince ban ©rangten 
tEm^- toil kicfen boo? fijne luitenant ©eneraekgerefolbeert 
So m 8 ^anu3r? 1578. 
1$. 3Don 3Joljan en ru jte mibbelretijb niet / maer bcbc 
foi.s ) aen allen 3ijben fijn beft/fo omttoift en ttoeö^acïic te 

maken onberbe grote heeren/alg onber be|3?obin; 
tien en ^reben / bcfommige feerflatterenbe en foc; 
kenbe te to?mmpecen / en b’anbcre f toaerltjk b2ei; 
genbe met beg Coninr mackt / IjP fch?eef ban aen 
b’een en ban aen b’anbere / om ken te b?cngcn en te be# 
toegcn tot fijn boo2iiemen / bergaberenbe mibbelretijb 

ban fijne macljt en hcp?kracht/ en a”lfo kp / alg ook be 3$ee; 
Rt re ban igiergcg / onber anbere gefcïj?eben kabben aen 
tnöEn bie ban ffëaeftricht/ fo hebben befeibe gebeputeert 
öcöcpw nDeeftcr jpicolaeg ban taaien jicberaeb/en Jlöeefïer 
Smo 3!okan in bel^age^ecretarig berfelber ftebe om te 
Ti reifen na 23?ufïcl aen be Staten ©enerael/om be fel; 

II. Deel. 
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be b?ieben te bertonen/ en te berfoeken eenige ruitereti 
tot kare befenfiein hare fiab tekebben/ mitfgaberg 
ook p?obifte ban bugkruit en eenige anbere poincten* 
i©e Staten <0enerael ’t felbe berftaen kebbenbe en 
geboo2tbet berfoek ban bie ban jfêaeftrickt/bebben 
kare ©ebeputeerbe fcknfteltjk affekeib gegeben / ber; 
klarenbe ontfangen te kebben boo2 kare boo?fck?eben 
©ebeputeerbe kare b2ieben / neffeng bie ban cDonraEïö^ 
pan en be igeere ban I^iergeg/ en batfe bie gebifiteert 
kabben/enuit beljare kabben berftaen be goebe af; Kant. 
fectte en getroutoigkeib / bie fp totten gemenen ©a; 
berlanbe/en totten toeibaren karer ftebe toarcnb?a; Sjl 
genbe / en be goebe genegentkeib bie fp kabben om be«3 
gemene fake bp te ftaen / met alle mibbclen / toaer « 
aen fp een goeb genoegen kabben genomen / bie fp « 
t allen tpbenbereib foubenjijnteerkennen/enbetoij; « 
le fp eentge poincten ban kaer (be<0enerale,^taten)<c 
tot onberftanb ban kare ftebe toaren beefoekenbe /cc 
kabben fp niet konnen onberlaten ook kare goebe ge;<e 
negentkeib / bie fp tot kare toclbaert b20egen / te ber;cc 
tonen / eerftop kaer berfoek beroerenbe ben 3©ackt?te 
meefter en be 200 peerben onber ^toertfenburg/ ‘c 
btefe tn plaetfe ban boetkneckten in kare ftebe be;<c 
geerben / kabben fp aen ben toel-geboo2rten ï|eere<c 
be ©»2abe ban Salaing / ©berfte ©eltkeer ban ks? cc 
ren leger / mitfgaberg ben krijgg-raeb gefck^ebeii/ cc 
om baer op gekcojt kaer abbijg baer in te o?bonne; 
ren tot kaer genoegen/fo fpfouben bebinben oo?bacr 
tejpn. ■ cc 

©n beroerenbe be <©eeftelijkkeib/ kabbenfpgoeb cc 
gebonben bat be felbe kaer fouben bpftaen in befe je;<e 
gentooo2bige noobfakelijkkeib in ’t f02tificeren ban cc 
kare ftebe/ enin be toackttekouben/met bekoop C£ 
ke contributie/ bie fp fuljc 02bonneerben en belaften te u 
boen fonber eenig bilap of bertrek. ©elijkfp ban ‘ 
ge.ijken om kuneeb te berberfeken kaer met alle trou; 
toigyetb ue ftebe te kelpen betoaren en befekermen/ 
baer toe kabben geojbineert en gecommitteert ben ‘€ 
23amierkeer ban iDerobe / be 3£eken of in fijn ab; ‘c 
feuue bie ban ben ©apittele/ mette ttoe23urgemee;cc 
ftergof b’oubfte ban betoet ban kare ftebe/om ben cc 
eeb ban getroutoigkeib boo? beibe 3P?incen en ketcc 
toeibaren karer ftebe en ben gemenen ©aberlanbc ‘c 
te ontfangen/alg batnaerrecktenallebillikkeib be<<c 
ljoo?öe. 

Sllengaenbe be p?obifie ban poeber bp k^r ber;tc 
fockt/feggen fpfo beelte boen te kebben met poeber ce 
in t leger te fenben en te beftellcn/ bat fp baer ik boo?c< 
btetijb meten toifien tc boenen te toegete b?cngcn/ ‘c 
niette min om kare goebe genegentkeib te betonen/cc 
kabbcnkacrtoel toillen laten toeten bat fp felber p?o- 
bifte fouben boen ban berttg tonnen poeberg/ baer ban cC 
fp kaer fouben inbemncren/enkaerfullenlatengoebe 4C 
bctalinge neffeng ijae? berftrecken / mitgken-luiben “ 
befen bertonenbe. ‘c 

^engaenbe batfe fck?eben bat «©ongiankemfeec ‘c 
fterk maekte en ken-luiben toag b?eigenbe/enbatkP tC 
aen be jjDagiftratcn en anbere burgeren fck?ijft / me; 
nenbeljcnte co?rumperen/ begeerbenfp/batfebefen ‘e 
aengaenbe tot kaerber alber toeibaren goebe co?ref;<c 
ponbentiemet kaertoilben kcuben/ eninbien eenige<c 
b?iebenban3lon3lanen fijne aenkangercn/aen^ ‘‘ 
reiBagifiraet of jemanb cnberg particulier in katc ‘ 
ftebe mocljten too?ben gcfck?eben/ begeerben fpbat ‘ 
men kenduiben foube aöbertcren enbeb?iebenken- ‘ 
luiben oberfenben / fonber baer op te anttooo?ben / en ‘‘ 
boo?tgopaliefecceteintelligentien goebe tooftcöt fjeö;£ 
ben/ alfo fponlanr hernomen kabben batbe 23aen; ‘ 
rekeereban^iergegkem kabbe luiben laten/ batter 
tocl 600 in kaer ftebe fouben 3iin tot fijner kanb/bat; ‘ 
fdjen fulkg en anbere biergekjke toat baer ban fou; 
be mogen 5ijn / toilbcn laten toeten / om bp kaer 
baerintot Ijareftab en ben gemenen toelbarenboo?; 
fien te mogen too?ben/ alg fp bebinben fouben te be; 
keren/toaer aen gefekieben foube kare einbelijke me? 
ninge: tiefen t)?icf toag gebateert ben 3 ^flanuarp/ lc 
anno 1578. 

<©e ^?i02 ban beConbentenbanben ©?ebicaren 
^iii 3 02b?e 



3 ° 
Het twaelfde Boek. *57*. 

cgbictot S«ttoerpenpaö&e/tn$obemfm/ iy77*allc 
öc bcfic ornamenten 'aan ben ©onbente/ met alle der 
felderb?ieben Dp den anderen gepabt inttoe bofferen/ 

,mme< en öe felbe gefonöen op ’g^ertogenboffepe/ aen de 
öicarra §^to? pan ben ©onbente banbe #rcbtcaren alöaer/ 
Sferïen' ten dböe om öefelbe bofferen boöitgf te bezeilen op 
en ban Utmmegen in ben ^jebicaren ©onbente alöaer / ban 
'ssigmo* öaeebefelbebofferehboortö fouben beflelt too?öen tn 
biurS eenfrijiptotColen om alöaer betoaert te toerden/öe 
1)01X13 cc» $?io? en procurator tot ’& l^ertogenbofcp paöben ban 
lïcigfee geiijben bacr bn geboegt in een anbec boffer pare befie 
Sten Ornamenten en aiie be brteben ban ben fclben Con* 
cn bpe> bente ten fclben einde/ en öe felbe geöaenpebbenbein 
toeu- een fepip / fo toag’t felbe ter ooren/en tcrbennilfcge* 

bomen ban be jonge ^jeputterg ban ’g^ertogenbof* 
fepe/öefe pebben metten anberen baer op toegelciö 
batfe be boornoembe brie bofferen uitten fepepenge* 
paelt pebben fufïtnerenbe batfe be felbe paöben brillen 

a?fcS-wet weer anöcr öc‘^ fonöen na ©on ^Jopan om baer 
fc^üaii' meöebnjggbolb tegen befe panden aen te nemen en 
v e«to* te onberpouöen / feggenbe s men mofi brei toeften / 
KnCÖ toantdc ©eejieljjbe fonben ©on gianfilder/gouden 
tic 3v geld toe / om befe Danöen te onberbrueben / en befe 
oiurijte jonge ^cputterg meenben fp Dabben bit alg goebe buit 
toan d" ö^btegen / fp toüöen ’tbeUouöen/ fuijr bat beboorf5 
pjeöica^ |)?io?g ban be boornoembe Conbêntcn genootfacbt 
wo- 3pn getoo?öcn Dp requefte aen ben ©eöepateeröen bah 

öe Staten ©enerael / defahetc remonftreren ente 
bennen te geben/tot paren fcljooniïen/ feogenöcpoc 
batfe geften paöben öat berfcpeiöcn ©oopiuibenbin* 
ncn JCnttoerpen Ijen goeden berftah en enberboerben 
in andere piaetfen / baer boor fp luiden uit berbacrnif* 
fe be boorf5 pare befte ©?namenten ban goub cn filber 
gepabt padden/ neffeng aücbcg ©onbentg brieben/ 
om be felbe in cenige ban paer-luiber Conbêntcn/ baer 
fp meenden bic beft berfehert te fullen toefen / bebraert 
te toefen/ fonber eenige andere meninge in befen gepab 
te pebben/ ’t ttjelb baer uit blaerbjb bonöe blgben batfe 
oob alle pare brieben mede gefonben padden/ baer me* 
öe öe bö02f3 ©omfjan Plein profpt fouöe bonnen öoen/ 
berfoepten baerom ootmoeöelpb/ öat öcigeeren «Sta¬ 
ten ©eneracl gclicföen öaer tnfUlbe orö2ete (tellen/ 
öat pen pare bofferg mette «Ornamenten en brieben 
boornoemt moepten toer ben gereftitueert / en pen-lui* 
öer hergunt be boorf3 bofferen matten Ornamenten/ 
brieben en papieren te mogen berfenben tri eenige ban 
pare Conbêntcn/baer ’t pen beft geraden fouöeöim* 
öcn / prefemerende in tijden en mijlen eertificaticn te 
brengenmet infectie ban der piaetfen öaer fp de felbe 
bofferg niette Ornamenten en brieben fouben pebben 

ten &c> gebraept cn gelaten / op toelb berfocb be ^eeren ,§ta* 
nciad ten boo2f3 berblaert pebben bat tn confiberatie ban be 
ScSotf* laffecïnöc cn acptcrbecl/ biebp biergelpbe manieren 
gcdl:ic{)# ban boen be ©ecficltjbepêrfonen en ba* gemeïnöer fa- 
tcgoröe^ benban ben ©aöedanöe moepte gefepieben/ alg of 
loxbica» mnt ölc ijau ^cn ^eftelijben (late oorfabe gabe fulbe 
mi mug berbaemiffc aen te nemen / contrarie be pacificatie 
batfe ban «Sent / batfe baerom ordineren öat öe boorf5 bof' 
Siicn fCL'en wetten Ornamenten cn brieben baer in toefenbe/ 
grbjacfjt botïeloogen fcpaöeloog fouben toerden gerefiitueert/ 
torröcn en be gene die tot ^Snttoerpen toe bomen getranfpo?* 
fïcdibe tce2t herben inben Conbente alöae2/en d’andere inden 
con. Conbente ban ’g ^crtogenOofcp/fonder bc felbe elberg 
beuren, btnneng of buiteng ïandg te mogen berboeren. 

©Pbercpp/ üecr ^jafper ban ^antoitg ^cere ban 
^janöorf / be i^eere ban dalberg/ mitfgabergnoep be 
lieren ban $ontecp / 25acpap/ trambel/ éefi/ 
25recpt en meer andere/ uit Imtoerpen na23ru|fel 
gereifi. Ontrent een palbe mijl ban be ^tad 3ijn pem 
tegen gebomen / öe hertog dan ^lerfcpot/öelllars 
ging ban 3^abre / öe «©raden ban Cgmont en ^èolTn/ 
öe ïgeere ban 25erfele jJBargutg ban 2$crgen / be ©ce^ 
rfban J|outberbe/ ^c3C/ 3©iilerbai / fre3pn/ öiber^ 
fe l^eeren ban öe Staten ©enerael / decreten $ïaeö/ 
finantie cn fiebenbamer / cn meer andere fo ban öe 
(eden geflacpten ban truffel/ nutfgaöerg ban öe |Ba^ / 
gtfïraet öer ^taö en meer anderen in groten getale/ 
bcpalbentoel 3000 burgergtoel cn cicrlpb getóapent 
cn opgepronbt / cn tg alfo feer triumppantelpb binnen 
truffel gebomen /ben 18 ^anuarp / toefenbe eenen 
feerfeponen en blaren bag/ altoaerfeer bele anttjbfe 
Poorten / ^Jrben triumppael en triumppante (Conee^ 
len/perfonagien en bertoningen t’fpner eeren gemaebt 
gefien toerden / öe fïraten öaer pp boor reed toaren bof 
boir/öe denberen lagen bol joffroutoen / jonge öoep^ 
terg en andere fulr bat pet toonder toag / en toerb alfo 
beleid op pet Coninbïijbe palleig / al toaer pp ban be 
Staten ©encrael met een fepone eongratulatietoel* 
bomgepeten toerb / öaer op pp00b meteen minlijlt 
toefen geanttooo?ö peeft: fulr alleg in ’t lange befcprC' 
ben tg boor IBeefter Sfati 23apti(fa l^ontoaert / Con^ 
felter en jBeefïer ban öe JSebemngc öeg Coninr in 
25rabanö. 

€toe öagen na ö’tnbomfie ban 3pn ^oorlucptig* 
pcib/ toaren de Staten ©enerael bergabert op pet 
^taöputg alöacr / en fonöen febere ©eöeputeer be om 
öcn Prtnce ban ©rangien/ om ben eeö te bomen boen/ 
alg ©ouberncur particulier ban 25rabanö/ öaer pp 
toe herboren toag/gelpb top berpaelt pebben /gebo* 
men 3pnöe peeft pp öen nabolgenöen eeö geöaen tn 
prefentïe ban öe ©enerale Staten / in panden ban 
öcn Cancelier ban 2örabanö. 

TK Wilhelm van Naflau Prince van Orangien, Gra- <5^ ^ 
“•"^evanNalTaUj Cacz,enellebogen, Dietz; Vyanden, ben 
Tornnere, Charny, Baenderheere van Breda,Dieft, 
Grimbergen, Harlay, Noferoy, Chafteau, Belyn, Sec fangS 
Borggrave van Antwerpen en van Befangon , als Stad- öcöara 
houder. Gouverneur en Capitein particulier van den 
Lande en Hertogdomme van Braband, Geloveen fwe- parttóu 
re, op het heilige Euangelie Gods, dat ik fal onderhou- Kcr ban 
den en doen onderhouden, d'inhouden van de blijde 
inkomfte ons Heeren des Coninx, als Hertog van 6atÜ>* 
Braband, Limborg , en van den Lande van Overmafe, 
van poinftete poinóte , voor fo veel in my is,enmy 
dieconcernerenen aengaen mach,en infgelijk myte 
reguleren na de pacificatie van Gent, en fonderlinge 
naden vierden artieul vandgr felver, en by mijn de¬ 
claratie fchriftelijk gedaen ep ondertekent voor mijn 
komfte binnen der ftad van Bruflel uit Holland, begin¬ 
nende , Monfeigneur le Prince d'Oranges ayant ouy 
bien entendis, <frc. en daer af ft lefte artieul begint, 
Qu’i/s le trouverent aujji fidcl patriot amy & ferviteur 

qu’ils puijfent avotr: en dat ik dien achtervolgende niec 
en fal gedogen , dat eenig attentaet of fchandael fal ge¬ 
daen werden jegens de gemene rufte, en befonder te- 
gens de Roomfe Catholijke Religie, en exercitie van 
de felve. Alfo moet my God helpen. 

(Foi.io.) XKJ§ toillen nu toeöerom bomen tot öen ©ertgper* 
©r«5 tog jDaupiag/ alg nu alle faben gcp?epareert 

Bctraüe toaren / öie tot 3ijn ontpalinge nobsg toaren / fo tg pp 
.-o.; bergefcifcpapt 3tjnöc metten P’tnce ban ©rangien/ 
rfii^ bc ©23bc ban ^toertfenburg ‘Jlmbaffabeur ban ben 

ïieifcr / alg boe alpier gebomen / ban toïeng la(l top 
inhoiiuic ter gdegenber tijd fp?eben fullen. gitem ©?abcgian 
torjs^np ban kaffan/ beoeöer öeg gemeen ban ©rangien / bc 
1U $)2inccban ©piniap / ben jongen ©2abe banden 

25erg / be 25aron ban Iftcöebetbe / öe ^enecpael ban 
ïgenegoutoen / be l^eerc ban 25ourg / ©apitcin ban bc 
SJccpierg ban fijn «Dooiliifbtigpdb/bc^ecr ban ©op^ 
penp ©apitein ban föne ^ellebaecöierg/ öe ^eere ban 

(©en fclben dage tugtben tien cn elf uren boo? noe«= 
ne/fo5ijn öe goebe mannen bande bpf ©tlöen/ m 
goede ojbonnantie (ïatelijb toegerufl/ engetoapem/ 
bijf bib gegaen na pet jpaletg / om ben boo?f3 ©ertg- 
^ertog cn öcn $?tncc ban ©rangien (Die bp Den 
©ertg-pertog toag) te palen cn conboperentotopte 
ineriit/ Die Daer toe feer (Ïatelijb en cierateltjl» toag toe* 
gemaebt / op De merht gebomen 3ijnöc / 5pnfe ban pa* 
re peeröen gedegen en op ’t^tcöefiuig gegaen /öaer 
fp ban öe Staten ©enerael minlpb ontfangen toer* 
öcn / cn 5ijn fo rfamemlijb gegaen op be grote paepc/ 
Die feer cieratclpben toegemaebt cn béreiect toag: 
Slllgöoen peeft be ©hffter bande Staten ©eneraci/ 

ten 
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ten aenljocen en aenfien ban eenen jegelijben/ open; 
baedpett gelefen De acttctilen öaec op ö’<Êect0-beEtog 
boo? (©ouberneuf <0encracl toiecöe ontfangen/ en 
booitOljceft l)n öefen eeö geftooten. 

<Beö ge? TR Mathias by der gratie Gods Eertz-Hertog van 
Daenüjs J. -- ~ - ~ 
Zien 
«2£eiTg- 
igmou 
3Pa 

neracl. 

Ooftenrijk, Hertog van Borgoingien, Stiermark, Ca- 
rinthen , Carniole, <3cc. Graef vanHabsburgenTy- 
rol, dcc. der Catholijke Coninklijke Majeft. Gouver- 

aId neur en Capitein Generael van defe fijne Nederlanden, 
«öoubep belove en fwere in Princelijker trouwe en woorden, 
neuc<3e> by defe heilige Euangelien Godes,u luiden, Prelaten, 
.." en den gehelen Geeftelijken ftaet, met ookdenPrin- 

cen , Edelen , als Magiftraten , Gedeputeerden van 
Provinciën , als Steden, die de Generale Staten deler 
Nederlanden maken en reprelenteren, als ook den an¬ 
deren Staten of Leden van Steden, Sloten, Dorpen, 
Caflelryen, als Gemeinten, en haer-luider inwoonde- 
deren generalijk en befondere,dat fo lange ik in dien 
ftaet van den Majefteits Stadhouderfchap alsregeringe 
defer Nederlanden falwefen,ik ’tfelve fal trouwelijk 
bewaren en gade flaen en doen bewaren, fo veel in my 
fal wefen, alle en jegelijke privilegiën , gewooncen, 
Rechten en Immuniteiten alle der felver Provinciën, 
Steden, Sloten, CalTelryen, als Gemeinten der Ne¬ 
derlanden particulier als univerfel, voorts alle ’tgene 
dat in ’t gefchrifte my overgegeven en bymy geappro- 
beert en by mijnder hand t’Antwerpen den 17 der TK N. in qualiteitvan Raed van State van fijne Ca- 
maendDecembrisleft geledengetekent enmynuwe- 
der in’tlatijn getranllateert voorgelefen en bymy ge¬ 
reken c in houden , noch om gener reden of pretext daer 
jegen te komen diredielijk , noch indiredtelijk, alle 
exceptien naer gelaten, of welke exceptie of excu- 
fatieik renuncere in aller befter en krachtelijker ma- 
niere als ik mach, ook of my de felfde exceptien hier 
ordentelijk waren voorgeftelt en expreflelijk geinle- 
■xeert. So moet my God helpen en alle fijne Heiligen. 

3£e toelfe geöaen sijnöe bebben öe goeöe mannen 
ban öe bjjf <©ilöen / öie tn fiagoo?öen op öemeebt 
fïonöen / met alle bun roet# en mufguetten loss ge; 
fefioten. 

SClsS nu öt't geruchte toat gefiilt toass / fo beeft 
ö’<£crtö-bertog öen |É>?ince ban <Drangten beefoebt/ 
öat Dem fouöegelieben teaenbaecöenöenlaflban’t 
^aöbouöerftbap of Hluttenantfcbap <©enetael ban 
fijne ^oojiiicöttgfjetö/ ennabp ’tfelbegeaccepteert 
baööe/beeft bp geöaen en gef toornt öefen nabolgen; 
ben eeö. 

Ccö 
öp öen 
fpince 
ban 

jrangien 
gebaen 
al£ %ui 
tenant 
«©ene* 
rael Dan 
Den 
<Ecrr£- 
5?ertog 
Ma* 
rfiiag. 

TrC Willem Princevan OrangienGravcvanNaflau 
-■-Catzenelleboge, &cc. Inden name der Catholijke 
Coninklijke Majefteit Overfte en Gouverneur van 
Braband, Holland, Zeeland en Sticht van utrecht, 
belove en fwere op trouwe en Princelijk woord, als 
Stadhouder en de faken doende van den doorluchti- 
gen Prince Mathias Eerts-hertog van Ooftenrijk, als 
des Catholijken Coninks Stadhouder en Gouverneur 
en Capitein Generael in defe fijne Nederlanden, u 
lieder Overfte of Prelaten en alle Geeftelijke perfonen, 
als ook Princen, Edelen, Magiftraten, Gedeputeerde 
van Provinciën en Steden die reprefenteren de Staten 
der ganfeher Nederlanden , ook d’andere Staten of 
Leden van Steden, Sloten, Dorpen of Caftelanien en 
haer-luider gemeinten en ingefetenen , te famen en 

(Fo1.ii.) befondere, dat fo lange ik d’officie van Stadhouder¬ 
fchap fal exerceren, ik het felve fal obferveren trou¬ 
welijk en neerftelijk voor fo veel in myis , en doen 
onderhouden allen en jegelijke Privilegiën , Coftu- 
men, Rechten , en Immuniteiten van alle Provin- 
tien , Steden, Sloten, of Caftelen, Dorpen , Cafte- 
leinien alsgemeinte defer Nederlanden fo particulier 
als univerfele, wijders alle die by fchrifte my gegeven 
nuopenbaer gelefen en byde Eerts-Hertog geappro- 
beert, ondertekent en befworen vervatet zijn, noch 
om genige reden of pretext daer tegen te komen dire- 
dtelijk of indireóteljk, en alle exceptien en excufatien 
fa gelaten daer af ik renunciere in a'lder befter maniere 

of forme als ik vermach, ook of fchoon alle de excep¬ 
tien pundtuelijk hier waren expreflelijk gefpecificeert 
of getelt, So moet my God helpen, 6cc. ° 

T)€n zi ^lanuacp/ bebben öe Staten «©enerae* 
^ op tjet ^taöljuio een Dcerlij&e en manmfi)bc 
maeitflö gefiouöen / öaei* öe <£ert.öbertog enpnnt, 
ban ©cangien ter maeltijö genooö/öaec$n uitterg 
maten boftelijb ban fpijfe en ö’anl» geöient toaren / e 
toa.$ fjet 25anhet boben öer maten hoftelijbenuime* 
mcnöe / boben öe tafel Ijinh een €pigrnmma tn com; 
pertemente/ öaec in gefebjeben fionö alöi$: 

Waer wijf heid en eendracht 't Land heeft omvaen: 
Daer moet haet, wijt, endifcoart’t ondergaen. 

3Bp totllenfe bier nu metten anöeren laten tooltjlt 
5tjn en malbanöeren eenen goeöcnözonb laten toe; 
bjengen/ entopbiilleneenö boottssgaen onöerfoefien 
biat ^on 3Jan ban «Doiïenrijb/ öie nu alboo?bp; 
anö berblaerttoasf (geltjb top in’t boo?gaenöe boeh 
berbaélt bebben) beeft boo? öe banö genomen / na öat 
top bier cerfï fullen berbaelt bebben öen eeö öie öc 
Staten <©enerael öesSöaegö öaernaarrefleeröenen 
refolbeeröcn om geöaen te toeröen bp elft ban öc üjicc; 
ren ban öen üïaöeban^tate/ öefo?me ban öen fel; 
ben eeö toasialöusS: 

tholijke Majefteit over de Nederlanden en fijne Ge 
nerale Staten, belove en fwere op de heilige Euange¬ 
lien Gods, te zijn en blijven getrouden Coninkonfen 
Heere, als Prince en Heere der voorfz Nederlanden, 
en ook aen de Staten Generael, en t’obferveren en 
doen obferveren voor fo veelinmyispundtuelijkalle 
en een yder Privilegiën,oude Rechten, ufantien en co- 
ftumen, der voorfz Landen, en Staten van de Prelaten 
en Geeftelijkvolk, Edele,Magiftraten,Provintien, 
Steden, Vryheden, Caftelen, Caftelenyen, Dorpen en 
Gemeinten, en van alle den inwoonderen fo welin’c 
generael als particulier, ook de Pacificatie van Gent, 
en al ’t gene begrepen is in feker gefchrifte van de con¬ 
ditiën inhoudende 30 articulen by den Heere Eerts- 
hertog van Ooftenrijk, als Luitenant, Gouverneur 
Generael der voorfz Landen in Antwerpen onderte¬ 
kent,den 17 Decembri 1377. en by fijne Hoogheid 
befworen den zo van defe maend Januario in defen 
jare 1^78. fonder daer tegen te komen of te laten ko¬ 
men in eeniger manieren, niet tegenftaende dat de 
voorfz Privilegiën , oude Rechten, ufantien en coftu- 
men, en voorfz articulen van’t gefchrifte my niet en 
fijn particulierlijkoffpecifikelijk,verklaert en getoont, 
daer van en van alle andere exceptien en excufatien 
ik renunciere of verfakemits defen,als of diegeheel 
alhier van woordetot woorde ware geparticularifeert. 
Belovende en fwerendemy ook te fullen reguleren en 
beleiden volgens de inftruétie die fal gemaekt en gege¬ 
ven werden, voor den voorfz Raed, fecreet te hou¬ 
den alle ’t gene in den voorfz Rade fal gehandelt en ge- 
refolveert worden, te fullen doen goede korte en trou¬ 
we expeditie aen yder die ’t begeren en vervolgen fal, 
fo wel arme als rijke, fonder eenig refpedt van perfo¬ 
nen , en boven dien my te dragen in mijn voorfz offi¬ 
cie van Raedsheerlchap, als een goed geheel getrou 
Raedsheer van State behoort en toeftaet, en my te 
contenteren methettradlement dat my fal toegevoegt 
zijn, fonder by my aen te nemen of t’ontfangen van 
yemand anders eenigegaven, gratuiteiten ,dienften of 
weldaden , hoedanig die wefen mogen, alfo moet my 
God helpen. 

D<©n^anban(©ofïemnjb/ niet tegenflacnöenpfb 
lange bemeentgfni0 mcgeiijbtoaö/ met alle ge; 

betnfïlmö om baööc gegacn/ alle fijne öaöcninter- 
pjeterenöe en uttleggenöe al£ of bP nooit anöcr$ en 
baööe gefoebt öan alleen öe ntfie en b?cöc ban öe 38e 
öeclanöen/ en bet todbaren ban alle öe ingefetenen 
ban öten / en öat bP niet en pzetenöeeröc ban öe gra¬ 
ten öan alleen öeonöecbouöinge banöcïïoomfcCa; 

fjtit 4 tbolgbe 

jrcume 
ban öen 
eeö/ öie 
öe jgee> 
ren ban 
öenjEtacti 
ban.^>ta* 
re ban 
fïine 
4iEaje» 
fteit 
Doen 
fouöe. 
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Het twaelfde Boek. 

©on 
ginncit 
ftan niet 
ïanger 
bnn fen 

mm Religie/ en be geftosnfaemfteiö metten ben 
toinftfcftuimgté/ «lencnbe of.fccftcnöe bepraten 
öacc öoo? m flaep te totcgen/ öat 3P fiaet met geen 
ocnlpassbolfi en fouben ftotnften/ 'ttoelfc ftp baec en 
tuffcïjcn bebc/ en fioft nocötanöntet langer hetnfen 
bten beb?teglijfeen ftnne bte ftp ftabbe om be^u.ten 
435 mecael be oojloge aen te boen / alss Opbecdonb bat 
wiwtwmöen $?tnceban ©rangtentot 25?ujTelüab* 
ben ontboden / toant boe meenbe ftp te bo?ften nan 
guaedfteiö/ feennenbeben§?tnceboo? fu^ntoufen7 
ftlocöen / eebatenen boo?ftcfttigenJ|eece/ ötebetoe^ 
ielb toel ftabbe boo? geften / bat ftp ftem baer ooft 
niet '0002 en foube ftonnen fo bebeftt ftouben / of beifel- 
be en foube fijne liften en lofe trefccntoelgetoacr toer; 
ben en bc felbe ontbeeften. .fRaec als* ftp nu bcrflond 
bat be Staten ooft baer en boften fjabben acngeno; 
men ben ©ectö-ftettog «atfjtasS tot eoubecncuc 
nencrael in fijn plaetfe / boe ftonbe ftp ïjem met langec 
ftetnfcn/ "t tóelft ftp ooft toel liet blijften / aI$be4o; 

sa, r*„ ninainne ftan €ngelanb aen ftem font ben I|eere Set- 
uinginuc ton 43ouberneur ftan öe <£nlanb 
tsan oBn^ bafTabeuc ban be felbe ©oninginne / bc toelftc bomen- 

DetotEuten&offlont ffirnnW aen®ongianKont» 
San. Dertien/ en Ijeefc (w te felbe albaet qenc autiemie 
satia* billen geften/ maec ftabbe moeten reifcn tot ipat; 
goÜaen cftetnfamme/baer ftp ben 23 ^nuarp ftemaubt, 
San/ en entte ftecleenbe/ en ftp ontbeeftenbe ben lajl die lip ftad; 
oen De öc ^an 53e ©omngtnne fijn iBeejlrefife / berfoeftt aen 
oen trad ftem bat ftp foube toilleiï toelatcn fïilftanbftmitoape^ 

nenftoo2eemgentijb/ en bat ftp be Staten ©cnerael 
baer toe fogoeö foube fpjeften bat 3P ter begeerte ban 
bc booinocmde ©onnmtnne ftan gelijften boen fou* 
ben/ mtddeler tonic foube ftacc ©omngltjfce fjla; 
tefteit poogen bp alle nubbclen te (lillen be tegentooo?; 
ötge opgerefene tcottbelen ftan befe iSebetlanben / en 
ftaerUuöenterceoncüteren mctteCatftolijfte USaje? 
flcit/ aen ben toetten 3P in&pangtengefonbcnftab; 

^ be/ ten fijne ftoo2f3/ ftaren anberen acmbaffabeur 
£ ïe oftee feftecen ttjb geIebcn.©aerop ©on 5ian ftoo? ant; 
toooi&e moo2b gaf / bat ftp niet en moeftte treben in rommuni; 
ban ©on uan eenigeappotnetementen/noeft rmnbeiïano 
Km!” offltlflanbftan toapenen toelatcn / en bat ftp fijne fa* 
&niTa* ften niet langer ftonbe uitflellen/alö ftebbcnbe alle fpn 
beur ban nrU3eïö en ftolft gccecb / aengefiett ftp commtfTtc ftad; 
Smc be ftan fijne Catftolftfte slajefleit ftenluiben (be ^ta, 
ban en» ten 435encraeï) goebe ooaloge aen te boen/ baer üp 
scïanö, Docgcnbe bat ftp niette €ngclfe niet te boen en ftad; 

be / noeft jprarieoifen noeft metten föeifer / tegen ben 
toetten ftp foube boen af bonten den €ur& in ï^onga; 
Uv;n / om tjem te beletten fecourö te boen aen ben 
éertöftertog fijnen goeder / en ftem te tracteren afó 
afïeanbere ftanbe^ebedanben/ bic ftp foube ftomen 
ftefoeften binnen 25?uffel eer lange bagen/ geb?ui? 
ftenbe grote b?etgementen / en repeterenbe me ftier of 
ftöfmad tegen be tniftoonberen of bo?geren ftan 25?uf 
fd / fo ftecrc be Staten ftoo2 eerfï ftunne ftjapenen 
niet neber en ietben/ en ften en fubmtttccrbcnfünen 
goeben tot He / geïijft be ftoo?fcft?eben i|ecrc %cU 
ton aen be Zeereu Staten 43eneracl ftomenbe / rap; 
pojtecrbc. aBant ^on ^jan ftabbe alle fijnftrijgo 

©e 

rn 2!fa? 
lianen. 

=ffi*ittcc ftolft fteraabert m ftet Blanb ftan Hm;cnbo?g bp 
bankar jBartftc in famtne/ al toaer ooft Sllcranber far; 
maSfomt ncfe ©nnce ftan^arma/ fone ftan be l^crtogtnne 
Kfct ftan parrna/ bie <6oubernante 45enerael ober befe 
tol ^oberlanden ‘0002 ben Coninft toast getoeeft / bp ftem 
V’aüt öan noftomm tö / mette oube ïicgimenten ftan bc ^pan; 

giaeröcn en Italianen / im Commiffie alö Suite; 
- nam <©eneracl ftan ©on ÜJan ober ftet ganfefte lc; 

Cor / ben toclftenftpfeec feeftelijftcn toelleftom ftccft 
nefteeten / ontfangenbe ftem met groter blijfcftapcn 
éV-rcff^. <02aftc Carcl ftanlBanbfdt ftccft ooft aen 
©on 'siart een groot bed f rancoifen acngcb?acftt 
ober toeiftc ftp in B?anftrftft gecommanbeert ftab; 
be/ ban ftp foube baer noeft tod ftde meer mebe 
CdJ2atftt ftebben/ bp albien ftet booz ’t gebob ftan 
ben Coninft / ten fterfoeftc ftan be graten <©cnerael 
niet belet en fterboben en toarc gctocefl. ©e 25ouc; 
goingnows en ^oogbuitfe guamen ooft ftafl aen/ 

(.F. 12. 

fo bat ftet leger ftan ©on ^antoag ftan 4000 ^pam 
jaerbentehoet l en 2000 ^paenfe en SClbanopfe ruis 
teren / 4000 ^rancopfen te boet / en j-ooo jpranfe 
rutteren/ 5000 l^oogbuitfen/ en 2800 JBalcn/ en 
be regimenten banbe ï|eeren ftan ^tergest/ dFlopon 
en 45?afte ftan JBegen biemen 4000 jlerft ftictb te 3ijn/ 
beftalften be l^oogbuitfen en anbere bte noeft ftier en 
baer in be fteben bie ’t met ften ftielben in garnifoen 
lagen / en bit toaren meefi alle oube en eeftaren fol» 
baten / baer ober ooft commanbeerben ftloefte en er; 
ftarene ©fterflen / bte in be ftoo?lebene i^eberlanbfe 
en anbere oodogen gebient ftabben/ fuljc batftpfterft 
toast in 3ijnen leger / fo rutteren alstftoetftolft 12300/ 
baer mebe ftp uit ftet lanb ftan Suïenbo?g ist gefto; 
men in ’tlanb ftan karnen, ©en 25 ganuarp 1578. 
fteeft ftp in b2iift laten uitgaen in 5Francopst/ ^oog; 
butc^ en i^ebcrbuitst / feftere ©etlaratie ftan 3ftne 
meninge/ fo ftp ftet felbe tntituleerbe/ toely inftoub 
ftier ftolgt. 

* • 

Donjokan van Ooft enrijk , Ridder des Gulden Vlies, 
Coninkhjke Majefteits van Spangiens Stadhou¬ 

der j Gouverneur en Capittin Generael over 
ftjne Majefteits Nederlanden <&c. 

HOe wel dat, nademael wy gekomen fijn binnen 
den CafteJe van Namen om onfen perfoon te ftel- ^on 

len in verfekeringe tegen de eed-genoten , vy anden gjan tiati 
van de Catholijke Roomfe Religie, en van den ^°' 
nink mijn Heere en broeder , waerachtige verftoor- j£aerora 
dersvande rufte en van den gemeinen peis, wyheb-jjp ö’ooj» 
ben verfcheiden reifen door brieven gefchreven fo 
wel aen de Generale als aen de particuliere Staten, te3£,n öe 
Steden, en andere, opentlijk verklaert de intentie van Staten 
zijne Majefteit en onfe niet anders te wefen, dan te 
mainteneren en te onderhouden de onderfaten in goe- 
de peis, ftilte en geruftigheid, nooit van onfent we¬ 
gen gegeven hebbende eenige oorfake hoe kleine 
die mocht wefen, tot de brekinge van de Pacificatie 
of bevredinge, waer door wy hoopten dat alle dingen 
fouden komen tot rufte, door reden en niet door ge¬ 
welf. 

Nochtans aenfiendedatdït is geweeft tot noch toe 
van kleinen profijce, en dat ter faken van dien zijne 
Majefteit en wy zijn bedwongen geweeft t’onfen gro¬ 
ten leed wefen 3 de wapenen aen te nemen, en hebben 
niet willen, om ’tgoed hertewelk wytot defen lande 
dragen,laten nochdefe reife,en voor’t gebruik der wa- 3jan 
penen te doen de declaratieen publicatie van de navol- 
gendepoindlen enarticulen , te weten : öatfip 

Dat door defen weg fijne Majefteit en wyin zij- neeïj oen 
nen naem nieren hebben gefocht noch nietenfoeken 
deflavernye, vernielinge of verderfteniffe desLands, f0C{5en 
maerdebewaernille van dien, om wederom tebren- Deila* 
gen de rebelle en verdoolde op den rechten weg, en 
byftand te doen den goeden, voornemende twe din- j,nge 
gen alleenlijk. noefjber# 

d’Eerfte , te bewaren en te mainteneren de waer- ^erffenf? 
achtige oude Roomfe Catholijke Religie , onder de 
welke fijn Coninken alle fijne onderfaten fijn geboren, ^ifëacc 
en hebben hem ontfangen en gefworen PrinceenO- 

verfte Heere. . . faöêé 
d’Andere, om wederom op te richten de autoriteit feifjj. 

van fijne Majefteit die fijne onderfaten hemfchuldig ©at SP 
fijn, dewelke fommige ketters en oproerige beneer- ^acm 
ften door alle middelen hem teontrecken, tegen alle jn> oaöe 
rechten fo wel geeftelijke als wereltlijke. Roomfe 

Mits welken , en voorfeide twe poinden met der 
daed geexecuceert wefende en niet metde woorden, jj^g. 
wy beloven dat hen lieden fullen ganfehelijkgehou- 4En 
den en gemaintineert worden alle en hoedanigege- 
woonlijke Privilegiën , Rechten, Ufancien, oude get,an 
Wetten, en Vryheden , en al wederom worden ge- D’autoji' 
fteld in de felve ftaet en forme van gouvernemente,alft 
is geweeft ter tijd van wijlen onfterffelijker gedachte- ^0nöec 
nilfenKeifer Carelde vijfde mijnen Heere en Vader, iet an> 
welk wy ter goeder trouwen beloven te doen houden jcc^f 
voor aengenaem, goed cn van weerden door fijne Maj. ttföe) 
indien fy't begeren. ««• 

1 Waer- 
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3tlfe Waerotïi wy verklaert hebben en verklaren door de- 

^jaöin» ^en: ^at a^e de gene die'hen Tullen v eerdiglijk willen 
den/ overgeven, ’t fy in ’t generael, als Landen, Provinciën, 
/bteöcn/ Steden, Caftelen, Vryheden, Dorpen, Gemeinten, 

Ahdyen , en Collegien : of ook in ’t particulier, van 
ïjeDen/ wat ftaet of conditie dat fy mogen wefen fonder uitne- 
©ojpen/ minge van perfonen , Tullen ontfangen worden in gra- 

riejgenade en bermhertigheid van fijne Maj. en ont¬ 
ken en haelc in alle foetigheid, vergetende alle’t verleden. 
<ttolle> Sullen ook genieten haerlieder goeden en Staten als 

oaerge" te voren : todien fy verlaten de partye van de weder- 
toen&e/ Tpannige,enaenhangendiervan fijne Majefteit en on- 
htefullcn Te, als fijnen Luitenant, Gouverneur en CapiteinGe- 

oiufan» neraelder voorfeiderlanden, wettelijkingefteld door 
jen fijne Maj. gefworen en ontfangen. 
öen- En aengaende de krijgsluiden van wat natie dat die 
geniéten °°k mogen wefen, de felve moeten aenmerken hoe de 
gacr goer gene die gebleven fijn in den dienft van fijne Majefteit 
oermta en onlen, fijn ge weeft en worden als noch wel onthaelt, 
afg0//11 betaelt, en aengefien : daer ter contrarien fyliedendie 
baren, hen hebben begeven in den dienft van de wederfpan- 
aiilefof’ nigeof vanhetgemein gepuffel van verfcheiden hoof- 
Ijerutocr, ^enen honen , die hen qualjjk betalen , en fijn tegen 
komen* henlieden Teer ondankbaer, ftout en vermetelij-k, welk 
öe,fullen hen wel mag veroorfaken om over te komen by ons 
SS1 fie^en- dat veerdiglijk doende, Tullen van ons in 
fcodt en den dienlt worden ontfangen en wel onthaelt. 

En totdefen einde geven wy allen , fo wel krijgslie¬ 
den als anderen , fauveconduit en verfekeringe door 
delen , voor de gene die Tullen willen hen komen over¬ 
geven en volgen de partye van fijne Majefteit en van 
ons: fonder dat hen-lieden andere brieven Tullen van 
node wefen. 

Waer door wel blij kt, dat het is in de macht van al- 
tosro ledie van Nederland, offy willen gehouden en ont¬ 

haelt worden als goede en getrouwe onderfaten , of als 
vyanden en wederfpannige van fijne voorleide Maj. 

En op dat een yegelijk wete hoe dat hy hem Tal voe¬ 
gen: verklaren wy dat alle Landen, Steden, enFor- 
treffen die defe gratie willen genieten , hen terftond 

gratie quijt maken de garnifoenen die Ty hebben , ontbieden- 

oemeten' ^at fy fijn de gehoorfaemheid en devotie van fijne 
fHilett ' Majefteit, om te doen fijn bevel en d’onfe, henlieden 
ï»rn gat» verfekerende alfulken onthalinge als getrouwe vaftalen 

nurit11 verdienen. 
maften. Dat de gene die in dienft fijn van oorloge, indien fy 

©icfli hen niet en komen voegen met ons lieden (aldaerfy 
fintmn lullen onthaelt worden fo voorfeid is) ten minften ver- 
Dcoojlo* trecken in haerlieder huifingen , en vredelijk leven, en 
ge fulten hen Tchicken als andere goede onderfaten.. 
hen in" Dat voorfeide Landen, Steden , Fortreflen, Dor- 
j&aerfjufi pen, krijgslieden en onderfaten die hen Tullen komen 
feu. voegen op de Tijde van fijne Majefteit en onfe, door 
öenVfft' g°ed herte en wille, en Tullen iet doen ten dienfteder 
Öen^c felverentendienfte van ons, Tullen wel worden ont» 
fullen haelt en vereert voor haerlieder verdienften : en hoe fy 
finuoni' heohedeneer overgeven, hoe Ty wellekomeren beter 
Jaclt ontfangen fullen wefen,als betonende fulx te doen door 
toeröen. liefde,en niet door gewelt. 

Dat men geeD vyandfehap en Tal betonen, dan tegen 
anö> de gene die de felve lullen doen, en die bevonden fullen 
fcöap worden in wapenen, ofbyftand engunfte doende den 

blifacn wederfpannigen. 
trteöleln Dat alle de gene die fullen blijven inde Steden en 
toapmn Dorpen, en verwachten in haerlieder huifen vredelijk 
fifijjc ^ (Tonder byftand of gunfte den wederfpannigen te doen 
èehen Vanvolke, vifbualie of gelde,) fullen voor goede on- 
«ératen derfaten , dienaers, en vaftalen van fijne Majefteit en 

v van onfe partye gehouden , en voor alfulke onthaelt 
en&ocu/ worden. 
teerörn Maer de gene die den allarm fullen maken tegen des 

Coninxvolk, of die tot de wederfpannige fullen over- 
öetfaten lopen, ot ook fullen verlaten haerlieder huifen, hoe- 
grtjoa- ven en dorpen, fullen worden gehouden voor vyan- 
Ö£n/ den. 
conttarfc Dat alle Steden , Vryheden , Dorpen, Edellieden, 
bocttbe Landlieden en ander wonende ter plaetfen daer den le- 
totvöm gCf Qf’c volk van fijne Majefteit, en onfe fullen pafle- 

getrac» 
teert 
toeröen. 

©aer 
toefjen 
berfeöe» 
ruige eit 
fauüe- 
ronDuit 
herkent 
tosrö. 

©e fie» 
ben en 
lanben 
Dieöefe 
gratie 
hullen 

9S5 
ren, en daer omtrent aenbringen lijf, koft, of ten min- ty?' 
ften diengereet hebben ter redelijker wijfe inhaerlie- 5"^ 
der huifen, fonder die te verlaten, alfo gefeid is, oj> poe- ftlaerf. 
ne van gehouden te worden als vyanden, en voor fulx ^hefte* 
getradeert te worden. jSknae» 

’t Selve ook van alle Cloofters, Religieufen, Capit- Ijouöen 
telen en Geeftelijke lieden , ter gunfte van de welke de- fi>n öf£ 
fetegenwoordige oorlog gedaen word: en diefgelijks 
ook Heeren, Edelmannen, Raedsheeren, Magiftra- b?egaert 
ten, Cooplieden, borgers, weduwen, weefen en ander te 
diergelijke geen wapen dragende, nochdiredelijk,of 
indiredelijk fecours doende den voorfeiden weder- ftlaert 
fpannigen , en hen regulerende als boven, fullen wel 06 
getradeert worden. return^ 

Dat mits ’t voorfeide men toelaet allen arbeiders, tfec gun* 
landwinnérs, en anderen , te continueren haer-lieder ffthuiöe 
werk, te weiden haerlieder heeften, handwerken en 
acker-bouwinge te doen, gelijk als in tijde van vrede: ligieu» 
waer in henlieden geen beletiël en fal worden gedaen, fcnfée- 
en indien hen letfel word gedaen, dat fy hare klachten Qrnp^,ec 
komen doen,en men fal haeftelijk daer in verfien. ben toe» 

Nemende voorts noch in de fpecialefauvegarde van berfpan» 
fijnen Majefteit en onfe, alle de gene die fullen willen gj-cn 
genieten dele gratie , doende ’tgene dat voorfeid is: couré 
mitfgaders ook alle Soetelaers, Proviandiers, en Provi- boeri/fiiC* 
feursvanden leger, van wat plaetfe ofqualiteit datfy 
fijn , fo wel van Nederland als van andere teert 

Verbiedende alle perfonen , krijgslieden en anderen, toc^önt. 
oppoenevandegalge,tebrandftichten, te plunderen, janö(^, 
t’overlaften, of eenige vyandfehap te tonen den genen Dcnfai 
die hen fchicken na d’ordinantie als boven : maer beve- scen o» 
len te pafleren door fulke plaetfen als in de landen van 
fijne Maj. en van fijne goede onderlaten. gcöaen. 

En aengaende het eten en drinken, dat fy dit met ^eemc 
difcretieen manierlijkheid gebruiken, gelijk als in tij- jjegarbe* 
de van peis, en paflerende door vreemde landen. bie fiaec 

Maer de Steden, Dorpen, en alle de gene die con- na fijn 
trariefullen doen, fullen worden gehouden engetra- 
dteert als ongehoorfame, wederfpannige en vyanden, 23ebêi« 
fonder eenige genade,nademael fy oorfake fijn van haer ïenöc 

heder quaed , , Afr' 
Welk wy bevelen gepubliceert te worden over al, en iuiben 

ook in druk gefield, op dat niemand en pretendere re- öefefbe 
den van onwetenheid. In getuigenifle van dien heb- 
ben wy dit getekent met onfe hand, en daer by doen tc tonen 
voegen den fecreten zegel van fijne Majefteit. Gedaen op pene 
te Marche in Famine, den 2y January 1578. Gete- 
kent Don Jan: en meer onder door ordinantie van fij- maagc 
ne Hoogheid, ondertekent fff» 

F. Vasseur. 
ront^anë 

<Dpöefeöeclaratie fs?tracrna o^nttooo?t bantoes öoenbe/ 
oen öc Staten / gelijh top tec geleoenöer plaetfe fullen JgfJ* 
bcrljalen. anten 

fonbet* D€ Staten «©encrael toarenfeei‘(Iapmïjaretoes senabe 
cufïtnoe/ öoo?ötenfpfecrlanofacmtoareninljas 

cecefolutlen te nemen /oo&meöcDatfegualpfcontiett teert*.? 
öaet m accojöeren/ öoo? öten eenige toilöenenban (foi.i3.j 
opinie toacen batmen foube befenfibe oo?log boeren 
tegen '©on gjan/ berbopenbebaeccn tuffeben batter mmU 
nocbntibbelbanarcoo?t foube mogen ballen/of bats seib dcc 
feutt^pangtengoebe anttooo?be foubenhcijgenban 
ben€oninbopbaceb?iebenbanbcn 24 5ïugu|ïien 8 mU 
^eptemö?isf 1577- ban fjet abbijss ban ben p?ince 
ban «©rangien toa$ ter contrarie/ batmen moftres 
folberen offenfibe oo?loge tegen pem te boeren / om 
^on<3|anmeteen getoelbig leger uitten lanbetebers 
b?tjben/eer bpeentg groot bollt Dpben anberenbab# 
be / maer be afgunfïigljeib en ialoufie ban eenige J^ees 
ren toaö fo groot tegen ben §B?hite / batfe in alle mas 
nieren fbcljten fecretelp en openbacrlp pen te (lellen ©0iS 
tegen alle’tgene bat be ^inccban ©cangien ten De; Sfanttr 
(len en tot boo?beel ban ben lanöetoaörabenbe. Slto g 
men nu berdonb bat Dp perfoonujh genomen toast tot boift 
karnen / en batjp Ftrijgöbolh baer ontrent toaren somt tot 
gearribeett / fo fjebben be Staren <©enerael be falie in ^acT 
beliDeratie geleid / of ijet raebfaem toa^ bat bec 

tfti 
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©ft 

icgec 
t'jedlt 
op 

©on 
3an 
iioint te 
toclöe. 

teniet aiöaee foube blijbenompcmoptc pouden/ 
of {lag telcbcren / dan of men pet leger opbzePen fou* 
teen Dieper na252aband laten Ponten/ pet adbtjö 
ban ben Certö-pertog IfBatptaö / en beö finten 
ban ©rangten maö / bannen geen flag abonturen en 
foube / boo? en aleer men fierPer ban bolP maren / en 
battet baerom raebfaem tuaö pet leger mette be* 
quaemfie middel / en goebc o?d?e foctelpft te boen op* 

wv b?ePcn en na 25?aband te laten bomen / btt peeftmen 
Staten agn ben Éeete ban <0otgnieö / jlüaecfcpalP ban t le* 
lf3tc ger gcabberteert / mant,öen<0?abeban3lalain/«0c* 

neraelban ben leger/ noclj ooP den 25o?ggrabe ban 
<®cnt / ©berfie ban ’t pcerdc-bolP en meer aubere ge* 
ötedcrö en maren bacr niet tegenmoo?dtg/ eentge ma* 
rennocp ter b?uiloftmet SdP^n ban JUutpeni i^cere 
ban Reende / De mdPe troubc ^argrieteban,jjiac* 
robe / Die bocpter maö ban bc fufier ban Aanban 
25ergen (bic in ^pangten maö omgePomen/ en ober* 
fulrbeöfdfö erfgenaem enfSargmfe ban^ergen/ 
en andere maren te 25?uffd/ fobat ben leger feerge* 
f mailt maö ban ben ©ommanbeurö. <Dcn 29 Sa* 
nuarp peeft 3!Don San omrent 2000 man gefonoen 
omber Staten bolP uit te locPen tot cenfcpevmutfe* 
ringe/ maer fp toerden ged?ongen fonber bed uttgc* 
reept te pebben te berttccPen/ 3p Pregen tmegeban* 
genö ban öcr Staten bolP / baer uit fp bcrfïonden bat 
Der Staten leger foube optcccPcn/ <Don S^nrefol* 
beerbe in bc ftcert te ballen en pen groote fcïjabc te 
boen / latende ficpdunPen/ nabemacl 3p milDcnop* 
b?ePen batfpberbaert en berfcp2iPt maren ban fijne 
Pomfte/ be l^eere ban <0otgnieöpebbcndcfpngrof 
gefeput beö mo2gcnö boo2 ben bagc gefonben nacr 
<0cmölourö/’ttodP bed moeiten pabbe te boeren/ 
bleef tottenbage tocenfiddefijn leger in goebc o?ö^e/ 
tnbeabantgarbe of boo?tocpr ban den leger fïddcpp 
be regimenten ban lBontignp en Ï|C3e/ deBattaltc 
macPten be tme regimenten ban ben ©?abc ban 
2&offtt en ï^cere ban CPampangnp / met 13 bacnde* 
Jen ^epotten en eentge «Sngcife gecommanbecrt boo? 
ben Colonel 25aulfour/ en in be arrierguarbe of 
aeptertoept bleef pet bolP ban be regimenten ban €g* 
monb en Sumai/ met bcle jfrancoifen eneenige 
Reporten / en alle de ruiterpc bleef om be ruggen te 
berfePcren en ben bpanb bie paer bolgbe te onder* 
peuben/ 3P togen aïfo bp Itcptcndage op/ afb?an* 
bende in ’t bertreft pare putten / na Prpgö-geb?mP/ 
en togen alfo in goebc o?d2eboo?t. ^>on S®t pabbe 
’ömo?genö booj ben dag gcotdonncertdatdenSöa* 
ronban^epiron/ en de€apitien «ernande ?5cofla 
fouben baer op toeleggen om tebefcttenfePercplactfe 
met 300 3©alen en fo bcle 2502göngnonö / en no 
^pangiaerden met 150 vDuttfeppPen/ op batfpn 
peerdc430lP niet en foube merden befet noepte geenga* 
geert/ingcballe bat der Staten bollt foube millen rcti* 

‘janSéc- vg*m °f toeï,^om trccPen / batfe ’t felbe ban fouben 
boigt net doen met eonfufie of meinig reputatie. SClduö pabbe 
^tatcit pp pem begeben op beboó:f5pïaetfcom fïjnpcerbc- 
k3cr* bolP fePerltjP te boen marcpercn/berbeilt 5tjndc in b?ie 

cfguad?onö / pet eer ff c onder pet regiment ban 2Cnto* 
nio ©libera/ onder be mdPe maren ban ^fernando 
f€olebo/ 3lurelio ^Balermo en ban H9imo pagano/be 
tmebeen derde cfquad^ono merben gecommanbecrt 
bp ©ctabio ©onfaga/ bie boen ter ti)b gemaeltt mao 
<®eiicracl ober be Caballcrie of liepte peerben ban 
<©on^an / in befer boegen reben fpmetgoeben be- 
öacpten moebe na ber Staten bolb toe / be mellie 00P 
in goede o?b^e paren meg troepen: be ruiterie ban ber 
Staten bolP ftenbe batfe berbolgt mojben/ fielden pen 
om ben bpanb te medcrfiacn/ ^intonio ©libera met 
paganoöegonden met der Staten bolP tefepermut^ 
feren/ bit bede ï©on glanbermanen aen €P?ifioffel 
|iaontb?agon en ©onfaga / batfe mei fouben toefien 
batfe pen met pen bolP niet en fouben engageren/maer 
mei letten om paer flag maer te nemen met boo?deel/ 
©onfaga liet mederom aen vDon 51an meten / bat be 
falie fo gelegen maö batmen mofïe flacn/obermitö 
pcm ccnen pber fo berre begeben pabbe/bat pet retire? 
ren foudeberoo?faPen grote difo?d?e enperieul/ fulr 

bobt 
toerönt 1 

geflagcn / 
bp«5ent* 
ölautf 

batmen be occafte mofi maetnemen/ melP ^on^an 
berfiaenbe bede terfionb pet ^paenö boetbolP mar- 
eperen/en ber Staten bolP marepeerde ooPal fcper= 
mutferenbe boo?tö met grote paffen/ tot batfe qua¬ 
nten bp een Plein ribtertgen bat mat moctelpp maö 
om te pafferen/ alö boen be $?ince ban ^arma/ bege? 
rig3tjndeomeerete bepalen /gaf fpnpaert befporett 
en bellende fpn lancen om malPanberen te treffen en 
aen ben man tepelpen/ pebbenbe bppem beni^eere 
ban 25iüp en 2flopan ^aprtfia (Caffi / biel tegen pem ^ten 
in met fulpen pebigpeib/ bat be anbere terfionb be= ' 
meegt merben bat erempel te bolgen/maerorn <0onfa= 
ga metalleberejie ban be Cabalcrp baer mebefeet 
fuerieufehjPen op biel/’t melP bepraten bolP terfionb 
bebempPen enbenrugge Peren/ ’tmeJPpaer gepele 
ruine toaö/mant pet peerbe-bolp blucptende / berbie^ 
len in pet boet-bolP bat be aeptergaerbe maePte/ baer 
in fp fulpen openinge maepten/ batfe ban ^on 3Janö 
bolP fonber grote moeite beefirott enberfTagenmer* 
ben/ beCabalerp bolgbe bafi Degene bie op debluept 
maren / en in ’t mederPeeen bielen 5? op pet boet- bolfe 
ban be aeptergaerbe en 00P ban be battalie/ en Pomem 
be baer bp pet^paenö-bolp beden baer in een groten 
moo?t / be l^eere ban iBomignp mette abantgaerbe/ 
maren mat tiaber <0emblour.d / milben pen albaer in 
ber paefi mat betfïerpen/ maer fienbe battet te ber- 
geefö maö namen mede be biucpt/ en faibeetden paer 
meefienbeel/ ber Staten bolP lieten bacr 30 ©aende* 
len/ en bier Cometten/3P Pregen üp be 600 gebangéï 
nen/die <©on gjan meefi al bede oppangen om pem te 5^^ »* 
m?epen ban pet ongeltjp batmen boojgaf bat ber^ta^ ga„e, 
tenboIP cenige dagen te boren foube gebaen pebben genrot^ 
met pet boob^aen ban een ©apttein bie pem op geloof öate«* 
pabbe gehangen gegeben/en batfe eentge folbaten ban 
^©on 5|an biefe DePomen pabben/neuö en ooren/mitf* 
gaberö be bingeren padden afgefneden / ’tmelP of 
maer / ban bat pet maer een bootgeben maö / om defe 
bwedpeid te berfeponen / en peb iP niet Ponnen berne= 
men/ poe mei ih baer na blijtig onberfoep gebaen peb? 
öc/pet peerbe bolP falbeerden pen meefi alle te famen/ 
bc ©otnetten of ^tanbaeröen bie i©on Slanö bolP 
Preeg/ padden fp in ’t blucpten boo? b?efe en alö belets 
felöbanpengemo?pen/dcJgcereban©oignieömerde ©e ^ 
gebannen/ cn ban De folbaten geleid3ijnde bp<©on » ban 
§an/fieeg af om deö felfö panben te Puffen/ ’t melP pp S' 
toeltet / [eggende tot pem bat 43ob alfb plag te firaffen bnna«n, 
degene bic rebelleerden tegenbod en Paren ^tinre. 
<©on 3Jan boerde in fpn banieren een Pruiö met bit 
abbpö/in hoe hgno Vici Turcas, in hoe figno vincam 
Herericos, in bit tcPen peb iP be (ülurPen bermwtnen/ 
en in bit tcPen fal iP be öetterö herminnen / men feib 
datter bp 6000 bood geblebcn 3ün ban ber Staten 5tj^ 
be/ en maer 10 of 12 ban D>on <3ianö bolP/en omtrent 
fo bed geguctfi/^on San peéft pier coP alber Staten 
gefepttt batfe in paer leger padden gcPregcn/ met gro^ 
tc buit. <©cfe pag gefeptede ben lefien Satma^ï11578. 

J AER-D ICHT: 

1 Den heften JaCb Wan d’eerfte Maent Ir Wan Den lan 
Wan Qofte?irllCk, 

Staten LegergefLageji, endeWerffrollt aL ^gfLIIC^. 

D©n San befe bictorie berbolgenbe/ peeft beöan? 
beren daegö <0emblourö in gePregen/öe folbaten ©oti 

baer in leggende fonber gemeer uitrrecPenbe / pebben g*jw“ 
belooft in een face tegen ben «JToninP niet te dienen/bnn bfröot» 
bacr fond pp be S^eere ban ï|icrgeö boo? ©obineö/ be sent* 
melP pr> bede opetffepen/ maer alfo fp paer niet en mil* JfgL, 
benopaeben/ peeft pp baer gefeput boo? geb?aepten Monr^. 
’t felbe befepoten 3pnbe/pebben fp pen opgegeben.<©on aotjen/ 
San iö boo’tögetogen na üoben/dte ban Eoben peb^ JJgJJ 
ben pen terfionb obergegeben/ mitö bat pp baer geen 
garnifoen in cn foube Ieggen/pet meinig garnifoen baer ncn tia^ 
in mefenbe maö baer uit getroclten na 25?uffd. €pte-' 
nenen^erfepot pebben paer 00P obergegeben in fpne |Ena, 
maept. <©eP2tncc ban partita iö getogen boo?^ wen, 
epenen een Plein fiedePen toePomenbe ben ^?inceban 
©rangien/ baer een PafieelPeniö/ pet garnifoen al* 
baer binnen leggende / pebben pen niet mtlien oberge* 

ben/ 



Oorfpronk der Nêderland/è Beroerten, 1578. 
ben/ fo Dat Bp Bet gefcBut baer boo? mo(l b?engen / en 
BefcBoten 3öitöe Beeft Bp’t boen bedo?men cn metge* 
toeft en do?ménber fjanb metten berben do?m tngeno* 
men / bóobfmijténbe/ bermoo?benbe/ berb?tnBenbe 
en ontfjalfenbe mee(t aüe bie baer in maren/ om een 
ejtempel te ftatueren bat fobanige Bleine fteöefiengs 
Bem niet en fouben tegenfïaen / eenigebanbe ©ber* 
(ten Bebben Baer blucBt op pet Badeel genomen/ maec 
Bp fieeftfe 00B met Bet gefcBut tot obergebinge ge* 
b?ongen op genabe en ongenabe: ben©berden en 

tok meer anbere 3tjn in Bare beuren opgeBangen/en baer 
©ieii, na Beeft Bp Bet debeBen en Badeel metgarnifoen be* 

fet. ©an baer ie? ’t leger boo? ©ied geBomen / toelBe 
dab ooBben©?ince ban©rangieniötoebeBorenbe/ 
toelBe dab tamelpB groot en ban meerbertmpo?tan* 
tte iö / bocB Bet gefcBut op een Boogte geplant/en geen 
ontfet.boo? Banben / Bcbben Ben 00B obergegeben. 

^fbeiie <©?abe Carel bart jBanöfelt met fpn jprancopss 
Snrt/ brijgO-bolB iö boo? Uibelle geBomen/ toelB BP op 
tenen ö^eifcljt Beeft/ baer lag binnen ^JonBBeer^Jan be 
iieitojmt ^oete / ï|eereban ©illerss bte albaer commanbeetbe 
iSS?L oücc üÜf ©aenbelen folbaten en eenige peerben / en al* 
gegetien fo Bp ’t felbe niet en toilbe obergeben / iö Bet getoelbi* 
ben ij ge leger baer boo? geBomen/met acBtducBen grof ge* 
pw- fcButo en Bebbenbe b?effe gefcBoten / Bebben fp Bet feer 

furieufelijBen befto?mt/ bie ban binnen’tfelbeBloe* 
BelijB bertoerenbe / Bebben ben |to?m b?omelijB afge* 
(lagen / bico 3P Bet op nieuö befcBoten en baer op nocB 
b?ie (lo?men Bebbengebaen/ bie mebeBIoeBeltjBaf* 
gedagen toerben/ met groot betitel ban ©onlang 
bolB/ alfo baer ober be 400 in ’t |io?men boob bleben/ 

fF< beBalben bele geguetfte/ maer toefenbe geen ontfet 
boo? Banben/ boo? bien^on^an meefter ban ben 
betbe toast / en bat be Staten genoeg te boen Babben 
Baren berfltoiben leger toeber te bergaberen / en Bare 
p?incipaelfte fteben te befetten / en Bebbenbe 00B 
fcB?ijben ban ben ©?incc ban ©tangien en <02abe 
ban 25offu/ batBP foubefienBetbolBen ficB felbe te 
falbecen / fo Bebben 3? / ben bpanb al gereeb (taenbe / 
om toeber te fto?men/ nocB een eerlöB appoincte* 
mentgeBrcgen/ te toeten bat alle BetBrijgssbolBmet 
Baer 3ijbgetoeet b?p en b?an& uitber (tab fouben 
berttecBen/ be Capiteinen te peerbe / be toelB alfo ben 
15 3peb?uarp gefcfjiebe / bocB be geguetffe en fieBe fol* 

©on jjaten jc0 njCt cn öonbeit uit ttecBen / toerben 
leemt meed al boo?fïcBen en becmoo?t. ©aerna ©ongjan 
iiocö fn 3ijn bictorie «ocB berbolgenbe/ Breeg BP nocB ber* 
BS* fcBeiben anbere debeBenö in / alsnfteuljc/^oignicis/ 
7it$i 2&incB$/ 25eaumont/ 3©alcourt / jtëabuge / en € Bi* 
Bincöss/ map / toelBle(te Bet gefcBut en ben (to?m bertoacBte/ 
mom/ maBenbe niet te min ten lefte 00B appoinctement. 
©ai. 3©P toillen nu <©on 3Ian met fijne bictorien toat laten 
ramt beraden/ en ban anbere 00B toat berBalen/ tot bat 
j®Sf Bet toeberom paffe geben fal Bern toeberom op te ba* 
map. neteb?engen. 

©e ©e Staten ©enerael be €ert$-BertogeKBatBiasS 
SFcn Be©?ince ban ©rangien befeneberlage ban Baren 
jigöeia leger berftaenbe/ Bebben terffonb eninberBaeffe fo 
wn oen beet o?b?e geileltalö magdijB toaö/ enb?efenbebat 
|r; ^on 3Ian met 5önen bictotieufenleger ffrar boozto 
fjectogc op ©?uffel foube Bomen/ gelijB BP geb?eigtBabbe/ 
mio?in» Bebben 5p ben©?abe ban 25offu be betoaringeban 
©cancri' öien bebolen met 30 ©aenbelen folbaten en eenige 
en na ’t peerben / be felbe (lab 00B toel boo?fienbe ban bictua* 
aeriie^ tic en amunitie ban oo?loge/ binnen jfêecïjelen fijn feg 
SJ5*'S Baenbelen ^tljotten geleib / en bier bo?ger-baenbelen 
«Bern* Ban ^Cnttoerpen/ binnen Hier 3ijn 300 folbaten en ee* 1 
Mcurg.i nige bo?geren ban ^nttoerpen ingenomen/ baer i0 

00B o?b?ege(leltombeber(lrooibe folbaten terflonb 
toeberom te bergaberen/ enbe©?ince Beeft 00B ter* 
ftonb gefcB?eben en fo beelbolr uitï|oHanben^ee* 
lanb ontboben / alfmen baer eemgfins Bonbe miffen/ 
fulr bat 3£on 5Ian niet anberö met fijnen bictorieufen 
leger en Breft Bonnen uitrecBten/ ban Bet innemen 
ban be boo?f3 Bleine (lebeBenss / ebentoel jiaBen be ge* 
ne bie goeb <©ongiansf toaren in alle ©?obincien be 
Boofben op en toerben te (louter/ en maeBten be goebe 
(ïapBertig/ bocB bit boo?beel guam baer toeberom 

boo?/ bat op bert raeb beef ©?tncen ban ©rangien 
nu meer acBt gedagen en 00b geboigt toerbebante 
boren gebaen toaef / gelijB top terftonb fullen feggén; 

©e ©auö <0?egoriuef be i?ne/ ötc ©on^anfeer 
toegebaen toaé / Beeft Bem toegelaten bat BP &P be 
geejlelijBepecfonen tot onber(fanb ban befeoo?loge/ 
alef geboert toerbenbe boo? bebcfcBerminge ban bé 
Koomfe ©atBolijBe ïïeligie/ eenige fcBattinge foube 
mogen leggen / BP berleentBerttooBeen23ullegelBB 
be ©aufen placBtenteaeben aen be CB?i(lene ©?in* 
een/ en (jen oo?logef-bol&/ alö 3? tegen ben (€urB 
ter oo?loge fouben trecBen/ om beffab ban^Jerufa* 
lem en’tBrilige 3lanb in te nemen : be felbe 25ulle 
Bebben top Bier mebe toillen (lellen/ en luit afo boigt: 

/'IJ. Regorius de 13de Paus van dien Name} eeuwige 
Taligheid en Apoftolife benedidlie, tot allen ge- 

lovigen Chriftenen ,diegegaen zijn, of die mettertijd «Bjegorg 
gaen fullen ten oorlog in dequartieren van deNeder- ‘J- 
landen, in den leger van onien alderliefften fone Phi¬ 
lips Catholijke Gonink van Spangien, onder den ftan- 
daert van onfen feer lieven fone en doorluchtigen 
Heere Don Johan van Ooftenrijk, tegen de ketters en 
heretijken, rebellen, en vyandenvan den Heiligen 
Roomfen Catholijkcn Gelove en van onfen alderlief¬ 
ften fone, wy Toekende de Taligheid van alle gelovige 
Chriftenen zielen , gunnen liberalijken doorbede van 
onfen voornoemden liefften fone, de middelen, dooi¬ 
de w7elkegy mocht door Godes hulpe verdienen de Ta¬ 
ligheid van uwer zielen en de vrede en geruftigheid u- 
wer confcientie. En daer wy betrouwende op de berm- 
hertigheid van God almachtig, en op de autoriteit 

1 van degelukfalige Apoftelen, finte Pieter en finte Pou- 
wels, gunnen met al ie bermhertigheid, door Apofto- 
life macht by defe tegenwoordige brieven , van wegert 
den Heere, fo wel aen den voornoemden Don Jan vari 
Ooftenrijk, Capitein generael van het krijgs-volk, 
als van u allen voorfeid, en aen een jegelijken van u fo 
haeft defe tegenwoordige fullen gekomen wefen tot u- 
wer kennifle, dat ten dage datgy lieden en een jegelijk 
van u lieden fult verkiefen , zijnde te Biecht en Sacra- 
mente geweeft, wint volle indulgentie en vergiffe- 
nifle van alle uwer Tonden, en noch meer, dat gy lie¬ 
den en elx van u lieden de voorfz indulgentie en ver- 
giffenifle van allen uwen fonden verkrijgt, in de ure of 
articule van uwe dood, en wy willen dat defe tegen¬ 
woordige brieven u dienen fullen een reife voor altijd, 
tot den voorfeiden effedte binnen uwen leven alsge- 
feidis, ander reife alleenlijk inde ure van uwe dood. 
Gegeven tot Romen tot S. Pieters. Gezegelt met den 
Viftchers rink den ïiHan.anno 17 78.in ’tfeftejaer on- 
fes Paufdoms, en was ondertekent Cefar Glorierius. 

<©eu 28 ^lamtarp 1578 b?iebagenboci?bi>ttebcc* 
lage ban ber graten leger/ fo Babbe beboo?lucBttge 
I|eere ©tto l^cnbJtB/ ©?abe ban ^toertfenburg 
^mbaffabeur ban bc fóetferitjbe j|Da|c(leit/ gebaen 
fijne p?opof«ie ban toegen be boo?(3 öeiferltjBeiBa* 
jeffeit aen be Staten ©enerael/ in’t bptoefen ban 
ben €ertS-Bertog en ©?tnceban ©rangien/ berBla* 
renbe fo bp monbe / alef baer na obcrleberenbe bp ge* ?®at ae 
fcB?tfte/ be grote fo?ge en fo?gbulbigBeib bie fijne £be 
IfteiferlijBe jBajeffeit toasf b?agenbeboo?Baerlieber 
toelbaertenboo?fpoeb/ bereentgtmeteenfonbeclinge fentmeg 
goebertietentBetb en mebelijben ban ben noob baer in 
fp Ben felben nu ter tijb toaren binbenbe/ p?efenteren* n«aTi/ 
beooB Ben lieben te geben eenige berlicfjtinge/ boo?fo am geeft 
bele Bem foube mogelijB toefen/ ban fo grote guaben / J®" 
boo? be toelBe 3P f toaerlijB en t’onrecBte berb?u6t leifer. 
5ijnbe/ bpBans geballen toaren ban ben Boogden trap « 
ban boo?fpoeb/in eenen afgronb ban allemtferten encc 
ellenben: bat BP 00B toilbe be Banb Bouben en met al*« 
le neerdigB^iö en fo?gbulbtgljeib alle beguame mib*« 
beien bebo?beren / bie eemgfinö fouben mogen btenen «e 
totremebieen beteringebanbeboo?f5 mifertenenel*« 
lenben / ten etnbe befe beb?uBte en benaube ^eberlan*<e 
ben toeber fouben mogen op be bene Bomen/ en op eence 
nieu gedelt en gebedigt to02ben in Baer liebetböo?*te 
gaenben enoubendaetban boo?fpoebenb?ebe/ ber*« 

manenbt 
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manenbefjen mitsen bóoitjS bat 3P öoeft fouben in befe 
Janben toillcn fteftoubenbeCatfjol.«oomfcï!teligie/ 
en ooE» be ftcftoo2lpe geftö02faemf)eib tot bcnCatftolij* 
{ten Coninft ftaer-Iuiber natuerlijften P2inee en ïgcere. 

I$ier op fteftöen be Staten <0enerad gegeben fcf)2tf* 
tdjjfte antbioo^be/btefe ooft baet na Ijcbbcn boen touc* 
ftentnbjte talen / Eatijn/ Duitss en jprancotss/ baer 
ban ben infjoub fommarie alë bolgt. ©oo? eecfiöe* 
banften fp fijne SetferUjfte iBajefi eit octmoebelijft ban 
be fonberltnge genabe en baberlijftc goebertterenftetb 
totftentoaerö/ feggenbe niet mogcUjft te fijn om uit 
te fp?eften ftoe gtotelijjt fijne Bcifedijfte|©aje(lett ftem 
jteben t’jijntoaetef tn Der eeutotgftetb berftonbcn ftab* 
be / om ftem altijb eere en bicnjï te betoijfen j ten ttoe* 
bcnöeöanften fp ooft ben boo2f3 3flm&atTabeuc banfij* 
neftëajeftcit/ ban bat fjem belieft ftabbe benatbeib 
teaenbaerben ban te boen fo langen en moepdijften 
ceife/ en met een gctroutoe affectie te acbeiben/ ten 
einbe fp fouben mogen genieten befecr lieflijfte en be? 
geecbe b2ueljt ban 3ijnber Sllmbaft'aetfcftap: macr aen* 
gaenbe’tpjirtctpaelfïe potnct ban bien/ enbcbabcr* 
lijfte bermaninge ban3ijne fidferlijfte$«ajefieitno* 
penbc be ttoe poincten / a!é te blijben bp be Catljoiijfte 
ïtoomfc Religie / en be beftootlijftc gcfjQ02faemfteib 
tot 3ijne Catftoltjfte jpa jeftot. ^o bibbenfpfeeroot* 
moebelijftfijnc boo?feibe naai. bat ftem beliebeboo? 
fefteccntoacracfttig te ftouben/ batfc tot bic tijbtoe 
met alce blijtigfteib / affectie / en pbec be ttoe potnten 
bctoacrt en onberftouben fjabben / gelijft fp ooft nocft in 
bien feer guabcn tp/ntet jegcnfiaenbe fp bdeftoare en 
onbeijoo?ltjfte faften gcleben fjabben / acbeiben om bie 
te bctoaren en onberftoubcn/gdijftfimuig be folcmncle 
Pacificatie ban «©ent / bc toelftena bat fp gemaeftt en 
foiemnelp bp eöe bcbcffigt toaö op batmen foube (lift 
Ier» en ten einbe b?cngen bc lanftbitcige inlanbfe oo:fo* 
ge/ en cm befe lanben te ftouben onbec be ntacftt en ges 
ftoo2facmfteibban öenConinft/ enomteconferbcrcn 
bcCatftöipe ïloomfe Religie (toclfte poincten an* 
berg tn groot perijftci toaren ban bedoo?ente gaen/ 
boo2 be ongdoofitjfte berteifjeib / grote moettoilligfjeib 
en nooit gcftoo?bc toïcetljeib ban bc ^paenfe folbaten) 
ftabbe naberftanb geSaubecrt gctoeef! bp be P2inci? 
padfic rCfjeofogpg en ban bemcefi geaffectioneerbe 
mts felbe Catftolijftc «oomfe «eligie / ja ooft ten ber* 
foefte ban ^on gian / bp bte ban ben «abc ban ^tate 
en decreten «abc beg Coninr / en toag berftïaert ge? 
toccfi nut enp20fijtelöftboo2begemccnetodbaert/ en 
bcguacmonuccGnfcrberenbeftoogftetb en autoriteit 
beg Uomtir/ en be Catljolijftc «oornfe «eltgie / fo bat 
ooftt©on gjan felbe / enbaer na ben €oninft be felbe 
geconfirmcertbabben/ bpopene b2teben ban plac^ 
caetenSScgclgcfonbcn utt^pangicn/ 02bonnerenbe 
bat alle faften ban ber <©emetnten fouben gebaen tocr^ 
ben acftterbolgenbe ben inljoub en artteuien ban bien/ 
bat ooft alle contracten en accoo2bcn bie namaelef fou? 
ben gemaeftt tocaben/ fouben op bien boet cn regel bol- 
btocftt to02ben / en tnbien befe fo faltge pacificatie 
toarc onberljoubcn gctoeef! / ’t geftele $anb foube fom 
ber ttoijfe! op ft02ten ttjb toeberom berftregen ftebften 
Ijaer ottbe ftoogfteib cn eere/ cn be affect ie tot ben btenfl 
ban fijne IBajefïctt/ macrljctfJ2eften ban bien/ boo2 
^onAanban©oftenrp ftabbebelanbengctoacfJt 
tot bed dlenbtger fiaet afts ooit te boren, peggen 
boo2t^/bat b’eerfie apptoftatteban ^on^an banbe 
fdbc pacificatie / nietentoasi getoeefï bangebetnfl? 
ftctbenöoöödfteib/ boo2tgeb2acftt boo2een p^acttjfte 
tottegdjde beberffempban befe Hlanben/ten einbe 
bat bet geen be^jpangiaertg nieten fjabben ftonnen 
bovengen boo2 ftracftt en openbare oorloge binnen 
13 jaren / nu foube ftebben mogen met lifïen en P2ac^ 
ttjftenop ft02tcntijb boïö20djt 3P* ^p bcrftalenop 
’tftottfle be oberlajien cn moettoilltgfjebcn / bie alle 
fööticn ban menfcfjenftcrtoaersi-ober gcleben ftebben/ 
geburenbe ’t <©oubernemcnt ban ben hertog ban 
38lba/ ban ben a320ot€ommanbeurcnbaerna/ en 
nodjtanö blijftt (feggenfe) ftlaerlijftbegoebegetrotu 
ftetb en bolftomen gdioojfaemfjeib ban be «©nberfaten 
rotten ïtouinft / maer öaer en t.ö geen beboir fo goeb/ 

nocfjgetrouf)dbfogrCiOt/iaöedi«dt0iefO0ebéd/bie<e N 
foube ftonnen berffaenben b02fïen begeerlpftDetb bie<c 
3PDebbenbanbomineren/ ofbeefabentjaeriieberon? ‘c 
berfabdpfte eergiecigfteib / of te niette boen benfeer ‘e 
groten ftaet / bie fp ftebben en altijb*s geftab fjabben te* c<. 
gen bie ban befe ^eberlanben / bacc na toajS geftomen ‘e 
^cn ^Jan / be todfte fjem gdiet of öp bit guaeb ftabbe « 
totlfen üeteren/en toa^ feer guafpen te b2eben om alle « * 
beoberlajïenbiebenEanbcnen ©nberfatenbanfüne£t 
jpaj. gebaen toaren/ ftdobenbe batfeniet en fouben (Foiir 
blpben engefiraft/en fienbe/boen fjp eerfi geftomen « 
toao/ batbe pacificatie ban^em oo2fafte getoeefï « ‘ 
Dabbeban be reparatie ban begefjedeberberffenifTe/ « 
en ban te beletten b’uiterjïe beflructie ban ben Hlanbe/ « 
ja ban te confecberen be getcoufjetb ber ©nbetfaten <c 
totten Contnft / en ban in ftracftt te ftouben be «oomfe « 
Catftoltjfte «eltgie / fo gdiet ftpftem beboo2fcft2eben te 
pacificatie ban poinct tot poinct te toiüen ratificeren/ cc 
maerin effecten in ber toaerljeib toaei 3ijn meninge te 
baermebetctoillenboen3pnp20föt/ omtegemaefte? te 
fpfter te mogen ftomen tot 3ftnboo2nemen/ lange tp te 
te boren gcimagmeert / en fienbe bat fo lange be 3Lan? te 
ben fouben bereenigt blpben en fijn ban eenen toilfe en “ 
accoo2t / ftp geen oorloge tegen be felbe en fionbe boe= ‘c 
ren/ fofteeft ftp ftem bcftolpenmet ftetbejcd ban be <c 
«oomfe «digie en bc bcftoo2lpfte geftoo2faemfteib ban fC 
ben <£onïnft / om bic ban ben anberen te fefteiben / en £c 
al b’anbcr 1 anben op te ftitfen tegen bie ban l^oüanb ïc 
en ^eelanb / om ftem boo2 ftaerïiêber ftufp en bpflanb ‘c 
meejler gemaeftt ftebbenbe ban be ftabenen en enge e{ 
paffagien ban ber Eee/ te beter al b’anbere te ber*<c 
meeficrenen tcbecb-ucftcn/ ’ttodft uftte b2ieben in cc 
bier fafeegefcfj2eben feïaeren notoir tr»a0: jafoftlaer cc 
batterniet tegen en balt te feggen/ fobat <©on^an c‘ 
geb2ongen iö getoeeft/ be felbe te beftennen/ boo2t* tc 
b2engenbe alleen boo2crcufe batmen bit qualpftnam <c 
en berfionb : en toefenbe baer en tuffeften ernflfyft cc 
berfocfttbpbe<©ebeputeerbe ber Staten/ öatmenin <f 
3pne tegentooo2bigftcib ftet uitleggen ban ben cijfer 
foubefien tegen ftet originael ban bien/ fo ftabbe ftp <c 
’tgetoeigert/ enberftadt ftebbenbe boo2tei alle fpnen cc 
ftanbel fo metten ^uitfen/ benaenfiag op’t Cafieel tc 
ban 2flnttocrpen / 3pn bertreft op’tCafïeel ban pa? “ 
men / en alle 3pnen gebeinsiben ftanbd / in befe l|iflo* cê 
rife befcft2pbinge genoeg berftadt / ( fo feggen fp C£ 
boo2tgf) ftoe tod be Staten om befe boo2fcft2cben cc 
booOftdb / met goeben reeftte/ en fonber te boen jegensf (C 
ftun beboir / tod bermoeftten alliantien tc maften met ce 
b2eembeP2tnccnom ftenfdben tebefcftermen/foftab? ‘e 
ben fp ben felben toeg niet toillen nemen: maerftab* cc 
ben ootmoebdijft ftengeabb2effeert aenben feerftoo? cc 
gen 3lertsf-ljertoge ban €>ofïcnrijft 3tinen b2oeber / ne? <c 
be en fcftoon-b2oeber ban ben Coninft / en fjabben ftem <c 
ftp P20bifie Tt <0oubcrnement ban befe Hlanben in tc 
fjanben gegeben / berftopenbe en bafldftft bertrou* <e 
toenbe bat ben Coninft fo tod om be natuirfjjfte liefbe ‘£ 
tot 3ijn fuflersf fone/ cn fpeber ban 3Ö» ftutsSbjou/££ 
’t felbe foube boo2 goeb ftouben en confirmeren/ en ££ 
baerom ftabben 3P ftare feer ootmoebïge regueflen ge* ££ 
fonben acn ben Coninft / en infgeïijjc ooft aen ben Co* £ 
ninft ban po2tugad en anbere P2incen/ met een opene £ 
cnbafïe berftfaringebatfe geflabigtotlben ftlftbenin 
be geft002faemfteib en getroutoigfteib ban ben Co* 
ninft / en ban poinct tot poinct onberftouben beCa* 
tftolöfte«oomfe«dtgie/ acftterbofgejibebecompac* 
ten en conbcntien öegrepen tn be b002feibe pacificatie 
ban<©cnt/maerb’anttooo2beban ftaerlieberforecftt* 
beerbigen ootmoebig berfoeft/ toaei uitgefldt tot in ££ 
ïoumaenb boo2leben / op todfte tp ben Coninft fter* 
toacrg-obcr gefonben ftabbe ben %eere ban ^elfesi/ ££ 
in be todfte btffimulcrenbe bep2actijftenen lofe lagen ££ 
bie vDon^Jan/tegen 3ijntroutoc en gelofte / tot grote££ 
feftabe en berberffeniffe ban be Staten/ ja be meninge££ 
ban bien / aengaenbe be conferbatie ban be Catftofftfto<£ 
«oomfcSIdigie/ acftterbolgenbe be pacificatie ban “ 
«©ent / enbegeftoo2facmfteib cn getroufteib ben Co*<£ 
ninft ftdooft/Qualijft en fteb2ieglijfttoagUiitgdeib/ en <c 
met een balfe berfierbe logen geejJberfeert toasi ge* “ 



1J7* Oorfpronk der Nederkndfe Beroerten. 
„ toeed (nabatmenBeibendijlai berbolgbanDetber* 
„ Bad en tuffen-fpatie ban tjjb Bonbe geraben) al$f of De 
„ Staten Ben felben berbonDen Dabben in Defe&anDen 
„ toebetom te beftigen De CatBclijBe ïïoomfe ïleligie/ 
„ in Den felben daet als? bietoao bp ttjDen ban tteifer 
„Carelbe bijfDe/ ’ttoelB een faeB iö Die geenfinsS en 
„ bjajs inUaer-lieDer macDt/ en ooB nieten Bonbe ter 
„ erecutiegefïeItb)02Den/ fonDer fcBaDe eninteredban 
„ 3tjne jBaiefteit / ia fonDer De uiterffe BeDerffeniffe ban 
„ ’tgeDele ÉanD/ en contrarie D’eerffe berBlaringe en 
„ Belofte ban 3ijne USajeffeit/ enbitts (feggenfe) De 
„ p?actöBe ban ^©on fjan / De toelBe onDcr Den fabora* 
„ Beien DeBmantel ban Religie en BeBoopBe gefjoo?* 

faemOeiD tot Den ConinB / foeBt te fapen ttoid en ttoe* 
/, D?acDt onDer De ingeboren ban Den HanDe / en ten 
„ einDe Dat3p (atë Cfcobebo BlaerlijBfcB?eef aenben 
„ ConinB ban ^pangien) malBanberen fotIDen pluB* 
„ Baren enberDerben: Dit 5ijn (feggenfe) DereDenen 
„ toaerom De Staten bebtoongen 3ön / Den felben Bp een 
„ te boegen en bader te bereenigen/ en om De nooDban 
„ DenatuirlpBe BefcDerminge te berfóeBen De Dulpeen 
„ JbpdanD ban anDere Natiën / enDenlieDer teberbin* 
„ Den en confeDereren met. tiitlanDfe^incen/ afdanD 
„ Doenbeban te feer curieufe en periculeufe Difputatie 
„ op’t feit ban De Religie. 3©ant gemerBt Dat De Co* 
„ ninB geBeliDeceecttoaO/ tebeDerbenDe gene Die Bern 
„ tot nu toe (feggenfe) Betoefen BeBBen alle getrouw 
„ DeiD/ geDoo?faemDetD en Dapperen Dfend/ en Bem 
„ nocD piefenteren en geloben in Dit poinct te Doen Baer* 
„ luiDerDebotr/ enDatDp Denluiben Beneemt alle Dope 
„ banDefaBete commoDeren en dillen: mat mag Den 
„ armen luiDenrederen/ Dan DaertoeblucDtte DebBen 
„ tot ’t gene De CfoDIijBe en JBerelDlpBe ïïecDten in 
„ DiergelijBe faben gebogen/ De nature bebeelt/De re* 
„ Dentétofffenbe/ en De toet confenterenDe * te toeten/ 
„ Dat fp De toapenen nemen in De buid/ en boo?fien 
„ fouDen tot BaerlieDer toelbaertenbetoaringe/ Bp alle 
„ miDDelen Die Daer p?efenteren / en ban BaerluiDer 
„ DalfenafBecenDe grote perpBelen Die BenluiDen D?ei* 
„ gen / en Dat fp ban Ben too?pen Bet ioB ban De ellen* 
„ Dige flabernie ban De b?eemDelingen / falbetenDe fo 
«lange aio DenaDemin ’tlfjfio BaerlieDer goeD ban De 
„ BegeerlpDeiD/ DaerlieDertooutoen en BinDerenban 
« De onBuiODeiD/ BaerlieDer leben ban De onrebelpBe 
„ to?eeDDeiD ban De toieebffen ©panDban Der toerelb/ 
33 p2incipalpB aio 3P fien Dat Den hertog ban 2Clba/ en 
ji alle anDere auteurO enbeleiDerO ban Defenfo ellenDi* 
3> genfpeïe/ grote autoriteitDebben in Den Dogen en fe* 
>j creten ïlaeDbanDen ConinB/ enbat^on^lanBem 
3» reguleert na Den raeD ban Den genen Die BP Bp folem* 
33 nelen eebe Belooft Beeft te draffen tot eremple ban an* 
33 öere/enDieDenB2anbgedeBen DebBen in De fcBoonffe 
33 en bermaetde ^teben ban Den 3lanDe t en gerooft Den 
3> fcBat ban Dien/ DieooB geDedrueert Bebben Deo Co* 

ninr HanDen/ en Daer Banben buil gemaebt in bet 
33 BloeD ban 3jjn getroude en bede Cnberfaten / toat 
5> Dope fouDen 3p mogen Bcbben / aio 3P fien Dat De 
33 to2eebde moo2bctObe DanDelinge DebBen ban alle fa* 
33 Ben/ en tSecDterO gedelt 3tjn ban BaerlieDer leben/ 
33 erben en goeDeren ï DebüenDe Daer en Boben gefien 
33 fobeel iarenlanfi/ fobeel BeD2tegerpen/ en fo bete en 
33 feBete erempelen ban gebcindBetb en Diffimulatie/ 
» öatfp Den felben in geenDer manieren mogen berfe* 
33 Beren/ ten3pDat 3P toetenoen toillenOtotllen doten 
33 en tienmael fcbtp-b2euBe Doen aen een ffcen-rotse/ 
33 en alle fatten ban Der toerelD 002faBe geben/ om te 
33 fpotten met BaerluiDer te feer üecBte en fotte licBt* 
33 baeïDïgBeiD ban geloben/ toantal en toaer Daer niet 
33 ban Delaetde legatie ban Den Heereban geiles*/ fo 
» id goeB om fien Datfe anDerO D?agen in Den monD/ 
3> en anDero in ’t Derte / en Dat aio 3p tonen De meede ge* 
33 JaetbanpeiOengoeDertietentDeiD/ Daneerd banfin* 
33 ne3pn en tmaginerenbe geDele beberffeniffe ban Den 
33 3£anbe/ toant gelpB De ï^eete ban iSelieo De boo2* 
33 leben Dagen B2ieben Beeft gefcD2eben aen Den ©2in* 
33 ce ban «©rangten/ Bern tonenbe een fonDerlinge lief* 
33 be en affectie/ en Bern boenbe beel fefjone geloften 
33 bantoegen De ConinB/ op Den felben ti)D fcDieef Dp 

II. Deel , 

9Ut 
aen De <©?aef ban 2Soffu geBeef contrarie t toant fo W “ 
BemfocDt Doo?Defe B?iebente trecBenop DejpDeban * 
3£on Slan/ fo onDeBteBp een DatelpBen Daet DieDP ‘e 
D?aegtDen boo?fcD?eben ©2ince ban ©rangien/ Dem ‘‘ 
opleggenDe een menigte ban bilatne calumnied/ en ‘ 
opentlpberBlarenDe Dat^ongian al toat anDero in 
DenfinBaDDe/ inDienDe faBenBem fucceberen (Dat 
40ioDberBoeDen moet) na3pn Begeerten / DanDpBpce 
3Ön Difcourfen en berBlaringen betdaen geeft/ De toel* “ 
Be Bp uit Doet geben / ten einDe Dp foube mogen Beb2ie* 
gen De fimpeie menfcDcn/ en Doo? beel berfierbe BebeB* ‘ 
felo ttoeD?acBt maBenDe tuO'cBen De Staten/ fouDe‘ 
mogen berfaDcn3tjn BegeerlijBDeDen/ in boegen Dat ‘ 
De Staten geen anberremeDietefferenDe/jpBeDtoon* ‘ 
gen ^tjn tp Bomen tot b’uitterffe toeblucDt ban Daer 
toelbaert/ en Doo2miDDel ban De toapenen alforecDt* 
beerDigalO noteltjBaf te beren De berDerffeniffe Daer (4 
meDeBpBenluiDeBiOD2eigenDe. {S 

^ocBtanö (feggen De graten) fnDiert fpne föei* 
ferlpBe USateffeit bolgenDe 3ijn fonDerlinge affectie/ ti 
Die BP Den Staten toont/ en gelooft/mag De toete laten 
aen Den ConinB jpnenBjoeDer en oom ban De toaer* 
BeiD Der faben / en Dem «ibüceren tot genaDe en meDe* 1{C 
lijbenban fo beel ellenben en nuferien Die 3ün alDet cC 
geBoo2faemde EanDen en Cnberfaten fo lange t’on* 4C 
rccDt 3ijn lijtienDe / en eenige Bequamc remebie geben tC 
om Dit bier te Bluffen: fijne üeiferlijBe jBajeffeit fou* (C 
DeeenenDienff Doen <©obfeer aengenaem/ en alle De cC 
Staten ban Defe EanDen fouDen Den felben fo berbon* <c 
DenreBenen aen 3pne iBajeffeit/ boo2 een fo grote ent£ 
fonDerlinge toelDaeb / Dat fp alle De Dagen Daerg le* cC 
beno fouDen BeBennen ban tjem ontfangen te BeBBen/ tC 
fotoelboo? Ben felben aJöboo2 alle Bare naBomersf/ <c 
alle toelbaert / Betoartngecn b?pDeiD: enaïle’tgoeD 
Dat DenlieDen fat Bomen ban Den arbeiD/ moeite en 
goebtoilligBeiDbie3ijneïieifeclijBej]fêajedeit falboo? {C 
DenlieDen geDaen DebBen / bat (uilen fpfienteberDie* tC 
nen en BeBennen met eeutotge DanBBaerDeiD en feer <c 
ootmoeDige Dienden. {C 

<©aer en tuffcDen fo BiDDen 3p feer ootmoeDelp aij* £< 
ne&eiferltjBejBajedeit/ Dat Bp bolgenDe fijn ingebo* 
ren goeDertierenBeiD / en baDetlijBe liefbe / foube ïC 
toillen toeberop De Benen b?engen en oprecDtenDentC 
ellenDigen daet ban Den l&eDerlanben/ Die feer on* 
Der De boet en BeDo?bentoa.ö/ en mette toerBen Be* tc 
tonen aen 3önrn toel beminben B?oeDer JISattBiaO tc 
^Hertö-öectog ban <©odenrijB / alle De teBenen ban ec 
een B2oeDerlöB Berte / liefbe en affectie/ DoenDe jijn tc 
boo2fetDe ^oogBeiD en De <©eneraleStaten/alöliD* cC 
maten ban Den heiligen Kij&e / alle fabeur / Dulpe en eC 
bpffanD/ acDtnemenDe op De feer nautoe maegfcDap Cc 
Die3ijne jiKajeffeit ficeft mette felbe 3öne ^oogBeiD/ cC 
mito ooB De feer bade bereeninge Daer meDe Defe 3tan* £C 
Den met ^uitffanD bereenigt en gebonDen 3ijn/ en ce 
ten laetffen nemenDe ter Bcrten ’t ontdeden ban een cc 
fona-gcBuren’b2anD/ DetoelBe/ inDien BP nietBaed <c 
entoerDe gebluft / Bern fonDer ttoijffel foube mogen « 
in Bo2ten tijb berfpjeiben ober De ronDom gelegen « 
DanDen. jBaer Boben al Dat fDne^eiferlpbeiBaje* cc 
deit Bcliebe uit refpecte ban De daet en plaetfe Daer DP cc 
ban <©oD Den opperden ConinB aller Coningcn in ge*« 
fielt en geo2bonneert i#/ te toeten/ algf een ^cBeitfman « 
en een KecDterban alle De ttoiden en gefcDilien ban« 
CD?i(irnBeiD / fo?ge te toillen D?agen Dat De recDtbaer* te 
Dige en goebe faBe ban De Staten Der 5SeDerlaöDen £C 
niet en to02be of Doo? getoelD / of Doo? balfe calumnien <£ 
ban De bpanDen berD?uBt. 

<©it ijs in effecte Det fommier ban De anttooo?De Die 
De Staten <©eneraelDeb&en gegebenop Dep2opofitie 
banDcnboo2f3<02abe ban ^toertfenburg SCm&affa* 
Deur ban Den feeifet/ DentoelBen fpooB BpfonDerlöB 
DebBen gebeDen De faBe ban De Staten Der j^eDerlan* (eoI. i e) 
Den in faboraBele recommandatie te toillen DouDen Bp 
Den &effer/ïjeurb02den en anDere ^ecreh/ ©o?den en 
<©?abcn Degf ïHijr / en BeBBen Bern ocB feer BeerlijB Be* 
fcDonBcttten toant in Defe amtooojbe be?maen gemaeBt 
toerD banben l^eer ban ^clle.o/fo fakniet gualpBen te 
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Het twaelfde Boek. *57*< 
paffe bomen té becbabmben fjawbe! ban ben fcïbcn/ 
betoejb top met befe onbectoacbte neberlage ban bec 
Staten-leger / bp na bergeten babben / atotopeerfï 
biet* ben ëaef billen gefteït bebben biebe2l!crtë-ljec* 
tog gefeïReben ijeeft aen ben 3keifer fijnen tooeöer, 

Be boo2fcb?ebe miffibe ban ben Sfimö-bemg 
IBatljta^ aenbenïieifei’toa$ infjouöenöe bit naboL 
genëe, > 
D?8tl)ï>boomlange retfenin jleberlanbtoacigebo; 

men en na bele tsffficulteiten en f toangJjebcn met 
bctoilligingeen blijfdjapban allen ben Staten/ öct 
goubernemem «©enecacl obec be j^ebedanben aen* 
genomen babbe / en bat be gelcgcntbetb boo?lianbcn 
toag/ om be Staten ban ben Eanben metten Catbol. 
Coninb fijnen bjoeber en oom / fonber eentg penjbel 
ban toapeneti en grote bofïcn te berfoenen / fo toaö 
omjetlfamelijltgefcBteb bat bc l|eere Bon ^lolian ban 
Büfïcnnjfc toat fjp tod begonnen fjabbe / mitfga* 
beröbegoebc gelegentfjetb ban ben Staten ban ben 
Eanüe berfïoo?t en omgefïoten babbe/ baer bcnejfen.ö 
ooft bat nu ber Staten fmctöten/ bop? obertoinnim 
gemecrberfïrooitalö gelagen/ te BebtgerbJo?ben/ 
fufjr bat be ba^fcljjcbcn Staten gcacötetBabbenbe 
oojlog met fjcm bapperber tcc panb te nemen/ en 
onberanbere gcsenbeelt fjebben racbfaem te toefen/ 
ban ben Euiftenaers en ifceftpfialifcöen rinb / om be 
naburige en onberbeilige b?tenbfcfjap ber Eanben/ 
tc berfoeften batfe niet alleen ben bpanö alle nobige 
toeboer ban munitiën en toetgeren: maer ooft bat fp 
oné en ben Staten alle ljuipe en onbcrfïanb betoi> 
jcn/toacr in tntoebomenben tfjbe met min Bare alg 
onfe geruftigbeib fal gelegen 31311/ en ong toegelaten 
3P ben hertelen bpanb/ be toelfteooït fijnen perfoon 
met bjeigen en pbcïc roemen terget/ paetielijftber^ 
toeben 3ijnbe/ bP in befe benaube Eanben motljtc 
inboeren eene bloepenbe gefialte eenber republpgue/ 
en ooft fijnen btoeber en oom ben Catpolpen Co* 
ninlt fijne öoogadjtinge en autoriteit/ ooft afleg en 
elr (fulr fijn oogmerft ig) Bdlfaem en gebed ongc* 
fefjonben te beïjouben / en poe toel bie onbetlinge fiul* 
pe en öpfïanb niet alleen beg ïDcflppaltfcben rtnr / 
be fjoogfïe gccecöttöbeib en nut metten njfte toege* 
boegt tg/ bic ban Etufcbocfj mitfgabergeenigean* 
bete betonen baer ontoiUig / onber ’t berd bat ben 
fuljc fonberfijne jBajcfleitg autoriteit en eetoilltgm* 
ge ongcoo?loftig/ toaerom bpacnbc fdbe fijne toe* 
bludjtig nemenbe/ ootmoebdijfs bibbenbe bat fijne 
ftëajefïett ftdicbe/ bc befjoubcnifTe ber $ebedan= 
ben tc öefjertigen en ben boo2fcf)2cben ban Euib en 
anbere onberfaten beg a©efippaliffbenrinr toe te la* 
ten en boo? fijne autoriteit te ontbieben/ bat fpge* 
lijbeUjbbetoapcncn ter banb nemen/ cnboo? bet a^ 
gemene todbaren / gemetne oodog acnbaerben/ 
baer toe in aller bacfïbdebcn afbaerbigenbe enober= 
fenbenbe/ op bat boe te eeebebpanben bcrb2eben/ 
bolgcnbc be pacificatie ban <©cnt/ en bcbottbcnbe 
berfdbcrcapitulattcn/ be ïtoomfcïidigiccnbeam 
toriteit ban be Catboltjbe HBajefleit / niet te alge^ 
rnene rufïc berfebert mochten toerben/ bitgcfcïjie^ 
benbe foubenbe^taten befer Eanben met cenenba^ 
flcn banb ben Catfjoliiben Coninb en ben buife ban 
©oflenrijb berbonben blijben / en fouöc bent en be 
Staten ban ben Eanbe een feer aengenamc fabc 
boen / ben todften bp en fp na aenbiebinge bareg bien^ 
ff eg/ alle gduft / fjciïen boo2fpoeb toenfeben/ befen 
ö?ief toag gcbatcert (uit Enttoecpen) ben 12 fz> 
ivniarp. 

Bc Staten €»enerad aen ben Coninb gefebic? 
bcnbebbcnbcbcn 24 Eugufti en ben 8 <geptemb?ig 

-beg boojleben jaerg / gclpb in t boo2gaenbc boeb ber* 
hadt ig/ fo beeft bc Coninb baer op (na infiructie / bie 
hp ban Bonjan en fijnen rabc ontfangen babbe/ 
fo bet bier bermoet toerbe / en be Staten niet buifier= 
Ujbenfeggeninöare anttooo?be aen ben <ü>2abeban 
^toertfenburg Embaffabeur ban ben üeifer / bat^ 
fc bp ben fliji (genoeg bonnen raben) eerff in 
nuario Dertoaerg-obcr gefonöen ben ^eere ^opan 

ban ^oo?carmeg 55tienberfjeere ban helleg / Euite* 
nantban be guarbe ban be Sïrcbiffeg ban beg Co* 
mnp lijf/ b’oeber beg obedeben i^eere ban j^ootcar; 
meg/ met bdeben bancrebentiebanben fdbenCos 
ninb/ en infïructie toaer na bP Öcm foube bebbeute 
reguleren, gjn befe bjieben en Infrructien en tocrb 
niet een tooo?b berbaeltban be toeberom ontbiebinge 
ban Bonjan/ ’ttodbbpbe ^tatenberfocbttoag/ 
en bat Bon ^lan 00b aen be Staten gefcb?eben babbe 
bat bp ben Coninb toag geacco2beerc 3pn bertreb / en 
bat bP een anber foube in fijn plaetfe fenben / maer tec 
contrarp be Coninb fatenöe bit al ongemerbt boo?^ 
gacn / bebeffigt bet goubernement ban Bon 3fan in 
befe Eanben / en too?b baer toe nocb bp geb?acbt / te* 
gen be toaerbeib/ bat be Staten fouben bebben gep?e* 
fenteert boo? baerlieber boo?gaenbe bpeben/teonber^ 
bouben be bootfeibe Catbolpbe 0oomfe Religie en be 
beboo?fijbe geboo?faembdö ban fijne ïBajefïeit in ben 
felben ftaet / fo2me en maniere alg bie 3ijn getoeef! tec 
tijb ban ben oberleben üeifer Carel: fo bat bjebec 
blpt bp be boo2fetbe b2ieben en infïructie gefonben 
boo? ben boo?fdben belieg ban fijne H^ajefïdt/ toaec 
af bet inpoub bier nabolgt: 

T leve en getrouwe, alfo wy tégenwoordiglijk fen- 33e^Cn 
-^den tot onfe Nederlanden onfen feer lieve en ge- P,n® 
trouwen Banerheer van Selles , Luitenant van onfe jhffiprt* 
garde van de Archiers, brenger van defen: hebben wy aen &e 
hem belaft, fijn addreffe te nemen tot u lieden, enu 
lieden te verklaren van onfent wegen, hoe datender- 
houdende de Catholijke Roomfe Religie, en onfe ge- geer öai 
hoorfaemheid, gelijk als ter tijd van faliger gedachte- 
nilfe den Keifer mijnen Heer en Vader, wynooiten ^an ©e 
hebben voorgeftelt noch en ftellen niet anders voort cem&er, 
van u lieden, dan dat volbrengende de voorfeide twe 
poindfen, en ulieden wederom ftellende in’tfelve we¬ 
len daer als doen de faken in zijn geweeft, alle dingen 
wederom gebracht en geilek fouden worden in dien 
felven ftaet, fo gy lieden hebt mogen weten door ge- 
tuigeniifen en genoegfame proeven van ’t gene dat van • 
onfent wegen is gehanddt, om te komen tot het voor- , 
feide: hebbende ter faken van dien grotelijk beproeft 
defe leftledene troublen en alteratien, en dat wy be¬ 
dwongen zijn geweeft wederom te keren tót de wa¬ 
penen , overmits de forgvuldigheid en begeerte die 
wy hebben van de geruftheid en vreedfaemheid van 
onfe voorfeide Landen: en dat de volbrenginge en 
het eindie van de voorfeide wapenen aen te nemen, 
en van onfen wille en meininge aengaende de af- 
fairen van onfen Lande, nergens anders om en is, 
dan om met dien en metbyftand van onfe goede Sta¬ 
ten en Vaffalen wederom te brengen alle de andere tot 
gehoorfaemheid Gods enonfermede : u lieden verfe- 
kerende, dat mits doende en volbrengende de voor¬ 
feide twe poindten , van c’onderhouden de Catholijke 
Roomfe Religie en onfe onderdanigheid in diervoe¬ 
gen , als die onderhouden zijn geweeft ter tijd van fij¬ 
ne Keiferlijke Majefteit faliger gedachteniflen, wy 
fullen te vreden wefen dat alle de andere wederkeren in 
den felven voorleden ftaet, en dat de wapenen en be- 
fchadingen van de oorloge ophouden : en dat al weder¬ 
om kere tot de oude geruftheid en vreedfaemheid, met 
vergetinge van alle’t voorleden : fo alswy infonder- 
heid dat yerklaert hebben den yoorfeiden Banerheere 
van SelJes : u lieden biddende, hem te willen gelo¬ 
ven gelijk als onfen eigen perfoon : ordinerende en 
belaftende ook u lieden, hem hulpe en byftand te 
doen, ten einde als boven , fo wy ganfehelijk be¬ 
trouwen. 

Hier mede lieve en getrouwe, hebbe onfe Heere 
God u lieden in fijne heilige bewarenifle: Uit Madrid 
den 18 December 1577. Getekent Philippe,en meer 
onderwaerts : Door ordinantie van fijne Majefteit, 
ondertekent. A. Dennetiers. 

€n be infïructie bie ben Coninb ben boejnoem* 
benïgcercban beliep mebe gegeben babbe toasHui* 
benbe a&bdgt; 

In• 
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<*57*• 
ginftrut» Injlruftie ofonderwijfnge voor u onfen feer lieven en ge¬ 

trouwen Jan van Noorcarme, Banerheere van Selles, 

Edelman > en Luitenant van de garde van onfe Ar- 

chiers van den lijve, <&u aengaende ’t gene dat gy fult 

hebben te feggen van onfe?it wegen den Gener alen j en 

.Particulieren Staten van onfen Nederlanden. 

TEn eerften fult gy overtrecken te pofte met neer- 
ftigheidnaonle Nederlanden: en daer gekomen 

Zijnde fult gy hen prefenteren onfe letteren vancre- 
dentie, die wy u fullen doen overgeven met delen. 

En fult hen feggen, dat wy haerlieder brieven heb¬ 
ben ontfangen van den 24 van de Ooftmaend, en 
8 van Herfftmaend leftleden, met de copyen daer by 
gevoegt: en door de felve gefien de befchedinge daer 
zy in zijn, van te onderhouden de Catholijke Room- 
fe Religie en onfe onderdanigheid, gelijk als ter tijd 
van den Keifer onfèn Heere en Vader, faliger gedach- 
teniffè: en dat wy nooit iet anders van henlieden en 
"hebben gepretendeert, dan dat mits volbrengende de 
yoorfeide twe poinden , en die bewarende en onder¬ 
houdende in der voegen fo zy onderhouden zijn ge- 
weeft ter tijd ,van den voorfeiden Keifer mijnen Hee¬ 
re Vader, alle de andere gelijkelijk wederom gebracht 
en geftelt worden in den felven ftaet die zy als doen 
hadden : en dat onfe Heere God getuige is, dat wy 
nooit en hebben voorgenomen te verkrijgen van hen¬ 
lieden iet nieus : ja boven dien, noch meer in alle 
’tgene dat nieten foude wefentegen den dienft Gods 
en tegen onfe autoriteit, inde felve formeof fchade 
des voorfeiden Lands, zijn wy altijd van feer goe¬ 
den finne en wille geweeft van henlieden te vermeer¬ 
deren haerlieder vryheden in alle ’t gene dat wel en 
rechtelijk mochtewefen tot voorfpoed der felver Sta¬ 
ten, en tot rijkdom enwafdom der inwoonders: en 
dat dit altijd isgeweeft onfe meininge, en nu tegen- 
woordiglijk noch is, en fal wefen fo lange als God 
ons het leven verleent : rriits dat zy onderhouden de 
voorfeide twe’poinden, van de Catholijke Ropmfe 
Religie , en van onfe onderdanigheid fo als, die 
onderhouden zijn geweeft ter tijd van den Keifer 
mijnen Vader : welk het gene is dat zy felve prefen¬ 
teren. 

Dat zy daer af hebben gefien en gekent genoegfa- 
me getuigeniflen en proeven, door de ftiiddclenen) 
remedien dievanonfent wegen daer toe zijn gedaen, 
om te geraken tot’t gene dat voorfeidis, enbefonder 
met de overkomfte van onfen broeder Donjan m,)i 
Ooftenrijk, Ridder van onfer Orden, Luitenant,Gou¬ 
verneur en Capitein Generael van onfe voorfeide 
Landen : door wiens middel zy ontfangen hebbende 
genaden en hen gegeven is de voldoening die allen 
menfchen kennelijk is: hebbende van allen dien gege¬ 
ven genoegfamegetuigeniffe van onfe wille en begeer¬ 
te van te onthalen de felve Staten door goedheiden ' 
barmhertigheid , en dat de wapenen en fchaden van 
dien met de voorledene onruften en quellingen op¬ 
houden. 

(F0L17.) Datwy grotelijk hebben gevoelt defe leftetroeblen 
en alteratien, en dat wy hebben moeten met geweld 
wederom de wapenen aennemen, overmits de begeer¬ 
te-die wy hebben totderufteen vreedfamigheid des 
Lands, welker welvaert en geruftheid wy meer bege¬ 
ren dan zy felve, en in der felver voegen als van onfe ei¬ 
gene kinderen. 

Dat het effed en ’t einde waerom wy de voorfeide 
wapenen hebben laten overkomen, is, om daer mede 
en met de byftand van onfe goede Staten en VafTalen 

Öorlpronk da Nedcrlandfe Beroerten. 
overvallinge en misbruikinge daer ly hen felvcfi in 
vinden. 

Dat de voorfeide Staten dit doende en volbrengen¬ 
de van haerlieder wegen, nadat zy felve hebben be¬ 
looft door hare voorfeide brieven, nopende de onder- 
houdinge van de Catholijke Roomfe Religie en onfe 
onderdanigheid , gelijk als ter tijd van den overleden 
Keifer mijnen Heere en Vader: fo fullen wy feer wel 
te vreden wefen daer de wapenen en fchaden der oor¬ 
logen ophouden, en dat al wederom kere tot den fel¬ 
ven ftaet en wefen van dien tijde, en tot de oude rüfte 
en vreedfaemheid , vergetende geheelijk het verle¬ 
den. 

Dat wy hebben verklaert onfen voorfeiden broede- 
re, fulks onfen wille te wefen, en dat tot conformi¬ 
teit van’t gene datgefeidis, hydie ga verkondigen 
over al in’t generael en in’t particulier: en dat mits 
vergetinge van alle ’t voorleden, hy verfamele alle Vaf- 
falen en Staten , fteden en plaetfen van onfe voorfeide 
Landen, die hen fullen wederom ftellen en komen 
met derdaed tot de onderhoudinge en volbrenginge 
der voorfeide twe poinden, over een komende met 
alle’tgene datmenuhier onderwijft, en voorts meer 
dat gy fult verftaen van onfen voorfeiden wille en me- 
ninge, aengaende de faken van onie voorfeide Lan¬ 
den, en van de grote begeerte die wy daer toe hebben, 
dat de faken van dien befchikt worden tot den dienft 
Gods en ook tot den onfen : en tot welvaert en voor- 
fpoed van de felv'e Staten , om die te fien in hare oude 
rufte en vrede. Gy fult van onfent wegen met de voor¬ 
feide Staten in ’t generael en particulier doen alle goe¬ 
de dienften , op datzy verftaen onfen voorfeiden wil¬ 
le en begeerte, en dat het kome tot derdaed daer wy 
toe ftrecken , welk niet anders en is dan het voorfei¬ 
de. En tot defen propaofte fullen u worden gegeven 
onfe voorfeide brieven voor de felve Staten, in fulker 
formen als gy fult fien, en voor andere fteden, opdat 
die des te beter mogen geloven’t gene datgy hen hebt 
te feggen, te verklaren, en te prefenteren van onfent 
wegen. 

En tot dit effect fult gy u behelpen met alle goede 
middelen die u fullen goed dunken daer toe, en met de 
yverigfte perfonen tot den dienft Gods en onfen, en 
tot rufte en welvaert van onfe voorfeide Landen. Ons 
waerfchouwende voorts en rekeninge doende gelijk 
als onfen voorfeiden broeder van tijd tot tijd, aen¬ 
gaende ’t gene dat fal gefchieden en dienlijk wefen , 
met alle neerftigheid en forgvuldigheid, gelijk wy op u 
betrouwen. Gedaen en getekent met onfe hand, te 
Madrid , den 20 van December 1577. Getekent 
Philippe, en meer onder: door ordinantie van fijne 
Majefteit, ondertekent A. Dennetieres, 

I3B gelpftnmigbeib ban toclfce Driebenen inftruc* 
tic/ fo ïiatiöc ^on <3(an nm Dit ban fijnen ïlabetot 

Soben och Doen Djucfeen fchere opent bpeben / onDer 
Den name ban Den Coninh / te boren Doo?Denboo?* 
noemDe ban ^ellejï niet getoont toefenDe: toaer in tot 
beien plaetfen mcDe bcrpaelt |iaet: dat de Staten had¬ 
den geprefenteert en belooft de onderhoudinge van de 
Catholijke Roomfe Religie, en onderdanigheid varf 
fijne Majefteit , inder felver voegen als die onder¬ 
houden werdeten tijde van de Keifer, Dit fllfïtnCCt^ 
Den De Staten Dat een lofe berfieringe toag ban <©oit 
gjan / tegen Der felber Staten meninge en hlare 
tooojDen begrepen in bare teieben ban Den 24 3üu* 
gufti/ enanDereftaergeftbdften/ blaerltjfteninbous 
DenDe De p2efentatie ban De onDcrïjopDinge ban De 

(hoe wel dat wy verftaen dat de goede overvallen en j CatpOlpe JÜOOmfe Religie en beb00?lpe OttDerDa* 
bedrogen wefende het meefte deel zijn van de Staten ) j nigfteiD ban fijne JBajefieit / na f)Ct inpOUD banDe 
wederom te brengen alle de andere tot onderdanig- 1 pacificatie ban ©CM / De töCÏft feer bcle berfcflïlt pet 
heid van God en van ons, gelijk ter tijd van den Kei- j een ban’tanDere/ toant ^T»on fJanpaDDebppetac* 
fer mijnen Heere en Vader : enzy onderhoudende 
de voorfeide poinden metten werken, na dat zy feg- 

coojt oernacht tot fftêarcpc in jFamine/ Daer op pp tot 
©ouberneur ©encracl ban De Staten toa# aengeno* 

gen en beloven met den monde en by haregefchrif- „men/ De b002fCp2Cbe pacificatie ban «Bent folettwe* 
ten: enwy fijn feer welverfekert dat zy’t felve moe- "lp geaccepteert en geapp20beert/en De Coninh paDDe 
ten begeren met alle haerlieder herte en wille ■ en dat ban gdpen niet alleen ’t b002fCp2eben eeutüig eDiCt / 
zy’tfullen doen, fiende haer felven verloft van alle imaet 00h De pacificatie ban «©ent £J?app?06eCrt/ 
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Êti ütmifwtt/ êtt ïjtec mm ta het ttettbe ©och beeft 
menooli mogen ften/ hoe hoog hP (3$on gait) De 
tneiDaeD geacht Beeft / Die Den 3lanbe / fo hP fetDe / ge* 
fcBteDe / Doo? De app?öbatie ban De boo?noemöc $act* 
ficatle ban <©ent / toaec uit Dan hipt bat De meninge 
Dei-Staten nooit en toaögetoeejt/ te p?efenteren De 
boo?f3 onDetOouDinge ban De boo?f3 ttoe polnctcn/Dan 
aileenlgbita ’t tnhouD ban De boo?fcö?ebe$actfica* 
tie ban <©ent / gelp ooft ’t felbe anöerö niet en toa$ in 
De macht ban De Staten/ noch ban «Don S^n / noefjte 
ooft ban Den Coninfi / te p?efemcrcn / te eifeben of aen 
te nemen De bafie onDetftouDinge ban De Catplpe 
JHoomfe Religie / tnful&ec fo?meen maniete ais De 
b?tebenban Den Coninft en bandon 5Jan mhtelDen/ 
fonDecmeineDig te toefen en te b?eben Den gemeinen 
petö en toeöe / fofolemnelp Oeftooren/ en in aiie De 
Bpeben en p2efentatien Die geDaen 3ijn getoeeft ban 
D’een en D’anDere 3ijDe/ 3eDcrt het bectteh bandon 
San op ’t€a(teel banhamen / tSaïtöö ejtp?effelp 
mentie gcmaeftt en berljaclt ban te mainteneren De 
pacificatie ban€»ent/ Daerte boren aengenaem en 
ban toeetDen geljouDen/ fo toel Doo? fijne IBajefiett 
oio öoo? «Don San / en nu te brillen (tellen De affairen 
op Den boet aio Dietoaren tenttjöe ban Den üetfec/ 
toaoopenbaedtilt tetoeDerroepen/ caffcrcn en teniet 
te Doen De boo?fch?ebe pacificatie ban «Sent/en toe* 
berem te heren totte ftrenge ejcecutte Der piaccaten 
op’t feit ban De Religie/ mits oprecljtenDe D002 Dit 
miDDel De feer gehate Sbguifitie/ Daer D002 alle De 
ellenDen/ jammerhjtte canjbigBcDen ban D’etrfie tcou* 
blentoarengecaufcert/ fo Dat Daer utttoas blpenDc 
Dat alle DetfonDamcnt eninhouD Defeclmeben en tg* 
fiructien/ toarengefmeet om om te (toten De princt* 
palepoinctcnen articulen ban De pacificatie / toant 
bob en De contrabentic geDaen Doo? het toeDerfeuDen 
Der ^pangiaerDen/ foiS feher Dat De piaccaten en 
geboDen ftrengelph geobferbeert ten ttjbe ban oen 
oberleDen Uetfer €arel / Doo? De boo?fetDeJ3acifica* 
rie gehouDen toerDen in furcheantte/ gelp ooh De 
felbe pacificatie toelaetDen ïpllanDerS en Eeelan* 
DerS en hare geoffocieerDe / toplp tocDerom te heren/ 
te bomen DanDelen/ conberfcreh en te toonentn alle 
Deplaetfenen^teDen banpebcrlanb/ inDienfpfon^ 
Der tet te attenteren tegen De föoomfc Catljoipe He* 
figie/ of tegen D’erercitie ban Dien / noch te beletten/ 
tergen / injurieren/ of met Diergeiijhe actcnfcbanDa* 
ïiferen De gene Die De felbe bolgen en cnDerhouDen: 
3t toelh ten tijDen ban Den oberleDen &etfec Carèl 
geenfinöcn toaö geoo?loft/ maerfcherpeltjh bp fijne 
phiccatenberboDen/ Dcfgdptoas ooh D002 De felbe 
pacificatie De Determinatie ban D’oeffeninge Der €a* 
tholijher ïtoomfer ödigie in J^oIlanD en EecianD toe* 
Der geltclt / op De bergaDeringe Der <©enerale Staten: 
toacromDatDe £ itenfrielDcn bhjhelijhtetoefcnDat 
De boo2fc0?eben ImebenDeSContnjt/ toaren met ges 
toelD tutgeD?ongen Doo? «Don Sflb en fpeaenhan* 
gerS/ om tebeDechei\haerluiDer faulte en contrabem 
tie: en ooh om onDer ’t Dcrel ban De ïteligie te abufte 
ren De fimpele «Dnöerfaten / en om te fapen onDer 
Defdbe/ bolgenDeDen racD begrepen in De b?ief ban 
<2fcobeDo / ccnen onberfocnhjhen ttoifï / een ontrinDe* 
ïpe bectoerrmge/ cnDete Doen malhanDeren plute 
haren of ’thairuitten hoof De treeften/ om achterna 
ben gehelen hoop teffens to?eDeip om Den hals* te 
b?cngen. <©e Staten o5enerad ban gebifiteert hete 
benDe Defe b?ieben en inflructien / hoetoel 3p geen fjo^ 
pe en fjaDDen ban eenigen gocDen boo?fpoet te ber^ 
toachten Doo? De hom(te ban Den boo?noemDcn 23aem 
Derheeceban^dle^/ Daer 3P met beclangen naber^ 
toachthaDDen/ hebben nocljtanö fp?ahe encommu^ 
nicatic met hem gehouDen / en fjeth geremondreert De 
fcljalhe beD?ieglijhheDen en inconbcnienten ban Den 
boo?leDen tijd / en ooh De f toarigljeDcn / abuifen en lo; 
fe handelingen Dicpaer rep?efenteerDcn aengaenDeDc 
boo?f3b?icben en infiructie/ en Dat het fcheen algc^ 
P?acttfeert en geo?Dineert te toefen / tot bo?Deringc ban 
Deaeniïagen bandon Sanen3öne aenhangcrö/ett 
fo hp toederom bertcoö na ^on S^n om met hem al* 
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les? te communiceren/fo hebben jp hem (bolgenDc toe^ 
fegginge) gefonden in gefch?ifte De anttooo?De hier na 
bolgende. 

CYne Hoogheid en Raed by haer » mitfgadêES de Stat» 
^Generale Staten hebbende gehoort het rapport van 
de communicatie gehouden met den Baner-heere van 
Selles , welende herwaers-over gekomen van wegen gertoj 
zijne Majefteit, verklarende dat de Staten en onder- 
faten der Landen van herwaers-over hebben gele- ^aeö ra” 
den en verdragen inde lange abfentie van fijne Maje- ban öe 
fteitj en tegen vele brieven en beloften, groteonge- ï®f_ncra; 
tydigheden en verdruckingen door de Spanjaers en ^e^ta' 
haer-lieder aenhangers : en dat zy dies niet te min acbfn 
zijn gebleven getrouwe fijner Majefteit,., en en heb- &en 23a« 
ben tot noch toe niet willen accepteren afliftentieof 
befcherminge, geprefenteert van andere Princen en £>elle0. 
Potentaten : gelijk zy noch niet en begeren, ten iy 
dat zy bedwongen worden door de onnootfakelij- 
ke oorloge , hen-lieden moetwilliglijk aengevoert 
door Don Jan van Ooftenrijk : den welken in dien 
dat fijne Majefteit perfevereert tealfifteren, gelijk de 
apparentie is tot noch toe, Jb fait den voorfeiden Ge- 
neralen Staten hertelijken feer mishagen verdrukt tef 
worden door fijne Majefteit (den welken zy begeren 
in alle getrouwigheid te dienen ) en fullen van noods 
wegen bedwongen worden te protefteren en te bid¬ 
den God den Schepper en alle de vrienden die zy ter 
wereld fullen mogen vinden , tot affiftentie : of an¬ 
ders weder-roepende den voorfeiden Don Jan met fijn 
krachten, en doende de oorlogen ophouden , fullen 
onderhoudende wettelijke autoriteit van zijne Maje¬ 
fteit , en de Catholijke Roomfe Religie , na de ter¬ 
men van de Pacificatie van Gent, gewillekoortenge- 
approbeert door zijne Majefteit : niet tegenftaende 
d^sralfche iafteringen vaarde quaedhertige, en de on- 
geTcbiktheden en tergingen., gedaen door de aenhan- 
gefs van den voorfeiden Don Jan, de welke oorfaek 
zijn van alle de ongeregeltheid die toegekomen mag 
wefen , en noch toe komen mochte. Biddende den 
félven Baron van Selles te willen fchrijven en waer- 
fchouwen zijne Majefteit van haer-lieder goede affec¬ 
tie , en van 't gene dat gepailèert is in de felve com- 
mnnicatie f ^ , hem toelatende ook (ift dat hem belieft) 
te gaen tot den voorfeiden Don Jan fonder begrijpin- 
ge, om te werkte ftellen den iaft dien hy mag hebben 
'oiP fijne Majefteit. En zijn Hoogheid verklaert van 

,i,iardih'5t wegen, niet gekomen te fijn ( hebbende ver- (r°I. i8.) 
ftaende confufie van alle dingen) tot andere intentie 
dan om fijne Maj. te dienen in alle oprechtigheid,en te 
onderhouden de landen en de onderfaten in haerlieder 
oude privilegiën en coftuimen, en behouden de erf- 
landfchappen voor fijne Majeft. voor fijne nakomelin¬ 
gen, en voor het huis van Ooftenrijk, en was getekent> 

I. van Asseliers. 

boo?fciDc l^ccrc ban ^lleg hcbbcnDc Dit alk 
gccommuniccect met Den boo?feiDen «Don San / heeft 
gefonDen Den felben «©eneralen Staten betfamelt 
t’5llmtocrpen/ De nabolgenDe 3öne miflftbe/ metfe^ 
bet gefcö?tft ban «Don San / toaec ban D’tnhouD hier 
nabolgt. 

TV/f^n Heeren , Ik en twijfeie niet dat gy-lieden 
J-V±/reemdfult vinden datikfo lange hebbe vetoeft fc^fütn 
tefendendeantwoorde van fijne Hoogheid, W’elkde bnoj öe:- 
felve is die hier byis gevoegt, de welke, al ift dat zy 
falfchijnen wat hert en rouwachtig, daer ik niet aen £Éneg 
en twijfeie: nochtans en mag den moet daerom niet aen öc 
verloren worden, dat fijne Majefteit foude hebben ver- 
andert fijn herte of wille tot de executie van de belof- 
ten, die ik in fijnen name u lieden hebbe gedaen. En 
om de waerheid tefeggen, fijne Hoogheid en mag hier 
niet refolveren tot eenige andere fake, tot dat wy ant¬ 
woord hebben van fijne Majefteit van een Poft dien 
hy heden fend tot haeren om al t’feffens te befchic- 
ken, fijn Hoogheid heeft gedocht niet dienlijk te we- 
fea, dat ik my fimde laten vinden by u L. voor defeo te- 

genwoor- 



*578- Öorfpronk der Nederlandiè Beroerten, 4t 
» genwoordigen tijd'; wélk ik nochtans fal doen fod'ik- 
»3 wils en menigmael als gy lieden my fult verfekeringe 
» geven, daer toe verfocht, om te mogen volbrengen een 

ib goeden werk, dae> alle de welvaert en rufte van den 
ganfchen Lande aenhangt. 

Ik biddedcn Heere almachtig dat hy verlenen wille 
eenen goeden peis, en u lieden alle een geluckigen en 
goeden voortgank in uwe faken : my bevelende wel 
ootmoediglijk tot u lieve, goede gratie. UitHevre iz 
van Sprockelle 1578. Het onderfchrift was : Uwer 
H. ootmoedig en goedwillig dienaer, getekent Jan 
van Noircarmes. Het opfchrift was: aen mijn Heeren, 
mijn Heeren de Generale Staten tot Antwerpen. 

Jltectoaöbüjgeboeot tyt fermjben ban^on20an/ 
tocifeersS tnDouti toa$ / alg boïgt; 

tCoppc 
llan ’t 
fcfjirjben 
ban öon 
aan. 
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C Yne Hoogh eid hebbende gefien {eker gefchrïftt ge- 
^ tekent , Ateliers , door de ordinantie van den 
Aerts-hertog Mathias, en van de gene die hen feggen 
te wefen van den Raed van Staten by hem en van de 
Generale Staten, geexhibeert door den Banerheere 
van Selles, en hebbende, ook gehoort’tgene dat de 
voorfeide Selles mondelijk heeft verklaert, refererende 
fijne voorfeide Hoogheid tot de gene die voor hem 
hebben gegouverneert, te antwoorden van haerlie 
der feit,alfo hy denkt dat zy ’t fclve feer wél fullen doen 
tot haerlieder ontlaflinge: feid en verklaert, hóe dat 
van den tijd dat hyeerft is herwaers-over gekomen, 
nooit en heeft begeert noch gepretendeert van des Co- 
ninx onderfaten anders dan reeleonderhoudinge van 
de Catholijke Roomfe Religie, en van de gehoor- 
faemheid toebehorende fijner Majefteit: waer in zy 
door allegeeftelijke en wereldlijke rechten gehouden 
en verbonden zijn. 

Dat hy heeft gearbeid om te obtineren defe twe 
poin£ten,alfo een jegelijk wel weet, voldoende den fel- 
ven onderfaten fo wel door het verfenden van vremde- 
lingen, als door veel andere weldaden, die met recht 
fouden moeten veroorfaken alle dankbaerheid der 
voorfeider onderfaten tegen fijne Majefteit. 

Dat hy nooit om eenige fake droever en isgeweeft, 
danvante fienhet klein werk datmen heeft gemaekt 
van de weldaed die fijne Majefteit henlieden hadde ge- 
odtroyeert : noch ook ooit meer en is verwondert ge¬ 
weeft, dan van te verftaen datde onderfaten en vaffa- 
len, die voortijds fo getrou haren Prince zijn geweeft 
( niet tegenftaende ’t gene dat zy ter contrarien feggen,) 
haers felfs fo feer hebben vergeten, dat fy aen eenige 
vremde Princen folliciteren : welk een overfchandelij- 
keen fchadelijkefake is voor henlieden, henfelvente 
ftellen in de gehoorfaemheid der vremden, en weder- 
fpannig te vallen haren natuerlijken Prince en Over- 
ften Heere, fonder dat henlieden daer toe eenige oor- 
&ke is gegeven geweeft. 

Om welk te doen zynu tegenwöordiglijk. fo luttel 
redenen hebben, als zy ooit hebben gehad. Want hoe 
wel dat fijne Hoogheid wederkerende in ’t overtrek¬ 
ken vandeMafe, heeft tegen-gekomen en gefcheurt 
haerlieder Armeye, de welke hem langen tijd hadde 
Verwacht om tegen recht en reden hem te beletten den 
ingank tot de landen van fijn Generael gouvernement: 
en dat hy hem naderhand heeft vervordert om met der 
daed te doen volbrengen de goede intentie van fijne 
Majefteit aengaendedetwe poindten, die zy beveelt 
ook door de lefteopene brieven door haergefonden: 
ibift nochtans, dat het nu niet minonfeker, vaerdig 
en gereed is, dan het ooit en v/as, van tevreden te 
wefen acngaende de voorfeide twe poincten : en mits 
de effëcftuele executie van dien, foalft isgeweeftter 
tijd van wijle Keifer Carel faliger gedachtenifle, van 
rc mainteneren en te houden alle haerlieder Privile- 
gien ,Rechten en Coftumen : eneindelijk van eenen 
;ege!ijken te onthalen en te eeren, en vergetende alle 
t voorleden , alle faken wederom te ftellen op de ter¬ 
men van dien tijd. 

Engeifikde wille van fijne Majefteit niet anders en 
is dan fo het geleid is , en dat fijne voorfeide Hoog¬ 
heid is gereed geweeft en noch is lulxteeffe&ueren , 

11. Deel. 

fonder eenige fwarigheid : Dat in diende Staten opk 
wouden doen met der daed ’t gene dat zy in den mond 
hebben gehad, en belooft door verfcheidene gefchrif- 
ten , ja door haerlieder brieven aen fijne Majefteit van 
den 8ften van den Hertftmaend leftleden; begrepen 
door de felvc Patenten: fofoude menganlchclijkac¬ 
corderen , en alle dingen worden geftelt in de termen 
daer fy in waren ter tijd van wijlen Keifer Carel: fon¬ 
der alfo te Variëren, gelijk zy nu regen woordiglijk doen 
in haerlieder antwoorde. 

Soen fóudeook nietgeroert worden aen de autori¬ 
teit van fijne Majefteit, tot welke de voorfeide Aerts- 
Hertog Mathias fo vafteObligatien heeft, overmits de 
redenen alle de wereld kennelijk, dat hy feer wel fal 
doen , aenfnerkende en bevroedende ’r gene dat hy fij¬ 
ner Maj. fchuldig is: opdat inftede dathy feid die te 
willen dienen , hy nier contrarie en doe door de arge en 
fchalke beleidinge Van de bofe ketterfe en wederfpan- 
nigegeeften , die rondom hem zijn. 

Daer de voorfeide Aerts-hertog dies te beter be¬ 
hoort toe te fien , mits dathy herwaers-over is geko¬ 
men fonder laft of wete van fijne Majefteit, dewelke 
veel beter verftaet dan yemand anders’t gene dat dient 
tpt confervatie van fijne Landen en Staten, die hem 
altijd en ook nu noch fo feer gereco mm and eert zijn. 
Onder ftond gefchrevcn : Door ordinantie van zijne 
Hoogheid4ondertekent F. Vasseur. 

3©aet op bc Staten De&öcn Dcniaefet D^ei-Ucttcc 
naliolgcnöc bcdacatie. 
A/fYn Heere van Selles: Wy hebben ontfangen u- ©m 

wen brief, met ’t gefchrift, getekent Vafïeur, door 6?icf toart 
d’ordinantie van Don Jan van Öoftenrijk, welk wy 
niet alleenlijk en vinden wel hert en rouw, alfogy fegt guiten 
irl uwen brief: maerook luttel dienlijk tot den dienft sefonticit 
van zijne Majefteit, en tot de welvaert en rufte van 
den Lande Hopende dat (niet tegenftaende de alle- jjm ban 
gatien van Don Jan) alle der wereld kennelijk is,dat wy «sblcg 
niet anders begeeft hebben of nu ter tijd noch bege- 
ren , dan te blijven in de oude gehoorfaemheid van 
zijne Majefteit , en te behoeden zijne Landen met 
onderhoudinge van de Catholijke Roomfe Religie, 
na de artijkelcn van de Pacificatie van Gent , gcap- 
probeerten geratificeert door fijne Majefteit, ten zy 
dat Don Jan met zijne aenhangers oorfake geve ter 
contrarien, gelijk hy tot nóch toegedaen heeft, en 
noch doet fonder ophouden : hoe wel dat hy onsge- 
fchreven hadde den vijfften Scptembris leftleden, dat 
zijne Majefteit hem ontboden hadde te vertrecken, 
en foude in ftede van hem korts fenden eenen ande¬ 
ren Prince van zijnen bloede, om te gouverneren : 
waer af wy protefteren voor God en de wereld, dat 
indien eenig inconvenient toekomt, aengaende de 
voorfeide Religie of vervremdinge en fcheidinge van 
defe Landen van de gehoorfaemheid van fijne JVja- 
jefteit, om niet te vallen in ’t breed en wreed gouver¬ 
nement gepretendeert tegen alle recht en reden door 
den felven Don Jan, met zijne Spanjaerden en aeri- 
hangers , daer af verantwoord en veroiïfchuldigt te 
wefen : en dat het onfe fchuld niet en fal zijn , maer 
Don Jans, de welke onder het bedekfel vandeRoom- 
feCatholijke Religie ehde gehoorfaemheid totzijne 
Majefteit, beneerftigt te bedecken zijne particuliere 
paffien , en wederom te komen ( alfo hy verklaert 
door het voorfeide gefchrift) tot het generael gouver¬ 
nement van de Landen en onderfaten , den welken 
hy door zijne faute heeft gegeven fo grote oorfielc 
van wantrouwen , datfy liever fouden lijden d’uitter- 
fteverdriet, dan hemteontfangen. En ons mishaegt 
grotelijk , dat na de geftilde troublen, en alle faken 
wefende in rufte en vrede, defelve Don Jan , (fon¬ 
der te aenfien de merkelijkeen blijkclijke dien'ftengc- 
daen zijner Majefteit, en zijnen feer Edelen voorfa- 
ten inde onderhoudinge van haerlieder mogentheid 
en autoriteit, fo over al kennelijk) is met gewapen¬ 
derhand komen innemen defe Landen,Hellende in ha- 
fard de voorfeide Catholijke Roomfe Religie en de be¬ 
hoorlijke onderdanigheid van fijne Majeft, Welk wy 11 
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bidden te willen vertonen fijner Maj. en te willen ver¬ 
klaren onfe goede meninge. En aengaende u wederke- 

ï’ ren herwaers,datfultdy mogen doen, of daer blij ven, 
» fo uwen raed dat fal gedragen : niettemin indien gy be- 
« geert wederom te komen , fo lullen wy u fenden alful- 
” ke verfekeringe als gy fult begeren : hoe wel wy niet en 

bevinden fulx van node tewefen, mits dat u geen be- 
> letfel gedaen en is hier wefende, gelijk als noch niet en 
” foude gedaen worden. Met defen , mijn Heer van Sel- 

les, bidden wy God onfen Schepper u te willen behou¬ 
den in fijne heilige bewareniffe. Uit Antwerpen den 
15 van Sprockele 1*78. Het onderfchrift was: Uwe 
v/el goede vrienden de Generale Staten van de Neder¬ 
landen. En meer onder: Door ordinantie der voorfei- 
der Staten. Getekent Cornelius IVelemans. Het op- 
fchrift was: Aen mijn Heer den Banerheer van Selles. 

na Reeft öe büü’fetöe ^eereban^elless/ ge* 
fonben aen mijn ïfeere ben 2ücrt3f)ertog iDattluag/ 
en aen De Oenerale graten öc ö?tcben Ijtcc in ge* 
boegt. 

Bjttftoan ]V/f fn Heer , Volgende’t gene dat uwer Hoogheid 
ben 23a^ belieft heeft my te antwoorden mondeling ,en na- 

maejs <joor (je antwoorde die ik droeg van uwer Hoog- 

ïf^ ae;C heid , en van die van den Raed van Staten by haer , en 
(rfpcbeit van de Generale Staten , te weten, dat fijn intentie niet 
acu ttjn en was ,jan in aye oprechtigheld te dienen fijner Maje- 

fjntiim fteit, en te onderhouden fijn landen en onderfaten in 
i8jrcD|. haerliedcroude privilegiën encoftumen, en te bewa¬ 

ren de vaderlijke erflanden voor fijneMajefteit,fijne 
nakomelingen, en ’t huis van Ooftenrijk: en hebbe niet 
willen laten uwe Hoogheid te waerfchouwen van een 

(toï.ij.) mj(jcje]} na mjjn a(jvijs, het behulpfaerrifte, fo wel om 

reefFedlueren’tgene boven verhaelt is, welk hetfelve 
is dar fijne Majefteit begeert, en fijne Staten hem belo¬ 
ven ; als om dies te merkelijker te doen blijken van den 
puren en oprechten wille van fijne Majefteit: te weten, 
dat mijn Heer de Prince van P»rme derwaers over fal 
trecken alleen en fonder eenige foorte van wapen, om 
na de intentie van fijne Majefteit, en nade belofteder 
voorfeider Staten wederom te ftellen alle defe landen 
in de felve maniere en gefteltenifte van den tijd van 
wijlen Keifer Carel,en gehelijk te bevredigen het quaet 
verftanddat mocht wefen van d’een fijdeen vand’an- 
dere. En aengefien dattet niet redelijk en ware dat een 
fuiken Prince fijn felven foude avonturen tot dien als 
boven , fonder eenige verfekeringe, het land wefende 

3» (alfois) heel in wapen: dat mijn Heer de Prince van 
■>■> Orangien ook woude in der felver voegen fijn felven 
33 ftellen in de handen van Don Jan , of van yemandan- 
33 ders daer fijne Maj. betrouwen op mocht hebben, mo¬ 

gende wel verfekert wefen, dat hem geenongelijk en 
foude gefchieden ,mits blijvende op de andere fijdefo 
goede gijfel en pantsman,dat het hem (ondercorreétie) 
niet en derf vreemt geven, aengefien dat hy niet al¬ 
leenlijk profeffie en doet van te mainteneren deCatho- 
lijke Roomfe Religie en gehoorfaemheid van zijne 
Majefteit, maer ’t felve ook heeft gefworen. Waer toe 
(onder feer ootmoedige correéfie) wel fchijnt dat u- 
we Hoogheid in alles behoort hand aen te houden, en 
tebeneerften dat hettotterdaed kome: aengefien (fo 
gefeid is) hy belooft niet meer te begeren dan rufte en 
vrede van defe landen , welk doende, en fal de Conink 
dat niet alleenlijk nemen in ’t goede, maer uwe Hoog¬ 
heid fal hem brengen tot verbintenifte van te beken¬ 
nen ten eeuwigen dagen defe weldaed van uwer Hoog¬ 
heid met der daeden met de werken: niet verftaende 
ook fijne Majefteit dat de voorfeide Prince van Parme 
blijve in ’t voorfeid gouvernement, alfo dat breder ver- 
klaert word door den brief dien ik hebbe gefchreven 
aen de Generale Staten, tot welke ik my gedrage en tot 
andere redenen in de felve begrepen , waer af ik wel 
denke dat uwe Hoogheid fal gewaerfchouvvt worden. 
Hier mede. 

Mijn Heer, ik fa!een einde maken, hebbendege- 
kuftinalle ootmoedigheid de handen van uwe Hoog¬ 
heid , en fal bidden God den Schepper u te willen heb¬ 
ben in bewaernifle met vermeerderinge van uwe hoge 
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en deugdelijke begeerten! Uit Hever defen 18 van 
Sprockele, 1578. Het onderfchrift was: Van zijner 
Hoogheid feer ootmoedig en onderdanig dieneer. Ge¬ 
tekent JandeNoircarmes. Hetopfchrift wasaenzijne 
Hoogheid. 

TDen R^tefaenfce <©enerale Staten / Daer banfjp 
menrie maebt tnben boo?f3 bjtef aenöen 4tvct$ftx* 
tog / bolgt alRier, 

lV/fTn Heeren,alfo ik onledig was om dit tegenwoor- ©«ifijfcf 
J-Vidig te.befchicken, is my uwe antwoorde gebracht, Doo: 
dies ik leer blijde ben, fiende dat die fo even te pafte DenSBa'' 
komr,fo wel om d'onderhoudinge van de twe poindlen nerfjeec 
nu alreet wel dikwils verhaelt, als om u-1. te benemen ^ * 

de wantrouwigheid die gy hebt van Don Jan, en om De <©e» 
ook mede te gemoeten de incon venienten die gylieden 
protefteert dat lullen toekomen indien hy op’t feit van 
wapenen perfifteert: en boven alom te betonen en te 5feö?. 
kennen te geven den goeden wille van fijne Majefteit, J*78» 
dien ik u lieden van fijnent wegen hebbe verklaertfo 
wel in’tgenerael als in’t particulier. En dat de wijle 
men verwacht de volkomene antwoorde van de felve, 
fo wel op’t vertrek van Don Jan en fijn machten, en 
op onderhoudinge van de Pacificatie van Gent, als ook 
om te verftaen den wi'le op de ontfanginge van den 
Eertzhertog Mathias, alfo gylieden hem hebt gefchre¬ 
ven en ik defgelijx , of immers om te noemen ten al¬ 
ler haeftigften eenen anderen Gouverneur van fijnen 
bloede, alfo ik u lieden van wegen fijne Majefteit heb¬ 
be belooft, en tot dien einde derwaers gefonden eenen 
expreften pofte in aller neerftigheid. 

Voorts ten anderen begerende te werk te ftellen de¬ 
fen goeden wille in een fake van fo groten importan- 
tien tot dendienfte Gods en des Coninx, entotrufte 
van den lande,heb ook u wel willen adverteren van een 
middel, door welk, na mijn advijs, fullen mogen ne- 
dergeleid worden alle defe wantrouwigheden, enef- 
fe<ft hebben fo wel ’cgene dat de Conink begeert, ge¬ 
lijk als’t gene dat gy-lieden mijn Heeren hem belooft 
door alleulieder brieven, ja ook door u lieder ant¬ 
woorden , en tegenwoordiglijk door defe lefte. 

Te weten, dat mijn Heer de Prince van Parma fou¬ 
de te vreden wefen derwaers over te trecken alleen, of 
metalfulfcen gelelfchap als gy-lieden hem foud willen 
toelaten, om fonder eenige wapenen de faken te ftellen 
in alfulken ftaet, als fy waren ter tijd van wijlen Keifer 
Carel: al onder des Coninx onderdanigheid fofy t’alle 
tijden is geweeft, fonder te veranderen ofte vernieu¬ 
wen eenige van u lieder privilegiën, maer de felve eer 
te vermeerderen. 

En mitsdien dat het niet redelijk of billig en foude 
wefen , dat fuiken Prince fijn felven foude avonturen 
fonder eenige verfekeringe, wefende het land (fo’t ook 
is) heel in wapen : dat mijn Heer de Prince van Oran¬ 
gien ook foude willen in der felver voegen fijn felven 
ftellen in de handen van fijne Hoogheid, of van ee- 
nigen anderen daer fijne Majeft. betrouwen op mocht 
hebben , mogende wel verfekert wefen , dat hem geen 
ongelijk en foude worden gedaen, blijvende op d’an- 
dere fijdefo goede gijfel: fodatmy dunkt ( onder cor- 
redie) dat hy dit niet en foude behoren te refuferen, 
aengemerktdathy doet niet alleenlijk profeftie van te 
mainteneren,’t gene dat gylieden mijn Heeren belooft 
en protefteert te onderhouden, maer ik verftaook dat 
hy het felfde heeft gefworen , te weten te mainteneren 
deCatholijke Roomfe Religie en de gehoorfaemheid 
van fijne Majefteit. Welk doende, foude mijn Heer 
de Prince wefen oorfake, niet alleenlijk van alle geruft- 
heiden vreedfamigheid van den lande, maer ook me¬ 
de van fijne eigene, wordende wederom gefteld in alle 
fijne goeden ,eeren,en gouvernementen , en ook daer 
en boven fijnfoneyerloft: en prefentere hem voorts, 
dat indien hy woude begeren eenige afleurantie wefen¬ 
de dit volbracht en wederom gefteld inde gehoorfaem¬ 
heid des Coninx, alfo gefeid is, dat hem die foude wor¬ 
den gegeven al eer de voorfeide Prince van Parme uit 
den lande vertrok: fijne Majefteit nochtans niet ver¬ 
ftaende dat de voorfeide Prince van Parme blij ve in 

’t gouver- 
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’t gouvernement, dan tot der tijd dat een anderyan den 
bloede daer toe foude gekomen fijn, by contentemen¬ 
te van den ganfchen lande, alfo voorfeid is. 

Niet twijfelende, mits dat het boven verhaeldefo 
redelijk is, gy en fult niet laten te affifteren tot den ef- 
fe&e,aengefien datter noch geveinftheid, noch wapen, 
noch bedwank en is. En voorwaer wy behoorden al 
t’famen wel te wefen moede van fo veel oorlogen en el¬ 
lendigheden , mits dattet lchijnt te willen lange duren, 
indien dat door fulke of diergelijke middelen geen re¬ 
medie en komt,wefende ook de aller befte remedie tot 
het vertrek van H. Don Jan en fijne fortfen. 

U lieden mijn Heeren biddende om Gods wille, in¬ 
dien gylieden begeert de welvaert van den Vaderlande, 
te willen aenmerken’tgene boven verhaeltis, enmy 
wel haeftelijk adverteren van u lieder antwoorde, mits 

j> ookterftond hebbende mijne verfekeringe om te ko- 
3, men byu lieden, en te volbrengen het bevel welkmy 

fijne Majeft. heeft bevolen ter faken die ik weet,gelijk 
hy defe affaire ter herten neemt, en fal daer over feer 
droeve wefen , indien hydaer toe moet gaen metge- 
welt van wapenen, welk ik u lieden mag verfekeren op 
Edelmans trouwe, dat hy aller meeft begeert te fchou- 
wen: wefendeookfeker , dat fijne Hoogheid niet meer 
en begeert dan te wefen uit defe landen, fiende die ge- 
ftild en geruft, gelijk een yegelijk wel behoort te bege¬ 
ren , na dien dattet aengaet allen in ’t generael. Ik fchrij- 
veeenwoort aen fijn Hoogheid, opdat hem believe 
hand aen te houden in een fo goeden werk, aexigefien 
dat hy belooft daer te wefen alleenlij k om te beneerften 
de geruftheid van den lande. 

Hier met mijn Heeren fal ik een einde maken , heb¬ 
bende my ootmoediglijk bevolen t’u-lieder goede gra¬ 
tie: biddende God den Schepper dier in te ftorten een 
goede en heilige refolutie op dit feit, daer niet min aen 
en hangt dan alle de rufte by kans van het gans Kerften- 
rijk. Uit Hevre den 18 van Sprockele, 1378. Het 
onderfchrift was: U lieder H. Ootmoedig en onderda¬ 
nig dienaer. Getekent Jan de Noircarmes. ’tOpfchrift 
was: Aen mijn Heeren mijn Heeren de Generale Sta¬ 
ten van de Nederlanden, verfamelt t’Antwerpen. 

Op fcodfie be generale Staten hebben gefonöen 
totten boo?feiben helleg fiaec-Uebec miflïbe Ster na 
bofgenbe. 

Sjfeben TV/T fn Heer van Selles, W y hebben ontfangen uwen 
^'^■drief, gefchreven den 18 van defer maend, en ook 

le £>ta=’ rnede is ons gecommuniceert geweeft dien gy hebt ge¬ 
ren aen fchreven aen fijn Hoogheid, genoeg van een felve fub- 

neERee^ ftan,de en edi£t 5te weten, dat de Prince van Orangien 
re ban3 hen foude ftallen inde handen van Don Jan of van ee- 
£>elletf- nige anderen dien fijne Majefteit betrouwen mocht, 

ter wijlen dat de Prince van Parma herwaers foude we¬ 
fen, omteftellenalle dingen in rufte en luiken ftaet, 
als fy waren ter tijd van Keiler Carelfaligergedachte- 
niffen : waer op voor antwoorde wy niet en konaen ge¬ 
laten u te waerfchouwen, dat wy niet meer en begeren 
in defe werelt dan te leven in rufte en vrede, en te die¬ 
nen in alle ootmoedigheid fijne Catholijke Majefteit: 
en dat het ons hertelijkleet is, datwy fijn bedwongen 
geweeft door de tyrannye van den Hertog van Alve 
met fijne aenhangersen navolgers, en door de onver- 
halijkefaute en contravertie van Don Jan met fijnen 
aenhank, de wapenen aen te nemen om het Vaderland, 
onfe goeden, vrouwen, kinderen en nakomelingen te 
bewaren: en nadernael de Hertog van Alve en andere 
eergierige om haerlieder eigen bate te hebben, hebben 
omgeftotenonle ootmoedige remonftrantien ,reque- 
ften, en advertentien, die wy fo dik en menigmael heb¬ 
ben gefonden aen fijne Majefteit, alfo wy ook niet en 
twijfelen dat de voorfeide Don Jan met fijne adheren¬ 
ten , om te bedecken haerlieder faute , en te execute¬ 
ren haer-lieder onredelijke pafïïen, beneerften noch 
meer op te roeyen fijne Majefteit en andere Potenta¬ 
ten , ja ook onfen H. Vader den Paus tegen defe landen: 
hebbende geperfuadeert (alfowyprefumeren) dat fij¬ 
ne Majefteit tegen onfe intentie , en volgende de on¬ 
rechte bediedeniüe van onfe brieven, foude begeren 
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in dit ingeval, volgende uweinftruótie,’ «11edingen fc 
wederom geftelt te worden in den ftaet die was ter tijd te 
wijlen Keifer Carel, en dat fijne Majefteit herwaers- tc 
óver foude fenden de Spanjaerden en andere krijgslie- Cc 
den, om de goede by te ftaen tegen de gealtereerde,Ce 
welk rechtelijk contrarie is der pacificatiën van Gent<c 
geaccepteert door den voorfeiden Don Ian, en van Ci 

weerden gehouden door fijne Majefteit, ennietftrec- ‘c 
kende tot eenigen anderen einde, dan om alfo te fayen 
onder de onderfaten van defen Lande eenen onver- 
foenlijken twift, en ( na de brieven van den Secretaris 
Efcovedo) de een den anderen te doen plukharen, en 
ten langen lefterfden helen hoop om den hals te bren¬ 
gen. Om welke te keren en ons te wachten tegen de 
voorfeide verderffelijke pradlijke, by-gebracht onder 
dep fchijn van de voorfeide Religie, en contrarie der 
pacificatie, fo bedwingt ons de nood ons lieden nauwer 
te voegen en afliftentie te nemen van alle natie, en aen 
te nemen met andere Potentaten alfulken medepartye 
als wy lullen mogen , tot de bewareniffe van onfe goe¬ 
de, vrouwen en kinderen: en te verfekeren de landen 
tegen fommige fo wel wereldlijke als geeftelijke die 
hen hebben laten abufeeren door het voorfeid middel, 
en door de perfuafien van Don Ian en van fijn adhe- 
renten : Protefterende voor God en voor de wereld 
(alfo wy noch hebben gedaen) dat de voorfeide Don 
Ian en fijne adherenten door haerlieder fchadelijke 
vonden en bedekfel van de Religie, fijn oorfake van al¬ 
le de inconvenienten,fchandalen en veranderingen die 
fullen mogen gefchieden fowel ten aeofien van de 
voorfeide CatholijkeRoomfe Religie, en tot achter¬ 
deel van onfen H. Vader den Paus, als van de behoor¬ 
lijke gehoorfaemheid fijner Maj. ;waer af hetperijkel (FoUo.) 
foude ophouden, indien fijne Majefteit volgende de 
ootmoedige requefte gedaen door onfe lefte brieven , 
hadde gefinr geweeft de wapenen te verlaten , en den 
voorfeiden Don Jan wederom te roepen, en fijner 
Hoogheid toegelaten het gouvernement van dele Ne¬ 
derlanden , welk de eenige remedie is om wederom op 
te rechten de affairen met de onderhoudinge van de 
voorfeide Catholijke Roomfe Religie, na de termen 
van de voorfeide pacificatie, en behoorlijke gehoor¬ 
faemheid tot fijne Majefteit: niet twijfelende dat gy 
felve lichtelijk verftaet, dat de middelen begrepen in 
uwe voorfeide brieven, niet en mogen by-brengen ee- 
nig profijt noch fijner Majefteit noch fijnen onderfa¬ 
ten. Jaaengemerkt dat de Prince van Parme, tegen 
onfe hope en eeredie wyaltijds hebben gedragen tot 
mijn vrouwe de Hertoginne fijne moeder, en de ver- 
bintenifTe die fy met goeder redenen behoort te heb¬ 
ben tot dele Landen, is herwaers-over hem komen 
voegen met Don Jan, om ons te overweldigen en te 
verdrucken, en dat na uwe brieven hy in defe Landen 
niet en foude willen komen om de oprechtinge van 
den gemeinen ftaet, fonder verfekeringe en gyfel van 
den perfoon van den Prince van Orangien, enfohet 
fchijnt, blijvende de macht van Don Ian herwaers- 
over”. wefende een forgelijke fake in aller voegen, 
waer af wy rechtveerdige oorfake hebben te vermoe¬ 
den en te vrefen eenigen voorderen lofen aenflagof 
verraderye : en’t felve dies te meer, indien men had¬ 
de willen of noch woude voort varen oprechtelijk, dat 
het niet billijk of redelijk en was herwaers-over weder¬ 
om te fenden deSpangiaerdenen andere, noch den 
voorfeiden Don Ian telatenin defe Landen, om we¬ 
derom te beginnen de tegenwoordige oorlog: nade- 
tnael (gelijk de brieven en inftrudtien door u gebrocht 
bewijfen) dat fijner Majefteit blijkelijk was, dat de 
Staten door haerlieder brieven prefenteerden, alfo 3P 
nu nocl) piefenteren/ tc mainteneren be boo?feibe Ca- 
tbolpbe Sïoomfe ïteligie na be termen ban beboo^ 
feibe pacificatie ban Ctëttt/ enbc beljoodijfce gefjoo?? 
faemöetb ban fö* J[®aje|ïeit: U daerom biddende 
anders te willen informeren fijne Majefteit, en doen 

x vertrecken terftondden voorfeiden Don Ian met fijne 
adherenten en fortfen, of anders en fullen wy niet la¬ 
ten defe naeftkomende dagen te procureren ons profijt 
en meerder verfekeringe, in fulker voegen alstoege- 

üblifi* ut« 
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hten is den goeden onderfaren , fo langen tijd ver¬ 
drukt wefende van haren natuerlijken Prince, door 
de gene die met de fterkte van fijne Maj. berieerften 
haerlieder te mainteneren en haerlieder fonderlinge 
wrake te hebben, de welke in ftede dat zy foudeli 
moeten geftraft worden overmits haerlieder wreedhe¬ 
den en quaed regiment: worden wel onthaelt, ge-eert, 
en gelooft, ja ook den Raed van fijne Majefteit. En 
aengaende uwe afïeurantie, defe fullen u dienen voor 
een genoegfame paflepoorte, en voor fulke verfekerin- 
ge als gy fult mogen begeren. 

Hier mede bidden wy God den Schepper ii te wil¬ 
len behouden in fijne goede bewaernilfe. Uit Antwer¬ 
pen defen leften van Sprockele, 15:78. Het onder¬ 
schrift was: Uwe wel goede vrienden de Generale Sta¬ 
ren. En meer onder: door ordinantie der voorfeider 

’ Staten getekent Cornelius Welemans. Het opfchrift 
” was • aen mijn Heer den Banerheere van Selles. 

Dön gjan fienbe bat Doo? Die p?actijbe turn 
$?incc ban <©?angien / bic Hp mccuDe Hem alleen 

ïn Den toeg te sijn om tot fijn boo?ncmen te bomen/ 
niet en bouöe in Danöen hrijgen/ fjeeftDp niet goeb 
gebonDen bat Den ©aenbcrlieer ban «^dlcë toeDcrom 

©on ÖP Dekraten ©eneradfonbe retfert/ enalfoië befe 
31mi' fijne bomjte b?nd)tdooë afgelopen hoeBtanë Heeft 
facht firn ^)0lt cgjan Daer mebe gefocljt fijn p?cfijt te Doen bp 
öiu5 öc ftmple en eenbouDigeitiiDcn/ De felbeingeD?ubte 
tenboo? fcfjttften toijë mabenöe/ Dat De Staren niet anDcrë 
fTaaümij cn fodjtcn/ Dan beranDeringe in De oube fo?mccn 
teSra bunicrc ban goubernemente: cn in plaetfe ban 
^ciifj?. Dien / teintrobüceren/ befïigen en {ïaDilieren eenen 

(tact populaer en ban gemeinen bolfte / en De Catljo> 
ïijbfe itoomfe ÉïeUgtc/ en De autoriteit enonberba- 
nigljetD ban fjjncr IBajefieit toc-bcHorcnDe / te a* 
Doleren / niet toiilcnDc nabomen Dat fp altijbë ge* 
roepen en gepjefenteert fjaöDcn / en Dat fp De onber* 
faten ban fijne iBajejleit fodjtente belaften met om 
menfcljelijfie en tprannife geDoDcn cn fdiattingen/ 
en Datfp ooit Den ©aenbetHeere ban^dleë Rebben 
belet te Doen De erecutie ban fijnen lafïe. 3©aer te? 

5©atbe genë De Staten berblacrt Rebben/ Datfc nooit anDerë 
graten Cn RabDen gefocljt / nodjtccn focljtcn/ Dan alle goe* 
nastek miDDelen om te bjengen fijne iBajefïeit tot een 
warm. compaffic ban fijne goeDeonDerfatcn/ en Die te laten 

genieten DcbmdHban Den geacco?Decrben / geftoo* 
ren en gepublicccrDen \12ebe / en Dat De boo?feiDc i©on 
^an Doo? fijne p?amjben fo beel Reeft toeten te ma* 
ben/ DatDp’tHlanD beftoacrt beeft niettebetaltngc 
ban De jjcbcrOnitfc en <8berlanbfe/ ï©a!fe en an* 
Dcrc folDatcn/ opgdidjt/ onDediouDen en nietbe* 
taelt/ om te mainteneren De tprannie ban Den I^er* 
tog ban 3Wba/ fijne naerbomcrë en aenfjangerë/ 
’ttoelb een grote fontme beb?oeg/ Roetoel Dat fp al* 
tijDë Rcr boin Rebben gegudt rnet ongetooonlijbe 
fcRnttingcn in Defe Hnnöen / boben alle De Dieberpen 
enop-etingen/ fo tod ban^pangtaerDcn/ alë ban 
DcïiDalcn/ ObedauDcrë/j^eDcrlanDcrë/ enanbe* 
rcDoo2Deni^ertog ban 3110a aengeboert: toacradE 
tig tocfenDe Dat fonDcr Den boo?fetDen lafï / en De toe* 
Der aenneminge Der toapenen / Doo? noobë beDtoanb/ 
obemntë Dc rcdjtbeerDige befdjermingc ban Raet fel* 
ben / cn ban bare b?outoen / ïtinDcrcn cn p?ibilcgien / 
niet ban noDe cnfouöe Rebben getoeeft eentge nteutoe 
fdiattiuijcn: toacrom De boo2feiDe3©ongianfijnfeE 
beu Dcljoott te toijten Dat tjp io oo2faeb Datmen om Ijet 
boo’feiDe ijceft moeten Hebben fijnen tocblncijttot De 
fdiatttngen/ De todite niet bcbonöcn en fouDen too2Den 
te toefen omnenfdijbe of tprannife/ maer getoilltgc en 
einDe ncmenöc niette oojlogc cn Het bertreb ban ^on 
gian met alle fijnen aënHanb. aèntercontraricn /Het 
gonbernement ban Den i^ertog ban 2llba HabDc 
HlaerltjU te Hennen gegeben alle-ïbe toerdD / met 
tontfrijattingen Datmen’t boIH obcriaiïcn fouDc/ in^ 
Dien De tprannpe toeDcrom plaetfe grepe / HebbenDe 
fonDer eentgen nooD ban oo2loge ofanDere/ geeifdjt 
en niet getodD cn onbdioodijHe toijfe toillen p2actis 
ferciucnen 10 pemiiuHop alle foo?tcn ban Hoop; 

j manfdjappen/ m'etboo2 eentgen termijn / niaerom 
Die te berberen in Domainccn eetitoigenlafï/ toaec 

I Doo? fulbe alteratie ië gebomen/ alë elft tod toeet: 
I 0dijb Doe nocH regcntooo2Ddijb De bco?f3 ï^on ^jjan/ 

boigenDc De boetpaDen ban Den boo?feiDen <©?oot 
ConrmanDeur/ Doet Doo? Ctgongc obcrfcHattcn De 
^o?pen in Dc dempen/ en anDere plactfcn Die fp gaen 
b?anDfcHatten. ^eggenDe oob Den ©acnDcrbeere ban 
^dleë in De erecutie ban fijnen lafl geenbdetfdgc* 
Daen te Hebben ^ maer ter Contrarie Hebben Den fdben/ i 
Doo? bciDe De boo?f5 b?ieben gegeben alfulbe aH'euram 
tie alë HP HaDDe begeert Doo? fijnboo?gaenDe/ cm ' 
Hertoaerë-ober te bomen. €n boo? conclufie / Dat De 
acnflagen en Het beD?ijf ban ^on 3Ian/ Detodbe 
openbaerltjb genoeg berblaerDe/ Dat Hp niet en totl= 
De fjouDcn De boo?f? pacificatie ban <éent / Die f)p 
niet alleenbjb en HaDDe belooft1/ maer oob mebe ge* 
ftooren/ betoonDe genoeg (Hp fegge toat (jp toti) 
Dat HP niet en fouDe mainteneren ’t gene Dat fip boo?* 
DouD en belooft om Dc onbebacöte en ffccljte aen te loc* 
ben: maer HebbenDe Die toe fijnent toille/ falfefeec 
tod bonnen berD?ucben en aenboerenna fijn boo?ne# 
menenopfet. 

tïeriëöob eenboerben uitgegaen bantoegenDé 
Staten/ toefenbecen anttooo?D op De bedara* 

tiebanDcmeningebanvOton^Jan/ ban Den *5 (jja* 
nuarp bco?leDcn / Hier boren bcrHadt / toaer ban top 
Het boo?naemfie inliouDen alHier bo?tdtib beröalen 
(uilen. ©00? cerfttoo?D Dacr in bcrHadt Het gernein 
fP?eebtooo?D ban HïpfanDer Coninb ban Aparte/ 
dat waer 'c vel van den Leeu niet en mocht te paflè ko- « ^ 
men, datmen daer moft naeyen ’t vel van den Vos. tooo?bé 
©it fp?ccbtooo?D (feggenfc) ië fcer toaergenomen en op be 
naergeboigt ban aile De gene Die gdeert Hebben ge* 
toeefï in Dc Cabalc ban USacHiabd / maer boben alle ”!!£ 
anDcr/ fo arbeiD (feggenfe) T©ongian/om’tfelbete mnge 
toerb te (lellen/ geb?uibenbe alle maniere ban p?actij* ^an®on 
ben/ en Honig ban gebeinfDe focrigHeiD en goeber* 
tierentHeiD / tegen De gene Die Hp toeet Dat een fcH?o* ta¬ 
rnen Hebbenban fijn leeutofe HuiDen nature/tot ef* 
Êcf p.arn öefen / Heeft ÖP (feggenfe) onlanr ober a! 
trt tltcHt laten bomen een bo?tber0ael/ genoemtbe 
Declaratie ban De meninge ban l|eer^on Aanban 
©o(tenrijb/ctc. 3!n’ttodbfjp HemlofdijbbeDecben* 
De met ’t bel ban een ©oë / grote neerjiigfjetb Doetoni 
Den ingefetenenban bc^ebcrlanbentoijëtemaben/ 
Dat Hp nooit en Heeft gefocöt nodj en foebt / Dan Hen* 
luiDenteonDcrHouDeningoeDcb?cDe/ iufïe en filter 
Hoe tod Dat Dc bofe en blocDige toapenen / Die Hp ge* 
b?iubttot berDerffeniiTe banDenSanDe/ feerblaer* 
Ujb contrarie betoijfen : Ijp fciD/ DatDP/ feDertbat 
HP op’tbafled ban karnen ië gebomen/ De Staten 
Dtbtoilë berblacrt Ijceft/ Dnt fijn meninge fulp ië ge* 
toeeft: ja Dat IjpmetterDaeD Dat HaDDe berblacrt etï 
Daer toe gep?ote(leert/ maer (feggenfe) Dat fijn mec(ïe 
p?opoojlen en mamere ban Doen mcrbdtjbe getuige* 
mtTegabenbanccn bierige begeerte Die BpHdöDc cm 
toeDcrom te ontfteben DeinlanDfeoo?loge/ Detoelbe 
ten tijDe ban fijn bomfte D00D en gcflillet toaë Doo? De 
pacificatie ban «©ent/ en Daerom/ fo Hp na langer 
cnbeeltooo?Denen toeigcringe De fdbein’tetnDege* 
accepteert HaDDe / Ijccfc Hp De felbc gefocHt in alle 
manieren bracHtdooë te maben/ berblarenDcopen* 
baerUjbben^tatenbat Hp gercfolbeert toaë om 00?* 
log te boeren tegen Den©?incc ban ©rangienen Die 
ban l^ollanD en EcdanD / ntanenDc De Staten Dat* 
fc Die fouDen acnnemcn op berbinteniffe ban Haer* 
lieDer gelofte/ Die 3p geDacn HaDDen ban te cnDec* 
HouDen De iloomfe CatHolijbe 0digie/ en DegcRoo?* 
facmDdb Dicmcn Den ConinbfcHnlDigtoaë/ ’t todbf 
5ijn ttoc o?Dinairentom-ncnficl)tcn/ onberDetoelbe 
Hp ië becbctibe Dc ledijbReiD ban fijne pnjTicn: ber* 
Halen boo?të füne openbare en ijcimdijbe HanDelin* 
gcn/Die nergenë anDerë toe cn ftrebten Dan De ^tatert' 
te berboben en in öc toapenen te b?engen tegen Die 
ban ïfollanD cn iEedanD / om boigenDc Den 0aeD 
cn refolutic ban fijnen ^ccretarië <èfcobeDo/ te ca* 

flijben 



Oorfpronk der Nederkndfè Beroerten. 
flijben b’een boo? b’anbete/ en ten faetfïen bèb èïie 
t’famen meefler te toefen/ bat té tefeggen alle gelijb 
(na <£fcobebo té uttleggenbe) te biere en te ftoaerbe te 
6?engen / rta bien 3P refólbeeen Datter geen anber mib? 
bel en toag / om te mogen bomen tert einbe ban fjaer? 
ïufber boomemen. Baer hebt gp (ffcggenfe) fijn 
oprefljte menrnge / be toelfte / al tfi bat bP Die foeftt te 
fcebecftenmet foeteen gefutftecöe tooo?ben / nochtans? 
boo? €>obesi fonbedtnge genabe beeft ontbebt getoeefi 
op ben felben tijb até hP ’tfelbe meenbe te toetft te 
fielten, Bonjan (feggenfe) feit/ batfjpnietenbe? 
geert ban ttoe faben/ te toeten be conferbatte ban be 
Catbolijfte Roomfe Religie/ en be toeberoprerbtmge 
ban b’autoriteit ban ben Contnb : mïtö toelfte ttoe 
potncten bP gelooft benlutbert onbectnebelijb te betoa? 
ten: maeraengaenbe’teerfie/aengèften (feggenfe) 
bat be Religteeen gabe <0ob.ö té / en bat bieniet en 
banboöebracbt bantoapenen geplant nocb gebjubt 
too?ben in be betten ban be menfcben: toat rebenof 
apparentie té baer / te feggen / bat boo? befe boapenen 
bie Bon San genomen beeft/bP foube toillen betoa? 
ten of bouben fiaenbe be Roomfe Catbolijfte Religie/ 
toant boe fal bp bat boen/ falbpterboob B?engenalle 
begene bie befe Religie niet enfuïlen toillen abbope? 
ren* Sftbatbpbefentoegneemt (feggenfe) fo3tjn# 
fe toeberom geballen in eenen afg?onb ban inlanbfe 
oo?logen/ mant baer té een feec grote menigte ban 
bolb/ jaooft&teben/bielieber fouben baer felben in 
flucften happen / ban te bertoacbten be furie ban befe 
«reomen. jRen flet ooft metter baeb/ boe luttel bet 
benfóeifer gep?ofiteert beeft/ bet aennemenbertoa? 
penen in Buitfïanb om gelijften ttoift ber Religie / en 
altebe b?ie Woningen ban ©?anftrijft. Ben hertog 
ban 2CIba en ben C5?oot Commanbeur ban Cafülien 
fnlgoHanb en^eelanb hebben ben ejeperientie gege? 
ben tot baret grote febaben: toillen top ban (feggenfe) 
altijtté fltuiftelen ober eenen (teen / foeftenbe uit te 
ropen met getoelb / ’t gene berbo?gen té in ’t fecteetfle 
ban ber pelen / en niet buigelijb en té ban ban <0ob 
alleen * &o beel iffer af / batmen ban fal moeten toe? 
becom bebefligen b Snquifitie / bernieutoen b’oube 
piaccaten / toeberom oprechten nieutoe febabotten en 
galgen / om ober alle ben Hanbe toeberom te b?anben 
en bangen / enfaccageren een grote menigte ban ar? 
melieben/ biete b?eben 3ijn tebetoijfen alle getrou? 
toigbeib aen 3ijne jRajefleit/ enbetbeboirtotbaer? 
liebernaeflen/ fo berre 3p mogen <©ob bienennatjet 
getuigeniffe baerbet confcientien/ maerlieber/ toat 
peté/ toatrufie/ toatb?ebe fal ’tban toefen* fullen 
top ’t Sanb boo? befen mibbel niet fien geb?acbt in 
tneerber tprannie/ ban bat ooit beeft getoeefi* €n 
aengaenbe ’t anber poinct bartbe autoriteit ban ben 
Coninft en ban be geboo?faembeib bie men bem fcbul? 
big té/ bie bP feib bateenige ftetterg en oproerige 
menfcben ftern foeften te benemen: bit (feggenfe) 
toerb qualijft ten p?opoo|ie geallegeert tegen een natie/ 
bie baren natuerlriften ïgeerefo getrouté/ja be getrou? 
fiebieonber ’gSbemeté ftappemag toefen/ toant na 
bienbatfo beiequabe omhalingen en onmenfcbelijfte 
to?eebbeben/ tpratntienen berb?ucbingen fo beel jaren 
geleben ban be bienaers? ban fijne Jfêajefleit fonber 
«enige Dope ban beteringe/ en ban fijne liBajefteitge? 
tolereert ja gefabotifeert/baerlieben nooit en hebben 
bonnen betoegen om te berliefen b’affectie tot baer? 
Imbernatuetïijhcn pince/ ombenlutben te toerpe» 
inbe befeberminge ban eenen b?eemben l^cer/fo mag? 
men baer uit toel ttcjjtelp berflaen/ batjp niet en 
hebben toillen bermmberen of toegnemen b’autori? 
teit ban fijn iRajefleit / of baerlieben te buiten gaenin 
«en poinct alleen ban be geboo?faembetb biefe bem 
fcbulbig 3ön/ böer na toerb onberfoebt of bet bolb bair 
^pangien ben toel fo bafl iö boubenbe in be beboo?lij? 
be geboo?faembeib ban fijne jBajefleit / en toerb be? 
toefen bat bie op berre na niet en bomt totte reputatie/ 
autoriteit engebob/ bat bP bertoaer$-ober gebab 
heeft / en men nu ter tijb bem allen uren noch bereib 
té te geben/ ifimaer alleen batbP boo? fijn genabe 
anjStoilconfemeren eenen goebenepberfefeerben peté 

en onsi gebogen onfe petten en pfbtlegten / gelijb bP 
bie ban ^pangien gebaen beeft / top 3ijn bangereet 
(feggenfe) fïjne jRajefleit bie geboo?faembeib te be? 
toijfen/ niet alleen bie men bem fcbulbig té boo? ber? 
binteniffe ban goebe ©aflfaien en (©nbcrfatèn aen 
baerlutbec natuirlijben pince/ maernocb meerbec 
en nautoer ban bie ban^pangien felbe/ fo berre bP 
onöboetbefelbe gratie bie bpljen-liebenboet / bat té 
onö te goubemeren bp bolb ban beu Slanbe / en maïn? 
teneren ’t gene bat ban toegen ’t *6obbelijb en ïlBerelt? 
lp recht een pince fijnen ©nborfaten fcbulbig w en 
’tgene bPbp fólemnelen eebebcnluiben beeft geftoo? 
ren / en baer op bPban fienluibenté ontfangen boo? 
baren©berflepince. ^oeniftban (feggenfe) niet 
ban nobe getoeefi om bier oo?fabe / bie Bon 3an p?e? 
tenbeert/ öetoapenen genomen te hebben / toant 3p 
fouben nooblooss toefen. 

Hu belooft ÖP (feggenfe) bat até befe ttoe poinc? 
ten batelijb te toerb geftelt toerben / bat hp fal in flate 
bouben alle be pibilegien ban ben =£anbe / en alle fa? 
ben toeber (lellen in ben felben toefen en fó?me ban 
<©ouber»ememe / alfl toao ten tijbe ban Éeifer Carel 
bebtjfbe/toaerin groteiijr (feggenfe) te bemerben 
té/ bat bP uit enbel argbeib en calumnie flilftoijgenbe 
laet baren alle inentte ban be pacificatie ban <6ent/ 
bienoebtaner bpbem felben fo folemnelp belooft en 
geftoorenté en bp ben Coninb geratïftceert / enopbe 
toelbe bp bertoaerO-ober i# ontfangen getoeefi boo? 
<8ouberneur. iKaerinflebe banbtert fieebtbp baer 
in be banb een fo?me ban <©oubernemem bp tijbe 
ban be feeiferlijbe iBajefleit/ toel toetenbe batöp/ 
bat poinct eenö bafl bebbenbe/ fal mibbel Ijebben om 
geheel te niet te boen beboo?fcb?eben pacificatie/ en 
alfo op een nieu bertoechen be inlanbfe <©o?logcn / om 
bem te toaffen in bot bloeb ban bit arme bolb/ en 
boo? mibbel banbe inlanbfe ttoeb?acbten b’eenè be? 
berben boo? b’anbcre/ om naberbanb/ fonber grote 
moeite/ moebeen matte maben/ en te fluiten inbe 
ïiebieban be ^paenfefïabernie/ toant boo? bat mib? 
bel foube men moeten toeber in flate (lellen be o *. 
rigoreufe piaccaten op ’t (lub ban Religie / oprechten 
b’^jnquifitie/ uitropen bie niet geheel gefinten 3ijn tot? 
te Catholijhe Roomfe Religie/ ontfangen fulbe <0ou? 
berneuté alfmen benluiben fal toillen geben / gebo? 
gen’t boutoen ber Caflelen/ be bcrfleibinge ban be 
b?eembe <©arnifoenen / ’t fp ban ^pangiaerté / gjta? 
lianen of anbere natiën / metten bo?tflen gefeibmen 
fal moeten geheel te niet boen be pacificatie ban 
<0ent/ en toeberom trebenin be inlanbfe Bozlogen. 
i|et té be moeiten toeert (feggenfe) teaenmerbenbet 
ae^ en be aenlochingen / baer mebe Bon <3an be goe? 
be patriotten foebt te treeften in ’t net ban fijn bcb?og/ 
ÖP feib bat bc^iteben Behoren te toeigerenalle <©ar? 
nifoen/ onber’t berelban batfe 3tjn onber be geboo?? 
faembeib ban fijne jBajefleit i fiet baer boo?toaer een 
aetbigetreft. jBaerfalmenooft pemanbenbinbenfo 
foten btoaesi/bie rnetne bat Bon ^anbe fleben fal 
betoaren fonber <0acnifoen / na bat bie eeng fullen ge? 
fielt 5jjn in fijne banben i toeet men niet boebinig bet 
recht té ban ben Bo?log* be toelfte ten einbe 3ijnöe 
falmen baer noch Caflelen maften / onber ’t berel ban 
bie teberfefteren boo? fijne JHajefleit / enbe goebe te 
betoaren tegen be quabe. Sn bier boegen batmen ben 
foube qujjt maften be folbaten ban ben Hlanbe ge? 
boten/ en bie flnjöen boo? be b?Pbeib en toelbaren 
ban Dien/ en te ontfangen in baer plaetfe ^pan? 
giaerben en Stalianen / bie ono met getoelb fullen af? 
nemen butéb?outoen en ftinberen / buté/ bof en goeb/ 
ja al ’t gene top ter toerelb hebben/ bat té metten 
bo?tflen gefeib/ om teneeutoigen bage geb?eibelt te 
toefen met een Cafleel / bat té met boepen aen banben 
en boeten / ten einbe bat top ten eeutoigen bage 
fouben b?agen bet gareel bat Dpoité foube toillen aen 
boen. 

3©ant of bat bp ailegeert bat bP tot mi toe gee» 
«Barnifoenen en heeft geletö in be ^teben: top fullen 
baer af getuigniffe b?agen bie ban Hamen/ Êoben/ 
2llerfcBot/^ichem en anbere/ en aengaenbe bat Dp &e? 

looft 

^45 



Het twaelfdé Boek. 
looft geen bpanDfcBap te betoijfen/Dan te bpanDfc fjap- 
pen boen ftiüen / of gebonDen toeeben in De toapenen: 
baer af geb?agcn fp Baer tot Bet getuigentffe banDe ar* 
me <Do?penban 2ö?abanb/ Die geb?anbfcljat Bebben 
getoeeft / en noef) DagelijBö too?Den gerooft en ge* 
plonbert/beel arger ento?eber/ Dan of ’t toaren (Cue* 
Ben / flabenof co?faren/ fonberBen-IutDenteBouDen 
eenige geloften/ capttulatten of eeD Dtemen Ben ge* 
DaenBeeft: gelijB blijBtbpDeejeempelenDan^icBem 
en Uibelle / ban De toelBe in D’eene «&taD / tegen De 
gelofte geDaen / Dintooonöcrö feer DeerlijB Bebben 
bermoo?t getoeeft:/ en fcBtcr gebtlt: en in D’anbere 
^tab Bebben De fielte en geguet(ïe folDaten Doü?|te* 
Ben getoeeft/ fofp ftaer meDe-cjefcIlen bolgben/ aeft* 
terbolgenbe D’accoo?t Dacr af gemaeBt. «§iet Dacr 
’t goeb tractement Dat BP belooft Den goeben en ge* 
tröutoen baffalenen onberfaten/ om De toelBe DatBp 
toil Datmen Bent bictualie b?enge / en Datmcn De 
Buifenniet enberlate/ banb?efe Dat De ^pangiaert 
niet en fouDe genoeg binDen/ om te berfaDen 3ijn 
bcgeerltjBBeDcn en Inden, ^aeena (feggenfe) Bomt 
<Don3(an rotten geeftclijBen daet/ totfabeur ban De 
toelB BP feib Dat Defe tegentooo?bige oo?log geboert 
too?b. i|p fouDe toel toiilen een mtDDel binDen om 
jtjnonBniiDBiec tefapen / en De geeftclijBe perfonen 
tegen D’anDece opteropen/ en Dat tocber-3ijDig: Bo* 
penbe Doo? Defen miDDel Baed te Bomen ten einDe 
ban 3tjne aenflagen/ maer De geeftclijBe perfonen/ 
De toelBe beBo?en te toefen <©eeddi)Bc en <6obb?uc0# 
tige mannen/ en fouben Baer-liebcn niet toilïen fo 
Blein aeBten / noclj De bereenigingc Die fp t’famen met 
D’anDete Staten geftoojen Bobben / nocB ooBftetDc* 
botr tot Ben DaDcrlanb/ Dat fp Ben fouben toiilen 
boegen mette berb?ucBerö ban ’t felbe / toant Boe 
fcBonengelaet3P tonen / ’tiö feBer Datfe BomcnDetot 
ïjaer boo?nemen (’ttoelB <©oD berljoeDen moet) De 
<0eeftelijBfteiD niet meet en fullen fparen Dan b’an* 
bete / alleen bettoacbtenbc Den bequamen ttjb/ niet 
meet fpatenDe De Cloofterö en getopbe plaetfen / Dan 
D’anbet / ia tot Die te bcrb?anben / alö geblcBen iö 
omtrent ©ilboo?ben en $oben / en in Den Eanöc ban 
Sturenburg/ Daet fp Diberfc berb?anD Bebben. ïDaer* 
om en moetmen Ben niet laten bcD?icgen Doo? Defe 
beufelingeban <Don(3ian/ DieinD eenBanD’tftoeett 
D?aegt en bpet/ niet tonenbe mette toerBcn Dan een 
to?eeD en bloeD gierig Bette / Daet en tuffeften onö toil 
fefteten metten aegs ban een ftuB btooöö/ DatBP iö 
BüitbenbeinD’anberDanD/ en teil Dat top gclobenbe 
fijn öebHcgclijBc tooo?Den Bem fouben fjouDen boo? 
een lief Bebbet ban papö / rude en b?cbe/ luttel geben* 
BenDe Bet p?opooft / toelB BP o?DinaerltjB plagt te Beb* 
ben in Den monb/ feggenDe Datmen fouDe gcloobcn/ 
niet fijn tooo?bcn / maer fijn toerBen / gemcrBt Dat 
fijn toerBen BlaerljjB betotyfen/ DatBp niet en begeert 
Danonö te Btijgen in ’t net / Bet toelB ^pangtenonö 
obet lange bctepD Beeft / op Dat fp onö fouDen Doen 
ballen in Bare to?ccDe Blautocn / BopenDe en Baer 
berocmenDe/ Dat fp fullen teBenen in ’t aenficBt/ ge* 
ïijB <&laben/ alle De gene Die fpnict en fullen toiilen 
to?eebelijB',tlcbcn nemen/ toant Bet iö feer groot a* 
bups? / te Denfien Datmen fouDe foetigfieiD trecBen/ 
«pt eenfontepn Die bol bitterBcitöiö/ ’tbat en Ban 
niet nptgeben ’t gene Darter niet iniö/ De ^épangi* 
acrtiöfecr BobaerDig/ to?aeBgierigcntp?annig: en 
menen top Datfe onö geb?acBt BebbenDe mette toa* 
penen onDer fiibjcctK/ lieffijB en b?icnöelijB 3ou* 
Den tracteercn* lact onö boo? onö dellen De ÉnDia* 
ncn/ en onö boo? oogen leggen Dat onfe naBomerö 
fullen getractccrt too?Den aio Die: laet or.0 ooB fptc* 
gelen aen Die ban <©?anaDe / De toelBe tegen alle trou* 
toe / gelofte en eeD / geBanDclt Bebben getoeed Doo: 
De foetigBeiD en goeDemerenBeïD ban Den felben ®on 
gjan/ in fulBer boegen Dat ft» ten eeutoigen Dagen 
fullen Dienen / tot een eyempel ban De eUcnDindc 
^atien Der 3©crelD: en lact onö DenBen / Dat Defe Die 
onö boo:BouD Defe fraepe loBmefen / De felföe man iö 
Die D’oo?faeB getoeed Beeft/ ban DeDooD ban toiilen 
onfen natuivlBBen f>ince / toettig en eenig ^oneban 
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fnne jBajedept. €n inDten batter in onö licfjaern 
deeBt een Druppel bloeDö ban onö <©uDerö/ of een 
Blepn bonrBen baneeren inonfeiBerten/ laetonöeec 
Biefen een eerlijBen DooD / ban een fo eerloofe en fcBan* 
belijBedabernpe. 

3|oe toel / id bat top aiieenlijB toiilen refolbeeren om 
b?oomlijB te befcBermen onfe topBepb ban Baer-lieDec 
joB/ onfe BoofDen ban Baer-lieDer boeberije/ onfe 
Bupfb?outoen en BinDeren ban BaerlieDeronBupfBe* 
Den / en onfe goeDen ban Baer onberfaDelijcBe gierig*(f* u‘ 
BeiD: iB en ttoijfele niet / <6oD Die falfeer Baed ter ne* 
Der toerpen en bernielen De groote BobaerDpe en opge* 
blafentBeiD ban De tprannen/DiefonDer eenige reDett 
of rccBtbaerDige oo?faBen/ Bier Bomen uit «^pangien/ 
om tegen onö te boeren een tojeeDen enbloeDigenoo?* 
log /alö of top niet gebo?en en toaren / Dan om te Die* 
nen tot een roof ban Baer-lieDer onberfaDelijBe begeer^ 
JijBBeDen/ en tot een boetbanB ban Baer onberDiage* 
lijBe BoobaerDpe. ^egoeDe^oD Die Den BoobaerDt* 
gentoeDerdaet/ en fal onö niet berlateninonferecBt* 
baerDigefaBe. 3|et Bangt alleen aen onö/ Dat toplie* 
ber moet nemen / en onö niet meer en laten beDjie* 
gen ban Baer-lieDer baife enbeDyiegelijfie perfuafien/ 
Dan onö te laten bcrD?utBcn ban Baer-lieDer bloeDige 
en grijpenDe Blautoen/ toaertoe (feggenfe tot be* 
dupt) id Dat een pegeltjB toil fjjn toomigBeiD too* 
nen/getroutolijB Dacr in emploperenDe De miDDe* 
jen/ Die Bern <©oD ijeeft gegeben/ Bet iöfeBer Dat 
top feer Baed fullen onö liebe ©aDerlanD toeDec 
geBeert fienin fijn oube deuren boo:fpoeD/ en alle 
onfe bpanDcn confupöin Baer-lieDer opgeblafen Boo* 
bacrDpe. ' J 

^eBere tijDDaer na Beeft ^ongfan Doenpublire* 
renenberBonDigen/ DitnabolgenDe Paccaetbpbett 
ConinB gegeben tot jlaD?iD in ^pangien/Daer bp BP 
onDer anbere / De Staten <©enerael en particulier ge* 
bteD te fcBciDen/en niet te bergaDeren/fonDer fijn of fn* 
nen <©ouberneur generaelö confent/ DerBlarenDe boo? 
nul en ban ontoaerDenal ’t gene bn BenluiDen anDerö 
fouDe toerDen gerefolbeert of geo?Dineert / berbiebenbe 
ooB Den onDerfaten/ gene fcBattinge te betalen Doo? Ba* 
reojDonnantie/caderenDe ooballe^dicieren fopolf* 
ttgue alö militaire/Die niet en bolgen De partpe of 3ijDe 
ban 3^on 3fan en meer anDere faBen/fo men bp ’t felbe 
placcact fal mogen fien: en uit Den Date en boo?reDen 
ban ’t felbe fal Den lefer Bonnen fien en berdaen in toat 
reputatie en acBtingeDeConing De Staten in Die tijD 
Beeft geljaD/ en met Dit paccaet Bebben Ben na De 
(crcbeö/ eenige jfifcalen ban Den <£ertfBcrtog beBol* 
pen in $?oceö tegen feBer J|ollanDfe €Delen/ om niet 
te redittieren Derfelber goeOcrcn/ Diegeconfifgueert 
toaren getoeed/ fo ter gelegenOer tijD fal berBaelt toet* 
ben: Dit §placcact toaö lupDejiDe alö bolgt. 

Philips by der gratie Gods Conhtk van Cafiihen, &c, 
Dommateur in Ajia en Africa. 

|sT Adien het kennelijk is, dat niet tegenftaende alle 
^ goede devoren die onfen feer beminden en lieven 

goeden broeder Don Johan van Ooftenrijk, Ridder {Jfg 
van onfe Ordre, Luitenant, Gouverneur en Capitein tnnhUarf 
Generael van onfen Nederlanden, dooronlen bevele, 
t’zedert fijne aenkomfte in de voorfz onfe vaderlijke 
Landen gedaen heeft, om af te leggen, te bevredigen generale 
en in rufte te ftellen, de oneenigheden en inlandfe oor- &tatatf 
logen, die hy t’fijnderkomfte’tvoorleden jaer in de 
felve Landen gevonden heeft, fo dat door Godesgena- officia# 
de, de faken fulks begonden haer te voegen, datmen n,ft 
haeftelijk hadde te hopen deganfe verbeteringe totten 
vrede en rufte der voorfz Landen, in welken nooit en ban ©on 
was noch ook en is onfe uitterftc meiningedan tebe- 
waren de eere Gods, de Roomfe Catholijke Religie, KJ" 
en ons de fchuldige autoriteit over onfen onderdanen} fejn. 
nadeGodlijke en wereldlijke Rechten, zijndeonfen 
voorfchreven goeden broeder ontfangen voor Luite¬ 
nant, Gouverneur en Capitein Generael der voorlz 
Landen , en gelovende dat de faken dagelijks toe 
meerder rufte der voorfchreven Landen moeften 
ftrecken, en onfen goeden bieder gere/pedteert wer¬ 

den 
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den na behoren , houdende onfe plaetfe , defen onaen- 
gefien, de Staten Generael vergadert zijnde in onfe 
ftad van BrufTel, en hebben door haer beleid en prac- 
tijken niet afgehouden, gelijk zy ook niet ophouden, 
de faken tetroublerenen verftoren, en onfe onderfa- 
ten wederom te ftellen inden brand van inlandfe oor¬ 
logen, en veel meerder en wreder als te voren. En 
dat meer is , hoe wel onfen voorfz goeden broeder 
voorwendende vele goede en bequame middelen om 
de voorfz onfe landen wederom te brengen totterufte 
en vrede die wy begeert hebben, en noch begeren te 
fien, en dat van onfer zijden alles wat mogelijk was 
gedaan is, om fo vele quaden en onheilen te voorko¬ 
men, als uit de oorlog in de voorfz Landen fouden 
konnen ontrijfen, en om voor te nemen het remedie 
van dien, en der felver redudfcie niet hebbende kon¬ 
nen verkrijgen of erlangen onfe meninge en begeerte, 
die nooit anders en is geweeft , als gefeidis, alsdefcl- 
ve wederom te brengen totte behoudinge van onfe 
Roomfe Catholijke Religie, en onfegehoorfaemheid, 
gelijk die geweeft is ten tijden des Keifers onfen Heere 
en Vader, die God in fijn rijke hebbe, fo is nodig ge- 
weefttotte wapenen te keren om te verkrijgen ’t gene 
voorfz is, waer van, fo de faken niet beter en gelucken 
als tot noch toe, en dat de yoorfz Staten niet en keren 
tot het gene hen fo rechtmatelijk is gevordert van on- 
fent wegen, mogen vele quaeds en fchaden gevreeft 
worden ,fo God door fijn genade daer toe de hand niet 
en bied, en bewegende de Prelaten en Edelen, en alle 
andere onler onderfaten, om haer felven te kennen en 
ons de behoorlijke gehoorfaemheid tebewijfen, om 
welke redenen, wy forgvuldig wefende over ’t welva¬ 
ren en de rufte onfer voorfz onderdanen, en als een 
goedertieren en fachtmoedig Prince, wenfchende ook 
van onfer zijde die geftelt en gebracht te werden op 
den rechten weg,hebben wy met grote en rijpe delibe¬ 
ratie en raed uit onfe fekere kenniffe en Coninkl. magt 
en hoogfte autoriteit geboden, en gebieden, allen on¬ 
fen onderfaten, van wat geftalte qualite of conditiën 
die fijn mogen, fo Prelaten en andere geeftelijke, Gou¬ 
verneurs, Raden, Heeren, Capiteinen, Officieren en 
Jufticieren, Staten Generael en particulier, en gene¬ 
ralijk alle onfe onderfaten, onfen goeden voorfz broe¬ 
der te gehoorfamen, als onfen Luitenant Gouverneur 
en Capiteiri Generael, en genen anderen wie hy zy, 
en dat op peine van ongehoorfaemheid: en hebben 
daerenboven geordonneerr en ordonneren uit gelijker 
macht en autoriteit eenen jegelijk der voorfz Staten, 
vergadert in onfe ftad van BrufTel ofelders, daerzy 
Zijn of wefen fullen, datelijk terftonds na fijne Provin¬ 
cie en woonplaetfe te vertrecken, niet tegenftaende 
’t verlof dat zy fouden mogen gehad hebben, van on¬ 
fe voorfz goeden broeder, fcheidende en brekende ha¬ 
re voorfz vergaderinge alsgefeid isdiewy hebben af- 
gefchaft en fchaffen af mits defen, uit onfer voller 
macht, die van nu voortsaen verklarende nul en van 

hebben gerevoceert en herroepen, revoceren en her¬ 
roepen de machten en commiffien van elk een van dien 
mitfdefen, in dien fyniet en fijn by den perfoonvan 
onfen goeden broeder, ’t fy Raden van State, Hoof¬ 
den Prefident, Raeds-heeren , Treforiers, Commi- 
fen, Ontfanger Generael, SecretarifTen, Greffiers, Ca- 
mer-bewaerders, Treforiers van oorloge, Commif- 
farifïen van monfteringe, Controrolleurs van gefchut, 
en generalijk van allen onfen Officieren van den Ho- 
ve , hem verbiedende de bedieninge en handelinge 
van haren voorfchreven A nipten relpe&elijk, ’tfy van 
ftate, Juftitie, gratie, onfen finantien en domeinen, 
en allen faken hoedanig die wefen mogen , op poe¬ 
ne van ongehoorfaemheid , en nietigheid van haren 
doen, en ons daer voren te verantwoorden in haren 
eigenen natnen: en boven dien om datmen depen- 
nigen van onfen Domeinen , beden j finantien en 
anderfins gebruikt en misbruikt, en dat de welke van 
ons gene machten hebben, eenige tijd herwaers,be¬ 
volen hebben, en bevelen over onfen penningen, bui¬ 
ten onfen weten, of onfes lieven broeders, hebben wy 
verklaert en verklaren van onwaerden, alles wat by hen 
is geordineert of bevolen te betalen, fonder onfe teke- 
ninge of onfes lieven broeders, in gewoonlijker for- 
me, ’t fy beleggen van renten, penfien, wetten, en trac- 
tementen van officien, laftende onfen kameren van 
Rekeningen tot Rijflel , BrufTel, Aernhem, en Ut¬ 
recht , in geen rekeninge te pafferen noch t’alloueren 
eenige fommen betaelten opgebracht anders dan voor¬ 
fchreven is, ook op poene van ongehoorfaemheid, en 
ons daer voren te fullen verantwoorden in haren eige¬ 
nen namen. Gelijk wy van gelijken verbod doen op 
gelijke poene allen Officieren, generale en particuliere 
Treforiers en Omfangers, niemanden eenige pennin¬ 
gen ons toebehoorende, te betalen, ten zy die onfe or¬ 
dinantie of van onfen beminden Broeder fchriftelijk 
hebben , en op dat de fake iegelijken ter kennis kome, 
willen wy dat defe tegenwoordige over alle plaetfen 
van derwaers-over onder onfe gehoorfaemheid ver¬ 
kondigt werden , ter plaetfen daer men gewoon is af- 
lefingenen verkondigingen te doen , en dat na deco- 
pie der felver onder den Zegel autenticq , ofgetekenc 
van een van onfen SecretarifTen, welken volle gelove 
fal werden gegeven als defe tegenwoordige. Bevelen 
van gelijken en het belieft ons dat defe gedrukt werden, 
op dat niemant oorfake van on wetenheid voorwende, 
en tot getuigenis defer hebben wy dele met onfen na¬ 
me geteikent en onfen groten Zegel gedaen aen- 
hangen. 

Gegeven binnen onfe ftad van Madrid in ’t Rijke 
van Caftilien, den eerften February in ’t Jaer der gena¬ 
den 1578. ftilocommuni> van onfen Rijken, nament- 
lijk van Spangien , Sicilië, &c. het 23, en van Na¬ 
pels, &c. het zy. Ondertekent Philippe, en op de 
plijkeby denConink, A. Dennetiers, en gefegelt aen 
dobbelen fteerten des groten Segels in roden WafTe. 
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onwaerden, en dat tot zy door ons of onfen voorfz 
Luitenant Generael wetielijk fullen geroepen wefen 
na gewoonte, en ’t felve verftaende alfo van de particu- 
iere Staten van yder Provincie, affchaffende en cafle- 

Irende alles wat de voorfz Staten Generael of particu¬ 
lier m*ogen gedaen, gehandclt, ofgecontracfteert heb¬ 
ben, met wien het ook zy, of onfen volke opgeleid 
tot wat tijtel hetzy, tfedertde laetfte troubelen. En 
ware het fo dat de voorfz Staten hen vervorderen van 
nu voortaen-eenige impofitien te ftellen ’t gene gefeid 
is, wy gebieden onfen onderfaten hen niet te gehoor¬ 
famen, nochte vamhen eenige fchattingen te laten 
heffen, ten zyt’onfer ordonnantie, hen gebiedende 
die te wederftaen by alle middelen , diezy bequaemft 
vinden fullen tot haerder rechtmatigebefcherminge. 
En mitsdien het onfen Raden, als van priveenraed 
van finantie, die geordonneert zijn om onfen voorfz 
Gouverneur Generael te helpen en fijnen perfoon te 
volgen, ’t welk eenige tegen woordelijk niet en doen, 
vervolgens ook niet en betaemt, dat zy eenigfins ha¬ 
re eigen machten en commiffien gebruiken, die zy 
van ons hebben achter fijnen voorfz perfoon. Wy 

(^fëtrentoefentijbfo b«ftbeïtcere bantCamBor* 
'"'ge/be toelbe #berfte luitenant toag getestjï ban «&an 
ben <0?abe ban Boffu / m Defelbe bie’tötrecbtge* 
bangen gelegen Dabbe/ alötopin’ttienbe ^oebbee* mmt 
Daelt Debbcn / beftelltnge Debbenbe ban ben Coninb timueiw 
^ebafiiacn ban 3Bo?tugael / tn’tlanöbanCïeef tien S 
benöelen boet-bnecDten/ öacr bp Dberfle ban fouöe fai,öf£> 
toefen / aengenomen / en fouöe tot sijn luitenant fytfc foifawi 
bentCntniegban 2CnöerlacD getoefene ^Mfifaertten a™/tot 
2öecge/ DP berfcbJeef 00b eenige banöe afgeöanbte t,a„öe„ 
foltraten / öïe onöer ben <©?abe ban 25offu geöient contnft 
Dabben / baec onbec 00b berfcfjeiöen J^ebedanberö 
toacen / fuïjc bat DP binnen boeten tijbe 3ijne ©aenöebS (“siJ-.j 
bol baööe / toefenöeonöeröefelbc belefolöaten lange ’ 3 
gebient bebbenbe/ met toelb bolb bp na pgtugael/ ten 
öienft ban ben felben Coninb/ fouöe reifen/ om ge* 
bzuibt te toeeben tegen Mulei Maluco, bic fijnen tooe» 
bet Mulei Mahumet (biebp ben Coninb ban $o?tu* 
gael geblucBt toatf) uit öe Ktjben ban $e$ en jBarco* 
cobetb?eben Dabbe/ atë top tet gelegenbec plaetfen 
fullen herbalen. ^etübinge banbetbergaberenban 

bit 
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ï3ü boih / toag nfet alleen den S&oïlanderen / maer oofc 
öen andere |320bincienfufpect / de toelhe niet cn hom 
öen gelopen / dat dit bolh na $o?tugael foude treefeen/ 
b2efenöedatditeentrehtoas* Pan &on San/de toel; 
befpb?eegdenofhPdaer mede ö’cenofd’anderelifli; 
gen acnflag faude mogen boo? handen Rebben / toaec* 
om fa terfïond op alle De flromcn o?d?c gefield / en aen 
allen toater-fleden en (tornieren gcfch?cben hebben/ 
goede acht op dit bolh te nemen/ datfe in gene flech; 
ten of (leden of op ’t land toegelaten en fouden toerden 
te bomen/ ten einde men daer doo? in geen perijhcl/ 
noch ftoarigOeid en fotide geraden : doet) namaels* 
heeft gebieden datfe boo? den Contnh ban $02tugael 
aengenomen toaren/ en fo peeftmenfe / doch met boo?? 
fichtiglfjetd en goede acljmcminge laten pa(Teren.<©aer 
3tjndertoeinigaftoederom Ijaet moeder t’ljuidgeho; 
men / alfa fa meeft al berflagen toerden/ en de refie tot 
flaben gemaeht / ban de toelhe namaels* een ïfallando 
edelman ban de fïamme ban $pnfen t^eere ban <©f* 
fem / na cenige jaten b?p gedocht 3tjnde t’huis* quam/ 
en alhier in 3pn ©aderland en onder 3ijnb?iendeu is* 
ge(lo?bcn. 

S<& nu geen hope meer en toas* dat 3£on San uit het 
land bpaecoon faude bertreeden/ en defecte ban 

geiled toederom toad bertroeden / en datmen niets* 
goedd meer en toad bertoacljtende / fo potde de ï>2ince 
ban ©rangten doodden €ett3hertog (eer aen / dat de 
Staten op hare faden terflonü (ouden boo2fienenop 
af led goede o?d?e (tellen/ niet alleen om defenftbe maer 
omoffenfibe op?loge tegen San te boeren / om 
hem uit het beid te flaen / of ten minften ’tTiooft fulr te 
bieden dat hP gene lieden en faude d02den acntafien of 
belegeren/radende henluiden ebcntoel haren (tact ban 
oo2logetoelte maden / ten einde 5pniet mcerbolr en 
(ouden aennemen dan fp racd en fouden toeten te bèta* 
len/ en dat ood fo/ (detoijle de faden cn uitgangen ban 
der oo?logc onfehet gaen / gelild fp-lieden alrede be* 
p?oeft padden) het gebeuren mochte / dat d’eene §B?o; 

Stcfoïu. pincic of d’andere daer de oorloge meeft op bielc / fo o; 
t ie üan pecpasicn toetdc datfe boo? een tijd fjaer quoten of po?; 

tien niet en fouden bonnen opb2engen/ dat d’andere 
oorloge daer in p?obifionelijh defelbe fouden moeten te bate 
offenfyf (©petfulr toerd een p20btfionele ftaet gemaedt 
"Scn op 400000 gulden ter innend daer op men te belde 
©cu fouöe houden/ Behalben de 02dinarife garnifoenen/ die 
aan. t1hc|)?obincie faude hebben te houden/ doel) ebem 

toet daer uit mede betaelt fouden too?den/ 14°° rut? 
ter0/?oolancenen 500 Harqttebufters* te paerde/en 
boetbolr 15400 hoofden / behalben’t fecoure* datmen 
fouDc mogen behomen ban de Coninginne ban €nge; 
land / boigende’t accoo?t met haer bpöen jjfèarqiJtö 
ban l§ab?e gemaedt: maer alfa de $?ince ban 0ran; 
gien fufitneerde dat defen ftaet niet genoeg en toast om 
oo?Iogc offenfibe te boeren/ fo fijn noch ingetoüligt aen 
te doen nemen doo? hertog i^ans* Cafmtirus* f)als*- 
grabe/ 3000 ruiterenen 3000 boetdnechtcn. iBaet 
alfa de Coninginne banCngeland daer naomeenige 
refpecten en infichten / betoeegt is* geto02dcn geen bold 
uit Cngeland te fenden / maer de Staten te behelpen 
met een ander middel / te toeten met geld en haer ere; 
dit / foiömen gercfalbecrt getoeejt daer op Doo? den 
boo?noemOcn Cafimintö noch te doen lichten / boben 
deboo?f3ruiteren enboctbold bp den Staten al in ge; 
toilligt/noch 2000 rutteren en 3000 ^toitferp/ en dc; 
toijle daer bp P20bifie becl gereet gclds* mofi toefen tot 
aenneminge of aenritgeld en loongeld ban ijetpeer; 
de bold cn boetbold / fo 3ijn berfedeiden CommifTa; 
riffen afgcbacröigt aen de $?obincien / niet alleen om 
de 02dinarife quoten te bo?dcrcn / maer ood om die te 
bermecrdercn/alfodegeconfenteerdc 400000 gulden 
termaend «daer toe niet gcnoegfaem en toaren / doch 
om dit fo becl te boo2deren a$ mogelijd toaö/ heeft de 
pince ban €>2angien fo toel gebefoingcert mette»; 
gtftraet ban 3Hnttoerpen/ dat defelbe op ten 12 
h?uarp geconfentcert hebben 43?ompteIijft bp manicre 
ban lettinge op te b2engen 1 ioooo gulden / daer ban 
m afdo?mtge en mindenage gctelt en gelcbert 3ijn aen 

handen ban ^afper ban ^urich/ de fomme ban 
56550 cijjcdaeldersi/ tot 48 ftuibersi 25?abandss ’t ftud/ 
belopende in guldens 10 7464 guldens*/ om bp den fel; 
ben ^urich geimplopeert te toerden / te toeten aen 
hertog San Cafimiru^ infrandfoo?t boo? 3önaen; 
ritgeld en loopgeld boo? 3000 ^uitfe ruiters* en een 
regiment boct-dncchten 27000 rij]c-daelders* / aen 
<©?aef ^ualterban ^toertfenburg boo? 3ünaenrit; 
geld ban 2160 paerden / 12960 gelijde daelders*/ 
aen den insardgrabe banï|ab2e boo? aenritgeld ban 
1500 paerden/ 9000 geipde rijrdaelder^ in ^an*= 
burg/aen aBolmcrthoufen boo? 3ijn aenritgeld ban 
1000 peerden/ 7000 gelijde njrdaeldcrss in Colen/ 
aen isober boo? het aenritgeld ban 600 peerden/ 
3600 gelijde daelders* in 5fcandfao?t/ en noch boo? 
een regiment dnechten/ 3000 gelijde daelders** 
i^eere ^?inceom ood fo beel toeg te nemen dejaloufie 
diehpfagdateenige Éeeten tegen hem namen / heeft 
goed gebonden dat de ^eöcvlar.dfe l^eeren meeft al in ?e©ea"«n 
dienfï fouden toerden geb?uidt/ (hoetoel’tfeibena; wem 
maels* als* fpbele al af bieten quaed bebonden is* ge; £ffn£ 
toeefi) fuld^ heeft de hertog ban Siecfcljot 50 mam Si?" 
nenbantoapenenmabende 250 lancentepaerd^/ de fange, 
<02abebau cgmont onder hem gehad tien baendelen 
foldaten/ eldbaendel ban 200 hoofden / en daer toe 3flDec!l' 
noch 250 lancentepaerde: de<6?abeban25offu 20 
baendelen / te toeten fes* baendelen nieutoe Seder? 
duttfe foldaten en 14 baendelen oude foldaten/ en daer 
toe 40 mannen ban toapenen mahende 200 paec; 
den: de<ö5?abeban Ealaing 40 mannenban toape; 
nen/mahende 100 paerden: den25aronban|Bon; 
tignp tien baendelen mahende 2000 mannen: de l|ee; 
rebani^e3etien baendelen / 2000 mannen: de^ee; 
re ban Cap?es* tien baendelen ban 200 hoofden: de 
ïgeere ban Champagnp tien baendelen: de ï|eere ban 
^oerbebe 40 mannen ban toapenen / mabende 200 
paerden: de Sferen ban<©gnies*/ 25alieul en<Êure 
eltiö 30 mannenban toapenen/bomtt’famen 450 
paerden : de i^eere ©oifijn/ Sohan 25aptifta/ en 
|Bo?nauelbeenCompagnpban 100 i^arguebufierst 
tc paerde: de l^eere ban Cruiningen 400 ruiters*: de 
Compagnp banden l^eere ban<23oingieiS 100 lam 
een: de Üeeie ban ïlunengien 50 mannen ban toape* 
nen/ 250 lancente paerde: del&eere jBarquis*ban 
^ab?e 40 mannen ban toapenen / mabende 200 
paerden. ^e 25o?chgrabe ban <0ent so mannen ban 
toapenen 250 paerden: de^eerebanjprefnop 100 
llargucbufiers* te paerde/de ^eere ^enechal ban ^e; 
negau/en 25aronban ©ille elbs* 30 mannen d’ac; - 
mes*/ 5ijn t’famen 300 paerden: en meer andere 
ïgeeren ban gtialité. €n toerd oohboo? die tijd goed 
gebonden datmen die faude bcrdclen/ om betaelt te 
toerden bp de p?obincien elb in ’t particulier / op dat 
pder 3p20bincie faude toeten in ’t particulier / hoe beel 
boeten paerde bolb pöcr onderhouden faude te belde 
of andere plaetfe tot conferbatie ban’tgencrael/ en 
dat omtefeboutoen guade betalinge/ oftenminfien 
fa daer fnulteofgeb?ehbiele/ datmen faude terfïond 
toeten toacr Ijet geb?eb fcljo?tc. ^och alle defe o?don; 
nantien 5ün doo? ejrperientie metter tijd berbetert. Sfc 
hebbe maer alleen fömmierlpb de fahe toiüen boo? 
(lellen ban’t gene ib daer ban in dien tijde af hebbe be; _ _ 
bonden. €n alfa men Bebonde dat de notelpbe boflen ten Öc* 
ban der oo2logen dagelpbs* Bef toacrden / mit0 de gro= neraei 
tehep?brachte/ die den bpandoob noch al bergader; 
de/hebben de Staten <0enerael moeten opfettenöf; iafïenSo 
berfe generale middelen / maer bebindende de felbe tmpoo 
noch niet genoegfaem te toefen/ hebben noch boben 
dien febere grote impoflen moeten (lellen op d’bictua; t,ecö0B, 
lien en andere toaren in defe landen geconfumeert toer* wngc 

dende / mitfgaders* febere laflen op het inbomen en J?n 
liet uitgaen ban de boopmanftbappen/ nochtans* niet 
fo ftoaer of groot / datfe beduchten dat daer dbo? de 
boopmanfehap (daer op 3? toel berflonden dat het 
meeflendeel ban het toelbaren ban den lande aen toast 
liangende)faude actitcrblpben of gediberteert toerden. 
<ènalfo die ban Rolland cn Zeeland omdiberfeoo?; 
faben en merhelrjhe redeneu 00b bp adbp0 banden 

p?mce 
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m ban j^t'ttce bati Brangien baren <ö5ouberneut / niet gera? 
Si°S? öen en bonben / om eenige gemeenfebap ban De laften 
[atiö ra ban bet oo?Ioge of anDere faben te maften metten an* 
ufnöcn öecen $?obincien: fo Dabben be felbe Staten ban 
£«/ ï^ollanD en Eeelanb tetfionö/na Dat De Staten <0ene? 
Ineen? rael tegcngs Bon San in oorloge getreDen toaren/ 
•refiap metten Staten <®enerael gefjanDelt en getracteert op 
kften* bet gene fp luiben tot onbetfiant ban De felbe oo?Ioge 
pan bec fouDen Ijebben te Doen: te toeten / Dat fp lutDen op 
jojtogeti baer eigen boften met befjoo?lijbe gatmfoenen fouDen 

' limre befetten alle toatet en anDcre «gteöcn ban ïfollanD 
jaubece en ManD/ en Dat fp boben Dien tot Date eigen fco? 
'^owik jien fouDen onberbouDen fobeel febepenban oo?loge/ 
SE’4* alöbpabbpö ban Den $2ince alö ^Dmirael ban Der 
tube §2ce) tot Defenfie ban De DinnenlanDfe toateren / fïco= 
net te menen ribieren/alö tot fuiberingeban De %,ee ban 
Tm af noöe fouDe toefen / en Datfe boben Dien in De anbere 
neet na $?obincien nocb fouDen onberbouDen 27 bacnDelen 
<mk» , linecbten/elbbaenbeltot 200 boofben/en tooruil 
Ee teren. %l ’t toelb bp De Staten ban D’anDere $?o? 
ian be bincien geaccepteert iö getoeeft / maer alö De graten 
iftïe <0enerael nu bebonDen DatfpluiDen Doo? bet aenne? 
?cn men ba*» bele DuifenD <©uitfe en anDere ruiteren en 

bnccïjten / baren ftaet ban Der oo?loge moften bet? 
mectDeten / fo bebben fp aen Die ban IgoUanö en Eee? 
lanD gefonDen / Sonbbeer Soacbim ban Hier / JlBee? 
jterHDolpb ban ©Ipleben en Cbarleö De25eaulieu/ 
omDefelbe te remonftreren De beftoaerlijbljeiD ban 
De booifcbteben laften / en Dat fp Daerom genooDfaeftt 
toaren De boo?fcfj2eben grote impofitien op te (tel? 
len/begerenDeDat Die ban t|ollanöen §geelönbfou? 
Den toillen toelaten in DaceHanöen en ï^abenert te 
licljten/ ’tgcnebpgemenen accoo?begeraemttoaöte 
fiellen/ acljtcrboigenDe De Ipfte Daer bangemaebt/ 
opDeboopmanfcbap uit en in De Hanben gaenDeeu 
bomenbc/ te toeben toefenbebe felbe ban ^ollanDen 
EeelanD te bouDen boo? geereufeert ban anDere laften 

M| Jij? ban impoften op De confumptien Die bp D’anDere $?o? 
nzt» hintten gebjagen toojDen / mitö bet onberbouDen ban 
inööet. Deboojfclpeben z<j baenDelcn/ en bonbert peerben/ 
ènhacr Die ban igollanben ^eelanDna communi? 
sant. catie goeD gebonDen bebben / baet boo?gaenöe confent 
Btfen. te becmeerDeren / en bebben nocb tot baten lafte geno? 

men een regiment folbaten onDer Den Colonel |3fel? 
.. ftein ban feö baenDelen / fo fp 00b Daer na beel maen? 

öentotbetberoberenbanDe ^tebenbanCampenen 
Bebenter/ Daer nacr afgefetbfal toerDen/bpfben? 
Delen bneebten onberbouDen/ en boben Dien boo? et? 
telijbe maenDen Den Staten <ö5enerael inbanbenge? 
(lelt en laten bolgert hebben De conbopenbanï^ollanD 
en^eelanD/ toelb confent bp Den boo?fcb?eben «3e? 
nerale Staten meDe boo? goeD acngenomcnengeac? 
cepteertiö getoeeft/ en oberfulbö 3tjnfe uit De felbe 
gemeenfebap geblcben/ lieber bebbenbeombeboo?? 
fCtoeben laften ban D’oortoge te herballen/’t gemeen 
HanD bani|ollanben EeelanDctt D’ingefetenenban 
Dien bpnaeft in fo grote en beftoaerlijfte laften ban 
contributie te bouben / algt fp gebouben toaren ge? 
toccft ten tijDe fp luiDen belaften ban D’oo?loge al? 
leen moften Djagen/ Dan in De gemeenfebap te Bo? 
men / ’t toelb ben naecmaelo niet gualijb te paffe en ijs 
gebomen. 

»e igcc 35e Staten (©enerael om bate faben te bo?Deren/ 
■ öan bobben 00b Den J^eere ban Hepton SCmbaffaDeur 
jJBJ' ban De Coninginne ban CngelanD / Die bp ^on gfan/ 
ibenc alö top boo? berbaelt bebben / toaö getoeeft afgebeer? 
“UJ Digt / en bebben Den felben betfoebt Dat bP bareiBa? 
ime jefteit De felbe Declaratie fouDe toillen Doen / toat 
an «tl. anttooo?De bem Bon ^lan gegeben/ en toattracte? 
JJJL, ment bP bem geDaen IjaDDe / gelijb bP aen ben-lie? 

Den gerappo?teert baDDe/ en tcrfelber oo?fabebaer 
jBaiefteit ban ben-luiDer toegente biDDen/Datbacr 
geliebeDe goebe banbte toillen bouDen enben-luiDen 
in Diligentie te toillen fenDen De bijf of 6000 boet? 
bolr/ Die ’tbaer gelieft baDDe ben-lieDen toetefeg? 
gen / bp fo berre Bon San tot gene reben entoilDe 
berftaen/ om De toapenen tefcbo?fen/ en ben-lieDen 
oobteaffïfieren metgelD en alle goeDe Bfficien/ en 

11. Deel. 

en ten felben etnbe aen De Com'ngtnlijfie ïiafeffeit fïi? 
neiBeefierffeoberteleberen fien-lutDen mifftbe/lui* 
DcnDeaiöbolgtt 

■Jy/[Evrouwe, Hoe wel wyvan over langen tijd ge- 
-LV-thelijk verfekert zijn gevveeft, van de goede affe- ^"arm ' 
dtic, die uwe Majefteit ons is toedragende, en defe <&ent> 

Landen totdiredtie van alle faken, bevinden wy noch- iaelrcö 
tans dagelijks langs fo meer de continuatie » fiende ningfnne 
ganfchklaerlijkdeforge en begeerte die uwe Majefteit &an «En» 
heeft om te verftaen ’t fucces by d’overfenden van den 
Heere Leytön die uwe Majefteit gelieft heeft ons toe 
tefenden, dewelke nadat hy onsovergelevert heeft 
fijn brieven van credentie van uwe Majefteit, ons in 
’t brede heeft gerdateert van ’t gevoelen fy gehad heeft 
van de defaftren defer dagen gepaftèert toegekomen in 
onfenleger, ’tgene nieten is geweeftfonder grotelijk 
gedifcommodeert re hebben ons voornemen, en ter 
contrarien te courageren of moet te maken den vyanft» 
omd’effect te vervolgen vanhetgenehy over langen 
rijd in den fin gehad heeft. Maer ons conformerende 
altijdsmet ’tgene komt van der hand Gods , en zijn 
daerom niet mingemoet als voren, van ons manlijk 
t’opponeren tegen d’openbare tyrannie van onfe vyan- 
den, deste meer fiende dat uwe Majefteit perfifteert 
te handhaven haer-lieder goede en favorable refolu- 
tien van ons te helpen en onderftanden, fulks als ge- 
convenieert en geaccordeert is metten Heere Mar- 
quisvan Havrech, welken volgende wy bidden feer 
ootmoedelijken datfondereenig vertrek, uweMaje- 
fteits geliefte zy , te doen advanceren haer fecours, 
de welk van al tot al fal gehandelt, ge-eert en gerefpe- 
fteert wefen alft behoort, en en fullen niet nalaten t’ef- 
fedueren om de commoditeit en verfekertheid der 
felver, in alles’t gene fal noodlijk wefen, gelijk uwe 
Majefteit bredelijk fal verftaen by d’overfenden van 
eenigen Heeren , die de Heere Eerts-hertog en wy 
zijn beraedilaegt over te fenden ten aldereerften aen 
uwe Majefteit, midlertijd de Heere Leyton fal u Ma-* 
jefteit mogen rapporteren van ’t gene hy hier gehoort, 
gefienen gevonden heeft, ’tgene op veel na niet en 
is in fo quade termen, als uwe Majefteit mach achten, 
hier op Mevro iwe offererende onfen ootmoedigen 
dienft , biddende den eeuwigen en onefndelijken 
God u Majefteit te willen fparen in gefontheid ,goed 
en lang leven, van Antwerpen den feftienden Februa- 
ry 1378. Onderftond: Uwe Majefteit alderootmoe» 
digfte en onderdanigfte dienaren , de Staten Gene» 
rael der Nederlanden, en was ondertekent Cornelius 
Welemans. Het opfchrift was, Aen de Majefteit van 
Engeland. 

■p^cfïDacgö bact na toctb dt n^ar&gcabc bat» 
-^Ifabic tocDerom nacc €ngelanb gefonDen/enDe 
Coninginne toaö om feftere cefpecten betoeegt ges 
toozDeninplaetfe banbe 5000 boethneentert en Duü 
fenb Cngelfe ruiteren Dfe fp belooft' baDDe te fen? 
Den tot ófftftentfe / geen bolft uit baer HanD te las 
ten gaen / maer De Staten met eert anDer miDDef 
te belpen / gebjB boren aengeroert iö / namentlijB 
met baercrcDit/ gelD enobligatiert/ en Dat De palö? 
grabe Cafimiruö nocb fouDe oplicbten in baren na? 
me of ban baren toegen 2000 paerbe ruiterö / ert 
3000 ^toitferö / Daer toe fouDe fp penningen/ te 
toeten 20000 ponDcn fteetlinjc tot aenrit-geib be? 
(tellen op hamburg / en fouDe ban De Staten ge? 
tracteert toerben alö of bP een Cngelö l^eere toa? 
reenHuitenant ban barelBajefteit / en baDDe ba* 
re jBafelieit alrebe De obligatien tot 80000 pon* 
Den fieetlinjc obergefonben / 00b beeft baer IBaje? 
fteit betoilligt 5000 ponben (ïeeriinr / tot Bopinge 
ban munitie ban oo?loge alö beuft en bogelö / Dief? 
00b betoilligt beeft b?pfonDer eenige coftumen of li? 
centen te beeboeren/ gelijb fp 00b eenige p?obifieban 
bictualie beeft geacco?Deert geboert te too?Den uit? 
ten HanDe b?n fonDcr confent / uit fulbe Delen beö 
Bör / Daer men bet geboeglijbft fonber ftbaDe Deö 
HanDö fouDe mogen Doen / cn alfo Die Dart <fi5ent 
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. ©en 
(gertog 
ban 3# 
Icncoti 
fenö.aen 
öe «ëta; 
ten ©c* 
mrael 
tnp?e« 
fenreeet 
fijnen 
ölenfï. 

©e ©?a« 
be ban 
Wennen' 
burg/ 
©aimec* 
murban 
©|fef=> 
lanö/ 
boer ben 

bent en 
berfctjei* 
ben 
Stactrê- 
ïjecren 
ban ben 

ban 
2Mef> 
lanö 
bangen. 

3UÈü(te» 
rpe li(n- 
nen tiQa# 
ftclcfjc. 

licentie betfotbten om uit \yn «Toniiihtijh te mogen 
öetboeten bufhruttboo?een goebe merhelijhe fomme 
ban penningen / fonbet eenig licent of coflumen te be# 
talen/ beeft bare Idajeftett ’t felbe ooh betoilligt. 

3&a be ncbcrlageban bec Staten leger/ tjeeftbe 
hertog ban benton gefonben aen be Staten <©cne> 
rael fijnen ^mbaffabeuc be ü|eere be la jpougere en 
fijnen Secretaris*/ behlagenöe öet ongeluhbat ben# 
liebenfbonöoo?fienlijhtoas* obergchomen/ p?efente# 
renbe fijnen perfoon en mibbelen om penlieben bp# 
flanb te boen : be toelhe be Staten feer aengenaem 
3ijnbe / en tjem baet ban grotehjhs* bebanhenbe/ fjeö5 
Den ben 2$nron ban Slubignp en ben l^eereiBant# 
faert gefonben na ©?anhrijh / om b?eber be intentie 
ban ben boo?f5 hertog ban Sfilencon te bcrjtaen. ^ter 
uit f0 een grote jaloufte ontflaen/ bie alle Danbelingc 
fo met be Contnginne / als* met ben pals*grabe Cafl# 
imrus*feerDeeftgctetatbee«/ gelijh top Dier na b?é# 
berfullen herbalen. 

3£en 25iffcljop ban Htreclit menenbe met beimeftj# 
fee p?actijhe be fiabban ftnte«ü3eleintn Danbenban 
<Don ^anteboenobergaen/ töbe ïgecreban^erni# 
fat/ baet fecrctelijh binnen gehomen/ en rta fjem eeni# 
ge folbaten/ baet boo? ben aenjlag is* belet/en be <0?a#. 
be ban italatn beeft be felbe toelmet bolh ennoob# 
fejuftberfien. 

<Deneberlage banbe bco?f5 Staten leger bebe be 
Spaene*gcfmbe alom be Doofoen op fielten/ enbp# 
jbnber in ©?ieflanb / altoaet D« ï^of bet placcaet ban 
ben 7 35ecctnlms* / baet bp <©on <3ian boo?bpanb 
betblacrt toetbe / niet en toilben boen publiceten/ 
fulbs*batbe<0?abe ban dennenburg/ «©oubetneut 
albaer eintelijh fijn autotiteit geb?uihenbe / bebe ben 
21 iBattp gehangen fetten ben $?eftbent jBeeflet 
|Sgcamban3(lcbeIen/ met f|ou ^eeftema / peter 
jfritfma / foche dommarts* / ^fmontjs Slebalp/ 
en anbete daebs*-beeren. benige ban be felbe bie# 
men boo? be quaebfle nocb niet en bielb / toetben be# 
laf! ben buifen boo? eenen tijb te bobben/ bpflelbe 
ooh eenige nieutoedaben/ alsritieeflet 3prans*€in# 
ftga/ meefleripechodalba/ meefler^ianbanSte# 
beten en anbete / bP beeft ooh be Idagiflraten in bé 
Stebcn bafl bctfét / en baet in geflelt bic bp boo? goe* 
be patriotten bielb / bP bebe ooit ben 25ifTcbop €une - 
rum petti gehangen fetten/ om bat bP ficbalttjbte# 
gen bét Staten regetinge geflelt babbe / maet ho?t.e* 
baet na beeft bem dennenburg toeberom ontflagen 
en geggfelt in bet öloofïer te 25etgum / en bem toetb 
8oo gulbenö ’stjaetst tot alimentatie geaffigneett / 
btesS niet jegcnftaenbe totlbe bP niet fo bebtoongen le# 
ben/ blucbtebaeromnaColentoe/ baetbp'etmelp 
geflo?beni?f. ^e <©?abebaetna laflgebregen beb# 
benbe om eenige ©aenbelen folbaten aen te nemen 
om in fijn goubernement te geb?uiften / beeft baet toe 
eenige ï|opluiben beflelltnge gegeben en bolh boen 
aertnemen. 

iBtbbeltctijb/ boe toel^on ^|an nocb alle bagen 
meet bolbo bteeg / tn meemnge be Staten een getoel# 
bigeoo2logaente boen / fo eh liet bp niet af nafljn ge# 
tooonltjbe p?actijben met alle Itfltgljeben te banbéfriri 
fip babbe binnen iBaüricbt co?tcfponbentie/ bocb bet 
quam uit / en baet toerbenber ettebjbe gehangen / fo 
&atbetboo2btetetfentetboo2tcngtng: bocbbaetna 
In ’t begin ban 3to?it / beeft bp boo? p?actijftc ban ben 
35aronban€beb?eau en 5f inBapitjlabel iBonte/ 
betflanb gebregen met eenige folbaten / 3©alen/ bie 
onbet bet regiment ban ben l^cerc ban%eefe toaten / 
befe mintineetbcn onrbatebctalinge/ en toaten fc# 
ben ©aenbelcn flceh ban be negen bie baet m lagen/fp 
namen ben Baton ban ïgeefe baren kolonel geban# 
gen / met alle be €apiteinen / 1Daenb?aget0 en «©jft# 
cteto ban fijn regiment: en Dabben boben btencon# 
fpiratte gemaebt/ om be ftab te lebeten in banben ban 
5©ong| an/ mactbebo?gecenbic befoebt Dabben boe 
tptannelijben fp ban be ^pangiactbcn gettacteett 
toaten/ bebben ben in toapenen geflelt en metbulpe 
ban be ttoe gaebe ©aenbelef en eenige €ngelfen / beb# 
ben fp baet in feller flratc befcljanfl / fenbeitbe om 

IS7È 
fjuipe aen ben Staten, ^e Staten <0eneraei fleb# ©e@ee 
ben baet tetflonb gefonben ^eete piclaeo^almiet/ 'f*™ 
dibbet/ l^eete ban jBelrop / metbijf©aenbelenfol# Er1 
baten/ oob gelb om be muiterpe te fltllen. <©efe guam tmmen 
reebt toel te paffe en boo?guamen ben 25arori ban 
Cbcb?auenfijn bolh/ bie baet meenbe binnen te ho# Kf/ 
men/ bPflüöe be muptinatie/ betlojlebegebange# fem tte 
ne/ en beeft bem baet na mcefler gemaeht ban be 
ConfpitateutO/ baet ban bp be p?inripae!fle Doof# S, 
ben op eenen nacfjt gehangen nam / boenbc eenige bet fiaaea 
felfber bangen / eenige onthoof ben en anbete berb?tn# S" ©« 
hen / en flelbe be flab toeberom inrufle en betfehett# 
beib/ tot grootcontentement banbe Staten<0ene# mm. 
tael en ban be boegcrpc. masc^. 

23innen 25?ugge toaten eenige bie betflanb Dab# 
ben met <©on 3fan/en men b?eefbe bat bet toel tot gro> SnE,öh. 
te ftoatigbrib moebt gebpen. mz ban <J3ent biet San 
ban boo? eenige goebe b?ienben getoaerfcboütot 3ijnbe «©ent 
boebefahenflonben/ fonben Kijboben met omtrent Xröe 
iooo mannen uit €>ent met 40 peerben/ fp fijn in K. 
bet nacbt bp be ftab gehomen baet feet toel herbergen* 
be/ besi mo?genO met bet opgaen ban be poo?te iss 
dtjboben mettepaerben onberfiens nabe ftaögete# 
ben en beeft bepoojte ingenomen/ be toacbt baet uit 
berb?jjbenbe/ f03ijnbe anbete ïngehomen/ baet be 
goebtoillige bet flab baet bp geboegt Ijebben / fulhst 
to be flab fonbec éenige bloebflo?tinge betfehertboo? 
be Staten. ® 

<©P ben 2i tbp?il toetb binnen SCnttoerpen afge# 
fionbigt een nieutoe o?btnantie en beclatatie op ten na* 
me bess ConinhO op bet onbetbouben ban be pacifica# 
tie ban <©ent / baet bp erpjeffelijh berboben toetb iet 
te attenteren jegensf be gemene rufle en b?ebe / fonbet# 
linge jegenjS be Catbolbhe doomfe deligie en be eter# 
citie ban bïen/ immers* buiten beSlanben ban ï|ol# (Foi.2f. 

lanb en ^eelanb en «©eaffocieerDe plaetfcn nocb nie* «safeutn 
manb ter caufe banbe felbe te injurieten enterateren f//'aca’ 
met tooo?ben of met toethen / of met gelijhe acten te nameö” 
febanbalifeten/ op pene ban gefltaft te toetben als* 
pettutbateutjS ban be gemene rufle anbete ten etem= 
Ple/ betbiebenbe ooh alle en eenen jegeljjhe fo toel onbet/ 
geeflelijhe als* toetelblghe ban toat gualiteitflaeten öoutwa 
conbitiebp fp/ met ^on giannocbte fijneacnban* 
geren te babbelen/ communiceren/betflanb/ p?ac#tfeöan 
tijhenof co?refponbentiete Oouben/ b?teben/ boob# -©me co 
fdjappen/tijbingert/ hontfebappen/ of abbettifTemen# 
ten ban ben,te omfangen/of bie ben felben toe té fcljic# Sm meu 
hertüfobcrfenben/ noclj ooh ben eenige Ammunitie/ ten\j?< 
p?obianbe/ btetualie of gelb te fUtneren of boen furne* a”.ö/a 
ten/ ofeemgegunfle/bulpe/bpfianb/commobiteit/ mogen 
gerief of abb?es* te boen oftebetotjfen/ bitectcltjhofhanöeiei 
inbitectelijh/ tn toat boegen of manieren ’t felbe fou# ®c- 
be mogen gefebiebett/ op betbeutteban Ujfengoeb: 
maet tet conttatien feub? een jegelijh be felbe berbol# 
gen en befebabtgen in al ’t gene bes* bem mogelijh faï 
3ijn/ als* toefenbe bpanben ban ben ©abetlanbe. 
<©?bonnerenbe ooh bat alle be gene bie eenige fahen 
toeten te fltechen tot nabeel / p?ejubitie oftcgens*be 
rufle en toelbaett banben^lanbe/ geboubenfouben 
Wén’t felbe te hennen te geben/ en aen te b?engen 
ben p?incipalcn Officier ban bet plaetfe ban Dunne 
refibentie / om ben €crte*bertog baet af te toaet# 
feboutoen/ op pene ban baet ober gefltaft te toetben/ 
’t fp mettet boob of mei anbete ertraöebfnaris* fltaf en 
punttie/ fuljc als* be fahen beteifcljen/ en be boof# 
beib en half beib ban be felbe berbient foube bebben: 
betbiebenbe boo?ts* anbetmael/ bolgenbe benplat# 
egteban ben 12 betfelbet rnaenb / allen jpaflorcn / 
Cutritcn/ f&cbitanten en anbete ban toatp?ofeffie 
ofgualitcit bie 3fjn/ tepeebthen/ onbertoijfen/ nocb 
p?ofctetcn / feggens of boo?tb?cngen in’t openbaet/ 
beimelijh of fecrect eenige frbanbaleöfc tooo?ben of 
fahen tenberenbe tot optöéringe/ afttch/ bibifie of 
bifltactie bart’trefpcct/ eereen onberbamgheib bie# 
men ben boo?noetnbcn €ettc*bettog ban (©oftenrijh/ 
^?tncc ban<©rangtenen ben boo/f3 generale ^ta# 
ten ban ben Hanbc fcbulbrgfs*: nocb ooh eenige fa# , 
he bienenbe tot bojberinge / p?omotie oftecomman# 

batte 



i 5 7 8 - ^ Oor (pronk der Nederland/e Beroerten. 
Datiebanöenboo?f3 ®oit lianen fijne aenpangeren/ 
alles* opte pene in Oen boo?f3 bitsen ban placcate Be* 
grepen. 

S <Den 27 2Cp?il in’t laec 1578. iOin&pangfenge* 
«aoninft Boren een foneöeOConïnjr/ Die na fijnen name meöe 
mk ©Ijilipo genoemt iO/öie namaelö Coninb ban ^pan* 

Ijgf"’ gien getoo?öen to (en nu jegentooo?öig noep regeert) 
toVcii. en genoemt toerö ©pilip.ö Öe öeröe/ pp té gep?o* 

rreert Bp 3Cnna ban ©ofïennjb Beef iietfero jBari* 
miliani/ en öcOConinbO©piïipo öe ttoeöe fufterO 
Docpter. 

<©irb ^epaep jnaerfcpalb ban Sllbcouöe uit 
é§ticpt ban Streept gcreifï toefenöena25;aöanö/ of 
öatrnen Befï gclooföe Bp Aanban ©ofïentijb/ 
fo ben roep ging/ en Detoijle pet puiOteStbcouöege* 
legen té opte paffagie tuffepen StrecDtjen Sïmfïer* 
öam / ttoe mijlen ban Sfimfïeröam/ fo té goeö gebon* 
öen Den 13 ^Sanuarp 1578. Bp Den ïïaoe Der fïaö St* 

öjjBUan reept Datmen’t feibe puio Bp ïïgb ban ©oebpoben 
2fö°' een ban öen 25o?ger-ï|opluiöen fouöe Doen betfebe* 
öan öe ten met een rot burgeren en ’t felbe betoaren tot Dat 
i®?8« anöerO Bp Dekraten ban Streept öacr in gco?öon* 
öEnöer nceirt foutic toefen / on» öaer Dcc? alie inconbenienten 
aabwe^ teberpoeöen/ toant fïmfïeröam entoaoöie tpöon* 
mflc Der ’t goubernement ban Den ©?tnce ban ©rangien 
tan* ue> noC(j niet/ ’t toelb aifo geöaen 3ijnöe / té De boo?noem* 
t öu^ öen ^epaep eenigen tpD Dacr na toeöerom gebomen/ 

r®<»coib en berjïaenöe Dat De bojgeren ban Streept öaer op 
•ciSt Coaten/ peeftetniet toel genomen/ enberfoept peb* 
lauitjercrt benöe Datmen pem op’t puijS / ’t$ijnDer betoatinge 
ebafe^ fïaenöe fouöe laten / en Dat fp öaer ban treeben fou* 
keren, öen / berfoebenöe te fien paren laft en commiffie / uit 

braept ban öen toelben fp ’t felbe paööen geoccupeert: 
maer alfo öe Bo?geren (öen hopman abfent 3tjnöc) 
pem geen Befcpeiö en gaben / maer pieten bertrecPen/ 
of Dat ppaen De Staten ban Streept gaen fouöe/ fo 
peeft pp öe gelegentpeiö ban ’t boo2fcP?cben Ijuto ben' 

ji m nenöe tuffepen Den 5 en 6 jisattp ’gnacptgs ’tboo?* 
m£'P ftB^ben pui# toeöerom ingenomen/ en peeft De toacp* 

te ortberffeius oberballen en öaer af geö?eben / öc toelb 
ian»&. Deg anöeröaegsf tot Streept gepookt 3ijnöe/ issöaer 
2" een öföot rumoer getoeefï / en men peeft terfïonö een 
t)«öntë öecl Begeren met eenbelt-fïujeben oaernatoegefen* 
oan 9* ben/ öoenöe ’tpups op eifepen/ en Detoijle pp geen 
«win. ontfet boo? panöcn en fag / 00b met geen bictualie 

noep bruiö en toaiS boo?fien / iel pp genooöfacbtgc* 
toeefï’t felbe toeöerober tegebénaenöen boo?noem* 

LI82 öen bo?ger hopman / pp té tot Streept gehangen ge* 
ïp öen ö?acpt en opte gtjfel-bamer gelelö / en onöctb?aegt 
wjgeten 3ijnöe té ppboo?téban fijniBaerfcpaib-amptgeöe* 
ÏÏiJÊ. posteert/ en in funplaetfet/o gecommitteert SJonb- 
jeroin ' Ö^er freöerib Siten-€ng/ een ^tiepts €Delman 
ngeno* ban ouöen gefïacpte. ’t<0etoeet op Den felben puife 
n,s*rft Bebonöen / maren 36 paben fonöér laöen / 17 pa* 
$cDacp fecn wet laöen/ 10 J|ellebaeröen/ 13 parnaffen/ 
tncrö gt> 9 flo?mpoeöen / 2 fïagftoaeröen / 2 muirboren / 
öfpf een grijp en ring-bolöer/ fonöer öattet eenig Buf^ 

poeöet op Bebonöen toaö / in boegen Dat pem meer 
boo? een grote Dtuaefpeiö en trotst toeröena gegeben 
Dat pp befiaen paööe/ Dan boo? eenïge boo?ficptigpeiö 
ofbloebpeiö. 

$DilippebiHe té een flerbe fteöe / in J|enegoub3e 
Bpöen Coninb^pilipstgefïicptinöenjare 1557/om 
te bjefen frontier tegen jKarienburg / ’t toelb Doe ter 
tijö öe 5francoifen in paööen/ en boert fijnen name 
ban öen boo?noemöen Coninb / té met bijf fterbe bol* 
toerben öieopmalbanöet ffanberenboo?fien. ^aer 
lagen te öefertijö in btjf ©enöelen folöaten en een 
Compangnfe ï^arquebuftergi te peeröe/Daer ober Dat 
commanöeeröe öen i^eere ban (©limeö ü23aron ban 
5florenneet/ metten toelben öe ï|ecre ban ï^iergeiei co?j 
refponöentte paööe / om öie fïaö ober te ieberen aen 

=3an ^on 3Ian / fo Pacfï PP alöaer boo?bomen fouöe met 
&oet t>e eenig bolb. 3£>on gian peeft öaer gefonöen fijnen 
Kif?.att ^oofmeeder (CarisS met 3 of 10000 mannen/ maer 
pebïiïe aIf° öe <0ouberneur fo bcle autoriteit^ öaer binnen 
aeicge. niet en paööe / alet pp fieft felfö liet boo? fïaen of pem 
fen> toel ingebeelt paööe / en Dat pp fiep niet opemlnb en 

11. Deel. 

öo?fï tonen noep berbiaren / fotóöien aenfiagteber^ 
geefigs getoeefï/ Derpalben ^on gjan/ toetenöe poe bele 
pem aen De felbe fïaö gelegen toao/refolbeeröe De felbe 
te belegeren/ toant fp pem beel fipaöe geDaenpaö^ 
Den / peBBenöe pem eenigen tpö te boren afgefïagett 
op een mart 400 f rancopfen / Daerom pp lafï gaf 
öen «B?abe ban J^ansibelt en öen <©?abe banjÊe^ 
gen alle pet boet-bolbte Doen mareperen omtrent en 
rontfom ^pilippebille boo?fcp?eben/ om te beletten 
alle toebocr ban ©ictualie/ Ammunitie banoo?logc 
en anöerfinö / en men gaf öen boo?noemöen <0ouber^ 
neur öe fcpult Dat öaer Bp tijöjs geen p?obtfte ban alle^ 
in en toasSgebomen/ öoement öaer genoeg inbonöe 
brijgen/ pp öeöet feer fïerbelpb befepanfen / toant 
öaer lagen feer bloebe folöaten in / Die pem toeebö ge¬ 
noeg gaben/ öoenöe beel floute en bloebe uitballen. 
<©onSlantoaöin perfoon tot23eaumont/ até öaer 
aen guam ^on Sopesi öe5figueroamct pjn Com^ 
pagnie Colonelle öat een feer fepoone Compagnie 
toasf / meefï al Kiööeriei ban iBalta/ bloebe mannen/ 
öie pp feer Beleeföelijb ontfinb en feponb pen alle een 
abonömael. <©onEopesfb?acptin allessmeöe 5000 
mannen fo boetboïb óisi ruitere / onöer De toelbe toags 
een Compagnie abonturierg/ toel boo?fien ban toa* 
penenenpceröen/en toaööaer 00b een Compagnie 
legrost of ^toarten / pebbenöe een ©ane ban f toart 
faujn / en öaer in een toit Crurefir. ^e boo?fcp?eben 
troupen toaren meöe in ’t leger gebomen / ’t toelb 
öaer meöe feer berflerbt toerö. <©on fjan en öe 
©?ince ban ©arme en lieten niet af allencerfïigpeiD 
boo? te tocnöen om ©pilippebille te beroberen / toant 
fp en fouöen uiet geerne paer eere öiefe omtrent <©em* 
blourö Bepaelt paööen / alpier gelaten pebben/ en po* 
renöeöatöe Staten paer bolb bafï toeöerom Bpöen 
anöercn bergaöeröen/ öeöe pp temeer neerfïigpeiö 
om ’t felbe te Bebomen/ en pebbenöe öe (Crencpeen ge^ 
B?acpttotaenöegracptenbanöer fïaö/ öeöe pp öaer 
öc0 nacptö eenige fcpanobo?ben opreepten tuffepen öc 
toelbe bier fïucben grof gefeput^ geplant toeröen om 
öe Do?fïtoeringen ban Der fïaö af te fepieten / en paec 
te beren ban öcboltocrben/ toaer uit öie ban öe fïaö 
grote fcpaöe öeöen aen öie ban Buiten/ Die alöaer fïerb 
toaren grabcnöe en fcpanfenöe / maer öie ban öe fïaö 
pafïen öaer toeinigop/ bielenöagelpbgfuiten öeöen 
öen aröeiöersS grote afb?eub / toaerom <Don ^an 
b?eefenöe öat pp pier beel tpöO confumeren fouöe/en 
öat Dit toel een lang Beleg ballen moepte om De fïerb^ 
te ban öe plaetfe / refolbeeröe öaer noep 14 grote fïuc* 
ben gefeputo boo? te planten/ om De felbe fïaö ge* 
toelöeltjber aen te tafïen en te Befepieten. flaer mijn 
l^eeteban <©ate3 een ©outgonjono Cöelman/ feer 
toel Befp?aebt toefcnöe / bonö miööel op eenen naept 
fp?abetepouöenmet öie ban Binnen/ en berpeffenöc 
De grote maept Deo Coninbo ban ^pangien / De goe* 
Dertierenpeiö en beleeftpeiö ban <©on^an/ öie feer 
ebimeeröe peniuiöer b?omigpeiö / en toel toilöe fo= 
Danige folöaten in fpnen Dienfï pebben/ p?efentecröc 
penluiöen ban toegen<©on panö?iemaenöenbeta= 
lingegereeö/ öiebp pem in öienfï toilöen Blpben/ert 
öe anöcre b?p en b2anb met pen getoeer te mogen 
bertreeben. <©e ©aron ban fplorenneO <©ouber* 
neur / mette gene Die al te boren op fijn fpöe paööen 
getoeefï / arbeiöen feer öat öe Capiteinen en folöaten 
öefe tonöitie fouöen aennemen/ feggenöe fp enbon^ 
Den öoep De fïaö niet lange pouöen/ alfo’t pen paefï 
aen bictualie ontb?eben fouöe en meöe aen Bufpoe? 
Der. üierbielen öeopinien Dibero/ toant öaer toa^ 
ren beel b?ome folöaten in/ De toelbe meenöenfpbe* 
poo?Den öe fïaö tenuitterfïen toeteBepouöen/ fpen 
paööen noep geen nooö noep geb?eb/ pet fouöe eene 
eeutoige fepanöe toefen foöanigen fïerbe plaetfe fo 
liept ober te geben / De Staten en fouöen pen niet ber* 
laten: öoep De meefïe part biclen öe »©ouberneur toe/ 
fulbo öat einteltjb pet aceoo?t gemncbttoeröe/ ö2ie 
©aenöelO gingen ober aen 55on 3Ian en ontfingen *00*0 
ö2iemaenöen folöpe/öeanöere refïerenöeblebenDen aen@on 
Staten getrou/ en trof ben met büegenöe ©enöelen 
umerfïaö/ Den C^ouberneur f lorenneo Bleef 00b bp ^ - 

%\\\% mn 



6 y i Het twaelfde Boek. 157S. 
©on ^jan/ botB eutoagiban niemand geacDt/ bit uit* 
treeften gefcBiebe Den u pep 1578. 

%uw ^aer na beilbe ©on 3lan fijnen leger toeberom in 
Sae« ttucö^ïen / Bet eenebeelfonb Bpmetbenpjinceban 
öe Win* ^armanaEtmbojg/ ’ttodfteengerfte gebeiö/ Beb* 
tcbari ticnöe cm Uafl feafleel / ’ttodft/ Boe tod 3P’t lange ge* 
rorabne“ noeg Babben Bonnen ftouben / fp tetfïona boo? grote 
ijocf ban bjefe en bergagentBdb fonber noobobcrgaben/ Bet 
©f» ftrijgöbolft meeg in Dteng ban ©on 5lan blijbenbe / 

baer na Beeft De pjince ban #atma ooft Set got ban 
ben ©alftenbojg gelegen b?ic grote mijlen ban liften/en 

»an tiuebanpaegrieftt/ mcDe tngeftregen/ enooftftet 
lalSn-- tïetrelicn ©adBem. 
burg en anberbeel beö legerö ban ©on ^an/troft onber 

Ijet üelctb ban ©on ©ctabio ©fonfaga in i^enegoutoe/ 
liet platte lanb agopenbe en üeberbenbe/ öoenöe alom* 
me grote fcfjaöe/ BP Babbe eenige intelligentie binnen 

!)em. 

^cljout t’Simgetbam toaö getoeeg / en Bem 6p ©on 
San fjteib ) en anbere Diergeltjfte / ban anberftno/ 
bocB Beb tb niet bonnen noefjte toillen laten utoer €. 
bat felbige te laten bieten / op bat ubier ©. goebe op* 
ficBt baer op fjeDbe / en be fabe niet geringe en acBte / 
ttiaer op Baer Boebe altijb 3tjn: toant Boe biel ben 
Hertog Dit afgegagen beeft/ enfoubetmiffdjsenbert 
©oninft niet aftfaen/ toant Bp beef pauö geftoo’faem* 
Beib toeberom Ijeeft aengenomen / en fo B.P becl fcBe* 
pentoeruflmocDttoci eenen fcBabdtjften inbal boen/ 
’ttoaerm ^oUanbofin^eelanb/ baer men Dat ge* 
toaer mocljte toerben/ Ijp frfmjft mebe bat bitnet* 
ten^iffcöop ban3©iertöburg/ ben ©ancdiceJSie* 
ljuifen en ben b?p ïfeet ban aö^ynentjurg bed rebe^ 
nenljabbe geBabbanbe fabenbeferllanben/ en bat 
bPfe toel genegen en geaffectioneert bonbom eenen 
fefterenen getoiffen b?ebe te maften / baer op W 

IBedjelen / ban fo be fabe ontbeftt toerbe en boft Ijp ! opentlijbgefeib BabbeDat fulrniet enftonbe gefcBie* 
niet uttrecDten. ^0 nu be Staten bag baer boift üe 
gonben te bdbe te b?engen en Do?g ©on San gene be* 
tegeringe meer boen/ en btelen bag aitemet eenige 
fdjcrmutfmgen tuffcBen be Staten boift cn ©on 

(Eoi.16.) 2lan/ baer ban foumjbö becene/ fomttjbö De anbere 
beobcrljanb ïnfttegen/ ©on Manlief berluibenbat 
lip nocB bele boljr toaö bertoadjtenbe en bat Ijp met 
ttoe getodbtge legers? ban meninge toaö te bdbe te 
bomen. 

©n alfo be Staten ©enerael bergonben batter 
een Ryrbag tot ïïDomtöfoube gebonben tocrben/baer 
alle be £ieurbo?gen en anberejfurgenbeiS JSijjcber* 
gaberen fottben (fo i.ö raebfacm gebonben bp ben 
^eiti59ertog j^attijtas? / ben $?tnce ban ©rangien / 
iSaben ban Stareen Staten<ü5enerad/ albaerpe^ 
manben te fenben/ ombengaet banbc^eberlanben 
albaer te bennen tc gebenen be gerecljtigbetb fjaerber 
fabe te betonen / 00b Oulpe en affigcntic te berfoeben. 
i^ter toe $ be i^cerc ban ^int SWbegonbc ato ’t Booft 
ban befe legatie gec ommtttcert/ neffen.ö be l^cere 9lo* 
Ijan ban <0ent t|eere ban ©pen cn anbere/ cn3ün 

5frc: 
«uan 
Stilöe» 
gauöc 
tocci» t’famenmeteengatdijb gefelfcfjap bertoaersfgereig/ 
trmt om Ö^ööenbe 00b lag cn commiffie om l^crtog ^oBab 

fcö?öft 
act! öe 
graten 
<©cue- 
rad. 

op oen Cafimirus? aen tc fpjeben/ en te berfoeben bat BP 
aöröasj toilbe öc fabe bobberen en fo Bacg boenlp metten 
5® aengenomen oo^logöbölb te boet en te paerbe in’t^r^ 
k tfifcn. bcrlanb bomen / gdijb BP gebaen Beeft/ en fcfjieef ben 

zó flpjiltë aen be Staten ban;i|ollanbuit üetfer? 
©es?ec^ gaiiter/ bat BP niet ben hertog ©afimiru^geBan; 

belt Babbc/ bat BP öen felben fcer genegen bant tot 
gonac Bettoelbarenbanbej^eberlanben/ enbgtBplagont 

in alber büigemic af te bomen met fijnen begeiöen 
ruiters! en bnerljten / enbatBp berBoopte (met ©obs? 
gcnabc) bat Ijp binnen bojtentijb beerbigtoefenfom 
be/ mibbelretijb raeb BP Baer be faben met bagcr 
cenb?acBtigljeib in toefen te Bouben gaenbe / toant 
öc bpanb (fetb Bp) en biert niet om met ugigBeib/ 
Piactijbe/ alle quabc ranben cn berraberpeteobet; 
bomen / ’tgene Du met cpentüjb getodt nieten ban 
brijgcn. ©hber anbere fdmjft Up bat Bp i^ertog ©a^ 
rd tooeber ban ben ©oninb ban ^toeben / albaer ge¬ 
bonben Uabbe / metten toelben BP ober tafel fittem 
bc / be boo?fclj?eben hertog Bern bed b?aegbe ban 
Sïmgerbam/ of-men ban baer tod b?pi«tinbe3ee 
baren mocljte/ en of be §p?ince ban©rangienbaer 
in 00b garnifoen Babbe. ^e reben befese? b?agene?/ 
fcib BP / gctoccg te 3ijn/ fo BP naberljanb bergaen 
Babbe / bat 5Doltoijlec opgetogen toag getoceg en ben 
liertog boomoemt Babbeaengctrcft tot^altsOburg/ 
en bele met Oem gefmeeBt om ben ©oninB ban^toe^ 
bentebcrtoiUigen/ bat BP ©ongfan toilbe afftgem 
tieboenom^oüanbonbooifienömct 30 of j-ofclje* 
pen te oberballen / feggenbe bc booifdjicbcn poltoiji 
iet / bat 3p SCmgcrbam in Bare macljt / en fo goeben 
intelligentie baer öfnnen Babben / batfe baer aen niet 
enttojjfdben:mijnberen mogen (fcöjtjftöe^eere 
ban 3llibegonbe) bit boojfeBer Bouben bat fuljci^/ili 
Boubc tod fcib Bp / bat in öer toaerBeib genen bagen 
gronb in fijn ($oltoijlers$) feggen fp / en bat Bp meer 
gact op Bet toefeggen ban #ietec ©ieterf5 (bie 

Den/ of be Religie mogb?P3ijn/ ©on^jan uit Bet 
Xanb / en ben ©ertsSljertog in ’t goubernementbag 
geconfirmeert. v©it laetge poinct beBaegben Bun be* 
ter (fetb Bp) ban ’t eerge/ Bp fcB?Öft 00B bat be ©utt= 
fe ©o?gen gegoten Babben eenen bag te BalDen tot 
cfjmaicalbe / om onfe ücligie (fetb BP) te berboe* 
men / na inljouben ban Bet corpus Doiïrina baton* 
lanjein paffen toao tutgegaen/ baer inBettooo?De* 
ïicn condefnnamus'. gact. ©e 3iuiitgraef Babbe tot con* 
bemnatienietbertoiiligt/ nocljooB be JBalfgrabe / in 
aenmerBinge ban Bet contract met fijnen bjoeber ïler# 
tog ï^ang? ©afimtru^ gemaeltt/ baerom Ijet uttge- 
geit toas! totten 7 ^unp \ ban fouben3P in groten ge* 
tale met Baren ©Beologamcn/ tot ^malcalbebcr* 
fcljtjaen omeenöcen eiiibe baer ban te maften / ben 
üanbgcabe Babbe itoel getoilt batfe in «gtebe ban 
condemnamus BaDbCtt gcgdb improbamus , mact 
©Bemnitiug? en ^ilbefuö Babben baer in niet een 
tooo?Deftcn toillen beranberen. <©enï|ectoge ©aft* 
mfrusS fcBjijft (fetb Bp ) aen be ©oningmne ban €n* 
gdanb en aen be^toitferen/ om fulje met een Beer* 
lijft SCmöagaet te beletten: mijn ï^eeren (fcBeBftBP) 
mogen baer op bebacftt 3ijn of niet caebfaem en toare 
batfe ban Baren toegen be ©oninginne ban ©ngdanb 
en ooft ben ©oninft ban ^cBotlanb aen focBten / op 
batmen een generale Stmbagaet baer Benen fcljicften 
mocljte/ om bat alfulfee fcBabelijfte p^actijften eengt 
mocljten toerben om gegoten. 

©te ban be ©erefoimeerbe Religie binnen 3fim* 
gerbam bie uitgetoeften toaren getoeeg bptijbeban seatbem 
benljertog ban 5Clöa/ toaren nu bag toeberom ton* JwjjJ» 
nen^mgerbam geftomen/ in groten getale/en men ^«nge 
toas! baernocBal bcfigombefaftenboo?be©erefo?* wnnm 
mcerbe te berfefteren/ toant bie Babben nocBtoetnig 
contentementg? rnette berleenbe fatigifactie / obermitg? 
be iBagtgraten alle ban be ©atBolijfte Religie toa* 
ren / en men grooibe bag bat ©on ^jan ban meninge 
toagf/onber ’t berel ban bie ban ©ampen en ©ebentee 
(baer fijn garnifoen ban ^oogbuitfen noefi itilag/ en 
bternen ban berre focBt te berBinberen batfe geen bic* 
tualie in en fttegen) te fpijfen en te ontfetten / ooft toel 
toatop 28mgetDam / baer BP groot berganb Binnen 
Babbe/ foube mogen uitrecBten. ©en ftdef ban ben 
Ü^eere ban SMDegonbe bebe Ben ooft een acftterbenften 
Beftben/obcrfuIrfocBten fp allemtbbden om Diegab 
toel te berfefteren. ©aee Babben lange be ïjeeten 
^lonftBeec 3ioBan ban patBenefife/ meeger 3CD?iaen 
ban ber ngpi/een ©octo? 5francopsS ilaelfon/binnen 
getoeeg: befe Babben bag op belefafteno?b?egegdt 
bolgenbebefatisïfacneBenluiben berleent. ©efeber* 
treeften 3unbe toag? meeger 5©illem 25arbefiug?/ bie 
bugs lange tn’t ^ooiberlanbBemontBoubenBabbe/ 
baer toeberom in geftomen / alfo Bpöaer geborenen 
opgeboeb toaö / toant fijn ©aöer albaer jgeftout 
banbergab getoeeg toaö/ BP Babbegroot crebttf»p 
bie ban be Religie / cn fp Babben be ^cButteren 
toel gefuppleert en be fo?me bp Ben begoten/ om 
be fdbe pber in ttoe©enbdö/ ï^opluiben/ jöebeU 
Ijebberö cn ©gtcterö berbedt / tot Baer en beö lanbö 
berfefteringe / optericBten/ maer be pagigraten 

fulje 







i5?8. Öonpronk der Nèderlandie Beroerten. 
fuljt DectOOtit (ïjnöc / tóilben fuijc niet confenteren / feg; 
genöe Dat fuljenieutoigpeiö fouöc intoengen / tegenë 
paer ouöé Podupmen/jnöat pet tegen öe fatiffactie 
fouöefijn/ ’ttoelb 5ptet contrarie fuftineecöen/ feg; 
genöe bat De oubetopfe geobferbeerttoaë/ öan alleen 
Definitie ban toacpten beleibinge beranöcrt teftillen 
toerben / ’t toelP ben $?ince alleen toedonb/ om in ful; 
fte toijfe rallen tijöen na bet faPen gelegcmpetö en Deë 
tpöëteberanberen/ in’tPo?te bppet ouöc blpbenbe/ 
fouöen De ftegeetöctë meederë ban öe ^cputterpe en 
banbe ^tab toefen/ en bpöe gep?oponeeröe fo?me/ 
fplutöén. 

^e faPC nu in öefen (late $ijnöc en bat bie ban be 
KL*? ©erefo?meeröe Religie meenöen bet mo(l na baten 
ffa^ dn geöaen toerben / bet toare met toiïle of ontoille/ 
fet^öft en bat be Kegeerberë en paren aenpang noep feer 
5f derP toaren / en batmen meenöe öe bictone (lonb baec 
aengo* aen alleen/ toie eecfl beerbig toaë/ fo fcp?eef |Bee; 
so?.* (Ier 3©illem 2öatöefiuë aen ben ©ouberneur ^§0; 

nop ben 24. ||Bep/batter bier ©ebeputeerbe ban öe 
Staten ban ï^ollanb binnen toaren/ bat pp 3ijne ï§op; 
luiöen tot fHonicPeöam en elöcrë nae|l omtrent 2(lm; 
fteröam leggenbe/ in (lilte toilöc bcbelen paer bolb 
beerbig te pouben om ten berfoehe banbe Staten of 
pare©eöeputeeröe/ te Bomen baer öe felbe paer fom 
ben Oefcpeiöen te famen of in öcle / b’toelB öoep in alre 
(lilte mode gefcpieöen: toantbpalöien petöepartpe 
quant te hernemen of bemerben/ fouöen pen-luiben 
noeplicptelijB een groot bóo?öeeIaf fien bonnen/pp 
berfocBtooBbooipem felbecen föonöaffeenjlöoilion 
a lap?cube/ alfoppban baetniet en meenöe te gaen/ 
aleeröefabeten bollen berfebert en opeen anöetbc; 
ter boet 3P/pet toelBe feer paed(fcp?ijft pp) moet bal; 
len / of pet toil qualpB gelucben / ©oö gebe 3pn gena; 
been fegeninge bat pet alleë met reöeljjp gemaBtoe 
gaen mag. 

©eë anöerén baegë ië baer nocp al be felbe queflie 
gebleben/ op ’t beefetten ban öe sputteren. <De ©e; 
beputeerbebanbe Staten öeöenpen befleöe $©agi; 
draten ter neöec te fetten/ ban pet toaë te betgeefë/ 
jp bleben obflinaet / baec en toaë geen raeb toe om öe 
fabe met gernab te accommoöeren. <©e ©erefo?; 
meeröe toaren op paer poeöe / toaebten alle ben nacpt 
enpielöen paer in paer puifen/ paöben ben anberen 
tebenen gegeben baer op 3p bp ben anberen bomen 
fouöen / be ^tab toaë bol boft ban fcpeepëbolb en 
anbere. ^ienöe öan bat 3? niet en bonöen tot paer 
toille bomen/ pebben 3? be fabe getoaegtl ^onop paö; 
be bolgenöe pet fcp?pben lafl gegeben aen be Capitei; 
hen binnen fBonicBeöam/ ^atbam enelöerë/ pen 
te reguleren na pet fcp?ijben Öatfe fouöen Brijgen ban 
öe ©ebeputeerbe öer Staten ban Rolland binnen j 
2fim(leröam3önöe/ en op bat pet tegeboeglijperfott; j 
öegefepieben/ fonb pp §an $acptegael 3ijnen 
tretarië tot ^acöam enboonë na 3Smderöam aen 
25aröefiuë. ^p pebben pen ban in paefie in öe toa; 

JJ* pencn öeOeben en pebben ben ^epout 3Cnö?ieë Holle; 
mouiSe fl°ot 7 öe 95urgeméejleren / ^epepenen en alle/fo 
jisaaü toel oube alë nieutoe jKagijlraten gehangen geno; 

I SSL mcn/ öc^Pjr beel papen en alle be grau imonicBen/ 
Seröam en Öebbenfe t’famen in fepepen gefet en fo ter ^tab uit 
tncröen boen baren / en bit ië allcë fonber eenig bloeb bergie; 
82“ ten 7 öoc^ nict fonö*c 0coot op?oer/ te toerb gegaen/ 
S met, öc l©agi(lraten en 00b öe grau jBonicben ië beel 
te»af fmaetë en fpytë aengeöaen / fommige ongefepibte 
g!Len menfepen riepen: boertfe na be galge baer 3p bet me; 
jH&onfo n*öe aen sepolpen pebben / en biergelpbe/ fa erger 
6en. fmaettooo2öen / gebjb pet in fulbe en öiergelijbe oplo; 

chiöeëfèit*en en 0ÏJ?0ccen/ toe0aet7 toant ppo; 

Daer is niet ergers dan <Tonver flandigen hoop. 
Het gemeen volk loopt een blinden loop. 

T)1t met genoeg toefenöe 5önfein ’tgrau jBom'r; 
■*^ben Cloofler geballen en pebben ’tfelbe gefpoli; 
eert/00b pebben 3pbe25eelben ontfïucbcngefmeten/ ■ 
b’2Cltaren gerafeert en öiergelijbe meer / en ië toel/ 

II, Deel. 

tebertoonberengetoeeft bateer geen meer fpolieringe 
en ië gefepieö in fobanigen oploop en rumoer/öaet be; 
le en bpfonber öe Catpolpbe boo? b?eef ben en feer ber; 
(lagen toaren/ baer na të petalleëge(lilt en in ru(le 
gebomen/ en baer ië ober al goeöe toacpt en befettht; 
gegejlelt/inplaetfcban beuitgefettejDagi(iratcn/ 
3tjn öefe nabolgenöe gepelt: JBillem |Dartenf3 Calf/ 
bie baer eertijöë onberfepout toaë getoecd/ ië ^fpout 
getoo?ben/ ênCgbertCo?nelif5fpn fubfïiruit:23ur; lattin, 
gemee(ieren 3ijn gemaebt öe booinoemöe ièeeder ^ccöait!’ 
JDillem 2Saröefiuë/ IBeefler JlDarten 3lanf3 €o(ler/ 
3llb?iaen Heinierffoon Crompouö en ^irb 3!anf5 
<©?aef: ^epepenen / <£o?nelië l©illemf3 ban Rijb / 
9iö?iaen pauto / ^acob 25enninc Slatobfj / 25altpa;, Foï. Z7.j 

5ar c§pmonf3 Appelman / «©errit g|anf3 ban <Deift/ 
3(an ^Iacobf3 ^uiöecooper/ l|enrib<©lfertf35Fuib/ 
l^enrib 25oelenf3 en f©ee(ter Co?nelië Hïomenpboot j 
(Creforierë/ peter fiobing/ en l^enrib ban jBarben i 
3©eefmee(leren/ 5)an Claef3 <£at/ 3If b?ant 3!anf3 
en 3Jan ïDeurling. 55en 23 J©ep 31311 00b binnen 
Streept boo? ben gereepte ontboöen öe fBjefiöent met; 
ten Coiier ban öe jfêinretooeöerë / eniëpenluiöen 
boo?gepouöenfebereneeb/ acpterbolgénbe benplat; ^ 

tate ban bate ben 22 9dp?ilië anno 1578 op ’t on; K"* 
öerpouben bon be pacificatie ban ©ent / pier op peb* 
ben 3P paer beraeb begeert: men peeft pcnluiben be;rccf|t. 
raeb gegeben om ’t felbe te communiceren met paren SJ, 
mebetooeberen/ beë anberen baegë 3ün3ptoeöerom oenfen 
ontboöen en men peeft pen geb?aegt of 3p paer bera? *><>«> 6«» 
ben paöben met pare mcöeö20eöererf en of 50 toillig S?ce' 
toaren öenboo?f5 eeö te boen / 30 pebben baer op ge; generale 
anttooo^ö / öatfe pen beraben paöben en batfe metten 
anberen ecnö?acpteltjben gefloten toaren te bertrec; KSen/ 
Pen/ fonber öatfe ben boo?gepoubencebbegeeröente tomben 
boen/ berfoe&enöe batmen pcnluibenfulrtoilbetoe; tefpao^ 

laten / fonber pen te laten gefcpieöen eenige fepanba; JJeS ■ 
lifatie: bie ban ben gereepte begeeröen batfe pen toel 
beöenben fouöen en alöaer blpben / feggenöe batfe fa 
toel toaren alë 5P Pomen fouöen mogen/ ebentoel 
perfi(leeröen3P bp paer gegeben anttooojöe/ en her; 
ftiaeröen batfe ben eeö niet en begeeröen te boen/ en 
fiin alfotoeöerom na paerConbentgegaen/ pebben 
paer tcr(lonö gereeb gemaebt om te bertreeben/en al# 
fo toeinig tijöë baer na aen ben gepelen üaöe bp eenf; 
ge gerappojteert toerbe / öatter al eenige ban be 
boo?f3 |©inneb?oeöerë toaren bertreeben en bat pet 
filbertoerb en jutoelen ban beï^erbe berdeben fouöc 
3ijn/ ban meninge 3pnöepet blooderte abanöonne; 
ren/ fo ië bp ben Kaöe gerefolbeert bat ben ^epout en 
Pantberbooperë pen terflonö fouöen tranfpoiteren 
in ’t boo?f3 blooder en alöaer inbentariferen / be mem 
blen/ jutoelen en ’t ftlbertoerb/dellenöe al ’t felbe infe; 
berpeib en betoaerberpanb tot bat fijn ^oogpeiö en bc 
Staten ©encrael/ baer ban geabberteert 5ijnöe/ baer 
in berfien en gco^öonneert foube toerben na beporen. 
€n 3pn baer na opten mibbag mette mee(le (lilte boo? 
ben JScpouttcc (lab uitgeleib. 

t’2Cnttoerpen iëöe^efuitenen öejBinretoocberë 
refpectibeben boo?fcp?eben eeö mebeboo2gcöoubcn/iutr,enncr? 
öe giefuiten berblaeröen bat fp ben eeö niet enfeoii; Smrc- 
ben boen / bermttë fp öe^auëecb geöaen paöben/^orörr^ 
bie <©on 3!an boo? b?unb toaë poubenbe / toacrom fp to0^c” 
pem boo? geen bpanö en Ponben berPlaren: eenige 
jBinreB?oeöerë pebben Den eeö geöaen/ bc ©uat; gcuitr. 
öiaen en 18 of 19 anbere pebben ben eeö mebe ge; 
toeigert te boen. ^erpalben 3ijn be boo2fcp2eben ^e; 
fuiten en toeigerenbe jiBinreb?oeöerë alöaer mebe 
uitter dab geleiö. ^efgelijr ië tot meer anbere plact* 
fen gefepieö. (€e 2ö?ug en te ©ent 3ün eenige befcpul; 
bigt métte fonöe ban ^obomie/ en baer ban ober; 
toonnen 3pnöe / opentlpp metten b iere berb?anö ge; 
too?ben. 

3©p toillen toeöerPeren totten ï^eere ban 2Clbegon; && 
be / öe toeibe op öe reife toaë na a©o?më op ben «»>an 
ïïijPë-bag / altoaet pp op ben 7 öag jfêep iy;8. 
auöientie gepab peeft/boo?öe aaebëpeeren ©ebepm bon ms 
teert bp bc ë?mcen€lecteurë/ enanber 2ümba(fö; 2raüc op 

' a«»3 *»»£,£. 
0fDantifnriiJi?öag 
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beur#en^eeommuteeitiebatt’tRüömfe Rijbc/ en 
fjeeft alöaec geöaeneen feEiecc tteffelijhe oratie / Daer 
inbP eeeft iserblaert Doe Gat ben Cect#-bectog 
tljia#/ broebec öan öen alöetitiaclitigftcn föeifecRo? 
Dolpbu# / ban De ^tatett <0enerael ma# herboren en 
met bretigDc ontfangen boo2 *0ouberneur <©enerael 
banDeJIeDeclanbeb/ en fo bacft bp berftaen IjaD? 
De / Dat Defen Rijrbag boo2 Ijanben ma#/ altoacc ge? 
banbelt foube meeben niet alleen ban De tufte ban 
«DuitftanD/ maer oob boe Datmcn De gehele Cbriften? 
fjetïi in pei# en tufte foube mogen brengen/ fo baDDe 
|jp DenlutDen fijne 2flmba(TaDeuren alDaec gefonben 
om öenimben te bennen te geben fijnen goeDen mille en 
inclinatie / Die bp tot ijenluiDen generalijben ma# b?a? 
genDe/ met een bafte gelofte en p?efentatie bat bP t)sm 
met alle naecftigbciD/bïtjt/ en macht totlDe laten em? 
plopecen en helpen bo?beren fuiben baten 03oDlpen 
en goeDen boornemen. ^at oob De ^ebeclanDfe <0c? 
nccale Staten Ocnfuitrcn Doo? Defc bare <0efanten 
DcDetj betblaten Dat fp nietfobettelijb en maren be? 
gerenDe/ Dan ftenluiDen te bemijfen De befjoorltjbe eer? 
bieDinge en tebetentie Die fp benlmben in alle obebien? 
tie maren tocbragenDe/ en Datfe ben niet enfouDen 
fpaten in baten Dienftnaalleljun betmogen/ Doen? 
DebenluiDen boort# ütöDen te geloben en te bouben 
boo? geafteutectt/ Dat 30 De boo?gaenbe alliantien 
en betbonDen Die tufteben benluiöen en ^uitftanD 
maren gepaffeett/ na allcbtin betmogen focljtente 
conferbecen en onbetbeebeltjb tc cnberïjciiöenenbe? 
maren / ja te betmectDeten/ fo bele mogelftb 5p/bafte? 
ïpb betttoubjenöc Dat bare Doorluchtige mogentbd 
Den ban gelijben geneigt maren te Doen: gemetbt Dan 
Defabcalfo mate/ meenben 3P Dat bet baertoegua? 
me benluiöen fingulierlsjbetncberbïaccn/ te blagen 
en te bennen te geben bunnen banDeï/ republpe en 
ftact/ Die tc feec becDjubt toerD Doo? De oberöaeb en 
toreeDbetObanDe^paenfe tprannpc/ DieDe^eDet? 
ïanben tot in Den balen gronDc maten bebetbenbe / en 
De EanDfaten aenbeben foonuitfprebeiijbe berD?uc? 
bingen. Sa öc bcrgaDetinge ban Den 3©cftpbali? 
fen Ring geljotiDen tot Colen Den n jpebruarp 
(feibebP) baDDe fijn ^oogbeiD en De Staten Den 
<6ecommitteecDen albaet Doen bertonen en beme? 
fen mie De auteur# bas? De $eDeclanDfe oo2logen/ 
en mie Die anber# niet en foebten Dan ben fin? 
guliet profijt/ en mie De gene maten Die onlany na 
Den gemaebten b?ebe D002 bieten ntjb/ ^eDerlanb 
meDcc in toeten geftelt baDDen : ban gelijben baDDen 
fp oob mcmiegcmacbt ban bate getroiteiglKtö / öie 
5P altijD# getoont en bemefen IjaDDen Den Coninb ban 
^pangten / baten mettigen ï^eete en natuetlijben 
§p^tnce/ en begrote en langburige en ongelooffijbe 
patiëntie Die fp fo lange tijbenbabben gebabenber? 
Dragen ban Den <fipangïaecben/ cn Datfe na Den ge? 
maebten pet# in alle manieren gefoebt baDDen/ De 
felbe onberb?cbe!ijb te bematen. €>p meibe bate bet? 
tontnge 3P berljoopt baDDen fo goeöe ammoo?öe en 
ttooft ontfangen tc bebben / al# baren nooD ma# ber? 
eifcbenbe: maet men gaf ben boor affebeit / Datfe mei 
met compaftïe maren bemeegt ober baedieber ellenbe 
enfmarigljeDen/ Dacr af 3p’tfclf# al# hunne nabu¬ 
ren mebe De fmerte maren geboelenbc/ maersp ma¬ 
ren te felein in getale om öaer op te refolberen / en be? 
bonben oob Dat bare tommiffien Dacr toe niet fterb 
genoeg en maren bebonben om remebie Daer in te 
bonnen (lellen : maer Datfe betftonben DatbenlieDen 
Defe faben mebe ten boogften maren rabenDebat3p 
lutDcn Daecom op Defe jegenmoorbigc bergaberinge 
en Rijrbag tompareren fouDen / met bolbomene 
tnacbt om albicc mijfclpb te bdpen abbïfcren / en De 
fabente beleibentotP20föt en oo?bacr ban 3t gemene 
befte, hierom maft Dan Datfe in befcbciligebecga* 
Dctinge berfebenen/ omalDaer te bertonen bare on- 
rccbtbaecDtge berb?ucbinge/ en om bulpe teberfoe# 
ben tot banbboubinge ban bare reebtbaerbige faben / 
üaben Daerom met alDcr reberentie Datfe goebertie^ 
rentlijbcnpaticntelnb miïben aenboren/ ’t gene Den 
nooD betcifcfjtc/ Datfe fouDen fo bo?t al# mogelijb ma# 

boo?b?agcn bare faben/ enboeDe^pangiaetDenic-- 
gen alle recljt en reDenen met baerlieben maren leben^ 
De. ^p en fouDen geen mentiemaben / noebboo?* 
b?engcn ouDe erempelenban De gctroumigljeib en ge? 
boo?facmljeiD / Die De HeDecianDer# altijD en ban on* 
Den tijben getoont en bemefen baDDen bare ^inccn 
en ^eeren / alfo De biftorien Daer ban bol maren; 
noclj oob fjoe Dat fp Doo? boo?gacnöe luitenanten ban 
Den Coninb mei eer maten D002 tpranmegegouber? 
neert: maer fouöcn alleen inJtbo?tcbett)alen beac? pcftiacï 
ten bon Den ijertog ban llba / Die in berfeber memo? a®nclö,e 
rien maren: mant mie fouDer mogen mefen Die onbe? ban Den 
benD foube mogen mefen Den oberbaeDen’tfaccage? 1 
ren/ maer Doo?noch fo beel 1000 menfebenmaren ' 
lamenterenbe / fo men in ’t jgeberlanD aen ebei en on= 
ebel morfjt fien i mat piüeringe ban particuliere per? 
fonen/ mat roberpen ban t gemeen goeDen ban alle 
Die Daer moonenin (lebcnenD02pcn/ matongeljooi? 
Der eractien/ mat moo2berpen ober De principalen/ 
mat fententien ober’tonnofelbloeD/ mat bannen met 
confifcatie ban gceb / mat brebinge ban metten en 
priöiiegien / en mat m?eeObeiD fouDemen mogen ber? 
balen Die <&ucb;?$iüa niet beDrebcnbaDDe'J meintg 
menfeben3ijnberDie <®ncb’2t!baboren noemen/ of 
3P gelijben bem bpDen tereDcn tpran^balari#/ Die 
eertijö# gemceft i#/ Dacr ban men fo beclboo#beiö# 
leeft:!# bat Daer pemanbi# Die Daer aen fouDetmp^ 
fclcn/ Die noteert maec Diemoorben/ Diebpin’tber? 
treb uit De jleöerlanDen glorierenDe en beroemenDe 
Heeft gefproben: Dat Ijp perfoonlijben in Den bo?ten 
tijöbanfe# jsren Die ïjp alleenlpben albietgegouber? 
neert baööe / Doo? ’# beul# DanDen baDDe Doen fterben 
18600 menfeben / bcbalben De gene Die D002 De 
moetmilligljeiD ban ’t brijgbolb / Doo? too?nigljeiD en 
moetmil maren omgeb?acbt en D002 De oorloge om? 
gebomen cn berniclt / Die ontallijb maren/ en nocb en 
ma# bP niet een# beroert noebte ontfet ban al Dat 
bloeD-fto?ten» ^at bP oob in De oorloge Die bP 
boert baDDe tegen Den §B?inte ban Crangien en De 
tme probincten ban J^ollanDen EeelanD / DeanDer 13 
^robincien meer Dan 36 miltoenen gulDen# baDDe 
Doen opbrengen / Die oob geconftimeert maren om De 
oorlog te boeren/om fortreffen en Caftelen te botteen/ 
bebaibenDen roof/ De fcbaDeen b?anDfticbtingen Die 
gcpleegt maren bp De onberfaDelijbe gierigbciD Dcc 
bnjgftieDen. <©aec Doo? een jegélijben moet bebm? 
nenmat Der i^eDcrlanDer# meninge en intentie i# ge? 
meeft/ matgeloobe/ oprecbtigbriD/getrouliciDen 
reberentte 3P geDragen Deb&en totten Coninbbarcn 
ï^cereDic abfentma#/ Datfe Doo? alle Die onmenftbc? 
lijbe gcmclDen benlmben acngebaen/ noclj Doo? alle 
’tberDriet Dat fp baDDen ontfangen en Dcruine ban 
baregeburen/ Den Coninb nieten maren afgegaen/ 
maer altijD getrou en ftanDbaftig gebleben in fijnen 
Dienft: toant fp Doopten Dat Den Coninb ten leften 
foube bemcegt ijebben gemo?Den tot compafifie en me? 
DelijDen ober De groote oberDaeD biefe geleDen DaD? 
Den / cn Datfe ten leften een# fouDen bebben berbre? 
gen cemg folae# of teben ban bermbeittgljeiD/ om 
baren afcm mat te mogen herbalen/ en fpboopten 
Dat Den Coninb oob een# foube geDacbtig gemceft 
bebben bet groot onDerftanDDat fpbemgebaenbaD? 
Den in De jprance oorlogen / Daer toe fp bem boben De 
orDinarife impofitieh en fijne Domeinen/baDDen opgc? 
braebt in Den tijö ban 9 jaren 40 milioenen gulD./Daec 
Doo? bp fo groten bictorten baDDe bebomen enbermo?? 
ben. €cn leften hoopten fp oob / Dat inDienDit alle# 
nietenmocbtebelpen/ DatDeootmocDige eegueften/ 
beelbotiDige bertoningen/De blacbtcn en tranen fijner 
getroumcr onDerfatcn/ ban gelijben De boorbiDDingett 
en interceftien ban De nageburige Coningen en p?tn? 
een / iet foube bebben bermoefjt om De# Coninr ber? 
te te bcmegcntotbcrmbcrtigbeiD en goeDertiereiibeiD: 
maer bet ma# berre Daer af Dat De goeDebopebaec 
iet baööc geholpen/ mant na Dat Den Hertog ban 
2Clba Die fo bele moo?Denjen [jaDDebeDreben/ fobeel 
onnofel bloeDö baDDe geftoet /De EanDen fo berooft en 
ontbloot D$DDe ban baren vijbDom in jpn tijb; fpma# 
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(f“l28-) ben 45?oot CommanbCMt ïlequefen» gefuccebeertin 
gg* 3ön plaetfc / bte totte oube bri)g»luiben lïclc meutoe 

magere en hongerige brijg»luiben bermeeröert bab* 
be/betoelbc fo baer nocb eenige bocljtigijetb be» bioct» 
of goeb» toate obergcbleben / ’t felbe boo?t» fcuöen 
uitfuipen. 3©am al toafl fo bat be faben tri ’t beginfel 
ban3ijngoubernenement fcbenen tefullenberberen: 
boo? öien bP met gebeinflbeib eentge gebamtene per* 
bon gaf om toeberom in baer ©aberlanb te mogen be* 
ren/ enbat Bet fcfjeen bat jijne p?opoojïen baer toe ten* 
beerben/ bat bp tot peiben rufie toa» genegen en bte 
toilbebeneerfligen/ fo toa» bet nocfjtan» gebeurtbat 
boo?beongetembe Iicentieban3tjnebnjg»-bopen/ fo 
oubealönieutoe/ be faben fo langer fo erger toerben: 
toant baer en toa» metbebiaert boo? bare roofgierig* 
0eib/niet beb2tjt boo? bare onbetamelgbe toelluflig* 
Seib / en fcbanbeltjbe boeben fiucben en onbui»bebcn/ 
notb bcfcDermt boo? bare onmenfcbelijbe to?cetbeben/ 
of Bet en toerb bp baer ongeflraft beb?eben in be rijbfle 
en belle flebcn ban ©ebcrlanb / be toelbe baer nooit en 
babben gegeben enige oo?faeb ter tocrclb/ toant fp toa* 
ren ben Coninb getrou gebleben/ fonber ooit tegen i 
bem iet mi»baen te bebben / en bit beben 3p nocb in 3ü? 
netegentooojbigbeib fonber eenige b?efe. <©it moffen 
be graten al met baer groot berb?iet en ongenoecbten 
aenfien / en bat ooft be bo?pen en platte lanben fo tam? 
merlijb toerben berb?ubt / ja be Éerben en Cloofteren 
berooft en gepilgeert. «©efïab ban ötrecbt/ bte al* 

De ^pacnfe 3tjbe toa» gebolgt/ babben een bcel 
gemuittneerbe^pangiaerben furieufelijben befp?on* 
gen/ enmetgetoapenbcr banbaengebocbten/ onber 
’tberel bat 3P baer betalinge baer toilben balen / en 
baer tointet garnifoen bouben. C>e fïab ban ‘Int* 
toerpen / be metbt ban be gebele toerelb bebben 3P bp* 
anblijb aengetafl en berooft / be name en toeerbigbetb 
be» Coninr met boeten bertreben / be JiBagiftraten te 
feec berb2Ubt en oberlafl / ennocbentoaffer niemanb 
getoeeü/ bie bem in ’tp?ibe tegen befe moetbJillige 
jfoutigbeib beeft toillen opponeren of tenenftellen: 
maer babben fulr aUe»patientelijb berb?agen/ fonber 
iet te tobben of na te laten ban bate oube getcoutoig* 
beib en geboo2faembeib / bie 5p totten Coninb b?oe* 
gen. |©aer na bat ftequefen» 3bnHuitenantfcbap en 
leben t’famen geeinbigt babbe / en bat ben Coninb bet 

jaarna goubernement ban ’t ©eberlanb gefielt babbe in ban* 
öen ban ben fïaeb ban ^tate / fo toa» be furie / be in* 

riV/Vfo' folentieen be booöbetb ber ^pangiaerben fo groot en 
!entte en ongeboo?t/bat 5P nieten acbten nocb en paffen op toet* 
öoa^öeib tm/ «ebtcteti / C5eboben nocb o?bonnantien / nocb 
JE, b2efe bet oberigbcib/nocb be name nocb autoriteit beef 
Btaecben Coninr en beeftfe bonnen bebtoingen / toant 3P toaren 
aepieegt nu geoetgt bet onberfie boben te too?pen/be gebele 53e* 
toot uan öetlanben met getoelb te beroben/ bef toaren/ bettooe* 
tien flen / berfto?en / ja tot be gronbe toe te bcröecben 
fmt ^ bernielen: en babben eenb?acljtig gerefolbcert be 
man! ©?incelijbe fiab ban buffel / ’t toelb ben 3ctel of floel 
öeuc. W beef Contnr / en baer be p?incen ban lleberlanb al* 

ttjbts bare refibetttie gebab bebben /alle baer bopen bp 
een bergabert bebbenbe / bpanblijben aen tetbfien / be 
felbe te beroben/ berberben en te bertooefien/en be bo* 
pebenfaelgerenbe babben3pbe ftab ban ^belft ober* 
ballen en ingenomen. 33oe bebben eerfibe ïlaben ban 
^tate/ bie ban be Coninb bolle maebt babben ont* 
fangen/ met ^Jetommo be Koba ^pangiaert/ toefen* 
be een ban ben boo2f5 ïJabe/ ’t felbe app?oberenbe/ een 
Cbict gemaebt/ baer bp bit ontfinnige/ bolle en ra* 
fenbe bnjgöbolb gep?ofcribeert en boo? bpanb ber* 
ölaert/ en gebecerneert toetb oo?log tegen be felbe te 
boeren. €n om eeno uit befe ellenbe enmiferietege* 
ratten fp2attmen toetoeber ban peisf en b?ebe te maften 
metten $?ince ban Crangien / en bte ban l^ollanb en 
Eeelanb/opten boet baer op’t felbe boo?’toberlijben 
ban ^eguefensf met beef Contnr betoilliginge toass be* 
gonnen/ en toerbealsfboemettoille/ toete/ abbijsfen 
toeflemmen ban alle be Staten/ öaöen en Confelieref 

joe^tot ban ben Coninb / ben pieö befïotcn en gemaeftt. Cn 
SUt ombefenpetöen b?ebe onbetb?ebeltjft te betoaren/fo 

babben ben niet alleen berbonben met folemnele eebe/ 

Oor/pronk der Nederlaiidfê Beroerteü. 
alle be3p?obtncien ban53ebedanb: maer ooft allebe 
<6ouberneuro / Cbelen / jBagifïraten en negeer ber» 
be.ölanb»: baer toe 3pniet alleen en toaren genegen 
getoeef! uit compaffte ban ’t ©aberlanb/ maer toaren 
baer toe ooft gebtoortgen ban noob» toegen / toant fon* 
ber’t felbe gingen be lanben gebeeiberlO?eh/ enbooi 
begoebeaffcctte bie 3palnjbsf totten Coninë babben 
geb?agen/ opbatoob3ijne domeinen foubenbebou* 
ben Dltjben / en infonberöciö toaren 5p baer toe beroert 
boo?eenengocben pber bie 3P b?oegen totte noomfe 
CatboltjlteneUgie/ bicanber» toa» in groot peröbeï 
banberlo?entegaen/ boo? be boosfbeibber^pangi- 
aerben/ be mannen/ b?outoen en binberen toaren b?ei* 
genbe t maer baer isf toegeballcn / bat be Staten bo?t» 
bier na fagen bai ^eronimu» be ïïoba/ bie be p?o* ©en 
fcriptiemet3unboi»en fiemme babbe geapp?obeert/ Ë”Ö4L 
baefrelijh 3ijnen tot! beranberenbe/ban 25?uffei bïucö* r0mi 
te op IjetCafieelban 2£nttoerpen/aitoaerbPfitDbon ctoaa. 
be gepiofcitbeerbe bpanben ban ’t ©aberlanb en be 
alberfcbelmacljtigfle en op?oerigffe berblaert beeft 
’t ijooft te toefen / bebbenbe aen fieb genomen alle be 
toeerbigbetb en auto?iteit be» Contnr / niet alleen ge* 
rooft bebbenbe be» Coninr 3egel: maer ooft p?ibate* 
lijft ficljfelben toefcb?ijbenbe enbcrocmenbe betgou* 
bernementbanbe 53eberlanben. $jter boo?ljabbeöP 
be ^pangiaerben ben boet gegeben tot alle geoo?!cof* 
bcfcbelmcrpe en booöbeib/ en onber’tberel banbc» 
Coninr nacm en manbaten / i» bP fo bermetel ge* 
too?ben/ bat bem bccljt bat bp ai moebt boen baer 3pn 
fin toe genegen toa»/ en ober fulr 3ünbc ^pangiaer* 
ben eerfl getogen na jBaeff riebt / b’toelft een»öeel» be* 
boo?tonber’tgebtebbe»Coninr / en anberbeeI»onöcc 
ben ©?ince ban Suilt/ b’toellt fp bebben ingenomen/ 
en berooft en mette albergrootjle to?eebbeib bermoo?b 
en geboob fonber onberfebeiö fo toel be» brtiiacn föijr/ 
al» be» Coninr onberbanen: baer na 3jjnfe uit bet 
2tnttoerpfeCa(lcel/ baer in 3P ban allen banten toa* 
ren bergabert/ gebaüen in ber ^tab/ toelbe ^tab 
boog bermaert toa» boo? bet p?ecieu|ïe ©?ieel/ be rtjr* 
(te en bloepenfle boop-(lab ban CÖ?ifienbeib / biet 
3ijnfe ingeballen met getoelb / robenbe/ b?anbcnbe/ 
febenbenbe b?outoen/ maegben cn jonge boebteren/ 
moo?benbeen’tbloeb fo oberbloebig bergtetenbebat* 
tet lanr ber jiraten liep al» of bet een rebiere toare ge* 
toeeff/en geb?uibenbe be alberboogjïe cn grootfie fcbel* 
merije en boo»betb btemen fouöe mogen öebenltén: 
boo? befe ongenefelijbe neberlage e*2 booblpe toottbe 
fo ent» niet alleen be Itoopmanfcbap/ p?ofperiteit en 
toelbaert ban ’t iseberlanb: maer oob ban t©uufïanb 
en alle natiën ter toecelt feer groteliir befebabigt en ge* 
affltgeect. Cerfelber tijbtoerbe 33on 5!nn ban ©o* 
flenrijbban’»Coninr toegen albier inbe 53eberlan* homfie 
ben gefonben/ om’tlanb te gouberneren: feggenbe ‘’n ö?na 
bat be» Coninft» toille toa» bat bp bet gcaffltgeecbeen 1“ 
bcrb?uftte ©aberlanb / toeberom foube ophelpen / bat aan ban 
bp Iten be gebenebijbe öanb foube reiften om be oo?loge ©oden* 
tebluffeben en be lang-getoenjle rulle en b?ebe aen* -Km* 
b?engen/ boo? befe beloften begonftben be Staten goe* fel. 
ben moet te ftrtjgen en te bopen / bat fp met alle bettn* 
liroolüge lanbfaten berlofl / befebermt en beb?tjt fou* 
ben toerben / toant boo? be goebe bope en ’t betroutoen 
batfpbabben/ boebt ben bat ben tijb een»geftomcn 
toa» batfe fouben berlofl toerben uitte mtferie en ellen* 
be baer in 3P berfmaebt lagen boo? b’inlanbfe oo?loge/ 
en batfe een» een einbe fouben bebben ban alle guaeb 
en een uitbomflc banbien: toel toa» toaer batfe toel 
oo?fabe babben om op bem te bebben guabefufptcie/ 
toant beneben be rappo?ten bie uit ^pangien quanten 
ban3ijne conbitie/ en bat bp bie ban <©?anabe met 
fcbalftbeib/tegen 3ijn eeb en belofte babbe beb?ogen/ 
bat bP oob met biergelijbe bttie/ be» Coninr eenige fo* 
ne Cbacle» babbe befcbulbigt met een onbillib feit/ 
baer boo? bp eintelpb om bal» toa» gebomen / bat oob 
bo2t»boo? be ©actficatre ban <0entb?iebenontbebt / 
bte uit ^pangien gebomen toaren aen^Jeronimo ïlo* 
ba / baer in ben ^paenfen Kaeb bebal te fimuleren en 
betbeb?og te blanbetten/ en baer uit men fagboebat 
ïioba/ bie be folbaten / totfo groten fcbelmerpe en 
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Het twaelfde Boek. 
Dtóöpetb pabbe ópgecócfeew / in ^pangien toerbe 
bcrpeben en geecct/ en bat alle be faDen banger* 
lanö toerben geb?eben na fijnen abbtjfe/ bar ooD al 
b’anöei’ Capitemcn en ïeitflutEien ber boogpetb / en 
öic fo beie fcpiicPelijDe en berboemelijPe boogpeben 
paböen öeb?eben / in ^pangien geoclit / gep?efen 
en gepouben toerben / aljö gctroutoc bicnaren ban 
3pne jBajefieit / btemen met benefitien en toclba* 
ben foube begaben: be «graten Dabben uit <§pan* 
gien be toete ooit bat ^anepio b’^bila en anbere 
èutpeurenban pare ellenbigpeben albaec inspan# 
gsen publijDelijD gceett toerben / en batter begoten 
toag bat Bon jan in $cbcdanb Pomenbe/ pem al* 
ïecnlijB foube reguleren na be ^nftructie bic üïere* 
nimug be 0oba albaec tn gefcp?tfre foube laten ten 
Dutje ban 25altafer Sopeg / fonber boete ban ben 
Staten / en op bat 3p baer ban geen bermoebenen 
fouben pebben/ fo foube Soba eenen anberentoegna 
^pangien nemen, ^fet entufTcpen fouben 3Pöifft* 
muleren mette Staten en grote Zeereu/ bie pen te* 
genber^pangtaerbengetoelbtg fïegimcmoppofeer* 
ben / totter tijb toe bat Bon <fan in pet gouberne* 

1 ment foube 3tjn bebeftigt / en bat be tijb beguaem toe; 
i jen foube om be felbe met alle rigojeugpeib te fïraf* 

fen. BöP moft Bsn 3|an in’t ecclte alle goebertie* 
renpeib en liberaelpeib tonen btcnbanbe 15 35?obin* 
den/cm bc felbe te toinncnenalfo fubtiUjPenbieban 
l^ollonb en ^eelanb boo? afTtfïentte ban b’anbere 
Staten tot fubjectie en onberbamgpctb te b?engen / 
om ban fonber groot pcrijpel bepementeüjfe terboob 
te brengen / bie fuljc na pare toet pabben beebient: 
toant al bte be ^pangtaertgi niet en pabben gepouben 
boo? b?tenb bie toaren fufpect. Ifêaer al Piel pem 
Bonjan feer facptmoebig en bat pp opeeept fcPeen 
fonber gebleken / fo en toag pp noeptang altijb fo 
boojftcpttg niet in’tfp?epen of pp en mifgreep pem 
toel/ baerboo? mcntocl Ponbe3ijn meninge begrij* 
pen/toant bcpalbcn bat pp biPteüg in3i)n peopoo* 
Denfeibebatpp peminbe lebigpeib gualpPen Ponbe 
Ïïouöcn / bat3tjn nature toag lïrechenbe tot oodogfe 
(alten out pent manlpP te exerceren / fofeibe pp ooit 
jbmrpss/ mpbunltt batiPbcrötoijnen moet / ifïbat 
jp mijnen toille bug moet bebtoingen. ^In’t cerfïc bat* 
men met pem tractcren foube/ en bannen pem po?be 
te berPlarcn of Pp appjobeerbe be pacificatie bart 
Opent / berfelaerbe pp fo bp monbe alg bp gefcp?ifte 
bat ppfe app20beerbe / bepoubelijp bat pp in tpb en 
flonbe baer tegen foube (eggen bat pem goeb bodjte/ 
en bat pp referbeerbe 31)11 tegen (eggen inbien pet pem 
beroube / aen befe tooo?ben lioftmcn PlaerlpP mer* 
Den / ortttoijffeljjP geboelen en toel berfïaen toat3ün 
intentie toag / en toat goebe toerPcn na be beloften 
fouben bolgen / en bat pet co^rofijf en fenpn bat om 
ber 3ijn gefuiPcrbe tooo?ben bebepttoag/ mettertpb 
te boo2fcppn Domen foube. Noeptang bc Staten op 
batfepacr getroupeib tonen CoiiinP/ en pare gebu* 
rige (lantbajïigpeib fouben betoijfen en bc grote af* 
fectie en begeerte bie fptotbenb?ebe pabben ./ pebben 
allefufpicie aen een fpbe geflelb / en begoten te boen 
alle beo Coninr toille/en nabattfrebten 3pallepaec 
oogmerP uit/ bug Poten 3pben peig met Bonjan 

(ioï-29) aj 3p totiben fepeiben/ fonber te bertoacpten na 
petconfent en abbijg ban ben ^?ince ban ©cangien 
en Staren ban l^ollanb en Eceianb / geltjp pet toel 
bcpoo?be bolgenbe be confeberatie met be felbe ge- 
macPtinbe pacificatie ban <©cnt: noeptang met be 
erp?elTc conbitie bat be felbe pacificatie / be toetten 
en pnbilegten ban ben Éanbe in allen paren poinc* 
ten foube blpben in ’tgcpecl/ enbolliomclijp onber* 
pouben toerben. 5lllg nu be Staten alfo alle guabe 
fufpitien uit getoifept pabben/en batfe ben peig en toe* 
bebegeerben/ fotocrb pp met alber betoiiüginge/en 
ongelooilÊjfte blpfcljap ban petbolD / 00P boo? ben bag 
tn’tcontract begrepen/ en fonber pet confent enbe* 
toilltninge ban ben p?ince en «Staten ban ^jollanb en 
Sceianö / biebefaPe bieperinfagen/ tebertoacpten/ 
ontfangen Pooi Snitenant en ó^ouberneur <©cne* 
rael ban ben ConinP ober befe «peöeclanben, €n 
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pebben be Staten ober fulr paer affectie en getrou* 
toigpeib aen Bon ^!an fuljc betoefen / bat 3p niet al* 
leen ban beg paug üigaet / maer boben befen ban 
beg&eifcrg^nibag^btur feer toerben gep?efen. €n 
©elgica bat fo beerlpp getoent toag/ begon te genefen/ 
en be falien ban be republp&e te Deren tot beteren fiaet. 
€n aengacnbe Bon 3lan / toift pem fo toel in ’t begin -,®0® 
tepoutoen/ om te toinnen be perten ban mannen en SI 
tooutocn / niet alleen in ’t courtiferen / maer coD in It* gc^ 
beraelpcib ban fcpcnDagie en anbergpem fo te fimule* bcpnfii* 
ren / batter nauïijr een toag bie ban rpnc goebe toille en 
genegentpeib / bie pp fepeen te pebben en te D?agen tot 
be republpbe / ’t toelbaren ban ’t lanb en ’t bolD/ ttoi)* 
felbe. ’t ©olD pabbe goebe pope om batfe fagen bat pp 
be^pangiaertguittefieben bebe bertrccDen/ enbac 
3peenigebagenHujrenburg toaren gepaffeert/ toant 
boe Doopte pegelijD battet Sanb toel toeberom tot 
3pn boo?gacnbe toelbaren Domen foube: maer cent* 
ge bie toat Dlaerbec gefiept pabben/ begofïen temer* 
Den bat 3ijn tooo?ben 3pn toerDen contrarieerben: 
boo? bien pp p?actifeerbe om booj pulpe ban be 15 
ftoobinrien ^ollanb en Eeclanb tot 3üncn toille te 
b?engen. 25obcn bien merDten fp bat Pp foept tere* 
tacberen’tbertreP ber l^oogbuiffe/cn bat pp biberfe 
articuien in bc o^entfe pacificatie begrepen anberg 
toag interp’eterenbe: niet alleen be totjfeen berftan* 
bigc / maer oolt’t gemeen bolD merDten bat contra* 
rie ’t accoojt met pem gemacDt/ be ^ponniaerben 
en Italianen en ber feiber acnpangerg / Dp pembo* 
ben al toaren geacpt/ en bat pp niette felbe pielb apar* 
teen aepter raben: maer be goebe patriotten bie acp* 
te pp niet of 3P toerben met een fmiulaet faniblant on* 
berpouben. toag fijnen fïn bebcDt met een mom* 
acnfigt/ fo fagen be gene bie Dlaerbau gefigttoareit 
toel bat fijn fin tot oorloge jïrePte: al toag batter geen 
oorloge en toag tegen ^ollanb / fo peeft pp noeptang 
bie ban Sïmfïerbam en litcegt met bjieben gefcp?e* 
ben/ batfe pen onber pet goubccnement ban ben 
p?ince ban <©?angien niet en fouben begeben/ bol* 
genbe be <S5entfe pacificatie / ten toare onber fulDe 
articulen alft pun foube Deïicben / belobenbe paer pul* 
pc en bpfiant fo fp’t ban boen pabben / inbien 3? toon* 
ben boifianbigpeib. BoD belette pp bat be fïebcn bait 
^ollanben Eeeianb nietberepb en toaren paer t’fa* 
menberpanb te boegen int <©entfe berbonb / bat Op 
noeptang folemnelpD pabbe beftoo?en.2&urgonbicn en 
Surenburg peeft pp uptpct.accco?ttoillenerimeren/ 
en be goeberenban be gene bte geconfifgueert toaren 
in be p?obincien/ en peeft pp niet toillen boen rejiitue* 
ren / ppfu(tineerbebatbc<©?abe ban25urenbiemen 
tegen be p?ibilegten met getoelb upt Soben na ^pan* 
gien pabbe boen boeren / in be pacificatie ban Bent 
(om b?p gelaten te toerben) niet en toag begrepen/poe 
toel pp na be ppbilegien en ’t contract ban Bent 
bepoo?beb2ptetoefen. Bit loepenbe pp en pem toag 
geen meerbec pijne ban botmen pem beriep op be ^a* 
cificatie boo?f3/toant bat toag fijn minfte gebacpte om 
bie te onberpouben/ pp fepbe bat pp laft pabbe ban ben 
ContnD/ om oo?loge tegen ben©?incebanB?angien 
en ï^ollanb en ^eelanb te boeren / om bat 3p pet trae* ©«« 
tact ban Bent (fo pp fepbe) nieten cnberpielben/en 
bat pp upt ^pangien of ^[taliën foube Domen alleen t>0?iog 
om bie ban ^mjlerbam t’ontfetten ent’ongelpDbat* «gm 
men pen bebe te tojePen. Bnpo^enbe bat be Staten g"nte 
baer toe nieten toilben bcrfïaen/ maer batmen ’t allcg aan 
metter minne toel foube bcflecpten / fo nam pp bat ran aicn 
feer gualijp/ alg of 3? pem niet en pabben geoDebi* SlnSou 
eert/ en met bie ban ^ollanb en Eeelanb tegen be janu m 
aoomfe Keligte geconfpireert: bit toert DlaerlpD ^cdanti 
gepjobeert Dp bc D?teben / bte pp bieg aengacnbe peefttE 
gcfcp?ebcn aen biberfe finten en ^obincien. €n 
toant pp mcrDte bat bic ban 23?ufifel feperp opfpn 
boenen laten agt pabben/ fo peeft pp occafte gefogt 
baer banbaen te gaen/ baer toe pp occafte en bejrel 
nam omtcpanbelenmette BuptfeBarmfoenen/ en 
bteuptte ^tebente boen bertreeben/ en bat ppfetot 
reben foube bjengenompen te laten fomenteren ban 
pajee Det^linge/ en fo jp met geen reben en toilben 
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Öie toe Ui 
SSja- 
Iianö 
mft aï> 
leen fjaD* 
De / fjeeft 
b?outo 
JliSarta 
alle De 
Jïeöee? 
lanöen 
gemeen 
gettiaefet. 

Rraclit / macDt oftoilïe/ batfeban Daten eeb onttfagen 
toaten en Dem genen ötenfi Doen en fouben / nocD Dem 
geljocnfaem 3i|n/ tot bat DP ’t geb?ek bolkomeltjk ber? 
betert en geteiiauceert foube Debben/ toeife ftatuit eerfê 
maec gegeben toas btenban 25?abanb/ tot bat na be 
boobban ftoimiliaenbte ’tgoubernement liet aen 
fijn 0utéb?outoe jBatia / bie met gemeen accoo?b/ be? 
je 3©et gemeen maekte aen allen be Slanben / biefe 3e? 
beet altpb Dabben onberDouben. <©e ï|oUanberS en 
^eelanbers Dabben Den biktoilS baer na geceguleert/ 
ais ooft bie ban ©laenberen / 0et toelk be ^ifiorien 
klaetlijk betuigen: in ber boegen bat niemanb Denlui? 
ben baer af en fjabbe te berifpen / batfe Daer tecDt baer 
fngeb?uikten/gelp ook anbere Eanben / ja ook be 
;©t!itfe natie Daer recDt geb?uiken / en Dier in fo bolg? 
benfpbep?öfelö&e3eöen Daerbet Poo?baberen. <©it 
entoilbeDpniet alleen feggen ban be finten: maet 
ook ban ben genen bie nu in ’t goubetnement uit 
^pangien toas gefonben/ om in abfentre ban ben Co? 
ninöjjjnen luitenant ©enecael te toefen / be toelke 
boo? ben ^paenfen föaeb fo toas berblinb/ bat Dp niet 
alleen be ïtecDten / 3©etten en $?ibïlegien ban ben 
Eanbe en Dabbegebioleert/macc ooft ben gemenen 
b?ebe en pacificatie ban «©ent Ijabbc geb?oken / bie bp 
ben Staten en benComnb felbe toaSgeapp?obeett. 
a©atfoubcnbegenebtebefe bare becklaringe Dabben 
Doren uitleggen /anbets bonnen feggen/ban batbe 
Staten toel Dabben gebaen / bat fpbe DoogDeiben 
toeecbigDeib bes Coninr/en beïloomfe CatDoipe 
ïieiigie / focDten te p?efecberen / ’t toelb be ttoe poinc? 
ten toacen bie ben Conink boben ai b’anbece Dun Dab? 
be gececommanbeert / baerom en toaffer geen beter 
mibbel te binben om befe ^obtncien te Douben in on? 
becbanigDeib ban ben Coninb Daren natuerlpen 
©lince / bie mettet Duts? ban ©o(tenrp baftelp bet? 
bonben té / en bic t’famen te boegen/ baer bp bomenbe 
be b?oebetlpe liefbe ban ’tifóeiferrp/enboo? fobele 
aenginbbeconfecbatie ban beïïoomfe CatDoipe re? 
ligie/ bie groot getoclD toas Ipenbe/boo? befe inlanbfe 
oo?logc bie bereifcDte toel eenen faborabel en befcDer? 
nier en boo?jïanber/baerom en Dabben be Staten niet 
gefalgeert in ’t biefen ban ben CertéDertog jBatDiaS: 
toant al Dun fautc baer in foube befiaen / in bat fp boo? 
een ^pangiaert een ^uits/boo? een bafïaett/een toet? 
tig / en boo? een groot bpanb een beminber ban be ge? 
tnene toelbaert herboren Dabben / en bit té nocD al ge? 
fcDiebna ’SConinr belieben/ inbienDettoaeracDtig 
tébat^on 3Jan boo? befen met monbeen gefcD?ifte 
betuigt Deeft / bat bes ConinkS toille toas bat Ijp feu? 
be bewerken/en bat DP foube fenben eenen anberen 
©oubetneuc ©enerael ban fpen bloebe/’t toelb boo?? 
toacr immers toas ben SdertéDertog jjfèatbias/ be 
toelke be Catljolijbe ïtoomfe föeligieen beSConint 
ïgoogöetb en bigniteitoprecDtclijb foube betoarenen 
tótifecberen. €n nabien bat ben boo?lucDtigen tferts? 
Dertog jBatljias befe poincten te toerb toil jïeUcn/ 
toie iffer ban bie met reben be Staten Dierom iet fcDa? 
bebjr foube bonnen nafeggeiH batfe boo?bcntnttcr? 
fiennoob geb?ongen 3imbc/ Ijemin ’tgoubernement 
Dcbben gefet / tot bat ben Coninb met Daer confent 
eenen anberen foube mogen gcjtclt Dcbben / om ’t i®c? 
berlanb in pepis en b?ebe te regeren, Cf tote foube ban 
fo berblinb mogen toefen / bie niet en fiet / bat be 
Staten in alle ’t gene Dier in gefcljieb/ bcDoren ge? 
p?efcn te toefen* 3©ant be Staten en Dcbben int par? 
ticulicr nöcD int generale Dier in niet gebaen/ bat tegen 
ben Coninb mocDt toefen / nocD tegen ben üeifer/ 
noclj tegen bezaten bartDet JScifcriijb, Cnnodj? 
ïaitécn laet «©on^annictaf be Staten booblpDte 
bcfcljulbigcn/ en be ^?obtncicn boo? batéljdbenbe? 
ö?og ban ben CertéDertog iBatljtao’ af te treeben / on? 
ber öerel ban batDP toti tracteren banpeife/ mee? 
ncnbcaSfocenjcgdöbenteabuferen cn bcb?ïcgen/om 
tot fyn boojnemen te geraben/ DP fiet bat benpeté 
ban ©ent onberDouben toerb / bie Dpboclj felbe boo? 
beö ConinbO bcbclljceft geapp?obeert/en Dp fiet bat 
befen petö onberDouben toerbenbc beHanbentnru? 
öe/ b?ebc cnboo?fpocbtoebcr fullenp?ofpereren/ cn 
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bat Det boib in be^ Contnbci bieniï getcou blijft/ 
Dierom Deeft Dp fijnen aenjlag fecretelpb te toerb ge? 
ïetb om bat Dp be «©entfe b?ebe foube mogen b?eben 
meteennieutoe maniere/ te toeten batbe onberDou? 
binge ban be ïïoomfe CatDoltjbe Religie en be ge? tafeeDw 
Doo?faemDeib bejS ConinbiS foube Dcrflelb too?ben 
na befo?me alö bietoass ten tpbe ban ben ï^eiferCa? 
rolu^beböfbe/ Dopenbe Dier mebete berblinbenbe uanDei 
oogen begi gemenen bolbsf / om bat DP alfo te beter al? 
lebe refi foube mogen bernrelenen berberben: toant “ö"/e 
inbienDpbat eeno bonbe te toege b?engen/ fo foube 
noobfabelpb be pacificatie ban ©ent en be goebe > 
b?ucDten baer uit gebomen / te niet fijn / en men foube ' 
in f toaerber inconbenienten ballen até men ooit ge? 
toeelt toag/ be to?ebe en bloebige piaccaten fouben 
moeten onberDouben/ be^nguifitfe ban ^pangien 
toeberominbe3lanbengeb?acDt toerben/ be üngui? 
fiteurss fouben in’tonnofel bloeb Daer Danben toaf? 
fcDen/men foube be galgen / rabeté/boepenenban? 
ben toeberom moeten bernieutoen / be meffen iïppen/ 
be bperen toeber ontfleben / bannen en be goeberen 
confifgueren/ en men foube be oo?loge toeberom moe? 
ten boeren tegen bie ban J^ollanb en Eeelanb/ enb$ 
gjnlanbfe oo?loge toeberom oiitfieben/ be afgetoo?? 
pen Cajielen toeberom op boutoen om be ^tebett 
baer boo? teberoben ban alle Daer toelbaert / enmett 
foube toeberom in’tSanb b?engen beuitlanbfe gar? 
nifoenen/ biebe Sanbfaten fouben btoingen: einte? 
ipb men foube alle bineen toeberom (tellen in biet» 
groutoelpben (taet baer Det ^eberlanb in toasf ge? 
toeefi/ / en bat niet ban Det uitterfte ongelub en ber? 
berfbanbie(ïo?erenbe p?obincten foube te bertoac®? 
tenfpn. JBantaltoas be peberlanbferepublpbebp ©emp 
tDbeban€arolu0 be bijfbe toel geabminiftreet foen Te 
toasï be tyb niet te gelij&en bp befen tpb / en al en Dab? £ usf öe 
be bien tpb niet ban nobe be to?ebe piaccaten/ om f^nietre 
be (traffen na be to?eebDeib ban be fjngutfïteuren Si" 
te toerb te (tellen/ fo mocDt bat na be conbitie be^ “K1 
töbsf beter en met minber perpbel toerben gepaffeert 
ban nu. 3©ant bie foube menen be felbe piaccaten 
nu ter tpb toeber in te boeren / bie jbube boo?toaec 
boen até een bie in 3ee feilt tujfcDen (teen-rotfen / ïtlip? 
penen platen in een groot tempeeft tegen (troomen 
toinb/ en Det roer foube toillen Danbelen/ gelpb Dp 
’t felbe een toel erbaren en erpert Stierman Dabbe 
fien boen in een toelbebenbe 3ee/ in een (til fealmen 
fcDoon toeber. ^it foube een acte toefen niet alleen ban 
een onerbaten ^cljippec/ maec ban een boos menfcD/ 
bie toillens met een fcDip bol bolje/ até DP ’t toel feonbe 
mtjben / foube baren tegen een felippe / en Dem felben/ 
’t fcDip / met al ’t bolb foube om Daté b?engeu en laten 
becb?inben. 3Nc befe faDe toel infiet/ bie fal moeten 
oo?belen en bebinben / bat C>on 3)an alleen uit té/ om 
ons in ’t fcDip ber republij&e/en alle ’t bolft ber i^eber? 
lanben te boen bergaen / tegen be jammerlpbe Dlippe 
ber benautDeib. ^at bit toaer is blijkt opentlijk / bas 
betoijle DP onfeocen komt berboben met enen gebeinf? 
ben peis/ fo boet DP klaetlijk met een to?ebe oo?log 
,’tEanb beberben tot ben gronb / om b’intooonbers 
to?ebelük te boen bermoo?ben of met befperatie te ber? 
jagen/ of ficDte begeben onbet’tgoubernement ban 
eenigen b?ecmben #?ince. (€ot fobanigen peisraeb 
Dpben Conink/ om alle faken toeberom te (tellen in 
fuiken (iate / gcïyk bie toaren ten tpbe ban ben Hkeifer 
Carel be bpf be: ’t toelk niet anbers en is/ban ’t geDeel 
l^ebcrlanb toeberom te b?engen in berb?anbe affcDe. 

baerom ógpboo?lucDtigegenereufeï|eeren/toiit ©e©«r» 
u goebertieren oogen t’onstoaert keren/ en fiet toel 
toe bat Det i^eberlanb ban ben ^pangiaert en uit? gonöe 
lanbfc to?ebe tp?annen / ’t Deilig JSijke nietentoer? fiemmt 
be ontnomen/ ift bat gp be fake bilaepeert/fofalt feker?««’f £ 
lijk baer toe komen, ©mtoaekt/onttoaekt/baneens/ 
Om ons utoc b?ienben te Ijelpcn/toant ïnbien ^©on 3lan ^erianu, 
metfyn p?amjke eens kan komen tot fijnen bermete/ J.e""00ij 
boo?fautebanfecourS/ toatfalben ^pangiaertlet? ncnfotm 
ten «©uitflanb te befp?ingen en in te nemen: meent 
pemanb als pcberlanb fal t’onbergeb?acDt fö» 
ban be «^pangiaert fal ru(ten/bie boolt grotelpr/toant 

beon? 



ïj-72. Öorfpronkder Nederkndfè Beroerten. 
die ongeregelde Degeerlpljetd en opgeblafene 0oo« 
baccbpe der ,§pangiaetden / en Pan tn fo Pleine 
plaetfen niet befïoten bltjben : toant een toereld en iO 
paer niet genoeg / natoelPe monarcpie 3poberlange 
geftacpt pebben. <£n boo?toaer federt dat Nederland 
aen ^pangien boo? poutoelpp io gePomen/en na De 
boot) ban Oen fóeiferöacel de 5&e/pebben fp altpb lifte* 
lijp gebagt en boo? pen genomen om in Nederland 
te brengen nooo «^paenfe folbaten/ baer toe men 
foube boegen xoooo a©alen goede folbaten om te beg* 
ten / en baer toe de $eOerlandfe o?dinariö benden of 
paerde-ruiteren. jjfèetdefematpt/ die 3p dan in d?ïe 
dagen tpbö bp ben anderen fouben bonnen bergabe; 
ten/ fouben3P niet alleen be omleggende Eanden en 
gèburen bonnen in ben toom poubenenbedtoingen/ 
maer onberfienö en onbereid oberballen en onder 
pun ioli enfubjccttc brengen/ maerfo3pbefedingen 
meenden te erplotcterenen tetoecPte (tellen / mollen 
3P tegen paren danP / fubijtelijp bertrecben / en febert 
bien tp pcbben 3p be occafie en gelegentpeib ber; 
toacpt en gefocpt om bit te tobben: mant punbocpt 
bat pun grote injurie en fptjt in bat cagtoaoaenge; 
baen. lieten pun dunpen batbe opo?tuniteit bp 
tpbe ban ben hertog ban 2Clba paer offereerde/ en 
toarengerefolbeert/ poe toelbe oo?logpundatbepin; 
berbe/ bat 3p jBunjiet en Colen die grootmacpti; 
ge ïïijrlteden fouben pebben ingenomen / eh bat 
hertog €ricp ban 25?unftopP pun met beel 3£uit; 
feruiteren foube te pulpe pebben gePomen om 3PBefl= 
ppalen en alfo ooP bcle (leden lanr ben apin te ne; 
men / om baer Paftelen / (lerPten en boltoerPen te 
boutoen en baer doo?’tgepele 3£uit(ïanOinfubjectie 
en (labempe te brengen. iBaer aio 3P beferefolutie 

ToLji.) mct toel te toerP en bonden (lellen / fo pebben fp eenen 
anderen teeg ban aggreflfie of oberballinge boo?geno; 
men / bp adbtjo ban ben <©?oot-commandeur Se; 
guefeno / (gelpp uit fpne b?ieben openbaer iO) om 
<2mbben in te nemen / en baer boo? paben te pebben / 
om be nabigatie der fcpepen ban <©oflland en be 25al; 
tife3ee te bedtoingert: gelppe macpinatie pebben 3P 
boo? gepab/ om Cngeland in te nemen / onder ’t berel 
banbe^cpotfe Coninginne pulpe te boeth Bllebefe 
dingen 3tjn blaerlpb gebleben niet alleen boo? be afge; 
too?peneb?ieben/ maer ooP boo? paer bageUjPfep?0; 
pooflen die 3P 30n poubenbe / gp en derft oob niet den; 
ben of3p en foePenhocpalben felben toeg/ fpen3pn 
oob niet ban fin beranbert om bat be faben niet na pa; 
renfin en 3ijngeluPt/ 3p en berbeibenmaer deocca; 
fie en gelegentpeib / aio paer öie eeno p?efenteert/ 
5ttoelb3önfal/ alö ^uitfland nocp eenigen tijd ber; 
toeft paer pulpe ben ^eberlanberë bpte boegen/ en 
3P meeflero ban Nederland bonden toerden/ fo en 
ttoijfelt baer niet aen / of alle die notp leben in ^uitO; 
land en pare nabomelingen en fouben beblagen befe 
uitHellinge en berlenginge, 3^at CtjperO / Hpo; 
beo jjjn berloren / Conftantinopeien met becptender 
band genomen / <0?iePenlanb ben <€urPen ondertoo?; 
pen getoo?ben / en ’t ganfcpe öeiferrijp ban kiemen 
doo? be to?ebe <©ttom«nnen onberb?ubtiO / baer en 
iO geen anbet oo?fabe af / dan pet lang bertreb ban 
a(fi(lentie ban pare naburen, <£n bit gebeurt baeronv 
om bat een jegelpP meent bat pp nocp berre ban ben 
b?and io/ en batfe be pand niet bp tijdo en bieden/ 
om ’t perpbel ban pare naburen te peipen toeren / tot 
batfe berloren pebben pof / puio/ land en fand/ en ban 
bomt paer be blamme oob ober eer 3p ’t toaenben / en 
dartbeblaegtmenfiep telaet/ en boo?toaer bttpertj; 
bel en djerftmen niet min aepten ban’t geen top bet; 
paelt pebben / en bat tö oob nader / toant ben <§pan; 
giaert die 5ijn fin op ^uitflanb (laet / en iO geen 
minder brpgfman aio ben €utb / en om pare ïlpben 
uit te b?ciden / baer in 30 elbo pare ecre en glorie (lel; 
len/ bcibe foeben fp dedominatieoberdegepeletoe; 
relb / toant €uropa io boo? paer poobaerbpe te blein/ 
beide foeben fp oob pare Religie uit te b?eiben / toaer 
bno?fpgeneigt 3önbeoo?log tegen v©uit(ïanbteboe; 
ren / en be ^pangiaert peeft fo groten paet tegen be 
^uitfe/ aio ben (€urb boet tegenoalle Cp?t(lenen. 

ü^aerom fiet beide befe boen paer Be(le om die# tracg 
binden/ in te fïotben/ pet toelb gp te bertoacpten 
pebt/en <©od berpoebe: en toaerom i(l bat be ^©pan; 
giaerto metten (€urb pebben getracteert / andero ban 
om be ^eberlanberO/ die 3paentpgen of beftpulbi; 
gen batfe jegenO ben<Coninbgecebelleert pebben/ te 
btenben en te onberb?utben / fn boegen bat ben 
c§pangiaert pem niet en fepaemt ben (Curb te die; 
nen / om be CP?t(lrnen onder fijn foh ban bien(lbacr; 
peib te b?engen / baer uit gp iicptelijp peüt te nterPen/ 
tóat gp luiden ban pun pebt te bertoacpten. jjfêaec 
boo? fo beel aio ^on 3}an ban <©o(lennjP aengaet/ 
die pem feib te 3ijn ban be ?©uitfe natie / en bfe u oofe 
boo?poub bat pp der ^uitfen boo?bele in recomman; 
batie peeft: niemand eniO fo (ïeept die niet en fiet/ 
toat pp onder bat p?etert boo? peeft. 3©ant toat fou 
Pp en fpn ^pangiaerben beter mogen toenfepen/ ban 
be^uitfen met beiden oorenboof temaben/ en in t 
(ïaep te b?engen met (pnfoetfp?eben/ om pun alfo 
’t gareel ban dien(lbaerpeid aen benpalöte (leben/ 
toant pp paet bet ^uitfen b?ppeib/ toant petio do 
nature ban alle tprannen / batfe b?ppeid en eend?acp; 
tigpetbpaten/ en pier met fpn be ^pangiaerto ban 
allen njbenboben al befmet/ be toelbe onder ’tbejeel 
ban Cieligiebetprannpe ban be €urben en Horen/ 
bat beide paer geburen 3pn/ ingeb?onben pebbenbe/ 
menen bat in geen ïanden of Kpben be ïïeligic en 
politic/ die3Pd?0den/ en mogen (laenbcgepouben 
too?ben/ fonberbeiïanbfaten boo? geteeld en tpram 
nie in officie/ bat io in be aldecDitter(te bien(lbaer; 
peib be boeten te binden/ en aio (Iaden gehangen te 
pouben: fo be erperientie be <Etoitfe bit niet oberbloe; 
big genoeg en peeft geleert / fo mogen.3p ’t boo? be be; 
blaegpjbe epcmpelen ban j^ecrlanbo tuin aenmer; 
Pen/ maer toant ^uitflanb 00P eertpboin paer in; 
getoanb der ^pangiaerben to?eebpeib peeft ge; 
fmaePt / en baer ban nocp be tePenen b?aegt: fo toil (P 
bit alleen feggen/ bat aio 3P baer mede be memorie 
berberfepen / bat (paennemenbe be toapenen met pa; 
re geburen / paer felben boo? alle periculen fuilen be; 
b?(jOen/ en boo?toaer inbien gp toilt gebenPen be 
b?ienbfcpap die l§oogbuit(Ianb en Nederland t famen fSnDa 
pebben/ fo ban’t reept ban gebuerfepap/ aioopem tuffdicn 
bare onderlinge berbonben/ fo fult gp'tin alle ma; 
nieten boen/ toant degemeenfepap die iDuitpanb en 
Nederland ban allen tijden metten anderen pebben ft. 
gepab ban conbentien/ traffpPen en commercien/ 
Panmen liept betonen / en’tmce(le part ban ^eber; 
land toao nocp bp Caroluö (©uintuö tijden fiïbject on» 
der be Parner ban ’t ïlijPe en ^urifdictie ban ^uitO; 
land / befen nabolgende pebben be potentaten en (le» 
ben ban ^uitfland / mette i^eberlanbfe Staten in ’t 
jaerban 48 gccontracteert/ bat fp dejlederlandcn 
inparebefeper minge namen/ gelijpoffptoaren in ’t 
felbe fötjp begrepen / en bat fp pare en pare riaPome» 
lingen tegen alle onreeptbeerdfg geteeld ban b?eembe; 
lingen / al(l nood 3p / fouben befepermen. €n be üei; 
fer aio pp be Proone ban’tpeilig KpPe ontfinP/ fo 
peeft pp pem bpeebe berbonben/ bat pp niet en foube 
lijden bat eenig beel ban <E>uit(Iand met uitlandO 
PrpgO-bolP foube beftoaerttoo?ben/ en fijn Jjcifer; 
Ipenaajeftcit peeft nocp önlanjtfelfo berPlaert/ bat 
pp be 5Seberlanbfe ^obtoefen pielt boo? een boo?; 
heem(te lid ban ’t JUpPe / baerom na bien be reden en 
be nood ban be oö?toge ntoe pulpe berfoePen / fo geben 
top utoe totjfpeib entroutoe felfote oo2belentoatgp 
luiden gepouden3jjt te boen / en poe toelbe 3Duitfen 
pet Nederland ban ober beel faren pebben bcplaegt / 
om batfe fo miferabelpp en ellendig banbe^pangi; 
aerben geplaegtengcgüelt toerden/ fo en pebben3P 
nocptanObefaPenooitfóterpcrten genomen/ al03P 
bepoO?ben/toant (pen padden’troben / moo?dcn en 
b?anben/ ban^eberiano fo lange niet Üeporengele* 
ben te pebben. 5|iet boo? i(t gePomen bat be bpanben 
ban begemeine toelbaert / dacptert/ barbe©o?(ten 
ban^uit(ïanb/nietfof02gbtilbigen toaren/ boo?bc 
fame en digniteit ban ’t öeiferrtjp / aio toel om eentgc 
uülanbfe #;incen te belieben/ aeptende batfe onge; 
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ftraft ai mocptm fotoel Nebertanb/ ötëpetTDuitfé 
Nijbe opflocben/ en boo?toaer daer iö niemand fo 
tjoof/ of pp poo?t toel De opgeblafene poogmoedige 
tooo2den diefpgeb?uiben/ paer beroemcndedatalle 
Natiën Dan De €p?iflenpeid paer blien / toijben / ont? 
ftcn en b?efen / en pouden Die bermaerde ^uitfe natie 
in gene reputatie / Die nocptane De grote peirbracpt 
Der domeinen/ noep De to?ecdpeid en rafernpe Der 
®ucbenpunnoitcu pebben bonnen onderdanig ma? 
ben/die Dopen fp noep met parcCapiteinen en oo?logf- 

■' bolb fo te dtoingen / Dat De bclDen noep fullen toerden 
Dcdcbtmettedode licpamen Dan Ijaregebucen/ fon? 
Der datfe eenöfulbeto?eedpeid fullen Derren to?eben/ 
maer fullent al lieDcr lyöcn / Dan Datfe gemeenber 
pand bun Dan De perikelen fouDen Derren beb?ijDen/ 

;t ©et* om toelbe rcDencnen bonnen DeNeDerlanDfeHanD? 
focisban j-aten njet gefcpeiDen 5ijn Dan De Staten banOuitf? 
tenoen lanö. ©aerom fo üiDöen De NeDerlanDfeStatenu 
bc ©utt» luiden feer ootmoeDelijb/ Dat gp met alleen en toilt te 
fp ©oi> toecjt gaen met faDeur/ fo gp tot noclj toe geDaen beDt/ 
”cn' maer Dat gp metter DaeD en toapenen tertfonD bet on? 

lijDclpbe rigeur Dan u geDuren en b?ienden toilt be? 
ren / latet u ter herten gaen / Dat De noob / üet reept / 
De metten/ De gebuerfepap/ De herbonden / contracten 
en berccttingcn utoe pulpe aenroepen/ tegen De uit? 
ïanDfc b?eemDe en algemene De£ OuitfenNpfuS en oer 
gemene ruft£-bpanDen maept en onreept / om met 
gctoapenDcr pand befepermt te too?den/ en toilt niet 
langer gedogen Dat Defe b?ecmbe pooDaerDigc men? 
fepen / Die Dan alle De tocrelD gepaet 5ijn / felfe in Den 
tnganb Dan pet Npbe bomen fitten en Daer paren poo? 
Deerdigenfloelftellcncn boltoerbenmaften: fpftacn 
Daer na om in te nemen en paer meefier te maben Dan 
Nfiijn / JNoefel en ïBafe / firomen Die <©uitfianb 
omringelen i en De pabenen Dan Der jee foebenfpte 
Derbrijgen/ en fcperpenpareftoeerbenomeerlanb/ 
aio fp ono u geburen en Dzienden metten band Dan 
tprannpe gebonden pebben/ metallerpanDe fcpelme? 
rpe onder te b?engen / Den neb te bjeben en te Der? 
moo?Den: belet Dit Dan Doo?ubaliante b?omigpeid/ 
op Dat gp Doo? alle De bjcrclb moept toerden gep?efen/ 
entoeberfiaetdenpoogmoet Der geenre DicDuOpooge 
3ijn geffegen Doo? utoe Dclap: toilt pare felle braept 
berminderen/ en u geallieerde eeno bcb?pen bande 
Defolatie en pet onberD?aeglijb job Der fiabernpe: 
toilt ^uitjlanD oob bp tpo berloffen Dan pet perijbel 
Dat w ionabenbe / pettoeïb ^uitfïanDonttoijffelijb 
toel ban Doen / met <ü5oDO pulpe en confo?m De 3©et? 
ten ban’tNijr toegen moogtgp^ongianinOettban 
Doen/ met alle fpnIgeere en fautcuro/ endoctdaec 
öp erp^effelijb DerbicDen / op fulfte amenDen alö ’t 
Nijh plag te dellen / Dar gene Ouitfenpem affifïc? 
ren / en Die contrarie Doen / toilt Die Doen ftraffen na 
paer bcrDicnfie. ^octban donDen acn oob ptibüre? 
ren / Dat hertog Cricp Dan 25?unftoijb/ met fpn 
bolb toeDerom bere / op grote penen en mulcten/ 
Noltoijler en andere 3Duitfe Colonellen/ Die in ^e? 
DerlanD tegen pet gemene bede De deden in pouDen/ 
Datfe Daer uit terdond Dertrecben/ oppenebancon? 
fïfcatieban pare goederen en eeutoigenban/ ’ttoelb 
feifODe toetten Dan’tpeilige Npb mede bjengen: en 
toilt niet gedogen Dat Die gef tooren bpanden ban De 
^uttfe natie / ^uitfland Dernielen / mette pulpe en 
eigen panden bande geboojne utocr Handen/ noep 
Dat De b?ccmdeuinferbitutt b?engen: maer daetde 
recptbcerdige fabe boo? Dan utoe D?ienDen/ geburen en 
geallieerde/ en toilt pare fabe Doo? De utoe ponden/ 
en met utoe autoriteit pet alder- onreeptbeerdigde ge? 
toeld to:eben. 

^it bid u luiden Den feer Doo?lucptigen€ertOper? 
tog iBatpiaO/ dat gppemdeeOeere Doen / enOeüïe? 
publpbe Dan Nederland met u fecouro toilt affifle? 
ren/ fo fal pp uluiden daer Dan den lof gebenende 
reberentie/ en pp fal met alle goedtoilligpeid u al? 
tilde goede affectie en jonde betonen/ en pem grote? 
Ipben tot u herbinden: ’t felbe bidden u oob de ,§ta? 
ten <£5cncrael ban Nederland feer ootmocdclpb en 
Dan gepeeldcrpcrten/ toant pelpt gp pun luiden in 

dit tae niet D?omeipb/ fo Doet gp den bpanb Dén teeg 
ban ^uitjïand open/ Die Dan utee liberteit enb?p? 
peid/ doo? den onderganb en ruine ban Nederland 
fullen brenben: maer fpDp paer bepulpig/ fo fullen 
3PDietoclDaeD eeuteiglpb geDenben/ en pooglpb u? 
toe Deugden p?pfen/ en oob met alle pare maept utoe 
l^oogpeiD / Digniteit en toeerDigpeiD befepermen en 
berderben/ niet alleen met tooo?Den maer oob met? 
ter DaeD. ^it to pet boo?naemdè inbonden ban Defe 
oratie/ De toelbe top ten meeden Dele berpaeltpeb? 
ben / langer Dan eerft De mentnge toa.0 / om te boeter 
temogen 3pn in’t Derljalen Dan De treffelpbe oratie J 
Die de hertog Dan 25oullon / Dergefelfcljapt metten 
^eere ban iUe|fp en fBeeder gjan Dan der 5©erbe 
uitten naem Dan de Staten ©enerael op den Kpr? 
dag tot 5ftuSburg in den jare 1582. gedaen peeft/ 
daer Dan top ter gclcgender tijd becpael fullen maben. 

<©on 3an padde aldaer op den tüprdagocb fijne ©on 
<©eöcputeerde gefonden/ die aldaer bangelijbenfe? Sfat» 
bere oratie deden doo? eenen <©ccto? genaemt^aeb? JSsSf 
ftein: die de fabe bandon ^jopan berfeboonde/ én tra op 
fufiineerde datmen den €ert3bertog iBatbiast in tenwit» 
geenderlep toijfe boo? <0ouberncur <0cnerael der 
Nederlanden moept ponden/ noep den i|cere ban (Eoi jZj 
finte 30ldcgonde boo? iHaed^rjecr de?s €oninb0/ fu? 
fiinerende datmen Dein geen audientieinfulbergua? 
litcit en bepoo?de te berienen. Jifèaer al.ö pp ’t felbe 
niet cn bonde beletten/ fo berfocljt pp coppe bande 
oratie bp den Ifêeere Dan ^Eldegonde gedaen en tpd om 
daer op te anttooc?den, jlBaet de l^eere DanHl&e? 
gonde en de andere «©efanten ban den «rertöpertog 
en Staten en bonden niet diertftdpb om aldaer in 
guefiie te treden / toie boo? ^5ouberneur bepoo?De ge? 
pouden te too?den / detopïc fpfc daer ban geen Neep? 
terg en toilden maben. <©e ©icc-CadCelier ban 
IBapence peeft uitten name ban de #?incen <$lec? 
teutten ^eeren Naden aldaer tegentooo?dig berga^ 
dert/ dcNederlandfe <®efamcn/ den €crtsf-pertog 
cn Staten <©enerael feer bedanbt ban deaenbiedinge 
en p?efentatsen penlieden gedaen / en p?efenteetden 
oob datclpb punnen dienfi en alle b?iendfcpap toeder? 
om/ beefoepten oob de gedane oratie bp gefcp?ifte / om 
daer op nader te letten en delibereren. Cn poe toel 
daer boo? die tijd niet beel opgedaen en teerde/ andere 
dan dat daer uit gebolgt io datmen de fabe foept tot 
b?edetebeleiden/ daer toe de boo?f5ï|eeren fepenen 
genegen te 3pn/ fo teerde dat ten minfien daer mede 
getoonnen/ dat beie ban de boo?naemfie J^eeren in 
^uitfiand / de gececljtigpeid ban de Staten ban 
Nederland Beter begofien te bcrtfaen en totte felbe ge? 
neigt te 3tjn/ dan ooit te boren / doep de b?ucptett 
en’tboo?deeldat de Neöerlanden daer uit ontfingen 
toagitoeinig/ toant aljs de Staten alle paer bolbbp 
den anderen padden/ begondemen ban nieutoe b?e? 
dcpandelingetefp?eben/ fo datmen met alle die gro? 
te maept niet Deel uit en reepte / en dat de Staten pen 
ontbloten ban pen geld enpcnfelben in diepe fcpul* 
den fiaben. 

3©p pebben in ’t elfde boeb berpaelt / Dat Die ban <®eie» 
<0?oeningen op feberen Handdag/ de gedeputeerde 
ban den Ommelanden op den Handdag berfeppnen? ieunq 
De gehangen pebben genomen/ en Dat de^eereban mffetjen 
finte 2Cldegonde en <Oocto? Ntcafiugi ^ilia aldaer ■ bf 
gecommtttecr t getoeeft 30nde ban den Staten Oene? nf„3en 
rael om de gehangenen te doen ontfiaen / niet en pad? tn dc sj» 
den bonnen uitreepten. nu de felbe punrappo?t 
gedaen padden / pebbende Certgtpertogjlatpiaö en ^ 
de Staten Omerael berfcpeidenb?iebengefcp?eben <&tatra 
aendie ban <tf5?oeningen tnfabeuc ban de gebange? 
nen/ op datfe de felbe ontfiaen en toederom in b?ppeid 
fiellen fouden/ en paer gefcpillen met reept af doen la? 
ten/ doep pet iö te becgeefgs getoeefi/doep 3pn berfepei? 
den boo?{ïagen om te bereenigen geballen/dan pebben 
malbanderen fo niet bonnen bcrfïaen datter eentgpeid 
geballen i.O / elb te feer op fijne gereeptigpeid fiaende. 

^en 7 5pcb?uarp 1578. to opten naem ban den 
Certgspertog iNatpia.0 en Staten Oenecael uit tint? 
toerpen gefcp?eben aen de Negeerdere en adminifira? 

tie 



4 ƒ 7 Oorfpronk der Nederkndfe Beroerten 
455-, tie pebbenbe ftt ben «©mlanben / Daer bp3pbe felbe be? 
Bectoa laflen/ ten palfbaflen (Dat toag Doen Den i? fBar? 
ta &t* tp) pare «©ebeputeerbe alDaertefenben metbolPo? 

men macpt en procuratie / om De gefcpillen fomma? 
tetfcteij* rte gepoorD pebbenbe te becöragen en Determineren 
WM« pp brienbêlijPe onberpanbelinge/ ofPorte aDminiflra? 
52*Ll tie ban reepte: DefgelgPO ijs aen De ^tab meDe ge* 
nirigen fepreben / en Dat miDDeiretpD De gdbangensS moepten 
e» gecelareert toerben/ ten minften onDet cautie. 3ln 
2££* öen brief aen Den <©mlanben/ flonD Dat 3P niet en 
tenbtn> fouDen latente compareren/ ’ttoareofDeontflaging 
nenstnt» gefepteb toare/ Danniet/ Docp Dien brief toagbp Die 
JjJjJ" banöe ,§tab meDe opgebroben / feggenDe fp toaren 
gueftien meDe Staten ban De <©mlanben: miDDeltetijbtoaf? 
tuffcöen fer een 3£anDDag op pet ^taDpuió te <©2oeningen uit? 

gefepreben/toacr ben gehangenen ^eeren boorge? 
fenöete pouDen isf/ Dat alfo Die ban De ^§taD flebegitotDet 
*»««» brienDfcpap en eenDracpt geneigt 3pnDe/te breDen toa? 
mnsen. ccn öe gengepoubene perforten te relateren / om op 

parereere/ troutoe / gelobe en panbtaflinge te mo? 
gen tüefen binnen Derboorf5 (tab enparepuifingen/ 
mitjS Dat bantoegen Die ban De ©mlanDen eerfïen 
alboren binnen De felbe flati fouDen beefeptjnen eenige 
brebe-Iiebenbe luiben/ met genoegfame procuratie 
en bolle maept ban toegen De gemene ingefetenen ban 
De «©mlanDen/ om met Die ban Der^taD/ Debiffe? 
renten en gefcpillen / tuffepen^tab en SanDen ftoe? 
benDe/ ten beflen te mogen berflaen/ en fo berre 
pet ntogelijp toare te berpanbelen en neDer te leggen/ 
toelPe boorfepreben breDe-UebenDe perfonen Die ban 
De flati beloofbcn bp gelijPe eere/troutoe/ getóbe en eer? 
fitebtnge met panbtaflinge onbetpinbert en onbefepa? 
bigt in en uit Deboorf5 <§tab te mogen treeben/boel? 
berfïaenDe Dat in geballe Datfe binnen Den tpD ban 
nept Dagen niet brucptbaerö en PonDen uitreepten/ 
Dat alg Dan pDer ban partpen fouDe blpben in fijn ge? 
peel / en De aengepouDenooUalle te famentoeDerom 
ontoeigerlijp gaen fouDen/ter plaetfeDaerfe aio Doen 
betoaert toorben. <©aer op Die ban De ©mlanDen 
Doen alDaet 5tjnbe pebben geanttooorb / Dat fp tot 
berfcpeiDen tijben fiep in brienDfcpap of in reepfer? 
feoben paDDen/ en banperten geneigt toaren/ geltjö 
fptoelbertoont paDDen in Den tpDbanDerebolteber 
folbaten / fp Der ^taD paDDen aengeboben om Den 
genrenen nooD af te toenben/ beiDer bpanDen tegen 
te flaen/ fiep t’famen berbonben lijf en goebtotben 
uitterflen penninP bp Den anberen op te fetten / en De 
gueflien beiDen f toebenDe onberbort een pDer in fijn 
reept/ tot fePeren tijD uit te (lellen / om Daec na bp 
brienbïijPe panbelinge of reept pen gelegt te mogen 
toorben / Derpalben nu ooP in meninge toaren / De ge? 
fcpillen fo’tmogelijp toao in brienDfcpap pen te leg? 
gen / Docp Dat De gehangene eerfl toegelaten toerben 
op paereere/gelobe en panbtaflinge log te gaen/om 
metterfelberaDbpO uit Den EanDe i o of 12 met ge? 
noegfame procuratie te befeprpben/ en foDebrienD? 
fepap (Deo <©ob betpoeDe) niet getroffen en Ponbe 
toorben/ Dat Dan pet bebel Deo €ertöpertoge f|Ba? 
tpiao en Staten »©enerael moept na geUomen en bol? 
togen toorben / fo toel ban Derelaratie/ aio ban De 
anbere poincten. 9C10 men nu bafl in Defe panbelin? 
getoao/ guam Daer een gemepte Dat De Heereban 
lapcnoort en eenige anbere «Ebelluiben uttte<©mlan? 
Den ©ertpolt €ntenOban fBentpeba paren 3LanDf? 
man bebel gegeben PaDDen om folbaten aen te ne? 
men/ om Die ban «©roeningen te bebtoingenbege? 
bangenen loo te laten/ en tegen De (lab te oorlogen / 
en Dat pp met ctlijpe fepepen bol Pnecpten aen Den 
<0mlanbentoao gebomen/ Dit gemepte toaototeen 
meerbet beftoaringe Der gehangene J^ceren/ toant 
poe toel 3P fo bafl en feperp betoaert toerben / Dat bp 
penlutben niemanb en mocptePomen/ fogafmenfe 
na/bat fulbo bp paertoille en toeten gefepiebe/ De 
<&tab toaO Door Dit gemepte bol ruimers / De ge? 
bangene J^eeren pier ban berflaenbeboor De gene Die 
penluiben pare noobbruft bcflelben/ fonbeneenpro? 
te(l uit / Daer bp fp betuigben boor ‘©ob en alle men? 
fcpenenbppace poogflefaltgpeiD/ eereeneeb/ ban 

XI* Deel. 

Die toeruflinge niet te toeten/ raeb noep Daeb toe ge? 
geben noep gefproben te pebben/ en Daer ban niet 
(Dan uit Der (iraten gemepte) te toeten/ protefleer? 
Den ban alle bloebflortinge/ fepabe/ pinber en ber? 
Derf/ fopemanDOoberPomenmoepte/ fiep noep er? 
biebenbe/ nareiaratieDefaltebpbrienDfcpap/ ofbp 
miDDelen ban reepte af te leggen/fo ’t niet mogelpP en 
toare met brienDfcpap / $c. a©at nu ban Dit gerucp? 
te moept 5ön/ fotoaotoaeracptig/ DattotJBinfum 
bp een bergabert toaren getoeefl / na pet bertreP ban 
Denberen ban SilDegonbe en^illa/ inbepuifinge 
ban €rmleo €ufum/ SBigboït ban €ufum^eere 
ban i^penoort/ ^ape JlSanninga/ €pfa SacgcO/ 
9opan ^orentgieno / kliert «©aiPinga / aBigbolt ^arfcjci 
ban SfelmünDe / ^an jBernpfcpc/ €me (Cammen JK* 
en©artpe!t€nteno/ en eenige anbere/ en ioalbaer bom ae« 
25artpolt<£nteno gecommitteert om iz ©aenbelen«aenöte 
Pnecpten aen te nemen / om De gehangenen Daer Door 
te bebrpen. ^e loop-plaetfe iO aengetoefen in De 
fóuinber* 25artpolt €nteno Defe commiffie pebben? 
De onDertePent bp De boorfepreben i|ecce ban j^pe? 
noort/ jBanninga/^acgegsen^oorentgiensS/ peeft 
terflonD beginnen bolP aen te nemen. €n niet jegen? 
(laenDe Dat Hopman 3©oItec H^eman opteBelu? 
toe/ Daer pp lag met fijn ©aenbel befepanfet tegen 
De HoogDuitfe leggenbe in ïBebenter/ een Deel batt 
fijn bolP paDDe Doen bertrecPen / uit Dien De bergabe? 
ringe fonber bebel ban De «©enerale Staten gebaett 
toerbe/ poe toel men feiDe Dat (pne commijTie Den 
<©rabe ban 25o(Tu getoont toao/ Die De felbe 00P fouDe 
pebben laten fienaenben Princeban<©rangten/ en 
Daer op boor anttooorbe paDDe gegeben/ men fouDe 
€ntenö De Pnecpten laten aennemen/ menfaifebocö 
pier noep toel ban Doen pebben: 00P paDDen Die ban 
^§tool De felbe Den pagf getoeigert/ noeptantf peeft 
€ntengi mettet aennemen boortgegaen/ en io met ee? 
nige troupen in Jpebruario gePomen na De ©rnlan? 
Den/pebbenDe Docp meeft niet Dan ongetoapent of palf 
getoeertbolP. <Den 16 jpebruarp 3pn Dieban<©2oe? ©ft bare 
ningen met omtrent 800 borgerg uitgetogen na 3Bf? 
fen / Daer omtrent 3 6 ongetoapenDe PrijgguiDen treden 
ban intenss berfamelt toaren/ piel pebben 3PDer«ft»eacre 
26 gePregen (Deanbere omguament) toelPe geban? 
gene 3? binnen Der &tab braepten/ en terflonD De? ^nrni?* 
Den ejtammeren/ onDer toelPe gehangenen 00P toa? 
ren ^utmer Slger en ^ierP Hui0im/ nittebepen? 
teniffe ban ^ierP Huigen / hernamen 3? ban toie 
«Êtitenö fpn commiffie paDDe/ en alle fpn fecreten/ 
poe (lerPpp toags/ toie bp pem toaren/ entoatfpn 
Doornemen toao. <©en 18 pebben Die ban <©roe? 
ningen op ten naem ban De ^taDpouber en Hooft- 
mannen ban <©roeningen een placcaet laten uitgaen/ 
Daer in 3P 25artpelt €ntengf en alle fijne aenpange? 
ren berPlaerben boor bpanDen DcO Coninr en Der 
flaDban<©roeningen/ berPlaerben en belaflen De fel? 
be tegen te (laenenuitpetEanD te toeren en Peren/ 
en Dat fp De gene Diefe gebanPelijP PonDenPrpgen/ 
fouDen leberenin Der HooftluiDen panben. <©en 19 
5februarp peeft men De <©roeninget borgergs op te 
IBcrPt bergabert Ineenenring/ Daer De Burgemee? 
(tersS een oratie DeDen om De burgereu mocDtema? 
Pen tegen 25artpelt €ntengs / ’ttoelP gcDaen 3tjn? 
De/ 5pnfe Daer na flerP omtrent ï^oo man/ ber? 
Deelt onDer feg ©enbelen borgeren/ Daer onDer 00U 
toaren eenige folbaten/en onDer anberen meDe Hop? 
man ^toertgen ban ^tellingtoecf/ en ^[acob ban saartete 
©inPenburg/ paDDen 00P bp pen bijf of fegf fluc? «f01™* 
Pen grof gefeput / en togen fo na De Drente en 
boortö na &oebetben / Daer 3P toiflen Dat <£ntcngs peciiea. 
na toe toags met ontrent 120 man. €ntené be? 
gaf ftep met omtrent 75 man op’t Huig?/ De anDec 
berliepent ba(leIPgf3pn toeeggf: Defe plaetfeentoagi 
ten Defen tpD gepeel niet (lerP / iö gelegen feben 
mijlen ban <©roeningen/ bijf mplen ban Hfingen/ 
bpf mijlen ban oDlDenfcel / en bijf ban ,&tool. 
ZBaet toaö 00P bictualie noep niet om Defe plaet? 
fe te pouDenoftoeerutt te bicDen/ toant napetjaer 
1736. Dattet bp Den <©elDcrfen ^?ofl ^dbacp aen 
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Het twaelfde Boek, t-S7& 

,4Sute«é 
-toccïi gc 
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<ö5eü?ge e§cBenb/ öeë %m» ^taöBoUöèr / ober* 
oeïcbcct toaö/ fo Ijaööetde Comrtfi ©0U^ öoen 
flicfiten/ fo öattetniet öan IjetBlote fjuts gjtow/ 
toantdegtacBtentoarenö?oog/ foöattettebectoon, 

(fo’ 33.) Deren toasdat Hp Hem öaer op öeaafenmetuetiecen 
Uaddeteonttopben/ naöemaelBP fof^ötoa^/ oe 

€oebct> ^oeningetöquamen öaetboo?/en intenss ötejt oaer 
SS fcBermutfel regenë/ en öaer bieden etUjbeöooöbart 
geüen beiden fijDen / en onder anöere een 
acn De jj^tnes / liet fiuië toerö opgeeifcBt / «Entend toiident 

S5- -SS» S“b“n m%* “• •Sffffig 
en Sar. bangen fo BP ’t niet en totlöe JJ* 

Boubaer en toaë / öan <èntenë Baööe Doop öap out- 
fet te toerden / öoo? öenleere toan^^noïJ?t/.^ef^£ 
be met ïsmpetöa / jfeanntnga en l^orentgteno 
meenden metten 
toolöerëen ©amlletë / den <©?oemngetss 8£öoïgtte 
nebben/ öan de <©amfler£uitb?efe bande<fl5?oentm 
öecjs toefen $penoo?taf/ fo dat de ööeren met op öe 
beenhuiden. €ntenöalfogepoitjpnöe öoo?fyneigen 
bolb/ gaf Detljutoop/ mitë conditiën datmenljem 
met de andere gehangene in deë ïiaeöë/en met tn der 
boigeren Handen foude (lellen / ’t accoq?t toeröe ge^ 
telientbp Ettert ïtinnga ülaeöODeer / ötebantoegen 
den föaeö mede bp de erpeöttte toaë 0Ofonöen/ en 
ban eerman Coninb Hopman / en meöe bp ^ac, 
titelt intenss, ©efenniettegentfaenöe/öaööentöe 
Hopluiden quaeö genoeg de gehangen tebefcBermen 
boo? de bo?geren/ en bpfonöer 25attljelt €ng öaer 
fP eènen fonöerltngen Baet op Hadden / en totlöenifiem 

d?oeninger0 togen mette gehangene tta.<©?oenin 
gen/öaer 3p den z 5 fan binnen quamen/elb Uep uit om 
Henluiden te fien/ en Het fcljeelde toeintg .te öo?geitf 
Haööenfe nocH dood geflagen/fp mollen brei fPHtodan 
De bo?geren lijden eer fp op te gebangemffe quanten. 
<®e<©?abeban dennenburg toaë te defertpdte 

rJaarlingen in ©?iefïand op ’t bafleel öat doe nocH met 
KSn. m toeröe geruineert/ öaer toaë den ^oll petet 
S ^icltinga ge(ïo?ben/ inplaetfebanöentoelH ndem 
fint tot nenburg fïelöe ^flonber Honrtbban#benb?u00oeen 
gf“S €öelman ban IBecljelen. Hier breegte W SSm öingc ban de gebanbemffe ban 25ertHelt €nten^ban 

eenige goeögunflige ban €ntcnë utt öe <©mla^ 
^Jha’ Den: toaeromöe<©?ade committeerdelancHtHot' 
fS fenD tinga/ dien lip fmtöaen Die ban€i?oemngen/ öede 
een Die pact toactfcljoutecn dat de Hoete ban 2Stllp banme-- 
S?oe. uinge toaë aldaer bolb in ’t Eanö teb?engen /datje 
mogen öaeromgoedetoacljten^rftcljtfouöenften^nou' 
iufaücur pen/ op dat Hp niet tot Hruluiöen acHterdeeiutten 
ëartfteit rccljtede: boo?toende boo?t.ö & 
sJEiucn^/ Houöinge ban de gehangenen / fulr bat öoo? öe im 
en De ge. tcrccffic banden boo?fclj?eben <©?abeenopöoprban 
^nae' dat Die ban der ^tad en omlanden tot bereemm 

ninge bomen fouöcn/ de meefle HebigHeid toat IttH 
De/ toant de <6?ocninger?3 feer gebeten toaren op de? 
fe lelie gebangensi / diefe al toilöen omgeb?acHt H^b^ 
ben / fo datfe in ’t eerfte feer groot perijbel liepen / en 
boo?nementlt)b Hsöden fp’t feer Hoftiö op 2t>artDelt 
entend geladen, ^ . . _sfAlv)ÉH 

®en 19 jFeb?uarp toefenöe den dag öat die ban 
<£S?ocmnaon uit troeben naet ©artHelt €nteitö/ fo 
Hadden de gedeputeerde in de Omlanden een 
Hiief aefcï)?eben geöateert ten felben dage tot ïHnit* 
fum / onöertebent JBigboIt ban€ufum/ €tfolar^ 
ncö en Huld?icH €ufum/ aen den Staten der 6m^ 
landen/ om te beracdflagen toatmen doen foude te* 
oen de ongetegeltöeiö/ Hoogmoed / en toederfpannig' 
Heid ban die ban <©?ocntngen gepleegt/ tegen alle 
reclit/ bïeinacHtinge ban deConinbltjbe »ie(lett/ 
enden «èouberneuren Staten <©eneracl/ in’taett' 
Holden en app?cljcnöcten ban de gelaten / €öe 
IciV ®c. om te bcrfcDijnenten <©ammc op toebomen 

h.'irt 21 jfcofMtiArn tciS!. <©ödenb002 

tsange 
nca. 

Dat3pfjetbrög«i-bolb nierdan defenfibcaengenomen 
Hadden: niet om die ban d5?oentngen eemgfino te la„i,c„ 
befcHaöigen/ maer om de getoelöen tegeniS Hat^ wVf 6o«De« 
bilegien af te beten/ öaer ban 3P öoo? <©od en alle 
menfefjen p?ote(leerden andere niet geöacHt tefieb? öa3tetl 
ben / alö mede om ’t b?eemt bolb uit Hot Eanö te Hom ©ammij 
den/ begerende de (laö foude Hare bo?geren ban de 
belegeringe ban Coeberden afbo?deren/ fo toilden 
3P Datelijb 25artHelt €ntenö en anöere doen hertteer 
ben / datfe 00b te b2eöen toaren acHterbolgende Hot 
fcB?i)ben ban den ccrtóHortog/ Hare bolmacBttg* , 
de tegen Half ballen af te beerdigen / om de queflien 
en gefcHillen Hot toare met b?unöfcBap of recBt te ont# > 
fcHetden / boo?tg 00b te ftellen cautie boo? *oooo 
gulden of 100000 gulden of meet tot öeg Stadss ge? 
noegen/ en ficBalöb?eöe Uef-Hebberen te reguleren/ 
mitsi ontfïaende de boo?f3 gehangene gelaten ett 
édelen/ begerende Hier op onbcrtogentliib anttooo?* 
De/ $c. jBaer om datfe njöinge bregen öat 25ertHelt 
intenss al gehangen toao / fo en öo?flen defe bijf <0e* 
committeerde niet binnen doeningen bomen / b?e^ 
fenöeoob boo? aenHouötnge/ en en 3ijn niet nader Dan 
boo? depoo?te ban <0?oeningcn getoeefl/ enberne^ 
mende de grote onfleltoniffe dieöer in öefiaö toa^/3Öb 
toeöerom getogen. 

g^en z i 5feb?uarp Hadden de Hooftmannen en m= 
gefetenen ban <0?oeningen een manöaet uttgegeben/ J«t #« 
daetin3p öefelbeban 5üponoo?t noemen p?mctpael ge?0”f 
Hooft en Huteur der opgetoo?pene / fedttten / femopt^ tungen 
acHtise goeflen en onb?eedfame perfonen / öieöe^ta^ urn 
ten der Omlanden op mo?gen ten .^am berfcBp b00?fJ 
ben Hadden / om aldaer met lofe / Hmöerlifltge / bo. jianD? 
fe/ ontoaecacBttge p?actijben en boo?geben de Staten Dag. 
öeö Èanösi te herleiden/ bedelende bpflraffebanlpf 
en goed en bp batelijbenb?and/ opDes$boo?f3€ufum 
Heereban j^penoo?t noclj fim complicen berfcHjö» 
ne (alö toefenöe tegen <ü3oö / den €ontnb / de ijtaö / 
ender Eanden b?pljeid) te erfcHönen/ dan de felbe uit^ 
fcfSöbSiS gebanblijb te nemen en tn Haren Handen 

1 0ÜSe ban^oeningen Hadden 00b ben 18 feb?ua* pat we 
rp een Eanödag befcH?eben binnen1 doeningen op t g“ 
HaedHut^ tegen den felben 22 jfeb?uacp / dan öaer n<ngen 
quamendet toeinig / aldaer toeröe feer gualijb gefp?o^ trntm 
ben op de nieutoe gedeputeerde / daer toeröe 00b ge^ 
lefen de bebenteniffe ban ^irb Hmgen: die ban De öenm 
flad eifcHtenbandie ban de Eanöen een categornb sacranN 
anttooo?öe of 3P ficlj bp die ban $penoo?t / JBanmn^ 
ga/ ^largesi/ $c. of bp die ban de ^ètaö toilden Hom" 9 
Den/ die ban de Eanöen ejeeufeerden Hen öaer op te 
anttooo?öen op Haerblein getal/ fo dat daer een meu 
manöaet uitgefonöen toerde en berfcH?Hömge tegen 
Den z6 5feb?uarp / ten toelbcn dage Henluiden de 
boo?fcH?eben b?age ban die ban de flad boo?gefleit t.o/ 
Daer op fp fcB?tfteItjbe anttooo?de toilden Hebben/ 
Die öaer op dan boo? anttooo?öe Hebben gegeben / dat 
3P belangende Het aennemenöess brijgObolr/ ’ttoem 
bp de Heece ban ,^penoo?t en fijne complicen gedaen 
toasi/ gene toetenfcHap nocH feenniffe Hadden / noen 
öaerom geb?aget of tet bp Henluiden geconfenteect 
Hadden geHad/ gelijb 3POOb ato noclj niet en confem 
teerden/ en bp al dien Hier namaeljS eentge aenne- 
mtnge of inboeringe ban fulber brijg^-luiöcn utt 
bracHte ban de bottger of dtergeipbe commiffte ge^ 

nen gelaten en €delen dit mede tebenen fouden: al* 
fo30nfebpde gehangenen gelaten / daer 3P tegen feu 
den datfe tn perijbel toaren getoeefl ft 3P öat met en 
Hadden totllen onöertebenen/ datmenfemede aenge* 
Houden foude Hebben/d?eigden 00b nocH 25ajetHelt €m 
tenö en fijne meöe-gebangenen te doen ontBoofden fo 
3P niet metten anderen en acco?deerden. ^e geban 
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toetfoe 
ben öe 
nntfla# 
gfnge 
bet ge* 

?tnt# 
teoajbe 
ban bic 
ban bet 
<&ra&. 

poincten «iet entelob cefolberenen bonben/ boo? ert 
aleec5p ban Date gebanbeniffe omflagen toacert / be; 
loofden en hebenden nochtans? tot toat tijden 3p ban 
Date gebanbeniffe geb?rjt en omflagen fouden toefen/ 
beide De boo?fcb?eben poincten nietten anderen $|ee; 

®il5ian ren en ©junöen ban Den ©mlanden bobengefcO?eben 
lanben ganfcfj ert geDeel te toillcn Dandbaben en bolboen: 

als? Daer na Die ban DenEanDe feec ecnflig d?ongen 
om De gehangene ï|eecen los? teljebben/ fo Debben; 
fegeanttooo?d Datfe ’t felbe bp cequefle becfoeben fou; 
Den/ De cequefle ie? Den 28 3peü?uacp obergelebert/ 

bSc öaerop Die bande^tad Debben geanttuoojD bp ge- 
w fcïmft / in effecte Dit nabolgende. ^at De ^taD 

fledcss niet andec$ én begeerDe Dan De gueflien in 
b?undfcDap Den gelegt te mogen tooiden / Dat Die 
aenDoiDinge alleen gefcljied toas? om openbare brijg 
en oorlog te becDoeben/ Daer toe 3©igboltban€ii; 
fum/ l§.jfêanmnga/ ©.gacgee?/ % igorentjens? 
met Date aenDangecs? fledes? geacbeiD Dabben/ ficD 
gedeputeerde Der ©mlanden noemenbe / de. en Dat 
om te bomen tot een goede b?eDe fulbe en alleanDe; 
re <6eDeputeerfcDappen Dier beborene? bpDenb?un; 
Den ban De ©mlanDeneenigfin.e? geconfenteert/ cecfl 
gereboceect / gecaffeecten te ntete geDaen toerden/ 
aljSbptöbcn Des? <£5?aben ban 2Crenburg anno 1560 
toast gefcDieD/ en boojtaen niet meer te aDmittetcn 
Dan eenige «öedeputeerden/ in ofte ober Den ©m; 
lanDen te too?Dcn gecommitteert/ maer Dat alle fa; 
ben bpDe ^taD en ©mlanden mogen toerDen ge; 
Danbelt en getracteert als? na oubergetooonte/item 
Dat De flad na defe cafferinge De aengeljouben peefo; 
nen toilbe relareren/ op bo?gtocDte/ enbpeere/ 
DanDtafïinge/ gelobe/ de. om beneffens? De jegem 
tooo?dige b?unden ban De EanDen met Die ban Der 
&tad in bjunblgbe communicatie te treDen Der gue; 
flteufec poincten te berDanbelen/ mits? Dat De aem 
geDolDene geDtirenbe De communicatie in De &taD 
ölijben/ en fo niet bmcDtbaerlijb uitgericDt too?d/ 
toedecomontoeigerlgb foIDengaen/ ter plaetfe Daer; 
fe nu betoaert tooien: Die ban Den ËanDe alDaer 
berfcDenen / Debben Dier op ten felben Dage bp ge; 
fcD?ifte gerebocectt en gecaffeert De <©eDeputeer; 
fcDappen boo? Date ban Dien geDaen / met belofte 
fulbe of Diergelpbe gedeputeerde niet meer te ful; 
ien o?Donneren / en Datfe toillen en fullen fteft cón; 

éeboca# fb?m en gelijbmatig met Den ftaeb ban Der ^taD 
eaïïe mits? bat deaengeDoudene ^eeren op Ijaer 
wan öe eere / troutoe / gelobe en berbeurte Barer goeberen of 
<5eöepu# genoegfame bo?gtocbte bp p?obi(ïe los? gelaten too?; 
Janbe" öen/ om tottec b?undfcbapte berDanbelen / dr. en 
©mian# toas? ban toegen De ©mlanden onbertebent/ Uutge; 
*n- rus? ban Euiden Commandeur in 3©arffum / ^iero; 

ttimus? Cminga ©ommandato?tot©oflertoerum/ 
gjurien Marges?/ De b^ebe bomt ban boben/5pransf 
Clant/ <©eracdus?3©arning/ §f>. totjEibdelftum/ 
üoannes? 3krit3 $aflotrtot 3©e|tertoittoeert/ 9Jbel 
deppens?/ ©quact propria manu fcripfit, ©o?nelis? 
€ifens?mönDanD. 

Igier onbet ftonD De acte Die De gehangene ï|eeren 
„ Debben gegeben UuDenbe aldus?. 3Bp ondergefcD?e; 
„ ben aengefjolbene gefien en gelefen Ijebbenbe 't ge; 
„ ne De Igeeren/ platen / J^oeffingen/ en anbere 
j> Der (©mlanDen in Darebergaberingeboben gemelt/ 
ji metten J^eeren en tounben ban Der ^tab berlijbet 
„ (toaer op top bp p?obifie los? gelaten 5ön) Debben 
» 00b geacco?Deert en acco?Deren mits? Defen/ ’tgene 
„ tuffcDen Den b?unDen boojf3 geacco?Deert en boben 
„ aengetogen is?. Return Den 3 IKartp 1578. en toas? 
„ bpDenliebenalleonDertebent. 

^.p-) Tl ©ben Defen Debben 3? te boren De nabolgenbe 
13 ©bligatte gepaffeert: Alfo tuffehen den eerbare 

jettange# Raed der ftad Groeningen ter eenre zyde, endein- 
ucigee# gefetene der Omlanden ter andere zyde, isberaemt 
WfTwV cn overkómen, alsdatmen fal treden in vrundiijlce 

communicatie en verhandelinge van de differenten 
en gefchillen'tuffehen de Sud en QraJanden Aveven- , 

II. Ded, 1 

Hl 
de, èri mede believetis dat de aengeholdeneder Öm^ 
landen gedurende de communicatie en verhandeliri- 
ge gerelaxeert en omflagen fouden worden, onder 
conditiën in fchriftelijke ade vervatet, belovende 
daerom wy ondergefchreven , en nemen aen mitf- 
defen, famptdijk en elk byfoiider , by éere 5 trou¬ 
we en gelove , Tampt verbeurte onfer goederen of 
genoegfame borge daer voren te ftellen , geduren¬ 
de de voorfchreven communicatie en verhandelinge , 
indevoorlchrevenStadte blijven, en buitenconfenc 
en beveledes eerbaren Raeds voorfchreven, daer niet 
uittetreckeni ert fo verreniet vruchtbaers (dat God 
verhoede) Uitgericht mochte worden, dat wy als dan 
alle te famen, wederom óngeweigert fullen gaen ter 
plaetfe daer wy nu elk bewaert werden. Adumden 
28 February 1578. en is by hen allen onderte¬ 
kent. <©ob meDe bp Süfinga €ntens? Dc b^osDsc 
ban 25actBelt €ntens? / cn bobsn DicnnocD bp pop; 
pc öfbens? als? bo?ge boo? fyn ftoagec Efinga €n; 
tens?. 

1VT alfa Efïnga intens? om alle Dc gcïcDcnc in; 
^TJ,|ucicncn tnDignaticn altemet onbccDulDig3nn; 
Dc / ccnigc Deftige tooo?Dcn BaDDc gefp?obcn/ cn Dc SiTe 
boo?fcB?eben gehangene bpDcn anDcccn fatcnctènDc ©miaw 
Det abonDmacl / na ’t toelbe 3p clbs? mccnDcn te gaen totr' 
na Date Dutftngen / of gctooonlijbe Dccbcrgcn / Die SSJff* 
Daec geen Duifcn of b?tcnDcn DaöDcn/ fo 3ön öacc igkuttöe 
ccnigc Dienaren in gebomen/ fo 3ponDerJt bede ban 
Den abontmael toacen/ en Debben SCfinga ©ntens? 
«it Den-iutDec gefelfcDap toeg gebaelt ban Dec ta; gen/mrt^ 
fel/ en geb?acDt in De gebanbeniffe Dtemen noemt 
Det ^cDoenmabecs? gat/ en Daec na lange tijd ban JJ®*®* 
De eene gebanbeniffe in Den anDerert. Men meent afmg# 
Dat Dit gefcDieDe om Datfe fo?geDaDDen/ Dat Dp met 
fünebo?tDoofDigDeiD enbaefttgBeïD De b?eDe DanDe; 
linge fouDe af fp?eben / Daec na 3ijn De anDece elb gen. 
naljufsfofDacebecbecgen gegaen/ ï^encicus? Eant; 
fen SCbttot ^eltoeect/ toais feec ftoab/ ert ^Jan te 
Eollums? bonDe geen bof of fes? paffen becce gaen 
fonDec DouDen/ en Dit ban toegen De guaDe geban* 
geniffe. 

^ie ban Dec ftaD doeningen Debben aen Die ban 
De ©mlanDen gegeben Dit nabolgenDe ïtenbecfacl. 
‘Pjle van der Stad gefien hebbende de voorfchre- 
•^ven antwoorde, verklaren dat fygantfehernfie- faelbare 
lijk gefinnet en gemenet waren, fodanige invoerin- öal» 
ge van krijgs-volk en andere diergelijke voorgemen- 
tioneert, met den vrunden van de Omlanden in alle aca ben 
manieren te helpen wederftaen , en mede na behoren ©mïan# 
uit te keren : totoorcondedes voorfz Stads fignet hier 
opgedrukt den 6 Marty 1578. 

T\ € boo2fcD?eben i|eeccn gehangenen nu alDus? ïhepa* 
^ p?obtftoneUjben omflagen 3önDe / mocljten nu tonfn 
alle De ftaö Doo? gaen Daec bet Oen geliefDe / DocD «nen 
fonDec getoecc / maec niet buiten Dec $co?ten. genera# 
©oo?ts? too?Den acDt gecommitteect ban Den Eam Jcn ^ 
De om beneffens? De gehangene / met acDt <0eDc- JnSa 
puteecDe ban Dec ^taD te DanDclen tot b?eDe en 
ÓicDtingeDec gefcDtllen. We DebbenDen 5 SBactp Ian^en 
boo? eeeft ten beiDen 3ööen gep?oteffeect/ Dat fo De K 
boo?noemDe b?unDeiöbe DanDel tot geen bolbomen «b?oW 
effect enguametegecaben/ en De fabe ten betben 3p; nfnseiv, 
Den in geen b?unDfcDap afgeDanDelten toecDe/ Dat 
Dan alle tooo?Den/ fclj?iftenen DanDelingenten bef; 
Den3ijDengeDaen/ geen ban beibepartpennamaels? 
in fijnen cetfjten p?ejuDicabel of naDelig fouDe fort 
en als? ongeDaen geceputeect toetDen. ©o?Decs? 
Dat alle cefiftentie ban juflitic/ getoelben/ Datelöb# 
DeDen / met fampt De gepaffectDe commiffie en 
Daec op gebolgDe tnboecinge Des? bctjgs? - bolbs? / 
Die ban Dec ^§taD boo? Dïtmacl aen een 3öDe (lel; 
Ien/ om tot gelegenbec trjb Dm te leggen en te bec; 
geltjben: fobangelijbenDieban De EanDen aen een 
3PDe begcccn te (lellen De aenljouDtnge / intcecbin; 
ge / tcactectnge / en anDece DatelöbDeDen Dam; 
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eBjate 
imïnije 
toatcc* 
naai) fa 
tic ®itt? 
incïaii' 
tien. 

der gelaten / JlooDingen en andere taan den om* 
melandenen Date dienaren/ fepriften/ protocollen/ 
tnummenten Den toebeljorende of goederen aenge* 
daen/ om tot gelegendet tijd Dm te leggen en te bet* 
geltjben. Oocb dat boo? eintelpb befluit defer b?und* 
Ujberdifpofitie/ de felbe alle ten öeitien 3pdengebeel 
Den geleid fouden toorden / en alfo bp febereactenal* 
letaoorgaentae Oedeputeerfcbappen geretooceert toa* 
ren/ fo té bp pactpenboor alle Dandelingeingetoil* 
ligt een acte gemaebtte toerden/ dat na defen dage 
geen Handdagen uitgefcb?eben nocD geDouden fou* 
den tooiden / taan faben dess ^tadef en Ommeian* 
den t’famen of beider toeltaarentDeid betreffende / dan 
bp de Radende Handen t’famen na ouder getooon* 
te binnen der Dad doeningen op ’t flaedputé al* 
daer / geltjb oob alle generale fcDattingen te beramen/ 
of af Doren taan refteninge / conflitutie ban föentmee* 
fteren/ endiergelgbenbp mede belietaender Dad ge* 
daen fullen toerden/ docD dat de Ommelanden tarp 
en taranbgebruihen fouden Date renten / DeerlijbDe* 
den / gecfïeltj&en toeerlöb/ toat namen die oob mo* 
gen bebben na ouder getooonte en Derltomen. ©an 
geltjben of toebomende tijden eenige miftaerfland 
tuffcDen beiden mocDtebernjfen/ datnietinb?und* 
fcljap foude bonnen geacco?deert / dan bp tecDte 
moeten gedecideert toerden / en daer toe ïlecbte* 
ren/ taolmacDtigen en onboflen taan noden fullen 
3ijn/ daer in té taergeleben/ dat boo? befluit defeg 
b?edeljandeté fo fal berd?agen toerden/ dat die ban 
de Ommelanden daer aen een goed benoegen fullen 
bebben/ omdenotelpbedefenfie niettoeetloog of Dim 
öeciijbtemaben/ <?c. 

Oit toaren toafl pjeparatien die totten generalen 
b?ede dienden/ endefe acljt Oedeputeetdeten beiden 
3pden toergaderden bafl dagclijr om de gefcDillen te 
fuiïcn tot ’d ©rpdaego boor ©aeffeben toe / toefende 
den z8 j|©attp/ dat in de ommelanden eenen feer 
groten Doogen toatcrtaloed guam/ datbectoaterge* 
noegfaem liep ober de dijben/ fo datter bele dijben 
grote fcDade leden / taan geltjben aen de 5ijlen of 
fluifen/ fo dat die taan de Handen noodfabelgben 
boor een tijd moflen bertreeben/ om o?d?e op alle 
fabèn te Dellen : 3p Dadden toel geerne de gebange* 
ne ïgeeren boo? Daer bertreb gepeel in b?ppeid ge* 
fielt geljad/ maer ten toiide niet 3tjn/ die taan O?oe* 
ningen en toilden in geenderlcp toijfe daer toe toet* 
Daen. 

Oen 8 Hlp?ilté/ bebben die ban de Ommelanden 
toederom/ aen die taan <©?oeningen op febere bergade* 
ringe of Handdag / fcliriftelijb beblaegt Daer jammer 
en nood daer in 3p flaben/ en niet en toifïenuittege* 
raben om ficlj te redden / baden en begeerden daerom 
taan de b?unden en j^eeren der Dad Orocningen / dat* 
fe Daer eenmael toilden erbermen ober de grondelijbe 
berdetfenifle en onderganb der felber/ doo? dien fp 
tot Otoeningen de Doofden en lidmaten famptdic* 
nactd eenen feer langen tijd aengeDouden / en tot 
nocDtoe gcentocgnocD mate bertoonttégetoo?den/ 
toanneer of toaer mede de felbe eenmael b?p/lod en le* 
dig erlangen fouden/toantalDoetoel die taan de Om* 
landen die taan der ^tad getaolget en toegegeben 
Dadden’t gene fp begeerden/ fo toafï docD alujdd al* 
ieengs gebieden en blijft alleend: toant die taan der 
Dad Debbende den i Jlobemb?té 1577* Dare $?e* 
laten / ^ooflingen en andere taolmacDtigen in be* 
toaer genomen/ en deoo?fabetaan dien aldoemaeté 
doo? Dcn-iuiOer ,gccretarté laten aenfeggen / dat 
die taan der |ïab boo? eerfl de 5Po?trefTe of flerbte 
op Oelf-3ijl en $oo?tfelberg gedemolieert / datfe 
Daer gefcDut gere(lttueert / en de rebeninge ded 
fóentmeeflerd taan den Handen boor Daer begeer* 
den gedaen te bebben/ en datfe daerom dachten de 
felbe gecommitteerden aen te Dolden ter tijd en top* 
len ’t gene boo?fcD?ebcn gedaen toad / en alfo daer na 
de flerbten gedemolieert/ en die ban der Dad paer 
gefcDut toederom bebomen Dadden/ en etaentoel de 
aengeDoldene niet toilden Io$ laten/ Doedifttoiisf fp 
daer toe taan de Generale Staten/ fiaden taan den 

1578, 

decreten aio ban den doo?lucDtigen €ertOD«tog taan 
OoDencpb <©outaerneur Oenerael / 00b bp taerma* 
ninge ban den toelgeboren <0?abe taan tSennenburg^/ 
Daerlieder ^tadDouder / en deö edele i$eere taan finte 
SUldegonde en andere tCfgefanten taermaent / gebeden 
en gebo?dert toaren getoeeft / fo Dadden fp aio doen 
nocD andere meer occafien deo aenpoldeno taan 
nieuo gep?etendeert / aio dat fp begeerden gerefii* 
meert te 5pn taan der erercitie deo berbondO / aleer 3? 
de aengeljoldene toilden loO laten / en alfo oo?fabe ge^ 
geben fommige andere in den Ommelanden die niet 
aengeDouden en toaren / de toapenen in de Dand te ne* 
men tegen de fïad/ om alfo de aengeDoldene eenmael 
loOte brpgen/ en alfo de felbe die fulr Dadden geat* 
tenteert / daer in toaren taerlettet/ en dat 00b Det ge* 
meneHandfcDap daer aen geen Dand toiide Douden/ 
en DcD niette fïad herbonden diergelpbe toapeno aen* 
neminge te brillen Delpen toederfïaen met lijf en goed/ 
datfe 00b de fïad te getaalle metten aengeDoldene niet 
alleen de taoo?gaende «öedeputeerfcDappen geretao* 
ceerten gecaffeert Dadden/ maer 00b belooft en om* 
Deten gene gedeputeerden meer in fulber boegen te 
fullen of brillen Dellen: dat nocD öie taan den Om* 
landen Dadden betoilliget geen meer Handdagen 
tot der ^§tad en Handen noodd?uft uit te laten fcD?Ps 
ben / dan met mede confent en in bptoefen ban de 
fïad/ en dat op bet üaedbuio / 00b den Sïentmee* 
Der deo HandO bp Daer mede toeten te Dellen / en bp 
fijn rebeninge mede ober te toefen/ en ten laetDen 
aftredende taan taeie oude geb?uiben en berfcDeiden 
o?donnantien bp OoninblpbejBajeDeitO Dobe/ tuf* 
fcDen ^tad en Handen Dier te boren gedaen en ge* 
febied/ bebben niet die taan de Omlanden fobelein 
Den getoeeD té die taan der Dadin Daertaerfocljteen 
gebindiceerde Dapel en Dapel-tecDten / alfo getaol* 
get/ dat die taan der Dadbp naeD alleen DareneifcD 
en boo?nemen toegeDaen té getoo?den. On alfo nu 
lepder defe toatertaloed den Omlanden / <0od er* 
bermo/ in miObeler toijle aengebomeniö/ fuljr dat 
Det Hand bp naeD gebeel taerdo?taen / en de dpben 
aen Det ganfebe Hand fo gaer taertooeDet / ingelo* 
pen en geb?oben 3pn/ dat febier den gehelen Han* 
de die te DermabennaulpbOmogeUjbfal3pn/ botaen 
dat de 3ijlen mede grotelpb toegeDagen/ taerdo?taen 
en fommige bp naeD peDeel rebel endoo?Dacbtigge* 
too?den 3ön : taraerom dan geen dinb tot deeeutof* 
ge toeltaaren ban ^tad en Hande / Dertd?ingendec 
en noodd?uftiger ban 3pn/ dan dat terDondenfon* 
der taertoef de dpben en 3tjlen op Det fpoedigDe bp 
der Dand genomen en gerepareert mogen too?den/ 
geltjb 00b geen dinb ter contrarie meer tot taerderf 
en eeutoigc onderganb der HandfcDap ban inb?en* 
gen dan berfuimemffe / beraebtinge en taertoogtaan ’t 
felbe/ en taermito dan de meeDe aengeDoldenej§pl 
en ^Opb-KecDteren 3ijn 00b op’tDerbDein den Om* 
landen geland / den toelben daer cob mede aen* 
gelegen té/ en fonder de toelben 00b de dpben en 
3pten / niet mogen nocD fullen gemaebt nocD ge* 
repareert toerden/ niet alleen om datfe daer toe 
geftooren / en de autoriteit daer ober bebben; dan (f0ï. 55) 
00b om dat de benniffe of bond ten beDen en mee* 

1 Den bp Daer foude too?den betoonden ( fo bidden en JJ55ST 
begeeren nocDmaeté de gemene daer taergader* waegiöft 
de taan den Omlanden feer erbermelpb en blaeg* 
Itjb dat de ï^eeren en ta?ienden taan der Dad (deg"0,e 
toelbe'fp taoo?taen mede tooo? bare boo?Dandersi en 
mede bo?deraerO taan alletoelbarentbeid fullen ber* ninsfn. 
Dopen te genieten en geb?uiben) fieb der Omme* 
landen jammer/ ellende en nood docD tensi te toil* 
len erbermen / en in fulben aend?ingender nood 
bermbcrtiglijb der HandfcDap in Det aldergetaoeg* 
IpbDe te gerpben en te bebo?deren gebeden toiilen/ 
latende los enb?p de aengeDoldene #?elaten/ ijoof* 
lingenen andere/ ten einde men metter ple/ benef* 
fenjS den J^eeren taan der^tad en Omlanden/ ficD 
bp goede middelen ontDuiten mogen ban de repa* 
ratie der dpben en 3ijlen / en dat Det Hand moge/ 
fo dele mogelyb / gefaltaeert en behouden bipben. 
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de aengepoudene boo? paer fciben bp pare toaer* 
petd/eereenttotitoe/ aldaer Boeder berfcptebenfijn# 
öe /geloben toederont te fullen erfcpijnen en blijden/ fo 
lange en ter tpd toe alle obertge queftien gedecideert 
fullen toefen/dat daerom dande^eeren ban der ftad 
fiep na bele derfcpetden bootgetoende oo?faben derjjal# 
ben totlleneenmael fcp?iftelgb berbïaren / toaec op en 
op toat conditiën / fp De aengepoldcne eens fullen toil# 
len typ en los laten / ten einde die ban öe landen ’t fci= 
be betfiaendeficp op Bet fpoedigfte daer op refolberen/ 
om paer aengepoldene typ en los te btpgcn/ en paer 
Handen en goederen totonderpoudinge Baret onder# 
banen/ topbenen fcpamele hinderen / met reparatie 
derdpben en 3plcn falberen mogen / of fo ber Hand# 
fcBapriit alles afgeflagen/ onbetlpdfaem gctoetgert 
to02d (dat<®od in ben Bogen geniet berljocden toil# 
le) fofullen fp-luiden moeten (ten / Ujben enberd?a# 
gen Baet eeutotge berberf / onderganb en ellende / des 
fp ban ben SWmogenben €fod blaeglpb toeftellen/en 
Bcmbe totabc ban dien/ ober ben genen die desalfo 
beroo?faöen/ moeten bebelen : en ’tfelbe niet alleen 
ben l^eeren ban bet ^tab toe rebenen / ban oob in 
fulben berberf en ellende petgeb?uib ber Handen tot 
nntttgpetd Barer HandS-peeren miffenen geen Buur 
tiocB fcBattingen bonnen geben noep Betalen / des 
nocpmacis «©odgcblaegt moet3pn/ die ficB daer o# 
bet erbarmen moet entoil/ enberfoeben bie bande 
Ommelanden / nocpmaelSpiet op een erbarmBertig 

ant, antbjoo?d. 
i tooojöe Op bit erbermlijb gefcp?tftc Bebben fp niet dan uit# 

blucBten gebregen / namentlpb dat fp boel toilden 
Sanöfc" Procederen om de reftederberfcfiillenoepoincten/ ÖP 
uan bec tytendlpbc communicatie te ontfcBeiden/ dan bonden 
Aanban pet niet ten beften berftaen dat den ^tadljoudereen 
£en Hand-dag op den 9 2ÜP?ü tot Oif bliet uitgefclpeben 

padde op een ongetooonlpbe plaetfe en op ongetoone# 
igbe manieren / buiten der ï&ooftluiden mede toedoen/ 
contrarie’t gene alrede tuffepen ftad en landen bet# 
tyagentoas/ ’ttoelbde ^tad feptet een mifiroutoen 
foude geben ban quade acptetbolgïnge allegf tyede# 
pandeis/ begeerden daerom bat de Ommelanden met 
ber^tadfamptlijben toilden fcp?pben aenden^eere 
^tadpoudet / aio bat de Hand-dag onnodelpb en on# 
beBoorlijb fp / detoijl aldaereen Hand-dag uitgefcp?e# 
ben fp eh gepoldcn toerde / daer in men doende toas 
ban tyedeen berlijbingetuffcBen de ^Stad en <©mlan# 
bentcfp?eben/fttlbO gedaen/ toaren die bande ftad 
gereed oitt boortaen doo2 dieacBt ten toederftjden de 
refterende ftueben te laten ontfcBeiden / en’tfclbcter# 
ftond 00b den nacBt metten dag te bebo?deren fonder 
eenig letfel of uitftcl ban paer fijde. 

©act op die ban den HandfcBappe toeder boo? ant# 
tooo?d gaben / dat de ïSeere ^tadBouder fulbe uit* 
fcBrpbinge doo? fp?ectale lajt ban den Certspertog 
ban Ooftenrijb Óonberneur Oenerael / gelijb d’uitï 
fcBnjbinge mede tyacpt / Badde gedaen. 3©aerom 
bie ban be Omlanden daer tegen niet dorlten bejtaen/ 
Befondertoant de landen mette^tad nietgeBeelber? 
geleben toaren / cn fp 00b niet toiften offe mettefelbe 
00b fouden bonnen bcr’ubcn/ betonledc poinctenal^ 
rede berleben geen effect en bonden foeteren / boo? dat 
de lede mede berleben toaren / baer op fp Baerrefpcct 
padden/ alfo dat noep pet etndlijb berdtag onberfebert 
(tonde / en daerom paer oberBeïd / die tuffepen panden 
linge der tyede / fo 5ijn Oenade fcBeen onder pand ge* 
nomen te pebben/ niet bonden affeggen/ mede 00b 
batfe 5ijn Oenade niet tot ongenade bertoebtett/ om 
batfe buiten tooonden en fpn Oenade brtjgObolb bp 
ben anberen pebbende / fo fcpecpeJyb alft pun belief be 
(traffen bonbe / en bonben fp-lt!iden 00b niet toeten 
b’oo2facb toaecom 3ijn Oenabe de Handdag buiten 
der (tad befcBrcbcn padde. €n of fpn genade boe? 
f'icfjofboo?andere/ die aldaer mede berfclnjnenfou= 
den/centge aenpottdinge (gelpb d’andcrc gelaten/ 
00b boben ouder getooontegefepiedende) betyucpten 
ntoepte: doep fo dte ban der ^§tad daer toe hönden re? 
folberen/ datfede aengepoudene op eenige conditiën 
bp eenige middelen toilden los laten/ om d’Omlanden 

II. Deel. 

in ’t repareren ber dijben/ en flrnfen/ in öefett IjmMiu 
gende toaternoobteaffijieren/of dat öie ban der ftaö 
tot eenmael de poincten fcB?iftelijb obecgeben toilden/ 
toaerop fpde aengepoudene ten lefien los foüdenla? 
ten/ en die ban de#mïanden defelbegeften/ eenige 
fins d?aeglpb bebinden moepten / toaren fp toel te tye* 
den / ter(tond fulbs gefepied 3ijnde aen3ijn <0enade 
mett’famptder ftadtefcD?ijben derfaben gcftalteen 
aen fijn <£5enade (tilftand te begeren. 

^ie ban der fiad/ boo?bp|laende de fabe derge^ 
bangenen/ deden de Ommelanden af tyagcn of fp 00b 
gefint toaren aldaer den Hand-dag mede te pouden/en 
daertetrecbenof pemand tefenden/ daer op fp ants 
tooo?den/ dat de aengepoudene daer niet boften reifen/ 
nocpgeenbolmacBtigen fenden entoouden/ gelpb fp 
daer jegentooo?dig daer niemand toilden fenden / dan 
niemand bonden berbieden om dertoaers te treeben: 
begeerden als noep dat die ban de ^tabficp tot typla* 
tingebande aengepoudene/ indefen uitterflen noob 
op’tfpoebigfte toilbenrefolberen/ om pet Hanbniet 
gepeel in den grond berderben te laten. 

<©ie ban der fiad pebben daer op tegen denabonb 
laten toeten / datfe deSmo?gcus den 9 2ïp?iltefcbcp 
uren / defaben etntclpben toilden bergdpben tot los- 
latinge der aengepoudene/ doo? de aept bero?dente ten 
beiden fpden/ dan daer op t’famcn bomende / begon- 
denmondclpbte p?oponeren ban paer fiapdreepten 
andere articulen/ fonder ban de typftcllingeder acm 
gepoudene I|eeren berpael te maben / en datfe 00b op 
de articulen niet en bonden beflutten of de aengepom 
dene moften b?p fpn/ ja eer fp dien acngacnde in torn* 
municatie bomen bonden / endatoob de grote toim 
den en fto?men des boo?ledcn daegS en nacpts/ die 
ban de Ommelanden feer berfcpjtbt padden/betyefen^ 
de noep meer toaters ingelopen te 3ijn / alfo dat een p* 
derbaftbertrobomfpn puis en goed te falberen/ in 
boegen dat de fabe paeftigpeid en noodeifepte: maec 
die ban de ftad genen nood acnfiende/pcbben toederem 
des aepter-middags te bier uren paren ouden fang ge# 
fongen ban paer fïapel-recBt/ fonder op den jegen# 
tooo?d(gen nood en ’tberfoebbandegepele iandfepap 
te acco?deren / en nu alrede doo? ’t bertreb ban dienen 
om dat pet ontoeder continueerde/ toacr doo? pet niee# 
fiendcel ban de onaengepoudene gelaten en bol# 
macfjtigenbertogcn/ en de refterende bande Hand# 
fepap in blcinen getale toaren / bepalben de aen# 
gepoudene en aept bero?dente/ fiep ontfloten niette 
acptbero2dcntc t’famenbpden gepeleniïiacdtegacn/ 
gelpb fp deden / de felbe aenfeggende detople fp tot die 
tijd toe op paren berfoebomden groten nood daei*3p 
doo: pet toater in toaren gebomen / en dat de toinden/ 
cnrro2menfï£p fiaöig bermcerdcrden/ en dat pet ge# 
fcpapentoaS/ ’t Hand in den grond bedo2ben te toer# 
den/ toaeromfp alle/ uitgenomenfp/ bertogen toa# 
ren / om paer puifen/ pabeen goederen te Bergen en 
falberen / fo datfe nu in fo bleinen getale toaren dat of 
fpfclicon toilden geen maept padden met de ^tod in 
boo?dcc communicatie te treden: fo baden fp/ die daer 
tegentooo2dig toaren die ban der ftad/ om de barna# 
pertigpeid <<3odeS / en om pet toelbaren ban de ftad en 
landen / ja om alles datfe bermoepten / dat die ban de 
ftad fiep doep doo2 menfcpelpbe barmpertigpeid toil# 
denbetoegen laten / en een metlpden met öie ban de 
Omlanden in den uirteeften nood en ellende d?agcn 
toilden / gelpb 3P fiep der Handen belooft enberfp?o# 
ben padden/ poofden/ pulpers cn boo?ftanderSder 
Handen tc fullen toefen / en toilden dc beloften en ber# 
peningc fo poog bes gefepieden tnoepte en op cautie 
der ganfeper Handfcpap ban tocdcrom in te bomen 
ter tijd paer boo2gcfteld op een maendof anderpalf/ 
paer gelaten Roepingen en andere aengcpoldene los 
en typ na den paren te berreifen bergunnen en confeii# 
teren / om met geipber pand te raden cn tc berfp?eben 
cn bolgenS te bebo?dercn de permabinge der geb?obe# 
ne dijben en 3pïen/ tot falbatrc des armen en bedo?# 
ben Hands / dat anderfins ceutoig en in den grond be# 
do?ben moeft blpben / of fo de l|eet*en ban der ftad fiep 
in fulber nood niet cn bonden laten betoegen / des men 
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Het twaelfde Boek. *57^ 
anberp nocbtaitP bècFióopte / fo moffen en fouben dte 
Dan öe Cmlanden fulbp ben almacbtigen <©od in 
den ïjrmel blagen/ enftcb baerin boo?datmael bul? 
bcnbe/ be fabe fijnder Sïimacljttge bandbcbolenia* 
ten 3i)ii/cn en bonben baer in anberp niet boen. 3©aer 
op die banbe fïadanttooo?dcn/ datmentocl fagdat 
bie ban de fïab todtoiïlig en beretb toaren alleatti* 
tulen / noc0inguefïte3tjnbc/ de een boo? en de ander 
na / omfcljeiben te laten/ en fo fulbp na blebe/Dadmcn 
»t felbe bun niet te toijten/$c. vDie ban ben lanbe ficn* 
öe alicp te bergeefp te sijn / fijn alfo benogen fonder iet 
bosberg te bonnen boen. Oaer na 3ijnder andere ber* 
fcljeiben Êanddagcn geljouben / op be toelbe niet an* 
öerp uitgerecht tocröe/ ban bat bie ban ben Sanb* 
fcljappe perfifïcerDen bp baer berfocb ban ontflaginge 
ban bare aengcboubene gelaten en andere op rede* 
lijbeconditien / beloften cti cautie fonber meer te bom 
«en boen/ betoijlc 3p oob Ijaer beieben en mummenten 
miffen : en bic ban be fïab tot berlijbingc ban be bo?* 
bete gefcfjü poincten/ en bat be felbe berbeagen 3tjnbe/ 
ten pbec acngcljolöenc b?p mocfjt bcrtrecbenna fijn 
beliepen: en ip be fabc booe öcfciijb baer bp gcbleben/ 
tn niemand ban be Cmianden toüöc toeberom in 
öcfïab bomen / bet mocbtc gaen fo fjet toübe/ enbc 
aengcboubene blcben alfo in ber fïab gacnbe ober ftra* 
ten en baer fp totldcn/fonbcr bat baer belaft tocrbe toe^ 
öeromin gcbanbcnip te gaen/ boel) in be pooktenen 
om ben boitoerben toaren fulb? toacijtcn/bat niemanb 
ban be felbe en bonbe ontbomen: top totüenfe bacrom 
nu in fiilbenfïate laten blijben/ tot bat l)ct te paffe 
bomt top bacrber toeberom gebenben. 

13 ^nnen <©ebenter en Campen / beide ©berpfelfe 
toekan ^ Steden/ lagen in garmfoen©oogdiutfc folbaten 

ban l)ef regiment ban ©oltoijleiv befe Dabden fielj 
tnerö lange fïil geljouben en goeb gelact getoont / bocb na 
«soutier* bat «©on^fian karnen ingenomen Ijabbe/ fofjabben 
SbcS-3” 5P ^CÖ toon gianp fijde berblaert. 3)te ban «Ober- 
ipfTd. Pffd en hadden in befe tijd genen <£5oubcrneur ban 

ber Staten 3ijben / berfjalben bie gene bie goeb 
i§taetp gefint toaren in be felbe guartieren / fo beie te 
toege bjacïjtcn bat 3P ban be Staten <©eneracl op Den 
te bennen geben/ dat 3P dan den jare 1527 af/dat3p 
eerft onber denföeifcr gebomen toaren / altijd onder 
oenen ojüoubecneuc en ^tadbouder toaren getocefï 
met©2fefland/ ben^abeban dennenburg tot ha* 
ren <©ouberneur bregen/ en boe tocl baer eenige tegen 
toaren / foquamcndc^tactpgcfinde/ fomenfe baer 
boen noembe/ tot baren toiile. dennenburg banbe 
tommiffie Ijcbbenbe / foebt middel om be ©oogbuitfe 
carmfoenen uitdcboo2f5 Steden te btijgen/enfien* 
öe baer geen raeb toe om t felbe met gemab of ac» 
eoo?ttcdoen/ beeft bso2 Ijcm genomen andere mtb* 

-« öelenboo? de band te nemen. JDacrtocljpbulpcban 
allen 3jjden berfocljt / bP fctoccf onber anberc aen ben 
(gbinccban ©rangten/om affiffentic/be toelbe boo2tp 
aen be Staten ban Rolland fcljjecfdatmcn nietfoube 
latenden felben te afftfïcrcn met eenige ©aendclen fol* 
öaten/fulr bat hem aengcfcljjeben boerde datmen bem 
te bulpefoubefenben biif offep©acndelen©olland* 
fc folbaten / dpc ©aendclen onder ben Colmicl 5|onb* 
ïjeec 3Erent ban ^ubcnboo?bc / en anberc uit bet 
g£öü2ber~«3uartici7 ban bet regiment ban ^onop: bie 
ban Rolland Dabben baer oob een uitlegger omtrent 

mennen; Irö^n/ foomljacrte benoutoen/ alp om te beletten 
iumre^ bat 3P niet op beSutbet*-5ee en fouben bomen, dem 
foibcrrt nenburg badde een p/oebe gcbaen om be fïab met \v 
SSc" tfcn*n tc ïu‘ï5cn öan toap ontdebt/ baer ober eenige 
cm, bood gcbleben toaren/en ben acnfïaatoap te bergeefp. 

pinnende fïab lagenttoe Bacnbclen/ ijctccnctoaP 
bet ©aendcl ban Den obcrfïen IMtoijler felfp / en bet 
anberc toaP eerfï hopman fóanP Cnfpcr / en na dep 
felfp oberlijbeiv fijnen ©acnbpg Scpbccber genaemt. 
2CIP nu dennenburg meende bat bet tijd toap om 
Campcn met een andere maniere aen tc taffen / ijecft 
lip baer boo2 eerft gefonden ben obcrfïen flDolter 
geman/ bie lange tiib in bet ^oo2ber guartier gebient 
Dabde/ en aldaemabc pacificatie ban<öent/ a!P?p 

bet getal ban Oen ©ettbelen brögffui&en mtnberben/ 
onber anderen mede afgedanbt toap getoeefï • bP Dab* 
be brm febert tn <®elberlanb in bienfï begeben/ al Sm 
toaer <©?abe ^loban ban i^affou/ bcp^incenban 
<©rangienpb2óeber ban be SSandcrbeeren/dibberen/ ^u.rhbat! 
Abelen en ^tebenboo? <6ouberneur toapaengenO' S " 
men. Igegcmart öabbe een fcljanfe gemaebt op te ©e* 
lutoe / om be uitbanen ban bie ban ^ebenter tc belet¬ 
ten. ©an befe fcljanfe fjabbe bp eenige folbaten m 
Danbtoerberpenboopluiben blcbercn geblccb3ijnbe/ 
bómen Campen gefonben / be toeibc be toacljt aen be 
©eenpoo?t’p mo2genpmct bet opgaenbanbepoo?te 
fouben oberballen/ enbp foube metfpn bolb buiten 
ber pooien in be butfenberbojgen liggende / tcrfïonb 
alp ban met een goede Doop folbaten binnen bomen en 
be fïab innemen al eer 3P’t felbe aetoaer foudenbom 
nen toerden/ bit toap alfo tocl beitelt/ be folbaten bie 
geo?donneert toaren bebebtelijb binnen te bomen/toa* 
ren al in be fïab / ban bP toerdc in feber do?p een bleirt 
uurben ban Campen gelegen geerde genaemt ont* 
bebt/ toaer booj ben aenfïag te niet ginb/ gclijb gefeid 
ip/toant betgarnifoen baer ban getoaerfcbout3ijnbe 
öatter bolb boo? be band toap / Dabben be toacfjten al 
berdnbbelt/ fo bat be folbaten baer binnen 3ijnde/ niet 
en bo?fïen attenteren: macr fagen boe fp baer toeber¬ 
om op ’t befte fouben mogen uitbomen. ^egeman be^ 
gonfï ben ebentoel bep anderen daegp tcrfïonb aen 
ben «©algenberg te befebanfen opten naefl lefïeniBepi 
C>c <©?abe ban dennenburg toap ten felben dage met 
bet ©endelbanaan jBulart 3©nlffoon/ ’ttoelbbp 
bant^lot te «©eeimupen genomen babbe/ in’tCa- 
tbupferpbloofïer gebomen / en bede |Bulart legeren camp 
omtrent bc©2uggeober be ©ip-poo?t: Jp anderen- St6e’ 
daegp toog Dp ober’t3©ater bp ï^cgeman/metten 
toelbengefP20bcncnbcmtocgefeib hebbende/ batbP 
meer bolbp befebieben foube en o?b2e (tellen op be toe* 
boeringe ban ©ictualieen 3lmmunitiebanoo?Ioge/ 
ip bP toeberom hertogen / en beeft berfcDeïden perfo* 
nen uttgefonben / be eene om bruit te bopen/ be anbec 
om andere fabentotberoberinge ber fïede dienende*, 
©egeman be febanfe aen be ©eenpoojttoel bootten 
bebbenbe/Iieb hopman 5lartcb ï^ottinga baer in leg* 
len / en trob mette refïe ban ’t bolb ac-bter om be (tab 
na 2S?unep / ’t toclb een rijb Soffroutoen bloofïer ip/ 
om ban baer ben ©ageinte nemen / bet toelbe eert 
grote ©oo?fïabip/ bol Duifen / be&Dende grachten en 
muren/biebatibinnen bielendapper uit/ fodat^e* 
geman met alle ben 3ijnen in groot peröbel toap / bocb 
ten lefïen moefïen bie ban ber ^§tad toijben / en ©ege* 
man breeg be ©oüjfïad in / baer bp bem tcrflont tegen 
be ©acg-poo2te begon te befebanfen / bP Dabde een 
goeb deel ©oeren uit |©afïenb2oeb bp bem. dennen* 
burg fcb2cef ernfïtg aen bie ban ©olland en fond ©op* 
man aBillem ban Hngcren aen be felbe om be beloof* 
deafTtfïentie/ endat3P befelbe onber bep felfp ©op* 
manp gebied foube toiüen fenben/bc Staten ban ©ol* 
land toaren baer in te b?rden / fcl)2cben berbalben aen 
beide be ©bcrfïen baer bolb terfïönt gereet te maben/ 
ban alfo be Ctoerfïcn ban ben ©opman 3©illem ban 
tijgeren niet en begeerden gccommanbeert te fijn/fo 
toerb be felbe met b?ieben boo?nfigefonben/ tnfiouden* 
be5p binnen eenige bojten dagen bier ofbijfCompa* 
gnien fouben fenden tot fijnbe? affifïentie en afb2eb bep 
algemenen bpanbp/ mttpbatbpfoube cbcrfcb?ijbcn 
toaer ïjn öie begeerde te fjebbcn/toaer op bp fcrfïont bp 
ftjn b2iebenbanbcn ii Smipm't©oHenbobenfcb?eef/ 
datfcdictoïlDcn fenbenop ’t alder-fpocdigfïc aen be 
Camper eilanden in ’t bloofrer tljo 252iuiep bp be an* 
bere folbaten boo2 Campen: eenige dagen baer na 
quamen be ©ollanbfe ©endelcn namcntltjb ^onbbeer 
^ieberig^onop»ï5ouberneu?banbet^oo?berquar* ten ban 
tier met fijn eigen ©enbel/ enbet©enbelban31onb* Ha"& 
beer 3©illem ban 3©iingaerben / mttfgaderp be Colo* Sen< 
nel 5jon&Deer^rent dan<©ubcnboo2dcmetftjn©en* t>«cn 
bel enbc ©enbelenban ClJ2ifïoffel ban (Ceilingenen 
qioljan ban denop / met be ftomfïc ban befe ©enbelen Wn ml 
toapdc <©2abcban dennenburg fccrberblijb/ toant camptn 
fonbc? befelbe foube bP tocinig uitgcrccbt bebben/toant 

bp 



Oorlpronk da Ncticrlandïê Beroerten. 
BPbeBalben Irdbactibelban logeman/ meefï on tv 
baren boib Baöbe / öie ooft niet al te biel en maren ge? 
meert,, peter ban CïJalanrlnj toap JDacljtmeefler 
ban’t leger/ Herman CitBof / Die Eieutcnant map 
getucejï banDenC^abc ban ^ofïup bcnDel/ map 
ÖSuarttec-meefier / en toetöe terfïonö na Bet obergaen 
ban Campen meDe hopman gemaebt/ en 55ioni? 
fiuP ban |det3 SBrtillerp - meefter / Daer map ooft boo? 
De bonifïe ban De 3$oUanDfe baenbelp meinig o?b?e 
in ’t leger / fret melb toeinig meer alp 1200 niantfeih 
map/ Doelj foOac(ïDc ïgollanberp gebomen maren/ 
merDé tn allcp beter 0202e ge|ïelb. 55ie ban Bet 
^oo?Der gitartter ban IfollanD fonDen alDaer een gro? 
te galen/Daer gfocDum €letnfo?g Capiteinopmap/ 
en Den Sitlegger Die Daec lag en nu geen boojDeel 
meer Doen en ftonDe/ Die ontboDen fp meberom: fp 
fcBibten Daer 00b / Doel) tot bofte ban ’t SanD ban <©? 
berpfelbierlaftUSedpulbcr/ en^onop ontbooDoob 
ban SCmftcrDam €o?lpulber / Daer BP ftcfj fclber boo? 
berbotiD op eenige macnDcn te betalen. i§p ontbooD 
cob eenige bergbnapen om te mtneren/ mant Dat Doen 
fo gemeen niet map / alp Bet Daer na mei gemo?Den ip/ 
Boemel Bet 00b in’t beleg ban ^aerïem/ en anDere 
plactfcn mei geb2uibt maPgcmcefï/Daer ban Der boo^ 
naemirer namen maren/ en ober D’anD?e graberpbe? 
bel BaDDen/ <©afpar «Beifelaer ban jfêergenburg/ 
Clmftoffel $artener/ (CBomap ^cljonb ban giongf? 
Dal / €B?ifioffel dcifer ban pkpbttrg/ en Slourcnp 
^cBobert ban «§int Slnnenberg. permeDeDeDeBP 
feer neerfiig mtneren boo? De l^age-poo?te bp Der 
BabcnnaDc $ojtbo2en toe om Die te Doen fp?ingcn. 
55ic ban Dér <§taD DeDen Dagcltjbo fïoute uitbalien 
tegen De belcggerp/ cnD?eben Barebeeflen notBin De 
meiDe aen De EanDfijDe/ en befcBcrmben Die atljter 
De tme iBeulen-bergen Die Daer flonDen / DocB De l§ol? 
lanDfe folDaten beroberDen Den uittergen ffêeulen- 
bergeenbeftBanficn Die/ in’t innemen ban ben mei? 
feen $aumelp ban ^oumenbalcB / ©aenD?icB ban 
2lonbBeer acrentban <Dubenboo2De / in 3fjnbeengc? 
fcBoten/ eti boo2tö gehangen binnen Campen gebjatBt 
merDe. «©cmijleDefe faben alDupgefcBieDen/foDebe 
<3?abe SIoBan ban ^affau Cfouberneut ban <©cl? 
DerlanD tegen Den 3 gjulp een bergaDeringe leggen 
binnen &pBcn / aimaer De <©?abe ban dennenburg 
meDe Benen reipDe / gebcnDe alle Bet bebel ban De bele? 
geringe aen Den boomoemDen ^[onbBeer 55ieDerib 
^onop ober/Demelbc om eer te begaen en De 3|olIanD? 
fe folDaten in acBtinge te brengen / feer neerfiig Deboir 
DeDeacn allen fijben/ en alfo Daer geféBut gcBomcn 
toap ban ötretBt / fo tp ’t felbe gefcBut geplant ge? 
toojben tuffcBcn De CalberBecfter en J|age-poo’te. 
3PtDDelretijD merDen feberc perfonen gehangen Die 
BetmelijB binnen Campen meenDen te Bomen/ De 
melBc onDerb2aegt fijnbc/ bebenben aengenomen te 
fjebben binnen Campen te bjengen febere Bleine b?icf? 
Benei bp 55on 5jan gefcB?eben/ Die Ben afgenomen 
merDen / en maren ban Date Den 19 ^lunp gefrme? 
ben/aenDcCaptteinen/ Cfficieren en 25ebelBebbe? 
ren ban Dc-ef ConinblijBc ifêajefiettei aarntfoen leg? 
genDe binnen Campen / Dcfeb?iefBcngmarenaIban 
eenen inBouDen / namentltjb: Dat fp Ben BlocB en b?o? 

©on melijfi Dragen fouDen/ gelijb fp tot nocB toegeDaen 
3anöe- BaDDen / Dat l)Pfe fcBcrlölten ontfetten fouDe / Daer toe 
looft Die jjp allc p?CpatatjC pjg0 i^aftcnDe: maer al Boemel 
campen Die ban binnen Die niet en bregen/ Droegen fp Ben nocB? 
omfer. tanjSfeer bloebelpben en couragieufeltjben. ^enC? 

berflen fonDeen ban De felbe D?iefbenjS binnenhut? 
PBrn/ aen De <©?abe ban dennenburg/ Demelbe 
’t felbe tottmuinicccrbe met <0?aef üJoBan ban^af? 
fau/ De melbe ban aDinjö maé Datmen beBoo2Dc te 
meer te Baeflcn om De flab te bebomen/ om <©on ^Jan 
ölfoban fijn boo2nemen te berBinDercn/ ’t melbDen 
boo2f3^onop obcrgcfcB?ebcn merD/ cnguamoobDe 
<©?abc ban dennenburg felfo teeDcrom tn’t leger boo? 
Campen / alfoDcBanDelingc binnen ^utpBen alten 
einDema0 gebomen/ en alleen geDient BaDDe om te 
acco?Deren (geïijfi geDaen toass) Dat De bclegeringe en 
beroberingeDerboo?fcB?eben fieDenban Campen en 

^ebenter fouDen uftgeboert inerDeti &^Dtcban<0eï? 
DerlanD / 3©?ieflanb en ©berpfel/ en fouDen De beften 
Daer toe ban noDe toefenbe / pjobifionelijben gcD^agen 
merDenbp Die ban <0elDerlanD ecn\)icrDc part / en bp 
Die ban $?ieftanb en Cbecpfel met De anDere mie 
bierbe parten: De C5?abe in’t leger gebomen fijnbe 
bonDallefabcnin goeDer gcftalteniffe/ en bonD goeD 
Datmen ttet geftljut planten fouDe ter pïaerfe Daer De 
büp)f3^onop met Den Colonel 5©ubenboo2De’t felbe 
begrepen BaDDen / eno?D?egeftclD BcbbenDe on eenige 
faben / tg Bp na <§k)ol getogen / alDaer Bp De fabe 00b 
na fijnen fingeftclD BaDbe/ alDup tP Bet gcfcButge? 
plant gcmo?Dcn / en men Ijceft feer fellpb met fep bar? 
toumen beginnen te fcBieten en in boeten tijD eenc b2ef? 
fegefcBoteh/De lengte ban 33 trebehlang. Cnboe 
Beeftmenfc gefommeert of fp Ben milben opgeben Dan 
niet. ’t Clarnifoen traben in communicatie mette 
jlöagiftraten/ en maren te b?eDcn Dat De jlagifïraten 
fouDen mogen BanDelentotaccco?t enobergeben ban 
DeficDe/ ftilbp Dat fp een bobe uitfonDén niet b2icben 
fo aen Den <ü5?abe ban dennenburg / en in fijn <0ena? 
Denafmefen aen fijn <0enaDen Jlicuteuam: alp aen 
Den CücDeputeerDen Der diDDerfcljap ban ^berpfel/ 
en Der (tab^mol/ Den b?icf mojDe in fijn d3enaDcn ^raft 
abfentic/ bolgenDe Den gelaten iaft geopem/ en map «ampeu 
incffecteban Defen inBouDen: Dat alfo fp gccrnecen urn*™ 
einlefagcn getrcffen 'ban De jegcnmoo?Dige berDcrf- 
feniffe/fo IjaDDén fp met Den Cbcrftcn Dep brijgp? ban 
bolbp alDaer berfp?obcn/ Dat fijn C.ÜL. teel mogen «ninmy 
lijDcn / Dat fp Ijaer acnlcggen en eenige D^aegltjbe miD?6uï8-®c* 
Delen fouDen boojficllen / tot otcoo?t en berceiiiginge/ 
en gemerbt fp bcrblacrDen nietten armen burgeren 
fcBabeen berDerffcniffe mctbcBolpentemcfcn/cnDe? (^.37 ) 
mijlefpDanberBoopten mat nocDpinber fabetenio? 
gen Doen / fo map Ijaer gantfclj Dienfielijb biDDen / Dat 
fijn »0enaDc gclicbcn milDe eenige te committeren/ 
neffenp Den <©eDepurecrben ban Den diDDerfcljap 
ban Cberpfel en Der fïaD ^mol / aen De melbe fp ncf? 
fenp Defen meDefcB?eben/ Bcntcmillen laten binDen 
boo? De ©ene-poo?te/ aimaer fp Baer <0eDcputecrDen 
meDe fouDen fcBicben om De faben teberb?agen/ ber^ 
focBten tot Dien einbe een mpgelep/ en Dat alle faben 
miDDeler tijb ten beibeh fijben in (ülfïanD moebten 
bltjben.»^Defe b?ieben maren ban Date Den 17 St'*P- 
3Nt Bun bermilligt fijnbe/ip Bet accoo?t alDup getrof? 2Ö2E, 
fen: Dat De folDaten met geboumen baebDelP/ bolle oên. 
gcmeerenuitgeDane lonten / oobfonber bcnDefeïan? “ 
Den eenige bctalinge te genieten of namaelpte mogencc 
eifcfjen / op Den 20 5;ulp boo?miDDcg uitter ^taDcc 
fouDen bertreeben / en tot in ’t C?acffcljap ban 25cn?ce 
tBem geconbopcert teo?Den/ met belofte ban in fepcc 
macnben tegen De Staten ©cBeracl niet te mogenïe 
Dienen/ De gehangene fouDen ten beiben fijben fonDercc 
rantfocn ontjagen merDen: Die ban Der ^taD mo??e£ 
Den aengenomen in De önie Der Staten <0enerael/?c 
ett fouDen geljoo?facmBeiD fmeren in BsnDen ban*6 
Den ^taDBouDer/ en innemen alfulb garnifocn alp 
Bet Den ^tabljouDer gclicbcn fouDe. ï^it ip alDup 
nagebomen: Dcfe Duitfen BaDDen alBier fepjaren 
lang gelegen/ cn Den burgeren Bun gemecr afgc? 
nomen/ in’t beleg BaDDen De ffêagifïrntcn filber- 
gelD Doen gaen bierbante flueben/ in ’tmiDDen Ijct 
mapen ban De «§taD/DeDen 42 (hiibcrp/Dacrmarcn 
00b Balbe en bierenDelen / Bier meDe merDen De folDa^ 
tenonDerBouDcninleninge/ en Daer fïontj opgcfrïjje? 
ben Extremum fubfidium, boo2 Dcfe fïaD ip onDer an? 
DereDooD geblcben hopman CB?i{ioffcl ban (Ceitin? 
gen/ Die lange geDient IjaDDc/ in 31311 plaetfe guam 
25onne ban É)ecnDcrcn fijnen ©cnD?ifB. ^eC?abe 
ban dennenburg leiDc Btrr in garnifocn / Htctnc/ 
^ottingaenilgulart. 

55e <i5?abe ban dennenburg Beeft Den 2 3 ^ulp aen 
Den $?ince ban Crangien en ^tatetr ban i^ollanD 
gefcf)?eben/ Bet innemen ban Dcfe ^tab/ Daer in Bp 
boo?Der fcl)2ijft Dat Den <6otiberncur ^onop en Den 
Colonel 55ubenboo?Dc / fonbcrlingc Daer toe Dnlpe 
geDaen Bobben/ Daer ban Bp fijn Crcell. cnDc^ta? 
ten ban ïlollanD niet genoeg en ban beDanbcn / Dat 
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ï 5>6 8' Het twadfde Boek. 
ïjp ban meninge toag öoo? tnftantte ban öe 
ïiiööafcDaiJ ban be #?oüinctc ban <©becpfel / om 
ban ftonbcn aen booj ^ebenter te rucfcen / en tot toen 
einöe al bier ©acnbdentoEtoaettë gcfonöenDabbe/ 
berbopenöe niette anberen fofjaeftljp öaero?ö?ege; 
$dö Ijatsöe te bolgcn / om te ften toat <©oö öaer geben 
totlöe tot rebötnge öec felber (leöe. J2u totllen top be 
fa&e toat laten berujïenen ban anbere fabenmibbel- 
rettjb gebeurt/ berfjalen. 

mt ban 3toe ban be <ö5erefo?meerbe Ctdigte namen in be# 
he &cce> fen tgb feertoetnberfcf)etöenp?obtncien / befonbcr 
022? in be Buttfe 3p?obtncien / a$ in 25?abanb / ©laenbe^ 
gis ma' ren/ <®e!bcrlanb en anbere/ en begonben met grote 
feen aio- menigte öare bergaberingen te tjouben / toant men 
‘Hf tocrfionö bat op ccnen ^onbag ben 16 Jlartp ton; 
binnen ncn tSnttoerpcn gebaen toaren t’famen 15 p?ebica^ 
2tmtoav tien op bp-Tcfjctoen plaetfen / en bat in be 14 bp Den* 

liebenOct^acljtmaeluitgebeclttoasi/ en^onöaegg 
dör^. baer na toaffer geen minber bergaberinge / en toerbe 

Det i^acDtmacl mtgebeeit in be Duiftngcn ban pet ba; 
(teel tot b?ic plaetfen» <€ot <6ent toerben bergaberin^ 
gen geboubentotberfdjetben plaetfen/ met 4/ 5 en 
600 teffcn.ö/gacnbcbaeralfotop enonbefcb?eumtof 
fjet Den opentlijb toegelaten toare / bit ban ban bage 
te bagc meer en meer toenemenbeop allen oo?ben/fo 
ïtebben ?p ben anberen baer toe bermaent batfe uit 
Den aller namen een teguejïe aen ben <ü5ouberneur 
<0enerael obergeben fouben / en te betfoeben b?pe 
oeffemnge ban Date fódtgtc. ^iertoesijneenigege' 
committeert bic be reguejïe infïdlen en aen ben €ertfc 
Dertoge/ en ^cercn Sïaben ban «^tate obergeben en 
ejtpebitie berbolgen fouben» albuë gcrefolbeert 
3ijnbeDebl)en3Pberegueiïcingejïelt/ en ben zz 3fu, 
np 1578» obergcgebcninbeferfo?me. 

2Cen fïjn HoogDcib en be Heeren besnsaebg ban 
^tatc» 

(ÊcrRc TP)| E inwoonders defer Nederlanden , de welke pro- 
rcgucile cefteren , datfe begeren te leven na de Reforma- 

^ymbe t‘e ^es Euangely, geven in aller ootmoedigheid en eer- 
«F>crrfoj< biedingete kennen, hoe dat voor 50 jaren en langer, 
tnmöe fommige inwoonders der voorfeiden Nederlanden, 

^■nDSca ^en van ^er Religie, die in de Roomfe Kerkegetnein- 
<érnk lijk gehouden werd, afgefondert hebben om veelder- 
fjmoa hande redenen, die fo wel door gepubliceerde boeken, 
oticrue* a]s door de bekenteniffen des Geloofsgedaen ,door de 
Bl cn' gene, welke tot in den dood reden gegeven hebben 

"der voorfeider aflönderinge, der geheelder wereld be¬ 
kend zijn. En hoe wel darmen fcherpelijk alle moge¬ 
lijke middelen, om de felve uit te roeyen gefocht heeft, 
fo ift nochtans, datjhoemenfe meer vervolgt enge- 
dodet heeft, hoe’t getal der fel ver meer toegenomen 
heeft. In fulker voegen dat ook’t felve ten tijden des 
Hertogs van Alva (de welke, fo by in alderley manie¬ 
ren van wreedheid, de aller bloeddorftigfte tyrannen 
te boven gink, alfo heeft hy ook hem felven in dit ftuk 
te boven gegaen, door de hand der Scherprichteren 
omgebracht en gedodet hebbende, tuflfchen de 18 en 
19000 perfonen, en daer en boven uit den Lande ver- 
jaegt hebbende, een oneindelijk getal van eerlijke lie¬ 
den, en liefhebbers des gemeinen Vaderlands) geble¬ 
ken is. Gelijk ook ’t felve daer na gefchied is,want niet 
tegenftaende, ’t gene dat door Don Loys van Reque- 
fensgepradrifeert was, fo ift nochtans fowijc daer van 
geweeft, datmen iet gevordert heeft, dienende om 
den aenflag te volbringen , daer met men den val en 
ondergank van den voorfeiden Proteftanten ontwor¬ 
pen en beraedflaegt hadde, datfe ter contrarie hen veel 
opentlijker als te voor verklaert hebben. Ja ook allo, 
dat fommige gehele Landfchappen hen ontogen heb¬ 
ben van der gehoorfaemheid des Paus: en andere in 
groter menigte, hebben haer Vaderland liever verla¬ 
ten , en ondragelijke befwaerniffen geleden, liever 
hebbende vrywillige ballingen des Lands te wefen 
(welk Land nochtans van den genen felve,die vremde- 
Jingen daer in zijn, fo feer bemint werd) en met vreug¬ 
den te dragen het verlies harer goederen, dan hen der 
Roomfe Religie te onderwerpen. Uit de handelin¬ 

gen en’t regiment des Hertogs van Alva en van an¬ 
dere fijns gelijke, fijn grote forgelijkeoorlogen voor 
defè Nederlanden opgerefen , den koophandel heeft 
feer afgenomen, en allerley konftrijke handwerken, 
daer in de voornaemfte rijkdom defer Landen gelegen 
was, zijn uit den Landegeraekt, en vremden natiën 
met gedeilt. 

En alfo het eindelijk voornemen des Spaenfen 
Raeds, van der tijd aen dat defe Landen met Spangien 
hen vereenigt hebben,altijd geweeft is,de felve Landen 
den Spangiaerdenganfchelijk te onderwerpen (gelijk 
lulx blijkt, uit dien datfe overalwaerfe den voet fet- 
ten , de onderdanen foeken hare flaven te maken, en 
onder tribuit te brengen, fo dat de meefte deel der 
Spanjaerden, onder den tijtel van Merceden, dat is 
genaden-geld en recompenfien , en nu fchoon den 
ganfehen rijkdom en erfgoeden der inwoonderen de¬ 
fer landen in hare magen fchier verflonden hadden ) 
alfo hebben zy de gelegentheid van de voorfeide Pro¬ 
teftanten, onder den fchijn van devotie en Religie te 
vervolgen , voor de bequaemfte middel gehouden , 
om te komen tot haer fchrickelijk voornemen, ’t welk 
was alles te brengen onder haer tyrannye en geweld, na 
dat zy namelijk de eene partye,welk fterk en groot was, 
fouden (alfo gefeid is) onderdrukt hebben, en daer- 
en- boven van wegen fulker daed , van velen noch ge- 
roemtengeprefenzijn, als Godfalige lieden, vol van 
yver der Religie en des Godes-dienftes. 

Sijn Hoogheid, en de Heeren des Raeds van Staten* 
weten ook hoe Don Ian, fonder eenigfins te wijken 
van den wegen, welke de Spangiaerden hemgebaent 
hadden, door fubtijlheid en liftigheid gefocht heeft, de¬ 
fe Landen der ellendiger dienftbaerheid en flavernye te 
onderwerpen, daer toe de Hertog van Alva, door fijne 
wreetheid nooit en heeft konnen komen , en hoe dat 
dooreen fonderlinge fchickinge Godes,fijn voorne¬ 
men (’twelk van velen , en voornamelijk van den 
Proteftanten,langen tijd te voren wel voorfien was) 
geopenbaert en eenen jegelijken bekent geworden zy. 
Tegen ’twelk van ftonden aen eendrachtelijk door de 
goede patriotten en liefhebbers der Republijke, fonder 
onderfcheid van Religie te maken, wel wed.erftand 
hadde konnen gedaen werden, wanneer Don Jan door 
placcaten, fendbrieven en fchriften , fommige die on¬ 
der ons waren , en infonderheid de Jefuiten en meer 
diergelijken niet uitgemaekt, en heimelijk uirgefonden 
hadde, om onderons eenen grond te leggen , die hem 
bequaem gedocht heeft, om daer op eene verderfFelij- 
ke oneenigheid en fcheuringete bouwen en te onder¬ 
houden, uitgevende en uitbreidende allerlei argwaen, 
quaed vermoeden,en oorfakenvan miftrouwen,ter 
caufen van der ongelijkheid der Religiën, ’t welke voor 
hem een bequaem fondament was, om daer op te tim¬ 
meren de ontbindinge, twedracht en eindelijke ver- 
fcheuringe defer Nederlanden. Want ter eender zij- 
den heeft hy altijd den Prelaten,ook andere Kerkelij¬ 
ke perfonen , en in ’t gemein allen den genen die de 
Roomfe Kerke toegedaen zijn,ipd’ooren geblafen, 
dat de Proteftanten niet anders in den fin hadden, dan 
ter eerfter gelegentheid, haer goederen te roven, 
en liftiglijkna haer leven te trachten, en dathy mid- 
delertijd hem nergens om anders fterkte en wapende, 
dan om hen te befchermen en te bewaren, voor den 
nood en gevaer, daer in zy hen felven wierpen , fo ver- 
refy zijn partye niet aen en namen. Alfo ter ander zij¬ 
den , heeft Don Jan genoegfaem gemerkt, dat de voor¬ 
feide Proteftanten ,fterkehjk vermoeden en befiuiten 
fouden, dat men met hen anders niet in den fin hadde, 
dan hen ook ter eerften gelegentheid wederom met 
vier en fweert te onderdrucken , dewijle men ganfehe- 
lijkniet en fprak, van hen de oeffeninge harer Reli¬ 
gie te verwilligen, alfo datfenadeoverwinningedes 
gemeinen vyands, na datfe goed en bloed en alles wat 
hen God gegeven hadde, tot der gerechte befchermin- 
ge des Vaderlands, en verjaginge des afgefeiden vyands 
deffelven, fouden gewaegt hebben, geen ander ge¬ 
win noch nut en hadden te verwachten, dan alleen een 
nieubeginfclvan een ander ongeluk, welk bedenken 



©oifpronk der Nederlandlë Beroerten, ïj7S. 
den Proteftanten oorfaek geven mochte, (gevoelende 
datfe niet meer fekerheids en hadden van haren met 
Patriotten, met den welken fy de gemene befwaringe 
des krijgs droegen, dan fy hadden van den vyand felve) 
om voor hen felven partye te nemen en by tijden hare 
verfekertheid gade te flaen, overmits dat zy einde¬ 
lijk geen ander middel fien fouden rot hare bewarin- 
ge. En hoe wel dat fulke hoogfchadelijke raedilagen, 
alfo die beraemt waren in ’t werk niet gefteld zijn 
(’twelk men eerftelijk der voorfienigheid Gods, die 
over ’t Land gewaekt heeft, endaer nader forgvuldi- 
ge opficht en hoede onfer vromen Overheeren en goe¬ 
de Patriotten toefchrijven moet) fo ift nochtans, dat 
de voorfeide raedflagen , des niet te min , feer fcha- 
delijke werkingen gehad hebben. Want daer wy be- 

|(Fol-38 ) hoorden om onfe vryheden en privilegiën tehandha- 
! ven, en te bewaren tegen de tyrannye der vremdelin¬ 

gen , wel vereenigt te wefen en te blijven: fo is ter con¬ 
trarie , uit dat voorfeide faet des miftrouwens, by ve¬ 
len voortgekomen, verkoelinge en verflouwinge des 
goeden willens, vervremdinge en verfcheuringe der 
herten en der gemoederen, allerley prakrijken, heime¬ 
lijke raeds-verfamelingen, en verftand met den vy¬ 
and , en in ’t korte, fommige vervalfchende haren eed, 
fijn den vyand opentlijk toegevallen , andere aenge- 
vochten fijnde , en in’t beginfel hen ftellende, alsoffe ' 
hen hadden willen befchermen, hebben hen daer na 
door het overtreden van Don Jan laten overwinnen, 
’t welk het voornaemfte gewin is, dat hy door fijn arg- 
liftige praktijken en dobbelheden, hadde mogen ver¬ 
hopen. En het is voorwaer'onmogelijk, dat hetge- 
moet, herte, en de wille (fo ’t felve in eenen lichame 
noodfakelijk behoorden te gefchieden ) wel konnen 
vereenigt werden, en t’famen ftemmen, dat de eene en 
d’ander partye,met argwaen en quaed vermoeden voor 
henen bevangen fijn, en daer een yegelijk achtet,dat hy 
dien heeft tot een metgefelle, die fijn openbare vyand 
is,oftenminften, hem een heimelijke vyandfchapin 
’t herte draegt, die hy om fijnen metgefelle tot verderf 
en ondergank van fijn lijf,leven en goederen te brengen, 
tot bequamer tijd en plaetfe gedenkt te openbaren.Tuf- 
fchen fulke menfchen en is geen vertrouwen, maer 
een gedurig heimelijk miftrouwen, daer uk haet en vy- 
andfchap komt, en in ’t herte fnelle paffien en bewegin¬ 
gen gedrukt werden. En of fchoon fommige,die in fa¬ 
ken de regeringe des Staets, of der Republijke aengaen- 
de, weinig geoeffent fijn, even gelijk de onverftandige 
Chirurgynen doen , die de wonde niet uit den grond 
foeken te helen, maer te vreden fijn, datfe dat verwond 
gelid uitwendig helen, dat de voorfeide ook alfo arbei¬ 
den , om defe wonde uitwendig te overftrijken, fonder 
de wortel te ontdecken, en die gantfch en geheel uit te 
trecken (welke nochtans ons allenskens uitteert, tot 
datwy komen in ’t uitterfte verderf en verwoeftinge.) 
So ift nochtans, dat fulke middelen, onfe wonden niet 
konnen gcnefen : want het gefchied, dat van der eender 
en der ander fij den, de geringfte faute die daerbegan- 
gen werd, defe is,dat de welvaert en nut des Vaderlands, 
by delen tragelijk en langfaem gevordert werd, en dat 
de vierige begeerten om den vyand wederftant te doen, 
dagelijx meer en meer verkoelt, en is wel te vrefen, dat 
de vyand, die middelertijd nieten flaept, maer zijn 
brandende vonken en vlammen des argwaens en mif- 
trouwens onder ons,fonder ophouden faeit en uitftroit, 
eindelijk een fuik vierder oneenigheid onder ons ont- 
fteke, dat wy beide van ’t felve verflonden en verteert 
werden, de wijle ons eigen miftrouwen', quaed ver¬ 
moeden , palfien en eigenfinnelijkheid, ’t felve vier al¬ 
fo voedet, fterket en onderhoudet. Defe faken hebben 
de voorfeide Proteftanten, overmits datfe goede Patri¬ 
otten fijn, veroorfaekt en beweegt (boven maten be¬ 
droeft fijnde, dat de Religie daer van fy bekenteniffe 
doen, daer in fy ook God allein,met een rein herte foe¬ 
ken te dienen, fonder yemand te befchadigen, fo ver¬ 
keerdelijk genomen en yerdraeit werd, en klaerlijk niet 
fonder hertenleet fiende, dat de Religie Don Jan dient 
voor een fondament, daer op hy fijn raedflagen gron- 
deert, ftreckendc om d’eene en d’andere te overval- 
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len) om grondelijk en vlijrelijk, de wortel en den oor- 
fpronk defes quaeds en ongelux te foeken. Want hier 
in voorfien wefênde, falmen lichtelijk tot een goede 
eenigheid komen, alle quaed vermoeden wegnemen 
en alle miftrouwen uitbluflen, ’twelk dat eenigftuk 
is, daer na alle vrome niet weiniger met hertelijker be¬ 
geerten verlangen, dan’t felve der Republijke of den 
Vaderlande van node is. 

De oorfpronk dan defes quaeds is, dat de Proteftan¬ 
ten ter eender fijden fien, dat fommige Prelaten en 
kerkelijke perfönen, geftadelijk vrefen, datfe de voor¬ 
feide Proteftanten , tot eeniger tijd overvallen, haer 
Religie ganfchelijk uitroeyen, en alle hare goederen 
nemen en plonderen fullen. Ter andere fijden fo hou¬ 
den en vrefen de Proteftanten, datmenfe nu daerom 
alleen fpaert, om op den vleisbank gelevert te werden, 
na datmenfe genoegfaem fal gebruikt hebben, en dat 
uit oorfake , datmen hen (na datfe fo veel getrouwe 
dienften den Vaderlande gedaen hebben) de vryeoef- 
feningeharer Religie niet en wil toelaten ,daer uitten 
beiden fijden hoge woorden rijfen en misbruik der vry- 
heid, fo wel onder het krijgsvolk, als de borgeren ont- 
ftaet, daer in nochtans (doch op feer ootmoedige ver- 
beteringe van uwer Hoogheid en der anderen Heeren) 
welfchijntte konnen verfien werden, waertdatmen 
met beiden partyen , ongeveinsdelijk en rond handel¬ 
de, end’oorfaken defes miftrouwens, (’twelk meer 
dan het goed is, toegenomen heeft) opentlijk verklaer- 
de: en den Proteftanten ter eender fijden de vrye oeffe¬ 
ninge der Religie, verwilligde, overmits dat de wei¬ 
geringe der voorfeider oeffeninge, de eenige oorfake 
by hen des quaeds vermoedens is, en een caufe, dat 
fommige veel dingen aenvangen, die niet allen Prote¬ 
ftanten lief fijn. En dat ter ander fijden, de voorfeide 
Proteftanten, door bequame middelen, die van der 
Roomfe Religie verfekerden, datfe ganfchelijk niet en 
begeren de voorfeide Religie met geweld uit te royen, 
noch haer goed te nemen , of hen in ’t befit der felven 
tefetten.of iet te doen, ftrijdende tegen de fchuld en 
plicht van goede mit-boi£ers: maer datfe veel meer tot 
bewaringe des ganfchen Vaderlands, en van allen in- 
woonderen deflel ven, fo wel in ’t gemein, als van ee¬ 
nen jegelij ken , infonderheid hen te begeven entege- 
bruiken, wiMig en bereid zijn. Dit ten beiden zijden 
alfo in’t werk geftelt zijnde, foen twijffelen de Prote¬ 
ftanten niet, of alle oorfaken van oneenigheid, en ful¬ 
len wech genomen en dat een goede vrede fal opge¬ 
richt werden, dewijle dat door dit middel, ten beiden 
delen , alle caufen des miftrouwens nedergeleid, en 
d’oude vyandfchap en haet ganfchelijk fullen begraven 
werden. 

Daerom bidden de voorfeide Proteftanten feer oot- 
moedelijk, dat het uwer Hoogheid , en ook u mijnen 
Heeren believe, vlijtig te bedenken hoe langen tijd fy 
verwachtet hebben, dat in ’t ftuk van der Religie, door 
de Generale Staten foude verfien werden. Dan ift dat 
door de ongelegentheid van der tijd tot noch toe geen 
bequaemheid voor handen geweeft is, om die te beroe¬ 
pen: of ift dat fulx verhindert werd, door de heime¬ 
lijke prakrijken van fommige, die der faken van Don 
Jantoegedaen zijn: of gefchied fulx door de gene die 
daer hopen dat de vyand overwonnen werden fal, en 
dat de voorfeide Proteftanten daer na met den viere 
fullen mogen verbrand werden (welke middelen bei- 
deeven forgelijk zijn, en den goeden Patriotten niet 
wel aen en ftaen noch betamen) en dat om defe of dier¬ 
gelijke oorlaken, dus lange in ’tftuk van der Religie 
niet en heeft bequamelijk konnen verfien werden, fo 
en is der faken genen raed (ten zy dat door uwen feer 
wijlen raed hier in anders gemiddelt werde) dan door 
een van defen tween middelen: namelijk dat de Pro¬ 
teftanten , die door geen aenvechtingen, tot der oeffe¬ 
ninge van der Roomfe Religie hebben konnen ge¬ 
bracht werden, of eeuwiglijk blijven fonder Religie: 
of datfe met der daed de openbare oeffeninge harer Re¬ 
ligie aenftellen. Dateerfte middel is der Republijke 
alfo fchadelijk , dat niet fchadelijkers konde bedacht 
werden, want het brengt met hem een verachting 
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Gods, en aller Godfaiigheid, en Vólgens een Epi- 
curis godloos wefen , daer uit ook een overtreden 
en verwerpen van allen Goddelijken en menfche- 
lijken rechten ontftaet. Dat ander middel moch- 
te oorfaek geven, tot een affcheidinge en verfcheu- 
ringe der Landen, welke den tegenwoordigen ftaet, 
wefen of regeringe der felven , van onder tot boven 
omwerpen en geheel omkeren foude, als de eene, 
een partye, en d’ander een ander partye nemen en 
volgen foude, daer door den vyand eenen openen 
vryen toegank foude gegeven werden, om alfo vol¬ 
gende den Raed van Ëfcovedo (die een recht moort- 
brander of brandftichter defer Landen geween: is) 
den eenen door den anderen in den grond te verder¬ 
ven. Dan fo de regelen der voor-ouderen, die voor 
wijfe en verftandige mannen zijn gehouden geweeft, 
by ons iet meer gelden, fo is het feker, dat wy in ful- 
kewichtige faken, genen beteren raed, dan van on- 
fe vyanden felve nemen konnen. Want dewijle het 
ftuk van der ongelijkheid der Religie, des vyands 
befte wapen is, daer met hy onderftaet ons te overwin¬ 
nen, fo ftaet ons oponfer zijden wel toe daer in alfo 
ze verfien , dat defe ongelijkheid hem niet en diene 
tot een opene ftorm-plaetfe, om daer door tuflehen 
onseeninbrekte maken van fijntyrannye. En dewij¬ 
le dat de ervaringe der verlopen jaren ons leert, dat 
onfe fonden fo groot geweeft fijn, dat wy daerom alle 
gelijk niet hebben konnen tot een Religie gebracht 
wef den, fo ware wel van node (doch onder feer oot¬ 
moedige verbeteringe) datmen bedacht hoe d eene en 
d’ander Religie fonder fchade of achterdeel, der een¬ 
der of der ander foude mogen onderhouden werden, 
doch alfo, dat inde eenigheid en onderlinge verbin- 
dinge der Nederlanden, niet verandert wierde. En 
op dit ftuk bidden de voorfeide Proteftanten uwe 
Hoogheid en u mijn Hceren feer ootmoedelijk, dat 
gy fulke menfehen deooren niet lenen wilt, dieom 
een fo heerlijke welvaert des Lands te verhinderen, 
voorwerpen eerftelijkde Pacificatie van Gent: ten an¬ 
deren , dat twe Religiën in eenen Lande t famen niet 
konnen ftaende blijven: en ten derden, als men fulx 
toelaet, dat daer geen verfekertheid gegeven werden 
kan, daer door de Kerkelijke perfonen in haren ftaet 
konnen verfekert werden. Wantfo veel dat eerfte 
aengaet, het is openbaer en yegelijk bekent, dat de 
vyand de Pacificatie gehelijk verwórpen heeft, en 
daer van een opentlijke verklaringe, door den Hee- 
re van Selles gefonden heeft, dat hy die geenfins hou¬ 
den wil, daer met hy openbaerlijk bewijft, wat zijn 
eindelijke meininge zy, en waerlchout alfo de Pro¬ 
teftanten, voor het gene, daer van zyhen hoeden en 
wachten moeten. Daerom fo zijn wy ook in ’t aen- 
fien van den vyand, aenonfeneed niet gebonden, de¬ 
wijle hy den felven eerft troulofelijk gebroken heeft. 
Info veel als ons onder malkanderen aengaet, nade- 
mael dat de voorfeide Pacificatie door’tadvijs cn de 
bewilliginge der andere Landen, met mijn Heereden 
Prince van Orangien, en met den Staten van Hol¬ 
land en Zeeland is befloten geweeft, fo ift gewisen 
feker: ook leert ons dat de nature, fonder yetnand 
ongelijk te doen , datter nietfo natuerlijk en is, dan 
dat het gene, ’t welk door bewilliginge van twepar- 
tyen gehandelt, belloten, gepaffeert en belooft is, 
wederom door bewilliginge der felver partyen, mag 
gebroken of eenfdeels gematicht, uitgelecht en ver¬ 
klaart werden, tot welvaert des Vaderlands, cn om 
de heimelijke liften des vyands te breken. Doch fo 
en gedenken de voorfeide Proteftanten niet in eeni- 
ger^wijfc daer teg'en te doen, zy en willen ook geen 
oufe wefen dat de felve gebroken werde, de wijle 
dat zy, blijvende by de woorden der voorfeiderPa¬ 
cificatie, feer ootmoedelijk verfoeken en begeren, 
dat door het middel van de Generale Staten, op t 
ftuk van de vrye openbare oeffeninge harer Religie, 
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gaet, de ervaringe heeft tot allen tijden dat weder- 
fpel geleert, ’tzy datwy de eerfte, of de laetfte Kei- 
fersaeiifien ? of ook aenmerken do omleggende Na¬ 

tiën. Want den genen die de Hiftorien maer een- 
mael flechts gefien hebben, ift wel bekent, dat de 
Keifers , als zy noch Heidenen waren, hebben itt 
haer Keifer rijke gehouden, beide de Chriftenen, 
en de Heidenen, alfo ook datfe ganfche regimen¬ 
ten van Chriftenen gehad hebben onder dat ander 
Heidenfe krijgsvolk , welke t’famen onder de fel¬ 
ve Veld-Overften togen. En nochtans vandmen ter 
dier tijd, even fo wel onverfchaemde Raden, alf- 
men nu doet, welke haren Princen fulke opinien foch- 
ten in te drucken, namelijk dat twe Religiën niet 
konden t’famen ftaen , daerom ook de voorfeide Kei¬ 
fers de Chriftenen begoften te vervolgen, maer fulke 
Raden droegen feer haeft, en aller eerft de ftraffe van 
haren dwafen raed. Deer na onder de Chriftelijke 
Keifers is dat felve feer langen tijd ook gefchied, 
en niet alleen dit, maer ook datmen onder den ge¬ 
nen, die in ’tgemein Chriftenen genaemt waren» 
den fommigen openbare Kerken toegelaten heeft, 
die ganfehelijk van een ander lere waren, ’t welk 
men in den Hiftorien Conftantini, en zijnder kin¬ 
deren Theodofij en andere fien en lefen mach. En 
foveel als onfen tijd aengaet, daer zijn hier van fo 
veel exempelen, dat fomen oordelenmofte na dc 
menichte , men konde veel eer en gewifièr feg- 
gen, dat alle de welke eene van beiden Religiën 
hebben willen onderdrucken , haren ftaet of rege¬ 
ringe in groot perijkel en gevaer gefteld hebben. 
En fo veel is daer aen, fo wy rontfom ons fien, die 
twe aller fterkte Natiën , welke ons Vaderland om¬ 
vangen , te weten Duitfiand en Vrankrijk, en heb¬ 
ben beide nagrore bloedvergietinge,geen ander mid¬ 
del gevonden, om die te ftelpen of te ftillen, dan 
de bewilliginge en toelatinge van de oeffeninge van 
beide de Religiën. Wy zijn noch indachtig des gro¬ 
ten gewelds, dat de Keifer Kaerle, van feer loflij¬ 
ker gedachtenifïe , in Duitfiand gebruikt heeft, hoe 
grote hope datter in ’t beginfel was, van eenen goe¬ 
den voortgank , den beften deel des felven Lands 
onder zijn macht gebracht zijnde, en in handen heb¬ 
bende de dapperfte en machtigfte Vorften : maer 
nochtans is dat einde en de uitgank alfo geweeft, 
dat gebracht zijnde in eenen fuiken uitterften nood, 
dat noit een fuik geweldig Heer hem in fuiken nood 
gevonden heeft, hy geen ander middel tot zijn¬ 
der fekerheid gefien heeft , dan alleen de bewilli¬ 
ginge van der oeffeninge van d’eene en d’andcreRe¬ 
ligie. De Groot-vader van uwer Hoogheid , een 
Vorft begaeft zijnde met een fonderling verftand, 
en met wijfen Raed , de Keifer Ferdinandus, Tien¬ 
de datter geen ander middel en was, om d’eenen 
d’ander partye te ftillen, en te verfekeren, en om al¬ 
le quaed vermoeden uit Duitfiand weg te nemen, heeft 
deReligions-vrede bewilliget, en men vind niet dat 
daer federt eenig oproer geweeft is, wamde Kerke¬ 
lijke perfonen genieten haregoederen, digniteiten en 
preseminentien, met meerder fekerheid, dan fy ergens 
elders doen, in der gehele Chriftenheid, de welke ge¬ 
fchied in veel fteden, als tot Frankfort, Worms, Ulms» 
Ausborg en andere, daer beide Religiën geoeffent wer¬ 
den , fonder oneenigheid of oproer. Ja ook in fom¬ 
migen Steden, in eene kerke. De Keifer van feer 
loflijker gedachteniffe, vader van uwer Hoogheid, 
heeft niet alleen, het felve dat van zijne voor-va- 
ders wel aengefteld was in zijn geheel en in zijn we¬ 
fen gelaten, maer heeft ook dat felve in zijnen Erf¬ 
landen toegelatcn, fiende dat fulx het eenig middel 
was, om fijn onderdanen in vrede te onderhouden. Ja 
ook Rodolphus, broeder van uwer Hoogheid, hou¬ 
dende den heiligen ftoel zijnder voor-vaderen, heeft 
ook voor weinig dagen der Ridderfchap in fijn Co- 
ninkrijkevan Hongarye, ’t felve bewilliget, wy Twij¬ 
gen den Staet van Bemerland, van den tijden af des 
Coninx Sigifmundi. So veel als Vrankrijk aengaet, 
wy zijn al te dichte nageburen, dat wy niet en fou* 
den weten , datmen daer de beken des bloeds noit 
heeft konnen ftillen, en die daer feer overvloedelijk 
gelopen hebben, tot dat de vryheid van de Religie daer 
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is bewilligt geweeft, de welke altijd rufte en vrede met' 
Hier gebracht Heeft: alfo ter contrarie, daer de vryheid 
is‘verhindert geweeft, heeft terftond dat Coninkrijk, 
gelijk in een brahdende vier geftaen, bereid om hem 
fel ven te verteren en tot aflehen te brengen. Ja fo wy 
konnen exempel nemen van den gemenen vydnddër 
Chriftenheid, te weten van den Turk, de welke al te 
wel weet, wat het is, te domineren: wy fien dat hy in 
fijn Keffer rij k, gelijkelijk beide Joden enChriftenen 
duldet, fonder daerom eenige. vrefe te hebben van op- 
roer of afval, en nochtans zijn in fijn Keiferrijkonge- « 
lijk Veel meer Chriftenen die den Paus noit gekenc 
rictdï aengenomen hebben,dan daer in Europaofdefe 
Chriftenheid zijn ,. die den Paus aengenomen hebben- 
Üe Conink van JVLrrocques en Fez doet even ddgelij- 
ke Enaengaende den Conink van,Polen, boven d’on- 
gélijkheid die daer is in de Chriftelijke Religie in fijn 
Cottinkrijke, fozijn daer ook Mahometiften in groten 
getale, die hem gehoorfaem en onderdanig zijn, en 
nochtans eri is daerom geen oproer in fijne Landen. 
De Paüs felve, welken die van der Roomfer Religie, 
voor haer Hooft, en fijne exempelen, voor onbedrie- 
gelijke regelen houden, geduldet tot Rome wel en in 
allen Steden die hem eigentlijk toebehoren, dat de Jo- 
den hare openbare Synagogen of Scholen hebben ,ja 
om een klein geld laet hy toe, dat een jegelijk een ful¬ 
ke Scholc voor hem fel ven houde; gelij k’t felve in ve¬ 
le Rij kfteden ook gefien werd. Óp gelijker wi|fe, en 
hebben de Heeren Staten van defe Landen, niet ge- 
hindert, dat de voorfeide Joden, aen fommige plaetfen 
defes Lands , haer Scholen niet fouden mogen open 
doen , en dat in ’t aenfien van een klein gewin, ’t welk 
met den felven ge winne niet te vergelijken is, daer van 
dat alhier gehandelt werd. En nochtans fo verfaken de 
voorfeideJodenChriftumJefum, en fijn vyandender 
Kerken Gods, ’t welk hem inden voorfeiden Prote- 
ftanten niet vinden fal, die op Chriftum, als op den ee- 
nigen autheur en caufe der faligheid vertrouwen, en 
geen vyanden zijn van der Kerke Gods, maer begeren 
alleenlijk een reformatie en verbeteringe der felven. 

So veel als de derde tegen werpinge aengaet, de voor¬ 
feide Proteftanten en konnen nietfo haeft allen men- 
fchen bekent maken,de goede begeertediefehebben 
van vredelijk in ftilheid te leven, met haren mit-bor- 
geren en mit-patriotten, maer fy hopen daer van met- 
ter tijd een feer gewis bewijs te doen, als de voorfeide 
quade vermoedinge en alle miftrouwen fal wech ge¬ 
nomen werden ,’t welke fy yoor God beloven fullen te 
doen. Middelertijd bidden fy uwe Hoogheid, en u 
mijn Heeren feer ootmoedelijk, dat het u believe ful- 
ke middelen van verfekeringe voor te flaen, als daer toe 
bequame fullen gevonden werden, en fy fullen wel be¬ 
reid wefen, fo verre als haer vermogen ftrecken fal, om 
hen in alles uwen goeden raed gelijkformig, gehoor¬ 
faem te bewijfen ,en verhopen van ’tgenedatfe belo- 
venfullen, eenige Princen, die grote Heeren en vrien¬ 
den deferLanden zijn,te vinden,welke hendeeere 
doen fullen, datfe fullen fpreken en antwoorden voor 
de waerheid en vaftigheid van hare beloftenifle. 

En alle defe faken wel gewegen hebbende, de voor¬ 
feide Proteftanten bidden feer ootmoedelijk en van ge¬ 
helen herten ganfeh onderdanelijk, dat het uwer Hoog¬ 
heid en u mijn Heeren, welken defe Republijke yer- 
trout en bevolen is, daer van gy ook fchuldig zijt voor 
God en de menfehen rekenfehap te geven, gelieve, al¬ 
le oorfaken van quaed vermoeden en miftrouwen, tuf- 
fchen de arme inwoonders defer Nederlanden wech- 
nemende, die alle haer oogen op u geflagen hebben, te 
bedenken en te beraedflagen op fulke middelen, daer 
door met goeden wille en vergenoeginge van allen, de 
oeflfeninge van d’een en d’andere Religie, gelijkmate¬ 
lijk moge verwilliget en toegelaten werden, tot dat het 
God fal believen (overwinnende door fijnbermher- 
tigheid de menigvuldigheid onfer fonden, welke al¬ 
leen de caufe zijn van fo veel quaeds en ongelux) door 
het middel van een goed heilig en vry algemene, of ten 
minften een nationael Concilie, om te vergelijken de 
ftrijdige meningen die wy in defe Landen fien, aen- 

gaehde het ftuk van der Religie. Ën datgy door uwen 
wijfen raed en voorfichtigheid wilt voorkomen, fo 
veel ichaden^n ongelux, die gy hebt fien vallen over 
onfen nageburen , de welke tot noch toe den adem 
fchier qualijk verhalen konnen , dat gy door uwe wijs¬ 
heid breken wilt de aenflagen des vyands, de welke on¬ 
der het dekfel van dit ongelijk verftand, onsfoektte 
floten in een afgrond vgn aller onordeninge, endoor 
uwe rijpe beraedflagingen , den armen onderdanen 
vergenoeginge geven wilt ,fle welke de krankheid wel 
gevoelen en kennen, maér van ui, die fy totmedecij- 
nen over hen verkoren hebben, verwachten fy de mid¬ 
delen dienende tot hare gefontheid, en verhopen dat 
fy door u, diefy verheven hebben tot hare Regeerders, 
tot in een fekerehaven fullen geleidet en gevoert wer¬ 
den. Dat het u daerom dan gelieve wel acht te nemen 
op d’exempelen van onfen nageburen en andere, van 
de welke de iommige, door hare wijfe voorfichtigheid, 
dat toekomende ongeluk voorkomen hebben, de an¬ 
dere geleert zijnde door hare ellendigheid en Jammer, 
hebben lieyer gehad middelen te foekeh, al waft dat de 
krankheid lange geduert hadde en veroudeft was,dan 
datfy twijffelende, van hare welyaerten gefontheid, 
hen felven in een uitterfte verderven fouden geworpen 
hebben. Dat u believe mitlijden te hebben, over die, 
welke hen tuiïchen uwe armen begeven hebben, en 
naeft God, van niemand el verlichtinge yerwachten, 
dan alleen van u. Maekt daerom dat door eene heilige 
Wet van vergevinge en vergetinge, alle faken voor he¬ 
nen gefchied, ter eender en ter ander zijden begraven 
werden,alfo dat namaels niemand onderfocht noch 
befwaert werde, om eenige faken, die uit oorfaken van 
der verfcheidenheid der Religiën gefchied zijn. So ful¬ 
len de Proteftanten beloven hen allen redelijke condi¬ 
tiën te onderwerpen, ja datfe die onverbrekelijk fullen 
houden, dat het uwer Hoogheid believen fal voor te 
ftellen en dat fy daer van fulke verfekeringe geven ful¬ 
len , die men vinden fal hen mogelijk te wefen. En al 
ift dat de yoorfeide Proteftanten den Vaderlande, hen 
felven, haer leven en haer goed fchuldig kennen, noch-’ 
tahs bidden fy feer ootmoedelijk, dat hetu believete 
gedenken, hoe veel jaren dat fy allerleis geleden hebben 
totdendienft des Vaderlands , en hoe groot dat hare 
getrouwigheid en gehoorfaemheid geweeft is,federc 
dat de Landen t’famen vereenigt zijn. En fo door fom¬ 
mige van den felven iet gedaen is geweeft, ’t welke van 
jeder man niet goed gehouden werd, daer en is niet, of 
men kan daer tegen bequame middelen vinden: en die 
feilen en zijn geen dood-fonden, gelijk der gener zijn, 
welke onderden fchijn van yver, hen tot den vyand 
opentlijk begeven. En wanneer fchoon den Prote¬ 
ftanten cenig onrecht gedaen wierde (welk fy doch 
niet verhopen) fo zijnfe niet des te weiniger, door 
Gods genade, gefint en bedacht volftandig te blijven 
in ’t gene datfe weten, datfe den Vaderlande fchuldig 
zijn. Maer vertrouwende veel meer op uwe voorfich¬ 
tigheid en billikheid, fy bidden u feer ootmoedelijk, 
dat hetu believe, als in deplaetfe vaneen vry willige (FoI< 
vergeldinge, voor alle haren arbeid enflavernye, en 
om hen ook een herte en moet te maken, om voor- 
taen noch beter te doen, hen te verwilligen defe hare 
feer ootmoedige fupplicatie. Daer aen fult gy wel 
doen, en de voorfeide Supplianten fullen verbonden 
Zijn, God te bidden om de welvaert en bevorderinge 
van uwen ftaet en regeringe, en ook om de algemene 
rufte des Vaderlands: Enfofydus lange willig en be¬ 
reid zijn geweeft, om door Gods genade, onftrafbaer- 
lijk den gemenen Vaderlande te dienen, fo fullen fy in 
den toekomenden tijd, door de felve genade Gods, 
noch williger en veel beter bereid zijn. 

$a bat (p be boo?f3 reguefte of fupplicatie obergege* 
ben Dabben /en Daer op omtrent beertien bagenber* 
bolg gebacn Dabben ont erpebitie te pebben op be felbe 
requefle/engene antbjoojbeen Dabben bebomen/ fo 
Debben fp een ttoebe fupplicatie obergegeben baec in fp 
panbelen ban be becfe&ertpetb bie men Den foube mo* 
gen boo jtoerpen / be bjelbe biag inDoubenbe atë boigt* 

Aen 



Het twaelfde Boek. 
Aen fijne Hoogheid, en mijnen Heeren van den Ra¬ 

den van Staten. 

iCtoEöeTTErtonen in alderootmoedigheid eneerbiedingey 
requefte » de inwoonders defer Nederlanden, welke protefte- 

pUcartc ren datfe na de reformatie des Euangely begeren te le- 
fcp bie ven, hoedatfe voor defen aen uwe Hoogheid,en mij- 

«Bewfai* ne ^eeren van den Raden yan State , geprefèhteert 
tnmöe^ hebbenfeker requefte. Ten eindedathet üweHoog- 
ïSdigfe heid believen foude, hen door eenen béquamen mid- 
öü^3e' del,en goeden raed,toe te laten de vryeoeffepinge 
acn öcti harer religie, met belofteniffen en proteftatieridaer in 
«Berk begrepen. En alfo de felve requefte daer na toegefon- 

den is mijnen Heeren den Generalen Staten, om van 
&cn Van de felve ook haer ad vijs te hebben Op welke requefte 
^>tate. de voorfz Proteftanten verftaen hebben, dat tot noch 

toe gene antwoorde gegeven isgeweeft, fowel om de 
grote verhinderingen, die terwijle voorgevallen zijn, 
ennochdagelijx voorvallen^ als infonderheid om dat 
vele (die anderlins begerende zijn de gemene welvaert 
der onderdanen defer Nederlanden , fo wel der een¬ 
der als der ander Religie) twijfelen, wanneer al fchoon 
de voorfz requefte geaccordeert ware, datter gene fe- 
kerheid zijn en foude, dat alle faken fonder eenige ver- 
anderingeblijven fouden in eenen vafteh ftand. Het 
welkena dat de voorfz Proteftanten vernomen heb¬ 
ben , fo hebbenle geacht, (nochtans onder feer oot¬ 
moedige corre&ie van uwer Hoogheid en mijnen 
Heeren den Staten) dat het hen toeftond,wat breder 
en particulierder te verklaren, fulx alffe te voren in het 
generael aengeroert hadden, aengaende de verfekert- 
heden haerder belofteniffe, namentlijk datfe feer wel te 
v reden fullen wefen (fo verre als fulx den wille is van 
uwer Hoogheid en van mijnen Heeren yoornöemt) 
hen t’onderwerpen de conditiën die hier na gelpecifi- 
ceert werden. 

Dat in eiker Stad fommige van der Overheid, die 
niet fufpedt en zijn, verkoren werden, de welke int par¬ 
ticulier kenniffe lullen nemen, van al ’t gene datter ge- 
daen werd, contrarie van d’ordonnantie en ’tplaccaet, 
de welk hier van foude mogen gemaekt worden, om 
d’overtreders te ftraffen en kaftijden na den eifch en ge¬ 
wichtigheid der faken. 

Maer indien de voorfz Magiftraten (fo door de ge- 
woonlijkebedieninge haers amptsen derjuftitien,als 
door de extraordinarife laften,diemen moet dragen, 
ter oorfaken van de fortificatiën, lichtingen van gelde, 
doortochten van krijgsvolken diergelijke befwaernif- 
fen ) hen gevoelen te feer belaft te wefen, alfo datfe 
oordeelden niet te konnen gehelijk befich wefen met¬ 
ier executie van de onderhoudinge der eender en der 
ander profellïe van de Religie. 

Om defer oorfaken foude men mogen verkiefen met 
d’advijs en met de goede beliefte der Overheid in eiker 
Stad, feker getal van goede borgers, uitten genen die 
lieden van eeren , of van goeder reputatie zijn, in gelij¬ 
ken getale van d’eene en d’andere Religie. Tot welken 
tereerfter inftantie dekenniffe komen foude van alle 
injurien met woorden of werken gedaen , ’tfyin je- 
mands goeden of perfonen , van d’eene of d’ander Re¬ 
ligie , in publijke of byfonder plaetfen, de wdkeibuden 
macht hebben, na voorgaende informatie in de gevan- 
geniffe te ftellen, die in eenige excefli ve mifdaed com¬ 
mitteren , alleenlijk om ’t proces te inftruerentotter 
fententiediffinitive toe, om de felve proceffen gefur- 
neerten geinftrueert zijnde, als dan geftelt te worden 
in handen van deordinarife Wethoudercn,omdaero- 
ver fententie diffinitive by hen gegeven te worden. 

Waeruitte vermoeden is, dat fommige met woor¬ 
den berifpt zijnde om eenige ongeregeltheden, of fofe 
herder geftraft worden na gelegentheid der faken, fou¬ 
den anderen een exempel zijn, om hen ftilleen in vre- 
den te houden. En infonderheid als’t volk eensgeper- 
luadeert ware, dat het quaed niet ongeftraft bleve,maer 
datter mannen geordineert waren , die d’ooge hadden 
op ’t welvaren, rufte en vrede des ganfchen Lands. 

Daer na dattet fij ne Hoogheid geliefde te ordineren, 
dat in eiker Stad fommige van den principaelften bor- 
geren ter wederzijden fouden verantwoorden yoor de 

hare, met beloftëniflen datfe in geender manieren en 
fouden verantwoorden of voorftaen de welke deden te¬ 
gen fulx als geordineert fal worden by fijn Hoogheid# 
maer dat fy na haef vermogen fouden beneerftigen dat 
de vrede-brekers geftraft fouden werden. 
, Infgelijx fo eenigë Steden of Vlecke mifdede tegen 
tgenedatter fal verordineert zijn ,dat fyfein geendet 
wijfe en fouden willen helpen of voorftaen, maer ver¬ 
laten en abandonneren. 

Boven dien dat alle Minifters, Ouderlingen cn Dia- 
conen gelijke belofteniffén doen fullen, gelijk ook ter 
andere zijden de Prooftèn, Dekehs ,Paftoren, Vicari- 
fen, en Tréföfiers van de Parochiën. 

'En op dattet jegelijken kenbaer zy, dat de voorfeidé 
Proteftanten ander?niet en begeren,dan Gc5d te dienen 
met een rein hcrte na hare Religie; fo fullenfevoor 
God protefteren datfe geener lei voornemen hebben 
om de Prelaten en andere Kerkelijke perfonen, dié 
profeffie doen van de Roomfe Religie, te verfteuren, 
’t zy in haer perfonen, goederen, of exercitie van haer 
Religie, tegen de welke fy niet voornemen en fullen té 
döen, maer na haer vermogen verhinderen, dat hen 
geen moleftatie of verfteurniffe aengedaen werde. 

Ja daer en boven fo ’t tot harer kenniffe quame, dat 
jemand iet voorname tegen de felve, datfe d’Overheid 
der plaetfen daer van adverteren fullen,ten einde datter 
behoorlijk in voorfien worde. En van al ’t gene dat 
voorfeid is,fullen de principaelfte onder hen,goede 
vafte belofteniffe doen, (in den Steden of plaetfen daer 
de gemelde exercitie der Religie wefen fal) in fuiken 
getale alsdaer van falgeadvifeert worden. 

Eindelijk beloven de Proteftanten van de Gerefor¬ 
meerde Religie (volgende d’in houd der requefte) te 
fuppliceren aen eenige Princen en grote Heeren, dat 
het hen believe voor hare getrouwigheid te verant¬ 
woorden, de welke fy ook verhopen te verkrijgen. Inf- 
gelijx begerenfe ook t’t felve van de gene die contrarie 
profeffie doen. 

En indien het uwer tloogheid, en mijnen Heeren 
belieft andere verfekertheden, die bequamer zijn, voor 
te ftellen, fo beloven fy haer die t’onderwerpen, en de 
felve feer gewillig t’accepteren, niet anders begerende 
dan vreedfamelijk te leven onder uwe Hoogheids pro¬ 
tectie. En dat de brekers van de gemene rufte berifpt 
en geftraft worden. 

Seer ootmoedelijk verfoekende aen u Hoogheid, 
hen te willen geven goede en aengename antwoorde, 
volgende hare voorgaende fupplkatie. En fy fullen 
haer verbonden vinden God te bidden voor de wel¬ 
vaert van uwe Hoogheid. &’4Emg 

fierfog 
T)<£ €m£-Dmoö m ïsabcn Dan j§tate beft rcgue? 
-“-'(ïcn gebifitecrt pebbenbe/ ïitbbtn jfjiec opccnigc fcnbfe» 
articulengeconcipieertbienenbetot reglement en po? 
Imjhenbelcibe/met alleenlijk banbe meltgie: maer Sp 
ook banbe jufiitie teroccaftebanöeoorloge / Ineens afonss- 
ge plaetfen grotelpr getroubleert enmifacpt: toelfie^L 
poincten en arttculen ben<0cöeputeerben banbe ,gta? oebeptv 
ten<£3eneracl gecommuniceert 3ijnbe/t)ebben einbe? reeebe 
lijk berklaert bat fp Ben niet en bonben geautorifeert 
om baet op refolutte te nemen/ en bat fp ban abbtjfe ^cneT 
biaren bat ten bïen fitte be boojftfneben poincten en taa. 
artttulen fouben too?ben gefonben aen ïjaer jBeefierO igJJ* 
inelke$?obincie/ ombaer op te refolberen / offn bte tmbe 
toilben accepteren of niet. 3©elken bolgenbe fjebbenbanDe 
be€ertsf-Bertogen ïJabenban^tate/be boo?fclj?e? 
ben reguefien enbc geconciptcerbe artfculenbanïïe# ten bae« 
Itgtonss-b^ebe gefonben aen allen en elbe ^obin? op boo? 
tien befer jgeberlanben/ ten einbe fp befelbe fouben £Jia’ 
boottenen eramtneren / en metteneerfien oberfen^ t)0m. 
ben fjen-luiber finale refolutte/ of fp befelbe na be 5f«ron» 
geconcipieerbe fomieen infioubenaccepterentoilben 
of niet: en bat niet te min tot conferbane ban be unie pons¬ 
en eenbtacBtigD^ib / mibbelrettjb elft abjiinere ban ^ebe 
alïebo?ber nieutoigiieib en befo?b?en/ befelbe boen? 
öecefferen/ tot bat bp mibbel banbe felbe refolutte aenaii* 
biebaerop bo?t$ffoubemogen genomen too?ben/tot ^ 
elic contentemente boo?fien tooibe. ^n fo berre fp f/gJJ' 

iuiben 



Oorlproftk der Nederkmdfe Betoérten. 

luiöeh gerefolbeert toaten/ geenfin# onbet’tDijïrict 
kan pare |p2öbimicn/ bclib?c exercitie banbeboo2f5 
Religie te totilcn aenbaerben noep gebogen / batfe aen 
penlttiöcn Plaerltjft fcuöen oberfcp?gbcn/ bat fplieben/ 
niet jegegftaenbe bat eenige anbere fB?cbincien ban 
contrarfin abbtjfe toaren/ niet te min bertfonöente 
D!ijbcnbpDe8niefo folemnelijPbeftoo?en/ op bat bp 
fjcnliuber toebocn ’tbenefitie/ ruft en berfePerpeib/ 
al# be boo2f5 anbere ^’obintien baer boo? toaren bet? 
toacptenöe / niet beraeptert nocD belet en toerbe, tDe* 
je bpeberi toaren in bate ben 24 jgjulp en onbertc* 
Pent 

Mathias. 
c 

, gp föube pier be gecont-ipfeerbe articulen ban bc 
Religion#-b?ebc mebc (Icllcn/fobieobctgcfonbcnfpn 
getoeefï/ ban alfo Die niet generaltjP cnftjn geaccep* 
teert / bpfommige fbobiMiengepeel afgefiagen/ bp 
eenige gemobercect/dibp eenige oofi gepeel anbere 
^efteïö en gcacco?bcert onber malPanbereu / fo fullen 
top ter geiegenber plaetfen / be felbe toengen fo bic ge* 
rcfolbccrtfijn getoo?Den/ en 00b anbere particuliere 
a croonen baer bet nobig fal toefetn 

©c co- 3^ Coïonelien / ^ePeti# en J^oofbcn ban bc feput* 
SensJ ter?en cn anbere ingefetenen ber (iab 2Cnttoerpen/ber* 
en <3oaf^ ftacnbe bat ben €ert#pertog jRatltia# pet concept 
öenban ban be Reltgion#-b?ebe aenaüebe J)20binticn ober* 
?Iuttc, oefonben fiabbe / fo pebben fp pen geabb?effeert aen be 
ttjen nan Staten ban Sfttabanb boojftten etnbe fp fonber uit* 
smeteer' fret/ fonben toillen op bc felbe poincten refolberen/ 
FoeSec' om öacr ,ncöe fc boo?Pomen alle ttocb?acpt en op2oer/ 
refuutie en te boiberen goebe eenb?af ptigpeib / tuffepen D’ott* 
opöcre' berfatenin befenbangereufen ttjb fogrotelijfe ban no* 
ÏSe toefenbe. 3Dner op be ^eerew gelaten rep?efentc* 
aen De renbe ben eerfien ban beb2ie Staten ban 3&2abanb/ 
staten bctfilaetöen: bat fp bebenPenbe be jcgentooo2bige ge* 
wn?J0' ^oentfietö banbe gemene faPen befer $ebcdanbcn/ 

«at» cn be gefteieeniiTe be# bpanb# / niet ter toereib fo feer 
noojDe ter petten te pebben ai# lief be / bereemnge en goeb on* 
S®»Jf beding berftanb tuffepen ben gentenen intooonberen/ 
en ba» fotoelbonb’eeneal# ban b’anbere Religie/ tepelpen 
b?o» bef02gen / fijnbe b’eenig mibbcl toaer boo? ben bpanb 
lanö‘ gePrenPt en t’onber geö2atpt en be =£anben in b?pbotn 

en boo?fpoeb gefielb mogen too?Den/ toaer toe be boo?* 
m*I<) fcp2eben gelaten ( onberoemelijp gcfp?oPen ) toel 

inenten eenen pegeltjp PenlijP te toefen / toat beliulp fp 
altijb# ban ’t beginfel af ber berfamelinge ban ben 
gtanöcnban pettoaer#-obet gebaen pebben / en alfo 
men ten tijbe / bat be pacificatie ban <®em opgedept 
toerbe/ noobfaftelpft bebonb te toefen om oojlogete? 
gems ben gentenen bpanb bejf ©aberlanbö aen tetter 
men / en uit te boeren; ’t gefepil ban be ïtcligie ter fij; 
ben te (tellen / totte bergaberinge toe ban be genera; 
ie «Staten / be toelfec een pegeitjö (be bpanb eerft ber* 
bteben fijnbe) gepouben foubc toefen te bebo?bcren/ 
cn bp mtbbelen tijbe t’famenberpanb’tpooftteberen 
totten fclben bpanb/ cn om pent uit ben Sanbe te fïaen 
op te (tellen lijf en goeb / poubenbc pem een pcgelpb/ 
aengaenbe ’t (iub ban be Religie / geruft cn te b?eben/ 
mits?/ bcboo2fcp?eben generale toettige bergaberin* 
ge / altoaer elP in fijn rebenen gepoo2t foubc to02ben/ 
fopabben be boo?fcp2Cben gelaten al noep toclber* 
Sloopt / bat gelijfimcn bier ttjb egeenftno gerabenen 
bonbbeberb?tjbinge öcö bpanbo met eenige pnnbe* 
tingc cn befiicljtingeban be faPe ber Religie te beracp* 
teren/ al#nu be maepten berbitterpeib beffelf# bp* 
anbfogrotclnP bermeerbertfynbe/ beopalben eaectt 
moeiten of bePommermffc boo2t# gePeert foubc toer* 
ben/aengenterpt baeringualpp iet Pan gebaen toer* 
ben ter begeerte enbolboentnge ban ben eenen / baer 
b’anberepem niet mebc berPo?t of immer# eenigfin# 
bertoeemt of 00P anberfin# ber(tó02t en binb / b?a* 
genbe een pegelyö De jalottfte on ben pber fijn# geloof# 
fo pem <©ob be# gratie geeft / toaer boo? tnbien be gc* 
nebie pem noemen banbe Religie <©erefo?meerbe/ 
fo binnen befer (tab ban Sünttoerpcn/ al# eiber#/ fo 
toerregcb2ongen too?ben bot ban nobefp/ niet tegen* 
jtaenbe ’t getoelb ban ben bpanb on# genoeg i# bjei* 

II. Deel. 

genbe / befo?gcaen te neiPen ban pen camentemeit 
tegebenen t’accommobcrcn/ berbunPt rmjn^eeren 
gelaten boo2fcp2eben / bat be generalttdt/ maept 
cnaiit02iteit banbe %cren Statenpaer niet fober* 
re i# uitfii ecPcnöc / bat fp in bicrgelppe faPen roeren* 
be ben gepelcn «0cc(ielpPen fi'aet/ buiten materié 
ban beben of mebegclbingen tn refpect ban paren goe* 
benfouben monen pare opinie feggen/ of refolberen 
fonber be felbe alom baer op te po2en / geltsfi bcb2ic? 
ben ban fijne l^oogpetb / toaer mebe ’tbetoo?p ban 
be RcIigion# b2cbe aen ben. fpgobtncicn too2b boo2ge* 
ponöen/ fijn mcöeb?engenbe en bebeten/ baer ober 
te roepen alle be gene/ fo toel gcejtcpjfi/ al# toecr* 
lijft/ bic in bttöbanige getoieptige falten bepo?encn 
plegen geroepen en gepo02t te fpn: bc toelP toont bin* 
nen fo Poeten tpbe ban t’febert ben 27 gulp fefile* 
ben 1 bat be boo?fcp2eben b2ieben bp bc (©eöcouteer* 
ben ban ben D?ie Staten ban 2&2abanb ontfangeit 
to02ben nieten peeft Ponnen gefepteben/ noepoopbe 
gelaten abfent fijnbe/ bp paren <©ebeputeerbcn te* 
gentooo2big toefenbe / geboeglijp Ponnen toojöen ont* 
boben / ’t felbe 00P bermoebenbe ban ben €bclen / re* 
P2cfenterenöc ben ttoeben Statc/foubcn baerom mpii 
J^eeren gelaten toel begeren om inbe boo2fcp2eben 
bcltberatie cn refolutic ban bc Reiigionö-biebe ge* 
boeglijp en 02bentelpP bo02t# te gaen / fo bat na ouben 
perPomcn en bermogen# ben p2ibilcgien bepoo^t te 
gefepteben b’opinie ban gelaten en €bclen toette* 
InPgemaebtfijnbe/ ben ^sebeputcerbe banbe frebett 
obedeberenbe om öie pare jReefïer# en leben beo? te 
b2agen/ ben toelPen öefe faPep?infïpa!pP i# roeren* 
be / bat pen baer toe meept gebeuren bepoo?lijPen 
ttjb/fonber in een faPc banfo groten getofepte ber* 
paefite too?ben/ tot bien etnbe berfocPen in confo?* 
miteit ban be boo?fcp?ebcn b?tebcn ban fyne Hoog* 
petü / tot conferbatie ban be ante cn eenïnacptigpeib/ 
batmtbbeler tnbelPaüfitnere ban alle b.02bcre nieu* 
totgpeben en befo?ö?en/tot bat bp rnibbel ban be boo?* 
fcp?eben refolutie / fcie baer op Po?t# fal mogen geno* 
mentoo?ben/ baer in t’elr gerufiigpeben en rebelt> 
Pen contememente boo?fien to02b: eningeballe’tgcs 
moeb ban eenige bö?geren befer (ïab ban ?ïnttoerpetï 
fo berte betoeegbe/ bat fp na be boo?fcp2Cbcn refo* 
lutie niet en bcgccrben te bertoacpten/ bat be felbe 
bp mamercbanboo?raeö of p20btfie met aüc fitlte en 
bepoo?IpPe reberentie paren toeganP nemen aen pa* 
ren jlSagifiraet of ©bedgpdb / om met abbp# en au? 
t02tteitbe#fclf# op pen berfocPen boojfien cn gebaen 
te too?ben na bepo?en/ en ten gentenen toelbaren: poe 
toel een pegelijp Pan bebcnlten bat bien acngaenbg 
gualpP iet mag too?ben geo2öonneert fonber paejubi* 
tie of nabeel te boen ber refolutie op ben boo2fcp?e* 
ben Religion#-b?ebe te nemen / niet alleen bpöeb?ie 
Staten ban ben gfanbeban fB2abanb/ maerbpalle 
ö’anbere ^obincien ban pertoaerö-ober / fo lange be 
felbe pen opinien niet obergeb?ocpt en berplacrtpeb* 
ben/be toelP tot eenen gefettenbage eenfamentltjPen 
StnetfgetoijfeinbolPomcn bergaberinge foubc moe# 
ten gefepteben / infonberpetb bp bien ban ^ollanbeta 
^eclanbroercnbcbe poinctcn betoclöe ben genen Die 
ban be CatpalrjPe Roomfc Religie fijn/ fouben gelooft 
en berfePert too?bcn bp De gene bie ban be felbe Religie 
fijnafgetoePen: mebeooP boo2fo bele belangt eenige 
fieben en guartieren / be toelPe alrebe in p2ciub(tie 
ban ben boo?fcp?ebcn Rilioton#-b2ebe berfepeiben fa* 
Pen pebben aengenomen of geufurpeert / frellenbe 
boo?t# inbe goebe aenbacpn'gpétb ban eenen pgeltjPen/ 
poe periculeu# pet i# totter panbpoubingc ber gemene 
faPenenbcrbereeninge ban ben Eanbc/ baerb’eene 
^20binric b’anber boo2Pomcn tn openinge ban opinien 
ofrefolutiebeferfaPen/ fo lange mcnnieteni#berfe* 
Peet / of be gene bie ben Reiigton#-b?ebe mogelpp niet 
en fullen noep tectijb begeren t’aenbaerben bien niet 
jegen(laenbe/en al ifi bat anbere lanben fttlr raebfaem 
binbcnenbcben/ ebentoel inbe bef too2ene anieber* 
fiaen te blpben cnbolpcrben/fo bat bp be boo2fcp2eben 
b?ieben ban fpn l^oogpeib too?b nitgeb2itPt. 3ülbu# 
geabbifeert bp mpn i^ceren gelaten repjefenterenbe 
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öcn cctftcn toan öe ö?ie Statentan 25?^ 
öanti/öefcrtijö iegentooo2öig inöe tecgaöecmgc öec 
feiten graten binnen ^finttoa-pcn/ten 9^n tagtan 
iuguflo 1578» 

D<je ©eecen Ctelen retzefentecente ten ttoeten 
tan S Stam tanWant / öebbenQ 

le, dies Tullen zy van alles möeteh hebbenden moec 
en confent van de Proprietariflen en Bevel-heb¬ 

bers. 

3Pe <JBöC5> 
Scntoatt na[.nuuat«laiwium,^-- ... 

SnfSr tefen geconfojmeect in effecte metten1 too?f5 attofe 
meren ban ten gelaten/ ftun too?tö Oeö^nöe m aen: 
ijen met- fri1fmtoirtne tan te gene/ tie binnen tec (tab ^nttjec- 
öc°SSc' pen niet en fullen begeren / tóftóftcoocöc 
laten rcfolutte ol£ men toetteliib en ojtuntdiift,al m G 

EJg'e, SSffi^ïan^«JBefD om tn’t pam* 
!e. cuUer tm maniere tan pjotifie bP ten feiten getacn en 

geojttneei't te toosten/ fo fp tot ten meelten toeltaren 
en tufte ter (fat en mtnften aeljtetteel bet toebomem 
tec tefoUitie op te fïeltgtonö-t?ete fullen betinten 

tC Slefiegenftaente te opinie bet gelaten en €be* 
Jen tan 25?abant/ fo en ruften tic tan te OSecefo^ 
iticcrte iSeligie niet te folliciteren/fo aen pare ïBagp 
ftraten/alö aen ten ^Hertog en ^nnce tan ^ram 
aien/ om te hebben topöeiö tan eyerntie tan Religie/ 
fuirtatomtetoojbomenallc ftoarigheten / tiemen 
Wef te bat bp roeigcringc taer uit fouten mogen ont* 
ftaen / eenige poincten en arttculen 3ijn gerefoitcert / 
om ontcrOouten te moeten binnen ‘Bnttoerpen bp 
f02mc tan pjotifieitot tat antere finale o?tonnannen 
bp ten Staten <0cneraei fouten tjerten gemaebt. 
<©cfe pjotifionele ojtonnantie toa$ luitente al£ 
toigt: 

‘Hl 

br 
atong 
Ï3?cl30 
Binnen 
2ümtoet 

ap'oWfi» TI'Oe wel dat by brieven van den 24 der voorle- 
onde o?* -tl den maendjuly, by fijn Alcefe gefonden, aen de 
&°n”aP Generale Provintien van herwaers-over, met feke- 
(taEstonn re geconcipieerde ordonnantie en Religions-vre e, 
br &t\U om 5V de felve Provinciën refpeftivehjk elk in t fijne, 

daer op te delibereren en gerefolveert, geordonneert 
hadde geweeft, dat binnen middele tijden, een je- 
o-eliikhem vermijdevan eenige defordre of nieuwig¬ 
heid voor te ftellen, no'chtans alfo dien niet tegen- 
ftaende, by diverfe fteden en plaetfen , onlanx van 
nieus ter contrarie voorgeftelt, en geattenteert isge- 
weeft, tot groot intereft van de gemene welvaert. En 
dat de Wethoüderen der ft ad van Antwerpen, vreten¬ 
de aldaer gelijke inconvenienten, hadden fijn Hoog¬ 
heid ten diverfe ftonden ernftelijk verfocht daer in te 
willen verben. So ift dat om ’t felve te doen en alle ap- 
•parenten dangieren , in de felve ftad te fchouwen, 
en deliberatie daer op gehouden , met de Gedepu 
leerden van den Staten van Braband, de welke hen dele 
aengaende gedragen hebben in difcretie van fijn Hoog¬ 
heid, en Rade van State na dien ook daer opgehan- 
delten communicatie gehouden hadde geweeft met 
fommi^e Predicanten , Minifters en Confiftorianten 
van de voorft.Religie, fijn Hoogheid heeftom beter 
gedaen dan gelaten , derhalven geaccordeert en geor¬ 
donneert ’t gene des hier na volgt, daer na elk een ge¬ 
houden word hem te reguleren en’tfelfde na te vol¬ 
gen , en datalby maniere van provifie, en tot dat by 
middel van de voorfz Rel igions-vrede, of andere fina¬ 
le ordonnantiën, en refolutie van de Generale Staten , 
anders geordonneert fal wefen, fonder eemg prejuditie 
van de pacificatie van Gent. 

Al voren dat die van de voorfz gepretendeerde Ge 
reformeerde Religie,fullen genieten liberteit van haer- 
luider voorfz Religie, en mogen exerceren binnen der 
voorfz ftede van Antwerpen in predicatie en ander- 
fins, in der voegen en manieren hiernavolgende, en 

anders niet 
ïn den eèrften fullen haer luiden toegelaten zijn tot 

exercitie van de voorfz Religie, als Predicatien , San¬ 
ten, Nachtmalen , Houwelijken, Doopfels en andere 
faken de felve Religie aengaende, t huis van Airen, 
’t huis geheten Leg-uit, ’t Suikerhuis, op de oude Eir- 
meriet en de Capelle op de plaetfe van den Cafte- 

Envoor de begravinge van de dode lichamen, ful¬ 
len provifionelijk en totter tijd toe daer anders in geor¬ 
donneert fal welen, mogen gebruiken de kerkhoven 
van de Parochie-kerken,fonder nochtans aldaer eenige 
vermaninge of loffangen , noch eenig ander fchandael 
te mogen doen. 

Behoudens dat fulke begravingen fullen gefchieden 
buiten den tijde, datmen in de voorfz kerken den prin¬ 
cipalen dienft doen fal. 1 

Met welke toelatinge die van de voorfz Religie haer 
luiden fullen te vreden houden, fonder tot exercitie 
van dien of totconventiculen in’t heimelijk ofopen- 
baer , eenige andere plaetfen gewijt of ongewijt te 
mogen innemen of gebruiken. 

En tot elx verfekertheid, fo wel van de eene als van 
de andere Religie, is verboden de een den anderen ee- 
nigfinste beletten, oftegenftoten, doen noch laten, of 
belchadigen de dienften, ceremoniën of andere oeffe- 
ninge, niet meer van de oude Catholijke Room- 
fe Religie, dan de andere, of ook eenige Geeftelij- 
ke of gewyde plaetfen krenken, plunderen, of be- 
fchadigen, noch Beelden te breken, bederven of defi- 

gureren. . 
Noch infgelijxomdedeverfiteit van de Religie ye- 

mand in lijve of in goeden te hinderen, ofinjurieren» 
ftoreniffe of letfel aen te doen, met woorden of met (f01,41-) 
werken, noch te verkopen of voort te ftellen eenige 
fchampereof injurieufeSchilderien, Liedekens, Ba- 
laden , Refereinen of andere injurieufe Libellen 
en Gefchriften difFamatoir, noch ook dragen eeni- 
ge meubelen of tekenen daer door zy andere fouden 
mogen injurieren of verwecken tot twedracht en que- 

ftien. . 
Dat hem een jegelijk fal verdragen van te komen 

ter plaetfe, daer men andere Religie dan de fijne exer¬ 
ceert , ten zy hy hem daer ftille houde, en wachte van 
fchandael, en hem regulere na de ftatuten en ordon¬ 
nantiën van de Kerken of Templen daer hy hem vin¬ 

den fal. _ ... 
Dat die van de voorfz Religie haer luider Predican¬ 

ten , Minifters of Confiftorianten, fullen moeten pre- 
fenteren aen de Schout en Wethoüderen defer ftad» 
om by de felve geprefenteert en ontfangen te worden , 
mits doende eed van getrouwigheiden andere eenig- 
heid in alle politique faken, fonder daer in eenigfins te 
ufurperen, of hem daer mede of met eenige adfe van 
Jurifdidie, noch metter autoriteit van de Magiftraet 
te mogen moeyen y direótelijk, noch indireótelijk in 

wat manieren dattet zy. 
Verbiedende de felve Predicanten, Minntren en 

Confiftorianten, eenfamentlijkdie vandeCatholi|ke 
Religie, in ’t openbaer te fpreken. En in het Preken or 
anderfins te gebruiken eenige woorden of propooften» 
tenderende tot oproer en feditien. 

Maer fal eiken hem dragen in alleftilheid en mo- 
deftie, niet feggende of profererende, dan ’t gene dat 
dient tot ftichtinge en leringe van de Auditeurs , en tot 
onderhoud van de goede unie , eendrachtigheid en 

Dat die van de voorfz Religie fullen gehouden zijn 
te öuderhouden de Heilige of Feeftdagen alhier geco- 
ftumeert, en aengaende’t verkopen en t eten van t 
Vlees op de verboden dagen, hen dragen pohtikelijk » 
na de ordonnantie en ufantie van defe Stad. - 

Dat elk in’t fijne ook fal gehouden zijn de Over¬ 
heid en Magiftraet van defe ftad alle behoorlijke reve¬ 
rentie en obediëntie te dragen, de felve allefins alli- 
fterende, fo wel in’t dragen als ftraffen van alderhan- 
de oproerigen , feditieufen en andere quaetdoen- 
ders, en jbyfonder van de overtreders, fo van defe als 

anders • t 
Dies fullen fijn Hoogheid, de Princfrvarf Orartgien 

als Borggrave yan Antwerpen,en Gouverneurvan Bra¬ 
band, mitfgaders de voornoemden Schout, Werhou- 
deren en anderen yan de Magiftraet j nemen 
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fangen op haerluiden fauvegarde,protedtie en befcher- 
menilTe, en bewaernifle, fo wel den genen van de eene 

'als van de andere Religie, en ionderling den geeftelij- 
ken ftaet, haer luider kerken, kloofteren en goeden, 
hoedanig die zijn, en beloven op behoorlijke eed , die 
allefins voor te ftaen, en befchermen regens alle de 
gene van wat Religie of conditie die zijn, die daerte- 
gens iet fouden willen attenteren of verkorten, hen 
luiden te injurieren of leed te doen aen lijve of aen goe¬ 
de, op wat manieredattet zy. 

Belovende ook op gelijken eed, de tranfgreffeurs 
en overtreders van de ordonnantie, en van elk poinct 
van dien te doen punieren en ftraflfen als feditieufeen 
perturbateurs van de gemene rufte, welvaert en ander- 
lïns, exemplaerlijk na de gelegentheid van de deliden 
fonder firoulatie of verdrag. 

Aen allen den welken , ook de hand houden Tul¬ 
len de fes gefworene Gilden, deColonellen, Capi- 
teinen, Wachtmeefters en Bevel-hebbers defer ftad, 
mitfgaders de voorfchreven Predicanten, Minifters, 
en Confiftorianten van de voorfchreven Religie, 
de welke refpeótivelijk elk in’t fijne , fo wel in ha¬ 
ren eigen naero , als voor de Gemeente , gehouden 
fullen zijn te dienfineen tot ftndeen pundueleob- 
fervantie van defe, en van elk poind befonder, eed 
tedocn, in handen van den voorfchreven Wethou- 

deren. 
Daer-en-boven fullen de Gemeente van elke plaet- 

fe daer men de voorfchreven predicatien van de Re¬ 
ligie houden fal, denomineren twe of drie perfonen, 
die infgelijks uit haerluider naem beloven en fweren 
lullen , haerluiden na defe te reguleren en de felve per- 
foonook machten autoriteit gevende, om van hun¬ 
nent wegen alle overkomende Iwarigheden met die 
van de Wet te mogen handelen, traderenen refol- 
veren. 

Aldus geaccordeertengeordonneertby provifieals 
voren, den 29 dag in Augufto 1578 en belaft Schout- 
tet, Borgemeefteren, Schepenen en Raed defe te pu¬ 
bliceren , en doen onderhouden, daer en alfo ’t be¬ 
hoort, ondertekent Mathias, en lager, 

Guillaume de Najjau. 

’tC CBiijbcn bet Inteben ban ben €ert$)ertogaen 
0 be particuliere graten bet Piobincien / met Bet 

fenben ban ben concepte ban be ïïeligiong-biebe / 
öaer men al te boren booi Bet piefenteren berregues 
den af Babbc geruchten geljooit/ Beeft een groot mifs 
itoegenen jaloufic berooifaedt/ en Bebbenbaerboo? 
be iBalfclje $iobineien / bie ben Banbei metten Cm 
gelfen en Cafimirugs fufnect toaaï / menenbe batmen 
baer booi foefjt be ïftcligie teberanberen/ bpfonber 
bie ban 5Crtopëen l|eneaoutocn feer aengebiongen / 

gaiaufie batmen be aenöiebinge ban beu hertog ban 2Men- 
tuffcfjm con/ öcBooibe te accepteren en baer rnebe te Banbes 
Binden/ Ï!?n' rljoopten baer booi ben booitgand ban be C5es 
ooiuuf tefoimeerbe ïfteligie te beletten/ ten minden in bas 
£!enf£ lanceteBouben. ^ulr bat bp ben Staten ©eneracl 
£S' Betoilligt isi metten felben hertog in Banbelinge te 
grtanti 'treden/ bitbeedaen 3ijnde/ bp be Coninginne ban 
en jfrait; Cngeland / té Baer ’t felbe feer fufpect getoeed / Baer 
rosten. fcaftelijfi inbeeldende / bat be Conind ban 

©landtijd focBt dooi fijnen bioeder de Nederlanden 
te incoiporeren / toaetom 3P aen ben Conind ban 
©lanferijdfcBicef/ fofulr fijne mertingetoare/ batfe 
’t felbe met alle Bare macBt foube Bdpen beletten en 
toedeedaen/ piotcderende bat fp met Bet fecourtfde 
bieldfpde Nederlanden bede dooi hertog ï|ami Cas 
fimier/ nietandetg focBt banbe Nederlanden te be* 
Bouben in be onberbanigBeib ban Baren Conind en 
l^ecre/ en in BacebipBedën en piibilegien / baer in 
be felbe dooi <Don ^|an toerden becboit en onbers 
biubt/ niet anders? foedenbedan be felbe te biengen 
tot eenen goebett biebe metten felben Baren Conind en 
naturelen ^lince. 3£e Conind ban ©2andrijd ants 
toooibe be Coninginne/ bat Bern Bet boen ban ben 
hertog ban 3Uencon fijnen bloeder nietaenengind/ 
en bat fin Bern baer mede niet en bemoeide/ maer bat 

II» Deel. I 

BP Bern ood biel toilbe laten cmplopcren / om be felbe 
Nederlanden met Baren Conind te bereenigen. Igiec 
uit té gebolgt bat eenigen tijd Bier na/ booi be <©efam 
ten ban ben ïteïfer / be Conind ban ©landrijd en Co* 
ninginne ban ©ngeland / met ©on ^an geljandclt té 
ban b?ebe te maden tufifcijen Bern en be Staten ban 
de Nederlanden/ gelyd top Bier na fullen berBaleu/ 
mibbelretijb gind ben Banbei tuffcBen be Staten en 
hertog ban Sfilencon bad booit en toerbe feer Bert ges 
b?eben/ toaerom be Coninginne/ bie befen fjandel 
te feer nadelig acBte booi Ijaer Nijden / in Nederland 
gefonben Beeft ben i|eerc CoöBam en ben §cere fötbs 
ber 5Francop0 3©alfingam iftaeb in Baren piibeen 
Sabe/ en een ban Bare eerde ^ecretariffen ban ^tas 
te/ met biieben ban crcbentie ban ben 31 jBepaen 
ben 3Heit0-Bertog en ben 12 3Junp aen be Staten 
Clenerael / en Beeft booi be felbe alg ood te boren booi 
(om be Banbelinge metten hertog ban SMencon te 
Binberen) Baren oibinarüs 3imbaffabcut <©abib= 
fon gefocBt te beletten alle Banbelinge metten boois 
fcBiebenïlertogban ^lencon ofeenige fijne bienaerV 
of <©ebeputecrbe/ oföatfeanbersibanmeningetoaö 
te fenben aen ben hertog Igans Cafimirüö bat Bp niet 
booit en marcljere / tot bat Bp anbet abbijsf ban 
Baer foube Brbben gedregen: ©od bat be aoooo 
ponben deerlinjc/ betoeldetoarcnonber Baren 
baffabeur binnen Sinttoerpen / Benluiben niet en 
toerbe getelt/ en om te beter berfedert te 3ijnban’t 
genetuffcBen Benluiben enbejfrancopfengcpaffeert 
toao/ begeerbecoppebanbecapitulatien tcljcbben/ 
getedent ban Benluiber ^ecretarijS / ja guam fo ber* 
re batfe uitbiucdelijd feibe / bat fo be Staten namen 
be partpe ban be jfrancopfen/ fp foube nemen een 
anber iegenö Benluiben» 

5Defe en meer anbere toeballen beracBterbe be 
fade ban be Staten feer beel/ toantbeljalben bebe* 
f toaectljeib en lad ban fo beel brijgg-bolb alffe op ben 
Balsf Babben / fo bioctjten be ©lobincien Bare pens 
ningen/ baerfeopgedelt teareri/ feer gualijden op/ 
be eene booi dien fp ’t gelb feer gualijdcn tolden bp ben 
anberentebedomen/ be anbere om öattet Ben tegen 
be boid bias? en uit moettoilligBeben: begs al nietjes 
gendaenbe toerb ben Banbei niette Jprancopfen feer 
Bert gebicbcn» ©e Cngelfe 5Cmbafl*abeurgf baer 
jegenö beben Ben bed om die om te dotm / ten mins 
den om be fade te boen beracfjteren enretarberen/ 
maer be Staten binbenbe gen Bier booi in pijneen 
perpleritcit / B^öcn ben 5 UCugudi aen be boois 
fcBieben 2imbafTabeur^brrd!aert/ bp een dlcinges 
fcljiifte onbertedent t’Baerber oibonnanttcn J. Biy- 
leven: bat 3P toel fouben toillen defe fadetoat diffcs 
reren en uitdeïlen/ tot bat fpbecdaen mochten ben 
goebenraeben begeren banbe iBajedeit banbeCcs 
ninginne; maer bat ben nooö Brn btoong piomtcs 
lijdteontfangenben booifcBicbcn hertog bairHllens 
con alö biienb / of te ballen in bangier ban bat Bp 
anber partpe diefen foube / tot acliterbeel befer Eans 
ben/ en alfo befefadetoaötoonberlijd nbomucrlijd/ 
bebooifcBitben Staten baben be l|eeren ?CmbaiTas 
beurgi aen Ben te toillen nemen / Benluiber baer op ces 
nen goeben raeb en abbijtf te geben. 

ïDe 3CmbajfabeuriS ban be Coninginne ban €n- 
gelanb Bebben Bier op gefeib : bat fp tot onberDous 
binge en pieferbatie ban ben tractaten tuffcljen be 
drone ban Cngelanb en ’tliuioi ban 25oigoingcn / 
niet en donben anberö refolberen alö een fade bie 
raedte Bare jBajcdeit in ecre en gerecBtigljeib» €n 
alfo be Heeten Staten begceröen te Bebben ’t abs 
bijgfen raebber^eeren98mbaffabeurgf/ tenregarbe 
bentegentoooibigenuoobBen btoingt om terdonbte 
ontfangen be booifcBicbcn hertog ban 3Clencon al.ö 
biienb / of te ballen in bangier ban bat Bp anber 
partpe foube diefen ( alö be Zeereu Staten pies 
tenberen tot’^Eanb.ö nabecl) be booifcBieben ^ees 
ren^mbaffabeursfendonncnnocB en toeten toat abs 
bijöof raed Benluiben geben fullen in een fade ban fo 
groten getoicljtc/ ban dddn Benluiber tot Bun eU 

genabbij$ en raeb/ Baerliebcr sebenbe biegfnict te 
^nnna min 
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Sïtcoojö 
cn ücr* 
iionö ge> 
macht 
tnfTcfjcn 
öen Igep 
tog ban 
Sticnfun 
enöe 
Staten 
'ffierie* 
racJ. 

mmteberfram/ üat lm |Bajcflcttin5tgoeöcfouöe 
nemen/ fofptmiöen öetöen acöt ofttenöa£n/om 
mtööeiec öien tijö te beeftaen ü’optme ban Date ipaj, 
on üe poincten Pan öe tnftcuctte / ’tgene anöecjtno 
ïjaee jlaj. fal mogen P?eemt Pinöen/ öat een fane nan 
fulpen gcïntcöte en importantie fo mo?ö toecBaeJ «J 
’t fluiten/met fuifeec ejcpeöitie ban met te bectoeben/ 
fo toeinig tijö$ / aengefien felfé bat 
öemogen nocö Portee einbe nemen/ faöe<6ebepU' 
teeeöeban ben^ectog fiep Paböengebonbenbmnen 
^nttoeepen / gelijP geacco?öeect en cepjeffelpP onbee 
fjenlmben belooft toa^. 

<frmteIiiP alfo be <0ebeputeerbe ban ben ïtertog 
ban^lllenfon/namentUjP be4^ bjlmboife 
Xcqutöban Kenel ©anberpeec banBujTpenban 
^arenfontcineo /Capiteinban 50 Eancen besJ €o^ 
mSouberneuc en ^tabpoubee <0enecael ban ben 
gr anbe en ©ertogbom ban SJlniou / en €olonci43e* 
necaelban be fcancoife boetPnetötenbanbenboo?^ 
noemben iectog / teprcfemeccnüe be peefoon ban ben 
boo^3 mtc en mm / bergefeifepapt metten Heere 
groS be IMcguebille / Heere ban ^eufbtlle en be 
feece <©laube be iBonburet ïïaben en Camerïtngen 
mbinaci^ ban be faPen en föacb banben boo?noem? 
ben Hertog/bolgenüe commiffte ban fijnöcr i^oogpeib 
Penluiben berleent ban ben 22 Sluip / fcer aenptel* 
ben om petatcoo?tte fluiten of af te flaen/ foto pet 
felfbe ben 1? Sugufti besloten en afgepanbelt en 
ben *obp ben hertog toefenbe tot ^enegoutoen ge^ 
approbeert en getatificeett. i^et boo?fcp?cben ac* 
coort en betbonb toao üelïaenbe tn befe 23 am* 
tulen. 

1. Hp En eerften, Mijn Heere de Hertog van Anjou, 
X fal mijn voorfz Heeren de Staten helpen met 

fijne machten en middelen, om hun verloffinge van de 
onverdragelijke tyrannie van de Spangiaerden, en van 
de onredelijke invafie en overvallinge van Donjohan 

met fijn aenhangeren. 
2.. Te weten, mits onderhoudende tot behoeve en 

afliftentievandefe oorloge ioooo voetknechten, en 
aooo paerden, betaelt en gefoldyeert wefende tot fij¬ 

nen kofte , den tijd van drie maenden achter een vol¬ 
gende: Wel verftaende dat overmits de grote koften 
en laften die hy alrede gehad heelt, uit faken van defe 
voorfz. oorloge, door verfcheiden oplichtingen, en 
in regardvande voorgaende laften en koften, deeer- 
fte maend fal hem alrede geleden worden voor defe 
o-ehele lopende maend van Augufto, in alder voegen 
of hy de voorfz, Staten geaflifteert en bygeltaen hadde 
met’t getal van’t krijgsvolk voorfz, : en men fal be¬ 
ginnen te rekenen de twe andere maenden daer na 
volgende, om ’t voldoen totten vooilz tijd van drie 
maenden, van den eerftendag der maend van Sep- 
tembri naeft komende : behoudelijk nochtans, en 
ingevalle dat alle de macht van den voorfz, Heere en 
Hertog , totten voorfz, getale als dan op den voorfz, 
eerften Septembri binnen den Lande gekomen en ge- 
arriveertzijn, en gereed om dienfttedoen :anderfins 
fullen de voorfz, twe maenden beginnen van den dag 
van hun aenkomfte en arrivement, om daer navol¬ 
gende te rekenen tot de expiratie van de voorfz. twe 
maenden , van de welke om de redenen voorfeidde 
voorfz Staten hen te vreden houden fullen, aengaen- 
de’t volle furniffement van de drie maenden boven 

gementioneert. 
3. En ingevalle dat den voorfz tijd gepafleert we¬ 

fende, de voorfz oorloge noch niet voleind en zy, de 
voorfz Heere en Hertog fal fijne aftiftentie en byftand 
continueren in getale van 3000 voetknechten, en 
500 paerden , ook op fijne befoldinge: om die te em- 
ployeren fo tot garnifoenen van de plaetfen diemen 
hem geven fal, als elders, tot welvaert vandevoor- 

feide Staten. 
4. En daer op hebben de voorfchreven Staten ge- 

accordeert, en accorderen den voorfchreven Heere 
cn Hertog den tijtel van 25£fCpentW bflll b£ HÖeï' 

telt ban be ^ebcrlanben / tegen be tpcannpe ban 
be^pangtaeebenen aenpangecen/ en voor fuik ful¬ 
len hem doen verklaren en verkondigen over allen 
den Landen, op dat daer doorblijke van de wettige 
oorfake die hy heeft om de felve te fecoureren en by te 
ftaen. 

5. En om de verfekeringe van de eene en de andere 
partye tegens degemeine vyanden, die namaelshen 
fouden mogen formaliferen of tegens hem of tegens de 
voorfz Staten, om’tregard van defen aenvank en re- 
folutie, en ook om t’onderhouden en vermeerderen 
de goede correfpondentieen vriendfehap die’t belieft 
heeft met henlieden te houden de Sme Coninginne 
van Engeland, fo ift nootfakelijk bevonden geweeft , 
dat de voorfz Heere en Hertog met de Staten jegens 
haer middelen fullen, dat hare Majefteit believe mes 
hen in een goed, vallen onbrekelijk verbond te ko¬ 
men , om de gemene welvaert van den voorfchre¬ 
ven Heere en Hertog, en Staten voorfchreven, daer 
byook voegende den Conink van Navarre, en fijne 
geconfedereerde, en mijn Heere den Hertog Cafimi- 
rus, Palfgrave, mitfgaders alle andere Princen, Po¬ 
tentaten, Republijken en Steden die’t felve begeren 
fullen, en fomen by gemeinen advijfe bevinden fal te 
behoren, op de conditiën enarticulen als men voor 
de meefte verfekertheid van de bondgenoten en ge¬ 
confedereerde namaels t’famentlijken fal konnen con¬ 
cluderen en accorderen. Maer dat mijn Heere van 
Bolïy en andere Gedeputeerde van den voornoemden 
Heere en Hertog verklaren egene macht te hebben 
van des te doen, fal den felven Heere van Boffy ver- 
verfocht worden dat hy alle devoir doen wil aen den 
voorfchreven Heere en Hertog, ten einde dat het con¬ 
cept van verbond en alliantie geeffeólueert magwe- 
fen : wel verftaende dat de felve geenfins dienen en fal 
om te befpringen eenige andere die geen vyanden vve- 
fen en fullen van de voorfchreven alliantie. En mijn 
voorfchreven Heere en Hertog en fal geen oorlo¬ 
ge aennemen tegen de Coninginne van Engeland * 
noch en fal niet lijden of toelaten voor fo veel alft 
hem mogelijk fal wefen, dat haer eenige aengedaea 

worden. 
6. En van gelijken fullen de voorfz Staten hen ver¬ 

binden aen den voorfz Heere en Hertog, met hem te 
onderhouden een eeuwig verbond en aflbeiatie : en 
defe oorlog voleind zijnde, hem by te ftaen cn affilië¬ 
ren tegens allen en eenen jegelijken die hem fullen wil¬ 
len befpringen, met getal van 10000 voetknechten 
en looo peerden, befoldigt en betaelt tot haren kofte 
den tijd van drie maenden. En de felve geexpireert 
zijnde , en dat de oorlog niet voleind en ware, ful¬ 
len gehouden zijn hem ’t fecours te continueren in 
getale van 3000 voetknechten en 500 peerden : uit¬ 
genomen alleenlijk’tRijk, de Coninkrijken van En¬ 
geland en Schotland, en andere bondgenoten en ge¬ 
confedereerde der voorfz Staten, als de Coningen van 
Denemerken en Sweden, de Hanfe Steden, de Prin¬ 
cen , Ceurvorften, en den Hertoge van Cleve. En in¬ 
dien de voornoemde Heere en Hertog van Anjou ee¬ 
nige oorlog aenveerden wilt, de voorfz Staten fullen 
hem affifteren met de voorfz macht, ingevalle de 
felve oorlog gedaen word by hun advyfe, na de privi¬ 

legiën van den Lande. 
7. Wel verftaende dat de voorfchreven Heere cn 

Hertog geen oorlog aenveerden en fal, om t ftuk en 
uit fake yan de Religie, of anderfins: in welken ge¬ 
valle de voorfz Staten niet fullen gehouden zijn hem 
eenige hulpe of byftand te doen. En binnen midde¬ 
len tijd gedurende’t fecours van de voorfz Heere en 
Hertog , hier voren gementioneert, wefende fijne 
Armeye by een gevoegt, met gemeinen advijfe, met 
de Armeye van de voorfchreven Staten, en den voor¬ 
fchreven Heere en Hertog aldaer wefende in per- 
foon, fal den eerften genoemt wef«n, en fal aldaer 
bevelen als Befchermer van de liberteit van den Ne¬ 
derlanden , t’famentlijken met de voorfejireven Staten 
reprefenterende by haren Generael, en den voor- 
fchreyen Heere en Hertog aldaer in perfoon niet we- 
- - fende, 
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fende, fal den Generael van de voorfz State» alleen 
bevelen. 

8. En fo verre aengaet't Ruk van de Politie en het 
gouvernement van den Lande , fal de voorfchreven 
Heere en fjtertog te vreden wefen hem daer mede niet 
te onderwinden: maer fal dcshalven de gehele han- 
ddingeen bewind blijven aen de voodchreven Liee¬ 
renden Staten, enden genen die van haren’t.wegen 
daer toe zijn, of fullengècommitteert of geordineert 
wefen, als mijnen Heere den Eertshertog, pn dien van 
den Rade van State : welverftaende nochtans dat de 
defpefchen die na den voorlz Heere en Hertog gefon- 
den fullen worden, gedaen fullen worden van wegen 
den voorfz Heeren van de Staten, en van die van den 
Rade van State, en datby manierevanadvijfeenre- 
quifitie: en cindlijk ’t jegenwoordig gouvernement fal 
geheüjk blijven in denftacten difpofitieals’tfelve je- 
genwoordiglijk is. 

9 En alfo alle particuliere tradtaten niet en kunnen 
anders voortbrengen, dan materie van wantrouwig¬ 
heid , en verminderingc van eenvoudige oprechtig- 
heid cn rondigheid, de voorfchreven Heere en Her¬ 
tog belooft, dat by geen Tradtaten , Capitulatien, 
Accoorden , noch eenige particuliere intelligentie 
maken óf houden en fal met eenige Steden, Provin¬ 
ciën , of particuliere perfonen van herwaers-over, fon- 
dpr dewete, confent en aggreatie van de voorfchre- 
venGenerale Staten, als van gelijken de voorfchre- 
ven Heeren, de Staten beloven fullen egeen Tradtaet, 
Capitulatie, Accoord, noch eenige particuliere in¬ 
telligentie met eenige Stede , Provincie , of parti¬ 
culiere perfonen van hervyaers-pver te maken en hou¬ 
den,die lullen mogen zijn ten achterdele van den vóor- 
fchreven Heere en Hertog, of van dit tegenwoordig- 
traöaet. 

10. En daer en-bovert beloven en verbinden hen, 
dat in gevalle zy hier namaels eenen anderen Prince 
wilden aen veerden,fullen hem prefereren voor alle an¬ 
dere , op de conditiën die hem als dan voorgehouden 
fullen worden. 

11. En totten efFedte als boven, fullen de Generale 
Staten vergaderen binneri drie maenden na dat de oor¬ 
log voleind fal wefen : en eer, indieiit dofenlijk zy, óm 
daer van te refolveren. 

12. En tot verfekeringe van den voorfz Heere en 
Hertog, zijn de voorfz Staten te vreden hem in han¬ 
den te Rellen de Steden voormaels belooft tot fijner 
verfekertheid, vertrek en gerief van de gequetfte en 
fieke : te weteri, Quefnóy, Landrecyes, en Bavais. 
Welverftaende, dat indien de voorfz Heere en Her¬ 
tog kan van den vyand nemen eene van de Reden van 
Marienborg, Philippeville, ofBinch , fal de felve hem 
gegeven worden in mangelinge voor Bavais, t’fijnder 
keure en optie. 

13. Om te doen leveren de voorfz Steden aen den 
voorfz Heere en Hertog, fullen fb wel aen de felve Ste¬ 
den als aen den Heere Grave van Lalaing Gouverneur 
Ven Henegoüwe, en aen de particuliere Gouverneurs 
van defelve Steden, brieven gedepefcheert worden by 
de voorfz Staten, en byden Rade van State, tenein¬ 
de voorfz, hen vertonende dat het is omdewelvaert 
en generale verfekeringe van den Lande, en de hare 
in'tparticulier: en ingevalle van weigeringe, fullen 
de voorfchreven Staten en Raed van State , fcher- 
per gebod en Commandement decerneren , met 

(Fol.44.) Pr°teftatie tegens hen, van alle ’t quaed dat daer 
van fal mogen komen : en fullen alle andere mo¬ 
gelijk devoir doen, fo wel aen den voorfchreven 
Heere Grave van Lalaing, als andere, op dat de 
verfekertheid van de voorfchreven Steden volbracht 
worde. 

14. Daer-en-boven, alle Steden , plaetfen én 
Reikten gelegen over de ander zijde van der Mafe, 
en die jegenwoordelijk niet en zijn noch geweeR 
en hebben geunieerc, noch vereenigt in de aflocia- 
tie van de Staten, t’fichtent de pacificatie van Gent, 
als Bourgoignen en Luxehborg, die met wapenen 
of force van den voorfchreven Heere en Hertog; 

II. Deel. 5 

genomen fullen worden, ’tzy alleen , of geaccom- 
pagneert en vcrfelfchapt met de machten of wa¬ 
penen van de voorfchreven Staten , fullen blijven 
onder de macht , gebod en onderdanigheid van 
de voorfchreven Heere en Hertog fijn leeftda- 
gen larik, en haer fijn dood fullen de voorfchre¬ 
ven geconquefteerde Steden , en de gene die hy 
tot fijne verfekertheid ontfangen fal , fuccedereri 
en be-erven aen fijne kinderen mans-hoire, ge¬ 
wonnen en geprocreert in wettelijken Bedde of 
houwelijken ftate : maer ert fullen niet fuccedëren 
noch be-ërven aen eenige andere hoirs of Erfge¬ 
namen , of adie hebbende : waer van gegeven 
fullen worden alle verfekertheden van noodlijke 
Brieven en Obligatien, in goede en bequame vor¬ 
men. 

15. Maer aengaende de Steden, plaetfen en Reik¬ 
ten, die vereenigt en geunieerc geweeft hebben meC 
de voorfchreven Staten , t’fedcrt de voorfchreven 
pacificatie van Gent, fullen blijven aen de voor¬ 
fchreven Staten, in dien de felve in eeniger manieren 
konnen weder gekregen wefen- 

id. En aengaende de Steden en plaetfen, ook 
niet Vereenigt of geaffocieert wefende in der ma¬ 
nieren voorfchreven , die hun met hunnen eige¬ 
nen wille overgeven fullen , en fonder met wa¬ 
penen of leger bedwongen te zijn , als met in¬ 
telligentie of compofitie, zijn de voorfchreven Sta¬ 
ten te vreden, dat de voorfchreven Heere en Her¬ 
tog deelachtig zy van de helft van de conquefte der 
fel ver. 

17. Aenveerdende niet te min de prefentatie, 
dat indien de voorfchreven Heeren de Staten be¬ 
talen en rembourferen de koften en onderhoud 
van ’t oorlogs-volk by den voorfchreven Heere en 
Hertoggedaen voorde gemeine befcherminge van’c 
Vaderland de voorfchreven Reden in verfekeringe 
belooft zijnde, hem fullen wederom gegeven wor« 
den; 

18. Aenveerdende ook de voorfchreven Hee¬ 
ren de Staten de prefentatien die de voorfchre¬ 
ven Heere en Hertog hen gedaen heeft van hem 
te verklaren, alfo hy hem alrede metter daed ver- 
klaert heeft, vyand van Don Johan en fijne aen- 
bangeren , alfo fy ook aenveerden de vermeerde- 
ringe en ampliatie van’t felve article, te wefen vy¬ 
and van alle de gene die de Staten van defe Lan¬ 
den voor vyanden houden en reputeren fullen, en. 
principalijken van de Spangiaerden en haren aen- 
hangeren , en huns deel of part hebbende : waeb 
van men fal doen drucken een openbare en fo- 
lemriele a&e , ih der voegen en manieren als de 
voorfchreven Staten adviferen fullen. 

19. Voorts dat den voorfchreven Heere en Her-’ 
tog herwaers-over geen vremde krijgflieden bren¬ 
gen en fal , anderé dan . geboren en naturele 
Francoyferi , en de felve in getale als voorfeid 
is : fóhder de ordinarife guarde of wachte van 
de Switfers , van fijnen huife wefendë, en indien 
hy anderfins by de voorfchreven Staten verfochs 
ware. 

ao. Dat de voorfchreven Heere en Hertog by 
allé wegen herri mogelijk wefende beletten fal, dat 
egene Francoyfe hopen of andere , ter hulpe en 
affiftentie van-den Spangiaerden komen en fullen, 
fo hy ook beletten fal alle andere enfort en affi¬ 
ftentie, dat den vyanden gedaen foude mogen zijn, 
fo hem mogelijk fal wefen. 

21. Item dat de hopen die by den voorfchreven 
Heere eh LIertog gefonden fullen wefen , tot fe- 
cours en affiftentie van de voorfchreven Staten ; ful¬ 
len gehouden en geemployeert worden by gemei- 
nen advijfe , tot meefte welvaert en verfekertheid 
van den Lande: bedankende met grote affe&ie den 
voorfz Heere en Hertog van de afeten en faifeten van 
hoftiliteit, die hy alrede tegen de vyanden getoonc 
heeft. Welverftaende dat noch den voorfz Heere 
en Hertog noch de voorfz Heeren de Staten niet en 

^nn«3 
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fullen refpe&ivelijk mogen traceren of maken eeni- 
gen peis of vriendichap met den Conink van Spangien, 
en andere boven gemencioneert, fonder de wete, con- 
fentement en aggreatie d’een van den anderen. Be- 
houdelijk dat gedurende den tijd van defe gehele lopen¬ 
de maend van Augufto, indien de voorfz Heeren de 
Staten metDon Johan kunnen fluiten conditiën van 
eenen goeden verfekerden peis, en mette efifedtuatie 
en voldoeninge derfelver tot haren genoegfaemheid, 
die niet en fullen wefen ten achterdele en prejudicie 
van den voorfeiden Heere en Hertog, noch van fijne 
dienaren, geallieerde en geconfedereerde, fy machten 
liberteit hebben fullen daer toe te verftaen , en de fel- 
vete fluiten en arrefteren : behalven dat gedurende de¬ 
fe voorfeide maend van Augufto, den voorfz Don 
Johan overlevere in handen van de vooriz Heeren 
Staten, de fteden van Limborg, Ruermonde en De¬ 
venter, mitfgaders alle de fteden over defe fijde van de 
Mafe gelegen: behoudelijk dat in’t felve t-raftaetbe¬ 
grepen fy den voornoemden Heere en Hertog en alle 
degene die hem in defe jegenwoordige expeditie en , 
handelinge gedient en by geftaen fullen hebben, alfo 
ook alle andere Princen en Potentaten daer in begre¬ 
pen fullen wefen , die den voorfz Heeren den Staten 
hulpe,afliftentie en byftand in defe tegenwoordige oor¬ 
loge gegeven lullen hebben, gelijk deS. Coninginne 
van Engeland, den Hertog johan Caümirus Palfgra- 
ve,en andere. 

2Z. En op conditie dat indien men namaels oorlog 
voerde tegen den voorfz Heere en Hertog, ten ref- 
peéïe en uit fake van ’t fecours dat hy den voorfz Staten 
heeft willen doen , of gedaen heeft, fy gehouden lullen 
wefen hem te aflïfteren en helpen met hare machten en 
middelen, achtervolgende’tarticul hier boven ver- 
klaert op defe materie : en voorts dat den peis gemaekt 
worde op den voorfz voet, fullen ’t weldaed van den 
felven peis (na God ) van des Heeren en Hertogen we¬ 
gen bekennen : en hem doen rembourferen alle de on- 
koften en laften die hy om ’t voorfz fecours gedaen en 
geleden fal hebben. En boven dien fullen hem noch 
een erkentenifle doen, fulx als fijner Hoogheid ver- 
eifcht. En middelen tijde darmen den voorfz peis trac- 
teren fal, en gedurende den tijd voorfz fullen alle de 
andere pundten en articulen hier boven verhaelt, in ha¬ 
re volle macht en vigeur blijven, en mitter daetgeexe- 
cuteert worden : enfalmennietmin laten te doen alle 
adten van hoftiliteit. 

23. Daer-en-boven accepteren en aenveerden de 
voorfz Staten de prefentatie en aenbiedinge die de 
voorfz Heere en Hertog hen doet, aengaendedecon- 
fervatie van de fteden die hem in handen gefteld fullen 
worden , in fulker voegen, dat de inwoondersoorfake 
hebben fullen hen daer van te vreden te houden, en 
met fo goede difcipline, dat de naburen daer van exem¬ 
pel fullen mogen nemen : onderhoudende hare oude 
privilegiën , rechten en vryheden : en die overleveren¬ 
de in alfulken ftate van fterkten en munitiën , als hy de 
felve ontfangen fal hebben. Behalven dat, indien fy be- 
fprongen en met kracht overvallen waren van den vy- 
anden, daer van de voorfz Heere en Hertog hen ver- 
fekeringe geven fal. Gedaen en gefloten in de verga- 
deringe van de Generale Staten, den 13 dagAugufti, 
1578. onder ftond, By ordonnantie en expres bevel 
van de voorfz Staten: Ondertekent 

I. Hoxjflin. 

TDfiïiet mininjanfjctboo?f3accoo?tenhert)onö 
öe Uoo?f3 graten gci*e|crbcm öc gepele 

macnö ban 2Ctigufio/ om met «Don 3!an te mogen 
fluiten eenen goeöcn en berfcfterüen pens / en bit niet 
alleen cm bat be ï^eiferlijhe jBajcftcit en JBjincen pan 
ben fioomfen £}jjbe/ na bat ben^cercban g>. 
gonbc op benïiyjtbag be <D?atic ban toegen ben Cmf= 
lieetog gebaentjabbe/ gecefolbeert toarenbentimer* 
|le beboir te boen / aen ben Coninfe ban Spangien/ 
om b?ebe te maben tufifcDen befelbe en be boo?f3 
ten / en beeft ben ïieifer tot bien einbe feïieren SHnibaf* 
fabeutaenbcnComnb ban Spangien afgebeerbigt/ 

en toel ern^eiijb aengeöouben en gebeben bat fijne 
JBafbem bjilbe eenmael cccBt erbarmen ober fijne ons 
berfaten / enfien ben b?ebe tot rufïc en bjelbaert ban be 
gebele CB?t(!enbeib bergunnen; befgeiijbsi babben be 
Cotnnfe ban ©?anbrijb en be Coninginne ban Cnge® 
lanbalten felben einbe aen ben Coninfe ban ^§pans 
gien gefonbem 3£cïmfer babbeoobben <©?abeban 
^bjertfenburg ïafï gegeben/ om ben biebetuffcfjen 
3£on ^an en ben Staten te maben en in alle manies 
ren te bebo?beren/en mibbelretijb bat Bet BefcBeib ban 
ben Coninb berbjacBt toerbe/ten minden een f!il|ïanö 
ban toapenen te beboteren / om alle bpanbfcBapen 
bloebfio?tinge te boen refferen en bermijben, 

3£e Coninb ban ©janbrp toillenbe tonen bar 
Bembefabe ernfitoag/ Beeft in j^eberlanb gefonben 
aen be Staten Cienerael / mijn J^eere be ^eilieb?e fijs 
nen 2Cmbaflrabeurf/ bie ben 4 Slltiguftï fijn pjopofme 
bebc / baer ban Bet boo?naemjle inBoub in effette toaos 
atëbolgt: 

TV/TYn Heeren, de Conink mijn Meefter, als eenen 
'*-’'“*-alder Chiiftelijkften Prince, uwen goeden gebuir ban 
envrund, aenmerkende dequellinge waermededefe ©janfo 
Edele Provinciën nu fo lange en foellendiglijk fijnge- 
travaillieertgeweeft,en gelijk het quaed meeren meer reban 
foude aenwaflen en continueren, fo daer gene remedie SBellfe* 
en werde aengebrocht by de gene die daer foeken de al- 
gemene rufte van de Chriftenheid en intereft lijden tot ten ban 
uwe bewaringe. Aenmerkende mede dat de nature j$rl>rr? 
onfe Provinciën heelt willen t’famen voegen, het is 
noodfakelijk dat onfe faken en iortunen t’famen ge- jjofitfe 
voegt fijn , en om datde voorfz Conink is een van de fcocr. 
Chriftelijke Potentaten die meeft bekent fijn byexpe- 
rientie, de quaedheden en wat de gedeeltheden en in- 
Jandfe oorlogen in eenen ftaet mede brengen, fijn Ma- 
jefteit heeft geacht dat hy foude gebreckelijkfijninheB 
devoir van Chriftelijke Godvruchtigheid en goede ge- 
buurfchap, datfiendede grote aflFairen dienu in uwe 
Landen fijn, de fel ve niet en foude ten eerften wege tot 
u lieden gefonden hebben, om te betuigen en u te ver- 
fekeren van fijnen goeden wille, en ook om u lieden in 
’t generael en in ’t particulier te bidden te willen nemen (F0I4;) 
wijfen raed , door den welken oprechtende in uwe 
Provinciën eenen goeden vrede, gy lieden denfelve 
foud mogen lange en geluckelijk genieten, tot conten- 
tement en vertrooftinge van uwe goede geburen en 
vrienden. Want Vrankrijk heeft een fulke gemeen- 
fchapen eenigheid metulieder Landen, van feden,van 
Religie, en van alle’t gene dat mag wefen, toteenige 
menfcheJijke koophandel, dattet bykans onmogelijk 
is, dat wy fouden mogen d’een van d’andere palieren, 
dat een van ons niet en foude iets quaeds lijden ofd’an- 
deren foude van fijne afflidtie deelachtig werden : want 
in het jaer 1567. het vier en was niet fo haeft ontfte- 
ken, datmen niet gefien en heeftof’tfelve en is uitge- 
ftort door het gehele Coninkrijke van Vrankrijk, alfo 
datwy wel mogen feggen datulieder quaed ook het 
onfefy. Wyfijn in der waerheid al van eenen bloede 
en natie, vele van de doorluchtigfte huifen van u lie- 
der Landen fijn door alliantie en bloedverwantfchap 
vereenigt met die van Vrankrijk, vele van u luiden 
hebben hier goederen, veel meer van d’onfc hebbender 
defgelijx in u luider Landen, waer door van d’een en 
d’ander fijde men de felve gratieufelijken geniet, door 
den middel van eenen goeden vrede, unie en verftand, 
de welk is en duren fal ( believet God) in der eeuwig¬ 
heid onder ons: wy weten mijn Heeren dat de gene 
die hier te voren liften en lagen geleid, of getracht heb¬ 
ben na ’t verderf van hare geburen , en hebben hen wil¬ 
len boven andere groot maken, hebben onder de hand 
gevoed de twiften en partyfehappen, de welke getre¬ 
den fijn in difcoort, en hebben door alle middelen ge- 
focht de felve burgerlijken krijg aen te blafen en te doen 
duren. En ’t gene ik u hebbe geproponeert van wiegen 
den alder Chriftelijkften Conink mijnen Meefter,men 
foude niet konnen vinden noch defgelijx bedenken. 
Sijne Majefteit bid u luiden en befweert u in den name 
Gods»te willen verftaen en refolveren tot eene goede 

Pacifi- 
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Pacificatie, datgyluidenudaertoefoud willendifpo- 
neren, te vlieden dat quaed en afHidtie van uwe Lan¬ 
den door een goed accoort,de welk u gewilliglijk en ge¬ 
trouwelijk falgemiddelt werden door fijne Maj. tegen 
den Catholijken Coniük fijnen goeden broeder. Mijn 
Heeren, wy geloven wel dat gy lieden de wapenen niet 
en hebt genomen, Tonder eerft daer toe gemoveerc ge- 
weeft te hebben door grote en apparente redenen: maer 
ook weten wy wel dat des krijgs einde den peys is , en u 
lieder principael einde om te komen tot een eerlij ke ru¬ 
lle, daer toe alle de gene die u luiden beminnen, willen 
arbeiden en hen voegen met ulieden in To een gerechti- 
ge fake.De Conink mijnen Meeller heeft altijtfo broe¬ 
derlijk geleeft metten Catholijken Heere,dathy u wel 
wil toeleggen van fijne vriendfchap , dat hy de begeerte 
diehy aen hem doen Tal,tot uliedercontentement en 
verfekertheid niet ontfeggen Tal. Gylieden hebt ver- 
ilaende begeerte dewelke onfen H. Vader den Paui, de 
leer Edele en Teer doorluchtigfte Republijke van Vc- 
netien,en mijnHeere den Hertog van Savoyen def- 
gelijx hebben tot u lieder rulle, hebbende elk van hun 
tot defen einde en om te tradleren tot eene goede Paci¬ 
ficatie , gefonden eenen notablen Ambafladeur aen 
mijn Heere den broeder van fijne Chrillelijklte Maje- 
fteit, waer door ook fijne voorfeide Majefteit my heeft 
gefonden, om de wel vaert des pais, en door de begeer¬ 
te die hy heeft om defgelijx in rulle te fien fijnen eeni- 
gen broeder, hem niet min lieftallig dan de conferva- 
tie van fijnen eigen perfoon. Gylieden hebt ook gewe¬ 
ten, de begeerte van fijne Keiferlijke Majefteit, van 
defegrote PrincefledeConinginne van Engeland, alle 
grote Potentaten fullen t’famen haer goede wille en 
middelen , die hun God gegeven heeft, by een voegen 
en u lieder conform maken, inhaerlieder heilige me¬ 
ningen , gylieden fulcfe altijds hebben voor middelaers, 
en als borgen van’tgene u lieder Tal belooft en geac- 
cordeert werden , waer van in ’t particulier, den alder 
Chriftelijkften Conink mijnen Meeller, my lalt ge¬ 
geven heeft, om u lieder te verfekeren en prefenteren 
vanfijnent wegen ineen foprijfelijk werk fijnen goe¬ 
den wille, alle vriendfchap, faveur en behulpfaemheid. 
Dit is mijn Heeren, dat ik defe morgen gefeidhebbe 
indefe uwe Edele verfamelinge, en dat gylieden van 
my verfocht hebt u luiden by gefchrifte te geven, en fo 
veel des aengaet van my te begeren openinge van de 
middelen, die ikachtede eigentlijkfte tewefen, om 
in defe landen wederom eenen goede vrede op te rech¬ 
ten , het is een fake die ik feer gaerne na ’t behoren van 
mijnen lall, doen Ibude, en inaPtgene dat hun pre¬ 
fenteren fal, ik fal my employeren in al ’t gene dat Go- 
de believen fal my in mijn macht te Hellen, dit niet te 
min mijn Heeren, al voren daer over te fitten om te 
oordelen op’t gene dat meel! betamelijk fal wefenen 
beter ten propooll, om te komen tot defe feer begeer¬ 
den vrede, het fchijnt dat het uwe weerdigheden wel 
voegen fal, dat u lieder goeden wille fy opentlijk te ver¬ 
klaren aen fijne alder Chriftelijkfte Majefteit, ’tgene 
gylieden foud begeren te verkrijgen van fijne Catholij- 
ke Majefteit, om ute geven redelijk contentement en 
fatisfaólie, het en is de intentie en meninge niet van 
den voorfz Heere mijnen Meeller, om hem een rech¬ 
ter over u luider te Hellen , maer veeleer als eenen 
ChriftelijkenPrince, beminder van den vrede, uwen 
beften gebuur en vrund ,t’employeren alle fijn midde¬ 
len tot den Catholijken Conink en Heere, in’tgene 
dat gy lieden zijt van hem gegratificeerten voldaen van 
u lieder rechtvaerdige begeerte. Gedaen in Antwerpen 
den 4. van Augufto 1578. en was ondertekent 

Oorfpronk der Nederlandiè Beroerten, 
bat beö Comn&lpe Majefteit0 b^cmfaïx altijd 
gctoeeft toagennocD boas?: tmtttet# Deboo2f3ï§m:e 
2Cmbaffabeur liet ficD buniten batmen ItcDtdöfc aL 
tang alle «beltj&Betb foube bonnen berfecijgen/ bpfo 
berre <©on 3jan baer toe berfocljt too^be. Cn alfo be 
meninge ban be Staten / fo fpberblaecben/ noitan- 
bectf en toag getoceft ban in tufte onbet Daten natuec* 
lijbcn l^eete en $?ince te mogen leben/ foDebbcnfp 
gerefolbeett/ batmen baet toe berfoeben en emplope* 
ten foube ben boo^^abeban^bjettfenbutgïjei* 
fetlijbe jjDajeftetbS SUmbaffabeut / mnfgaberg bc 
SEmbaffabeutg ban ben Contnh ban D?anbtijb en 
Coninginne ban Cngelanb/ bie menbetDooptebac 
’t felbe niet en fouben toeigeten / betojjle fp ban toegen 
Date tefpectibe meefterg baet toe albact gefonben 
toaren / tot toelben cinbe fp Itttöcn febere araailen 
Debüengeconcipieett/ om te beften of be felbe Denlui* 
ben aen eenen goeben baften en gebutigen pe$ en 
b?ebe foube bonnen Delpen. <Deboo2f5ï|eet:en3llm* 
baftabeutsf Debben Den baet toe alle billig enbeteib 
getoont. Cot toelbe einbe Denluiben gelebett b bit 
nabolgenbe gefcD?ifte mette articuicn / baet op fp ben 
b?eben te beben toaten aen te gaen. 

A/fYn Heeren, reprefenterende de Staten Generael fcïjhfte 
der Nederlanden, hebbende gefien engeconfi-^öen 

dereerten depropofitienrefpeótivelijkjgedaenby den 
Heeren Gefanten des Keifers, alder Chriftenlijxften raelge* 
Coninx, en der Doorluchtige Coninginne van Enge- atöenop 
land, bedanken onderdaniglijken hare refpedtive Ma- po|Ki°ca 
jefteiten,vande goede oprechte genegentheid die fy be- tan De 
tonen te dragen tot den welftand en rulle van den Lan- SUmöaf* 
de van herwaers-over, verklaren dat fy voor eeuwelijk 
fullen blijven verbonden , om fulx te erkennen en s*effec/ 
verfchulden by allen gelegentheden.En alfo fy verftaen Contng 
hebben door mijn Heere den AmbatTadeur, laetfte- ^?nan^, 
lijk geweeft zijnde by den Heere Don Jan van Ooften- rijft en 
rijk, dat de felve in den name des Catholijken Co- Confn* 
ninx hun natuerlijken Princeen Heere, al gereed fou- 
de zijn tervermaninge van de voorfz Heere Ambafta- geianö. 
deurs te verftaen na eenige redelijke middelen , om 
het Land in rulle en vrede te Hellen. De voorfz Sta¬ 
ten verklaren dat fy noitgeen ander begeerte en heb¬ 
ben gehad , als gehandhaeft te worden in goede rulle 
en eendracht, onder de gehoorfaemheid van hunnen 
natuerlijken Princeen Heere den Conink van Span- 
gien , als Hertog van Lotteringe, van Braband, Lim¬ 
burg en Gelderland, Grave van Vlaenderen, Arthois, 
PalfgravevanHenegouwe, Holland, Zeeland, Na- 

en van Sutphen, Markgrave des heiligen Rijx: men. 

T) ^oenfj Staten befe p2opofttte geDoonfftbbem 
Itocrt; ^ cn 0,1 ö^öelibeteêtt/ fo të mtbbelerttjb ben 
fni&urg Cfcabe ban ^toectfenburg 3Cmba(Tabeut ban be &ei* 
ticcfoeht fedtjbe JBa jeftett bjebetom gebomen ban Eoben / al 
Senïen t1? Ö00? Öan Öen Sneeft bp 
heffer Oon 51 an/ en ben felben ban toegen be iketfetlDbe 
b?Eöetej©ateftcit becfocDt om te toillen beeftaen totaecoojt 
jnafitn. jjjaec op Dpboo? amtooojb gegeben Dabbe / 

Heere van Vrieüand, van Mechelen, van de Had , He¬ 
den en landen van Utrecht, Overyffel en Groeningen. 

Maer dat hen, om hen Privilegiën en Rechten te 
handhaven, en hen te bevrijden van delkvernyein 
welke men hen trachtede te brengen, en den uitter- 
ften nood hen genooddrukt hadde, na dat fy te ver¬ 
geefs en vruchteloos hadden gearbeid, en alle middelen 
aengewent hun toegank te nemen tot de wapenen,wel- 
kefy niet en voeren, fofyooknoitgevoertenhebben , 
dan om hen te befcherraen tegen alle verdruckingen 
en injurien fo lange geleden, en hen weder te Hellen in 
hun oude recht en wettelijke vryheid. 

Hoewel na den kleinen fchijn die daer v/as van te 
geraken tot een goede en fekere vrede, en dat alrede 
om hen te handhaven en hun leven, huifvrouwen, 
kinderen en goederen te behouden, met bewaringe 
van hun Privilegiën: daer van fy nu alrede vele pro- 
teftatien gedaen hebben (en fiende dat fijne Majefteit, 

J. de Bell ie vre. en Don Jan volherdeden de oorloge te continueren en 
alle hun geweld herwaers te brengen) hebben onder 
andere confideratien en aliantien genomen en geaen- 
vaert de hulpeen onderftand van mijn Heere den Her¬ 
tog van Anjou, broeder van den alder Chriftelijkften 
Conink, naburigfte Prince, machtigen geneigt tot 
haerder bede, als een grootmoedig Prince, en ken¬ 
nende de rechtveerdigheid van haerlieder fake : noch¬ 
tans om niets na te laten van haren plicht,en om t’haer- 
der meerder ontlaftinge en verdedinge, als mede om 

jStintt 4 tevol- 
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té voldoen op de propofitien der voorfz Heeren Am- 
baiïadeurs, hebben fy by hun traótaet metten Heere 
Hertog van Anjou gemaekt, de macht aen hun be¬ 
houden om met fijnen goeden wille, voor defe gehele 
maend Augufto te accorderen eenige fekere vrede met 
ten Heere Don Jan inden name vande Catholijke Maj. 
en dien volgende defe 'poindten en articulen voor te 
houden, op welke fy te vredenfijnte maken en tebe- 
fluiteneen valleen fekere vrede, in welken fchijntge¬ 
ne grote fwarigheid te vallen , alfo door fuiken middel 
den Prince defer Landen, en den onderfaten hun oude 
rechten en privilegiën behouden fulllen werden. 

^mctn 
lm öaec 
op&c 
Staten 

i. 

©on 
91an 
b?cöe re 
maften. 

(FQl.46) 

EErftelijk dat verdragen Tal werden een eeuwig 
vergeten van beiden fijden,van alles dat foude 

mogen gefchied fijn, federt de Pacificatie van Gent, 
tctyeöcn fonder daer van iets te vermanen, te verwijten oft’on- 
(ijn met derfoeken, als van een fake nooit gefchied. 

2. Dat alle’t gene by den Staten Generael, den Eerrf- 
hertog Mathias, en Raden van State is gedaen , geor- 
donneert en gedecreteert, t’federt dat den Heere Don 
Jan op’tCafteel van Namen is vertrocken , voor altijd 
bondig en yaft gehouden fal worden. 

3. Dat de voorfzHeere Don Johan uitdefelanden 
vertrecken fal, met alle fijn krijgsvolk en vremddin- 
gen van fijne fuite en aenhang, en verlaten de Provin¬ 
ciën , Sterkten en Caftelen, en alle andere plaetfen die 
hy herwaers-over houd, die Hellende met alle haer ge- 
fchut, polver en munitiën in handen van de voorfz. Sta¬ 
ten, om de felve te vereenigen metten andere Provin¬ 
ciën , als die te voren fijn geweeft. 

4. Welverftaende dat de Steden j Sterkten en andere 
plaetfen die hy herwaers-over deMafe houd, metten 
Heden van Deventer, Ruermonde en Limborg defe 
maend Augufto fullen werden weder gegeven, en d’an- 
dere in fo korten tijd als men fal verdragen. 

5. Dat het voorfz gouvernement fal blijven in han¬ 
den van mijn Heere den Eertshertog van Ooftenrijk 
Mathias, opgelijkeeonditien als hy dacaenvaertheeft 
en van den Lande ontfangen is geworden, als Gouver¬ 
neur en Lieutenant Generael. 

6. Blijvende ook de autoriteit aeri den Staten, fo 
Generael als Particulier, fodanige als hen by de Pacifi¬ 
catie van Gent is toegevoegt. 

7. Alles onder erkentenifle vande getrouwigheid, 
eedendienftalsfyfchuldigfijn den rechte en qualiteit 
van hun Prince en wettigen Heere. 

8. Uitftellende’t verfchil van deoefeninge der Re¬ 
ligie ( welke door de voorleden beroerte en de tegen¬ 
woordige oorloge, fo verre is gekomen, dat hetqualij- 
ken mogelij k is delelve» wedef te brengen op den ouden 
voet, fondereen openbare corifufie van ’t gehele land 
én merkelijk perijkel van den uitterften onderganken 
verderffeniftè, daervande voorfz Staten hen begeren 
te wachten ) ter fliffinge of decifie van de Staten Gene¬ 
rael , om daer in te voorfien als men tot het meefte wel¬ 
varen en rufte van den Provinciën refpeétivelijk be¬ 
vinden fal te behoren. 

9. Item dat de Pacificatie van Gerit fijn effeöforte- 
renfal, ten aenfienvande reftitutie der goederen,fo 
roerlijke als on roerlijke, fo in Bourgongie als andere 
Landen van herwaers-over, fo verre die niet volbracht 
en is geweeft. 

10. Item dat alle gevangene ten wederfijden fullen 
ontfiagen werden, en felfs den Grave van Buren her¬ 
waers-over gefonden, binnen den tijd als verdragen fal 
werden. 

11. Item dat een yegelijk falgefteld werden in fijne 
goederen, fo roerende als onroerende, niet verkocht 
of vervreemt lijnde, en fullen alleingeborene vryelijk 
mogen wederkeren en wonen in defe landen. 

12. Item oft gebeurde, dat den Heere Eertshertog 
Mathias overlede, of om eenige overkomende oorfake 
ivoude elders vertrecken, fijne Maj. en fal geen ander 
Gouverneur over de Landen ftellen dan met wille en 
goed vinden van de Generale Staten. 

13. In dirtradraet fullen begrepen welen de Door- 

Anjou, de Conink van Navarre en fijne Bondgenoten, 
den Hertog Jan Cafimirus, en alle andere hebbende 
den Staten by geftaen. 

Biddende mijn Heerén d’AmbalLdeurs c’famen en 

elk byfcmdef dat fy, volgende de gunft die fy dragen,en 
defe landen bewefen hebben, en het welvaren van dè 
gehele Chriftenheid, dat fy hen wiilen benëerftigen en 
laten gebruiken om den Heere Don johan te bewegen 
de voorfz conditiën aen te nemen, en fijne Catholijke 
Majeft.dit Nederland te behouden, londer devoorlz 
Staten en onderfaten in vordere wanhope te brengen, 
en defelve te fitheiden v an de gehoorfaem heid van fijne' 
Maj. in eeuwigheid. 

Protefterendedathet nooit aen de voorfz Staten ge¬ 
ftaen en heeft, dat fy niet eer met fijne Maj. en fijn ver- 
foent,volgende de offren en prefentatien fo menigmael 
by hen gedaen. Gedaen tot Antwerpen den 14 Au- 
gufti 1578, 

©on 

JBetbcfeartteulen fjjn,öe 11002(5 ^eeren SEmftaffa* 
bcurgbmrocften na Hlobcn Bp 35ou San / bai2Em* 
ftaffabeur ban ben Éeifer en ban ben Coninft ban 
©janftrijft bewogen ben 16/ en be b2te Slnjbaffaberiï^ 
banbe Coningume ban €ngelanb reiöben jSDaegg 
bacr na: be lieren Staten gabenbeboo?f33fmliaf* 
fabeurë ooft mebefcftete tnftructte cm folune te mogen 
geben opbe objetnen en btfftcnltctten bie öDon^jan 
foube mogen booAnenben/ op eemge articulen^ ban 
gelijften 00b nocB feftece confibecatien om <Don San te 
beter te tnbuceren om totte pacificatie te bctjïacn/ 
macc alfo ban ben b?eöe niet en i.ö geballen stjn befelbé 
onnobtg bier te berljafen. 

&on San omftnft be boo?f5 SEmftafTabenrö met 
een feer goeb geiaet en minïijb/ en ftenltuöen p?ouofme 
geDoojtijebbenbe al eer Iïp be actieulen ontfinft7 feibe tooUc 
Bp/altijb boel genegen getoeejï te fijn totten peig/ battet op 4 
nooit aen Bern en Babbe gefïaen bat bie niet eer en fjab; 
be gebojbert getoee(i/bat be Staten töaren oo?fafte ban yjjjJlL 
alle befe inconbententen/bat Bp nocB bereid toasf om te 1 * 
betonen bat Bp genegen toag te berflaen tot Bet maften 
ban eenen opjeeftten en geburigen b?ebe / ban bat baec 
toe ban nobe toare/ te maften alfulfte p?cparatoiren 
alg tot een fafte ban fulften getoieftte en ban fo grote 
importantie ban nobe boaren. <&e Peeren SEmöaffa* 
beucg inftfleerben baet op batmen nalatcnbe alle p?e* 
paratoiren / terfionö mofï treben totte principale 
materie/ boor bien ben tijb om te mogen Bandelen niet 
langer en mocBt buren/ tan totten uitgang ban be lo* 
penbcmacnb/ bracljten albpbatfe mocBtenomBem 
baertoeteboenberüaen/ BP beftiaegbe Bern feer ober 
be pr ecifigljeib banbe Staten in fo boicBtigen fafte/met 
te min fienbe bat Bet anberg niet boelen en boilbe / acm 
baerbe be articulen / bie Bp foube bifiteren met bie ban 
fijnen Kabe/Bieltfe alfo op/en geliet Bern na be redenen 
ber SEmbafjadeurtf te luifteren/ doclj eimftjft Beeft Bpfe 
met bit nabolgenbe gefcB?ifte Bacr affcljeibgegeben. 

C Yne Hoogheid gene fake meer begerende dan de scffcgrttt 
^Nederlanden te herftellen in rufte en vrede, willen- üp©on 
de hem daer toe voegen als hy van den beginfel heeft 3^8** 
gedaen in ’tgene eenigfins te doen was,niet jegenftaen- i,en 
dedattereerfter communicatie tot Loven gehouden mtïiira* 
tufifchen fijne Gedeputeerde en die vande Staten, hy 
genoegfaem hadde doen vertonen, dat om te maken en an ffti 
op te rechten eenigen verfekerden gedurigen vrede, Sicifec; 
daer van node waren devereitié middelen, mits wel- 
ke men gewoon is daer toe te komen, dies niet te min 
fiende dat de Gedeputeerde infifteerden, dat (nalaten- rjjft / en 
de alle preparatoiren) men mofte terftond treden totte 
materie principael, om niet na te laten’tgene in hem 
was, was hy gereet fich t’accommoderen- oelanb/ 

En befich of doende lijnde om hem terefolveren op nopcnöe 
d’articulen van de voorfz Staten die hem waren over- 
gelevert by den Grave van Swertfenburg Ambafladeur Del. 
van den Keifer,heeft hy ontfangen brieven vanden Co¬ 
nink , by de welke fijne Maj. hem adverteerde, dat om 
eenseen einde te maken van de calamiteit fijns volx fo 
feer geaftligeert herwaers-over, hy was gerclolveert ter 

luchtigfteConinginne van Engeland, den Hertog van ; inftantie en verfoek van fijne Keiferlijke Mnj.ditftuk: 
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gehélijk te ftellen in fijne handen , als tot een arbitre 
accommoderen en eindigen alles, gelijk de voorfz Sta¬ 
ten tot meermaels hadden begeert en verfocht, hebben¬ 
de fijne voorfz Majefteit daertoe gedenomineert den 
Hertog van Terra Nova, Heer in Italien, onlanx ge- 
wefen Viceroy van Sicilien om daer toe van fijnen we¬ 
gen te helpen , en t’excuferen fijne Hoogheid, opdat 
de kleinen y ver en affedtie die vele hem droegen (hoe 
Wel t’ongelij ke) geen oorlake en werde Van genen goe¬ 
den voortgank. 

Daer van fijne Hoogheid ontfangen hadde een over 
groot genoegen ,geen twijfel makende, of defe Landen 
fouden kortelinge,door dat middel gefteld worden,niet 
alleen in vrede : maer in hare oude profperiteit, als fij¬ 
ne Hoogheid was wenlchende. Verfoekendeden Hee- 
renStaten, eenfamelijk alleinwoonderen defet Lan¬ 
den, dat fo wanneer de Keifer fich fal employeren als 
boven (daer van fy in korten tijd, fonder twijffel, lul¬ 
len tydinge hebben) fyhen willen voegen, in fulker 
manieren dat de ConinklijkeMajeft.enfy, de vrucht 
daer van mogen genieten die fy begeren, gedaen in 
’t leger byjancfoe den 29 Augufti 1578.cn was onder¬ 
tekent Johan, lager ftont. By ordonnantie van zijn 
Hoogheid, en getekent 

F. Ie Vasseur. 

«De Staten «©etterael / bic ben Danöel ban ^on 
bantod Dabben teren Dennen / en Dabben niet bed 
beters! bertnacDt ban befen Danbei ban b?ebe/ maer 
’tb)a.ö Datief bat be ïgeeren SCmBafifaöeursi Daööen 
geftert bat fp tot ben b?ebe genetgt toaren/maer alfo be 

na?öSn <®?atoe ban ^toertfenburg 2Cmba(Tabeur ban ben 
ftiiftanb keifer / aen be Staten aenDidb om (ttlfïanü ban toa* 
ban bna^ penen te p?ocuceren/om te beter ban ben b?ebe te Dan; 
pmen. öelcn/ ^ Wanneer be faDe baer toe gebifponeert foube 

btefen/ fo Dabben be «Staten / fienbebatfe fo macDti; 
genbolD en groten laft opten Balg Dabben/ enbatfe 
niet baer met en Donben uitrecDten / bat Dd befle ban 
benfomer berliep en batfeal Daer gdb en mibbden 
tonfumeerben/ baer toe niet Donben bertfaen / niet 
te minbesï&eifersi 5Cmba<Tabeur Didb baer op feer 
aen / fo bat ooD be Cngetfe Sfmbaffabeursi/ ’tfelbe 
ooDoberfcD?eben aenbe Comnginne ban <£ngelanö/ 
toacropanttooo?begeDregen Debbenbe/ fp baer na o; 
bergaben aen be Staten <©enerael befe nabolgenbe 
fcDdftdijDe memode. 

icMfte TT^er Majefteit gefien en verftaen hebbende de pro- 
IjpDe ”*‘"*‘pofitie die de Keiferlijke Majefteit gedaen heeft 
StniBafo aen uwe E. Staten Generael defer Nederlanden, ten 

fcatntErt' e*nc^e van ftiEHnd van wapenen , om te beter van den 
gelanb vrede te handelen, en dien te volvoeren en volkomen 

tot welvaert en rufte defer Landen. En vindende haer 
hnoe! Majefteit’t voorfz convenient goed en dienlijk, heeft 
renüeöe onsexpreflfelijk belaft van haren wegen u luiden voor 
fiflftanb te dragen ’t felve begeren, of ingevalle den ftilftand 

benen8* van waPenen m uwen raed niet goed noch dienlijk en 
* * word gevonden, voor’t wel varen en de ftaet van uwen 

affairen, tenminftendatgyluiden enden vyand,caf- 
feertu getal van oorlogsvolk, en’t felve reduceert tot 
minder getal, mits reden en oorfaek als boven, te we¬ 
ten om de betere commoditeit en lankheid van tijde, 
en ten minften kofte na te jagen d’einde van d’oorlog, 
en te verkrijgen goede rufte en verfekertheid' met peis 
en vrede. En hier op verwachten wy uwe antwoorde 
by apoftille, en was ondertekent, 

Cobham, Fra, Walfmgam. 

I^iet op Debbenbe Staten <C5enetael na Deliberatie 
gegebenbefeapoiiille. 

A4Tn Heeren de Staten Generael betrouwende fich 
-‘-“-‘•dathare Coninginnelijke Majefteit nietenfoude 
willen procurerenot toelaten haer-lieder qualikvaert 

Sfgebjn. ru^ne» bidden daerom dat hare Majefteit niet en ge¬ 
lieve evelte nemen, dat fy continueren de wapenen 
tegens haerlieder Vaderlands vyanden, mettetmeefte 
geweld en middele hen doenlijk fijnde, om ’t bequaem 
ïayfoen van den jareniette verliefen, en de grote ga¬ 

bber 
mile 
baer op 
bpöen 
Staten 

gien en traktementen van ’t volk van oorloge, de wel¬ 
ke dien tijd gedurende evenwel niet en fouden laten te 
lopen fonder eenigen dienft te doen : maer des te meer 
fouden fy eten en bederven het platte land, daer by ge- 
voegt, dat het gemein volk foude gegeven werden 
groot mefcontentement, en oorfake fo aen ’t voorfz (F0I.47J 
volk van oorlog, als de Provinciën, om kouder of flap¬ 
per te worden tot wederftand van hare vyanden en fur- 
niflement van gelde,des te meer dat het ftuk van wapen 
geenfins beletten en fal de handelinge van den peis. 

SClbu.s en is! ban befe bjcbebanbeltnge noclj ooD ftib 
(ïanbbantoapenen boo? befe tijb niet geballen/ en elD 
fcDibteDemteroo?loge. 

<Dte ban be v©erefo?meerbe Religie Debben toeinig 
tijbs! te bo?en / namentlpD ben 2 3lunp öefesi jaerss tot formeer» 
«D0?b?ecDt in 3§oUanb gcDouben een^attonael g>p~ neöeib 
nobusi / ber ji5ebedanbfe / 3£>uitfc en 3©alfe iÜecDen/ 
fo toel inlanbfe aio uitlanbfe: baer ban be acta of Dan; notmg 
belingen albaer bejïoten/ fo beel be ï5erDo?beninge jot©oj; 
aengaet/Dier bolgen. - D?ecst? 

Van de Evenaren des Woords Gods, Ouder¬ 
lingen, en Diaconen, 

I- A/TEn faloveraltoefien datbequameperfonen 
tot den dienft desGoddelijken Woords be¬ 

roepen worden,en daerom falmen tot den felven dienft 
niemand benoemen, dan die men genoegfaem be¬ 
proeft heeft, datfe rein fijn in de Lere, en oprecht van 
leven, met gaven om anderen te leren verciert, en 
een goed getuignis binnen en buiten der Gemeinte 
hebben. 

1. De Nieuwelingen, diehetPaufdom, ofandere 
Sekten eerft verlaten hebben, fullentotden dienft des 
Godlijken Woords niet toegelaten worden, voordat 
de Gemeenten van hare fuiverheid, en beftandigheid 
in de Leere, en oprechtigheid des levens, genoegfaem 
verfekert fijn. 

3. Als men eenen Dienaer beroepen fal, de welke te 
voren in dienft niet geweeftenis, fofal het felve met 
gemene gebeden , en openbare of heimelijke vaften 
gefchieden, nagelegentheid der kerken: maer dit fal 
niet nodig zijn, als yemand geroepen word ,die te vo¬ 
ren gedient heeft, alfo nochtans dat de eerftelijke ge¬ 
beden tot defen handel dienftelijk, nim mermeer nage¬ 
laten fullen worden, ’t welke ook in de verkiefinge der 
Ouderlingen en Diaconen genoeg fal fijn. 

4. De benaminge der Dienaren fal gefchieden van 
den Kerken-Raed, metbyvoeginge der Dienaren en 
oordeel des Claflis, fo de felve t’famen komen kan, of 
fo niet, met twe of drie naeftgefetene Dienaren des 
felven Claflis. De onderfoekinge fal van den felven ge¬ 
fchieden , by den welken de beroepinge beftaet, welke 
onderfoekinge voornamelijk fal gebruikt worden over 
dengenen, die te voren inden dienft niet ge weeft, of 
niet genoegfaem onderfocht en fijn. Maer fo veel dien 
aengaet, welken de U n i verfiteit tot Leiden, of een ige 
andere Univerfiteiten onferReligie, bequaem falge- 
oordeelt hebben, en fullen van nieus nietgeexamineert 
worden : wel verftaende, fo veel de Leere aengaet. 
De Dienaren aldus verkoren en beproeft fijnde, fullen 
der Gereformeerde Overheid aengegeven, en voorts 
der Gemeente den tijd van 14 dagen voorgefteld wer¬ 
den, opdat, fo yemand hadde, ’tfelve onverhindert 
mochte voortbrengen, ’t welke hy in tijds by den Ker¬ 
ken-Raed doen fal, op datdefelvige met fommigen 
uit den Clafle daer van rijpelijk oordelen mag, en fo 
niemand iet voortbrengt, fal ’t fwijgen voor bewilli- 
ginge geacht worden. 

5. Daernafullen deDienaren in haren dienft met 
bewilligingeen beantwoordinge der navolgende ft uc» 
ken beveftigt worden. Ten eerften , offe gevoelen 
datfe van Goden fijne Gemeente wettelijk tot defen 
dienft beroepen fijn. Ten tweden, offe de heilige By- 
belfe Schrifture voor het eenige Woord Gods, en de 
volkomene Lere der faligheid houden, en alle kette- 
ry en, daer tegen ftrijdende, verwerpen. Tenderden, 
offe haren dienft nadefe Lere getrouwelijk te bedie¬ 

nen. 



*>'8i Het twaelfde Boek. 
nen, en den felven met een vroom leven te verderen, 
bereid fijn. Item fofe iet deden, dat ftraf baer is, offe 
haer felven der Chriftelijker vermaningc onderwer¬ 
pen. Dit gedaen lijnde, lullen fy met opleggingeder 
handen, daer ’t felve met ftichtinge gefchieden kan, of 
anders met het geven der rechterhand der gemein- 
fchap tottert dienft der Kerken aengenomen worden, 
en met gebeden Go Je bevolen, waerna ook de Ge¬ 
meente kortelijk hares Ampts totten Dienaer ver- 

maent fal worden. 
6 Gelijkerwijs niemand behoort tot defen dienft 

beroepen te worden, dan de gene die een fekere plaetfe 
toegeftelt is, alfo moet een Dienaer die noch aen geen 
Kerke verbonden is,hem feiven de Gemeente die hem 
beroept toe-eigenen. Knfode Gemeente of Dienaer 
eenige conditie uit befpreken wil, in we.ke een der pai- 
tyenweio-ert te verwiliigcn ,fo fal’t den Claffi toeftaen 
daer van te oordelen. Het en fal ook den Dienaer niet 
geoorloftfijn, met verlatinge fijner Gemeente een an¬ 
der beroepinge elders aen te nemen, fonder confent 
fijnes Kerken-Raeds en Claflis. Gelijk ook geen ander 
Kerke hem fal mogen ontfangen, voor en al eer hy 
wettelijke getuignis fijnes aficheids getoont heeft. Maer 
fohet gefchiededat yemand uit fuiken plaetfe quame 
in welke noch Kerken-Raed, noch Olaffis is, de felve 
fal van eenige naeft gefetene Dienaren, of andere ge- 
loofwaerdige mannen getuignis brengen. Enopd’an- 
derlijde, fal de Gemeente noch gehouden fijn, hare 
Dienaren van behoorlijk onderhoud te verforgen. 

7. Dewijle de Dienaren haer leven lank in haren 
dienft verbonden fijn, fo en ift haer niet geoorloft, dat- 
fe haer tot een anderen ftaet des levens begeven, of ha¬ 
ren dienft verlaten, tenware datfe geen gemeenteen 
hadden te bedienen. En fo het gefchiede datfe door ou¬ 
derdom , offiektenonbequaem wierden totdeoeffe- 
Ringehares dienftes, fofullenfe nochtans dies niette 
min de eere en den naem eens Dienaers behouden : en 
op datfe den overigen tijd hares levens eerlijk toebren¬ 
gen , fofullenfe van de Kerken yerforgt worden , fofe 
ook om defe of die oorfaek enigen tijd haren dienft na¬ 
laten moeten, fo fullenfe nochtans haer tot allen tijden 
de beroepinge der Gemeenten onderwerpen. Heten 
betaemtook niemand van d’eene plaetfe tot d’andere 
tcreifenomte prediken, dewijle het Ampt derApo- 
ftelen en Euangeliften voor langen tijd in de Gemeen¬ 
te Gods opgehoudèn heeft. 

8. Die in eenige Vorften of andere grote Heeren 
Hoven den dienft des Woords bedienen,lullen ordent- 
Jijk en wettelijk, gelijk anderen beroepen worden, de 
Belijdeniiïe des Geloofs, cn andere Kerkelijke orde¬ 
ningen ondcrfchrij ven , en uit den alderbequaemften 
des Hofgefins,Ouderlingen en Diaconen ftellen,fy lul¬ 
len, ook in de Claffen en Synoden verfchijnen , en haer 
’t oordeel der fel ver, als andereDienaren, onderwerpen. 

9 Die fonder beroepinge, en buiten de wettelijke 
orden Inge der Kerken haer felven in den dienft indrin¬ 
gen , ’t fy dat het gefchiede in de Gemeente, daer nu alt¬ 
rede ordeninge gefield is, ol datfe van fommige private 
perfonen onder welken geen ordeninge en is, beroepen 
worden,lullen van de naeftgefeten Kerken-dienaren de 
ordeninge der Kerken te volgen vermaent worden : en 
fofe twemael vermaent fijnde niet gehoorfaem en fijn, 
faldeClaftïs te famen komen, en fodanigen verklaren 
verfcheurders der Kerken en lopers te wefen. En de 
gene die fulke horen , fullen vermaent, en met gevoe¬ 
gelijke redenen tot ordeninge gebracht worden. 

10. Gelijkmen fonder wettelijke getuigeniflèn niet 
liclitvaerdig enige befchuldinge tegen een Dienaer toe¬ 
laten mag, alfo wanneer het felve wettelijk gefchied, fo 
fal hy een ander tot exempel geftraft worden. De grove 
feiten en mifdaden, diemen achtctdat met opfehortin- 
ge en aflettinge van den dienft moeten geftraft worden, 
fijn onder anderen dele de voornaemfte. Valfelereen 
ketterie,verfcheuringe der gemeenten,openbare Gods- 
lafteringe,Simonie, troulofe verlatinge fijnes dienftes, 
cn indringinge ineens anders dienft, overfpel, hoer¬ 
dom, dieverie, gewoonlijke dronkenfehap, geweld, 
vechterye, Ichandelijk gewin, en kortelijk alle fonden 

en grove fauteri , die sinderen Voor de wereld eerloos 
maken , en der affnijdinge waerdig gehouden worden. 

11. In de plaetfe daer eerft een Gemeente vergadert, 
en orden gefield moet worden, fal de Dienaer die daer 
gefonden word,fommigen Van de Godfaligften neffens 
hem,fo tot raed en regeringe der Kerken,als ook tot be- 
dieninge der Armen gebruiken, daer na fijne toehoor¬ 
ders vermanen , datfe haer door Belijdenis'des Geloofs 
tottet gebruik des Avontmaels begeven, en als de Ge¬ 
meente een wein ig toegenomen fal hebben,fo fal hy uit 
het getal der gencr,die ten Avontmael geweeft hebben, 
fommigen ordentlijk tot Ouderlingen en Diaconen 
ft ellen. 

12. Het recht van de benaminge oer Ouderlingen 
fal den Kerken-Raed ftaen, alfo dat het na gelegent- 
heid van een yeder Kerke, den Kerken-Raed vry ftaen 
fal, of een enkel getal van fo veel Ouderlingen, als daer 
nodig fijn, der Gemeente voor te ftellen, om aengeno¬ 
men te worden ( ten ware dat yemand iet daer tegen 
hadde) of een dobbel getal, uit welke, na beproevinge 
van acht dagen , de helft fal worden verkoren : welke 
verkoren fijnde, fullen daer na noch andere acht dagen 
der Gemeente voorgefteld worden, eer fy in haren 
dienft worden beveiligt. Welke wijfe ook indevér- 
kiefingederDiacsnen gehouden fal worden. 

13. Pe verkoren Ouderlingen en Diaconen fulleit 
twejaren dienen , welker halve getal alle jare fal veran¬ 
dert werden,en andere op gelijkerwijfe beroepen,fullen 
met gelijker conditie in hare plaetfe worden gefteld. 
Maerfoveel de heimelijke Gemeente aengaet, of die 
defe ordeninge nietkonnen onderhouden, dien word 
vryheid gelaten den tijd na hare gelegen theid en noot te 
verkorten en te verlangen,waer over fo daer eenige fwa- 
righeid ontftaet ,fal by den Gaffe geoordeelt worden. 

14. Der Diaconen Ampt is,d’Aelmoeffen naerftelijk 
te vergaderen, en daer na getrouwelijk en difcretelijk 
na nood der behoeftigen uit te delen , den benauden te 
verforgen en te vertrooften , naerftelijk toe te fien, dat 
niemand d’Aelmoeffen mifbruike. 

i y. De Diaconen fullen alle week, of fo dikmael het 
nodig is byden anderen komen, om V2n’t gene haer 
Ampt aengaet te beraedflagen, en fullen alle maends, of 
anderfinsnadegelegentheid, in het by wefen des Ker^ 
ken-Raeds hare rekeninge doen. 

'ÏJ785 

Van den Kerken-Raed , en andere Kerkelijke 
verfamelingen. 

16. Om goede en wettelijke ordeninge in de Gere¬ 
formeerde Gemeente defer Nederlanden te ftellen, is 
nut gevonden,dat vierderley Kerkelijke verfamelingen 
gehouden werden. Ten eerften , den Kerken-Raed in 
yegelijke Gemeente. Ten tweden, deClafficale verga- 
deringe. Ten derden, de particuliere Synode. Ten 
vierden, de Generale of Nationale Synode. 

17. In defe verfamelingen fal niet gehandelc worden j 
dan van Kerkelijke dingen, en dat na de wijfe der Ker- 
ken-regeringe. En fo veel die dingen aengaet die eenf- 
deels Kerkelijk,eenfdeels Politijk fijn(gelijkerwijs fom- 
wijlen in houwelijkfe faken en diergelijken voorvalt) 
het verfchil dat daer over ontftaet, fal by de Overheid (Fol,+8.) 
en Kerken-Raed t’fafnen geeindigt worden. 

18. Men fal geen faken tot groter verfamelingen 
brengen, dan die in mindere niet hebben konnen afge- 
handelt worden,of die den kerken in’tgemeen aengaen. 

19. So yemand hem beklaegt, dat hy door’t oor¬ 
deel der mindere verfamelinge befwaertis, die fjl fijn 
fake voor een meerdere mogen betrecken. 

20. Die tot de verfamelingen afgefonden fullen wor¬ 
den , fullen hare brieven van credentie en inftrudtie 
van den genen diefe uitfenden, fchriftelijk overbren¬ 
gen, welke niet eer fullen gefebreven worden, voor dat- 
men d’articulen der voorgaende Synodale verfamelin¬ 
ge gelefen hebbe, opdat de dingen die eens afgehan- 
dcltfijn , niet van nieus voorgefteld en werden. 

21. In den Kerken-Raed fullen de Dienaren by 
beurre prefideren, en de handelingen met aenroepinge 
desnaems des Heeren aenvangen, en met een gebed 
en dankfegginge bequaem tot de fake befluiten. 

2i. De 
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22. De Dienaer des woords , en Ouderlingen fullen 

met gemeen confent ordineren na de gave van een je¬ 
gelijk Dienaer, wie,waer,en in wat plaetfe hy prediken 
fa 1, en fo hier over eenige fwarigheid valt, ’t zy by den 
Dienaren, of by der gemeente, fofalmen na ordinare 
wijfe voortvaren ter tijd toe, dat de fake by den Claffe 
geeindigt word, welke voorfichtelijk toefien fal, dat 
niemand boven reden verheven of veracht worde. 

23. In alle faken (altijd uitgenomen, van welke wy 
een uitgedrukt woord Gods hebben) als de ftemmen 
naerftelijk gewogen zijn,falmen blijven by’t advijs der 
meefte ftemmen, om daer na te befluiten, ’t welke een 
yder fchuldig zijn lal na te komen. 

24. In alle Kerken fal een boek zijn, in’t welke 
naerftelijk en getrouwelijk de handelingen, die in den 
Kerken-raed befloten, en met gemene bewilliginge 
der optekeninge waerdig geacht zijn, ingefchreven 
fullen worden, de welke men ter naefter verfamelin- 
get’elkereifeop-lefen fal, opdatmennietsenvergete 
in ’t werk te ftellen. Daer beneven fal in de openbare 
kerk noch een ander boek zijn, daer in de namen der 
gener die in de gemeente ontfangen worden, fullen ge¬ 
fchreven zijn. Alfo falmen ook den genen die getrout 
zijn : item de afgeftorven lidmaten der gemeente, 
mitfgadets de kinderen, die gedoopt zijn, de ouderen 
der fel ver , en de getuigen hier over genomen, ook 
den tijd op welken den doop gefchied is, opfchrijven. 

25. De getuigenis-brieven der lidmaten der ge¬ 
meente die vertrecken, fullen met gemeen advijs in 
den Kerken-raed alfo gefchreven worden, dat de vro¬ 
me en Godfaligen met defe woorden werden gere- 
commandeert , öatfe ttt ÖC bttbZ <05000 
fontrec opfpjaefe en eroecni.o getoanbelt fjeöben. Maer 
iödanige forme van getuigeniffe falmen die niet ge¬ 
ven , de welke alfo noch niet beproeft en zijn. En fo 
het gebeurde, dat door de haeftige reife der gener die 
vertrecken willen , de t’famenkomfte des Kerken- 
raeds niet en konde verwacht worden, fo fullen de Die¬ 
naren des Woords, met advijs fommigerOuderlin¬ 
gen getuigenis geven, in ’t welke, fo arm zijn ook ge- 
ftelt fal worden (doch met difcretie) hoe veel hen van 
den Diaconen gegeven is,item wanneer en waerfe ver¬ 
trecken. 

x6. De Clafficale vergaderingen fullen beftaenuit 
Dienaren des Woords en Ouderlingen der nagebuirde 
Kerken, de welke alle maends, of fes weken, korter 
of langer (doch alfodatfe den tijd van driemaenden 
niet voorby engaen) na gelegentheid der gemeente, 
fullen t’famen komen in de plaetfe, die daer toe met 
gemeen accoord geftemtword. 

17. Uit een'jegelijk Gemeente fal een Dienaer des 
Woords met een Ouderling op de Clafficale vergade- 
ringe verfchijnen. En hoewel alle Dienaren der Claf- 
fen, als ook alle Ouderlingen ter plaetfe, daerdever- 
famelinge gehouden word, in den Claffe mogen ko¬ 
men , fo fullen nochtans niet meer dan twevanden 
Kerken-raed daer toe verkoren, uiteen jegelijke Ge¬ 
meente keurftemmen hebben. 

28. In alle dufdanige verfamelingen lalt’elkemael 
een nieuwe Prsefes verkoren worden met gemene 
keur-ftemmen, doch alfo, dat de felfdegeen twemael 
achter malkanderen fal mogen genomen worden, tot 
den welken men met gemene ftemmen eenen Scri- 
ham toevoegen fal. 

29 . De Praefes het gebed gedaen hebbende fal een 
jegelijk byfonder af-vragen, ofook in haerGemeen- 
te dö-gewoonlijke ftraffe onderhouden word ? offe van 
eenige ketteryen aengevochten worden ? offe twijfe¬ 
len aen eenig ftuk der Leere ? of op den armen en 
fcholengoéde acht genomen word? offe totderege- 
ringe harer Kerke den raed of hul pc der broederen van 
doen hebben ? en andere diergelijke dingen meer. 

30. Een jegelijk Dienaer fal by gebeurte een korte 
predicatie doen, van welke de anderen oordelen, en 
van’t gene dat verbeteringe behoeft, hen vermanen 
ifollen. ; <. k 

31. Als alle dingen afgehandelt fullen zijn , falmen 
cenfure houden over den genen, de welken> of in 

de verfamelinge iet ftraf-’waérdig aengérecht, of de 
vermaninge hares Kerken-raeds veracht hebben. 

32. In de Clafficale vergaderingen, de welke left 
voor den particuliere Synode gehouden worden , ful¬ 
len die worden verkoren, die tot de particuliere Syno¬ 
de gaen fullen. 

33. Ten laetften fal de plaetfe en tijd der naefter 
Clafficale verfamelinge genoemt worden. 

34. Allejaren (ten ware de nood korter tijd eifchte) 
fullen te famen komen vier, of vijf, of meergena- 
buerde Claffen , tot welke yerfamelinge twe Dienaren 
en twe Ouderlingen uit een jegelijke Claffe komen ful¬ 
len , en hoewel andere Dienaren en Ouderlingen der 
felver Claffen daer by wefen mogen, fo fullen noch- 
tans gene dan de afgefondene keur-ftemmen hebben.. 

3f. Alffet’lamen gekomen zijn, fal de gene die de 
naefte reife geprefideert heeft, of , fo de felve niet te¬ 
genwoordig is, de Dienaer der plaetfe daer de vergade- 
ringe gehouden word, een gebed doen ria den eifch der 
verkiefingedesPrafidis, fijnes byfitters,enScribe. 

36. De verkoren Praefes fal een gebed doen be° 
quaem tot de ganfe handelinge, daer na de namen der 
gener, beide die tegenwoordig en niet tegenwoordig 
zijn, doen opfchrijven, op dat de afwefendeverkla¬ 
ren redenen hares uitblijvens. Daer na fal hy de cre- 
dentie-brieven, en gefchrevene inftruótien afvorde¬ 
ren, allepuncten ordentelijk voorftellen , het gevoe¬ 
len der ganfeher verfamelinge afvragen , de ftemmen 
doen optekenen, wat de meninge des meerderen-deels 
is verklaren, de felve den Scribam fchrifrelijk doen ver¬ 
vaten, en’t geen gefchreven is, opentlijk doen voor- 
lefen, op datter van allen bewilligt worde. 

37. Die dingen die tot de Leere behoren, fullen 
eerft afgehandelt worden, daer na ’t gene dat tot de 
Kerken-ordeninge behoort en eindelijk de particuliere 
faken. 

3 8. Het Ampt des Praefidis is, een jegelijk te beve¬ 
len fijn beurte te houden in ’t fpreken, den heftigen 
en twiftigen totfthfwijgen te vermanen, en fofe’t fel¬ 
ve niet na en komen, te doen gaen uit de verfamelinge, 
opdatfe na oordeel der broederen behoorlijk mogen 
geftraft worden. 

39. Men fal met gemeen advijs ofconfent des Sy¬ 
nodi een Gemeente verkiefen, de welke laft gegeven 
fal worden, om met advijs hares Claffis, deplaetsen 
tijd des naeften particulieren Synodite benoemen. 

40. Aen defe Gemeente fullen van den anderen 
Gemeenten alle toevallende fware faken , die in de 
Clafficale vergaderingeniet hebbenkonnenafgehan¬ 
delt worden, als ook alle’t gene dat den particulieren 
Synoden aengaet, naerftelijk en by tijds overgefehre- 
ven werden. 

41. Defe Gemeente fal de plaetfe en den tijd des 
particulieren Synodi, twe maenden te voren of daer 
ontrent, fchriftelijk te kennen geven, en copye van 
alle fware faken aen haer gefonden , en een beftemde 
kerke van een yder Claffe tot defen particulieren Syno- 
dum behorende, overfenden , op dat een jegelijk rijpe¬ 
lijk hen daer op bedenken moge, 

42. Alle laken des Synodi afgehandelt zijnde, ful¬ 
len alledeafgefonden Dienaren en Ouderlingen, met 
de Gemeente daer het Synodus gehoudenis, hetH. 
Nachtmael houden, fo verre de gelegentheid der plaet¬ 
fe en des tijds lulx toelaet. 

43. De Kerke in de welke het Synodus gehouden 
word, fal laft hebben, de Adten , of ordonnantiën 
des felven Synodi, op den naeften Synodum tebe- 
ftellen. 

44. Defe voorgaende regel falmen ook in den Ge- 
neralen of Nationalen Synodo houden , op den wel¬ 
ken verfchijnen fullen twe Dienaren en twe Ouder¬ 
lingen, niet van de Claffe, maer van den particulie¬ 
ren Synodo , fo wel der Walfcher, als der Duitfcher 
fprake afgefonden, met brieven van Credentie en In- 
ftruótie : aengaende de Leere, Ceremoniën, en Ker¬ 
kelijke regeringe, mitfgaders alle andere dingen die in 
den particulieren Synodo niet hebben konnen afge¬ 
handelt worden. 

47- De 
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4'f" T5e Generale of Natfotiale Synodus fal ordi- 

'ïiaerlijk alledrie jaren gehouden worden, doch alfo, 
datfe, indien de nood eifcher, eer mach te famen ge¬ 
roepen worden : en de particuliere Synoden feilen drie 
rnaenden te voren elk byfender vergaderen, om haer 
tot den Generalen te bereiden. 

4<J. Overmits in de Nederlanden twederley fprake 
gebruikt word, de Duitfe en de Walfe, is goedge¬ 
vonden , dat de gemeenten defer beide fpraken hare 
byfbndcre Kerken-raden,GlafTica!e vergaderingen, en 
particuliere Synoden hebben en houden fullen. Doch 
fo de Gemeenten van de een of de ander fprake alle ha¬ 
re patticuliere Synoden willen te fatfien roepen , dat 
fullen fy mogen doen : welverftaende dat in fulke ver- 

aderingen van de eene fpraek alleen ’t gene in den 
andel der Ceremoniën, Kerkelijke regeringe, en an¬ 

dere fware faken, in defen Synodo beflotenis, niet 
verandert en worde. Maer fo men acht eenige v.eran- 
deringevan noden te wefen , defelve fal in de Natio¬ 
nale Synodo beider fpraken gefchieden. En fo het 
geviele dat de Nationalis Synodus van wegen der 
nood, voor den gewoonlijken tijd mode beroepen 
zijn, fo fullen twe ClafTen, van eiker fprake eene, aen 
twe particuliere Synoden fchrijven, op datfe verordi¬ 
neren mogen wanneer en waer de Generalis Synodus 
gehouden fal worden. 

Van de Scholen. 

47- Men fal arbeiden, dat overal fchoien opgerecht 
. worden , in de welke de kinderen niet alleen in fpraken 
en konften, maer ook voornamelijk in den Chrifte- 
lijkenCatechifmoonderwefen, en tot de predicatien 
geleid worden. 

48. De Gemeenten fullen allen mogelijken vlijt 
aenwenden, dat fommige Studenten van goeder ho¬ 
pe, door de Overheid, of andere particuliere perfo- 
nen in de grote fchoien onderhouden worden , de Wel- 

uö14$0 ke namaels tot den dienft des Woords fouden mogen 
gebruikt worden. 

49, In de Gemeenten daer Studenten der Theolo¬ 
gie zijn, fullen de fel ve alle weken, ineenbyfondere 
verfamelinge, daer toe beftemt, in tegenwoordig¬ 
heid der Dienaren des Woords in ’t proponeren ge- 
oeffent worden, op^latfe door het oordeel en verma- 
flinge der fel ver tot den dienft bequaem gemaekt mo¬ 
gen worden. 

fo. De ProfclToors der Theologie fullert deBelijde- 
xiHTe des Geloofs der Nederlandfe Kerken onder- 
fchrijven. 

51. Geen Profellbr der Theologié fal mogen pre¬ 
diken, noch Sacramenten bedienen, dan die tot den 
dienft des Woords beroepen zijn. 

52. So de Claffis, of Synodus, in de plaetfedaer 
deUniverfiteitis, tefamenkomt, fullen de Profef- 
foren der Theologie daer mede by komen, der welker 
een uit den name van allen ftemme fal hebben. 

Van de Leere, Sacramenten, en Ceremoniën. 

53. Om eendrachtigheid in de Leerete betuigen, 
achten wy darmen in alle Kerken der Nederlanden, 
de Belijdeniffedes Geloofs in den 37 artijkel begrepen, 
cn in defen jare 1*78. herdrukt, enden ConinkPhi- 
hppo over veel jaren over gelevert, onderfchrijven fal, 
en gelijk dit van den Dienaren des Woords en Profef- 
foren der Theologie gedaen fal worden , fo waert 
goed, dat ’t felve ook vanden Ouderlingen gefchiede. 

?-}■• In de Duitfe Gemeenten falmen den Catechif- I 
mum gebruiken, met de Pfalmen van Petro Da- 
t h e n o overgefet ; en in de Walfe die metten Fran- 
coyfen Pfalmen tot noch toe gedrukt is. Het fal ook 
de Duitfe Gemeente vry flaen, het korte onderfoek 
des Geloofs, uit den Catechifmot’famen getrocken, 
en metten voorfeiden Pfalmen Datheni gedrukt, 
te gebruiken, orate onderwijfen, die hen tot de Ge¬ 
meente begeven. 

5f. Niemand fal eenig boek van hen felven, ofye- 
mand anders gemaekt, in’t welke van de Religie ge- 
handeltword, laten drucken, ofin’t licht brengen, 

door hen felven , of doof andere, eer bet Teive van 
den Dienaren des Claffis, of van de Profcflbren der 
Theologie onfer Belijdingeoverfien en-voorgoed ge- 
kenr fal wefen. 

•)6. De Dienaren fullen een geheel boek der heili¬ 
ger Schrift, ordentelijk teneinde toe, de Gemeinte 
verklaren : doch fullenfe meeft de boeken des nieu¬ 
wen Teftaments voornemen; hoe wel het hen noch¬ 
tans vry ftaenfal, de materie harer predicatie uit de 
boeken des ouden Teftaments te nemen , metadvijs 
desKerken-raeds, dewelke op de ftichringe en gaven 
der Dienaren acht nemen fal. En in plaetfe daer de 
Sondaegfe Euangelien noch gebruikt worden t talmen 
i ulx dulden, ter tijd toe datffien het fel ve beqüaemlijk 
fal mogen afftellen. 

S7- In de Gemeinte daer het gebruik der Avond- 
Gebcden ingevoertis,en Predicanten genoeg zijn om 
die te doen, fal het felve gedragen worden, doch alfo 
dat daer door het noodfakelijkegebruik derHuis-ge- 
beden niet nagelaten en worde, en fullen de Dienaren 
meer op het Gebed acht nemen, dan om een lange 
predicatie en wijtlopige verklaringe te dóen op ’tgehe- 
le of halve Captitel, datfe inde Avond-gebedcn ge¬ 
woonlijk nemen fullen. Maer daerfe noch nietinge- 
voert en zijn, falmenfe niet lichtelijk toelaten, ten 
warein tijden van gemene noden, opdatdeordinare 
predicatien en huis-gebeden niet in verachtinge en ko¬ 
men. En fal allen Kerken vry blijven, te ordineren 
vele, of weinige Avond-gebedên te doen; en daermen 
achtetdatfe beter afgedaen waren, falmen hetadvijs 
des Claffis, en der Overheid der Gereformeerde Reli¬ 
gie hier over gebruiken. 

58. Overmits het gebruik der Lijk-predicatienfbf* 
gelijk is, fo gevoelen wy, datfe in de plaetfen j daerfe 
niet en zijn , niet behoren ingevoert te worden j maer 
daerfe gewoonlijk zijn gehouden te worden, en het 
getal der Dienaren genoegfaem is, de welke met de 
Ouderlingen óórdelen de felve niet onnüt te zijn, ful¬ 
lenfe geduldet werden, ter tijd toei datfe bequaemlijfe 
fonder ergermffe fullen mogen afgefet worden > noch¬ 
tans met defe waerfchouwinge, datfe meer een forme 
van een ongepremediteerde vermaninge hebben, dan 
van een predicatie die met den gebeden begonnen en 
metdankfeggingebeflöten word. Datmenookin de 
felve der afgeftorvenen lof niet verkondige.Het fal ook 
der Dienaren ampt zijn,fome te dragen dat het gebruik 
der kloeken j de welke in ’t Paufdom, fo in ’t verfchèi- 
den, als in ’t begraven der menfehen, geluid worden 3 
mach weg genomen worden., 

59. Het verbond Gods fal aeh den kinderen der 
Chriftenen met den Heiligen Doop, fo haeft alfmea 
den felven bedienen kan, befegelt worden, ten warfi 
dat yemand eenige wettige oorfaken hadde, om den 
felven uit te ftellen, van welke de Dienaren, met de 
Ouderlingen oordelen fullen. 

60. Men fal den Doop niet bedienen,dan in de pre¬ 
dicatien , doch in de Dorpen ,daer weinig predicatien 
gedaen worden, falmen een fekeren dag in de week 
verordenen om den Doop te bedienen, alfo nochtans, 
dat het felve fonder een korte predicatie niet en ge¬ 
fchiede, 

61. De Vader des Kinds dat te dopen is, falinfon- 
derheid by den Doop zijn, ten ware dat hy gewichtige 
oorfake hadde fijnes afwefens, op dat hy voor fijn kind 
bidde, en felve den Heere opdrage, en belove te doen, 
’t welk hem van den Kerken-dienaer voorgehoudea 
word, achtervolgendehet Formulier inde bedieriih- 
gedes Doopsgefteld ; doch degecuigen falmen fo nau- 
weniet verbinden, maer hares ampts tegen het Kind 
vermallen. De Ouders eer fy het Kind ten Doop bren- 
gen, fullen by een Kerken-diepaer, of Ouderling gaen, 
op dat de Gemeente kennifïe hebbe van de genen die 
gedoopt worden. 

62. Het is raedfamer en fekerder, dat alle Dienaren 
het Formulier der inftellinge en des gebruixdes H. 
Doops, ’t welk daer toe befchreven is, volgen, daa 
een jegelijk zijn eigen verklaringe vry te laten. 

6 3. Het is vry den kinderen alfulke namen te geven, 
ai£» 
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alfrae». wü, nochtans fal een yegelijk vermaent zijn,' 
dat hy die namen die Gode , of Chrifto eigen zijn , ais 
daerzijn , ^limiattuel/ ^albatO?/ <|C. of der offi¬ 
cie n en befondere dienften, als €noel/25apti|!a/ of 
de welke anderfins fuperftideus zyn, den kinderen niet 
toe laten gegeven te worden. 

64. Niemand fal in de gemeente ontfangen worden, 
dan die te voren van den Kerken-raed, ofte immers een 
Dienaer en Ouderling, van de Hooft-fomme der Chri¬ 
ftelijke Lere ondervraegt zyn, en eerfeten Avontmael 
des Heeren gaen, fullenfe in den Kerken-raed, of in de 
Kerke na de predicatie die recht voor de bedieninge des 
Avontmaels gefchied, opentlijk getuigen, datfe de Le¬ 
re der Gemeente (die van den Dienaer kortelijk ver- 
klaert fal worden ) voor goed houden,en door dehulpe 
des Heeren in defelve volftandig blijven fullen, en haer 
felven der Chriftelijker vermaninge onderwerpen. 

65. Aengaende den genen die metGetuignis-brie- 
yen uit andere Gemeenten komen, fullen fonder belij¬ 
denis des geloofs te doen tot den Avontmale toegelaten 
worden: maer die geen gefchreven of levendig getuig- 
nis hebben yan geloofwaerdige perfonen, falmen op 
dat mael niet toelaten. 

66. De Dienaren des Woords,Ouderlingen,en Dia- 
conen fullen voor het houden des Avontmaels, onder 
malkanderen de Chriflelij ke cenfure,of onderfoekinge 
doen ,fo wel over de Leer,als over den wandel,en fullen 
dc Chriftelijke vermaningen in der liefde aennemen. 

67. Voor het Avontmael fullen de Dienaren eh 
Ouderlingen de Lidmaten der Kerken befoeken,voor¬ 
namelijk defwakfte, en dengenen die het meeftvan 
doen hebben, datfe (fo veel in hun is ) met leren, 
vermanen, trooften , en deopgerefen fwarighedente 
neder te leggen , de Gemeente tot defe hoogwaerdige 
handelffige recht bereiden. 

<58. Men fal voor de bedieninge des Avontmaels een 
Predicatie doen , in welke van de bekeringe des men- 
fchen, beproeyinge zyns felfs, en zijn verfoeninge met 
God en den Naeften , en diergelijke materiën meer fal 
gehandelt werden. Maer op den dag des Avontfrtaels 
felve, fal het nut zijn datmen van de Sacramenten fel- 
ve, en met namen van de verborgentheid des Avont¬ 
maels het volk lere, en tot dien einde een bequamen 
Text nemen, tenware den gewoon lij ken Text daer 
toe bequaemlijk gefchikt konde worden Dóch na den 
middag falmen met den gewoonlijkenText ofCate- 
chifmo voortvaren. 

69. Overmits wy middelmatig achten in de bedie¬ 
ninge desNachtmaelste ftaen, oftefittcn (hetknie- 
len nemen wy uit om der fuperftitie en des perijkels 
wille van het brood aen te bidden) fo fullen de Ge¬ 
meenten de wijfe gebruiken, die een yegelijk alder- 
bequaemft fal dunken te wefen. 

70. De woorden des Avontmaels fullen uit 1 <JTöV. 
3o. $$ x6. genomen worden , daer by voegende defe 
woorden: Jlemtt/ m/ gebetrtit/ enodooff/ <ïc. 

71. De wijle het heilige Avontmael bedient word, 
falmen fommige Capittelen uit den Propheten, of 
Euangeliften van het lijden Chrifti voor lefen, of eeni- 
gePfalmen fingen, nadat yder Kerke oorbaerlijk te 
zyn oordelen fal. 

71. In alle middelmatige dingen, fullen geen Ker¬ 
ken veracht worden, die een andere wijfe gebruiken, 
dan wy doen. 

73. Gelijkerwijs het Avontmael des Heeren nieten 
behoort bedient te worden in de plaetfe, daer noch 
geen Kerkelijkeordeninge geftelt en is, alfofalmen in 1 
de wel-geftelde Kerken alle twe maenden , fo veel mo¬ 
gelijk is, ’t felve bedienen. Doch lalmende Kerken, 
en infonderheid de heimelijke'en die onder ’t kruis 
fitten, hare vryheid laten, dat fo dikmaels te houden, 
als ’t haer gelegen is. 

74. In tyde van oorloge, peftilcntïe, dieren tyd,fwa- 
ïe vervolginge der Kerken, en andere openbare ellen¬ 
digheden, falmen een Vaften met bidden aenftellen en 
heiligen,doorraed der Kerken,en bewillingederOver- 
heid,fo dat gefchieden kan, alfo dat de Gemeente haer 
van ’t gewoonlyk voetfel,en tijdelyke handeling tot den 

II. Deel, 

ederlandfe Beroerten. 9 8 y 
avond toe onthouden fal, met bidden, het woord Gods 
te horen, de H. Schrifture re lefen, en andere H. oefte- 
ningen, hare boetvaerdigheid en geloveberuigen>en ih 
de ware Godfaligheid toenemen j doch fal ’t raedfamer 
wefen ’t vaften op andere dagen, dan op den Sondag 
te houden. 

75. Het ware weltè wénfchen , dat de'vryheid van (Fol.ye.5 
fes dagen te arbeiden van God toegelaten , in de kerken 
gehóuden , en den Sondag alleen geviert machte wor¬ 
den : nochtans de wijle fommige andere Feefbdagen 
door autoriteit van de Overheid onderhouden worden, 
te weten,den Cbriftdag met den navolgenderqltem deh 
tweden Paefch-dag, Item den tweden Pinxfter-dag, 
Item in fommige plaetfer Nieuwe-Jaer- dag, en He- 
tnelvaers-dagjfo fullen de Dienaren naerftigheid doeh> 
datfe met predicarien (in welke fy infonderheid varn de 
Geboorte en Verrijfenifle Chrifti , fendinge des H. 
Geeftsen diergelijke artijkelen des Chriftelijken Ge- 
loofs den Gemeenten leren fullen ) den onnutten en 
fchadelijken ledig gank in een heilige en profijtelijkè 
oeffeninge veranderen. Hetfelvefullen deKerken-die- 
naren in de fteden doen, daer meer Fecft-d'agen, doof 
autoriteit der Overheden onderhouden worden. Hier 
en tuflchen fullen alle kerken arbeiden,dat hergewoon- 
hjk gebruik aller Feeft-dagen , behalven den Chrift-da^ 
(de wijle Paeflchen en Pinxfteren opeen Sondag ko¬ 
men) fo veel raogelijk is op ’t aldergevöeglijkfte afgé- 
daen worden. 

76. De Pfalmen Davidsvan Petro Dathe- 
N o overgefet,fullen in de Chriftelijke t’famenkomfteA 
der Nederduitfe Kerken, gelijk men tot noch toege- 
daen heeft, gefongen worden , achterlatende de gefan- 
gen die in de Heilige Schrift niet gevonden worden. 

77. Het gebruik der orgelen in de kerken , houderit 
wyniet voor goed, infonderheid voorde predicatie: 
daerom achten wy dat de Dienaren behoren te arbeiden 
gelijkfe vooreen tijdgeduldet worden, datfe alfo met 
den eerften, en op ’t alder gevoeglijkfte weggenomen 
worden, 

Van ’t HouweÜjka 

78. De Houwelijkfe ondertrouwe fal gefchiedeiii 
Per verba de prafenti, dat is, met woorden die de te¬ 
genwoordige beloftenifïe en verbindinge medebren¬ 
gen en uit drucken, fonder conditie of uitneminge. 

79. De heimelijke beloften fullen van gener waerde 
fijn, en die fullen voor heimelijk gehouden werden, dé 
welke niet in tegenwoordigheid van twe of drie vari de 
vrienden , bloedverwanten, of immers van andere ge¬ 
loofwaerdige perfonen aen beide fijden fullen gedaen 
fijn. 

80. Het foudeook nut en tewenfehert welen, dal: 
wanneer de felve gefchieden, een Kerken-Dienaer, of 
een Ouderling daerby ware, op dathy dennaem des 
Heeren aenroepe,en beide partyen hares Ampesver¬ 
manen , en hennaerftelijk ondervragen mochte,offe 
yemant anders geloftenis hebben gedaen, en fo een van 
beiden een lidmaet der Kerke is, of de andere partye 
ook de Religie is toegedaen, en voornamelijk dathy 
verfekert mocht worden van defe navolgende ftuckem 

8r. Geen onderjarigen (waer van men de verklarin- 
ge nemen fal uit de rechten en coftumen des Lands) de 
welke onder de macht harer ouderen , of der gener die 
in harer ouderen plaetfe ftaen, namelijk der momboi- 
ren of voogden,fullen fonder haer confenr, beloftenifïe 
van huwelijk mogen doen : en de houwelijkfe belofte*- 
nilTe anders gedaen,en is van gener waerde. Doch fo ee= 
nige fo onredelijk of onwillig in defe fake haer hielden^ 
datfe geenfins en wilden bewilligen (het welke förnwij- 
len uit haet der religie, ofandereoorfaken gefchied) fo 
fal den Kerkenraed befiuiten wat hier in te doen ftaet. 

82. Maer indién beide partyen, of een van beiden te 
voren gehouwelijkt is geweeft.fo fal dedood der eerfter 
partye door wettelijke getuigeniffe moeten blijken. 

83. Den onbekenden vreemdelingen en fullen tot 
de houwelijkfe beloften niet toegelaten worden, het 
en fy dat fy door wettelijk getuigenis doen blijken datfe 
vry fijn. 

«08O9 ff. Ds 
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84. De Overheid fal gebeden worden,datfe de Hou- J 

welijken niet en verbieden(fo veel fulx na gelegentheid 
der tijden en plaetfe gevoeglijk gefchieden kan) in de 
graden der bloed-vriendfchapen maegfehap , in wel¬ 
ken defelve, fodoor Godlijke, alsKeiferlijke Rech¬ 
ten toegelaten worden. Maer fo lange dat niet verkre¬ 
gen kan worden, is het beter hare Wetten gehoorfaem 
te zijn, dan in de fwarigheden en ergerniffen te vallen, 
die daer uit volgen fouden. 

85. De Ondertrouwe wettelijk gedaen zijnde, fal 
ook door beider partyen bewillinge niet gebroken kon- 

nen worden. 
86. De namen der gener die men trouwen fal, ful- 

Ien opdrieSondagen, of anderfinsdrie reifen, dat daer 
tamelijken tijd tuffen beiden zy, na de Predicatie uit¬ 
geroepen worden. 

87. De Houwelijken fullen verkondigt worden ter 
plaetfe daer de partyen wonen, of daerfe bekent zijn: 
en fo yetnant in een ander plaetfe, dan daer zijn gebo¬ 
den afgekondigt zijn, getrout wil wefen, fo fal hy van 
de Kerken Raed getuignis van zijn geboden mede 
brengen. 

88. De gene tegens welker uitroepinge niet en is ge¬ 
komen , mogen op alle Predik-dagen in de Gemeente 
t’famen gegeven worden , behalven op den gemenen 
Vaft en Bid-dag ,’t welk ook te wenfeben ware, dat op 
den dag des Avontmaels niet en gefchiede. 

89. Hoewel Paulus den Weduwen geenfekeren tijd 
voorfchrijft, wanneer fy Houwelijken mogen, noch¬ 
tans dewijle hyfe vermaent datfe in den Heere trouwen 
fullen, fo en lijd de eerlijkheid, ja ook de noodfakelijk* 
heid niet, datfe voor vier maenden en een half weder¬ 
om Houwelijken fouden: byfonder, dewijle by Kei- 
ferlijke Rechten haer een rouw-jaer, dat is een tijd van 
negen maenden voorgcfchreven is. 

90. De Dienaren fullen de partyen, dien door over- 
fpelvande andere partye ongelijk gefchied is, verma¬ 
nen , datfe haer verfoenen, ’t welke fo fy niet verkrijgen 
konnen, fullen fy wel verklaren wat haer door ’t God¬ 
lijke Recht toegelaten zy, nochtans fullenfe haer onder¬ 
rechten , datfe fonder het oordeel en de autoriteit der 
Overheid niet weder Houwelijken mogen. Enfo de 
verongelijkte partyefodanige Overheid niet bekomen 
en kan, fo falfe tot fuiken plaetfe gaen, daerfe een Over¬ 
heid hebben mag, door welkers autoriteit de fakege- 
oordeelt werde. 

91. Wanneer in Houwelijkfe faken eenige grote 
fwarigheid voorvalt, fo fal de Overheid gebeden wor¬ 
den , datfe twee ofte drie van den haren ordineren, die 
met den Dienaren der Claflen de felve fwarigheid ter 
neder leggen. 

Van de Kerkelijke vermaninge en flraffe. 

92. Overmits de Heere Chriftus , behalven den 
dienft des Woords en der Sacramenten, ook de Kerke- 
lijke vermaninge en ftraffe ingeftelt heeft, fo fullen de 
Dienaren niet alleen openbaer leren, vermanen, ftraf- 
fen en wederleggen, maer ook in ’t byfonder een yege- 
jijk vermanen tot zijn behoorlijk Ampt. Maer gelijk 
de Chriftelijke ftraffe geeftelijk is, en niemand van de 
ftraffe der Overheid bevryd: alfo word ook boven de 
Burgerlyke ftraffe de Kerkelyke ftraffe noodfakelijk 
vereifcht, om den fondaer met God enzynnaeften te 
verfoenen, en de ergerniffe uit de Gemeente Chrifti 
weg te nemen. 

9 5. So dan yemand in de fuiverheid der Lere dwaelt, 
of in den wandel fondigt, fo verre alft heimelijk is, en 
geen openbare ergerniffe mede brengt, fo fal den regel 
onderhouden worden , die Chriftus duidelijk voor¬ 
fchrijft. Matth. 18. 

94. De heimelijke fonden, daer van den fondaer 
in ’t befonder van een, twe, of drie getuigen vermaent 
zijnde, niet en hoort, of een openbare fonde begaen 
heeft, fulx fal den Kerken-Raed aengegeven worden. 

9?. Die hamieckelijk de vermaninge des Kerken- 
Raeds verwerpt, fal van den Nachtmale afgehouden 
worden. Maer fohy afgehouden fijnde, naverfchei- 
den vermaningen, geen teken van boetvaardigheid en 

geeft, fal dit den vóortgank zyn tot de affnijdingëi 
96. De Dienaer fal opentlijk de Gemeente van den 

hartneckigen fondaer vermanen, de fonde openbaren, 
en den behoorlijken plicht diemen gedaeh heeft in hem 
te beftraffen, van 't Avontmael af te houden , en daer 
na naerftelijk te vermanen, voor den volke verklaren: 
en fal de Gemeente vermanen datfe voor defen on- 
boetvaerdigen fondaer bidde, eer datmen gedwongen, 
worde tot de laetfte remedie te komen. Sodanigedrie 
vermaningen fullen daer gedaen worden. Indeeerfte 
falmen den Sondaer niet noemen , opdathy eenigfins 
verfchoontworde. Indetwede falmen hem noemen. 
In de derde fal de Gemeente aengefeit worden,datmen 
hem affnijden fal, ten fy dat hy hem bekere, op dat fo 
hy hardneckig blijft, zynaffnyden doorftilfwijgenen 
bewillinge der Gemeente gefchiede. Den tyd die tuffen 
dc vermaningen gaen fal, fal in ’t oordeel des Keiken- 
Raeds ftaen. En in de affnijdinge van fodanigen hart' 
neckigen Sondaer, fal de Dienaer in ’t brede verklaren, 
hetgebruik en het einde derfelver, en de gelovigen 
vermanen , datfe geen onnodige gemeenfehap of con- 
verfatiemet den afgefnedenen en hebben, maer zijn 
gefelfchap fchouwen, infonderheid tot defen einde, op 
dat de afgefnedene door fchaemte verflagen zijnde , 
ernftelijk bedenken foude hem te bekeren. 

97. Van de fonden, die van haer nature ópenbaëï 
zyn,of die door verachtinge der vermaningen der Ker¬ 
ke openbaer gemaekt worden, fal de verfoeninge o- 
penbaerlijk gefchieden, niet na’t leggen van een of 
twe, maer na het oordeel des ganfehen Kerken-Raeds, 
op fulker wijfe en forme, als tot opbouwinge eiker 
Kerke alderbequaemft fal geacht worden. 

98. Degene diefware fonden begaen hebben, die 
de Kerke fchandelyk zyn, of ook die van de Overheid 
behoren geftraft te worden, al ift datfe boetvaerdigheid 
bewijfen, fullen fy nochtans van de gemeenfehap des 
Avontmaels, om de ergernis weg te nemen, en hare 
boetvaerdigheid te beproeven, afgehouden worden. 
Doch hoe dikmaels,ofhoe lang dit gefchieden fal, fal 
in ’t goed-dunken des Kerken-Raeds ftaen'. 

99. So de Dienaren, Ouderlingen of Diaconen, 
een openbare grove fonde, die der Kerke fchandelyk, 
of ook van de Overheid te beftraffen is, bedryven,fo 
fullen de Ouderlingen en Diaconen welterftond van 
harendienft, door’t oordeel des Kerken-Raeds, af- 
gefet worden: maer de Dienaren fal men van haren 
dienft op fchorten , doch of menfe gehelijk affetten 
fal, dat fal ip’t oordeel van de Clafficale vergaderinge 
ftaen. 

100. Maer of de Dienaren, Ouderlingen, of Dia¬ 
conen afgefètzynde, na datfe de Kerke met boetvaer¬ 
digheid voldaen hebben, fo fe wederom verkoren wer¬ 
den , toegelaten fullen worden: fo vele als de Ouder¬ 
lingen en Diaconen aengaet,fal den Kerken-Raed oor¬ 
delen mogen: maer foveel de Dienaren aengaet, fal 
van de Claflicale verfamelinge geoordeelt worden. 

101. Geen Kerke fal over een ander Kerke: geen 
Dienaer over een ander Dienaer: geen Ouderling of 
Diacon over eenig ander Ouderling of Diacon, eenige 
heerfchappye voeren of overhand hebben, maer liever 
fal hem een yegelyk van alle oorfaken en fufpitien van 
dien wachten: hoewel uit plicht der liefde d’eene Ker¬ 
ke d’ander, den eenen Dienaer den anderen, &c. niet 
alleen mogen, maer ook behoren te vermanen, 

Petrus Dathems Eleffius Sinodi Pr#fes. 

Arnoldus Comelij Scriba. 

Dm San Beeft Bet lof en öe Cancelrte Ban «®on 
öanb oeojtjonneert en opgerecBt Binnen öer fïab fteit eer» 

HtoBea/ tnöetoelfecBP Jfêeetfer ïDefïöecïuO €fefïtg genten 
02ötneecöe boo? ccrfte en p?eftberenbe fóaeö/ en Ifêat* *f,ajgof 
ttn Sïntomo bel ï*io Boo? ttoebe Kacb Beibe Etcen* ban 
tiatentn beu ïtecBten en o?bïnarife fïabcn/ geBoIgt 
BeBbenbc ben Boo?noemben <Don San / baettoe BP 
nocB tot nieutne isaben gecommittcert Beeft leere uanaw 
pB«tW©eufelss/ ifêeefteren ©ffïeitiBanCanbjte* toj 
fcDeoUfttsoriitf beSCpala/ en jleeflet «©ootftopn 



J Oorfpronk der Nederlandfè Beföêrteti; 
SSatfon/aigaaeb en sjb^.f ifïael/en liet bae? een plat* 
caet op uitgaen bat elft bie aenben ïgobe en fjufïute iet 
te boen ntocfjt Bebben / Benlieben fouben Bebben te ab* 
toefTecen aen ben boo?f3 CSabe / op pene ban ongeBoo?* 
faemljeib en geflraft te toerben als? aenftangets? ban 
fijne bpanben/ rebellen en toeberfpannige. ©it pac* 
taet toas? in bate ben 19 gjulp 1578. ïto?ts? baerna 
Beeft BP ban gelijften een anber paccaet laten uit* 
gaen/ toaerbp BPBetEeen-Bof ban25?abanbmebe 
binnen Eoben beeft gefleit / maftenbe ben boo?f3 l$ee* 
re ©eftbertug? (Cfeflig ^tabBoubet ban bellenen/ 

'■ _ metcaffatie ban ben ^obe en Eeen-Bobe tot 25?uf* 
tSfaeï f*1/ biefenbe ’t feibe paccaet in bate ben n ^lugufii 
jparttn bes* felben jaers?. ©e boo?f5öaeöö-beere bel Rto (bie 

ooft peftöem toas? in ben fecreten ftaeb) en beeft niet 
nerf? tót lange in befenraéb gebeföigneect/ taant BP in be 
xouen. maenb ban Sluguflo binnen Eoben ban een bete 

ftoo?tfeis? obecleben. 
«ertoj ©e berbinberinge ban ben banbei metten hertog 

5®$* ban Elencon en be boo?noembe boo?fïag ban toebe / 
SS iaet toaren ben Staten feer Binberltjft/ boo? bien ben ï^et* 
in D?«!t tog l^ans? ©afimiee met fgn bolft fo fjaefl niet boo?t 
?t3o2fa en 5uam als? BP anbers? mogelp gebaen foube Beb* 
fee tnaet’ &«** l§p Beeft opentip in b?uft laten uitgaen / be 002* 
om sp fafte taaer boo? Bp üetoeegt is? getoo?ben tot beb2ijbin* 
ffJJK ge ber benaube JSebetlanben met BeirftracBt en bolft 
lanö öertoacrs? ober te bomen/ ’ttoel&Bp feib niette boen 
öoet. of boo?genomen te Bebben/ uit lufl/ noclj omeere 

te begaen/ nocb om eigen p?ófijt0 mille: maer tut 
noobtoenbigeoo?fafte/ niet alleen ben benauben$e* 
öerlanben / maer ooft fp liebe ©aberlanb/ be ©uitfe 
Hatfe ten beften/ tegen bes? «©on 5jan ban ©oflenrijb 
en fijne aenfiangeren (uit bele bjembe natten t’famen 
getaept 3ijnbe) onbetamelijfte intentie en boo?nemen/ 
fltecftenbe tot be uiterfle feftabe en berberfeniffe bet 
n^berlanben/ en ooft tot fttenfttnge ban be ©uitfe 
natie: BP maeftt een feer lang beefjael ban beber* 
toueftinge bie be neberlanben Bebben geleben ban ben 
hertog ban 2llba en fpe nabolgeten/ enboo?ts?nu 
ban ©on <f an / be fcBabe bie ben noomfen npe 
baetboo? iögefcDieb en bo?bet tebertoacftten jtaet: 
maer toant be faften jfjiet in genoeg tot berfefteiben 
plaetfen berftaelt 3tjn/ is? onnobig bie altjier te bet* 
Balen/ Bet is* ons? genoeg bit Biet fimpelijft aen te 
roeren/ bie luftBeeft’t feibetelefen/ ftonnentboen j 
’ttö in l|oogbuus? en nebetbuitö beibe uitgegaen / 
’tneberbuftsf is* geb?uftt tot ©mbben bp ©ooffen 
©oebensf. 

^rttoa ^|p Babbe aen ben ptnee ban ©rangien en Staten 
oefonben eenen iBatftieu bu ©arum omberfcBetben 

5£,t faften te remortfireren / en onber anbere bat fip alle 
ara be faften befert toeftt aengaenbe niet en Babbe ftonnen 
f*fen boen/ nabolgenbe be capitulatie met Bern ban flip* 
SSL ften tot flipften gemaeftt / maer Babbe baer in gebaen 
Beton, beleib en geftanbelt als? of‘t fijn eigen fafte toace/om te 

eet en gereberBulpe tebiebenen te beter bolfttefteb* 
ben/aengefien be eerfte tapitulatie maer entoao ban 
6000 mannen / en bat nu be geBéle licBtinge be* 
loopt toel 12,000 mannen/ botB be l^eerertgraten 
berftlaerben om rebenö toille / jegens? be boo?fcB?ebcn 
capitulatie niet te ftonnen boen om beconfeguentie/ 
bocB batfe op 1000 ^alergter maenb nietenbJil* 
ben flen boo? Bet traictement ban eenige finten / 
<0?aben ert ©?pfteeren/ Boe toel Bet toasS buiten be 
beftellinge. 25abenboo?tb bat fijn 5fo?fïelijfte<©cna* 
beombeconfeguentie b)il / alles? foube blijben laten 
bp be capitulatie / toerbe ooft o?b?e gefïelt op be 
monfter-plaetfe en anbere noobige faften. jiBibbelre* 
tijb Babben be Staten al beel bolfts? geftregen/ ert ftab* 
ben Baren leger beginnen te fïaen tüffcBen Eier ert 

«-At* ^ecentals?/ en Bare Bopen tebergabeten. <©e€ects?- 
tenfïaen Bettog JBatftias? toog ben 14 gluip tn ’t leger om, 
jn bef *t feibe te öeficötigen en op fommige bingert o?bie te5 
hSie WW' en baer toerbe raebfaem gebonben ’t feibe 
8CCÖP leger bp Kijmenant te befcBantfen / tót batfe Ben 
Röme» bolft bp ben anberen fouben Bebben / toant fp toiffen 
nam m toeJ sjat fp nlet altecn met een lofen ©os? / maer ooft 
lans. met eenen ftloeften en berfocBten oojlogs? man te boen 

Babben / bie niet en foube laten Ben alle af ftjeeft te 
boen baer BP foube ftonnen en mogen j geljjft ooft 

jgefcDiebe bat BP’tfelbe meenbe te attenteren: toant 
Bp berflaen Bebbenbe ban be grote toerufïinge ban 
bolftebieboo?Banbentoas?/ toilbe ber Staten leger 
tot Kijmenant befcBanft leggenbe / eens? befoeften eer 
fp meer bolfts? ftregen/ Bopenbe Benluiben eenboo?* 
beel af te fien eer ben groten ftoop öaer bp guam / BP 
Babbe ooft meer bolft uit ^taliën geftregen / fobat* 
men acBte bat BP toel omtrent 30000 mannen flerft 
toerbe geacBtts3pn/ baer onber begrepen 5 of 6000 

paerben/ 3ijnbe meefl al oube erbarene en ftloefte 
folbaten. <©e ^2ince ban parma toa@ fün<©berfle 
Euitenant en ^tabBouber/ ©ftabio »©onfaga <©e* 
nerael ober Bet paerbe-bolft/ gieter €rnfl <©?abe 
ban jBanffelt toas? JBaerfcBalft ober fijnen leger/ 
be «öjabe ban 25atlapmont <©enerael ban ’t gefcBut. 
€n elft Babbe fijn bebel / BP Babbe bele erbare ©ber* 
flens? Bp Bem/ bie te boren Bier in Jleberlanb ge* 
bient Babben / als? ben l^eeretian 2$illp / JKonfb?a- 
gon en bele meer anbere/ ooft bele j^eberlanbfeen 
25o«rgoinfe Ijeecen. ^©en leflen ^julp 10 BP met al* 
le fijn macBt geftomen omtrent 3Cerfcljot / met boo?* 
nemenom be0 anberen baegs? ber Staten leger te be* 
fPlingen en aen te taflen/ Bopenbe toeberom bicto* 
rie te beBalen gelöft bp ©emblourö: maer be «©zabe 
ban Boffuoberfleen generaelban ber Staten leger/ aan ie» 
Ooubenbegoebeo’b?einbenlegere/ enuitgefieltljeb* 
benbe fijne toacBtsn/ toetb ban be aenftomfte ban §an §1 
©on^angeabberteert/ toaeromBP toel op fijn ïjoe* Staten 
be toa.ö / ben boanb bertoacBtenbe / Bsbbenbe in Tc 
25ufcabe geleib 5 of 600 EccBibufiers? / en belaft “n 

Bebbenbe bat ber Staten toacBt/alo BP ben bpanb ge* uait eert 
toaer toerbe/ foube foctftene? acBtertoaetö toijeften 
totte gene bie in 25ufcabe lagen/ geltjft gefcBiebe/ bocB rautpnV 
©ongans? bolft quamenmet fulften furie aen/ bat s«- 
fp ooft na eenige toeberflanb moflen toijcöen / baer 
op be feibe te ftoutergetoojben 3ijnbe/ beben een ge* 
toelbigen aenbal op ber Staten ruiterpe en licBte 
paerben / bocB 3P flonbefen ftloeftelijft toeber / en 
Boe toel fp toat boo2beeï0 toonnen / toerben fp terflonb 
berflerftt met beefe paerben/ fo bat fp ©ongans? 
bolft be Igepe beben beclaten. ©e ©ngelfe ©olonel 
jkorits? toa0 maer een uuteteboren in’t leger gefto* 
men / en bebe met 3ijn bolft ben bpanb groten toeber* 
ftanb/ fo ooft be ,§cftotten onber ©olonel ^tuarb / 
en generalijften alle be ©uttfen en jpranfen betoon* 
ben toel batfe meer bp fulften Banbei getoeeft toaren/ 
en Boe toel ©on Slan met getoelb toilbe quijtof bob* 
bei fpelen/ fenbenbe gejtabig berfcB bolft bc fijne te 
ftulpe/ fo en ftonbe ftp niet boo?b:eften. ï|etgefcBut 
toefenbein ber Staten leger/ bebe ooft gróte feftabe 
onber ©on gianö bolft. ©efe feftermutfinge buirbe 
toel omtrent acftt uren lang/ en toas?eenen feetfte* 
ten bag* €en leflen ftebben 3P moeten aflaten en . 
met fcftanbe bertreeften / latenbe beel boben (eeni* 
ge feggen ban omtrent 800/ fommige meer als? 
1000) opbeplaetfe/ enmebenemenbe feer bele ge* 
quetfle» ©it toas een feer felle feftermutfinge. ©aer 
toaren fommige bie ben <©?abe banSSoflUnaerga* (foi.^.> 
ben / bat fo ftp met alle ’t bolft uitte befeftanfinge gefto* 
men Babbe bat BP ^on 2Ban0 bolft met groot boo?beel 
foube gefïagen Bsöben: ban anbere ftrijg0-erba* 
rene ©apiteinen / feiben bat BP ftsm feer toijfelijft 
baer in geb?agen Babbe/ niet toillenbe B^t geBele 
Èanb in perieul (lellen / fo Bet mifluftt Babbe. 3©ant 
Bp en toa0 ooft baer toe niet fo toel boo?fien ban boet- 
bolft / alfl toel beretfle/ en Babbe feer ftloefte ener* 
barene folbaten/ ais? flnjböare Boofben tegen/ be 
toelfte niet anbers? en focBten ban bat fpfe op Bet 
biacfte-belb na Baren toille Babbenmogenaentaflen. 
©e0 anberen bacaö i0 BP bertroeften / niet toel te 
b?eben 3ijnbe ban be fcljabealbaer geleben. J|p io ftekt 
getroeften na ’t lanö ban karnen toe/ Bemlegerenbe metb?r* 
itt een flerfte fcBantfe bieeertijbö bp<©aö?iel©erftel* 
lion eenbermaert Bnjgöman toaögeojbonneert. ©n S 
’t fcBeen of Bp boo? een toijle tybs? befenfibe oo?log 
toilbe boeren/ om fo be Staten Baer gelö te boen 
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Het twaelfde Boek. 157$. 
confumeren/ acfjfeÊnbe featfe fo groten menigte ban1 
bolb niet lange en fouDen mogen IjouDen / als De l$ec>- 
tog CafimiruS Daer bp genomen joude toefen / bP 
fctoeef aen Den Coninh feer crnfitge brieben/ enen 
toifi niet toat f)et beduiden mocbtc Dat bP een lange 
tijö ban CfcobeDo geen brieben en baDDe ontfangen/ 
en BpfoUmreerbe feer om fijntoeDcrbomfie/ DocfiDe 
Coninh baDDe fulr niet raeDfacm gebonDen / maer 

cobe, öaertoerDe gepractifeert (fomen namaelS beeft ber? 
&a in fiaeft/) Dat bp D002 lafi ban Den Coninh en beleid ban 
«©pan^ suntomo perej Secretaris ban &tate ban Den Co* 
JjJJJg' uwh op oen abonö na buig gaenöe ban bijfoffeS Daer 

6 toe gefielde of gebucrDe (Cratoanten / omongelt en 
D00D geftehen toerDe/ Door uitdruchelijh bebel ban Den 
Coninh / Die ’t felbe onthenDe / Daer uit namaelS 
grote f toarigbeid ontfiaen iS: Doclj alfo Dat onfe ma? 
terteniet aenengaet/totl ib bier ban geen border ber- 
maen maben/ Dan alleenlijh Dat bp Die Den Coninh 
DenraeD gaf om De fiebteban JJeDedanD te genefen 
boor bier en ftoaert/ Dat Defen^octoo?fegibbanDe 
felbe pillen is geftorbcn/ DïebpanDeren beeft totllen 
reten geben/ na’t fpreehtooord: 

Hy is gevallen in de gracht, 
Die hy voor anderen had gewrachf. 

scccfcsot ^en 7 ^ugufft beeft De 25o?ggrabe ban €ient/ 
ingeno» ban joegen öe Staten ingenomen De jïab banger? 
SE fcbot / Daer binnen lag een Bende fjtaliaenfe peerDe- 
iw* dooi bolb onDer $Bmio pagano/ en ttoe ©aenDelen <®utt» 
öm fen De toelbe nicefi al D00D gefmeten toerDen Die ’t niet 
JaJe m bonDen ontlopen/ De ,HitaD toerD geplonDert en toe? 
üan Der berlaten. ^aer na jün De ^pangiaecDen Daer me? 
^rat/en Derom in gebomen en Ijcöüen boorts De refie Dat D’an? 
5SSfm öere gelaten IjaDDen'gerooft/ Debo?gerenDooDflaenDe 
^>pan» en Doorfïehenbc/ fïahen boorts ’t bier inde felbe ^teDe 
stam^ enberlictenfe. 
Scn Omtrent Defen felben tijD ijabbe De ücere ban 
*«. Cbampangp ban langer banD uit baet ban De <0ere? 
ïiauD. formeerde Religie / gefocbt aen fijn fnoer te trecben De 

<0eeffeiijbbeiD banBruffeï/ DiebanDeCancelrpeof 
raccrn» ’t ^ofj^obinciael en eenige aenftenïijhe borgeren Der 

DdbaT booifj^taD/ en beeftfe feer opgehitfi tegen Die ban 
cfjara^ Deboorfj ïJeligie/ fo bele bem mogeUjhtoas/ bun 
pangpenfcggenDe Datje om geen fabe tertoerelDDïebenobcrs 
SfL tornen fouDe mogen en behoorden te gedogen/ nocbte 
Dm buu toe te laten eenige bcranDeringe in DeJRÉeligie/ maer 
*»« «■, botiDen op De ttoe poincten Die De graten 

^enerael altijbö berblaert IjaDDen onberbrehelijh 
te fullen onderhouden/ te toeten De onDerfjouDinge 
ban De heilige Koontje Catljolijhe Keligie / en De 
geboorfaernljeiO DesConinr/ en Dat fp Die ttoe band? 
babendeen Daer bp bafielph perftfïerenDe/Deboorfj 
jiabban puffel ban fijne iBajejïeit in genade geno* 
men fouDe toorDen. €n om Defe banDel na fijnen fin 
te [brengen / beeftmen gefocbt Den Deere SMonifüiS 
ban Den tempel ï^eere ban Co.’beeb/ met fijn bolb 
(toefcnDe ï^obanDfe Compagntcn ) uit 2S?uffd te 
brijgen / en 00b Die ban Den <©2abe ban 25offu / boo?^ 
toenDenDe Dat Dit toaren folDaten ban Defe ÊanDen en 
Datfe Daetom beter tebelDe in’t Seger DienDen om 
tegen DenbpanD getouibtte toerDen / enDaerentuf= 
feben fouDernen binnen 25?u|frl leggen De Compag^ 
«ren ban De ï|eereban Deese/ Die Doen toaren boo? 
De pooien ban 25?uffel. TDit berbolg is feer bebig ge- 
toeejïboojDe Catbolijben/ foaen Den CertSbrrtog/ 
ais Den ïiaDe ban ^tate en Staten »©enerael / maer 
liet is feer aerbtglijb berbinDert getoeefi D002 Den 
p>inceban#rangten. boo2f3l^eereCbampan^ 
gp ’tbooft ban Den nabolgenDe aenfïag / fienDe Dat 
Dcfe p?actijbe niet en toilDe gelueben / fo bp gaerne ge^ 
ften baDDe/en Datmen onDertuffeben alnjDS befig toas 
om te refolberen De ïSeügionstocDe/fo ontboot bP D002 
bjicbenDeni^ecreban 3|ee5e/ Den J^eere jDarquijS 
ban Bergen/De ï^eere ban <©IijmeS/ De ^eereban 
Bajfignp/ ^one DeS ^eeren ban Boujrtel Datfe tot 
Bmlfcl fouDen bomen om De Eigue onlanr bp benlui= 
Den onttoo?pen/ te tebenen. <Defe jonge J^eeren niet 

merbertbe ’t beD?og ban befen ouben DeurtraptenBos/ 
trecben Dertoaerts/ en Defe Sague toerD onDer ben 
en bele <6ee(ïeiijbeeh€Delen enanDere ban aiDerlep 
qualiteit gefloten en getebent / ’ttoelb geDaen 30n- 
De/ fo toerD Daer geb?acbt een lang gefdj?ifteofföe* 
monfïramie aen Den€ertsbertog/ bouDenDe in Den 
name ban De <©eefïc!ijbe/ €Dele/ iBagtffraten en 
ban De <©emeente ban Bmffel. ^efe toerD alDaet 
böo?gelefen en men app?obeertfeen binDfe goeDDat? 
menfe alfo fal p?efenteren / en alle Defe jonge lieren/ 
bergefelfcbapt met bele anDere perfonen in groter 
P?acbt7 3ijn t’famen gegaen na bet ^.taDbuis en toer* 
Den gebolgt ban een grote menigte ban bolb / Die niet 
entoijfen toatterte Doen toas : in’t^taDbuiSgebo* 
men 3ijnbe/ bebben De jBagiflraettoiilenbetoegen 
Dat fp terjionD in beguamen getale fouDen bertreeben 
na Sinttoerpen / om fijne l^oogbeiD te p^efenteren Dè 
boo?f3regue(ie / gebniibenDegrote Dreigementen/en 
feggenDe Dat fp De geljele gemeente aen baer fijDe baD^ 
Den fo 3P’t felbe toeigerDen/ De iBagifïraet baer in 
Defefabe/ fo botoberbomenDe/ feer perplerenber? 
(lagen binDenDe/eifcben uttjïel tot DeS anDeren DaegS/ 
om ter toijlen fulr te communiceren/ Den SeDen/19 
fatten en ^cbutterpen Der boo?f3 ^taD/ alfo Defe fa? 
be ’t ganfebe licljamt aenginb / fulr is bun getoeigert 
getoeeji: maer bertreebenbe De ^eeren p:efenteer? 
Ders boorfj bebbeit De boo?noemDe|iagijlratenan? 
Dermaeis geDreigt/ feggenDe Dat fp toijïentoatfpte 
Doen baDDen/ Daer op fijn eenige ban be<©emeente 
toegelópen/ toillenDe toeten toatter te Doen toaSeft 
toatteromginb/ fienDe baer jBagtjlratenfoD?oebig 
en treurig uttbomenDe/ en borenDe Defe ^eeren fo 
boog trotfen en Dreigen. <®c fabe toerD ontDebt/ en 
men las Defereguejle openbaerlrjbboor alle Den bob 
beDie Daer toaren/ en alfo in’t lefïebanDe felbe re? 
queffe berbael gemaebt toerD ban De jlaD ban ^a? 
rijs / en gefeiD Dat Die ban Brujfei/ óob toel een 
böorbceltbeboorbente toefen ban De anDere ^teDen / 
foquam DaerterjïonD fulben rumoer onDer ’t bolb/ 
feggenDe men toilDe Die ban De Religie ooft ombren? 
gen geiijb alfmen De hugenoten geDaen baDDe binnen 
parijs/ ten tijbe ban De bruiloft DeS Comnr ban 
.pabarre. €lb riep om feer Dat fulr baer meninge 
nieten toas/ begaben fieb terjionD in Detoapenen/ 
fotoel borgerS als folDaten/ en alleDeborgevStoa? 
ren De requefie tegen / feggenDe Dat ben meninge 
nooit foDanig toas getoeeji / maer Dat 3P luiDenm 
alles toilDen obeDieren en geboorfamen De bebelen 
en ordonnantiën ban fijne ^oogljeiD / Den utaDeban 
Staten en Staten (©enerael. <©it rumoer liep ter? 
jionD alle De ^taD Door / en alle De jonge lieren 
toerDen terjionD gehangen/ De l^eereban Cbant? «nmer 
pangie berbergDe bem fotoel Dat bp niet gebonden en 
toerDe boor Den Derden Dag Daer na/ menonDerfocbt fcwen 
feer neerjiig toic Den infielDer toas ban Defe reque? Binnen 
(ie/ en men bebond Dat bet toas Cornelius 3©eel? 
mans eertijds <6rifTierban Dekraten / ennuïiaeD “a7r ^ 
ban BrabanD/ bP toerD mede tot Bruffel geban? uangen. 
gen en meer andere met bem. Cbampangp en 
<Ö5limes toerden na <0ent geboert/ alfo bP 00b be? 
fcbuldigt toerDe ban ’t gene Daerom nocb berfebei? 
Deni|eerente <©ent gehangen faten/ DenjBarqupS 
ban Bergen en Baffignp toerden Den 16 Stugufii 
tot Slnttoerpen gehangen gebracht / De 5|eere ban 
ï§ee5e machte bem op te bluebt/ bP toerD berbolgt 
Docb bp ontquam tuffcljen Bruffel en Sïnttoerpen/( 
en men feide DatbP na Bergen in l|enegoutoetoaS 
gebluebt/ bp Den hertog ban Sülencon/ Docb fulr 
toas niet fo / Den roep toas Dat Cbampangp een 
boornemen baDDe om eenmoort aen te richten / niet 
alleen tot Bruffel / maer 00b elders / De boorfcb?eben 
jonge poeren/ toaren meeji bp gebracht/ Door ben 
ï|eere ban Cbampangp / toant fp niet en toijientoac 
fp Deden/ en 3ijn meed naderhand los gelaten/ De 
Hcereban i|ee3e Die een hooft DerCatfioiijhentoaS/ 
baDDe toeintge Dagen te boren in ’t leger getoeeji / om 
alle De genen ban’t leger te betoegen om Den üeligions 
brede niet aen te nemen/ Deboorf? requefie Die Defe 

jonge 
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jong t Hoeren Bp be fBagtffraet ban 25?ujfel toilbcn 
gepjcfenteert DeBBen/ toagluibenbeatë bolgt: 

Aen fijn Hoogheid. 

Re op De A Lfo de Provinciën en Landen van herwaers-over 
M *• binnen defe twejaren zijn t’famengeunieert om te 
wederftaen en t’extirperen de tyrannye van deSpan- 

reecr re> 
1 gen Die 
taan De 
ISefojie- 

■ 

tiaem 
trau Die 
©jntTi Jaerden en hare adherenten, op tweexpreiïecondi- 
nen De tien merkelijk by elk Landfchap en Provincie in’t 
JilSagi’ aenkomen onderfproken, te weten : in den eerften 

ïteefecfr*’ datmen immers in de 17 Landen van de 17 foude 
onderhouden de oude Catholijke Roomfe Religie, 
en egeen anderej en tentweden: datmen ibude on¬ 
derhouden de behorelijke gehoorfaemheid van fijne 
Majefteit als Prince en Heere van alle de Nederlan¬ 
den , waer af by eenige van Braband hare goede me- 
ninge opentlijk is verklaert, en daeraf geprotefteert 
geweeft in’t naelllefte articul van de ^jUfltfïcattC balt 
ben aentafï ban eenige l^eeren: dat ook het vierde ar¬ 
ticul van de Pacificatiegemaekt tot Gent, tuiïchen de 
Staten van de voorfz 17 Landen ter eenre, de Ex¬ 
cellentie van de Prince van Orangien, en de Staten 
van Holland en Zeeland, met hare geaflfocieerde ter 
anderezijden, inhoud bat fliCt gcOOjlOft/ nOCptOe^ 
gelaten ié/ pemanben ban toat Lande, conditiën of 
qualiteiten hy fy, iet te attenteren herwaers-over bui¬ 
ten Holland, Zeeland en haergeaflbcieerde plaetfen, 
regens de Catholijke Roomfe Religie en exercitiën 
van dien, noch yemand tercaufe vandienteinjurie- 
ren of irriteren, met woorden, met werken, noch 
met gelijke aden te fchandaliferen, op pene van ten 
exempel van alle anderegeftraft te worden als pertur- 
bateurs van de gemeine rulle, waer op geen klaerder 
en fekere interpretatie en verltand kan geinventeert 
worden dan in den Placcaet van den 22 SCp^ilitf atWO 
1578 binnen der Had van BrulTel gepubliceert, op de 
nieuwe declaratie van de onderhoudenilïe van de 
voorfchrevenPacificatie, en nagevolgde verfekerin- 
ge by uwe Hoogheid, de Excellentie van de Prince van 
Örangien en den Raed van Staten daer op gehoort, 
wefende de Staten Generael in ’t difpofitijf, dat dit en 
met defe exprelïe woorden is feggende: <©ie$ noclp 
tan$ niet tegenftaenbe tsf tot ono Bennie geftomen 
bat onbet ’t betel ban licentie militaire / en be biberfL 
teit banbentegenbjooeörgentijb/ fommige petfonen 
fien beeboebett rjeBBerï en nocö bagelijr berboebecen 
beblooiïetef en ker&enmetooB fommige <0eefïeltjïie 
petfonen obeciaftig te ballen / committetenbe ten op= 
fien ban bien btberfe tnfolentien/ obertoilligljeben/ 
en fcljanbelcufeacten/ alöpjebicatien/Doubjelijben/ 
boopfeliS: en anbete eretcitien op bemanteceban be 
nieubie Keligie/ t’onfen gtoot leebbjefenen tegen be 
goebe mentnge ban ons en be generale Staten. Waer 
uit merkelijk blijkt dat onder de fchandaleufe a£ten 
ook in de eerde plaetfe begrepen zijn alfulke predica- 
tienalfmen nu wilt vóórtbrengen. Voorts meer houd 
de voorfchreven Pacificatie noch in datmen terllond 
na het vertrek van de Spanjaerden en hare adherenten 
als alle faken in ruft en verfekertheidfoudenzijn , de 
Generale Staten fouden worden vergaert in der ma¬ 
nieren als gefchied is geweeft ten tijden dat wijlen 
Hoogloftelijker memorien Keifer Carel de vijfde de 
opdracht dede van defe Landen, in handen van de Co- 
ninklijke Majefteit, om te Hellen ordre ook in ’c feit en 
de exercitie van Religie in Holland, Zeeland, Bom¬ 
mel en diergelijke plaetfen, fonder dat als doen ooit 
yemand van de voorfz Staten Generael heeft mentie 
gemaekt van eenige exercitie van nieuwe Religie te 
hebben,elders dan in Holland,Zeeland en plaetfen met 
hen gecaffbcieert : gelij kook de eerfte unie van de iy 
Provinciën in druk uitgegeven den 10 dagvanjanua- 
rio i V 7 7 daer mede is conform , en indien men de 
twe voorfz conditiën nieten hadde willen geloven, 
t’onderhouden, en fouden ontwijffelijk, niet een Pro¬ 
vincie gekomen zijn ter affiftentie tot die van Braband 
of totter unie ten einde voorfz, en hebben daerom alle 
de voorfz Staten fo wel van Holland, Zeeland en hare 
geaiïbcieerde, als andere, niet alleenlijk gelooft de 

II. Deel. 

voorfz pacificatie en unie te onderhouden , maer ook 
t felve folemnelijk met opgerechte vingeren gefworen, 
waer mede dat ook accoordeert het eeuwig edidt op’c 
accoort gedaen met Don Johan gepubliceert te Bruflel 
den 18 February 30001777, ondertekent byde Ara- 
bafladeurs van den Rijke, en devoorlz van Cleven,en 
ook van wegen de Staten , daerin de Staten voorfz re- 
fpedtivelijk hebben gelooft op hareconfeientie, trou¬ 
we, en eere voor God en alle menfehen ons voorfz H. 
Catholijk, Apoftolijk en de Roomfe gelove, t’onder¬ 
houden en doen onderhouden , alle welke folemnitei- 
ten en verfekeringe gefchied zijnde voor het vertrek 
van de felve, is terllond op den naem van de Generale 
Staten uitgegaen de twedejuftificatie waerom de felve 
Staten hebben de wapenen aengenomen tegan Don 
Jan, met noch een boexken geintituleert biaeracl)tige 
antbJOOjbe/inhoudende in’t 14 articul defe woorden, 
ja recrjtfïcec&enbe tegen be pacificatie ba^ <0ent/ be 
bjel&e be boo.2f5 Staten/ jaooB fijne |Baj. en «Don 
füfian rnebe fjabbe booehiaer moeten fjouben in ber* 
fcljetmemorien/ altftoefenbe een faliebic paerlkbec 
eeren/ becBintenijfen/ en eeö/ confcientie/ en faligljeib 
aengaet/ en in’t felve boexken zijn ookgeinfereert 
twe brieven byde voorfz Staten gefonden, aen fijne 
Majefteit, den eerften van den 14 Augufti, en den an¬ 
deren van den 8 Septembris anno 1777. in druk uit¬ 
gegeven met Privilegie van uwe Hoogheid als Gou¬ 
verneur, die hen principael fundament namen daer 
opdat Don Jan niet en heeft onderhouden devoorlz 
pacificatie van Gent , met ook prefentatie aen fijn 
voorfz Majefteit, van te willen perfevereren in de 
voorfz Catholijke Roomfe Religie , daer-en-boven 
de antwoorde gedaen by de voorfz Staten op depro- 
pofitie van deGrave van Swertfenborg,als Ambaffa- 
deur van de Keiferlijke Majefteit, uitgegaen in druk 
in’t Latijnen ook onder privilegie als voren , mitf- 
gaders alle den handel metten voorfz Keiferlijke Ma¬ 
jefteit by de voorfz Staten tot noch toe gehouden, 
met ook de Oratie of vertoog by de Ambaffadeurs van 
de voorfz Staten gefonden in den Rijxdag tot Worms, 
binnen driemaenden herwaerts in Latijnfe druk uit¬ 
gegaen , fijn op de felve twede conditie gefondeert, 
ja uit dien dat binnen eenigen korten tijd herwaers 
vernomen zijn geweeft eenige voorilellen of attenta¬ 
ten tegens de voorfz Catholijke Roomfe Religie en 
exercitie van dien buiten den lande van Holland,Zee¬ 
land en de geaiïbcieerde plaetfen , fo is uitgegaen het 
Placcaet geintituleert: «Djbittatttie CU nleubje «Decla- 
ratte/ $c, banbateben 20 3fip>iUö anno 1778 Bpbe 
toelfte fcfjerpeliifte fcooeb Bebolen eenen jegelijB fien na 
be boo:f5 ^actftcatte te reguleren/ en ben<DfftctetiS 
tegen be obcetreöetöteptoceberen Bperecutiebanbs 
pene in beboo2f3j9actfteatie Begrepen : en tot meer¬ 
der verfekertheid van een jegelijken is in’t felve Plac¬ 
caet geordineert alle Officierenen Wethouderenvan 
alle degene die redderende zijn onder hen jurifdiótie , 
af te nemen den (blemnelen eed van t’onderhouden 
de voorfz Pacificatie, Declaratie en Afleurantie, en 
dien achtervolgende is van fommigeGeeftelijkeper- 
fonen by den Officieren en Wethouderen der voor¬ 
fchreven ftad van Bruflel den felven eed geeifcht en ge- 
effeólueert geweeft, en dat meer is, hebben uwe 
Hoogheid als Gouverneur Generael, en de Excellen¬ 
tie van de Prince van Orangien als uwen Luitenant, 
en Gouverneur particulier in Braband , op den 20 
January killeden gelooft, ook onder folemnelen eed 
op de grote puye der voorfchreven ftad gedaen , hem 
te reguleren na de inhoud van de voorfz pacificatie, 
befonder heeft de voorfz Heer Prince in delen eed ex- 
preflelijk gefworen de woorden, en iufgdtjft$ttiptC 
reguleren na be pacificatie ban <G5ent / en funber* 
linge na ben 4 articul bet felbec: Gelijk ook zijn 
Excellentie voor fijn kom ft na Bruflel fchriftelijke 
Declaratie en gelofte by fijn eigen hand onderte¬ 
kent heeft gedaen , van niet te gedogen dat eenig at- 
tentaet of fchandael foude gedaen worden tegen de 
gemene rulle, en in’t befonder tegen de Roomfe 
Catholijke Religie der fel ver , welke fchriftelijke 
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gelofte fijnder Excellentie in fijn voorfz folemnelen 
eed ook gerepeteerc heeft, alfo ook de Gefanten van 
de voorfz Staten Generaelaen fijn Excellentie om te 
komen in haerlieder vergaderinge, volgende haer in- 
ftruclie in date van den 6 September anno 1577. be¬ 
laft waer , op fulke conditiën met fijn Excellentie te 
trakteren, boven dien dat de exercitie van de oude Ca- 
tholijke Roomfe Religie is in Brabandby allen Offi¬ 
ciers , Magiftraten en alderhande Rechters hoe groot, 
hoe klein die zijn,is als de oude onverbrekelijke onder¬ 
houden coftumen en ufantien immemoriale, by den 
inkomft des Heeren des Coninx in Braband gelooft en 
met eede gefworen, fonder daer tegens te doen of te al¬ 
terneren in eenige manieren, in conformiteit van wel¬ 
ke hebben de twe Leden van de voorfz ftad van Bruf- 
fel, te weten,den breden Raed en de negen Natiën on- 
lanks ook by hunne opinie verklaert, dat fy perfifteren 
in’t onderhoud van de voorfz Pacificatie, fonder ee¬ 
nige vernieuwinge. So ift dat die van de Geeftelijk- 
heidderfelver Stad, de Heeren en Rade van Braband 
metten Suppoften van dien , eenfaemlijk de Heeren 
van de kameren van rekeninge in Braband, de Wet- 
houderen, Edelen en Heeren van den breden Rade, 
metten goeden mannen van wegen van de negen Na¬ 
tiën, der ftad van Brufiél, mitfgaders de Colonels, Ca- 
piteinen , Hoofcmannen , Dekens en gefwofenen van 
«e vijf Gilden in der fel ver ftad, en de goedwillige bor- 
gersvan dier, wefende liefhebbers van hunder zielen 
faligheid, van de gemeine rufte en van de voorfz ftads 
welvaren, gefworen vyandenvan deSpanjaerden en 
hareadheremen , fo fy van den eerften afgetoont heb¬ 
ben , ootmoedelijk biddende en verfoekende, dat uwe 
Hoogheid, de Excellentie van de Prince van Oran- 
gien , metten Heeren van den Rade van State, en van 
de Generale Staten gelieven te blijven byen aen alle 
folemnele beloften, fonder daer afin eeniger manie¬ 
ren te fcheiden van de exercitie van deoudeCatholij- 
keRoomfe Religie, het ware bypredicatieofander- 
fins binnen der voorfz ftad van Bruflel en der gemein- 
tedcr felver te gedogen, het waer onder ’tdexel van 
eenige Religions vrede of andere conventien, of ook 
by andere nieuwe vonden, die eenige nieuwe onge¬ 
rufte en ongedurige Geeften dagelijx ftuderen in re 
brengen , tot gehele ruïne en bederfenifte van defe 
Landen, daer byzy opentlijk betonen gelijk een jege- 
lijk verftandigmach fporen en merken, niet te welen 
vrienden of liefhebbers van den Vaderlande : maer 
wel vyanden , die bevinden dat beide de gefworen con¬ 
ditiën louden te niet gedaen worden , te weten : de ou¬ 
de Religie endegehoorfaemheid van de Coninklijke 
Majefteit; maer ook arbeiden defe Landen te houden 
in fiavernie van eeuwige oorloge en contributie rotter 
felver, en alfo nemmermeerte geraken tot peis en vre¬ 
de, die alle de felve Braband en Bruflel fo noodelijk 
is, alseenen jegelijkisopenbaer, en indien eenige au¬ 
ditie, exercitie van nieuwe Rehgien foude worden 
toegelaten , foude’t felve wefen tot grote verachtinge, 
eeuwige kleinigheid , en goddelole lichtveerdigheid 
van alle defe Nederlanden, by alle uitlandige Princen, 
Potentaten, en Steden, en fonderlingen van de voorfz 
Princelijke ftad van Bruflel, daer alle andere Provin¬ 
ciën en Steden van defe Nederlanden de voorfz gelof¬ 
ten en unien fo folemnelijk zijn voorgehouden, geor- 
dineert en gefworen geweeft, want allen Chriftenen 
kennelijk is, nader verfekertheid en kan den menfehen 
clkanderen op defe wereld niet gefchieden tot eindin- 
ge van haerlieder queftie dan den eed, fo Paulus in den 
brief totten Hebreen in’tfefte aen de letter C. klaer- 
lijk befchrijft, en gelijk dat in vele grote Steden in 
Vrankrijk en onder anderen in de ftad van Parijs, al- 
daer het Paleis en de ftoel van de Conink is, hem heb¬ 
bende gepreferveert van de exercitie van de nieuwe 
Religie, zijn daer door over alle deKerftenheidge- 
recommandeert,en vonden henfelvenin meerder ge- 
xuftheid en profperiteit, dan de andere, die hebben 
eenige n ieuwigheden toegelaten, fo foude ook in allen 
gevallede voorfz ftad van Bruflel daer den ftoel is van 
fijne Majefteit, wel behoren refpedtivelijk geprefer¬ 

veert te wefen, en onderhouden in’t gene des voorfz 
is, befonder ook gemerkt dat de gene die lief- hebbers 
zijn van nieuwigheden, mogen ftille blijven fonder 
vrefevan ergens tegen tem ifdoen , mits der caflatien 
en fufpenfien van de placcaten en ordinantie op de 
nieuwigheden van de Religie gemaekt, en ook dat fo 
verre men toeliet de exercitie van een nieuw'e Religie, 
de andere ook van de nieuwe Religie zijnde, fouden 
van gelijken begeren, en fouden voorts daer uit fulke 
confufie komen te fpruiten , dat fonder apparente gro¬ 
te inconvenienten de gemene rufte niet en foude kon- 
nèn onderhouden worden, gelijkmen aen onfe naefte 
geburen mach merken, alle de welk des voorfz is en 
des uwe Hoogheid metten anderen Princen en Hee¬ 
ren voorfz hier toe fullen weten te voegen wel geconfi- 
dereert, bidden de voorfz Remonftranten ootmoe¬ 
delijk als boven, dewelke doende fal uwe Hoogheid 
der Remonftranten faligheid, welvaert en rufte vor¬ 
deren, en voor God en alle die wereld lof en eere ver¬ 
krijgen. 

fsT 25 bat binnen 25tutoerpen bp p20btfte 02b?ege? 
(ielttoaoop be crercitie ban bcïöc öe Sicligtcn / 

gelijb top berpaelt pebben/ en bat tot bieneinbebie 
banbe <0erefO2mecrbe Heiig te albaer fePere plaetfe ©e®*, 
bpbe|fêagifïratenaengetocfentoaren/om ben era-«ft?; 
fitte te plegen / aïonamempjp/ be Capelie banben^m 
Pafïele genoemt be jjlHoabiten/ ba fjefuitèn PerPe / be turken 
PerPeban be |Binneb?oebero/ be|p?ebitarenenban sttoefen 
«§r. 2Cnb2ieo/ en öaer na ooP be grote PerPcn ban on? 
fee ©2outoen en ^t.^acobO/baer ban be Catfiolij? mterp» 
ben beCporen meejïenbeel ban beberben tot baren «««" 
btenfl befiiclben en afgefeboten too?ben. <&e <0ere? 
fo?meerbe aïöuö gerieft toefenbe/ fo pebben bie ban pen. 
be Confeflfiebanflluoburg aen be jfêagitfraet ban ©ft ba» 
SCnttocrpen reguefien gep?efenteert/ te bennen ge? 
benbe: bat onlanr bp fijn É|oogpeib en Habe ban Van 
^taten febere p?obifione!e ojbonnantie ban Heli? stu^urg 
giono-b?ebe/ inboubenbebtpbomban Heligie en befc" 
publpPe exercitie ber felbertoao uitgegeben / enber pento. 
toelbe Heligionob^ebe 3pluibcn/bicbanbeConfeffie 
ban 3ïuöburg toegebaen/ oob ttiebe erp2effeIpPge?S" 
comp2ebenbeert en bebent toaren / aio’toelbe Heligie mm 
tot bier tpbontoeberleibtoefcnbe/ in ben jare 1530 intern 
aen be ïjeiferbjbe jBajcfleit pooger gebacptetuo ober? S£52L 
gegeben/enbaernaoobinben iare 1575 entotanbe?bÉraunÉ 
retijben/ geconfirmeett en geapp?obeert io getoeefi / dertien, 
en nu binnenber felber ^tab/ in feer groten getale 
ban b02geren/ ingefetenen en fatten aengepouben en « 
met groten pber bebent toerbe/ acfjterboïgenbe toel?« 
beo?binantie/ paer €- C.penfupplianten tot beer?« 
ercitie ban be boo?f3 bare Heligie gebefigneert babben « 
b?ieplaetfen/ namentUjP be Capelie ban beweeg?« 
fepeerbero/ be ^olber ban ben ^eflfcn-buife en febere« 
fepuiren/ maer obermito ben groten getale ban bare« 
gemeinte / en be btberfiteit ban be Jgoogbuitfe/ jpran?« 
copfcn en j^ebcrlanbfe talen/ en be Pleinigpeib ban « 
be Capelie ban be <©20ogfcpeerberO/begroteonbe?££ 
guaempeib ban be folberinge ban be I^effenpiiife/££ 
geenfino getouibelijb 3ijnbe / en be berre bifïantie ban£t 
be febuiren/ toefenbe gelegen aen be eene einbebancc 
ber ^tab / en ben ïtooplieben ban be Cofïcrfe natie /« 
en anbere tongeren in be nientoe ^tab en baerorn?te 
trent toonenbeganfclielijft buiten toeego/ fulrbatfpcÉ 
UengeenfinO geboeglp feonbenbefjelpen/ ennabienc£ 
bie ban be Heligie/ gep?etenbeert <0erefo?meerbe/« 
nu gcnocgfaemfaem toaren geneft/ en bat pare €.ct 
C. toaren geatttorifeert ban fijn l|oogfjeib en Ha?£C 
be ban Staten/ om ben felben fupplianten in pen<£ 
berfoebtnfgelijbO te ar co mm oberen/ baer toe (feg?c£ 
genfe) feer goeben mibbei toaO / mito be menigte<c 
ban be Perben en Ploofiero binnen ber ^tab toefen?£< 
be/ bie men tot elPO gerpbe lieptelijp Pan acrom?£f 
moberen/ fonber beo ceno of beo anberO merPeIpH£ 
Pe fepabe / pinber of-intereft. 3Baerom 3p baben<c 
en berfoepten/ in alber reberentie/ bat Pen gelief?cc 
be / bolgenbebe boo?ffb?eben autorifatie/ pen fupplL££ 
anten metten eerfien te beeften / ban wep Me anberec; 
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„ piaetfen/ namentlijb be 25o?g-iterbe/ De buib ban 
„ *éint 9acoö0 &erbe (Die en BaDDen De <©erefo?meer* 
» De Doe nocD niet) en een plaetfe in De ©?outoen b?oe* 
j> Derö Clootf er / Daer toe p20pijO / op Dat alfo Bare <©e* 
j> meinte niette anDeten Bare mebebo?gereneningefete* 
j> nen/ in alle fitlligljetb/ eenigöeiD en b?eeDfaemljdD 
,> geftouDen too?DenDe/<©oD almachtig beBoo?lij& moclp 
»tenDanöen enloben/ cnatlegoeDe politie onDerBou* 

Den to02ben/ tot toelbaren ban baren € €. en ban 
Der gebeier ^tab. ©pDit berfoeb Bebben Die ban De 
fBagtflraten Der boo?noemDe ban DeConfeffieaen* 
getoefen De herben ban po2tO en ©?outoen b?oe* 
Derö / Diefe Daer toe oob p?opijO gemaebt Bebben. 

s&en 3 gulp 1578. ïjebben De 2$urgemcc(ïeten 
en ^cfjepenen ban Utrecht De Ejeeren beftenen en 
©apittulen ban De bijf ©oDOBuifen/ Doo? tnonbe ban 
jBr. <0ijfbett (€bin / Doen aenDienen / Dat Detoijle Die 
ban De nieutoe Religie/ (fp menen De <©eref02tneerDe) 

cfirp^ feer (ierb toenamen / en op Dtberfe plaetfen binnen Der 
cntian ^§taD p?ebihten / enDattet niet raeDfaem en toaODe 

felbe met getoelD te berf!o?en / Dat oob 3|eer ^uibert 
êri cotv g^ufBuifen/ ©aftoo?ban,§int giacobO föerbe/ ben 

BaDDe boen aenDienen/Dat bP ban meninge toao boo?* 
taen te p?eDiben / op te maniere ban De <©erefo?mcer* 
De föeligie/ fo meenDen burgemeefteren en ^cBepe* 
nen/Dat bp alDien bet Die ban De bijf ©oDOBuifen goeD 
bonDen/ Datmen Den felben l|eer ^uibert ’t felbe fouDe 
toelaten in De boo?f5 fëerbe / fonDer nocBtano De 
25eelDen uit De föerbe te Doen / Datfe Daer meDe Den 

bandelen toeloop en bermecrDeringe banbeboo?f3 nieutoe ïïe* 
om de ligie feer fouDen berbinDeren en beletten / Detoijle De 
jtëerefo?; p0o?f3 ï|cer ^uibert een feer b?eebfaem man toao / en 

toel tot b?ebe/ eenD?acBt en geboo?faembeiD ban De 
©berigljeiD p?cDifien fouDe / berfoctjten Daer toe com 
fent om metten felben Daer ban te mógen BanDelen. 
Hier op hebben fy voor antwoord gegeven den y July, 
dat al waft fo,dathetverfoek van Burgemeefteren en 
Schepenen voorfz niet en fcheen te roeren den vijf 
Godshuifen,dan alleen den hoogweerdigen Heere den 
Aertsbiflchop en deti Archidiaken van Utrecht , de 
welke Heer Huibrecht Duif huifen by eede verplicht 
was, alsin’taennemen van fijn officie gefworen heb¬ 
bende anders niet dan de oude Roomfe Catholijke Re¬ 
ligie voor te ftaen en te leren, de Jurifdiótie van de wel¬ 
ke Heer Hubrecht al willende niet en kan renuncieren 
of byde felfde daervah werden geexirneert: de wijle 
nochtans de voorfz Heer Huibrecht als doe anders ver- 
klaerde te willen predicken en leren, dan hy hier voor- 
maels tot Utrecht gedaen hadde ,en fónderlinge jegens 
deeeremonien en het oude gebruik van de Catholijke 
Roomfe Religie, altoos boven menfehen memorien 
in de ftad, lieden en landen van Utrecht onverbreke¬ 
lijk onderhouden, waer door nafijnfelfs fchrijvenen 
feggen gefchapen ware grote* twift , twedracht en 
bloedftortingeopte fullen ftaen en na te volgen , on¬ 
der de ftad, fteden en landen van Utrecht, ’t welk im¬ 
mers op delen tijd, daer den vyand fo fterk in ’t veld 
was, niet en diende, fo bevonden fy ’t felve ook feer 
hoogte betreffen de vijf Gods-huifen , als wefendedi- 
redtelijk tegens de algemene vrede eti Pacificatie van 
Gent, fatisfadtie van fijn Excellentie daer op gevolgt, 
zijnde patfa de welke zijn Juris gentium > qu<e etiam 
<juibufcunyue koflibut funt fervanda. den eed by mijn 
Heeren van den Hove, Schout, Schepenen en Raden, 
defer Stad ,t’fampt Geeftelijkhcid, Ridderfchap, Hop¬ 
luiden , en gemene borgeren en ingefetenen van tu¬ 
trecht dien conformelijk gedaen, als ook jegens de unie 
van de Generale Staten aldaer gepubliceert -y en daer- 
omenkonnen noch en behoren fy in’taengeven van 
den Burgemeefteren en Schepenen voorfz geenfins 
haer confcnt te dragen , maer alfo ’t felve fo al vorens is 
contrarie de voorlzpacificatie, fatisfadlie en unieby 
hen allen befworen, fo vermanen en verfoeken fy feer 
ernftelijk Schout, Burgemeefteren, Schepen en Raden 
van de ftad Utrecht, dat hen gelieven wilde haer auto¬ 
riteit te interponeren en de hand daer aen te houden, 
darter geen nieuwigheid geattenteert werde tegens 
’t gene voorfz was. Protefterende dat indien door ce- 

feut aen 
bc <t&ce» 
flehjh’ 
Jjciö om 
«netten 
J0a|too_2 

3!acob$ 
iserhe tc 

meerbe 
Ütdigïe 
te boeit 
§>?ebi’ 
hen. 

38nt* 
tooojbe 
pan be 
©elsenen 
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ban be 
'bijf 
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nige negligentie en oogluikinge anders gefchiede,’t felf¬ 
de tefullen redunderen, achtervolgende de Unie,tot 
haer luider latten, offerende allehulpeen byftantden 
Magiftraetyvoor fo veel hen mogelijk was met lijf en 
goed te willen doen, en prefenteren tot confervatie van 
de oude Roomfe Catholijke Religie en eendrachtig¬ 
heid , &c. En was ondertekent 

Lamsweerde. 

"T) €fe amtooo?D cn D^jaegDc Die ban De jfêagk 
•^(traetniet/ Doo?Dien3?meenDen/ DatbpalDien 
BenberfoehöaöDegcaccojDeect getoo?Dcn/ DaetDoa? 
beel b2eDc en eenD?acDtigljeiD onDcc Den bo?gcrcn fou^ 
DepebDen beroo?faefit getoo?Den/obermitsrDeboo?f3 
J^eec 3|upb?ec0t een fonDedinge betoeeglijbe maniere 
ban p?eDihen ober ijem IjaDDe/ enonDerDe bo?gcren 
feeiiieftallig toaiS: Dies niet te min bleef Bpalfobp 
oogiuibinge p?eDilien/Docb Detoijle bp mcenbe Dat om 
fönent toille onminofttoifïin De ^taD fouDe mogen 
bomen / berfoclit lip fijn affcBeiD / fujlinerenDe Dat l)P 
fijn felbe 3toa& bebonD / en niet meer en mocöt gelijfe 
fip Plag / Daerom Ijp De heeren ban fijnen Dienft toajf 
beDanfecnbe / begecenDe Datfp na een anDet ^ienaec 
toilDen fien / bo?Der öcm felben (tellenDe in alle ge* 
f)oo?faembeiD onDec Daer atë fijn (DberBciD/ gelijfe 
een goeD intooonöer of bo?ger toebeboo?tt Docö bit 
Beeft Bern meDe niet mogen gebeuren/ alDugrö Bp 
in fijnen Dienfï gebleben/ p?eDiBenDenocB langen tijD/ 
met Btt€Boo?-bleeDober fön Sabbert/ Doel) in alle 
b?pBeib fulb0 BP meenDe bc(t te toefen na ’t getuig 
ban fijne confdentie/ fo BpberblaerDe/ enbattottec (Fo1 
tijD toe / Dat met tonfent ban De ©berBeiD De beelben 
uit De berbetoerDen genomen en BpBdCBoor-bleeb 
acBter liet/ en Doo? Dien Bpeen feer groten toeloop 
ban bolb BaDDe/ fo en toasS Bp notBDe <©eejtelijb* 
BeiD / notBte De J^oofDen ban De <C5erefo?meerDe nief 
feer aengenaem/ maer toel Den gemenen bolfee en 
oob bele treffelijbe perfonen ban alle qualiteit. 

nu De €ert£Bertog l^atBias aen De Staten 
ban ötrecBt oberfanD Bet concept ban Deïïeligionjs- 
b?eDe / Daer top boo? ban berDaelt Bebben / fo biclen 
De Difputen DtbersS/ eenige ban De ftiDDerfcljap meen* 
Den Dat Die ban De «©eefielijbljeiD in De tüeligionf-b?e* 
De fouDen confentecen/ DocB Datmen onDec DeBanD 
fouDe befo?gen te bcijgen 5B?ebicanten ban Die ban De 
confeffie banaHuóburg/ menenDe DatDaerDeaBere* 
fo?meerDe min toenemen fouDen/ en De <tf5ecfïelij&BeiD mtrccöc 
bp De felbe meer beiligfieiDg en feberljeib£ Bebben: 
DocB Die ban De <0eeftelijbBeiD en bonDen ’t felbe niet 
raeDfaem / perfifïeerDen bp De unie/pacificatie en an* ööerop. 
Dere contracten / belofte en eeben boren berBaelt/ en 
isibp generale refolutie ban De Staten beffoten niette gljjp 
bonnen bcrjtaentot eenige bcranDeringc ofbernieu* 
toinge in ’t poinct ban De Religie / 3ijnBe nocBtansS in 
allen anberc poincteh te b?cDen tc blpbenbpDeunte 
en Bet berbonD metten generalen Staten fo folemne* 
lijb beftooren en gemaebt/ en fonDen Bare refolutie 
ober / aen Der «êertgBectog en lüaDe ban Staten Doo? 
Denl|eereen|ïSee|ier5plorisi J|eermale/ Die De felbe 
oberleberDe in SHugufto / (gelpb oob Die ban ©alen* 
cBijnDeBaremeDe alobergelebert BaDDen) Detoelbe 
Den 13 Derfelber / in De Staten «©eneraelgelcfenisf 
getoeeft / fonDer Datter iet op gcfeiD toerDe / Dan Dat* 
men De aDbijfen ban De anDere ©?obincien bertoacB' 
ten / al eermen finale refolutie nemen fouDe. 

^ie ban J^cnegoutoen Bebben Bare refolutieober 
gefonDenaen Den ^ert.OBertog/ maer alfo BP De felbe 
opBielt tot Dat De anDere aDbijfen meDe gebomen fou* 
Den 3ijn / om Die Dan in De generale Staten ober te 
leberen/fiebben fp Defelbe in D?ub uitgegeben/toefenBe 
ban Den inBouD aio bolgt: 
Ty^fYn Heeren, óp heden fijn ons gegeven fekere lec- 
■A-V-*-teren van fijnder Hoogheid met de requefte gepre- 
Tenteert by de Proteftanten van de nieu we Religie, om fanl ^ 
te hebben vrye exercitie van dien, met ook het be- negou* 
worp van fommige articulen daer op gemackt, om op 
dien te letten en advijs daer af te geven. öcc 
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De welke aengaende , om de grote fwarigheid en 

importantie van het feit, en tegen het welke alle gelo¬ 
vige Chriftenen en Catholijken hun behoren tegen te 
ftellen , (onderlinge de welke begeren te voldoen en 
getrouw te blijven Goden de menfehen in hunnen eed 
en beloften. So heeft ons gedocht profijtig te wefen 
en van node u lieden te kennen te geven , onl'e intentie 
en meininge: De welke is, dat wy in geender manie- 
re en verftaen of en willen daer afhoren fpreken: veel 
min geven eenigeopeninge, ingankof confcnttotfo- 
danige requefte enarticulen, om de te feerfchadelijke 
navolginge, noch ook te willen diflimuleren of laten 
doorpafiferen het minftepunéfcken,wefende tot achter¬ 
deel van ons heilig oud Catholijk en Apoftolijk Gelove 
en Religie vandeRoomfe Kerke. Protegerende we¬ 
derom voor God en de menfehen, met de hulpe van 
fijne Goddelijke goedheid,dat wy die willen houden en 
voorftaen ook totter dood toe, en tot der felver einde 
employeren lijfengoed, leven eneere, en al datons 
God verleent heeft,en indien refpecte te volbrengen en 
te voldoen’t gene dat wydaer infchuldig fijn, alwaert 
ook alfo dat alle de wereld hun daer wilden aftrecken, 
en hun felve vergetende fo grotelijkontgaen. Wetende 
en wel bekennende hoe grotelijk dat importeert tot on- 
fe Taligheid, en dat lijdende en toelatende het minfte 
punft, foude brefle genoeg wefen, om niet-alleen te 
renverferen alle orden van J uftitie en Politie(gelij kmen 
dat by der daet in fommige plaetfen genoeg gefien 
heeft} maerook om te enerveren , onder devoetete 
brengen en gehelijk te bederven ons voorfz heilig Ge- 
loveen Religie, wefende die in fommige plaetfen al- 
rede fo jammerlijk te kort gedaen, ons cauferende on- 
fprekelijke droefheid en benautheid, ja wefende tot 
onfer eeu wiger fchande en blame en tot een irreparabe- 
le fchandael, infamie, en achterdeel van alle defe Ne¬ 

derlanden. 
En hoe wel dit fondement behoort genoeg te wefen 

vooralle redenen ; fo ift ook datmen nieten kanlo- 
chenen, dat door de Pacificatie van Gentin ’t derde 
en vierde artieul het punft van de heilige Catholij- 
ke Apoftolijke Roomfe Religie is exprefifelijk eno- 
pentlijk gehouden in fijn geheel voor'de Provinciën 
van herwaers-over, met fekere en fterke hope, ja 
mee klare belofteniffe fekerlijk gedaen, dat als den vy- 
and foude verjaegt wefen, en dat de faken van de lan¬ 
de louden gefield fijninrufte, dat de felve heilige Re- 
lige, door de vergaderinge van de Generale Staten, die 
dan foude moeten gehouden worden, foude wederom 
beveiligt en in ’t geheel ingebrocht worden, in de Pro¬ 
vinciën van Holland en Zeeland en de mede geallieer¬ 
de , of immers ten minften dat daer foude ordre gefield 
worden, aengaende het feiten de .exercitie van de Re¬ 
ligie. So veel te min behoortmen te verdragen of toe 
te laten,dat herwaers- over iet foude gefchieden tot ach¬ 
terdeel van de felve Religie. 

Het isookcertein en niemand en kantlochenen, dat 
by het eeuwig Edift gemaekt tot weder beveftingeen 
verfterkinge van de voorfz Pacificatie van Gent, in 
’t elfde artikel, wy al te famen hebben belooft en gefwo- 
ren op onfe confcientie,trouwe en eere voor God en de 
menfehen,teonderhouden en te befchermen ons voorlz 
heilig Gelove en Religie in als en gehelijk: het welke 
fijn Aften openbaerlijk bekent,geprent,gepubliceert in 
alle plaetfen van Juftitie,en de gehele werelt overftroit. 

E)aer en boven moetmen gedachtig fijn dat de Sta¬ 
ten Generael na hunne gehele vergaderinge en unie 
van de 17 Landen, hebben namaels de felve proteftatie 
gedaen door vele en diverfe brieven , die fy gefchreven 
hebben,foaen onfe Coninklijke Maj.als aende Kei- 
fer,aendeConingenvan Vrankrijken vanPortugael, 
aendeConinginnende Moeder van Vrankrijken van 
Engeland, aen de Hertogen van Savoye, van Loreine, 
vanCleve, vanGuife, enfinalijk aen alle Princenen 
Potentaten by naeft van alle de Chriftenheid. d’Welk 
verbalijk, fo in volle vergaderinge van de Generale Sta¬ 
ten, als in’t particulier dikmaels verhaelt en vernieut 
is, en dat mede in de tegenwoordigheid van de Legaet, 
gefonden wefende van onfen heiligen Vader den Paus. 
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Alle welke verbondinge, brieven en proteftatie, en 
mogen noch en ift ook niet geoorloft te niet te doen, te 
herroepen of te veranderen, ten fy dat wy willen ge¬ 
houden worden voor meinedige, en van eenyegelijk 
geacht als het infaemfte volk des werelds. 

En of ware dat de gealieneerde en afgeweken van 
ons heilig Gelove en Religie,fonderlinge die van Hol¬ 
land en Zeeland, wilden voor niet houden en van 
geender waerde de voorfchreven refcriptien en prote- 
ilatien, en ook het voorfchreven eeuwig Ediftopde 
beveftinge van dien, als daer in niet geconfenteert heb¬ 
bende (de welk fy nochtans niet en fouden konnen ge¬ 
heel goed doen ) moeten nochtans door rechte redenen 
gedogen dat de 1 5 Landen van ’t beginfel met malkan- 
derenvereenigt, (hebbendemet eendrachtig confenc 
en overkominge voortgegaen in alle hun affairen en fa¬ 
ken ) hun woord houden, en hunnen eed bewaren. 
Aengefiendat fy felve fo naerftelijk willen in het hun¬ 
ne blijven en houden ; fodatter tot nu toe geen Gee- 
ftelijk perfoon bekent als fodanig , en heeft in hun 
quartier verfekertgeweeft nochfonderperijkel. Niet 
tegenftaende nochtans alle de verbinteniflen, allian- 
cien, en U nien over beide fijden gefloten. 

Daer is nochtans fo veel af dat fy hun niet en konnen 
excuferen , van te hebben geconfenteert, gefworen en 
getekentde Unie namaels fo folemnelijk gemaekt en 
beveiligt door de Generale Staten, en noch veelmin 
de verklaringeen ratificatie van dien, gemaekt en uit¬ 
gegeven tot hunlieder verfoek, by de welke niet alleen 
het felve punft van de Religie en is voor al en principa- 
lijk voorgehouden en geconfirmeert en beveiligt,maer 
ook alle Geeftelijke en Catholijke verfekert en be- 
waert. 

En niet alleen en is in defe Aften particulier het 
yoorfz punft vande Religie altoos uitgefleken geweeft, 
en geprotefteert dat altoos geheel,flerk,en on verandert 
fal blijven, maer ook de Generale Staten in allen hun¬ 
nen proceduren hebben dit felve gemeintineert enon- 
brekelijk willen houden. Ja dat meer isopditpoinflen 
fundament fijn fy gekomen in traflaet van accoort en. 
eendrachtigheid. 

Ja felve mijn Heer de Prince van Orangie in fijn eer- 
fte inkomfte herwaers-over, heeft met groter folemni- 
teit en uit goede neerfte belooft en gefworen, fo wel 
voor hem felve,als voor de voorfz van Holland en Zee¬ 
land , dat navolgende de voorfz Pacificatie van Gent 
(om te gebruiken de felve woorden ) fy-lieden nieten 
fouden gedogen noch verdragen, datter in eenige ma- 
niere foude iet geattenteert of voorgefteld worden te¬ 
gen de gemeine rulle, en merkelijk tegen de Catholij¬ 
ke Roomfe Religie, en de exercitie van dien. Ja dat fy 
fouden helpen kallyen en ftraffen , alle de gene die fou¬ 
den willen door eenig fchandaleus werk of publijke 
aenllagen in eenige manieren beroeren de gemeine 
ftilligheid en rulle. d’Welk al is blijkende by Aften on¬ 
dertekent by fijnder hand, conform d’incentien die de 
Staten altoos gehad hebben,datle nimmermeer en fou¬ 
den toelaten of gedogen eenige andere exercitie van 
Religie in de Landen van herwaers-over. 

Daer en boven mijn Heere de Eertshertog Mathias 
in fijnder ontfangeniffe tot het gouvernement, heeft 
folemnelijk gefworen te mainteneren en te befcher¬ 
men in de landen van herwaers-over de voorfz Religie 
en d’exercitie van dien. En dat de Pacificatie van Gent 
fal onderhouden worden in alle haer punften enarti¬ 
culen, fonder in eenige manieren die te mogen over¬ 
treden of violeren, onder wat pretext en couleur dat 
loude mogen wefen. 

Heeft ook’t felve mijn Heere de Prince van Oran- 
gien belooft en gefworen, aenvaerdende den ftaet van 
Luitenant Generael Dewelke fijn al Aften diemen 
niet en kan lochenen , om dat fy gefonden fijn aen alle 
particuliere Heden in defe Provinciën, en de copie van 

j die in ’t Latijn en Francoys over al gefpreit. 
I En noch, niet tegenftaende fo vele en diverfe eeden 
1 en beloften te verdragen en toe te laten (iftdatmenfe 

niet terftond eu wederfta en verworpe) fulke nieuwig¬ 
heden en veranderinge, is, om de waerheid te feggen, 

eea 
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een fake niet verdragelijk nochpafleerlijk. Infgelijxis 
het önverdragelijk dat die van Holland en Zeeland 
pretenderen en willen hebben vois in ’tCapittel, op 
’t debat van dit feit, om alfo te confunderen onfepar- 
tie. De welke ter contrarie gedenkende van den gro¬ 
ten fwaren laft, die wy hun van den hals afgenomen 
en de weldaetdiefy van onsonefangen hebben door de 
Pacificatie, totonfer achterdeel, gelijk een ygelijk wel 
fiet, behoorden hun hier af wel te deporteren. En om 
niet genoteert te worden van grote ondankbaerheid, te 
meer om te voldoen hunnen eed, behoorden wel te 
prefenteren en te geven alle hulpe en byftand om te be¬ 
dwingen , reprimeren en te caftyen alle fodanige ey- 
gen willige en beroerders vandegemeine rufte, ift dat fy 
willen,fohergefeidis, hunquijten ennietfehijnente 
fijn vandefelvefa&ie. Waeropdatfy behoren wclte 
letten en grotelijxteconfidereren. 

En ’c fwaerfle boven al, ift dat indien fy enwycon- 
fenteren en toelaten een fake fo onredelijk quaed en 

(Pol. ƒ5.) ongoddelijk, fofullenwy met geen beter middel of fa¬ 
ke des werelds approberen, waer maken, en metter 
daet volbrengen, de Prophetie die fo langen tijd te vo¬ 
ren is gepropheteert en uitgefproken door de Secretaris 
Efcovedo en alfo plaetfe geven het vals rapport van on- 
fen gemeinen vyand, en fijn faken goed en waerachtig 
maken. De welke onder ’tfelve pretext en dexel van 
de nieuwe Religie, heeft gediffameert en geblameert 
over al de wereld ons Nederland als al te famen ketters, 
verraders en rebellen tegen God en onfen Princeen 
Heere. 

En alfocondemneren en quaed maken onfe goede 
caufeen debefchermemfife, en die beroven en ontne¬ 
men haer gerechtigheid, het welke ons foude behoren 
met alle rechte, ons herte te doorfnijden en ons te doen 
berften van quaedheid. 

Al ’t welke door officie van goede liefhebbers der 
glorie en eere Gods, en ter befchermeniffe van ons 
voorfz heilig Gelove en Religie, wy u lieden hebben 
wel willen communiceren en prefenteren, hebbende 
grote hope, dat gylieden altefamen meer aendachtelijk 
fult confidereren, hoe grotelijk dat wy hier in verbon¬ 
den fijn, dan dat gy fult letten op hun voorftellen, drei¬ 
gementen en aenflagen ter contrarien het welke wy 
hertelijk van u lieden begeren, biddendé hier mede den 
Heere God onfen Schepper u lieden te geven. 

Mijn Heeren, het geheel volbrengen van u lieden 
Godvruchtige begeerten. Ons hier mede aen u lieder 
goede gratie hertelijk recommanderende. Uit Bergen 
Henegouden 18 July 1578. So onderfchreven. De 
al uwen goedwillige vrienden tot uwer dienft bereet, 
de Hoofden en Gedeputeerde van de Staten van Hene- 
gou. En onder. Ter ordonnantie van de voorfeide 
Heeren, ondertekent 

Carlier. 

Oïlfêtrent Defentijö/ tffee queftie geballen binnen 
öe fteDe ban iBiööelburg in beland / fpruitende 

uit fahe ban eenige ©oopfgeftnbe/ Detodhe Denhof 
ger eed niet en begeerten te Doen / noch 00b te toahen 
met toapencn/toacr Dooi men gen bertooD eenige bm> 
ger neringc te Doen / en bate toinhelen gefloten te hom 
Den. SP hebben hen aen De jDagiliraet geaDDreffeert/ 
berfoebenDe temogen hare confcientien brp beleben/ 
en ontflagen te toefen ban De boorfs ecD 1 en oob rneDe 
banDetoacljten/ p?efentetenDe allefctjattingen tebe? 

&tM' talen: rtb Datfe een toaher in De plaetfe fotiDen mogen 
benban (lellen/ allthenluidenbeurtebantoabenfouDetoefen/ 

Dan en hebben geen geöoo? gefecegen: toaerom fp tot 
ainttoecpen aen Den JBrince ban ©cangien getogen 
fijn / enaenDenfelben berfothtbrieben banfabeuren 
recommandatie aen Den boorf3 jDagiflraet/ ten eim 
De om brpelijh en fbndec bedtoanh fjaec Seltgte ternes 
gen oeffenen / in boegen fp altijDO geDaen baddert/ pre* 

SS?52' frttecenbe ald boren. ©e pointe ban ©cangienbeeft 
roeren» Den gjulp 1578. aen De ifèagiftraet ban jBid* 
öc be Delburg gefcö2eben in effecte Dit nabolgenDe t öatfe* 
JM' bete DutfluiDen toefenöe (fomenfeiD) ©oopfgefinbe/ 

hem hiaeglijh tot Diberfe reifen te bennen fjaDDen ge- 

ben 
l&inre 
ban <&-' 

rangfnt 
aen öe 
JBagfi 
ftraten 
ban 
IMJÖfl 

geben / hoe Dat fpluiDen hen Dagelijkss toaren molefte*« 
rende en De miDDclen benemende/ ban in tuften (lik « 
beid De boft boor hun en hunne familie te toïnnen/ « 
DoenDeDenfelbenintertictie ban hare toinhelen te o* « 
penen/ onDer preten Dat fplufben fotiDen toetgeren Den “ 
ceD te Doen in fulber forme aio andere burgert: toaercC 
op hP njpelijb gelet hebbenDe/en aengefien De felbe luist£ 
Den prefenteren alle ïaften tnDeredelijhbeiD te Dragenc< 
neffeno andere borgeren/ 00b in’t feit ban toapenen/cc 
Dat hen meeft mobeert tc Doen/Doet fulben Deboir t’bas cc 
ren boffen / aio gplteDen of Dengenen Die Deo laf! fuliencc 
mogen hebben in alberrebelijhbeiD en billihbeid bebim“ 
Den tebefjo?en:fo Docht hem Dat fpluiDen feer groot om cC 
gel ijh haDDen/De felbe niet tc laten in breden en ftilljeiDc£ 
leben / na ’t gemoet Ijaertet confcientien / bolgende‘c 
D’acte Die hP henluiDen / met adbijo ban Den ©oubec*<c 
neuren ïtaden/ eertijdo berieent haöDe/ toaer af fp <e 
fetDen henluiDen betoninge geDaen te hebben. €ne*c£ 
bentoelDe toijle hP bernam/ Dat fpluiDen tot Die tijd £C 
toe Daer op niet en hadden toillen letten/ nochte 00b op “ 
fijne booróaende brteben / fo toaO hP benoDtgt / Defe“ 
boor D’leften te fchrijben/ bp De toelbe hP opentlijb ber= ‘c 
blaerte. <©at het henluiDen niet toe en ff onD/ in ’tpar*c£ 
ticulier hen te behommeren met pemanDö confctentie/t£ 
ebenberre DatternietgehanDelt noch geDaen entoer^ ‘c 
De/DatfopemahDO fchanDale fouDe mogen gereiben/cê 
intoelben geballehp ntemanD en begeerte aentefien ‘c 
ofte lijDen / en Derhalbenfo bebal en orDonneerDehP ‘c 
henluiden/ toelejcpreflelijhteDefiflecen boorDerODencc 
boorfj luiden / <5>oopfgefinDe toefenDe / te moleflercn/tc 
of beletten haren boopljandel en hanDtoerb te Doen/c<: 
om boor toijf en hinderen Den boft te toinnen / iatenöecc 
De felbe hare toinhelen openen en toerben / aio fp boor*cc 
tpDOgeDaen he&bm/ tenminfien tottertijD toe/ Dat 
bp De generaliteit / (Dienst felbe flaet te Doen) andemt{ 
fino georDonneert foude toerden / en Daerom (feid hP) “ 
toachtu luiden ban hier tegeno/ en D’acte henluidencc 
berieent iet te attenteren/ of eenige boeten ter caufe aio<e 
boben/aftenemen/ mito Dat bp henluiden niet geat; “ 
tenteert en fp / ’t gunt tot fchandael ban pemanden£C 
foude mogen tenderen / en Dat fp alle behoojlpbe laftenee 
neffeno anDere fulien Dragen / de. £t 

T|^ Defen tijd hregen De Staten groot bolb bp Den am 
J-Deren / fp hadden nu oob gecontraheert metten l^em 
tog ban Stlencon / Die fijn bolb baft mede op De jprom 
tieren bracht/ foDdt hetfich liet aenfien/ Datfe ©on 
3an haeft met alle fijne ^èpan jaerDen fotiDen ten lam 
Den uit flaen/ en ©on gian fcheen felfo half miftroftig 
te toefen / enhaDDe geenljope tetboornemelijjc meer 
uit te richten/ fomenutt eenigegeinterctpieerte bries 
ben boude merben/ haDDehem oob begeben met fijn 
bolb omtrent een mök banhamen / altoacrhPhcm 
befchanfl haDDe met fijn leger / en boortoaer De fa* 
benfehenen geheel boor DetoinD mette Staten te los 
pen / toaut beljalben Dat h^t hem liet aenfien Dats 
men hier te panden haefi meefler foude toorden / fo ©oa?» 
begonnen oob tedenben om Den Coninb bankpan-' 
gten felfo op fijne buflen De oorloge te toater aen te nSnö üart 
Doen/ en bpfonDec om tegeno tegaen De blote ban 
5JnDien. ©it toeröe feer gedreben Op Sonbheer Wil fQtt 
lemban25loiO gefeid €reflong/ luitenant 2CDmis op r| im» 
cael ban Den ^rince ban ©rangien ober Zeeland, ftenban 
©efe haDDe Den $rinte ban ©rangien aengeDient/ 
Datbp alDien men hem commtffie totlDe geben / hP tcöQcn. 
buiten Der Staten boften hoopten tetoegc te brengen 
een bloot ban z8 fcljepen / elb groot ban 80 las 
(tenen niet minder / en opelb fchipniet min aio 80 
goede bootf-gefellen offcheepO perfonen ofeeterO/ 
endiebanaio boorften ban gefchut/ amonitie/ pros 
bianD en alle fijnen toebeb£>?en boor feO maenDen/ 
mitODatde Staten Dacrbp boegen (ouden feOjach* 
ten/toegeruft en geprobideert aio na behoren enetfeh 
ban De felbe jachten/ en Dat boben Dien tot bofte 
bande «Staten en bande panden / op te felbe fclies 
pen fouDen geldt toerden 1700 goede i^ederlanDfe 
folDaten / onder ’tbebel ban een J^ooft ban guali* 
teit en aenfien/ Bet toarede toelgeborene ©rabeban 

^ohenio/ 
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3ionft» 
!;ee|ï©ll» 
iem öau 
2£51opg/ 
gcieib 
Cref» 
long/ 
ïtrijQt 
roimnff* 
fle lom 
fefjepen 
temogen 
cgmpc» 
ren regen 
jg>pan3 
Sfen / 
buiten 
boften 
ban 
’t aanb. 

Slccoojr 
oernacht 
om De 
rpuipa» 
Oie te 
boen tot 
boften 
ban ce> 
nige fte» 
beu en 
yactfcu» 
Itcrc pee» 
foitcn. 

Igofjenio/ ofpemanbiS anbetsl batf öéïöfte guaïttéof 
aenfien/ en mits? öat ban gelpe be felbe folbatcn / 
tot Softe banben lanbe berfo&t en berfien fouöen to02* 
ben ban amonttïe en bfetualie / be boo?f(0?eben ®ref* 
long bo?berbe befe faSe feec ernjtelijSen/ en bjacfft 
be felbe fo betce/bat be jkunce ban <Drangien bit corm 
munüeerbe in be bergaberinge ban be Staten <0ene* 
rael/ bte baer in ooft confenteecben/ mits? bat be €guL 
pagtebanbe boo?f5 fefjepen/ foubegefclneben buiten 
bofteii en onberminbert be gemene mibbetenbev bo02^ 
fclpeben <©cnecale Staten/ fulr bat be $nnce ban <&* 
rangien coftimiffie gaf aen ben boo?noemben <3!onfo 
fleer Willem ban €refïong/ in bate ben 3 ^gfulp iy 78. 
baer bp fjp ijem confenteerbe en bebel gaf / om met ee* 
nige fieben en particuliere perfonen te panbelcn en 
tracteren/ teneinbeombe boojfj egmpagien / enbe- 
fCDabingen te toege te brengen / mits? bat aleer in be fa^ 
Se geljeel gerefolbeert foube fijn / pp ban alles? gcfiou; 
ben foube toefen fijn €rcellemie teabberteren. <Defe 
tommiffie toas? gegeben binnen ?Inttoerpen / onberte^ 
Sent Guillem de Naffau, en befegelt met fijn €rc. op* 
getoubt 3egel / lager fionb bp bebele ftjnöcr €jrcell. en 
toas? onberteftent: De Baudimont. ï|tcrop ijeefebe 
boo2fcp?eben (£refIong fo bele gebefoigneert/ bat met 
Senniffe ban fpn €rcellemiebit nabolgenbc contract 
is?gemaefrt/ bp be gene öie befe uitrebinge fouben 
boen. 

"^TAdemael alle goede liefhebbers van’r Vaderland, 
miefgaders van de geruftheid , gerechtigheid en 

welvaert van dien, toeftaette foekenbyalle wegen en 
middelen, denvyanden van’t felve Vaderland en van 
de gemene rulle te befchadigen en te krenken aen allen 
oorten, ter Zee en te Lande, daer ’t felve eenigfins 
doenlijk is, dat by fommige vromen en der Landen 
liefhebbers ter Zee ervaren en der zeelage en kuften 
ten Wellen bekent, onder anderen geopent en voor¬ 
gewent is geweeft , van eenige Hatelijke Armee van 
fchepen in goeden getale en ordre ter Zee uit te ruften, 
om totafbrekderSpanjaerdente befoekendeSpaenfe 
kuften,en byfoti der jegens tegaen devlootvan Indien, 
endefelve (merGodes hulpe) temogen overkomen 
en afworpen, waer door niet alleenlijk deConinkvan 
Spangien voor een groot deel gebloot, en verfteken 
foude fijn van een middel van’tvoedfc! en onderhoud 
desoorlogs enkrijgs op defe Nederlanden, maerook 
vaftelijkte verhopen en te verwachten foude fijn, dat 
fijne Majefteit en den Spaenfen Raed, doördefwarig* 
heden en lallen die hen door allulk een Armee en aen- 
flagen foude mogen opkomen, fo ter oorfake van de 
grote onkoften tot wederftant der felver, en befcher- 
minge van deSpaenfe kuften te doen , als van de ver- 
hinderinge van den handel en traffijque aldaer/t aenge- 
wende geweld op de Nederlanden foude moeten ver¬ 
minderen , of waerfchijnlijk van ’t bofe voornemen des 
bloedigen krijgs op de Nederlanden moeten verande¬ 
ren of ophouden. So ift, dat na voorgaende bericht 
van de goede meninge defen aengaende van fijne Prin- 
celijkeExcell. byons onderfchreven t’famen en elx in 
den fijnen, aengemerkt en overwogen lijnde de hoog- 
wichtigheid der voorfz fake, daer beneffens de grote 
boven matige on kollen, dewelke de Landen enNe- 
derlandfe Provinciën jegenwoordelijk hebben te gel¬ 
den en te dragen, totten onderhoud van fo groten getal 
van ruiters en knechten te Lande, met het gunt daer 
aenklevende, ook van de amunitien en anders ter oor¬ 
loge en befcherminge der Landen dienende is, in der 
voegen dat meer dan alle de gemene middelen van de 
contributien en omflagen daer toe van node fijn be¬ 
keert en opgebrocht te worden, fonder dat totte voor¬ 
gewende fcheeps-ruftinge daer uit eenige fomme van 
penningen getogen of gevonden foude mogen wor¬ 
den. Wy willende uit oprechter devotie en liefde tor 
onfen gemenen Vaderland en gemene ingefetenen van 
dien, en om ons tegen denfelvente quijtennadefub- 
ftantieen middel onsen elk van ons God Almachtig 
verleent, en voor fo veel in ons is alfulken fake, tot af- 
brek en krenkinge der Spanjaerden, en vyandendci 

Nederlanden helpen vorderen,hebben bewilligt en be¬ 
looft , bewilligen en beloven mitfdefen de voorfz fche¬ 
pen van oorlog buiten kollen vande lande,totte voorlz 
voorgewende reife en aenflag, t’onfen pericule uit te 
ruften , doende de felve toeruftinge van fuiken fchip öf 
fchepen, of daer toe contribuerende en verftreckende 
Iiberalijk of op hope van rembourfemente in tijde en 
wijlen , fo veel gelds als by ondertekeninge van een 
y égelijk van ons hier na verklaerten aengetekent ftaet. 
Op conditiën , te weten: dat de voorfchreven fche¬ 
pen gevonden fullen fijn , ten minften tor 28 in geta¬ 
le, elkgrootvan 80 lallenen niet minder, maer wel 
meerder, ten gelieve van de uitreders hebbende elk 
fchip op goede boots of fcheepsvolk, niet min dan 80 
pierlonen of eters onder eed en befoldinge, ii gote¬ 
lingen of metalen ftucken, *t minfte fchietendë tien 
of acht pontyfers, daer toe behoorlijke voorraetvan 
amunitien en viélualie voor fes maenden, daer op voor 
’t uitfeilen alle de fchepen gemonftert fullen worden,en 
gefield onder een Admiraliteiten bevel van fijne Ex¬ 
cellentie Generale Luitenant ter Zee., Jonkheer Wil¬ 
lem van Trefiong: dat boven ’t voorfchreven getal van 
de felve fchepen en onder de felve Admiraliteit, by den 
Statenen tot kofte van den Lande, daerby gedaenen 
gevolgt fullen worden , fes bequamejachten geruft na 
behoren, enèifch van de felve Jachten : dat van gelij¬ 
ken tot kofte van de Staten en Generale Landen op te 
felve fchepen geleid en totte voorfchreven reife ge¬ 
bruikt, befoldeten onderhouden fullen worden, iy 
often weinigften 1200 Nederlandfe foldaten, Onder 
regimente en bevel van den Edelen en welgeboren 
Grave van Hohenlo, ofyemant anders van gelijke qusu 
litéen aenfien, ten goeddunken van fijne Princelijke 
Excellentie: hier by gevoegt dat de voorfchreven fol- 
daten mede tot kofte van de gemene Landen verfocht 
en voorfien fullen worden van amunitie en vidlualic 
als boven. Item indien ter Zee op te voorfchreven In- 
difevloce of van andere Spaenfe fchepen enkoopman- 
fchappe, of ook te Lande by eenige Landgange ee¬ 
nige prijfe overkomen ofiet verovert mocht worden, 
dat alle, ’t felve fal wefen en blijven vrytot behoef en 
profijt van de voorfchreven uitgerulle fchepen , na 
advenant vande grote en’t fcheepsvolk van elk fchip, 
fonder aen yemand daer af voor eenig part of deel te 
verantwoorden, mits dat de voorfchreven foldaten 
fullen genieten, foveel als de bootsgefellen in foudye 
zijnde, daer af hooft voor hooft gewoonlijk zijn te 
genieten. Behoudelijk dat de Overigheid vooral, en 
daernad’Ampten daer in werden verkent als behoor¬ 
lijk en gebruikelijk is. Onder alle defelfde conditiën 
ons verbindende eii verplichtende by tfou, eere en 
vromigheid aen fijne Princelijke Excellentie, en d’een 
den anderen reciprokelijk , de voorfchreven onfebe- 
williginge en belofte, volgende onfe onderfchrijvin- 
geen’tgunt by elk van ons aengetekent zy, wel en 
getrouwelijke binnen alfulken tijd, als daer toe by 
ons of ’t merendeel van dien geadvifeert en beftemt 
fal worden te voldoen, op fchelmfchelt of peine van 
infamie. En des niet te min, de belofte van een yege- 
lijk verhaelt te mogen worden aen zijn perfoon en 
goederen tot allen plaetfen, metter daeden de gereet- 
fte executie of uitwinninge, die men daer aen fal kon- 
nen of eenigfins mogen gebruiken, ook buiten forme 
van rechten, daer af wy tot meerder veiligheid voor 
fo vele des nood zy, mitfgaders van allen exceptien 
en weten, ter contrarien hebben gerenuncieert en 
renuntieren by defen; T’oorkonden delen onderge- 
fchreven den eerflen Augufti en andere navolgen¬ 
de dagen des felfs of volgende maends, nader by der 
ondertekeninge uitgedrukt, Anno 1578. Byons. 

ATaiec aengefjebeti faïie / tic toelfee op eert 
-LVJ-goetien boet geBjaclit toass/ en baer goeöe Bo* 
pe op geftelö toeebe om toat goebs? uit te bertoacp* 
ten/ bleef ten leften alles? acötet toegen/ boo? berm 
toenbige ttoifïen en fcDetbtnge bec pjobinefen/ 
baet ban top ter gelegenber plaetfe fullen berpa* 
len, 

<0?abe 
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öeclanö / toag öe<®ecefo?meetöe neltgtefeec toege* 
öaen/ cnfocBt ty alle manieren üefeibe te bo?Deren 
onöec 3tjn <0oubernement / öocB alfo fjet niet en fconöe 
gefcöieöen boigenöe öe pacificatie ban <0ent / fo Beeft 
|pnoc0tan0 omöe felbefo belete bobberen algöoen* 
ïijö toasf/ onöec becfcïjeiöen Baenöelen een p?eöicant 
geo^öonneect/ öfe onöec öe folöaten p^eöiBten / öaec 
bart bo?gecen ert intooonöeten ban öe ^teöen meöe 
Bp guamen öie bJtlöen / enfo toecöen in fulfcec boegen 
Btecenöaec in ben ^teöen gepjeöt&t / öaec öoo? öie 
banöe«6ecefo?meecöe föeligieop becfcBetöen plaet* 
fen feec toenamen. petcuiS ^atfnuö / eenbecmaect 
pjeöicantgebiee(t 50nöe binnen Sleiöen/ toaoinöie 
tijö p?eötcant onöec Bet ©aenöel ban Meerit öe 
Écmgeban liaeclembinnen JBacljtenöonfc/ bange* 
©ten binnen ©enlo / <©etöec en anöece piaetfen boa* 
ren ooit p?eöicanten onöec öe ©enöetë. 2(11$ nu öe 
€ects50ectog|Bat0iass Bet concept ban öe Cieligionö- 
b?eöe aen alle ben p^obincien / neffeno €opie ban öe 
Keguefiebpöieban öe boo?fcB?eben <0ecefo?meecöe 
ïleligie obeefonö / Beeft \yp öie ooft gefonöenaenöie 
ban <ü5elöerlanö enEutpben: maec alscöie öaec fo 
gaeft niet op en cefolbeecöen/ Beeft öe boo?noemöe 
<©?abe ^oBan ban papu opfeöecen ïanööagin 
^eptemb^i anno 1578. tot 3Hecn0em ecnltelijbaen 
öe Staten alöaec becgaöect 3önöe / gefcB^eben uit Bet 
Hegec boo? ^ebentec/ bat fp öaec Bi« ftp fouöen bril* 
iencefolbecen/ ö’toelbfpgeöaen Be&Den afObp bit na 
boigenöe Cjctcactmag blijBen. 

©ic ban 35elangenöe onfegf genaötgfïert ^taöBoUbecsl 
<3«ibec* fcBipben / en aenbanbelijö Bet poinct fo genoemt toecö 
IS öe föeltgton$-b?eöe/ ioöec^teöcn beöenben enrefolu* 
& tie / bat fp in aenfcBoutoen bec pacificatie ban <0ent 
ston^- en öaec op gebolgöe Union / bpöe <0enecale Staten 

folemnelijb beftoocen/enoob inecbjegingeöec beel* 
Senhjei bolötge beloften / p?efentatien/öeclacatienentuftifi* 
tip öe ge* catten / niet alleen aen öe Coninblijbe jBajefteit / fon* 

öec 00b ben öoomfen ïietfec en boojnaemften Conin* 
Wöben. gen / Coninginne unöe tfucften öec CBritfenBetö ge* 

„ baen /. men niet en beBoo?t pijeconge in ’t poinct ban 
j, öe ïteligiete intcoöucecen nocB toe te laten/ fonöec 

, „ mat algeceetö tegen öe boo?fcB?eben pacificatie / ö* 
„ nie/(jc. aeneenigen oojtinöefen 5Fuc(ienöommeen 
„ <©2aeffcBappeboo?genomeni0/tecaffecenen tecebo* 
„ cecen/ niet iegenflaenbe bat anöece ban contcacte ab* 
„btjfe 3pn mogen/ enöatmen nocBtan$ bepoori/ in 
„ conformiteit öe$ €ectö-Bectogen fcB2öben / bpöeU* 
w nion en Bet beebonö metten anöecen <©enecalen ^ta* 
„ ten fo folemnelijhen ingegaen / beftoocen en bebceftigt 
«tebiBben/üc. 

«cgue* portel öaec na Bebben febece ^teöen uit Bet fuc* 
Seöepu* fïenöom ban <0elce/en <0?aeffcBap ban Zutpljen aen 
tcctöe 
ban öe 
SJiööfr* 
fefjap cn 
^tpDttl 
ban get 
guaertee 
ban 
ïSuec* 
nionöe 
iïK&eU 
berlatiö/ 

öe^eecen^taten<©enecael obecgegeben feBcreüïe- 
monflcantie/ of doleantie/ ïtlagenöe genoegfaem 
obec Bacen ^taöBouöec <©?abe ^loBan ban paf* 
fau/<|c. ^jnöefecmantecen. 

AEn mijn Heerende Staten Generael van de Lan¬ 
den van herwaers-over, remonftreren ootmoede- 

lijkde Gedeputeerden van de Ridderfchap en Steden, 
alsVenlo, Gelre, Stralen en Wachtendonk des quar- 

«nbart ;t tiers van Rueremonde , mitfgaders van Sutphen, als 
Sutphen, Doef burg, Deutecum, Lochem en Grol ge- 

bnnEuc* jegen jnc|en Vorftendomme Gelre en Graeffchappe 

Zutphen, hoe dat fy na d’oprechtinge niet alleen van 
der Pacificatie van Gent, maer ook van de generale 
Unie der Landen van herwaers-over daer op en na ge- 
volgt, by den Landen be-eed en folemnelijken befwo- 
ren, hen hebben in alder manieren bevlijtigt de felve 
na te komen en t’onderhouden, als eigentlijk tende¬ 
rende totter welvaert en rufte van den gemeinen Va- 
derlande, en verdrijvinge der voorleden troublen en 
oneenigheid. 

En hoe wel men hadde fchuldig geweeft,en ontwijf- 
felijk al noch is, tegens of in prejuditie der felver, niet 

Pöen/ 
aen öe 
jëtaten 
©ene* 
raelo» 
bergege. 

ben. 

te doen of t’attenteren, noch eenige innovatien, ver- 
anderingeof ongeregeltheden te laten gefchieden, en 
inbreken in de voorfz, Landfchappen , fo ift nochEans 
waerachtig (dewelk de Remonftranten eedshaiven, 
en tot acquidt van hen devoir, de welk 2y hennen Va- 3k>öa« 
derlandezijn fchuldig, niet en konnen gelaten U. E. ^|n 
klachtelijk te vertonen) dat’tfedertdebe-edinge van gaten 
denHeere Stadhouder j de Remonftranten fijn over- <érafc> 
vallen en gegraveert geworden, by en met verfchei- 
den exorbitante nieuwigheden, die fo lanx fogtoter öertCfifn 
zijn gewaflen, en van dage te dage met vermeerderin- &eeöfgm» 
ge worden gecontinueert, tot verachtinge en tranf- 
greflie van de voorfz pacificatie, unie en refolutien jenmet 
daer op gevolgt. ticrfcjtt* 

Want hoe wel na vervólgen der felver pacificatie en 
unie in de Landen van Gelre en Graeffchappe Zut- trteutnf}i 
phen, egeen excercitie van eenige nieuwe Religiën fieöen. 
en behoorde getolereeft te worden, behoudelijk dat 
een jegelijk fonder fchandael foude mogen leven in 
vryheid van Confciehtie , en dcshalven niet fub- 
jedt ftaen tot eenige criminatie of capitatie van de 
placcateh, op’tftuk van Religie in voorgangen tijdert 
gemaekt. En dat ook daerenboven aengaende den Re- peggen 
ligions-vrede, naderhand van wegen fijnder Hoog- öatiöe 
heid, den Baenderheeren, Ridderfchappe en Steden 
op den Landdag den I Septembristot Arnhem voor- Sc op tets 
gehouden, isbygemeineadvijsenrefolutie van eeni- 3tanD^* 
ge Baenreheeren en alle de Stéden, uitgenomen Salt- 
bommel, als niet erfchenen zijnde , en eenige kleine jjntbaf* 
ftedekens van der Velouwe, verdragen by de voorfz gefiagen 
pacificatie en unie te verblijven en in egeen vernieu- 8^ 
winge te verwilligen,of toe te laten,aengaende 5t pundt W 
van de Religie, blijkende by den extradte vandeRe- 
ceflè hier by gevolgt by copye. 

So is nochtans in verfcheiden oorden, en befonder ©affc töH 
in den Overquartiefe de gepretendeerde gereformeer- Ben tóöe 
de Religie, met behulp en byftand der foldaten ter 
piaetfen daer de felve in garnifoen fijn leggende, in pebanöe 
gevoert geworden , hebbende eenige borgeren yan folöatert, 
Gelre hen gevordert de eenige Prochie- kerke al- 
daer feitelijk in te nemen, daer byondergaende de 
Catholijken , wefende in ongelijk meerder geta- ©e 43e* 
le, de exercitie van hun Religie, ’t welk caufeert *efo?* 
onfprekelijke inconyenienten en fchandalen , be- jlnnm 
funder in refpedt van jonge geboren kinderen die al- <Bdre • 
daer en daer omtrent in groten getale ongedoopt nemen* 

blijven. ©arotïife 
(a) Heeft ook daer na den nieuwen Droflaert der 

voorfz Stad Gelre, inderVoogdye en onder’tAmpt fn- 
der felver Stad, den Catholijke Prochianen in de Dor- 
pen verboden de exercitie van hun Religie, en aldaer faectban 
al om nieuwe Predicanten ingevoert. «öelte 

(b) En is’tfelve met gelijke rouwigheid ook voor- 
genomen engeeffedtueert binnen der Stad van Wach¬ 
tendonk , by middel van de foldaten aldaer in garni¬ 
foen liggende. j- _ 

(c) Hebbende ook onlanx de foldaten van Stralen ^e. 
hen niet ontfien,in der Heerlijkheid van Arflen te val¬ 
len , aldaer bedrijvende alderhande moctwilligheid, 
force en vyandfehap , fo tegens den Heere van de ^ 
Heerlijkheid, fijnen broederen dienaren, als tegens öefolöa* 
de Kerken en Beelden die zy aldaer, en ook tot Vel- 
den hebben verwoeft, geplondert en gefchend. öfnnen 

(d) En want dit alpafTeerde byconniventieen fon- i©acfl* 
der eenige corredtie, fo hebben eenige borgeren van 
Venlo,ook feitelijkgeoccupeert en ingenomen fekere f0H,atei* 
Kerke binnen der Stad gelegen , genoemt Trans Ce- Wnncn 
dron, en daer met niet fadigt zijnde, hebben noch p^afeö 
t’henwaers getrocken en aengeflagen de Kerke van jjeDjip 
SintNiclaes, toebehorende de Cruisbroederen, uit- ben4 ticel 
genomen het Coor, al tegens den wille, proteftatie en rooft* 
meiningevanden Magiftraeten Overigheid, de welk öe 
hen vertoont en voorgehouden fijnde met bevelevan Jgftfjetti 
de felve Kerke te verlaten , hebben de Capitein en fol- öan Sïc* 
daten aldaer in garnifoen liggende, hendesaengedra- gj/|* 
gen, dat fy met hen geweer hebben den merkt metten finten 

Raed- öe Öcb* 
ficn- 

(d) 4Ecmgc®o?gtrcnbanöe 43erefb?meerbeiHtlfgfe6ürotn ©enlo 
nemen een Smit in- ^toot oproer binnen ©enlo. 

fo?meec* 
öe öcU* 
gfefn/irt 

(b) ©an 
geltjfecu 



Het twaelMë Boek® 
(Fol.48.) Raedhuife feitelijk ingenomen en gefaifeert, uitoor- 

fake van den welken niet dan commotien en groter on¬ 
geluk foude opgeftaen hebben, ten ware by der provi- 

^ dentie Gods verfien en verhoed geweeft. 
En alift fodat de voorfz Overigheid is dien aen- 

Jjouöcr gaende Machtig gevallen en haer heeft gedoleert aen 
öarrm <jen yoorfz Heere Stadhouder , ten einde de voorfz 
bnojflrtu twede kerke als liggende in ’t hart van der Stad, fou- 
iicfó’t deden voorfz conventualen werden gereftitueert: fo 
ïMjoojt. en js nochtans daer op niet gevolgt, immers fuiken 

ernftig bevel niet gedaen, als degelegentheid van der 
fake is vereifchende- 

Gelijke vernieuwinge aengaende de Religie-, tegen 
eed, verbond , pacificatie, unie en de voorfz refolutie 

SPtnncn op den Landdag inSeptembri tot Arnhem genomen, 
©oef» fijn ook geattenteert en voorgeftelt in den Zutphenfen 
torröme» quartierin der ftad Doefburg,fonder bewillinge con¬ 
to boo^ fent en permilfie van de Magiftraet aldaer regerende, 
genomen en worden noch dagelijks alle devoiren gedaen fo 
formeer/ fchriftelijkals mondelijk, om in de andere ftedenge- 
te StelU djke invoeringe, tot nadeel der voorfz refolutie, paci- 
gie m te ficatie en unie , te wege te brengen en de Gemeinte tot 
boeren. (je nieuwe predicatien aen te ritfen 

Ten tweden, hoe wel navolgende de voorfz pacifi¬ 
catie en unie, mitfgaders der Landen refolutie, gene 
veranderinge in de adminiftratie van jufticie en be¬ 
hoorde in gevoert. noch dien aengaende anderen voet 
of formegenomen te werden, dan van oudsen na ver¬ 
mogen des tradtaets van Venlo isgeobferveert, en dat 
ook niemand ongehoort en ongedefcndeert en be¬ 
hoorde van fijne officie en ftaet gedepofeert te worden, 
de welk ook by autoriteit van fijne Hoogheid foude 

Cance* moeten gelchicden ,fo heeft men nochtans in Septem- 
fKaörtt leftleden, buiten voorweten van den Baenrehee- 
tana oBeG ren, Ridderfchappe in den Overfte quartier en alle 
iictlanb fteden , uitgenomen Nimmegen, Thielen fekerean- 
toan öaec fiere k]cjne Steden op de Velüwe, Cancelier en Raden 
gpgfjj. tot Arnhem afgefet, en hen verboden de fake van hen 

officie niet tonderwinden, de welk gecauffeert heeft 
cn noch dagelijks caufeert grote verachtinge van jufti¬ 
cie, rechtfvorderinge en andere noodwendige voor¬ 
vallende gefchriften, tot expeditie en diredtie van de 
welke, den voorfz Canceler en Raden van oudszijn 
geconftitueertgeweeft : gelijk de Baenreheeren, Rid¬ 
derfchappe cn Steden van den quartier van Zutphen 
hebben, aengaende’t voorfz 2ffetten by brieven aen 
uwe E. E. verhand-reikt, hunne onfchuldinge ge¬ 
daen , van dat zy daer in niet en hadden bewilligt,noch 
en fouden kunnen bewilligen , als rakende ’t recht van 
der hoogcr Overigheid. 

rt$ïac> Ten derden, hoe wel de Ridderfchappe en Steden, 
mn/öe hekben den welgedachten Heere Stadhouder in aller 
onu?öe» ernftigheid aengehouden, dat in de voorfz Landen 
itnigc fouden worden gepubliceert en te werke geftelt de 
ftrhoö-1 P'accarcnvanderkrijgsen foldatenordonnantie, om 
Sboifc by middele van dien eenig regimente of forme van 
toojönu difcipline donderhonden , fo en is nochtans ’t felve 

tot noch toe niet gefchied ofgeeffedfueert, tot groot 
verdriet en oppreifie van de armemenfehen foinde 
Steden als ten platte Lande gefeten. 

Alle de welk.hebben de Remonftranten aen uwe 
E. E. wel willen vertonen, om daer in geremedieert en 
verfien te worden , fo de gelegentheid en gewichtig¬ 
heid van de fake is vereifchende. 

Biddende daerom in der ootmoet dat uwe E E. ge- 
liefte zy de handen daer aen te houden, aenzaende 
’t voorfz poinót van de Religie, dat by fijne Hoogheid 
fulke ordre geftelt mag worden dat de exercitie van de 
felve in de voorfz fteden en dorpen afgeftelt, en de 
Catholijken geredintegreert worden, achtervolgende 
en tot handhoudinge der voorfz refolutie, pacificatie 
en nagevolgde unie. 

Ten tweden , dat aengaende den voorfchreyen af- 
gefetten Canceler en Raden fulke verfieninge wor¬ 
de gedaen , daer met de adminiftratie van jufticie 
en funft alle andere faken dies te ordentelijker 
voortgank hebben mogen , en de onderdanen in 
conformiteit der Landlchappen , Privilegiën, Trac- 

1 taoen en gebruiken geregieert megen wordefl. 
En ten derden , dat de publicatie van het voorfz 

Placcaet op het krijgs-volk, mag ook in den voorfz 
Landen gepubliceert cn geeffedfueert worden, doende 
dien aengaende,mitfgaders de voorfz andere poindten 
expres gebod bevelen, daer en allo fijne Hoogheid fal 
bevinden te behoren en notelijktezijn, de welk doen¬ 
de, &c. 

^efe reguefte t£ ben boo?nöcmben vtö?obe 3fan 
ban paffen bpbe Staten «©cuerad obergcfor.bcn / 
met laft/om op alles o?b?e te (tellen/ ten meeften bien* 
fteenrufibanbeEanbe» ' 

D€n iugufti i$ öpbc Staren ban be <örolan? 
benbc ïteIigionf-b?cbe aengenomen / be toelbe tcnW 

bpöenaêeet^Hog,patï)tasfben 19 vi^ctob2ïé tjS 
confirmeert, ©innen ben 3Dam p?ebilue gioannejS JJJJJJ 
jjMtug in’t febutten Ijui.o/tot bat be ©?ocr-hcrbc ban &c stdw 
alle be ©eelben en «Dntarcn geretniget toerbe. i©aer 
na BebDcn ïSengcrgten^eft/ Clanttot^tcbumop JgJ** 
baer igutfen boen p?cbiben/ en ï$ fo be boo?f3 ïlcli? 
gie in »©?oemngerlanb meer en meer toegenomen. 

€en felben tijbe namen 00b bie ban Eceutoerbcti 
be lïeligiönotoebe aeti / en begonben opentlp bé %eeu> 
*©erefo?meetbe Religie tcp?ebiften tn’t ^lacobijnen 
ïftoofter/ maer ben 8 <©ctob?ig bacrna beböenspbe 
©eelben meejt in alle be herben aïbaer in flurben ge? omng. 
fmeten / öacr be «*3?abc ban dennenburg baerlutber tye&e 
^tabliouber/ leggenbe boe boo? ^ebenter fee? om ge? afn‘ 
jtoo?t tnaef. ©eblagenbe ficfj tegen een jegelijlt bat? 
menbe deligionef b?ebe fogualijben toaö onberfjou? 
toenbe. ^cl)?eef en b?etgbebiebanEeeiib3erben feec 
bat Dpfe baer ober (Iraffen fcube» 

©innen ©alencfnjn toasïeen grote tbjeb?acljt om? 
trentberentijbontfiaen/ be Staten «©enerael fonben fen cp" 
aïbaer ben Igeere ban 9Ctrljiersf / om tnfo?matie te ne? roer m* 
menenbefabe in’t b?unteltjb neber te leggen: maer 
bet biel contrarie / in boegen bat ben ttocb?acöt meer 33 1 
enmcerbermcerberbe/ fo batbe burgeren tegen ben 
anberen in baapenen geraebten/ en acöt bagen en 
nacbten tegen ben anberen lagen / be een boubenbc be 
partpc ban ben ï|eere ban 2Crcl)ter0/en be anbere ban 
be üKagiffraet / en bet toaei gefebapen batter een gro? 
te bloebiïo?tingefoube bebbetigeballen/ bocbalfobe 
5ücrtsffïertoö en be l^ecren Staten aïbaer fonben <3an ® 
dtcbarbot/daebefbeercbanben^ecretcndabe/ en 
nocOeen anber CommiifacijS/ boo?tuffcbcn fp?eben 
ban be toeibe be fabe berb?agen en ter nebergeleiö 
toerbe/foift allejSgefiilt. 

Bolgcnbe bet accoo?t bat be Hertog ban Slnjou 
metteStaten <0cnerael gemaebt Dabbe / ’ttoelbbo^ 
ren berbaelt 10/ baer in bepraten <©encrael begebe« 
le maenb ban SCugufto babben gerefoibeert/ om met* 
ten Coninb of ^on 3(an te mogen bereenigen cn b?e* 
be mahen / en bat ben b?ebe nu bp ^on San toao af# 
gejïagcn / onber ’t p?etert bat ben Coninb bem babbe 
gefcb?ebcn bat bp be ©?ebebanbelinge geftelt babbe 
aen ben Ikeifer/ en bat bPöen Hcl'toge ban (€erra 
Hoba ban fijnent toegen boojnoemt gefonben babbe/ 
fo toao be Hertoge bco?noem t gebouben <©on gan en 
fijne aenbangero boo? bpanb te berftlarcn / ’ttoelb bP 
baer na gebaen beeft in befcr manieren» 

\K/ Y Erancoys, fone van Vrankrijk, eenig broeder ©en 
^ * van den Conink, Hertog van Anjou, Alencon, ©pru>n 

Tourraine enBerry, Evrcux enChafteau, Thierry, f0nun^p 
Grave van Maine, van Perche, van Monfort, Dreux, iiiarrt 
Mante en Meulan , en Meaulx, &c. Allen den genen ©on 
die defe jegenwoordige fien fullen , falut- Allo alle 
grootmoedige en vertueufe Princen, by Geeftelijke en flnD öp* 
weerlijke rechten verbonden en verobligeert zijn, rpn 
voor te ftaen en te mainteneren de gerechte fake van ?Mrr“eC 
de geaffligeerde of verdrukte menfehen , de felve te be- 
fchermcn van alle injurien, overvallingen , gewclt en 
kracht, met fulke middelen als God hen in handen ge¬ 
ftelt heeft, en hebbende brede kennifle hoe onrechte- 
1 ij ken Don Johanvan Ooftenrijk, zijn navolgeren en 

1 aenhangeren, overvallenen opprefleren het arm volle 
vaü 



Oorlpronk der Nederlands Beroerten» 
vandefe Nederlanden, metfware, herdeengrouwe- 
lijke oorloge , hen willende opleggen of aenhangen 
'tjok of gareel van een te feer grote, onredelijke en 
barbare flavernie of fervitude: en fonderlinge om te 
volbrengen ’t gene wy onder andere belooft hebben, by 
de articulen gemaekt en beworpen, tuflchen ons en 
de Generale Staten van de voorfz Nederlanden, op 
’t aenvaerden en acceptatie van onfen perfoon totten 
tijtel van Befchermer en Defenfeur van de Liberteit 
van de felve Landen , tegens de tyrannie van de Span- 
jaerden en hare aenhangeren, aengaende de verklarin- 
ge van vyand van de felve te wefen : doen te weten , dat 
in aenfieninge van de laken voorfz, verklaren wyons 
by defen vyand vanden voorfz Don joh^n van Ooften- 
rijk, en fijne voorfz aenhangeren, principalijken van 
de voorfchreven Spanjaerden, en hun deel of part heb¬ 
bende, mitfgaders van alle degene die de voorfchre¬ 
ven Generale Staten houden en houden Tullen voor vy- 
anden, navolgende en op de conditiën begrepen, in’t 
tradlaet tuflchen ons en de voorfz Staten gemaekt , 
hen verkondigende en denunciërende by defe jegen- 
woordige alle openbare oorloge: en dat wy de felve 
voor fulx vervolgen en traóteren fullen by wege van 
wapenen en anderfins, over aldaerwy die fullen kun¬ 
nen vinden of bekomen. Tot welken einde, en op dat 
een yegelijk des halven geadverteert fy, fo confenteren 
wy dat defe jegen woordige a&e gedrukt, uit geroepen 
en gêpubliceert worde over alle defe voorfchreven Ne¬ 
derlanden. Teneinde datblijke van de wettige occa- 
fie die wy hebben , de voorfz Staten by te ftaen en fuc- 
curreren. Dest’oorkonden hebben wy defe jegen woor¬ 
dige getekent metonfe eigen hand, en doen cacheren 
metten fegel van onfe wapenen Gegeven tot Bergen in 
Henegouwe, den 9 dag van Septembri, in ’t jaer, 1578. 
Onder gefchreyen Francoys. En lager getekent, 

Du Mensnil. 

3^i» fjeeft 00D tett felben bage be Staten gegeben l be 
BjiebenbanflïjTeutantie bpóet aecoo?t bebongen/in 
fbjmeais bolgt: 

WV Francoys, Sone van Vrankrijk, eenig broe¬ 
der van den Conink, Hertog van Aniou, Alen- 

con, dcc. Allen den genen, die defe jegen wooordige 
brieven fullen fien , faluit Alfo de Generale Staten van 
defe Npierlanden , om de verfekertheidvan ’t gene dat 
fy onder andere met ons gehandelt en gecontracleert 
hebben, aengaende de denuntiatie van onfen perfoon, 
totten tijtel van Befchermer van de Liberteit van defel- 
ve landen, op de conditiën begrepen by ’t contracfl, fi/n 
te vredengeweeHons in handen te Hellen t’onfèr verfe 
kertheid, vertrek en gerief van de gequeHe en fieke, de 
Heden van Quefiioy, Landrechies en Bavais : wel ver- 
ftaende, dar indien wy kunnen nemen op den vyand 
eene van de Heden, te weten, van Marienburg, Philip- 
pe ville of Binch,de eene van defelve ons gegeven loude 1 
wefen , in mangelinge van Bavais voorfz, t’onfer keur 

!9') en optie: en om te voldoen van onfen ’t wegen ’t gene 
des wy defenaengaende de voorfchreven Staten belooft 
hebben aenveerdende en accepterende de prefentatie 
van de felve, foiSvan node hendaer van behoorlijke 
verfekertheid te geven. So eefl dat wy ’t felve aengefien, 
hebben belooft en beloven in goeder trouwen , en 
Pnncelijke woorden, den voorfchreven Staten van de 
Nederlanden, dat, tot confervatie van de voorfchre¬ 
ven Heden die fy tevreden fijn in onfe handen te Hel¬ 
len , fo voorfchreven is, wy de inwoonders van de fel¬ 
ve houden fullen in fulker voegen, datfy occafie heb¬ 
ben fullen hen tevreden te houden, en met fo goede 
difcipline, dat de naburen daer aen exempel fullen mo¬ 
gen nemen, onderhoudende hun reflbrt, rechten pri¬ 
vilegiën en oude vryheden, en de felve over en weder 
gevende inalfulken Haetvan Herkteen munitie (ten 
ware fy waren befprongen, en met kracht overvallen 
by den vyand) fo wy de felve ontfangen fouden heb¬ 
ben, en dit ingevalle van rembourfement van alle on- 
koHenen laHen die wy tot fecours van de Nederlan¬ 
den gedaen fouden hebben, alles navolgende den in- 

II. Deel. 

5>?7 
houden van ’t voorfchreven tra&aet; beloven daer-en- 
boven dat totte voorfchreven Heden niemand en fal 
fuccederen noch be-erven , dan alleen ons mans hoirs 
geprocreert van wettigen bedde, en houwelijk, exclu- 
derende alle andere hoirs of adtie hebbende, tot welken 
einde wy renunceren voor ons en onfe erven, eigen 
mans hoir wefende geprocureert in houwelijk als vo¬ 
ren , nu voor alfdan tot profijte van de voorfz Generale 
Staten,en namentlijk van de Provinciën van Henegou¬ 
wen , waer van, en van al ’t gene dat voorfchreven is, 
wy hen geven alle verfekertheid en afleurantie. Des 
t’oorkonden hebben wy defe'getekent metonfer eigen 
hand en de felve doen cacheteren metten fegel van on¬ 
fe wapenen. Gegeven tot Bergen in Henegouwe de¬ 
fen 9 dag van Septembri, in ’tjaer 1578. Onderge- 
fchreyen Francoys, En lager getekent: 

Du MeHsnil, 

"Tl©!! San berfïaen Oebbenbe be bedaratieban 002* ®ots 
-^loge/ bie ben hertog ban 2fimou/ SClenton $c. 
Dabbe boen publiceren/ bias niet tuel te b?eben/en bias urm m 
Demfeerfufpect/ toant Op ftcfi felben bafïelijfi inbed? 
öen bat ben hertog fulr niet en bebe Dan met gocöc in- w^n; 
telügentte en toille ban ben ConinD ban ©janbröb fij fonber ‘ 
nenbeoeber/ öte men oob fciöeöat bolft bergaberbe/ »«* ,u,t tc 
ijoetoei batb’3llmbaffabeur besConinr ban ,t§pan?rcc&t?n 
gtenin©2anbrijbfijnbe/ Dembecfeberbe bat Opboei 
öen ConinO niet te beefen en Dabbe. ontOieitficD 
met fijn leger ontrent een mijl na bp j^amen/fjjnbe feer 
qualjjD te b?cben bat Op nocOgeiö noch bolb meerein 
Dceegtoant Doe biel men Bielb bat Op in fijn leger Dab? 
be omtrent 30000 boetbolb / en 6000 paerben / be0al? 
ben öet bolft bat Op in be fteben Oabbe leggen tot befet= 
ttnge bet felber/ bat oob be mare en ’t gerucBte liep bat 
be hertog l^ans ban %autocnburg / 1400 ruitens al 
gereet Oabbe tot fijnen bienfïe / bie af guamen tot ftjn 
atTülentie/ enbatbefelbeb02ber laft Oabbe tot 5000 
aen te nemen/ fo bias in fijn leger be fterfte feer / alfa 
bat alle be<0afï0uifen binnen karnen bol lagen/en 
baer blaren m’er ban 1000 ^panjaerbenge(io?ben/ 
begaiben ban alle anöee natten / fo bat OP niet en bo?ft 
iet aenbangen btefenbe 006 booi muitertê/ fo baer geen 
gelö en quame / be <0jaoe ban Hoeulr / en Den Cijabe 
aan Jfcanöquenberge / (Camb2ugge en meer anbere 
blaren al geftoibe v töaerom Op ficD fiil Oielb/ niet an? 
berSboenbe ban be fijne moetgebenbe/ batOerOaeft 
alles foube geremebteert torben/ DpfcD^eef ooft aen 
bie ban <©ebenter en ïïoecmunbe / bat fp 0en bloeit 
Douben foube/ batfipfebooifeOerlijltfoube ontfetten/ 
al foube Op felf in perfoon af bomen. 

€11 booJïuaer ber Staren faben (ïonben in befen <®de* 
tijb feer fcOoon/ na Oetficl) ban buiten liet aenfien/en 
boo? be gene bie be gelegentOeib onbebent toaö/ toant Sn 
fp Dabben ecnen fcOoneu Doop bolr bp ben anberen / en De 
menbertoacfjte nocO alle bage meer bolbö/ toant be *ei1 tn 
groten Doop bolbsf ban l|ertog l^ans Cafimir en 
bias noclj niet algebomen/ fo bat Bet fcOeen bat fp mhröV 
feer goebe occafie en gelegentOeib Dabben/ om eens 
geOeel meefler ban ben belbe toefenbe/ ben bpanb 
ten Eanbe uit te b?ijben: maer booj Oet aennemcn 
ban fo grote Dopen bolbs / liep ben Balb'en fomer baer 
meöeb2itc0teloosboo2/ fonber batmen iet bonbeuit 
recljten ,• Dier bp quam nocO bat be JDalfcDe $20bin* 
cien niet op en bjacOten / be quote Dunner penningen 
biefp gebouben toaren op te bjengen. <Daer toe biel 
nocO be jaloufie bie ben hertog ban 3Cnjou breegop 
ben hertog Cafimir/ alle bitberacOterbe alle Det goeö 
boo2nemen batmen Dabbe/om toat groots uit te recB* 
ten. Cn bit toas nocO Oet albermeefie / bat be Staten 
niet en bonben opb2engen be 600000 gulb. ter maenb/ 
biefp belooft Dabben optcbiengcn/ fonber baer om 
ber te begrijpen öepactpc ban 400000 gulben/ bie 
be Coninginne ban Cngelanb ben graten leenbe/toeL- 
be partpe ban Cngelanb al geconfumeert toerben 
aen Oet bolb ban ben Bfertog Cafimirus / en en mocOt 
baer in noclj niet Helper» / ombeeerfïe maenb te boL 
boen / toant Op bobenbe befieïlingeDtcOp Oabbe ban 
be Staten cn ban toegen be Coninginne ban Cn? 

geianb/ 



Het twaelfde Boek. 
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geïanb/ nocpuitfpnfelbenmebe b?acpt en aengeno^ 
turn pabbe / meer ban fijnen laffe/ uit goetpertig* 
peibenombeEanbeneenmael uit alle ftoartgpeben 
en pcriculen te berloffen en pelpen / omtrent 2000 
peerben en 2000 boet-bolr/ tot befe en toas! geen 
boo?-raeb ban gelbe met allen/ bit ffelbenber Staten 
faben niet alleen in grote beraepteringeenbifreputa; 
tie/ maer gaf 00P ben bpanben tpbomopparefaPcn 
te boo?fien en o?b?e te ff ellen: toant benboo?f3ï§er? 
tog Cafimirusi pabbe acngenomen een regiment 
3fcancotfen boetbolb onber ben l$cere ban Urgent? 
bleu / befe toaren boo? ©laenberen gebomen tot b002 
bepoo?tenban ^Inttoerpen/ enalfomcnbefelbeboe 
ter tpbtoel ban boen Ijabbe/ om ber Staten leger te 
berffetPen boo? ïSpmcnant / fo en bonbemenfe in 
geenber manieren baer toe b?engen / batfe na pet Ie? 
ger toilben treeben / bp b?engenbc boo? pare ontfcpuL 
binge/ batfe Bcbel pabben ban ben boo?f3hertog/ 
omtotpemte treeben oberbeiBafe/ fo batbe^ta* 
ten genoobfacbt toaren/ be felbe te fepeepteboenbp 
Elnttoerpen/ en te toatertefenben na benboo?ftp?e* 
ben hertog, ^eo hertogen Cafimiri bolb/ nu ge* 
bomen 3pnbe totacn be frontieren bes! Eanbsf/ en 
toilben ober be fjfêafe niet / maer blcben lange leggen 
petEanb beberbenbe/toillenbeeerjïafgebaenen bet* 
effent pebben/ fePere f toacigpeib bp be felbe booageffa* 
gen ban pet toacljtgelb / al eer fp paer toilben laten 
monfferen/ en fo be Commiffariffen baer toe geen iaff 
en pabben/fo beben fp meer fepabe in eenen bag aen ff 
Eanb/alö begcpcle queffie beb?oeg. <Be hertog ebem 
toei bctoilltgbefe batfe optroeben en paer lieten mom 
ff eren. ^pnbc einteltjb be boo?f3 ^uitfen in ’t leger 
ban be Staten gebomen / en pebben bie niet toillen 
optreeben fonber gelb/ pier toae' nu feer grote ftoartg* 
peib/ toant be <6?abe ban 25offu BberffeofC5ene* 
rael ban pet gepele leger / bebe ben Staten remon* 
ffreren/ bat bp albien baer binnen 14 bagen geen gelb 
en quam / bat pet gefepapen toaö bat pet gepele Ie? 
ger foubc muüïneren en fepeiben/ toteenirrepara* 
bic en uiterlpbe fepabe en beberfeniffe ban ben gan* 
fepen Eanbe/ bie baer uit notelpBcn foube moeten 
bolgen/ alfo baer bö02 niet alleen en foubc bedoren 
gaenalle boojgaenbe Poffen gebaenengelcben/ fon* 
ber baer boren eenigen bienff of b?ucpt getogen te 
pebben: maer fouben 00B be boo?fcp?eben ruiteren 
enPnecptentot eigen roof nemen alle# battertoag/ 
en ben bpanb boo?ts$ mibbcl geben om alles! te ober* 
toclbtgen na fpn gelieben. <Defe ftoarigpeib toaö 
niet Plein / en öe Certsipcrtog cn 3|eerefp?incemet 
bic ban ben Kabe ban Staten beben genoeg pen bc* 
boiromgcibtebcPomen/ fpfcp?eben/ fonbcnCottL 
miffariffen aen allen ben #?obincicn / gaben ben 
noob cn be ftoartgpeben genoeg te Pennen : en om 
met te lang op befe faPe te blijben / fo fal ben lefcr 
genoeg uit bes! €ert^pertogen fcp?pben Ponnen ber* 
ff aen/ ben noob baer pet Ëanb m toast/ in ben ttjb 
bannen meenbe uit alle ftoarigpeben te geraPen/ 
toant be Certopertog fcp?pft onbet anbere aen be 
^eobincien albuö: Dat by aldien fy hare contin¬ 
genten niet op en brengen , en binnen 14 dagen pre- 
cijfelijk voldaen zijn, om daer mede den uitterften 
onuitfprekelij ken nood, daer in de gemene faken hen 
waren bevindende, te voorkomen, foen waren niet 
dan alle uiterfte inconvenienten te verwachten : aen- 
gefien de welvaert en confervatic van de Landen in ’t 
generael, en van haergoed, bloed en leven daer aen 
was hangende. En (fchrijfthy ) en konnen niet laten 
u te veriekeren dat de voorfz dagen overftreken zijn- 

fonder de voorfz penningen hier gereed te heb- de 
ben, niet alleen te beduchten en is, een generaleen 
fekere muterie van den gehelen leger, maer dat erger 

men fal bedwongen zijn de krijgfluiden felver te is 
laten foeken , baer luider betalinge in de Provinciën, 
die in gebreke of uitftellinge fullen zijn haer luider 
contingent te vorderen : want indien de voorfchre- 
ven krijglluiden hen komen te fcheiden , gy luiden 
kont merken , wat uitteringe en armoede zy fullen 

namaels niet en fult konnen excuferen voor Godj 
noch de menfehen , ingevalle door uwe occafie en 
gebreke van u contingent op te brengen , datgefchie- 
de: daer jegens het furnifïement geven fal, het mid¬ 
del om noch voor de winter goede vordelen op den 
vyand te krijgen , en alfo tot eenen goede vrede gera¬ 
ken, de welk foude komen te faelgeren, zijnde ons 
voorfz krijgs-volk eens verfpreid, tot feer grote on- 
verwinnelijke en onuitfprekelijke fchade van den Va- 
derlandeen gemeinelake, enalfogyby’t gene voorfz 
is, verftaen mocht de grote importantie van defe fa¬ 
ke, wy verfekeren ons, dat fo dier en lief u is, de 
faligheid van den Vaderlande, van uenvanuwena- 

rne_^ n^en in’t particulier, gy luiden nietenfultge- 
brekelijkzijn, &c. 

5?8 

TT Ct is! tocl toaei* bat boo? bit fcp?pben/ fenbett 
"rban Commiffariffen/ bibbenenb?eigementen/ 
fobeeltetoege geharpt toerbe/ bat binnenb?ietoe= 
Pen een maenb betalinge boo? ff gepele leger toerbe 
opgeb?acpt / be toelP ober be 900000 guiben toasf 
bebjagenbe / maer toat toaff pier en tuffepen peeft 
begonnen pet gefcpil tuffepen bie ban «Sent en be 3©a* 
len / baer boo? ban bie ban ©laenberen / Rffffel/ 
5©ouap/ en (Dcpiesi geen gelb en quam/ baer grote 
ftoarigpeibbengepelcnEanbe iö nagebolgt/ fotop 
pier na berpaien fullen. €n poetoelbe<©uitfenboe 
tocl op troepen tot boo? Uibelle / fo toetgerben fp 
ban baer toeber boc?t te treePen / ja togen baer na 
ban fclfsi een beel na ©lacnbcren/ fonber ber i§ta* 
ten toeten of eonfent / fo batmen niet met allen feonöe 
uitreepten / poe tocl men noep boljr genoeg pabbe: 
toant pet geb?aP toeberom niet ban aen gelb/ boo? 
bien be f320bineien fo quapjpen betaelbe pare quoten/ 
baerbeÊBalfe^obincien meeff oo?faeP ban toaren. 
25innen Uibelle lagen bijf Bacnbelen folbaten ban ^2 

cauferen, daer zy hen nederflaen fullen > ff welk gy 

<©on ^Hfan/ befen fonber ’t gefeput te bertoacpten/ rcpiaet# 
gaben pen op / befgelpPs! bie ban pet Caffeel ban fenme» 
(Cfart/ <©enappe. JgetCaffeelbaniBoltoerbeffo?= 
menber panb ingenomen engeplonbert banbe goe- tentngS 
ben bie baer op gebluept toaren. nomen. 

<Be ïlertoge ban 58niou pabbe mfbbelretpb fpn 
bolP geb?aept in ücnegoutoe en peeft be ffebe ban 
23ins!of25inepe/ gelegen op tenarmbanpettoater* 
Pen i^aine / b?ie mijlen ban Bergen / een feer frap en 
luffigc^tebe/ boen belegeren / enfo fp pen niet toiP aoumen/ 
ben obergeben/ fo peeft pp pet gefeput baer beo? ge* J^i&/ 
plant en ff felbe met 16 metalen ffucPengefcptits! boen 
befepieten en b?effe gemacPt pebbenbe / peeft ppfe 
boen fommeren/ maer alfo fp geen geen poope ban 
ontfet en pabben te bertoacpten/ pebben fp pen ober* 
gegeben tot belieben ban ben felben hertog/ ben 7 oöec 
Bctoöer na bat pp albacr 14 bagen boo? gelegen pab^ Beeft, 
be/ pp peeft bc foJbatenbaer binncnleggenbe/ om* ^Fo1^ 
trent 1000 fferP ingenabcgenomen/ latenbebefeL 
bemet pact getoeermet toegeboutoen Bacnbelen en ae0eEf{ 
fonber trommclffag bertrecPen/ boo?tö peeft pp baer öemoott 
een beel ban fpn eigen folbaten in geleib/en feer beleeff SÏÏJSm 
belpPen metten burgert panbelenbe/ peeft pp baer oöer. 
boo? 00P jBabuge bePomen. 

<®e Staten fienbe bat ^ongian pem pielt in fpn 
leger omtrent j^amett/ refolbeerbe bat fp pen bolP 
foubenboegenmetpet bolP ban ben l|ertogban3ün? 
iou/ om fogelpPer panb ben leger bandon riante 
befp?ingen en aen te taffen / toelPe refoluttemenben 
boo?f3 hertog peeft ober gefcp?eben / pp is! tocl bereeö 
getoceff om fulPsfte boen/ maer baer fpn toeberom 
centgc berptnberingen en beletfclcn boo?gePomen/ 
baer boo? fuiPs! aepter toegen geblebcnto/ toant be 
hertog ban acnjoutoas! jaloers! ban be hertog Cafi^ 
mier / pebbenbe grote fantafpen in ff pooft/om bat pp 
ban toegen bc Coningmne ban €ngelanb tot ber 
Staten puipe toa^ gebomen/ en toel berffaen pebbem 
be bat bc Coninginne be panbelinge tuffepen pem en 
be Staten fo beel fp Ponbe pabbe belet/ baeromen 
toas! fpn meninge niet om perfoonltjP in ff ^taten Ie= 
ger te bomen / en fpn bolP en begcerbe niet in ff leger 
ban be Staten te bomen / fonber ben hertog. 



ïj73. Óorlpronk der Nederkndfe Beroerten. 
£c&eï> 

UUtflU' 
je tuf* 
en Ho* 
jen en 
Weft. 

©ie bun 
®ent 
jeöjtj- 
oen bed 
moet? 

bil te* 
1 gen öe 
iüöcefte/ 

1 iBtsficiö. 

iCufprjen Hcnbett en 3£ncjïigs een Dappere fcDcc^ 
mutfïngcgetoecfl:/ tuffe^en öcr Staten boib en Bon 
9!ans? bolli / öaer fijnöer bele ban bciöen fjjöen geble? 
ben / öodj meeft ban öe fjjöc ban *©on <3|an / öer 
ten bolli üeijieiöcn’tbeiö/ en berbolgöenfe tot onöer 
öe muren ban jr euben. 

<Dc boo?fcö?eben ?a(Diiftc en öeeft meöe.ntet Heel 
goeöö geöaen boojöe Staten/ maeröe gróte moet* 
toüligHeiö ban öjc ban <©ent / Deeftet boo?tg? alleg? 
in’tbcctocrt gcfielt: toantöieban <6ent op öaer ei¬ 
gen Hanö eenige böcnbelcn boetbolb en ruiteren aen? 
genomen Hebbenöe / Hebben in berfcljeiöen 3£o?pen 
öe bedden in öe fèct&en gcrafeert / De <®eefïelybe goe? 
Deren berooft en in De ^taö gebjaclit/ enbele moet? 
bJiliigtjeiö beö?eben / fjjn oob tot Steger# getoeefï/ 
öaer fp öe b?oubje ban ^tegecg?/ toeöutoe ban Den 
i^eere <©lapon gehangen genomen en tot C5tnt ge? 
b?acljt Ijebben / met tod ioo boffers meefï al met 
Papen goeöercn alDaer gcblucbt fijnöe op ’t l|uis. 
Cn Dit Hebben fp alöaer geDaen/ om Dat De boo?? 
fcDjebcn b20utoe De p?eöicatie öer <£5erefo2meerDen 
int)arcï§ceiiijbBeiö Haööe bcrboöcn. Jgier Hebben De 
CSentenaerS fes? bacnöelcn 3©alen alöaer leggenDe 
beriaegt/ en tod ioo öaer af öooögeflagen. 3Defe 
falie Ijebben fjaer De 3©alcn aengenomen en fijn in 
De (öentfe guartieren gcballen / Doenöe öaer grote 
fcljaöe en obcrlaft. *©e J§eere ban fBontignp ge? 

Êaiaïng naemt Cmanuel öe Salaing / Colond ban een regi? 
parou ment boetlinccljten/ toas ’t Hooft ban Defe 3©alen / De 
fcim-, todbe fijnöe gualijben betaelt en om Hgre betalinge 
rni'p / mtuinerenöe / nu Het öebfel aennamen Dat fp öe falie 
lioinc om öe ftoomfe Catfjoltjbc ïïdtgte te befcHecmep te? 
aemiïrtf ^cn öieban<J3em aennamen / fp namen bjanbfcljat? 
ncecbe ringe en öeöen bde guaeöjS / D’een tegen Den anöcren Raicn öagdjjfagi fcHermutferenöe / maer De 3©alen toefenöe 
-,rS' °oeöc Hrygsluiöen IjaDöcn meefi DeoberHanD/ Doo? 

Dien Ijct bolH bp Die ban <0ent aengenomen/ meeft 
toaren onerbaren en onnut boift/ Die meer focDtenDe 
Papen/ JBonichen/ jonnen en ©agijnen te quellen 
en beroben / Dan te becljten tegen Ijare bpanDen. <©c 
ttoifttoteSöagelijbs> meeren meer / Dotïjöefen ttotji 
en Dit gefcHil Haööe in’tbeginfdfeer todenlicljtbon? 
nengefiilDtoerDen/ Haööe ö’eenecn D’anöcre partpc 
toiilen aennemen De conöiticn en miDDelen/ Die De 
P?ince ban <©?angicn beiöe partpen öeöe boodjouDcn/ 
maer ten toaö ntet mogelHli/Hctgcmoeö encouragte 
ban ö’cene en ban ö’anöecc toaöal eben fier en trots?, 
^ieban <©entnoemöen öefe 3©alen pater ^ofterg 
HnecHtcn/ maer fp namen De namen ban jBalcon? 
tenten aen / Defe jiBalcontenten toilöen/ Dat Die ban 
«0ent eerfien boo? alDeCatHolijbe Cioomfc ïieligie 
fouöcn refiaurcrcn en toeöer opeecluen / öe KetHcrf 
enClooficrenöicfp berooft en bernielt Daööcn / toe? 
Derom in Haren b02tgcn ftaet Hellen / en De geban? 
gene Die fp in ©ctober De0 boo?leöen jacrö geban? 
gen Haööcn genomen / toeberom in b?pHeiö en in Ha? 
re boo?gacnöe Digniteit fielten fouöcn / öaer tegen 
toilöen öie ban <8ent Datmcn eerft cn boo? al öen ^ee? 
re ban jBontigup in Haven Hanöen fouöe ieberen/ 
om na fijn berösenfie gefiraft tc teeröen/ banöeno? 
bedafi en fcHaöe öie Hp met fijne iDalen in öe 45ent? 
fe quartieren en jurif Dictie gcöacn Haööe. <De «^ta? 
ten <0enerael Hebben alöaer tot berfcljeiöcn reifen 
-Commiffariffen gefonben om De faHe te miDDelen/ 
Dantoags allesstcbergeefis/ tot Dat Daer naDeP^tnce 
ban <Ptangien Hem fdp in perfoon alöaer lietbin? 
Den / öie De falie boo? Dietijö infiilte t»?acïit / algs'top 
na fullen feggen. 5?>an alle öefen «6entfen H^nbel 
fo binnen alg? buiten <23ent / Ijccft nu al eenige jaren 
Dbcrlcöcn / alle De particulariteiten befdpeben ge? 
HaD / fo Hp mp gefeiö Heeft p. p. maer alfo Hp öaer? 
om binnen <5ent gehangen toeröe/en Dat alle De ge? 
b’tifite cremplaren/ niette pampieren en ^Jufiifica? 
tien Daer toe Dienenöe/ Hem afgenomen cnbertoanö 
fijn getoo:öen/fo Dat Hp oolmict een eremplaer Haö? 
De bonnen herbergen of beHouöen / fittenöc baerom 
lange gehangen / tot Dat HP 0002 interceffie ban öe 

Ldctua 
iel be 

ticcoau 
teent/ 
baci fp 
pel Cacr- 

tl 3 öe? 
ptjoen. 

en Heb ifi ban alle öe particulariteiten geen reefjte fe? 
Herljetb bonnen beboiuen. 

©innen Der <Ü5oeg( in ^eelanö / toag? öe CatHolijbe 
Religie tot nocH toe alleen opeubaerlijb geblebcn / Dan 
in Jt Hcimelijb toaö Daer toclaltemetg? eenige P2cöica? 
tie gcöaen : maer na De pacificatie ban <©enc / fo 
Hebben öe <0erefo2meeröc beginnen opentlpb in febe? 
re Ouifinge tc p2eöiben/ en alteinetg? ten platten Èan? 
öe. s^a öat nu De Kdigioirë-bieöe boo2gegagen toa#/ 
Hoe tod Die aen öep20bincicn ban^ollanöen^ee? 
ïanöniettoag? obcrgefonöen/ öoo2öien öe fdbe bol? 
genöe öe pacificatie ban <0ent / gerc anöere openba? 
re crercitie ban öeïtdigietoe en lieten/ Dan alöaer 
toa& ^0 Heeft öen p?eöicant ban Der «©oesiöcn 28 
^eptemb?igi 1578. feber regucfl aen De Hêagijlraet 
alöaer obergegeben / inljouöenöe ineffectc/ Dat fy 
luiden fupplianten, hare onderdanige en gehoorfame 
ingefecene en onderfaten doende profefïie van de Ge¬ 
reformeerde Religie, hen fekeren tijd patientelijk be- 

[ holpen hadden met fekere huifinge, om hare predica- 
tien in te doen, dan dat hen*tfelve nu te klein was 

, vallende, fo waren fy benodigt te verfoeken het Kloo- 
i fter, of het Sufterhuis, om aldaer te mogen leeren 

; en prediken, gelijk hare medeplegers, in Holland, 
Zeeland, Brabanden Vlaenderen vergunt werden,en 
doende waren, daer aen hun grote vriendfehap ge- 
fchieden foude. 

<©ie ban öe jfèagffïraet met ben anöeren öaer op 
communicatie geDouöcn IjcbbenDe/ gabcli Den P2cöi? 
cant boo? anttooo2ö;Datfpluiöen/bermitg?öeabfen? 
tie ban Het Collegie/ niet rijpelijb fo öat beHoo?öe eti 
bonöen refolberen/ en Dat Hp öaerom nocH een Dag 
ttoe of Ö2ie fouöe toiilen De patiëntie nemen / ten cinöe 
men met Het Holle Collegie ban De JBetöaeropbe? 
Ö002lijbcn bolbomeltjbmocHterefolberen: öe fB^eöi? 
cant feiDe/ öat HP / boo2 fo bde in tjem toag? / tod eeni? 
ge hagen patiëntie foulje toiilen nemen/ en öat HP 
öe 5ijnc öaer toe tod toilöc inöuccrcn / Dan öat Hp be? 
öucljte 3p Hen öaer met niet en fotiöen toiilen laten te 
b2eöen ftcllcn / obermitg? öe bleinHctbcn benautHeiD 
ban’tboo2ft Huiö. €n gaenöe ban ’t ^taDHuig? bp 
De fijne / Ijaö HP alöaer geen geHoo2 / feggcuöc3P Hoil? 
öen Datdijb amtoooiö Hebben : De ^eöirant Daer? 
om toeDerom op ’t ^taölnü.ö bomenöe / feiDe öat fijn 
bolfi bcgccröcn tecftonöanttooo?D tc Hebben önmon? 
De of bp gefdmfee/ of öat Dp b^ecföc ban eenige öif? 
02Ö2C. <©e iDagifiraet HiermcDcbdr»Den3ijnDe/ cn 
fienöe De gefleltcniffe ban De genen Die beneden toa? 
ren/ Dat bde ban Hen luiDcn alöaer Ijarctoapencn 
HaöDen/ en 00b HorcnDc eenige ö2eigementen / Hebben 
fp op De boo?f3 requefte Doen jïdlcn Defe nabolgenöé 
5Hpoftille. 

Ty/T Yn Heeren , de Baliu, Burgemeeflers en Schepe- 
nen defer Stede, hoe wel in henliedcr macht niet 

en is iet teconfenteren prejudiciabel de fatisfadlie,hen¬ 
luiden by fijn Princelijke Excellentie gegunt: noch¬ 
tans aenmerkende de jegenwoordige periculenen in- 
convenienten, om de felve te eviteren, zijn te vre- 
den, dat de fupplianten hare predicatien fullen mogen 
doen in de kerke van het Gafthuis defer Stede, onder 
proteftatie van by de voorfchreven latisfactie te blij¬ 
ven, en fonder de felve eenigfins te prejudiceren. 
A&um &c. 

WClbe ^poflille gefïeït 3ijböe / BcHben 3p Den 
^eöicantmet eenige binnen Doen bomen/ en 

fijn metten ^cöicant binnen gebomen / Slamb’ecHt 
De Sijnö2aper/ gian ,§pmonf3 Hcbbenöe een rappier/ 
IBarinue? “Hlbacub Hebbende een lanb en b02t roer met 
ftjn jijö-getoeer / cneenen genoemt (©uaetpeertHcb? 
benöc een Bellebacröc / cn na öat DefBagtfïraet öert 
^ecretarigf De ^poftilïe Hadden Doen lefen/ begeer? 
Den 3p Datje Hen öaer mcöe fouöcn laten contenteren t 
maer 5P anttooo2öen/ Dat De Papen DaermocHten 
P2eöiben/ fp bcgecröen öe berbe ban Het Ruiter? 
HtiiiS of Cruiceb?oeöcrg?/ öaer bp boegenöc fomen Hoer 

pjfnee ban c^angten io.ö cudite/en ut Rolland quam/ fulbg? toetgeröe/ Dat fp feifg? een ban beiden fouöcn 
II. Deel. Pppp S 

gteougs 
ftc bp 
Diebatt > 
be <Ocrc^ 
formeer* 
öc Och? 
Qic aen 
bc 435a? 
eillract 
ban bec 
«Böc^ 
oberge? 
gcöen. 

(Fol.Sr.) 
Stpoftili 

fc op be 
b002> 
gaciibe 
rcquclïe# 
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innemen. ^eeren dit horende en met maibande# 

jL*J2j£ten gefp2öben hebbende/ hebben bp monde bc berbe 
öeüSeit* ban de Ceuicebioederg{jen luiöcn geaccoideert/ toact 
gic um'5 mede 50 berblaetben gccontenteetttctoefen: daer op 
bauöf^ hebbende fl©agifïraet |©eefter Iguicb 2tdiiaenf30on 
cruice- «Secretaris metten $?edicant gefonden aen ben #2102 
ö?°cöec0 ban ben felben Conbente/ bemtnftnuercnbcderefo# 
SerSloetf ïufiebande J©agi|traet/ ten einde DP aücomamen# 
geacrojf ten/ jutoelen en gelijbedingenuttteberhedocnfou# 
öeat. ‘ be / op datter geen ongemaft of bcfo?b?c en foube ge# 

beuren. 
35e.o anberen baego be boo?fcD?ebcn iBagtfïract 

bergabect 3pnbe / hebbende bp Den ontboben eenige 
ban be p?incipaelfte ban be boigcrpe/ hebben goeb ge# 
bonben bp ben te ontbieden be boo2f3 f&edicant met# 
ten boo2f3 SambiecDt / en noch eenen lodctoijb/ 
f)en acnfeggcnbebat alfo 5P doo? eenige berflaesi Dato 
ben/ bat fjn en eenige ban be fijne lieten luiden öatfe 
noelj niet en toaren gecontenteert/en öatfe niet anöcrS 
enfocütenbanbataüe faften in b?u«öfCDap mochten 
gcjcbreden/ en alfo bare gemeente ban boigetcnfcer 
blein toa$/ bat ben lieben witter berten ieeb foube 
toefen battec eentg onberfïand tuffcDen benluiben bo# 
men foube: begeerden daerom bat fo fpnocbietbab# 
ben ‘0002 tc d?agen / batfe ’t felbe fouben mogen boen/ 
fonber bergaberingen te maften/ baet uit niet ban 
moeiten en mtfberfïandcn toaren tc befoigen. 3de 
3P?cDtcatt gaf boot anttooo?dc/ bat bcm cndenfij# 
tien 00b leeb foube toefen battcr eenige onrufi in be 
«Stad om Den luider toiüe bomen foube / bat Ijp altijd 
gearbeid en gefp?oben babbe tot b?ebe en eenb?ac0t 
onderlinge te onderhouden/ gcbende mitfdien ober 
öefe bijfarttculen / öacr op 3p bcrfotbten bat be IBa# 
gijïraten fouben toiltcn Den luiden anttooo?b gebcn 
en goedüjb refoibetm 

anöfc i. Cerfi öatbe J^ceren fouben toiüen roperen uit 
beifociï Daer cerfte Spofltüe op henluiden obergegcben regue# 
a^! D_£ fïe/öefeto002ben/orn alle inconveniemen en pericu- 
nrattri len re eviteren, en batfe henluiden fouben toiüen ge# 
üaii bet bcnabfofute'Hpofülle. 

2, 3datfc ben fouben toiüen geben Det gcb?uib ban 
5J®"? ben gcDelen Conbente ban be Crutcebioedercn. 
bait be 3. 3datfe ben ^ledicant fouben toiüen toeleggen 
törrrfüp ^n tractcmcnt ban 400 gulbenjaedijjc/aisandere 
Sdtsie S^edicamen in IBaïcDeren genietende toaren. 

4. 3dat die ban be Itoomfe tSeligte Dacr$ioccf# 
fien cn andere Ceretrfomen boo?taen fouben plegen 
binnen cn niet buiten Daer luider herben/ en alle 
fcbauüale cn ongeffDtfttDebenbieeenige perfonenge# 
bemnten/ fouben frboutocn cn ebiteren. 

5. €n bat bic ban be ïïeligte bare booöen fou# 
ben mogen öegraben op Det bcrbfjof ban be grote 
bethe. 

«©te ban dejlagitïractbiaegden ofdaerietmeer 
toas bat fp begeerden / öatfe bet met eenen fouben 
bO02ö?agcn/ om alfo t’fnmen met eenen afgcbaencn 
op gcrefolbeert te tooiden. 

Cn öctotjle be uüagtiiratcn alfo in befoigne toa# 
ren/ foistijdingeon bet StaöDutS gefiomen/ bat# 
men inde grote ücrïte be Beelden en Altaren in fïuc# 
ïienfmcet: bier ban de ©ledicant fo toelalSde$©a# 
giffraet bem perpler boubenbe / 3ijnder eenige ban 

SBccib5 be jpagblraet cn ben Jdiebicam na de berbe gegaen/ 
iiidiwge m albaer bomende hebben 3p ben b?eberSbcrboben 
Sote interdictie gebaen ban niet meer te b?eben / ban 30 lui# 
iterhe ben a! ’t felbe «opponerende en niet achtende / gingen 
binnen met Dun begonnen tocrh boo?t/ niet ophoudende boo? 
SJrt Det al t’famcn cn toas boib?achf. 

3deS SaterdacgS daer aen bolgenbe omtrent ben 
abond / fo 3ijn binnen der <©oeö gebomen een 3p?edi# 
cant ban ©liffmgen en een ban der ©eere / gcaffo# 
cieert met eenige Capitcinen / en andere / die 3p 
noemden Dare lüerben raden / defe lieten Den beis 
felben abonbö binden op ’t ^tadDutb bp bcBurge# 
meeftcrcn en eenige ban be 3©ct/ p?oponerenbe bat 
alfo 3P berftaen Dabben ban eenige bic begeerden te 
ïebemiauittoijfcn beis ï|eiligenCuangelium!S/ bin# 
«en der ^tede tooonacDtiö/ öatbe groteberbe bin# 

nen der felber ^teöe ban ben Boeiden en Afgoden 
gelebigt en gefuibert toaei / berfocDten baerom bat 
be felbe berbe Den luiden foube geopent en hergunt 
toerden/ om Dare ©2ebtcatien en C5odOdienfï in te 
boen/ beo anberen dacgë. ^e|©agiffratengaben 
baeropboo: amtooo2b/ bat in benluiben macDtniet 
en toag ’t felbe te confenteren of toe te laten fonber 
adbtjg ban be gebelc 3©ct en <©emecnte/ alfo Det 
toaö tegen be fatiWactie die 3p luiden fonber gemeen 
confent niet cn bonden te niet boen/ belobende die 
be-o anberen daegë te boen bergaberen om met ge? 
meen confent op aüeo gebeliberecrt cn gcrefolbeert 
te tooiden/ ’ttoclh bp bc boo2fcb2Cben ^rbicanten 
gebooit pijnde / Debben gepioteffeert ingebaüe mtb? 
Beïernjö eenige öef02b?c cn inconbenientcn mochten 
gebeuren bto? bit dilap/ üatfpbacrbantoilbenge? 
erewfeert toefen / al^ be ^eeren daer ban getoaer? 
febout 3ijnbe. 

^e0 anderen baegë toefenbe ben 5 <©ctob?të 3ön 
be ï^ecren ban ber fï©et / met alle be p2incipaelfïe 
boigercn ber boo2f3 ^tcöe op bet ^tabbuiö albaer 
bergaöcrt getoeefl. ^e boo?fcD2ebcn ©2eöicanten 
ban ©üffingen cn ber ©eere met eenige ban Dare ge# 
affodeerbe en compagnie / daer bp mede p?efcnt toe# 
fenbe be ^ebteant ber fdber ^tebe: en be ^2ebi# 
cant ban ©lifftngen Det tooo2b boende / heeft Dd ber# 
foeb baego te boren gebaen gerenobeert / daer bp boe# Berfoen 
genbe bat be l^eeren geen f toarigbeib daer in behooi# bp öe 
ben te maben/ alfo in allen ^teöen ban Rolland cn 
Eeeïanb fuïr gebaen en geacco2becrt toaö / na bet GCÖae„ 
aftoerpen ber Afgoden / en bat 00b be felfdc berbe ominöe 
of bet geb2Uib ban dien ben luiden toebcboo2be/ ten 
regarbe ban Det rechte Cuangelium en (©obö'tooo2b/ m%oei 
bat 3P luiden fuibet* p2ebtbten/ en bat 00b be felbe te «ew 
berb al^ nu bacerenbe / 00b onöeguaem toass / om fee«- 
be ïioomfe Religie daer tn te oeffenen en btcrgelij# 
bepiopoojlen meer / mtt^ toelbeen omaücbeföibie 
te ebiteren / berfocDten ’t gebiuib der booifch2cben 
berbe/ toantfo Den’t felbe getoeigert toerbe/ foube 
’t felbe ebentoel gebeuren metterdaed: bcbooifcf^e#1 
benp20pofitiegeDoo?t hebbende/*en daer op toel ge< 
let/ hebben 3P ben anberen gcfp20ben en daer na 
boo?anttooo2b gegeben ’tgene in fubftamie bolgt: 
bat fp obertoogen hebbende depiopofitie en ’tbcrfoeff 
bp Den luiden gebaen/ en opaüeg batöeöoo2betoef 
gelet/ bebonben dtberfe redenen/ en bpfonber inde 
fatiöfattiebp |jjn Circellentte be boo’fcDiebcn ^tebe 
hergunt / bat in Den luiden macht niet en toaö ’t ber# 
foeb bp Dun gebaen te acco2deren/ metteituninbien 
3P luiden bebonben Dun geooiloft te 3ijn bare p2cüica# ©e am* 
tie en erercttie ban Religie te boen enerercereninbe tooojüe 
boo2fclj2eben berbe / bat 30 luiden gcrefolbeert toa# 
ren’t felbe te dulden en te gebogen / fonber ban me# 
ningete3ijn benluiben metter bacb daer in eenig cm# ^11 bp 
peffement / fjinder of belet te boen / al ’t toeibe noch# JfaJJJ 
tan$ niet jegenfïaenbe/ berfocDten be HSngifrraten a 
cn be Burgeren daer jeoentoöö?dig 3ijnbe / bat die 
ban be <©erefo2meerde Religie Den tobben routen# 
teren mette berbe ban bc Crupcetooederen ben ge# 
accojdeert/ daer mede 3P berblaert Dabben tc b2e# 
ben te toefen/ en bat 3P luiden (be jBagitfraten) 
een ^2ebtcant betobligt Dabben in be booifcD?cben 
grote berbe te P2ediben / bat niemand 002fabe ban 
mifnoegen behoo2be te hebben/ fonber battcr eeni# 
ge Ceremoniën bande ïïoomfe föerbe gcplcegt fou# 
ben tooiden boo? dien tijö; Dier op beden fp be fattjSfac# 
tie booilefen. 

^e ©lebicant ban ©liffingen uitten name ban Den 
alle gaf daer op boo? anttooo2de. <©at be jlagifïraec 
alrebebefatiofactie te buiten gegaen toaren / met bet 
acco?derenbandeherheban beCrutceb?oeberen/ en 
belangende die fp teilden boen p?ebibcn in be grote 
berbe/ bat bp bic toel bende/ maer bat die geen toette# 
Ipe fenbinge of beroep Dabde / en bat Den be reft niet 
en roerde / bebanbte be ï^eeren booitjS ban be ant# 
tooib? op ben berfoebbande grote berbe gebaen/ en 
batfe ban meninge toaren op’t felbe tooo?b regaen 
p?edïben in bc boo?fch2eben grote berbe / berfoe# 

benbe 
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öctitie bat bc ïfeeten geliebcn toilben Den-luiben be 
fleutelen tot bien cinbe tc geben j baer op Den ge* 
feib toerbe bat be fïeutelen toaren onber beïiofler/ 

©e<3e> baer fp bie bonben Dalen/ biefe Den niet fonbetoeige* 
mSbc ren. ^aer inebc gingen fp ban Det ^tabDutonabe 
pjcöifïca üoflcr/ ombe fïeutelen: beo ItofierO ljuiöbjoutoe 

> moe grQ; toeeODenbe fïeutelen / baerfe Dingen / en eenigeban 
j£jE|Le Den Uitben bc felbe nemenbe / openben be boo?f3 gco* 
<5oe^. tc DerBe/ en beben terflonbbeBlocBenluiben/ en al* 

fo p?ebiBten 5? nocD boo? ben mibbag in be felbe 
DerBe. 

j ®e®e> <©en 7 ^cptemöUo Debben be boo?f$ ban be de* 
Söe i^ie binnen ^enUjem öet |Binncb?oeberO Bloofler 
iivijgeti opgefcDiBt/ en be BerBc fcljoon gemaeöt/en Debben ten 
fcecöeit fclben bage baer in gep?ebiBt. 
crhpfök ^efgeliir Debben 3p te himmegen ben negenben in 
iteöen tn 3Mnö Bcrbe/na Det afnemen ber 25eelben/gep?e* 
Meinet’ biBt / en fo boo?tO in meer anbere ^teben / alleO met 
*£**" ronfent ban be burgeren. 
©cieo ^en 9 ,&epiemO?to toerben be Staten geabbet* 
m ba« teert/ bat Det bolU ban ben hertog ban Sllnjouinge* 
*■}{““£ nomen Dabben een Bafleel toebeDorenbe be ^eere ban 
5,“,, Jet <$abeO / genaetttt ia CDanfee / bpEurenburg/baer 
ftafteei fp gebonben Dabben omtrent be 7 of 800 flucBen 
Benaemt topno en beel munitie/ en toel 1200 mubben BorenO ICfian^ gefaftt/ bic boo?3Don ^anquamen/ bit toerbe ge* 
bp au.D fcfi?eben uit 25ergen bp feBere mtfftbe onberteUent 
cnbucg Fhilippe de Cray en Charles de Gavere. 

<©ic ban bc ©crcfo?mccrbc deligie tot Campen / 
Debben omtrent befen njbmcöc een requeftoberge* 
geben aen "Burgemcefteren/ cêebepenen endaebal* 
baer/ baer in fp fuftineren batfe boben be 100 ï^uif* 
gefinnen toaren ban be felbe Religie / toaetom 3P 
berfocDten een bequameplaetfeof UerUe/ omalbaer 
ïibcrlijB te mogen boen bouben/ Doren en eelebereren 
be ©obö-bieniten/ aio 3f*?ebtcatien/25ebingen/ gan¬ 
gen/ ^oopfelö/ hacDtmael / Begcabingen/l§outoe* 
UjBen/ ^cDolen/ en anbere faften be deligie aen* 
gaenbe/en bit bolgenbe be deltgiono-b?ebe bp ben 
©ertODertog en jftaben ban Staten geconfenteert. 
3©elBe requefle 3P luiben alle t’famen onberteUent 
Debben. 

®** ’t SO nu ttjb / bat top eeno fp?eBen ban <©eben* 
Knra.tec / baer be ©2abe ban dennenburg/ na bat DP 
fiurs&p ©ampen berobert Dabbe boo? getogen io/ om be 
itoert ï|oogbuitfe baer in leggenbe ban Det regiment ban 

^oltoljler te bloingen om baer uit tc bcrtrecBen/ 
(foUz) baer lagen binnen b?ie ©aenbelen ï^oogbuitfe oube 

folbaten / fterft toefenbe omtrent tuffcDen 900 en 
1000 mannen / Dabben beel b?outoen/ Doerenen 
jongeno/ en fjaöbep Daer feer moettoillig tegen be 
bo?gcren gebogen / bie 3p alle Den getocer Dabben af* 
genomen / om batfe baer geen ornften na Debben 
fouben : toant 3p al ober lange boo2cenbelegeringe 
bebuebt toaren/ Dpfonber nabien hopman 3©oltcr 
i^egeman / met ttóe ©acnbelen folbaten / een fcljant' 
fe tegen Den aen be 3ijbe ban belBclutoe Dabbe ge« 
maeBt/ om baer mebe te beletten Dare uit-tocDten 
opbe©elutoe en be 252anbfcDattinge biefe baer met 
EontrecDt toilben erccuteren / berljalben 3? Daer 
ban langer Danb baer tegen boo?fien Dabben/ ban 
allcrlep noobbmft ban #?obianbe/ <02OfgeftDut/ 
en munitie ban oojlog/ fó batfe niet geb«2eU Dabben 
anbero ban batfe fo beel bufpoeberniet en Dabben/ 
aio fp mettertijbtoci ban boen mocljten Debben/ be 
i^eereban J^ab?incourt commanbeerbc baer binnen 
aio <©ouberneur. ^aer toaren bcle burgeren uit* 
ter ^tebe/ eenobeelo boo? bjefe ban beaeniïaenbe 
belegeringe en bc moettoiUtgDeben ban be<©uitfe/ 
en anberfino batfe ^taeto-gcfinbe toaren. ^5en ber*, 
ben SCugufti guam dennenburg boo? <©ebenter/ 
metbe boo?fcD?eben bijf l|ollanbfe ©aenbelen/ bie 
mebe boo? Campen gelegen Dabben/te toeten / ben 
<©ouberneur ban D^t Hoo?ber-quartier / ^Jonb- 
Deer <DtebencD ^ortop met lijn eigen ©aenbel/ en 
flonbbecr 3©iiiem ban 3©nngaerben/ mitfgaberO 
Det ©aenbel ban benColonel 5lonDDeer $rcnt ban 

II. Deel. 

<Dnbenboo?be / en be Daenbelen ban gjoDan ban 
denop/ en 23onne ban 3©cenbcren / bie in plaetfe 
ban CÖ2tfloffcI ban (Peilingen / bic boo? Campen 
boobgefcljotentoerbe/ €apiteingetoo?bcntoaO/ en 
nocDbe©aenbelenban^opman©liet/ 3©eba/ (0* 
nier ban <©?on(IeinO/ barman oitDoff / en <£o?* 
nelio be I^aen. t0it toaren bc eerfte bie baer boo? qua* 
men/ en lieten ftcD fien aen be^oo?ttoe|ï-3Dbe ber 
«^tab: bie ban binnen Daer getoaer too?benbe 3ijn m ba» 
(ïerDuitgeballen/ en fcDermutfeerben een togle tijöö ©fHfn» 
tegen Den/ baer toerben ten beiben 5bbeneenigege*}” IgJ* 
fcDoten/ en be dennenbergfe togen bapper na Den ■ 
toe/ fobat bie ban be ^tab moflen toijDen na' bc 
^tab toe. (Cerflonb baer na begonben bie ban bui* 
ten een fcDantfe te mabenaen ben <0algcnbcrg/ en 
fcDantficn boo?t ben bolgenbcn nacDt / tot aen ^nelo 
©Ipmeulen: ^onop bebemet fpn bolUttoefBolen* 
bergen innemen tuffcDen be©2inb-poo2teenbctbol* 
tocru bp ben ^orimbergfen ®oren / toelfee (€oren 
muitenDeeft toel 18 boeten bib/ en io fecrDoogen 
groot/ bie ban binnen fcDoten met een Cartou uit 
Det grote boltoerb/ op ben {lanbaert ban beneenen 
molen (toant ben anberen Dabben^onopObolUaf* 
geb?anb) tot batfe biel / baer onber eenige folbaten 
boob bleben / ^onop bebe albaer en boo2tO na be 
25?inD-poo?te ÜerD fcDantfen / in boegen battet te 
bertoonberen toao bat bie ban be ^tab baer niet 
meer tegeno en beben. ^onUcren / 3loljan ban üter* 
toiiU/ SoDan €fcDeba / en <©errit ban a©armclo / 
(Dberpfelfe Cbelluiben/ quamen met Daer ©acnbelcn 
ooDboo? ^>ebenter/ en legerben Daer in’t «©oden 
ban ber ^tab/en b?anben een molen of niet berre ban 
be 252inB-poo?t (cn DefcDantften ben iDolcnberg/ fet* 
tenbebaer ttoefluc&cn gefcDutO op. ^iet berre ban 
baer lag €o?nelio be ^aen/ baer bp 00B quam ScnU* 
Deer ^oDan ban ^tDagen/ luitenant ban^onU* 
Deer SbDan ban iBatDeneO ban 3Bijbifma/ met beO 
felfo 3©Dbifma ©acnbel / enlegerbefitD bp ©liet/ 
<H5?onfIeino / ©itDof en 3©eba / aen ben ©algen* 
berg. <©e ©elberfe ©acnbelen / aio ©bert ban 
ïDageningcn / ©cpt dafenl)0?n / en ©errit be ^Jon* 
ge ban l^aerlem / befcDantflen Den ban ’t Euib-ooflen 
ban ber^tab. ©ieter duerom lag met een Uitleg* 
ger mibben in ben Hfel boben be ,§tab / om ben %ifel 
te fluiten / fo bat be ^tab genocgfaem rontom beleib 
toaO/ toant ïDiingaerben Dabbe een fcDantfe gemaeUt 
bp be ^tab bicljtaenben boben Jf fel/ en be anbere 
l^oUanberö onber be^tab mebe bicDt bpbenfifcl/ 
niettemin3p en toaren fo nautoeniet belegert/ of baer 
enmocljten bagelijr nocD toel boben uit en in Domen / 
Doetoel niet fonber perpcl/ hopman ©ano ©?e* 
b?icl) ban ^cDonautoen lag mebe onber anbere bin* 
nen <©ebenter/ DP toog metten eerjten uit om ornfet 
te bo?beren / latenbe fijn ©aenbel onber ’t gebieb ban 
fijnen luitenant/ bocD DP en quam felfo nooit teeber* 
om baer binnen. ïDcn ©ouberneur «gonop / mer* 
Denbe bat bie ban binnen grote fcfiabc beben uit ben 
horenberger f€oren/ toilbe Den ’t felbe benemen en 
Det geb?uiB ban bienonnut maften/ en toilbe be mui* 
re op be toaterfcljuttinge flaenbe/ baer bc gene bie 
in en uitben felben ivoren gingen mebe bebebt toa* 
ren / omberbe fcDoten/ en om benforen felfo ban 
onberen in te Brijgen of te boen fpnngen / bebe DP 
baer na toe mineren / be toelBc bic ban binnen getoaer 
too?bcnbe/ en Dtbbenbe ooft goebe iBineuro onber 
Daer / beben baer tegen mineren rontom ben €oren 
Deen / op batfe niet en fouben mogen miffen / fp Derlt* 
ten 00D be toallen en bellen ber ^tab/ albaertDen 
bocDt bennoob en óo?baertcbcreifcljen/ enboo?ne* 
meipft baer gefcDotcn toerbe/ btoingenbebeburge* 
ren met b20«tocn en Dinbercn baer aen te toerDen / op 
toelB toerD een jonge öocDter ban binnen boob gefcDc* 
ten toerbe. ^p toaren feer moettoiliig en beben ben 
burgeren grote obcrlalt/ beroof ben be felbe ban toiju/ 
boter/ enallcnoobb?uft/ fonber tc betalen/ beilben 
’t felbe onber Den uit /lieten Dtt ben burgeren geb?eft 
Debbcn/fo Daeft alfcr eenigen alarm aenging/ mollen 
alle burgerObanberfUmm/ en alttjb ban be bellen 

hP PP 3 m* 
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blijben; oppcneban boo2flehentetoeröen. <&en 18 ( 
©on éngufïi hrcgen be üdegeiöen b?icben ban <©on Sau/ 

3“" öat Ijentoelen hloehdijhen tjouben enb2agenfou# 1 
oen Je ben / l)P foubefe fonber ttoijfel ontfetten / toaer boo? 
üeiegccf jp groten iTiocb hregen / en bcbert be bo?geren te 
©S, weer fpijts en trots / "tboelft ben een grote ongunfï 
tet bat machte / baer 3p bod) niet na en bjaegben. flBtbbder# 
tjpfe ont' ttjb toerbe bafïopbeboo?f5 mittr/ tuffen be ^tab en 
fouöe i^ortmbergfen ©oren gefdjoten/ fulr bat be felbe ben 

angufit ter nebet bid / fo batfe niet meer fon# 
ber perijhd in ben fdben ©oren en honben bomen / 
öodt 3P öeben bc ö?cffe op’t befte batfe honben toeber# 
om 'opmatten en repareren. <©en 1 ^eptembnS 

Bcge^ öebe logeman be b?ttg ober be ff fel ieggenbe aen 
man b?anb ftdtcn / f)et todb grote febabe toas / toant 
?oct l)et leger baer geen boabel bp en tjabbe/ maer eer 
Tm féDöbe en bedjinbertnge / w b?anbe ttoe bagen 
bp ée> lang. 
kenter af ^0nop habbe ban ben 3 ^cprcmb?is / tuffdjen 
Diancftt. öen pgoniocmben jföorimbcrger ©orenenbe25?tnh- 

poo?t / met menigte ban boeren be aerbe begonnen 
op te to02pcn / om aifo boott en boo2t tot aen be 
gracht te bomen/ en btemetterbacfi te bullen / bab# 
be 00b een fdjamfe boen maben tot bcfdiermentffe 

. jbergrabcrö : bic ban binnen om bit te beletten bic* 
are file" wn ben 8flen ^cptemb2sSonberftcn!üb feerfterb uit 
aetöcn. op’t boo2‘Ct)?eben toerb/ boer 3P bde boeren en oob 

eentge foïöatcn berraften cnbsobfloegen/ beanbere 
falbccrbcn Sjacr tn bc fdjantfe entocerben ficbhloc# 
bdijb / fo batfe gebjongen toetben met fdjabe en ber# 
lies ban eenigc ban be bare/ en onber anbere ban 
ben belttoctffcl ban J$opman fltdjid Pleger / toeber# 
om te bcrtrechcn: ebentod caufeerben befen uithal 
fobantgen becbaertbeib onöer be boeren / bat in plaet? 
feban 800 grabers bie men ben bdooftbabbe/ baer 
nauUjr 100 guamen / toaer boo? bp benobigt toas 
bet toerb tn’t efnbe te moeten laten liaen fo’tfïonb/ 
gclijh meer goebe toerhen boo?geb?ehbanmtbbelen 
aebter bleben. ^ijnc mtfgunffige en bemjbers fp?a# 
hen beradnclijh ban bit toerb/ ban fjet fcbtjnt toel 
bat bet meer boo2 onerbarentbeib / ban met goebe 
fcenniffegefebiebe/ toant febert beeft men btergdtjhe 
toedien beter gep?acttfcert / cn gemendijh lafïcren 
be ontoetenbe ’t gene fp niet en berfïaen. ^§onop en 
liet bacrom niet fijn befï te boen / fo met mineren/ 
fchantfcnalS befebteten/ embe^tab teberoberen/ 
cn toaren eenige fijne mtfgunfïtge Hem lafïerenbc / ter 
contrarie beiöe bc ^tnbbouöcrSof «©ouberncurs / fo 
tod *02abc San ban kaffan ban <6dbedanb/ ais 
Hennenburg ban ©berpfd / babben ban bem een 
goeb genoegen / hingen ooh niets aen fónber fijnen 
rabecnabbuS/ en fotoanneerfpluibenofeemgeban 
Den beiben niet piefcnt en mochten 3tjn/ om anbere 
affairenbanbengoubernementen/ behalen fplutben 
hem albacr alle ben lafï/ fo?gccncommanbemem/ 
fo lange hP baer toaö / en als baer na be lieren ^ta# 
ten ban IfoIIanb baer bijf ©aenbdcntoeberomont# 
boben / fo hielt bc <©?abe ban Hennenburg baer p?m# 
cepalijh op aen / om ben boo?noembcn eSonop al# 
baer te mogen bdjouben / cn baer naalSben boo?# 
noemben ^onop al bcrtrochcn toas/ bebanhte hP 
hem met b?teben ban bet goeb beboir en officie/ be 
toelhbP foboo? Campen ais boo? ^ebcntergebaen 
habbe/ met belofte be occafie tocb?agenbeban’tfd; 
bc alle ttjb banhbacr te toefen/ fo bid aenbemais : 
acn ben fijnen: Ijcm mebebeiienbc be njbingebanal j 
fijn toeberbaren. ZDe bdegerbe beben fcer grote feba# 

©e€ap. be uit ben ^ortmberger i€oren in’t leger/ toaerom 
pcbanöc bat d^onop ben 22*1™ ^eptemb’is gctodbdijh bes 
£crm’ öc fdJieten op be pilaren baer bc rappe op flonb/ bc ! 
ar oven toelhe ben 2 3 fien tegen ben abonb afiaefeboten 3ijnbe/ 
faoojö af> fo is befdbe rappe met fulöen gcb?uisbanbiittennir# 
öctrij^ jjcc geüallcn / bat bie ban binnen metnben bat ben 

gdjelcn (€oren gcbailen habbe / berbaiben 5? alle [ 
t’famen ben in be toapenen begaben / niet toctenbe 
toacr fp ben te toadjten babben. ^p meenben batter 
een acnloop of fïo?mnagebolgt fottbeHebben/ baer 
toe geen apparentte en toa.S: ftcnöe ban batter niet 

anöerSnaenboïgbe/ fo floten ,;p onber ben bes mo?# 
ger,Sb?ocg/ cenengctodbigen tutbal te boen/ baer 
toe fpluiben maihanberen ben moet aenfp?ahen / met 
cenen goeben b?onli maihanberen aen te boen. ©es „ il^aI 
mo?gens omtrent feben uren hielen fp feer jierh uit XTn 
boo? een gat ban be muit/aengeboert toerbenbeboo? t>oob 
fftdrtjd) ban ^djonauto / ©aentrng ban Ijopman JJg*l 

&ugufiijn Hijdjenftein en beoeber ban ben Bcpman ai 
d§rljonautoen/ mitfgaberS ban ^SonhljeeriBeilen# tpenöe. 
ber/ en hopen feer heimdijh na een ban beüefrbant# 
fte jBolcnbergen toe/ baer fpbefdnlötoarbtbcrrafï 
en boob geflagen bebben/en guamen aifo in be febant# 
fe ban be jfêolenberg / baer fp be ganfrbe frbacr# 
toarhthapcnbeboobfloegen/ d’rfofp lagen, ©peen 
anber JBolenberg baer 3uib naeft aen lag een nieu 
aengehomen Baenbel bèfdjanfl / baer Capitein of 
toas ^lonhbeer ïiard ban ijantal Jtjeere ban Hinf# 
tooube / befe baer getoact toerbenbe namen firaöS bc 
bluebt / latenbe mettec baefï ooh baa' ©aenbe! in bet 
bah ban bet toadufluts leggen/ ’ttodh boo?ljetbae# 
(ten ban be uttballers mettoerb gebonben/ fpber# 
botgben baer btttorte / en berflocg*en ctlijhe boeren cn 
folbaten/ en b?anbcn albacr 3P bp bomen honben / 
hregenbed getoeers te buit/ en ooh eentge p?obtan# 
betn farhens/ ben boeren tochomenbc/ en bijf gé# 
bangenen / baer onber een ban 3©ebas boih toas / 
bie fp aen een oo?t bonüen leggen ftapenbe in een fah / 
bie fp aifo tnbe fah al ftapenbe mebe namen/ baer 
fcer om gelachen toerb: bifr cn tuffdjen tjuam een 
groot rumoer in ’t leger / cih rufte fieb om bcnluiben 
te ontmoeten. SonhbeertQillembanfBijngaerben/ 
©berfte luitenant ban ^onep/ en 5Ioban föu# 
ntngbam ©berfte luitenant ban ben ©oiond ban 
©ubenboo?be/ en eenige anbere met bun toaren ban 
bc eerfie bie ter toapenen toaren. <©efe liepen na be CFol-63 ) 
uttballers toe/ 3ptoerbenterftonb gebolgt ban meet 
anbere en bochten tegen be anbere/ jHetlenber bic 
bem niet en totibe gehangen geben toerb al bedjtenbe 
boo?ftehenin beb?oge gradjt achter belBotentoerf/ 
baer ooh fijn hneebt / bie tod onthomen honbe en niet 
cn toilbe / mebe boob bleef / op fijtys tgeeren lichaem/ 
baer bleben noch b?ie anbere ban be uttballers boob/ ^ 
cn bde geguetfle/ baer ban eenige noch ben fdben" 
bagen anbere beSbaegS baer na fto?bcn/ fftdrijdj 
ban ^ebonauto/ met bier gemene folbaten bleben 
gehangen / be anbere guamen al bedjtenbe toeberom 
tn bc ^tab / aibits buirbe befe bdegednge een tojjlé 
tijbs: bie ban binnen toadjtenbe op Ijope ban ontfet/ 
cn toefenbe goebe geerperimenteerbe folbaten / b?oc# 
gen ben feer tod en onberfaegbdtjh: fjier en tuffdjen 
hreeg Hennenburg noch meer fecourS/ namentUjh 
San ©o?put met fijn ©enbd ban 200 hoppen / bic 
bem legerbe in be febantfe boben be tafel / baer 3©ijn# 
gaerben lag / bic boen baer uit troh enboegbebem 

1 bp be %)UanbetS onber be «§tab: Co?ndiS 3©il# 
lemf3 cètotjn met Sacob 3Huguf!pnf3 ^tein / bp bc 
Staten ban ^ollanb afgebanht 3ijnöc/ guamen baer ^onop 
met ben boih abonturefoeften / en toerben boo? Hen; 
nenburg aengenomenen onber fijn regiment geflelt. 
<©acr en tuffeben bo?berbe be boo?fcb?eben ,§onop betee tmt 
bc jJlfêtjne na bc jSorimberger ©oren feer/ fo bat {«J®» 
öe felbe fo berre geb?acbt toas/ bat bie ban buiten {Jfjgï 
ben 3 ©ctob?iSfo na bp bic ban binnen toaren gc# nenaen 
ftomen / bat fp eenen ban bten met een fptefe boo? ben niaifiatK 
hopftahen/ bc ©ouberneur en Hijcb renben ftrahS E"n/ 
baer benen/ toel berbaefï5ijnbc/ en lieten toijn tja* en onöee 
len / om be folbaten en grabers ’t berte te fterhen / en Bec aer^ 
machten giftige roohen/ om bie ban buttenbaeruit 
te fmohen/ be toelhe toel fo bde baer tegen intoo?# anbccen 
pen/ bat geen ban beibe partpen baer en mochten Beesten, 
butren/ maer mofïen uit bet gat/ om lucht te ra# 
pen / bes anberen baegs toaffer toeberom een gebedjt 
in bc lUijnc/ en Hijcb bc plactfe bebcubenbe / liet 
eenpfereu beur halen/ baer bP het gat mebe bebe toe 
mahen. 

35cn 7 ©ctoh?is b02berben bic ban ^ollanb fiaer 
hrngs-bolh af om toeberom in ^ollanb te homen 1 
baer in be ©?abe ban Hennenburg niet toel te b?ebcn 

toas/ 
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toag/ en fond öerljaltten ponder i|enrid ttan epen? 
bniggc in foliant? nen öe ^tateu / tterfoedenöe öat De 
felbe nocD boo? ccnigen tijö fouben mogen Mijtten / en 
Bp a'lötcn ï)ct imrnetö niet en mocDte 3ijn batfe alle 
t’fafaen bïetten / öat ten minden öen otterden ,§onöp 
noch fouöc mogen blijben / ban 3P ercufeecöen Det be? 
lecfbdij&/Boo?toenöenöe feïtere reöenen ttan impo?? 
tantic/ en öat öe Staten <©enerael eenigettenöeien al* 
ttaer geöedineert Dabben te fenöen, 

5Jn befen tjjö Begonöen öe belegerden te tttnjfeien 
aen Ijet ontfet/en toant jpttadallejS geb?ed Begonöen 
tedriigen/ enöatmen DenUtiöenöe fpijfebegonöeuit 
te Dellen / fo toetgeröen öe folöaten ood meet aenöe 
tteden Binnen öer ^taö te toerden / t’toeld fp tot notD 
toe toillig geöaen Dabben / fp Dabben öu£ lange een 
ponbBoterei öaegégeBaö/nuöeilöemen DeneenDalf 
ponden foalleb na aöttenant/fp liepen Den 8 <©cto? 
B?i$ nacDt.ö derd De ,§anö-poo?t uit en B?acDten ee? 
nen 2$oöe ober ben Ceug tuffcDen öe fcDantfen boo? 
battet Die ttan Buiten niet een# getoaet en toetben / en 
fclpetten om onrfet / latenöe alle Dare gelegentDeiö toe? 
ten: alébatfe Begonöen geb?edte drpgenaen potoer 

fcöjijben enp20tttanbe/batfeoodnotlitoel 8?o man derd toa? 
om ont? ren / De toelde öocD ben moeö der Begonöen te Berlie? 
fct< fen en te muiten / boo? Dien fp niet met allen ban eentg 

ontfeten hernamen/ fcl)2etten en dlaegben ood otter 
öemuiterteen ontoilligljeib öerbo?geren/ begerende 
bacrom eigentlijd te toeten of fp op ontfet fouben 
toacDtenofnict/ befen uitgebjacljtcn 2öoDe toerö ge? 
fonöcnöoo? giouto ü^edema / öieiSaeb getoeedtoa# 
in ’t Hofttan ©?ieflanö / bie (na fijn gettandeniö baer 
top ttan ttermaent Detsbcn) fW) DeimeUjd binnen <©e? 
ttenter begetten Daööe/ aen Igetto <©edenia en ben 
Clöcrman ttan jpranider beiöe toonenöe tot Coien/ 
met fijn en beis «öoutterneurtt en ^opluiden b?ietten/ 
om ttan baer ttoo?tg gcfonöen te too2öen aen 3£on 
<gian / bie Doe / fo men baer na tterdonb en top ood ter 
gelegenöer plaetfen berDalen fullen/ al ged02tten toa& 
®e<6?atte ttan dennenburg toerö boo? eenen Binnen 
Colen toonenöe / banöefc boettenen öen inOoub Der 
feltter/ eenigebaginbaernattertoittigt/ ’ttoelddem 
toel te paffe guam omficBöaet na te reguleren. ïjet 
ftonb ontrent öefetijö binnen öer dab niet toel / toant 
(jet garnifoen Baelöen Det doo?n uit öe Clooderen/ 
<0adDuifenen ood uit fommige b02geren fjuifen / Dier 
boo? Den daeö en bo?geren niet toel te tt?eben toefenöe/ 
dlaegben ’t felbe öen <©outterneur/ feggenbe batter \ 
toa# geacco?öeert tuffcDen Denluiben cn Ijet garnifoen/1 
batfe Den bo?geren geen ottcrlad meer boen en fouben/ j 
en nu fcDeen ’t of fp ben bo?geren alle toilben ttan Don?; 
gerboendertten/ öe<6outterneur ereufeerbe ficDöat 
Dp ’t niet en donöe beteren / battet ïïtjcfjiS toerd toao/! 
eintelijd dijclj ttertoonbecen fclj2tfteiijde commiffie I 
ban <Don3(an öaertoeteDebben/ b’tocld tterdaenöe j 
entoeltoetenbe bat ben Cfoutterneur eenige blanden I 

.ttan 3^on ^an Daöbe / boo? Dien fp öiergclijde Bootfen j 
meergefien Dabben / Dier boo? guam groot rumoer/ 
betoijle öe ffèagidraten erp?effelpd fetöenalööatbe 
mentnge foube fijn / batfe ban lietter aït’famen ter? 
ftonb booögefmeten toilben fijn / ban alfo ttan Ijonger 
te dertten. Nomina Doe tod bebo?geren geengetoeer 
Dabben / fo toafjfer nocDtanö fuld ontficlj / öatmen De? 
be tterbieben/ öat be folöaten notDuit Clooderen nocD 
bo?geren Duifen / iet meer / Det toare p?obianöe of an? 
DerjS / fouben mogen Dalen / op lijf-draffe. 3CIO nu De 
tjjbinge ttan’t ober lijben ban <©on 5Jan federlijd in 
’t leger guam i fo toeröe Den 14 <0ctob?i0 m alle be 
fcDantfen rontom be ^tab grotelyd getriumpljeert/ 
mettt?eugöe bieren / tt?eugöe fcljoten en auöerö/ be 1 
belegerbe ö’oo?faedttan béfe tt?eugbe triumpDe tter?, 
daen DeBbenöe/ Ijoetoel fp ’t felbe niet geIooföen/notö; i 
tand maedte Dct een fcD2id baer binnen. 3CI0 nu De j 
itollanbfettaenöelen ttertrotden toaren / uitgenomen 
Dctttaenöelttan ^londDeer 5Cr ent ttan <©uttenttoo?öe/ 
fotoas dennenburg niet toel te tt?eöen/ feggenbe bat j 
Be&c(iattö?r$ nu Campen getoonnen toagi en Daer ! 
frontterentterfedert toaren fjem nu tterlieten/ en öat | 
Det goeö te fien toas batfe meer Daer eigen/ ban Ijet ge? 

mcin nut Dabben gefocljt/ bccD öat Dp ’t Dun tod Be? 
taelt fetten foube bp alöien fp Dem geljcel tterlieten / en 
baer op nam DPDd garnifoen uit ^Tampen en Debet 
mebe in ’t leger domen ttco2 ^ettenter / boel! Daöbe Ijp 
te tto?en federDetb genomen öatmen baer toeber Befet* 
tingeinnemenfouöe t’fijnen belicbcn. ^Dtcbanmol? 
lanb en gebiel Dit boen ban dennenburg ood met toet 
bpfouöer om Dat öe JDagidraet albaer al t’famen ttan 
bedoomfedeligietoaren/ enbatuc <0ercfo2mceröe 
bie baer binnen toaren / dlaegben niet tod tterfedert té 
toefen Bp De naagidraten albaer fonöer garnifoen/ 
fuldgöat gefcD?etten toerö aen ben ï>?ince be ftoarig? 
Dröen en inficDtenbie baer toaren nopenbeöe ttoojfj 
dab Campen / ban be $?ince ttertrouöe dennenburg 
ten bollen/ fcö?eefDenluiöen batfe toel gerudmoclj? 
ten(|jn/ öocD batfe dennenburg alle beljuip bange? 
fcfjttt/ p?ottianbe enallenoobb?tift ood boo? betten? 
ter boen fouben / bat Daer mebe allett toel te retDte do? 
men foube. <©e faden nu in öuf banigen daet daenbe/ 
fodregen be Belegerbe tybinge ban batter ttoo?feder ©rSffe 
ontfet boo? Danöen toa^ / Dan Det toao maer een pbelc 
Dope: toant hopman ^cljonautoe bie eerd om ontfet bmrrr 
toais mtgetogen/ Daöbe ontrent Campen een bed bolt iwn 
ttergabert/ baer mebe Dp otter dijn toaö getogen/ me? 
nmbe ficlj albaer te drrden en be ruiters? te ttcrtoaclj* («. 1 ' 
ten/boclj Dp toerö tot 2ÖOtDo?p leggcnbctterdroit/ ban 
Dp ttergaberöefe toeöerom te CreutfBurg / en trof. 
baer mebe te £intöO?p Bpdatinge/ derd fpnbcon? 
trent 1100 man/ toefenöe meed noclj ongetoeert ttcili/ 
ban hopman 3JoDan ^tuper toa$ fetretdijd en fnd? 
tpd/met omtrent 500 dlocdecrttaren folöaten en 28 
peeröen / uit öe ©oogbpe ttan <0dber otter dijn goto? 
gen / en Daöbe öe felbe fecrlieDteJijdbcrdroit / en fpn 
baer ttan omtrent 250 opteplaetfeöooögcBletten/cn 
110 gebangen/ bed Der feiber fcer bertoonö jijnbe. 
<©it ijs gefcDieb ben 20 <0ttoB2i0 / öocD eer be tijömge 
guam in’t leger / fo Daöbe dennenburg tterfcDeiöcn 
Beöenden/ nopenöe fjrt ontfet öatmen mcenbe boo?? 
Danöen te fijn / en ttoijfdöe aen öe tteroberinge ttan öe 
$taö/ bod) Dein guam onboo2fien!S meetDuIpetce/ 
namentlpd be l^opluibcn 43ooD'en 23aed en ^ntDonigi ^enncï»? 
ban SSommel / bie in l^ollanb afgeöandï toaren en burg 
toeöerom bp <©?aef ^Jan toaren aengenomen / toer? 
ben mebe aïljier gefonben / ban gdijden hopman ^|o? ‘S 
Dan 25outoinga/bp bie ttan Det ^oo?öerlgnanter af? J 
gebandt fönöe/ guam Dirr metfpn ttold en toerö bp 
dennenburg aengenomen onöcr fyn regiment / ban 
geltjden guam Dier ood Det regiment 3Ba!en ban ben 
l^eerejdarimiliaen l^cerc ttan Cdournetle.ö/ onört 
Bdeibbanöen l^eere Éntfioniebe<i5UjmeOfijnen<0? 
tterden luitenant en be Capiteinen Caffel/ la 5?eb?e/ 
Cioct/Ciofdjpcn ^oacljim beCo?ioule/ derd om? 
trent 1000 mannen / Defe toeröen bp dennenburg ood 
opfedere conditie in öiend genomen en legerden in 
’t Coden Der ^taö / en guamen feer tod te paffe/ boo? Scro1^ 
Dien öe refolutie genomen toagomöe ^taö met ge? ^/Sats 
todbaen tetaden/ betoijle be b2efe baer in toaö/en ma go 
öatmen tterdonb battet grote ttoeb?acDt inöcr^taö tocl£,.aea 
toaö ontdoen/ toant be <Duitfe toeöerom öen bo?ge? tna,‘E!l’ 
ren Daee ttimialie berooft en (jet filbcr en bc jutoelen 
Der Clooderen Benomen Daööen/cn alle Det arme ttold 
toilbenuitber^taö Doengaenoftterb?ijben: Dabben ono bm- 
ocddoper-gelb moeten munten ttan een/ ttoeenttier 
duitterö/ om ben folöaten leninge mebe te boen. dijcD gemunt. 
Daööe ood ben $20böod ttan bc ö2ie benbden / boo? 
quaöefufpicie boen bangen / ombat Ijpecnsgettuur? 
ballen fonöer ronfentgetoo?pen Dabde / ttan geljjdcn 
Dabbende folöaten boo? Det logement ttandijdjge? 
toeed / en toilben Bier ijebBen / of fp toilben be ddber 
opdaen/ ttan geltjden toaö baer geen b?anö Binnen bec 
^§tab / en tja begonöe bad douö te toerden / cn be fol? 
baten en B?aden niet alleen öeUiittcn endoepenttoo? 
be Duifen af / maer ood fommige Duifen tot ben b?anö 
op te toacöt. SClötttf donöen De faden binnen Der ^tab 
en toeröe bagdnr erger / ettentoel beben Die ttan bin? 
nen nocD altemetg? grote en dcute uitttaUen. <E>en 1 r Bebttu 

^0ttemb2ib op d§inte Jdartena bag Begonbcmenop 
Bc^taö te fcDieten met bier dueden gefcDutö / ge? 

§^PPP 4 piajitet 
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piamet föïitjc ncffenóöe getpanöe ptgge ober tic fft 
fel/bptoelftc/ nnöetlianö nocfi ttoe grote fïuc&enge* 
plant toeröen/ öangelpen fcljootmen nocl) metïmc 
ftucbentoan oUec’ttoater/ uit öe plactfc ötefenocm* 
öcnïJpdnöe-potop&renigödjöot/fcüefenöceenHlem 
rcnöeeïHcn neöen öc monö ban öe Daben. gjonbDecr 
^cpnol^cercban <©o?t/ ^?o|ïban ^utpHcn / öcöe 
ban fcnegen öc ^ESelöcrfe öen 12 rnctfeó ftucticn fcfji^^ 
ten op en neben öe ^antpooite/öact* 0?aït een Hartcuto 
en biebcn öooö ttoc ban öeë ^ecren ban <©o?tö öiena* 
ren en fijn ^cbJijbcr öooölp gctoonö / öc 43?abc ban 
dennenburg öcöe ooft affcptetcn bet (€oI4)tuó: öie 
ban binnen öaer tegen / repareeröen feet neertfelp 
toeöeromöc ftHaöe enö?effen ötegefcljotcn to02öen/ 
enljoctoel fp gene r.ooö en Haööcn boo? ben (lo?m te 
b?efen ter plaetfe öie befcpoten toeröe / nccfjtanó ftfjij* 
net öatfe Detoeegttoecöcn oföoo2b?efe ban’tgeftftut/ 
of öatfe geen Hope meer en Haööcn tot eenig ontfet/ 

®eton* boo?benraeö tcbcrfoeben om te parlementeren/en 
Se- na Dtberfc boo2|lagen \$ eintclp liet actoo2t gemaebt/ 
aeben. öat öe bo02f5 ©uitfat fottöeti uit öcr <§taö beuren 
(föi.64..) met alle Ijaer getoccr cngöeöercnïientoebeHo2en* 

öe / fonöcr eenigc gocöereit öcnbo?geren toeftomenöe 
meöe te mogen nemen / met Bcpten bcnöclö en öoen* 
öeeeöbanin öp'e maenöcn tegen ben Staten niette 
öienen / öatfe gene onöerfaten noclue lanöïuiöen öaer* 
fc pajTeetöen en fouöen befcliaöigen. dennenburg 
fouöefe öocn beleiöen tot 2SccBHolt toe cp öen dijfesf- 
öoöcm/ 00H tongenen befteUen fo toijö fijn qouöec* 
«emcnt en ’ó<£omm.,gdneö tïrcfjtc / en lueröenteit 
beiöen fpcn <0ijfel£S gegcbcn om ö’accoojt te bolöoen: 
öen 20 ^obemb2i\ö fijn fp uit ©ebenter bcttrodien/ 
fietb fijnöe noclj ober öe 600 gcfonöc mannen / ten fel* 
ben öage toog öen <ö2nbc ban dennenburg öaer in 
met omtrent 100 peeröcn/fp «Dbcvfïe bcnöcl / met 
öe bcnödcn ban dinfmouöc/ €fcljcöa/ itëulart/ 
^cHagcnen<£>ltOof. 

^aer na biel öaer nocfi eenige f bsatigneiö tuffeljen 
öe JBalen / en öc £anöfdjap/ team öe 3©alen totlöen 
meerbctaiingc Hebben öan Hentoegefeiötoaö/aleffp 
öie aengenomen fjaööen/ öocli ijct tooiöe in ö2iinö* 
fcliap gcacco2öcert/ en men gaffe eene bereeringe öaer 
öobcn / en fo togen fp uit Ijet lanö ban ©bei* pffel. 

3De gelaten en j|eeren <Scöcputecröc Staten ban 
öe ©mlanöcn binnen <©?oemngen gebannen getoeejl 
fjjnöe/fQberïiaclttó/ öie nu binnen öer^taö niocfft 
tengaentoacrfptoiiöen / ennocDtanó tot geen geljele 
relaxatie en boiboniene btpDeiö cn Itonöen Bomcn/niet 

©c jegcndacnöe ’t fclnpen en öe intcrccjfie ban öe 
ten <©enerael / ©èrtfHertog JBatliiaó en ©2incaban 

Sn cn ©cangten / en öe ootmoeöige cn Blaegïpe bcöe cn 
©ecren bkfeeb ban öc Staten öcr ©mlanöen / ten njöc ban 

öe gróte jBatec-nooö bo?en berfjaelt/ fienöe öattec 
Sten geen fjop^ban uttbotnfle boo2 ’tecrfïe boo2 Oaec cn 
aev#m> boa.ö/ toefenöéöobgctoaerfcl)outöoo2öcndcctoo?ter 
imE ^1 öat Bï* aIÖ*cn fPtöï aidagiflraetó toille fo aló 
*nrn uit fp ’t Begeetöcn / niet cn fouöen toillen berfïaen en ac# 
«©ioc; co?öeren / öatmcn pen niet in botige gcbanbenifTc/ te 
«tingeis. toctfn ^^enö02pó liutö / öat fp hu bcrfitier t fjaööen/ 

enfouöe (lellen: maer in erger. ^ Hebben fpboo? 
ïicn genomen fïcl) öaer ban te maliën / ’t toelb fpmet 
gemeen confcnt öeöen/öocli t^efingc/^elbjert/^l* 
öcrblooilcr / 2£pco jfocbenó / gicrommuó ©errutiuó 
3£anö-finöicuö en leerman ïDijnbiugge dent-mee? 
fier / öie en öo?ftcnt niet magen / öc anöere fijn alle een 
pöcropbpfonöcretoijfc ontbomen opeenen öag/ na* 
mentip öen 17 ^eptemb?ió 1578. öe eerde te elf m 
i'en/enöelactfle te ö?ic uren / öc eerde öie uit Quant 
toaó 3|,dcngeró ten poft / 2®finga €ntcö / boc2t bci> 
öe ^[entfema / en ban ttóaelf tot Ö2ie uren toe al ö’an* 
öcr / te meten dattum/ 2Ciïco/ <0nfta/ CfJ2ijloffel 
€ufimi / dcngecó / <£Dnno (Camminga / leerman en 
jpencbo^iclitnga/ gfolian öeiBepfclie/ Caeóban 
55urmania/ lolian iBefltng ban<©ennep/^c. öit 
rjuam ’sobontó te feó uren ccrd uit: fp liaööcn ftcf) öcö 
anöerenöacgó alle tot Collurn in 302ieflanö fiefcliei# 
öen/ ban öaer fu eenige uit per aller name na Den 
^obefonöen. 2fiisf Dc <B?oenmgcr.ó öitnuberflonöen 

en gemaer meröen / eieröen cn beeröcn fb feer en fjaö> 
öen öe geblebenc bele te iijöen / öocli fienöe öat fp met 
fo mcintg niet gcöient maren / fo Ijeböen fp öe felbe ten 
laetden meöe ontfïagen. €euigcn tijd öaer na aió na= 
mentip öen 24 Bctobp 1:578. Ijeeft öe Certpers 
tog|Batl)iaóeenp20bifionele 02ö?c gemaclit oppm 
luiöen gefcljillen/ öaer ban mp in ’t nabolgenöe 25oclt > 
mentie ftillen maben. 

3Bp millen meöerïiercn tot ^onpan öemelb fijn fiot 
leger geflagen Baööe omtrent eenmrjle banhamen/ 
öaer ban men öagelpr tijbingebreeg/ öat öaer grote m tie. 
fiebte en derfte in maó / en öat l)P öaer öoo? belet mcr; srr ban 
öe om öer Staten leger eenó te bomen befoeben. ^e §a°£ 
ï^eere ban *§r. gjeger francopó Capitein Heeft in 
öecó tijö afgemo?pen 160 paeröen/ öcmclbe eenen 
Courier conbopeeröen / met bele bjieben ban ^r>on 
5Ianaltncöfergefcl)?eben na^pangienen ^Jtaiien/ 
onöermelbe tme b?ieben fp/ö’eene acn ^on^joan 
tCnöjea ^>o?ia p?inceban $Beifp/ en ö’anöer aen 
^on 5Peö?o öc JBenöoffa / ^imbapöcur ban öen 
Coninbban ^pangien binnen <©enua/ uittemelbe 
menbonöefien/ öatöecotiragieBem begond tefail^ 
geren / en öe bleine Hope Öie Ijp Haööe en fag om te bo- 
men ten einöe ban fijne faben en öefe Sanöcn met ge* 
melö te minnen / mcibeboo?f3 b?ieben mp Hier bp boe* 
gen fullen/eneerdöenb?ief aen «Bonmaan 9Hnö?ea 
^o?ia/ ^jince banldelfp* 

Yn alderdoorluchtigfteHeere, Alle dagen foude 
ik wel willen fchrijven aen u SUe.want ik rufte, ^fanacu 

’c fel ve doende metten genen die fo waerachtelijken ge- SSnöm» 
voelt mijn arbeiden, en overd’ander fijde en foude ik ~nö^ca 
niet willen de quellinge geven die gy hebt ’tfelve horen- 
de: de brieven van u Slie. van den leften Augufti hebbe toan 
ik ontfangen , feer uittermaten verblijd wefende van te H&clfi?. 
weten u gefontheid, en dat gy u leven door brengt in fo 
veel ftilten , de wijle de wereld fo ongeruftelijk gaet, 
want de confideratien van de tormenten dierin lopen, 
fal oorfaek wefen van een meerder genoegen voor u 
Srie. fiende’tfelve van d’een fijde. En ik bevindeby 
mijngiffinge dat alleen de voorfid|tjgheid van Johan 
Andrea Doria, de macht hadde ’t felve te brengen tot 
fuik eenen ftaet, in den tijd dat gy meeft behoordet de 
wereld te regeren, gemerkt men u noch door reden of 
Juftitipeen groot deel van dien hadde konnen weige¬ 
ren; en alfo dunkt my dat dit exempel fal aftrecken een 
grote menichte van volk diedelere waren rechtende 
om op te klimmen, gebrek hebbende van ’tgeneu 
Srie. was overfchietende. Eletfy wat wild, lange jaren 
moety leven, aengefienuGod gebrocht heeft in fui¬ 
ken ftaet dat gy niemanden van doen en hebt, om met - 
eeren, weliuft en behagen u leven te paflTeren, ik houd 
voor feer welgetreft dat gy het leftedeel van dien ge¬ 
bruikt voor God en voor u felven, en niet datgyuin 
de waegfchale iteld, van faken daer gy om goede of 
quade reden van u te geven, ufoudftellen fubjeótden 
delayen diêhedendaegs v/orden gebruikt. En dat waer- 
achtigfijnde maguSrie. confidereren watpacientie en 
fterkte daer wefen kan, die wederfta ’t gene met my ge- 
daenword, de wijle niet genoeg en is my befingelt te 
fien van ontallijke vyanden, fonder middel vanmyo- 
verde driemaenden te konnen houden, fluitende de 
paflagien gelijk fy fonder twijfel fullen doen, of niet 
willende verftaen dat dit verloren welende al de refte 
verloren fal worden, mits oorfaken datter niet en word 
gerefolveert, niet tegenftaende wat neerftigheid van 
node is tot fuiken merkelijken neceffiteit. Teneinde 
om kort te maken, want den dienaer van Don Pedro 
de Toledo, niet langer en mag vertoeven, fo feg ik 
meer dat den leger vande rebellen ons fo feer heeft gaen 
vernaderen, dat wy hebben moeten vertreckenin dit 
logement, de welk is op een halve mijle na by de vlec- 
ke, diewy verordonneert hadden voor ons lefte toe¬ 
vlucht, aengefien datwy niet en mochten verhopen 
om te vechten , en fy hebben hun leger geleid tuflehen 
Bruftel en Loven op vijf mylen na van hier: deFran- 
coyfen gaen ook vaft t’eenen tijde verfterken lanxde 
fijde van fdenegouwe, fulx dat wy by naeft blijven be- 

floten, 
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verfamelen, en ingevalle de Conink van Vrankrijk in¬ 
breekt lanx Bourgoignien, mette armeye die hy rede 
maekt (de welk ik niet en twijfele ofhy en lalt doen, 
liet hy lij nen broeder op eenen vallen voet) u Srie- mag 
conlidereren hoe wy tlaen lullen, v/ant het lal fortfe fijn 
te avonturen, ’t fy te vechten (wefende fo luttel tegen 
fuiken menichte (of een gat te maken om door te ge¬ 
raken dit verlatende. Ik heb van nieus verfoek gedaen 
aen fijn Majelleit, dat hy my immers ten minllen fen- 
de de orden , van ’t gene ik fal behoren te doen, en ko- 
me ik t’onder fo fal gevolgt en geexecuteert welen t’fij- 
nen wille, ikvrefe dat de remedie hiertoe te fpadefal 
komen, God fy met ons, waert dat ik fage dat het laten 
hier toe te pogen, ware ganfch onmogelijk, het en fou- 
demyfofeer niet verdrieten, maer gemerkt iknufie 
datmenonsde handen heeft afgefneden, foisde relö- 
lutie dat wy hen den hals uitftrecken, alle defe verdrie¬ 
ten en begereik niet datu Stic. meerder befwaernilTe 
aen doen, dan als een man en vriend die ’t niet aen en 
gaet, gelteld wefende tot wel leven, en om mijns ge¬ 
dachtig te fijn in u gebeden, gemerkt gy u daer op 
meugt betrouwen, waer op ik my t’anderen tijden niet 
betrouten loudehebben. Ander veel quellijkerparti- 

.FoUj-.) culariteiten houd’ik tot op een ander, want defe geen 
tijd en geeft tot meer Onfe Heere beware de feer door¬ 
luchtige perfoon van u br‘e. gelijk gy begeert, uitten le¬ 
ger een mijle van Namen. Den 16 van Septembri 
1578; Onderllond ten dienfte vanuSrie-en gemerkt 
iknietmeer enfegge, gelooft dat ikniet en kan. En 
was ondertekent 

DonJan. 

mSan ^en anSeren b?ief toaë lutbenbe alë bolgt: 
gjanaen "T\Efen Dienaer van Don Pedro vertrekt metfulker 
©unge* -“-Miaelten, dat ik hierin my nieten fal mogen uit- 
j©en30; ftrecken, en fo fal ik u alleenlijk waerfchouwen van 
Ja Hltn* het onfangen van u brieven van den lellen Augu- 
aafTa’ fti, ophoudende breder te fchrijven totten vertrec- 

ifijnella” van een*?en P°ft- Nufegge ik dat den vyand ons 
tfjoljjfte nau heeft befet, dat hy my gedwongen heeft te 
pfeaj.in komen in dit logement, welende op een half mijle 
©enua* van de Vlecke diewy hebben gedefigneeft om ons te 

vertrecken, vall by Namen, gemerkt wy hem niet en 
mochten verwachten om te vechten. En van d’ander 
lijden van Henegouwe, komt vall aen het volk van den 
Hertog van Alengon, in der voegen dat wy alredeby 
naell blijven belegert. Etende het luttel dat wy hebben 
konnen verfamelen , en in ’t uitterlle gefproken van 
’t gene wy gefpaert hadden voor den lellen nood. Den 
Conink van Vrankrijk maekt gereetfchap, en al de we¬ 
reld fegt en houd voorfeker (dat het is om met oorloge 
in te breken , ingevalle hy liet dat fijnen broeder eenen 
vallen voet krijgt) uitgenomen Juan de Vergas Mexia, 
die hem betroutop’sConinx woorden, en d’onmeu- 
gelijkheid: fijne Majelleit enrefolveert met, ofiken 
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weet niet wathy van meiningeis, hier geeftmenoris 
’t leven met oogenblicken. Ik fchreeu luy genoeg,maer 
ikfiedattet my luttel profiteert, ikhebbe gewoonlijk 
altijd peerdevolk op den vyand, die my waerfchouwen 
wat hy doet, en na fuik als hy voortvaert fal ik my gou- 
verneren, maer ik voorfie dat ingevalle fijne Majelleit 
hem verfuimt, gelijk hy tot hier toe heeft gedaen, hy 
fait al verliefen lönder remedie, en de faken worden 
vall beweegt en gedifponeert door ons Happigheid en 
ónachtfaemheden, tot fuiken einde alll de duivel fou- 
de mogen wenfchen. Wy fullen hier ons uitterlle doen 
totten lellen adem toe, de relle bewege God fo hy kan, 
en fie dat van node is. Nadien dat ik u gefchreven had- 
de dat gy my de killen fenden foud, fo was my betrou¬ 
wen fulx dat ik bly wefen fal, indien fy niet weg en lijn, 
datfe niet weg en gaen. Uit den leger een mijle van 
Namenden 16 van Septembri 1578. Onderllond 
tot ’t gene de Heere ordonneert, ondertekent 

Don Jan. 

fT^nige bagen hierna breeg belwee ban ©ram 
-Ligicn bc tijbinge fo uit bet leger ban ©on 'gian / alë 
banj&oben/ bat ©on^jan in’t leger branb lag ban 

be pefïe/ en bat ljp op iBaenbag ben 2% fan ^eprem' 
b?ië / op fijn Catfiolijr omfangen Uaböe alle fijn «^a* 
ccamenten/ en bat Ijp ©onberbaegë baer na/ toefcuöc 
ben eerden ©ctob?ië gcdo?ben toaö/en bat (jet brtjgë* 
bolt* bp p?obifie in fijn plaetfe gebofen babben Sfileram 
bet p?ince ban panna/ tottertijb toe ben Comnb 
baer in anberë fal bebben bootfien / toelbe tijbinge 
men alfo bebonb toaeracfjtig te toefen. 3§p ie met gco* 
ter eere en pompe begraben binnen karnen in be gro* 
te föerbalbaer. 

©efenboo?noemben©on gjan toaë een bafïacrt- 
fone ban ben Heifer Carel be bijfbe/ bie bp dp een 
3£uitfe b?outoe geteelt foube (lebbert / be name of af- 
bomde banbe moeber en beb ib niet bonnen berne-' 
men/altijbë idfeber batbe Keifer bem boo? fijnen fo* 
ne/en ben Coninb pbilipë boo? fijnen baftacct-bioe^ 
berpebben bebent/ en poe toel baer fommige fijn bie 
’tfelbe in ttoijfel toillen fetten/ fo en ië bat niet ten p2o* 
poojïe/boillen bacrom geen patnaë aentreeben/ib toii’t 
eer geloben / ban baer grote moeite o m boen / om bacr 
na curieufebjb te onberfoeben. ï|pië noit gepoiitoe^ 
lijbt getoeed / toaë ban een groot/ hlocb en fubtijl bei- 
(lanb en begrijp getoeed / pp ië ban jonr op in be oc^ 
log opgeboeb en onbertoefen / toaë feer minltjb en aem 
genaem ban toefen / pp bonbe betti feer toel bouben bp 
grote en bleine / en toaë toclfp?ebenbc / bocb toat bole* 
njbban nature/ 00b toaë öpgeneigt tot boogljciben 
regeringe/bp ië feer jong in ben brijg gebmibt getoeed/ 
toant ppnaultjr 23 jaren oub entoaëalë pp liet op? 
perde bebel Dabbeinb’oo?!og ban <©?anabe tegen be 
jjBo?en/ altoaer bp b’oojlog teneinbe b?acbt met groot 
contcmement ban ben Coninbban^pangien/ bocb 
meer boo? lid cn beb?og / ban anberfinë / ïjoubenbe be 
felbe noclj troutoe nocb gelofte/ enaië bet berbonb 
gemaebt toaë / tuffeben ben pauë / Coninb ban 
«^pangien/ en ©enetianen/ met eentge particuliere 
debenban ^Italien/ foiëbp uiten naem banben€o= 
ninbban ^pangien/ alë 2Cbmirael oberbe febepen 
beëConinrban ^pangien/ tot be felbe oojlogafoe^ 
fonben / ban boegen ben pauë ië gefonben ben ber^ 
maerben J©arc«ë 3Cntboniuë Colonna / een 25aron 
ban aomen/ en bie ban ©cncticn fiaböcn bacr toe 
berbo?en «^ebadiaen ©cnicr/ecn feer blocb en erbaren 
©berde ter Eec: cbcntoel noebtanë / en niet jegcm 
dacnbe batbettoe anbere 5Sbmiralcn beelouëerban 
jaren toaren en meer becfccbtbciöë ter Eee baööen/ 
ban ben boomoemben <©on 3lan/fo toerö bp noebtanë 
met gemeen confent gemaebt <©cneraclbanbegcljele 
blote / jegenë ben €urb / en bp toonbe ooit fijn beboir 
baer in fo toel / batmen bem naed <0ob be eere ban be 
bicto?ie ban fo goeben uitftomde en ban fo getoclöigen 
fïag (bie een ban be grootde toaë bie ooit ban be 
€b?tdenentetoater metten (Curftfijn gctocejl) toaë 
gebenbe. J§ier boo? toerb fijn fjerte fo tot Ijobaerbie op^ 
gedegen / bat bP niet en foebt ban om te mogen bomen 
totte Coninblgbe tjoogbeib en eere / toant alë baer 
benaenflag op €buneë gebiel/ niet jegendacnöebe 
Coninbban^pangienbcm/ om febere rebenen/o?* 
bonnantie fonbom fCbuneë te ombellen / fo beeft bp 
noebtanë be «^tab ban (Cfjuneë bebouben en gederbt/ 
boo?raebban^anbe^oto fönen ^ecretarië/ baer 
boo? 00b be felbe ^tab niet entoerbe gcplonbert/en 
delben baer in banbe bede maebt ban be Jgoofben/ 
oobgefcbut/ en alle noobfabclijbc btngen ban gantë 
^taliën / om be felbe &tab booi ben boo?noemben 
5Bon f|an t’onberbouben / en men bebe grote neerdig' 
beib aen ben pauë pio <©uinto/om bem te geben ben 
tijtel ban Coninb ban (Cljuneë / en be pauë bebe fijn 
beboir boo? fijn legaet aenben Coninb ban ^pangien/ 
ombatgoebtebinben: maerbe Coninb ban ^pan* 
gien toidbat met beleef be tooo?benafte leggen/ en 
ban bien tijb aen Dabbe be Coninb ban ^pangien een 
acljterbenben ban ben boo?noembcn 3Bon 5jan/toienë 
gemoet men na grote btngen fag Ijabcn/toant Op b’ou- 
be maebt ban be Cartagincnferë en pet Oloepenbe rijd 
banbe öroon feerbeel in be mond pabbe/ en toant 
men bebonb bat pcm bitguam boo? ben raeb ban 
Éanbc^oto/ fotoerbepetboo? goeb aengefienfiem 
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bandon af te ftRctbcn / óf Rent een mebegefd te 
gcbenbiejijne Humeuren mattgbc/ enalfo geb?uikte 
men een tionö/ op öattet «©on ^lan niet foubemers! 
Iicn/enmenmaekte^anbc^ota <6enerael $Sbmm 
tmie-meefter banbe blote / en 3Jan Cfcobcbo fijnen 
^ccrctartè/ ennabeboobbanbcn<02oot€ommatt; 
beur bonb be Conink goeb ben boonioemben «Don , 
Rian te fenbeninifteberlanb/RcttoelRiip goebtoillig ; 
flennam/ ombat RpoberbacRte ban baerbcguaettis 
Ijetb te Rebben om op Cngelanb feketen aenfïag te 
maken/Ranbelbc baerotn bóo? Cfcobebo bp ben fpaus 
«6?eoo?to be £3]® / om met bten tijtel ban Conink 
tianCngelam beleent te mogen toe?ben banben $0110/ 
alfo be Conïngtnne ban Cngelanb boo? ben boo?* 
jioembenpau0§Dio B/bcrklaerttoag (aisseenbet^ 
terfe) ban ’trecRt ban ’tboo2f3 tïijbe herballen te fijn/ 
’ttoelb noïRtanöbcn Conink 00R nietgoeb enbanb. 
<DocR niette min acco?bcerbe Rpbat^on gan bien 
aenfiag foube mogen boen / met be ^pangiaerben/ 
Italianen en anbere btemen uit $eberlanb foube boen 
bertreeben/ fo bcrbeRptetocge koftb?engen batmen 
be felbe ober See bebe bertrccken: boeft be Staten en 
toiiben baer toe geenfittjs berftaen / gelijk top berRaelt 
fjebben / toaerom Rp baer na / in ^cberlanb gekomen 
fijnbe / fotljt een fccrcte Jiguc te maken metten hertog 
banC5uifc/ optcnboo?f3 acnflagban Cngelanb/en 
bat Rp foube troutoen be gehangene Comngmneban 
^cRotlanb/ en baer boo? bekomen be krone ban beibe 
be ïftijken: bocRalle fijne Roogmoebige en p?acRtige 
acnfïagcn toiiben niet boo?t/fo men uit fijne Ranbe^ 
iinge Reeft konnen berftaen/ toant be Conink ban 
^pangien boo? befe acnflagen feer begeeft toao/cn 
periculoosS acRte boo? fijnen ftaet/ en toasf ben Conink 
be fake feer fufpect / om bat Rp fijnen Ranbcl fo fecrete* 
lijk focRt te bclciben fottber toete ban ben Conink: 
toaerom be Conink Rem ook / fo bele Rp mocRte / ben 
sntbbel om tot fuik fijn boo?ncmen te komen / berko?* 
te. «Ditmaelueben boo?fs ^on^Jan grote gucllim 

ge/toant Rp enkonbe fijn Roogmoeblg Rcctebtetbe* 
btoingen/ en boo? bien Rp baer toe nodj uiettcr ttjb 
Roopte te komen / fo Ricit Rp alleo in Ret bertoerbe / en 
bectocktc b’oo?log toeberom tegen be Staten / en uit 
allen fijnen Ranbel Rier bo?en berRaelt / Reeftmen ms? 
gen fien en merken / bat Rp bolkomentlijk toag onber* 
toefen in be letinge ban iKacRiabcl/ en bat Rp bcöeog/ 
argelifi/ gcbeinftReib / en mrtnebigRcib/ alfi Rem boV 
bedijk toaO / geb?uikte. ïgptoaoinbc jjfipacnfe/1^ 
taltaenfe/ francopfeenl|oogbuitfefp?ake toel erba* 
ren / ouber Retkrijgobolk toaéRp tod bemint / bod) 
op ’t leftc Rtdb Rp toat ftrenge krijgbbifdpUne / om be 
Üanbfatcn toat beter tot Ren genegen te maken/ 
'ttoelkRem toel iicRtelijk inöenRaet foube geb?acRt 
Rebben/ boe Rem ’t gelb begonft te failgeren. jBomraa 
Ret ging Rier met &on Soan en al fijn Roogmoebig 
boo?nemen/ a!0 gefctj?ebenfiaet/ bat<6ob beftoute 
en Roogmoebige of Robaecbige ter neber fi02t/en Raerg 
Rerten racb te niet boet: tot gebacRtcniffe ban ’t toclk/ 
ik Rier bit ^aerbicRt gemaekt Rebbe. 

. 

JAER-DICHT. 

Dón Jan die *t LandfieL.de In QorLoCb j perlIckeLen 
InbLoetj 

Wlert Van Gods JlerQke band gefret en onder die Voet. 

3©p toillen Rier nu toat ruften / en in be nabolgenbe 
Roeken fullen top boo?t0 befcR?üben/ ’tgencRetj^e* 
bcrlanb obergekomen to na be boob ban bén boo?* 
nocmben«Don<31an/ bpberegertnge enRét goubet* 
nement ban ben 3p?!nce ban f^atma/ en toillen bit 
25oek befïuitcn mette tooo^ien ban ben SfranfcRen 
^ijio?ic-fcR?ijber Comineo. 

GodraktdePrincen (oi grote) meeft uit dit leven, 
Of verderftfe als fy voornemen grote dingen: 
Daer in fy haer felven fchijnen te fijn even 
Seer geluckig, en andere willen dwingen. 

Einde van ’t twaelfde Boek; 



BY VOEGSEL van den Auteur. 

In mijn Sevenfte Boek FoL 322. heb ik de namen gefteltvan de Borgereh 

van Delft, welke goedwillig uitgetogen waren, om de belegerde ftad Haerlem 
te ontfetten, en aldaer verflagen zijn geworden; en afloo ten fel ven tijde uit der 

Goudemede een Compagnie Borgeren tot gelijken einde zijnuitgetrocken, en 
my verfocht hebben dat ik hare namen mede fbude willen bekent maken, tot be¬ 
toon van der fel ver yver in dien tijde, hebbe ik fulks niet konnen weigeren. 
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Sj waren defe navolgende. 

/"lErrit Pieterfz. de Gruiter, Capitein, 
met Jan Plagefijnknegt. 

Jan Alewijnfz. Paleftein, Luitenant. 
Cornelisjanfz. Cincq, Vaendrnger. 

InhetVaendelftont GOUDA, daerby gefchre- 
ven, GODS ONDERSTANT VER¬ 
WINT DE ALBANISTEN 

Cornelis Janfz. Vroefe,des VaendragersLuitenant. 
Kerftiaen Baens, Wachtmeefler. 
Hans Boys, Vuyrder. 
Herman Sterre, VeldArifel. 
Jacob doet Quaed, Vuyrder. 
Heldingen van Engelen ,Forier. 
Willem Pieterfz. van Velfen. 
Reinier van Swanenburg. C Adelborften. 
Jonkhert Albert Minnen. $ 
Michiel Cornelifz. Vlack. 
Cornelis Cornelifz. Vlack, fijn broeder. 
Jan Adriaenfz, de Vrye. 
Jan de Vet. 
Dirk van Afperen. 
.. Proviand Meefter. 
Jan Claefz. Treurniet. 
Henrik Pieterfz. Jonge Wijngaert. 
Spelt van Utrecht. 
Arien Gerrit Bouwenfz. 
Arent Cornelifz. Evenbly. 
Den Schoonen Barent. 
Daem Joppen. 
Dirk Bouwenfz. 
Jonge Drink uit van der Goude. 
Simon de Schilder. 
Gijsbert van Baen. 
LucasJanfz.Backer van Amersfoort. 
Dirk Starre. 
ClaesKroefen. 
Thomas van Rhoon. 
Cornelisjanfz. Halshquwer. 
Jacob Cornelifz. Wit in de mond. 
Henrik Franfz. Regeling. 
Pieter Janfz.Fluiter, Schipper- 
JacobJanfz. Goeman, Schipper. 
Blok van Alphen. 
Mr. Adriaen van Yfelftein. 
Jongbloetvan der Monde. 
Schaef van der Monde. 
Floris Kruit thuin van der Goude. 
Dirk Aelbrechtfz. van Oudewater. 
Willem Huigen van Oudewater. 
jacob Gerrirfz. van Oudewater. 
Symon Adriaenfz. Backer van der Goude, 

Cornelis Cornelifz. Beenhouwer van der Goude, 
Marten Jacobfz. van Oudewater. 
Jacob Dirkfz. van Oudewater. 
Henrik Symonfz. 
Lourisjanfz. 
lorde Dirkfz. 
Pieter Willemfz. Wijngaert. 
Dirk Ongeluk van der Goude. 

Defe navolgende hellen een man in haer plaets geflelt. 

Voor 
Frans Meppel. 
Arien Mercelifz. 
Dirk Aertfz. Snoey. 
Arien Ianfz. Burgerm. 
Pieter Teyfz. 
WillemGerritfz.Vleesh. 
Dirk Ianfz. Loncq. 
Pieter Arentfz. Licht. 
Herman Cincq. 
lan Govertfz.. Backer. 

Gerrit Vroufen, 
Henrik Mavol. 
Harman Dirkfz.in ’t Hart. 

Pieter Pieterfz. in den 
Veld. 

Ian Barentfz. Smit. 

Govert Ianfz. 

Govertvan Proyen. 
Cornelis Wouterfz. Bur¬ 

germ. 
Iacob Cornelifz. de Licht. 
Cornelis Ioppen Secretar. 
Pieter Ianfz. Loo. 
De Lombart. 
Willem Mooi. 

Ian Henrikfz. Backer. 

Gerrit Willemfz. Wiver. 
Cornelis Daemfz Boom, 
Cornelis Ianfz. Tiktackers 
Ionge Marten van Roden. 
Marten Gerritfz, Cuiter» 
I^ijntjen Wijns. 
Arien Ruiter. 
Egbert lacobfz. 
Iongkind van Loteren.’ 
Gerrit lacobfz. van Sout< 

holm. 
Huibert Leenertfz. 
Ian Pieterfz. Boere Vyand.' 
Lange Vuift van der Gou¬ 

de. 
Ian Hermanfz. 

Gillis Pieterfz. van Waer- 
den. 

Ian Mol Lichthartwan der 
Goude. 

Ian Willemfz. Evenbly* 
Cornelis Tin. 

Cornelis Ionge Huisman. 
Anthonis Backer. 
Iacob Luyfter. 
Ian deDanfer. 
Alleens quaed van der 

Goude. 
Claes lacobfz Noteboom 

Cornelis Ianfz. Cos Bur- Gijsbert van der Cingel. 
germ. 

Ian Govertfz. Projen. Dirk Dirkfz. Corthooft 
Willem den Brouwer. Licht quaed van Delft. 

Harmen de T romfiager. 
Michiel de Tromflager. 
Jan Cornelifz. Provooft, 

Alias, 
Ianneken Leugerijn, 





B L A D T - W Y S E R 

Van den voornaemften inhoud der Hiftorie, na \ vervolg der jaren. 

I. BOEK. 

INleyding van de Hiftorie F. i. 
Befchrijving der xvij. Nederlanden. F. 2. 

i 5 5 5. 

Overgift van Keyfer Karei aen fijn foon Koriing 
Philips, p. 5. (4.) 

De dood des Keyfers. p. 6. (5.) 
Oorfprong der Se&en en bloedftorting. p. 12. 1 }. 

(9-) 
Het toenemen der Gereformeerde Religie, p. V3. 

(9), 
Plakkaten daer tegens. p. 7.1 3. ($. 1 ö.) 
Inftrudie der Inquifiteurs. p. 15.(11.) 

1556. 

©eftandtuflchen Vrankrijk, en Span jen. p. 15.(11.) 

1 5 t 7- 
Nieuwen Oorlog met Vrankrijk. p. 15. (11.) 
Grootedierte en overvloed daer op gevolgt. p. 15. 

(n.) 

1 5 5 9- 

Vrede van Spanje en Engeland met Vrankrijk. p. 
17.(15.) 

Haet der Nederlanders tegens d’Irrquifitie. p. 18. 

(O-) 
Privilegiën van Braband. p. 19. (14.) 
DesKoningsvertreknaerSpanje, p. zz.( 16 ) 
Oórfprongvan den haet der Spanjaerden tegens de 

Nederlanders, p. zz. (16.) 

i J 6 ö. 

Pradijk van Granvelle. p. 23. (16.) 

i 5 6 1. 

ïnftelling der nieuwe Biftchoppen. p. zj. (17.) 
Bulle van Paus Paulüs de vierde, p. 24. (17.) 
Namen der eerfte nieuwe Biftchoppen, en haer voor- 

ftel. p. 26. (19.) 

ï Jf U 2. 

De twift der Catholijken onder den anderen, p. 27. 

(19-) 
Oppofitie der Abdyen en der ftad Antwerpen tegens 

de Biftchoppen. p. z8. (zo.) 
De twift onder de Groten des Lands. p. 28. (zo.) 

i 5 6 1' 

Klachte over de Cardinael Granvelle, en fijn vertrek, 
p. 29. (20.) zi.) 

1 5 6 5' 
Des Konings refolutie nopende ’t onderhouden der 

Plakkaten, Inquifitie en Concilie vanTrenten. p.32. 
(zz.) 

Des Princen Van Oranjens gevoelen, nopende die 
refolutie. p. 53.(25.) 

Gevolg van die Refolutie. p. 34. (24.) 
Klachten en vertoningen van de Hooft-fteden van 

Braband en Leden van Vlaender'en tegens d’Inquiiitie 
en Biftchoppen.p. 37. (25.) 

Morring des volks. Boeken gedrukt, ook deBelij- 
deniflè der Gereformeerden, p. 45. (30. 31.) 

II. BOEK. 

Soberen ftaet d« Lands. p. 5 2. (3 7.) 

Eerfte t’famehkomft der Edelen. 0.5:3. (37.) 
Haer Verbond, p. 5 3. (38.) 

15 6 6. 

Namen der eerfte teykenaers des Verbonds. p. <4, 
(38.) F H 

Vrefeder Regente. p. 55. (39.) 
’t Voorhouden der moderatie, p. 57. (40.) 
’t Overgeven van’tRequeft der Edelen, p. 58.(41.) 
Antwoord der Regente. p. 59. (42.) 
Oorfpronk van den naem van Geux, en haer ver¬ 

bond-teken. p. 61. (43.) 
Geruftheid op de beloofde fchorfing der Placcaten, 

als ook achterdenken op de felve. p. 61. (43.) 
Legatie van twee Heeren aen den Konink. p. 61» 

(44-) 
t Verbergen der moderatie, p. 62. (44.) 

Heymelijke Predicatien beginnen in ’t openbaer ge- 
daen te worden, p. 63. (44.) 

Befchry ving van Antwerpen, p. 67. (47.) 
Predicatien buyten die Stad. p. 69.(49.) 
Publicatie daer tegens. p. 71. (50.) 
Eerfte en twede Requeft der Gereformeerde binnen 

Antwerpen, p. 71. 75.(50.53.) 
’t Wapendragen ter Predicatie. p. 75. (53.) 
Des Princen van Oranjes komft binnen Antwerpen, 

en fijn verhandeling aldaer. p. 76.(53-) 
Verfoek om de Generale Staten, p. 77. (54.) 
De Gereformeerde vergaderen buyten Amfterdam, 

en haer eerfte Requeft aen de Regeerders aldaer. p. 77. 

(54-) 
Twede vergadering der Edelen tot fint Truyen, en 

te Duffel, p. 79. (55.) 
Beroerte binnen Antwerpen, p. 81. (5 7.) 
Refolutie der Gereformeerden, om binnen die ftad 

te Prediken, p. 82.(58.) 
Beeldftorming binnen Antwerpen, en door geheel 

Nederland, p. 84. (59.) 
Rovérye en grote moedwilligheid aen de Geefte- 

lijken, enaendeKlooftersgefchied. p. 84. (59-) 
De Regenten feerbevreeft, beftuy ten naer Bergen 

in Henegou te vertrekken, p. 84. (59 ) 
Straffe tegen de beeldftormers verkondigt.p.86.(6o.) 
DeGereformcerdenontfchuldigen fich. p. 87. (61.) 
Schrijven van dén Prins aen dcfteden van fijn Gou¬ 

vernement, p. 88. (62.) 
Vertrek der kooplieden^ p. 88. (6i.) 
Tweede vertoning der Edelen aen de Gouvernante, 

p. 92. (65.) 
Accoort met defdVe , en Brieven tot verfekering 

gegeven, p. 95. 96. (67.) 
Verfcheyden Accoorden tuflchen die van de Reli¬ 

gie , en de Magiftraten der fteden. p. 100. (71.) 
Publicatie daer by de Nederlanders werden verklaert 

vry te fijn van de Inquifitie en ftrenge Placcaten. p. 99. 

(7°-) 
Des Princen handeling tot Uytrecht, en in Holland, 

p. 106. 107. (75.) 
t’Samenkomft der Groten des Lands. p. 108. (76.) 
De Gouvernante leert veynfen. p. 108. (76.) 
Brieven van des Konings van Spanjes Ambaftadeur 

in Vrankrijk aen de Gouvernante, p.109. (77.) 
Schrijven van den Graef van Hoorn aen den Konink. 

p.111.(78.) 
Sijn vertrek van Bruflel. p. 1x2. (79.) 

III. BOE K. 

BefchryVingdeiTnquifitic. p. 113. (80.) 
Deftèlfs oorfpronk, maniere, en gebruyk. p. 114. 

(80.) 
’tOntwyenderPriefteren. p. 118.(83.) 
’t Verfoek der Gereformeerde aen de buyten Poten¬ 

taten. p. ï 19. (84.) 
Haer Requeft aen den Konink. p. 122. (86.) 
Men raed hun datfe den tijtel van de Augsburgfe 

Confeflie fouden aennemen. p. 124.(87.) 
Re- 



bladt-wyser. 
Remonftrantie van den Brabantfen Raed tot ftilling 

der troublen.p. 125. (88.) 

1 5 * 7- 

Difcourfen op de geftalte des Lands en der Inquifitie. 
p. 129. (91.) 

Des Konings voornemen van in Nederland te ko¬ 

men, p. 134.. (94.) 
Valenchien weygert garnifoen in te nemen. p. 134. 

(94.) 
Word verklaert rebel te zijn. p. 134* (94-) 
Haerontfchuldiging. p. 136. (96.) 
De Gereformeerden werden geflagen. p. 142. (99-) 
Het innemen van Doornik en Valenchijn. p. 142. 

(io°.) 
Vertoning van die van de Religie aen den Adel, en 

desfeifsantwoord, p. 145. (102.) 
De Gouvernante eyiclit den nieuwen eed van de 

Gouverneurs, en de Heeren der Ordre. p. 147. (104.) 
Des Heeren van Brederodes antwoort. p. 148. 

(104.) 
Derde Requeft der Edelen aen de Hertogin, p. 149. 

(l°G) , . , 
Flaer antwoord, p. 130.(105.) 
Afval fommiger Edelen, p. 151.(106.) 
Handeling der Gereformeerden binnen ’s Hertogen¬ 

bos. p. 151. (106.) 
Placcaet tegen ’s Hartogenbos. p. iyi. (107.) 
Artijkelen overgegeven door de Gouvernante aen 

die van Antwerpen, p. 155.(109.) 
De Gereformeerden nemen foldaten aen. p. 156. 

(109.) 
Worden geflagen. p. 157. (110.) 
Oproer tot Antwerpen, p. 157.(111.) 
Weder geftilt. p. 159.(112.) 
Oproert’Amfterdam. p. 159. (112.) 
Word bygeleyd , en Bredenrode komt binnen de 

ftad. p.160.(113.) 
LaTorreshandelingaldaer. p. 161. (113.) 
De Predicatien der Gereformeerden worden verbo¬ 

den, en fy vervolgt, p. 163.(115.) 
Het vertrek van den Prins van Oranje en der Pre- 

dicanten uyt Antwerpen > en veroorfaekt grote ver- 
baeftheid by de Gereformeerden, p. 166. (117.) 

Haer Requeft aen de Regeerders tot Amfterdam. 
p. 168. (118.) 

Bredenrodes vertrek, en dood. p. 168.(119.) 
Vyanen ingenomen, p. 169. (119-) 
De Regente foekt de vlucht der Gereformeerden te 

beletten door brieven, p. 172.(121.) 
Gefchrift daer tegen door de Gereformeerden, p. 

173. (ï22.) 

Haer Apologie, p. 174. (123.) 
Placcaet der Regente, roemende des Koninks goe¬ 

dertierenheid , en verbiedende te vluchten, p. 175. 
(123. 124.) 

IV. BOEK. 

Op wat wijfe de Nederlanden voor defen fijn gere- 
geert. p. 1 78. (126.) 

De Gouvernante fchrijft aen den Konink , en hy 
aen fijn Stadhouders, p. 180. (127.) 

De Hartog van Al va komt tot Bruflel. p. 181. 
(128.) 

Word verwellekomt van die van Antwerpen , en 
haer verfoek. p. 181.(128.) 

Antwoord van Alva , en fijn Commiftie. p. 182. 

(1 ’ 9*) 
Begin van fijn handeling, p. 184. (130.) 
’t Gevangen nemen der Graven van Egmond en 

Hoorn , en van Heer Anthonis van Stralen en an¬ 
deren , doet de Nederlanders vrefen en vluchten, p. 
185.(13!.) 

Alva ftelt een Raed van trouble,en verbied den Raed 
van Nederland licli des te moeyen. p. 185. (131.) 

Word gecommitteert tot Gouverneur Generael der 
Nederlanden, p. 187.(133.) 

Vertrek der IIertoginne. p. 188. (134.) 
Requeft der Gravinne van Egmond aen de Staten, 

en der Staten aen den Hertog, en fijn antwoord, p. 
189.(135.) 

Des Graven van Hoornsbelafting.p. 190. (135-) 
Sijn verantwoording, p. 195. (139.) 
Mr. Jacob van denEnde, Advocaet der Staten van 

Holland, en verfcheyden andere Heeren gevangen, 
p. 209.(148.) 

Den Advocaet fterfr in de gevangenis, p. 210.(149.) 
Verfoek der Antwerpenaers aen den Hertog , en 

fijnftraf antwoord, p. 211. (150.) 
Haer Remonftrantie aen den Koning. p. 212. (150.) 
Artijkelen overgelevert aen die van Uitrecht wegens 

den Hertog, en haer excufe. p. 216.(153.) 
Excufe van die van Leyden, ter fake van de Beeld- 

ftorming.p. 217.(154.) 
Ontfchuldigingvan de Heer Hendrik van Berchem. 

p. 217.(154.) 
Bouwinge van. het kafteel tot Antwerpen, p. 219. 

(hg) 
Nieuwe beroerte in Vrankrijk. p. 219. (156.) 

1 5 6 8. 

Den Hartog dóet den Prins van Oranje en andere 
Groten indagen en befchuldigen. p. 220. (156.) 

Des Princen foon Philips Willem, word doorlaft 
van Alva van Loven gehaelt en na Spanje gefonden. p. 
222.(157.) 

Verantwoording des Princen. p. 222. (15 7.) 
Wilde Geufen en haer handel, daer een Placcaet te¬ 

gen word uitgegeven. p. 224.(159.) 
De Hertog van Cleef beveelt de Nederlandfe bal¬ 

lingen fijn Land teruymen.p. 225. (159-) 
Prins Karei des Konings foon, gevangen en gedoot. 

p. 226. (160.) 
Sententie der Inquifiteurs over de Nederlanders, p. 

226. (160.) 
Verantwoording van den Prins van Oranje, p. 227. 

(i6ï.) 

En van denGraefvan Hoogftraten. p. 228. (162.) 
De Hertog wil het Concilie van Trenten invoeren, 

p. 231.(164.) 

De Geeftelijkheid binnen Uitrecht daer over verga™ 
dert, en haer Requeft. p. 231. (164.) 

De Prins van Oranje ruft fich ten oorloge, p. 23 3. 

(l6S-) 
Nederlage der Geufen te Dalem. p. 235.(166.) 
GraefLodewijk valt in Vriefland. p. 235.(166.) 
Slag te Heyligerlee, en nederlaeg der Spaenfen. p. 

235. (167.) 
GraefLodewijk belegert Groeningen. p. 236.(168.) 
Banniflëment tegen de Prins van Oranje en andere 

Heeren , met d’executie over de gevangene Edelen. 
p. 238.(169.) 

Doot der Graven Egmond en Hoorn. p. 240.(171.) 
Alva komt voor Groeningen. p. 244. (174.) 
Graef Lodewijk breekt op , en word geflagen. p. 

244. 245. (174.) 
Voorftel aen tie Groeningers door Alva. p. 246. 

(176.) 

Hy doet verfcheydene Heeren ombrengen, en het 
Hof van den Graef van Kuylenburg raferen. p. 248. 

(I77<) 
Spaenfe Artijkelen gevonden en uytgegeven. p. 249. 

(178.) 

Placcaet door Alva, tegen ’t ftroyen van Boeken, 
p. 251.(179.) 

Schriften door den Prins van Oranje uytgegeven. p. 
253. (181.) 

En fijn krijgs-macht. p. 253. (182.) 
De Prins komt over de Maes, foekt Alva te ver¬ 

geefs flag te leveren, en word genoodfaekt het veld te 
ruyraen. p. 256. (183.) 

Alva fchrijft aen den Raed van Staten, p. 257.(184.) 
Recht fich felven een beeld op. p. 157.(185.) 

V. B O E K. 

1565,. 

Verdere handelinge van Alva , en invoering der 
nieuwe Bifichoppenen der Inquifitie. p. 260. (187.) 

Ad— 



BLADT'WYS ER. 
Advijs van den Raed van Vriefland daer tegen. p. 

2.61. (187.) 
De Abten van de Omlanden ftellen fich tegens den 

Biflchop van Groeningen. p. 265. (191.) 
Al va doet het Concilium van Trenten publiceren, 

en wil der fteden privilegiën hebben. p 166.(191.) 
Refolutie van de ftad Leyden tot voorftant van ha¬ 

re privilegiën. p. 167. (192.) 
De handelinge van den CommifTaris Quarre tot 

Groeningen. p. 168.(193.) 
De Prins trekt in Vrankrijk. p. 269. (19 3.) 
Brief van den Paus a®n Alva. p. 170. (194.) 
Twift .met de Koningin van Engeland, en weder- 

fijds beflag der goederen, p. 171. (196.) 
ProvitVoneel accoort met de Koninginne van En¬ 

geland. p. 279. (201.) 
Alva eyft den 100. den 10. en 20. pennink van de 

Nederlanden, p. 281. (202.) 
De Staten confenteren den 100. pennink, maer ver¬ 

tonen den Hertog de fwarigheid van den 10. en 20. 
pennink. p.285. (205.) 

Den xo. pennink geconfenteert van de Staten der pa¬ 
trimoniale of aengeërfde Landen, en Amfterdam als 
overftemt zijnde, volgt. p. 286 (206. ) 

De Staten van Uytrecht foeken die af te kopen. p. 

2.87.(206.) 
De geeftelijkheïd aldaer fiaet diefchattingaf, wes- 

halven Alva veel foldaten binnen de ftad fend. p. 287. 
288. (207.) 

De Prins van Oranje geeft beftelling te water uyt. 
p. 289. (208.) 

Alva verdagvaert die van Uy trecht voor den Raed, 
van trouble. p. 290. ( 209.) 

Eifch tegens liaer gedaen, en haer antwoord, p. 290. 
291. (209. 210.) 

Des Princen voornemen, p. 309. (223.) 
Üytkoop van den 10. pennink. p. po- (223: 124.) 
Prefentatien van die van Uy trecht afgeflagen. p. 3 x o. 

(123.124.) 

i. 5 7 o. 

Commiffie van den Prins van Oranje om geld te ver¬ 
lamden. 312. (224. 223.) 

Placcaet, nopende de Drukkers en Schoolmeefters. 
p. 313. (225.) 

Des Princen aenflagen op Vlifiingen en Enkhuyfen 
mislukt, p. 315. 316.(227.) 

Sententie tegen de Staten van Uytrecht. p. 319. 
(229.) 

Pardon gepubliceert. p. 319. (230.) 
Artijkelen voor de oorlog-ichepen des Princen van 

Oranje, p. 325. (234.) 
De Staten van Uytrecht appelleren, p. 326. (233.) 
Senden Willem Veufel aen den Koning. p. 328. 

(U'/O 
Grote water-vloed. p.329. (238.) 
Aenflagen op verfcheyden fteden mislukt, p. 330. 

(238.) 

1571- 

Andere aenflagen. p. 333.(241.) 
Grote overlaft der Spaenfe foldaten aen die van Uyt- 

cecht, haer klachten daer over aen den Hertog, ook 
aen den Konink , en der foldaten vertrek, p. 334. 

Cm1-) 
Gefandfchap van de Koningin van Sweden en De¬ 

nemarken 333.(242.) 
d’Admirael van Amfterdam neemt eenige fchepen. 

p. 340. (246 ) 
Requeft van die van Uytrecht aen den Koning, om 

van ’t garnifoen ontlaft te blijven, p. 340. ( 246.) 
Des Koninks fchrijven aen Alva op dat verfoek. 

p. 342.(247.) 
Des Konings Placcaet van moderatie, nopende den 

ophevevanden 10 en 20. pennink. p. 344.(248.) 
De Burgermeefters t’Amfterdam worden in boete 

beflagen.p. 346.(230.) 
Alva fchrijft aen die van Uytrecht, tot bun beve¬ 

lende weer foldaten in te nemen j en haer antwoord. 
p. 348.(251.232.) . 

Sy krijgen foldaten in, en klagen aen den Koning. 
p. 350.(253.) 

Sijn antwoord, p. 353.(255.) 
Des Princenlecrete aenilagen. p. 354.(256.) 

VI. B O E K. 

1572. 

Handelinge des Princen van Oranje en Graef Lode- 
wijk in Vrankrijk, om Alva te beoorlogen, p- 3 57“ 
(258.) 

Uytrecht word door het garnifoen feer geplaegt. p. 
357. (259.) 

Alva wil haer privilegiën hebben : haer excufe. p. 

3 5^* (259.) , 
Haer originele Chartres en Privilegiën worden op 

hetflot Vredenburggebracht, p. 361.(262.) 
Bruftel kant fich tegen den 10 pennink. p. 361.(262.) 
Den Prins ontbreekt voornamelijk geld. p. 362. 

(i6i) . , . 
Krijgt hét uyt Vrankrijk. p 365. (264.) 
Den Briel ingenomen, p. 366.(165.) 
Der Spanjaerden vertrek uyt Uytrecht. p. 367. 

(2 66.) 
Moort tot Rotterdam en te Delfshaven. p. 368. 

(267.) 
Vijflingen begeeft fich onder den Prins. p. 369” 

(267.) 
Twedracht tot Enkhuyfen. p. 371- (269.) 
Valt den Spanjaerden ah p. 374.(272.) 
Ook Medenblik, Hoorn, Alkmaer, Edam,Mon- 

nikedam, en Purinerende, p. 377.(274.) 
Graef Lodewijk neemt Bergen in Henegou in. p. 

3 77- (2-74-) 
Oudewater en der Goude gaen mede over.p. 378. 

(»75-) 
Ook Leyden en Dordrecht, p. 3 79. (276.) 
Haerlem , Gorcum , ’t Huys te Loevefteyn , en Lief¬ 

veld. p. 380. (276. 277.) 
Schoonhoven , en vele fteden in Gelderland , 

‘t Graeffchap Zutphen , en Over-Yflel , als medé 
Amersfoort en Naerden. p. 381.(277.) 

En eenige fteden in Vriefland. p 383.(178.) 
Alva laet den 10. en 20. pennink vallen, p. 384. 

(280.) 
Opfchorting door den Konink. p 385. (280 ) 
De Staten van Holland vergaderen binnen Dor¬ 

drecht, daer een voorftelword gedaen uytdennaem 
van den Prins van Oranje, p. 386.(281.) 

Hy word aengenomen voor Gouverneur, p. 388. 
(282.) 

Sijn Commiftie aen den Grave van der Mark. p. 389. 

6«j.) . , 
Beeldftorming binnen der Veëre, en de tocht der 

Vlifhngersin Vlaenderen. p. 393.(286 ) 
Rotterdam word voor den Prins ingenomen, p. 396. 

(288.) 
En der Spaenfen aenftag op Haerlem mislukt, p 396. 

(288.) 
Der Spanjaerden vertrek uyt Holland, p. 397. (289.) 
Placcaet van den Prins tot vryheid der Religie, p. 

399.(290.) 
Sijn Ordonnantie rakende de regeringe van Holland, 

p. 400. (291.) 
Parijfemoort. p.401. (293.) 
De Grave van der Mark belegert Amfterdam te ver¬ 

geefs. p.404. (294.) 
Woerden gaetover aen den Prins- p. 407. (297.) 
Bergen in Henegou aen Alva overgegeven, p. 409. 

(298.) 
Verfoek aen den Prins door de Staten , tot fijn 

komft in Holland, p.413. (302.) 
Des Princen komft in Holland, en fijn handeling al¬ 

daer. p. 414. (302 ) 
De Graef van den Berg vlucht uyt Gelderland, en 

verlaet vele ingenomen fteden. p. 415.(303.) 
Moord der Spanjaerden binnen Naerden. p. 418_ 

(30Ó,) - * ?. Re~ 



BLADT-WYSER. 
Refolutie der Haerlemmers , tot behouding vanl 

haerftad. p.421. (308.) 
Haerlem opgeeyfcht door de Spaenfen.p.42 3.( 309.) 
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Storm op Haerlem. p. 43 2. (316.) 
Brieven van Alva, en der Amfterdammers, beloven¬ 

de pardon aen de fteden die fich van felfs aen de Spaen¬ 
fe fijde overgeven. p.434. (319.) 

Nederlaeg van des Princen fchepen.p. 436. (32.0.) 
Aenflag op denDiemer-dijkmislukt, p. 437. (322.) 
Haerlem geeft fich over. p. 440. (323.) 
Wreedheid aldaer gepleegt. p. 441. (314-) 
Der Spanjaerden komft voor Alkmaer, en haer ver¬ 

trek. p. 444.444.(32.7.) 
Sorioy fchrijtt aen den Prins. p. 446. (328.) 
Sijnantwoord, p. 447. (329.) 
Muytery der Spanjaerden > en haer aenflag op Enk- 

huyfen. p. 449.(330.) 
Toerufting van Oorlog-fchepen tot Amfterdam. p. 

430.(330.) 
Alkmaer door de Spaenfe belegert, p. 451. (33!. 

3 51-) 
Deftadflaet drie ftormenaf p. 45 3. (333.) 
En word verlaten, p. 45 5. (3 34.) 
Vidlorie tegen den Grave van Boflu , en fijn ge¬ 

vangenis. p. 456. (333.) 
De-Staten van Holland fchrijven aen de Staten Ge- 

nerael van Nederland, p. 439. (338.) 
Des Princen fchrijven op den naem van Holland en 

Zeland , klagende aen den Konink over Alva en de 
Spanjaerden. p. 464. (342.) 

Eerfte belegering van Leyden. p. 471. (348.) 
De Hertog van Alva vertrekt uyt Nederland, p. 474. 

(349*) 
Sijn dood. p. 474. (349.) 

VIL BOEK. 

Inkomfle van den Groten Commandeur, Don Louis 
de Requefens tot Brufiël, en des Konings brieven aen 
de Staten, p. 477. (2.) 

Staet des Lands in ’t begin van fijn Regering, p. 
478.(3.) 

De Prins belegert Middelburg en Armuyde. p. 

479-(3-) 
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Scheeps-hrijdt by Rommérs-wael. 479. (4.) 
Middelburg en Armuyde geeft fich over. p. 481. 

(ö.) 

Des Princen aenflag op ’t kafteel van Antwerpen» 
en'der Spaenfe op der Goude ontdekt, p. 484. (8.) 

De Spaenfen nemen eenige Schanfen in Noord-Hol- 
land in. p. 487. (10.) 

Graef Bodewijk komt na Nederland, en de Spaenfe 
verlaten Leyden. p. 489. (12.) 

Nederlaeg op de Mokerheyde, en dood van Graef 
Bodewijk.p. 491. (13. 14.) 

Ordre geftelt tegen het roven ten platte Lande. p. 

493 (J4-) 
Muytinatie der Spaenfe foldaten, en haer bedrijf tot 

Antwerpen, p. 493.494. (15.) 
Aenflagen van den Commandeur op Holland en Ze¬ 

land. p- 493. (i6.) 
Vi&orie der Zeeuwen tegens d’Antwerplë vlote. 

p. 495. (16.) 
Nederlaeg der Spaenfen in Waterland, p. 496. (17.) 
De Commandeur fchrijft aen Uytrecht. p. 497. (17.) 
De Groot-Commandeur geeft aen die van Uytrecht 

haer privilegiën weder. p. 498. (18.) 
Verfcheyde Placcaten door de Staten van Holland 

en Zeland uytgegeven. p.498. (18.) 
Requeft van die van Uytrecht aen haer Gouver¬ 

neur , klagende over de overlaft der foldaten. p. 499. 

O9) 
Befchryving van Holland, p. 504.(11.) 
Twedebelegering.van Leyden. p. 504. (22.) 
Den Hage ingenomen, p, 504. ( 22.) 

Brieven aen die van Leyden gefonden.p.5o 5.(2 3.14.} 
Handelingen der Staten van Holland te Rotterdam 

vergadert, p. 508.(25.) 
Pardon wegens den Koning gepubliceert in alle de 

Nederlanden.p. 510.(27.) 
Den Konink arrefteert de Hollandje en Zeeufe fche¬ 

pen, en ruft een grote vloot toe. p. 525. (36.) 
De Prins fend gefanten na Engeland , als ook de 

Spaenfe. p. 524.(37.) 
Ordre geftelt tegen de Spaenfe vloot. p. 519. (40.) 
De doot van den Spaenfen Admirael, en de fiekte 

van’t volk doet de vloot achter blijven, p. 530.(40.) 
Workum, Leerdam en Afperen ingenomen, p. 530. 

(40.) 

Voorftel van vrede-handel.p. 5 3 2 (43.) 
Requeft of voorftel nopende de vrede wegens die 

van Holland en Zeland aen den Konink. p. 5 34. (44.) 
Brief van Champagny aen Junius. p. 535. (44.) 
Antwoord van Junius. p. 536.(45.) 
Synodus tot Dordrecht, p. 544.(50.) 
Refolutie om Leyden t’ontfetten. p. 548.(53.) 
De Spanjaerden vluchten van Leyden. p. 558. (61.) 
Klachten aen den Commandeur door de Staten van 

Braband , over de fchade en overlaft van haer eygen 
volk geleden, p. 565.(65.) 

Klachten der Edelen van Holland aen den Prins, 
p. 571. (70.) 

Sijn antwoord, p. 572. (71.) 
De Commandeur eyfcht van de Provintien twee 

Millioenen ’s jaers voor fes jaren. p. 573. (71.) 
Handelingdaer over. p. 574.(71. 72 ) 
Verfoek van Uytrecht aen den Commandeur, p.5 77. 

(74-) 
Voorftel aen Vriefland, en haer antwoord, p. 580. 

(76.) 
Muytinatie der Spanjaerden , en haer vertrek uyt 

Holland, p. 583 (78.) 
Pogen Uytrecht te vermeefteren, maer wordenaf- 

geflagen.p. 583.(78. 79.) 
Aenflag op Antwerpen door Marten Neyen en an¬ 

deren , die ontdekt word , en eenigen ’t leven keft- 
p. 586. (80.) 

VIII. B O E K. 

i .5 7 s-7: 
Pafpoort verfocht tot een aenvang van vrede-han¬ 

del.p. 592.(84.) 
Oéïroy voor Leyden tot oprechting van een Univer- 

fiteyt.p. 593. (85.) 
Inleydingderfelve. p. 594. (85.) 
Des Princen propofitie tot de vredehandel, p. 595. 

(86.) 
De Gefant des Keyfers opent fijn Commiffie aen de 

Staten en den Prins. p. 596.(87.) 
Requeft der uytgeweken Amfterdammers aen den 

Prins. p. 597. (87.) 
Aenvang der vrede-handeling tot Breda. p. 597.(88.) 
PrefentatiedesKoninks. p. 598.(88.) 
Antwoord van den Prins en Staten van Holland en 

Zeland. p. 599. (89.) 
Voorftel van ftilftant van wapenen voor fes maenden.’ 

p. 6°4- (93.) 
De Spaenfe flaen dat af. p. 605. (93.) 
Afbreking der vrede-handel. p, 610, (97.) 
Eed der Brabanders , tot voorftand der Roomlê 

Religie, en ’t verbod des Commandeurs van koop¬ 
handel te drijven met de vyanden van den Konink. 
p.615. (100.) 

Ordonnantie op het ys-bijten in ’t Noorder-quar- 
tier. p. 616. (101.) 

Graef Philips van Hohenlokomtin Holland, p. 617. 
(101.) 

Barnde-gat door de Noord-Hollanders ingenomen, 
p. 618. (102.) 

Weder verlaten, p. 6 20. (10 3.) 
Vagebonden gevangen in ’t Noorder-quartier. p. 

624. (106.) 
Befchuldigen eenige rijke huys-Iuyden> aengaende 

brand-ftichting. p.625.(107.) 
Bar- 
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Barbarife handeling eeniger Commiiïarifen met de 

huys-luyden. p. 62.7.618. (108.109.) 
De Magiftraet van Hoorn protegeert daer tegen, 

p. 630.(110.) 
De Commiffarifèn klagen aen den Prins over die 

Van Hoorn, p.63 3. (113.) 
Den Prins fluyt de Commjffarifen de hand. p. 656. 

(114.) 
De gevangens worden ontfiagen.p. 638. (116.) 
Voorllag om hulpe buyten’s Lands te foeken, en 

d’Unie tuffchen de Ridderfchap en fteden van Hol¬ 
land, daer by den Prins de Hoge Overigheid der fel- 
ver Landen wordgedefereert.p. 641. (1 x8.) 

Buren door de Spanjaerts ingenomen, p. 643. 
(120.) 

Den Prins trout fijn derde vrou. p. 644. (120.) 
De Spaenfe nemen Finaert, Kluyndert, en Ruy- 

genhilin. p. 644. (120.) 
Ook Oudewater en Schoonhoven, p. 644. 647. 

(120. 122.) 
Des Princen fchepen verbranden elf Spaenfe fchepen. 

p. 647. (123.) 
De Spanjaerden belegeren Woerden, pag. 648. 

(-!*}•) 
Hunne tocht door ’t water na Duyve-land.p. 649 

(I24-) 
Refolutie om de fouverainiteyt van Holland en Ze- 

iand aen vreemden over te geven. p. 651. (125.) 
Beleg van Zierikzee. p. 6 5 2. (126.) 
Des Princen toeleg op Amfterdam.p. 63 3. (128.) 
Grote armoede van die van Uytrecht, en hun beklag, 

p. 657.(130.) 
Klachte van die van Haerlem over de Spaenfe fol- 

daten.p. 657. (130.) 

M 7 6. 

De Staten van Holland en Zeland laten de fouverai- 
nifeyt der Landen de Koningin van Engeland aenbie- 
den.p.66i.(i32.133.) 

De Prins neemt Krimpen in, en foekt fijn aenflag 
op Amfterdam in ’t werk te ftellen p. 662. (134-) 

Dood van den Groten Commandeur, p. 663- (134 ) 

IX. BOEK.. 

De Koningin van Engeland fchrijft aen den Prinsen 
de Staten van Holland en Zeland. p. 667. (137-) 

Unie en verbond tuffchen de Staten van Holland en 
Zeland.p. 668. (138.J 

Declaratie van den Prins op die Unie. p. 671. (140.) 
Befchr y vinge van ’s Gravenhage. p.673.(141.) 
Muyden ingenomen door Sonoy , en weder ver¬ 

laten. p. 677. (144 ) 
Woerden word gevidualifeert, en verlaten, p. 678. 

(i45-) 
Zierikzee geeft fich over. p. 681. (147.) 
Schrijven van den Stadhouder, Prefident en Raden 

van Holland, refiderende t’Uytrecht, aen de fteden 
van Holland, p. 682.683. (148.) 

Den Prins doet der Goude en de Goudfe-ftuys ver- 
fterken, p. 690. (153.) 

Aenbiedïng van Vrankrijk aen den Prins. p. 691. 

(*53-) 
Accoortmetde Engelfe. p. 691. (153.13*4.) 
De Spanjaerden muytineren, en nemen Aelft in. p. 

692.(154.) 
De Prins fchrijft aen de Staten van Braband. p. 694. 

(156.) 
De Staten van Holland fchrijven aen de burgers tot 

Uytrecht, en aen de Borger-Hopluyden. p. 696. 699. 
(158. 160.) 

Der Hopluyden antwoord, p. 700. (160.) 
Brieven des Princen van Oranje aen den Heer van 

Hierges , en aen de Staten van Gelderland, p. 700. 
701. (161.) 

Der Staten antwoord, p. 703. f162.) 
Treilong werd Luytenant Admirael van Zeland , en 

Princen Ordonnantie te water. 705. (164.) 
Twiftin’tNoorder-quartier. p. 709. (167.) 

Verklaringe van den Prins , tot ftilfing der verfchil- 
len. p. 710. (167.) 

De Raed van State ftelt fich tegens de gemuytiheer- 
de Spanjaerts p. 714. (170.) 

Die van Braband en Vlaenderen lichten volk tegeris 
de Spanjaerden. p. 715.(171.) 

De Prins van Oranje om hulp aengefocht. p. 716. 
fï72.) 

De Prins doet die van Vlaenderen aftiftentie. p. 717. 

C17 3*) 
Begin der vrede-handel tot Gent tufichen de Gene¬ 

rale Staten, en de Staten van Holland en Zeland. p. 
718. (174.) 

Den Hertog Van Aerfchot word tot hoofd van de 
beleyding der faken geftelt. p. 719. (174.) 

Verfoek van die van Uytrecht aen de Staten Gene- 
rael, aengaendehaerkafteel. p. 720. (175.) 

Vele fteden verklaren fich voor de Staten Generael 
tegens de Spanjaerden. p. 720.721. (175.) 

De Staten fchrijven aen den Konink. p. 721. 

(*7ï0 
DooddesKeyfers p. 723. (177.) 
Die van Maeftricht pogen het Spaens garnifoen uyt 

de ftad te jagen, tnaer worden verbeert, en feer mis¬ 
handelt. p. 725. (578.) 

Boflu wordontfiagen. p. 726. (180.) 
De Spanjaerts geven ’t kaftéel van Gent aen de Sta¬ 

ten over, en Zierikzee , Oudewater , en verfchey- 
dene plaetfen komen weder onder den Prins. p. 727. 
(180.) 

De Spanjaerts uyt het kafteel t’Antwerpen overval¬ 
len die ftad, en bedrijven daer grote moedwil en wreed¬ 
heid. p. 730.731. (183.184.) 

De Brabandfe Staten fchrijven aen de Staten Gene- 
rael j aengaendedien handel, p. 733. (185.) 

Placcaetby den Raed van Staten, p. 735. (187.) 
Brief van Rodaaenden Koning. p. 737.(188.) 
Artijkelen der Gentfe vrede. p. 7 39. (191.) 
Formulier van des felfs verkondinge, en de refolu¬ 

tie der Staten van Holland en Zeland, aengaende de 
uytgewekene. p. 741.(192.) 

Don Jan komt tot Luxenburg. p. 742. ( 192.) 

X. B O E K. 

Don Jan fchrijft aen de Staten Generael. p.747 -( 193.) 
Den Prins van Oranje fchrijft aen de Staten fijn ge¬ 

voelen , hoedanig men met Don Jan behoorde te han¬ 
dden, p. 747.(195.) 

De Staten verfekéren fich van Valencijn en van Ca- 
merijk. p. 750. (196.) 

Die van Groeningen verklaren fich voor de Staten 
Generael, en nemen den Gouverneur en verfcheyden 
Spaenfe Officieren gevangen, p. 7 51. (197.198.) 

De Grave van Rennenberg werd aldaer tot Gouver¬ 
neur geftelt : voorftel aen die van Uytrecht , en 
haer antwoord, p. 752. (198.) 

Ordonnantie wegen oproer 5 alarm , of brand tot 
Uytrecht. p. 7<3. (199.) 

De Staten van Holland en Zeland refolveren de goe¬ 
deren der Amfterdammers binnen fekeren tijd te koop 
teftellen. p. 754. (200.) 

Haer beklag daer over aen den Raed van State 
en ’t fchrijven van die van Muyden aen den Gouver¬ 
neur, en de Staten van het Noorder-quartier. p. 755-» 
(200.) 

Haerlem begeeft fich onder den Prins, bedingende 
eenige puneften vanfatisfaiftie. p. 75-6. (201.) 

Brieven der Staten van Holland aen de Burgermee- 
fters en de burgers der ftad Amfterdam. p- 758. 75-9. 
(202.203.) 

Propoiitie van den Prins van Oranje, en de refolutie 
by de Staten van Holland daer op genomen, p. 760. 
(104.) 

Vredens Artijkelen van wegen de Staten Generael 
aen Don Jan verfocht, en overgegeven, en fijn ant¬ 
woord daer op. p. 761. (205\) 

Ander gefchrift der Staten aen Don Jan, en fijn Apo- 
ftilledaer op. p. 764. (ioó. 207.) 

Gefchrift der Staten van Holland en Zeland, aen 
* x de 
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de Staten Generael, wegens den handel van Don Jan- 
p. 768.(110.) , 
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Nader handeling met Don Jan. p. 771.(111.) 
Voornemen van den Prins van Oranje en de Staten 

van Holland en Zeland. p. 776.(215’.) 
Grote vrefe binnen Uytrecht voor de Spanjaerden 

van het kafteel , die een uytval doen, en brandftich- 
ten in de ftad. p. 776. 777.(215.) 

Des Princen verleende fatisfa&ie aen die van Schoon¬ 
hoven. p.778.(116.) 

BoiTu laet het kafteel tot Uytrecht befchieten. p. 

779* (117-) 
Dat word aen die van Uytrecht overgegeven, p. 781. 

(itS.) 
Verdragaldaer gemaekt. 781. (219.) 
Rennenbergs handel binnen Groeningen. p. 783. 

(220.) 
ft Kafteel tot Groeningen word gehecht, p. 784. 

(111.) 
Accoort getroffen tufte hen Don Jan en de Staten Ge¬ 

nerael , genaemt het eeuwig Edid. p. 7 86. ( 221.) 
De Spaenfe en Hoogduytfe krijgs-luyden moeten 

vertrekken uyt de Nederlanden, p. 787. (223.) 
Approbatie des Koninks. p. 787. (*24.) 
Advijsvan den Prins van Oranje, op eenige Artij- 

kelen van het accoort. p. 790. (225-.) 
Verfcheyden handelingen tufichen die vanUytrecht, 

de Staten, Rade van State , en den Prins. p. 792. 
(226.) 

Unie van die van Holland en Uytrecht by Keyfer 
Karei 1534. gemaekt. p.794.(228.) 

De foldaten binnen Uytrecht nemen de ftads-plaets 
in. p. 796. (229-) 

Sijn van voornemen een poort der ftad te bemach¬ 
tigen , maer de Officiers werden van de burgers ge¬ 
vangen, en de foldaten uyt de ftad gejaegt. p. 797. 

798. (229.230,) 
Verfcheyde handelingen van die vanUytrecht met 

den Prins, Staten en Rade van Staten. 800. (232.) 
Het kafteel aldaer word ten dcele afgebroken, p.802. 

Der Spaenjaerden vertrek uyt Nederland, p. 807. 
(237") 

Gefant der Staten Generael aen de Staten van Hol¬ 
land, en den Prins van Oranje, en fijn propolitie. 
p. 807.(238.) 

De Prins verfoekt hetbefit van Breda, en verleent 
fatisfaétie aen ter Tholen. p. 809. (239.) 

Verfcheyden brieven en handelingen , aengaende 
die van Amfterdam. p. 810. 811. (239- 240.) 

Don Jan doet den eed aen de Staten, p. 812. (241.) 
Propolitie van wegen de Staten Generael aen die 

van Holland en Zeland. p. 814. (243.) 
Antwoord, p.Si5. (244.) 
Artijkelen van Don Jan aen de Staten van Holland 

en Zeland en den Prins , en haer antwoord, p. 817. 

(*4r) 
Reparatie der Dijken in Holland en Zeland. p. 819. 

(246.) 
Don Jans liftige handel met de Hoogduytfen. p. 827. 

(25-2.) 
Handeling der Staten van Holland en Zeland met 

den Prins. p. 829. (2.5-3.) 
Sijn briefaen de Staten Generael. p. 829.(253.) 
De Prins reyft inftNoorder-quartier, en tot Uyt¬ 

recht. p. 830.831. (254 ) 
Don Jan neemt het kafteel van Namen in. p. g 31. 

832.(255.) 

XI. BOEK. 

De Staten Generael verhoeken Don Jan om weder 
binnen Bruflel te komen. p. 834. (258.) 

Eenige punéten van Don Jan aen de Staten, p. 835. 
(259-) 

Refolutie der Staten , daer op aen Don Jan over¬ 
gegeven. p. 837. (260.) 

■ W Y S E R. 
Artijkelen die Don Jan aen de Staten doet voorhou¬ 

den. p.839. (262.) 
Verfcheyde handelingen en praétijken van Don Jan , 

en fijn Secretaris Efcovedo. p. 840. (262.) 
Brieven van Efcovedo aen den Konink. p. 842. 

(264.) 

^Brieven van Don Jan aen den Konink, en andere 
Groten, p. 845. (265.) 

ft Kafteel van Antwerpen word verfekeit voor de 
Staten , en het Hoogduyts garnifoen vlucht uyt de 
ftad. p. 854.855. (272. 273.) 

De kaftelen van Antwerpen en van Gent worden af¬ 
gebroken. p. 856. (274.) 

Breda geeft fich over aen den Prins van Oranje, p. 

Verfcheyden brieven, voorftellingen, en antwoor¬ 
den tufichen Don Jan en de Staten, p. 857. (275.) 

De Staten Generael fchrijven aen den Konink. o. 
868. (282.) - ^ 

Het kafteel van Leeu^aerden ingenomen, en we¬ 
der aen de burgers overgegeven. Twift tufichen Hoorn 
en Alkmaer.p. 870. (184.'') 

Belending der Staten Generael aen de Staten van 
Holland en Zeland. p. 870. (284.) 

De Prins van Oranje word verfocht by de Staten Ge¬ 
nerael, fich binnen Bruflel te begeven. Zijnaenkom- 
fte tot Antwerpen, en fijn inhalinge tot Bruflel. p. 872. 
873, (285. 286.) 

De Staten van Holland en Zeland fendén Gedepu¬ 
teerden aen den Prins, en de Staten Generael aen Don 
Jan, met de Artijkelen aen hem voorgehouden, p. 874. 
(287. 288.) & v 

Sijn misnoegen tegen de Staten- p. 876. (288. 289.) 
Die geven haer reden of Juftificatieindruk, beto¬ 

nende waerom fy gedwongen waren fich tegens Don 
Jan tebefchermen.p. 877. (289.) 

Don Jan verklaert de Spangiaerden, die hier te Lan¬ 
de waren geweeft, getrouw te zijn, en denKoning 
wel gedient te hebben, fchaft het Placcaet tegens haer 
gemaekt af, en laet tegens der Staten Juftificatie een 
boekuytgaen. p. 881. (292.) 

De Prins van Oranje doet die van Uytrecht fomtne- 
ren, om weder onder fijn Gouvernement te komen, 
ende Artijkelen daer op geraemt.p. 893. (300.) 

Die van Amfterdam fenden haer Gedeputeerden aen 
den Prins, die aen de Staten van Holland fchrijft in 
haer faveur, p. 897. (303.) 

Hollandle en Zelandfe fchepen in Spanjen o-earre- 
fteert. p. 897.(303.) 

De Prins word gekoren tot Gouverneur , en Ru- 
waert van Braband , en de Hertog van Aerfchottot 
Gouverneur van Vlaenderen. p. 898. (304.) 

Jaloufie der Groten tegen den Prins. p. 898.(304.) 
De Aerts-Hertog Matthias komt tot Antwerpen. 

P- 9°°- C305 -) 
Dé Staten Generael fenden aen de Koningin van 

Engeland, p. 900. (305. 306.) 
Haer afliftentie aen de Staten Generael. p. 902. 

(306.) 

Verbond tuffehen de Koningin ende Staten, p. 903. 
f307) 

Oproer binnen Gent , daer den Hertog van Aer- 
fchot en andere Heeren worden gevangen, p. 904. 
(3 0 8•) 

Die van der Goude breken haer kafteel af. p. 905. 
(3°9-) 

Refolutie der Staten van Holland en Zeland om 
Amfterdam onder hare regering te brengen, p. 906. 
(31 °-) 

Aenflag op Amfterdam. p. 808. (311.) 
De Staten daer over befchuldigt, en haer verant¬ 

woording. p. 908.909. (312.) 
Land-dag binnen Groeningen, en ’t gevangen ne¬ 

men van verfcheyde Heeren. p. 910. 911. (313. 314.) 
De gevangens worden befchuldigt , en haer ant¬ 

woord. p 913. (315.) 
Artijkelen door de Staten Generael aen die van 

Groeningen voorgeftelt. p. 915. (316.) 
De Prins word tot Gent heerlijk ingehaelt, en Don 

Jan met al fijn Spaenfe aenhangers worden vyanden der 
Nederlanden verklaert. p. 91 7. (317.) 

XII. BOEK. 
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XII. BOEKi 

i 5 7 B. 

D T - W Y S E R* 

De State» van Holland fenden volk van oorloge voor 

Amfterdam. p- 911*(3-) .. _ . 
Stilftant van wapenen met haer gemaekt. p- 9i2' 

^ Artijkeïen van fatisfadie van de Staten aen die van 

^Oneodghiidcn^lerdeStaten^Ge^erael, en d'Artij- 
kelen waer op den Aertz-HeitogMatthiaswoid aen 
genomen tot Gouverneur en Capiteyn der Nederlan¬ 

dse Prins blijft Gouverneur van Braband. p. 12-9- (3.) 
Word Luytenant Generael van den Aertz-Hertog. 

P Se* Koningin van Engeland fend een Ambaffadeur 
aen Don Jan, en ook aen de Staten Genei ael. p- 93z- 

^ Der Staten volk word by Gemblours van Don Jan 

geflagen. p. 934. (13-) „ , 
ë Don Jan neemt verfcheyden fteden in. p- 934-93 5- 

^ Voorftel van den Ambafladéurs des Keyfersaende 
Staten Generael, en haer antwoord, p. 935- ?36\W 

Des Konings brief aen de Staten, en haer handeling 
metSelles.p. 939(16.) . v 

Don Jan foekt fijn voordeel daer by. P; 944-(i0-) 
Placcaet des Konings , cafferende alle Ofticieren, 

niet houdende de partye van Don Jan. p- 946. (11-) 
Die van Holland en Zeland vermeerderen haercon- 

tributien.p. 949.(13-) , , 
De Magiftraet der ftad Amfterdam wora met de 

Geeftelijkheid uyt de ftad gefet, en men kieft’ernieu- 
WeRegenten.p.9$i.9$?-(i6. 27.) 

Minnebroeders uyt Üytrecht, en de Jefuiten en 
Minnebroeders, over ’t weygeren van fekeren eed, 

P- 93 3- (z7’) 

Barthold Entes van de Groeningers gevangen, p.90 h 

^ Rennenberg word Gouverneur van Over-Yffel, en 
verovert Kampen voor de Staten, p. 966. 967. (36. 
,7.) 

Eerfte en tweede Requeft der Gereformeerden aen 
den Eertz-Heitog, verfoekende vryheid van Religie. 

p. 968.972. (57. 4°-). . . 
Concept der Religions-vrede p. 972- (4°-) 
De Koningin van Engeland fend haer Ambaiiadeurs 

aen de Staten Generael. p. 975- (41-) 
Verbond tuffchen den Hertog van Alen^on en de 

Staten Generael. p. 976. (43-) , r 
Degefant des Konings van Vranknjk, en de geiant 

desKeyfers foekendevrede te bewerken. p. 978.979- 

^4 Antwoord der Staten Generael. p. 97 9- (45-) 
Voorflagvan vrede, en ftilftant van wapenen tuf¬ 

fchen Don Jan en de Staten. p.r98o. 981. (46.) 
Synodus der Gereformeerden tot Dordrecht, en de 

Kerken-ordeningaldaerberaemt.p. 981.(47-) 
Der Staten Leger word by Rymenant vanDon Jan 

befprongen, doch hy moet met groot verlies afwijken. 

p. 987- C S1 •) x 
Oproer tot Bruflel. p. 988.(52.) 
Handeling binnen Üytrecht. p- 991.(54-) 
Schrijven van den Prins van Oranje aen die van Mid¬ 

delburg , rakende de Doops-gefinden. p. 99 3 • (56-) 
Treflong krijgt Commiihe om een vloot oorlog- 

fchepen toe te ruften, buyten koften van ’t Land. p- 

^De Hertog van Anjou verklaert Don Jan vyand. 

p. 996. (58.) 
Moedwil tot Gent. p. 999. (60.) 
Rennenberg belegert Deventer, p. 1001. (61.62.) 
De ftad fchrijft om ontfet, word befchoten, en over¬ 

gegeven. p-1003.1004.(63.) p, • 
Brieven van Don Jan aen Don Joan Andrea Dona, 

en Don Pedro de Mendoza.p. 1005.(65.) 
Siekte en dood van Don Jan, met het kort veihael 

van fijn leven. p. 1005.(65.) 
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BYVOEGSEL 

VAN 

AUTHENTYKE 

STUKKEN* 
j '■ ' OV \ •; 

DIE IN DE 

HISTORIE 
i . . _ , .v. . 

VAN 

PIET ER BOR CHRIS TIAENSZ, 

Slechts fommierlijken iluksgewijs of int geheel 

niet gevonden worden» 



"De Boekverkopers aen den Lejer. 

E HiHorie van den vermaerden Hiflorielchryver Pietcr Bor 

Chriftiaensloon, is tallen tijde infonderheit om twee redenen 

in Teer hooge achting geweeH : eerft om d onpartijdigheit en 
waerheit, ten anderen om d’authentijke Stukken, die de waer- 

heit beveiligen. Doch op lommige plaetfen heeft de Hiflorie¬ 

lchryver niet dan een kort Ibmmier eeniger Hukken, ofte alleen de tijtels: 

*c welk ons bewoogen heeft om de geheele Hukken, door een Liefhebber 
der HiHorien verfaemelt, foo veel als fe te bekoomen waren , achter elk 

Huk by te voegen -T op dat men die van woordt tot woordt leefende, met 
naeukeuriger befcheidt van de gefchiedemflen oordeele, en lich niet behoe¬ 
ve te behelpen met fulke verkorte aften, daer men lich met minder fekerheit 
op kan verlaeten. Daerenboven hebben wy noch etlijke Hukken bekoomen, 

die nu lelden geilen worden j ook eenige die nooit gedrukt waeren, en, loo 

wei als danderen, groot licht konnen geven omtrent de verhaelde faeken. 

Defe maeken wy hier met eenen gemeen, niet twijflelende of het fal allen 

verflandigen ten hoogflen aengenaem zijn. In Amllerdam den 8 May 1679. 



BY VOEGSEL3 

VAN 

AUTHENTYKE STUKKEN- 
N ’t i Boek > pag. 6. (4..) na de woor¬ 

den van het Jaerdigt hy te voegen: 
Te dier tijden deden de Landen 

den eed aen den Koning, en hy aen 
de Landen. Op wat wijfe dit by hem 
gefchiedde, kan men hen uit den eed 
des Graven van Arehberg aen die 
van de ftadt Groeningen en d’Om- 

melattden gedaen, daerfich d’Eed des Koningstoege- 
dröeg. Dees luidde van woordt tot woordt aldus: 

Wf» 9[oï)au ban Xtgnc / <£?abe ban%*enbcrg / fc. 
% ig gemacïjtiget / en baer toe fpecïaïe commif 

daen byjje m bcbcï hehbnibe ban ben 3Dao2litgtigfïnt l#oog? 
S Sen- gcbooren furficn en ïfeerai ^Ijtïipmt^ ban &pan« 
berg. Stad- gtCtt / $C. ©0C ïtOUÖ / (f C. 

houder van 23clobcn en ftoeaen op bcfc^obcg Cuangritum/ 
ianden” öat fïl'ne ^^cc^te ’t fijner aenhonu 
Van Groe- fïe en fucccdfïc tot ba ©caTijftheit ban befdbe J»tabt 
ningen,uyt en #mmtfanbat ban (Spattingen / alg hertog ban 
den mem ssjabanbt/ <6?acf ban ïobïïanbt / èc. bc#;ïicrhcfaï 
pr"ns Van boojfiaen / XDcbutocn en iDeefen bddjentien / 23o?ge? 
Spanje, merfïacn en ïiaeb/getneene 25otgeren en 3Ingcfetencn 

Der iètabt Ramingen / bood 3tibtm / gelaten / l=>oof 
ïïhqcn / Cpgen-erfbett / enbe genteene 3(ttgefetenen ber 
©thttteïanben met aïïe haa toebefjooren / faï laten bp 
ben en ottbethoïben tn aïïe hare (SBaechtigheben / &cev* 
Iphebcn/ &tab-rcchtcn/ manb-rechten/ 3Éhjh-rerijten/ 
Sti$-vcditenJ cttin aïïe ïjare attbere poffefuen / #pbü 
Ïegten/Cofrimicn/ en <S3etooon£en/dü in ’t fijne, èoo fo 
ban oïbegbaigbriijh hebben gebmtht / en norit gcb?ttp# 
tten/fo tori ban bc 3!nfe/aïg anbcrctf«ibcben.€n booitg 
foo boot te ftant / te befrijutten en bsfdjamen / Tc. €xi 
aïïcg boen en onbaljolDni / na litholb ber Spiebnt 
ban Confirmatie ban ber bato 15-36. ben 1 y. 5|tmtt/om 
ber ’t Erguï ban ftcnfaïtjhe jlpefteit / !|c. *éoo moet 
ond <6ob Ijfïpat / en aïïe fijne l^cïïjgcn. 

Ctgebeti mben^are 31. ben 10. jjannarii. 

D’Eedt des Konings. 

\jrVPbibppnsbuba*(Dtatie<£5obcg/ ïtoningban 
W <£ngriattb / <|c. 

Eed van 53rioobcn dt ftocerm pi be <f5ebepnteerben ba* 
PhViipV <^tabt (SBtoniugett / nntggabcrg fpïatcn / Cbrien / en 
confirme- ^ngrictcncn ba CUttmriattben ban bint / en ban ba 
rende den f eiber ©almacht eti ©jaatratie fjebbettbe/ en baa töc 
Eedby den fpcciaïtjïi geauthotifeert / bat pi tmt rirarijte ban ba 
ArVnheVV 'Obmjiftf at C%b?ari]t (Onë aloud gcbaett bu Onfen 
gedaen. %. ihccmt ai Babct/ttafd iloGinfri) dnifa/Tc. bc bijf 

bc ban biett Jbaine / ban aïïe fijne ^ebalanbcn / en 
boomamdtjü ban bc ^errïpïïeit ber bootfë. ^>tab ètt 
Omitid.iubnt bamötoningnf/ ban nubooJtacit om 
bcrbtdidijli fitïïnt bnbaïptben/ en boen onberitoubnt/ 
aïïe ’t geen bnt 10.3ianïiarit 1 f yo. De «6?aefban IfrnL 
bag / ^tabïiolber Ccnaadban l>:icfTanb./ Öber-UL 
fd cïi vDtomngen/ boot oud bebri/enitpt bnfe ttaem/ <$c. 
A-iOoind gntaad ató particuïïa; be boo’f$. êtaO nt 
(Dmmdaubnt ban ©Jönittgnt / belooft ni geftoaoren 
heeft: en foo teaa ï)dpe ohd<Öob/ ntfijtiïfniïïgcn. 
(Öegebnt in onfer §tab Gniffel / ben 10. C>ctöber/'bfó 
3acr£ 1 fff. ©nbafïenO 

Philip. En’rZegul van Keyfer Karei 
in roden wafiche. 

Tot het IV. Boek, pag. 227. (iöi.j 

Op dit blad vind men alleenlijk een fommier of kort begrip 

van ’s Princen verantwoording y diewy hier van woord tot 

Woord den Lef er me de deden. 

De Verantwoording des Princen van Óranje tegen 1 ^68. 
de valfche leugerien, daer mede fijne wederfpre- 
kers hem foeken Tonrechte te befchuldigen. 

D3fe etbarat spn in faltett en ïjanbdmgctt ban &ta^ veranr. 
ten/ lattbenen Jitebeh/ 3ijttbjeintgbdabenom woording 

teonbaïïennnt begnte bic booj tergiaigïjeit enijopePrv‘anij 
bah eigen bate focïïen te beiUimrnt be getnrine ritfle Oranje, in 

en eenigïjeit: IBacr ïjottben boot baftc en fcïïcrc ïelte? den jwe 
nntban foobanigen boontcmeit aïïe nieubttgïjebenen 
ongctooouïijïïe manieren ban bocite / bic boojgcfïrit6 6 
buotben bn lieben ban machte / enbiein’tgdoobe en 
hodgheit jtjn. ©aeroni / om te bduijfcn bote baer ge^ 
bjeeft 3ijn be ïf oofbnt en ootfaïïe ban be oiirnflcn / toe^ 
gcltomen in be ef5fbcdanbeji / behoeft men aïïceriïiïï te 
acnmcrïïnt bjte bc gntc geteecfï 51311/ bic boot ecttig p?o« 
fijt of bate / bat fp baer tipt bcrtuadjtcbnt / habben oot 
fake om in bd'dbè lattbnt mculrngSjebat te bedjopen; 
en ook be caftc gcbjcefl jijn om bie aen te bangen en in 
’ttoerïïtefteÏÏett. 

(Dm b’bidïïïïïaeriijïï tebettoonen/ frijijnt Indban 
noobc te inefrit/batinen opntbare ben flaet en geïegettu 
heit ber fdber ^eberïanben / ftiïïi aio bit Inp boot hpt 
todtonint ban ben fdben onrnften / nt na be <Do:ïogcn/ 
bie foo tod bc ïicbfer ttacrle pogloflijtier gebagtniiffé/ 
alg be ïtoning ban .^pangien / if eeren ber fdber 3Iatt- 
ben / en (Dbcr-heeren ber E»affalm ber friba* / hebben 
geboert bptiathien3Iarett nabenaiibant/ tegen ben 
ïtoning ban Dtanïinjh: ©aer af be gcfraïtcnifTc fuïïtd 
top/ bat hodnri gcbttercnbe ber fdber (Dodogen / het 
©oïï* griiomen btp in toat af-heag/boo? be ^nqtufttie 
en IDÏaccatctt bictnnt ia bcrfchdiöe ^obinnen aïbacr 
onberhiribe / in ’t fhth ban ber ticïigte nt Cdoobe (tut 
bagritjp toe-nam/ boot bie berbïeibhtgeber fdber ïïdL 
git nt Imcdijcib ber bootfs. gebobnta /foo fa*af en ottge# a B!ijkt by 
nabig toefenbe bat te behnonbn-ett id / hot inen befelbe den piac- 
fbo ïaitge/ met furner Hjbfaemhcit/ in een foo btnen caten> ^yt- 
ilanbt heeft ïïonnat hjbnt nt bcrïnagen (foo hitt*ttae^cvjeanr“l 
ba*tl}oontfaï toojben; .3i5ochtand bebant mat opettu hu , . 
ïijli bat be «Dnbctfatnt ba* feïba* %anben tuaren anba^ -9.3 u 4°. 
find getoiïïig / niet aïïeen om te bebJtjfth aïïe behoorih- ff ff r6; 

, lic onbcibaniglteit; titaa ooit cm lijf at goct te abon? cr*J 
! tttrctt tat btctifïc ban fijner iBajefïett. 
j iBatit ben Cbriöom habbe hem in be feïbe Oodogen 
! bad gequeten met obagroote bjoniigheitai gdailltg; 
heit: Cn be Statui ba* feïba ilanöcn habben b^n# 
niocbdtjh enlniïïigïtjhgehoïpai engegebm tot be on- 
hofrat ban bc Ooïïogcn nnt-tmnenbe groote fonitnc 
ban penningen; ja todtottcrfonmientoc banbeatig 
ntiïïoencn Coutg / ma fulher goctha*tighc*t / bat men 
noit ntfpatrbe ecttig tehnt banaf-hccr: ZJn ba boe¬ 
gen / bat men féherïtjh honbe geombcdat bat befdbe 
Xanbat foo grootnt genegenrijetb tot fijttber jDaje- 
frdt bjoegen/ bat fyniet ta* IDealt en fonbatfparm 
om ben bienfi en grootïjeit ban fijttba il^ajefïqit te 

: botbereii; fuïïïd bat befdbe fijne jBajcfiriC harr fea 
! tod berfehat mocht houbett tegen aïïe gaudt baat hui« 
ten. 

.Da bfeti ban htt natnerïtjh id / bat aïïe groote bietu 
flat en tndbabai baronUint bood-lneugen J foo ert 
honbet niet attbad loden ban bat bef'dbeXanben (en 
in ’t btifonbrr bett (Tbelbom.) ïjat iatenbe booj-ftam 
bat Dcc;hoer paijftd, hloeö nt bromigheit fijnjitèa? 
jefcat habbe berhregnt foo hcahjhe bictoricn / ntboer? 
hengdnejnefoifrant/ Ijuloe en gebat / baad gdiomat 
tot foo eedijhat ernbe ban foo langer en lajijger €>op 
logen / modccu hebben een boïïiomen toe-betrontoen/ 

j bat fijn Hbajcfrnt ba fdber henrnt obergroote btai 
I frauiigetrouliiigltebntfmtbc gebarljtig toefen alg’t te 
i paffe foitbé homm: 3Daa boo: men ooh befdbe Xam 

(A) 1 Dut 



Byvoegfel van Authent. Stukken, 
Dm toacrftfjijnïijït ïtonDc bcrfritam ban aïïe onrufïen 
ra upïoopai Pan binnen. 

3Bant De «©uDctfari bic niet ban aïïc gort ban fijnen 
©?mee ai bertoarijt / boïïjert met ïnceröerc gctDiïïig? 
ïjtit inbe onberbanigfjeit bes frifS / in Dra boegen/Dat 
alS men oba-fag Dm fïact Da booifcijiebnt ManDcn/ 
Die flarcraDenDooj Dai toeloop ban aïbafjanöe manier 
ten ban ïJoopmattfchapaihatiDri/ ma Des Dien aem 

k ïiïceft (hoetoel Die toat toarat geDnikt Dooi De booiïeDen 
«©oiïoge / ook briafl en bmaut ban beDen / impoflai en 
fcfjattmge / opgefïrit ta faken ban Den booifeïjicbcn 
grootc fommat ban Den pmningm/Die men ïjaDDc moe^ 
ten ïicïjtm om De onkoftai Drafdbra tc babaïïcn) foo 
en konDe men anbaS niet bertoarijten Dan Dat Defcïbe 
laitDen/ sjjnbe berfekert bau ïjare bpanDai ban buf 
tm/ en foo baemigt met harai$unce ban binnen/ 
onDaïjouDm tooibatbe met geboben ai ©ïareatai / 
begname na Dai trjt / in koitm ^atat niet aÏÏeaiïijk en 
fouDenbaïicïjt / ontïafï en bebjijbt tooibcn ban aïïc 
frijnïDm/inacr ook Konten te gctaKcn op ’t ïjoogfïc ban 
aïïen tijDtïijkai booifpod. 

fcjn Da boegen / bat fijne JIBajefïcit tocfrabc gebteefï 
en ontfloi bah Den MkïanbcrS / ai Daet neffenö geaefjt 
aibnnint ban fijne «©rtbrafaten / bamocïjte Ijetn feb 
bente ïjouDai boo? Dai gtootflatat gcïnkktgf1aiïio> 
niug en pimce ban fljnaitiJDe / foo Dat mat moet bc' 
ïïjbai / Dat De gene Die fnïïten boop'poet en geïitK hebben 
brict/ ai foo grooten eaiigïjcit gefefjeuet / mitSgaDcrs 
fuiken goetKettigïjcit afgekeert / foo grootrirjktotach- 
terDecï ban fijne ï itèajcfïcit ai ban Den Hanben ïjebben 
miSDaen / Dat fu tod ïjebben berDiait / ten epempïe ban 
auberen / gefkaft te tooiüm. €n ïjopai Dat aïïe De gene 
Die bemraken fuïïai / De nitetfïe KattijbigïjeDm / dïem 
Den/ mfïabcmijat/ Daer Defeïbellanbaitegmtooor 
Ddijïï iitne gebiodjt 3ijn/in fïeDeban foo geooten toara; 
fcïjijnïijKen booifpoet / fnïïen met ons toefen ban ge^ 
ïijkra mciningc / at geben ïjet feïbe ooibcri. 

€n top IBiïïem ban kaftan/ $?mcc ban «©langien/ 
bp Dm ©locnrcur gmraari (boïgaiDe fijne opatc 25?ie* 

a Blijkt by batban^aganatte3) gdjoiiDen boot De ooifake ban 
de Brieven bcfct braanbraittgc / en toiïïen niet tocigram ban befri? 
van den 19-ge frraffe te ïfjDm / foo bcirc het npt-gebai Des frifS 
denUvoorCt-tuaa-adjtig iS: llDelkepiactimit / om bp te bjaigen 
roepinge , emige rcömc en ooifakebie onSDact toefouDe mogen 
gedaen gepOlt hebben (foo het niet gdoofbaer en fonDe ge# 
den 24 dertorrf| hebben / Dat top fuït fonDet oojfaKe fouDcnhcb 
Maent. ben beftaen) iS boo!-houDcnDc onfe cragiraigheib en om 

gaxgriötbegcratcban betoint ai regiment te hebben; 
toacr nptDa'tboïgt/ Dat het epnDe en ooifake ban ab 
le onfe fjanDdinge/ toerKen en boomanai/ fouDaige^ 
toeefe ïjebben ïjoogïjeit / onDatoint ai onbehoo?ïijKe 
grootheit. 

ïBaeromDmfdbat^?oeumir tebmanm Dit fom 
Dament / Daet ïjp fijne befcïjnïDinge op toïï bontoen/ 
fdjijnt gaioeg te toefai booi Den gaien Die ban onfat 
perfoone ïiauiifTe hebben / Dat top bedjaïai onfe aengc^ 
boren genegaitïjeit / geatflnS toegebam Diagdïjiiai 
pasflen ai bcgcediKheöai / at booi aïïe anDcrai/ De me? 
nigte Der gocDen / Daa* mebe <0oD Dooi fijn genabr onS 
haDDe booiflcn/ DctocïïieturiregieraiDe engabc fTam^ 
Dr / ton eer KonDcn berhopen grootïjeit en hooghei/ 
Dan Dooi emig aiiDcr betoint: löant eïïicrïïjK moet be# 
Kennai / Dat top ons houDaiDc op onfe hbifen / en gaDe 
fïaaibeonfe faïïcn/ beeï beter niiDDd haDDenbangdt 
at njKDommai tc bergaDcrcn/ en Daer Dooi te onörr - 
houDenmbmnecrDeraionfaifïaet ai grootïjeit / Dan 
met groot goet tc ï!)obc batcaxnDe / tc berhopen fnïïten 
hoogïjeit Dooi bet acn-nemai ban bctoiiiDe / Daer aftop 
Hoitcenigpiofijt batoadjt at hebben / foo hctgaiocg 
KamdijK tS aïïc Dm gatat Die ban onfe faken m ïjanDe^ 
ïingm emige konbfchap ïjcbbai. ï}ct m heeft ook geat 
fdVijnfrï ter lüerdt Dat mm ons tuil opïeggat bationS 
teïjebbai toiïïai miSgnjpai op De hoogïjeiD ban fijne 
dJajeflrit ai fijner HanDai / naa* Dim Defcïbe Han 
Dm tot fijner JBajeflat footoarm gairgm/ griijkgc^ 
feit iS. 

temeer / Dat ton aïtijt berkïaerthrbbni/ Dat fijne 
JBajeftcit meer befjooiDc fijne ^nDerfatai in Der (d- 
ben gmcgaitljeit en goettuiïïigïjcit tc ïjouDen Dooi ber? 
fortingc Der pïarcaten / Dan Dooi ïjarDighcit en boop 
fleïïingc ban nimtoightben/ Defdbe af ïteer te Doen krij; 

gen: ^et toeïïie het emige miDDd m punt is Daer Dool 
men fouDc mogen booiflaen Dat top gefoeht fouDai mm 
gm hebben/om tc komen totter booif5.#berhaD anSes 
gimait. Nochtans moet men Odimnm Dat goedjer^ 
tigïjeitm gorttoiïïigheit miDDdai 3jjtt/ Daer Dooi em Ïiince fljntjoogheiD en fijn HanDcn ïian onDerhoüDai. 

oo Dat mm bdijDai moet / Dat Dooi Dit fdbe ons bem 
kïaren m goct-Dunkm / top guamat te bebeftigm De 
hoogheiD ban fijne .fBajeftcit / at gemflnS Die na onS te 
trekkat.<Cn aïtoaer ’t Dat emige atiDcre bet geraDai gc* 
Dodjt haDDe/Dat Defdbe betoaert toerbe met firaffigheit/ 
Daer at fonDe niet anDcrp upt ïtonnm geboïgai/Dan Dat 
top ban contrarie opinie mogm gctoeêfi 5ijn / aengaem 
De De miDDdm ban Dm onDaïjonDinge ban fijnre 
jefleitShcogheiD/ rnacr gcaifmS in het punet ban Dcc 
fcïberonDa-ïjonDingeaibebefïinge. J^u betoijfï De om 
DerbinDingcDatmaiDiemet firaffigheit nia konDc bt' 
toaren/ aïs men De HatiDmtoïïDe ïatm in hare oube 
gctooonïijkc booifpoet/ Daer in top tomfchm Defdbe te 
bïnbm / nochtans onber De gchooifaemhat ban fijne 
IBajefïeit: ïfettodke nacft Dai Diaijt <Öobs De ccnige 
ooifaïte getoeefl iS / Daaom top De toieetheiD Da boojfj. 
3jnquif1tie ai parcatat nia m htbbat ïionnai goa 
gebinben. 

<Dacc af ook aïïe onfe atiDac hanDdingm beire ba^ 
fcïjcpbai / ja contoaric ban aïïc cagierigheit ai groots- 
heit goebc gautgaitffe konnmgebm: ï©ant top ook 
te borm habben opgefeit De^tatm/ onS geguntban 
te toefm ilaeD ban Staten / m infgdijkS hooft ban Dm 
Jrinancim: b^etodke nochtans foo fcatod DienDm b Blijkt b 
omtetoinnm Dchertai DerïieDm/ en ha amhangen den ccm 
ban aïïen Staten / f ja ban feïfS onS in ponbai toaren 
gmoeg fieïïaiDe De «©berijdt/ en betoint ban aïïe faken/ geVen \ 
haDDen top getokt) en matai tocïkai fommige anDae Bengelt, 
hm foo tocï tot ïiarm pioftjtc toeten te bcïjripai: .fBaadic wedei 
tojtiDanïten<j3oD/ Dat onfe meininge foo bc?re ban fuk f-jnAn" 
kaïbooiitanm tSbetfAepDm getoeefl/ Dat top b’een i^%. 
mö’anber Da booif^.^tatai hebben toeba gefldtin 
ïjanbmban fljnaJX^ajefleit/ na Dim top Daer in nia 
cnkonDmfoogoeDeDimflmgeDom/ aïStop tod ïjaD^ 
Dm begeatbooi De brietten Da fdba anDae. Bizttz 
min / na Dien fijne J^ajefïdt om ha feïbe onSberbia^ 
gmen toeba fenDen ban onfe commiffim / nia en ïiet 
onSDiktoïïS in De raeDfïagm te roepat/ foo ïjebbm top 
onSgemietm na onfe bamogm/ om te raDm’tgene 
onS Dorijte bequaem te toefm boo? DmDimfi banfïjm 
Da ^ajeflept / en toribarm ban Den 'ilanDe: €n toaS 
onS emm grootm hatf toca/ Dat top fagai Datta ttoee 
ofte D?ie De gocDe meininge ban fljnDer.ïlBajefleit foo 
toifïch teberbiaman «Sbmtod naa Dim fijn üfèaja 
fkit (gnnerkt hebbmbe/ aï Dim trjt geDuaenbe/ De 
opreehtighcitonfa haiiDeïingc/ mDegetoiïïigheitonS 
öicnfIS) tocfmDc in ^edanD/om tz baren na ^pangien/ 
onS anDertocrf grootdiik booiïjidt tc toiïïm toeba 
beaben Dm fïaet banliacöt ban Staten / bebbm top 
Daa in onS onbaDanig getoont/na Dien top eaft haDDen 
feer gefoeïjt DcSberDiagtehebbm. JlBaa aïStop Daa 
naammakten Dat be fMtrn toeba op b’oubc gingen/ 
m anberS ban fijne JBajcftcit onS habbe hope gegebm/ 
foo ïjebben ton ontrent ttoee 3 aren Daa naac / toeba- * by 
omme baforïjt ontflagen tc toefm: Cn fïenDe bat mm *nBne^" 
inaïïemaniaenhalanbtoiïöc brengen inflabemijc/ Koning 
(’ttodkeecnige heetmboïïiomen gehooifaemheit) ge^ gefonden 

ïtjk hia na bedjadt faï tooibm: ai om nia berooifaekt fen 2 5 J“- 
te toefm op ’t fdbe pimet (’ttoeïïi gantfchcïïjk fchmt te /kV 0 
komen tm acïjterbcri ban fljnba iBajefïeit en ban bm 
3Hanbe) onS tc tconai ban anbac gebodm / ïjebbm top d Blijkt by 
ook bafocïjt om ontfTagm tc tooiDen ban onfe <C5om de Brieven 

banementm/ omonSgehedijk te mogmbcrtrekkm/ te0nnind/n 
ai tot onfaieigm faken te mogm baflanc: 3nfödrjk gefonden 
ook om niet begrepen tc konnai tooibat ban bat gua- den 11 
be / battoacrfchh'nïhk gcfeïjapm toaS bacrinittemo# Mart“>An- 
gmboïgm. Cot toriken epnbetoiiöaaopbafcïjepbm enden 19 
bafoeïim ïjebben gebam/ foo tod acn fijned Maj'cfleit/ Iulii, ir6;. 

aïS aett be iXegcnte / ja ook noch ntecr Dan emS / na hae BIiikt by 
obageben Der Hegudre ban De berpïidjte €Dcïai / Daa 
op onfe toeDafpiekerS nu foo fca roepene. fen dk 

©ooitoaerhabDcmm ban onfe ambitie eenigguaet Koning, 

beanoeben ofte aeïjtabmkmgehab / iS tod te Denken de"20 A 
bat fijne rt>ajcfïeit onS niet m fonDe getoeigat hrb Mey/Vn- 

bmDe booifs.bafodjtc ontflaginge: i€ea minfïen en noiróè. 
fonDe 
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Tot de Hiftorie van P. Bon 5 
foubehponjS niet foo bihtoiïS uitcrïtjït bcïafï / en an? 

a Blijkt freïy'ti bafocht hebben in De feïbe fiaten te bïijben / toe? 
by des Ko- fenbe na rccïjt al apenbaar / bat men aïïebctoint en re? 
nings Brie giment beïjoo?t te nemen ben genen / biet ambitie men 
fchrêven" b?eefï / in bet* boegen bat fijne JBajcficit onS fjonbenbe 
den 29sep-in bcboo?f5. fiaten en bienfien/ bomt baee meöetebe? 
temb.irói tuigen (gantfcïjeïijft contrarie ban ’t gene be $tocu? 
^^6ju“‘reur gcneraeï hu bomt bg te brengen) bat nocgboo?/ 
denVr. ju- nocfj naer fijne jBajefïettg batreft big ccnigfinS fu? 
iiiiy66. f peet blaren/ ban boot grootïjeib ofte ambitie te toiïïen 

mifgrijpenof ufurpcren mi bcboogïjcib en autfjoriteit 
ban fïjnber iBajefïeit of fijne llanben 5 naer bicn baer 
mêbeopmtïijftbetoefm tootb bat big geen bingen foó 
feer en fctrïjten / a$ ontflagen te toefen ban aïïen onbet? 
bjintenautfjori'teit. 

i). han- ^00 biie oob tuil gabe fïacn / boe bat na beS ïtoningS 
delingen bcrtrcbaïïebefaben bïcbcn in Janben DeSïftarDinacïë 
desKardi-p^n Ctonbeïïe / en ïjoe grooteïijft bc ïiarbinaeï ban fij¬ 

ne’ grootïjeib jaloers toaS / ja ïjoe getooon befeïbe tuag 
ban te fluiten en te bannen uit aïïeh betoinbe en regi? 
ment bc gene bie ïjem eenigfm^ borïjten te mogen ec? 
nigfni^beïettniïjetonberfjoub en bermeerbcringe ban 
bet feïber fïjnber grootfjeit (baer af tot genocgfame er? 
empeïen macïj bienen / bat fjg ten ttjben ban ütcifer 
ïfcictïe/ ïhoogïafïtjfta memorien/ fijner üteiferïijbe ïIBa? 
jefleittogS maeftte/ bat fjg in befalten ban ben fSijfte 
niet en foube bebiint geben eenige tfeeren ban quaïiteit/ 
oft bic fijn authoriteit fbttbm mogen berbonïteren ofte 
baminbacn: en namcïijft ooit ^ort jfernanbo <6ou$a? 
ga / töoubcrneut ban JBïïanm / en ben ÜaebS-ïjea 
ijenart/ ïjebbenbc bc booifj. 3bon jpemanbo / buerehbe 
beS fcïfé tfarbinaeïS tiegnnmt / aengaenbe ben fa? 
hen banüjtaïien/ bebtoongm getocefi te berïaten fijn 
booifcïjicbcn Ctoubememmt/ en tot fijnber boob <toc 
te baboïgen feher jjtoceS Critnincï / bat tegen ïjem 
bootgcfieït bias / boot mibbcï ban ben boojfefjiebcn 
ïtarbinaeï / bic baer mebe forfjte te biinnen b’affectic 
ban bc ^pangtaerbm / bie aïïe be anbere ^eerïijhïjeben 
ban fijner .ïBajcficit in 3Itaïim/ onber fjen bebiint 
ïjabben. Cn be bootfcïjtebm Kaeb^-ïjeere benoobigt ge? 
bieeft te berïaten ïjiigS / ïf of / ïOrjf / ïtinberen en Jbta? 
teninbe^ebcrïanben/ enïjen tebinbmin Jbpangten/ 
aïöaahotoaafchhnïijftgefchapm is te moeten fijn ïc? 
ben einbtgm aïg een gebannen of berfonben perfoon) bie 
en faïniet bebihbenbatïjeteenigenfcïjijn ber toacrheit 
foube horaien hebben / bat men onS foube gefjouben 
hebben in be bootf?. Staten/ ïjabben top onS berbmbert 
om boot betoint naer onS te ttcftïïen be hooghciöbeS 
iïoningS: (’ttoeïh tog met en Itonben geboen fonber 
be grootfjeit beS feïfS tfarbinaeïS teberminberen) mart 
ter eontrarien / bat men ooft onS (boïgenbe fjet er? 
empel ban bettoec booigenoembe) foube bebtoongen 
ïjebben be booifcfjiebm Staten te berïaten eer tog ’t fel? 
befoubenhebbenberforfjt/ of tenminfien ons' nieten 
foube getoeigert ïjebben’tberlofom ban: af tefcïjeiben 
t’onfen eerfien berfoeh / en nocfj min ter ttneeber en ber? 
ber onferbeben. !t>aa* be booif?. Carbinael ïtennenbe 
onfeingeborenfjab te toefen bejre berfcljeibenbanaïle 
ambitie/en bat tog metter bact betoefen bat tog geen be? 
tuint met aïïen en focïjten/en beeï min eenig groot en er? 
traoïbinaris ïiegüncnt / baer boo? tog on^ fouben mo? 
gen berboibert fjebben ban op fijn ïjoogïjeibte ufurpc? 
ren / heeft toeï toiïïen pjaetiferen/ ten einbe toginbe 
booifcïjjebcn Staten fouben tooiben geïjouben / om fjet 
©oïh té bebhegen/ ’ttoeïh ïjg toeï geboeïbc bat ïjem 
ïjatebe met aïïen feer / en op bat booi mibbeï ban ons en 
anbere fijn ïjanbeïingen beter gebonben en genomen 
fouben tooiben / ban bie in ber toaerïjeib toaren: ten cf? 
empeï ban ^ionifiitó / Ciran ban éieiïien / betorihe in 
fijnen raebbeïjieïbbc genen baer ïjecüoïh goet geboe? 
ïen af ïjabbe / niet (foo fjg feibe) om na ben gort-bunhen 
te boene / maer aïïeenïijh om bat men meinen foube bat 
ïjpöaernabebe. 

ü^aer en boben aïë nu / naer ben bertreh besboohj. 
Caröinaeï^ / bebequaemïjeibbaertoa^ / om onfeaïu? 
bitieteontbehhen/ babbenbaa*eenigein on^ getocefi/ 
foo en heeft men nochtans noit gefien bat tog ons (ooh 
niet in ’t mtnfie) eenigftnS h^fen berboibert boben 
b’anbert.fiBaer is aen be ïjatogiune ban fjarmcA6ou? 
bernante / gelaten be hoogheib bie ïjact toebehooibe/ bic 
be bGojfs. jiarbmari nahem getroMien habbe gegab 

mitgbien ho hem habbe beholpen foo toeï met Ijaer / aïS 
mette anbere ban ben 0abc / aïïeenïnh tot een beïtfeï eit 
fchabutoe: ^n ber boegen / bat befeïbe <25oubemantc 
noberïjanb opentïtjh balitaerbe en behenbe / bat fgin 
bieinig.ïBaenben naer fijn bertreh / meer habbe ber? 
fraen ban beS llanbë fafien / ban binnen die ben tijb 
bat ben Carbinael bg ïjaer getoeefi habbe. 

3tïS ooh baer na befeïbe Coubccnantc / ten tijbe ban 
be ïefte troubïen/berïaten toiïbe be fiab ban 23juifTeï/ eit 
bertrehhen te 23ergen (ïatcnbeaïïeS gaen foo ’t toiïbe) 
en baer booj oegfahe en bequaanheit geben ben ge? 
nen/ bie begcate ïjabben mogen hebben om op ïjaer 
autïjoriteitte ufurpcren / foo hebben tog met anbere/ 
metgrooter bïijtigljeit aengeïjouben / gebeben en ber? 
focht / bat fg ïjaer feïbert fuïïten ongeïijh niet en foube 
toiïïen aenboen / noch ooh fijnber Jféafefïeït fuïhen 
hïeinachtinge en ónbienfi; ’t toeïh immer toeï bethoont 
bat onfe gebacïjten en toerhen gantfcheïijh contrarie 
enberfcheiben hebben getueefï ban ber ambitie baer af 
men ons nu t’onrecïjte honit befchuïbtgen. ïï^ant booi? 
toaer/ ïjabben tog eenigfmS in ben fin gchab banna 
onS fcïben aïïe authoriteit te trehïien / onS en habbe 
geen meerber bcquaemheit / noch beter mibbeï baer toe 
mogen toebaïïen / ban te fien bat be booif5. ïïegente 
haer booifeibc booniemni habbe bolbiocïjttjljaa* toant 
onfe meininge heel anbers' bias / foo hebben tog ’t feïbe 
naer ons bermogen beïet / foo boojfeit iS. 

^abienoohfijnber IBajefieit bertfjooht iS getoeefi/ 
bat tot fijnen bienfie boiberïrjh biaS / bat ben ïïaeb ban 
Staten foube tomben bermeerbert ban herren enge? 
ïeerben/en ooh bieit irt eenige fiuïtïten macïjt tooiben ge? 
geben / op bat aïïe tbieeb^acïjtigfjeit en ongcregcïtïjcit 
bet berhoeb / op aïïerïjanbe fahen bet berfien / en be o?? 
bonnantienenbefiuitingen beSfeïf^ met meerber eer? 
biebingeenontfag onberïjoubcn en acïjta’boïgt fouben 
tooien / en met cenen ooh eïhen benomen be occafie 
om aïïeen aïïe htt Regiment na ïjem te trehhen / ofte 
fijn eigen bate te foeïien/ tot fcïjabe ban ’t gemetne. Cn 
tog ban be fïegente berfocht toerben eenige te noemen/ 
bic men tot bien^tate foube mogen boiberen / en heb? 
ben tog’t feïbe niet toiïïen boen / op bat men gember? 
moeben en foube nemen bat top baer inbegccrben te 
fieïïm eenige ban onfer hanb / of baer tog berfianb me? 
be ïjabben: iBaer hebbm aï ’t feïbe gefïelt ter goeber be? 
befte ban fijner JBajefïeit / fonber bat tog oit bethoont 
hebbm ergens in ons feïben te foeben. 

55aer uit ban boïgt / bat mm niet aïïeenftjftt’onge? 
ïrjhe/ maer ooh buiten aïïen fcïjtjn ber toaerheit onS 
homt befchuïbigm /aïSofttmi boo? ambitie m begeerte 
ban regeeringe m onbertoint / habbm toiïïen ufurpcren 
op be authoriteit ban fijne IBajefieit / m tot bicn einbe 
in’tbertnert fieïïm begemeine rufie mtoeïbaertban 
bm lanbe / bien toji bg na foo beïe fchulbig 5tjn aïs on? 
fe eigm Baberïanbt/ fonber noch amfcïjou te nemm qp 
ons eigen fcïjabe en berïieS / baer tog tajaeifchönlijhm 
fouben hebbm rnoetm baïïm booi be booifj. troubïm/ 
obermitS ben goeben bie tog in be feïbe 3lanbm habbm/ 
foo onS eigm fcïjabe m bate ban be gemeine bes SLanbjf 
niet m honben gcfcheibm toefen. 

ïBantbaer aïïe ëergierigemattibitieufe uitec rtatu? 
ren aïtijöt foehen om atïem feregeerm/ m aïïe anbere 
baer uit te fluiten / baer hebbm tog ter eontrarien niet 
aïïeen booigeïjoubcn bat bmïiaeb beïjooibc bermeer? 
bat te tuoiben / en De authoriteit gebeeïtm beïe / maer 
ooh geoffert mbacet geïoeeft ban baa uit te fcheibm/ 
manbeem plaetfe te maften l ^heS bc tiegmte m bie 
ban bm fiabe getuigmiiTe fouben mogen gebm. 

Mits aÏÏcn'bni toeïhm moet mm cibaS bafiaaf 
toaafchrjrtïtjhcrooifaftenba booift. onrufim foehen; 
en om het feïbe toeï te bom aenmahm / bat be booift. 
Oebaïanbcn luninnaibe groote foige toaren biagen? 
be bom be betoannge en onbaïjoub ban be bjpïjcDen eit 
ïibatciten bie fg ïjdlben uit hracïjt / foo toeï ban con? 
traeten gemachf ma ïjate piincm / aïs ban^tibiïe? 
gien bahregen pan oubS / foo ban bm feïbert / aïSbart 
be ïicifcrs:Cn toaren bebiccfi bat inert ïjm baa af forïj? 
teteherooben boot het in btengen ba bteeinbeïingcn/ 
en fonbeiïinge ber ^pangiaaben iut bien bat be boopj. 
ïtarbinaeï habbe gefeit/ bat beïtoning be feïbe Itan?^^" 
bm niet toeïen ftonbe geljoubm fonba aïbaa macht van dert 

bau^pangiaerben te hebbm / en boo? bm $auS hemK*rdimd 
ij te 
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é Byvoegfel van Authent. Stukken, 

tc boen ontflam ban ben <Öebt/ ötm hp in ’t ambccrönt 
bet fribee 'ilanbcn habbe gebacn/ cn boojt bic op een 
nicuki inne te nemen / ontbood bie gantfchdijk tere# 
oeeren na fijnen kiiïïc/tc nietc boenbe aïïc öc 0002)3. con 
tracten en fpbbiïcgien: <Daer bp ooft berkïaett hebben# 
öe/bat men baet toe niet en fbubc bonnen geraken/ fom 
bet biet ofte brjf banbe pnncipaelfte Boofönt tc ko? 
ten. 

JBaer boot men te meet achtcrömkm^ habbe/ en 
meet bpant inaö aïïen ntntkiighcöm: 3Baer bn geboegt 
bat meii butenbe be bootfj. ïcjïc <0o2Ïoge/ habbe genoeg 
berfoet en gcfchojfï öcïuterfïc firaffigheit öcr(3!nqud 
frtic etr^ïaecaten: 3a oobbobenbien/ boot’tmbtcm 
gen öcS tmjgëboÏÏts ban ©uptëïanöt (öaecmntgem 
mebe behdpcit moefïe) gmoeg toe geïateti bc bjytjeit 
bet ptebtngen / bic onbet ben openbaetbjb gebaeti toet; 
ben f foo Ujeï in ben fïeben afs in ben ïeget / en ouön: öe 
anbete fertetebjb in matige pïactfc. #aet bp geboegt 
bat in aïïen be omïïggenöntlanöniaïtecöckia^acn# 
beert anbete Hecrc bon be Boomfche/ ioaet boot be fabe 
ban be (Migicn abnigsbaip cn binnen ben tgöbanfoo 
beïe 3arm m bic 3Ianöm/öie foo boï boïït^/en ban aïïen 
kautm foo feet gcïjanödt btaren/ foo feet tuasberme# 
nigbuïöigt/ bat mm cmbcïïjb eenm af beet en tuaï# 
ginge alöacr babbe ban bm name bet bootfr. 3jnqut? 
fitim/ en iufgdijks bet pïaccatm / (bootbéitjeïïtceen 

ben bootfebteben üïatömad habbe berhoopt bem fd# i fóg 
bm te berfferben. ïiBaer be bootfj. tiatbinaei (a$ 
boen 23iffl*bop ban Utrecht) ’t feïbe ïoofïgk bootfimbe/ 
boetoei bpboot fjem habbe genomm mettet baet aïïc 
’t fiegimmt aiïem te gebben / nochtans maebte foo bes 
ïe / bat ben tijtel ennaem ban llegmte kiert gegebm 
bet ^ertoginne ban patina (betoeïbc aïs bom gem ets 
perimtic metaïïe m babbe banbefaben oft gdegent# 
hcöniöccBcöctïanöat/ mitéfphaeraïtgd? babbe ges 
boubm in 3taïïm/ op bat baèr boot fp gmdcg bebtoon# 
genfoube kicfnt baet te gcöjagcnaeh bet gmebn baet 
kiijs maken foube/ mte bnrfïam gebot) m (oin fijn 
banbeïïngm beter te bom bmbm) bat fijne .üBajefïeit 
boot fijn bertteh fïdöe eenen tiaeb ban Staten / baet 
tocteöcngckofnt emige banbepjincipaeïfïei|eerm 
ban bet ötbte öcs> gtïïdm BïicS / m ook (onbet ö’an# 
bet) IDn/ niet tegmfïambe onfc toeigerm/ foo booLt bet* 
boeit ij?. iïBaiit mitsöim hP gctoaer kwS getuotbm/ 
bathp kiert gehottöntboot cm bnanb ban aïïe bjphe# 
ben / bootbeeïm cn jdtibÏÏegien / bic fijn boogtonen 
moebten bdettm/m booLt bet^ooft/omfikc m botbetec 
bet Jnquifltim en eyemtien bet j)ïacratnt; foo kiifïe 
ïjp feet te bat be 3ngcfetm bes 3lanÖt0 nimmer# 
meer cn fouben geïebm hebbm fijn ücgimmt/maer eet 
ban bet cerfïcr uuten ben baet tegen hebben gefieït. 

Kis nu be rtifïc m fïiïïigbeit bes 3tanb£ / aïïeeft fionb 
■ ontaïïijke menigte bet ^ngefetm/ ja oba* be bijftig bui# | op bit febijnfeï / fdjabttoè én bekfeï / b.U be faken te 
' fent petfoonen bccrk)k bjaren ge-ctcmteett en tcfc öocbt ben gebanbrft bp be autïpntcit ban be boatfë. <öons 
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gebtoebt geboeefi) m ook ban aïïc anbete bietefcïïjkc 
bcbiualig/ baet boot mm bmoobigttebctebcrïatm 
Maübt eii<J3ocb/Blienbcn ert|Bagen/en boott fijn ïcbm 
buiten in jammcrïijkert cïïmbc te einben / aïïeeitïijk om 
bat mot niet m habbe biiïïm bctïatm bc gcbobm éobs/ 
cn bolgm be inficïïingm bee menfehen / foo men ’t feïbe 
Dagrhjitó meer cn meet berfionbe ai gctnacr btetbc. 

b’JBeïk mackte onbet het boïk niet aïïemïijkemm 
af keet/ man: ook uit beïe tebaim fob groote beebittert 
bat tegm bc baotfV ^ngiiifitic mlMaccatai/ bat in 
beïe pïactfaibe#ffieicr^bc feïbe rtïet meet m botfïm 
tc bjetke ficïïai/ nocba*emteeten/ ban twi naebtem 
beinteïijk / ettbat noef) niet fonbet bteefe enfotgeban 
cnrufre ai oploop / be bjeïke ook goebé gettïïgmïffe fuk 
ïai konnert geitai / oft f|i niet mmige teife met gtooten 
geïuekc / ïcbcnoig mn kannen ontkomat bc banben 
ban ben geméinm boike / omficït getootbai jijtibc boot 
pet öcerhjk aenfrhou'uen ban foo bjtccben boobingai. 

ïliJact uit bat aïïe begmc biebetfiant ai etpa-ieutic 
ban faken haöbcn / cotbedbai cn bootfagen/ bat ’t fribc 
puuetaïïeéne foubeootfake iuefeu ban ba-oettai/ foo 
bette baet op in tijbs niet toijlTdijk betfien aiiucrbe. 
b’ÏBeïïi / ai meet anbete ineonbaiientai bteefenbe / aï# 
teebe in haren tijt bc doninemme .dDatic / lïegmtebet 
feïbetdanben/geeft baet in ben 3!acc 155° gebonbat 
in perfoone binnen ^ugobnig/ bn hoogïofïïjker memo# 
tim ïiieifet ïtaalc / dm tc boen bérfoctcn ai ba*anba:at 
be IDïaccaten bödi gémadita/m ban bet bootf5.3ngui 

• Blijkt fitien btp te laten öèfiab ban ^littepai/mét ’t ïanbt 
by den 
yiaccate 

bernante/ cn abbijs baa bm llabe ban/ötatm; foo 
kiert feet Ïi02t^ baet na Dcfe ïjuïïie ai mom-amficht 
loech genomen ni ontbeut boot be ambitie en onboot# 
firhti^eit besfdf^biafbmads'/ mitsbimbattetftont 
na het betttek ban fijne iBajefldt/ hu befroiit te hanbe# 
ïen in ’t bpfonbet aïïe faken ban jmpottantien/aïïem oft 
metemigcnaïïeai/ bie ban fijne hanbt gcfMt kiaren/ 

bc te opaitïïjk rotte cDeöcpiitcctöe banben3lanbcrt 
ai Jiteben / bat mat fijnen toegang moeflm nemm tot 
hem / en nergens? eï / om ïjacfi te geraken tot emm goe# 
bai cinbc ban haten faken / en nochtans cbmind fnfh's 
nerenbe / bat aïïe bie* ban bm tiaeb bari Jitatm / be# 
hootbai gdgkdyk tc barantkioctbm banbe ineonbe# 
iueriten/ foo bette baa* eaïïge toe qiumim; ïjet todke 
fommige ban ben fdbai iSabe feet ontebekjk boeïjte/ m 
bteemt m bid / bicbe^ookïjkn:bcrthoonmgebp23?ie# 
bm acn fijne .ïTÖajcfrdt gebacn ïjcbbai / foo gp ïjert ook 
habbe beïafi/ in fuiken gcbaïïetc boen. 

o2n/ toanthp bacrmtufTcïjcn/ ban23jflrïjop hort 
bebe ikaïiaiïiatbinad/ ai ben Ptefiönit ïMgïntó (ent 
ban fijnen ptincipadfrc) P2iefter baa: mebe toebaïïm# 
be bm roep ban bai ntenitir^3if bommen / at in ntmat 
ba^bbpcu ai Ptebcrtötu d / mjtfgabcts? be bcfkïïtm d. Blijkt 
gnt bco Coutilmms ban Craitni (aïïc fakeii gefïotmiydcnBui. 
bn fijne ïBajcfirit / boot fijn betttek / bn toabc ban bm >en dc 
bootf> tkicm / cn fommige ötïc oft biet anbete / bic aïïc ’ 
fgchten te bnrfaben haa* rigat ecc-gicngijdt m gdt-gic# cn Pius 4. 

ban ^5'tabaubt ai anbete 3iaubnï/öic ba* feïbet niet óu#! rigïieit) ij?hetBoïïi téejrberbaefl cn brcbittert baet in De meu- 

van Apai, öceVuotpai cn toarcn geVuecft / ïjet tucïïi fn oakncffarë1 
in ’t jacr fijne ïiciferiijke ïBajcfrett berkrecg b. ^ ; 
*n°-.. Jlïact bien niet tegmfïaaibe / fao en ïjidm be ïiar# £ BIlkt boud met fijne anihangerS m be fïuqmiitairs niet op 
rhccatc1 ban hat betboïgmgcn cn kfngc ptaetijkai / bies pet 
van Sep- boïït feet motbbr. 
temtier, in g|a bjiffn fcn* bid tc bjetke te ïeggai eat groote bc# 
Ty.a0cr hmbightk in bm date ifj-f / en aïS boen optai na# 

me ban fijn .ïBajefreit (in ’t beginfd fijns iïijfts j te boat 
uït»fcnben 23.viebeu ban pïaceate / op bat ben' fiuqtufi# 

«■ Blijkt tcitrë aï-om aïïc bjifrant gebacn foube kiotbatc. hy Bnc* v£5n hoe kJcïbc feïbe pfaceaten tecfïont baet 11a biet# 
iïaccate in Öoi hettotpei! / ai?? fijn jDaieffCit kias belnefai / ’t gene 
’t iaer bet ffngmjitiai aaigacnbc / tebotaihen toegcb.iagai 
i rr. uit- haöbc / nochtans mackte bat een groote becbittettïjeit 
lySBdenv’en onbet ’t Boïk / b’bödk baa* uit bceftout heict meinhigc. 
van weder- Hkts bm kidkai fi; tai bctttel» ban baiïioning/ 
weden tcr-fanjjcdinge acht namén / luie tottai gaiaalfen o3ou 
naver erba*nementc,kan benrCanbc foube gefieït kiorbni / te 

inca* bat be gcuetalc Staten ten feïbni tijbe niet groo 
tet fbjacighdt ban fijuba ïBaiefieit habbai konnen 
becktygaf bat be ^paaifc knedjten en foïbatai uit beu 
Sanbe fonbe bcrtcekkmi ©ooi mibbd ban ben todkai 

na ver- 
Jetnt* 

gekia’ben/ aïfoo bat onba* bai 3|ngrf*etmm genen fiaet rrghC£if. 
nochUibtcnUuö/ het kirikehmibaabp niet m ge#dommen’ 
bodbc befchabigt eït bctkcjt. 

IDant be Beeten ai <J5beïni ïiefeit ïjrti bnnkm bat 
befc authodféit ban ben Itaröinad / en bc niaikie in- 
biaiginge bet ^iffdjoppen (bic aïïe ban pan kiatai 
hhngmbc) taibectbe tot hart batgukkinge / m om 
het bctmnt cn tegimait ban Denllanbe tc frdïai in ham 
bat ban bm <0eeftdïjke / en om aïfoo (in bet kjaechcit) 
het feïbe tc ontnanen fijner .ïlBajefteit (öevtekc bc fd# 
be <j?ccftfïijke frggm / niet fdjulbig tc kicfaï / ftocfj te 
inogat b:agcnccnigcgchoo2ftanhdt) m aïïen anbete. 
Ban gelijken keten haet booj flacu öeétbtcn / Bida# 
ten/ Conbniten/ en coïïcgïeii/öat bebooifs. 23UTchop#- 
pm hat fdben ïniibai met hareBebctai atpkutndl 
bardam at tijk maken; iufgdijkb boot hdinnaneli 
ban önt 'éCbönen ai pjdatutm / hat betoobat ban aïïe incorpo 
eïertic en hope/ ban' tc gnrakai totte gdnoanlijkc öigni «g deI 
tdtm. Bet Boïït ook nam ’t feïbe te toefen enten kiaa# yeD' 
adjtigm kieg cn mibbd om aïïc bjphebni / bootbedm/ 
en Bkbiïegien te niet te bom / öe ^nqtufitie in te b:m# bfe" ‘n‘ 
gen / be oitöc frraffe bet IDiartatm te bcraimtom/ mdet fnqui. 
ïjen öe fïabetnnc ban öc Beeftdgke t’onörrkjcrpm.te fitic. 

te- 



Tot de Hiftorie van P. Bor. 
i < 6 8. toriftc #t getoeeft te toaaacfttige ootfafteu / gronö en 
' h-%vt hiMi mirtVi^rfrritiVnim / m 

(Reöeputeaöc in £>paengicn / gcïyïi ooft Ijaööen geöaen i f 68. 
öie ban ^tnttocrpen cJ om te bcrftocöen öc^jnguifttie c.inMev 
en intoengingc ban ftarcn nieutoen 25ifftftop: If et toeft Anno 

fteooftöcHanöcn boen eenen tijt betoaaöe en opïjid1^62- 
ban afteonrufre en beroerte / op ftope öat De felbe <§c# 
Deputeeröe fouten berftrftgen eenige goeöe remeöic / en 
fuïftctt anttoooiöc / als öe gdegaitïjcit öer fatten toeï 
bereifdfjte/ ïjoc toeï noefttanS öaa cu ttrffcftnt ftrt feit 
ban öer Religiën acn aften oo jöen fcer betmeeröcröe. 

3Èn Öer boegen öat men op fotnmtge pïaetfen öe pie# oe Predi- 
ftingen bcftonöe te ftouöen / niet aïïeene fecrcteïtjft / (ftet £atien,cti 
toeïtte men noit met geenöerleie baboïginge en ftaö?ri“sean 
öe bonnen beletten) macr ooft in ’t openbaer / en na# 
mentïtjft ooft te ©afeneftijn / te <S5oontift / en in fommft 
ge anöae pïaetfen; öaer toe ooft ooifakc gaf (of im# 
mer öefcïbe fca bcrmeaöcröc) öctopïjcitöa Religie 
toe gelaten in ©lanftrijft / bnfonöer / toant fu ften lieten 
öunften / nirt min neffenë ftarcn Boniiig en $jmce ber# 

inöeboo:gaenöe€>oftogên) ftiïftrit méïninge eiiboog-l bientteftebben/ öanöejfeaneoifett: Jtaöc exempelen 

fen brengen ftet gene tefe fijne Raeöé-ïieöni ftjna 
ïBajefteit Ijaööen toij£ ganaeftt/ öie ooft öieSftaïben 
bcftooiöcn geftraft te tomben) öetoclfte men noefttanS 
a$ nu geane fbuöe feftuööen ban öcS ïftarömacftj ftaïfe/ 
omon^öaer meöc te belaften/ ftoetori fónöer eenige 
batoeoftfcftrjnfri. 

Cn ftoetori bo beïe ^iftorien tooiö bebonöen/ öat 
öifttoiïS öoo; beri mintere oötfaften toe geïtomnt sftn 
beïe berattöaingen/ ontfiften en op-roeren/ foo iS ’t 
noefttanS gebeurt öat öefe felbe oojfaftcn / onöa een 
©olft / foo genegen en toe geöaen fijnen |}eae en ©rin# 
ce / al noeft niet en boïteoefttm ftare getooortlijfte en 
gemnnïftftc toaftingtn en opaatien / tut öien öat men 
berftooptc öat öe Staten ban öcn Hanöen (aengename 
toefenöe Dooi öc öienften en getrontoigfteöen / getoont 

nemen ban fijne iBajefïeit fOuöe mogen omtteeren/ en 
öat öe tionmg baegenöe fgn raeöflagen na öen tijöt / en 
boïgcnöe ftare Contracten en ptibilegien / eet fouöe be# 
letten enbaïatcn/ ter beöe ban fijne foo goeöe en ge^ 
ttoutoe (©nöafaten / alle nieutoigfteöen/ en in ’t bpfon# 
öa ten booitgang ban öen 25töDommcn/ ^nquifïtie.en 
ftrafftgfjeitöer paceaten; öan / ten appetgte en in-ge^ 
ben ban eenen bieemöeïing/en eenige onbeïtenöe ïieöen/ 
opfteften foo ongeftooiöc nieutoigfteöen / tegen öegeïe? 
gentïyeit öeë tijöö/ tegen öe ftinbilegien ban öcn 3Lati' 
öc / tegen fijn geloften / en m effecte tegen öc nature 
feïber / gemerftt öe onruften in öen feïben tijöe op ge# 
refen in ©janftrijft / uit oojfmonftban^jöonnantien 
enpaeeaten/ genoeg ten felben einöe loopenöe/ ftoe 
toeï norittanO ©janftrijftnirtentó foo feet geftantcert/ 
noeft ban aften liantni beflotcn en becingeïtban lian 
öen / bolgenöe anöae Religie öan öe Roomfcfte/ aï^ 
5fjn öe boo:f5. Beöatanöen. 

Ce meer ooft / öat alreeöe uitïanöige Cert0-23if 
feftoppen / en ^iffcljoppen ban öen Rijïte / ftaer begon# 
öen ban öe bocnf?. nicutoigftcöcn tebeftïagen/ uit öien 
öatfji öoo: öé csprerijtingc Da nieutoa Bióöoininm/ 
toeröcn berftoit in ftare giuriföirtie en 25i£öommcn/bp# 
fonöcr ooli öat fijne tDajefïeit geen anöer booiöceï öaer 
bg en ftonöe genieten / öan öat ftg fijne Ctoertjcit fielöc 
iri ftanöen öer geenre / bier piofejf ie opemftjft uit-toees/ 
tjeni niet te toilïen beltennen. 

€>nt öefe en inca attbac réöenen / öie elft ftem felben 

elft in ’t particulier/ ftaööcn in öe goetfteit öe£ tionings/ 
uit öien öat fu / foo toeï bn fijne Jjföajefïeit/ als fijne 
©oojfatcn/ akïjö Ijaööen gcljanöeïtgetoeefï metrcrljt 
en reöelgftftcit/ en na uittoijfen öerReeftten ban öcn 
3Lanöe/ mit^gaöerO ooft öat fu getooonlijïitoarni bg 
ïftaeïjten en iTgucfrcn te baüjoonen Ijet gene öaafg 
ftarc in beftoacrt bonöen: §oo fttöben fu toeöerom öen 
felbai boet toilïen boïgen/en fijne iBajefïeit toaafeftou# 
toen ban öebooif?. nieutoigfteöen/ en teftennengeben 
ftaquaeöt öattcrtoaerfcïjijueïijft gefdjapcntoasiuttc 
bolgcn / foo beire ftoitO öaer in nietbcrflen en toeröe. 

ïlöiöts öcn toelftén / ban toegai öa Rcgente en öa 
^eerni/ toefenöe in öcnRaöe ban ^tatni (öetoclfte 
öe ïlaröinad aïtijt fuftineeröe / foo booifj. iO / öat gelij# 
ftelijft met ïjembcftooïöen belaft te too^önt ban alle in# 
conbeniaitenöiamoVïjten gebeuren) aen öen ïtoning 

a. In Au- te pofte en in fjaeftc iö gefonöena / öe 23aenöer-!jeae 
bon fittoutignn / Riööcr ban öer <£)iöen / met ïaft en 

van Mon-infttwctie/ baii tebatljooncn öcnftaet en benautïjeit 
tïgny in ban Dm Xanöc / niiötOgaörcO öen genaaïen afftea/ 
spaengien. |jlc mcn {jaööc tegen öe böoïfj. Hicutoigljröcn: lj)et toeft 

fteöeöefcftoijTenaïïebaoïöcre en particuliae ftlacïjtcn 
en batoomitgeu ban öcn Cöcïcn / toefenöe ban öen 
staten ban öeit Hanöc / mtötsöicn fp berftoopten/ 
öat öoo: Ijet gene öat fijne .fillajefteit op öe felbe ba# 
toonmgc fouöe oiöonnani / boïöoeningc fouöe toot# 
öen gegeben / oft immers ten minften bcrlicfttingé/ 
roaeuöcöepunctcnöacrin fpftaa bonöen baftott en 
beftoaat. Ce meer / geniaftt / öat om te beletten öe 
ineotporatie öer ^teïaturen en Bböpen (als boen bace# 

b. in Fe-pctiöc inBtabanöt/ öe gelaten en anöae ftaten öcO 
YsIT° fclfo Hanöt^ Ijaööen aïreèöe te borenb gcfonöcn Ijarc 

ban öen toelften tootömöc geftanöclt inbele anöere fa# 
ften / öoeljte ïjen ooft öat fn meöc tori baöient Ijaööen 
om tc beeftrijgen öe btnfjeit jfjaaöcr ronfrientien. Cn 
fag mai tori opentïijft / öatïjctboottaen nietmogriijft 
en toap meer te onöcrïjonöni öe ouöc (^töonnantien en 
Jdïaccaten in ’t frit ban öer Religiën in öen felben 3lan# 
öen / foobcringelttocfriiöe ban anöere / öie alle boïg# 
öen anöere Heac (foo booifj. iö) en öie ïjen meeften on# 
öaïjouöenöooï öen loop ban öer ïtoopmanfrijappen/ 
Ijanteringe en conbafatie öa na-grinirtn. Cc mea 
öat men bp ejepaientie bcbonöe / öat / |jce tori men 
boot öc bootf5. jdlaccatro haööe geforijtöebootfj. Re# 
ïigie uit te roien en te bernteïrii / öe fribê norfjtans / ooft 
in öa grufaemfte babolginge/ toaO toe genomen en 
baüteit / en öattet alfoo ïjcel onmogefijft is / Dat men 
met toteeötïjeit fouöe öe confcientieftonnen fottferen/ 
ofte öe Religie beötoingcn/ immer^ niet boötöa öe 
menfrfjen ftoimcu brengen öan tot eenige gebcinftljrit. 

^efen al niet tcgenftaenöe / foo babootöate ïjern 
altfjt öe bootfj. ïtaröinael om öe bootfj. 25ifTcï)oppcn 
in te brengen / enmpoffeffte teftellen / ïjebbente boot 
Ijem felben geptactifeat Ijet Ccrtjbiföom ban IBecïjc# 
ïen (uit ftracïjte ban öen toelften 3ijn boopiemcn toas te 
blijben ïüctropolitant en Bftniact / en in te ftoftftcn öc 
3liböpc ban Hfftigem/ toefenöe öe rijftfte banS3?abanöt/ 
bobni öie ban flnte^manöë/ öie ïjp alreeöe gcftlaut 
ftaööc) ni öe Hanöcn uit-geöerit onöcv perfoonen / foo 
toeinig öaa toe beguacm mnöe / öat men opeubaaïijft 
önifpot öaer meöc ftirit. <cn Ijoctoeï öe mleiöiugeöer 
booifj. 23iffrijoppen itt fommige ftcöcn gcfcïjieöe fan# 
öer uittoenöigcn tegenftooty norijtaitö faclj men fea* 
tori / ïjoe ongeanc Ijet felbe toert gcïeöen; ja eenige 
opponeeröailjen öaa tegen opentïijft genoeg / als na# 
mentlïjft öie ban Jintloerpcn ^jomingen/ llccutoaei'# 
öcn / <Dcbentcr en Remunöe. 

<0oft toas ’t gort te baftawetoacr öe faften Ijenim 
toiïönt / na öien öc ttarömari (öie öaer öomtneeröe 
oba alïeöeRaöen/ ja bobniöeRegente fetba / en o# 
ber fuïftO ïjaööe alreeöe boïftomcn maeïjt en autljori# 
teit) toat öaer meöc gemacftt ’t Booft ban alle öe 23if# 
fcïjoppni / öc torifte ooft anöafïnö / öoo; ften onöe 
quaemljcit en ftleine abaringen / nootelijft ban ïjem 
fonöen moeten ïjangen: IBacr öoo; ïjp giiam te ufiirpc# 
ren mea autïjoriteit^ / öan oit pjince in öc felbe tlan# 
öen ïjaööe geljaöt. €n cm öe felbe te onöaïjonöcn/ftcr# 
ften en bermeeröam bp ftraffe nnötelai / foo booiöcröe 
ïjp ïjrt feit ban öer 3(nguifltien / cu ö’erecutie öer jDïac# 
raten. Cn om riftnaftemtetreliftai/ ïjaööe ïju miö# 
bel om tot fijnen berfoefte te boen gebnt/ uitbellenen 
confaercnaïïeöe#ffirien/ 25cueflriai en <6iftc n ban 
öen Honing en ban öe Rcgrnte / fouter norij öen miö# 
öriöieïjpöacrenbobcn öaa toe ïjaööe / foo ban rijns 
fclfs toegm/ als öooj öebooif;. 25ifTrfjoppen. ©ooj 
alle’ttocïfte ïjp ïjmifribni ïjaööe geopentöererijteba# 
nc / om te fttrjgen / bonöen / en bebeftigen J autljoriteic 
ober öen ïtonmg cu fijne Hanöcn. 

Ciaer en bobm / ten cmöe ïjp aïtijt fefterïijft getoaa# 
feftontot fouöe toefen/ ban alle ’t gene öat al om gebeur# 
öe / en om teonbcrbouöen De ïtonmgen aina-gefrten 
©ftneen/ ftaööc ftp opfljnftanöt en ban fljnöer jijöm 
bp na alle öe Hlmbaffaöcur^ / Agenten en (Reöeputcer# 
öè ban fljnöa .iBajefteit / en onöa anöae fijnen eigen 

23ioe# 



i f68. 

De Ab- 
dven afge 
kocht. 

De oog- 
luikinge 
verkregen 
voor Ant¬ 
werpen. 

Armen- 
teros ge¬ 
bonden in 
Spaengien. 

a. In ’t 
Jaer 1.764. 

Het ver¬ 
trek van 
den Kardi- 
ftael. 

8 Byvocgfel van Authent. Stukken, 
2520cbct / De todke De faken banD’ankrijk in fuiken 
flatcbiacïjt/ DatDclkoninginne/ om De eufle en tod# 
baertbcpfdfpïïkkp/ anfldtjkberforkt aai fljn.ïtëa# 
jcfictt Den fcïlicn Dan Dacr te toiïïcn nemen. 

IDic nu toiïoogc nemen op Dep boojfj. ip / faï ïicïjtc- 
ïijk ïtonnen gcooiDrdai toic De gene toap Die pretendeer# 
DcopDcantïpnteit Dan Den ïiomng: IBcöertop/ Die 
gene ban Dien middelen en kaDDcn / en feer ongeerne re# 
nigc nieutoigkeDen fagai/ ja meet Dan eenp onpkaD# 
Den herdragen ban Den ïïaebt ban Staten / en pooft 
ban Dcc #inantien / en andrrp niet en focljtat / Dan bic# 
Derom ontfïagcn te toojDcn ban Den llacDt ban Ji>ta# 
tai / en infgeïijkP Daet na ban onfen <£5oubenianentat: 
O ft De booifdjjieben ïtatDtnaeï / De todke Dooi nicu# 
toigïjcDcn / en Doe; fGooitgdjaojDcmtDDdcu/ metter 
Dart berïiïaerDe / fulkai autkoriteit te Kjcbben / en 
foeïjten Dan: Dooi kent in Der feïbet te ïjouDen en bc# 
beftigen; ja Die grootte temaken/ Dan oitpmicc in 
Dien llanDe gcfjaöt ïjaDDe. 

©oo^tuaer ton kopen / Dat De gene / Die fuïïen in-flen 

Cn Dep niet te min foekt cnp en anDere te befcïjnïDigen x ^ 5 § 
de crimine laefe majeftatis, OiU Dót top tot Dicnfïban Hetvo<v 
fijnerJBajefleittocnfcktcn Dat De fccreten ban Dcjfi# ftellen des 

nancien fouDen te kennen toojDm gegeben in Den HartKarai- 
ban Staten / alp nootekjk / om aïDaer kon toeï te gt# “n de? 
ten in fijnen Dtcnfïe: Portod nodjtanp ïjp/ tn nacfl Prefident 
ïjem Den PirilDent ©igiiup/ tjebben De #bcrjjeit gdjaDt vtgiins. 
oberaiïe Djie De booifj. ilaöcn / aï oft ban rcrkrptoc# 
gen kern m Den fijnen aïïejjoogïjcit enantïjoriteittae- 
bdjootöe / en Dat ter contrarie boo? De anDere een groot 
qunet feit en mifDaet toaer te berfoeken/ Dat een Deeï 
banDerfeïberautïjoriteittocrDemcDegcDeiït/ niet aen- 
onp/ Die p^efenteerDen uit Den ïtlaet te fcfjciöcn/maer ee# 
nen geïjeeicn en oberfien Pact / D’tocïk ip De oprectjtig^ 
ïjeitDicmen nu tegentoootocïnk gcbnïïktiiiDc^eDer# 
ïanDcn/ omteonDerkouDen (foo fp uit gebot) Dep ito* 
ningpkoogkeit. 

ïPcfcnDc Dan De faken fuïïip geDcilt / Dattet onntoge# 
Itjk toap Dien ban Den tïaet ban Staten (Die men nock# 
tanp / foo gefeit ip / toiïDe beïaflen ban aïïe ’t quaet Dat# 

cuootoeeïen De faken booi berïjadt/ fonDer pafjle ofte ter fouDe mogen gertjfen) bpfaute ban autkoriteit en 
affectie / fuïïen tod foo bicmt binken / Dat men onp 
Dep katoen foekt te befckuïbigen / aïp of men Den boo?f5 
ïtaröniad Dep toiïöe ontfcktïïöigen. 

Ba Dien nu De <£Beöeputeerbe berp?datcn/ bp mib 
Dd ban <£5dbe en ïïent-gebinge / IjaDDcn herkregen Dat 
men niet booit en boer metten in nemen Der Hlbbpcn/ 
en Die ban ^jnttoapcti ba*too?bm / Dat men ken metter 

■ 3nquiflticnictenfonöcn queïïeu / en met ijni Dooz Den 
bingcrflen/ roeroiDeketinbjcngen ban kunnen niern 

. toen /öiffekop / en Dat De ïfccrcn bancfBontignu toe? 
Der gekomen toap fonDer refoïutie/ Detocïïte genoeg 
facmmoektctocfen om te baljoeDen De anDere incom 
benimten/ Datter ook boon ani kleine kope toap ban 
goeDco2D2cDaerintc fïeïïcn / bpfonDa/ mitpDien Doo: 
ïniDDd ban Der boojff.fient-gebinge geboo:Dcrt toet? 
De ket feit Da 0002)5. Siffekoppen (D’inïeiDcn ban Den 
todkenniet ajiDerpcn toap/ DanDcrccktc3Inquif!tic) 
en Dat men bobm /Dien /Den boojfj. ban ^nttoapen/ 
fodjtenbuomtoegmtebennnen fjet genirt Da book’v 
oogïnifungc/ Dcfctoc toiïïcnDc bjengenen feeïïniinDc 
IjanDt ban Dat darDinad / en onder ljd:<£crtpbifDam 
ban .lBcckdni; foo bebant Delfcgente in karen fiaDe 
gacquireert/ Datfp anDaloerf fljnDer Btojcfïeit öcöe 
batïjoonm Den fiaet ban aïïe faken / enonDa andere 
ook ban ©aïenekijn en ^Doornik / Daa ket ónmogelijk 
fdjeen ï)ct Bolk ïanga te kouDm ban Der ocffenmgc 
Da ifeïigicu / fonDer gcDurigc toadjee ai guarntfoen. 
Cot todjfmi fijne ïjacr ©oogljeit afbeaDigDc naa 
spaengien karen ifaetp-kare^rmentcrop3/ en alp 
boen toot nitDelijk bn fijne jBajdïeit gefloten Dat Den 
fearDinad / apparait autïjeur ban aken ben af-ïtccs 
reu en berbitteringen / fouDe batrekkat uitat XanDc/ 
’ttoeïkket^oïk toeDer toat ftïïDe / en ïjopc gaf / Dat 
öefakaitQtbaaatflatefonDen liomen/ ai toapinef 

b. Blijkt 

baflanDe mrttai anDaai / op aïïcp oiDie cnremcDiete 
fleïïen/ enDaer Dooi Den Diaifï ban fljnDer .[©aiefrdt 
te boiDacu : ^nfoeïijkp ket ©oïk nicrlietiDe Dat De 
nicutoe Siffdjoppat / initp kaa onbcquaemkeir / Ie? 
benaiongefckÏÏitkrit (foogroote/ Dat ook Dcfiegente 
toapbenooDigt gctoeefl / ken te ontbieDen en te begrijp 
pen) niet aiDiaiDen om eaiig gocDt m Dm lianDai te 
Docue. SSobcn Dien kern kïaalijit ontDekkaiDc Dooi De 
bertoaaitkeDcn/Du2ejgemaitcn/ en manicrai ban Dodtc/ 
Die fp ïïcDai / met Die ban karen geboïge/ bctod'en / öat^ 
ta te Hoornen toap geflotai bDat elk 23i)Tekop fouDe 
kebbai negen picbcuDai / töc-ge-agent tot oiiDerfrauD by de 
Da Sinquiflticn; ja De ttocc Daa af booi ttoce 3uquifl; ^°°rfz- 
teurpofütctter-meeflap/ ai Datfp alfbo nagenp toede^ pau? 
ai Diaiöen/Dan om te booiDeren ai bafterken De booifj. en den * 
^nquifltie. Raedt van 

<©m Dan Dooi miDDeï ban fijne IPajefïdt te mogen d^Jar' 
booi komen De onruflai / Die Dooi ’t gene Dep booif5. ip/ 
toacrfckijnïtjk toaren te bebieefen/ toert in Dat 0aöe 
goagcbonDcn/ Dat aaiDafeïba fouDetooiDaigefon^ 
Den <■ De Pknce ban 45aure/ <6iabe banCgmont/ De c. in ’t 
todke tot fijnatocDa-ïtomfle groote kope m goet bc^egin del 
troutoen gaf/ Dat De faken tod gebetat en geaDoieffecrt JDeVJfef‘ 
fouöen tooiDat / aatgaenDe De bcrfoetmgeöapïarca? des Heeren 
ten/ai acktabïijbai Da^nquifltic: ©an tocïkc ttoeevan £s- 
faken uien opoitlijk fag ai brbonDe bji erpaiaitie / en 
metter Daet (foo bp Den erenipïe ban Biaukrijk / gelijk p s * 

Den toeïken ookDaaom (en niet onfer gepietcnöeerDe 
ambitie) bdjooit toegefrljiebai te tooiDai) aï’tgaie 
D«atDaernagcbölgtip. ^ottocïïien eiuDc ook kebbat 
bergaDat getoeefl d DLiie 25iffdjoppai/ Diie Ckeaïogjni^ d. in d*a 

ucn/D}\t ©ecktp-gdeerDen ai Diie Canotiiflai De todkeSomer Aa- 
fccte ooifake/ Dat De SlaiiDcn tocöa tocrDen fufpenp ookkenaDbnpkebben gegeben op Debooifj.bafortiu 
geijouDai / en niet boait en boaai tot inccrDcr omj ge: iBaa pet fdbeïjai goctDunkaigefonDentocfai 
rufle. 

Pdaanabiai Dep UarDinacïp creaturen booit Dooi 
toitoni metten feïbcn nieutoigkcDen / en in fijnen af^ 

no ijói- 

De aen Den ïioning/ ïjoc tod ket nocïi feer rigorenr toaP/ 
nocktanp foo en ïjeeft fijne Blajeflnt / Dooi ingeben 
ban Den tiarDinad booifs. en anDere / ontrent fijn co; 

toddi De faken kanDcïben in Da feïber manieren alpïjp | reit toefenbe/ tofte fdbe/ nodj totte booiganiDe ber^ 
geDaenkaDDc/ foo quaniai ook toeï ïjacft tocDeromDe 
boenfï. onrufrat: v£)aa tegen niet mogeïtjk cn bias te 
booiflm/ Dooi DemipbafïaiiDai/ tocfaiDetuffdjaiDc 
önc piindpaïc flaben/ te toeten/ tuffdjai Dien ban 
Staten / |>reretat en 5fmanden / De bicïkc aïïe öiie gc^ 
woeg toaren onDertooipcn Den booifk- ïïarDmad di D'en 
fijnen: jllacrfoo/ Dat fiionDa inaïïtanDaai niet en 
konden geraken tot goeöa coircfpouDcntien : IDacr 
imic tod te merken fiaet De openbare quaDc kanDeïhn 
ge en oubckooilijk booitfld Dep BarDinacïp / öc todke/ 
om te bdaten Dat De anDere ban Dni ütaet torn Staten 
fljnDer j©ajefleit niet ai fouDai konnen gcöoai De goebe 
biaiflcn Die fn begeerDcn / ÏjaDDe Den fdben gantfdjeïkk 
benomen allé tor-gang at onDertoint Da jr mannen en 
3'ikïitien / (Daa noektanpaïïc^iDinantienban Poli# 
eien en anDere gemarkt toaDnt /) tod toetenDe Dat ket 
niet mogdijk cn toap / fonDa Den fiaet ett gnegenetjat 
ban Dim te kennen / tod te Deïibaaen ai rcfolbaen op 
bek faken ban inipoitancien/om Dat ïjp öaer Dooi ooktc 
meer fouDe onDer-kouDni en bcbrfïigen fijn gcootkeit. 

tkoouingcn / geai acïjt met allen gmoniai. 
JBacr kaft in ’t cniöe ban Den jarc Duifcutbijf kon#,De rerJf°- 

Dertenbijfentfefligapteffdijkgetoiïtcnbeboïni/ Dat 
men fonDer booiDer ftoarigljdt fouDe booit barat tot ah. ijoj. 
mïdDingc Da booifj. niaitoc 23kllïioppni / Die narij 1. 
niet in karepafTeffïe at toaren gefleït/ rnïfanicmltjk z. 
tot bakonDmge Der bcfltiitai Dep Courfkump ban 3. 
Creutni / infgeïijkp Den Omquiflteuep cn tidtamee# 
flerp ginmat en geben De mackt en autkoriteit / Die km 
na Den <£5rcfïcïijkcn en JParitïijkai Ücrijtcu toe be# 
ïjooiDc/ aiDaeraibobcn piorcDaen tot creeutie ban +* 
Deplaceatcii/ metterDactin aïïcr flraffigkeit/ ai na 
ket inljouDt ban De fcïbc. 

lüacr af terflont aen aïïe De flcDcn toerDen gefouDat Het b«vd 
eopiai ai ertracten e / inkouDniDe Dep booif j. ip/ en koi van der 
beïaflen beboïen/ ken te boegen naöni toiïïe'nibebd 
ban fijne Btojefteit. Pet todke ip gctocefl De ttoeebe by het cX. 
en piincipaelflc ooifake ban De beraiiDaingen / on# trart van 

ruflcn/ cn inconbenientien fcDat gebolgt / kebbenDe 
om gefoii' 

ken by Brieven vin der Regente, den iS Decoulier 



Tot de Hiilorie van P. Bor. 5> 
I <6%. boo2 ïjarai ooifpionk / foo bat be ambitie ban ben j 

boo2?5- üïatöhiad (cn gcenfhto be onfe) alsjjet inis-bet? 
troütuenbnbcnfHbcnfóacbmaeï/ onbet het ©olhgc? 
frcoit / boojbeboo?f5. nicutoighcbcn / gelijk opmthjU 
genoeg to bitjhcnbc bn ïjet geene bat boa? bei’haeït fë/m 
tooit ftcrkeïtjk bcbcfïigt boo: be Machten beu fïeöen ban 
23tabant / en 3lebcn ban ©iaenöeren / en anbece (ato 
’tbïijiitbiJbeliïarijtni en batooningen te ftobe ober 
gegeben)' bact na qeboïgt / edifamentïijk boot Ï3tt 
berbonöt ho?t£ bact na aen-gcgaen/ Dooi cenige 
^ecren cn «iiebden / tegen be gjnquifïtie en tigeut 
bet paccatcn. 

^oo bat geen bertae niet allen heeft/ bat benoem 
Woorden ceuc rföenaad hai baboo?öat te feggat / bat ton fou? 

uftenTa- öcn hebben getoeefï be ooraken ban bien babonbe/ 
gemente. boot bien top cenige fouben torjé gemaeht hebben / 

bat be meinmge ban fijnöa ïiBajcfïdt toaö ƒ in ben 
3ftanöen te btengen be ^nqnifïtie ban èpamgien / ato 
of be finaliteit en tnaniete ban j3Inquifitien be ïieben 
meet foube boen brroctni/ ban hcttocrkenboïboctcn 1 

«t w«k bet feïbet: ïpet toeïhe te feggen / foo beeï te fïaljta is / 
der inqui- bat men tocet bat het niet en to be quaïiteit ban ba* 
finen- boot / bic ïjrt ©alk boet betanbeten en berfcftohhen / 

mact be eigen biecfc bet feïbet boot/ bpfonöa ooh in bit 
ptopoofï y'baet / D002 ïjet toeboegen bes toood^ban 
^>pacngicn noch quaïiteit / nochmaniaebanöooben 
toojt bètanbett/ maet alleen het generaeï tooo?tban 
bet (Jnquifïtie/ grtrohhcn op bieban^paengien/het 
toeïhe geen genoegfame tebenc en té / om cenige beram 
Dainge oft uctoette te maken. 

<&eg niet te inin/om naetbet bact op tc anttoooiben/ 
feggen top / bat htt in bet inarijtbanons/ noch ban 
anöaen met cn toaé / ben Dolkc torto tc maken / bat 
be Honing öc ^[nguifïtie ban épaeiigien in ’t Éanbt 
toilbe brengen/ mits bat tc boten geen betmaen en hab? 
öe getoeefï ban fulhct ginqnifïtien / cn bat bact na bn 
fïjnbet jfeajefïeitg 23ncben (in Da manieren bao?f> 
bctb:eit)opentïijïttoa^bctltïaett/ hoebanige ^inquifi? 
tic men toilbe m-bjengen; toaet D002 tafïont honbe 
ben mont geflopt toojben ben genen / bic boot mibbel 
bc£ tooait? ban ^paatgien / fouben hebben gefocht 
’t Bolk té baoctcn oft bettoekken. 

T>e ge- Sa bien ban be ^nquifitic / bethïaat en gefpedfi 
dreigde^ ccctt in De booifcïiicbcn 25,hcbcn ban fijnbafBajcficit/ 
inquifine gctuccfc bc ooifahe ban be geboïgöeonrufïc. J&oo 
dw veTan-holgtbanf bat men bet fdber/ en rtiet anöaen faken/ 
deringen. moet toijten alle’tgeencöcóöaa nagebolgt is (mits 

bat utoöocn alle booiber ïjope ban temebie faïïeecbe) en 
.w,oord,en bat utibo geenfïn^ teaaachtig en is / bat boot öiage? 
«mente Kjke onfe tüïjö-uiaucii o ft uigcbcn / bcle €»nöafaten 
begrepen fouben toefen gachdlcett / oft htn hebben getoont te? 

gen fijne iSajefïcit / en bat ton eetfï fouben htbben 
bctlfit/ gccoitumpeett/ en op-ga*urt een goct getal 
bet €Dcïcn / in ba boegen/ bat fu gemaeht fouben heb* 
benbabonben/ confpitatien enconjuratien/ en bact 
bp geftooten / htn te befchetmen cn flaït tc malten 
tegen fijne IBajefleit en fijne #?binantien,/ ban ah 
ïen trjben onba-houben en achtet-boïgt / toefenbe 
be betgabamge batt af gemaeht m onfen huifen /foo 
toeï tót Bicba / afë tot Gniffel/ en bat ton alfo 
fouben hebben getocefi/ ’t hooft / ooifpionh/ booföaa/ 
gunfïige at ontfanga ban ben toebetfpanmgen / te? 
bellen/ geconjuteabe macïjinateut^ en bettoaber^ 
ban be gcincine tufïc en toeïbactt. 

l©ant bact ai bïijht niet ban cenige trbcïïieoftop? 
toaighcit bic tegen fijne jSajefiot fbuöc toefen boentö 
geheat/ en ban be toefee ton gehonbni fouben fijnte 
beranttoooibm: 0oh enfé’tbocnfj.babont nirt ge? 
macht/ taooifahenbanonjj/ maet upttebmenban 
be ftoatighebch / gcfppten iiitct boo’ft. ^Inqmfïtiem 
Sïaecaten/ en om bat men qitam tegen be beloften/ 
geöaen in be fj aten 1 ^50/ 5?/ 6zl 63/ en anbae / gc? 
lijn boben iè bahaelt. guilhë bat ben feïben / en bet 
ambitie ban ben ïtaiDinael (al.s boojfj. fê) moet ge? 
toeten ai toegefeh?eben tooien be ontufle en patüt? 
batie ban be gnneine todbacct ai eenigheit/ cn niet fuï? 
hen hechten pafuafiai cn p2opooflcn / alö ban be ff n? 
quifitie ban ^paengienaibiagcïijhe. iBdhe aïïega? 
tic toet foo plomp ié / aM hd: feggen ban ben gaten/ 
bie alle befcbabittciingcinembe te temebieten/ mits 
baheetenbe / bat gene öe£ be honing toilbe tn-fïelïen / 

niet en toa£ be ^nquifitie/maet alleen een bifitatie / ato x 
of men meet acht name op be luao2öm / ban op be Dart/ ; 
en atö of men meet betoett foube too2ben boo20efctooo2? 
ben/ beTnquifitie / oft ban ^paaigioi / ban boo? öc 
ficaffighnt mtojeetheitbie men haööegefimcn b?cef? 
be / boo2 hetbolböctcn en ctecutcuen bet ©laccatm. 

peggen öactom/ bat Doo: be boo:f5. hïachten ai bet? 
bintemfTen / mitëgaDets alle ’t gene be^ baar na gc? 
bolgt to / hem aïïetitlijh heeft getoont het effect ban het 
gene bat ton te booten in ben bollen fiact ban Staten 
habben booifcit aai .ïIBe-©2autoe be ïlegente / bat ton 
fojgben batter uit bolgni fouben / te meten / bat bè 
bcenfö, cefolutic ban fijnbet jiBajefteit/ toet cenige gtoo? 
tc beroette foube mogai niahcn / tc meet / gemerkt De 
hope/bie beïe habben genomen boo? het totbethomen 
en berhïaten beb booifs. v6?abai ban <Sgmont ^ ja bat 
meet is / atb bni öaét na’tfeïbe in fubfïanticn hater 
hoogljeit habbai gcfchfcbcn a / foo ïjceft fp cn£ bn hare a. Blijkt 

anttoooibc behait / batfnopentïfjhgetoaettoetbe/bat byiefe 2 
be felbe fïjnbet llajefldt^ refoïutic be ooifahe bias ban "èn wTer- 
aïïebeonrufren/ bet todha*baetom oaKinoettoe-gc? zijden ge- 
fdjieben too2bai be boojft. confeba*atie/ bie ooh anbet?bonden.111 
fins is gcfchut fonbet onfen toctai oft aöbon; ja / foo^del111 
ton; ban bet fHbet toeeben getoaa-fchoutoet gieten ho; Jare ij66- 
tai tijb (als ban 14 bagen of bact omtrent) te booten/ d? co» 
eet be bctplichte €ödcn hen ten ffobe bonben/ foo ijcb? ^ 
baiten openttrjh en tont uit bethïaett/ bat bie ancien. 
niet aén cn front / noch on<S cn bodjte te toefen ben 
toacrachtigniboet/ omöegeineine tufïc cn fïilligheit 
teonörthouöen. 

I0d to toaet / bat toji be felbe niet ai hebben gdjoit? 
bai bso: eaiigc rebellie oft confpiratie / uit bien bat 
be gccoiifrbetectbc bafïeïijk blebenophetpoinct/ bat 
hen mcitiinge geaifins ai toab / net te Dooi oft acn te 
bangen tegen be hoogheit ban ben ïtoning / oft toeï-ba? 
ten fïjnbet lanönt b (be todke na onfen Dunhen / niet b. Blijkt 
onberfchdbeïijh ai 3jjn) ai bat be gememe opinie / bc? by de cx- 

beftigt Dooi öc crpctimtic / gcb2oeg/ bat uit De booif?. 
^nquifitie en toicetljeit bet ptaccaten geen öatgt en lijken 
honbe hmnen: 25obcii bien / bat ton Ö002 be ejeempelen/ den COm- 
te boten gcfïni m ^Duitflant / Bianhtijh / Cngeïant en promiffe 
^chotlant / toatai bebtoongai te behennai / bat fijn? tv5er' 
bet.liBajefïeit^refoïutic/ befen aen-gaaibcgenomen/ 
niet ai honbe booit-bzengai ban gtoote bcocrffciitflc / 
bctfïrosmgcn en achtetbeci ban bai 3lanöe / fanbet 
noch te boibctai fijnbet .llhajefïatö intentie: ©aet 
men to: conttatien kïaerïjjh fagh bat be Hanbai / ge? 
nietenbe ben binbom bet Cidigïcii / initno: ten minfïoi 
bet eonfdmtiên/ cn in beu toeïheu fulhen ^nqiufitie 
en to^eetheit ba* pïatcatcn geen plaetfe en habbai/ ïjen 
onbahieïöen in gocöni brebe en eenigheit/ b’todh 
opaitlijk öetoijfï / battet beite eai anbet biiig to te ïe? 
ben fonbet fjlnqnifitte/ in bin'hat ba confrientiai / ban 
te ïeben in alle ongcfchihtheit/ ai fouba toet oft tegel 
(foo het cenige baïfchdfjk di donrechte geerne fouben 
noemen) b’toeïhbeBoifïen ban ^uitfch-lant en au 
bac/ bic boot be tufïc en todbaren ban hare 1 anöeii 
foo gtcoten fojgc bjagen / ato fijne jSajefïeit/ geenfins 
en foube toillen toc-laten / bnfonbet foo bntc te befo: 
gen toaet bat baa uit eenigé caigehoo?faemïjcit foube 
bolgen. 

3!u toeïhe onfe opinie ton bes' tc meer toetbenge? 
fïetht / uit bien / Dat be bos 2*5. geconfebeteerbe Ijai 
geenhito en toonben haitnehiug/ oft ommetgetoflt 
uitaïjjh te toillen bethnjgni hen begeerte / maet baöm 
c alïeai / bat fijne iBajcfïeit (Die fp feibeit geabufeat te c. Blijkt 
gjn boo2 eentgc / bic onöet ben name en behfcï ban tïe? hy de Re¬ 
ligiën / forpten te betfabai hen eigen groatLshnt ai gie> ^dln 
tigheit) foube toillen bttfraeu ïjrn alachtc en betfoeh/ fdden, 
ai bact op hoocen het abbijp ban fijnai ^tatni/ cn pie? netter 
feutceröen hen te boegen en öiagen naa ’t gene bat an£wo°r- 
ato ban op’t fïuhban be l'ieiigim bn fijne jSajcfrnt HCtver. 
(behooilifh toefenbe geiufonnaTt) foube tocubmgeo: ? ioek der 

Dineert, ^jnöcc boegen / bat foo bf2iTbaahmereuchEde!en- 
ïieoftconjucadetotto / ’tfeïbcmoefïetoiefcn/ uit bien 
bat be geconfebtrrabe betfochtcn / bat men op hen 
batooningen fonbe toillen letten/ oft Dat fpberfoieh? 
ten / bat be booift. Staten foubai tooibcu gehooit: 
0ft bat genaaïijh en fonbet onbafcheit alle ton? 
febaatien booi fuïrto ^ijn te achten en houbm / 
todhen aettgaenöe / top behainen bat top geen 

(B) ban 



io Byvoegfel van Authent. Stukken, 
i <68 ban b?ien en bonnen gort binben: JPant na ons bc? 

1 ' grijp / fba baufjm een $mice abufetdt / en iS baecom 
qcfonDecrt/ DatecnBaffad/ OnDerfact / oft toic bc> 

ftoacrt is / hem Des batooninge macïj Dom; ja De 
ïinifcrS cn woningen too?bm gep?cfen / Die ïjat ban s 
mibatcperfoonm pbbm ïatat berifpen/ twt Dien fb 
ïjm lieten bintben Dat fn niet genoeg en ïmfïctbcn 
nac ijm hïacpat m berfodten / geïp De gene Die ber? 
b:ocg / Dat men in batber fïraten tot pm fciDc: <Ên 
tóiït gijn na onfc bïacpat niet poten / foo en toiït ooit 
niet tegneren : €n b’anbcr/ De todbe / pc-todbat 
p toaSltoning ai <©bcr-pcr / noepans ïcet Dat een 
löcDutoe ban ïjan appcïïcerbat / om Dat p (foofp 
fepDe) perba* fabèn geen acp cn nam. 

-Sc meet / na Dien mm getooon iS getoeefï in De Jïp? 
DetïauDm pm te gcDiagcn in faben bangrootmgc? 
toidjte/ en Dart De ectc cn todbaert / foo ban’tgc? 
mcinalSpatticuïict/ aen toaS pngenbe/ aaibclsta? 
ten/ De todbe ten Dien fijne ban alle ouDe tpen/bciïgen? 
De Jen ppilegten/ ja oob hgcIj bn pogïofïybei memo? 
rimïppfa* ftoerïe / te meer fïonben om bicrgdybc m 
miüDcre gcïcgmtpbat (ooft in ’t feit ban bet ileïigien) 
bergaDett pbbm getoeefï (De todbe oob by prat ab? 
toifjfc in Dm Saté ban 31 fjeeft gemaeltt De o:Dinan? 
tien en piaceaet / aïS Doen gcboiibigt / fa by Den tett 
en betMatm ban Dm feïbm Maerïijb bïijiit) foo cn 
Doeïjt ons niet bcrboDcn te toefen Dat men betfoepe pt 
gene men öebant in gcïijlte fabnt geDacn en geologen te 
toefen. Ooit peft men bebonben bclc goepc m pi 
ïigc betbonDm en confrbcratien/ geïp toaS Die ban 
De iBacpbcen cn aiiDctc/ geöam ( m Die men noclj 
fouDc mogen Doen) tet ccten <6obS/ tot Dienfte ban 
Den pnnee / cn toeïbaten Des ïtantS. S»betboegm/ 
Dat mat nitrn bootf^. pnneten / na oiifen Dimïtrn / 
gem toebcrfpannigpit oft tcbeïïie ai ban ootbeelm oft 
infeteten. 

3©ant aengamDe ’t gene / bat De gcconfcbctccrbc 
ItaDDm belooft cn gef moten/ tmïbanbcrni Daet cn tuf 
fepn by te ftaca en te bcfcpbbm/ m te Ijcïpcn tegm De 
boop. Snquifïtie cn piaccaten/ gemerbt men boa: 
fuÏÏte mibDden/ aïS boben berljaclt jijn / De boap. 
beloften ïicïjtcïp ItonDe Dom ceffetm/ ot Dat fy bg pa* 
rcqucft€gnjargp:cfmtcrcDni/ Daetafte frijciöm/ foo 
be:rebïebe bat De fdbc tegen ^ijnDet jPajefïeitS Dien? 
fk fouöe toefen/ en onbetDanig te toefen Den genen / 
DatbgaDbijfcbanDeboo:f5. Staten fouDc toc?bcnge? 
o:öincett: ^00 Dorp onLS peemt te toefen / Dat/ 
na Dim SagerS cn anDcte / Die pit onöcttoinDm ban 
onteDeiijïte 25eeflen te temmen / atbcibctiombatfd? 
bat Ijen frïïigpit cn toiïtïjcit te benemat/cct met fpijTe/ 
neetfïigïjcit at gctooonfc/ Dan met geefflat at fltafftp 
ïjeit: m ïioning (Doo: De quaDe ingebingen DeS üiatDt= 
nacïS m fijnDet am-pngetS) fouDe tegen foo goeDe 
gettoatoe cDnDajatcn eet te tortbc fïcïïen ttgetit at 
ftraffigïjcit / Dan emige foetigljrit m goeDatietcnljeit / 
nmDcfcïbetebaiiDcnin ïjen gctoaoneïijbe gaetïjeitig? 
ïjeit / fdjü’fleuDc (ten ntitpen boo: cm torinig tptS) 
Deeteaitiè Det booif. Snquiftie dt piaceatar. Se 
mea* / Datdbenöodjte/ Dat mm Dc fclbe erccutie niet 
at bonDeboo’örtai / uödj m biat tpc contüitictcn / 
fonDet merbelijbe fdjaDe/ adjtctbceï at badiotoingc 
ban fïjtibet .fUajrfh'tr cn 5pDet lanDm: Bgfonbcr 

a. Blijkt 00b/ aat-ganetbt Dat Doo: De bao:ganiDe S>o:!ogcn 
by den mat aïtcDc (fo boo’fcït i'S/ ïjaDDen nt elfectc bet boo(:f5. 
voorge- rigeur eensDecïS gefdjo:ff en gematigljt / fufbS Dat De 
concept froffigljeit toattoaS adjter-blcbm / nt Dat De beratt 
v«in eenen Deringat / fcDert aai alle bantm toc-gdtomm / gem 
nieuwen flnS cn fdjrnmt toe te ïatnt / Dat Die toebei’ bentimt 
p‘ae““- oft bernomen toerDe. 
by der ap- ’S tocllt ooit frïjcatc Da* 0egmtengeborïaitetoc 
poftiiien fen/ De toclcbc 00b boa: De boinffe Der bootij. aJDeïcn / 
gegeven pctbïatoDc / aïrtcöi grpcifl te ïjcbbm op De bcrfoctinge 
Meene, öct b^o?^. pïaceaten a; Sa pDDc aïreDr nitrn name 
t r66, na ban fmö'r iiBajef rit berbïaat/ Die ban 23:abant b:u 
"cmein cn oitbUafl ban Dei* boo:f3. Snquifittat [\ S3oben Dien 
d weik" ’ ^G0 cn Otïtctfgïjaer noit / nodj ban Denbeginfeï/ noclj 
men öaci ua(mtmcrS niet tot onfeit bcitreb toejban De fdbc 
Ichrijft eonfeDeratie of requef tc/Dien bolgniDe/obn*gcgcbm / te 
V6> • nac bonDm Doo: eenige rebellie/ D’todb ton tod Ijebbcn toif 
kkan^H-tcu beitooncn/ niet om Dr beranttooo’Dinge DcS boo:f3. 
i»ant. betbonts op onS te toilïm nemen / gcïncibf ’t jeïbe Cf 00 

gefeitiS) otto niet aen mgaet maci allrcnigbomte T,^o 
betoijfen Dat tog gem reDene en babDm / om aïïecne De 50 ö • 
boo:j'3. bcipliepm te pnDm boo: leMïen/ cn Ijert boo? 
fuïbaitebcrbtcbm Degetooonïtjbc ïjamecinge cn bet^ 
beringe m onfe buifett / inöetodbmtontodbetfcbert 
5P / Dat bg onfe tortm geen bctgo.bcnnge gebeurt at 
3g tegen De boogïjcit/earc/oftDienfï ban fijneJIBajefleit. 

Jildts Dm toeïben/ en Dat De negente' bgbebcïeban 
Dm ttoning / cn aDbijfe ban abc De £toDnt J per boeg? 
Dciitottmboo?f3.gccoHfeDereerDm/ ja fbo bc:rc/ Dat 
fg/ bg 23:icbat geteebmt ban prrDer bant / at befes 
gdtmetpctmfegdc/ ïjan beïoofDe Dat ïjat tet fa-,1c-Blijkt 
bat ban Den boo?f3. bcrbonDe / en toep Daet na geboïgt J>jnde Blie* 
toaS/ nletgctoctmmfoitDc too?Dat. J)oo at pDöcn verrekeIt. 
tog geen oo:jabe om ïjat anDcrS te tjanDdcn oft te cfïf Heit den 
meren. Oen te feggat Dattct De Wegrnte fouDc gcDaen 2y^ug- 
ïjebbat tot eencu anöcren dtiDe / en alleen om ïjat tena bv «er 
paegen/ at te toerbe te fïcbat tegm De gme Die pn voegt. 

paDDat brrïoopat in ’t af toerpat Der BcdDat / Dat nt 
Doet gcaibttS tcgcuS onfe intmtic. 

3Bant ïjoe-toeï Daet uit fouDe mogen boïgen / Dat 
onS berfanDt foo bc:re niet en pbbe geftebt / itoep 
tanS foo bomai ton te baïïm ban emDer opinie metten 
Uoning en Uegcntc / op’tptuictban De fetoe te onDecs 
ïjotiDm in eonberfatie cn ïjanteringe / mits Dm toeïs 
ben berflam moet too?Dm / Dat tog Daet racbe pbbm 
geboo:Dett / cn gcaifins belet oft bcracïjtert Dm Diatfï 
ban fijne .ïiBajcfïcit / of immcrS tm minfien / Dat tog 
fouDot pbbm geabufeert gctoccft Doo? De boo:f3.bets 
bïadnge ban fijnDcr .IBajepit m pret* ï)cogpit / jet 
todb gatoegfaan iS om onS te brrontfrfjuiöigcn ban 
Der boo:f3. gep:etenöeetDc ontfaugmge at boo:Da*im 
ge / gemetbt Dé fdbc gcconfcDerearDc gemfins rit mjn / 
nodj getoeeft pbbm / tcbdlai / oft tat minflat at pp 
bat boo? fuïïtc niet geïjoitDm getoeefi / narij bg De He« 
gente/ nodj bg Dm boïebe: Sc meer / Dat een ge? 
mcmcDtoaïmge/ fonDerlingc aïS Daer tor oo:fabc ge? 
gebat iS / bg Dm honing oft $|tnce/ ittacp heeft ban 
teepentoet. Sot berflcrbingc ban Den todben / foo 
ïjceft fijn jPBaj'epit aen onS gefcïj?ebm bg fijn eigen 
pnDt / in De JBamt banüugipo d/ en aïfoo nacr d. Blijkt 
DimptbooPiiDebrtbonten p:efmtatie Der reqnefiat b>' 's K°- 
tot fijnDer brnniffe geïiomat toas / Dat pi fecr gort ning/,Bti(:- 
contentemcntpiöDebanonfe öinifiat / nodj onS' ge? eerden" 
nen onDanb en toific ban ’t gratc Daet gepaffeert toaS / Aug. 1 y6ó. 
en Dat tog onS bet contrarie niet mfouDat ïaten tpsdaernafde 
btabm 3 jaDatïjgpmgantfrpïijb op onS brtrouDe/fChJeree 
noch eatiglj gdoobe at gaf/ ban Dat range quaet? voegt i5 
toiïïige op bïantea:Dat / Die p fciDe quaDcn Dirnfrc te 
Dom / met meer Diergdijbc tooo?Dat. 

0ob ober-ïeggenDe Dcf*e facbe / foo mm bd;oo?t / 
at pDbr fijne JlBajepit / uit rcDcnm boo:f5. gem 00?? 

fabe om anDetS Daa* af te oo’Drden / gemept Dat 
00b lange boo? ijet boo:f5. bcrboiiDt/ ton gmoeg bet? 
bïarrt pDDen Dat onfe qoet-Dimbm geD?org / Dat men 
De Snqnifitie m prDigpit Det piaccatrn / niet en fou? 
ör tocDcr m ’t toerb boimat bmtgcn/ fonDa* beranDe? 
ringe en inronbmiaitm. Sa 00b berboïgatS bet? 
fodjte / om ontpgen te tocfdi ban onfe Staten en c Bliik, 
*6oitbememaiten. IBantmt fijne jltojcfleit Daa* Doo? by deBiie- 
geitoeg geabberteert top / Dat ton Diergdijbe bcrboiiDtven sefon- 
boo:gcatwbdïemfotiDni puDat/ cn onS ebra-toeïfn^en 
DeDebïpai in De bao:f*3. onfe ^tatai at aBoubrme- nullen 
menten / foo bet p 011S genoeg toe (immer in effecte) 14 Junii, 
Dattogbmnoepen te bïybrn iitDe boo:f5. opinie / ntAn-I;66* 
DeS Daa.* af bcpaibcat. 

3ï)aeromï)etoob gem fdjijnfd metaïïmpeft/ Dat woorden 
mm onS foebt te iioemm ’t faooft/ Hlutput/ jfauteut/ des dagc- 

P?omoteur en (Ontfanger Da* rebdïat: göemerbt min? mems‘ 
mermea bbjbcn at fal / Dat ton oit emige / boo? fub 
ben / ïjebbat ontfangm / grUoodDat / gdjoïpen/ oft 
gcïap S>ob at fal niet bïijben / Dat ton oit emige Der 
boo:f3. brrpïidjte oft anbere gniomrn Ijebbcn in onS 
eigen befdjuDDinge at faubegarbe/ pe-toei mai 00b 
foebt 011S DeS te befdjuïDigm. ïBaa* uit mat tod 
bafiacu ban / pc franat rccïjt mm tegattooo’Ddnb 
in De .pcDerïanDat recbtitifit / aiS mat cm oo:fabm 
foo notoo’lijii ongefonDrert/ en min Dan toacraep 
tig!)/ niet alleat at peft opgeteebmt at aatgefla? 
gat onfe gacDat/ macr 00b Die berbaat ganaeebt/ 
ja cat^ Deels toeglj geboert / beginnaiDe aïfoo ban Der 

ereeto 



Tot de Hiftorie van P. Bor. ri 
ï f68. ereattien / tegen aïïc odue ban Hechte: IBaer boo* 

oojft men tod opentïijd’ bctoijfï / bat men ban gember 
ntciningemté/ coge ofte regart te nemen tot eenige 
ontfcïjuïbmgen oft betanttooo^bingni: iBaer toeï/ ban 
onber (jet bci»(H en naem ban ^jufïitie / te toerde te 
(eggen alle manieren ban getodbe / en metter baet 
tC abminifireren / Pro fummo jure , fummam in- 
juriam. 

#p toedien boet men ons ood bcfrijulbigt / bat eenP 
gegeeonfebeiTerbcïjaer fouben inbiberfcïjc pïaetfente 
Bcïbc eumïBapcnaigefïrit hebben / f'onbec bat men 
aenmerdt / bat top ongeïjouben 51311 te bcranttoooi; 
ben het feit bananberc/ en bat men ons niet en (tan 
belaften / bat eenige ber friber geconfcbcrectbe / na; 
moelS fouben mogen rebel getooiben 31311 / nabien fn 
fudté niet en toarat / noch boot fudté cn toerben ge’; 
j&oabententybcfpmonfe hnifcnberdeecden ofte ïjatt; 
teerben. iCemeeu/ bataïïe(jetgene/ befeitaengaenbe 
gebeurt té/ is gefchiet / niet adcatdjd fonber oité abboi/ 
maec ood tot onfen oba* grooten ieettoefen! en beirc 
ban ons / foo ton als boen toaren in Ooïïanöt / aï-toaer 
too habben behoorm Bodt te maden / 01 niet elbnté/ 

fie toonen: Cn in effeete / bat top bc toijt ïjabben / ban t 
ade het gene in’t Slanbt toe geïtomen toa^: (het toeï; 7 
bc toas be principale rebene / toacrcm top te <Bcnrc; i>e *’&- 
monbebnbenanberen gtiamcn) nochtans foo top om P1;en4Pre' 
fa- onfrijuït foo gantfrijriijb bctroitbat / foo en torrt Ktot 
aïbaer anbcrë niet gefloten / ban bat men be fribc 23,de; monde., 

ben foube toonen ber Hcgaite / cn (jacr plat uit btagen/ 
toatbaeraftoas. lüritétoaa'/ bat bacr ooïi gchatt; 
belt toaren eenige anbere (alten / bc torilic in ’t partiai; 
ïieraengingenfbmmige bic bacr toaren / at hare ham 
briingen: JBcïdcn aengaende / top tori bcnUenbatbe 
bocift. doceren (nu ter tijt gehangen) gmocgfamebcc; 
ïiïaringe gcbaen fulïen hebbenftbötp ben toedien / en 
toant bic impertinent 31311 / cn bat te bermoebnt té / bat 
mmbefcnacH-gaenbrhemboot geparit hout / immer 
foo bric het oité antgact / na bien ban bc fribc bcrgabc; 
ringen niet met adat en tooit bermacnt in be opene 
23iieben ban onfen ©agemente / foo cn tolden top be£ 
ooit geen luccbec bermaen maden. 

5haerbpadeend)Ji boegenöc/ bat begene bie boot- 
fïen habben be fottfen cn getoriben / binnen até nu ut 
't^eöttïanbtboot-fïrit/ enfijnnecrfïigïjeit ïjubbe ge 

habben top mctmaclfjt toiden iifurpnren opöeautïgo; baen om bie te beletten / boïgmbe bc contracten beS 
riteit banbcnïtoning/ gemeriit bc fïcben en fïcrbfm 
aïbaer fronben tot onfen gebiebe. 

IBatr toant top geen anber gepeté en habben / ban 
om te bolgen onfc coniraiffie / mbm erpieffcnïafïban 
Der Hegnite / cn !)ct fribe Handt / mitëgabaté be 3Lan; 
benbah^crianbtenUtrerijt (aïte onber onfeConber; 
nementtoefenbe) te fnïïcn / cn in fijner ilBajefïeité ge; 
hootfacmljcit tehouben/ foo hebben top onfe tiiterfie 
neer jiigijcit geöani / om batfeïbai ïafï tori cn getrom 
toriijliteboïboa*en: ïBacr afbc ifpefibenten / iiabni/ 
Staten / Officiers ai XBet-bouberS banöc fïcben ber 
fclüer lanben / oité goebc gctnigcm'fte fuden bannen ge; 
ben / cn 00b aftop hen oit anber piopoofï lebben boot- 
gcljoitben/ ban om (jun te fïerben totter gehootfanii; 
heit / getroutoigheit cn binifï ban fijnber JBajefïeit/ 
gedjb top ood gebaat hebbenade anbere / bacr top er? 
iiig betoint oft gefag geïgabt hebben. 
(fet toribe ooïi tori blaerlijb bïijbt/ttit öiai/bat/nict te; 

gchfïambc aïïc be bcroertai / top metter gratiën cSobé/ 

ïOcitogbomé ban ^tabant/ en fijnen cebt/ en berbinte; 
niflé niet en fonbc bp abonttire gebïammt donnen toot; 
ben ban eenige rebellie. Cn om’t fribc te boni/ foube 
men drijtrirjü meer mibbeté hebben gebonben / ban on? 
fetoebafptriier^heu laten bimïicn / en Ijabbc het goet 
betroutoen bat ton habben m be gGcberfiercnhrit bc^ 
domngh / at bat fjp / ten appetijte ban eenen ïtarbi; 
nari/ niet en fonbc toiden bebetben/ bernirien en rui; 
neren een Hanbt/ foo toe gcbaen tot fijnen bicnfïnt/ 
cnbpconfegtiemie/ ïjem fïïbeu meöe / oité biergrigde 
gepetfen niet baiomen. 

ii)icr mcöe üoaienbe fotte anbere punctcn ban onfen 
^agnnnite/ namriijlt/ totte gene bie luit/ bat top Woordc* 
fouben grijoïpm cn gerabm hebben ben ïleere bankte;des d-v>e~ 
beroobc'/ ’ti^ooft (roomenptetenbeert) battbe rebel;mcnts’ 

j ïcn bootf3../ óm te fierden fijn fïabt ban Bianen tegen De fier- 
fijne jXlijefïnt / belicimcntoptori/ bat alfoo ton feite, k/nge va» 

Irciaraibootbefeberanberingc/ gritomen toaren bin;v,ancn“ 
ncn Bianen / bc bootff;. Bcere ons bcrlilacrt heeft / bat 

hebben foo beri gebaat / batter geen fïabt/ fierdte/ noclj bn ben Ccfïamentc cn uita-fïe toidc ban fijnen ober-ïe 
pïaetfcbanonfen Coubernemaite/ en té gebefïnteert/ ben Bccre cn Baöer hem toaö briafï en beboïen tccon 
gcpïonöert norh bebotben / nifgcdjlié ooit niet af-getoe 
hen ban be beï)ootlijiïe onberbanigheit bes éiourngs/ 
noch ber Éegente. 

lïit griijdai hoede toott ood bcott gebtorijt het gene 
öatba’harit fïaet inbeii^agementc bed dabei 1 ban 
ïboogfïraten (biet’onrfriitc befrhuïbigt toott/ ban hem 
te hebben ficboegt tot onfen ambitieufen boot-nemén) 
ban bat tón fouben tot ÏOoogfïratcn grijonben hebben 
berfcheibaifufpertecomimmicatien cu ptacrijdcn/ en 
bat tón ood te ©curemcnbe met hem en öeCtaben 

tinunrenbcbegonnaifattificatic ban fijne bootfj.fïabt 
ailjuté/ cn oité ood bcrfarljttc toiden gebat oité ab; 
bij^ ber feïber fïa'dingc aeugacnbe / het toeïde ton ge; 
baat hebben.3hact uit boïgat mach/bat ton ben bóotf5. 
l/?ecrcabb;jhhebbai gegeben om te ejrecufVrcn bcn iii; 
terffat toideban fijnen Baöer; utaei; geeufitté / bat top 
fouben geholpen en gerabm hebben ben ïtóofbe bah 
berebeïïat/ ban te fierden fijn fïabt tegen ben lioiimg. 

ïBibtë bat toedien / at toant aöbijs gebat op be fier; 
dtnge ban ceniger pïaetfm / niet en té crimen ïsefx Ma- 

banCgmont enïfootnc fouben gefloten hebben / ban! jeftatis, fiftmmdïaeriijd/batbaatbefebefrijiiïbingcn 
oité te tóapatm tegat bmïtouing/ at te beletten tij; niet anöctté gefbdit en tooibt / banomniebetoarrheibt 
ner JBajefïeitö domfïc met machte in be Deberïau; met Caluinmen te berdcerm / en be onfchuïbigen te 
bat: iBant tón gebtagen oité totte ïfccrnt bie tot berbjudden: temeer ood/ toant inbc.jbcbccïanöm 
iboogfirateii getoceft 51 jn / até tóp bacr toaren /of bacr ban allen tijben toe gelaten is getoe cft adat ÏOecrat en 
bermaen toas / anbcr-S ban ban goeöe rhierc te maden/ Cbrim / hebbenbe bie macht en öcguacmhcit/ ban hun 
en madinnöcrm te beforitnt / 01 te fcfïccrrn fommtge pïaetfen te fierden en fottifteeren / grisjd men öaer ood 
uitïanötfche l/jecrat até btimben cn gcadieerbat on briebinbt/ niet alleen op be iroutierrn maer ood mib; 
Der niadtanberat / cnbe ett fal nemmermcer blijden/ bat in’t harte ban ben ÏÏZanbc / bie ban otité/ en ood 
batter iets 50 gefloten/ brh men arijta-benden foube onfansté/ uitdraehteberbootft.binhrit / gefïerï.t tón 
mogen hebben / of iet geptaetifcert tot onbienfiebon getoeêfi; toaë ood" be fribe bfbefidtgc foo brie te meer 
fijne ItoningïijïicJiBajefieit. geoodoftben bomfvï^crr ban deberoobe / mits bat 

<0od at fal men niet bebntbnt bat ton cit te 3hcnre;! hPbeboatfj. fïabt ban Bianen hielt enbefat in ade©; 
rnoitbe/ oft eïöerS / hebben grfjanörit ban te beletten ’brrheit/ en hoe toel firn €luberS m bat pitnrt ban ober 
be domfïc ban fijne iBajefïck/ hri: toare met macht lange habbeit getoccfï in pjoeefTc / nochtans toa_S dn/ 
oft anba-fiité i ja / hae-tori ton getoarrfchout toareïi/ Dien niet tegeitfïaenbe / gebïcbcn inbepa?jéf]ic nt fal; 
bat men nedënë fijne .fBajefïeit onbrijoodijden ber; fint ban ber boo:f5. Ctocdjcit 
deerbe aïïc onfe baden/ om te boen afdccrnt De goebc 
genegaitheit bie fijne .fBajefïeit tot onfteaert b:oeg; 
rit bobtn Dim / bat tot onfen ïjanben toas gedonicn het 
bobbel ban fommige SBdebnt / bie ^011 j-tauafeo 
b’^ïaua / lijnct* IBajcfïeitS Kmba?Tabeur tuBtand; 

a.Blijkt rijd/ (jubbe gcfeïpcbat aenbcOegaitca/ inhoubenbe 
by twee tsdt öe bjte / bacr betcdmt(be toeïde toaren / bebootf^. 
véneefoa-^uhen banCgmont entooonte/ ett IBp) fouben in 
den in Au- trjbcn at toijïat / na onfe berbiótfïcn/ gritafïrjt tootben/ 
gufto i j6ó. ai bat men tot bim tijde toe ons ade goede griaet moe; 

^ÏS men ood otté bootfj. abbijS naentoertodinfiat/ 
foo fal men bebmben be graaft oiigefonbeatheit en on; 
rebriijdheit / ban bat men bacr op toiï fonberen een fub 
den mtébaet ban grguetfïer JBajefïrit/ gemerdt het 
niet at té gegeben op ’t psmeipari punct; te toeten/ 
of men be bebèfïinge maden foube / ofte niet; toaeu m 
bie bootf5.=$>ra*c ban iBiebcroobe geen ftoarigheit of 
ttoijffri cn htaedtc; maer aïïeenïjjd op be maniere en 
foMte ban ber feïber bedingen / ’ttorid niet cn donbe 
gcboïgt tooiden / b’anbo: punct en moefïe te borat 

(B 2) ge* 



11 Byvoegfel van Authent. Stukken 
fó8. gefloten engea?af?eett5ijn: HDdkcn aengamde/ ab 
1 leen deiferee ten 23?£dcra0de foiiöe kekken ec baant* 

tooozdcn: Ook m Doet tegen ons niet / bat be fdbc fop 
tificatie mack eerft na befe beranberingen te toctkcgc 
lot jijn: JBant mitsdien pet adbijg te boren toag ge 
geben/ foo moet men op dm tijd ban dien cegard tic 
mm. 

Dit zijn 'Jtengacnbe bat men feibt / bat top fouben gdeben 
woorden kekkm/bat be boojfj. ifeccc ban 2$,2cöcroodc/fouDc kin 
Sf^ncn HJnttoapcn kneefjten mgefekfeben tókken / ten 

amftrn eu tori toeten ban rikaïijk/ tegen be cjrptefle o?* 
binantie / alg boen nicutörïïjü gemaekt en gcpubïi 
cecrt/ en bic t’fcïjcpe kef dt nacr f jn boo?f5. fraöt ban 
Bianen/ met aïïeeïjanbe munitie ban ^ojloge: ^ient 
boa: anttuoojbe / bat/ boe tod te)/ binnen beeboojfs. 
ff abt ban Stnttoapen aïïcenïijk toacen gekomen / om 
be fdbc te ïjouben in cenb?aci)t!gïjnt en gcïpctoacmïjcit 
ban fjneriBajcfeit/ gelijkblijken maeïj bg beS3:ic 
ben ban bec Urgente / met ons gefonden aen be Begeer 

a. Blijkt bcccn bet boojfs. ffabt a * infgcïijkg ook kp ber kekente* 
by de Brie- niffe bes f Ifeadg / begrepen in ben boo?f5.-<Dagemen* 
ven §eda- te: Bocktans als ton berffaen ijabben ban ben bao?f3. 
iTjuid infcïpjbenön: knechten/ foo ïjebben ton ’t fdbe ben 
1/66. jBagifcaet ban be ffabt aengefeit / en ook aen ben 

jBatkgcabe/ teefendep?inclpaeï€>fïcia* aïdaa/ ben 
toeïhen toe ff onbe tot fuike en diergelijke faken te bec 
fmc; fa fjem beboïm (boïgende ben laffe bie kare ïfoag* 
jjclt ons bpï)are23peben fjaböe gefonben) te bangen 
en aen te taffen be gene bic fulks beben: jlBaer aïfóo 
DcfeïbeJBarkgrabe baa op ban ons' toag gefrijeiben/ 
enooktenljuife bat ton fjem liaööcu gefeit/ kadbege* 
bonben aen Cafd be gene bic men fdbc be boojfdfêeben 

t mfchrij- knechten aen te nemen: Moo ïjeeft kp kem neffeng 
knechten ö’andacn ter Cafeïen geffcïbt / ons baa* nakomenbe 
binnen bcrkïarcn bat Ijn niet bebonben en ïjabbe bat men Bolk 
Antwer- baet m-fek?cef; toaer doo? be fdbe bequaemljat kregen 
Pen- om fjeimdijk te batrekken. 

Xjet is ook tod toaer / bat lange tijt boen brfe aïte 
’t Gefchut tatien ton gefekonken fjebben ben bootfs. Ibcerc ban 

len den 23?edaotide bke ffukken gefdjutO/ be todke top baer na 
Heere van hebben / ten aenf en ban aïïe be IBcteït / boen gieten 
Brederoo- binnen flfitöcr fX^ajcffffabt ban Utrecht / en dart* 
de- na ben boojfö. ijrere gefonben; marr lange tijöt eet* 

be bootff. aen-neminge gefrhïcde / en tettorjïen br 
boojfjf ïgrcrr uod) in biniffe toag ban fjnda jlBaje 
ffeit/ en ljidt ban ber feïber ecu 23rube ban otfmian* 
tie:3jn ba* boegen battet tod foo fTeckt ig/ ons tt toil 
ïen befchuïdtgcn ban ben bootfj. fckenk en pjefent ban 
ben gefrijutte / als of men toiïbe kdaffrn be gene / bie 
ben bootf?. Xjrree ban Bttberoobe ïjebben gcboo2bert 
tattet bóojf5.23enbm. (Cé meer ook/bat be boopj.f/fee# 
rebau /Bnberoaöe geen rebenen en ïjabbe om ïjriiite 
fferken tégen fïjnlllajeffeit/ nadien Ijn ban ber tfc* 
grntc (be^ laff Ijebbcnbe ban ben Xioning / foo gefeit tg) 
toaë bcifckcit bat ïjem niet en foube tooien getoeten 
ban aïïe ’t gene bat tot öien tijt toe gcpafTcert toaé/norfj 
ook ten / oozfake / om kem te todgeren be boïöoeninge 
bart orife geloften en giften / te boren kon gefekonken/ 
bie kp toiffe gereet te toefen / en bom kern gemarkt te 
Sijnc / foo na kp ©ianen aï/i ütredjt ig. 

woorden ïtomeuöc booit op ’t punet bc^ booef^ bagnnentgV 
inSdeneda toÖoubcnöc / bat ten emige plaetfen en ffeben ban fjjtn 
gemente. ber j^ajcfldt fouben batobcn kekben garnifoen inne 

te nemen / en onder andere in Eedant / aï-toaa* top 
fouben keüöen gefonben Bolk rrpjes / om ’t Mant in te 
nemen / en aïfoa kjnber fBajcffntp paffagieter^eete 
kdetten: €erff aengaenbe ïjet punet ban ben garnifoen 
nc / en meinen top niet oit pjopooffen gekouben te l)ck^ 
ken / bic oojfake fouben kekben mogen gebni om brfe 
acatfatie te berfierem ook tod te denken / bat/ foo 
bare r»nfc tegen-partijebe^ genoegfaem tkoon kabbe/ 
fit iiiet laten en foube / ban ben tijt en pïaetfc te brrkla 
rml gemerkt aïïe bedekterg / naer reekt / tot fttïker fpc. 
cifieatien 5ijn gdjouben en herbonden: Biet te min/ foo 

Aengaen-onder anbereig genoemt Pedant / toiïlen ton tod lm 
dezeeiant. kennen / bat tóp / kctmcnbc / en te meer ffonben in beu 

Baet beitkoom krbbenbe b’impojtantie ban bint 3Iam 
br / engetóaerfckout toefmbe bat men tracteerbe ban 
cenige entrepknfe / tegen befdbe aïbaer ïjebben gefom 
ben ben ijrere ban Borftd op bat men ban* niet en 
ontfmge Bolk ban Oorloge / fonber ong bebd (gelijk 

ket be tnaniece ig in be ^obincirn ban be fdbe Bedet# r - ^ o 
landen / bat men niet en boet fonber oidinantie ban ben ' 0j 
<6oubernenr ban dien) mfgdrjkg bat tóp / kebbenbe ge= 
toaerfcïiout getoeeff ban ben Capitein ban Eeebürg 
(tocfniöc cm fferktc in ben CiïanDc ban JBaïcïjeren/ 
een bed ban Eeclant / l]ct toeïk geljed onder ong Com 
bemement toag) bat ttócc konbert gcfeïïen baer toaren 
gekomen ban toegen ber Begente / om in ’i&affeeï te Van al dit 

komen / ni bat kp bic niet en koude ontfangen / foo uit b,i/kt b.y 
dien kp beefde cenige muitcrie ban fijnen Boïïie / mitg ^ne 0BV«' 
dien fp niet ketadt en toaren/en baerom (foo te toöurfp en weder 

ten toare) niet en fouben ïrjbm bat anöerc / fferker ban gefonden, 
fpSijnbc/ baer binnen fouben komen: füg ook cm ket e/icrn 
gekiek ban bietuakc/ en kleine ruimte ban ber plaetfen/e ’ 
kem baer op kekken ontboden/ bat top fijn redenen gort 
bonben / eu bat kp be boopj. knecktcn niet en fcdjooBe 
inne te nemen / fonber naderen ïaff ban be Begente / oft 
ban ong / alg Boubmicur; todke Begente' Deo? ben 
booifj. Bapitein ook gctoacrfckont jijnbe ban ber boo^ 
fck?eben ftoadgkeben / km* genoeg conftoniccrcnbe 
metter feïber opinien / kun keeft boen keffelïcn ketaïin? 
geboo? fijn foidaten/ cngeo?bmeatbatkpbanbean^ 
bcrettoec konbert marren foube ontfangen dcbijfïlg/ 
be todke ook baer kinnen gekomen jtjn / foo top ben fek 
ben Bapitein kp ong /B^irbeu ook kebaïen. 

C>acr en koben/ top berfïaen kekkenbe bat be Begctu 
te qnaïjjk oba*-geö?agen toag / bat ton beo: ben boo?fj. 
ïfecrban23ortdkabb£ti bcïafï ober ket keclc Cïlanbt 
geen Carnifoen inne te nonen / al toerdet ook ban kaec 
gefonben; kekken beg kn S3?ieben aen ffacr eng mifdjiilt 
toeïtoiïïen boen / alen /oude ook alg boen fuike onfe 
bebd met ongefonbeert getoeefi ;rin / mitgöicn top toa? 
ren t’Bnttocrpen/ en br Begente tot ïBwcjJcl/ De todke 
ook in fuike faken / onfen ^Boubcrnemcntcn aen gaen- 
be / nlctgctooon en toag iet teboene/ fonber eng beg 
eerft te toaerfrijoutoeu :* IBlötg ben todïien top eng 
berfekert kidöen/ bat fp na ben fdben Cilanbe geen 
Boïkfeinbenen foube / fonber ong be tooerfdjoutoim 
ge te öoene / na dien bat bie koude gefdjieden fonber 
ecuig berïet oft beraektering. <£>acr ti r contrarien/ on^ 
bfr ket bekfd ban ben boo?f3. gamifoene / men foube 
mogen ni-gckregen kekken bcboo?f3. fc2tercfTe/ gdijft 
men meer ban eeng aen andere kerft toeten nekeuren/ 
ban ber todker men ong baer na foube kekken bom 
beranttooo?öen met bet gefonöcerbe rebenen / ban mm 
ong nu brfdjuïöigt. ^uïkg / bat ombefdbefierktem 
Handt gdfedijk te berfekcmi / top goede rebenen kate 
boi/ om te o?bmerm ben boegfj. Bapitem en atibc^ 
re / geen garnifoen inne te nemen / kefonber ook / na 
bira be fdbe ftcektc genoegfaem toag boenften / en 
bat ket gekten ban bietuaïie / boa? Ïjet bermeerbe? 
ren ban bni garnifoen / ook foube gemeerbat kek^ 
kern 

Jl'its bm todken/ m bat be andere flebeii en plaetfen 
ban ben fdben 3Iande / aïtijt kekkai gcp:efenteert ban 
ïijfmgoet/ taibicnfte ban fljnbalBajéfteit/ te enn 
ploperen/ ai baer keneffeng bct'hïaert geen gamifom 
ban boen te kekken / (tot kien fijne ook. gedeputeerde 
aen be Begente gefonben kekkenbe) foo m keeft ket 
geen apparmtie met allen / bat top baer mcöe ka boo?^ 
fdpeben Handt fouben kekken toiïlen inne nemen / en 
aïfóo beg Bonlngg paffagie. ter fcet kmanai: Ce meer/ 
bat men metter öaa bleu contrarie gefïen en kebonbm 
kerft. 

ÏBant aïfóo boe? ben feïbcn Ciianbe ken batïjoom 
bm fekere fcïjcpm / gdabm ma knerktm / (die top kp 
openbare nit-ioepingeti kobben bom bertrekkai uit 
bcfïabtban^lnttoapcn/ om bernfre ber fdber fraöt 
kettcberfckaen) fooïjeöbm be lugefetene ken baa te# 
geng tertoecre gefïdt / en ket uit komen uiten fckepen 
km kdet.^n ba* boegen bat be fdbe knedjten/kp getoe? 
ke ban birtnaïie / toapenen en andere dingen/ tocöerom 
gekomen 31 ju be Bibiere op-toaeitg / en landt gmoitim 
kekkenbe kp ^nttoerprn / (koe tod fp bm roep kadben 
laten gam / bat ft; gingen tri* knïpe ban bm Xjeere ban 
S5?eba*oobc) 3fjn aïbaer* / baer na / in* neder* gddbt/ 
be toeïkc kinnen ber fïabt ban Bnttoapen booif5. een De be- 
fea groote beroerte m op-ïoop gemarkt keeft. 3fnbcntoerte van 
todken be ïlfrerc ban i^oogfrratm en top / te mea tTin*' 
fïonben/ toarm m groot öangia ban onfen ïijbe (be Meert An. 

<£)ff(cinm en IBct-kouberm ken niet berbenbc baa m m6;. 
tuf- 
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tufTcl^cn bloot gebcn / öc todïïe ook groote ootfake tot; 
ter feïbet oncufïen ïjoööen gcgcbcn / mits ft; fjaDöm 
gefocht te toeken öc acrobaten aïöaa gemarkt) tut 
Dien fy hen lieten Dunken bat toy het facties beïetten / 
bat eeltige ban binnen / bint kncrijtai nan buiten toiï; 
ben gaen boen / en inSgdijkS berhoeöen be oiigcregclt; 
heben bie be quaettoiïïigc focijten bood te fïeïïat / T)cb= 
benbc ook in ’t cinbe / metter fjuiyc «BoöS / aï ’t feïbe 
gefïiït/ fonber cenige bïoebtfiojttnge: Iket tocïkc int; 
maStod bette anöerSiS/ ban bat ton ïjet bootfcïyc; 
ben ©oïk rouben gefonden hebben ont Eeeïandt in te 
nemen / foo ooit alle onfe babm contrarie getoeefï 3tjn. 

mant bobben ton fuïks in bnt fm gcïjabt / foo nt 
fouden toy dm bootfk kapitein/ende bint ban ben €p; 
lande geen flus bcïafï bobben / Dat fy geen totoïïoogljS- 
boïk en fouöcn am-beeröen; man: tod ter contranm / 
bat fy de feïbe toc-ïaten nibc ontfangen foubcit. 3a 
bat meer i$j toy padden dien ban ^nttoapen ook ge; 
p?efenteat in perfoone nut te trekken mcttcnDcnöcïen 
knechten bie baer binnen tuarnt/ möcboou:f5. itnccïj* 
ten buiten by een liggende/ tegantflane/ ö’toeïknia 
gcraDenentriiTbcbcbonbni/ ban toeefc ban beroerte 
ban binnen/ be todite boer ook tcrflout naer ben af¬ 
toppen bet fcïba knechten / geopenbaert beeft/ foo 
bost berbarït is. 

Bae Dien ook öckomfïe ban 3tjnda jlBajcfïcitniet 
m toade bertoachtïangS be Eee/ foo en keeftet gcenm 
fcïjtjn bat toydooj’t in - nemen ban Eeeïant toiïben 
uitfluitcn chöc belettende pafTagiedcrfcïba / ö’toeïk 
ton ooit anderftnS niet rafoubnt itontten bont bebben 
(ria bint be fïcbnt nt fïakten aï toaren ter geboot; 
faembcben ban bet .ïBaj.) boot ’t ftiibcn ban Bolk/ 
jonöer ïfooft ofte kapitein ban antboriteit / bie ooit 
geen erptes bebd ban ons en babbnt: 3jac bie tos / by 
onfe boa jf*5. otbinantira / bobben beboïnt niet in te ïa; 
tra noch te ontfangen: Jï&acc aïs toy bat bobben toïï; 
ïenbont/ foo b^ben toy fdber in perfoone / ottS in bet 
boo:f3. eyïant beboornttcbittbnt/ bafïeïijk toetende/ 
bat men ons aïS <$ouberneta* aï om oprainge gebacn / 
en aïïe geï)oo?faembeit getoout foube bebben / foo men 
gctooonïgk toas ban bonte : d’tocïk men ooft foube 
gedaen hebben aen onfen pafoott in aïïe be anberc flc; 
ben ra fïakten ban onfe <èoukernemcntcn. 

’iCtoeïke tocï ent beter nt fdtcröer middel baer toe 
foube getoeefï bebben / ban ban baer te fntbnt ent becï 
geraept BoïkS / fonber ronbtiirtc/ fonber otbtc / en 
fonber toapmen (bie toy ten mnifïen baer af / in fuïïten 
gebaïïc / foubett bebben boen bafïeit / bebbenbe foo 
grooten beguaembeitom brtfeïbctcboett/ by ntiöbcï 
bunbebootfs. fïadtbau 2Unttoapm / aïS ecunt yegc; 
lijkenkennelijkt'S) bie ooit ban: naer/ bynae fonber 
toccc en refïfïmtie / omgebtoebt 3311 / en ben toeïüra/ 
niemant cenige erbaringe ban bet Ootïogc bebbenbe / 
en foube bebben bejren betroucoen in entig ejcpïoict ban 
intpottantint/ ntbe bdc min 3Dy/ bie betce anbere 
en feïterber mibbdnt bobben / om ons te boen betfeïte; 
ren ban ben bootfV ‘ieyïaubc / bobben ion getosït / bes 
ioy niet ra bebch : Jsab bat toy fecr bertuoubert 3tjn / 
batïieben ban i$abe en ban geïeertbeben / ïtomen by 
te btengen biergdijae aïïegatien/ ban ben tochten fy 
niet aïïeenenict en bebben ofte nenimertneer ïtrtjgen 
ra fuïïnt ceitigb bïijïtcn / man* bic ooit itt ben feïbra 
geen toaafcbffucïbïtc apparetttie ter toerdt en beb; 
ben. 

ïiomenbe ban op ’t ptmet ban ben bootf3'. SDogc; 
meute / bcgnjpcnbe bat toy / gcfottöra toefenbc bm 
nenlfCnttoerpra/ ont be tróubïen cit cp-roenge cCc; 
meinte te flillen / aïöaer fottöen bebben toe-gdaten en 
geaccotbcat betboïïe exercitie ban aïïe kreten / fonber 
ónberfebeit: ^oofïoct eerfï aen te ma*ïten/ bat toy 
opratïtjïi tu ben boïïett llaebt ban Staten bebbni bet*; 
ïtïacrt/ aï eer toy beu bootf'). ïafe toilöcn aotbeeröett / 
bat in oufer maebt niet en boa£ / nodj ooit t’onfteaert 
toiïben nemen / ban aïbatr tctoiïïen boen achter blij; 

bnt be pjebieatien / bic ban bont aï bcbefhgt en bei*; 
gefeïfcbapttoarmbanbccrercitie bet tödïgten; ( aïs 
uooteïïjïte boïginge öcr pjeïtc ) in^geïtjlts bat toy 
oiifnt ïafï/ fnïften aï^ toy "aenbeert bobben / hebben 

, boïb?od)t ctt boïboat/ met onuttfpjdtdijïte moeite / ar; 
beib7 fotgc ra ncerfligheit / en by abbtjfe ban bic ban 

• ber VOct/ iteben ban ber §tabt / ra jüatira ber tïoop; 
ïieben/ bieaïïcgabcr beïtraben a/ bat boot onfe ntib; 

beïra en o?btnantienfyï)ieïbett be rufïe ban bcrfïabt K(^q 
[ betfeïtat / onS feer bcbattiteube ban ben goeben beboir ' 
baer itt gebaat. 

pet todïte ooit in cffeetc quant te bebefïtgen / ab; 
bonken en bekennen be boctfj. <6onbecnante/ heb; 
bchbeinonfe aftoefen/ en tértutjïm toy cutcbig tua; 
rnt / om te fttiïcn be Éanöen ban poïïaut / Eeeïant 
en Htrccïjt / gecommitteert / tot betoaringe ban ba 
rufïe ber boojfj* hobt ban 'flnttoerpcn / ben c6:abc ban 
pooghfïtaten / hem bebeïmbe ra erpreffcïtth ojbinee; 
rende b / te boïgcn ben bort bint toy aïöaa habben ge; . 
hottbeiii 7t toeïii men nu focht ont te hccrcn en te bïa; hy dc Bnc- 
itternt; jae ooft tegen aïïen fcfjrjn ber toaaheit / nu te ven van 

beranberra itt een tnisbact bongeqitctfïcr j3öajeftcit /den 4- ?• 
’tgene aïs bont opcntïrjH is geopenbaat engcctgc;6"^- °cti 
boubett getoeefï. 

mant toy cn hebben binnen 3£nttoerpm noit cenige 
ncïigte geaccojbeert / maet aïïeenïtjh toe-gdatni en 
geboogt be gene bie boot ottfer homfïe hobben open; 
baerïtjü brgoïift te pieïtcn / boïgcnbe onS baïtïaren 
boot berïjacït; jae ijoe-toeï bat be 0cgcnte genoeg 
bechïaabe / bat fy aïïe be lleligira / niet accotbcrrabe 
metter noomfeher/ ïjieït in gdtjlten gr act/ cn na; 
mcntïijïi ooit be ïDebcrDooperS (txgai be toeïïte toy be; 
geerden eett openbare berbobt te boette / hobba hoer 
poogheitgoct gebottben) nochtans hebben toy beïa 
aïïe bie na onfer homfïett ben toiïöra optoo^pen / om 
cenige pochen bon nieuSora te bangen. 

#oh cn 3hn be ^tebicatten / bic buiten ber bootfp 
frobt gebacn toerden / by 011S niet toe-gdaten / noch 
ontfangen binnen ben öefïiütr ber fcïber: ïl^aer ter; 
torjïra toy abfent / ctt te J|obe geroepen toaren / (fon; 
ba te hebben kannen bcchrijgm / bat baa en tnffchen 
een attba in onS pïaetfe foube gefteït getoceft 51311) om 
totter rufïe ban Der bootij.fïabt toe-fld)t te nemen / 
oft bat toy gefteït habben cetteit ^tabtïjouba (hoe-toeï 
toy bat bcybe erpteffeïtjïiïjobben bctjbcht) foo hebben 
ïjeh baer en tuffehen cenige bcrbootöcrt / ban aïöaer 
aen aïïen kanten aen te grijpen / af te tootpen en te bte; 
ken be ^tatueti en 23eeïöen / cn baer cn bobnt / be 
gene bic te boren buiten Dcfïabtptebïïtten/ iiine te ne; 
men cenige ïtcrïien binnen ber fcïber; ja ook cenige by 
authoritett ban ben jlBagifïraet. Cn hoe-toeï befeï; 
be baer na / aïs het berbtagtoaS gemaeïtt tufTchen be 
iïegentc (gcauthopfeert by ben ütontng) cn begccott; 
fcbcrccrbec nïïödrjk te bjebnt toaren / ban be fclbe c. Blijkt 
kerken te feïfeiben/ cn (boïgcnbr ben feïbra aecoojbe) by den ac- 
hen^ebicatieii boottte ïtottöcn buiten ber fïobt/ op coordesc- 
hraoubegctooonïijkepïaetfra: foo heeft nochtansbe/mcAug.cn 
fiïSagtfïroa ber fcïber fïobt / bos’ bafchciben rebenen ijóó. 
Öeqttama en bet geraben gebonden d / hen baa toe d. By hen 
pïaetfen te gunnen ctt eonfrataen binnen ber ftabt t verklaren, 
j&aaöien ban partyen baer in eniS toaren / foo cn ba; |eda/" 
mochten toy / om te boïöoene onfen ïafïc / niet min ge; Aeung^66. 
bant ban hen berbtag te boïgcn. 
mant naer öien toy aïöaa toaren gefonöen /.om bc 

fïobt te betoaren in eênigheit/ cn onder gehookocmhcit 
ban Dm koning/ foo baeyf chte onfen ïafï / bat toy onS 
fottöen confemncaen met het gerae / bat toy fagen bat 
partyen aï-rebe in rufïe cu craigheit haöbe gcfïeït: 
Cc meer / gemakt be getoid)tigc ooïïaïïen / be tocï; 
he bie ban ber fïobt gepojt hobben/ om ’t genie bes 
booj)*3. tS / te accotbcrra / toner af toy aïS boen hebben 
geabberteat / foo toeï fljtt .ïBajefïnt / aïS hore ijcog; 
heite / niÏÏSgobcrS hoe Dattet omnogeïijït tooS be fïobt e. BIl)kt 
in be frïbe craigheit te onderhanden / fonber met cnbe by de Brie- 
nefTenS be bootfs. ^edicatim ook te ïijden be ocffeniti;ven se,°n- 
ge ofte erercitïe bah der fcïber ïïdigie/ uit bint dat / ieptTy66 
nuts ber grooter menigte ba geenre / bic öc fclbe pjc; 
öicotira boïgbai / be fdbc oeffeningen t’aïïnt uren ban 
ncobe toaren / toeïïte eradtïe mat ook aï-om geboog; 
be: 30 hoböc te booten binnen be kaken ban Hint; 
toapen openbaerïijk geoeffrat getoeefï: maa boo? 
ook ben ïBagifïraet aïöaer gtoo/foekt toaS ban goct ai 
noQöïg te binden / het gedogen niet aïïeen ban ben 
boo2f*3 erereitie / maer ook bait ’t boutoat hoerba ka; 
ïiett ofte Cempfis. Ce inca’ ook ont bat be minta 
naehte/ at bat baa boot anbafluS toeder te befotgen 
toaS eraige ttoreöe tnbafïc en inneminge ban be anberc 
kerken /'b’todk dm IBagifïraet öebe / niet aÏÏera toc- 
ïaten / maa ook torafchm be bootbaitige ban bim 
kaken: ^n toaut toy fagen Dot be anbere bes gertra 

(B) ? min; 



if6$. 

Het flot. 

14 Byvoegfèl van Authent. Stukken, 
minderen fmmhadöen/ cn bonden top gccnfm?gera? authoritcit te onderhouden / bebefngmenbetmccrde?^/^ 
öcn/ battopfoubenhebbenbelet/ ’tgénc on? morijtc ren/ metten mfïcïïm bec23iffchoppen/ berfïeckinge ' 

betfeheren het botboeren ban onfen ïafïe. 
’t ïïklh ooft dient boa: anttooozdc / aengaende bc 

Conflftorim/ gemerkt bat bc fribe Confïffocien baer 

öcr jjtoqmflnni / en bernicutomge beu piaccatm/ too?t 
opentïgli bebonden gctoccfï te 31311 ben cczfpzonk en 
oozfake bandefeïbe nientoigheben/ en bah Dm ini?- 

gctoccft toaren boo: onfe komfïe: Sa doïi aï eer be jdzc? bertroutoen / baer na bp ijem gemarkt tufleïjen ben 
bikatienaïöacr tn’topenbaer gebaen toerden/ (gelijk ïicnmg m fijne #nberfatcn/ om fijne eigen groots 
bic ban öer iidigien ban aken tijden alomnie hen Con? fjeitcn gierigljeittc bcrfadcn/ tocïïie paffim hem eer? 
flfïoricu geïfabt hebben) ook en konben Urn niet gemer? 
hen bat tot hater oozfake (Ijoe biel bic kg on? niet 
toaren geabboicert) eenige apparentic toa? te bcfozgm 
ban onrufïc. ïBc! t? toaer / bat tui;/ om te beletten be 
ffauim-ïoopingc ba* gemcinten t’aïïcn uren en toe- 
baïïen/ hebben gort gebonden en gcappiobcert / dat? 
ter eenige foitdcn toefen gebeputeert/ om in ben name 
ban aïïc be anbere te handelen / foo tot; geni anber inid? 
beien bonben om onfe ïafï te boï-bocren/ enbcrufïe 
cn enngijeit ban bec fïabt te betuaren / en te bcbefrigm: 
31Bidt?gader? tegen alle cnntfïe en bloetfloitinge te 
berken. 

JBpmkonnm ook niet begrijpen bc fozgriijkhcbm 
eninconbcnicntcn/ bic mm tuil feggm geboïgt te $ijn 
boo: Ijec oprechten ber üerken: gemerlit bat een £iec? 
fic geen rneerber quaetenkantoerkm / dan een ander 
hui?oftplaetfe: Cnitacr bien ton baer tuaren gefon? 
ben / 0111 be cufïe en cmighcit ber boozft. fïabt te betoa? 
ren / foo fïonbr on? meer toe / om aïïc inconbmicnten 
te boo? komen / bat ton uiten toegru namen aïïc oozfa? 
ken cïi genegmtheden / om baer toe te komen/ ban 
bat top niet het beletten ban bet maken ember Kerke/ 
oft boen anker particulier mibbcï / partpen meer bet ' 
bittert engetergt fouben hebben/ mdacr incbc oozfa? 
kc gegeben tot andere boegen banonrufïe en troublen/ 
bic ltiji namaeï? niet 01 foubni Rebben konnen fïiïïen 
noeïj rcmebicren / fonber te ïtomen tegen onfen ïafï / en 
aïïc bïngcn in DcfozDzc te fïeïïen. 

fCtörïk ook cenfdrcï? Dimt boo: anttooozdc crp’t 
ïefïe punet ban ben bQozfchzcbm ©agemrmc / in? 
houdende / bat tun fouben gedoogt hebben / bat men 
aï-baer gcdacn ïjabbe lichtingen en bergaberingen 
ban gelde m penningen / bic namaeï? fouben bekeert 
5jjn totter fonduen en ontkout ban Bolk ban €>ozïo 
gen. ïDaiittopéntotfïcn ban geen fuïïte lieïjtinge oft 
bergaberinge ban penningen niet te fpzeken/dan alleen? 
lijk ban ben genen / bic men ban boo: onfe komfïe bc? 
bc / tot oozborc ban ben armen / cn onderhout ber pzc? 
öikantm/ eiinaber-banötooktot bm boutu ban ben 
boo;f5. Kerken: Cnde en faï nimmermeer bebonden; 
toozdcii/ öatter eenige eoÏÏectatie fn gebaen tot onfen 
pzofijtc / oft bc^ïaet in lichtingen oft ontkoubiugen ban 
Bolken ban onfent tuegcn gnnaekt/m ten rcfpeetc ban 
be tueïke top enuge omjaken fouben mogen geljabt ïjeb? 
benban te geboogen bc boa:f5. bergaberinge ban gel? 
be. cf5a bien top ook hebben getndgert gekaöt/ en niet 
toïïïcnacnbccrbcnbefommcban jyooo guïben/ bic on? 
in gcrcebe penningen un bc Staten ban fïoïïanbt tuer? 
bni gepzefenteert / boo: bc goebe bienfïcn bmïtoning 
cn ben fcïbenïanbe/ gebuercube bien troublen/ ge? 
öacn/ foottn;al-ommc ïjabben ter neber geïeitbebe? 
rociten bes fcïbrn lanbr?: Dunkt on,?/ bat tun baer 
inebegenoegbetuefenhebben/ bat onfe meiuingeniet 
cn tuas j baufüikc coïïectatien cn bargabermgen ban 
geïbc te geboogen. €>ok is het ónmogelijk / bat men 
ïschtingebaugcïbcfoïibe beletten in ïtoop-fïeben / foo 
Slnttucrpcn i? / in be tueïke bn na anberb niet oinme 
engaetbanop-beurenban geïbc/ tot berfeïjeibeu ein? 
önt. 

25n’tgene bc? booif^.i? / Ijopni top toeï Maerïijk 
betoefen te hebben/ bat onfe quabe cn ongeregelde af 
fectieeubegcerïijkheit/ om na on? te trekken beau? 
thoriteit bc? ïtonirfg? / foo aïïe onfe toerken / baden en 
handelingen foo bezrebaeraf gefcheibcn/ ja bier con? 
trariegetoeefï 51311 / niet en i? getoeefï benoo:fp:onk 
noch oozfake ban eenigcr beranbmnge / uitcr toelkcr 
ton ook geen boozbeel en konden berhopen: Jiifgelijk? 
bat ton geen occafïc en hebben gegeben tot eenige nicu? 
toighcbên/ bic het Bolk mochten berbitterenenberoe? 
reu. Jltaer bat ter contrarie / be boozf^. tiarbiuaeï ban 
(CzanbeÏÏc / obcrmibt? ber ongetoobnlijkc authoritcit/ 
bic hP tot hem nam/ boben aïïe ilaben / ja ook bobm bc 
negente / en boo? be hope bic ïjp habbe ban be feïbc fijne 

tijden foo hebben berboert / bat hP ttoecdzachtighcdcn 
en biffibentien heeft gefïroit tuffcljen bric groote po? 
tentatni 5 ja ook tuffegen ^oogïofïijker jpemorirn ben 
Ueifcr Itacrle / en fijnen Sloeber fa'binanb/ en be? 
feïfë^oncn. 

IBibt? ben toeïïien tui; niet cn ttoijfcïcn / macr bafïc? 
lijk mciueu / bat aïïe bc gene / Die kcnntffe / toetenheit 
cnerperientic ban faken hebben / minder ftoarigheit 
fuïïcn maliën / ban on? onfehuïdig te berkïaren / en te 
abfoïberen ban be tegenfpoeben en inconbenicnten in 
be Beberlanbcn toe gekomen / cn ban bat bc frijoone 
grooteboozfpoct ber friber / i? beranbert en gebzocht 
in be uiterfïe fïabemije / armoede cn kattrjbigheit; ban 
baer af te bcfchuïdigcn ben boozf?. üaröinacl/ bm tori? 
lint men tocdcrom foriit te fïéïïen in fijn authoritcit/ 
metter bcrözukkmge cn bcbcrffenifTe banbenllanbe/ 
om hem te bergeïben / niet ban fijnen öienfïen (ber tori? 
keraï habbe hP brie en feer grootc gebaen/ norfjtan? 
fbube hp/cn be ’fljne/hen fribni/bc? meer ban genoeg ge? 
loont en bcrflen hebben / na hem trekkende aï batter 
biel / fonber iet ter toner hriieften ban fljnber lïtajcfïeit 
te laten) macr ban Den qnadeu cn inconbenienten / bo? 
benba'harït/ en baer mede anderen oozfake tegeben 
ombangriijkenteöoeu. 

<!&acr ter rontrarien men i? ba’getenbe aïïe onfe groo? 
te öienfïen / totonfiToba-grootrrrrhabe enachterberi 
gebaen / eenfameutïijkbie ban onie boozfaten; ja ook 
baiiDegene öiegcjïozbcn 51311111 ben bienf! en boo? be 
boeten ban ba* ïteiferiijkerjBajefïeit. Cn boben bien 
on? uit baïfrhcu/bcrfïcrdai cn ongefonbeerben redenen/ 
oozfaken en booz-fïcïïen / en bn manieren ban pzoccdc? 
reu/ aïïcïPrtten/ Hechten cn Cofïuimen contrarie? 
rende / (foo hier boo? / cn Ui; fckcrc andere onfe gefclj?if? 
tea /i? brtoefen gctoéefï) beroobenbe niet aïïeen ban ón? a. Blijkt 
fegoeöen/ macr ook ban onfereerm/ en ban onfen fo? ^ de «* 
11c/ b’toeïïi beide dingen 31311 bse on? toeerber5ijnban^"ei"eivcan 
on? eigen ïeben/ cnbat mtcmaïe ten achtcrderte en in en decü- 
5.i?ejuöit»e / nictaïleene ban on?/ macr ook ban fijne natoire, 
ïtoningïijkelBajefïeit / tottecbntraeten/ berbintemf? gefo”den 
feu / geloften en eeben / ban ber toelkcr mm geen arhte Procureur 
met allen i? nemende : b’tocïk 31331 foo ongehoo?öe O? Generael»] 

bitufe en onfcchtbecrbige faken/ bat het niet mogeïijken Hef°s 
toefen en kan/ fp en fttïïen en moeten (t’fïjnen tijde) dendtr 
noch oo?fake ban bric qtiaet? cn inronbmienten boo?t- den Meert, 
bzengen / bc toeïïie top cDodt bidden / bat fijn jBajefïcit mós. 
bérlirht metten Cobdriijkeii lichte en kïacrheit / mach 
inrhbt?btrhoebcn cnboozkotnen/ en in ber toaerheit 
berfïaeiidehaubriinge enbabm ban fijne goede en ge? 
troutoebienacrpcnonöerfatcn/ betorikc aï? nut’on? 
reri)tc belogen / berboïgt en gefïraft toozden: Op bat 
begautfrhclBereït mach mérken/ bat ïjet gme/ be? 
tothoch toe boozt-gefïrit mgefchieti?/ nietenpzoce? 
beert uitcr nigeborcnlfeit ban tljnöci' .{Bajefleic; macr 
boo: be quabe balfrije rappozten/ am-b?engcn min- 
gebingen ban ben genen / bic tot noch toe hem be toacr? 
geit hébben berbzaeit en berf toegen. 

Van dit Dagement 'vindt men ’t fommier in ’t IVBock, 
pag. 221. (i56.)' 

Het Dagement, gegeven tegen den Heere 
Prince van Orangien. 

ppiïip? bn ber gratieCob?/ ïtomug ban llafïïïïe/ Dage- 
1 ban 'Icon / ban ^zragoït ban Dabazre / ^c. Om menty- 
eerfïci! ban onfen Onirteacrber oft ^ergant ban toa?|“ssdve“B 
penen / hier op bcifocht / Jbaïut: Ban toegen onfen oranje, 
iieben en getröutom DcnBzacurcur gmmac'ï/1? on? 
bertoom getoeefï / hoe bat ïfeer ïBiïïmi ban Baffou/ 
Pzinrc ban ^zangint / ban toijïen hoogïoflijkcr me? 
nionrtt ïtcifer ïïacèlc bm lujffcm / oitfm pcere en Ba? 
ber (Dim Cob genadig ju) cnbanon? bahbmtöbeaf 

ban 



Tot de Hiftorie van P. Bor. l5 
banonfataenftpmattot onfe Handen ban hectoaats 
ober/ hadde ontfangenbriceerenengunfien/ alsgc; 
koren gctuccfï tc hebbai boor meöc-brocöcc ban onfen 
oiöre / genoemt at gcfïcït Baet ban onfen Badc ban 
Staten / at boort meet berfien ban bric at fchoone 
Staten / Boubcrncmcntcn at ©fficiat / te toeten/ ban 
öe Boubanpmaitat ban Boutgohgien / ^oïïanDt/ 
gedanöt atBtcccftt/ infgriijft£ ban een Bende opn 
naai ban onfen ordinantiën / üobat inca andere gtoo; 
te gunfien / daer tut ïjp mocht tnahen het groot betoom 
tocncncftimatie/ die’topattht ban Ijem geïjadt had; 
Den/ toaaomhP ooft te inca ongcitjfts foude gejjadt 
ftebben / banljcmteboegatandag dan eaien getoom 
toen ©affaèï toebrijoorde: cpoeïjtairé de fribcprince 
ftleine achtinge genomen hebbatde op fijneetè / en de 
cedat ban hulde en gcttdutoighdt / die hP hadde gedaen 
aai' #n^ / aï£ fijnen Oba-gcae / en ta faften ban 
Der ö?die / at ban fijne boorfj. fïatat en diatfïat / h<toi 
fotide gcfïeït hebben ’tpooft / Huthcuc / ©ordaa/ 
gnnfiige en ontfanget bande toederfpannigai/eebdien/ gaonjueeeeden / cp-roertge/ mnit-maftet'd atbcrtoccc; 

crSbnudec gemandcc eufie at todbaat: iDaitt af; 
foo tafiont na oud bectreft uit onfe Handat ban ha- 
toaeetb oba/ na onfe Bijften ban Zpaaigiat/ het boor- 
ttanenbanhem/ at fommigeandae/ getoeefi toab/ 
in handen tc nemen en te ufurpcren het gehedc betoint 
en regiment ban onfe boorfj. Handen ban IjcctoacttS- 
oba: £>oo hadde pn tot dien einde daer na tetoaftc i 
gdeit at boort-gcfïdt bde hamelijftc en fchadcïtjfte 
practijftcn / tot han friben foo berre bergeten te htö* 
bén / als ban te nanat refbiutic om de toapaten te acm 
beadai tcgai onS / at ons te flnitat uite boorfj. Ham 
dat/ ’ttorifthpnict en foude gcïaten hebben te doen/ 
dan bp faute ban dat middel niet geftadt te hebbat. 

boende onder de handt aïïe <0ffiacu / neffats onfe 
goede #ndafaten / dm haa af te ftcaat ban de affectie 
entrotitoe/ die fpaïtijtgaftoont hebben/ oud at onfe 
©oorfatat / ja ooft (dat toef boofa at afgrijfrijjftcr idj 
ottda den mantd at pretert ban da lldigiat/eu bp bal; 
fche perfnafien / dat onfe mehtfttgc toas (’t todft fp noit 
getoeefi at is) bandeSinquifttie ban Zpaengim inde 
fribc onfe Handat te braigen: Zoo dat door fijn baleis 
dtttge/ en dieegriijfte tmprcflïen / beïcbandefcïbeonfe 
©hdafaten haa fouden hebben gecoat attegat oud 
gerebelleat. 

Zonderlinge ooft / dat de boorfj. Prittce foude eafi 
hebben beclcit / gecorrumpeat en bectoeftt eaten groo; 
ten deel ban dat Adeldom / ftiïftd dat fp hadden ges 
maeftt babondat / confpiratiat en conjuratien / en 
daer bp geftoorat / ban maïftanderai te bcfchuddat 
at fiaft tc maften tegend ons / tn onfe ordinantie / die 
ban allen tijdat indefeïbe onfe Handen onda-houden 
aiachter-bolgttoareu getoeefi/ toefatde de bagadc; 
ringat tot dien einde gcmaeftt in fijn eigen huifeu / foo 
toef te Breda / alp in defc onfe Ztadt ban Bruffri. 

3Èa dat Ijpooft daer naec de boorfs. rcbcïlai hadde 
ontfangenthfijn befchut en faubegarde/ met belofte 
ban alle bnfiant: ^etoclfteooft hen hadden gcfïdttn 
toaoenen tegen ond / tnbafchctdcn pïactfen te ïDrlde. 

<2>at ooft öe boorf;. prince hadde gaadat aibpge 
{iaatdenüecrcbanB?ebaoodc/ Ipooft bande rebel; 
ien boorf5. om te fïerftcn de flaöt ban ©ianen tegen 
oud / hem hebbende gedoogt het tn-fchrijbat ban ©oïft 
en toapaten/ in onfafiadt bauHnttocrpat/ tcutocl 
toctat at aaifien ban eaten iegeiijften (contrarie de ftïa; 
re ordonnantie ald öoat nicutoeïijft gemaeftt at gepit; 
bïicecrt) en het fchcprn der feïba na de boorfj. fiadt 
ban lianen / met aïöerhande munitie ban Oorloge: 
Bcrfiende ooi» den feïbat bau Breöerooöc ban fommi; 
gc fittftften gcfchntd. 

vDaa toe geboegt / bat de bcorfj. Priure hadden ber; 
boden fontntige ban onfe fieben en pïactfen ban geen 
garntfoat tc ontfangat/ban onfent toegat/en onder an; 
bere/ in onfen Hande ban Seelanöt/ aïöaa l)P hadde 
gefonden Idollt erpred / omdatimietencmai'/ endaa 
door ons uit tc fluiten/ at tebcïettai onfe paffagic ta 
fZcc. 

€n bat de booif?. ppnee / gefondat pijnde in onfe 
boorfv fiadt ban Hnttoèrpai / om te fiillat öe tronbïai 
at oproerigheden dtp ©oïfts / foude in der feïbec fiadt/ 
uit fijn eigen authoritcit/ at buiten fijnen ïafi toe-ge; 

laten en geaceordeat hebben degeheeïc oeffatingeban 15-08. 
alle fecten / fóndcr ondcrfchcit / en den Zeaarifen 
geconfeitteat pet boutoat ban bele ïtaftnt at Confi; 
poriën / die ooft mettet dact3ijngemaeftt: IPaecuit 
gebolgt 51311 de inconbeniattat en bangieren die elft 
tocet. 

Bedoogcitdc ooft dat mat bede lichtingen / bagadc; 
ringen at coïlectat ban penningat / die daa na foiiden 
ge-empïoieat 31311 tot betaïingc ban de onthotidinge en 
fondpat der boorf'5. Hicdcn banOorïogai. 

boende boort mea andaeacteii/ die onfe boorf5. 
Prontrair in tijdat attoijlcn breeder fat baftlarat at 
doen bftjftcn iS’t noot; aïïe gada tendaende tot fijnen 
boorp. boornemat / en om dooj dtat iniddricn te ufur; 
paat op onfê boorf'5. Haitdrn / en na hem tc nemende 
aurijoriteit/ die 011^ aïïeat toc-brijoort / ’ttocïfte ito; 
toitïyft toace crimen lïéÊe Majeftatis, niet badracg; 
baa onder diffimulatie/ maa bcrdicnatdcfiraffp/ at 
eremplareSnfiitic/ foohpfetdc/ bafoeftatdc baton- 
fe beliefte 3p / hem tc gunnen probific crtmtttèue / tn ful; 
Itefaftendienende/ tegntdeboorfs.Prince ban#ran; 
giat / met cïanfe ban autliorifaticn. “ 

iPaaont foo fs ’t / dat top defefaftatoba-gemerftt/ 
nbebrien/ atcommittaen bpdefen/ dat gijpten ba; 
foefte ban onfen boorf3. itaet en Procureur gencrari/ 
bathoonder/ at met aïfulfte hulpe ai bpfiandt/ als ghP 
fïïït binden brijooraide: Baugt at grijpt bu denhalfe 
den boorfj. Prinee ban Orangicn / toaer dat ghp dat 
friben inde boorfv onfe Handen ban hatoaerts ober 
fiiitftonnenbmdat/ enden friben boat at grieit on; 
dabaficat fritac betoaeaitfTe/ tn der gebanfteniffen 
ban onfen pobe / in onfer boorf'3. fiadt ban B?utfeï/ 
om tc recht tefiaat boor onfen feer ïieben at fea ge; 
troutoatpebe at Bidder ban onfa €>rdrc / boor m\é 
Boubanatr en ïtapitein genaari ban onfe boorfj. 
Handat ban hatoaerts oba / den ïpatoge ban Hiba/ 
.IBarquis banCoria/ (|c. daa toe bp ons fpcaaïijft 
gecommitteat / en te ontfangen firaffe en correctie 
banfïjtte boorf5.feiten/ delicten at confpiraticn/ na 
griegcntïjeitderfriba/ at gritjft naa rerijt en redene/ 
in fuïïtcn fafte fal bebondat toorden brijoorende. 

<icn foo berre ghP hen friben niet en liond bangat 
nochaattafiat/ daegt en roept hanbn edirteen opat; 
bare boort-rocpnigc / op de pene ban den rcutoigcn 
Ban/ en babcurtc ban goede/ te comparam in pafoo; 
nc binnen drie bijftien dagat naefi ftomatde/ ban den 
torilicn gijn hem fitlt afTigncrat / d’eafic 1 j dagen/ 
boor beu cerficn dag: d’aitda bgftïjint dagen boor dat 
ttoeeden dag : at de dade bijftïjtnt dagat boor den 
Icfienaipaanptoircndagbatt rechte/ fonder andere 
tc batoachten/ boor onfen boorf3. Pebc den^ertoge 
ban Hlba/in onfer boorf3. fiadt ban Bruifri bft tn alftii; 
fte andere pïaetfe/ al^ hP $$ ban in de boorf3. onfe Ham 
dm ban hertoarrts ober toefen fal / ont tcauttooordm 
op aïfulfte eindm en concïnficn/ aïb öe boorfj. onfe Pro* 
cureur gaicracï tegat hem fal toiïïen ttnnen en ftiefat: 
jpiöts öe boorfj. fnten at andere/ die ïjp / ten dage 
dienende/ tot fijnen ïafic faïtoüïcn pioponcrra en bi}- 
breugen/ at boort te procederen/ en fiat ordmeeren/ 
foo behoren fal: pan toacrfehontoatdc / dat / foo ba; 
rchuniftaiftointtcncafim/ ttocedai/ norijderbat 
at ïefiat bijftren dagen / mat in ftjtider abfattie faï-p.ra> 
cederen/ gcïijft in aïfulfte faftat fal beljoorcn/ at ten 
friben dage behoorlijft / ceitificaendc onfe boorfj. =Pcbc 
denPatogcbau?liïba/ ’tgate ghp geöviai fait heb; 
ben/ den toeïften ton bebeim/ en miöts de redenen 
boorf3. fpeciaïijft committeren/ dat hP partpat/ die 
grijbort / doe en adminifirae goct ftort rccïjt en Sm 
fiitie/ foo in griijftc faftat behoort, ojnidatïjp/ in ge; 
balie bande faute en contumatie des buorle.prmecu 
ban Oraugicn / boortS-bauc tottcbaftïarïïigcban dat 
boorf'3.Ban/ at declaratie ban der boorf3. confibea; 
tint at anderfinë / foo hp na rechten redene/ in fnïfte 
faftat fal binden brijoorende. Bn ban’tfeïbe tc dom/ 
gebat ton tt bolle macht / autoriteit ai fonderïingc be; 
bel. 

Ordineraidc at bebeïende aïïe onfe Sufuncrs / Of¬ 
ficiers at Onderfatai / dat fp u ’t fribc doende / crnjïe 
lijft berfiaen at obediarn / at tt gebat ract / hulpe / bp; 

I fiatit m gcbaugatifTc / is ’t noot / at fp deb ban u ber; 
' forijt toorden; IPattt ons alfoo belieft. 

On 



Byvöegfei van Authenc. Stukken, 

15-68. ■ I aïë run te cntpïoies j^g 
jïtci* memoden ben ïïtU ’ 
loning/ inpnjBcefïcrS: 

ïjct bcarf5. ^agcmcnt eitCjrüïbict/ ’ttocïP bg «o^j ^oa pabbc iP berfióopt Dat fijne jipajcfrdt / DieiPpabs 
baar fafitoorbm/bgcbirtcm openbare uitroepmgc/ op; begetoaafdjaut (foo iP oofigcbaai pabbc / De Patas 
De bailïim ban oufm bcorfr. pobe / in Defe boor?}. nnmc ban panne/ aï£ boen negente) bat iPtnbefm 
fïabtban^Krfeï/ pïafcpehöc op De poorten ban Dm mijnen Craeffepap Pari j^afipu toaë gePomen / ornfcs 
fcïbenpebeCopie banbefen tcgcntooorbigm/ niibtsf fieremijne uootdijfiê fafim/ regarb nemcnöe opnirju 
gaba# ban uturn erpïeite / ni DoenDe De mfinuat# getroutoigpeit en bègéeric / niet onDer-gdatcn en fouDe 
ter ï'cfïer tooonfïeben bes boorfj. pjinem ban Ctam; pcböcn / ban mg foo bdc gimfïen te fietopfen / ais ban 
gim m brfc onfe SLanben/ ai oofi pïafificn De gcïpficj mg te gebtebot / tuact in ifipcni bienfï foubc pebben 
Copiraopbeïiïecfi-Dcurai/ m uortalen banbcrppiisj mogen Doen (’t todfi ifi aïtijt pabbc bg mijnen boorfj. 
ripadfïa* Pcrfiai alDacc, on öatpg Des geai ignorantie 23riebcn ban aDbatentien geprefentrat) oft immer# 
en kan prcteuDaen: £>v ban fnïfiet firaept / inacpt/ tatmtnfïcn/ Dat ifi ban u fouDe pebben bcrfïam/ Dat 
cntoecrDen / alë oft pet gebaen toacr aai Dm petfoon De memingc ai intentie ban fijn boorfdbcjBajcfïcit 
ban Den boorfg princc ban örangicn. __ j toare getoeefï / Dat ui mijne fafien alpïcr fouDe beda- 

en 
gmtuoorDigc. Cn toant anöere 5pn gecommittccit om ftnfë intentie gcaDbcrtcett pebt. Ciitcrtoijïcn iïi aïtijt 
te proccbercn tot Dcc optefientnge Dct gocDen / De? boojs batoacptaibe ben getoeefï / niet grootcr gmegaitpat/ 
fciDén ban ^0tangicn/foo en fuïtgbuuDr^ niet moeien. De bebrien ban fïjnöa boorf?. fpajcfïcit / ben ifi ges 

Ccgebai in onfer boorfj. fïabt ban 25riufd / Dm 19 toaerfepout getoorben / Dat men pcm beeft berboröert 
Dag ban ^anuacio / in ’t 'jjfacr 01# pccrcn / Ditifmt ban tegen mg te proeeDcrm/ bg aentafïinge ban mijne 
bijf ponbert / febmentfefïig / ban onfc öpen/ tctocs peaïijfipcbeh/ EanDm en <6öebai / en Datnocp <X' 
ten / ban sbpaengien / ^taiieii / |c. ïjet Dertbimfïe / ai j ga* is / bp uitroepinge onDer Dm name ban Dm Pros 
ban „pape# / ($e. “pet bijftïpenfte. ! mtem* Unierad / toefenDc boï ban baïfcïjc en onbets 

Onbee front gcfdrrcbr.i alDuS: 23n Dm 'Üoiiing. C11 Dragdijbe caïoninien. Cu Daa- naa* nacb bu appre- 
geteiient / jPesDag. Cn befegdt niet tooDm lüajjc op; fjenfiepan mijnen ^one / Dim ik geiaten ïjaDDe te Sis 
enbdmfïeerte. 

Copie van den Exploitfle des Deurwaerders 
en Executeurs. 

T 7 3it iitad)tc ban De openc 23ucben ban ^5agcs 
rnmte / petfoneï / Daer af De Copie ban Uiooröe 

te bjoorDc boben gefebreben is / ïjcb tb j^rancoiS De 
ïtnibbec / ^DmctoaaDcc orDinanS ban Den fecteteii 
ai graoten ftaöc / op pcDcn Den 14. ^aniiaai / 1567/ 
ten beefodte en ta mfïantim ban mijnen pecrc Den 
llaet / en procuteite genaaeï ban fïjnbet jpajefteit/ 
inipeaantbanDim/ mn gcbonDcn opDcbaüüm ban 
Dai Pobe bmnrn 23,nnfd / tm df uuccii boor niiDDag/ 
oïbiaei’ iïi / ea*ftï)ebbaiDcDooibïafctiDcCtonipetten/ 
pebbe mrt ïmDcr ftemmen en openbare uitroepinge ge^ 
ïcfm De boop j. openc 23?ieben. C11 uit braept ban Dien/ 
ban iuegeu fijnDer IBascfrdt / geDacgt en geroepen 
iPiïïem ban jèaffou/ ppnee ban örangien / te Uomen 
en compareren in perfoone binnen Drie bijftïricn Dagen. 

3Dacr af D’ecrfle 5tjn fuïïen Dm 9 f cb,marÜ5 De ttuees 
De 15-Dagen Dm a^Dcr feïberSPaent; ciiDc Derde en 
ïcfïe 15 D'agm / peremptoire ban redjte / foitDcr aiiDcrc 
te bertuaegten op Den n Dagban Jpccrtc Dacr na bob 
gciiDc: Cm Dat boo: Den ï)oogai en niogmöai pertog 
ban Hïba / iDarguis ban Coria / (|c. i/iiDDcr ban Der 
OjDjc / Coubancur en üapitcni generad boor fÊpiDcr 
boorf?. jBajefïeit / in De fdbc fljnöer peDerïanDen/ bón 
ncn’Dcfcr booifj. fïaDt ban 25ruifeï/ of in aïfuïïren anDc# 
ren pïaetfe / ais De fdbc peac pertoge Dan toefen faï: 
€>p De pene ban Den ecubiigen 23an / ai babetute ban 
Dai goröai Drë f'eïfS priiice ban Öraugicn. C>m te ant# 
bjoorDm op ftiïfic ciuDen en condufiai / aïë öeboorf?. 
Procureur generad impetraut / tegenpbem faï bnliai 
nemen en ïiiefen. Cn baortp meer / aïS bLrccDa* in De 
boorf,. opaie 23ricbni irï berijaeït. 

Ccöaen ouDer mijn ïjanDt-tebai / ten Dage / maaiDc 
ai iare boorfv 

<ÓiiDa fïont gefebrebat aïönS: Ceeoïïationeert en 
bebonDm accorDeraiDe / bp inp ai getebmt/ 

Knibber. 

Volgt hier d’\Avtveoori des Frince?z va?i Oranje op de brie- 

uen van TOagementen van den Procureur Generad, vielk 

SlniTPOort wy hier achter latesi‘j dewijl’’tgevonden <wort 

in P. Bors lVBoek. pag.212. (157. ) 

Antwoordt des Princen van Oranje, aen den 
Hertog van Alva, op fijn Dagement. 

\A pn pcerc naDieii mijn fianDdttigcn cn actiën bons 
ncn genoeg betuigen/ Dat Ut / feDat mijn joiiiu 

ben/ ohiiiamaeïpte beterDienfï temogen Doen/ Den 
ïtoniug / aiDmSlanDe: JBaaaf iït feer ben bertuons 
Dcrt getueefï / ai fieeft mg tod breemt gcöorgt / Dat 
moi in fuïïicr boegen ïjccft gauoceörert tegen een ban 
nijjndcr quaóteit / bagetcnDefoo fiaefï De grootefons 
DaïingeDiaifïen/ foo tod bg mijne Boorfaten / aïsbg 
mggeDacn/ niin’tbgfonDerooïigeDuereiiDe Defe ïcfïe 
troubïcn. BbDtS Dai tneïóai / en toant ibreDmcnat 
goede genoegfame jufnficatien ïjebbe / om te fbnbaai 
entebetoijfenmijnanfcfiuït/ cn pet ongcïijït Dat men 
mg / Dcfeii amgaenDe / DoenDe ip/ De toeïiie óï baïjouDe 
tot fijnen tijDc ai pïaetfe. ^oo ïjebbe iït tegaitooorDeïijïi 
todtoiïïcn in ïjacfïen anttooorDcn Dm boorfg Proms 
reur Ceneraeï/ en boor D’egpiratic banDni grprectpis 
tcabcntcmiijnc/ mg geprefigcat / pan baPïafmen 
bctoijfeuDe nuïïiteit/ en anDerc reDatai Die iP pebbe 
tegen fijn dagement. C>p Dat men niet en bnifie Dat 
iP mg fepuïbig Paine / of Dat tP niet cn mciae mijn 
reept te baboïgen/ footfi fcïbe ma reDme faï bniben 
gefbuDcat. ÏPaeraf iP ooPaant (mijnpccre) De im 
fntuattepebbetoiïïcn boen/ upter meDe óbafcnDenbjc 
pa Dobbel ban Dat Saricbe / DicniP Dai boorfj. Procm 
reur peb gefepreben f op Dat bg ignorantie tegen mg/ 
ofte pet mijne ƒ niet borba en toorbe geattcmptccrt oft 
geproteDeat / Dan men namadS met reepte en faï fiom 
nen fufïïiieren / tot Den toeïPentï* neep eenp pope mpn 
berpadtepebben. Cu toant Defe nergens anöers toe 
cn Dioit / foo biD iP 45ob / Dat Pg u (mijn pcerc) in ges 
fantïjcit baïeene/ Dat u faóg iS; Cu mg/ Dat mijn 
Princc reus mag na Der toacrpeit bafïacn De opteeps 
tigpeit ban mijne panDeïingen er. artim. 

Hit sDifiaiborg Dcfen DerDcn jDartii / 15Ó8. 
Der fïont gcf'eprebai: U IPeDe-brocDer Cuiïiïaume De 
.PafTou. 

€11 op ben rngge: eden mijnai Peere / mijn Pcerc 
Den patog ban Bïbcn. 
Extraót uit desKonings brieven aen de Gouvernante 

1565 geibnden, met de lelie Refolutie, rakende het 
ftuk der Religiën. Dit vintmen by Bor in V1 Boek. 

pag. 52. (i2.) 

Brief der Gouvernante met het voorfz. Extradl omge- 
fonden .Defe vint men in P. Borsl Boek.pag. 32. (25.) 

Requeft der Edelen. Siet Bor in’ 111 Boek.pag. 58. (41.) 

Dan volgt het Apofiilder Regente - 't -spelh wel by Bor in fijn 

11 Boek pag. 79- (42.) gevonden wort, snoer niet foo 

volkomen, als het hier by den Prins van Oranje wierf 

uitgegeven j rveshalven wy Vfelve hier ter neder feilen. 

Apofiil der Regente op het Pvequeft der Edelen. 

H?ïapoagpdtberfïaaipebhenDe/ toat berfoeptoi 
begeert toojt bg pet gene Dat in befcr trequefrc fïaet 

be 

\ 



Tot de Hiftorie van P. Bor. l7 
f68. begrepen/ ïjeeftboa?ïjaergenomen/ fijner ffêajefïeit 

fuïlté t’ontbieden / te kennen te geben / m te ceprcfm? 
teren / en bu der feïbcn aïïe ïjaer debooi te öoene / diefe 
faï kunnen gedenken eenigfin^ temogen dienen/ om 
fijn&oningïykejflBajefleit te betoegen en te trekken/ 
om te accorderen ’t gene dat de tfrmonfïranten bcrfoc? 
kende syn: detoeïke ook niet ankert en keïjooren te 
bcrïjopen/ ban toat fijnte aengeboren en oude goeder? 
ticrenïjcit toeï ketaemt en geïijkformtg i$j hebbende 
ook ïfaer ïjoogïjcit aïreefê / eer de boorfetde ïiïemon? 
fïranten te ïjobe comparcerdcn/bp affifrcntie en adbijfc 
ban de <£5otibernemté ban dcnProbincicn ban den Han? 
de/ de ïw&drtg ban derfden/ en die ban dm lladc/ 
neffenj? ïjaer toefende/ onledig gctoccff cngedaeïjtom 
te maken eeuige moderatie da pïaccatcn/ op ’tfeit 
da 0eïïgim / om de feïbe fljnre üoningïijke JPajeffcit 
te repjefenteren en oba te feinben. Hoekte moderatie fp 
baïjoopt bat fuïke bebonden faï toerden/ datïjrtneï? 
kerïtjk daer mede redekjker toijté faï moeten genoegen 
ïaten. €n obmnitö d’autïjoriteit ban ïjaer poogïjcit/ 
geïijk até de ïSemonfïranten feïbe toeï merken en bc? 
grijpen konnen / ïjaer niet foo toijt en flcekt / até om te 
mogen doen fdfjorffén en opkonden de 3mquifïtic met 
den pïaccatcn/ gelijk fp begeeren: ook dat ïjet nia gort 
en toaer/’t Hand fander ordinantie oft gebodt/aengam? 
de de ïïeïigic/ te ïaten / fob baïjoopt ïjaer poogïjeit/ dat 
de föemonfïcanten fuïïen te bieden 5fjn / até dat fp tot 
fuïken frjne até boben/aen fijn.ïH^ajcfteit fenbe/en te toij? 
ïe men na de auttooorde bertoacïjtende té / beforgc / dat 
foo toeïdeSfnquifitctïrcn (toaerder tot nu toegetoccff 
3jjn) até de #ffïcter£ / refpeetibekjk / diferacïijk / en 
bpmaniaen/ in ïjaer offieim booitbaren enptocede? 
ren/ fuïïté dat niemant geen reden ïjebben en faï om 
daer oba te kïagen. 25rtrontocndc ook ïjaa poogïjcit/ 
den boorfeide ticmonfèrantc / datfe fjen dia boegen ïjcb? 
ben en d?agen fuïïen/ datta ban geenen noodc toefen 
en faï / andaflnb daa inne te ïeben oft te ïjandeïen. 
«tfjndeïtjk dat ïjet toeï te baïjopen 3p/ mit| de goede 
ljuïpe / en ïjet debooj dat ïjaa ïjoogïjcit bp fljnre fPaje? 
fleit doen faï/ dat de feïbe faï te bjeden toefen dan der 
pïactfcn ban der ^nquifitic / daa die té / ook te ont 
flaen / na dien dat men ïjaft konnen daer bp maken/ 
dat aïrcctd berkïaert té op de ftequeffe der ïjóoftffcden 
ban25rabant/ dat de fcïffïe daa mede nia en fuïïen 
bef toaat toerden. €n faï ïjaer ïfoogïjcit foo becï tc fïou? 
teïpaen brpïijka die fake bnffjurcJBajcfïeitbcrbor? 
beren / ten fuiken fijne en effcetc/ até boben / dat 3p 
ïjout boen certein / dat der $5emonffranten baffe boa: 
nemen en meininge té / ban niet nieité op te brengen in 
da oude Ülcïigie / die in de Handen ban ïjcitoaafk oba 
gekouden en geobfcrbeat tooit / maa de feïbe te ber? 
anttoooiöenmte obferberen/ foo berre até fp imrha 
konnen oft mogen. <ö5edaen bp ïjaer ïjoogïjeit / tot 
S3ri#ï/opdcn ódagbanUpriï/1363 boor pacffcfjcn. 

Brieven van verfekertheit den verplichten Edelen gege¬ 
ven. Defe vint men in P. Bors 11 Boek. pag. 96. (6y.) 

Brieven daer tegen by de geconfedereerde Edelen der 
Regente gegeven. Siet P. Bors 11 Boek. pag. 97. (68.) 

Brieven daer op by de Regente aen de Raden en Heden 
gebonden. Siet P. Bon 11 Boek. pag. 97. (69.) 

Brief des Konings met fijn eigen handt aen 
den Prins van Oranje gefchreven, over- 

gefet uit het Spaenfch. 

T 7 leenbrief banden rrbij. JBei/ ïjebikmrt goede 
^ genegentljeit ontfangat/en daer na den genen/dien 

gï)P mn ïjebt gefcïjreben den riiij,3Iimiué/m ïjoctoeï dat 
gïjpfuïtaïrede mogen baftacn ïjebben door’t gene ik 
ïjebbe gefcïjreben aen mijn fuflere/ de kïcine redenedie 
gkp ïjebt om te peifen ’t gene gïjn mp fdjrijft in utocn 
brief ban dm ^ 7 jttei / maa ea fjeeï dim contoarie: ni 
boortoaa/ ïjet té feka / dat gïjn u fea foudet beduegm 
achterdenken nemende/ dat ik uniet boïïiomcïijk en 
foude betroutom: €n aï ïjadde iemant ncffnis mn con 
trarie officie toiïïcn doen/ foo en bcnikfooïicïjtbecr 
digniet/ Dat ikfuïk£foudegeïooft ïjebben/ ïjebbmde 

foo garoten erperientie ban utoa grtroutoigheit / en 1 
ban utocn dimfïcn : daaom maigt git brneïijk fuïk 
achterdenken ïaten baren / eniiruffm op de 2$pehcn/ 
die ik / dien acngambc /11 eatijden heb gcfrijicbcn / en 
op « toerken: • en niet ïetten op het gene dat eenige / die 
mogcïijk bpanden jijn ban mijnen dimffe en utocn toeï? 
baren / u mogen te berffacn geben. 4rn acngaendc den 
oorlof dien gïjp begeat om 11 ffateu te baïaten / mp ia 
ïeetdatufakmpartirtiïia 31JÏ1 ai fuïken ffart aïp gïjn 
fegt: lïöaer toefende de faken ban dicnïandc/ in der 
boegen/ foofn31)11 gelegen/ en kan ik niet gelatenu 
tefeggen/ dat hetgeen reden en toare/ dat fuïke pa? 
foonen aïö gïjn jijt / inden toeïkmikmn betroutoc en 
gcruff ffeïïè/ dicberïaten/ bpfouöer nadien tkfoober' 
re ban daa ben/ macrtoaerccrbeïjoorïtjk/ dat de gé? 
ncbic in hare huif entoaren/ toe kepen tot defe n noot/ 
en hen empïoieerdcn in’t gene daa fp toe herbonden 
5tjn: geïijk gïjp tegmtoooidcïijk gedaen hebt / gacndc 
t’^Cnttoerpm / daa ik groot contentcmcnt af geïjadt 
ïjebbe / en ben toeï berfekat / dat gïjn aïdacr dom fuït/ 
aï het gene dat meeff faï toefen begtiaeinbooi mijnen 
dienff/en boor de ruffe en bcrfekatlje it ban fuïker fiadt/ 
en ban den Handen / m om tc bcrfïen op de ongereneït? 
heden die aïdacr jijn fuïïen/ geïijk ik u dat betroutoc/ 
en toeï erprefTeïtjk u beïafle: en toect toeï/ dat gïjnn 
nia audeité tïjooncn en fuït/ dan ghp n aïïe u ïeben ïahk 
getoont hebt. €n op dat ghp mengt flen ïjoc brpcïijk ik 
metnhandde/ en toiï ik niet ïatm u tefeggen/ dat 
men hier beïe heeft gefprokm / ban dat u 25ioeda hem 
ïjccft gebonden in öc faken die aïdaa omgacti / en toant 
ik niet en kan gcïaten ban dep fea te geboeïen / foo be? 
ïaffiku/ dat gïjn beflct toot remedie dacrinnefou.de 
mogen genomen tooiden / om niet booider te gane / en 
’t feïbe ffiït. Cn dunkt u dat (jet nut 30/ hem ccnige 
dagen ban u te dom / boa ïjrt. 

lïiten 25offcïje ban ^egöbia / dm eetffcnHuguffi 
1566. ohctcïient Pïjiïippe. 

Cn op den rugge / ^ten dm Prince ban «©cangien. 

Daer op volgen de Brieven vanFrancifco d’Alava des 
Konings Ambaflfadeur ihVrankrijk aen de Regente 
gefonden j, die by Bor zijn te lejèn in fijn 11 Boek. pag. 

io9- {!!■) 

Brief des Princen van Oranje aen de Regente, van dato 
den 24 Januarii 1565. Siet Bor in’t 1 Boek. pag. 33. 

(*3-) 

Antwoort der Regente. Siet het 1 Boek. pag. 34. (24.) 
'ï ' }[. 

Eindelijk volgen e ent ge Extradfen uit fommige Plakkaten , 

op het Jhk cler Religie gemaekt, vervatende de hard til e 
en aenjlootelijkfle punten die men vinden kan in V Plak- 

kaetboek van Vlaenderen, ook by Bor in ’t 1 Boek. pae. 7. 

13. (5. io.j &c. 

Tot het IV Boek. pag. 221. (157.) 224. (138.) 228. 
(162.) 

Op defe plaetfen 'Vindt men dl Indaging of Befc huldigingen 

en Verantwoording des Graven van Hoogjlraten, niet 

dan fommierlijk en (luksgevjijs: ’t welk ons beweegt, eerfi 

d’ Indaging^ en daer na’t geen de gemelde Graef daer te- 

gens tot fijner verdediging p in de Franfche Tale, in de 

maendt van May des jaers 1368. heeft uit gegeven, hier 

van woordt tot woordt ter neder te feilen, en de Neder- 

duitfche vertaling, ten dienfi der genen, die der Franfche 

fprake onkundig zijn, daer by te voegen. De Brief van 

Indaging, begrijpende de Befchuldigmgen > luidde gelijk 

volgt. 

Copie des lettres patentes d’adjournemnt perfonnel mpc- 

trées par le Procureur General du Confed de crime, Lettres 

Maiftre Jean du Bols, contre Antoine de Lalaing dïijour- 
Comte de Hocftrate. nement 

J perfonnel PHilippes) par la Gracö de Dieu, Roy de Caftille, 
de Leon, d’Arragon , de Navarre, de Naples, de toirie^e"' 
Secile, &c Au premierNoftre Huiflier,ou Ser- Lalaing 

gentd’Armes, furcerequis, Salut. Delapart deNö- Hodlratlf 
(C) tre °c rate 



28 Byvoegfei van Authenc. Stukken, 
* <68. treamé 6efcal Confeiller & Procureur General,Nous 
' a efté remonftré. Que: non obftant les grands honneurs, 

l° queMelfire AntoinedeLalaing,Comtede Hocftrate; 
auroit receu de Nous; dez fa premierejeuneffe ; en plu- 
lieurs manieres & endroitz: comme 3 Chevalier de no- 
ftreOrdrey 6c d’une Compagnie de nozOrdonnances: 
outre plulieurs notables 6c belles Ambaffades; ou il 
avoiteftéemploié versl’Empereur, 6c ailleurs: parou , 
il fe pouvoit bien appercevoir, de l’affecfion que lui 
monftrions; 6c que Noftre intention eftoit, dé 1’ad- 
vancer fuccdfivement, a autres Charges plusgrandes. 

33 Toutesfois ; oubliant le tout: 6c desvoiant de la tracé 
n de fes Predecefleurs ; qui fe font tousjours portéz a 1’en- 

droit deleurs Princes naturels, comme bons 6cloiaux 
5» Valfaux: s’eft du tout adheré, 6c fecondé, au Prince 
5) d’Örangesenfes defieins ambitieus, aidant a promo- 
51 voir la rebellion ; qui s’eft veuë depuis deux ans enga, 

3- 5? en Nos Pais de Pardega. Et premierement: a tenu en 
55 fon Chafteau de Hocftrate, plulieurs fufpectes Com- 
55 munications, 6c praótiques3 avec ledit Prince d’Oran- 
5) ges, 6c autres les complices. Dont; tous noz bons fuietz» 
5> fe font fort fcandalizéz 3 6c les mauvais ont dreffé les 

4’ „oreilles ,6c prins occalion, de penlëraNouvellitéz. La- 
5,quelle, leur a efté encores donnée plus grande; paria 
55 Prefentation incontinent enfuivie, d’une Requelte de 
» quelques conjuréz en grand nombre, 6c avec 1’infolence 

5- 5,6c arrogance, que tout le mondeapeuveoir. Qui, non 
5,feulement n’ontefté admoneftéz du dit de Hocftrate; 
55comme il devoit bien avoir fait, fachantquec’eftoit 
5, contre Noftre intention: mais au contraire3 eii auroient 
35 eftéconfïrméz, advouéz, 6c accompagnés en Banquet 
3> Public: ou il s’eft ouvertement declaré, par toutes fes 

' • 33 aétions, eftre des leurs. Ce que, bien tot apres il auroit 
33 monftré plus, par effeét. Leur dorinant Confeil, 6c per- 
3,fuadant3 de preiënter iterativë Requefte: a fin que, 
33 toutes les forces extraordinaires3 feul remedepourcon- 
33 tenir les Pais en tranquillité; fuffent caflées. par oti, ils 
„ peuffentpluslibrement, mettre leuremprinfesenexe- 

8. 33 cution. Et eftant depuis, en Noftre Ville d’Anvers, 
,, avec ledit Prince d’Öranges; ou Ion lë confioit qu’ils euf- 
„ fentcontenu le peuple en Noftre obeilfance, 6c Devo- 
,, tion, y auroit fouffert une infinitédes chofes abomina- 

9- „ bles, 6c enormes. Et entre autres 3 qu’on enrollaft pu- 
„bliquement, 6cafonfceu, Gensdeguerre, pour leSei- 
„ gneur de Brederode; contre Nous. Èt que 3 Ion les em- 
„ barquaft, avec toute forte d’armes; vers la Ville de Via- 

Vo. „ ne,en noftre Pais 6c Comté de Hollande. Outre la fa- 
,, veur, qu’il auroit ordinairement monftré; a ceux de la 
„ Commune,s’eftans mis pour la proteélion defdits Con¬ 

ti. „ juréz. Et uiürpantfur Noftre auétorité. Et celle; deNo- 
„ ftre Tres chere 6c Tres aimée Sceur, la Ducheflë de Par- 
„ me, Plaifance, 6cc lors Regente 6c Gouvernante de 

12.6.,, Nofdits Pais de pardega. Vers laquelle, il lé feroit tous- 
„ jours porteincivilement; 6c avec peu de refpeél. S’eft 

51 „ advance; de faire publier un Edict en Noftre Ville de 
14 3, Malines. De fon auciorite privée 3 fans charge;6ccon- 
I „ tre 1’intention de Noftre dite Sceur. Par ou, une partie 

,, de la Commune j s’eft desbordée tant plus 3 6c a prins 
„ plus grande licence, defairece, que bon lui lëmbloit. 
„ Incitant ledit Comte, le Magiftrat d’icelle, a delobeif- 
,, fance: 6c nomméement, ceux de Noftre ville deLie- 
„ re3 a non recevoir Garnifon,de par Nous; leur efcrivant 
5, Lettres, 6c envoiant Gentils hom mes, expres a ceft ef- 

17. „ feét. Et en fin; traitant en N oftre Ville de Teremonde ; 
„ avec ledit Prince d’Oranges, 6c autres fes Complices; de 
,,prendrelesArmes: pour nous exclure; ou celui, que 
„ Nous en voierions de Noftre part, en Nofdits Pais de 
„ pardega. Cc que; ia paffe long temps, ils auroient con- 
„ clu parenfemble. nes'eftantl’execution enfuivie, li non 
„afautedemoien. ®hii Jont toutes chofe, avec beaucop 
„ d’autres, qui fe declareront, 6c verifieront, alencontre du 
„dit Comte de Hocftrate, en tempséclieu; de Vaflal 
5, defobeiffant, 6c rebelle: 6c pour lefquelles; il feroit 
„ tombé en crimes de Lefe Majefté 3 6c merite chaftoy, a 
„Pexemple d’autres: ft comme il dit. Requerant: que 
„ Noftre plaifir lbit; de lui accorder Provilion Crimi- 
„ nelleconvenable,alencontredudit Comte deHocftra- 
,, te: avec claufe d’Auétorifation. 

Pourceeft il. Que nous 3ces chofes eónfiderés: Vous \ <ok. 
mandons, 6c commettons, par ces Prefentes: Que: ala 
Requefte de Noftre dit Conieiler 6c Procureur Gene¬ 
ral, expolant; 6c avec telle aide, 6c aftiftence, que trou- 
verés convenable : prenés 6c apprehendés au corps, le¬ 
dit Comte de Hocftrate; quelque part que trouver le 
pourrés, en Nofdits Pais de pardega. Et le menés & 
conduifés, foubs bonne 6c feure Garde 3 es Prifons de 
Noftre Cour, en noftre Ville de Ëruxelles: pour eftre a 
droit; par devant Noftre Tres dier 6cTres feal Couliri, 
Chevalier de Noftre Ordrc , Gouverneur 6c Capitaine 
General pour Nous, de Nofdits Pais de pardega, le Duc 
d’Alve, Marquis de Coria, 6cc. a ce par Nous, fpeciale- 
ment Commis: 6c recevoir Punftion , 6c Correétion, 
defdits Cas, Crimes, 6c Confpirations: felon 1’exigen- 
ce d iceux 3 6c comme, en raifbn 6c equité, en tel cas ié 
trouvera convenir. Et fiprendre neapprehender nele 
pouvés : 1’Adiournés, 6c Appellés; par Edit, 6c Cry Pu- u 
blic : Sur peine de Ban perpetuel, 6c Confifcation de ce 
Biens: Acomparoiren perfonne, dans trois Qinnzei- « 
nes, prochainement venans. Dont la premiere Quin-^ 
zeine lui afligneréz, pour le Premier jour; autre Quin- « 
zaine pour leSecond jour; 6c la Troifteme Quinzaine,« 
pour le dernier 6c peremptoire jour de droit, lans atten- « 
dre autre. Pardevant Noftre dit Coulin, le Duc d’Alve. « 
en Noftre dite Ville de Bruxelles 3 ou en tel autre lieu > 
quelörsil feta, eidits Noz Pais Bas. Pour refpondre; 
lur telles Fins 6c Concluiions, que Noftre dit Procu¬ 
reur General, voudra contre lui prendre, 6c eflire 3 pour 
les caufes dites. 6c autres; qu’il pourra, au jour fervant, 
plus amplement, a fa charge propofer, 6c deduire. Et 
en outre; proceder, 6c veoir ordonner, comme de rai- 
fon. Luiiignifiant: ques’ilne vientala Premiere,Deu- 
zieme^ou Troizieme derniere Quinzeine3 lonproce- 
dera, en fon abfence, felon qu’en tel cas appertiendra. 
En certifiant fouffifameht, au dit jour, Noftre dit Cou- 
fin le Duc d’Alve 3 de ce, que fait en aurés. Auquel man¬ 
dons 3 6c pour les caufes deffufdites fpecialement Com¬ 
mettons : que; aux parties, icelles oyes, il face 6c admi- 
niftre bon brief droit 6c juftice3 comme en tel cas il con~ 
vient.Et en cas de defïkut 6c contumace^duditComte de 
Hocftrate, il procedeala Pronontiation du dit Ban, 6c 
Declaration de ladite Confifcation , 6c autres3 comm’il 
verra eftre a faire en tel cas; par raifon 3 6c de droit. Et de 
ce faire, vous donnons plein Pouvoir , Aucftorite, 6c 
Mandementipecial. Mandons,6tcommandonsatous 
nozj ufticiers, Officiers, 6c Sujetz : que a vous, en ce 
faifant, ilz obeiflent, 6c entendent diligemment: 6c 
vous preftent Confeil, Aide, Contort, 6c Prifön; li me- 
ftier eft, 6c par vous requis en feront. Car amfi nous ?lait 
il, Etpource, cotnm’ entendons, que ledit Comte de 
Hocftrate, s’eft retiré 6c abfenté de Nos dits Pais: Nous 
voulonsencecas, que ledit Adjournement 6c Exploit, 
qui par vous fera fait par Edit6c Cry Public, aux Bailles 
de Noftre dite Cour, en cefte Ville de Bruxelles: affi- 
geant aux portes d’icelle Cour, Copie de ces Prefentes, 
enfemblede voftre dit Exploit: 6c 1’Infinuant au der¬ 
nier ddnlicile, en Nos dits Pais, du dit Comte de Hoc¬ 
ftrate: 6c affigeantaulfi, femblables Copies, aux vai- 
ves 6c portaux de la principale Eglife illee 3 afinqu’il 
n’en puift pretendre ignorance: foit de tel cftëcft, valeur, 
6c vertu, comme li fait eftoit, a la perfonne du dit Com¬ 
te de Hocft'-ate, 6c pour tel avons le dit Adjournement 
6c Exploit, auétonzé, 6c auctorizons, par ces Prefentes. 
Et pource; qu’autres font commis,pour proceder al’An- 
notation des Biens du dit Comte de Hocftrate; Vous 
ne vous en mefferés. Donne; en noftre Ville de Bruxel¬ 
les 3 le xix. jour de Janvier. L’an de Grace 3 Mil, Cinq 
Cens, Soixante fept. De noz Regnes: a lcavoir des 
Efpagnes; Secile , 6cc. le xiij. 6c de Naples, 6cc 
le xv. 

Soubfcrit; ParleRoy. Etfoubfignêi Mesdach.SeeVe, 
du Séel, aux Arme: de ja Majefté, en cire vermeil, a fini- 
ple queité, de £ are he?n in pendant 
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L’ordte „ 
& fotme 
de 1’ex- 
ploit des 
lettres 
d’Adjoiir- 
nement 
eontre le 
Comte de 
Hocftrate. 

Vordu % &forme; del'exploit, execution, public ation, 

& infimatm des dejfusdites lettres patentes d'Ad¬ 

journement; faitpar Edit & Cry Public; eontre Mon¬ 

seigneur le Comte de Hocfltate. 

Oueftdeduir:que,ceft Adjournement; auéiorizé, fbubs pre- 
texre; qae ledit Seigneur Comte, n’eftoites Pais Bas; eft 
nullementauftorizé. Veu; cju’il en eftoit Abfènr; par con¬ 
gé, de la Gouvernante d’iceux, & pour caufe, empefehe- 
ment,& affaires, legitimes. Etauffi;Nul: pour n'avoir efté, 
aucunement infinuées, au dit Seigneur; les Patentes d’icelui: 
nivoire; la Claufe de Signification: que, non comparoif- 
lant; on pourluivroit outre , comme s'il fuft prefent. Sc 
moins; ayoirefté infinuée; cequin’eft, en forte quelle que 
fbit exculable ; leur Exploit. 

iT’’Om bien que; Nous Antoine de Lalaing, Comte 
^-Me Hocftrate: puiffions foufifamment juftifier; 8t 
a tous ceux qui nous cognoiflènt il foit notoire: que 
nous nous partis mes des Pais Bas du Roy, pour affaires 
importans: tant Noftres en Alemagne; que principa- 
lement,de Monfieurle Comte de Rennenberg, noftre 
Oncle: 8c ce; duconfentemment, bongfé, 8c amia- 
ble congé, de Madame la Ducheife de Panne, Gou¬ 
vernante, pour lors, d’iceux Pais: car elle lesrecom- 
manda, par Lettres efcrites de bon encre, a Noftre fa¬ 
veur ; tant a 1’Èmpereur; qu’aufli a Meffeigneurs 1’Ar- 
chevefque de Colognel’Ele&eur, 8c Duc de Cleves; afin 
que, nous en obtinffions,bonne 6c reffeante expedicion: 
Et davantage; il Nous foit facile, averer: que Nous ; ve¬ 
rnis a 1’effet de Noftre negotiation, au dit Seigneur Duc; 
toft apres, par defaftre 6c hazard, Nous bleqafmes tele- 
ment, a la main gauche; qu’au lieu de paffer, 6c vojager 
plus outre; il Nous ait efté neceifaire, tenir la chambre; 
6c retarder Noz pourfuites; pour quelques Mois: Con- 
traints puis; a Nous Faire paneer, 6c bien guerir d’icelle 
Noftre biegure, Nous retirer en une Maifon du fufdit 
Seigneur Noftre Oncle; d’autantque Nous en eftioris 
pres; fifea Cologne: cité, non feulement Archiepifco- 
pale,Libre,Imperiale, 6c cogneuëpartput; voiredes 
Eftrangers de bien loing: mais auffi, qui plus eft, 8c no- 
tamment, voifine, amie, 6c tresaffedionnée, des tous les 
deffusdits Pais, 6c du Roy : Toutesfois: le Procureur 
General, du Confeil de Crime, dit Maiftre Jean du Bois; 
auquel, toutes fufdites chofes, eftoient ainfi auffi notoi- 
res: 6c que les tenoit, ou devoit tenir 6c avoir, pour tel¬ 
les; par 1’arreftécommun bruitqui en'eftoit partout; 
6c par fes informations: mefmement fcavoit; que,a 1’oc- 
cafiöri d’icelles, Nous refidions au dit Cologne; tel,jque 
bien ferme, pour lors, de Noftre demeure 6c domicile': 
Tant plus acertené, de tout ceci icelui; que Nous en ad- 
yertifmes; entreautres Seigneurs; öcdudit defaftre de 
Noftre main ; Monlieur le Duc d’Alve: pour eftre 
Gouverneur 8c Capitaine General pour le Roy, es def- 
fufdits Pais; ores aflèré fpecialement Commis par fa 
Majefté,acefte Noftre caufe: devant lequel, fommes 
Adjournés: Et en outre: que fouvent avions lors efcri, 
dez ledit lieu de Cologne; a plufteurs Noz amis, refidens 
ef dits PaïsBas,6c eux a Nous femblablement au dit lieu : 
Eftant au furplusla qualité de Noftre perfonne, telle; 
que nul, verfe en negoces; pouvoit ignorer, en lieu tant 
frequenté; Noftre demeure. Ce Procureur donc: encor 
que trefa£Teuré;quily euft fi feur accespour tous, a la 
dite Cité, qu’un chacun fcait; 6c par conlëquent a Nous: 
voirey eftre tousjours Meffagers Ordinaires, jurés au 
Magiftrat; obligézaleraumoinschacuns huit jours, a 
Anvers, 6c retourner; pour le fait, de la communication 
de tous affaires, 6c de 1’entrecours de Marchandife : fe 
laiffa transpourter fi avant; de fes propres paffions, ainfi 
qu’il fait a croire, eontre Nous; ou pour obeir Noz Ad- 
verfaires: autrement, homrae fort habile, en fon Eftat: 
quedeforcerfaConfcience; a folliciter, par tousmo- 
jens, voire non legitimes; une certame, telle quelle clau- 
fed’Audorization,es Lettres Patentes d’Adjournement 
deffufdites: au fait fufdit; paree que dit eft; 6c que Nous 
deduirons d’avantage, au fuivant Efcrit; apparemment 
obreptice, 6c fubreptice. Letout, a cefeul but: que, de 
celle Claufe, il fe peuts mettre un faux vifage de formel 
pretexte; pour nous Adjourner: non perfonnelement; 
ainlïque les avantdites caufes; 6c plus, la gravité de la 

Caufe, qui touche de fi presrHonneur,la vie, leBien; I ƒ68. 
8c ou le tout Nous vad; le requierent: mais; par Edit, 8c 
Cry Public: comme li Nousenèftions fuïs de Noftre 
Patrie,po.urfourfaits: ouque, Nous latitafïïons; 6cne 
fuifions retrouvables:ou quefuifions loing tempsou que, 
a une.fiiibre Cité que Cologne, telle qu’il la cognoit, on 
n’euft peu, ou aucunement leeu avoir, aucun feur acces. 
Rufes; certainement indignes, de perfonnage, de la 
merque 6c qualité, qu’il veult prendreence fait. Les- 
qu.elles, on voit dreflées a belle pofte, pour Nous op- 
primer; Nousy precipiter Noftre bon droit; 6c Nous 
retrancher tous deuz termes 6c delaiz juridiques, a Nous 
pouvoirdefendre; 6c bref, Nous couper entierement 
toutes les vojes de juftice: a celle fin; que;foubs manteau 
neantmoinsde la Nous adminiftrer; on Nous Coure 
fus plus aifement; 6c quafi a bride abbattue: pour Nous 
condamner fus le rang, a fa feüle fuggeftion., öcdifcre- 
tion, fans eftre aucunement, tant s’en fkut ib.que deuë- 
ment;ouizenNoz raifons. Mais; pour mieus enten- 
dre 1’ordre 6c forme „ qu’on a fuivi, al’Exploir des Pa¬ 
tentes; ace,par lui, felon qu’avonsdit, procurées 6c car 
lomnieufementimpetrées: Nous narrerons le tout par 
le menu; ainfi qu’i! a pafte. Par obreptice, 6c fubreptice 
Remonftrance; fondée fus informations Secrettes; fol- 
licitées a fa pofte, 6c a la fuggeftion de faux cas recher- 
chéz 6c appoftéz; faites par lui, 6c fans decharge, eontre 
Nous; lefquelles il nomme en fa boutique, Preparatoi- 
res: comprisiceuscas,6c Remonftrance, au Narré des 
Patentes: ceft avandit Procureur de Crime; aidé de 
Nos Adverfaires,leurs adherens, 6c inique faótion, qui 
fontjuges, 6cpartie, enfemblement; obtint, non feu¬ 
lement icelles Patentes d’Adjournement, en general; 
ains auffi des les armer en particulier, d’autant que lui 
eftions recommandéz, de toutes pieces. Ceftadire; 
les combler, de toutes Claufules; par moien defquelles, 
ilpenfaft, pouvoir accomplir 8c aflbuvir fon deflein, 
Principalement y infera il, celle de la ftisdite Audlori- 
fation ; dont il fait fa principale banniere. De forte; 
que: le difpofitif defdites Patentes fut, en premier lieu: 
decerner, Prinfe de corps, eontre Nous :a ceque, miz 
en feure Garde; euffionsarefpondre, aux faufles char¬ 
ges , dont il Nous impute. Mais; par devant le Duc 
d’Alve: tel en fpecial; que Gommis par le Roy, a la co- 
gnoiflance des merites de cefte Caufe; 6c a la punition 
des Cas 6c Crimes, pretendus par icelui Procureur. Ne 
reftoit, furceci, poür 1’Exploit; que, d’apprehender 
Noftre perfonne. Et cela n’eftoit il, a lui loiftble, d’exe^ 
cuter. Car;NouseftionsAbfensduPais; parlamanie- 
re, 6c raifons, ci devant declarées. Or ; combien, qu’en 
confideration d’icelles raifons, on Nous euft deu faire 
ceft Adjournement, a Noftre propre Perfonne: tou¬ 
tesfois; cela fut mis en diffimulation defaitadvis. Par- 
ainfi ; 1’un des Huiffiers d’Armes Ordinaire, des Privé 
6c Grand Confeils, de fa Majefté; au premier defquels , 
s’addreflent les Patentes: fans prealablement faire dili¬ 
gence, Nous rechercherperfonnelement; niRelation 
a ce qu’avons entendu, de ne Nous retrouver au Pais : 
ce que neantmoins, ni le droit, ni le ftil,permet obmet- 
tre: Al’inftanteRequefte, du fusdit Procureur Impe- 
trant; quifaifoit touteffort, de hafter fexecution de 
fonpretendu; 6c complaire a Nos Adverfaires: efpe- 
rans par la iceux, par aventure happer Noftre Bien ; 
qu’ils attendent a gorge ouverte; 8c exercer leurs vin- 
diéfes; fur tel expedient, par eux mis en avant: fe trans- 
pourta; 1’An Mil Cinq cens Soixantës fept; cinq jours 
apres 1’ottroi defdites Patentes, vmgtquatrieme de Jan¬ 
vier: aux Baillesdela Cour, a Bruxelles: accompag- 
né, de fixTrompettes : afin ; y fairel’Adjournement, 
par Edit 6c Cry Public, eontre Nous. Eftimant ainfi, 
ce Procureur; par couleur, de la defliisdite claufe d’Au- 
étorization; valider cedit Adjournement; non autre¬ 
ment, que s’ilNous euft efté fait, en perfonne. Mais;ou- 
trece, quedeflusavons allegué , de jufte Abfence: qui 
monftre, telle Claufe, du tout eftre fubreptice 6c N ulle, 
en cellui Noftre fait:auffi eft il remerquable, acela con- 
veincreirrefragablement: quel’Huiffier, ne Nous a onc 
infinué, ni autre a qui il appertinft; les Patentes: ni leur 
Exploit;ni fignifie, encor que les Patentes, ainfi le com- 
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•I *68 man(*ent>clue? ne venions ala premiere, feconde,troi- 
' ' iïeme,Quinzeine;on procederoit,en cas qucfuiïions Ab- 

fens,contre Nous; felon qu’il feroit requis ; 8c que la te¬ 
neur defditcs Patentes ,porte. Car, ilfault; quePHuiffier 
face confter au J uge, par fa Re!ation;que la Citation par 
lui faite, foit vraiment & deuëment pervenue a la cog- 
noiffance de 1’Adjourné. Et ne fe pourroit entendre la 
claufe d’Auctorization, autrement ottroiée. Car elle fe- 
roit concedée, contre droit: ce que n’eft ni vrai fembla- 
ble,niadmiffible. Adonc;s’entendantottroiée,tantfeu- 
lement;foubs condicion de la diteSignification;car,aufli 
les Patentes,ainfi qu’avons dit.lc commandent expreffe- 
ment: &d’in(inuation del’Adjournement al’Adjourné: 
certes il s’ enfuit: que li cefte Signification fufdite,ni aulli 
Infinuation des Citation & Adjoumement,ne lui eft fai¬ 
te; que 1’Adjournement, fondé en la dite Auétorization, 
limitée comme dit eft, doit eftre reputé du tout Nul: & 
qu’il ne peult avoir lieu contre aucun, voire Abfent: fi 
ceft Ablënt,eft telement voiiïn;8c trovable; 8c qu’il y ait 
a luy leur acces, comme en Noftre cas. Mefmement; ou 
la caulë eft de telle importance que la Noftre; ou le tout, 
ainfique dit eft, nousvad: l’Honneur,la Vie,leBien. 
Et tant plus: que tant iën faut, que 1’ H uiflër, ou autre a 
qui il appertinft, Nous,ait, rien infinué: que , ni voire 
Nous a il oncadverti; par aucune Miffive, ni autre¬ 
ment ; d’aucun fien, ni autre Exploit. Et toutesfois, la 
Couftume, 8c Stil des Jugemens du Pais Bas, & de tous 
autres, 8c le Droit en premier lieu ; le commandent bien 
par expres, annulans tous Exploit; oudumoins, une 
telle diligence tant requilé, 8c de fubftance, feroit ob- 
mife. Car la dite Auétorization , foit qu’elle valide, ou 
non valide, i’Adjournement par Cry Public: les Paten¬ 
tes ne difpofent, le valider ; en cor en cas , que foit omi- 
fel’Infinuation, del’Exploir. Et puisdonc,'que les Pa¬ 
rentes n’en font mention aucune: foubs quelle couleur, 
les pourroit on jufqueslaamplier: contre le ftil, 8cles 
Loix ? & mefmes ,• en prejudice d’un Adjourné: 8c plus; 
au cas 8c caule, dont eft queftion ? 

Venudoncceft Huiiïier aux Bailles;environ les on¬ 
ze heures, avantMidi: fuivant fa charge; fit folenne- 
lementfonner, fes lixTrompettes. plus; pourquelque 
algarade, 8c fanfare; ainfi que la plulpartcroioit; que, 
qu’untel nombredetantdeTrompettes, fuft la requis. 
Achevée cefte faillie 5 il commenqa, a haute voix, la 
leéture des avant dites Patentes. Par vigueur defquelles, 

J5 d’un mefmetrait, il pretendit Nous Adjourner de par 

„le Roy. Nous Appellant, par Nom, 8c Surnom. A 
„efter, 8c Comparoir enperfonne; dans Trois Quin- 
„ zeines, dez lors prochaines a venir; y fpecifié leder- 
„ nier Jour öe la T roifieme, pour Peremptoire prefix fer- 
„ vant, fans attendreautre. A fcavoir: par devant le Duc 
„ d’Alve; Commis, 8c auétorizé, ainfi que deffus. Et ce ; 
„ en la Villede Bruxelles: ou, en autre tel lieu, & place, 
3> que ledit Duc feroit alors. Soubs peine ; y failans de- 
„ defaut; de Ban Perpetuel. 8c plus; de la Confifcation de 
,, tousNos Biens. Pour, & afin; dit 1’aiTeré predit Ad- 
„joumement de refpondre; aux Fins, & Concluhons, 
}J que le deffus dit Procureur de Crime Impetrant, vou 
„ droit prendre contre Nous. 8caurefte; parlafbrme, 
„ qu’il eft plus amplementdeduit, es Patentes. Cela fait: 

cemefme Huiiïier Executeur, efcrivit; au bas des Co- 
pies, qu’il avoit toutes preftes; 8c faites fus le Patentes; 
l’Aéte, de ce fien Exploit. auquel; il foubfcrivit fon 
Nom, 8c Seing Manuél. Le tout • les An, Mois, Sc 

Jour, avandits. Atteftanten outre ; en chacune Copie; 
eftre icelle, par lui Collationéc, 8c trouvée accourder de 
mota mot, avec fon vrai Original. Confequemment: 
pour affeurer ceft Adjournement; qui eft fondé tant 
feulement, en la deffus dite Claufe d’Auéforization; 
fubrepticementimpetrée, 8cNulle, comme dit eft: il 
affigea 1’unedefesdites Copies; es Bailles, ou il avoit 
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que dit eft Collationée-; y.foublcrivit fo n Exploit; 8c 
1’ Atteftation d’Aiïixion fusdite, 8c de cefte Infinuation. 
Comme eleii, ce lieu la 8c Chafteau de Hocftrate; pour 
Noftredernierdomicile. Laquelle Copie puis il affi¬ 
gea, au Portal de 1’Eglifeda mefme lieu. Tout cela: 
pourcolorétefmoinaNoUs’; que puis Nous ne pour- 
rionsplus, ni devrions, pretendre caufe d’ignorance; 
de telles Patentes, Exploit d’Adjournement, 8c Auöo- 
rization d’icelui, Publications, Affixions, 8c Infinua- 
tions. principalement: qu’ellesont efté faites; en meints 
Carrefours, Places; 8c lieux; 8cavectant de Ceremo¬ 
nies. A quoi, defia Nous femble, avoir baftamenc 
refpondu : paree que, rien de tout cela , ainfi qu’avóns 
dit ci deffus, ne Nous ait efté infinuée perfonnelement: 
parl’Huiflier; ni autre, a qui il appartinft le faire, ni 
voire, autre quelconque. Èt il ne pouvoit; afin que le 
repliquions, 8c inculquions fouvent; pour 1’un de Noz 
principaux arguments; en forte quelle que foit, obmet- 
tre: Nousadvertir, dumoins,par quelquefienne Mif¬ 
five, 8c au pisaler, de fa part, quelqueami; dè ceftui 
fien Aéle. 8c jointement, Nous enVoier Copie des Pie- 
ces, pour Infinuation. Selon que le Droit, 8c nom- 
méement le ftil du Pais, lerequiert. ace, quel’Exploit 
foit, ou puiffe eftre de valeur. De quoi, il n’a rien fait 
du tout. Ains, tant feulement; quelque Noftre affe- , 
dtionné; de foi mefme; non pour la Nous infinuer au- 
cunement, ou qu’il euft de ce aucune charge, de quel¬ 
conque ; mais defirant Nous gratifier: Nous en envoja 
une limple Copie; non fignée, ni atteftée, d’aucun. 
Laquelleajansreceuë , plus de vingt quatre jours apres 
1’Exploit des Patentes: dont n’euflions peuvores qu’euf* 
fions voulu, obeir aux termes de Quinzeines prefix: ni 
au jour fervant, lans aler paria pofte: receuë donc , 
pour telle; ceft adire, pour non auctentique, ne prinfe 
d’auélentique; ni deuëment ou cerceinement venue, a 
Noftre cognciffancc: incontinent toutesfois, Nous 
refpondifmes; 8c fusie rang: par Lettres, que Nous 
envojafmes: afin d’arriver d’heure; tout expres; aux 
deffus dits Procureur de Crime, en Seigneur Duc d’Al¬ 
ve. Qui leur furent rendues, en propres mains ; 8c 
avant le Jour fervant. Leur monftrans a 1’oeil; par ces 
fondemens y repliqués : 8c , par autres tres rele- 
vantes Exceptions, de Declinatoire; que ne devons, 
aucunementComparoir; ydifcorues, leur faifans tou¬ 
cher avec le doigt, la Notoire Nullité» de leurfufdi- 
te Citation. Souftenans pour ce, Nous eftre faittort 
evident. Dont; avec vive 8c legitime Appellation, par 
Nous y jointement interjectée ; leur Proteftons de 
leurs Attemptats , de 1’incompetence du Juge, 8c de fes 
Jugemens; 8c de tout ce qui en depend, 8c qui eftoit 
faitj oufeferoit. Ainfi; quefenfuit. 

La Refponfe en Forme de Miffive; faite, par Monfeignetir 
le Cotnte de Ilocfirate, Au fufdit ProcureurGeneral, 
du Cotifeil de Crime: fur les Lettres Patentes» dit 
Calmnieus Adjournement perfonnel, ci deffus. 

Par la quelle: en maniere de Declinatoire, la Nullité de la Clau- 
lèd’Auftorilation, & par conlèquent, celled’icelui, dedui- 
te: il monftreau vrai: pourquoi, fondé, tant es Privileges, 
de 1’Ordre de la Tboilönd’or: que, de la Joieulè Entrée 
de Brabant: il n’aitefté, nilbittenu, comparoir devant le 
Duc d’Alve, melmes en qualité qu’i celui Duc pretend 8c pro¬ 
cédé. 

A/fOnfieur le Procureur. Nous avons receu Copie , 
-*“’-*-du Mandement par vous impetré a Noftre charge, 
8c en vertu duquel; par Cry 8c Ediél Public, Nous avesu comte 
fait adjourner: pardevant Monfeigneurle Duc d’Alve,« ^er^°c* 
Gouverneur 8c Capitaine General, pour !e Roy es Pais “ au pI0- 
Bas: A comparoir, dans trois Quinzeines. Dont la pre- cc cureur 

Refponfe 
par 

fait, 8c proclarac. a fcavoir; aux Portes de la Cour. Ei- ! miere Nous eft aiïignée, pour le premiere jour: Pautre,<c ^tene' 
nalement: quattre jours apres ceft Exploit; il Infinua 
d’abondant, le xxviij. de J an vier; au Chafteau de Hoc¬ 
ftrate; a la perfonne du Droflart. Lequcl Droffart, 
pourtantil Adjourna; comparoir, tout a 1’heure, en 
laMaifon, de Ja Jufticedudit lieu de Hocftrate. Et la; 
en la prefence d’icelui Droflart; 8c de 1’Efcoutette, 8c du 

pour le fecond : 8c la troizieme, pour le dermer, 8c per « 
emptoirejour de droit, fans attendre autre. Et toutes 
fois;ne Nous a efté fait Signification, parl’Huiflier exe- 

! cuteurique fi ne venons a la premiere,deuzieme,ou troi- 
fieme Quinzeine; on procederoit, en Noftre abfence, 

1 Selon qu’en tel cas appertiendroit, combien que, par le¬ 
dit 
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dit Mandement, lui foit expreflement enioint, 8c com- 
mandé, de ce faire, 8c que felon ftil 8c ufance inviola- 
blement obfervée es Pais Bas; on n’eft accouftume d’au- 
dlorifer aucun exploit, fans la dite fignification, & infi- 
nuation : ores que 1’adiourné, foit hors defdits Pais, non 
latitant; 8c en lieu ou on peut avoir feur acces. Mefmes 
faut; que par fa relation ledit huiffier faceapparoir, la 
citation eftre pervenue a la cognoiflance dudit adjour- 
né. Deforteque, fi Nous Nous voulons defendreen 
extreme rigueur; cefte obmilfion feule, fuffiroit, pour 
rendre 1’exploit vitieux, 8c nul: êcNousexcufer, de 
toutes peines de defaux. Mais en caufe fi jufte, 8c en la- 
quelle nous ayonspleineconfidence, fur noftre innp- 
cence, 8c bon droit; ne Nous voudrions arrefterace 
point. Neaufli; qpe ceft exploit, fait en fornje&ma- 
niere non accouftumée, par fon de tant de trompettes , 
8c affixions de tant de Mandemens ; femble pluftoft 
fait, pour nous blafpner, injurier, 8c deshonnorer; que 
pour juridiquement executer un Adjournement, c^ptre 
perfonne,de telle qualité que Nous fommes: 8c quide- 
vons eftre traitez du Roy, 6e des Confrères de moftre 
Ordre, fraternellement; 8c amiablement, n’eftans ne 
latitans ni fugitifs: ains, en la ville voifine, Imperiale, 
6c Archiepifcopale de Cologne, alaquelle, tous meffa- 
gers, notoirement ont feur acces. Car certes; combien 
que ce feul point, foit felon droit, de tel pois 6c confide- 
ration; qu’on peut, d’icelui 6c de femblables exploits 
appeller: neNousy voudrions toutesfois arrefter: ne 
fuftque, Noftre fe rement, honneur, 6c obligation, 
Nousforcent; 6c conftreignent: de n’obeir, a fembla- 
bles Mandemens, Exploits, 6c Citations; expreflë- 
ment 6c dire&ement contraires , aux Conftitutions, 
Loix, 8c Contrads de 1’Ordre du Thoifon d’or. Auf- 
quelles, parferement; fontobligéz reciproquement, 
le Roy noftre Sire, le fufdit Seigneur Duc d’Alve , 6c 

53 tous Chevaliers 6c Officiers dudit Ordre. Portans par 
53 expres: que ft aucun defdits Chevaliers, ou Officiers, 
sieftoit attaint, 6c conveincu d’Herefie; oudeTrahifon: 
«ou s’eftredepartiou enfuide journée ou bataille; foit 
33 avec fon Seigneur, ou autre; ou banpieres fuflent efté 
33 defplojées, 6c qu’on euft affemblé 6c procédé, jufques 
33 a combatre: ou, d’avoir commis aucun autre, enorme 
3) ou reprochable cas: que par jugement du Souverain, 6c 
«Compagnons duditOrdre, oula greigneur partie d’i- 
3, ceux: on devroit ofter ledit Chevalier, priver, 8c de- 
ssbouter, duditOrdre. Aianttoutefois, preallablement 
33 efté, devëment fommé appellé, 6c attendu. 6c que, par 
>3 autre maniere il n’en peult eftre privé, ne debouté. Or: 

eftant, de droit, plus que notoire ; que tous Princes 6c 
Rois, font obligéz d’accomplir 6c maintenir leurs Con- 
trads: principalement, confirméz, racifiez 6c approu- 
vezpar folennelferement: il s’enfuitevidenment; que 
Nous ne pouvons, 6c ne devons, obeïr a cefte Citation. 
Ne foit: que, de Noftre part, Nous voulionsfaillira 
Noftre ferement; 6c al’obligation que Nous avonsau- 
dit Ordre. 6c quand 6c quand faire tomber au mefroe in- 
convenient, le Roy, 6c le dit Seigneur Duc d’Alve. Ce 
que tresbien Nous penfons ne leur feroit aggreable. Ains 
arfcontraireNousaffëurons, que Li par vousils eufiènt 
efté informéz, de ce que deflus; ils n’euffent oncques 
accordé le dit Mandement. Auquelentant comme fii- 
breptifement, 6cnullement, impetré,6c executé; ne 
doit eftre prins aucun regard. Car; veu , que la Confti- 
tution deflufdit, fait expreflè mcntion de trahifon, 6c 
fuite de journée ou bataille; qui font crimes 6c delits, 
contenuz 8c comprins foubz le premier Chapitre des 
Loix de lefe Majefté: 6c par apres, de tous autres vilains 
enormes 6c reprochables cas:il eft certain,8c du tout evi- 
dent;que toutes les efpeces defdits crimes 6c delits de lefe 
Majefté, commis par aucuns Chevaliers dudit Ordre; 
appertiennent a la cognoiflance, feulement du Chef, 6c 
Confrères d'icelui Ordre. Etce, avec privation de tous 
autresJ uges: 6c mefmes, des Confrères dudit Ordre; y 
voulans cognoiftre en autre quahté; 6c avec autres, que 
du mefme Ordre. De tant plus, qufil eft clair de droit: 
que toutes caufes d’Eftat, font prejudiciables; 6c fe doi- 
venttraiter, avantqu?on procédé a autre punition. Et 
pourtant, ne fait a confiderer que laditc Loy 6c Confti- 

tution , parle feulement de la privation dudit Ordre. car j ^ 
de procederdevant autre Juges au regard de Pulterieure 
punition, avant que ledit point foitdecidé; ne feroit 
moins abfurde; que fi un Juge laic entre prenoit fur une 
perlbnne Eccleliafticque, avant fa degradation. Difant; 
ne vouloir cognoiftre d’icelle, ne de fa qualité; êc feule¬ 
ment, lepunirexemplairement de fesdelits. D’autant 
que; eftant d’iceux ou puni, ou abfous, ne lui ferviroit 
de riens ladite qualité. comme auffi ne feroit a Nous, la- 
dite Loy 6c Conftitution : fi en prejudice d’icelle, pou- 
vions eftre appelléz, devant autres, que devant ledit 
Souverain, 6c nos Confrères. Attendu mefmes: que par 
•autreLoy, 6cConftitution, portant plusampleprovi- 
fion en ceft endroit; eft dit, declairé, 6c ordonné; pourcc 
Statut 6c Edit perpetuel, irrevocable, 6c non muable:{C 
Que fut d’immortelle memoire, 1’Empereur Charles; a “ 
qui Dieu face paix; lui feul, en fon temps, 6c aprés lui,cc 
lés Succeflèurs Chefs 8c Souverains dudit Ordre, 6c nuls “ 
autres: par 1’advis des Chevaliers, ou de la plus part d’eux c‘ 
affembléz en Chapitre, cognoiftroient, en toute Souve-cc 
rainete; des perfonnes defdits Chevaliers, 6c des quatrefe 
Officiers, d’icelui Ordre; 6c des fautes 6c mefuz, qu’ilz ‘‘ 
ou aucun d’eüx, pourroientcommettre. Et ce; afin queCö 
lefdits Chevaliers, Officiers, ni aucun d’eux, ne fuflent c‘ 
indevement, 6c a tort, outragéz. Etal’entretenemcnt‘c 
de ce nouveau Statut, a efté aboli, 6c mis a neant, ce lC 
qu’aux Chapitres precedens auroit, ou pourroit avoir “ 
efté fait, ordonné 6c ftatué,au contraire. Et confequem-1 ‘ 
ment ordonné: que ladite contrarieté; fiaucuney en cc 
avoit; feroit effacée 5 6c tracée des livres 6c regiftres, ou “ 
elle feroit trouvée. Laquelle Conftitution, fondéefur,c 
une raifon generale, doit comprendre la cognoiflance 
de tous delits. 6c mefmes auffi , de toutes pretendues ef¬ 
peces des.crim es de lefe Majefté. Confidcré: qu’autre- 
ment, on pourroit toufiours outrager indevement, les 
Chevaliers, 6c Officiers dudit Ordre; contre, 6c en pre¬ 
judice, de ladite Conftitution. 6c ne cognoftroient lef* 
dit Chefs 6c Chevaliers, des .perfonnes, fautes 6c mefuz, 
de leurs Confreyes, 6c Officiers, en toute fouveraineté; 
fi on pouvoit, trouver quelque efpece de delit, qui ne 
fuft auffi deleur jurifdiétion, 6c cognoiflance. Car; puis 
qu’on ne peut appeller, en matieres criminelles: il faut; 
que la claufule, en toute Souverainete, y jointe la gene- 
ralité de la Conftitution, s’entende de tous delits; fans 
diftinétion, ou exception, queiconque. Veu principale¬ 
ment : que ladite Conftitution, par apres donne 6c met 
certaine reigle 6c ordre; felon lequel, on doit proceder, 
contre ceux defdits Chevaliers,ou Officiers,qui auroient 
commis aucuns mauvais cas. Qui eft; que fans limita- 
fion , ou diftinétion queiconque, defdits cas; ledit Sei-cc 
gneur Empereur Charles, en fon temps; 6c apres lui, fes<c 
fucceflèurs, Chefs, 6c Souverains dudit Ordre; ou leursCt 
Commis, Chevaliers d’icelui Ordre: par leur exprefle cc 
Ordonnance,pourroient proceder;contre ceux des Che-cc 
valliers, 6c Officiers dudit Ordre: fi avant, que lefdits casc< 
fulfent notoires; ou que, par devë information prece- c‘ 
dente, leur feroit apparu: par prinfe, arreft, ou appre-cc 
henfion, de leurs perfonnes. De 1’advis toutesfois, de fix ‘c 
des Chevaliers dudit Ordre: oude tel nombre, quefe-“ 
Ion le temps, 6c exigence du cas, ils pourrontfiner; 6c cc 
autrement non. En mettant lefdits Chevaliers, 6c Offi- c‘ 
ciers, promptementqu’ils feront prins al’occalion que “ 
deiïus en la garde du College, 6c amiable Compagnie,Cc 
dudit Ordre: pour en cognoiftre, par le Chef 6c Souve-tc 
rain, s’il eft prefent: 6c en fon abfence; par fon Com- “ 
mis, Chevalier dudit Ordre, 6c les Chevaliers fescon- “ 
freres; en toute fouveraineté, comme dit eft. Saufque;ec 
le Commis dudit Chef êcSouverain, 8c Chevaliers ef-a 
tans devers lui, apres qu’en abfence d’icelui Chef, ils au- u 
rontinftruit les proces des Chevaliers, 6c Officiers dudit “ 
Ordre, 6cchafcun d’eux aians commis, mauvais cas:<c 
fans juger lefdits proces; feront tenuz, les envoier, 6c ‘c 
leur advis fur iceux, audit Seigneur Chef, 6c Souverain , “ 
ou il lëra: pour, par lui appelléz les Chevaliers Confre-<c 
res de fon Ordre,qu’il pourra finer; 6c dumoins en rifim- cc 
brede fix ; en Chapitre dudit Ordre: eu preallablementCc 
1’advis des Chevaliers leurs Confrères d’icelui Ordrè, du “ 
Pais; ou plus voifins du Chevalier, ou Officier, accufe “ 

(C 3) du 



Byvöégfel van Authent. Stukken 5 

du mauvaïs cas ; & qui d’eux pourroient avoir meilleu-1 
recognoiffance: viüter lefdits proces : 6c determiner, 
comrae en equi'té 6c raifon il trouvera appertenir. Dont 
fe vientneceffairementainferer: que de tous mauvais 
cas, meritans apprehenfion, 6c punition corporelle; & 
exemplaire: fanslimitation, diftincftion, ou diffërence 
quelconque j lefdits Chefs Sc Chevaliers, doiventcog- 
noiftre avec exclufion & privation de tous autres. Et y 
procedef, en la forme 6c maniere que dit eft. De forte 
que; non feulement ne dévons, 6c ne pouvons, comme 
dit eft, com paroir, pardevant ledit Seigneur D uc d’Al- 
ve, en qualité de Gouverneur , 6c Capitaine General: 
Mais auffi,que la commiffion de cefte caufe, s’addreffant 
a lui en qualité que deffus, eft nullement Sc abufivement 
impetrée. Mefmes auffi; la Citation perfonnelle ; 6c la 
claufe 5 de prince de corps, contre Nous decernée; font 
direétement, contre la forme 6c teneur de la dite Loy, 
& Conftitution. A 1’obfervation de laquelle, fa Majefté 
eft obligée, par ferement, 8c forme de Contra#; Öc non, 
de fimpie Privilege. Eteftans les Chevaliers del’Ordre 
notoirement efpars deqa & de la: 6c refidens en partie, 
hors du Pais Bas. II n’y a relevante raifon, ni apparetice, 
quel’intention de fa dite Majefté foit; au lieu de les trai- 
ter fraternellement, 6c amiablement; en vertu d’une ex¬ 
orbitante claufe d’auctorifation, les faire decrier, bannir, 
publier, 6cadjourner, fiinfamement: pour lesattirer; 
contre fes Contraóts, Conventions, Serement, 8c O- 
bligations; devantun Juge, notoirement incompetent. 
A quoiMonfeigneur le Procureur,vous acquitant en vo- 
ftre office comm’ilappertient, devies avoir prins meil- 
leur regard. Car de Noftre part, tant s’en faut que Nous 
fentionscoulpables des faits 6c delits, dont Nous incul- 
pez: quedebrefNous efperonsfaire apparoiratoutle 
Monde; qu’on Nous a fait tort, 6c injure. N’eftans 
d’advis; laiffer quelque impreffion aucceur desgens, 
dont par apres, Nous, 6c Noftre Pofterité, puiffions ef¬ 
tre reprochez, oublafmez. Ains; felon Noftre defir; 
cefte caufe fe traiteroit la, 6c ainfi qu’il appertient, le plus 
toft qu’il feroit poffible: pour veu que; fuivant le droit 
divin. Naturel, Ciyil, 6c duditOrdre; onneNous 
ofte noz defenfes, par 1’incompetence de delaiz 6c ter- 
mes. Comme auffi pretendez de faire. Accumulanten 
une caufe de ft grand’ importance, trois Citations. Lef- 
quelles, felon droit, fe devoient impetrer diftinctement, 
6cfucceffivement,apres 1’attente6c interval, du moins 
de dix jours achafcune, 6c n’a on oncques veu ni ouï; 
qu’en femblable diftance de lieux, on ait adjourné quel- 
qu’un a comparoir dans une quinzeine, en matierc pro- 
vifionale 6c favorable, Sc moins en criminelle, 6c de fel¬ 
le importancejSc confequence, comme cefte ci eft. Qui 
Nous donne auffi jufte occafion, de foubfqonner; qu’en 
autreendroiton entend pluftoft proceder par precipi- 
tation; que, comme en cas femblable on eft tenu» 6c ac- 
coftumé de faire. Car vous ne pouvez ignorer; que cha- 
cun terme, interval, 6c delay, doit eftre com petent, ajant 
chacun fon effeét. 6c que de droit, eft eftimé autant, ce 
qui eft incompetemment fait, comme liriens n’eftoit 
entrevenu; 6c que, par la pouvons auffi dire, alleguer, 
Sc propofer; que cefte Citation, ne merite, qu’on y ait 
aucun regard. De tant plus que; en matieres criminel- 
les, 6c femblables a cefte; on procédé affesfommaire- 
ment; quand on yobferve feulement 1’ordre accouftu- 
mé. par lequel, conformement aufdites Conftitutions 
6c Loix de 1’Ordrc, devions eftre deuëmét fomméz, ap- 
pelléz,6c attenduz. Rien donc ne fe fait,par voftre Man¬ 
dement: duquel,aucunefommation,fignification,ou in- 
fmuation, n’a efté a Nous faite: 6c en vertu duquel pou¬ 
vons dire, parlesraifonscidevantdifcourues, que n’a- 
vonsefté deuëment appelléz, 6c ne fommes aucune- 
mentattendus; eftants les Citations accumulées, ainfi 
que dit eft. Ce que ne fe peut excufe, foubs tiltre, pre- 
texte, ou couleur, de noftre abfence. D’autant que fom¬ 
mes partis defdit Pais; du gré, confentement, 6c licen- 
ce,de Madame la Ducheflëde Parme, lorsRegente. A 
laquelleportafmeslexiij.dejuilletdernier, en Anvers, 
lettres de Monfeigneur 6c Öncle, le Comte de Ren¬ 
nenberg. pour, par congé de fon Alteze, follicitervers 
JVEmpereur , 1’Archevefque de Cologne , 6c Mon¬ 

feigneur le Duc de Juliers, quelques affaires hennes; j 
point de petite importance. Et eftans en cefte maniere, 
6c du gré de la dite Dame, partis avec lettres de fa dite 
Alteze, aufdits Seigneurs Empereur, Archevelque, 
6cDuc; Nous eft depuis furvenu; la fortune 6c défa- 
ftre, de la bleflure de la main gauche, a un chacun no¬ 
toire. Dequoi ayanSadverti ledit Seigneur Duc d’Al- 
ve, peu apres fon arrivement audit Pais Bas: lui fai- 
fans par noftre efcuier noz excufes, que perfonnelle- 
mentne venionsluibaifer les mains: pleut a fon Excel- 
lence , benignemeut 6c courtoifement Nous refpon- 
dre ; que, fur toutes chofes , euffions foin de noftre 
fanté. Etn’avons efté fomméz pour retourner: ni eu 
aucunes lettres fiennes depuis. Bien eft il vrai: quepuis 
apres, voians eftre faifiz, 6c apprehendéz au corps; con¬ 
tre les Conftitutions 6c Loix del’Ordre, ci devant al- 
leguées; aucuns de Noz Seigneurs Cöufin, Freres, 6c 
Confrères: 6c mefmes; que contre le xvij. Articlede ‘c 
la J oieufe Entrée; loy 6c condition , foubs laquelle, le “ 
Roy areceu Hommage du Pais de Brabant; 6c ledit Pais “ 
tenu al’obeiifance de fa Majefté; ils eftoientemmenéz‘c 
hors dudit Brabant: 6c qu’ils eftoient detenuz auffi hórs ‘c 
enprifon; 6c tant eftroite 6c rigoreufe, que non feule¬ 
ment elle n’eft point amiable 6c fraternelle ; ni telle 
qu’on la dbit üfer entre Chevaliers du dit Ordre: niau- 
trement, prifon de Seigneurs de telle qualité; ni com¬ 
me de droit elle doit eftre; afgavoim pour la garde des 
prifonniers: mais telle, que par icelle, iceux fontforcloz, 
de toutes Communications, confeil, 6c advis : 6c parain- 
fi indirectement excluz, dece que de droit, Divin, 6c 
Humain, leur appertient: Nous n’avons pas hafté noftre 
retour. Ce que: en ufantde la rigueur dont vous avez ufé 
enversNous; 6c qui feroit autant favorable, louable, 
6c admiffible, aNous; comme la perfonne del’adjour- 
né, 6c accufé , eft plus favorable , que celle de 1’accufa- 
teur 6c impetrant: fouffit; de vous forclore, 6c debou- 
ter entierement, de voftre intention. Pour ce que: fui-cc 
vant la claufe contenue en la dite Joieufe Entree; Lóyu 
6c condition de laDuché de Brabant, ou avons töu- 
fiours tenu noftre domicile 6c demeure; 6c ou, la meil- 
leure partie de noz biens font fituez; 6c mefmes eftans 
nayz, en la ville de Bruxelles: ne ferions tenuz, de pre- cc 
fter obeiffancea fa Majefté: jufquesace, quel’attem-cc 
ptat de ce que dit eft, fera reparé. Lequel, ce pendant, cc 
nous donne auffi jufte caufe, de point comparoir: par¬ 
devant ceux, qui monftrent ouvertement, qu’ilz ne 
font compte, non pas feulement des Previleges, mais 
des conftitutiöris, Loix, Contraéls, 6c Conventions; 
jurées 6c confirmées, par Serement de fa dite Majefté. 
Car un Juge, ne fe peult rehdre plus fufpe#, 6c recufa- 
ble, qu’en ufant de femblables manieres de faire. Qui 

eft la caufe, Monfieur le Procureur: que fommes for- 
cez 6c conftraintz ; d’en protefter , comme prote- 
ftons, par cefte. Et fingulierement, que voftre impe- 
trationdufufdit pretenduMandement; & 1’execution 
y enfuive; font, 6c font a reputer, pour nulles: 6c con- 
fecutivement, tout cequi en vértu 6c confequence d’i- 
celle fera fait, 6c decerné. Et que; pour autant que 
meftier fait; avons appellé, 6c appellons d’icelle; au 
Roy. 6c a jugesidoines, 6c competens; que fa Maje¬ 
fté voudra, a eet effet commettre; enfuivantIcelle , 
les droits 6c Privileges du Pais, 6c du dit Ordre. Pro- 
teftans auffi iterativement; entant que befoin foit: d’at- 
temptat; dece, que contre, 6cen prejudice dêCefte 
noftre appellation, fera fait, & decreté. Voulans en ou- 
tre, 6c par ordre; que cefte Nous ferve auffi, pour ex- 
eufe de noftre non comparition. entant , que befoin 
foit; 6c non autrement. Surce, Monfieur le Procureur, 
prieronsDieu; vousdonner fa fainte grace. Nousre- 
commandans a la voftre. De Cologne, le dernierde 
Fevrier. 1568. Soubfcritj L,e bien voftre a jamais, An- 
thoine de Lalaing. La fuperfcriptio?i eftoit; a Monfieur le 

Procureur General du Confeil de Cri?ne} A Bruxelles. Cache- 

tées du Cachet fecret du fufdit Seigneur Comte. Etfurent 

adrejjées, & rendues, es propres mains cficelui Procureur, 
au dit Bruxelles; durant encor le terme prefix en l’adjourne- 

ment; par homme expres, fr de aualite ; Pan fufdit. 1568. 
Mots de Mars 

Copic 
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Ifó8. Copie; de la lettre, de Monfeigneur le Comte de Hocftra- 

te, &c. au Duc d’Alve. 

Touchant 1’envoi de fa Refponfè cydeiïus au fufdit Procureur 
jointement addreffée au dit Seigneur Duc; avec unExtrait, 
dequelquesArticles.'desConftitutionsde 1’Ordre duThoi- 
fon d’or, Sc de la Joieufè Entrée, pour verification du conté- 
nu, &declmatOire, en icelle Refponfè. 

Monseigneur. 

Lettredu p Ombi'en , que j’eftime fatisfaire fuffifament, par 
Comte de deaë Refponfe, au Procureur General: Lequel, en 
au°DuctC veritéj a fait fort finiftreöt mauvaife information a Vo- 
d’Alve. ftre Excellence, non pas feulement de mes aótions, mais 

encóres de mes intentions: Si eft ce que;deiirant complir 
avec icelle, auranc que mon devoirle peut commander: 
6cnevoulantoub).ier,vous recognoiftre pour monCon- 
freres: a 1’advenant auffi, que mon ferement Sc obliga- 
tion m’i aftraignent; n’ai voulu laiffer , de vous envoier 
copie,detoutceque lui ai efcri. Avec tel fondement,que 
voftre Excellence lepourra jugerpar 1’Extrait des Sta- 
tutz de l’Ordre, qui va ci joint. Lefquels, Icelle ajuré de 
maintenir. 6c me confie, ne voudroit meriter reprehen- 
fion, a les enfreindre. Surce, Monfeigneur, me recom- 
rhanderai bien humblement, a la bonne grace de Voftre 
Excellence. Priant Dieu; dönner a Icelle, en fantée falu- 
tairevie. De Cologne, enhafte; ledernierjourdef e- 
vrier. 1568. 

Soubfcrites j de vofre 'Excellence le bien obéiffant fervi- 

teur a jamais ; Antoine de Ealaing. La fuperfcriphon efloit: 

A Monfeigneur > Monteur le Duc d’Alve, Gouverneur, 

Capitaine General, pour le Roy nofire Sire, en fes Pais Bas. 

Prefentées au dit Steur Duc;a Bruxelles avec l’avantdite Re¬ 

fponfe y joints les Extraits des Articles, des Statuts de l’Or¬ 

dre duThoifoti d’or, (f de la JöjeufeEntree, fuivans, y 

mentionnez. Le tout: au mefme jour: <&par le mefme hc:n- 

me expres , & de jualité. L’an fufdit 1568. Mots de Mars. 

ixtraiiï, desxiij. xiv. xv. &xv). Articles des Statuts & 

órdomances > du bon Duc Plnltppes, inflituteur & pre¬ 

mier Chef & Souverain, de 1’Ordre, de la Tboifon d’or. 

Alléguez. en la precedente Refponfeifaïte au Procureur 

General de Crime: joints a la lettre cideffus, envoiée 

au Duc d’Alye. 

Ou font les cas; pour leiquels, le Chevalier, peut-eftre privé de 
1’Ordre, 8c parqui.ou; s’en partir, fans fbrfaire; 8c que au fèul 
Chef 8c Souverain dud’tOrdre avec lesChevaliers , d’icelui 
jointement, 8c nona autres appertient la cognoiflance des 
crimes impofëz a aucun des Confrerêi. 

Comme un Chevalier de 1’Ordre, demourera , fa vie durant: 

s’il ne le fourfait, par aucun cas, ci apres declaré. 

Chapitre XIII, 

Exttaifts TTërri que; lesChevaliers duditOrdre, en demoure- 
aiieguez * ront(Chevaliers)durarltlecoursdeleursvies. S’ilsne 
cedènte16" commettent cas reprochable; Parquoi, ils endeuffent 
Refponfe. eftre privéz. Lefquels cas; Nous declarons, telsqui s’en- 

fuivent. 

Si aucun Chevalier de 1’Ordre, cheoit en Herefe. 

Chapitre XIV. 

C’eft afcavoir. Si aucun defditsChevaliers, eftoit; 
que j’a n'advienne; attaint, 6c convaincu d’Herefie; ou 
erreur, contre la foy Chreftienne: ou avoit, pource, 
fouffert aucune peine, ou punition publique. 

Si un Chevalier de 1’Ordre, efloit reprins af attaint, de 

trahijon. 

Chapitre XV. 

Item, s’il eftoit attaint, ouconvaincu de Tfahifon. 

Si aucun Chevalier de i’ordre; fepart dejournée de bataille, 
ou banier es fuffent defflaiées. cf en tjuelcas , le Chevalier 

peut delaijjer 1’Ordre, & efire privé de 1’Ordre. 

Chapitre XVI. 

Item, s’il fe departoit 5 ou s’enfuioit, de journée ou 
„ foit avec fon Seigneur , ou autre , ou bannieres fuf- 

*3 ' 
fent defploiées; & que Fon euft aflemblé , & proce-“j^g 
dé, jufquesacombattre. Pour lefquels trois cas deltus‘c 
declaréz: a fin que 1’Ordre, & Compagnie , ne fok 
par ce diftamée : mais demeure nette & honnorée, 
comme rl appertient. Ordonnons : que le Chevalier, 
qui en feroit attaint, & convaincu: ou des deux, ou 
de Fun d’iceux : feroit ; par le jugement du Souve-C£ 
rain, & Compagnons duditOrdre. Lui oy en fes de-“ 
fenles, fur le cas; ft defendre, ou excufer. s’en vouloit:<c 
ou, par contumace; lui furce devement fomme, appelé, ‘c 
& attendu. Ou s5il commettoit aucun autre, vilain,enor-cc 
me, & reprochable cas: Le Souverain, 5c les Chevaliers<c 
del’Ordre, procederont contre lui, comme defluseft<c 
dit. 6c, par autre maniere n’en pourroit eftre privé, necê 
debouté. Mais; s’il advenoit: que le Souverain, feiftcc 
grief, tort, ou violcnce, a aucuns des Chevaliers de FOr- 
dre: dont; apres ce qu’icelui Chevalier auroit fouffifam- 
ment requis, 5c fommé ledit Souverain , 5c les Che¬ 
valiers , de lui en faire raifon, 5c juftice; 5c Fauroit deue- 
ment attendue; 5c ne le pourroit obtenir: 5c que; par la 
declaration des Freres 5c Chevaliers, pource affembléz, 
ou de la greigneur partie d’eux; feroit fake declaration, 
du tort, 5c refus de juftice: ehcecas; 6c non par avant: 
ledit Chevalier, ainii grevé, pourroit rendrelecolier. 
5c foi departir deFOrdre : fans fourfaire; ne eftre char¬ 
gé d’honneur: en prenantgracieufement congé. Etpa- 
reillement; pour autres licites, 6c raifcnnablescauies: 
felon 1’advis 6c determination, des Chevaliers del’Or- 
dre, 

Extrait; de l’XI. Chapitre des oddditions;aux Statuts du- 

dit Ordre. Refolu pour perpetuel, & non muable, par 

l’Empereur Charles; au Chapitre General de C Ordre. 

Par lui tenua Tornay. Alleguéen la Defenfe; & envoié 

aux fufdits Procureur, &Duc ct‘Alve, enfembleles 

precedens, comme deffuso 

Q,ue les fèuls Chefs:par 1’advis tant feulement des Chevaliersjoit 
de la plufpart d’iceux; aflêmblés en Chapitre: cognoiftront, en 
töute Souveraineté, des perfbnnes des Chevaliers, Sc des qua- 
tre Officiers, dc leur Ordre, 8c des fautes, ou mesfaits,qu’ils,on 
aucuu d’eux, pourroient commettre, & comme, mefmes; 
quand a leur proces, 8c prifön. 

ï Celuy Seigneur Roy, Dom Charles; par la divine cle- 
*■ mence, Empereur de Rome, Cinquieme de ce nom ; 
Chef d'C Souverain de FOrdre, au Chapitre General d’i¬ 
celui celebré en h Citë de Tornay; au mois de Decem- 
bre, de Fan, Mil Cihq cens Trente 5c un. A Fefclaircif- 
cement, des xxxvj. xxxvij. Sc xxxviij. Articles: de la 
maniere de proceder: contre les Chevaliers, 5c Officiers, 
defaillansdeleurdevoir: 6c pourvoir aux doutes, oca- 
buz; qui, pour 1’obfcurité, ou diveriité d’entendement 
d’iceux, pourroient avenir. Et afin que; lefdits Cheva- 
licrs,5c Officiers ,ne aucun d’eux,ne foient indevement, 
ou a fort A Qutragéz: comme le Seigneur Dom. Jehan 
Manuel, Chevalier 5c Confrère d’iceiui Ordre. Lequel, 
en l’an Mil cinq cens, 6c treize: fans ordonnance, 6c au 
dcfceu dudk Seigneur; lors auffi Chef5c Souverain du- 
dit Ordre, mais.cn minorité; 5c des Chevaliers fes Con¬ 
frères: fans juftecaufefuftprins,enlaviUeduMalines: 
mcné,öc par longue efpa.ee de temps detenu prifonnier; 
au Chaftel de Vilvorde. 

A Fadvisdes Chevaliers, Confrères de fon Ordre: a 
grande,5c meuredeliberation, 5c de fa pleiniere 5c abfo- 
lute puiiïance: Ordonna; par Statut, 5c Ediél perpetuel, cc 
irrevocable, 5c non muable: que lui feul, en fon temps; cc 
5c apres lui fes fucceffeurs, Chefs 5c Souverains; dudit cc 
Ordre; 6c nuls autres: par Fadvis des Chevaliers dMcelui, cc 
ou de la plufpart d’eux,affembléz en Chapitres: cognoi- cc 
ftront, en toute Souveraineté; des perfonnes, desChe-ct 
valiers, 5c des quatre Officiers; de leur Ordre: 5c des‘c 
fautes , ou mefuz ; qu’ilz , ou aucun d’eux , pour- cc 
roient commettre. Etoutre: que ledit Seigneur, en<c 
fon temps; 6c apres lui fes Succeffeurs Chefs 5c Sou- cc 
verains du dit Ordre ; ou leurs Commis Chevaliers« 
d’icelui Ordre : par leur expreffie ordonnance., cc 

pour- 
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33 pourroient, 6c pourront proceder : contre ceux des 
s’ Chevaliers, 6c des Officiers du dit Ordre, qui auroient 
33 commis aucun mauvais cas: fiavant: que lesditscas, 
33 fuffent notoires: ou que; par deuë precedente informa- 
33 tion , leur en feroit apparu : par prinfe, arreft, 6c deten- 
«tionde leurs perfonnes. De 1’advis toutesfois; de fix des 
33 Chevaliers,ConfrèresduditOrdre: ou de tel nombre 
55 que ; felon le temps, & Fexigence des cas; ils pourroient 
33finer: 6cautrement, non. E.n mettant lefdits Cheva- 
33 liers, 6c Officiers; promptement qu’ilsferoient prins, 
55al’occafionque deffus; en la garde duCollege, 6c amia- 
” ble compagnie dudit Ordre. Pour en cognoiftre par le 
33 Chef 8c Souverain s’il eftprefent: 6c en ion abiënce; 
33 par fon commis, Chevalier dudit Ordre ; 6c les Cheva- 
33 liers fes Confrères; en toute Souverainete; comme dit 
33 eft. Sauf que: le Commis du dit Chef 6c Souverain, 6c 
33 les Chevaliers elf ans vers lui: apres, qu’én abiënce d’i- 
33 celui chef, ils auront inftruit les proces des Chevaliers, 
33 ou Officiers, dudit Ordre; 6c de chacun d’eux, ajant 
33 commis mauvais cas: fans juger lefdits proces; feront 
33 tenus: les envoyer, 6c leur advis fur iceux; au dit Seig- 
33 neuc Chef 6c Souverain, ou ii fera. Pour; par lui appel- 
33 léz les Chevaliers Confrères de fon Ordre, qu’il pourra 
33 finer; 6c dumoins en nombre de iix; en Chapittre du dit 
33 Ordre: eupreallablement; 1’ad vis, des Chevaliers leurs 
33 Confrèresd’iceluiOrdre, du Pais, ou plus voiiïns du 
«Chevalier, ou Officier, accufé de mauvais cas; 6c qui 
33 d’eux pourroient avoir meilleure cognoiffance : vifiter 
33lesdits proces; lesdecider, 6c determiner; comme, 
33 en equité 8c raifon , ii trouvera appertenin Demourans 

lesdits Statuts 8c Articles ci deffus; au fait defdites cor¬ 
rect ions : 6c les droits 6c preeminences de la hauteur, 
Seigneune 6c julfice, d’icelui Seigneur Chef 6c Souve¬ 
rain; 6c de fes Succeffeurs: au furplus; en leur entier. Et 

33 a 1’entretenement, 6c obiërvation, dudit nouvel Statut: 
33 a FEmpereur, Duc de Bourgongne; Chef 6c Souverain 
33 de Fordre : de fon autorité,6c puiffance abfolute: de Fad- 
33 vis que deffus: aboli,8c mis aneant; ce qu'au Chapitre de 
331’Ordre, par lui tenu aËruxelles, enl’anMil Cinq cens 
33 Seize; 6c en tous autres Chapitres precedens; auroit, ou 
33 pourroit avoir efté fait,ordonné, ou ftatué, au contraire. 
33 Et confequement; a expreffement ordonné: que la dite 
33 contrarieté ; fi aucune en y a; foit effacée, 6c tra- 
33cée, des Livres 6c Regiilfes de 1’Ordre: ou elle feroit 
33 trouvée. 

Extrait; des trois Articles des deflufdites ordon- 
nancesde 1’Avandit Seigneur, le Bon Duc Phi- 

lippes; dits, efclairciz , par 1 onziéme fufdit, 
de FEmpereur Charles. 

Du droit, ér jugement, de celui, qui aura 

commis crime< 

Chapitre XXXVI. 

Item. Que; fi au dit Chapitre, veinft a la cognoif¬ 
fance du Souverain de 1’Ordre: qu’aucun des Freres, 6c 
Chevaliers de FOrdre, euft commis cas, ou crime; 
pourquoi Ion deuft elfre privé, felon les Statuts de 
cefte prefente Ordonnance: Si ledit Chevalier eftoit 
la prefent; le Souverain, fera mettre fon cas en ter- 
mes. 6c lui , oy en fes defenfes ; s’aucune chofe 
veultdire, 6c prouver, en fon excufation; ouabfo- 
lution; lui fera furce fait droit: par le Souverain, 6c 

„ les Chevaliers dudit Ordre ; ou la greigneur partie 
,, d’eux. Et fi la chofe venoit a la cognoiffance du Sou- 
„verain, hors le temps du Chapitre : il fignifiera, par 
„fes Lettresclcfcs, oupatentes, feellées du Sel de 1’Ör- 
,, dre; qu’il envoiera, par le Herault Thoifondor, ou 
„ autre perfonne notable , au Chevalier blafmé , 6c 
„chargé du cas; qu’il vienne au Chapitre prochain : 
„pour eftre procédé , en fa matiere; 6c fait, ce que 
„ raifon donnera. Et fi le temps du dit Chapitre, eftoit 
„ trop bref; felon la diftance du lieu, de la demeure du dit 
„Chevalier, bla-fmé; lafignification fera faite au Cha- 
„ pitre fubfequent. en lui intimant: que vienne, ounon; 
„ Ion procedera contre lui, comm’il appertiendra. 

De laprivation, de 1’Ordre d’un Chevalier, 

C H A P. XXXVII. 

Item. S’ileftoit trouvé: que ledit Chevalier, euft 
commis aucun cas reprochable, 6c digne deprivation 
del’Ordre- il; par le Souverain, 6c Chevaliers 6c Fre-« 
res de 1’Ordre; ou de la greigneur partie d’eux; en fera « 
ofté, privé, 6c debouté , comme deffus eft dit. Et« 
afin que, 1’Órdre ne foit fcandalizé,6c blafmé, par fa 
coulpe; 6c en fa perfonne: lui fera interdit, 6c defen- 
du^ de jamais potter le colier dudit Ordre , ne autre 
femblable. en lui enjoignant, 6c commandant ; fur{f 
les Sermens par lui faits: a entrer, en icelui Ordre: 
que ledit colier il rende, es mains du Souverain; ou 
duTreforier de 1’Ordre. Et file dit Chevalier n’eftoit 
prefent, a ce: lui feront envoiées Lettres parentes, 
feellées du Seel de FOrdre, contenans la privation, 
Sentence, Condemnation, Defenfe; Interdiét, In- 
hibition, Commandemens, 6c chofes deffufiites. 

Comment Ionprocéderoit, au Chevalier, refufant de rendre 
le colier du Th o ij on ddor. 

Chap. XXXVIII. 

Item. Si ledit Chevalier, ainfifommé; eftoitrefu- 
fant, de rendre, ou renvoier, ledit colier: le Souverain; cc 
s il eftoit fon fujet; procedera par voje de Juftice, alecc 
contreindreace. Et snlneftoit fujet du Souverain ;il 
y procedera, comin ii appertiendra. en F'advis; 6c des cc 
Chevaliers de 1 Ordre. 

Extrait; de trois poinis; lesquels, cbacun Chevalier de 

l'Ordre, & le Souverain , jurent, en leur reception, 
folemement. ftts leur honneur : touchée la famte 

Croix, & Euangiles de Dieu,. pour venfier, le conté- 
nu, & aüegué, en la Refponfe, fait au fufdit Pro¬ 

cureur. 
O > • • ï\\ 

Quechacun Chevalier; maintiendra.de tont fbnpouvoir, en 
lonender, 1’Ordre de la Thoilbn. 

Comment, audit Chevalier fera remonftré, ledit Ordre main- 
tenïr en honneur , ére flat. 

Chap. L111. non muable. 

Item. Que; detoutvoftrepouvoir, vousvousem- 
ploierés, 6clabourerés: a maintenir ledit Ordre; en « 
eftat, 6c honneur. 6c mettrès peines, de Faugmenter : « 
fans le fouffrir dccheoir, ou amoindnr ; fant qu’y puif- « 
fies remedier. 

Que chacun Chevalier; maintiendra, oblèrvera; & accompli- 
ra, totalement: tous , & queleonques Points, öc Articles; des 
Ordonnances & Statuts de 1’Ordre. 

Comment le Chevalier accomplira les Statuts, ér Ordonnan'“ 
ces de la dite Ordre. 

Chap. L V11. non muable. 

Item. Que; de voftre loial pouvoir; vous entre-cc 
tiendres, 6c accompli res, tous les Statuts, Ordonnan- « 
ces, Articles, 6c Points, de FOrdre: que vous aves veus« 
parefcrit, 6c oïz lire. Et les promettés; 6cjurés; en“ 
general : tout ainfi que ; fi particulierement, 6c furct 
chacun point; en feiffies elpecial ferment. cc 

Que chacun Chevalier; jurera; luslafoi, 8c lèrement; 8c fis 
fon honneur; aux laints Euangilles: oblerver lefdits Statuts. 

Comment, le Chevalier fera les Sermens, des Articles def 
fufdits. 

Chap. LVIII. non muable. 

Item. Que; ledit Chevalier, le prometera, 6c ju-« 
rera, ainfi; es mains du Souverain: fur fa foi: 6c fer-cc 

j ment. 6c fur fon honneur. 6c touchée la Croix, 6c les 
ifaintes Euangilles. 

Extrait 
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1568. Extraitde 1’article; quel’ordre; escas quiletou- 

chent; aura cognoiflance, cour, & execution , 

fouveraine. & fur les Confrères d'icelui. fans; 

qu’ils puiflent eftre attraits ailleurs, en ce : ni 

eftre tenuz refpondre, ailleurs. 

Comment, chacuu Chevalier de POrdre, fe doit foubmettre, 
de jon bon gr é, en la volonté des Fr er es cfy Chevaliers 
d'icelui Ordre. 

C h A P. L X VI. 

Item ;8c pour ce; que ce prefent Ordre eft, comme def- 
fus eft touché; une Fraternité, & Compagnie amiable: 

„ en laquelle, ié foubmettent; de leur bon gré , 8c volon- 
33 té; les Freres , 8c Chevaliers d’icelui: 8c la promettront, 
„«Scjureront; garder: «5c franchement entretenir : fans 
„enfrendre , ne aler au contraire. Voulons 3 ordon- 
3,nons3 eftabliflbns, 8c decernons: ledit Ordre, avoir 
„ cognoifTance, 8c Cour Souveraine: es cas; qui touchent; 

«5c regardent, ledit Ordre: 8c fur les Freres, 8c Com¬ 
pagnons, d’icelui. Et que; toutes Sommarions, Peines, 
Correétions, Punitions, Privatiotts, Appointemens, 
Sentences, J ugemens, Arrefts; & chofes paifées, 8c fai- 

,3 tes, par le dit Ordre; es cas qui leur touchent; & fur les 
„ Chevaliers, <5c Freres d’icelui: foientexecutoires, 8c 
„vaillables; comme de Cour Souveraine. Sansce3que; 

pourlesempefcher3 Ion puift, ou doive; par Appel. 
Complainte, Supplication; ne autrement, comment 
quecefoit; traire, ouaddreflér, a quelque Seigneur, 
Prince,Juge,Cour, Compagnie; ne autres quelconques: 

>3 ne que; le Souverain,& Freres,dudit Ordre; foient pour- 
33 ce tenuz, d'y refpondre. attendue, la volontaire & fran- 
33 chefubmiflïon ; juréefolennellement, comme dit eft. 

Que tous les Chefs & Souverains de 1’Ordre 5 a tousjours, 8c du 
tout, garderont inviolablement; tous les Points 8c Articles 
d’icelui. 8c les interpreteront, ouaffiert, de 1’advis des Con¬ 
frères. 

Tous Iesquels Points, Conditions,Articles; 8c chofes 
defliifdites, 8c chacune d’icelles, qu’avons ordonné, 
8c eftabli: ordonnons , 8c eftabliflbns, comme dit eft: 

„ Nous; pour Nous, <3c Noz hoirs, 8c Succefléurs, Ducs 
3, de Borgongne, Chefs 8c Souverains, de Noftre prefent 
,, Ordre,«5c amiable Compagnie, de la Thoifon d’or: Pro- 
„ mettons tenir, garder, 8c accomplir, a noftre pouvoir; 
„ entierement, inviolablement, 8c a tousjours. Et, fi es 

chofesdeflusefcrites,ouaucune d’icelles, avoit aucune 
obfcurité, doute, ou difificulté: Nous enrefervons, 8c 
retenons a Nous, 8c a Nozdits Succefléurs, Ducs de 
Bourgongne, Souverains dudit Ordre; la determina- 
tion, interpretation,8cdeclaration:«Sc3 d’yadjoufter, 

„corriger, immuer, 8c cfclaircir: eu 1’advis, 8c delibera- 
,, tion, de Noz Freres. 8c Compagnons.du dit Ordre, 8cc. 
3, Lefquels Articles, 8c chacund’eux; ci deflus exceptés, 

8cdefignés: felonieurforme, 8c teneur , voulons de- 
mourer fermes, 8c entiers. fans; par Nous, ne noz Suc¬ 
cefléurs, Souverains; ne autres; yeftrefaitemutation 
aucune, «Sec. Et, afin que, foitchoie ferme , 8c eftablea 
tousjours: Nous, avonsfaitmettre NoftreSéel, aces 
prefentes. Donne,en Noftre villede Lille; lexxvij. 
jourdeNovembre. 1’An de Grace, Mil, Quatrecens, 
Trenteun. 

Extraits; de Cïnq Articles, des anciens obfervez. Previle- 

ges; nommez., de la Jojeufe Entree du Prince, au 

Ducbe de Brabant. Iadis accordéz., par Contra ft per- 

petuel. Entreles Ducs, & Trois Ejlats d'icelui Pdis. 

C'T folenneüement juréz., pour Loy, par iceux. mes¬ 

mes , par l’Empeteur Charles Cinquieme, & le Roj 

PbilippesfonfilsNoJlre Sire, & tous leurs Jufliciers, 

& Officiers, Traduits de Flamen. 

Pour Juftification; en General, 8c fpecial; des fins, raifbns, 8c 
Dedinatoire; prin fes, &contenues, en laRefponfe; faite, 
par le deflusdit Seigneur Comte de Hocffrare; au Procureur 
General de Crime, dit, MaiftreJeanduBois 
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jjjPte le Roy fe ra Equitable, J-njlicier, fy hoi al, a tous fes j 

Vaffaux,<fy Sujets de Brabant. <fy ne permettra, leur 
faire tort, ne violence. Notammcnt : leur adminiflre- 
ra, legitirne Juftice: gardé tout deu ordre de droit, es 
procedures en toutes caufes. conforme aux Loix, fy Stil, 
des Villes , cfy Steges 3 ou elles pendront. forclos , en 
ce 3 tous delaiz,, non neceffaires. 

Article I. 

Premierement. Que Nous; leur ferons (afcavoir; a 
tous noz Vaflaux 8c Sujets, des Pais de Brabant, fuivam- 
mentfpecifiez) bons,droituriers,equitables, 8c loiaus,cc 
Seigneurs. 8c ne permettrons : leur faire, ou laiflèr fai- cc 
re; aucune force, ou violence ; en aucune maniere. Ni cc 
les traiterons, ou permettrons traiter autrement; que cc 
par legitimes fentences, 8c procedures. Voire, enjoin- cc 
drons: que, tous Noz Prelats, Hofpitaux, Barons, No- cc 
bles; 8c bons Vaflaux 8c Sujets de Noz Villes, 8c Fran-« 
chifes : tant du Pais de Brabant; que d’outre Meufe: Cc 
procedent, 8c ajent a proceder; en toutes caufes; pour cc 
en obtenir Sentence 8cJ uftice: felon le droit des Vfiles, cc 
8cSieges: la part, ouil appertiendra , 8c devra eftreCc 
fait. Et que: les Juges, 8c Nozdits Pais ; feront tenuz, Ce 
faire leurs plaidoiers: fans aucun moien, de delaiz; qui 
adviennent, par leur occafion , faute, 8c nonchaillance. 
Saufque, lefditsjuges, pourront proroger le jour de 
leurs plaioiers, pour une fois; 8c non plus. 

Le Roy, ne s’'aftreindra, pour aucun dijferend de jurisdi- 
dlion des fu/dits Pais, prendre guerre contre aucun: ni 
ufer 3 contre aucun : Reprefailles. fmon, du confente- 
rnent 3 des Ejlats. Par fpecial: ne promettra aucune cho- 
fe, ou feellerd, dont iceux, leurs limit es, leurs babi 
tans, ni leurs Previleges, ajent a foujfrir dommage. 

Artici. E III. 

Item. Que; jamais Nous ne Nous obligerons, com¬ 
me Duc de Brabant, 8c de Limbourg; pour caufes tou- 
chans la jurisdiótion, 8c Seigneurie, d’iceux Païs;a pren- 
dreguerre, avec aucun: nifaite, ou faire faire, contrec£ 
aucun; Reprefailles ou faififlémens, finon; par Confeil,« 
volonté, 8c confentement; deNozVilles,Sc Pais,du ditcc 
Brabant. Et que; Nous, ne promettrons, aucunes autres« 
caufes; ni feellerons: par lefquelles; Noz Pais, limi-c« 
tes, 8c Villes, ni aucuns, diceux des dits Pais, ou leurs « 
Droits, Libertéz, 8c Previliges, pourroienteftre violés« 
8cdiminuéz. OunozPaïs, 8c Sujets,endomagéz, en« 
aucune maniere. cc 

LeRoy, ou fon Gouverneur General, des Pais Bas: fera 
cognoijlre, fy diffnir, toutes , fy quelconques caufes, 
des Pais de Brabant: avec P Adv is, en femblement du¬ 
dit Gouverneur: fy du Confeil de dit Brabant. Ni fe¬ 
ront obligéz iceux Pais > obeir, fur ce, autres Ordonnan- 
ces. 

Partie de L’article V. 

Par les quels fept (Chancelier 8c Confeillers du Con¬ 
feil de Brabant) 8c autres, prefentement adjouftéz a 
iceux, ou qui, par fucceflion de temps, il Nous plaira 
leur adjoufter: Nous, Noftre Gouverneur, ou Gou¬ 
vernante, General: feronscognoiftre,8cdiffinir,tou¬ 
tes caufes d’icelui Pais, 8c de fes habitans: concernan- 
tes,lajuftice, 8c toutce qui en dependra, foitdeProvi- 
fionjuftice Ordinaire, ou des Status, Placarts, Edits, 
Ordonnances, Commandemens: ou autrement. Sca-c£ 

voir eft: par 1’Advis, du dit Noftre Gouverneur;8c u 

Confeil de Brabant, fufdit. Sans que: par aucun ; furcc 
ce; puifléeftremis, aufdits manans 8c habitans, em-cc 
pefchement; ni fait moleftation aucune. Ou, qu’ils£C 
foient afliiretiz, aux Ordonnances d’autre; que de Nous; 
ou de Noftre Gouverneur, ou Gouvernante, General. 

Jpue nul, prins au Pais de Brabant, foit menéprifonnier, 
hors icelui. Allegué en la Rejponfé, faite au fufdit Procu¬ 
reur : pour r ai fon incidente, de ia prifon,des Comtes dJEg- 
mont, <fy Hornes. 

Article XVII. 

Item. Que; quiconque fera prins, en Noftre Pais de u 

Brabant; 8c d’Outre Meufe: Nous ne ferons, nilaiflé-cc 
rons, mener prifonnier icelui; hors, de Noftre dit Pais 

Nul- 
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zó Byvoegfel van Authent. Stukken, 

} ^ * Nul Vajfal, ou fujet, de Brabant: pu 'ijjs cjlre tirépar jufii- 

ce, outre les Previleges, du lïeu ou tl ejl, que le droit 

efcrit pèrinst: hors Ja maifon: ne prins, ou recherché, 

en kelk-: pour quelque entje que ce foit. fans deroguer 

neantmoins > a plus amples Previ leges: des Villes, de 

Lóvain, Anrjers , & Boijleduc. 

Conjirmation par le Pop: a tousfes Vajfaux , & Sitjets , de lf68. 
Brabant: de tous lev.rs Previleges , (fr Droits. Soient de 

la Jojeufe Entree: ou bienprefcripts: ou concedéz de fes 

Predecejfeurs. Et au ff, des deux Additions a icelle. Et 

lesten:? a tousjours, pour inviolallcs, fans leur jamais 
aller ■ au contraire. 

Article L V11. 

Article, de la Seconde Addition X. 

Item. Que 5 les Officiers, dorefnavant: par eux, ou 
» leurs Sergens: nepourront; en Noz Villes, Franchifes , 
” ou Villages; de Noz Païs de Brabant: tirer aucune per- 
” fonne, hors fa maifon: ne 1’y prendre; ou faire quelque 

recherche en icelle: pour quelconque caufe, que ce foit. 
Sinon: entant, & non plus outre : que les Previleges, 
Couftumes, 6c Ufances; deslieus, au'xquels le fait ad- 
viendra; ou fen de befoin; 5c auffi,qu’il appertiendra de 
droit efcrit, permettront. Saufsj a Noz Villes de Lou- 
vain, Anvers,& Botileduc; leurs plus amples Previle¬ 
ges, Couftumes, 5c Ufances, furce; jufqu’oresobfer- 
Vt'Z. 

Extrait; des Trots Anicles de lajoieufe entree du Kop, 

en Brabant, par lefquels il leur promet, & jttre folen- 

r.ellement, leur obferver tous leurs Droits, Previleges, 

Libertés, Couftumes, Ufances, & Prejcriptions, & 

tous les Points, Anicles, & Ajfteurances, contenusen 

ladite Entree- Sans, a jamais, les enfreindre, Tra- 

duits de PUrnen. 

Pour corroboration, approbation, Sc verific'ation , desArticIes 
precedens; Scenfpedal ; de la Refponfè, faire au Procureur 
General fuidir, de Crime: ou , cefêrement; aux fins d’iedle, 
Sc de Declinatoire 5 eft allegué. 

Le Roy: bien oiiie, <£r entendue, la Jusdite Joieu/è En- 

trée: fes Additions. let out,par le menu, avecfes 

fondemens: confnt, qjrjuré, a tous fes Sujets, & Vaj¬ 

faux , de Brabant, au lieu de Louvain: aufjï, de lavo- 

lonié de TEmpéreur Charles fonPere, & defonpleingré 

jointement: leur maintenir, Jans aucune exception. & 

inviolablement: tous leurs Previleges, que dejjus. Par- 
tie& fin duproeme, de la ditejoieufe entree. 

Apresdonc; queNous lePrince, avons ouï lire, 
veu, & entendu ; toute la dite joieufe Entree, de Noftre 
Seigneur & Pere: avec les Lettres d’Adjomftions, & ad¬ 
ditions, d’icelle: enfemble autres Adjonéxions, Let¬ 
tres, & Conceflions, de Noftre jadis Bifayeul ; tou- 
chant le dernier Article d’icelle: 6c les Alterations, de 
Moderations, d’icelui; & ce qui y eft adjoufté: fe- 
Ion lecontcnu , de 1’Aéte fur ce. le tout; fidelement 

„ traduit, enlangueEfpagnole. Voulans, & defirans: fe- 
„ lonlabonne volonté, de Noftre dit Seigneur 6c Pere; 
„atoutle Païs de Brabant; &aux manans, Vaffaux, 6c 
„bons Sujets d’icelui : entretenir, & obferver; leurs 
„ Droits, Previleges,Libertés, Coftumes,Ufances, & 
„auffi Prefcriptions: No tam ment; atrendu leurs grans 

6c plulieurs lërvices, faveurs, 6c fidelité; envers, d’heu- 
reufememoireNozPredeceffeurs, & Majéurs, Ducs 
& Duchefles de Brabant; & entre autres fouventesfois, 
a Noftre dit Seigneur & Pere l’Empereur : comrae 
bons Sujets font tenuz & obligéz faire, a leurs naturels 
Seigneurs : ainfiqueconfions; que iceus auffi, par ci 

,3 apres nous feront: Leur avons; en cefte Noftre pre- 
fentereception, & inveftiture, a la Seigneure desdits 

35 Pais; permis, & ottroié: aulieu&ville de Louvain : 
33 dufeeu. & contentement de Noftre dit Seigneur &Pere: 
33 & de Noftre vraie fcience, plein gré , 6c volonté: per- 
33 mettons, ottroions, 6c confentons: les Previleges, Ar- 
33ticles, Cautions 6c Affieurances de droit; qui fenfui- 
3> vent. Leurpromettans; 6cjurans: pour Nous; Noz 
ssHoirs, 6c Succeffeurs: les leur entretenir, 6c faire en- 
33 tretenir; apres letrefpas, de Noftre dit Seigneur 6c Pe- 
33 re: auquel; Dieu tout puiflant doint, en fante, bonne 6c 
3> longue vie: fermes, 6c ftables, fansa jam ais les énfrein- 
33 dre. 

Item. Nous avons confirmé, 6c ratifié: confirmons, 
6c ratifions: a tous Noz Prelatz, Hofpitaux , Cloiftres, 
Barons, Chevaliers; Villes, 6c Franchifes: 6c a tous au¬ 
tres, Noz bons Sujets, de Noftre dit Païs de Brabant; 6c 
d’Outre Meufe: tous leurs Droits, Libertéz; Previle-“ 
ges, Chartres, Couftumes, Ufances, 6c Prefcriptions.cc 
Scavoireft: ceus, lefquels ilsont; 6c leur font Donnéz,cc 
Ottroiez , 6c Seelléz; deNos Predeceffeurs, Ducs, 6c cc 
Ducheftès. Et auffi: ceus; defquels ils ont ufé; dcqu'üs*1- 
ont entrentenuz, 6c prefcripts. Mefmes: celui; qui fut ‘c 
concedé aux trois Eftats; par Lettres, de fut le Duc Phi- 
lippes, noftre Bifayeul: au tempsde fonEntrée; de da¬ 
te, des Lettres d’icelle. Semblablement: autres deux 
Lettres, d’icelui Noftre Bifayeul. 1’une ; de 1’An. 
M. C CCC L I , le xx. de Septembre : 1’autre 
M.CCCCLVIIjlexviij. de Novembre.Enoutre: les 
deux Additions; de la Jojeufe Entree de Noftre Seigneur 
6c Pere, 1’Empereur. 1’une; donnée a Gand, le xij. 
d’Avril, M. D.XV. apres Pafques: 6c 1’autre; a Bïu- 
ges; duxxvj. d’Avril, mefm’An. Leur promettans: cc 

iceux tous, en general; 6c chacun d’iceux paripecial, « 
tenir: pour Nous, NozHoirs, 6: Succeflèurs, d’au-cc 
tant qu’ils pourroient eftre, 6c font obfervables: per-cc 
petuelement, 6c a tousjours; fermes, 6c inviolables.ee 
Sans les enfreindre. ni aler, ou laiflèr faire , au contrai- cc 
re d’iceux. en aucune maniere, que ce foit. cc 

Aflèurance , & Serementiolennel du Roy: qu’jl obfervera les 
deflïisdits; Sc autres tous êc chacuns Points & Articles, de ia 
Joieufe Entrée. N’alleguera : n’eftre tenu, a 1’obfervatiou 
d’icelie, ou d’autres Previleges de Brabant, ains gil les gardera 
inviolablement, treftons; atous. 

A condition, en cas de contravention : que fes Vajfaux, <gf 

Sujets de Brabant, foient du tout exempts, lui obeir. juf- 

ques a tant, qiiil ait rep ars, en tout fon entier, la ditefau- 

te, <fr contravention. telement, que, tous Officiers, dref¬ 

fen., ou faifans au contraire, Jbicnt deportez. aujf, que 

tout ce , qui s’atfenpera, foit tenu pour entierement nul. 

AlleguéJur ce,en la Rcfponfe,au fufdit Procureur de Crime. 

Article dernier L V 111. 

Item, leur promettons en outre; pour Nous, Noz 
Hoirs, 6c Succeffeurs: que Nous n’alleguercns, 6c ne 
mettronsjamais en avant; ni ferons alleguer: que Nous 
ne foions obligéz ; d’entretenir lefdites Franchifes, 
Droits,Previleges, Ch'artes, Couftumes, Ufances, 6c 
Prefcriptions; jefquelles cidevant, en general, Nous 
avons confirmées 6c ratifiées : pource, ou a raifon; que 
ne leur aurions donné, ottroié, oupromi, parefpecial; 
les Points 6c Articles fufdits. ce que;neleur voulons por- 
teraucun empefchement, molefte, ou prejudice. Et 
pource que; Nous voulons, 6c defirons: que tous les 
Points, Articles, Dons, Promeffes,Confirrnations,6c Ra- 
tifications, fufdits; demeurent, 6c foient tenuz fermes 6c 
ftables, fans jamais les enfreindre : avons promi en bon¬ 
ne foi; 6c juré, fus les faintes Euangiles,corporellemerit:« 
pourNous,NozFIoirs, 6c Succeflèurs: tenir iceux; a« 
tous, univerfellement;Scavoir eft: aux Prelats, Cloiftres, 
Hofpitaux, Barons, Chevaliers, Villes ,6c Franchifes; 6c 
a tous Noz bons Sujets defdits Païs de Brabant,8c d’Ou¬ 
tre Meufe: a leurs Hoirs, 6c Succeffeurs: apres ie trefpas 
de Noftre dit Seigneur 6c Pere; ferm es,6c ftables: 6c de 
jamais faire, faire faire, ni fouffrir eftre fait, au contrai¬ 
re; en maniere quelconque. Eten cas: queNous,ou cc 
Noz Hoirs, 6c Succeffeurs; feiffions, ou vinffions au « 
contraire; par Nous meitne, ou par quelque autre : en a 
tour, ouen partie: comme6c en quelconque faqon que cc 
cefoit: En tel cas: confentons, 6c ottroions: a Nof- £{ 
ditz Prelats,Barons, Chevaliers, Villes, Franchifes; 6c cc 
atous autres Nofdits Sujets: que:aNous; Nos Hoirs,cc 
6c Succeffeurs; ils ne facent, 6c rendent, aucuns fervices, cc 
oudevoirs; ni preftent obeiflance; enchofe quelcon-(C 

que 



Tot de Hiftorie van P. Bör« 
ïf6S. y> que, ou Nous en aurons befoin-, 8c les en voudrions re¬ 

in querir.jufques a tant: qile telle faute, felón que ci deffus 
>, eft ditffera par Nous oftée, reparée, 6c redreffée; 6c en 
„ aurons pleinement, 6c en ti ere ment, defifté. A l’ef- 

isfet; de quoi: nous voulons, cammandons, ér declarons: que 

„ tous officiers, qui feroient conftituez. Au contraire, de ce- 

,, fie noftre Joieufe entree; foient incontinent deportez. Et 

„ en outre aujji: que tout ce, qui doresnavant fepourroit at- 

„ tenter, a lencontre de ce que deffus ; ne foit, ér ne puiffe 

„efire ienu, de valeurj au temps avenir. Etletout, fans 
fraude. En tefmoin, 8c perpetuelle confirmation, de 
ce que dit eft: avons ; Nous 1’Empereur, 6c le Prince 
fufdits ; fait mettrenozfeaux, a ces prenfentes. Don- 
né, en noftre Ville de Louvain ; le V. jour dejuillet. 
L’an de noftre Seigneur, M. D. XLIX. De 1’Empire, 
de Nous Charles, le XXX. 6c de noz. Roiaumes; de 
Caftilie 6c autres, XXXIIII. Soubfcrit, Charles. Et 

auffi, Philippes. Et au bas, Par 1’Empereur, ér Mon- 
feigneur le Prince Signe'ypar F Audiencier, ér presmer 

Secretaire, Verreyken. Seeil/des Seaux ydeftdifs Seigneurs 

VEmpereur, ér le Prince , en cire vermeil, a lacz dor ér 

foie noire, pendantz. 

La defenfe, de Monfeigneur le Comte de llocftra te, &c. 

Contre les charges & accufations, de tous & cbacms 

Pomts: aluifaujfetnent imppféz,i es Lettres patentes 

d’ Adjournement, parle Procureur General de Crime, 

dit Maiflre Jean du Bois. feton, é? par ïordre, qu’ils 

y font nartéz,, & toucher., 

Par les raifbns de laquelle; il conffe Cvidemment: que ledit 
Seigneur Comte., eft innocent; de tousles points des accii- 
fationsavantdites. & qu’il s’eft fincerement conduit; durans 
les troilbles des Pais Bas. & a adminiftré fes charges, principa- 
lement es villes, ou il a eu entremifè: non lëulement avec 
deulbinfidelité, & devoir: mais auffi} au lèrvice de Dieu, 
& du Roy. & du bien public, & de la Patric. 

Antoine de Lalaing; Comte de Hocffrate , Baron de 

Borffel, Sömbref, ére- Chevalier , de Uordre de la 

Thoifon D'or j a tous Ceux, qui cefle noftre defenfe •ver- 

ront, ou orront , Saint. ér oujfre d’Amitie, Plaifiry ér 

Service. 

Defenfe /'''Omm’ainfi foit: que 1’homme Noble 6c Gene- 
du Comte ^’reux , n’a riens, apres Dieu, plus cher, que fon 
de Hoe- honneur: auffi eft il jufle, 6c railönableque pour- 
ftcate‘ tant, il le garde, defende, 6c conferve , par tous 

moiens a lui poilibles. y emploiant mefmes, fesbiens: 
6c fa vie , fi befoin fait. Atant donc , feroit icelui 
certes inexcufable de neglicence , 6c imprudence, 
qui, pouvant affeurer ce que lui doit eftre tant 6c de 
fi pres recommandé; cela ilmettroiten quelque dan¬ 
ger, peril, ou nonchallance. 

Pource eft il. Que; Nous confians pleinement de 
noftre Innocence: 6c moiennant icelle, pouvoir gar- 
der noftre honneur ; contre les charges , 6c accufa¬ 
tions , a Nous impofées par le Procureur General 
du Roy: d’autant qu’avons tenu celle noftre Defen¬ 
fe de noftre dit honneur; plus affeurée, auffi 1’avons 
Nous moins voulu mettre au danger , auquel font 
toutes caufesj quoi qu’elles foient bonnes, juftes, 6c 
fondées$ qui fe demennent devant Juges incompe- 
tens, fufpeóts, 6c recufables. Qui eft la raifon , qu’a 
ceft effedt j aions par autre noftre Efcrit remonftréj 
pourquoi n’aions efté ni foions tenuT, , de compa- 
roir j pardevant Monfeigneur le Duc d’Alve , Gou¬ 
verneur 6c Capitaine General , des Pais Bas, juge 
Commis 6c Delegué a cefte caufe desdites charges. 
Telement que 5 pour ne donner occafion a ceux, 
qui font accouftumez, d’interpreter finiftrement noz 
actions: de divulguer que ladite exception, ait efté 
par Nous propofée, par quelque difEdence de noftre 
bon droit: 6c a ce, que ne laiffions par la, quelque 
fmiftre impreffion, aux autresj par laquelle, Nous, 
ou noftre Pofterité, fe puiffe, par fucceffion de temps, 
trouver Intereffée, en aucun point d’honneur: avons , 
par ceftui fecond prefênt Efcrit, voulu particuliere- 

ment refpondre aufdites charges, 6c accufations. 8cl£d>8. 
remonftrer j .que n’avons aucunement defvoié de la « fr 
tracé de noz Anceftres : ni oublié le bien., 6c bon- « 
neurs, qu’avons receuz de fa Majefté, ne auffi noftre cc 
devoir, en aucun endroit. 6c que, entant; a tort,cc 
6c par calumnies faulfèment controuvées j fommes ac- cc 
cuféz , du crime enorme, 6c execrable, de lefe Ma- cc 
jefté. aians tousjours, de fait 6c per effect monftré: 
que pour le bien 6c fervicede fa Majefté, eftionsde- 
liberéz, emploier corps 6c biens. Nous eftans, fans 
jadtance , tellement acquitéz , a la conduite de la 
Compagtjie d’Ordonnance j lors encor eftant icelle ? 
a fut Monfeigneur le Comte de Lalaing , auquel 
Dieu face Paix, Noftre Seigneur 6c oncle : 8c es 
Ambaffades, efquelles fa Majefté a efté fervie nous 
emploier: que, nonobftant rioftre premiere Jeunef- 
fe, avons efté efleux, au College de Chevaliers de 
1’Ordre : 6t par le trefpas de fut le Marquis de la 
Vere, efté enchargéz de fa Compagnie d’Ordonnan- 
ce. En quoi avons tellement continué, fans onc avoif 
eu efgard au danger de noftre perfonne, ou inte- 
reft particuliere : que , ft Nous nous voulions ici 
extendre, rendre compteparticulier, denos adtions, 
on trouveroit evidemment j que meriterions autre 
recompenfe, 8c marcede, que de reproches, 6c ac¬ 
cufations fi fameufesj dont, a prefent, fommesblaf- 
méz 6c pour fuivis. Ce que, ceux, qui ont bon 6c 
fain jugement, facilement entendront: tant, par ce 
que dit eft 5 que par le narré 6c difcourt de cefte no¬ 
ftre Refponfe. Confiderans mefmes, les charges, ef¬ 
quelles on nousa emploiéz. 6c le foin 6c devoir qu’a- , 
vons rendu; pour deuëment nousenacquiter. Dont, u J j‘ 
n’i a il aucune apparence j que, pour adherer 6c fe- u 

conder le Prince d’Orenges , 6c fes ambirieux def-« 
feins, corame on pretend; aurions voulu perdre la cc 
grace du Roy: defvoier de noz Anceftres: 6c chan- 
geans fubit noftre naturel, foions devenuz. autres que 
aurions efté. Sans prendre regard, aux inconveniens, 
qui par la, apparentement Nous pouvoient furvenir. 
mefmes ( fans Nous arrefter au point d’honneur. du- 
quei voire le moindre , Nous a tous jours efté tant 
recommandé, que 1’avons preferé a noftre vie. Et di- 
fons a tant, furce point ; rondement , 6c veritable- 
ment: que le dit Prince, ne Nous a jamais propo- 
fé, requis, ou communiqué, chofe qui fuft contre 
le fervicede fa Majefté; 8c par laquelle aions peu ap-Cc 
percevoir , que fes deffeins tendoient a ambition, cc 

troubles, rebelhon; ou autrement, au deffervice d’i- C( 

celle. Et nouz affeurons : que noz adverfaires mef- (( 

mes; nefcauroient declarer, oufpecifier ,aucunsdd- 
dits deffeins , aufquelz aurions adheré 6c fecondé. 
Car, quant aux troubles , qui depuis deux, ans en- 
qa ont efté, au Pais Bas: pour autant qu’en fommes 
charges; refpondrons particuliercment , 6c par or- 
dre, ci apres. Et voulons atant, bien 6c apertement 
declarer: que; combien qu’aions tousjourspotté au- 
dit Seigneur 6c Prince; fmguJiere affedtion; comme 
auffi ont fait la plus part des Seigneurs du Pais Bas: 
toutesfois il n’eftoit en lui, ni autre qui vive; NousC(. 
faire oublier les devoirs, 6c obligation , que devonscc 
au Roy : ou nous forvoier des tracés, efquelles ayons ct 

tousjours fuivi noz Anceftres.- pour feconder, favo-cc 
rifer , ou promouvoir , quelque rebelhon. Aians a 

tousjours eu pour but de noz adtions ; le bien, 6c 
fervice de Dieu, 6c de fa Majefte. De quoi, les effedls 
rendent bon tefmonage. 6c mefmes; les devoirs,lei- 
quels avec inénarrable foin, traveil, follicitude, 6c 
danger de noftre perfonne, avons faidts ; es villes, 
efquelles avons efté commis , 6c envoiez; pour ap- 
paifer les troubles , 6c emotions populaircs. Aquoi 
n’eft auift vrai femblabie qu’on nous euft voulu com- 
mettre; fi on ne Nous euft cogneu contrairesa icel- 
les, 6c ce qui en depend. Dont auffi appert evidem¬ 
ment: paree, qu’avons tant fait, qu’en noftre Com¬ 
te de Hocftrate , n’eft onc auparavant, ni pendans 
lefdits troubles, advenu aucun changement, nouvei- 
lité, emotion, ou trouble; comme es villes circon- 
voifines. non obftant; qu’aucuns defdits voifins, fi- 
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rent affez bonne diligence, pour les y mettre, & in- 
troduire. comme auffi, riens n’a efté innové, es autres 
lieuxaNousappertenans. De forte; que pouvons af- 
feurement dire: que noz Predeceflèurs 6c Anceftres ; 
fi fembkbes difficultéz fe fuffent reprefentéz de leurs- 
temps; n’euffent fceu monftrer plus grande affèótion, 
au bien 6c repos publicq; que Nous avonsfaitaians, 
fansjaétance, autant fouffert pour les y maintenir; & 
advancer le fervice de Dieu , 6c de fa Majefté, que 
perfonne , de quelle qualité que foit, au Pais Bas. 
D’autant: n’iailauffi, fondement; en ce,qu’on Nous 

55 pretend accufer ; avoir tenu en noftre Chafteau 6c mai- 
55Tonde Hoeftrate,plufieursfufpectes Communications, 
55 & practiques; avec le dit Prince d’Orenges, 6c autres fes 
55complices: dont, tousbonsSujetsduRoy, feferoient 
55 fort Icandalizés ; 6c les mauvais, auroient dreffé les oreil- 
55lesj 6cprinsoccafion, apenfera nouvellitéz. Carpre- 

mierement: paree que cefte charge 6c accufation n’eft 
reftrainte, limitée, 6c efclarcie; com me du droit apper- 

tous ceux, qui ont frequenté au dit Pais Bas; 6c fca- i c(Jg. 
vent la familiarité, de laquelle , les Seigneurs eftans 
enicelui, ont ufé de tout temps, entre eux. Car ce 
auroit efté le plus difcourtois atfte , qu’euffions fceu 
faire au Monde: fi; aux Seigneurs de telle qualité, 6c 
qui fi volontairement offroient fe rrouver en hoftre- 
dite Maifon; Nous euffions refufé 1’ouverture d’icelle. 
De forte, qu’ilfaut: que noz adverfaires mefmes: s’ilz 
ne font eüoignez de toute civilité, 6c humanité; con- 
feflent: que, s’eftantaeux offertefemblableoccafion; 
ilz euffent fait le mefme. ce, qu’ils pretendent frivo- 
lement, en nous blafmer a prefent; 6c baptifer, de 
crime de lefe Majefté. Confideré principalement: 
qu’ilz ne fcavent declarer, ainfi qu’avonsdit, oufpe- 
cifier 5 une feulle communication , ou praétique, te¬ 
nue en cefte , ou autres aflèmblées, qui ont efté en 
Noz Maifons; qui merite d’eftre aucunement fufpe- 
dte. Parquoi; fommes contraints, reprendre lanega- 
tive. 6c Femplqier, pour peremptoire folution de ce 

:ient; par appofition du temps, 6c jour. 6c expreftlon de, point; propofé eontufement, 6c fans fpecification , 
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ce, qui efdires Communications auroit efté traiété: ou 
quelles eftoient lefdites praótiques, 6c a quoi tendoient: 
ce que procédé indubitablement; de ce, qu’elle eft fauf- 
fement controuvée; 6c ne fcauroient noz adverfaires, 
devement interrogéz, fpecifier aucuns defdits Points: 
fommes conftraints y refpondre generalement: 6c nier, 
qu’en noftre dite Maifon, aucuns telles affemblées Com¬ 
munications, ou practiques, aient efte tenues: ou autres; 
que de tout temps ön n’ait accouftuméfd’avoir, 6c tenir, 
au Païs Bas; 6c que, du temps de noz anceftres, on n’ait 
veu en icelle 6c autres leurs Maifons. Lefquelles ils ont 
tousjours tenu ouvertes aux Seigneurs; qui, en paffant, 
ou autrement, leur monftroient la faveur, de les venir 
veoir. Recevant de femblables vifitations , Nosdits 
Anceftres, tresgrandejoye; 6ccontentement: 6cs’em- 
tenoient honnorez. Comme Nous auffi confeflbns 
avoir fait. mefmes; peu auparavantla prefentationde 
la Requefte; faite par aucuns Seigneurs 6c Gentilzhom- 
mes; pour obtenir abolition deFInquifition, 6c chan¬ 
gement des Placarts. Car, venans de Veert a Breda, 
pour retourner a noftredite Maifon: entendifmes; que 
le dit Prince, avec le Gomte de Swartzenbourg fon 
Beaufrere; 6c quelques autres Seigneurs, eftans lors au- 
ditBreda, avoientrefolu: fetrouverle lenderttain, en 
noftredite Maifon; avec le Prince de Gavre, Comte 
d’Egmont, lors eftant a Bruxelles : 6c qu’ils avoient 
choifi le dit lieu; poureftre le plus commode, 6c pro- 
pice, pour leur retour. Et ne voullans receler la dite af- 
lamblee; par laquelle Nous nous tenions honnorez, 
a ame vivante : receufmes; avec la mefme diere , 
6c allegreiïe; tous ceux , qui s’y voulurent trouver. 
6c mefmes auffi, le Comte de Megue, qui y furvint le 
lendemain. Tenans qu’icelle fe faifoit: pour continuer 
Famitie, quieftoitentre lefdits Seigneurs; 6cafin, de- 
quelque entrebeue, 6c confervation amiable, 6c accou- 
ftumée;pour, 6c avanrlepartement,dudit Comte de 
Swartzenbourg, vers Alemagne. Et en conformité de 
ce: ont dit a noftre Requefte, les Chevaliers de FOr- 
d re, qui lors s’y trouverent; 6c affèrm é en plein Con- 
feil; a Madame de Parme, lors Gouvernante: qu’au- 
cuns d’eux, avoient choifi noftredite Maifon; pour 
s’y trouver quelques trois ou quatre jours, auparavant: 
combienque, n’en fcavions riens en verité, que lefoir 
precedent leur venue. 6cce, par cas fortuit; comme 
dit eft. Et pouvons afleurer: que n’avonsriensouïtrai- 
ter en icelle affemblée; contrelebien, 6c fervice de fa 

ou declaration, quelconque : 6c atant; de droit; en 
accufation, non recevable. Ce que fentans auffi noz 
adverfaires: ils confeflent ; qu’aux nouvellitéz fusdi- « 
tes, a donné plus grand’ occafion , la prefentation in- K 

continent enfuivie, d’une Requefte de quelques con- iC 

juréz; comme on dit; eh grand nombre; 6c avec Fin- « 
iblence, 6c arrogance , que tout le Monde a peu « 
veoir. Laquelle Requefte, ou la forme de la prefèn- « 
tation; n’ont efté advilées, conclutes, ou arreftées, 
en noftredite Maifon. Parquoi: 6c que n’avons aidé 
a la prefentation , follicitation, ou pourfuite d’icel¬ 
le : par voie direóte, ni indireéte: ne fait; a Nous a 
imputer 1’arrogance , ou infolence : fi aucune y eft 
entrevenue. Bien vrai eft : qu’eftans lors appelléz au 
Confeil; avons dit noftre opinion. La fubmettant 
tousjours, a corredtion des plus fages. pour ce, que Nous 
fentions le moins eagé, 6c experimenté , enfembla- 
bles affaires: 6c ne cerchions; que le bien, repos, 6c 
tranquillité, de noftredite Patrie; 6c le fervice de fa 
Majefté. 6c a tant nous acquitafmes audit Confeil, com- 
meil appertenoit. Cequefemblablement; fe demon- 
ftrant alfes au clair, par ce, qu’en ceft endroit ne fom¬ 
mes accufez; ofte toute recherchée apparence; qu’on 
Nouspuiffècharger, dece, que n’aurions admonefté<c 
ceux, qui prefentoient la dite Requefte: comme noz ad- cc 

verfaires pretendent, que deurions avoir fait: fachans,« 
quec’eftoitcontrel’intentiondu Roy. Maisqu’aucon- cc 

traire; les aions confirméz advouéz, 6c accompagnéz, <c 
en banquet public : ou, par toutes nozactions, Nous cc 
ferionsouvertement declarésdes leurs. Car: pour au-cc 
tant que touche 1’admonitiopifufdit. Nous n’avionscau- 
fe, ouraifonaucune, deFentreprendre. eftans; tanta 
caufe de noftre eage, que du peu d’experience; le moins 
qualifié dele faire, de tous ceux qui eftoient lors aFafi- 
femblée du Confeil. Dont toutesfois, perfonne; quoi 
qu’a prefent ilz facent femblant de condamner la dite 
Requefte, 6c la prefentation d’icelle, s’eftfouvenude 
faire, qui fuffiroit, pour Nous excufer: ores qu’euf- 
fions efté tenuz, de faire femblable admonition; que 
non. De tant plus: que ne penfions: que fa Majefté, 
prendroit de mauvaife part, la prefentationde Ja dite 
Requefte. eftantchofeordinaire, 6:accouftumée, de 
tout temps ; que les Sujets, traitent par femblabe voie; 

IIII. 

V. 

avec leurs Rois, Princes, 6c Seigneurs. 6c mefmes ac- 
compagnentles Requeftes, felon 1’importance d’icel- 
les. Et ne faifoit la Gouvernante, ni les autres du Con- 

55 Majefté: 6cquiaitpeu ou puiflè, donner occafion de feil, auquel eftionsextraordinairementappelléz,fem- 
55fcandale, aux bons fujets d’icelle: 6c aux mauvais, de 
55 dreffèr les oreilles; 6c penfer a nouvellitéz. Poifé mef- 

mement: queladiteaffemblée, n’eftoit chofeinufitée 
au Païs Bas : ou journellement on eftoit accouftumé; 
d’en veoir de femblables, 6c plus grandes. 6c que, a caufe 
d’icelle, on ne nous peult aucunement charger: puis 
auffi que; par Nous, elle n’a efté follicitée: 6c que, vou- 
lans continuer les tracés de Noz Anceftres; 6c la fami¬ 
liarité, 6c amitié, qu’avons tousjours euë 1’avec lefdits 
Seigneurs; ne pouvions aucunement refufer , qu’elle 
ne ié fift en noftredite Maifon. comme il eft notoire; a 

blant; que la prefentation de la dite Requefte, devoit 
defplaire a fa Majefté, accordé, au plus pres qu ’il feroit 
poffible. Et par aprespromic fa dite Majefté, par lés 
Lettres; 6c en conformité d’icelles, la Gouvernante, 
par fa patente: qu’aux Seigneurs 6cGentilzhommes, 
aiansprefenté la dite Requefte, riens ne feroitimpu- 
té. non feulement, a caufe de la prefentation d’icel¬ 
le: maisauffi, de laConfederationprecedente. Etce; 
pour obvier aux foufpeqons , 6c diffidences , qu’au- 
cuns d’iceux pouvoient avoir; que la dite Confedera¬ 
tion, 6c preientationde Requefte; feroient autrement 

prinfes, 
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' ' ftre evidemment: que Nous n’avionsoccafiondèpen- 

fer, que la dite prefentation de Requefte , eftoit contre 
l’intention de fa Majefté. Et mefmes: que faifans les 
admonitions fufdites, euffions contrevenu a 1’intëntion 
6c fervice d’icelle. divertiffans les Seigneurs 6c GentiJs- 
hommes, de la voie ordinaire, de proceder par Reque¬ 
fte: 6c leur donnansoccafion, de penferaux autres. Et 
toutesfois ; tants’en faut, qu'aions confirmé 6c advoué 
la dite requefte: que Nous admoneftaftnes aucuns Gen- 
tilshommes de qualité ; ne figner la dite Confedera- 
tion; 6c ne fejoindre, a la Prefentation d’icelle: a quoi, 
autrement ilz fembloient eftre alles eaclins. Et n’i avoit 
aucune apparence: pour eftre lors fraifchementretour- 
néz. de la Cour de 1’Êmpereur ; ou avions efte envoiéz 
en Ambaffade: que ceux, qui s’eftoient defia obligéz 
parSignature; 6cavoient, de longue makt, arrefté la 
dite Requefte, 6c prefentationd’icelle: euffentchangë 
leur deliberation, par noftre admonition. Et fembloit 
alles; que ce, ne dependoit de noftre office. Confiderée 
mefmes la charge,qu’eufmes parapres, directement con¬ 
traire a la dite admonition. eftans envoiés de part la 
Gouvernante expreffement, avecle Secretaire Berty : 
pour accompagner lefdits confederez, au banquet pu¬ 
blic. Non pour les admonefter, ou reprendre: ains,pour 
escontenter, decertaineappoftille, qu’on avoit con- 
ceuë fus leur Requefte. 6c dont copie,ou la minute, cen- 
voioit a ceft effet,quand 6c quand nous.Et auffi;pour fai¬ 
re caffer au Co mte de Bergue, les gens de guerre, qu’il 
avoit levéz, pour la garde de fa Maifondc Chafteau de 
Hele. Et non obftant; que de tout ce, Nous fuffions ex- 
cuféz, avectoutesdeuës remonftrances: neantmoins, 
la dite Gouvernante voulut,que Nous prinffions ladi- 
te charge, ce que fifmes, defirans monftrer a fon Alte¬ 
ze , toute deuë obeiffance, 6c refpeót. Nous y eftans 
telement acquitéz, que nous obtinlmes feffect d’icelle. 
Et toutesfois , fommes a prelênt accuséz; pour avoir, 
en ce que dit eft, obei a fon Alteze; de crime de lefe Ma- 

VI. jefté. Comrae auffi; par autre point, ou article, d’avoir 
„ porte a icelle peu de refpeét;Nous nous retrouvons char- 

géz, defemblable crime, qui merite partant, qu’on y 
prenne regard. pourfonderlezele6c affeétion , duquel 
noz adverfaires procedent: pretendans fonder une mef- 
me accufation , fur faits en lbi diredement contraires: 
6c en effeét, en un endroit nous contraindre, a fimple- 
tnent 6c en tous refpets obeir a la dite Gouvernante ; 6c 
én autre, nous acculër , pour y avoir obei: aufqueis, a 
tant ne chiet autre refponië; que defcouvrir en cefte 
maniere, leursmalesverfations, 6ecalomnies. Etpuis 
qu’il eftimpoffible; detelsefpritsobtenirlaraifon : les 
lai!Ter,enleurmalice. Car; eftans, comme 6c al’effet 
que dit eft, envoiéz au banquet: rien ne Nouspou- 
voiteftre iroputé: ores que; pour tant plus aifement 
accomplir noftre charge; Nous nous euffions aucune- 
raent peu accom moder a ceux, qui y eftoient: 6c mon- 
ftréz;commefaifoit auffi la Gouvernante, par la dite 
appoftille, favorifer a leur deffein 6c defir. Dont tou¬ 
tesfois , ne penfons riens avoir fait: du rooins, qüi puiffe 

VII. merker la moindre reprehenfion du monde. Carileft 
„ faux, 6c controuvé: que, bien toft apres, aions conlëillé 
33 aufdits Confederez, 6c perfuadé; de prefenter Iterati¬ 
eve Requefte: afin que toufes les forces extraordinaires, 
33 feulremede, corara’ on pretendoit: a contenir Ie Pais 
33 en tranquillité; fufiënt calfées. pour donner aofdits Con- 
ssfederéz moien, de pouvoir plus librement metre leurs 
j3 entreprifes a execution. Car; Nous nous efmerveillaf- 

mesgrandement, 6c esbahifmes; d^ouïrlaledure de la 
dite Requefte; laquelle, par commandementde la di¬ 
te Gouvernante, fefaifoitauConfeil; commedechc»- 
fe inopinée: 6c de laquelle n’avions riens fceu, peri- 
fé,oudouté, auparavant. Dont,Nouspourroientfer- 
vir detefmoins; plufieurs, qui fe trouverent prefens, a 
la dite ledure: s’ils fe veulent acquiter de leur confciei i- 
ce, comm’il appertient. Etferonstousjoursprefts, 3if- 
fermer par ferement folennel, ce que dit eft. 6c par 
confrontation, 6c autrement, monftrer la fauffeté de 
la prcuve; fi aucune y en a au contraire, que penfons 

VIIE tresbien, que non. Et fe trouve a tant; paf la * 6c par 

ce, qui fenfuit: que,fans raifon, quelle que fok; on nous 1^8. 
accufe: queftans envoiéz avec le Pririce d’Orenges, a « 
Anvers; ou on fe confioit, qu’euffions tënu le Peuplecc 
en 1’obeiffance 6c devotiori du Roy; y aürións fouftërt« 
une ihfinifé de chofes abominables, 6c enormës. Et en- « 
tre autres; 'qu’on enrollaft publiquement, 6c a noftre « 
fceu, gens de guerre; pour le Seigneur de Brederode. 6c« 
qu’on les embarquaft, avec toutes forces d’armes, vers« 
laVilledeViane, au Pais 6c Comté dé Hollande. Ou-« 
tre la faveur, qu’auribhs monftré a ceux, de Ia Com-« 
mune, s’eftans mis pour la protedtion des conjüféz. Car « 
Nous n’avohs rien fouffert en la dite Ville, que par char¬ 
ge 6c commandementde la Gouvernante. Alaquelle 
aiant fait fouvenir, pat certeine noftre Miffive: qu’au- 
trefois fon alteze Nous avoit efcrit; ique, durant le 
Gouvernement du Prince d’Orenges, audit Anvers „ 
eftoient paffésaucuneschofes, au deffervice de Dieu, 
6c du Roy; 6c contre 1’Accoid fait entre les Gentils- 
hommes Confederez: joihtement lui declarafmes: 
qu’ericasqu’ellefuftfervienouscommander, de pren- 
drë la com miffiön 6c charge d’icelle V illë: qde h’enten- 
dions le pouvoir effedtuer; fans eftre preallablement af- 
feuréz, 6c audloriféz : que en tenans le pied que le dit 
Seigneur Prince avoit tenu, ne ferions riens, contre le 
fervicedeDieu , de fa Majefté, 6c dudit Accord. 6celle 
nous refcrivit,pour rëfponfe:que le principal,dont Nous 
avions a prendre'èn la dite Ville foigneux regard, eftoit: 
que les chofes fuflèht maintenues,6c confefvées,fans au- 
cuninconvenient,quipeüftruiner d’avantage la ville. 
puis que; des chofes principales d’icelle, eftant fa Maje- 
ftéadvertie; convenoitattehdre, cëqu’a icelleplairoit 
ordonner. Nous remettanc aufurplus, a 1’advertifle- 
ment, 6c inftrudtion, que le dit Prince Nous dohhe- 
roit. pour avoir; par le temps qu’il avoit efté en la dite 
ville, fi bien peu entendre, 6c cognoiftre, leshumeurs 
d’icelle. excuiant au refte, 6c donnant autre interpreta- 
tion,alalettreprecedente. Parquoi: eftans envoiéz en 
la dite ville: non avec ledit Seigneur Prince, comme 
noftre adverfe partie j contre verité pretehd; mais, eh 
fon abfence: 6c ce pendant, qu’il eftoit empefché en fes 
autres Gouvernemens: y avons feulement fouffert, ce 
qui auparavant fe faifoit. Dumoins,ce qui en confequen- 
ce, 6c pour les mefmes caufes 6c raifons, fe devoit fouf- 
frir, aians tousjours 1’oeil, au principal point de noftré- 
dit charge. A fcavoir; de maintenir le repos, 6c tranquil¬ 
lité, de la dite ville. 6c ne voulahs a tant, troubler ce, en 
qüoi trouvions parties d’accord; par un Contradl, paffe 
entre le dit Seigneur Prince, le Magiftrat d’Anvers, 6c 
cèuxdesdeuxReligions;endatedu II. de Septembre, 
M.D. LXVI. Ce qui demonftre affes larigeur. dont 
avons ufé en autres endroits: 6c quand avions occafion, 
de craindre aucune emotion, ou inconvenient; 6c les 
dangers au hazard, efquels nous fommes mis, pour con- 
ferverle bfi;n, tranquillité,-6c repos, qui nous eftoit 
principalernentenjoint, 6c commandé.Comme,en fpe- 
cial, il a bion apparu; par lajuftice 6c execution faiteen 
la dite vill.e, le xviij. d’Oétobre enfuivant. Enquoi; nous 
fommes fi bienemploiéz; que Nous rendifmez la dite 
ville, beaucoup plus affeurée dudit repos; qu’elle fi’e- 
ftoit a noftre venue. Telement: quele Magiftrat d’icel¬ 
le ville, Nous a puis grandement louéz 6c remerciés, des 
bonsdevoirs. Comme auffi afak la dite Gouvernante, 
par diverfes lettres lïennes: Nous requërant 6c priant le¬ 
dit Magiftrat auffi, y vouloir encores continuer, a pres le 
retour du dit Seigneur Prince. Qui teftifie bien; que n’y 
avons fouffert une infinicé, des chofes abominables, 6c 
enormes. Attendu mefmement: que,commefaifions 
difficulté d’y demourer; fans eftre de nouveau advouéz 
paria Gouvernante: ilsenvoierent, a ce, vers icelle, 
leurs deputéz. lefquels, eftans par fon Alteze remis, au 
Confeiller d'Affon le ville: furentaffcuréz d’tcelui; que 
ceftók le vouloir de fon Alteze, qu’yde mouraffions. 
Ainfiqu’ils Nous en ont fait le rapport: 6c en eft auffi 
l’effetenfuivi,par les lettres,apres efcrites de fon Alteze; 
conjoin<ftementaudkSeigneurPrince,6t a Nous.Dont, 
fe treuve affes debatue; cefte confulë,6c par trop genera¬ 
le accufation, 6cobjeétion; delapretendueinfinitédes 
chofes abominables, 6c enormes, qu’aurions fouffertes. 
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I <68. D’autantplus,êcparexpres: quefadite Alteze; parLet- 
' tres a ceux de la Loy, 6c Magiftrat dudit Anvers: attefte: 

avoir,en noftre endroit,entiere fatisfadtion; del’exploit, 
6c accompliffement, de noftrecharge, 6c de noftre par- 
tement d’icelle ville. Defquelles Lettres, la teneur eft ce- 

,, fte. Marguerïte ; par la grace de Dieu, Ducheflè de Par- 
,3 me, Plaifance,6cc. Regente 6c Gouvernante.Trefchers3 
33 6c bien améz- Eftant, mon Coufin le Comte de Hoc- 
33 ftrate, venu vers Nous; 6c Nous aiant donne compte,de 
33 la charge qu’il a euë , ces jours paffez, en la ville d’An- 
33 vers: dontfommesdemouréefatisfaite, 6c contente: 6c 
33 tenans fadite charge pour achevée: 6c Nous, eftans deli- 
33 berée, y aller perfonnellement; comme par vous avons 
3,efte requife; 6c que trouvonsconvenir, pourlefervi- 
33cede fa Majefté, 6c tranquillité d’icelle ville: ilvous 
3, efcrit particulierement, les eau les, pour lefquelles il n’eft 
3, retourné vers vous. Nous aiant auffi requis; que Nous 
3, vouliffionsadjoindre cesprefentes, afin que lachéz ce 
,3 que dellus. Atant; Trefchers, 6c bien améz; Noftre 
33 Seigneur, vous ait en fa fainte garde. De Bruxelles ; ce 
„ xxiij.d’Avril. M.D. LX VIL 

Et quant a ce, qu’on Nous charge plusfpecifique- 
33 ment; de 1’enrollement desgens embarquéz, pour le 
33 Seigneur de Brederode: convient conliderer : qu’aians 

ouï quelque vent, que femblable enrollement fe devoit 
faire: remonftraftnes incontinent aux Gentilshommes, 
fufpedïs a caufe d’icelui, eftansaudit Anvers: qu’encas 
qu’ils s'advanqaffènt, de faire quelque levée, ou enrolle¬ 
ment; les ferions chaftier, al’exempled’autres. lespre- 
nans a ferement, fur le fait d’icelui. Et comme, de ce, ïls 
s’acquiterent, 6c purgerent folennellement: 6c que, ce 
non obftant; entendions, que quelqu’un d’entre eux 
s’advangoit, de faire le dit enrollement: advertifmes de 
cele Marcgrave, principal Officier de la dite Ville; 6c au- 
quel appertenoit, depourveoiratelles, 6c femblables 
occurrences; lui declarans le lieu, ou avions entendu 
qu’on le faifoit; ofFrans pour fa feureté, 1’accompagner 
denoftreperfonne, fi beloineftoit. Mais; comme le 
Marcgrave, retournant quelque temps apres; rappor- 
taft; non obftant qu’il euft trouvé ceux, que lui avions 
denomméz, au lieu par nous defigné: qu’on n’i faifoit 
enrollement: eurent les enrolléz opportunité, de fe 
partir a noftre defceu. Dont eftans puis advertiz; fif- 
mes, par fentence du Magiftrat, punir 1’hofte, qui avoit 
foufFert en fa maifon ledit enrollement. Du quel, atant, 
nepouvons aucunement eftre chargéz. 6c attendu; que 
non feulementnel’avons foufFert: mais i’avons empe- 

9 fché; par tous moiens a nous poflibles; eftans lors en 
laditeville, lëulemental’aide6caffiftence, du dit Sei- 

X. gneurPrince. Ets’eftbien monftré; par Femotion de- 
puis advenue en la dite Ville , a caufe de la defaite 
d’Ofteruel ; 6c par la refiftence , de Nous faite a la 
Commune, affembléeen grand nombre, fur la Meere: 

„quen’avonsmonftrefaveur, a la dite Commune; s’e- 
„ ftant milè, pour la proteélion des conjuréz. Car; fi 

nous fufiions feulement retiréz, 6c cachéz; com me le dit 
Officier, 6c aucunsdu Magiftrat; des dangers, 6c perils, 
efquels volontairement nous mifmes, pour empefcher 
le deflëin d'icelle; fans leur monftrer autre faveur: fait a 
craindre; qu’on euft veuen la dite Ville, les plus cruels 
exemples de maiïacres, 6c direptions, dont on ait me- 
moire. Ceque, noz adverfaires, euffent; avec beau- 
copmeilleurfard, bien fceu ramenera noftre charge; 
qu’ils ne font a prefent, d’avoir monftré faveur a la 
Commune; s’eftant mife, pour la protedfion de ceux 
qu’on pretendnommer conjuréz. Car; puis que ladi¬ 
te eflevée fe feit; pour ce qu’entre le Peuple y avoit 
grande alteration , a raifon de ceux qu’un defaifoit, 
quafi a leur veuë, audit Ofteruel: 6c que, de part le 
dit Prince d’Orenges, 6c Nous; leur fut empefché, 
de donner fecours: dont fufmes de fait, durant icelle, 
fouventesfois mcnaiïés de la mort; par piftoletz, 6c 
autresarmes; qu’avec parolles, 6c propozinjurieux, 
ons’appreftoit, de decharger fur Nous: ce qu’endu- 
rafmes; pour Nous acquiter, au principal point de 
noftre charge; 6c garder la dite Ville, fans ulterieure ruï¬ 
ne 6c deigaft,en 1’obeiftance de fa Majefté. appert alïès; 
que n’avons porté faveur , au dit Peuple; en ce que def- 

fus.yjoint: qu’avions, auparavantmefmes,offert, de T _✓#, 
fortir; avec les enfeignes qui eftoient en ladite ville; 6c M®®1 
de combattre ladite trouppe. ce que, par crainte d’emo- 
tion qui fe defcouvrit par apres en la dite defaite, ne fut 
trouve bon par le Magiftrat. Aians donc efté, en tres- 
grand6ctres-imminentdanger,denoftre vieen la dite 
emotion; 6c par diverfes fois: 6c apparoiiïant par la; que 
le Peuple; fe voulant mettre pour la protedfion de ceux 
que dit eft; Nous a tenuz 6c trouvéz contraires, a fes def- 
ieins: n’i a aucun fondement, qu’on doive pretendre, 
Nous accufer, de lui avoir ordinairement donné faveur. 
Ne nous fouvenans; que, par le dit Peuple autre decla- 
ration ait efté faite; pour la defenfe, protedfion, 6c fe¬ 
cours , des fufdites 6c autres. Et fe plaignoit la Gouver¬ 
nante , ordinairement: que le peuple, eftoit fouftenu 
des Confederez; 6c non que, le Peuple, fouftenoit lef- 
dits Confederez. qui monftre partant; la vanité de cefte 
accufation. fignamment, quant a Nous. Et n’avons pre- y *■ 
tendu : ufurper fur Pauctonté de fa Majefté, 6c celle de 
laDucheffedeParme, lors Gouvernante, vers laquel-4C 
le nous ferions, comme noftre partie fouftient; tous-ce 
jours portéz incivilement, 6c avec peu de refpedf. Nous cc 
advancans, de faire publier un Edit, en la ville de Ma- cc 
lines, de Noftre auéforité privée: fans charge; 6c con-K 
tre 1’intention d’icelle. Dont; une partie de la Com- u 

mune, fb feroit tant plus desbordée; 6c auroit prins u 

plus grandelicence, de faire tout ce que bon lui fem-cc 
bloit. Etoutrece: incitéle Magiftrat d’icelle, a def-tc 
obeiflance. Car: par ce que dit eft; appert du contraire. cC 
6c que n’avons riens plus defiré; que maintenir, magni- 
fier, 6c accroiftre; la grandeur, 6c auóforité de fa Maje¬ 
fté. 6c que 3 en tout ce qü’il nous a efté poftible , 6c on 
nous a voulu emploier, avons refpeóte, 6c obei > a la dite 
Gouvernante. Sans permiffion de laquelle,n’avons met¬ 
ra es voulu acceptcr certaines gratuités, a Nous offertes; 
pour le bien, 6c benefice, que ceux d’Anvers, 6c de Ma- 
lines, cognoiflöient avoir receu, des bons devoirs 6c of¬ 
fices, qu’avions faits; durant le temps de noz entremi- 
fes; efdits Villes. Et n’avons auffi voulu partir: fans con¬ 
gé, 6c licence, d’icelle: mefmes, pour noz urgentes af¬ 
faires; 6c de noftre Seigneur 6c oncle de Rennenberg : 
des Pais Bas. Laquelle; Nous donnant favorablement y.. 
celle licence, 6c plus, 1’accompagnant de tës Lettres a 
1’Empereur, a Archevefque de Cologne, 6c au Duc de 
Juliers; datéesduxxiij. de Juillet, 1557. monftroitaf- 
fes, qu’elle ne lë reflëntoit, d’aucune noftre incivilité, 
ou irreverence. Ainsau contraire; Nous remerciades cc 

bons fervices. promettant mefmes: les reprefenter tele- <c 
ment au Roy; que fa Majefté demonftreroit par effët, 
en avoir contentement. Car; com bien que lui euffions 
autrefois remonftré, 1’eftat des affaires, iibrement; 6c tel 
qu il eftoit: comme le temps 6c 1’affeétion qu’avions au 
tèrvice de fa Majefté, 6c au bien de la Patriele reque- 
roient: 6c que la dite Dame, comme parapres elle con- 
feflbit, fuft par la transportée de quelque colere ; li eft 
ce, quil eft notoire : que, nullementon nefe doitar- 
refter a ce: ne par la Nous inculper, de nous eftre tous- 
jours portéz incivilement , 6c avec peu de retpedt. “ 

eftant la diffèrence grande: entre cc qui advient en tel- ^ 
le maniere, 6c par quelque paffion ou accident tem- 
blable , 6c a quoi pource , de droit , ne doit eftre 
prins regard: 6c ce; qui fe fait tousjours, a propos deli- 
beré. 6c entreliberté, 6c incivilité: verité, 6c peu de 
refpedt, ou irreverence. Ce qui confirme auffi, par 
les propoz, tenuz par le Seigneur de Berlaimont. le 
quel; prenant la parolle; dit ouvertement: qu’on Nous 
faifoittort, de nous traiter ainlï. paree, qu'il ne co- 
gnoiffbitperfonne; qui lë fuft mieux acquiteau tèrvice 
deDieu,6cdu Roy,que Nous.Ce que penfons bien, il ne 
niera poini: ni les autres;qui lors fe trouverent prefens, a 
la chambre du Confeil;ou le tout fe pafla. Entre lefquels; 
ie Duc d’Artcot 6c le Comte d’Egmont, advouërent, 6c 
confirmercnt auffi lefdits propos. Etcertes: puis que, 
pour donner quelque luftrea Noz accufations 6c char¬ 
ges; on interprete li fmiftrement noz adtions: fe peut ai- 
iement comprendre le danger auquel euffions efté, fi 
comme dit elf, ne nous fuffïons trouvéz au banquet des 
Confederez. fuivant le commandement de ton Alteze 
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ou, fi euffions refufé, d’accepter les charges & com m if- 
ftons. a caufe defquelles, & pour y avoir procédé ftnee- 
rement, & felon 1’exigence des affaires ; fommesapre- 

■ .fent pourfuiviz Sc accuféz. Signamment: de N ons avoir 
35 advancé , faire publier, en la ville de Malïnes ; de no- 
33 ftre auétorite privée ; fans charge & contre l’intention 
33 deladite Gouvernante ; unEdit:dont, unepartiedela 
-’3 Commune, fe 1'eroit tant plus desbordée; Sc auroit prins 
33 plus grande licence» de tairetoutce, que bon luifem- 
33 bloit. Veu que: eftans par fon Alteze requis, de Nous 

transporter, pour le fervice de fa Majefté,en la diteVille: 
avons tres-inflamment prié, eftre pourveuz d’inftru- 
élion pertinente; pour, felon icelle, nous reigler, en ccn- 
duire. mais: par la perplexité qui lors eftoit; Sc la hafte 
qu’on avoit, de nous y envoier; pour obvier aux incon- 
veniensquiyeftoient:nepeufmes rien obtenif; fors, 
qu’une Miffive. par laquelle, ladite Gouvernante re- 
queroit, & de par fa Majefté ordonnoit; a ceux de la dite 
Ville: ne riens obmettre, de ce, qui pourroit fervir,pour 
leurconfervation. &dont, lesEglifes, pourroient de- 
mourer entieres: & le fervice, en icelles , continuer. A 
quoi n’avons; par ad vis de l’Ófficier & Magiftrat, pre¬ 
iensa la publication dudit Edict: le quel Officier mei¬ 
na es difoit; f proraptement , par moien d’icellui n’y 
eftoit obvié ; que les Cloiftres Sc places circonvoilines 
eftoient a 1’abandon , dedens deux jours fouffrir dom 
mage, bien de Cent Sc cinquante mille Florins; trouvé 
moien plus convenable. poifé; que les brifeurs defdits 
Eglifes, eftoient efpars deqa Sc dela ; & empefchéz, au 
brifement d’alentour de la dite Ville. St que; ft toft, par 
voie de fait, on nc les pouvoit, ni mieux empefcher ou 
divertir: que de publier ledit Ediét; Sc pardon de ce, 
que jufquesaudittempsefcoit fair. Partant fubit ceftfe- 

perpetuels & extraordinaires. Car: combien, qu’a pre- 
ftent, la vertu ne foit en Ia mefme eftime: fi eft ce; que 
devons efperer: qu'on n’eft du tout ft corrompu Sc per- 
verti; qu’on veuille baptizer,Sc punir notoire vertu, Sc 
Bienfait ; par vice Sc delit. Parquoi ; Sc confideré, qu’il 
confté, defait, parlequel, Nous avons contenu la di- 
teVille, &tousfeshabicans, enl’obeiffiancedefaMa- 
jefté: difons: que fauffement, Sc ians apparence au- 
cune, fommes accuféz; d’avoir incité le Magiftrat cc 

d’icelle, a defobeilfance. comrne auffi ceux de la Ville cc 

deLiere. Scnomméement; a nonrecevoir Garnifon cc 

de par la Majefté. Se que, a ceft eftet, leur avons envoié cc 
Lettres, Se Gentils hommes expres. Car nous avons 
tousjours tenu correfpondence , avec celui qui avoit 
charge de la dite Ville deLiere; faifans tousdevoirs, a 
farequefte; pourl’aider, a la teiiir en 1’obeiiïance de 
fa Majefté. Et eftant venu le bruit a Anvers; qu’on en- 
voioit Garnifon en ladite Ville de Liere: Sc parainfi, a 
deux ou trois heitres de chemin, pres d’Anvers: St que 
par la on voioitfignesevidens, d’un mefcontentement 
general: craignant le Peuple ignare, & par la intimidé; 
que c’eftoit, pour les furprendre, Sc invahir j au de- 
fpourveu: Nousdoutansj que cefte diffidence, pour¬ 
roit cauler quelquealteration, trouble,&emotion : pour 
y obvier j & donner aufdits habitans quelque conten- 
tement; & accomphr le principal point de noftre char¬ 
ge ; & fuivant icelle j eviter tous inconveniens, qui 
euffent peu ruincr d’avantage ladite ville: envoiafme$, 
un Gentilhomme , avec Lettres de Credence , auf- 
ditsdeLiere; leurremonftrans j pour le fervice de fa 
Majefté; 1’eftat & danger, auquel la Ville d’Anvers 
eftoit. & les requerans: pour ce que fcavions, que la di¬ 
te Garnifon , s’y mettoit a leur requefte : y vouloir 
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rent; tous uiterieurs brifemens, troubles, &emotions. prendre regard, & obvier, pour autant que faire pou- 
& fe red ui fit' la dite Ville, en fon premier eftat, & repos. 
lesEgliiës,& Images, depuisdémourerent entieres. & 
lefervice, qui avoit cefte quelques jours; fut reftitué, & 

|X UIL continua. Laquelle publication ; faite en vertu d’un ft 
ample & general pouvoir;& par laquelle,o btinfmes 1’ef- 

53 fet, que ladite Gouvernante defiroit; ne fe peut dire 
33 eftre, faite, du noftre auélorité privée; fans charge, & 
33 contre Fin ten tion de fon Alteze; comme calomnieule- 

voient. Ce que, fait bien coiffiderer que Nousn’euf- 
fionsfait; voulans empefcher la dite Garnifon, contre 
leur intention: laiflansparainfi, le tout, a leur difcre- 
tion. EtcelaeftionsNoustenuz de faire; pour afleu- 
rer l’effet de noftre dite charge. De laquelle meritons, 
fans jaétance, plus toft auffi en ceftcndroit, louenge ; 
qu’accufation ft cruelle: pour avoir par la, & autrement 
par noftre foin & vigilance, tant fait; que, non obftant 

ment noz adverfaires pretendent.aufquels; ne faifans, ne j que la dite Garnifon approchoit de ft pres aions toutes- 

XV. 

laiflans, la dite publication : n’euffions fceu fatisfaire 
eftant vrai femblable; qu’autrement; ils nous euflènt im- 
putéz, n’avoirfait noftre extreme devoir; pourconfer- 
ver ladite Ville, & les Eglifes. Mefmes ; qu’ilz font ft ef- 

33 frontez; que d’ofer adjoufter: que par ladite publication, 
33 partie de la Commune feferoit tant plus desbordée; & 
33auroit prins, plus grande licence, de faire tout ce , 
33que bon lui fembloit. Eftant notoire; qu’apresladite 

publication,la Commune fecontint; fans aucunement 
ié desborder; fors que , d’aller aux Prefches; qui defta 
auparavant noftre venue, fefaifoient; mais au territoire 
de Brabant. Stparainft, hors de noftre jurisdict ion ,& 
charge, ou auffi , par provifion expreffe de ladite Gou- j 
vernante, eiles continuerent mefmement, apres & pen¬ 
dant, que le Seigneur de Sepmeries, en eut la charge. 
Et ft aucuns particuliers lé font desbordéz, aumoindre 
point du monde: ils ont efté rigoreufement chaftiéz: 
lansemotion, oueflevée des autres. Ainft qu’il eft ma- 

fois accompli le contenu d’icelle noftre charge: & gar¬ 
de ladite Ville, de tous uiterieurs, & fort imminens 
dangers d’inconveniens. Eftans donc nos aótions tel¬ 
les: nedevions, parraifon, riens tant defirer; que la 
venue de la Majefté, en fes Pais Bas, pour les faire co- 
gnoftre : & par la, ofter toute mauvaife impreffion ; 
que fadite Majefté pouvoit avoir de Nous, par les faux 
rapportz de noz mal veuillans. II n’i a donc apparence XVII 
aucune: qu’aurions traité, en la ville de Teremon- cc 
de , avec Ie dit Prince d’Orenges, Sc autres fes compli- cc 
ces: ainft qu’il eft dit par nos adverfaires; de prendre u 

les armes ; pour exclure fa Majefté, ou celui, qui, cc 
de par icelle, feroit envoié efdites Pais Bas. &que,jacc 
paffe longtemps, aurions cela conclu par enfemble : cc 

nes’eftantl’executioncnfuivie ; que par fautede moien. u 

Car en verité; ft la conclufton euft onc efté telle; n’euf- 
ftonsfailli d’ufer des moiens, quifouventes-fois fe pre- 
fentoient. mais; nousconfians fur noftre innocence: 

nifefte a un chacun. Bien eft il vrai: que comm’aucuns; & en la bonté & juftice, qu’avions tousjours, par expe- 
defdits brifeurs furent, le lendemain de ladite publica¬ 
tion; apprehendéz ; & long temps detenuz prifonniers 
pour ce que, la dite Gouvernante cardoit de refpondre 

riencê veu&ouïrecommander, en fa Majefté; & en 
fesTres illuftres Anceftres: avons grandementdeftré, 
la venue d’icelle; comme la deftrons encor continue- 

lur leur fait ou relaxation: ce que defplaifoita tous les ha- lement. Et non obftant, qu’en ladite Ville de Tere 
bitans de ladite Ville: on veit aucunesgrandesalfem-1 monde, fuft leuë certaine Copie, d’uneMiffive en- 
blees; toutesfois, fans armes; en faveur defdits prifon- voiée par Don Francois d’Alave, Ambaffadeur pour 

fa Majefté en France; a la Ducheffe, Gouvernante 
du Pais Bas ; contenante : que les trois y defignéz; 
qu’on tenoit eftre ledit Seigneur Prince d'Orenges, 
le Prince de Gaure Comte d'Egmont , Sc le Com- 
te de Hornes Admirael; feroient, avec le temps, traitéz 
& chaftiéz, felon leurs merites: & en effeél; qu’on les 
tenoit pour Chefz& Auéteurs, de toutes troubles, Sc 

emotions: ft eftce, que riens ne fut, mefmes par lefdits 
Seigneurs lors prefens, conclu Sc arrefté; fur advertiflè- 
ment d’un danger li apparent: linon,de remonftrer ron- 

dement. 

mers. Lesquelsneantmoins ne procederent, aaucunes 
voiesdefait: ainsfecontenterent, desRemonftrances, 
que leurfeifmes. de forto; que: par ladite publication; & 
accordant 1’effeét d’icelle; on peut dire: que le repos, Sc 

tranquillité, de la dite Ville, eftoient&demouroientaf- 
feurez. Sc que, du benefice d’icelle, ils dependoientto- 
talement. qui eft bien loing, du delit & crime de Lefe 

„ Majefté; ou d’autre, meritant chaftiment, & corre- 
,, éfion corporelle, & exemplaire: puis que, les Anciens 

fouloient recompenfer faits femblables, par honneurs 
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^ós. dement, le contenu de ladite Lettre a la Gouvernante, 

quiteftifie grandement, laconfidence que chacundef- 
dits Seigneurs avoit,furfon innocence. 
j uftice de fa Majefté. Et certes,n aucune 
blable, eufteftéprinfeauparavant ; comrae noz adver- J 
faires pretendent; ce qui n’a efté, de noftre fceu: il n’y 
a riens plus evident, ni plus vrai lêmblable: que lefdits 
Seigneurs fefuflënt ferviz; dumoins pour 1’affeurance 
de leurs perfonnes} des occaüons, & moiens, qui fe re- 

' prefenterentIbuventesfois, parapres. Naians donede 
cela riens faict; mais au contraire, entierement laiffé 
leurs Gouvernemensj Sc lignamment, placesapperte- 
nantes a eux, a la difcretion de fa dite Majefté; Sc de ce¬ 
lui, qui de par Icelle, a eire envoie: aucunement il n’ap- 
pert j ni eft croiable: que femblable conclufton , ait efte 
prince. Dumoins j nefachansa parler d’icelle, comme 

, de droit 

. 
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Hoogftraten. 

if6S. 

Brie- Ifiïip? bp ba* grafie <6aötg / ïionink ban ÏD 
ftilien / ban % een / ban W?ragon / ban Baba^rc/ \'cn van 
ban Bspdg / ban Wurmen / |c. Hen ben ecrftai aK** 

<Deurtoaeröer of Sergeant ban IBopcncn ijser tor bet- peexeert 

focïjt; Jsaïut. Ban toegen onfen ïieben ai getroutoen y§en?den 
Bacötgberr cn Bjocurcur kernrad / ig ong bertoont; 
bat / met tcgcnfraaiöc öc groote remi / bic bc Heer ten. ° 
töonp ban Xaïaing/ <6:acfban Hoogffcatni/ ban Ons i. 
mag ontfaugen ïjeb&en / fcöcrt fijne ccrfrc jeugö/ in bcr> 
fcfjcibc tbtffcn cn pïaetfemaïg/Biööct ban onfc Ordrc cn 

pr -n.. > n nonvnn, dedroit eftre enmaniereau’ü ccn^ijgg-bcnbcbanou(e€>?öonnantidi;bd}aïbeu 
}L.e ,»11 en pouvons, de droit ^ eiti e , en maniere qu ü ücjc notagjc cn ïjccïïijke (OefjnÖfdjappen / in todkc ï)p 
foitchargez & accuie . qu avons, 1 n vo a r - j gc^uiïit ig gctocefï na öc Eicifcr/ cn riöcrg ^ toaer uit IjP 
monftrer. Ahnque, noftieinnocence, Sc la malever- genoeg ijCCft bonnen bctnemcn toat gcncgcntïjdt top 
fation de noz adveriaires, foient a tous cogneves. Efpe- pcm jjcfoonbai dl bat 0110 Opfct toag / buil ban tijt tot 
rans: que la Majeite, ad vei tie de ce qui eft allegue; Sc de jjjf bebOlbciTH tot aubCIT UOdt bogerllniptenGffodff« 
lafféétion qu avons tousjours eue, Sc avons encores, fatlb bat aflcb bctoctcnbc / Cïl ban bdl toeg 0)110: ©00^ « 
d’emploier corps Sc biensa fon fervice: remarchanticel-- v '- - - v--— 
lej fa bonté naturelle 5 dont par faux rapportz, Sc lini- 
ftresinformations; quelques uns meritans chaftiment a 
Fcxcmple d’autres, font esbranlée contre Nous : pren- 
dra regard , au tort qui nous eft fait. Sc auffi, pefera nos 
fervices. Sc par confequent, Nousremettra, aulieuSc 
rang, qu’ont tenu noz Anceftres. Defquels avons tous¬ 
jours fuivi, Scfuivrons, tant que vivrons, les tracés. Sc 
apres Dieu, prepoferons le fervice de fadite Majefté, & 
le bien de la Patrie, atoutcequ’il nous peut-eftre cliur 
en ce monde. Dont nous prenons le Souverain > ce 
grand D ieu, fcrutateur des coeurs Sc penfées j pour tef- 
moing Sc J uge. 

Et Finalement: a ce, que Noz adverfaires enten- 
dent, fans replique: que n avonspas parlé, ni parle- 
rons, ouparlons, parcceur: mais que leur pouvonsj 
avec bons gaiges j Sc avec affeurance , Sc fondemens; du 
tout dorre la bouche: Nous ouffrons : pour plus grand 
efclairciffement, Sc corroboration, de favant dit no¬ 
ftre bon droit j entant que de befoin ; prouver, Sc veri- 
fier, tous les points, ScArticles, ci-deffus deduits. non 
tant feulement j par exhibition des Lettres Originales, 
que Madame de Parme Nous efcrivit; comme Gouver¬ 
nante , des fufdits Pais Bas 5 ains autrement auffi : Sc par 
toutesmanieresdepreuve neceffaire: Sc notamment > 
parl’effed, Scexploit, dece, quepar Icelles Lettres, 
ellecommandoitae main en main ; pour 1’achemine- 
ment, execudon, Sc conduite des affaires Sc occurrans j 
lors, pour la neceffité du temps, urgentes. Et lêmblable 
defcharge ouffrons Nous d’avantage: contre toutesau- 
tres accufations: defquelles le mefme fufdit Procureur 
de Crime j fur ce qu’il fe pourvente j ouautre; Nous 
veudroit, ous’advanceroit, en quelconque maniere que 
ce foit; im pater. Laquelle preuve: pour conclure ceft 
Efcrit, Nousfommes Scferonspreftsj de quoiNous 
proteftons; routes Sc quantes fois faire : qu’il plairaau 
Roy, Nousouirdeuëment, en nozjuftifications. Sc 
nous donnertelsjugescompetens ,8c non fufpeéts ^que 
noftre qualité, conforme aux Previleges Sc Contraéts, 
folennementjuréz, confirméz, Sc ratifiéz, par fa Ma¬ 
jefté , felon Sc par la forme que dit eft j le conveinóf, Sc 
requiert. En tesmoin de laquelle Noftre Ouffre, Sc Pro- 
teftation j Sc de tout ce que deffus j avons foubfcrit, a 
Cologne, cefte Noftre prefente Defenfe; Sc fait impri- 
mer a icelle,N oft reSeau jle x x v. d’A vril; M. D .L X VIII. 

Soubfignéy 

Antoine de Lalaing. 

slvec 

Impreffion en cire vermeil, duSeau» du fufdit Sei¬ 
gneur Comte, armoié, ainfi que ci deffous, a 

fes Armes. 

SANS REPROCHE LALAING. 

faten af toijtoibc / ïnt ftd) alnjt ontrent gare natuur* 
ïijltr©o?fIcngcbiagniï)fIibrn/ aïg gerbe cn gdroutoe.c 
Daflaïïcn / ïjccft Ijp ben ]|>i!ns ban ©ranjen / gefjecLe 
acngcïjangcn en gdjoïpen / in fijne ïjcccfcfBucfjtige u 
boomemms / tjclprnöc be toebeilpannigïfeit booitfetï 
ten/ bienienfcbert ttoccjarenbooffeenmOnfe aiFcc 
ben ban ïjertoaeit^ oba* gcfim ïjeeft.€n booi ceeft Iffeft cc 
ÖP in fijn ïiafïceï ban ïfoogflratcn geïjouben brrfdjeiDe cc 
berbac^tc bergaberingen cn racbflagcn / met ben gefei? cc 
benfinné ban €*mnjen / en anbere fijne mebcfïaincc 
berg. iDaer ober alïeonfe goebe onörrbanen getodbig ,c 
gc-crgcrt ffjn / cnbcquacttoiffigc Ijebbcn öeoorenop a 
geflciicn / en geïegentïjeit genomen om op ineutoiglie 
bai te benlien. <üMe ïjaernocïj bed grootcr ig gegeben ' 
gctooiben/ booi ïjet inïcberen iioit bacr oii geboigt / ban£c 
een llequcfi üffeenige in groot getal t’faemgeftoorene/ “ 
en met bc fïoutljeit ai batoacntïjcit bie al betoeerdöcc 
ïjerfff Itonnen flm. <&ic niet aïïecmg niet getoaei^cc 
rcïjóutotenbermaent .^jn gctooibai booibengefcibencc 
ban ftoogffratc / geïijiftfjptoeï Ijab befjodren te boen/ “ 
toctenöe bat Pfct fdbc tegcii ong boomemen toag; maercc 
in tegenbed l)m baer in gcfïerht/toegeflant / en berfeït« 
tot fjet openbaer 23anquet; toaer ïpi fid) opaiflrjli bav « 
Maert beeft / boojaïïe fijne brbnjben/ bat ïjp ineöe een « 
banbefeïbetoag: ’ttoeïR ïjnrag baer namet’er öaeö« 
beeft betoont. ïfaec rabenbe en aenbjtngenbe/ tot nod) cc 
een Kequeft in té ïeberen / ten einbe/ aïïe buiten gemeen cc 
getodb / bet ecmgfie buïpmibbd om öe Hanben in rujl cc 
t’onberbottben / afgefebaft tooiöni mogt/ toaer Dooi <c 
fii te biner bare aenfïagen foubc mogen uitboeren. €n « 
nabarbanb ^ijnbe binnen önfe §tab ^inttoapen / met £c 
bending ban Oranjrn booff5. toaer men batrouöe iC 
bat fji bet boïïi in #tlfc onberbanigbeit en bjeebfamen cc 
pïtcïj't foitbai bebben anberbouben / beeft men baer oif cc 
einbige groutodglie en onbefioailtjfie faken bebonben cc 
boo: be bhigercn te fien. <lrn onber anbere / bat men cc 
open éls ju / ai met fijn ftennig/ krijagbolk aennam booi cc 
bm Heer ban S5?eöa*obe/ tegen #ng: m bat nim grit 
feïbe t’fd)ecp bceb gaen / met aïïerbanbe toapenen / na , 
öc ^taö ban Dianen / in ong 3lanb en <6iacffebap ban 
Hoïïanö. 25ebaïben begunfï/ bie Ipg gétoondyk bc-cc 
toont beeft tot bc gemeente / fid) gefidt bebbenbe totcc 
befebermmg ban be gefcibc t,faenigef*toorene,<Sn <f3ngc£ 
gefag fig acnmatigenbc / cn bat ban <&nfe ^cet-toaet^ “ 
öc ai §eer-baninbe Jmfter / bc Hertogin ban jparma/cc 
Hïaifance/ ffc. Docnmadgilcgaitc end3aubernantecc 
ban €>nfe gefcibc Hanben ban bertoaertg ober: a 12.6. 
trent öc toeOie bp brij aïttjt oneoibiebig / en met kleinecc 
aegting gebjagen beeft; ig bP foo bare gekomen / bat« 
bp eai Hïakkaet beeft boen af konbigen in #nfc ^itab « 
üanlBerfjden / uit fijn eigen aueforiteit/ fonöerïafï/cc 
ai tegai bet booniemcn ban onfc booifs. §ufier. IDacr <c 
boot cai bed ban be gemeente bieg te meer buiten cc 
’tfpooj ig gdoopen/ cn grootcr mocötoïïïigbdt beeft cc 
opgcnomai/ 0111 tc baai toat fp toiïbai. ^5e gefcibc cc 
<6wef ben iBagiftractaaibitfenbc tot ongebooifaenn cc 
best; en met namen bie ban <£>nfc Sitab Xicre/ tot geni 
brfettmg ban €>nfen ’t toegen in te urmen/ baer bnac c 
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Tot de Hiftorie van P. Bor.' 35 
1568.” ben fchnjbcubc en uitbjuhkeïtj.k tot bien einbe Cbcïïte# 

35 ben fenbenbe. Cneihbeïp/ ïjanbeïenbe inonfe&tab 
35 Dencemonbe / met ben boo?)*5. $?in.S ban Dcanjen/ 
55 enanbcee fijne mcbcftaubccS / ban bewapenen op te 
55 nemen / om onS buiten te finten / of toelbcn genen/ 
„bien ïBp ban Dnfcn’t boegen fouben fenbeninonfege# _ . 
„feibe Itahben ban hectuacrtS ober; ’ttoeïk ft; ai obee boofoenben: bit fal ban foobanigen toerking/ toaer# 
„ langen tijt t’famcn beflotcn ïjabben / bat feibe niet ge? | bic / en bracïjt toefen / afé offuïkS acn ben eigenen per# 
„boigt jtjnbe/ ban aïïeeu bpgeb?ek ban geïegentijeit. foonbanbe boojfcïjjeben D?acf ban ïfoogfïraten toag 
„Alle welke faken, niet beeï inecc anbere / biebecïiïaect gebaen; enboo? foobanig hebben top be gefeibe Dag 

en betoefen fuïïen tooiben / tegen ben boo?f> D?aef ban 

bige / nebenS n eepïoit bcomoeint: en fuïkS bekent te 
maken aen be ïaetfïe tooonpïactS binnen Dnfc boo2fct# 
be Hanbcn / ban beboojfs. D?acf ban ïf oogfïraten: 
en biergeïpe Copien mebe te ijecijten / acn be inanben 
en booibeurm ban be boojnacmfïc ïterk aïbacr; ten 
einbe ïjp geen ontoetentijeit ban bitfeïbige fou mogen 

ïfoogfïraten / in tijt en pïactS / ais een ongctjooifaem 
en toebeefpannig llecnman / en om tneïkc bP becbalïen 
iS in bc miSbacb ban gequetfte Dppermadjt / en bet# 

J bicntgcfïrafttcioo?bcntotboo?beelb ban anbere; ge? 
33 ïfju be ©erfoekher feit / bat fjet DnS bjeïbeijagen mogt 
53 31311 / ijem beljooziijkc Criminele pjobifïe te beden ten/ 
33 tegen ben boo?f5 C5?aefban ïf oogfïraten/ met bc Cïau# 
33 fuïc ban ftiuctorifatie. 

Soo is ’t, Dat ton / befe faken in acijt genomen ï)cb# 
faenbe / u gebieben en bebeïen / boo? befe fegentooojbi# 
ge / bat gt; / op ’t berfoek ban Dnfên gefcibcn ÜïacbsS- 
heet en ©jocurcur Deneraeï/ uitgebet/ met foobanigen 
ïjuïo en opfïant / aïS gt; beïjoojïijk fuït binben / aen ben 
ïtjbc bat en gehangen neemt ben 0002)5. <8?acf ban 
ïf oogfïraten? in tuat pïaetS gijn ijem foub mogen bin# 
ben/btnnen Dnfc gefeibe Slanben ban fjertoaerts ober: 
enbatgnïjembiengten geïeib/ onber goebe en betfc 
feerbe itjftuacïit / in be gebankenifTen ban Dn$ ïf of/ 
ïnnnenDnfe 5>tab ban 25?ufTcï / om te recht te fïaen 
boo? Dnfrn §eec-toaerben en Ijeer-getroutoen j&ecf/ 
ïiibber ban Dnfc Ordre,a5oubemcut en Capitcin De# 
nrraeï ban Dnfen’ttocgen/ ober Dnfc gefeibe Xan 
ben ban ïjertoaerts ober/ben hertog ban Bïba/ïBark# 
graef ban Coda / (£c. (jier toe bn DnS fpeciaïijkge 
committeert: en kafïtjbing en firaft’ontfangen / ober 
be gefeibe faken / miSbaben / en t’famenftoeenngen/ 
na ben eifcïjberfdber/ engdijk nareben en biïïikïjeit 
m foobanigen gebat faï bcbonbenbooiben tebeijooren. 

► Cn inbiengnïjem niet konb krijgen nodj gehangen 
55 nemen / Ifjeni te bagbaerben en in te roepen / bn <£5biet 

en opcntïijke daging / op ftrafban geburige 23aking 
5’ fcïjap en Confiscatie ban goeberen / om in perfoon te 
33 berfdjrjnen / binnen bfemad beerden bagen / naefï^ 
3>ïtomenbe; toaer ban gn ijem beeerfte beertien bagen 
33 fuït fieïïen boot beu eerfien bag / bc anbere beertien 
33 bagen booj ben ttoeeben bag/ en beberbe beertien bas 
33 gen boot ben ïaetfïen en uitterfien bag ban dccijtcn/ 
33 fonber auberen te beduadjten; booj^nfen gefnben 

Bctf/ bcnïfertog batr^iba/ inonfc boobeibe^tab 
ban Bntffd 7 of in foobanige anbere plaetS /aiS ijn ban 
toefen faï/ binnen CMifc boo2f5.Seberianben; om te 
andbootben / op foobanige eiiïben en befluttcn/ ai? onfe 
gefeibe ^?acurctirCenerad tegen ijem faï bjiïicn ne | 
men/ enuitkiefen ober bc booifcibe faken en anbere/1 
toeïkeijnop ben bag bieneube / nodj bieeber tot fijnen 
ïafï e faï inogen bootfïeïïen/ en tutïcggcu; en bacr ni bo= 
bm te pjoceberen / én te ften oïbonneren / aïs na reben. 

„ ïbem uckenr makenbe / mbïen ïju niet te boo;fctjijn 
,3 koomt op be eerfie/ ttoeebe of berbe beertien bagen/ bat 
„mcnbooitfaïgaen/ in fïju af toefen / gelijk mfbobano 
„gen faek befjoojt. Cn ingebaï banrccïjtS-beijiiimof 

Confiscatie/ en anbere/ gdijk ïjp faïficnbatïjemte 
boen fïaet / in foobanigen gebaï / na reben / en na recïjt. 
Cn tot bit te boeit / geben tui; u boïïtomen maclfjt / au# 
toritcit/ en fbnöedïngeïaft. 3lafrnt en bebeïen acn aï# 
ïe Onfê öicïjtcren / Umptïiebeu/ en Chtbcrbanen / bat Djne / ïteiferïijke / en aïïennS bekenbe / feïfs ook bii bc 

baerbing en Crpïoit geauctorifeert / en auctoriferen be 
fdbe boot befe tegentuoojbige. Cn om bat anbere ge# 
Ïafi3ijn tepiocebcren tot aenteekening berCoeberen 
ban ben boo jft. Ciaef ban fSoogflrateu / foo fuït gn « 
bare mebe niet bemoeien. Ccgeben in ©nfc ^tab ban 
puffel/ ben jcije. bagbanflanuarü. ^n’tfaeronfeS 
Üjeereu / buifent bijf-ïjonbert febm-en-fefïig; banC»n# 
fe ïtoninkrtjkken/ namelijk ban ^>paenjni / ^ici# 
ïien/*c. het dij. en ban Mapeis/ <$c. ïjettb. 

Onaerlfonc, van voegen de Konink: en was geteekent 
MESD ACH. Gexegelt met het Zegel der Wape¬ 
nen van fijne Majefteit, in groenen Waffche, meteen 
enkele ftaert van parkement onder uithangende. 

Deordxe enforme vant Exploit, Executie, Publicatie, eti 
Insinuatie van de vooigaende opene Brieven van Dag- 
vaerding gedaen bj Edict en openbare Indaging, tegen 
mijn Heer den Graef van Hooogfiraten. 

Waerwijdloopig vertoont word, dat defeDagvaerding , geau- 
torileert onder voorgeven , dat de geleide Heer Graef niet in 
de Nederlanden was, geenfins geaudtorifeert is; aerigefien hy 
buiten de lelve was, door verlof van de Gouvernante der lel- 
ve , en om wettige oirfaek .verhindering, enbedrijven: En 

die is inlgelijksNul en van geender waerden , om dat de opene 
Brieven der lelvige geenfins geinfinueertzijn geworden aen 
den geleiden Heer; noch lelfs de Clauluie van bekentmaking, 
dat ,hy niet voor recht verfchijnende, men vorder fbu proce¬ 
deren, als of hy tegenwoordig was; en noch te minder, dewijl 
haer Exploit niet geinfinueert is geworden,als niet is gefchier, 
waer door het felve in eeniger voegen te verfchoonen fou we* 
fcn. 

O (Debiel bat 3Bt;/ Hlnthonn banHaïaing/ Ciaef 
■^ban^oogfhraten/ gcnocgfacm konnen boen bïtj# 
ken/ cn bet aen aïïcbieonS kennen/ opcnbaec is / bat 
3Bj; uit be j^cba-lanben beSldontngS bateokken3ijn/ 
oinfahen ban gebiicljt / foo biel bie ÓnS acugingenin 
^uitSïanb / aïS infonberheit bie ban ben ïf eec Ciaef 
ban itennenbeeg / onfen#om/ en bat met toeftetm 
ming/ bielbcljagcn/ cnbjienbeïijk affclfjcib bandje: 
bjoibn be fjertcgin ban patina/ öonimaclS Couba-# 
naute ban bc feïbe Hanben: baant fn cecommanbccebe 
bie faken / boo: tnieben met goeben inkt gefcljieben tot 
(Dnfen booibecle / foo tueï acn be ïicifee / aïS ook aen be 
ïfccccn b’^crtSbifTcfjop ban ïteuïen ttcnrboift / cn ben 
ïfertogbanibeef / ten einbe bit; ban be feïbe een goebe 
ch fpoebige etpebitie mogten betkeijgen: Cn baa’-cn- 
boben fbu het C>ns ïicljt 5jjn te bebiaaljcbcn / bat lEk;/ 
tot het oogmak ban ©nf c negotiatie tm ben bookg. 
ïferton gekomen ^ijiibe/ i*as baee na/ bn ongeïuk enge# 
baï/ C>nS foobanig aen ben fïinkerhanb geguctfï heb# 
ben / bat in pïaetS ban te becteekken en boibec te eet# 
fen lBt; genoobfaekt biiècbni be karna te bebiarcn/ en 
0nfc beboibaingen boo? cenige JBacnbcn op te fefjo?# 
ten; enbooitSgebjongen tot£>nS te boenbeekinbeh 
en te genefen ban bic (Dnfc qnctfiuit; OnS bateek te 
nemen op een IjuiS ban ben boo:f5. ïf eec C^ifen (Dom/ 
tatoijï ïBp nietbejre baa af baaren/ fïaenbe binnen 
ïxcuïen / een s»tab / niet alleen ^crtSbiOetjoppctijke/ 

d’Ordre 
en forme 
van ’t Ex* 
ploift der 
indaging 
met aen* 
wijfing 
van der 
felvfir nul* 
liteit. 

fj; u in bit te boen/ gel)002famcn/ m birjtig oppaffen/ en 
u beefetjaffen caeb / gulp / buftant / en gcbankcniS / in# 
bien bat noobig is / en fn boo? u baee toe betfocljt fuïïen 
3ijn: Wantfoocianig is Ons believen. Cn bactcmgc# 
lijk ton baflaeit / bat be gefeibe <02aef ban ïfoogflca# 
ten/ getoeken/ en uit Dtifegefeibedlanbcn'batcok- 
ken iS; toiïïen top in bit gebaï/ bat be gefeibe Dagbaa# 
bing en Ctploit / bie bn u faï gebaen bjojbcn / bp Cbict 
en openbare inbaging/ boo? be23ank ban DnS boo? 
feit ïfof/ binnen befe ètab ban 23?uffcï/ bafï hechtenbc 
aen be pootten ban bit ïf of/ Copie ban befe tegenbjooj# 

bjjjb afgelegene bjembeïingen; macr noch/ bat mecr/cu 
aen te mecken i$l nabuurige/ b?tenbfchap houbenbe/ en 
feertoegenegene aen aïïcbebobjfcibeianben/ cnben 
ïlonink. Nochtans/ bc pjocurcucDencracï ban ben 
23ïocbraeb / genoemt JBeefïer fjati bit 25oiS / tuien al# 
Ie bcboo?f5. faken ook foo bekent tuarai/ en bicbcfel# 
bige boo? foobanige ïjicïb / of bchoc?be te heuben en te 
hebben / boo2 het beknibe gemeen gecucïjt / bat alïcfmS 
baer ban liep/ mbarc hP boo? fijne infojmatien felfè 
ooïttuifï/ batïBp/ bpgêïegcntïjeit ban bie tocbaïïen/ 
Dnfc refibmtie (jieïben binnen ïteuïen boo?noemt / foo 

(E) bat 
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beteiïïen en boïboen. 3[nfonbecbeit becb bP baet in 
bïacjen/ bie ban beboo2?5. muctorifatie / baet bP fijn 
boo2naemfïc befcbanffthg ban maeïït. £>00 bat Den im 
baub ban bie gcfeiöe opene SBnebcn boen eerfltoaS/ 
aentafïingbanbcn Sjjbe tegen OnS te befïeïïen; op 
bat 3©p/ m bcrfeïïcrbc betoating gebjagt/ fottben 
moeten anttooojben / op bc baïfcbc bdafïiugen / baet 
bp43nSmcbcbcftoacrt: JBact füïïïS boa? ben Her? 
togban Wba/ in’tbpfonbct/ aïSbanbeMoninïï ge^ 
committeert / tot ïïenniS te nemen ban bctoactbigbc^ 
ben befet ,^>aeïï / en tot ïjet befïraffen ober foobanige 
gebaïïcn en miébaben / boo? hem ©zoeutenc boo?ge 
toenb. 
<Bn fen 

34 
batJBuboenmariS aibaet onS baf? bctblijf cntoaon-fdbc te betbuïïcn met aïïedjantic Claufuïcu / boa? , 
pïaet^ fjaöben: 3BieS te meet ban bit alles bafeïïert / niibbcï ban toeïïïe bp Dadjt fijn boomemen te bonnen 
betoijïtop / onbet anbere ^eeren / ban bet gcfcibc om ^ “■ " 1 ‘ 
gduïï bo’02 Ons eigen banb beticht gegeben babben 
aenÉ^bnl^eet ben ïfertog ban Hïba / ais oBoubet^ 
neut en Capitein Cmetad ban tergen ben ïiïonmïï in 
be booif5. j^eöcrïanbcn 5 nn betfebert tooïïJcnbe fpeeia- 
ïïjïï <£Bécamnïïttcert te 3tjrt boen fijne JSajeficit/tot befc 
onfe faeïï; boa? ben todïïen 3Bp geöagbaett 51311: Cn 
baet-en-bobcn/ bat 3©p bocnmadS biïïtoïïS gefcïpeben 
babben/uit bc boojf^. pïaetS ban Sicuïcn/acn berfebeibe 
ban onfe ©rienbeh in bc gefeibe Jïcbetïanben tefiberen- 
be / en fp inSgdtjliS aen€>n^tetberfcb?cbenpïact^: 
^baet-en-üoben noeb be f?aet ban onS $crfoon fooba^ 
nig 5gnbe / bat niemanb in faïïen ctbatcn / ontoetenb 
ban onfe tooonpïactSïïon toefen/ in een pïaetS lbo bof 
menfeben. 3Bcfc pocurcnt ban / offeboon bp Vod baf?! niet geïeg 
toif? / bat pbet een niet foo boïïm bafebettbeit/ aïS een ’S HanbS 
itgciijn meet / in bc booif’5 f?ab / en bp geboïg bp <Bn$ \' 
bomen mogt 5 ja bat baet aïtijt getooneïïjïïe ilciSbo; 
ben 5tjn bn be B§agif?raet be-eebigt/ gebouben ten 
mnifien aileartjt Dagen naet en toebtt' ban^ntlnet? 
pmteteifen/ tot bebojbering ban bc gcmcenfdjapin; 
aïïe faben/ en ban bet berbanueïen bet ïtoopmam 
febappen; beeft ficïjfoo toijb ïaten betboeten / boo? fij- 
nc bebigc ö?iften / geïijb bp geïooben boet / tegen <&n$l 
of om onfe Cegenpaitinite geboojfamen: bb anbet; 
fins een bcqnaemman m fijnen ftaet ^fjnbe 5 om fijn 
gebjifTet’obn-toribigen / tot te befobintaen / boo? af 
ierbanbeja fdfo onwettige mibbeïni / febore onbeboo: 
bjbe Cïaufttïe ban 'Jluctotifatie / in be opene fye* 
bm ban ^agbaerbing biet boten bcrfjacït; tot bet 
boo2?5 éinbe/ Dooi ’t gene baet gefeit lp; en ’t tneïh 
ton nocij biecbet fuïïen bctiUatcn / in bet boïgenb OBe 
fcfjbft; teactfebb>b<jf obteptibe en fubteptibe. Hbep 
tot bit eenig oogtoit/ om ban bie Ciaufulc een baïp 
momaenfiebt te bonnen nemen tot een bofftomen beb- 
inantcï/ ban €>np te mogen ©agbaaben / niet pa 
fonebjb/ gdijb bebcozfciöe oitfabni / en te meet / be 
gcbiicbtigbcit ban bc faeb/ biebceere/ betïcben/bc 
goebaen / en aïïcb luat onö acngart / foo ïjtitt acm 
tafien / fuïbp bid bercifcbtcin maet bn €bict en opent- 
ïtjbe Snöaging / gebjbof top uit ono ©abctïanbom 
misöaboi gebiurigt inaten 5 of bat Uin a-genp (jeime^ 
bjb bafcbuiiöen / en niet te binbai blaten; of bat lIBp 
bid bqrcetucdj mogtai biefein of bat men tot foo bmen 
Jitab aïë Ueuïen/ gebjb be fdbe bebent ió / nietbab 
bonnen nodj Voeten een bctfcbiTbcu toeganbte bebo 
mm: in bet bacb onbeboojïijbc bfiigbcben boo? een 
petfoonban acnfiai en achting/ gebjb Ijp in bitgebaï 
toefen toüt: todbe men met ’et fjacf? opgefidt pab / 
om 0ns t^nbcrbiubbcu; baetboo? ön| goct teebt 
t’obctbaïïen / m €>ns aïïe beibe be tetmbnm en bet 
fiepen ban tecljtm af te fntjben / om Ons te bonnen 
betbebigen; en botteïrjb €>nó aïïe be toegm ban 
rechtspleging boïïiomen te ontnemai; ten cinbc / bat 
men/ nocbtansonbetbaibebmantd ban Önsrcdjt 
teboat/ te lichter / en afë met boïïm toom / #nS o.p 
bai baïS baïïm mogt/ om Ons op bien boet te bet 
ooibedm / aïïccn op fijn amDimgm en öefcbnöent 
(jeit / fonbet ecnigfins / ib laet }?am bdjooiiijb / in 
Onfe rcbcncngcbooft te toefen. JB&cr/ oni beter te 
betfïacn be o?ö:e m fo?m / bic mm gcboïgt beeft m bet 
Otploitetcn ban bc opene 25?ieben / baet toe bom 
bem/ na bat mm OnS beeft gefeit / bcfojgt/ en la/ 
ftecïijb betbtégen; foo fuïïen Pp alles omfianbig / ge? 
bjb bat gefdjicö ts / bethalen. Ooo: tjd Obtepttjfen 
Smbtcptijf / of ter fliuü en oubetïïtbpcn bettoog / ge- 
gtonb op geheime mfopnaticu / na fijne tuijfe gefodjt/ 
en op bet aengeben ban baifdje / gefoebte en afgerichte 
gcbaïïen / boö: bem / en fonbet ontlafung / tegen OnS 
gemaefet/ toeïïie bP in fijn iOijnüïïd/ jBiepamtoite 
of'€ocba*eibeube noemt / bie fdbe gcbaïïen en bettoog 
in ’t bcrhacl ban bic opene Biieben betbat sijnbe; bc 
fe boojuocmbe jBiocumit ban ben 231ocbtaeb/ geboï 
pen ban onfe SegmpatttjbrtS / baren ambanli/ en 
ongctecljtige factie / Die iiidjta*S en jBattie t’famen 
$rjn / betiitccg met aïïeenig befe fdbe opene 23:uben 
ban Oagbactbmg in ’t genetad / maet ooit bie in 
ïjet particulier te toapeneu/ bctoijï top in aflet boegen 
bem gcrccommanbccrt toaren: bit is te feggen/ bc 

iet toe toaS niets obetig tot brt Otploit / alS 
etfoon gehangen te nemen; en bit toaS btm 

egen uit te boeten: toant top toaten ütuten 
7 op be tojjfe / en om tebenm ïjicr booten 

bedïïaett. eBn of men tod/ uit aenfien banbietebe- 
nm / befe Oagbaa*bing bab moeten bom am OBnS 
eigen jdetfoon; foo beeft men bat nochtans met boo?- 
badjt oba ’t hooft gcfïen. <ü5ietbalben / een bet i>a- 
geantenban toapenm ofbinait / ban bm «ïBdjeimm 
en <62oaten Baeb fijner jBajefieit / am bm cafren 
ban todïïe befe opene SBficbcn bidbm/ fonba boo^ 
bem fijnen bitjt te bcfleöcn / om €>nS pafoondplt op 
tefodten/ en fonbet BeïaeS te bom / boïgenS ’t gene 
ïïBp becflaen hebben/ ban <0nS in be jlebedanben niet 
tebinben/ ’t todïï ebmlneï nocij bet teebt noch be fiijï 
todaten te berfuimen 5 op brt aenbftngmb betfodt ban 
bm booif;. ^2omteut Jmpctcant/ bic fijn uittaffe 
bef? beeb/ ombcetecutie ban ’t gene hP boo2getocnb 
baö te babaef?en ; en om onfe iCcgaipaaijöas te 
betnoegen/ fpbopcnbebaaboo2/ miffdjicn enfégae? 
baenoptefToiiïïen/ baa fp met opene lieden na ba- 
ïmi / en bate Pinnige bitterbeben te bcb02bcten / op 
foobanigm bonb boo2 baa boojtgefet; betboegbe fidj / 
in ’t 3iaa buifent bijfljonbat feben-cn-fef?ig/ bijf 
bagcnnaabtt baïïtpgcn ban be gefeibe opene 2B?ies 
bm/ benbia-cn-ttomtigf?enVanuatu/ boo2be 25a^ 
licban’tï^of/ tot2B?uffd/ bafdtmetfeS (Ctomprt- 
taS/ ten einbeom aïbaa be <Dagbaabtng te boen/ 
bp <6biet en openbare inbaging / tegen <£)nS. 5Befe 
iB20cuteut aïfoo memenbe / uit infiebt ban be boot? 
noembe Claufuïe ban ^uctorifatie / befe gefeibe 
^agbaetönig ïïrarbt te bom hebben/ ebm of bie in 
pafoonaenCbtStóaS gebaen. IBaa boben ’t gene 
ïDpboten bpgebfadjt hebben/ ban een reebtbeabig 
^ftoefm / ’ttoclïï foobanigen Cïaufuïe bertoont bed 
cnbaïfubtcptijfmnuïtctoefm in befe onfe faeïï; foo 
iS ooïï am te metlien / om bit ontoeDetfpfdidtjfi t’obct* 
tuigen/ bat be Sergeant nodj aen OnS/ nodj am 
iemanb bic bat mogt aengaen/ ïïenniS gegeben beeft 
ban bic opene SBucben / noch ban baet Crploit 5 noch 
ïaten torten/ Ijoetod be opene 232iebm fïïïïiS foo ge- 
bieben/ inbimtonniette booifdjtjn quameu op be ea# 
fïe / ttoeebc/ of berbe beatien-bogm / men tegen #nS 
foup20cebam/ ingebaï 3Bp mogten Hbfcnt bïïjben / 
na bat ’a baeifrbt fou to02bm/m ben inboub ba opent 
2Bbeben mcbe-b2engt. HBant be Sergeant móet aen 
ben Bichter bom blglien/ boo? fijn BdaeS/ bat be <H5ag? 
baabing bp bem gebaen / toaalpli en bcboo2ÏÏjfï tot 
ïïenniS ban ben «öcöagbacröcn geïiomm iS; «ênbc 
Cïaufuïe ban Hurtotifatie ïian anbetfinS niet bafiaen 
toofben betïcmt te toefen: toant fuïïiS fou tegenS tedj« 
ten gep2oeebcat 3ijn/ ’t toeïïi niet toactfeböndbït/norb 
toetcffaen ió. fdbe ban/ aïïemigbctftam too2= 
beube bctïeeiit te djn / onbrrboo2toaabe banbcboo7 
feibe beïïentmaïiing; toant be opene 232icbm gdijït 
31Bp gefeit hebben / gebieben bat tod iutb2uïiïïeïijït: en 
ban bet ïïmniS gebmban be ^Bagbaerbing aen beu 
(JBebaegbcn; foo boïgtfeïïctïijïï/ bat inbien befe '53e- 
Ïicntmatungboo2f5.nocbooïibet ïinimS gebmbanbe 
Dagbaetöing en inSnöaging am bem niet gefebieb iS/ 
batbc £>agbaccDmg / gegtont on be gefeibe Olieton 
fatic/ bepadt als boo’fdjicbcn is/ gebed boo2 nul 
moet geacïjt too’Dcn / en bat bie geen pïaetS tegen 
iemanb ïïan hebben; fdfS bp 'tïbfcnt 5pnbe; inbien 
befm'^lbfrntcnfoobanignabpmte binben iS; en bat 
menmbcrfcïïertbeittot bem ïïan nabetm/ gdijït bet 
niet Ons iö- ^dfs ooit / baet be faeïï iS banfoobaim 

gen 
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1568. gengetoicïjtaïSbe<£)nfe/ baer ïjet omafïeS/gckjktop aïgenoegfacm gcanitoocpd tc ïjebben; om bat niets 1 f68. 

gcfeit Rebben / tc bom iS om Dc ccrc /. ïjet ïeben / cn de ban bit aï / gelijk l£)g pier boren gef cit Rebben / aen 
goebereu: Cn bics te meer / detojï {jet foo tojd bacr <ïikiS petfoneï jk gcmfinuccrt iS / boo: ben Sergeant / 
af#/ bat bc Sergeant ban toapenen / of iemanb am j nocj iemanb anöcr£ / bicn fulkS toefïont tc boen/ 'v 
berS die fuïkS toefïant / (SnS iets baci* ban ïjccft (noch fel# iemanb toie bat mag toefen : Cu ïjp kon 
bertoittigt/ narij feïfë ons iets? ïjceft ïaten toeten boo: narij mogt/ op bat ton bit duitoiïS Ijcrljaïcn enndet 
crmgrii2$k'efofandcrfïnS/ ban eenig fïj'n of een am kart mpjenten / boo: een ban onfc boomaemffe Ar* 
ber,S Crpïoit. Cn norijtanS bc getooonte rit ftjlber gumenten / m eeniger boegen bat ook 3ijnmogt/ ïjet 
<SeririjtSbo:öeringen m be j^eberïanbcn / cn in abc j feïbc niet nalaten : ten minften Onsbcnrijtcu boot 
anbere/ en jet laccjt infonberïjcit/ gebieden bat tocï j eenigen fjnen25u:ief; of ten crgfïen/‘bah fïjnent tori 
itt£D:ukkcï jk / bernietigende aïïe Cpploitril / toaerten oen boot eemVren Biienb/ ban bit fïin tiVfunf. m 
mmfïenfoodanigcn bïïjt foo {joogïrjk bereifrijt / en tot 
befnbfïantic bclfjaorcnbe/ nagelaten foü fijn. 3©ant J 
ïjet 5U bat bic gefcibe Auctorifatic / bc ^agbaerdtng 
bejrarijttge of niet bekracïjtige boo: openbare tnda* 
giüg/ foo maken bc opene 25:ieben bic norfj niet ktacfj; 
tig/ ingebaï be infïnuatie ban ’t Crpïoit nageïatcn 
magt fijn: Cu beto jï ban be opene 25:iebcn baer geen 
getoarij ban maken / op toat boo: gront fou men bic 
foo bejrc mogeti uitbjeiben / tegen ben frfjï ban Berij* 
ten / en tegen be toetten; en fcïfS tot nabeeï ban een ban een fïniprïe Copic / niet getekent / noeïj geatte= 
45cdagbaerdcn / cn tc meet / in ’t gebaïen befack/ freertbart iemanb : toeïke ïDp ontfangen (jeb&cndc/ 
daergefchiïobctiSÏ 

35cfe Sergeant is ban gekomen booj belaft/on* 
trent eïfuuren boo: be middag/ en beeb bolqenS fïin 
ïafï/ fcS trompetten bïafcn; meet om een befïag en 

gen boo: eenigen ©:icnd / ban Dit fijn 2i5eb: jf; en 
daernebenStkiS Copie toetenden ban bc plukken / 
tot infïnuatie / ais na Sïccïjten / en met namen na 
ben fï jï ban !jct 3lanb / too:b bereifrijt; op bat jet Cjc^ 
pïoit ban tóaerben fou jnn of mogen toefen. Ban aï (jec 
toeïke ïjp niets altoos Ijec.ft gebaen. jBaer allcenig m 
manb tkiS toegenegen / beebbatuit fïjnfeïbcn ; niet 
om onS bit cemgfïnS tc infomeren ƒ of bat jg bacr toe 
ccnigcn ïafï ban ieniant ïjccft gcïjab; ntaer toen* 
fcjcnöe 0nS bienfï tc boen / foo fond jp OnS bacr 

meer ban bicr-cn-ttomtig dagen na ’t Crpïoit ban bic 
opene 25:ieben J foo bat lön ban niet fouben gckönnen 
jebben / of frijoon löu norfj getokt ïjabben aeti ben 
boo:gefïeïden termijn ban buemaeï beertieri bagcii ge* 

geraeS / gelijk meefï gelooft toierb / alS bat foobanigen ïjoo:famen / norfj ten bvige bienenbe bacr bcrfcïjrjncn / 
getal ban foo beïe trompetten baer bereifrijt toaS. 
^itbïafenae-einbigt/ bing ïjp aeu met ïuiber fïem^ 
men / ïjet ïefen ber boo:‘*5. opriie 23:irben j uit ktaeïjt 

„ ban toeïke ïjo met cencn mcenbe OnS te bagbacrben 
van wegen de Konink , OnS nocmcnbc bp cjbarill CU 

„ toenaem / om te komen en te berfeïjijnen in Bcrfoon/ 
„binnen bjiemaeïbeertiert-bagen/ riaeftboïgenbe/ ben 
„ïaefïm bag ban be berbe beertim-bagen bacruitgc# 

b:ukt5ijnbe/ boo:benïaefïenen nitterfïen bagfj ban 
Berijten / fonoer anderen te bertoacïjten; te toeten/ 

’boo’DenBiTtogban Waai ban* toe fpeeiakjk geïafï 
” en auctorifeert / alS boren; Cn bat / binnen be /stad 
” ban .BjiiiTcï/ of in foobanigc anbere plaetS! alS bege? 
”feibeï|n:tog ban toefen fou / op ftoafc/ foo top baer 
” in quamen te berfuimen/ ban gebuurige 23aïïingfcïjap/ 
” en baer-en-boben tonfïSeatie ban aïle onfc Oocbetcn/ 
” en boa:tS / boo: be fo:mc / gelijk beeï bjceöer iS uitge< 
” bntkt / in be ópenc 23:ieben. Oit gebacn 5 jnbc / 

feïj:eef bcfeïbe Sergeant ban toapenen/ Crmitcur 
onder aenbetonim / bic ïjp gefjeeï baerbigïjab/ en 
na be opene 23nebcn gemarkt / be 'Jletc ban bit fïjn 
Cjcpïoit/ ’ttorikljponbertckenbe mctfïjn Baem en 

„ jaiibteekcn; !?£ïïeS in ïjet S'aer / nlaenb/ en bagïj 
„ boojfj. Oaer-cn-boPcn getuigenbe / in pber topic / 
„batbiebpïjcm toaS gccoïïationeett / cn bebonben te 

acco:berenbantooo:btottooo:b met ïjaet toaeracïjtig 
55Origtnaeï. BerüoïgenS/ om befc Óagbaerbingbaft 

te fïriïen / bic aïïeenig gegronb iS op be boo:feibe tïau# 
fuïe ban Ulurtörifatie/ fnbreptibeï jk berkregcri/ en nul 
3Ünbe/ gcïjkgefrit iS / Ijecjte ïjpecnbanfïjncgcfcibe 
topten / acnbc23aïien / toaet ïjp bit gebaen en afge - 
konbigtïjab/ te toeten/ aenbcpoo:tcn ban jet tJof. 
Cinbeïjk/ bicrbagennaöit Crpïoit/ infïnueetbcïjp 
ïjet feïbe ten obrrbïoeb/ op ben xxvüj. ban 3fa* 
hitarü/ in’tïtafïeeïban^oogfïracni /aenbeperfoon 
ban ben jaert: toeïken 0:oiTactt jp bierïjaïben 
bagbaerbe / ter feiber uur tc berfrijjrieh in ïjet te? 
rieïjtS-BunS ber gifeibe plaetS ban ïfoogfïruten/ met 
ben^rijotit/ en briU^cntmeefïer ban bic pïaet^ j eii 
jnïaSboo:ja:rbe topic bande opene 25:ieben / foo 
aïS boopïit iS gecoïïatïoneert / ondcrtcekenbc bacr 
fïjn Crpïoit \ met b’üttefïatie ban ïjet Stenljcrijtcn 
boo:f3. en ban befc infïnuatie: bic plaetS en jetïia- 
fïeeï bonïf oogfïratrii aïS berkoren 5 judc booL: onfc lact 
fïeBablijf-pïaetS: toeïke topic / ïjn baer na ïjeriite / 
aen jet ]do:taeï ban be ïlirrk dcr frïföer plaetS. <Pit 
aïïeS / om boo: eenigen frij jit aen OnS te betuigen / 
bat iDp naöerïjant niet fouben konnen noeïj mogen 
ceniae di:faek boo:tombcn tot onkenniS ban fooba 
nigeopene biieben/ Crpïoit ban Oagbacrbmg/ cn 
^lutorifatic bcS felfS / ‘Afkondiging / Aenïjecjting / 
en^nfïnuatien/ boojnameïijk / uat fn gebaen pjn cp 
beïe rjoeken ban fïraten / marekten / cn pïactfcn / m 
met foo groote teremonien. ïBaer op IBp meenen nu 

fouDcr met jdofïen terjöen. Oie ban boo: foobanigc 
ontfangen 50'nbe / bit iS te feggen / boo: niet Atttent jk 
noeïj boo: Autent jk geïjaubch too:benbe/norij be joo:^ 
ïjk ofbeffekert tot onfc kennis gekomen / foo jcbbrïr 
iBp norijtanS terfïont tn op ben rang gcanttooo:d boo: 
23:icbcn öieïBp affbnbcn;ten embe fn boo: bc uur mog- 
trii komen/toeïerpjeffekjk aen ben boo:noembcnpjm 
enreur banben /Bïdcbraeb/ cn ben $ecr hertog bart 
Aïba i bic ïjarr 3 jn geïebert in eigene janhen / en boo: 
ben bag bienenbe. ï/jaer kïaerbï jkent bcrtoonenbc/baoj 
be gronden aïbaer gerepïicecrt / en boo: andere fea* tmu 
ïafïenbeCrceptien en t’eriinatorini/ aïbaer betoefni / 
bat ÏBp geenfïnS aïbaer moeten berfeïj jnen 7 ïjaer 
boende alS met be binger tafïen / be kenneïjke Bttïïïs 
teit ban ïjare boo^'5. ^agbaerbing. Roerom fïaenbc 
ïjoubenbe / bat onS baerbïjkekjk onrecïjt iS aenge? 
baenj toaerban ïBp met kraeïjtignitoettig Appeï/ 
boo: ons baer ncbcnS bp-geborgt tegen ïjaer p:otcfïei 
ren / ober ïjare Attentaten ober be incompetentie ban 
ben ikrijtcr / ober fijne bonnifTeu/ en ober afïeS toat 
bacr aen bepenbeert / en öbet ’t gene gebaen is / of 
fou gebaen mogen too:ben ^ gel jü als bolgt. 

Antwoorde, in ferm vdn een Brief, gedaen, door mijn Heer 
den Graefvan Hoogflraten , aen den voorfz.. Bromteur 
Generlei van den Bloedraed> op de opene Brieven , Van 
het Ujlerlijl^ Dagvaerden w per joon, hier voorgaende. 

Doorwelkehy, opdewijlè van Dcclinatoire, de Nulliteit van 
deClaufule van AuÖorilatie, en by gevolg, die door hem 
voortgebragt, na de waerheit Vertoont: Waeroin rgegrond , 
foo wel op de Privilegiën der Ordre van her Gulde Vijes.als op 
de blijde inkoomft van Brabant, hy niet is gehouden geweeft, 
gelijk hy noch niet is , re compareren voor den Hertog van 
Alva , lèlfs niet in de qualiteit als dien Hertog pretendeert, 
en procedeert. 

iVI Hn i?ea* bc B:3eurritr; ïDn ïjeöbniCcpie onk Ant- 
1VJ- tangen / ban’t.ïiBanbement tot onfenïafïebnu woordt 
geimpctreeit / en uit kracïjt ban ’t torik gi^OnS / bp Graefvan 
openbare indaging en Cöict/ jebt boen bagbacrben/ Hoogftra- 
boo: mijn ïgeer ben ISereog ban Aïba / Coubcnintr en aen 
Capitein 03eneracï / ban toegeti ben ïtontnk in be jbe? curkPrro 
berïanben/ om tc compareren binnen dnemacï beertien Generad 
dagen; ban toeïke b’eerftc Ons IS geaITfgnecrt boo: ben 
ccrfcrn Pag; b’anbere/ boo: ben ttoreöni; eu dcdrröe/ 
boo: ben ïacfïen en nitterfïen bag ban rcrijtcn / fortbeé 
anderen tc bertoarijtni. Cn norijtanS iLS #nS fufkS 
niet bekent gemaekt/ boo: ben Sergeant banJBapc? 
nrn / Crecutcur; norfj bat inbini toii niet guainen bim 
nenbeeerfï?/ ttoeebe/ of berbe beertien bagen / men 
tegen s0nS fan p:arebercn in onfc abfentie/gfïjk in foo 
banigen gebaï fou be joornr. joetoci/bp ’t gcicibc Man* 
dement / jein uicbjuMtrijk geïafï cn beboïen too:b 

(E)'.i fuik# 
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ï <6$ fidfi* tc boen 5 en bat men / boïgcra? ben fïijï en ’t ge-, j 

7 ' tmriifi onberbreheïrjh onderhouden in bcjkebcrïanbat/ 
ractgctoocntéeemgerpïoit teauctorifcren/ fonbetbe 
gefabc behentmahing cnmfmuatie; of flfjoon de ge; 
bogbaerdc buiten be gcfeibe Handen 50 / niet ïatitcren; 
öe/en in een pïaeï#/ toacr men een bcrfcherben toeganh 
mag Rebben, ^eï# toa2d bercifcïjt/ bat be gefcibc ^er; 
geant beo: fijn rcïac^ boe bïijhat / bat De bagbacr; 
Ding tot herat# ban ben gcdagbaaUcn boorf5. geho; 
men #. Jsoo bat/ indiat I13n £)ns met be ïjoogfïe ge; 
frtcngïjeit toiïïat betbebigen / bit naïaten aïïecn genoeg 
foti 3ón / om ïjet erpïoit gebrehhig en nuï te maben / en 
om ons te berfefjoonen ban aïïe fitaffen bet ^cfauïtat. 
IBaer in buf banig rcchtbcerbigcn facb/ toacr in top een 
bafi bettroutoen ïjebben / op onfc onfcïjuïö/ en op #n$ 
gort recht / fouben 3Bp Ons acn bit poinct niet toiïïcn 
houden: noch 00b / bat bit Crpïoit / op een ongetoone 
fo?menmamere gefcfjicbtonde/ door fjd gdttid ban 
foobeïe trompetten/ en ïjet acnïjedjten ban foo beïe 
IBanbamentni/bceï ca fcïjtjnt gebaat te 5tjn om C>n£ 
te bïamaen / te berongeïïjhen at tc onteer en / a# om 
bp toijfc banrcchtbotdenug een Oagbacrbtng te ere 

Byvoegfel van Authenc. Stukken, 
feïbe mifbabenengebteben/ boot eahgeUiöbers ban 
be gcfeibe O^bjcbebjebcn/ aïïecn bdjoorat tot de hem 
nis ban het ©ppa-tjooft en ban be gebroeders öer feïbet 
Otbjc. ü>acr-cn-bobcn # het in reepten hïaer/ bat aïïe 
fahen ban ^>tact prcjudiciabd 5311/ en bat fp moeten af; 
gchanddt tooiden / eer men boort gart tot eenige ande; 
ccftraffe. Cn dierïjaïben heeft men maa aai tc ma* 
ben / bat bic gefabc IDct at Confiitutie aÏÏeemg fprecht 
ban ïjet beroobat ban bic Otbte boo?feh?ebat: toant te 
procederen boot anbere ilidjtcrë / ten aenfien ban bo^ 
ba firaf/ eer bat het gcfeibe poinct befïifi fou toefen/ fou 
mctmmbaongcnjmtshn/ a# of een tocrdbbjb Hief); 
ter fïch iet onbatoonb tegen een geefïdijh petfoon/ boot 
öathugedegraöeert toaS; feggatdc/ bat hp ban hem/ 
noch ban fijne guaïiteit nia toiïbc tortat / maa aïïecn 
boot fijne m#daben hem erempïaaïhb fïraffcn: betoijï 

1568, 

geïtjb 
. _r_____en/irn 
dien ï©p tot babojting ban be feïbe / boor anbere tttog; 
ten beroepen tootöai/ a# boot ben gefeiben Jboubcrain/ 
en onfe cebroeöeren 5 aatgefien feï# / boot een anbae 

enteren/ tegen een pafoon/ ban foobanigen guaïiteit iBct en Canfïituttc/ noch meaba probifie tot befc faefc 
a# 3©p 3tjn; en bic ban be Honinh / en ban be Ccbroc 
bacn ban onfe I btocöaïïjïï en btienödtjïï moe; 
ten bejegent tootdeh; 5tjnbc noch ïatitaenb / nodj fu 
gt'thf; ntacr in be nabuurt'ge/ Hcif'aïjjïïe / en 
fnffdjoppcïtjhe J>tad ban Heuïcn / tot toeïïte aïïe boden 
notoirhjtï berfdicrbcn toeganïï ijebbai. IDant feïïerïïjïï/ 
of tod bit eenige poinct / na rechten / banfoobanigc 
getoidjt en confiberattei^/ bat men baer ban ai ban 
bicrgeïijïïe^rpïoitaimag appcïïerat; nodjtanb fom 
ben top #n£ baa acn niet toiïïcn ophouben / ’t en toa - 
re onfèn €cb / €ae / en picïjt / ©n^ perfien at butom 
gen / aat foobanige c!iBanbamcnten / €rpïoitcn / en 
fjnbagingat niet tc gdjootfamat / uitbtuMieïïjii en bh 
recteïtjïï firpbenbc tegen bé Confiitnticn / ïBetten/ en 
Contracten ban be C'.tbte beö Cuïbat Dlies ^ ^Jen 
toeïïte / bp eebe / tocbcrsjjt^ geifjoubat 3h'n / be Uoninïï 
onfenï^eer/ bebootf3.^ea#crtogban^lïba/ en aïïe 
öc Utöbercn at €)ffiaerat ban be gcfeibe ötbtc; uit 

,, bjuïïïtdijïï mebe butengenbe / bat inbieniemanb banbe 
„ gcfeibe Uibbcrcn of Officieren / toa^ befmet en obcc= 
„ tuigt ban ütetterp of ban ©e^raberp/of getoeften at out? 
„ bïncht te 5tjn uit bat ©dtfïag / hct 3P met fijnen üeer/ 
" ofmetiemanb anber£ / toacr be ©aatbeïen outtoou 

ben mogtat toefen / at toacr mat bergaben'ng en 
’ boottganft ganacftt mogt hebben / om een ©eïbflag 
tcfiacn; ofeeniganber onbèhóo?ïtjïï en fïraf baer be^ 

^btijfbcgacntchcbbat; ban boot het oirbeeï ban bat 
” Jkouberain / en be.üBctgefcïïen banbe gcfeibe 
”of het grootfle bed berfeïbige 5 men bat gefeiben fïïb^ 
^ berontbïooten/ beroobat en berfiooten mag ban be 
” gcfeibe ötbte: nodjtans ban te borat bchootïijïï ge* 
3’ fommeert / geroepen / en gctoacht.innbc; at bat hP 

boo? geat anbere toijfc baer ban berooft noch berfloo? 
^tatïtantootbeh. t©u het na rechten meer ban notoir 

3tjnbe / bat aïïe ©tincen en ïtoningat / berbonben ^hn 
hare Contracten teboïboen en tc hanbïjaben / bootna^ 
indijh bic geconftrmeert / goet gebeurt en toegefiant 
3pn / boot een Ijoogflatigen Ccb; foo boïgt hier uit 
‘baerbÏÏjïïatjït / bat top niet ïïonnai / en niet moeten 
aat befc <©agbaerbiug gdjootfamat; ten toare IDp 
ban onfe^ijbe tc ïïott toiïben bïrjbcn aenonfenCeb / 
at acn be berbinteni^ bic I©p hebben omtrent be gefei^ 
öc€)?b?c/ en meteenat in ben feïben mi^fiag te boat 
berbaïïen ben ïtoninïï / en ben bootf5. Ifccr hertog ban 
2Uba; ’ttodft top feer tod Öenïïen bat haer niet acm 
genaem fou toefen: jl>aerIDp berfeïterat Cus in het 
tegatbed / bat inbiat fu boot tt onbetnefjt getocèfi h-to 
bat ban het gate bootf'5. ië/ fu noit ïjet gefeibe iBanba^ 
turnt fouben toegefiaen ïjebbat; op pet toeïïte / boot foo 
bed ais fuhrepttbe/ obreptibc/ en i^tii gampetreert / at 
gc-creciïtccrt/gantfch geen infidjt genomen moet toot^ 
bat. üDant aatgefien be boojfeibe Confiitutie uttbtuïi? 
ïteïtjh getoag macht ban bftraberp / en ban het tot jhen 
of bhcbcit uit ben beïbfïag / ’t toeïït mifbaben 31311 / be? 
grepen at berbat onber hetecrfieCapittdbertoettcn 
ban geguetfie .JiBajefieit; en baer na ban aïïe anbae 
buiïe / ïcïtjhe/ en berfoeieïtjhe faïten/ foo tö het filter / en 
geheel baccbhjhdtjh/ bat aïïedjanbe fiag banbe boot; 

bjengcnbe / gefeit / bahïaert at geo?bonnecrt toofif 
boojeen gebuurig/ ontoebcjcocpdtjh / atonbaanba^a 
iij'h Statut en Cbtct / gemaeht bp b’onficrffdtjha ge; Cf 
bachteni^ üteifa ïtareï / bien Cob’t fijnen b?ebc gunne/ Cc 
bat hp aïïecn in fijnen ttjt/ en naa hem fijne ^aboï;ct 
ger^/ #ppa-hoofben en ^oubaahten ban be gcfeibe <c 
#tb?e / en geenc anbere / boot het abbtj£ ban be lübbc- ce 
ren/ ofhetgrootfie gebeeïte ber fdba/ iii’tCapitteïa 
bagabat foubat henni^nemen inalleSoaverainheic,<4 
oba be pcrfoonai ber gcfeibe Öibberen / en ba bier u 
fideren ban be fdbe€)t^tCiat oba be mtfbabat en toam cc 
bcbtijben bie fp/ of iemanb ban haa / fouben mogen be; 
gaat hebben; en bit/ten eittbe be gcfeibe öibberat/^ffi- “ 
ciacn / of ntcmanb ban be feïbe onbehoojïtjh en ten on;<c 
recht / centg oberïafi aengcbaen too?ben mogt: en totcc 
onbafjonbingban befe nieutoeinfetting / fé afgefchaftcc 
en bernietigt / toat in be boojgaenbe Captttden tot hrtcs 

tbeeïgebaen/ gcojbonneeit/ at baflgefidt i^/of fou ‘c 
en mogen toefen: Cn bp geboïg gcotbonneert/ bat ‘c 

gcfeibe tegenbeeï / tnbien hd hia eentgfin^ toefen “ a/uitgctoifcht / en bootgefjadb fou tootben / inbece 
tt/ baafiiïïi^mogtgebonben3hn* 3©eïïtetnfïete‘e 

ïing / op een genaaïc reben gegronb / be herat# ban aï; 
ïerhanbe mifbaben berbatten mort;en fd# ooh bie ban 
aïïeboo?getoatbe fooien oba nuf babat bangeguetfie 
JIEajefieit; acngemaht/ bat men anbafit# aïtijtbe 
Ütbbcren at «Officieren ban be gcfeibe CftD’c/onbehoot; 
ïtjh oberïafi fou hotmen aenboat/ tegen en tot nabeel 
ban be gcfeibe mfetting / atbe gefa'be «0ppa-hoof ben 
en ©tbberen / fuïïen geen herat# natten ober be pa; 
foonen/ fantai/ en irafiuuthen/ ban hare Cebtoebcren/ 
at Officieren / in aïïe fotibaainïjcit; inbien men eenige 
flag ban ttitfbaeö hon brnben/ bte ooh nia tot hare 3!u- 
rif dictie en ïtenn# bchoo?be: 3©ant/ betoijï mat in 
aintineïe fahen niet ïtan appeïïacn; foo maa be Cïam 
fuïe / in alle Souverainheit, be gaieraïltcitban be Cott; 
fiitutie baer neben£ hontenbe/ bafïaen toojben ban aïïe 
mifbaben / fonber eenig onbcrfchetb of aceptie. ^nfon; 
daïjcit ingefien 3tjnbe / bat be gcfeibe Confiitutie / baer 
na fchacn regeï en otben fieït en geeft / boïgen^ toeïïte 
men moa pjoccbaen/tcgen bie ban be gefeibe ïlibbaen 
ofOfficiach/bie eenige guabc bcbtijben mogtat ïiegaen 
hebben: ’t toeïït# / bat fonber eenige bepaïing ofuit; 
fonöcdng ber booff3. bebtijbat / bc gefeibe ï^caïjetfer 
Hard tn fijnen tijt/en naa hem fijne j&afaten/ Oppa- 
ïjoofben en J>oubcramcu ban bc gcfeibe Otöte/ of hare 
Commiffariffcn/Hibbaen ban befe otötc/boo? ïjace uit; 
bpthhdtjhc ordonnantie/ foubat tnogeti mocebaen/ te; 
gen beperfoonat batlibbaen/ enOmderat ban be 
gefeibe Ótbtc / foo betre / a# bc gefeibe guabe bebrijben 
notoir mogten 3ijn; of bat / öooLt bdjoorïtjhe boorgacn; 
be informatie ïjacr bic mogten gcbïchen toefat/ boor 
aentafting / arrefi/ of gebanhen# ban be feïbe; met ab; 
bh^ nochtans / ban fe^fïibbcrcn ber gefeibe #rö?e/ of 
ban foobanigen getaï / a# fu / boïgct# ben ttjt / at ben 
eifeïj ban fahen / bp ben anüèrcn fuïïen honnen hrtjgen/ 
en anders niet. ^teïïenbebe gcfeibe ©ibberen at €>ftu 
eieren/ foo rasaïsTp gebat fuïïen 31311/ bp geïegent; 

heit 
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r f68 !W* als bier bobot / in be beiuacitig ban bet €ob 

J ' ïegie cn bet bbenbeltjb gefdfebap ban bc gefciöe <©:;? 
bie; om baer ober IienniS te nemen'/ bp bet *©p? 
papooft en ^ouberain / inbieti bP baer tegenfcoooi? 
big# i en in fijn abfentie / bp fijnen Comniiffaci^ 
Bibber ban be gefeibe (©pe / en be Bibberen fijne 
cBe&ioeberen / in aïïe «üouberatnfteit / geïnïï gcfeitiS. 
SÖebbubcnS bat be CommifTans ban bet (©pper? 
booft en ben ^oubeeam booifcbieben / en be Bibbe?- 
een bp btm3b'nbe/na batji m abfentie ban betfeïf? 
be<©perbooft/ be l^oeeffen geinfïruecrt fnïïen beb? 
ben ban be Bibba*encn#fftctercn ba* gefeibe (©ipe/ 
en ban pbet ba feïbige quabe bebnjbcn begaen bebbem 
be; fonba be gefeibe Bioceflén tebonniffen/ gebouw 
ben fnïïen 5Ön/ bie te fenben / metbaa abbtjS ober be 
fdbigc/aaiben boo/5. Beet <©ppcrbooft cn &oubc? 
ram/ baa ïjn ban tuefai faï; om be bibberen OBc? 
bjoeberenban fijne (©Bie geroepen bebbenbe bie bP faï 
bonnen bpanberfameïen/ en ten minfien tot bet ge? 
taï ban feS/ in een Capïtteï ban be gefeibeO?b?e/ban te 

nacfibjonaibeaen ben Bibber of Officier oba quabe 
bebnjbai befcbuïbtgt / en bic be bcfïe ïïcnniS ban be 
feïbe mogten fjebben; be gefeibe ^oceffen te bifitaen 
tn tot bcfluit te brengen / foo aïSfjP na reben en biïïiïï? 
beit faï bmben te beï)ooren,3Baa uit men noobfaMijïï 
ftan inïjjengcn / bat ban aïïe qnabe bebiijbat/gcban? 
ha#/ enïicbameïijïïe en aempïairefiraf borbiatai? 
bc/ fonbereentgebepaling/ bifiinetie of onberfebeib/ 
be gefeibe Oppabooföen en ïiibberen ïïenniS moeten 
nemen / met nitfïniting en onttreMiing ban aïïe anbe? 
re; cnbaerinpjoccberen/ op be fbim enmanieregc? 
ïgïïgefeitiS* &00bat top/ niet aïïêenig niet moeten 
en nia mogen / aïS booifcbieben ié / bafcqijnen boo; 
ben gefeiben Beer hertog ban Wïba/ in bc quaïiteit 
ban Ooubemeur cn Capitcin Oeneraeï; maer bat 
ooit / bcCommiffictot befefacït/ aen bem gcabbicf? 
fcert 5gnbe in bc quaïiteit aïS ïjtcr bobai / gantS nuï cn 
abufibeïqïi geimpetreert ié. JbdfS nocb / be perfone? 
irjhe inbaging / en be Cïaufuieban bet gebangen ne? 
men / tegen (©nSgcbecemeat/snnregeïreebttegen bc 
fb?m én beninboub ban be gefeibe ÏBct en Confiitutie; 
totnaaïïoming ban tueïïïe fijne JBajeftcit gebouben 
i$ ) boo?ben€eb / in fóimcaïS een Contract / cn nia 
aïS een enïïeï pïïbiïegie. On be BibberS ban be <©iöic 
notoitïp bier en baer bafpjeib 5hnbe / en booi een 
goet gebeeïte buiten be BcDerïanbat b^*e bcrbïïjf- S" ' boubenbe; foo ia ’a geen ïïracbtige reben/ nocb 

rbqneïijïïbeib/bat be intentie ban fijn gefdbeJBa 
jcfïeit fou toefen / in plaet£ ban bic b^oebaïijïï en b?ien? 
bcïijït te ïjanbeïen / uit ïïracbt ban een buitenfpórige 
Oïaufuïe ban auctorifatie / baer foo fcbanbcïijft te boen 
uitïtrgten / babannen / afïtonbigen cn bagbaaben; 
om bc feïbc te betrefeften / tegen fijne Contracten. Bas 
inagingen / €cb / en Berbinteniffen / boo? an notoir/ 
ïqïïmcompctentenBicbta: toaaopBeerf^ocureur/ 
inutoamptutoquijtenbegeïbïibatbeboojt/ gi; beter 

. aebt bab moaen nemen. ÏBant ban onfent toegen i$ 
bet foo bejre ban baai / batJBp Ons fcbuïbig foaöra 
geboeïai aen be feiten en mtébabcn/ bie gp Ottó te ïafte 
fegt / bat 3Bp in ’t ïïoit aai aï be toereïb bopai te boen 
fien / bat men O# bnreebt cn ïafïa aaiboet: niet 
ban mcening ^tfrtbe/ eenigc inbmïï in bc betten ber 
menfeben te ïaten / toaer booi naberbanb 3Bn/ en 
onfe s#aïïomcïingcn / batoijt en ïafïaing foubeii 1110c 
ten blagen; maa/ boïgenb onfe begeerte fan brfe 
faeïï baer berbanbdt bioibcn / griqïï bat beboo?t / foo 
ras aïb bet mogeïijïïXou 51111 / toannea flecbS boïgenS 

gai nietbeneant/ baai b’ineomprtcntie ban bïïapcn en 
termijnen / gcïqïï gp ooit cracïjt te boen; in een facïi 
ban foo grooten gcfniiljt biie ^agbaerbingenopmaïï 
ïïanber boopenbe / bic/ boïgenS bet Bedjt / onberfctjcn 
beïijïï en berboïgenS geimpetreert moefien bioibai / 
naabetbatoacbtenen tufTcïjaiïiomai/ ten minfien 
ban tien bagen op pber ban bie: en men beeft nooit ge? 
fien nocb gêbooit/ bat men in biergeïijïïen afgeïegeht? 
beit ban pïaetfen / iemanb gebagbaat beeft om bin 
tien beertien bagen te compareren / in eenpiobifionde 

en faborabïe facïï / ai beeï minba nocb in een aimine? 1 f68, 
ïe / ban foobamgen getoiebt ai gebolgaié befe iS. Bet 
tocïïï ©nS ooïï reebtbaabige oiifaït geeft / om acïjta? 
boebt'teïïrbgen/ bat men anberfins beflootenbeeft / 
beeï eer te pioceberen bp pieeipitatie enbctbaefiing/ 
baugeïijïï men in öiergeïijimi gebaï gebouben en ge? 
iuoonisteboai. 3Bant gp ïïont niet ontortenb 5ijn / 
batpbatermqn/ inteebaï / enbtïap/ compaent bie? 
fenmoa/ bebbenbe pbafïjn effect ; enbatinreebten 
bet foo beeï geacbtbioib/ aïS of’cr niets toaSbooige? 
baïïen/ ban ’tgeenc incompetaitcïqït gcbacn iS; ai 
bat 3Bp baer bobi ooïï ïïonnen feggen / aïïcgucrch / ai 
booifiaïai/ bat befe ïDagbaecbing niet babient / ce- 
nig infiebt baer op genomen te bio?bai: öirS te meer / 
ombat / inCrmmicïc faftai/ cn bie befe gcïljlt 51311 / 
men fommiaïqïï genoeg piocebeert / biaunca men 
baer in aïïceu be gebioueïqïïe oibcr onöalgoub; booi 
bieïïte IBp / confojni bc gefeibe Confiitutiai en ïDct? 
ten ban be 0ib,ie / bebooiïijït moeflcn gefommeat/ 
gaoepen/ engcbiacljtuioiben. ^aeriS ban niets ge? 
baai / boo? übi .iBanbement; ban ’t bielïï geene fonr- 
matte/ beïïentmaïïing / Ofinfinuatie aen €>nS iS ge? 
baai; en uit ïïracbt ban’tbieïdt top mogenfeggai/ 
booi tebenen b<a booi been bpgebiagt / bat bip met be? 
booiïijïï geroepen 01 geenfniS batoacbt 51311 getoeefï / 
be ^agbactbingcn 5ijnbeop imïïïanöcr gehoopt ge? 
ïijïibooifeitiS,. 5t IBeïït niet betfdjoont bioiben ban / 
onba eenigen tqteï / booibienbig/ ofberbi/ ban onS 
afbiefen: IHengeficnlBpuitbeBebaïanbcn bcitroïï? 
Ïien5bn/ met ïjrt bdieben / toefiemmen/ ai bcrïof/ 
ban .iBebiaitto be Bcrtoginne ban panna/ boen? 
inaeïS Begentc; aenVudïïc IBp op ben 15 ^iiïii ïaefi? 
ïeben / binnen ^ntbicrpcn / ïnscbai b?agten ban mijn 
Beer en (©om / ben <6iaef ban Bainenberg / om / met 
berïof ban bare ^ao$jm/ eeuige fijne faben ban geen 
ïïïein getoiebt te Ócfolïiotêren bp ben Bctfer/ ben 'ticrtS-* 
^3ifTdjop ban üteuïen / en ben Beer Berfog ban (6u? 
ïieb. <i:n 5ijnbe in bier boegrn / met bdieben ban IBe? 
bionto booif5< baaoïtïïcn / met bpeben ban bare ge? 
fciöe Boogbeit/ aai be boo?noembe Beerai/ Bcifcr / 
'&ertS-23i!Tdpp fn Bertog / foo beeft <©nS febertbet 
ongebaï en ramp getroffen / ban aen be fTinïïcr ïjanb 
gequetfï te bioiben/ geïiiït aen een pberïïenndbïïiS- 
IBaer ban bebbenbe beticljt boen gebat aaibengefci? 
ben Beer Bertog ban Hïba/ ïioit na fijn aaiïïomai 
inbe|i)eberïanbai / bem booionfen ^cbiïbïmapeon? 
fc berfeboningen boenbc/ ban bat tup niet perfoonc?' 
ïijïï bem be banben qtiamm ftuffen; foobdn#cbetfij? 
nc<Örceïïentic/qoetqimfiigenbiicnbcïijït (©nS te aiit? 
biooibcn; bat top boben aïïeS foig boo| onfe gefontljeit 
foitben biagen: €n ton 51311 met gefonimeertgebioi? 
ben om bieöer te ïteeren / nocb bcbbai febett geene baït 
fijne 25iieben oiitfangen. IBeï iS bjaer/ bat IBp naber? 
baub fienbc aengrtafi ai gebangen genomen / tegen be 
Confiitndai ai IBetteu ban bc (©jbic / ïjicr boren 
aengdjacït / fommtge ban onfe Beerai «Beef/ 23ioc? 
berS/ cn^ebioeberS; enfdfS/ bat fp tegen ben jebij. 
^Irtijïïeïbanbebïïjbe ^niiomfle/ IBet en Booiloacr?cc 
be / onbetbieïïic/ be ïiiomnïï bc buïbc ban bet Bertog?cc 
bom23iabant ontfangai beeft/ en bet booif5.ïïaubcc 
aai be "gebooifaanbdt ban fijne S^ajefidt gebouben « 
iS / binten bet Haiib ban 26iabant geboert biierben ;tn « 
batfji baer buiten nocb mgebanïïatiS gebouben bia? 
ren / en fiiïïiS foo naaibi cn gefiratg / bat bet niet aïïcc? 
nig niet biienbeïijïï en b:oeDerïij| iS / nodj foobanig aïS 
men moet gebiuiïïen ontrent bibberen ban be gefeibe 
#lbie;noeb anberfmS een gebanïïeniS ban Beeren/ban 
foobanige quaïiteit/ nocb geïqïï bie na rechten bebooit 
te lücfcii / namdijlt/ tot bebiaring ban bc gehangenen: 
maer bieï foobanige / bat fp booi befdbige 51311 afgefïo? 
ten ban aïïe communicaticn / raeb en aöbijS; en bier? 
baïben inbirecteïp berooft/ban’t gene naer bet <6ob? 
beïijïï ai menfcbdyïi reeïjt per toeïïoomt; #110 bieber? 
ïïeeremiiet bebbai bcrbacfl. Betbieïïï/ bc firengbeit 
gcbLmiïienbe / bic gp ontrent 0nS gebnüïït bebt; en bie 
(©nS aïfoo faborabd / pirjfdtjïï / en abmifTïbeï fou 5ijn/ 
geïqïï een gcbagbacrt at befcïjuïbigt pafoan fabora?’ 
beïber i$f aïS bie ban een befebuïbiga* en impetrant; ge? 
noeg iS / om n buitai te fluiten / en gebed te berfiaotai 
banubic intaitie. (©m bat IBp / boïgcnSbe€ïaufu?« 
ïeberbat in be gefeibe bïgbe inïïonmfle/ biet en booi?« 

(E 3) biaer? 



Byvoegfel van Ainhent. Stukken, 
toacrbc ban ’t©ertogbom23?abant/toaer3©p aïtijt on- 
fe tooonpïarts cn domicilie gcboubcn ïjebbcn/ cn toaer 
öc meefïe ban onfc goederen gelegen 51311 / en feïfStndc 

„ ^>tad ban 23?uffeï geboren jtjnbe/ niet fouben gebou? 
„ ben toefen acn fijnedl©ajcfïcitgehoo?facinïjcit te betoo? 
„ ncn / tot bat fjet ^ttcntaet ban ’t gene gefeit t# / gere? 

pareert toefen faï.’t XDdü ondertuffebro otl^ ook reefjt- 
"beerbigcoiifaefigeeftont niette eomparcccn/ boo?be 

gene/ bic opentlgb betoonen / bat fp geen toerft maften/ 
iiïctaïïccnigbandc©?ibiicgien/ maeroof* niet ban be 
^nfettingen / IDcttcn / Contracten / en Conbenticn/ 
bef tooren en bebefligt met eebc ban Jnjne gefeibe tï©a? 
jcfreit: Htantcenöiebter ftan fidj niet meerberbagt 
en tocigcrïijü maften / afö met foobanige manieren ban 
boen te gebniiften. Cit iö be oirfaeft / ©eet f ?ocurcur/ 
dattongcpcrfl engebtoongen 31311/ bier ober te p?otc? 
fïcrrn? gcïtjb ton p?otefieren mits befen. Cninfondcr? 
ïjeit/bat ntoe berftrijging ban ’t booifetbe.ïBanbamcnt/ 
en d’Crccntie baer op geboïgt / ?ijn en gcïjouben moe? 
ten tooiden boen nuf/ cn bp geboïg/ oïïcS toat uit ftracïjt 
cn confcqucntic ban be feïbe gebaen en gcbecemecrt 
tooiden faï. CnbatIDp/ boo? foo beeïaï^fjctnoobig 
mag 31311 / baa ban gcappeïïeert fjebben / en appelleren 
boo? ben ïiomnft / en boo? begname cn competente 
iïicïjtcrS / toelfte fijne Jtëajefïeit tot bien embe faï be 
ïieben te committeren/ en bic bolgcns be gerecfjtigfjc 
ben cn©?ibiïegicn bes HanDS / en btr gefeibe C?d?e: 
.Dodjmacïs piotef erenbe / boo: foobecï ïjet ftan dien? 
‘fïig 5nn/ban ^Ittentaet/ober ’t gene tegen en tot nabeeï 
ban Cnp &ppd gebaat en gebecretecrt toefen faï. ï©iï? 
ïcube Ijicr-en-bobai at met o?d?c / bat defcon£ ooft fou 
biaiai boo? berfeboning/ ban niet gecompareert te ïjeb# 
ben/ boo? foo beef bet noobig 5P/en anberS niet.©ier op/ 
©eer ©locuratr / fuïïen JBp <0obt bibben / u fijne bcib- 
ge gratie te gebat / CnS recsffljmanbaatbe in be ntoe. 
Cotïteuïcn/ benïaefïenbanjFcb?uarii/ 1568. 

Ondertekent, De wel altjjt uwen, Anthony de La- 

laing. Het opfchrift was, aen mijn Heer den Procureur 
Generael van den Bloedraed ^ tot BrufTel: bezegelt met 
het fecreet Zegel van den gefeidenHeer Graef.En wierd 
beftelt en gelevert in eigen handen van hem Procureur 
tot BrufTel vooffeit, noch loopende den tijt inde dag- 
vaerding beftemt; door een expreffen, en man van qua- 
liteit, hetjaervoorfz. i5<S8.indemaendvanMaert. 

Copie van den Brief des Heers Graefvan Hoogjlraten,&c. 
acn den Hertog van Alva. 

Rakende het Jenden van fijn antwoord hier voorgaende aen den 

Procureur voorlz. daer nevens met eenen geaddrefieert aen 

den geleiden Heer Hertog, met eenExtrad van eenigeAr- 

tijkelen der Inlèttingen van de Ordre des Gulden Vlies, en der 

blijde Inkoomft, tot verificatie van des Jelfs inhoud>ende De- 

clmatorie in de ielfde antwoord. 

Brief aen tv/f ©n ©eet/ fjoctocï ffi acïjt/ gatocgfaatt te boïboen/ 
hnni hHhnmïnït TmtViinrrh arm hm den Her 

tog van 
Alva. 

boo? beï)oo?ïtjft anttooo?d aen ben ©?acurcur Ce 
neraeï; bic in der toaerïjeit/ feer berfteerbeen nuabc 
informatie aen ntoe Cjccdïcntic gegeben beeft / niet ah 
leen ban mijne beb?ijben / macr uocfj ban mijne mfïrfj 
ten: ^ooipljct/ bat in tocnfcfjcnbe met befelbc te ber 
buïïen/aïïeS toat mijnen pïicfjt baer aen mag gebieben/ 
en niet toiïïcnbeba-gctnt/ u t’erftennen boo?mijnnt 
Ceb?oeber,V na bat ooft mijnen €eb en bcrpficïjting mp 
baer toe berbinben/ ïjeb iït niet toiïïen nalaten / u Copie 
toe te frnben ban al fjet gene ih am ïjein ïjeb gefcïj?cben: 
TDet foobanigen fbnbement/ als utocCrceïïentie faï 
ïtonnen oirbeeïen/ boo? fjet Crtract ban be Statuten 
ber C>?b?c / bat ïjier ntbniS gaet; toeïfie geftooren 
ïjeeft te fuïïen ïjanbïjaben; cn iït geïoof niet / bat be= 
rifpiJig fou toiïïen berbienen / met bic te bcrb?eficn. ©ier 
op / mijn ©eer / faï iït mp feer ootmoebig recommariör? 
ren inbc goebegnnfïbanutocCecefïcntie; Cobtbib^ 
bmbe / acn be feïbe / in gefontpeit / een gcïuüfaïig ïebm 
teberïeenen. Uit ïimiïen/metfjaefï/ ben ïaetfïen bag 
ban |peb?uarii / 1568. 

Ondertekent, van uwe Excellentie, de wel onder¬ 
danige dienaer t’allertijt, Anthony de Lalaing. Het op- 
fchriftwas: AenmijnHeer, mijnHeer, denHertog 
van Alva, Gouverneur, &c. enCapitein Generael, 
van wegen den Konink onfen Heer, in fijne Nederlan¬ 

den. Geprefenteert aen den gefeiden Fleer Hertog, tót [ 
Brufïèl, met de antwoord voorfz. daer nevens'de Ex- ' 
tradren van d’Artij kelen , der Staturen van de Ordre 
des Gulden Vlies, en van de blijde Inkoomft, vervol¬ 
gens daer in gementioneert. Alles op den felfden dag 3 
en door den felven expres afgefonden,een man van qua- 
liteit: het jaer voorfz. 1568. in de Maend van xMaert. 

Extract, van het xiij. xiv. xv. en xvj. Artïjkelen van de Extracten 

Statuten en Ordonnantiën, van den goeden Hertog Phi- ffde^oo" 

tips, lnfielder, Opperhooft en Souverain van de Ordre giende 

des Gulden Vlies, aengebaelt in de voorgaende ant-tnBrieff 

moord, gedaen aen den Procureur Generael van den 

Bloedraed, al mede in den Brief hier voren, aen den 

Hertog van Alva gefonden. 

Waër de gevallen zijn, om welke een Ridder ontbloot mag wor¬ 
den vari die Ordre, en door wien, of van die afwijken fonder 
te mifdoen: en dat alleenig aen het Opperhooft en Souve- 
ram van de geleide Ordre met de Ridderen nevens hem ver¬ 
gadert, en aen geene andere, toekomt kennis te nemen van 
de mifdaden die iemand der Gebroederen te laft gelegt wor- ' 

Hoe dat een "Ridder van de Ordre Jbodanig fal blijven, fijn 

leven lank geduurende, indien hy fch met mijgaet in ee- 

nig geval, dat hier na verklaert is. 

Capittel XIII. 

T Cem / bat be ïïibbberen ban befe gefeibe C?b?e/ baer 
1 ban (öibberen) fuïïen bïijben gebuurenbe ben ïoop 
jfjarcS febcnS; inbten fp geen beeifpeïijït beb?ijf begacn/ 
toaet boo? fji baer ban moeflcn berooft too?ben: toeïhe 
beb?tjben IDp fuïïen berïiïarni / foo aïS pier boïgen. 

Indien eenig Ridder van de Ordre quam te vervallen 
in Kettery. 

Capittel XIV. 

D 3ft is te toeten / inbien iemanb ban be gefeibe 0ib^ 
^ beren befmet enobertoonnen toaS/ ’ttoefïtCobt 
ba*ïjoebe / toegciiS ïietterp of btoaïing tegen ïjet Cïj?h 
fïeïijït geïoof; of bacrom eenige fmert of openbare fïraf 
ïjabgcïeben. 

Indien een Ridder van de Ordre, hefmet en geïlrafc 
was, wegens verradery. 

Capittel XV. 

T Cem/ inbien f)P toapbefmetof obertuigtbanber^ 
1 raberp. 

Indien eenig Ridder van de Ordre, wijkt uit het Veld, 
waer de banieren mogten ontwonden zijn, ten tijde 
van den Slag j en in welken geval de Ridder , van de 
Ordre mag afwijken , of daer van berooft worden. 

Capittel XVI. 

T Cem/ inbien fjp quam af tetoijïicn/ of tebïueïjten 
A uit ïjet ©eïb en bai ^ïag / ïjet 5j; met fijnen ©eer / of 
een anber / toacr be banterai mogten onttoonben ton/ 
cn toner men bergabert en boo?tgegaen toaS tot pet 
becïjten. #m tocïïie b?ic boo?baïïen ïjier boben ber^ 
ïtïaert/ op bat beC?b?e/ ni IjetCefcïfdjap baer boo? 
niet onteert too?ben mogt / macr fliiber en berïjecrïnht 
bïijben / geïijït bat beïjoo?t: J>oo o?bonneren IDu / bat 
bcüïibber/ bic baer ban bebïchtcnobcrtiugt foubetoe^ 
f en/ of ban ttoee/ of ban een ber feïbige / boo? ïjet oirbeeï 
ban ben ^ouberain en metgef*eïïen banbe gefeibe 
b?c / of bet meefte beeï ban be feïbige / foutmtbïoot / be? 
rooft/ en berfrooten too?bni uit be feïbe ©?b:c. ©p ge? 
ïjoo?t jtjiibc in fijne berbebigmgen/ in gebaï ïjp fiep baer 
obcrtoilbeberbcbigen of bcrfcïjoancn; of bdo? conta> 
macic/ ïjp ban* ober brljooiïtjïi gefommeert / geroepen 
en gctoacljt jijnbe. Cf/ inbien bp eenig anberbilein/ 
onbeïjoo?ïijïi / en ïcïijfi beb?ijf quam te begaen: foo fou- 
benbe^auberameiibe fiibberSban be C?b?e tegató 

ban 



' •Tot de Hiftorie van P. Bor. w 

có8 Pm S&oceDerai / grip pc boten gefeit té ; en op een 
' * anberetorjfefouhgniahottnenbaa ban berooft noch 

baffooicn tooien. liBaec inbiat ijct quant te gebeid 
ren / bat be Itéubaain guaet / ougcïrjïi / of getodb 
beeb aen eenige bcc töibbecen ban be <©^b?e; toaa ban/ 
na bat bie Shbbcr ben gefeiben Jsoubaatn en be tSibbe^ 
ren genoegfaem berfodjt en gefommecrt mogt pbbcn / 
om pm gdnli m reep te bom / en beïjooffp baer na 
getoacp / fonbcr ïjet feïbe te bonnen herkrijgen; en 
Dat ïjg / boo: be bcrkïaring ban be <£5cb:aföacn en 
ïhbbetcn baer toe bergabcct / of fjet mccfte bed ban be 
fribige / fijne Declaratie gemaeïtt mogt pbbat ban jjet 
ongehjft / ai toeigethtg ban reep mfuïkett gebaï / en 
niet boo: ïjet feïbe ; foo fon be gefcibe ïïibbcr/ fooba- 
niggegcabecrt/ fijn fcpuber-ciafeï mogen tocbage^ 
ben / en uit be <0?b:e aftopen/ fonbec temtébocn/ 
noch in fijne are gekrenkt te pn / bdcefbdtjk baer 
affdjeib ban nnnatbe; en insgcïpé / om anbctc 
gcootïofbc en rcbcïpe oirfaken / boïgeité pt abbtjé 
en befluit bet ilibbereu ban be OjDic. 

Extract, van het X I. Capittel der byvoegfelen, tot de 
Statuten van degefeide Ordre, bejloten voor eeuwig- 
dtturig en met veranderlijk door Keifer Karei, in het 
Generael Capittel van de Ordre , by hem gehouden tot 
Doornig geallegueert in de Defentie, en gefonden 
aen de voorgemelde Procureur en Hertog van Alva, 
nevens de voorgaende, als bier boven. 

Dat alleen de Opperhoofden, alleenig door ’f Advijs van de 

Ridderen, of het meefte deel der ïèivige, in ’t Capittel ver¬ 

gadert, kennis flillen nemen , in alle Sonverainheit, over 

de perioónen der Ridderen , en der vier Officieren, van hare 

Ordre, en over de fouten en misdaden , die iy, of iemand 

vanhaer, ibiiden mogen begaen; en hoedanig, fèlfs, wat 

aengaethaer proces, en gevankenis. 

D<g feïbe ïjcet ÏJonink / <Donïtatcï / boo? <6ob; 
beïijïtc ontferming / ïioonté tieifa* / bcDtjföcDicr 

mm / <©pperpoft en ^ouberainbanbe <£):b:e / in 
ptCapittd45eneraeïber feïbe/ gcïjouben binnen be 
sf»tab ban doornik / in be ïBacnt ban december / 
bcé 3aoté buifent btjfpnbat een-en-bertig/totbav 
klaring ban be xxxvj.xxxvij.cnxxxviij. WttijMcn/ 
ober be manier ban pioecberen / tegen be bibberen / 
en ^ffïrieren / in prat fcïjuïbigen pïicïjt te ho:t blijs 
benbe; en om tc boopen tegen be ttoijffcïingnt en 
mtétoiuken / bic boa: öcbiufterpit/ en ïjet berkeert 
berfïanbbcr feïbigc/ Touben mogen boopomen. <ÉÊn 

53 ten einbe be gefcibe ïSibberat/ en Officieren/ of iemanb 
3, ban be feïbe/ niet onbcïjccpjk/ of ten onrccïjt mo 
„ gen beïeebigt too:ben; gelijk ben ïjccr ©011 3oïjan 

Jïhanncï / ïiibba / en <6cb:ocbcr ban be feïbe <£bb:c / 
té bejegent getoeefi; bie in 3t 3aa* buifent bijfïjon 
batenbatien/ fonbcrïafi/ en buiten ïienntébanben 
gefeiben ïf ca / boenmaeté Oppcrïjooften^oubaain 
ban bie Ope/ macr in mmöccjangïjnt; en ban be 
llibbaen fijne <6cb:oebcren / fonbcr recïjtbccröigc oi^ 
faeït toiab gehangen genomni binnen be ^tab ban 
jlBecïjeïen/ ffecngeïcib/ en een langen tijt gehangen 
gcïjouben op het iïafïcdban Bübao’ben. Met ïjet ab' 
bpbanbeïüiöbacn/ cDebjoeberni ban fijne 0?D:e / 
nagrooteenrijpe bcïibaatie/ en ■ uit fijne boïbomenc 

„ en onbepaeïbe macht/ Oibonncccbc ïjn bg Statuit / en 
j, eeutoigbnrenö / ontocDeirorpriïjfi / cii rioit beranber^ 
„ ïijfi €bict; batïjnaïïcai/ in fijnen tijt / en naer ïjem 
„ fijne =Bafatcn / Oppafioofbcn/ en ^oubaainen ban 
„ be feïbe €>:ö:c / en geen anbece / met abbijé ban be 
_o nibbeité ber fcïbige/ of ban ïjet ineefie gebeeïte ban 

fiacr in Capittcïrn bagabert / ïtennté fuïïen nemen 
” in alle Souverainheit, ban be pecfooneii ber bibberen / 
” en ber bier Officieren/ ban tjare 0:b:e/ en ban be 
” geb:ehen of mtébaben / bie fn / of iemanb ban ïjaer foic 
” ben mogen begaen hebben. <$>acr-en-babcn / bat bie 
55 gefcibe ïf ea / in fijnen tijt / en naer ïjem fijne jhafa 
^ ten / <0pperïjoofben en ,§onberainen ban be gefcibe 
” <0:ö:c / of ïjare Commifiarifién Hibbarn ban befeï 
” be #:b:e / boo: hare lütgebmftte #:bonnantie fouben 
55mogen en ïtonnen p:occberen tegen be bibberen/ en 
” ©fficiaen ban be gefcibe <0:b:c/ bie eenig guaet bv 

b:ijfinogten begaen hebben / boo? foo bcire até bic ge^£C 1 r<5$ 
feïbe beöiïjben opentfijh beïtent inogten 5ïjn; of bat / “ ; 
boo(: bdjooilgtic boo?gaenbe informatie / fuïité pa « 
mogtgcbleUen toefen / boo? aentaffing/ ïjanb-opïcgs« 
ging / en gcbanlienté ban Ijarc perfoonen: jhocljtaité cc 
met abbijb ban fité tlibbcren / <<3eb:oeberen ban be ge; cc 
feibe ©:b:e / of ban foobanigen getal/ até boïgeité ben cc 
tijt / en ’tbacifTcïjcn ban be facit / be feïbe fouben ten cc 
einbe mogen brengen/ enanberfiité niet: ffeïïenbe bca 
gcfciïit thibberen/ en Ófficierni / foo ra^ até mat ïjaa cc 
faï mogen beïtomen ïjebben / bn geïegentïjeit alö bo= fC 
ren / in be betoaring ban ïjet Coïïcgie en get brienbe^ l£ 
ïrjfi gcfclicïjap ban be gefcibe 0:b:e 5 om baer ban hem cc 
nté genomni te toorbai/ bn ïjet €>ppaïjooften^omc, 
berain / inbien ïjp tegcntooo:big ié; en in fijn abfaitie £C 
bp fijnen Commïffarté / bibber ban be gefetbe 0:b,:e / tc 
en be öibbaen fijne <6cb:oeberen / m alle Souverain- cC 
heit, geïp boorfcïjrcbafté. /oc(jauöctté bat be Coimcc 
mifiacté ban ïjét gefcibe <0ppcrïjooft cn^oubaain/ cc 
en be bibberen omtrent ïjem 5 jjnbc / na bat fn in ab^c 
fentte ban het fcïfbc löpperïjcoft / be piorcffèn genn 
ficueat fuïïen hebben ober bie ilibbaen / 'of ^fficiacn<c 
ban be gefeibe <&piz/ of ober neber ban ïjaer/ quaöe be;<c 
btijbcn begaen hebbaibe / fotïba be gefeibe p:occfTen te 
bonniffén/ gehouben fuïïen toefen / bictefcnbm/mctcc 
pa abmjé oba be feïbige / aen ben gefeiben ïjeee #p^cc 
perhooft en ^oubaaht / baer p ban 5ijn faï 5' om / bec< 
ïhbberen <6eb:ocbant ban fijne €>:b:c boo: tjem ge.cc 
roepen 5ijnDe/ bic p bg maïïtanber faï bonnen fcrp“ 
gen/ ai ten minfïcn tot pt getal ban feé/ in eenCa^c 
pittcïbanbegefeibe(£Dtérr; ban te boren abbpgeno cc 
men ïjebbenbe / ban be tiiDDacn hare c6eb:ócberen cc 
ber feïber €>:b:e / in het 3lanD / of ttaeff baer un tooa ^ 
ttcnbe / banbe thibber en Officier / ober guaet bebrijfee 
bcfchuïbigt; en bic ban pa be beffe ïtennté ban pt cc 
feïbe fouben mogen hebben / be gefcibe ptoccffai tc bh <c 
fitaen / bie te bectbaen / en tat einbe te btengen / ge- cc 
hjhfp nabiïïihhat en rebeu fuïïen binbentebehoaren. Cc 
23hjbenbebcgefciDc Statuten en “^Irtpricn hia bo^ 
ren / oba pt boen banbe gefeibe befiraffïngen / enbe 
gaecpigpDcn en p:e-anihcntie ontrent be bjoogbnt / 
ïjecrfdjappne / en aBendjté - oeffeningen ban pm 
ïpccöppctpoft en ^onbaatit/ en ban fijne jpfa^ 
ten / baa-en-bobeu in ïjaer geheel. Cu tot onbaïjom cc 
bing en naahonnng / ban be gefcibe nicutoe ^Jnffehcc 
ïing en Statuit / heeft be Ueifcr /1$cttogfïj ban :'oour cc 
goubien / (©ppaïjooft en J>oubaain ban be 0:b:c / cc 
uit fijn abfoïuit gefag en madjt/ met ptabbrjè até cc 
bobeu / afeefdjaft nt tot niet gebaat / pt gene in cc 
ïjet Capittel ban be 0,:ö:c / bn pm gdjouben totce 
23:uffcï / in ’t 3^er buifent bijfpubert fefiieu / en cc 
iuaïïebebooraacnbeCapittrïen/ integenbedhab/ ofcc 
foupbbatiriogengebaén/ gcojbonncat / of bafi ge cc 
ffeïtgjn getoeeft. vïfn bg geboïg peft p uïtiwuïtïtefijïi c, 
geotbonneert / bat be gefeibe tegenffrijbtgpit / in "c 
Dtrn ’cr eenige té / fon tutgefehtapt / en boorgepteït ‘ 
tootben/ uit be 25ochcn en ticgiftas ban be 0:bL:c / “ 
baa fg mogt gebonben toefen. 

Extraft uit de drie Artijkelen van de voorfchreven 
Ordonnantiën des voornoem ïen Heers , den 
Goeden Hertog Philips, gefeit en verklaert in 
den elfden voorfz. door Keifer Karei. 

Van het recht en het veroordeelen des geenen > die'misdaed 

hegae7t fal hebben. 

Capittel XXXVI. 

t Ccm. ^inbien in ïjet gefeibe Capitteï/ tot hemité 
i guam ban ben ^ouberaiu ber ö:bie / bat iemanb 
banbea3eb:oeberéai itibbercn ban öe <®:D:c/ eenig 
guaet bebtijf ofmiébaeb begaen ïjab / toaaom hg baer 
ban ittoefi berooft tootbrn/ boïgeité bc Statuten ban 
befe tegentooorbtgc O^rbonnahtic; inbien be gefeibe 
liibbabaer tegentoootoig toaé/ foo faïbe^ottoerain 
fijn bebryf boen inffeïïnt; en p gdjoo:t toatbat in 
fijne bcrbebigingenuiibien hg tets toiït feggen en betoij 
fen tot fijner betfdjoonntg ofb:gfp:eïiing 5 foo faï pm 
baer ober reep gebaat tootben/ boo: bat ^>ouberam /c- 

cu 



Byvocgfel van Authent. Stukken, 
<6 8.»cn bc dtbbaen ban öe gefeibe <0?bzc / of ïjet mccfïc beeï 

asbanbcfcïbïgc. Cn inöten be faeh tot ïtenn$ quant ban 
3j ben Soubecain / buiten ben tijt ban het Capittcl / foo 
33 faï ïjn fuïïiS ïaten toeten booz fijne befïotene ofopene 
33 23iicbm / bc3cgcït met het Ecgcl ban be €bb?r / tocïltc 
3) ïjnfai fenben booz ben Heraut beb Cuïben ©lies / of 
,3 een anber notabel 19erfoon/ aen ben gebïameetbcn of 
„ bef toaabrn dibber ober bat bebjijf / en hem ontbieben 
„ te bttfcijtjnen in ïjet naefïboïgatb Capitteï / om infïjs 
j, ne faeït gcpzocebecrt en gebaat te toozben / aï£ be reben 
„ faï befcilfcijen. Cn inbtm be tijt tot ïjet feïfbe Capittel 
„teïtozttoaé/ boïgens b’afgeïegentïjeit bet plactsban 
„ be tooning bcé gcbïameabm dïbba£ / foo faï ïjp onL 

boben toozben tegen ïjet baet aenboïgenb Capitteï; 
ïjemïatenbctoacn/ ïjet 3pïjp ïtomeofnia/ bat men 

n tegena ïjent faï pioccberen / geïijït ïjet faï behooren. 

Van hst bereoven van de Ordre aen een Ridder. 

Capittel XXXVII. 

TfCcm. ^jnbieit het gebonben fcaiecb / bat be gefeibe 
x dibba / eenig baifpeïijït bebtijf / berbienenbe ban 
be CJzbcc baooft te toozben / begaen ïjebben mogt; foo 

?3 faï ïjp boo? ben Souberain / ett Öibbaen en ÓBcbzoes 
33bapbanbe©zb?e/ of ïjet gcootflc gcbeeïtebafeïba/ 
33 baet ban buiten gcflcït/ berooft / en bafïooten toozs 
„ bm/ geïijït gefeitip. Cn ten einbe be <$gbje niet be? 

fcfjanbbïcltt en gcïjoont toozben mogt/boo? fijne fdjnïb/ 
cn in fijn pafoon / foo faï ïjem ontfeit en betboben jijn/ 
noit ïjet fcïjouba-n'afeï ban be <H?b?e ofbiergeftjltte 

« bzagen5 ïjem ïaflenbe cn bebeïenbe / op be ceben bu 
ïjem gebaeu ontrent fjet inhotnen in be <0;zb,ze/ batïjp 
ïjetgcfcitfcïjouber-ciecfeï toebergebe / in ïjanben ban 
ben Soubaain / of ban ben Cïjzeforier ban be €>zbuze. 
Cninbienbc gefeibe ïïibbccïjier op niet tegcntooozbig 
tonö/ foo fuïïen ïjem openc bzieben toozben toegefbn? 
ben / met ïjet Eegeï ban be Chbzc besegeït / inhouw 
benbc ïjet bccooben / ïjet bonnfö ƒ be baoïrbceïmg / 
berbebiging / ïjet betbob / baïjinbeting / bebeïenp / 
en be faïtenïjiet boben bameïb. 

Hoe men Jou procederen ontrent deji Ridder , die het fchou- 
der - ciercel des Gulde?i Vlies mogt 'weigeren voeder te 
geven. . 

Capittel XXXVIII. 

T f&crn. 3mbieu be gefeibe dibber / foo gefommeert / 
-^toergcrigtoa^/ ïjetbooznoembc fehoubcr-ciafeïtoes 
bet te geben/ of toeber te fenben/ ban faï be Soiibcs 
ram/ inbien ïjn fijn onbecbacn i^ / pzoccbeten booz ben 
tueg ban ZJufhtic / om ïjem baet toe te bbzingen: en im 
bim ïjn gceii onbcrbacn biaé ban ben ^ouberain/ foo 
faï hP baet in pzareberen geïijït ïjet mogt beïjooren/ 
abbijs gaiomcn ïjcbbcnbc ban be bibberen bet 
bzc. 

Hxtratt, van drie pointen, welkeyder Ridder der Ordre, 

en de Souverain, hoogflatelijk. in bare aennemmg 

[weeren, op bare eere, bet Heilig Kruis aenrakende, 

met de Goddelijke Euangelien; om den inbond, en bet 

geene geallegueert is, te bewaerbeden , in de Ant¬ 

woord , aen de voorft. Procureur ge daen. 

Dat yder Ridder, met alle fijn vermogen, de Ordre van het 

Gulde Vlies in haer geheel (al handhaven. 

Hoe dat aen den gefeiden Ridder geremonflreert worden fal, 
de felve Ordre in eere en fiaet te mainteneren. 

Capittel LIII. niet veranderlijk. 

T rëEem / bat gn / met aïïc ubi betmogen / u feïben 
A bcfheccn en arbeiben fuït/ om be gefeibe Ozbze te 
mainteneren in ïjaer fiaet cn eere; m utu beft boni/ 
om be feïbc te berïjcffen; fonber te bjben bat fn fou 
berbaïïen of bmntnbcrcu / booz foo beeï gi; baer toe 
foub mogen helpen. 

Dat yder Ridder geheelijk fal mainteneren, onderhouden en re 
voldoen, alle, en elke byfonderc Pointen, en Artijkelen, ' 
van de Ordonnantiën en Statuten, der Ordre. 

Hoe de Ridder de Statuten en Ordonnantiën van de gejeide 
Ordre fal voldoen. 

Capittel LVII. niet veranderlijk. 

I Cem. ^at gn met utn getroubj bermogen / fuït om « 
berhoubencnboïboen/ aïïc be Statuten / C>?bom « 

nantien / ^rtijheïen en ©ointen ban be (0zbze / bic« 
gn in gefcïjzift hebt gcfien / en hooren ïefen: Cn gp bes fC 
ïooft en f toeat bie in ’t genaaeï / foo tocï aïö in ’t pars (c 
ticuïia/ aïö ofgp/ op pber ©oint ban be feïbc/ een« 
bpfonberen ceb ïjab gebani. cc 

Dat yder Ridder fal fweeren op fijn trouwe, en eed, en op fijn 
eere, op de heilige Euangelien, de geleide Statuten tc 
onderhouden. 

Hoe de gefeide Ridder de Reden fal doen, over de vo or- 
feide Artijkelen. 

Capittel LVIII. niet veranderlijk. 

If&em. ^at bc gefeibe ïïibbcr bic foo faï beïooben cn « 
ftoccren/ in ïjanben ban ben ^ouberain / op fijn « 

troutoc / cn ccb / cn op fijn cac/ aencaïïenbe het liruip/ <c 
cn bc heilige Cuangcïicn. 

Extradvanden Artijkel, dat de Ordre 3 in voor¬ 
vallen , die de felve raken > fal hebben fouverai- 
ne kennis, Hof, en Executie > en over de Ge- 
broederen der felve, fonder dat fy elders voor 
konnen betrokken zijn, over de felvige voorval¬ 
len, noch gehouden zijn elders te antwoorden. 

Hoe yeder Ridder van de Ordre , ftch moet onderwerpen, 
met fjnevrywilligheit, aen de willeder Gebroêderenen 
Ridderen van de felve Ordre. 

Capittel LXVI. 

T(£zTcm. Cnombat bc tegcntooo2bige ©zbjc$/ ges 
1 ïijfc ïjitr boren i^ acngcrocrt / ccn 25?oeberïijfe cn 
bjicnbcïrjïï Ccfcïfcïjap/ acn ïjcttoeïïic/met hacrtocïs^ 
bchagcncngocbcn toiïïc fichbnbatoerpcnbc Ccbjocs« 
beren cn bibberen bc^ fdfó; cn bat fp bic hebben moes« 
ten beïoben / cn ftoccren tc betoaren / cn in bjpïjcit« 
tc onberhonben / fonber infracticn bacr in toe tc ïaten/ cc 
noch tegen tc gacn: «§oo toïïïcn/ ozbonneren / fleïscc 
ïcn / cn befïuitcn 3Bp / bat bc gefeibe <$?b?e henni^ cn cc 
^►oubcrain f)offal hebben / ober bc boojbaïïen / bie bc« 
feïbc ^tfzcraïïcn en acngacn; cn ober bc t£5ebzoebes a 
ren cn Bïctgcfcïïcn ba feïbc: <Cn bat aïïc ^ommatien/ 
23octcn/ 23crifpingcn / 2$cflraffingcn / SSaoobim 
gen / ?tppoïntcmcntcn / Sententiën / ©onniffen / 
%rcflcn/ en gepaffeeebe cn gebani faken booz bc ges <c 
feibe <£)zbze / oba bc boojbaïïcn bic hacr ratten / cn oba cc 
bcöibbant/ cnaBcbjocbcrcnbafcïbcr/ crccntoir cn cc 
ban toaaben fuïïnt toefen/ aïë ban cm Soubaaihcc 
Hof: Sonbcr bat mm/ om bc feïbc tc bcrïjmbam/<c 
fon honnm of mogen / booz Slppel / Compïaïntc / 
Suppbcatïc/ nocïjanöafinp/ hoe fuïït^ mogt toefen/ 
bcttcïïïtm noch abbzeffacn am emig anba Heer/ 
Bozfl/ dichter / Hof/ <©cfcïfchap/ noch renige ans 
bac; noch bat beSoubaain/ m<0cbzocbambanbc 
gefeibe (0zb?e / fonbm biahaïbm gehouben 5ijn bacr« 
optc auttooozbm / acngcflcn bc bzutoiïïigc at boïïta? “ 
mate onbatoerping/ hoogflatig heftooorm / geïijït« 
gcfcittó. « 

Dat alle de Opperhoofden cn Souveraincn van de Ordre, t’aller 
tijt, en in alles, onverbrekelijk fullen naerkomen , alle dc 

Pointen en Artijkelen der lelve, en die lullen uitleggen , of 
llant doen houden, met het advijs der Gebroederen. 

Ajflïc tocïïtc fJomtat / Conbiticn / ?Ertijïtcïm / m 
Saïtm boojfcit / m pba ban bc fcïbigc / bic top ges 

ozbonncatcnbaflgcflcït hcbbai/ ïHp ozbonneren m 
baflfleïïcn/ geïijït gefcit ié / booz 0itó / cn onfc Crs« 
bm/ m j>afatm/Hatogenban23ourgouöim/ oDp « 

pas 



Tot de Hiftorie van P. Bor. 

./o.»perboofben en §ouberaütenbam©nfe tegaitooojïnge 
”<B?ö?e/ en toiaiödijlt <6cfdfdjap örS <6uïÖen BtieS; 

5J ai bdooben té fjoubm / tc bctoarcn / en naer te ïïomai/ 
»> fQabedinonfcmacbtfé/ boïfcbmcntttjït/ onberbidtc? 
>5 Walm t’aïïectijt. €n snöicn in öcbooïï 5* falten/ofeait? 

ge ban öe fciüc/ cenige Duifterbdt/ ttonfreïing/of mode? 
Mtodt toaS ; JBg referberen en Depoudcn öaer ober 
aat £>nS / en aai onfc gefeiöe ^afatcn / hertogen ban 
S5oiitnönbien / ^ottbttamen ban De gefdöc ^D?e / öe 
bepaling/ uitlegging / en berïïïaring 5 en öaer aen toe te 

„ boegen / tebetbetecen/ teberanöeuen/ enberfïandte 
„gebat / met aöbtjS en deliberatie ban onfc <0eb2oeöe? 
„ren enJBaïtïierg ban öe gefdöe€f:ö?e/ $c. JBeïïten 

mtijiieï/ en ieder ban öe felbe in ’t bgfonöcr/ ijier boben 
uttgefonöert en acngetoefen / balgen^ Ijare ftoine en 
inbond/ 3Bn totïïett / öatfuïïen bafr en tnljacr gebed 
bïijbcn; fanba- dooi €>nS / nocïj öoo? onfe jftafaten/ 
^cuberatnen/1 iocï) andere / öaer in ecnige beranöering 
gemaeftttctocgöat/ (Je. €11 ten einöeöiteenbaficen 
boojaïtijtbefïehöige facit toefen fon/ foo lebben IDg 
Ons Eêgeï aen öcfc tecrentoooiDige Doen bangen. <6c? 
gebèn in onfe ft>taö ban Kijifd/ öai xx vij. Dag ban ,Ko? 
bcmbcr. 3fn ’tj'acc der genade/ öiüfeut bterbondect 
cai-eit-dertig. 
Extraiï van vijf Artijkelen, uit die van outsgeobferveer- 

de Privilegiën, de blijde Inkpomft van de Verft in’t 

Hertogdom van Brabant. Voomaels geaccordeert tot 

een eeuwig-duurend Contra ft, tuffchen de Hertogen, 

en de drie Staten des felvtgen Lands, en hoogftat 'tg- 

lijk by defelve befworen, tot een Wet; jfelfs by Keijer 

Karei de vijfde, en den Koninl\ Philips fijn Soon Onfen 

Heer, en alle hare Richters, en Beamptlieden. 

Tot juflificatie, in’t generael en ’tfpeciael, van de einden , re' 
denen,en declinatorie .genomen , en vervat in deAntwoor' 
de, gedaen door den voornoemden HeerGraef van Hoog' 
ftraten; aen den Procureur Generael van den Bloedraed, ge- 
naemt Meefter Jeati du Bois. 

Dat de Konink fal zijn billijk ygoet-recht-doende, en trouw 
aen allefijne Leenmannen en Onderdanen van Brabant j 
en niet toelaten faly haer ongelijk, noch geweld aen te 
doen. hïfon der heit, fal hy hen wettige Juftitie bedienen j 
alle orden van Recht bcwaert zijnde, in de proceduuren 
over alle faken j over een komende niet de Wetten en Stijl 
der Steden 3 en Rechtbanken waer die fullen hangen ; alle 
onnoodige rechtflepingen daer buiten gefloten zijnde. 

Artykel I. 

tj} öen eerfren/ öatïBp bun (te toetai/ aïïat onfc 
„1 leenmannen en Onöeröanen Des lanötS ban 23,?a? 
„ bant) goede / gercdjte / cnöe getroutoe t|ea-ai 5ijn faV 
„ ïen / en geen feracïjt of toiffe aen ïjun öocn baren ofge- 
^ öoogen te gefdbeden/ in cenigcr manieren 5 en Dat lög 

bic bnitai bonniflcn en recljten niet ïjandden fuïïcn/ 
” noeft ïatai ïjanöden: .fOaa- alle onfe $?datcn / OodS- 
5:1 buifen / 25acnroetfen / Cöeïe ai goeöc ïttidai ai onder? 
? ’ faten ban onfc Steden en Bigbeden / m öai lande ban 
,5 25iabant en ban Ober-mafe / I)andden en öoai ban? 
5’ delen in aïïefaïten met bonnilTe en met redjte/ naden 
” 0ed)ten ban öen^teöen en 23anbai/öao: dat bcboocen 
55 ai fcbuïötg 5ijn fal te gcfcbicöen. On dat die tledjta-ai 
” ban onfen boo:f5. lande baer geredftai fulïen moeten 

banden fonöer eenig miödd ban mtftdïïngen/ bg barai 
toedoen/gebidte ofberftum.25ebbnödtjb dat die booifs. 
Bedjtctai haec gereebte ban bcerïijbbat tod een fiilicn 
mogen uitfetten / en niet meer. 

De Konink fal fich niet verbinden, om eenig gefchil 
van Jurifdiótie der voorfeide Landen,tot Oorloog op 
te nemen tegen iemand; noch Reprefalien tegen ie¬ 
mand gebruiken, dan met toeftemming der Staten. 
En fpecialijk fal hy geene faek beloven, of Zegelen , 
vvacr door fy, haregrenfen, hare inwoondcren, noch 
hare Privilegiën, mogten hebben fchade te iijden. 

Artykel III. 

Sltem/ öatlön ©nS nimmermercaïél^crtogcban 
23iabant / en lande ban limburg / en om falten 
to-ïïe der Ifeedbbbeit den fdben lande aengaenDc/ba*? 

4i 
btiiöai en fuïïcn niet iemaudai (Doïïoge aen te nemen/ cci<-<5S- 
nodj IDanöinge tc öocnc / of te dom Doenc 00 iemanöe/cc 
bet en 511 bg tlaöe / toiïïe en confaite onfer jkedat / aicc 
’^lanötS ban 25iabant. OndatïDp geen anda- fa?cc 
ïicii gdooben/ nocb b 13egden en fuïïcn/ daer onfe lan?« 
den/ ^Daïen of Steden / oftcenige ban bun/ ban öen « 
lande boojfy. oft öen lEiecljtai / Bigbeden / ai ^jibile?« 
gien gdircnltt / berminörrt / oft öaer onfc landen enöe 
^nöeifatai öa-fdber/ mcöebefdjaöigt fouöe mogen cc 
tooiden m ccnigcr manieren. fC 

De Konink, of fijn Gouverneur Generael in de Neder¬ 
landen , fal kennis doen nemen, en beiliflen, alleen 
allerhande faken der Landen van Brabant, met het 
advijs t’famen van den geleiden Gouverneur, en van 
den Rade van Brabant. En die Landen fullen niet 
gehouden zijn daer over aen andere Ordonnantiën 
te gehoorfamen. 

Gedeelte van den V. A R T Y K E L. 

JBct todïïe febene (Canreiicr en Kaden ban den 
Kade ban 2$?abant) en andere nu jegaitoooiddij? 
ben öaer toe geboegt, ?b»be/ oft die gene öieintoeïïo? 
menden tijde ons grifeben faï / totten felbe Kade te 
boegen: ÏÓn oft onfe <8oubcniatc oft 03cubcrnante 
<6eneracïfuïïaiöoaibanöeïai en beönjbai alle faken ^ 
ban öen feïben lande en 3jngefctcne öc£ felfS öer ^u? 
fïitien aengaendc / en ’t gene dep' öaer af öcpenöercnöe 
iS. ifettoarcban|D?obifien/ oidmanö ban 3ufïitien/ 
oft ban jètatuten/paecaten/ <èdietai/0|öonnancicn/ 
23cbcïen/ oft anderfïnp bn Kade en Xöbbfe ban den feï?cc 
ben / en den bao:fy. Siabantfajen Kade: donder batcc 
bg iemanöe öaer inne eenig belet of ftoaetmflai gedaenCc 
te mogen tooiden / nocb dat fn öaer af tot iemantp o j?,c 
öiuancie flacn fuïïen/ dan ban ons of onfen <Boubec-cc 
neur/ ofte cDoubemante (Kenetad. 

Dat niemand in de Landen van Brabant gevangen, bui¬ 
ten defelve in hechtenis fou gevoert worden. Aen- 
gehaelt in de Antwoorde, aen den voorfz. Procureur 
gedaen; door voorvallende reden van de Gevanke- 
nis, der Graven van Egmont en Hoorn. 

A,rtykel XVII. 

3jtan / dat foo toat gerfoon binnen onfat lande ban cc 
25iabanöt/en ban (Dber-mafe gebaugen tooid/ dat JBgfe 
dien niet en fuïïen öoai boeren/ nocb laten boeren ge?cc 
bangen buiten onfen boo^t5. lande. « 

Geen Leenman of Onderdaen van Brabandt, mag in 
recht betrokken worden, boven de Privilegiën der 
plaets waer hy is, en hec befchreven recht toeftaet, 
uit fijn huis, noch gevangen of gefocht in het felve, 
om wat oirfaek het welen mogt; nochtans fonderte 
verkorten, aen veel breeder Privilegiën, der Steden 
van Leuven, Antwerpen, en ’s Hertogenbofch. 

Artykel Van de tweede byvoeging X. 

jltan / dat de ©ffteierS in den Steden / Bieden/ 
oft loipen ban onfen 5lanöe ban 23jabanöt / oft ooit« 
bcurc öicuaerS ban nu üooiranc ntcmanöai binncnfil? ‘c 
tien buift ai fuïïen mogen baïai/ bangen oft caiige« 
InuSfoehinge Doen / om toat faken dat bet 311 / boiöcrc/ cc 
dan na ïjacr bermogat der Biibïïegiai / Cofïutmrn/ en 
ouötbtarïïomen banden pïaetfen/ öaer onder’t felbe 
gebeuren oft bannoaöcjijufaï/ en ooit mede baer ge? 
fcbiebai reebt beijooit ai gcooïïoft iS: 25cbouödïjli ooit 
onfe .cDteöen ban leuben / inttocrpni / ai ban öai 
23oftcï)c bcutc bredere Dnbïïegiai / cCoftiumat ai LD 
fagtai tot ïjiet toe geobfcrbcert. 

Extratt van de drie Artijkelen van de Blijde Inkpmfte des 

Koninks in Brabant, by welke hy hatr belooft, en hoog- 

ftatiglijk^fweert, hen t’onderhouden alle hare Gerech¬ 

tigheden , Privilegiën, Vryhedeny oude Herkpmens, 
Gewoonten, en Prefcriptien, en alle de Pointen, Artij- 

kelen,en Verfekermgcn, in degefeide Inkpmfte vervat; 
fonder die oit te verbreken. 

Tot bekrachtiging, approbatie, en verificatie der voorgaende 
Artijkelen, en in’tipeciael van de Antwoorde, gedaen aen 
den Procureur Generael van den Bloedraed; waer den eed, tot 
de einden van de felvc, en van deDeclinatoire.ffealleeeerti*, 

/F) De 



42. Byvoegfèl van Authenc. Stukken, 

i )*68 De Konink wel gehoort en verftaen hebbende de voor- 
feide Blijde Inkomfte, en hare Byvoegfelen , alles 
naeukeurig, en met fijne gronden; ftaec toe en fweert , 
aen alle fijne Onderdanen en Leenmannen van Bra¬ 
bant , in de plaets van Leuven; ook met de wilie van 
Keii'er Karei fijn Vader, en daer nevens met fijn vol 
welbehagen, haerte handhaven, Tonder eenigeex¬ 
ceptie, en onverbrekelijk, alle hare Privilegiën, als 
voren. 

Gedeelte en einde des Voor-redens van de gejeide 

Blijde Inkomfte. 

p ttOÖiCH ÏDp aïïCdebOOlft. Blijder Inkom- 
^ fte, ban onfen pcere en Dader / mitdgaberd bic tot' 
bneben en berïcentngcn ban baiboo^f. iDrjïcn onfen 
ober-GUden Dader in ben ïefïen ^rtijfttï ban der boofty. 
Blijder Inkomfte geroert (in <§>paatfcha* talen trom 
toeïijïten getcanflateeit) hebben hoocetiïefen / gcficn en 
biel becfïaen/ mitdgaberd bie berandermge enmobe* 
ratte ban dien / en Dep toegeboegt id / na fafjouben ban 

^bcnbooifï.^cte. ïlMcnbe cn begcercnde / naboïgenbe 
« De goedé gebefte ban onfen boo?genocmdcn Idcerr Da^ 
35 öec Der gcnicinc ïundoi ban Sdjabant / en ben goeden 

Hinden/ ^ngefetenen en(^nöerfaten dedfrifd/ ïjacr 
33 Herijtai / $>?ibiïcgten/ D:ii|}eben/ €ofrmmen/ 
33 tooonten/ en ooft Cf eetltomen/ onderhouden ai obfatee* 

rat. ^ondcdmge gemccftt bie groote atmotigbuïdu 
ge btenflen / gunjïen en trautoe/ bie fu onfen Dao?bade* 
ren / hertogen en hertoginnen ban a^abant (faïiger 
gedacïjtai) en onder anderen / onfen gedaeftten heere/ 
ürn ïileifer / onfen Ifeere Dader difttoiïd gebaat hebben 
geïijïï goede onbafaten haren gerechtigen Peerfcftapï 
pen fchuïüig toarnt te do ene/ ai foo top factcohtoen/ bat 

„ fn ons bp toehomenöc tijbe ooft öacn fuïïen: ^oohete 
„baiIDp/ bp boete ai confente ban onfaiboojft.Peore 
„ ai Dader in üefnt onfen tcgentooojbtgen ontfanft en 
„ huïdinge binnen der ^tab licubcn: en uit onfer reefje 
„ter toetentheit en biiïïc hun ooft bafteent/ gegebenen 
„geconfenteert/ berïeaicn/ gebenaiconfenteren/ fttï 
„ftenjPnbtïegten/ Dnnctcn enbafligheben banrechte/ 
„ aïd gier na boïgai. hun geïoobenbe ai f toceratde/ booi 
s5 0nd / onfe €rfgenamcn ai naftomcïmgen / na bie af 
3) hjbigheit ban onfen booifcïpeben pecre èn Dader (biai 
’’ tóobt almachtig een goet ïahft faïig ïebai berïeaie) bic 
^tehoudai en te boen houden/ baf! en gefïabig fonder 
J* beften tot caitoigcn dagen. 

Beveiliging wegens de Konink,aen alle fijne Leenman¬ 
nen en Onderdanen van Brabant, van alle hare Pri¬ 
vilegiën, en Gerechtigheden; hetzy van de Blijde In¬ 
komfte , of wel voorgefchreven en vergunt van fijne 
Voorlaten; als ook van de twee Byvoegfelen tot de 
felve; en die altijt voor onverbrekelijk te houden, 
Tonder oit daer tegen te gaen. 

^üpftïïe/ m’tfeïbe jaer. Cn gdooben hen Dicafiegc 4-{ 
memcïijhaieïftbefonbere/ foobcircdcfdbetot obfer*‘c 
bancien fïaen en obfcrbeerïïjti 5ijii/ baf! en gejïadete “ 
houbene eeutoeïijft / boos #nd / onfe oirai ai nacrftcu “ 
meïingen / fonder b?eften of! daer tegen te boen / oft« 
laten gefqtfen / in eenigcr manierat. a 

Artykel LV11. 

f3jtcm / baojtd fao hebben ton gecoufïrmecrt / at ge 
ratificeert / confirmeren at ratificeren aftai onfen Pie 
ïateti / (pobtö-hnifen / Üïoofïeren / 25aenroetfcn / iCid 
deren / Jftedett / Dinheben en aïïen anderen onfen on 

3> derfaten: en goede ïntdat onfen Handni ban 23:abant 

Verfekering, en hoogftatigen Eed des Koninks, dat hy Tal on¬ 

derhouden de boven-gemelde, en al Ie andere Pointen en Ar- 

tijkelen , en ieder van die, van de Blijde Inkomfte : dat hy 

noitfalby brengen, niet gehouden te zijn, tot het nakomen 

vande lelvige, of andere Privilegiën van Brabant, maerdie 

alle, aen alle en een ieder onverbrekelijk bewaren. 

Op conditie, in cas van contraventie, dai fijne Leenmannen, 

en Onderdanen van Brabant, gantfeb ontftagen [ouden 

zijn van hem te gehoorfamen; tot dat hy, de gefeide fou¬ 

te en contraventie, verbetert, cn voeder in haergeheel 

fou her fielt hebben. Soo dat alle Officiers, befielt, of doen¬ 

de integendeel, gedeporteert moeten zijn, dat ook alles 

vcat daer tegen ge attent eert voordenfal, voor geheel Nul 

moet gehouden voorden. Hier over- aengehaelt in de Ant- 

vooorde , aen den voornoemden Procureur van den Bloed- 

raed. Delasften ARTYKEL LVIIL 

attent/gcïoabenhotboo;tëmeer/ boa*<0np/ onfe 
©iren/cn naftomelmgat dat ten nimmermeer aïïeace> 
ren/ noch boon# b?aigai fuflen/ noch boenallcgee- 
rai/ batJDn bebooif5.DjnhfDcn / Öedjtai / pftbile^ 
giai / Charteren / Cbfïuimen / ilfanaen en Deerbieu^ 
gen / bic 3©n hier bare in ’t gananc gecoiifirnieert 
hebben en geratifieeert/nict fdjiflbig fonben srjn te hou- 
bene: miöt^oftiutdiai/ batlDn hoi bic punctcnai 
artijftnïat hier boren in ’t befonoere / oft in ’t foeaacï/ 
niet gegtben / berïeenc oft geloof! hebbai: ’t ïDeïft JDn 
niet en teiïïat bathaibaerane eenig ïctfeï/ hinder of 
pjcjubiaeinncbiengcnoft ö’agcii faf. Cn om batïDp 
tetïïen cn bcgecren / bat aïïe bie baojfj. punctai / 
tituiml kiften/ Ccïoftm / Confirmatiai en ©aflighe* 
ben / baflaigefiabcgehoubrateciben cn blijben fom 
berteeften tot eaiteigen bagat; j&oo hebbeniDn bie 
aï gcmeinïijft ben p^riaten / itïoofrrrm cn Cobté-ftub 
fen/ 23aenroetfen / bibberen / Meten / enDthhcbcn 
allai onfen goeden ïiiioen en «0nberfaten ber aoon?. 
Ilandai ban 23jabant en baiuDbcrmafe/hcuren <Biïm 
en tpacrftomeïingen / gelooft in goeder troutoen / ai op cc 
’t heilig Cuangelie hjfïijft gef teoren/boo? on£ /onfe«ai< c c 
ren cn pacrliomclhigen / uacr b’ailijbigheit ban Cu^ 
bootfi. heere en Dader baf! en gefïade te houbene / en 
bacr tegen nimmermeer te bonte / te boen doaic / noch 
te laten gefchieben/ in catiga* manieren. Cn teaer ’t fao« 
fte bat Ü3p / onfe #irai at .paerftonicïmgai hier tegai« 
gingen/ qnarnai oft bedai / bp on^ feïben oft iemanbai 
anbcrO / inaïofinbccïe/ hoe oiinteat mauieraibat cc 
toaret^oo confenterrn IDp ai teüïeftojben onfen beau cc 
fcftttbns p.uiatni / 23aenrortfm / ïftibderai / Steden cc 
Dunheden / cn allen anderen emfat booi^.onberfatai/ tc 
bat fp 0n^/onfe Curm, cmDaftorneïnigcn geenderfjan ^ cc 
be biaifïni boai fuïïen noch onderhoorig toefen / ht« 
geaiberhanbefaftenbietenbchoebcn/ oft bie ten aen (C 
heurbcgceratoft berfoeftat machten/ tatter tht toe/ ■ 
batiDnhaiaïfnïftaigcbJcftafê t’fjanö hier borai ge^k 
roert ib / toeberbaat / betricht en daaraf baïftomdhft £ 

33 en ban Ober-niafc en aïïe heurc Hechten / en Dmhe^; afgelaten en bettenen fuïïen fjebbeu: Daer toe Wywil- 
“ Sft” 1 1 I / Ien decernereo en verklaren dat terftont alle Officieren <C 33 bat / pnbilcgiai / Charteren / Cofïuimai / üfaneiai 
33 en Deecbiengen/ bic fji hebben/ en hen ban onfen Doo: 
.o badérat / hertogen en hertoginnen / gcgebai / ber 
33 ïcait en betegelt 51 jit: Cn ooft be gene bie fn genfeert/ 
,3 gchantccrt/ èit hei'biagt hfbbai/ aï befonbere beu Toe¬ 

brief bp ben boo?fch?ebat teijlai hertogc Pftihpb onfen 
booiouba* Daücrc/ ben booif^. Dftc êtatai berïeait/ 
ten tijde ban fijnder Inkomft, ban der dato/ dat de 
bjieben term der fcïber3!nftomf! yjn: befgclijftö twee 
ahdnre Brieven, ften bn den booif^. teijïcn onfen obor- 
oudet Dader berïeait/ bai eaien ban derfaten bui 
fait bier honbert ccn-cn-bijftig/ tteintig bagat in ècp^ 
trmbu: €11 ben anderen ban ben 'jjarc buifait bier 
honbert ai febat-ai-bijftig / xviij. dagen in iDobem 
bh: bcfgdijftO biettocc Addicien ban ber Blijder 
Inkomft oud pcereti bed Leiferd: b’cetie gegeben te 
cöait/ban ber dato bed xij. baegdban ltpiïüe/ in ben 
Saté buifait bijf honbert at bijftiaie: na paefTchat: 
'Sn b’anbcr gegeben te 23uiggc / ben xxvj. dag ban 

geftelt ter contrarien deTer Mijnder Inkom(l Tullen ver- C< 
laten zijn. En dat voorts ook alle’t gene dat nu voort-<C 
ane ter contrarien van des voorgeroert ftaet, geattem- " 
pteert mocht worden, van geender weerden zijn noch U 

gehouden en Tal mogen worden, in toekomende tijden : * 
€n aï fonder argcïtfï. 3Jn teeïften bntgeti oirftoiiöen en ‘f 
eeutoiger bafïigftdt / hebben IDp Tïeifer en pftnre boou- 
fcïucben/ onfe gegrien hier ane boen hangen. <6egè^ 
ben in onfa* Jbtaö ban Heuben / ben y dag ban Tulïo/ 
in ’t jaer oitd f ceren / M. D. X LI x. ban onfer fóei 
fe?rijftc/ ban €tod ïtacrïehet xxx. <Snbanonft*nHnfte 
ban ïiafïilien at anderen xxxiv. Hüud onbrrtriiait 
Charles Philippes. <Sü daer ondcrfïout narij gefdpebm 
By den KeiTer,en mijn Heer den Prince. <L‘h gctcftcilt 
bn ben ^ubiencicr cn cerfïc ^eeretarid Verreyken. 

«Sn tead befen booif'5.25nef geyrgeït met ïtriferd cn 
bed Pfincai Eegeïen in fcauen iDaf/rije / in goubeen 
fteertcfijbaifnoa-eu. 

De 



Tot cle Hiftorie van P. Bor. 45 
I f68. De Verdediging, van mijn Heer de Graef van Hoogflra- 

ten , &c. Tegen de belaflingen en befcbuldigingen, 

van alle de Voluten, en ieder in ’t byfonder > hm val- 

fcbelijkte lajïgclegt in de opene Brieven van Dagvaer- 

d'wg , door den Procureur Generael van den Bloed- 

raed ,genaemt Meejler Jean du Bois, volgens en na de 

Ordre, als fy daer in verhaelt en aengeroert zójn. 
Door de redenen van welke lier klaerlijk blijkt, dat de geleide 

HeerGraef onfchuldig is, aen alle dePointen dcrvoorleide 

belchuldigingen ; en dar hy lich oprechtelijkbeftiert heeft, 

geduurendedetroubelen in de Nederlanden; en fijne ampten 

bedient, voornamelijk in de Steden , waer hy iets heeft te 

doen gehad, niet alleen met behoorlijke lbrgvuldigheit, ge- 

trouwheit, enfchuldige plicht; maer ook rendienfte van 

Godt, van fijn Konink, van ’tgemeene beft, en van fijn 

Vaderland. 

Anthony van Lalaing, Graef van Hoogf raten, Baron 

van Boïjfelen, Somcref-, & c. Bidder van de Ordre des 

Gulden Vlies j aen alle de gene, die defe onje Verdediging 

fulle-,1 feu, of hoor en lefeu, S.ilut j en aenbïeding van 

, vriendfehap, vermaek, en gedienfligheit. 

Verdedi- <£ïi jftCCÜCU gdlCUCU^ lUCnfCÏ)/ HOCf!<©0bt/ 

ping des vt biaerdiget beeft dan fijn ccrc / foo té bet ook 
van Hoe»- vcrïjt cu rcbeïjjri/Dat bp öicrffaïbm bc fdbefaehiare/bet# 
ftraten te- dedige / cn behoudc / boo: aïïe middelen bic ïjem moge' 
gensdebc-ïjjft^jn. ij..ia* toe fdfë bèfledcnöe / fijne goederen / cn 
een hem té hin teken / u!öicu fulïténaodig tuas. ©ao? foo bc?re 
laft geleidt ban / fou bc gene fckerïnk niet te berfefjoonen 3tjn ban 
in de Buef oiud]tfaemj]dt / cnonbeöadjtbcit/ bic konnende bc; 
van inda- {jqu^ fïcïïcn ’t gene hem foo hart cn foo fccc moet 
Procureur aenbeboïen vjn / bat fdbeineenig gebaa* / prnjheï of 
Geneiaeis. actjtcïoo^lfjeit fMbe. té ïjet / bat IDp / #rté 

boÏÏtomen op onfc onnoofdheit cn onftfjnïb bertrom 
luenbc/ cn boo: mibbcï ban bc fcïbc/ onfc ccuc te kannen 
bebiarcn / tegen bc bcïaftingcn cn befcbuldigingen/ 
<©ité op dm ïjaté gdegt boo: Den p?acureur <©encracï 
örë ftoninfté: bcb3ijfï©p befe onfc ©cröedigmg ban 
onfeeereboo?feit/ beefekerbrt gehouden hebben / bic 
ook tninba lblïden fleïïcn in ’tgebaa/ bacc aïïe 
ken in 5tjn / bic bedjanbeït biotben boo: incompc? 
tente / fufpcctc / cnccctifabïcïiicïjta^. ’t ïSMk bc te 
ben té / bat IDp/ tot dien einde/ boo?ccnanbafci)?ift 
gcrnnonfïrccrtbcbben/ Inaerom IDn niet 3ijn gebon¬ 
den gcbieef! tc rompacam/ boo? mijnbeer bcni|er« 
togban'Jtiba/ (©oubrenror cu Capïteiu <H5encraeï in 
bc .©cOcdanöeu / ©irtjtrt <©ecommitteert cn geïafï 
tot bcfaek ban bc gcfcibc belaflingen. 5>03 datïDp/ 
om geen grïcgcntgcit tc gebm aen bc gene/ bic gcbiaon 
3ijn onfc bcbynni bcckcerbdijk entrn cegfïeu tcbnf 
ben / tot in bc barrefö te vcvhaben / bat bc gcfcibc et1- 
ccptic boa: önb boo?gefït1t i$/ uit cenig 'toautroubien 
op0itó gattiTd>t; cnom baci* boo? acn anbac nirt 
ca.ig ouart gtfcoeïen obaig trïatcn/ iuaer boo: ï©n/ 
of onfc nafebmekitgen / bn berïaip ban tijben / onp ge# 
intacfTecct mogten binben/ in cenig frip ban cae; bao? 
bittcgcnroooibig ttuccbc fdfjjift / bpfonbiTïijk ïjcbbcn 
bjilïai antloaaiben op bc gcfcibc bcïafïmgcn cn fccfcïguï 

I • 35 bigingat; cn batoonen / bat big geennn? 5'ijn afgcluc- 
3) ken ban ïjet pab onfecBooïoiètacn/ noil) bergrten 
33 liet goebe / cn bc eacn / bic ftebben ontfangen ban 
5,.4ijnelBajefïc!t/ narij ook onfc ffjjulbigcpkcïji/ in 
„ aniga boegen; cn bat ï©n biaïjaïben / ten ongcïijk 
„enmet ïafïaingen baïfcïjcïgk opgefoc|)t/ bcfcïjiübigt 
„gijn/ obabcïcïijkc mbafocictfjkc mifbacb/ bangc^ 
„ nurtftc iBajcfïcit; ïjcbbcnbc t’aïïa tijt inct’a bacb cn 

met biakcn betoont/ Dat^u/totbieïflanr cuöicnfï 
ban fijne B^ajcfïcit / bcfTotcn ïjabDcn / onó ïicijacm cn 
goebacu tc bcfïcbcn: <&n? ^cbbnibc / fonbee roem/ 
foobanig gequeten / in bet bcfüacn ba Compagnie 
ban C>tbonuantic / doenmad nocï) boo: bc fcïbc 3ijiiDc/ 
b’obaicbcn Ifca mijnffca bc c£5:acfbah Haïaing/bicn 
Cobt b:cbc gcbc/onf cn igccr m 0om:cn in bc <öc3and? 
fcïjappcn/ inlodïtC^ijnelBajcfïdt beeft gcïicbcngci 
bient tc 5ijn oné tc gebmiken / bat nirt tegen^ 
fïacnbc onfc ccrfïe jeugb / 3tgn bakoren ’gcbJo:bcn in 
bctCoïïcgic bccffibbacn banbe<S?ö:c; cu bóo: fjrt 
obaïijbni ban ben .ïïBarkgracfban ber öcrc / Sabga 
gcbacïjtcnib / bmïafttc hnjgcnoba fijne Compagnie 
ban Cköonuamic: IBaa in IBn €>no foobanig gebo^ 
bert ïjebben / fonber oit acn tc fïen bct gcbacr bati 

pafoon/ofon^bpfonba belang. 3a/ inbien l©n ©uo 1568. 
bier luiïöcn uitbieioni / om een bofonOac rekening ban 
bnfcb:d:i)ben tegeben/ men foa klacrblijkciijk bebin? 
ben/ bati©p andere bcrgdbmg cn loon babicubcn/ 
aïö foo ccrïoofc berifpingen cn befdjuïbigingcn / met 
tüdkc IDn tcgcnXuoo:öig gefafiert cu berboigt tootöcn. 

et bjdk bc gene/ bic een gort cn gefont oirbed bebben/ 
ïicbteïtjfe fuïïcn bcrfïacii; foo bid boo: ïjet gene gefcit is/ 
ais boo? bc redenen cn bet bcröaeï ban defe onfc iSlnd 
tóoo:ö: fdfö adjt ncnicubc op bc ampten in tudkc men 
ons beeft gcbcfïgt/cii bc fo:g en bm pïicïjt dien JBv bacc 
toe befierd gcbbcu/omCins bd)oo:ii jft baa in tc güijtcn. 
IBaaom’a geen bjaafcj)!jndijkï}cic ió / Oatl©p / om c< 1 j. 
ben ©:inö ban bramen aen tc banger» / cn ï)em‘ tc ijd- cc 
pen in fijne ïjcafcbfitcïjtige boo:ncnienb / geïijk men <c 
boo:gccft/ bc goede gunften bcS Uoninkp foube ïjcb; cc 
bcn luiïïcn baïfcf en; ban ben lucg onfa©oo?oubaeucc 
af blijken; cn ïjacfrig onfen ingeboren aert baande^ 
raiöc f anbaegebioöen 5jju ban Wn rnogtm gebiccft 
bebben. donder infidjtte nemen o,iibe3iueoubenieii? 
ten / bic biaccfcbijndijk baa boo: baöben mogen 
oba komen: félfê / fonber 03nó tc bobben acn ïjet flip 
ban ccrc / ban bidit ook brt minfïc önë aïtgt foo boog 
gcrcronmianbecrt ió gdcccfï / bat fön ber fdbc meer 
ban <0ns ïeben gcacbt bf&bcn. Cn 3©n fcggrn / acn? 
gacndc bit fiuk / noeg couödrjk cn tuaaacïjtigïi jk / bat 
bic gcfcibc 53:jaS noi£ beeft bco:gefccit / bcifocïjt/ 
ttoefi geconjmunicecrt / cenigc fack bic tegen den bienflcc 
bias ban signc J/Dajcfrcit / cn boo? bieïkc 2©p fjcbömcc 
kannen bemerken / bat fijne boamemeud frreïtten totcc 
bcafcbfucbtigbcit/ onaoaingen’/ Uiebcrfpamiigbeit/ cc 

1 ofanberS tot andienft ban öc fcïüe. Cn3©n berfekeren cc 
ons / bat onfc tegmpartijba.S niet fottben bonnen ba* 
klaren of fpecificaen ccnigc ban bic gcfcibc boa?uc^ 
menp / bieïke tou magten acngdjaugcn cn geholpen 
bebben. IDant acngacnde öc tioubïcn / bic nu febert 
toicc jaren geïeben in bc jfëedaïandcn gcmccfï 31311/ 
boo: foo bed big öacr mcöc bclaji bio:bni/ antiuoo:? 
den 3Bu biifonbnljjk / cn mcto?da/ jfji'ct* na. Cn Vön 
biiïïcn defentbaïbca bid cn opcntlgk bcrïüarcn / bat/ 
of feboon bij) t’aïicr ttjt bpfonbere gcncgcntbcit ben ge--- 
fcidcn©cacn ©?inS tocgrb:agcn bebben / gdgk ook 
bc meefte ï)ccrcn ban ©cöaïand / foo front betnor^ 
taas niet aen Ijcm / nocbaen iemand anders bic leeft/ 
0nS tcdombcrgctcn bc pïirtjtcn cubcrbmteniffcnölccc 
a©g ben ïionrnkfrbulöig 31321 / uodj onjSbandcpaömte 
tc boen afbiijkcn / inaa in aïtijt oufc©oo:-oubCicc 
rcngcboïgt fiebbcn j om ccnigc rcbcÏÏic tc ïjdpen/ te<c 
bcgtmftig'cn/ ofboo?t tc fctteit: ïjebbcnbe aïtfjt boa? bet« 
oogialt ban onfc bcbbjbcn gdjab / bc tudflont / cn bm 
dient! ban 43odt / cn ban fijne j éajcfïcit; bjaer ban bc 
toerken goed: getuigenis gebat: cn fd$ De plichten/ 
bidkc JBa met auuitfpeckcibke foigbuïbigbcit / arbeid/ 
bekommaing / cn gcbaer ban^nS pafoon/ acngc- 
biendbcbbai/ mbe^tebm / uacr bieïke 51311 ge -- 
committeert engefouben gelorde / ombe troubïcnm 
ontroeringen brb Bolks te fliilen. 3©acr toe bet ook 
nierbiacrfqjijndijrtiS/ bat incn<9n| fou btbbmüJib 
ïen eomniittacn / indsen men nirt gekent Ijab tt- 
gen bc fdbc/ en biat baer aen hangt/ te bicfcn. ’t 3Bcik 
mebe Macrïijk blijkt / boo: bat Mn foo bed gedaeii hcb> 
ben / bat in <&n$ 45:acffcb4i ban ïf oogfratm / nolt te 
bomt / nocbgcbuurcnbeöc tioubldi/ eraigcbcranbcs 
ring / mctibJigbdt/ outroermg/ of rroubd dbooigibaf 
ïcn/ aïS Ibd in öe omïiggcnbc'Ésteöm: niet tegengaat^ 
bc bat ccnigc bande nabuuren/ goeden bigt genoeg 
aeulnendcben / om bic baer tcberbickkcnmiutcboc- 
ren : gelijk ook gccncrbandc nieuUfgbcit is acngc- 
bangen/ in andere oiidrchocdge yladfcu. J>oo 
batï©pboo:fckerïijk koimcn f eggen/ dat onfc ©30 r- 
fatmcii©oö:oubcrcn/ inbini biergdijkc moeidijkbi,;: 
ben in bare tijden tuaren booigcbaUm/ geen grootte 

! genegentheit tot be gcmccnc lodflant en ruf! foudcu 
hebben kannen betoonm/ ais 3©p geöaen hebben; \yeb' 
onidc / fondrc beroeming/ foo bed gdedett / om bic bacc 
in tc hanbbaben / cn ben öienfr <6obtS/ cn dijnes jitèa* 
jcfïcitS tc bcboibcmi / ais iemand / ban Inatguaiitcit 
bp mag bicfcn/ in bc jdcDcrïariöciL gioa bat'er ook 
gcai grond freckt/ in ’t gene/ biacr meöc men onb 
foekt tc befcbuïöigen; bat 3©p / in <&3nS ïiaflcd ai bm'S(t 111. 

I ban ^oogfrraten / berfebeibe berbacbte bergadrtingeii« 
(F) z cn 



44 Byvoegfel van Autlient. Stukken, 
„ en raebfïagen fouben gebouben Rebben / met ben gefei# 
'„ben ban ©ranjen/ en anöcre fqnelBcbcfïan# 
5J beré / toaer aen aïïe goeöc0nberbanen bes ïioninïté 
„ M) getoribig fouben Rebben ge-ergett / en De quaettoiï# 
w ïtge be ooeen opgefMtcn / cn gdegentf)cbcn genomen/ 

. om op nicutoigbeben te beuken. TDant cecfïdijït; om 
' bat bcfcbdafnugenöcfcbnïbiging niet gceeftnugccet/ 

bepaeït / en bcrnïactt ia / gdijü bat na reefden beï)ood/ 
boot ïjet bnboegnt ban tijf / cn Dag; en lütbnthïnng 
ban ’t gene in be gefcibe commumcaticn mogt berban# 
öeït 3i}n; of toriüc bc gefcibe raebfïagen toaren / cn 
toaer fp toe fïreïden ; ’t todP onttotjffeïbacr bootte 
bomt/ banbatbefdbcbaïfcïjcïijïi berfiertté: cnonfe 
tcgenpartrjücrs / beïjootïijft onöecbtacgt / geene ban 
bc gefcibe puntten fouben bonnen fpecifieeecn; 3D« 
lèngebtongcnöaer op generaïp te anttoootben; en 
te ïoodjenen / bat in oné gefeit ïbuté / eenige foobanigc 
bergabermgen / communieatien / of raebfTagcn jijn 
gebouben getoccft; of anbete até men ban aïïe ttjöen 
getooon is in be jScbcrïanbcn te bebben / en te ïjouDcn/ 
enaïë uien ten tijbc ban <ïE)nfe ©ooiouöcecn in ï)etfcï# 
been anbere ïjarc^uifen gefien beeft. ïDcïïte fp aïtijt 
bebben open gebouben boojïfccrcn/ bic/ in’tboozbp 
reifen/ of anberfïtté / ben be gunfï betoefen / ban bacr 
tebefoeïten. Onfe gefciöc Booioubcren / ban biergdij# 
ïie befodten / fcec gtoote btengbe en bernoegen ontfan 
genbe; en fp ïjiciben fïcb baet boot bereett. Odtjb ©p 
ooft bdijben gebaen te bebben; fdfé een tocinigboo? 
’t mïeberen ban bet fkqucfr / boot eenige Üccrcn en 
Cbcïcn gebaen / om bet aftcïjaffen banb’3nqiufftie/ 
en bcranbcring ban be fMaMtatcn teherkrijgen. JBant 
ban ÏÏDecrt tot 25tcöa homenbe / om toeber naet Otté 
gefeit ïfuté te feceren / foo betftonben IDp / bat be gefei# 
be ïprté / met ben <6tacf ban ^toartfenburg fijn 
Jkfioonbtoeber / cn eenige anbere ïfeeten boenmaeté 
tot723jeba3ijnbe/ befïoten ijabben / té anbecbacgë in 
ons gefeit ifuté te bomen / met ben ^jiné ban <6ab?e/ 
O&aefban ^gmotib/ boenmaeté tot 23mfTd 3Dnöc 5 ui 
bat fp be gefdbc plaets babben bceboeen / om bebe# 
quaemfïe en bef! gdegcnfïc te 31311 tot toeber te mg te 
ïiecrcn. €n toifïenbc be gefcibe betfamding / boot toeï# 
bcJBpons bereett ïjidöen / boot geen ïebcnbigcEid 
beebotgen fjouben; foo ontfingen JBb / met fjet fdfbc 
ontf)aéïenb?aoïi)bbeitaïïebe gene bic baet bJiïbcnbp 
<£)n£ bomen: en 0fê nod) ben <6?acf ban .flBegen / bic 
’£anbcrbaeg£baetbp quam: fjoubenbc/ bat befeïbe 
gefdjtebe/ ombebtiênbfcïjap t’onbcrïjouben/ bic om 
öcc be gefcibe ileeren bjaó; en ten cinbe fp eens t’fa^ 
men mogfen btinben / en een bticnbdjjbe engdeuoo 
ndijbe conberfftie Rebben/ tot/ tri boot bet bertteb ban 
gefeiben <6?acf ban «^biartfenburg na^uit^anb. €n 
in obcc-ecii-fioming ban bit/ bebben bcötbbccs ban 
be0tbtc/ bicöoenmadsbacrbgtoaren/ op onöber= 
foeft gefeit/ en in ben bolden ilaebbcbeftigt/ aen^e? 
btoutu ban patina / boenmaris <6oubcrnante / bat 
eenige ban ïjact gefeit 5)uis babben bedtoren/ om 
bacrbpmaïïtanber te bomen/ eenige btic of bier ba; 
gen te boren; fjoctueï top in biaeriieit bacr ban nietö 
loiftcn / ban ó’abonbé boot bare bomfï; en fuïïi^ noeb 
bpgebaï/ gcïijb gefeit is. <én3Bp bonnen bcrfcbctcn/ 
bat Jt)p niets brijen boorm berbanbeïen mbicbcrfiv 

jjinebng/ tegen be bjdfïant/ en ben bienftban Jnjnc 
3? 5H^ajefïeit / cn bat eenige gdegentbeit tot ergernis 
•y, beeft bonnen of fou mogen geben/ acn bc gocbc#m 
„berbanenber feïbigc; en acnbe quaettoiïbge / om be 
„ oiren op te fïcben/en op niettoigbeben te öcnben.^bdfp 

gcfMt3ijnbe/ bat bic gefcibe betfamding geen ongc^ 
bjtubdijbc faeb biaë in be j^ebedauben / toaer men 
bagdqbs bc gebioonte tjab / ban bicrgdqbe / en noeb 
grooter/ tefien; cn bat men uit oicfaeb ban befdbe 
bitó in geenen beïe ban bcïafïcn; brtnijï fp 00b boot 
Oitó niet berfoebt ijS gdnceff; en bat IDp / biiïïenbc 
ben tueg boubeit bie onfe ©ootouberö bduanbdt bdi^ 
ben / en be gemccnfaembeit en btienbfcbap / bie aïtijt 
tuffdjcn Onö cn be gefcibe ï^ca*ên iögduccfr/ geen# 
fiuó bonben tneigaai / bat bie niet in 0nó gefcitïjui^ 
foiigcboubcn biotbcn: gcïijb bet bcnncïijb ió acn aïïe 
be gene/ bie in bc gefcibe J^cberïanben berbeert beböcn/ 
enöcgcmeeufcbap toeten/ tneïbc/ bcïjfeacn bacr in 
3tjnbc / ban aïïe ttjben onbet maïbanber ïjebben ge# 
bttiiïtt. lüantbat fou b’onbdceftfïc bacb 3bn gduccfï/ 

bie 3Bp ter toerdb babben bonnen öegacn; inOien ïbp/1 f 68. 
aen ïf eeren ban foobanigc quaïiteit / en bic f!cb foo Dtp# 
botfïig acnbobcn om Ön^ m 0uo gefeit ïjurê te bc# 
foeben / gdudgett babben ïjet feïbe te openen. ,§oo 
bat noobfabcïijb onfe tegenpartijberë feïfs/inbien fu niet 
ban aïïcrbanbc bnrgerïqbbeit en bcïccfïfjcit bctbtemb 
3jjn / moeten beïqben/ Dat fp / inbien bicrgclïjaen gdc# 
gentbcit bacr toaó bootgebomni / bet feïbe foubenge# 
bacn ïjebben / ’tgenefptegcntoootbig in ons ieuracb# 
tig foeben te berifpen / en met ben uaem ban misDaeb 
ban geqitetfle .ïBajefleit te boopen. ©oojnamentbjb 
anigemerbt / bat fp niet toeten te bctbïarcn / gdijb 
31i)p gefeit bebben/ ’oftefperifïccrcn/ een eenige com# 
municatie of caebflaging gebouben in befe of anbere 
berfamdingen / bie in ©ufe Ijuifen gefebieb 3ijn/ bic 
beebimt bat fp cenigfmë bcrbacbt fouben toefen; foo 
3yn J©p gebjongcu / be jjcgatibe toeber op te nemen/ 
cn bc feïbe te gebjiubcn tot een boïbomen beranttooo?# 
bing ban bit frub / bcctuarbdijb booigefïdt / enfonber 
ccnigerbanbc fpecificatie of berhïaring ; cn boo? foo 
bed/ narcebtcn/ in eenbefcbuïbiging nietontfanbe# 
ïijft. ’tJDcïïionfetegenpartböer^00bgebodenbe/ be-« mi, 
ïijben, bat tot be boojfeibc nicutoigbeben noebgroo#« 
ter gdegentbeit gegeben beeft / btt mïeberen bod bacr « 
op gebolgt ban cm tScquefï bp eenige t’faemgef toore#« 
nc/ geïyb gefeit i^ / in groot getaï / cnmctbefïoutbeit« 
enbertoaentbeit/ Die aïbetoea-db ïqeeft ïionnenften.<c 
i^db ïicquefl /ofbctoijfe ban bie 0 nïebering / niet be# 
taant/ befïotai / noeb bafï gefïcït 3pn getooiben in on£ 
gefeit tfuis.ïDacrom/cn tatogï iBp niet geboïpen beb# 
ben tot ïjet mïeberen/ foïïintercn/ noeb bood fetten ban 
bet feïbc/boo? eigcntïnbe noeb onctgcntïijbe toegen/ foo 
fïqet bc fiottttjrit noef) batoacntbcd (0nb niet toe te re# 
benen / inbien bacr eenige ontrent té gebomen. 3©d té 
toaa/ bat top öocmnaeté in ben ttaeb geroepen 5gnbe/ 
0ité geboeïen bacr oba* gefeit bebben; bet fdbe aïtijt 
bnbettoerpenbe/ acn bc berbetaing ban toyfer; om bat, 
ton €>ns gebodben ban minba jaren en erbarentbdt/ 
in biagcïijbcfaben; en top nict£ foebten / até bU toeï# 
batai/ berufï/ cnbebiïtcban<©n^gefcit©abaïanb/ 
ai öai bienb ban ^ijnc jOBajefleit; en bu^ boïbebat 
top acn ben gcfcibcn iÜacb/ gcïijb bet bebooibe. ’t IBeïb 
mfgdijfté noeb bïaer genoeg bïijbeh faï /. betogï 3©n 
bier ontrent niet 3ijn befcbuïbigt/ buiten be gantfeb 
gefocïjte fdjijnbacrljcit / bat men (0n^ fou bönnai be#(C 
ïafïm / met bat 3©p be gene niet fouben bamaenb jjcb#£C 
ben / bie bet gefcibe Öequeflinïebaben; geïqbonfcte#cc 

cnparttjbcrp toilïeii / bat ï®p babben moaen gebaen “ 
ebben. .ïIEaabat ïöp in tegenbeeïbaa bebben am#cc 

gefet/ toegcfïemt / en berfeït / tot bet openbacr 23an#« 
quet: toaer top / bom aïïe onfe bebiqöai / 0në opent# <« 
ïjjït baïiïaert fouben bebbai mebe een banbe feïbe te 
5jjn. IPant / boo? foo beeï be gefcibe bamanïng be# 
ïangt/ ton bobben geen oirfaeït/ noeb eenige reben/ 
omoitéfuïïtét’onbatomben/ 3ijnbe/ foo ban toegen 
onfe jonge jaren / até ban toegen be ïiïeine abarait# 
beit/ beminbergequaïificeertfïc om bat te boen/ até 
aïïe be gene bie boenmacté inbcBergabering ban ben 
tlaeb toaren. ïïDaer ban lioeqtans mèmanb / offeboon 
fp fieb tegciitooodtg geïaten bet gefcibe Slcqueft te ber# 
boemen/ met bet iiiïebcren ban bat fdfbe/ ftrtu^ eeité 
badjt te boen: ’ttodïi genoeg fou 31311 / om0nö te 
berfeboonen / toanneer top aï babben gebouben ge# 
toccfï/ bicrgcïqïtcnbcruianingtcbocn/ até tod niet. 
^cs tc meer / bacr top niet bacbtcn/ batJnjueJÉa# 
jeffeit ïjet mïeberen ban ’t gefcibe llcqucfc quaïijït fou 
neuten; bet ban aïïe tijben een gcbmihcïijïieengetoo# 
ndijiic faeïi 3gnbe / bat öe^nberbanen/ boot öierge# 
ïijïtetoegen/ banbdenmet bareliomngen/ Jkgjïen/ 
cn ïdcren; nifeïté bicHcquefren bcrfeïïen / naer bet 
getoicbtbanbefdbigc. Cnbe^oubcrnantc/ nod) be 
anbere ban bcnïïacb/ toaa toe top crtrao?binair ge# 
roepen toaren/ maeïden geen fembïant / bat betinïe# 
beren ban bet gefcibe liequcft acn ^ijne léajcfleit 
inoeftmtébagcn/ bat/ foo na até bumogeïijïttoaté/ 
toegefïaentooibenfou. Cnbaeruabeloofbe^qne ge# 
feibe ït)ajcflett / boot fijne SSiicbeii; en in obec-ccn- 
ïtoming ban bc feïbe/ be <&ouberuantc/ boot ïj^cn 
openen 23?ief: bataenbe^eeren en o3bcïen / Ïjet ge# 
feibe tlcquefl mgdebert bdibenbe nieté fou totïaffge# 
ïegttoojbcn/ metaïïeen / uit oirfaeft ban bet mïeberen 
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; 25anbgenoabfcbap: €nbit/ om beacbtabocbten en 
ioantroutoenp tegen te gaat/ bic eenige bet feïfbe mog> 
ten Rebben / ban bat bet gefeibe 25onbgcnoobfcbap / en 
bet inïebacn ban ’tilcquefi/ bn fijne gefeibe jpaje* 
flcit / anberp opgenomen of bafïaen tapen fou. 
’t lïMb ftïacrblylidp bertoont/ bat 3©p geen teben 
habbentebenïicn/ bat bet gcfêït inïebacn ban ’t öe* 
qitcfi/ toap tegen ben fin ban pbyneJlBajefieit: ©n 
feïfp / bat IBn be boopeibe bennaningen boenbe / fou* 
Daigegaat bebben tegen bet infiebt en ben bienfiban 
öe fcïbige/ be^eetenenCbeïenafttebbenbe ban ben 
gciüoneïpentocg/ om te p:occbaen bp Pequefi; en 
pact geïegentbeit gebenbe / tot op anbete ïoegat te 
bennen. ©nnocbtanpipbtf foó bc:rc ban bact/ bat 
lip’t gefeibe töcquefi fouben bebefiigt en toegefiemt 
hebben / bat 3Bp ccuigc ©öeïïicbat ban quatiteit bet? 
inaenben/ bet gefeibe 25onbgenoobfebap niafonber* 
teltenen/ noch fab tcbctbocgeu bpbetinïebetenban 
3t feïfbe/ tuacr toe fp anberp genoeg genegen febenen. 
Cu baet toap gantftb geen appatentie / bctoyl JBp 
eafinieutbuit betrof öc^ücifcc^ tocbergclicat toa* 
ten/baer 3©p in Hlnibaflabc gctoccfï babbai; bat fp/ bie 
ficbnuaï boojonbatebening betbonben/ enbanïan* 
ga* banbbetgefcibePequefïbafïgefïeïthabbcn/ baet 
befluit boo: onfe bamaning fouben baanbat hebben. 
Cnbetfcbeen genoeg/ bat Ijet feïbe tot onfen pïicbt 
niabebooibe; ‘Jlengefïen frifpben ïafi bicnIBp baa 
na feregert / teebt fitybig tegat bie gefeibe beemaning; 
apieffeibït gefonben 3tjnbe ban toegai be ©oubetnan* 
te/ met ben j>ecretarip2l5atn/ om be gefeibe t’faem* 
bcrbonbenetcbetfeïïen/ op baet opcnbaec 25anqua; 
niet om be feïbe te bamanen / of te betifpen; maa om 
ftaatebanoegen/ met feba ^tpofiiï/ ’ttoeïïtmaibe* 
oacbt babopbaaïirquefi; ai tuaa ban be Copie / of 
beminutctotbienembcmet onpgefonben toiab. ©n 
ooït om ben <£5:acf ban ben 20ccg bet ïitygpboïï* te 
boen af bahften / ’ttoeïlï bp bab aaigaiomat/ tot bes 
fettingban fijn$uip en ïtafieeï banlfde. ©n niette* 
genfiaenbc Up ©ns ban bit aïïep ge-eteufeett babben/ 
met aïïe bcbao:ïyfie batoogen; noebtanp tbiïbc be ge* 
feïbe ©onbanante / bat IÊ)p bien ïafi op ©np fouben 
nemat; ’t tbriïi IBp bebeh / toenfcbaibc aai bate 
üoogbat aïïe fcbuïbige onbeebanigbeit en eetbiebig* 
battebebjnfen: HDp©np baet in foobanig gequaat 
bcbbaibe/bat Bp bet getoenfebt oogtoit beteiïtten. 
©n noctjtanp iooibenUp tegaitoooibig bcfcbuïbigt/ 
om/ in ’t gene gcfeit ip/ aai bate Ipogbeit gebomfaemt 
te bebben/oba be mifbacb ban gcquafïc IBajefïeitiaïp 

„ ooi! boo: een anbec $oint of ^ücttjücï / ban tociuig ea* 
„biebigbeitboozbactgebab te bebben. Bpbinben onp 

nocbmacïp beïaben boo? öiagdyben mifbaeb/ ’tbjeïh 
bietbaïbcnberbiait iuacbt genomen te tuo:bai; om 
be fucljt of bebigbeit t’onbatafien / met toeïïte onfe te* 
genpartybetp p?occbacn / bacifcbenbc een feïfbe be* 
fcbuïbigmg te gronben/ op bcbnjben bie teebt tegen 
maïfïanbet firijben: en in bet bacb / aai een pïactp 
onsrebimgai/ tot aïiieïyïi en met aïïe cctbicbigbebai 
tegcïjoajfamen aen be gefeibe <6oubanante; en aen 
cai auba ©ïis te bcfcbulbigcn / booi aenbaageboo?* 
faantte bebben: toact op boo: foo beeï geen anbete 
anttooojbpafi/ a$ ingiet boegen bate quabe befiic* 
ringen en ïafiMbbbebcn t’ontbefeben: €n bctuijï bet 
onmogeïijïi is / foobanige geefien tot tebai te biaigcn 5 
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aenfïagen te b?na te mogat uitboeten. 3©ant it0uaijd? 
bctbaonbcröen #n^ ten Ijoogfrai / en toaten bafïeït/ 
ban bet gefeibe ïïequefï te booten ïefen / ’t lueïït boo: 
bebeï ban be gefeibe <©oubanaiite in ben ilacb toiat 
gebaai; afs obee ecu onbabiacbtc facïi/ en ban hief 
bebip te boten nict^ getoetai / gcbacbt/ .of gebjoomt 
babben. Hüaet toe bafebeibe pajoonen tót ge* 
tuigen fouben ïtonnai bicnai / bie op ïjet gefeibe ïefen 
tegcntoooibig maten /, inbien fp fieb toiïïcn qunten baii 
baet confcientie/ gcïijfi’tbcbooit. 3©p fiiïïen aï* 
tyt gaccb ujn / het gene gefeit iptc bcbefiigai/ met 
een boogflatigcn Ccb; en met eonftontatie / aian* 
bafinp telictoonai be baMfCit ban bat bebuijö / inbien 
irtg Iper tegen mogt toefen; ’ttueïïi top fect tbeïbcn* 
ïien/ neen. Cn boo: foo beeï binb men biet boo?/ en VIII. 
boo: ’t gaic noeb bóïgt ; bat men ons? fonbet teben/ 
boebanigbiemogttoefen bcfcbuïbigt: batï0p gefon*c' 
ben 5fjnbc ma be P:inó bau0tanien/ naa^nttoa**“ 
pen; toaetmenbertroubc/ batüDnbet©oïi:inb’on “ 
bctbanigbeitengcboo?facmbeit bep Honitiïió; aïbact« 
oneinbige gtoubieïijïie / en onbcboo:f!jïie faben foubm « 
boo: be bingeten gcficit bebben: <Cn onbet anbete / bat« 
men baa* opentïijh/ en mct0itó toeten/ ïitijgpboïïi cc 
aennam/ boo: ben I)ea ban 25:cbaobe; ai bat men cc 
bet t’fcbeep öcëb gaai / met aïïetbanbe IBapenai / na cc 
be ^>tab ban ©iauen / in bet Hanb en <6:ac?t'd)ap ban cc 
ïóoïïanb. 25ehaïbcnbegunfi/ uue ïBn getooneïnïtbe*Cc 
toont babben aen be OBcmccntc / ficïj gefieït bebbenbe« 
ombet’faemgcftDotene te toiïïcn befebetmen. 3©ant 
3©P bebben nictó boo:bcbingctai gefiaiinbe gefeibe 
^tab / aïs boo: ïafi en bebeï ban be «Soubernante: 
^cn tueïïieï^p btöbmbe boen gebmïtni/ boo: feïie* 
ten onfen 2$?ief; bat boo?maeïë bateïaoögï)cit^H!S 
bab gefcb,:cben; bat gebuutenöe bet «éoubernement 
bep ïl?ins ban <£)?anjen bmum Klnttbapen / aïbaet 
eenige faïten toaren boo(:gebaïïen / tot onbirnfi ban 
cDobt/ en ban bc ïtoumli / at tegen bet bab?ag/ tuf* 
feben be t’faembabonbene Cöeïïicbai gaiiaeïit; foo 
betïtïaabenl©p baet met edien; bat in gebal fpgc* 
bient toap ma 0ns te gebieben/ bat IBn be Commiflle 
en ben ïafi ban bie feïbe Jótab op (0np fouben nemen/ 
3Bp nietbafïonben fuïïió te bonnai uitboaen/ fon* 
ba ban te boten bafeïiat at geautonfeat te 5011/ bat 
ï©p ben bort boubaibe/ bie ben gcfnbe ïOea p,:inó ge* 
bouben bab / nietó fouben boai tegen ben bienfi <SoWI 
en Jiijneb ^ajefieify / en ba gefeibe bcrb:ag: en fp 
febjeef #n^ tueba / tot anttoao:b; bat bet bóomaem* 
fie/ baallDp in bc gefeibe £>tobt ecu fo?gbnïbig op* 
fïcbtbabben te nemen/ buaó; bat bc faïten grijanb* 
ïjacft en bcmacit toictben/ fónba eenigongebaï/ bat 
be^tabnoeb meet mogt betbetben; bcloijf/ beboo:* 
naemfiefaïienbet frïbige aen ^tjue iBajefrcit beticht 
5ijnbe / men bcïjoD:bc te bctbiacbtcn / toat bp bact 
ober fou geïiebat t’ó:bonneten. ^act-at-bcbrn 
bebdenbe aen b’onbc?ricbtmg aiinficnetie/ biebege* 
feibe^?inp ©np fou gebat; om te bebben/ boo: beu 
tyt bien bP in be gefeibe ^tab bab getoeefi / be bumcu* 
rat ba fcïbige foo tocï ïtonnen betfiaen en bennen; 
boo:tp bafeboonenbe / en cai anbete uitïegging geben* 
beacn ben boo:gaenücn b:ief. aBaerom/ lïDp gefon* 
bat 5ijnbe inbe gefeibe ,§tab; niet ma ben gtfeibm 
£>at p?ins / geïtjït onfe tegenpaitije tegen bè toact* 
b’eitboo:geeft; maer in fijn af toefen; en taioyïbpiu 
fijne anbac ©oubernementen toas opgeboubat: baet 

ai fïiïte banbe gefeibe,êtab te banbbaben; en boo: 
foo beeï nia toiïïenbc onttoacn / toaet in 3©n pattpai 

VIL 

baatcïatemnbaa ïjoofbeit. 3©am gcfbuöchjynbe/ aïïccnig bebben boo: be bingaai gefien/ ba gniefc 
foo en ten cinbe aïs boo:feit ip / op ba opaibarSan* boten in ’tgeb:uiït toaP. (Cen minfien ha gene men 
qua; foo ban ©itp niet te ïafie geïegt too:ben/of feboon bp gebdïg / en óm bc feïbe oirfaben cn tebenen / boo: be 
3©P/ om te ïicbtcïyba onfen ïafi uittcboaen/ onp ‘—"—‘  -- -- 
eenigfïnp babben mogen febibben na be gene / bie baet 
tuarat; engetoont/ geïtjb be ©oubetnantc oobbceb/ 
boo: bet gefeit ^Ipofiiï/bact boo?nemcn en begeate te 
begintfiigen: toaet ontrent top ebentocï niet benben in bab?ag bonbeu / boo: een Contract / gcpaffectt tuf 
tap gebaai te bebben/ ten minfien/ bat be minfie be*; feben ben gefeiben ïfcec p:mp / be LX^agifitaet ban 

»tifping beptocteïbpfou bonnen babienen. 3©ant ba j ^Cuttoapeu / at bie ban be ttnee Üriigicn ; in bato 
55 ip baïp en baciett / bat 3Bp bo:t baet na / aen be ge* ben % ban September / M. D. L X VI. ’t toeïb be ge* 
„fcibebctbonbencgctaben/ èn baet aengeb?ongen fou* Ifitengbeit genoeg betoyfi/ bieï©p aen anbac baiiten 
«ben bebben/ tot noeb cenïEïequefi in teïcbcrai; ten geb?uibt bebbai; ai tnanneaïOp geïegentbeit bab* 
53 anöe bat aï ba buiten ganeai getoeïb/ ïjet eenigfir ben/ om eenige outroermg af angemaït te b:ecfcn: at 
„buïpmibbri/ aïpmcn boo:gaf/ ombelanbaimmfi bc gebaetïyïibeben bp gebaï/ toaet inïDt/Onö beb* 
„t’onbetboubcn/ fou mogen afgefebaft toou:ben ; om bat gefieïten / ombetoeïfiant/tufi/ enfiiïteÉcbetoa 
„aen be gefeibe ©etbonbene mibbeï te geben tot bate ten/ bie©npbpfonbetïyïigetafiaibeboïentoap. ©e* 

(F) 3 IP/ 
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lijft/ia’tbpfonbcr.;pettoe!pceft gebïeftcn/booröe5;tp1 gcleöcn.. iTOacr ober 5Bn öiecpaïbm gemjuté brfaff i f68., 
ftsiéc cn pet uitbotten baer ban mörgefciöc.^tA&./ op j fconnm toefen; en naöcmad / tut top niet aïïeen fulfcjï 
ben 18 ban vDctotox öaec acn Uoïgaiöe gcöatn. lt>acr nies:pcb&cn beo,? bebingo# gefit» / maerpetfdbebers 

X. ruft/ ban fpop trnfc aeauomf 
ui §1' 

getoccfi: paö. 3)30öa# en bpfïanö ban ben ïfcci* |Imn3 boorfepreben. <Êmpet 
i3 tod gebleften / boa,: De beroerte feöcrt boorgcbaïïen öatöe$ï|apfïraettom befeïbe MetotJ #n£öaec, . 

na psogïpft acpjcfrn cn&röanftt beeft / boa? bic gacöc inöcgefriöe^taö/ uit oirfaeft ban Etc Bcöctïage tot 
Dienfïcn. OMrjftooft öcgcfdöe <0oubernante beeft ge# (SDofïerbfcï; cnöoo?öctegmfkmt bp^nggcöacnacn 
fiMtt ! fnvw Sta»** IWMwr» ♦ ho m,!W5'ir ! hc dfaemftfrntp / n* iwntf rfrtvU VwrfhmdHff' rm ïtt* ïlïÖr<w • 

gcfdöeuïfeet\drm3. Het gcemfcectori betuigt/ bat t’faemgeftoarenegefreïtpcübeuDc. ïèant möien lögcc 
iDp baer m geen oneindige guoutodnfte en onbepoo?;! aïïccnig paööcn getoeften / mentë berïKKften/ aïé ben 
ïijiitfaïtett boen bc bingo# gefien pebben : ^Sengcfich gcfdöcn ^Imptman/ cn cenigc ban be jfBagifiract / 

boor bc perpftden cn gebacdgupcöcn / baer ïDp Cnb 
brgtoiïïig in (Iaden/ om pet opfet ban bic cDeaircnte 
tc beletten / fönberpaa*anöctcgunfUe betorjfen; pet 
floni te breefen / bat men in bc gefeiöe Jbtaö/ be torccö- 
frcbooröcdDcu ban moorbergen en rooberpen gepen 
foupebbm/ bacrmcmnagbangcbcnfem. Het geene/ 
onfe tegenpartijöer^ / met beeï beter frppn foiiöen pcïss 
ben €n\$ toeten te ïafï te leggen / ban fp nu boen / ban 
girnfl getooondija betoont te pebben acn bc <&eincens 
te / ficö gcfïdt peböenöe tot befchenning ber genet bic 
men ben naem ban t’faemgef tootene toiït gebat. 
ïBant / öetotjï be gefeiöe optoct gcfcpieöe / ornöat’a* 
groote cntftdmii^ onber ï>et bobt toas / uit reben bet 
gener Die men ter nebettnaeïtte/ aï? boot ïp,te oogen / 
tot #o|ïerbeïe boo?fa't ^ en bat / ban toegen ben tafeU 
ben ptoto ban (0ranjenen0n^/ fgberöinbertfoiers 
ben fiaet bgftant te brengen; toacr boor tenmet’er 
bacb/ gebimrnibe ï}et fetoe / menigmadinetbeboobt 
toieröcri gebreigt / boor pifMeu / en anbnre toapenen; 
aïé ooit bat men boor tooorben / en ïafïerïgbe rebennt / 
fïcït gercct maeïite / om #ns ojt bet liiftc baïïen: bet 
tocïifi tot) berbroegen / om (0u3 tc guijteu / in bet boor= 
naemftc fruit, ban onfen ïaft / en be gefetbe Jbtab tc bes 
toaren / fbuber berber bertoorfïing cn berberf/ in öe 
gcbaoïfacmbcitbanfïjne iBajcfïcit. ïficr boor bïijltt 
genoeg / bat 3Bg ’t gefeibe noiit gcat gunfï bebben toes 
geö?a ’cn / in ’t gene berbaeït ip ; baer nocb bn bos 
mcnöe/ Dat top feifa eben te boren aengeboben’baös 
ben uit bie &taD tc treMten / met öe baenöden bic baer 
mtoaren/ enbegcfdbrbcnöctcbcbecbtcn; en fuïïig/ 
uitbreek ban oproer/ bie fid? baer na cmtörfttc möe 
gtfetöcnebedagc; maer bet toierö niet tgoetgebonbm 
bp be .iBagiflraet. ^ebbenbe ban in edi frer groot m 
feer brdgenb ge baer ban onp ïeben getoeef ï / in ben ge# 
feibat oproer; cn fuïlto berfdieiöe maïen; cn bier öoca 

Boïïi / fieb toiUenöc fïeïlen tot bel 

fdfs / geïtjit iüp ïnodelifMKi't madtten ban baer te 
bïijbcn/ fóiiber opnieutosboar De öoubernantcDafr 
tor befïant te jijn; bat flj baer toe bare <«Befanten acn 
fjaer fonbaiV bic boor bare iitoogïjcit getoefen sijnbe 
acn Drn tiaeöóbcrr ban ^HToitbific / boor bmi berfcs 
bat toierbai/ bat bc toüïe ban bare^oogbetttoaé/ 
bat iDp aïbaer fonben bffiben: gdiju fp baer ban 
bet rapport gebarn beböen; cn fuïfe^ f3 in ber bacb 
ooi! gebaïgt / boor brieben naïrerbantbanbare^oogs 
beitgefebrebett/. grfameiitfijlt acn ben gcfeiöen f?ra 
#rinp/ enacn#n3. JBaer boor ficlj genoeg btnö ter 
neer getoorpen / ■ befe bertoaröe cn aï tc generale bes 
fcfotïöiging cn tcgmtocrping/ ban be boorgegebeneons 
eéaöige grontodijite en dn&f)Ooritjïie fasen / bie 3Bp 
fouöcn boor be bmgerp gefien ijebben. <5>iejJ te meer/ 
cn tod liitbrndfednft / baer bare gefciöe ^oo^jeit/ boor 
ïgu’ben acn bie ban be Jüet en jBagif traet ban Wnt' 
toetpen boortiocurt / betuigt; ban onfeut toegen bare 
boÏÏïoment beruoeging te itebben / ober bet beöienen 
enbOiboeren ban onfen laf?/ cn ober oi$ beitrduut 
bic Jitabt. ©an toelïte itjieben ben mboub befe i3. 

„ Marguerite, bp ber gratie öobó / ibertogm ban Par- 
„ma/ paifanre/(|e. Begeuteen<6öttoemante. Peer 
3,ïicbc/en todbemmbe. JRHijn Peer be ^3?aef ban 
3, ïfoogflraten tot #uj gdiomen^ijnbe/ en t&ng beb> 
„tombe reïiening gebaen/ ban ben iafr/ Dien bpbefer 
„DagenbinnenöePtabt ban ‘êiiittoecpen gepabbeeft; 

toaerober IBpboïöacncnbernoegt 51311 gcbïeben; cn 
„ fijiKii gefciöni iaft boor boïduïngt bouöenöc/ en 3Bp 

beflotenifjfbbcnöc baer peifoondiift tc bomen / griiju 
^ IDn boor u 5ijn berfbdjt getoeeft / cn ïBp binben te 
^bcboomi / boor ben öicnf? ban fijne IBajefïcit/ möe 
5,ga*umidtbaubie PtaD, ïfp fdjrrjft tt partiMiecïgït 
5’ De onfaiKn / toaeroni ïjp niét toebertotu '4 gdiccrt. 
5J Ons aan bccfod'jt I?dtoenöc / bat top befe tegentoccps 
^bige baer toiibeii bnboegen/ ten eiitbe gn bet geene i bïrjïtenöe / bat bet 
"boorfrijrebeni^ modgt toeten. Ifier op / frrê ïiebc en febermingbergeem „ _ ber geener al? gefeit i3/ 0n3 flrijbig tram 

todbeminbe/ tolt oufe ïfeercut)Oitonim fijne ïjdïige jbare boornemm3 gebóiiben 01 geboiibeu beeft; foa 
,3 betoaring. -Hit 23|uffeï7 ben bertienben ban %niï/ 
” M. D. L X V iL 

IX. <£naengacnbe bet geene mm <0n;3 fpedadber tc ïafte 
,3 ïegt; ban pet acnnemen ban Itrijgèbom / tc febrep ges 
,3 bacn boor ba. i|cer ban foreöecoobe tbient acngcmernt 

tc5nn; bat IBn ertugm tomö giboort ïjcbbenöe / bat 
fooöamgen aenneming gebaen fou tooröm / terfïont 
bertoonben acn bc €ödïièöm baer ober berbacpt / bias 
nen fUnttoerpen boorfeit 5ijnbe: bat I in gebaï fu 
boortgingen tot cenig boïït aen te nemen of te toets 
ben / 'ik ïjaer fou bon ï fïraffen / ten bootordb ban ans 
öcre/ befeïbebaa* ober Dm Ceö afnenieuöe. Cn ges 
ïijltfpbienöebm/ eiiflcp poogfiattg baer ban fuibcrs 

to ’er gant3 geen groiib / bat men 0u_3 toiï foelten te 
brfrpuïöigm ban pact getooondrjli begmijligt tc pebs- 
beit. €>ri$nietgebaiftenbe/ bat boo? getgefeibcbotït 
cenigc anöeceba’Maciiig gebaen i$l tot beröcöiging/ 
befdjutting / entoafiant/ öerboorfeibeenanbete. Cn 
beCoubcrnante öeïiïaegbe fidi gemcaidijlr / bat pet 
boïït boor be t’faem berbonbene toterb ouberftcunt; en 
niet/bat pet boïft be t’faemba’bonbme onberfleunbe: 
’t toeïfc biapaïbeu bc pbdpdt ban befe befdjuïbiging 
bettoont; iufonberpeit ëto.3 aengaenbe. Cn top peuttrn X1. 
niet getrarfjt / pet gefag 01?^ aen te matigen ban fïjne« 
IBajeffat / en bat ban öe Hertogin ban |lai*ma/ bom cc 
mad3Conbernantc;onitreVdt be todfte/geïijfi onfcf>ac?. 

ben/ toaafepoubm top baer ban ben IHarïigraef/; tic bdorgeeft / ton #n.é aïtijt oiicer&ieöig ai met ïiïcinc cc 
boornaanpen ^mptman in öe gefetbe fttabt / cn toien 
pet toefïont in fooöanigeen biagdplie ontmoetingen 
tc boorpcu; pent keuent maiteiibe/ op toat pïaet3 

arpting gebragen pebben. >0n3 bcborberaibc / tot een- 
©ïaecaette boen afïtonbigen / inDcIbtaöban JBeepes lC 
icn / Uït cn3 eigen auetoritcit/ fember ïafc / en tegen ec 

®p bérfïaen pabbm bat fuïï^ gefepiebe; atïiöiebenbe! pet boornemen ban be fclbc. JDaer öoo? / ren bed ban c£ 
Cfïii'fïnifTliiifi*rrkcn*efin’f' / lirntIrhitfHïi’n Ulff nil<«3S(T^ 'kc» iiRwiifml'? fmVS tt> iwm* htriktt (ham iMfnmtMt **t tot fijner bafeUatpeit / pcm tc berfeïïen met onc3 per 
foon/ iubienpet uooöig mogt 51311. JBaec/ gdijnöc 
IBartograef/ eenigen tijt baer 11a torber gcucrct / rap 
portcerbc; niet tcgenflaenbe pp paer paö gebenben / 
bic IBp pcm gencicmt fiaöbnt / op be aaigetoefene 
p!aeé3; bat baer geen ©olU toierb amgenomen; foo 
paööen bic gctoorbaie gdegentpeit / om te bertrehhen 
binten 0113 toeten : toacr ban top naberpaub onöers 
rid)t 5üube/boor bonnis ban be IBagiflraet/öcu IDaerö 
bebeu fïraffen / bic ’t gefrit aenneinen in fijn pniró pab 

öe cBcmeoitc btc3 te meer buiten fpoor gdoopeu cn cc 
greoter moettoilligpcit opgnicinen fotf peïtben / om cc 
ailea te boen toat futoüöen: Cnbaa*-cn-boben/ be ,£ 
jBagtftraet ban öc’fdbc aengepitfl / tot ongepoors,. 
faempeit. JBant/boor pet gene gefeit 13/ blijnt per tc> ' 
gettbed; cn IDn pettom lücté ijoogcr getomrept / alp 
tepanöpabcH/ te bcrpeetïpUra / en te boen aentoaf? 
fen/ öe gi-oofpritortgcfagban fijne .ïlBajefïeit: rn 
bat ton / iu atte pet gene €to3 i3 mogeïpTt getoeefl/ 
en toaer m mm <Sn3 peeft toilicn gdbruilien/ cerbics 

big- 



Tot de Hiitorie van P. Bor. 47 
ïf68. tu'gïjeit / en gcïjoozfacmhnt öetooht ïjcböen / acn bc 
' gefeibe ©oubetrtantc: fonber toelating ban Mcïhe/ 

113n fdfS niet eenigc öanftbacrïijhe bereeringen hebben 
Mtïïai aenncmat / Die ©11S Mieröen amgeboöcii / 
Pooz het goebe ai öe Mcïöaeö / Mdhc bic ban 3RitMer# 
pen / en ban jBcdjdcn / benenben ontfangen te tjeb 
ben ban bc goebe pïicïjten en öinifïen/ bic Mg bcMefen 
ïjaööcn / geöuurenbe ben tïjt bat Inn berbïcben Maren 
inbegefcibe^teben. ©11 ÏBp hebben ooh baer niet uit 
Miïïenbcitrehhen/ fonber bcrïof/ en toeïaten ban bc 
feïbe: ooft niet booj onfe hoog-Dziugatöe fahen / en 
bic ban onfen Screen ©ont ban Rennenberg/ uit bc 

5ni. Beöerïanöm. ïDdhc / ©nS gtmfïig ïjet feïbe berïof 
gebenbe/ en te meer / ons berfeïïcnöc met hare 25zie# 
benaen be Bcifer/ aen ben 3eerts-23i!TeÖ°P ban Beu# 
ïen / en aen Dm ïfertog ban ©uïich; gegeben ben 13 

«tan^jüïn/ 1557. genoeg bertoonbe/ bat fp niet ges 
5>boeïig ioa#/ ober eeuige onfe onbeïccfthdt / of oneer# 

biebiabdt. jPBaeriutegcnöecïbeöanhtc fn ©ns boo? 
be goebe öienfïcn: bdobmbe feïfS/öic foobanig aen ben 
Boninfc boen cc özagen / bat fijne JBajefïeit met ba* 
öaebfoubetoöhen’/ Doet ober bernoegt te 3tjn* llDant/ 
of Md Mn boojmaeïS ijaer benfïaet ber fahètlbzPboz# 
fïtg gabbên iwozgefïeït / en foobamgaïSbie Mas; foo 
aïS öie tijt/ en belicht öie IBp bobben ten öienfïe ban 
fijne JBajefïeit/ en tot De Mdfïant ban’tBaöet# 
ïant fuïfiS bercifeïjte; ai bat be gefeibe JBebjouM / ge- 
ïijh fp naöerhanö feïfs bdicnbe / baer boa? in gram# 
jcïjap Mas opgefïegen : foo iS ïjet nochtans haineïjjh / 
bat mm ficfj geenfïnS baer aen moet höuöen 5 nodj 

» onS baer boa j befchuïöigen / bat 3Bp©nSaïtjjt oneer# 
» bteöig / ai niet hïcinc achting omtrent fjacr hebben ge# 

özagnt: ïjet onbafcfjeib groot 3ijnöc / tuffefjat het 
gaicbjeïboojbaït in fboöanigcnfïoffc/ en bom ccnigc 
ïjcrtS-tQdjt of öiergeïijh toebaï; en Maer op öierïjaï# 
bai / in rechten / geen hifidjt gaiomai moet Mozöen: 
en’tgaicaïtijt gefehieb/ met boozbröadjt opfet: en 
tufTchenbzpbozftighcit en oncerbicöighdt; Maerhcit/ 
en Meine achting, ’t UMh ooh Mozö bebefiigt/ booz 
öe reöenen bp öm Btrr ban 2$arïatmont geboat 5 öie/ 
hetMoozö opbattehbe/ opaitïijh feiöe; bat men ©ns 
ongeïtjft öeeö / met ©nS in bier boegen tebejegenen; 
booz bien hP niemanb ïtcnbe/ biefïchbrter gequeten 
hab ten öicnfrc ban <6obt / en ban fijne IBajefieit / aiS 
3Bp. BettocM IBpbjeïöaiïien/ bat hP niet faï ïoo# 
chmen; noch be atibere/ bic fich bocnmaeiS tegm# 
booozbig bebonben in öe hamer ban ben Raeb / toaa 
bataïïepboozbieï. Önöerbjcïïie/ öclPatogbanger# 
fcijot / en be <6?aefban Cgmonb / bc gefeibe tnoozöen 
toefïonbm en oohbebefïigben. Cn fehaïijh ; bebiji 
mm/ om eenigen gïanS am onfebefchuïbigingenen 
beïafiingentegeben/ onfe beözijben foo baheeröeïtjh 
lutïcgtfoo han mm brhtdïjh bemerhm / in bat ge# 
baa lDn fonbert gefrehen hebben / hibicit 3Bp/ geïijh 
gefeitb/ op htt Vangnet ba t’faem berbonbenentet 
habbeiigebeefi/ boigmS ’t hebei ban hare Boogïjett; 
ofmbicnl©pgebeigathabben/ be ïafiaicncommif# 
Om aen te becröcn: uit oirfaeh ban beïhc / en om baer 
in opreehtehjh en na ben eifch ban fahen gegam te 
hebben / 113n tegenboozbig berboïgt en befchuïöigt 

XIII. 55 biozöai. Sinfonberheit / ban öns bebozbert te ïjeu 
55 ben / tot te boen afuonöigcit / in bc ^tabt ban ftieefje# 
5, ïen / op Ons eigen beficlïmg / fonöet ïafi en tegen ben 
„On ban öe gefeibe 43onbanantc / een paccact; baer 
„booz rcnöecïbauöc<£3rnifmtetc meer buiten’tfpooz 
„ fou 'geïoopen 3ijn / om aïïeS te boen bat fji biibcn. 

^engefien IDu/ booz hare ïoaoghctt bafocljr 3tjnbe / 
om OnS te begeben / tm öiehfïc ban Ojne .JBajcfrcit / 
in öe gefeibe §tab; ijacr feer aenbzingmb gebeben heb# 
ben/ ban eai naeuheurige infiruetie te hiogaibooz- 
0ai3hii; om/ boïgai,ööefeïbe/ (9nStefrhihucn/en 
te befiiacn : macc / booz De babaefïïjeit baa mm 
baaimacïs in buaS / m bm ïjaefr öie mm ïjab om €>nS 
baa (jem te fmbm / om be onheilen tegen te gaen 
öie baa baren opgacfrn; foo tinnhni 3Bn niets baer 
ban berhrngen/ behaïben een 23?ief/ booz bcïhcn/ 
be gefeibe (éoubernantebafocïit/ én ban bcgenOjiie 
iBajefieit ozbomieerbe / aen bie ban bc gefeibe ^tab; 
niets na te ïaten/ ban’t gene fou mogen Dienen tot 
haabehouö/ cnopbatöeïtahcnhihaergeheeï mog# 
tenbiijbm/ en be <6uöSénenO m bc feïbe boïherbcn. 

IDaer toe IDn/ boozïjet abbijS ban ben Officia en be 1568. 
.ïBagifïraet / op het af honöigen ban het gefeibe Pac# 
caet tegcnboozDig; tneïïtm Officia fcïfS feïbe/ in# 
bien booz, miböeï ban’t feïbe baer niet baerbig tegen 
gegaenbhcrö/ bat aïïc be üïooftcr^ / en omïiggmbe 
pïaetfen foo goctaïsbtrmrie Maren/ en bat men in 
ttoce Dagen / Voeï booz houöat ai bijfligbuifcntguï - 
ömSfehvaöe fou moeten (ijbni 5 tuaa tegen 3Bn geen 
begnamer nuDbcï hebben Meten te binbm: gefïdt/ bat 
bebccbzehcrS ber gefeibe Bedien gints en Meberber# 
fpzeitMaren/ en befig metïjetfiorme 11 rontomöege> 
fciöc^taö; en bat men foo raS/ met’er baeö/hacr 
niet beter hon fïeuiten lio'cït aftrehhm/ nïS met ïjet 
gefeibe paccaet af te honbigm / nebaicS guijtfcïjeï# 
Ding ban ’t gene / tot bien tijt toe bcbzcbm Mag. QDlcr# 
haïben ïjieïbm (jacfeig flit/ aiïe bozbere berMeUingcn / 
bctMezringni / en ontroeringen; en bc gefeibe Jètab. 
MieröMebcrin haa borige fïaet en rufï gebzagt; bc 
Bahen/ en Sedöen bïebmfcbea in ïjaa gefjedh en 
be <6oötsöinifï / bie eeuige Dagen hab opgehouben / 
Miab ïjttfïdt/ ai bebozbert. ïBcïhe afhonbigiug/XIIII 
gebaen uit bracht ban foo bzeeöm en gmaaïm beï# 
macht; ai booz MeïhcJBp ïjet oagmechbequamm/ 
baer De gefeibe <èoubernante na Menfchte; nirtgefntcc 
Mozben han / op <OnS eigen auetoriteit gebaen te 31311 / “ 
buiten ïafï eu tegen het booznemm ban hare Baogïjdt;« 
geïijh onfe tegenpartijberS ïafïaïnh özijbeu; acn Md# 
he IBp / nodj met be gefeibe af honbiging te bom / 
tiocij met bie na te ïaten/ niet fouDen' hebben Meten 
te boïboen: fjet Macrfdjijneïijh jijnbe/ Dat fp anber# 
fmS ©n§ jbubm berMetcn hebben / bat JBp onfett uit# 
terfïen pïicïjt niet habben befïreb / om öe gefeiör -ètaö r . 
en Berhen te beMaren. M'ï& baa fp foo onfièfchacinta X V ^ 
3Öit / bat fn baer öurbaibpboegm/ bat boozbegefet cc 
öe af honbiging/ cm beeïban be <6ertieente/ öieSfc“ 
meer buiten ’t fpooz iS geïoopen / en grootamoetMiï#Ci 
ïigïjeithaö opgenoïnat/ om aÏÏcS teöoenMatfpMiï#cc 
ben. Bet henneïijh 3ijnöe/ Dat na be gefeibe afhoii# 
biging/ Öe ©emcentc fïch fïiï hidb/ fonöa eenigfïnS 
buiten ’t fpooz te ïoopen; brhaïüen aïïcen bat fp ter 
pebihatimgingeh/ ’tMeïïi booz ©uS amhomdt aï 
MaS gefehieb: maer op bai 25zabanbfchm bobem / eii 
bimboïgaib/ buitaionfejurï^bictiemïafï: Maer bie 
nodj bn uitgebzuhte toeïating ban be gefeibe ©ouber# 
nante/ fdfS coiitinuccrbcn na / ai gcöuuraiöeöatöé 
Btrr ban ^epmaieS/öen ïafï baer ober hab. €11 inbicn 
eenigc particnïierefichte buiten gegaehhfbbeu/inbc 
minfïe fach beSMcreïbS; fp 3ijn baa booz fïrengeïijh 
befïraft geMozben / fonber ontroering noch opfïant ban 
b’anbere: geïijh ïjet opmbaer am een ober behmt iS. 
ÏBd is Maer/ bat foo aïSceiiigc ber gefeibe 2£?eeuïfcaz# 
merS/ ’S anber öaegS na De gefribe afïtonbiging / bp be 
ïiop gebat/ en ïangen tijt gebaugm gehouöeit Mierben; 
om bat be gcfciöc ©oubanante bertraegöe te antMooz# 
bm/oberhaerbebhjfofontflaging; ’t Mdh aïïe Dein# 
MoonberS ban öie gefeibe 7-btaö mishaegbegncit emïge 
grootc bafamdingen fag / nochtans fonber Mapaien / 
tot boozbed ban be gefeibe gebangcricn.©ic niet te mm 
totgeenebaöeïijhhebai bomt gingen; maer fteh ba# 
nocgbcii / met öe bertoogen öie Mn ïjaa bebeti: foo bat 
men/ booz fjet gefeit afhoiibigch/ en hrt effert Da 
feïbcr toe te fïaen; feggenhan/ bat öe rufï en fïiïte 
ban be gefeibe J>taö berfehert Maren en bïebni; en bat 
bic boïhomcn hntgai acn be feïbe Mdbaeb: ’t Mdh Meï 
bezre iS / ban öe iiiiSöaeb ai fdjnïD ban geguetfïc JBa#c* 
jefïcit / of ban eenigc aitbcre/ bic ïichamchjhc enc: 
ercmpïaire ïiafïgbing en fïraffou berbieneu; bcMijï becs 
©uben öiergcïtjhehebpjbaipïegcntebergdbcn/ met- 
ecuMigbuurciibc en bobengetneene eereu. 3Bant / of 
Md tegcnMcozbig bc öeugö in befeïfbe achting met iS; 
foo heöbm JBp noch te hoopen/ bat mm met gdjceï 
foobcrhcertaiberbozbm faï 3ijn / ban te Milïen beo# 
pen / en fïraffm eeifbchcnbc Deugt en Meïöaeö / bccz 
onbeugtennn'Sbacb. JBacrom/ enamgemerht / bat XVL 
het in Der öacö bïijht / bat 1% booz het fribc be gefeibe 
§tab enialïc be mteoanberS ber feïbe bchonbeif/; en 
in be gchoozfaemheit ban fijne .fDa/efïn't bcMaert heb# 
bai; ÏBpfeggen / Dat fOp baïfdjdtjïtV; en fonber cd 
ntge fdjijnbaedjdt / bdehuïbïgt vm'/ ban be JBagi# 
fïrart ber feïbe tot ongehoozfaanhat te hebben aenge 
fjitfï; geïijh 00H bie ban De ;èt.M lliae; en met na 

mm/ 



4& Byvoegfel van Authent. Stukken, 
1568.55111011/ tot nooitbcfcttingbantocgcnfijne iBajefïdtin 

5’ tc nemen5 m bat 3Bp tet btmrmbe fjaee 23?iebencn 
?5 Cbeïïiebcn rrpicg ïjcbbm toegefonöen. ïBantlBp ïjeb# 

benaïtytrojref^anDentie geïjouben / met bic bon ïafï 
Ijab ober bc gefdbe istabt ban 31 tere; aïïc moeiten acn# 
tombenbc/opfijnberfaeli/om fjem bic teïjdpm jfjon# 
Dminbcgeïjooyacmigeïtbanfjjnc IBajcfïcit. Cu ïjet 
gemcïjt tot Xnttecrpen geïïomm jfjnbe / bat men bc? 
fcttingibnbnibcgcfdbc^tabban %ictc/ cu bienboï# 
gcob / op ttocc of ö?ie uuren toccgS na bg $lnttoapm; 
en bat men bacr boo: Mate tccïicncn fag/ ban aïgcmccn 
misnoegen/ b:eefcnöc ïjet ontoaenb boïïï / mboo:fja- 
tc btcefacïjtigïjéit / batljet toos om ïjaa onberïjbeDS 
Cc bé?raffen en t’obcrbaiïen: ton ttoyffeïenöc / bat bit 
toanttoutocn/ ccnigc ontfïdtmiS/ bamtc/lm bet# 
toe?ting fou mogen baco?fafcen; om ïjet feïbe tegen tc 
gam/ meeuw beenoegm acn be gefeibe iutooonbeccn 
tc geben/ 01 Ijct boontaemfïe friifs ban onfen taf te 
bolbca'oii: ai boïgcn? öe feïbc aïïc onïjciïm bamybm/ 
bic be gefeibe Sbtab mtaöa ïjaöbcn mogen beberben; 
foofonbcü 3Bn een CDeïtnan/ met 23:iebm ban ge 
loof/ ambiebanXietc; ïjaa batoondibe/ totbienf 
ban fijne IBajcfïeit/ benflad en ’t geboet / toacr in 
öcjjtab ban Hinttoetpm toaS; mïjacrbct|öeïïmDc/ 
ombat IBntoifïcn/ batbe gefeibe Sdefetting baa in 
fou bomen op ïjaer bcifoeïï / baet op mfidjttctoilïm 
nemen/ en fitïïiS berïjinbatn/ boot foo becï ïjet fou hom 
nen toefen, ’t ftMïï tueï geeft acn te mcrïïen / bat IBp 
fuïïtS niet fottben gebaen fjebben / toiÏÏeuDc be gefeibe 
SSefetting beletten / tegen ïjaer boomnnm; ïatcnbe 
öiaïjaïbcn alles acn Ijacc bcfdjdbcntïjrit. €11 IBg toa# 
ten geljoubcn bit te boen / om ’tgcboïg ban onfen laf 
te betfeïïctcn: toact ober top / fonbet ong te beroemen/ 
beel eet ooit 111 bit gebat / lof/ als foo to?ecbmbefdjul# 
btging betöiencu; om baet boo? / en anbcrfïns boa: 
onfe fo?g en toaMtaïjeit / foo bed gebaen tc fjebbnp bat 
ïiicttcgmfïacnbe bc gefeibe 23cfcttmg foo Dicjjt tons 
genabat / 3Bg nortjtauS ben inljaiib ban bic onfen laf 
Ijebben naergêïïoinen; en bc gefeibe ^tab bctoaeit / 
ban aïïc bo:bttc/ en fcet fjarb D:dgcnöc gebaaïfjfefje# 
bcncnorïfjcilm. 0nje betuybm ban foobanig .pjube / 
foomoefenïBn/ inetteben/ niets foo fcct toenfcïjen / 
aïS be lioomfte ban fijne JBajcflcit in fijne Jbcbcrïam 
ben / om bic beïïrnt te maliën/ en bacr boo: aïïc guaben 
inbniïï te benemen /bie fijne JBajefïeit ban <01151 mogt 
fjebben / boo: be baïfcïje aenb?engenS ban onfe quact# 

XVII. toiïïïge. 0aer iS ban gantS geen toaerfcïjynlyMjdt / 
55 bat IBp gefianbdt femben ïjêbben/ binnni be jètab ban 
55 ^cnDèrmonöc / met benboo^fj pdiis ban 0tanjen / 
w enanbctc fijne JÜebefianbet^; gelpïï ban onfe tegem 

pattijörrS gefdt iS; ban öe toapenen op te nemen / om 
55 fijne j'Oajcfint buiten te fluiten) of tod ben genen bic 

boo: i)cm in be gefdbe ^eöedanöcn gefonben fou 5ijn; 
„ en batlBp ban ober langen üjt fuïïïS t’fanien al Ijabbcn 
„beflomi; ïjet uitboeten baet ban niet geboïgt sijnbe/ 
„banbp gebult ban geïegentïjeit. IBant in toaa-jjett / 

mbien Ïjet befiuit oit foobantg getoeefi ï)ab / foo fonöni 
ÜDp niet gemifi Ijebben be gdcgcncljebcntegcbnïïïïen/ 
bic biïïtuilS ficïj acnbobcn: maet öns op onfe onfdjuib 
betttoitoenbc; en op be gocbcttietciiljcit en gctedjttg? 
ïjcit/ bie IBpt’aïïcttijtbp ctbatciifljcit gcfïcn eu ïyoa 
tenpiijfen Ijebben / in fijne i tlajefieit / cu iu fijne feet 
^Doo:iudjdgc Boojfitcn / foo Ijebben 3Bp ten ïjoogfien 
om öeïioomfi ban bc feïbc getocnfeljt/ gdijïï IDn bacr 
noclj gebuutig om tocnfcïjcn. <£n niet tegcnfiaenöe bat 
m be gefeibe <ètab ban 0eiibcrmoubc / feïïct affdjnft 
ban een 23:icfb)iab geïefen/ gefonben boo? SDouj-ram 
cifroö’Xïabe/ Xmbaifobeut ban turnen fijne .iBajes 
fidt in B:anïïnjlt/am be pettogin / Ooubanantc ban 
be Bcberïanbcn / mïïoubmbe/ batbebde aïbaaacm 
geroert/ tucïïte men fj/db tc 51JH be gefdbe Beer pbuS 
ban ötaniai/ öe PuiiS ban cBaberc / Bjaefban 'ièg; 
monb/ en öc0:acf ban Boom Hbniread /mctta tijt 
gdjanbdt cu gejitafï fouöeii tuo:ben na ïjate ba# 
öienfien 5 cninbctbaeb/ bat mm bc fdfbe ïjieïbboo: 
pooföeu en -§md)tcrS ban alle be aoeblcn en optoctig# 
ijcbcii; foo iS ïjet / bat nuts / fclfè niet boo: be gefeibe 
pcctcuboemnaeïS p:cfcnt/ tbietb bcfïootcn en baf ge# 
fielt/ op bc bcticïjtmg ban cm foo bacrbïfjïïcïtjïï grbna; 
ban aïïem/öcn inïjonb ban ben gcfcibm23:tcf roiibeïijïï 
am bc (Boubctnante te bertoonm; ’t tuelïi grootcltjas 
bettugt/ ïjet bateonlum bat pba ban be gefdbe peeten 

Ijab / op fijn onfcïjuïb / en op be goeberticmiljdt en ge# 1 c(j§ 
tecïjtigljdtban fijne .fiBajcfreit. 0n fdictïyli/ïnbien 
baiï te boren emig biageïyïïm befiuit ïjab genomen ge# 
tueefl / als onfe tegenpaetijberS boo:tumbm; ’t turiïï 
met 0nS tortm met tS gcfeïjicb; foo ïS’a niets Maet# 
ba/ noeïj tuacrfejjyndijïict/ of bc gefeibe peaeri foubm 
ficljgebimtljcbbm/ tenmmfimtot bafeïïcctljcit ban 
bate pafoonm / ban bc gcïegentïjebm m mtbbelm/ bie 
ficlj nabetïjant biïïtöilS Ijebben aengeboben. l^cbbenbe 
ban baa ban niap gebaen; maa in tegenbed / boïïto# 
mentïyli jfjate0oubctnemmtengeïatcn/en infonbajjcit 
be pïactfm am fjact todiommbe / in bc befcïjeibentïjeit 
ban fijne gefeibe jBajcfint / en ban ben genm / bie ban 
fijnmt tbcgm iS gefonben getueefi 5 foo bïyht ïjet gem# 
finS / en ip niet gcïoofïyïï/ bat biergriyltm befiuit fou 
gcnomm5yn. Ceniniiiftm/ niet tuetenbe/ om baa 
ban te fp:dim gdfjïï gefeit iS; fooltonnm IBu/ na 
tecifjtm / in ccmgct boegen bat fou mogen toefen / baa 
ober nirt beïabm noclj befcljuïbigt toofbeu. ’t JBeïïï 
IBp tod Ijebbm tinïïen batoonen; tmeinbe/ bat onfe 
onfcïjuïö/m ïjet quacb bebnjfban onfe tegenpartyöaS/ 
am pba embeïïcnt toefen fouben. popcnöc / bat fijne 
PBajefieit/ cnbeaicljt bau’tgme fjiabn-geb’agtiS/ 
en ban begenegmtfjeit bie iBp altyt grijab ijebben / en 

I noed fjebben. / om onfe ïicïjamcn mgoebamtebefie# 
bm tot fijnen bienfï: be fdbc toebet obcrbmïïmbe fij# 

j ne natuutïijïïe gocDertictentfjcit / toaa ban emige boo: 
j baïfdje tappodtn/cn bctïïcctbe acnb:mgcnS/fitafbet# 
: öienmbctotbooibeeïbbauaubere/ ointrmtÓnSfjmi 
Ijebben bom afbjyïïen; inflcfjt faï nemm op ïjet ongelyïï 
bat0nSamgebacuiS; en ooit / onfe bienfien obettoe# 
gety en bp geboïg/ 0nS iiaficïïen in bc plactS m tang / 

j Dien onfe ©oo,:fatm fjebben gdjouben. Ban toeïïïe ïBp 
-altyt be boetjtappen fjebben geboïgt / m nodj fiiïlen 
boïgen foo lang ais 3Bp lebeu; en naefï <Bobt/fuiïen IBp 
ben bienfï ban fijne .IBajcftcit / en ben toeïfïant ban ïjet 
Babetlanb/ fïeïïcn boo: aïleStoat 0nS toaabmïicf 
mag 5yn in befe toadb. 3Baet toe IBpbcn ^oubc# 
tainm/ en gucoten <£5oöt / bie bcïjertmmgebacïjten 
boo:gtonb/ tot getuige en lïicfjta ncmerl. 

€11 einbdrjïï/ op bat onfe tegmpartybas fonba Be# 
plijïïe mogen bafïam / bat IBp met gefpL:olicn fjebben/ 
noclj fpjcïïm fttïïcn / offp:dten bat uit 0nSfjat; en 
bat 3Bp fjaa bonnen / met goebe fïuMten / en ma bet# 
fdiettïjcit/ enbafre grouben/ boïliomm öm monb fiop# 
oen: foobiebeii 3Bpam; totbieptemeabet ïicïjt m 
bcïïtacïjtigmg/ ban 0nS boopeit goct tedjt / boo? foo 
becï ïjd noobig ntag 5tjn / te betoyfen / en te betoacrfje# 
ben/ aïïebcpointen/ enartijMen/ ïjiet boben boenge# 
fïdt; niet foo fca aïïcmig/ boo? ïjet boo?tb?engm ban 
b’0rigindc 23?ieben / todïïc _ïBeb?ontu ban patina 
0np fdj?eef, aïSvBoubanantc/ banbeboo?fdbcj^c# 
balanbeu; maet ooft anberfin^/ boo? alle maniam 
ban cm nooDfaiiriyïï betunS: en infonberïjeit boo? fja 
effea en ’t eïplott / ban ’t gmc/ fp boo? bc gefeiöe 23:ic# 
ben ban fjanb tot ïjanb mnbcbaï / tot boo?tfetting/ uit# 
boeting/ en öefiiamg bet faïïcn m boo:ba!len / boen# 
maeïS boïgenS be noob beS ttjtS / 0nS.b?ingenbe. <^n 
bietgdpïïniaiitïafïmgbicöm ïBpnoeïj meabec am/ 
tegen aïïc anöcre uefdjulöigiuam; ma ludïïebefdfbe 
boo:feibep?oenmitbanbm ^Blocbracb / iocgmS ïjet 
gêné fjp noefj afgeeft / ofieinanb aubetS/ 0nS fou bui# 
ïen of ficïj onbcVajinben/ ineeuiga boegen fufós fou 
mogen toefen/ te ïafïe lengen: todïï bebiyS/ om bit <6e- 
fcïj:ift te befïmtm/3Bp bemt 51 jn/cn toefen fulïm/toact 
ober ïBp p:otefïaof / foo öihtoifS m mmigmad te 
bom/ ais ïjet Den domna faï bdieben 0nS bdjoo?ïyïï te 
IjGoten/ in onfe jnfïificatien; en te gebm fobbani# 
ge Competente m niet bcröacïjte Bidjtets / ais onfe 
nuaïiteit/ na bep?ib!Ïegim en Contraeten/ïjoogfïatig# 
ïijïï beftootm/ bebcfïtgt en gcratifieeeit/boo? fijne IBa# 
jcfïeit / boïgenS en in öe fo:mc aïS gefeit i*S/ toeïïomt en 
beteifdjt. Cot betuiging ban todïïc onfe ambiebing en 
Pjotefiatic; m ban alfeStoat ïjiet bobm geroatiS/ 
Ijebben ïBp/tot denim/ befe onfe tcgentooo?Dige betbe# 
bigingonbatedïcnt/ en ambefdbc 0nSEegdbom 
b:uïïïten; ben 25 ban 2tp?iï. M. D. L x V111. 

Getekent Anthony de Lalaing. 
Met bet opdrukken in rooden roajfcbe uan ’t Zegel des uoomoan- 

den Heer Graefs: 

En daer onder defe woorden : Sans reproche Lalaing, 
dat is, Lalaing tonder yerwjjt. In 
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De ver- 
bintcnifle 
ïiifTe die 
elk heeft 
tot be- 
fchuddin- 
ge lijndér 
«erefc. 

In \ IV BoëK pag. a42. (173.) na de woorden wreetheit 

verboet by te voegen. 
hl dit felve Jaer tuiert gedrukt Jékere Verantwoording 

voor den Graeve van Hoorne ingefielt, die waerdig is 

hier ingevoegt te worden: te meer om datfie door langk- 

heit van tijde verduifiert is, en fielden gefien wordt. 

DeBewiifinge van de onfchuldt vart mijnHeerePhi¬ 
lips Baenre Heere van Montmorency, Grave van 
Hoorne, Vryheer van Weert, &c. Adm irael en Ka¬ 
pitein Generael van der Zee van den Nederlande, 
Riddere van der Oorden vart den Gulden Vlielej &c. 

Tegensde bedriegelijke vanginge, onbehoorlijke aen- 
houdinge, onrechtvaerdige rechtvoorderinge , val- 
fche betichtinge, ongoddelijkevonniffen, ert tyran- 
nifche execucien3 te grooten ongelij ke, dadelijkën aen 
fijnen perfoon gedaen. 

Gedrukt in de maendt van September. 1568. 

Efaia 59. Dijne handen zijn met bloede befimet, en u vinge~ 

ren met ondeugden, dijne lippen fipreken leugenen, en uwe 

tonge feit dat onrecht is, daer en is nicmant die van de 

gereehtigheit predikt noch die met de waerheit rechtet, 
een iegelijk bctrout op ydeldingen en denkt bedrog, haer 

voeten loopeii tot ten quiiden, en Jy zijn finel om onfic hul¬ 

dig bloet te fiorten, heur opftèl is een boos gedacht, en 

keuren weg is enkel ver der vin ge} fiy en kennen den Voeg des 

vreden niet, en daer en is geen récht in heuren gangen. 

te- 

eenig bctflant hebbaibc / en faï on t? 
hennen / dat aïïe ftaneen / ïféetat en pafoo? 

p. 2. 

De doot 
geleden 
om Wel¬ 
doen , ver¬ 
meerdert 
des aflijvi- 
fcen «ere. 

P- 3; 
trOngc- 

lijk dat 
door een 
quaet von- 
niffe lijdt 
de gene 
die fonder 
oorfake 
gedoempt 

t)e Verantwordinge des Graven van Hoorne 
gen tijne verdrukkers N bemant/ 

hennen/ 1 . 
nen ban fïatc gehouden jrjn / fondetïtnge foj? 

ge tedjagatbooj ïjucccn goeden name/ en battet ïjen 
feer ter harten moet gaen a$ fu hen binden geeaeht oft 
bcrboïgt/ aengaenbe hen ecte/ temeer aïjS’tgcfchict 
t’onrechte en ont goede getrotttoe bienfïen qttaïghtoe? 
fenbebcrfïaat/ befunber / foobeire bc bïamacteracht 
grootc fahat en ïeeïpe fïuhhen / ehbobenaï/ aïp’t 
gebuert bp toegen ban feite cri tegen recht / en ban noefj 
frekt b’ongeïijh en getoeït te bedchhen metten name 
berrerntbeerdigheit/ in ba- buegen datniemantpijne 
noch arüeif hem en behoort te laten berbjieten/ maer 
eerhcntfeïbai in buifent baren tefïeïïen/ ai oöh fijn 
lijf teabontueren ont fijn eere en goeden haan te be? 
fehwbben en fjantïjouden / toant het fijnen perfoone 
aïïeerte niet ctiracht oft en onteert/ maer foube toefat 
eert ccutoigc fchanbe boot fijnen ïjtüfe / naftotneïingen/ 
tohendaieu magen/ inbten hij baet in acïjterhaeït oft 
fchuïdig bonden toerde. Cnïjoetoeï bat fnïfteii perfoon 
m’töetbolgen fïcrft/ foo beire hP nochtans fijngoct 
rechtheeft betoefat of dat fijn onfchuït 5p heel opai? 
baer of genaegfamentïijh han betoefat toojden / fbo 
han noclj hp/ noeïj be fijne 5e£ nimmermeer gebïa? 
meert toojden / fahetbermcerdert hen eere en macht 
grooterhertncrinaémriabe boot/ foo bejreeïhenhai? 
ïtjh ip / oft hlccrlijh bethoont hart tooiden/ bat men 
hem fcgtfe en getoeït gcbaen heeft / en bat men ïjem 
heeft be boot aotgcdacn fbiiber rebenc en tongeïtjhc/ 
jae om fijn goede bintflai. 

<£n booitoaa- aïp fuïïte gctóeït / ongeïijh en tirarinpe 
gefchiet/ fondctïinge tcgeii ïf eerrn en pafoonen / ban 
guaïiteit/ enaengaenbegroóte fahen/ foo behoo?ben 
eïherlnh niet aiïeen ban ben bjienben eh magen / maer 
öok aue anderen hen te buegen cnteheïperi/ eiït na 
fïjnbcrmaegen/ enbpfuïïtcn mibbcï aï^ hp han/ op 
batbeginjurieen foitfe fuïhen acngeöaen / toabc gz* 
baat ert öpentïijh betoefen/ ett bacraiboben ïjengoc# 
be groote getroutoe bienfïen en baden en nieiningen 
Maaïijh aen ben dag gebiagt / op bat / nadien het om 
moegeïijh 10 jjen het ïeben toeberbm te boen hebben/ 
ten minflen foo beïe gedaen tooide/ bat hen eere en 
goeden naem niet en blijbe berhegt en gebïamcett/ toeB 
hen aengaenbe fu in groota lengen fïacn/ (befonber 
bpbenbicnibmaiöntoaenbcn) aïd het getoeït en om 
gcfrjhis beMcet metten name ban recht at bonniffe/ 
foemen geineinlrjhi^ bamoebenbe booj’tgetotjfbeen 
ongeïrjh toefch?Dbcnbe ben geboempden. 3Baa dooi 
oohte ftoaerbabaïttoeïtebetoarenben goeden naem 
ban aïïeperfoonagien ter boot baoojbeeït/ onba ben 

p. 4. 

d’Oorla- 

i. 

■ 3- 
4. 

5- 
6. 
7• 
8; 
9- 

10. 

P‘ 
Het l<r- 

'vep des 

naem en fchijnfeï ban een bonniffe / hoe toeï bot «t icóh, 
hem feïben ip beirafr / ban öntocabat en onrerijtbar^ 
big. , , 

3©ant n« onba het getaï der geente bic om tocïbden/ P™, 
in flebe ban banhbafc behenteniffe / hebben.geïeben reLnt on- 
ongriïjh en gebanheniffe / ja be boot / toeï mach gefteï tder de ge- 
tootöen dehooge en ïfeere ^h»%P^a^efie on» 
ron ban .fllontmóraice / <£tabe ban ïlootne / ©in# hebben*1 
hea ban JBeertïj / ie. bibber ban ba #o?ben berieden. 
<ï3üïben fflieg / en libmjraeï ban ben j^ebaïanben/ 
foo en heeft men nia hunnen geïatcn ban Meaïijhtè 
betoijfen / en bp befen opcnbaach gefehtifte aïïe be 
toaeït ïtonbt te maïten / fijne onfchuït f mitfg^sad 
’t getoeïbig öngeïtjh tegen fijnen perfodne bdajtgefleït/ 
op bat t’ïjiup bat naein/eerc/cii gdebe memorie ban fnb 
hen ÏÈ5cecc/ die foo beïe bienfïen cïherïtjhen gedaen 
heeft / enbefunba bai ©huce eit ^obintimbanben^1 
.^ebaïanbai/ niet ertmybegdaflat atberbjuht/ aï 
heeft een titan’tfcïbe gcfdcïjt te Qoene boot onrecht> 
beerbige bdnniffen eit ^ecutiert. 

<®m nu aï’tfcïbe hlaabct te betorjferi / en faï niet 
ongeraden toefen bat men boot aï in’thojtberïtïeae 
bat ïoop dep ïebat^ ban Ben bootft. ebden ^ecre en Het veri 

fïj'negródtfle betoittbat/ en tnfgdijh berïjaïe hoitdijr vo|sdcfei 
ben flaet ban ben fahen ba ^ebaïatiben/ ai Öeforiba ^órdW 
ban ben jare 1566. gemerht / aïïe ’tgene baa men 
hemgefocht haft mede tebefchüïbigat/ inbatfdben 
jare fê gebuert / at baa nae toc£ in bat boïgenben 
jare toegeïtomen fê/ om bèta te betoijfen het onbc; 
Ijöiiïrjh bangen en (jaubat ban Dat feïben / en boordt 
onrechtbcerbighat / foo toeï ban bat recbtboojöctïm 
gen tegen han gehouden / aïd ban ben bmtnifTat 
genhangegeben enta ejiecutiert gêfleït/ at dnteïijft 
ooh hoe bte ban öntocabat moaat geacht tooiden/ 
betonfenbe niet eenen iü’tïange fijn onfchuït op cïh 
punht ban bdaflinge / baa mert hem mede beticht 
geeft - 

Aengaenbe ban ben perfoon ban bat bdojgefdbeben 
f)eae/ is’ttod toaa bat hP ingeboren mbeö5jaef=Vt^ uc5 
fchappe bart ©ïaenbaen / eene der ©|obinriat ban ben Adniiraels; 
Bebaïanben / aïdaa bp ooh gc-aftïjeeft eatige d’Admi- 
ben/ loipen en ^eaiïjhljeöen / tat aaif1enban bcn'aclf e" ■ 
toeïhenïju iigetoeefI Baffaï én dnbafaet ban ïjooga v00r>É 
memoneh/ feeifer tttaaïe bat bn'fben/ en ban IjptjUminU 
ïip^benttoeeben/ ïiontnh ban^paengien aïd nute^eelfiin“ 
geaaide/ alp^berhcaen ban ben fdüenjUebaïamdcn^-' 
ben binnen fijnen ïeben/ maa fijn nteefïe .eit phnchweclvaf- 
padfle goeden en heerïijhhebat / dart ïjp ooh ban jdnhd fal fer Ne- 
hïnt^ af fijn huid en tooonpïaeifc gchouben heeft. a iCe d^a"i^etni 
toeten het boom. aB^cffctjap ban Cf ooine / at be ïf eer? by de Lit* 
ïijhhebat ban ïBcerth / at andere daer omtrent geïc?ven des 
gen / en sijn ben jpuncat ba boo?f5. ^cbaïanbcn Adiidraeis 
geenfhtd onbatoojpen / maer gelegen onba het ïïöont? \ 
fdje Cijjh / en begrepen onba bat bijfflat ïireitd / Sn 
ba boegen bat hu bat feïben goeden aengaenbe geen? 5Dln5re.R 
flnpenipgctorefl’©affaï oft onberfart banden feïben deesIs 
ïfcaen ba £^ebaïanben /b ïjoe toeï ïjp dien niet tegen? dienité dé» 
flaenbe aïtrjt foo grootat genegentheit totten feïben puncen 
ÏB?incen.at l,anben gebjagert heeft / bat ïjp ban jour vMa^de;’ 
op / en fijn ïebai ïanh / be feïbc heeft geboïgt / gebicrtt/ dén 
gefjoïpen aige-eert na fijn bamoegen / ja inca baii p. 0. 
fijn macht en flrehte/ toeï xxij. jaratïanh/ aïïe’tfij? 
ne baboehbe en bataenbc omhenaïtijt bienflteboat 
in bedderïjandc #oiïogat / rcifen / at anderen grootat 
handfïhan beboïat/ foo toeï in tijden bain0otïagai 
alp ban pcife / ooh in beflidjtmgcn ban ben, hrrjgpboïh/ 
uiaichtingen ban beden / ïeenitigert fïjnb eigent tot 
30000. goutoe Ctrooncn frffeup / bó:g’ bïubcnöe in ben 
noot aen be f toette töutterg en beeï menigbtiïbige art? 
bae / dctoeïhe (alp mat baer op in reïteninge fönbe 
toiïïen honten) foube betre te bobett gaat en bertoegeit 
bcflaten en eere ban hen ontfaen / bic be jDioairotdi 
generael hem fonder rebené ïioempt bertoijten / ih 
fijn fchhftcïïjhe befchuïbiiige / baer na b?ceba af ge? 
fptoherifaïtooibat. w A., w 

ïDantmen en toïït niet onthennenïjp cnhebbege? ® 
toeef! bn ’p üeifer^ tijden Adelman ban ba ïiamae/ bydehAd- 
en ïafl gehad inben#otïogat/ baet na oohïliapjtan miraei va& 
ban Ben ^IrdjicrP ban Bén Ütoninh/ Boen ïjp bp ’t landben ont' 
aïP tdehomcribe Ï7eerc ontfangen toaP / te toeïhen tijde sen’ 
hp flut .fl^ajefleu: boïgbe tn ^uitpïahb / iii 3jtaïicn / tn 

(Gj ^Jpaem 
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jo Byvoegfel van Authent. Stukken, 
^paengien m ooit ht «ïÊngeïïant: bantaenbc fijn ïjoff/ 
m aïbaa boïöoatbc fijnen [tact ban ïtapitein / tot bat 
fnttjfltoffgtt toebet batoaat£ obet quant/ bicIjcnt 
bont maeitte öoübemeur ban ’t Cfatoogbom ban 
<mteij cn ’t <6taeff cbap ban Eutpben / cn baec na £Iib? 
bae ban bet &>oïbni / mfgdijkl ^übmirari ban ba 
Sec/ gcbenbc tjnn ooit ïafï ban ccn bcnbc tSnitaen 
ban Ojbonnanrien / bobat Dien afê fijn IBajefïeit 
ïefïmaïen na japacngim beetrok / foo cii ïietjjp niet af/ 
bc boojfcftteben Ulbmiraeï en tnoefïc bent boïgen om in 
iüfraengieh fijn Bofte bantam / cn fijnen Baet: bou? 
ömbe albaer be fupaintrnbcncic banbc fatten bet Be? 
bcrïanben/ toaa toe bp berfraen beeft ben tijt ban ttoce 
jaten / torba keecenbe in ’t jaet 1561. ten toeïken tij? 
bebeïtontuk sijuöa foo tod gcpacittoa^/ bat bP bn 

a By ’sko- bjjebcna bet Begcnte bebaï / ben fdben biet te ontfan? 
"enlwè koot Baet ban Jbtatm / in bet todïten bp bet fdbet 
Agente, ^oubcenanteijeeftbngefïacn/ en bem gequetm ten 
ó.oftober, ïnenfie ban öen ïtonmït en todbaren banbertïanöe/ 
I^ÓI> foo bde bem bocnïijk getoeeft ié / ja ooit ïangcr ban be boojt niet aïbet fïtaf beit bic pern n 

boïïpé / ’t todlt baet boot feet becbittett toett tegen ben 1468. 
Biffdjop ban Htceebt (namarfê genoemt bc Batbt? ’t Leet- 
nad ban <0?anbcïïe bic ’tal regeerbe) en fijnen ara? wcfen des 
banlt/ mit£gaber£ ben gecflcïnkm/ (bctoeïkc fn bidben ™lks.te' 
boot be toeflottct^ ban fuïïten boobingm cnbctjagiinvervoigm. 
gen bes boiltsj uit bien fp fagen bat fp baet bn berbniïtt gen. 
toabeniubcnconfcientic/ en ooit in ben oubebAit 
ban te morgen bandelen enbetfïacn banbentocghuc? 
tet faïigbeit / toaet af fp te meet pïactfen ban obaïan? 
ge / bilttoilb foo gtooten beriboouingen gebaen fjeb? 
ben / bat men tod opattkjk merkte / bat ben meinin? 
gegeenUns entoa£ ban attrjt tekjöm Dub gebangen 
te toojben tn ben confcicnric / geprint in ben ïtcbaem p. n, 
en betooft in btn goet/ tn bet burgen bat te bertoon? 
beten ié / bat fp foo lange bertoeft Ijtbbcn eet fn ben 
baet tegen btd opcnbacrkjk mettet baet gefMt §tb* 
ben. 

&e$niette min foo boet beftarbmacï (metten f|j? ’tvoor- 
nat) om te bïijbai in fijn aengenomen graotbrit / aïtritfteI des 

/bomt#Kardinaels 
groote onkofïen bp bem gebaat / om ben Bonink „cn ; fïeïïenbe b’eene to^cetïjeit op b’anbae/^ma feet ba?aei£gS. 

p. 8. 

b Blijkt 

ben ïanbe te Dienen / itbnfïcn betbjagen / gemetltt 
ïjp/ ombaartntod te boïbont / boden fijn inhomen/ 
babbe betltodjt enbetfet tod tottet toerrbe ban b?p? 
madbonbert butfent gouben Ittoonen / b mits ben tod 

bydësAd- bat bP ooit ten betfdjetben tijben foo bp bjteben c aïb 
iniraels bii femben ban fijnen bolfte d ben ïtonmït fijnen noot 
Bneven p^tljoont / ctt !)oc bat Iju bactom toab bebtoon# 
den ko- gen bem te bettreïthen op fijn hui^ / ten toate fijn Mfr 
nink> 20. jefieit btm miböd gabe om ïanget in fijnen btrnfï te 
Novemb. poïïjetben/ n.t bet goebtbeitigbeit bic bPöaet toe tod 
^Bydi- b^bbe. ^MttoiT^ ooit berfoebt bebbenbe bat bP ban ab 
verfe fijne ïen onbettomt inodtte ontjïagen toefen / foo bP ooit 
brieven bicnboïgenbe temeetflonbcnbem op fijn bu$ gebom 
aen den beeft / foobc?tc beeft fijn metninge aïtbtgetoeefl 
Konink, 
en onder ted|t coiittatte bet crtgjetigïjdt/ ambitie/ en onber 
anderen toiitbc/ baet af bent bc fifcad tontccbt ïtoemptbïa 
van 10. m£rCnt / foebenbe op fuïïten Ittanïtcn fbnbematt te bou 

btm alle be puntten ban fïjnber tiebt / gdijlt baet af 
it6ó. ’ nactbet tn fijn €>ojbm gdjanbdt faï tootben en ooit 
dsijnse-betMeert/ boe bat b lbinitad toctbe ontuoben te ifo; 
"2 ap be ten tijbc be betpbebte ebde btn Benuefïen toiïbe 
laLoo. inObetgebcn/ m baet na ten tijbc bet bccltfïoptiingen/ 
Dcc.if6>. toaób»beïiegentegefonbente^bootnüt/ todïte ftaöt 
d’Admi- becïin toctentoa^/ en b’mgefeteneri om maïbanbeten 
heefteenöoottefïanc/ tenctubcbpbitfliïïcnenbeteentgenfou^ 
bewint ge- be / fob bp gcDaot beeft. 
focht.noch Hotgantöe bot fïact bet Bebetïanben / ié eïïten ben 
ceweeftUX ïp / bat be intooonbtmt ban bien / bobenanbetboïït/ 
s D o' banaïïaiouDüitbbenbebbaigctoeefl fonbedingc ïtef= 
d’ondêr- befcb> t;3 en brtoaetbcts/ ban ïjen ©tpljebcn en boot- 

faten der beden/ toacrom fn ban outbbeu / boojlieifcten/ ïto? 
Nederian- njngrn/ at Botteen / bebben boen betflett met foo feboo? 
groote be-mm p7ibïlegifn / bttonbetbout ban bat todltat fp aP 
minders tyt bennen Pdnccn beüben bont bef toeeten enfolan- 
van hen ndp gdoobtit / eet fp bit bebbat toiïïm ontfangen/ 
vryheden. fyJ02 fp aïtijt gctobott tott getoeefï / gebanbdt te 

tootben na bainocgcn / ban ben reebten en ptibilcgien/ 
niet foetigbeit en geenflnb met fïraffigbdt ofte be^ 
btoanït / (gdqïi oobmit^ buetetgetooonïbïtet cnbc# 
boozlijiïct troutoc cn gdtoodaenibdt fuïït^ niet ban 
noobe entoaj»; nt ip openban* bat bet onberbout bet 
fdbet b?pfjeit/ bic Slanben beeft gebjoebt in foo gtooten 
bootfpoet. 

Cen auöeren / foo té’t ooit openbaet/ bat na biat 
bet HDoo?b <i5ob^ in ben ïcfïcn tijben toebet ié in ’t ïiebt 
gekomen / bet Cuangdie (otibet anbeten Hanbcn) 

derlanden ook td ontfangen inbenBebatanben/ aïbacr bet ft* 
van over bert aïtijt gcbïebcncngcmcrrbeit i$i niet tegenfïaen* 
blevene* bcfoobdc gtoutodijkc contrarie betboben en piarca? 

ten / ja bic berbaringe berft on^ getljoont / bat foo men 
p b 1 d' e f^t metten gtooten betbolgingni en tojeeben om? 
mandaten bmtgingcn meet beeft toiïïen uitroeien/ bot bet meet 
daetaf ee-gégtorit nt betmoiigbuïbigt ?p/ bcö genoegfantc ge? 
nige ge- tuigcuifTe gebat foo bdc buifent matto cn btoutoai pet? 
EyC de ver- fooitcu / oubc at jonge / Die foo bectlijftCti geboot 5i)n/ 
amwoor- om I]i t fupba' IBooit <6obts gcüolgt te bebben / en foo 
dingedes bde anbctc buifent menfeben ban aïïc fïatcn / bieuit 
printen taiHanbe bortroMten stjtt ont te ïeben in geruftbeit 
S IjcnDccconfrinmm. 

3W’ttocIH(|cfrt)irt>c met tram atootra afïtrct örs 

Het Eu- 
angeiie 
heeft in 
den Ne- 

fcb?ikkdbkemanöementen/bneben/ becboïgingcn en f Dat men 
ereraden / niet tegenftaenbe bet ntotrtngcn bep bolks/ ïefe het 
en toeefe ban beroerte/ todke beibe öip tenteer bet?boeksken 
bjciben / bat be fdbe ütatbinad / en Die ban fïjnber ben? verkfarin- 
be ookm’ttoerk/ fïdbentn’t fregimrat polidjk / en ge van den 
in ben faken ban ben 3Lanbe betfebeiben nteutoigbe? prakrijken 

bat tegen beoiibeBtpbeit at B?ibüegten öcp Blanbti/ ^eif^ii 
toaet inne bp ben goeöcttieren paneert metentoetbeder zijnte. 

genoeg/ en boïgeube ^ben kïkcbten bet Siigefetraen/ De goede 

betflen / uit biat btn confdentie at goebe metninge f r'ncen 
fulk^toa^befeten en becbjaeit bpben bootfj. bte ben 2n hfnP 

betïdben / bat fp meinbat / bat fuïk^bdjootbefege s quade die- 

febieben/ ont De faïigbeit brabet 3idrh / boojbeboat?naeis- 
bamtffe bené biatfï^/ tot todbaren / bun^ltant^en p- ia. 
cufle benbet onbetfaten/ boe tod in bet toaecbeit/ aï De ver- 

’t fcïbe recljit baa tcgai quam. dnikkinge 

Sa om nocb bèta eïken te btengen onba bat be?fit,re 
btoank / en met aïrcbanbc pafoonen en goeben befc g Dat men 

3Jngefetenente moegen ïeben t’buaaiappetijte/ fqpbefie,fo° 
bebbenbefekaïïanten geatbeit/ om totten obectoLteé? [en b“J' 
ben pïakkaten biet uitcecbtinge toe front bratoeaïij? müfiemen 
ken/ nodjtebncgcu/ tegen beerp?efTe©?pbebra be$ inliruftien 

ïanbt^ / be kennifPc en baboïginge bet oeeflïnke (foo dae,r toe 
fn bic nöemen) tot tocïken einbe fp in aïïe maniaen vvTm?ó 
bebben gefoebt ont aïbaet inne te brengen be beiïige (foo befie het 
men bic beet) SJncjuifïtie / s bc titannpe / ban ba tocï? boeksken 

ketoft bab^agdgk $p / moegen betuigen beHanben Sw 
ban ^paragien/ ®o?tugaï / en anbaebetfcïba on? der Inqui. 

bcrtocjpcn: rnit^gabctO W^cagon / .Bapïe^ / .IBiïanen fitien va« 
en anbae Hatibra / bie ben tegai bte babjukktnge foo sPaenien * 
menigmaïat hebben gefïdt/ cn eaiigeban bat fdben Sf 
ben nocb iKöcusöaegO fldïenbe 51311. ten naem 

’tJBeïït fp tod bed toiïben DootDtinqcn in ben jatcvan vcr- 
1549. tet eafïer obakoempflc ban ben iomnk / en afë fenTef 
boen * ontfangen booj toekontenbe Bear in be Beba? Konink, 
ïanben / tra toeïken tqben / fp met büïpe / ba ^êpaen? merende 

jaerbenmcbcober komen toèfenbe/ foo brie totj£ ge?atqu,aet • 
markt at in gegeben babbra / bat ben toe griafen toat fitien"qut’ 
te maken / cn boatb otoincten in ^‘p^iï / i^o.renfea * P. r 3. 
beet pïakkact / met enten opentïgk mbtengcnöc b’^n? Het piak- 
quifltie. j’Baet be kïacbten toaben baet tegen tafront !cact der 
foo gtoot en foo brie gebaen / cn be toaerfcbh'nïnke bet? SS abST 
betffeniffe baet uit te boïgen/ foo batboont/batkn riuf ir>-o. 
feben fpjeken ban bet ïiorankkjke JBajefïrit ©oua?hBliiktb7 
giert ban fongapm/ ais' bom Begente bet Beba?5“; 
ïanben/ (betorike bariom aïs boat in pafoone trip?gedmkt ’ 
be bp benleifet/ toefcube op ben llijkp-bag tefl!tif?aendever- 
bojg/ ’t fcïbe pïakkact toat baanbat/ betfurt / ai )nrwoI' 
’t gene bat b’Sfnqtufïtie mebc hjocljt / uitgriaten / in be S^n 
iBacnbt ban ^eptemba* / baet na kbetboirkcbaitori i Byde 
feet becbittett bïijbcnbc tegen bat ïtarbinari / en anbe? informa- 

te bencetfïenbe fuïkc ^fnquifltie en bcrboïgmge. lTM2\n. 
1 betorike baaom niet af cn keten / maa om ’t boïk gCn dier" 

nocb meet te quriïen / markten fp toebet foo bric in van Ant- 

benj'ate ir^^.aï^ betionink/ bn ober gebat bes üei - ^crPen- 
feté / Btete ban ben 3lanben toat / bariet era anbaSge 
Bïakïtact bebefngmbe be 3fnqnifltie / geojbmeett toa? van dien 

middel 
van deBe- 
gente. 

k By den Edifte ook gevuegt aen ’t voortz. boeksken. IHetPIakkacf 
beyeftigende delnquifitie meteen herroepen van dien in den jateiyyy. 
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Flakkate 
van den 
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en den 
brieven 
dat her¬ 
roepende. 

Dege- 
trouwig- 
heit der 
Staten en 
onderla¬ 
ten. 

i <68 öf/ anDcrtocrf opte fcïarfjten Daa* tegen gc^ 
1 ' öacn / hoitS Dacr na toerDe toebejroepen a bp Den €o# 

P-3bv dtH ntafc/ aïS fijn Jfêajdïdt beter onbeirerijt toaS/ todh 
tkate ben boojtfïcï ottDer ’t boïh grootcn af heer maehte / foo 

men Dacr acn mcrlïtc Dat De ïiarDmaeï en De «aBecfïeïij^ 
he met op ai bieïDai om ben bipheit te toiïïen bcröiuM 
hen / ’t tocht benDer ïeeringcn eaicn grootcn afbaï 
machte / DcfunDere ooh mits Der bcranDeringe ban 
Da rdtgicn inaïïe Den oinhggcnDenHanDentoegeho= 
men. 

2tïïen tochten queïïmgen en berbittermgen niet te= 
genflaenDe / foo bcrthooitDe b^m nochtans het boïh 
en De Staten ban Den .fècbcrïanDen feer genegen en 
onbcrbanigtotfljnre JiBajcfïcit/ en niet tegenfïaenDe 
aïïen Den tegcnfpocDcn / Die metbner/ ongcttoijfcït/ 
biorijt een foo grootcn ooiïogc / aï£ in Diat ttjDcii / foo 
tocIDeüicifec aïS beïtoninït baDDe met Jpjanhrijh bp 
Den tbien jartn ïanh/ foo bielen fp feer getoiïïig in ’t op? 
brengen ban uitnemenDe groote fbmmen ban geïDe/ tot 
onberbout ban Dia/ 23p miDDeï ban Den tochten / en 
Den grootcn getroutoen Dienfien / ba tSeacn / <£Dde/ 
OBcncraïc Staten / ©afaïïen en onDafaten DcS Hants/ 
^ijne JBajefïeitaï^ Doen berhreeg foo grooten bicto; 
rien en foo cerhjhen einDe ban foo ftoaren ooiïogc/ 
toaer en tnffcben ooit tocrDe cenSDeriS genoeg Dooi 
Den binger geflen / metten Chiifigdoobigcn / en Dat 
teiecDai manDaten en berboïgingcn toat nagelaten/ 
ooh Der fypbett en religie Des boïhg meer gepaffeat/ foo 
’tfdbcDcn€uangehfcbenf5?eDihatien fea toegcDaen 
toaS / toaer af bet getal binnen miDDeïen ttjDe foo ber? 
menigbuïDigDe/ Dat mat hïeaïtjh mahte / Dat De Sn 
qnifitieenheaffebabolgingen niet toeDcr op gefleït en 
te tocrltc gclect en fouDen hunnen too?Dcn / fonDer 

b Dat men ’t boïh ongcttoijfcït in oproerte te Doen homen ; b te 
ïefe de ge- inca Dat ’t fcïbe bem fulhS bctroutoDe in Da gocDertic; 
pr ntte 'der renbeit Dcjs !tomnh£ / en in bot gocDcDicnflcit/ groo 
chnrtenen ten fcbattingcn en getroutoe toeïbaDen / Dat fp ben ïir- 
desLants,tcn Dimhcn Dat in bcrgeïDingc Da feïber men ben 
aen de pooiDane Dacr meDe niet meer befahen en fouDe. 
|r0°°henn IBacr hojtS Dacr na bonDcn fp ben beite ban Dia 
geprent bertoacbtingeit/en toijt ban Den betroutom Dat fp Dooi 
gebedt tot hpn gocDc Diaifïai hoopten neffcnS bennen $zince ber 
Godt- hregen te bfbbcn / mitSDicn Dat De ïtarDinaeï met ftj; 

nen aenbanh/ om te bcbcfltgcn fijne boobeerbjgere- 
v T(j giaingc / en D’onDcrfatcn beeï te berDznhhen / De goe; 
De nieu- De Dienfien Den ingefeten neffen^ Dcnïitoninhfootoifie 

tcbcrDiacicn/ Dat bp booi fljnbertreh ejuarn in miS 

p. *5- 

De oog- 
luikinge 
metten 
herden 
Plakkaten 

KanDts I dDaer toe fpïieDen natfjtan^ booi aïS Doen j r<58. 
DenfacljtmoeDigailttoninh niet ni honfïen getomgen/ dDat 
boe tod fp fcDat noit afgelaten cn bebben ban Daef toe men fie 
teraöcn etifrohcn / en bet tS tooitoacr toeï te belton}boeks- 
gen / Dat fp aïS nu Dacr toe De fahe gebjoebt bebbm / ge' ^"gtc;en 
tijk men etïacS bcDcnSDacgS flct. rot van 

<0oh DeDtn De gaierale Staten Dc^ HantS bcrgaDcrt/ Rooien 

n cffcnS fijn jBaieflcit foo bdc Dat Dc^pacnfcbe hrijg^ ontae^t- 
ïieDcn Dacr na uiten 3IanDe batrohhen / tegen Demebpn 10 , 
ninge ai buiten De bopepefer ffacier flactsluDcii/ toaer dienars 
meDe fp beu feïben in Ijen bïoctDoiflig en tirannig booi en foekea 
nemen bonDcn feer gchrenht / ta noifahen ban Den ?c^n ver- 
tochien fp lieDeti renen baet en afhetr aen namen te- deT 
gen De fcïbe generale Staten / te meer ooh Dat fp biccS; staten. 
Den Dat De fdbc ccnS moebten Datïtcninh homen te 
ontDehhen/ en bertboonen De groote onDicnfïen biefp 
ÏieDcn om bucr eigen toaren DotnDe flfnelBajefïeiten 
Den ühanöcn / in Der burgen / Dat fp feDert aïtijt jfeto 
ben belet en omgefïooten bet bcrgaDerai Der felber ^ta< ver- 
teu/ Ijoctod ba feïbe na bet ooiD'ceï ban cïhcrlbh / toaS de?stantfL 
bet eenig miDDeï en rcmeDic tot booiöeringe ban Den d’eenig ro» 
Dienfl ban Den lltoninh/ en betoarenïfTe Da HanDen / medie in 
gelph in fijn pïaetfe nacrDa betoefen faï tooiDai. den noor‘ 

Cen fcbeiDcn Dan ban Den lilonmli baDDe De ïtarbi ,nDT/n^r' 
narïtocï toeten Defahen fuïhS tebdijben/ DatgeDue^ VanParme 
rctiDe fijnte B5ajefieitS af toefen / Den narm ban Da Regcnte 

boogfra autoriteit en léoubrrnante Generale fouDeGeneiale- 
gegeben teo?Den acntfiBe-B?outoe De Jftrtogtnne ban 
Panne / (f c. (alp Doen luttel henniffe bcbbciiDc ban 
DengeïegentbcDaicnfahcn Der^eDerïanDcn) imtbp; P- J9- 

fïant ban eenen 0act ban Staten / in Den toeïften toer- vanesn^a 
Den geffdt (mea tot eenen fchtjn Don anDctflnsj ccni- pro forrna 

ge ban Den grootffen ban Dat lanDc) macr Dat in Der« wege 
toacrbeit en metter Daet De fcïbe ïtarDinaeï met fijn dénSKar 
Creatuae De picflDent ©igïiuS/ fouDet aïïe regaen dmaei« 
en Doen foo ’t ïjnn fouDe bdiibeit / tot tochten cinDc fp Prcüdent. 
ttoccahecnc inganh baDöcncn pieflDcerDen in alle De 
DjpboogfreïfaDcn Dacr anc’t heel 3Iant binh/ tc toe? 
ten in Ditn ban Staten / ban jfinancien / en ban 
rrrten/ in tochten ttoeen lefreti geen ban Den aiiDaen 
ffaDen ban Staten toeganh en baDDen / boctod tot 
grootcn aebterbed ban ’tgemein befte fulltS gebucr- 
De. 

ftO’tSDacrnatoerDe opoibaer’tgcne fp aïDuS ncf- Inbre«- 
faiS fijn jBajeffcit befteïten baDDen / als fp De feïbe re? iiSchop- 
foïutie DcS fioninlts bp ben onDa eaien heiligen fdjijn/ pen. r 
macr met een cjiiaDe metninge berboïgt / toiïDcn tc toa« we BiC- Vnj4Vu,ji _ 

dommen, pcitroutocn tegen fijtie onDcrDane fonDer eentge benne he fleïïcn / al 'toiffen fp tod Dattet onmogdijh toaS/ 
fide!T!n- fdjuït. ®er ooifaïten ban Den tochten bP Doo? bttiii' ’t fcïbe te boïbiaigen fonDer ’t boïh te beroeren en 
neminge gebat Der feïber spnDer quaDcr Dienaar b^ni liettop^ 
der Ab- maften / en foo bde in ’t hooft fielten / Dat bp bertoihig^ 
de wjeedeÖE in ï)En gebonDai piaïttjjhcn / ban nietttocn 23ifDoim 
vervoigin- men / toaccacljtige inlncnginge Der /jfnquifltictt / ban 
genzijndeöctiinnenemaibanDen^bDpcn en ban Den febapen 
ware oor- prcfc0ïgcn Der ISÏalihatcn/op’t feit DerScbgien/toditc 
“gevolg- fahai5ijn gctoceft De redjte entoaeracbtigc ooifaheu 
de veran-c ban Dm nagcboïgDcn onrufïen / toegehomen aïS men 
delingen jjc fcïïoe plat uit ïjccft toihcu te toahe ffdïen / boïgcnDe 
ften°ntu* öcr booif5. rcfolutien bp Den UtarDinad en Den fijnen 

baboïgt om tc bafaDcn ben eigen ambitie / giaigbdt 
oiDominatie/ Die todhe ooh Daerom metgocDercDe^ 
nc beïjooiDen bdafl te tooiDen / en niet De boojf5. ïf eer 
^Dmirad noch anDae. 

IBaa alfoo f n ÏieDcn tod toiflai Dat mai ’t boïh nitm 
mameer met fijnen toiïïe Dacr toe en fouDe hunnen 
bioigcn/ fraiten fp Den iioninïun’t hooft / Dat bh tc 

nink. ver- * fijnen bettreh na^paenjen in’t3IanDt fouDcïaten 
thonende fijn ^paaifcbc lilfjjgSboïït / om Daa Dooi tebcDtoim 

gen met getodt De gene Die uit hracbte baii hen ]diibb 
ïegien / ben Dacr tegen fouDen Deren fldïen oft Dacr ober 
Magen/ Dat oohhmreisonniuhjherl)oog!jeh niet en 
bctacniDe/ Dat bp bem fouDe burgen en onDabouDai 
De contracten/ gdoo’tcn en eeDcit Den 3lanDe gcDaen/ 
maa bem De^bcbooiDe te Dom ontflaen bu Den PauS/ 
feu booit oiömcren en’t3lanDt te Doen regeren na 
fijnen toiïïe/ ja raDen Dm ïtoninhoaït Dat om Dacr toe 

spaenfche tc gcralicn / bp Dai ïtop fouDe Doen af boutoen 
fodnete hai Den nieefl-menigte ban Den grootflenï5ceren cnöa 

c Dat 
men lefc 
’t boeks- 
ken ge- 
noemt 
kort ver¬ 
had , ge¬ 
ld nden 
den Ko- 

den weg. 
om d’on- 
ruften te 
verhue- 
den. 

* P- 17' 
Den 

vont en 
waerom 
men de 

houden faïïcn De^ ILanDtS / Die ben aïtijt baDDen betoefen ftefc 
derïndJn’ ÖEljberS Der bdoofDa ©ipb^it en ^libjïegicn DeS 
| Waerom de Kardinael en andere verdrukkers hebben geldcht de doat der 

gtootfte Heercn des Landts. 

’tÈant te bebeeben/ ’ttoeïh fp febenentefoehenom 
haipiobjtDaameDc teDocnc/ cnDaernaalDacttcti* p. 20. 
rannifcren na bai onbcbooiïijïtc paffien. 

^ebeebarmge beeft ooh betoefen boe grootchjhDat Het in- 
aïïe De jngefetene DeS If auDtS / ban toat flaet/ guahï Abdvepdet 
teït oft religie Die toaren/ hebben gemo.it / gehïaegt / en y 
ben beroert als men metter Daet aïomine beeft toihrn 
imietoengen Die nietitoe 23jffdjoppen (en onöer Dat 
öchfel ooh met eenen Die gcbaettc en onbaDiagdijhe 
Snouifitie) en Daa en bobai om Die rijh te maften (om 
Der t getal ban Dni tochten De liarDmad / De 
Dent/ en De benne/ ben eigen baïangDc grootbeit en 
gierigïjejt niet enbaDDeba*getm) toiïïai tiinemai en 
Den befltter^ afbaiDigmahen/ foo grootcn getaïbau H,et ,ftraF 
?lbDpen en fDicbniDen ban foo grootcn Snhonnp? °enderU" 
firn / enbobenDientoihai nagcbolgtenonDcrbouDcu Plakkaten, 

hebben in aïDa flcaffigheit / en fonDa eenige brrfue^ 
tinge De bïoi Digc biicben / brbeïen en geboDen / aï jjaD? 
De DcütciferïijheJÉajeflett tn ’t openbacr oiDmercnDe c B>'Erie- 
fecr flraffe manDaten bp feerde^ieben Den itohtCï denKdfer 
rat toegeïatai het berfüeten ban Dien/ etodhe rnoi^/.imiü. 
ruigebermeaDcrDc aïSnien fagDat Dooi geen hïad> Jw- 
tai oftberthoonmgen Dacr tegenbcrflcn en toerDe/ foo p 2l- 

bde geloofd haDDciï Defe bcrö.’UitucrS getoonnen onten De ,voor' 
ïionmh en llegente. ' ^ gS£n 

Sn Der bucgni Dat men ban Dom af tori merhte Dat zijn d’oor- 

DooiDefefdbebooitfleïïcn/ Daabpgebnegt Den gcne^faken van 
raïdi af heer Die eïh ban ober ïahg baDDe tegen Den t-1-aet' 
ïliarDhiacï / f en De fijne/ booi hanDen toaren De touch' tho°nin-r" 
taienopcraticn Die fuiken nteutoigbcDen enberöinh= gen daer 

hingen gemmiïnh berhnapen / en Dat terflont metter ^f.esnCTdik* 
Daet Daer uit een generale oproerte en commoneöeSdael34' 

(G) bollig 



5^ Byvoegfèl van Authent. Stukken, 
1568. boïfi0 fbiïöc tjcüoigt ïjebbcn/ en toarc 3ijn booigmo; 
ainFcbr. men contrarie optooipingc niet berïjouDen tooiDen 

M62' 7 nl gcfiifpeiiDecrr / Dooi Dim Dat boben Dm generale 
bveefan-2 hïacfjten Die mm alom ïjooiDe / ooh Daer tegen bcfoit^ 
ten en re- Der bettooningcu cu berboïg ncffcnP fijn jDajefreit in 
cmeften. ^pamgim gcöacn toerbe / namentïijh / bp Dm Staten 
ven'üan 25?abauc tegen ïjet incorporeren ban ben BbDpen/ 
den Admi-a en Daer na bp Die ban 0$nttoccpm/ tegen D’inne; 
rad aen bimgcn ban Den SaifjcïjQp en Dcc ^nquifiticn / en 

bao:t ooh bp De llegcntc en ïrïabc ban Staten / insge 

1 den btjfcu en tnieben/ niet aïïeen op tc^ncojpoeattebau Dentptban Dee booigacnöcc oo:logm/toap ïjet getal ke toeve- 
iy6y- Den 2lböpeu/inb:cngcn Da- SDiffrijoppcn cri 3nqirifitic/; Der geenre Die ’t toooib <6oDp foefjten ten crcmpïcban laten.0 

maer ooh acngacuöc De ïjetöigïjcit en boifcpicDeu ban aïïen ïjmnen gebuccen )bo bcrmmigbuïblgt/bat ’et on- p- 26. 

den Ko 

Defêinb. bjbë ooh bpbe grool-e ban Den llanöcb te meer fïonDen 
ï;ói. foometbnêben alp Doo; Den 23acnrcï)ccre ban Btou; 
pag. 22. tignu / bL:ocbct ban Den Köimrari / en Daer na Doo: Den 

c in Aug. jjaetpljcere ban Der Éegcnte iftriiicntcros c en epn; 
den iare beïijii bp gacöer ineniorin! ben ï)ecre <6:abc ban <£eg# 
ijör. nioiit/d :3a och noclj Daer nacbptoeitreffeïijiteeiD' 
d In 

Tarc i;6y 
De fein- 
dinge der _ _ . _ 
Groote na foo grijaetten patenten en berboïgtngen / eenfa 
spaengien. inciitïijft om te moegen bergabrren De <6meraeïc s»ta; 
dinaeisKar"tcu 0111CP bric fahm rcmcDie te binDen / en acngaenDc 
quade meer auDer faben Dacrinne noot toap te becfïen / toacr 
voordel- cntuffcljcnbconbctfatcn (jen ganffchjh bectroofreben 
1cn- j op te getooonïïjhe goetfjeit Dep Uontngp en baffriijh 
hem door örixoutocbcn Dat fijn IBajefïeit beeï eer fouDe genegen 
verfchei- toefen ïjeii te bttegen om met een foete toeïatinge te ‘oer? 
den Brie- (ram ten bcöingm en gmrgentljcDcn fïjnber getroutoe 
roemt' onberDanm / fonDcrimgc in eene fo boeï gcfonöcerDc 
beeft, fabe/ Dan om ten oprngben en baïfcïjen acnbiengm ban 
f Bybric-^nen ïtaiDsnari met fijnen acnïjanft Doo: Dm tneg 

at" Admi-0315 rigmrcnfrraffigfjeit / fijnen gcijootfamen bolfte 
rael aen oopaiie te geben ban te bcrimnDefcn oft af teer m ben 
den ko- geluoonbjfe gG:tï]rrtsgf)ei£ / Doo: een toanijopc ban bc^ 
Decêrnb ij ra bcrDmüt bmDmDt’/ntet aïïem tegen ben 
i;6r. en PiMegfeu / inaei; balt tegen De^ rioningé beïoftm. 
22. Meert. 

berbncDcnfogrootcntoaetfcbijnïijïien jammer/ D’törilft i f68 - 
Daa-en-bobm Ijebbm bertoont De ipcaftftcDm ban ' 
23:abant /m De bier ïcDen ban ©ïacnberen/ De Staten i^By hVa 
ban karnen enanöcre/ m Daer na (afé ’t aïnietenvertoonin- 
fjicïp j oo.'t een grooc getal Der <LlDcïe Darirom ffamm sc °vergc. 
becgaDat/ bcrfueitmDebjp te blnbcnbau Det^nquDf^6"2?; 
fitten/ en Dat De Jdiaccaten bjerDen ba*fuet en gefielt na die nainals 

Den loopenDcn tijt/ bg aDbijfe ban De generale Staten / geprent is. 

geïnïi Dep' naerDer m fijn plactfebermaent fat too:Den. rccfy J‘en 
4 ÏDct ip ooit boonoacr eïhen ïtmïijlt en niemant eetiD v.->nUf. ACPr 

gcïtennifTeban De fatten Dep Slantp Dom getjaDtljtbs if66. nae 

benDc en fat hunnen getoocïjcnen/Dat en fjaööe mm ten s^mt- 
feiten tijDe niet gefeïjo?fI foo toet De ^nguifitie alp Bcc; houden0p* 
botginge cn tjoope gegebm / Dat mm ho:tp De <Dmcras der vervol- 

te Staten / fouDe bergaDeren/ ’t boïh terftont alom ginse i® 
oproerig getuo:ben fouDe fjcbbm / » toant geDtirmDe “rct0|rr°°' 

ij62. 
p. 2 

g By 
tranfacaen 

IBatx naDim fjet bollt na een lange bcrtoactjtingc en 
pDete fjopc ip getoaer gc'mmDm Dat De boo:f5 JiarDinaei 

3* CDie’taïregeerDe foo toet p:efmt5tjnDc aïpabrmttoe; 
{ “ fesiöc Doo: De fijne e en Die met en focïjtc Dan aïïe fahm 

dacr*af te- in ’t bertbcctt tc fielten om fjem fcïben te to:ehm) nef= 
tegeir. fenp fijn .iBajtfirit foo beïe IjabDc boeten tc befielten Dat 

h in den Jncn rcu pcrfccijtic ontLifïiugc narij ter nooteïper ber 
A“ fritcringe niet en beeft hunnen getahen / maer Dat mm 
cn te vo-5 ‘ ter contrartm aïtijt boo:t D,:onge/amgamDe Defen ?3if= 
ren. rrijoppm en innemingen ban Dm BbDpen/f en Dat 
Renionen Die ban 23:abaut Ijen “llböpen IjaöDm moeten beb:nm 
drancien met groote fotumcn ban pmningm. s 3:npgeïijïtp Dat 
der staten men Dien ban Hlntlbapen focïjteonbntrijtbaertemas 
van Bra- j{cn oogkipitingc fjen toegefeeth foo ban Da* 3ngui 
t De refo- fitten alp .Bitfrijoppiii/Ijen loüloiDc onörrloo’pen Den 

ïutie des <li:itpbspDom ban jBerijrint i (bu Den CacDihaeï tnge- 
Konings fiol'tt) SDobcti Dim Dat mm noeit cnïtonfi bertna'ben 
dès^aérs cni^gc bcrftutmgc oft brrfcheringc ban Dm groubichj# 
i j6y. ver- henbcrbaïgtngen/m Dat ooit geen begitaem rcfaltitic 
kondigt tiorij fttïhm remcDic alp De Itrenltte berljeifcljtc in 
onrutte” ^PacuS*cn tecrDe gegebm / en in ’t bcfunDerc foo 
terdont 0 hit alp ten langen ïefien oba-guam en getueten 
nagevoigt. tucrDf in ’t cinDc tbanörn :3are ^h^.ai bcginfri ban 

p. 24. 1566, öc uiterlijhe refonrabr erpjcffc Determinatie en 
Bydeiüufcbep ïionnigp k opte boo:frij:ebm puntten ge# 

Ijeelïjft comrarirDcr jjoopm Dihtoiïp gegeben en Dm 
nmgs cn berloarijtcn Dep bomp enDe ganp anDa-PDanbegrie^ 
derkegen-gentljeit Dep tijtp ba:ljeifrijtc ^ te toeten / Dat foiiDer 
te gevuegt mccrDacf op tcljanbdm / men fouDe moeten toriaten 
«n antr-'n*23if?HjOfjpm/ cffcctuerm Die^nquifitie / obferbcrm 
woorde. Ij ct Concilie ban Crmten / en fonöer eenig beranöeren 
Dewanho- crccutfrm na Ijen n'gmr Die ImecDe piarcatcn (ter ooi- 
ruice dcT ^an hm toeïhen em cntaïïijhe menigte Der goc> 
volks door Der onDerfatm jammerlijh benuooit en eïlenbigïijh 
de inquid-gebfeöen i'oarcn) §>oo befionDe ’t bolh Doo: cm toan^ 

'nf Gehoopt ban nemnieruiecr Dep betmiifTe te gehrtjgm / 
vervoigin- f00 te moicm cn beroert tè tooiDen / Dat men enten 
ge. “ aïgemeinm oploop boo: loogen fag/ J cnlfaDömDe 

1 By de aBoiiberumrp / Itiagiflratcii / C Dei en en an'oere befte 
brieven ban Den boïïtc genoeg te Dorne oni met frijoone tooo:^ 
2-enteaen öcl! cu Uc'c flocösc Ö^pcn / Ijen te bcrljouDcu eubcrijuk 
den Ko- Den/Dat fn De toapmen in Der Ijant niet cn namen/ Daer 
ning, &c. nebmp ooh aen D’anDer ^ijDe Der Begcnte / en te fiobc 
-Akf-n, nengcbcubcbmacnfïacnbcnnoot/ op Dat in tijtp baer 
dén dij 1 hi berfim en ’t boïït eenigfiup gepaent torrDe cm te 
vau Brabant, d’wcjlt is iy66. na den dijl des P\ijks cn van Romen oft gemeinen. 

moegcïijït toap alöaer langer tc pïegm De boo:f5.onbcr# « Datn«n 
Diageïyhc berboïginge en Snquifitie/ ooh toap ïjct bolh Soeksken 
alominfiilhm toanljope cn miptroutocn gebiogt Doou: genoempt 

foo bele nieutoigljcDen/ quelïingen en lirohmgen IjmDer Vertoo- 

bipljcit/ Dat mm ’t fcïbc met langer en honfie toeerljctu ^"gl“cn 
Dm / fonDcr hm ter fcïber uren te Doen gebuelen D’effect Jng op dc 
ban Der berïangDcr berfuetinge en naelatinge. requefte 

iBei ip toacr Dat binnen eenigc marnDcn Dacrna alp d« Edele- 
mm getoaec toerDe / Dat Daer geen gctoach en toap „ouweT 
ban’tbcrgabcrm Der generale Staten noch ban Der der Edele 

anttoooiDm Dep ïioniugp opfoobrïebcrtooningcncnen d« se- 
m fitlhen noot Dep 'Cantp / en Dat men Daer-en-bobcu mcmte- 
Den Beerm m CDcim De booifrijieben Bcqucfie ober^ 
gegeben IjebbenDe/ toonDe een qnaetgelaet/ DjeigDc 
mbeïcbafimfpeelDe/ ^n.sgeiijhp aat meute bele fic? 
Den niet en onDerfjielD De beloof De fcljoifinge / maer 
eben tocï Dc Cljiifienm becboïgDe / Die ban Der religiën 
Dcpbcrbittert o begonfim aen D’cen srjDe alïenphenp v°®y J 
mecrenmeertebertoonenifjenbcrgaDcriugenen pieDh gen dier" 
hatten/ja ooh Die in bele pïaetfcn te boïgen en betfeherm van Reu ■ 
met aïreljanDe toapmen tegen aïïen oberïafï/Cn Debet; s,cn- 
pïirljte CDrie ter ooifahm boo: berijaeït cn beroert toe; 
fenDe am D’anDcr jrjDe / t’famm Ijm te beraDm p opte 
miDDrim ban te moegen bafchetm fo tori {jenpetfoo? 
nen en gocDen/ aïpDemfïcen onDerïjout Dep llantp. 

^aer na ïp gebuect Dat cenige boo?ïjouDenDe eenen Het dor- 
ongrfrijihtcnubcr/ ooifahe genomen m ïjm berfïout rme" d« 

p.27. 
p Byhen 
;eprinte 
dacht. 

brieven 
des Ko- 

:nopgetoo:pm ïjtbbmmetïjuïpeban brie bioutom /bccIdcn- 
unöerm/ gepuffel en bolhphcn ban hïcinDer fïoffe / tot; 
ten aftooipeu cn bernirim ban Dm beeïDen en o:na; 

| menten In Dm ïierhen / riïoofleren en riapeïïen alïe ïjet 
| ïanD bp na Doere / niet aïïeen op ten loipen en toegen/ 
I maer ooh tori in Den goeDen en grooteu fïeben; <3m ïjet D accord 
torihteberïjueDcnenDaerintebcrfjm/ op Dat Debet;kléien1! 

I Derffeniffe Dep ïantp en em Decrïijh bïoetfroitcn Dep q Byden 

bolhp onDec inalfianDerm Daer uit niet en fouDe bol; vcrdtase 
gen; &00 ip De ftegmtc bu aDbijfe Da* Cioote ci\ 
Den oberhomen metten berpïirijtcn Cöelen <i Daerbp en den 
oogïnihinge toefeggcnDc totten piehingm in Dm pïaet; bri« e» 
fm Daer fpgeDaentoerDen/ brfjouDeïijlt Dat DicfouDcn^heit 
geljouDrii tooiDen fonDcr toapmen / en Dat aïïe booiöc; gedmkt 
re onbrijoojïïjhïjeDenfouDen belet tooiDen foo brie ïjet en in 
moegriijh toare: 3nógcïijhp Dat Dc feïbe €Drieiilet’sPr’n,rcn 
acïjterljarit en fouDe morgen toefen ter fahm ban ljm0ok sge-n 
ba*bont oft obergeben en InljoiiDen ban ïjcnbcr ileque- vuegt. 
f re. Cn boo:t hebben Ijen beïe foo tori ban Dm berphelj; p. 2 8. 
ten Cöcïcn alp ban Den grootm (en onDer auDcrm ooh 
Deboo:f3. ïfccr ^IDmirael) bn laffe ban Der Urgente 
ge-nnpïoiccrt om Dc onrnffen aïomme te ffiïïm/ aïDaec 
totten gemeium bieDe mahcuDe bp manïere ban p:obi; 
fxe / mboïgenbcömbooifë.ahhoibe/ bcrfcljriDm/bcr; 
Diagen / geïijh Den ^Dmirarl acngaenDc naerDer acïjtec 
berhïeert faï too:Dm/ ïjier mcDc ïjet boaiDer berïjael Der 
griegcntljcDcnDrpSLantp/ ïatmöe/ temeer mitpDat 
Daer afbiecDe re tooit bermaent in DcrbaanttooaiDin; 
ge Dep $?ecrm ICmncnt ban £>racngim / Daer men liet 
feïbe ïcfm mag. 

JBaer Defm ahho:D niet tegenftamöc Ijeeft mm aïïe 
mibbeïm geforljt cn gcboDeu op geboDm uïtgegebm / 
om te bcrDiijbcn Dc Religie Die Dcc 0oomfrija* tegen 
toap/ en om ïcoflqh tc hamen tegen ïjctmyouöm en 
Der toeïatinge ban öm booifj. ahhoiDe / bobm Dim De 

bergas 



Tot de Hiftorie van P. Bor. 53 
icó8. bcrgabetmgebanbc<6meraïe Staten niet aïïcenïijfe 

berttofefeen/ mart Dat erger iö / ïjebben De qttabe fijne 
IX^ajcfïcit De fafeen foo toeten aeu te geben en te babit? 
tornt/Dat Dc feïbe geffoaten ïjaft/ Daet in te berflen 
metmadjtban toapenen / toaet uite omaïfejfeen beïe 

pag.29. ongeïuUGgeboïgtto/ toantbetSantiéaïïméfeenébol 
Des ko- fonjgébolfeé tooiden/ (jetgeniem boïfe ié Daet tegen 

foTutievanbfctehpaccopgèfïaoi/ De fïcDcnDic niettafïontgar? 
met ge- nifoen in 01 toiïben nemen / 31311 D’een boen en D’aiiDe? 
wekinhet^nabei’ïiïeett tebeïïe/ beïegert en t’ondabiagt / beïe 
bntte ko- (j^tfiojtetto en moojDené té ’cr gcboïgt / ’t Sant is 

becDmfet en bcttouefï/De <£Deïe ïjebben pen eenébecïé in 
De toapenen bonDen om (jent te bcrfcfecrcn / en 51311 bet# 
boïgt/ betfiagen en geDoot / De <£ïj?ifïdtjfec ïXdigie met 

D’onge • bucten belijders is berjaegt en berDjeben. Cn cinDeïijfe 
lukken m pïaetfe ban Den ftoninfe / Dien men Daet batoacïjte / 
IX foo tè ’ec in ’t Sant nomen De lf atogc ban ^lïbc met 

ccn©cecferacï)tbaiu%>acnjaerDcn en 3!taïianen/aïé 
ütaptiein/ en Daet na ooit aïé «Boubemeur Cenaael 

Des Her- ban Den ftohhtït ut Den fcïbcn SatiDe/ foo ïjy ïjem feïben 
togen van g,, tijbcu bafeïeat ïjeeft / IDicné tojeetïjeit foo groot en 
koemfte openöaer ié / Dat ïjet noibeïooé toare Daet af bermaen 
metten te maïten (emmer niet pier) Dan boot foo beïe ïjet raïten 
Spaens cn becfcïjooncn mag De tegottooojDige falie. 
vouiss' ^e boo’fcfjteben Ifatogc om te boltocngcn ’t gene 

Daer toe ïjy toaé ïtomen / en Dat ïjy metten ütarDmael 
p * o ban ober ïange ïjaDDen gefoefet j te toeten Den Staten / 

De weet- Handen/ Steden/ en 31ngefetenen te benemen aïïe ïjen 
heden des bjyïjedm en pjibiïegim / en Die te brengen in De uiterfïe 
Hertogen a (ö’tudfe fy t’ongdijfee ïjeeten boïfeomcn ge? 
VanBiijkt Doou:faemfjdt)cn aïDaer b’ndtjfe te regeren en tyrannife? 
by den ge- ren ober Den menfcïjen en gocDen na fijnen appetijt fou? 
Dtinten öec rccïjt en bonra'é/metr Dan in byanDen oft getoonnen 
boeksken ^anDe / jae ooit om eerfï uit te roepen aïïe De gene / Die 
fchroom- fijn bootgmomm tyrannye / berDjufefetnge / roobinge 
lijke ver- cn confïfcatte fouben morgen beletten (IjcbbcnDe te fïj* 
tjordeeien. nm pettrefe uit ^pacngim geïtregen b?ne en bolle 
nèmen°r" macïjt om in’tSant te Doen cn te maften al ’t geene Dat 
van alle de hcmfouDegoetDunfecn) irjeefe cafïen boor al / ja eer 
groote te gy in ’t Sant ïtomen ié / in fijn gemoet beroozDecït en 
vermeien. tcr goot gefctjiltt alle De meefïc IjoofDot en grootfïe Xjces 

ren ban Den jfteberlanben / Die om pen gcooten biotjfïcn 
Den ïtoninït cn Den HanDen geDaen / by Den intooonDcs 
ren toeï geaeljt en bemint toaren/ nt De opinien ban Den 
toeïlten (ter contrarien ban Den ïiarDinaeï en fijnen 
creatueren) aïtijt meer ïjaDDen gotegen getoeefl tot fne? 
tigïjcitDantotflrafigïjeit/ en meerïjen getoont booj 
De bjyöeit Der onDerfaten pnbiïegicn Dep Hanté / cn om 
Derïjóiit ban Den contracten / Dan tot bcrDmMttngc Dcé 

p. 31. boïltp/benemen Der pjibilegien en obertoeDinge Der gè^ 
ïooften/ cn in fumma Die tegen Dep ïÜarDinaeï^ qnaDe 
boo?tfIeïïen ÏjaDDen Doiren fe^en. 

üoe toeï nu ïjy boïgóiDc ’t feïbe fijn bïoetDozfng boo^ 
nemen/ gefloten ïjaDDe aen te taflen (onDer D’anDere) 
Deïjecreucö?aboiban Cgmonten ïtoonie (ban Den 

b By brie- toelltcu ïiocljtauo Dc ïtonmlt by bneben b en anDerflnp 
RuyVGo- totten ïcflen toe aïtijt ÏjaDDe getoont toef gqwyt tetoe> 
mes in fen) Die ïjy beiDc te fljnDer aenïioemfïe in ’t Ham bonDe 
Apr. 15" 67. cntoifre ben ïiarDinaeï niet lief getaeï te toefen / (Den 
MesinSn" ^eeren ^inccbanOracugien/ enX3:abe banJ^oog# 
ij67. J ’ flratcn sijnDe abfent / Den eenen in fijn töjaeffeïjap ban 
Het ver- .jSaffou / om fouimtgc fijn affairen / en Den anDcren 

nekken UggcuDc gcfjuctfl te doelen / Den bier feerenen ïjoof- 
van den ben ban Den bccpMjtm «ÖDeïot / te toeten / Den Eby; 
grooten ï)cere ban 232cDccocDc / en De <6:aboi ban BafToti/ 
Hecren. 25cccfj, en ïitiïciibo’g / ooft in tijtö batcoftboi tocfoi# 

Dc) sJr5ocïjtnnofotoauncerfootoeïD’eene aïé D’anDetc 
ban Den feïben X|ceten / ïjem in ïjet inneïtomen Dcé 
Santé tegen geïtomen^ijn omïjem aïé JütaDtïjouDrr 
Dcé ïloninïté De bcïjoozïijfte ecre te betoijfen/ foo ontfing 

P • 32 • ja bcrfeïterDe ïjen Dat fijn BXajefleit eïltm ban ïjen feet 
vdnfthett bf tcoutoDc en beDanïtte/en ooft ïjem beboïen ÏjaDDe/ Dat 
des Herto- hyïjimDcr raet cn bcïjuïp gebjtuiten fouDe met beïe be- 
§en van ïcfföt en fcïjooitc piefentaticn/ berïiïarenDc ooft b’ieben 
AIve> ban Den ïioninït aen ïjen te ïjibbai / ban geïijïten ïjaDDe 

coït Dc fdbelfcrtoge te boren fecr tod omfangen De gene 
Die cïfe Der feïbert}eeren ïjem tegen ÏjaDDe gefonDcn/Doo? 
Dctocïïteïjnïjcnooïtfrcr ïjcrteïp tjaDöe gefcïjjcbcn. 

Hatcnöe Dan booi aïs nu ’t feit Des büojfeïjjebrn Xjec^ 
re ban ^gmont ( Dictié onfdjuït ooït gort om boen 

toare) HengacnDeDcn booifj. (0jabeban ^oonieDie x 
quam tot Eocben Den boo’fj. ïf citbge groeten / De tod? ' 

fee na beïe; fcïjoone engoebe tooo,?Den/ pjefentatien en 
aïïe mr.iïijit onrïjaeï / ïjem fciöe Dat ïjy aen ïjem b’ieben 
ïjaDDe ban Den Üontnlt/ cn begeerDe Dat ïjy ïjem tot 
23^ueffd fouDe toilïni boïgcn/Dacr De feïbe toaren in fijn 
feofferé/ Die mm aïDaer fouDe openm. .ïlBaer fijnen 
grom toas in Der toacrïjeit om ïjem aïDaa* in Dm fïrife 

ïtmieDcéïbcerenX3wbenban jDncnar fijné .^toageré P- 33- 
obcrïeDcntoaé/ toacrom ïjy ban Dm ïbertogc oozïof 
nam om Den feïben te gam bertrooflm/ b’todfe ïjy ïjem 
aïé Doen niet m Do,jfïe tocigcrm/ om fijn qiwct ïjerte 
niet te bjoeg te ontbefeïten / foo ïjy ïjem noeïj niet jfïarfe 
genoeg en bttdDe/ en om Dooi f ulit gebcinfï betroutoen 
naDerpamin’tiictte ïtrijacn / niet aïïcen Den feïbm 
X?ccr HDmirad/ niacc ooft Den oBjabcbau <iègmont 
cn anDcte Die Daer Doen niet cn toaren. 

3lac omDcnfdbm <£5:abc ban ïfaonte nodj beter te 
bebuegenenaïïeacïjtetDenfeente benemen / fcïjjeef ïjy 
met eenen eenrn pnefaen Deé feïfé ,§toag et/c ïjem (ba? ,c. ®ydct» 
benDctrooflingcncn p’efmtatien) bootfjouDmDe Dat fchrcveif" 
fey De fafeen ban Dm ïf ecre ban X)oojne aïtijt feer ÏjaDDe te Loevea 

ueïjcrttcneinDc/ De ïioninït ïjemcmigegocDebergeï?22 Aus- 
Dinge fouDe Dom/en Dat fljnjlHajefiett ïjem ÏjaDDe bebo?1 ;67‘ 
ïm Den feïben te frggen Dingen Die tot Dcéfdféruflem 
boo’Dceï feet DimDcn/en meet anöo:c pjopocflcn t’flj? 
nen fabente / begeercnDc / Dat hy ïjem ïjacfl toiïDe ïaten 
toeDerïtecren om ïjmi by te frame/ D’todfe De gocDe 
ïfeer ^Dmiraeï feodé Daer na DeDe/ ïjebbenDe Daer en 
tuffdjeu omfatigm Dc bjicbenbanDen üonittït/DieDe 
^eitogeïjcmfant/ niet toonmDe Dan aïïe goetconten? p- 34 
tement Des ïioninïts tegm ïjem / cn Dat fijn IBajcfïdt 
Den ïf ertogc ïjaDDe betfeïeat ’t gene ïjy op fijn patticu? 
ïiaemctoonnigegerefoïbeathaDDe. Het Wll. 

^ïéjjynutoeDerte 23mcfjeï quam / d toaé ïjytodgen der 

ontïjacït/ m omfangen ban Dm Xfatoge (gcïijit oofe Gr.n eu 
toaé getoeefï De <öjabe ban <iêgmont) btiiDniDe aïDaervan Fr3" 
oofe eenen anDeren Deé hertogen bncfboï ban aïïe goc? noom[ 
De gebieDeniffcn met ttoce anDecc goeDe bnebm ban Den d 
fonnnfee aen ïjem/ D’een amgacnDe fijn bmDe en D’an?1 * 

d 7. Scpt. 
767. 

Der ten einDe ïjy Dcnöatog fouDe bnflaenf cn aïïe goeDe Vek ande- 
coircfponDmtie met ïjem ijouDcn fouDc/maer Dm ttoee? re brieven 
DmDag Daer na fo DeDe Delf atog(Die ten feïben Dage een [ouden 
fcïjoonpeertïjaDDe aenbeat en Doen ïjaïen D’toeïït DcJ'e‘jsj-v 
WDmirad ïjem ÏjaDDe gefcïjonftm)bodenDe ïjem genoeg den en wC 
bcrfïen ban ^»paené fetijgéboïfe ontbieDcn teöaDein ren die 
fijn 3logté aïïe De ïfcam/cn onDa anDa ooït De booifj.hem niet 
ifeeren ban €gmont ai ïfoojnc (om ïjem te fpcïmDit ^"ont-* 
booé naboïgenDe flnït/ gdijfe tod bïeefeby Dien aïDaet houden. 
niet mtocröeberaetfïaegt f Dan aïïecn gcf'pjofemban f 9 sept. 

eenige beflingm) tot Des abontS omtrent bijfof fesI;6;- 
uren / ten todfem tijde De lf cctoge in fijn ïtamcre bet? 
aaït / cn 51311 De Ijcrrcu ban vggmont (gacnDe Dooj Den 
ïjof oofe na 5ni?) en ban lf oojue (oberflmDe in De ïta? P- 35’ 
metefdtere betoojpcu ban beflingen) onberflenS fef? 
fmé omringde / dfe ban eenen ïliapitein en fefter groot 
getaï ban ^paenfcïjc Soldaten/ cn (niet tegmfïaende 
Dat fy piotcfleerDen ban De fonfc getodt en onredjt Dat 
men ïjen fonDec rcDene tcgai bc pnbiïcgim Da C>o:Den 
cu eecïjtm Dcé Santé acnDrDe / en Dat fy ïjen geboden 
in recïjte te fteïïcn) by bebeïe Deé Ifatogen cn ïaflr Deé 
liomnfiS / (foofyfeibm) gehangen genomen mta? 
front cïfe befunDerc en ban Dm anderen niet toctaiDe in 
een ïtamer ban Dm (juifc aïöaa gefleït en fcïjcrpdijït by Het nauwe 
Dm Soldaten betoaert fonDa Dat yemantDinnocïjte gevankc- 

begaen oft befïacn riüj Dagen ïanït/ cn aïédocn s 51311 fy niire der 
eïït bcftuiDcr op eenen toagcngcfrdf/ cn tod betoaert'H0e°err'ez- 
5rjnDc ban ïtrtjgéboïfe/ toeg gebuctt/ niet aïïeen uit Der g 22 "epti 
fïaDt ban ^meffd / maer ooït uiten IfettogDom ban x“ó7. 
25jabant/ja tot binne Dm lïafrede Da fïaDt ban <6eut/ 
tiai mijïai ban S5’ueffd/ in Dm <^?aeffeïjappen ban 
©ïamDemi gelegen/ '^iteacr fy/ dfe betfcïjeiDen ïangen 
tijt fea nautoe en ermalijlt 3nn gdjouöen / fonDa Dat 
yemant toeganfe tot tjm moeïjte ïjebbcii/ en fonDa colt 
bat men ïjen ergcué af acnfpjafe / oft befcïjiiïöigDe /ja p. 76. 
fatiDcr Dat men te boren eenige informatie tegen ïjen 
gaiomeu of getoont ïjaDDe / beginnende aïfoo tegen aïïe 
oo’Dm ban iiceïjte / ab ipfo fado. 

<*Mt en toaDeu niet bergeten ïjen ïSaetéïieöen/Jtecre? 
(G) 3 tarifm/ 



54 Byvoegefel van Authent. Stukken, 
If68. tatifen/ cn anberr piinriparifïe Officieren / bic mm 
Hen Brie- acfttcrftaïeu ftonfte / macr ooft gegrepen / niitégaöctë 

ven, goe- 00li genomen aik ftennen cn Der ‘1300215. üJeerai pa? 
dienaers P^tCU / 23?iCPn? / fü fïuftftcil Ö5C 0.101 ÜOllfïC 0111001/ 
ook ge- cn boten bién / aïïe [501 ïfeetïijftfteben / Hanbcn cn goc? 
vangen, ben aïom aen geflagcn/a cn Pooi Peröucrt geftoitbcn/iiif? 
ven yVane" öe <Öefeïïinne bes paften ban Cgrriout / met 
jolanuarii fOO gCOOtCH Oft al [UllÖCtCn OefMiOl 111 CCll üJÏOOfïCt / bC 
ij68. <s5efeïïinne öcp Slapen ban poonic liggende ftranft 

buiten ’p HanDtp k .SBocrs op” fttierp bicebcrp ftiup. 
De Hee- ïftomenbe ban toeöcr ten faften ban ben pree Htbnïï? 

rechtse" taeï aïïccuc: j£a Dien ftn in biet ftattijPigfteit eneenig? 
houden ïjcit geftouben toap fonbet ftem kt te ftciffcften ofte Pia? 
ronder gen Den tijt ban ttoee mamöni ïaiili / niet tegen? 
ncht- fïaenbc ftp öagrfrjftp baöt / en begcerbe ontfïaen tc toe? 
pag. 37. fen engefjoojt / cn ftem te moegen ontfcftuïbtgcn/baer 

en foo bat beftooren foube/ en bat niet aïïeenïtjft firn 
cSefeïïtnne moebet/ fujïerp en Perfcfteiben peeuen fij? 

b By denne P?ïcnbcii / magen / cii geaïïtccrbe booj ftem cn 
requeften PcvPoïgöen / b foo aen ben feïPen pcitoge / alp aen ben 
en brieven ft aam !i/ ooft aen be ïseifctïijfte JDajefreit / en alle fij? 
daer opge nc incbc-biocbcrm / be bibberen Pan Der <£Do2ben Dep 
c'bv blie- <£uïben Bliep/ cin fijnen name piefenterenbe ïjem tc 

ven van de eecfjte te fïcïfcn / ïjct toact Pooi ijet Iftapittcl Pan bet 
vrou moe- <g>oiDcn / alp cm ïïibbet Pan biet / oft P002 ’t «lïijft / aïp 
ïjó8J Ian' een OaiaPe en "Het Pan ben feïPen/ ja 00b P002 allen 
d By fijn competente»/ oibinanfcn/ en onpaitijbigen Bcrfjtcrcn/ 

brieven maet ooft Daer en boPen be feifec feïPe d en PeifcftciDcn 
aen den Boijïen Pan ©uitpïanbt t’fïjnen fapeute/ en ten dn 
Konmken^ p00?^ (niibïcr tijt fjcbUeiiDc tegen ftem 
20. ociob. onberPiaegt niet alleen fijnen ^ccretarip / maet ooft 
15-67. Pcïeanbcre gepangen / cn ooft oPcrficn alle fijn papje? 
eDenio.j.m fn ^jcptii/ om lette Pinben/ toact booj fp ften 
fvereas oPri§toote onrcrijtPccröigftcit bic fp ftem aen b’cben/ 

bafiart en fouben morgen Pcrfrijooncn metten naem bet teeftt? 
uit spaen-pcecbigljeit) foo 5gn nnteïijftbpïjeingeftomcn « ttoee 
lannen ockctbe/ en eciien ^cciTtans/ aï 5>paenjacrtP toe- 
Dei Rio fenbc/ f feggenbe ften aïbactgefonben tesijnePanben 
rraets. peitogc / aïé ïictpitciii «.Dnterad Pan fijn Biajefïeit in 

p. 38. benpcöcdanöcn / om Pan ftenonbmccbt pedeligato 
tePerfïacnbctoaerftcst Pan’t gene friljem fouben toa? 

g Blijkt gen (s Ifjoetod öc pertoge feïPe Ijaöbe belooft höat bc 
meni”vui ü°aÉ- pccfcn niet cn fouben tooibcn gc-rtaminccrt 
digen°Vra-ban in fijn eigen bntoefen / noeft gdjanbdt/ atiberp 
gen hen ban na öcn ojbmadfm en gctoonriijaen teem Pan red) 
voorge. tCj voacr toe fp ftmi ooft bmobigt Ijrbben niet bidge- 

hUBy"fijn nienten / bathp anberp foube Perfieftcn cnPcrPaïlen 
brieven toefen/ niet tegenfiaenöe aïïen fijn contrarie tod gefon? 
aen den öccrbeii rebenen/etceptim en pjoteffatien/fjem Plagen 
vanGuiik ^c Pcïc faïtcn om uit fijnen iiionöe kt te teeftften bat fto? 
22. sept. ' men modjtc tot ödafïnige Pan ïjem feïPen/ oft Pan ben 

ïbecrePanCgmont/ oftanberen Peitroftften ïfeeren. 
d-onbe- 25apcn tnen / om ïjem te acfttetïjalen in etnige Per? 

ma°nieren f^eibciifjcit oft tegtiM’eben / foo en ftebben fp ïjem niet 
van onder-aïïeenïijftren^/ mart tePafcïjeiben flonbeii en bagm 
vragen. onberPjaegty »entoant fijn PiTft'eenngeti fliïïto toa- 

i Den io. mi / öat bic fijn onnofeïïjcit P002 opree^tige ilecïjter^ 
v! NoVen genoeg fouöni betoefen ïjebben/ ni bat befeincompe? 
Blijkende tente en pattijbigc Ciedjccpé en onberbiager^ baer itine 
by den in- niet en Poiiben te frlTmerm/foo fp tod ïjibbm üttftoopt/ 
j-e“°sat0' fteeft men ïjem toeber aïïeene gelaten af«5 te Paren an? 

p; ;9. bere ttoee maenbm ïann / (toact mtuffegen en aïïe fijn 
k -y gePauftenifTegcbuetcnbe/ fjeeft fijuBmitoe moebete 

om ïjem gebirito ïjaïPen niet te laten Petgaen / fijn 
montftofïen uit fjuet eigen bopfe snoeten Poïboen/ ntoto 
be ïfatoge aïïe fijn goeDen na ftem genomen ïjebbcnbe/ 
bic niet en toitbe betalen) bcïjalPen bat foo Ijaefiljn fijn 

ven van c booifj. perftlectingcH geöaen Ijaöbe / befe onbetPiagetf» 
de Graven ïjem beïafïeöeu oPrt te ïePctpn De ftuftften baermebe 
aPn den ijji jjjc foftbe toülcu getoodgm / en toant Ijn ’t feïPe 
fuDecem H^cttcrfmriten öcöc (gdijft !)p ooft na reept niet gdjon? 
Aen den ' ben cn re bome / cn ooft ftem Die gepangen toa^/ 
Keifer. onmorgdtjft toaren getoeefï) foo toiïöen f; tegen fjeai 
2. jan.en pp eontuiiiatle potntParen / ^’ttodftfp ooft fouben ge? 
Keurvor- öam Ijcbbcu / en ’(}aö&c Ijn niet ra ffdjdijft bicu Polbacii 
ften. den foo Pcïc Ijet ïjem ccnigiïHö toaó boendijft. 
«ji- jöa Dien tijt i$ pesii 6p ben ^ecretati^ Piaetë ge? 
ia °Tr68’ ^tocïit i een cópicPan Dm gefcïpiftc Pan beïaftingen bp 
J m Den y. öcn j^ïocuteut <É5cuctacï Dcó dcüsïigó tegen ïjem oPet? 
ian. gegepen m ten embe ftp felin perfooiie fonbet tact oft 
p-4°- ljuipc Pan iemanben baer op bg gefcïpiftc fouöeant? 

toooiben binnen ben Pijffren bag / en ïjoe tori bP ant? 1568. 
toooibe/ bat Sin baer op Poïboen foube alp (jem pïaet? De be¬ 
fe foube tooiben gegrPen om ’t feïPe Piprinft te moegen dwonsei1 
boen / en pjotefieerbe bat l)p ’t feïPe teiïbe boen als deTes Ad 

een ifccre Pan öcr «^oibni en anbecfïnë niet / foo toect miraels op 
IjenibaernaPerftonbigt nbatbp ben iPcrtoge toaë ge? ‘v11 b«kh- 
flotcn / bat inbien lijp baer imic Poïïjetbe / men rPetitori1 n |,e00r 
tegen ïjem bp contnmatien/ en tot conDemnatte p2o?den secre- 
cebetcn foube /0 in ber Puegen bat men ïjem geföitfecrt taris Mes- 

cn bebtoongen ïjeeft/ batljp aïïeene / en fenber ccnige dasat-ndi-a 
ïjuïpeljeefitinfoa ftoiten tijt aïsPan arfftbagen p fijn ManTvek” 
auttoooibc op aïïe be pinietcn ïjem opgeïeet moeten om den 

maften/ fcïjJijPencnoPergcPcn/’ttocift ï)unorijtan£ Ad™itaei 
bebe onbet etp:effep20tefïatic Pan niet Perftoittetooi? verkieeren 

ben in fijn Pooiberieri en teeftten / foo Pan bet €>ojbert/ o By brie- 

aïs Pan ïjtdpc en ract tc ïjebuen / toaet in ïjpooft aïtijt «n 
gepcrfificert ïjeeft / enïjoctocïïjet fnïïi^ ^eeten bingen j^20- 
niet cn toas q fttïften gefcïjnften te fïeïïen / foo ïjeeft p Èegonii 
nocïjtanë fijn Pipmorbige fonfcientie/ en bc toaerïjeit den 2/. 
feïPet/ fijn penne foo betoeegt/ bat eïftetïijft fienbc bcIan'en 
Poojfs. gcfeïjiiftcn foo Pan bctidjtiugcn aïs Petant? venlen 
pjooiben rftdjteïijft faï ftunnen gcooibecïenengnnet? j.Feb. 

ften / niet aïïeene be foeftttigen fïjubet Pctbiuftfter^/ p. 41. 
mact ooft fijn goebe öienfïen / optecïjte memmge en q Gelijk 
ftïareonfrijuït/ tottoriftenrinöe/ cn op bat ninnaiit 
en Petmoebebat men ecnigpunct Pan beïafnngen fou? Ltwooi“ 

bc toiïïen Petftoijgen / ’t toeïft niet Poïftoniriijft Petant? den ook 

toooit en foube toefen / faftnen bribr be fcïpiften ïjïet na felv.e lcct - 
in’t lange DpPuegen. ” “n in hen 

löoe tori nu be ï)eitoge Pan oPct langen tijt te Poten requefte. 
ben Ebmirari tet boot gefeïjiftt Ijaöbe / nocïjtonp om r Beide 
fijnbet titannpe cenig fcïjjjnfeï Pan reeftte te gepen / en I“seevucst- 
bet te bebnegen bie gene/bie P002 ïjem PctPoïgbcn Onct raichte61' 
renen fcïjijn Pan te toiïïen Poïboen Dctepcüfc/ bieïjn procedure 

aïtijt op fijne gcPanftcmffc ïjaöbe genomen/ Pan bat tcyn bem 
fijn faftettjpeïtjftbeftent foube tooiben / per viam jurisg^°e“d^ 
ordinariam, t (fonbet Poibet Pctftïeeringe of noefj be we d’Ad- 
PoïPuecingebact af te ftunnen Pcrftrijgcn/ toat neet? 
fftgïjeit fp baerom beben) foo ïjeeft ïjp om ftcnniffe Pan ^„ rHoo C 
bet faften te nemen gebepnteert tegen aïïe «©ojben ne. De c" 
Pan recijte contraricn ben löpPiïcgicn beplanbtë/ cn Grave Va* 
tegen öe©ipïjeben Pan bct#ojöen/ be Pooifj. ttoee Nuenar- 
Jbpaenfcïje gdeeiDe/ betoeïfte r.otooiïtjft toaten/ ju- P- 42* 
dices incompetente*, «tiabim GOfifijnantPlOOlbege? vanHoo^ 
fientoa^/ ïjeeft men ïjem t’fijnen grooten gebuetigen ftraten. By 
PerPoïge toegriaten / bat ïjp eenen petfoon Pan ben verfchei- 
Eanbtfatcnfoube motgen noemen om ïjem te bienen Jjeiw 

afê jDiocurcut cn beneetfiigee fijnte faften/ en om Brieven.* 
tact te nemen/ cnïjoetori foo tori ïjpfriPe aï^be fijne ook de 
Pan ben beginne af aïtijt fïantPafiigftjft 3ijnbïïjPen £eil/;x’de 
fiacnbe opte piipiïcruen Pan bet <0oibcn x infgriijft^ den Krei« 
ftebben getoeigert befe fufpccte en incompetente tferij? door vele 
teré/y baet na ooft Poïftett in ’t Petfeinben Pan bet faften brievemen 
Podï ’t tïijft/cn geftanbeït te tooiben atë een Het en<i3ja? ^ar'en 
te bes itpiip / foo en fteeft noefttanp noeft b’ecne noeftbantby re. 
b’anbete toeïgefonbeetbe etceptie toegriaten getoeefr/ quefte. 
2 noeft ooft fijn ontflaftinge oiibet cautie juratoit / fub * ^deï 
pf na convióti, noeft anbcte/ a snaet ip baet itine Pooité? briefen 
gebaren met fuïfter betïjacfïinge/ en foo onbeftooiïrjft den Grave 

& n ullirer,bat men ’t niet en foiibe ftunnen geïocPrn/envan Nue" 
tftoonben bc actenb ’t feïPe niet / ja fijnen beïoaper / cn ]2n'de 
fteeft uoit P?pen toeganft tot ftem moegen ftebben/ noeft welke hy 

ftem fpirfteii om te fïeïïen fijn feiten Pan ontïafïingenbeke!it 
(naöerftantgemaeftt) noeft tot Directie cn cnqucffni^A1' 
fijnte faften/ ban ten bntoefen en aenftorni ban eenigen iange en 

gecommittrerben bc£tf ertogcn/nict tegenfïacnbe ’t feï? wel den 

Pc bp teqnefïen te meer fïonben Pctfbcïjt toert / ’t toeïft Konink 
toeïtitaunigtoa^/ Pan geïijften ip gebnert aengaenbe hebbente 
ben tijt Pan getuigen te ïijben / baet af ftp Pooi ben p. A. 
merfïoiöeeï ip bctfïeften / cn bejpifcaeï fteeft aïïeenbe uBybrie- 

manieregemacftteneenbiïïet metten namen ober ge? ven der 

Pen / inactgeen Pan lijnen getuigen fijn grftooitc (im? ®ravSn 
nierp fteeft men getoeigert bè fpecifieatie Pan ben articu? Hértoge 

ïen baet op fpgcïrit fouben 5ftn) toant De publicatie van ^. oa. 
Pan ben getuigeniffen cn pioönctien bie en fteeft mm CU2^No'/- 
geeufind ftunnen fttijgen / aï 51411 batnoefttan^bingen * By den 

t8 articule 
derblijder 

inkoemfte. y By d’overgeven des boeks van der Oorden en brieven van der 
Moeder aen alle de Heeren van der Oorden y.Januarii. z By brieven van 20 
januarii. a By brieven van den Graven aen den Keifer. b By de requefte 
van den Admirael aen den Hertoge. By brieven van 28. Febr. ó.enir. 
Meert, en 10. May, c By brieven van 31. Meert, en 9. April. By brie¬ 
ven van 9. April. 
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55 
bie na recftt 5ijn in affe faften / ooft ban fcaledrjftc fei# 
ten/ja ooi» in crimine laelae Majeftatis lubftannalia & 
neceilaria. ' 

Cntoteenbaftfefter teelten ban hen onrechtbectbi# 
ge nietige en tegen alïe recht be?cafrfjte rrdjtbooiberin# 
geid gepelt tijt ban tooncn aï ea bic feiten ban ontïa# 

a By brie- ftftme obergcgcben 3ftna be toeïftc men ooit öact na niet 
Meert*116 C!1 öteft Uuïïcu obancmen dan fondct baftojtinge 

ban ben fiaet en uitinge ban öec falten/en bat be jfifcad 
b By brie- &aec 0p fouftc anttooojben inbien ’t hem goet bogt/b foo 

55° Aprii ÏJP ooft niet gebaen enfteeft / Ijoetod ooit men ben Hee# 
reUdmtraeï ftabbe genomen en baooft alle fijne goe# 
ben/ foo toertnorfttandgeojbincat/Dat ïjp foube boi# 

pag. 44. ge fieïïcn booten loon foo tod ban be Commiflarifen 
tBybrie-biefiuigetiiigeitfonben obecïjoocen aïd ban benfeïben 

V8PMan setui&cn c be todfte oft binnen feïtecen Ito^ten gefteï# 
ben Dag niet cu toerden afgeïcit /1 foo toabe het pioced 

appoinfte- bcrftleat gehouden te tooiden booi geflooten en be ba# 
mente van iue^Ejorcberffelten ban alle piobuctie d( D’toeïftfpooft 

mettet* baed hebben booitqeftcït tegen ben Heae ban 
ü By brie- ^gmont)e ooft en fjeeft men niet morgen dienen ban 

ven van padnente rrpjoche noch ’t pioced bdjoaihjft fneneren 
30. ^ey. ö’tüiüte noefttand na recht id toegdaten cn nootdijlt 
ïequeLe gaeqnircat / .oaltin ben aïberboofien fMilten, 
en brieven ISengaenbe Den piibiïcgien ban bec Ooiben fjeeft 
van den men bp geïftfte onbeJjoodijltïjeit en be?cajftnge booit ge# 
1De decii baren / eerjl bp een pete, de nönprajudicio f en bat 
natorie men niet tcgcnftaendedcc queftie ban ber dedinato# 
des Adrni- ric foo ttiaenbe be ^oiben aïd l^oogljeben Dcdtlijftd 
cehoorT (Ö1CC men aitijt op gebleben ) “foube boojtbaren ter 
gfBy brie-biffmitiben / h en bacr na bn een andere dippoincte# 
ven van ment bp be if ertog? op een memoriad ban bcn^fifcaeï/ 
^•Meert. (faaüfciitie/ïenfondapartieteIfjooren) gegebenbec# 
vfn^anie'ïtleercnbebe pjibilegim ban bec ©oibcn infuïftenfei# 
6. Mey. ten niet te beletten bie gcredjtigïjeit en <0bcdjeitbcp 

p. 4 5. ïtomnftd al» Ifeere bed lantd oft ftjnce gecommitteerd 
h By brie- be / en de hennifté ban ben fdben niet toe te hamen ben 

vcn £ïidbcrenbandci*Oo?dcn nodj eenigen anberen per# 
1 i' By edén fconen / en niet tcgenftaende bcrfcljcibcn bertoomngen 
appoinfte- en bcrboïgingm baer op gebaen / en ïjeeft men niet 
mente van anjerd hunnen batoeeben / jae heeft men be bdoopers 
en'brieven Mtoiild gedjrigt / mbten fn niet op en hielen ban bo?# 
van 18. bereoptebedinatorieteb?ingen.k 
kBy den $cc pioccd nu in bier manieren bp bebeïe en bebtoan# 

appomfte- gr üed paoïfdjicbcn Hertoge en ftjndcc (JTommiflarifen 
Egmontan (alle incompetente Hccfttcrd) gehouden toefendeboo? 
27. Januar. gedicntoft baftïcect gefloten/ (hortod infuffiaemer 

Het on- &nullitemarcef)t)bcn cerlien öag 3lunii/ foo heeft 
dia ver!r~ be ï^a’toge beniiijöagberfdber maent (neemt adjte 
oordeeien op bcfe bcjcalTingc en ónmoegdijufjcit ban baerennif' 
der Gra- fdjctioberhttt tetjebbcit eenpioccébanfulltengetoicljt/ 
vcn- en baa foo bde fclfjdften en finitltentoaren/ temeer 

mitp bat ooit geburntbe Den fdben tijbe toerben gegeben 
bebonnifTcn oft emmert gebuerben be tojebeboobin 
genban bde€Ddeninbcrfdber ^>tabt / befunberbat 

p. 46. baercntuffcljcu ooit obcrfieii foube moeten getoeefi ^tjn 
ïjet p?ote^ beë <6?aben ban 'irgmont) bp een %ctc ber^ 
hïeert bat f)P het pioccë pabbe gcfien en bebonben ben 
bertocerbere begaen te hebben crimen laefe Majeftatis. 
Uiten rebenen bacr in begrepen / bie top namads in 
het lange toeberïeggen fuïlen / en boozt ben f ifcacl 
fijn conduftc acngetocfen en be booifcljiebcn ïf eere ber- 
ooibedt/ ontljalft en ’t hooft bacr na opcnbaerïijït 

1 Bydcnom hooge ten aenfïen ban dltcdijlt gelteït te tomben / 
Aften vanfoolangtotbathpanbcr^foubc bebeïen/ en allen fijn 
delen mee goebcit toaa* bic toaucn gdegrn ten doninltó beljocbc 
van^ ju- bcriilccct bcrbucrt / Cen fdben bage gdijlt bonniffe 
nii. ‘ ooit gebenbe tegen ben ïfccrc ban <t:gmont.1 
De wree- Ban todkct! nietigcn/ourechtbecrbigen/ bnrafdjtcn 

dsdoodm-p,, onbchooilijaen bonnilTé / Ijp brp anberen bacgé 
Graven. ^ ïnccgcnP acti ben boojfdjjcbcn ttoêe Herren be toctc 
m By den heeft boen boen/m öir ïjp tot bien einbe ban oBenthab? 

brieven be boen biengcn tot Sdiucffcï / foo hp ooit tn ben fdben 
des Hee- öagEn gebaen fjabbc ban ben <Cbelen gebangen gelegen 
ren va ïjebbcnbe tot Bilboojben/ foo fijn gramfehap ïjecl ont- 

frelten toa^ getootben bp ben flag bp be fijne inBndlant 
berïoren/ toeïlte bonniffe hp ooit ten fdben bodnioene 
heeft fecr tprannigïijft en moojbabdrjlt / op ter groo 
ter merht ban 25meffd opcnbaerïijli boen boïbuercn / 
en bepbe be boojfdjicben Herren boen ondjoofben / bie 
foo ober groote Dichtten Drh ïfontnh en ben llatibe ge; 

baenfjabben/ toaer na hP tot een grooteïtïeiwghdt 1568. 
en befpottingc niet alleen ban ben fdben macr ooit ban 
allen hennen maeffdjappe/toimben en bertoanten / en 
aïsbaojeenentciunipfje banfijnber tnrannpe en ban 
ba* berbjultltingc brp lantö / ijen ïjoofbm bebe rechten 
op hooge fialten tot een Deerlijh aenfien ban ben bolKc / 
tod bier oft bijbe uren lang / toaer en t’einbcnihP toe^ 
lietbe fdbe metten lichamen obergdebert te tomben 
omtebegraben. 
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bïijlttban ben ongeïijlt / getodt en tojeethett ben Heere 
^tbmiraeï acngebaen / ^nëgdijlt ooit ban bec nietheit 
en onrecïjtbecfbighdt foo toeï ban fijn bangru en hom 
ben/ aï£ ban ben rechtbooibaingen en bonntffm tegen 
hem gegeben/ en boben afban foo toiceben crccutie tc^ 
gend caien bie niet aïlccnïrjh en toaë onfchnïbig / macr 
ter contracten oba groote becgeïDingen ban Dcn&os 
ninhenHanbe beebient habbeinbabnegaibatbcgei 
nebtefonberpaffietoiïbe oojöedni / ïjen bacr bp fom 
ben laten genuegen om be memorie ban ben Hare ban 
alle befchuïbtnge fuiba te houben/ befonber baa* bp 
binbenbe fijn goebe meininge ai beranttoombtnge / fob 
tod op elft punct ban ber bcticljtingc / bp fijn eigen bec# 
anttoooiben (boben bedjadt en achtergcbucgt) ge# 
fielt/ eiioohbaecneffendfïenbc/ bat be Hatögcban 
•^tïbe hi ben fdben llanbe foo bde groote ïeeïijhe en 
moo?babigeboobingen/ getoeïben en ongeïtjhcn heeft 
nochmeabooitgeddten noch bagdijhs boaitfïdïen# 
be td / bat ’et ohmoegdnli toarc bic tc berfchoohdi. 

jfeochtanb om gauffelp toeg te nemen hrt adjta# 
benhen bat Dien fchtjn ban rechte pmanbrn foube moe# gen maften / en op bat ’ec geen bermoeben met allen at 

ïijbe tegen be oprechtighdt be^ Herren Hbimradd / 
foo enftanhetnirtban tod gcbieiien/ bat min naa*# 
ba befte en berftïeae be gdegenthcDen en fbnbamentcn 
ban aï bat ’er tegen hem gebaen i£ / en ooft bieeber uit# 
ïegge en onberfoêftebetoaedjeit op elft punct / baahP 
mebe belaft ié. 

Wcngaaibcban ftjrt aentaftinge/ bïijftt gatoeg uit 
alïe be beïeefbe piopoeftai en foo bde ïgocDc biieben bo# Rerech°dg 

benbahadt/ hoe fcheïmeïijft at beirabdijft mat baer vangen dc§ 

innegehanbeïtheeft/ be toeïfte ooft ebm tod ié booit# Admi- 
geftdt tegai alle rccljt met cnfteï getodt/ tprannperae1** 
en onredjtbeccbigftdt / in ber buegen bat be fdbe na 
recht niet en ftan ftaenbe blijbch nodj ban toeerben ge# 
houben tooiben/ ai baa 51 jn ba rebenen bde om bc 
ontoeabc ba fdber te betoijfcu. 

JHattt be booif5. Heer Hlbmtrad toad eat ïïibba d/Admi- 
ban ber <9otoen bed (JBuïben ©lied / nu id notoir / bat geeert 
boïgcnbe ben attiaiïat ban ba* félber <0Ö2ben boei on# Ridder 
toebcaocpdrjftecnonbcranberïijfte brf'tooren / foo tod van der 
bp ben ïioninft aïd ben boojfdjieben Hertoge en indge?Oorden* 
ïtjftd bp allen ben Heifad / Honiiigen / ©ftnccii en Hee# 
ren ban ba* fdber ftBotöcu / tegen geencii ban bat Étb# Ê dcti 
berd ban bier en mag grpioccDcat toojben n tot ban# x 5. ir, 
gai / aaitafttngcncnïjaubni ban ftjhen perfoone om aM. der 
ïjoe guaben feite battet ooft 50 / ja ooft niet ta faftenordinan- 
ban bejraberpe/ ftetterue/ oft midbaa ban gequet#"^6^"' 
fta „ïBajcftcit/ «©obhjftenoch toeedijfte/ het ni toaer den ad- 
bat befafte openbare toare/ en bat baer af bp behooj#ditien- 
ïijftebootgaatbe Cftifomiatie / bat Hoofbera 0ba*ftdi p. 50. 
ban ba* fdbe €>o?Dcn bïefte / en ban nodt anörrd niet 
ban bp crpicffcn bebeïe ban ben fdben Hoofbe / (bc 
toeïft aïd nu be Itoninft id /) oft fijnen geïaften Hibbere 
ban ber €toben / met abbijfe ban fed andere mede Imb# 
bad / oft ten mmftett ban fnlften getal/ aïd men na 
gcïcgcnthdt bed tijtd ai ber faften foitde hunnen bcrg.a# 
baen en anbafind niet. 

ïïhat men baer tegend cend befte bc aentaftinge ge# D ordi- 
bannn ben pafoon bed booift. ^Cbmiradd / nt men en nantien 

failliet bebinden dat’a een punct ban aïïc’tfdbcon der 
bcrftonbnud/ maatodbat be H-'itorrcbactimicnieten^nn, 

aïlentïtjft en heeft gebaen tegen bdi'öcbt en berbinte# fijn van- 

ntftc bed doniniid / macr ooft ftjnen eigen ccdt nc# §en 
balfcht / uit bien ïjp foo oocntïijft han midgrepen heeft§evo!gt' 
tegen beboojfchjeben gcfmomi ^iticulen; 3Bant be# 
fe aentaftinge en id niet gebaen bp öm donmft als ftit 
Hooft/ noch bp beii Hertoge aïd gdaften ©ibba / nodj 
bp abbrjfebpcentge anbere Bibbad ban ber €»oibin / 
(bier nochtand aïddocn bde bu ba ftaut toaren / en 

bde 



5^ By voegefel van Authent. Stukken, 
ï fó8. beleminbcbbcnDebcefict'bcfeitenbenïrjbgetoeeff / oft j aen ben ïteifee/ aenben ïiomnh/aen Den Itditbo?; lfót 
PaS- 51. üb boojgacnbc informatie Dm Hoofbe en meöe ïïibDe; 

ca? uetöaaafgebïebcn. 
D’Admi- Oob toa£ De boozfcbjcbm ïfecre een 45jabe / %zt en 

raei is ge- §£ait öcb litjits / gefeten en bcgcepcn onöetbaibijf; 
weeft een jjcn.^1$ / Die mat gemcinbjb noemt Dat ïütdk ban 
gA des 3©efïpbaïai / en ak fuïïte fjeeft fjp Delafïenmcöegc; 
den Rijks. Djagpm / cn boor fuïbs openbaaïrjb gebouDcn getoeeff / 

P- ff. 
c By velé 

_bc$ ïltjfk, 
Den boojfdijeben ïieeik ban 3©cffpbaïm; $©it£ Den 
toeïben bdjoojDc De gate Die bon betichten toiïbe/ t feb 
beboïgenDe Dm ©oogbcDat aiboojöedmök ©ijbë/ 
te Dom boo? Dm lïnfcz / booj De Staten be£©ijlk oft 
boor bd Élametgerecïjt / at met dba£. 

sijn van- ^aa'njfiaben boïgmDc Den bïcampjibiïegiai Des 
inert fe- Slank en fanbedinge ban Den fectogDom ban 23ja; 
gen de pi :i- banta en Dec jbtabt ban 23jueffeï Daa IjP gehangen k 
vilegien. toojöcn / J>oo en eeff geenen Officier (en bele mm Den 

^paenfen Ikapiteinen/ eit atiDeccn lütïanDtgcn) gcooj 

ffatenaen Den Ürdk ban Dm ïbjbe/e te cecïjte te 
fiameboojïjm oft Dm ftamecgcccdjteak eat <éjabe 
De£ njjhs / tot todben einDe am Dat feïben ïfatoge c 
nictaïfemïijb beeboïg m ijebben gcDaen Dcfeïbe fijne brieven 
bjienDm / maec ooit De ïüeifoïijbe jfóöajeffcit m De^dea 
©ojffen en Staten De£ ïftceik ban KJeffpïjaïm fjat G“de!* 
fïïïlk ( ak tod gefbnöcat 5ijnbe) gefcïjjeben / ïjociceyfer, 
toet ïjpaFtfeïbemct tegenffamDe/ in Den feïben ge; aen de 

banden t^fjouDm tegm aïïe reefjt en biïïibïjeit ïjcirtncfe: 

^yf’toeïït fjp nocb meet getcont fjeeft / ak bP Den feb ^ 
bm tegm De ejcpjefjé beftoocen contracten ban 23ta^mir' , 
bant /f fjeeft Doen buecat niet aïïem buiten Dcc &tabt S, 
ban23?uefref/ maec oob uit tm ïfectogbam ban 23 ja; vï i egien 
bant/ ja Daec na tot fijn ontfïagmge niet en fjeeft toif; uit Bra- 

ïtnbccfïacn/ ak’tnietaïïeen hu maec ooft De Jbtaten ““p- 

en ae* 
Kreits. 

Admi» 
mirael is 

pegltankenanbecebooj bcmlfjcbbm becfMjt oitDec VfCBy de» 

looft Dat hpncmanbai (at bele min feaen ban qua; 
M d;n ïiteit) faï tnoegen bangen / Dan alleen Dm ojDinanfett 

te 

P 
27. enTs! Weiec ban Dec pïactfenen fanDe Die alDaec geboren 
artic. van 5b/ befonDrc niet in Den fieDett / fjaalfe fjet gate De^ 
derwijdw ö-1£r fCgt>n^ boojtgcffeït toojt/ moetafgeDaat/gebe; 
m het 16. tert at ban onloeérDen geïjouDen toojDen. 
der addi- ^aec bg gebuegt Dat De feïbe ©fftciec boïgmDe Dm 
tien. contcacteri föo toefbn Dm itoninït alë b» Den onDecfa; 

", ;r^entatbcftoocatb geerienpeefoon (cnmmteecm)nocfj 
der biijder en utatf) bangat om emige boofe fMtften oft mi/sDa; 
Inkoem- Dat/f)P en moete eecff genomat fjebbm genoegfame 

infbjmatie ban Den fïttftfte Daec fjP Öem meDe belaften 
toiït / at Daec en boben Die getoont Dm iöetfjouDeccn 
ban Dec pfaetfen oft Den llaeDc Des ittoHimt.ö in Dia* 
PJObmam / inDienfjet toaec de crimine exempto aut 
privilegiato. ©att al ö'toeïii ooft niet met allen enk' 
geDaen in Dit tucannig getoeït / Dooj D’toeïft in een 
pacticuïtec ftuk bji laffe ban emat tiitïanDec / Dooj 
bjcemDeïtcijg^licDcn/ fonDec emige boqjgamDe bat; 
itilTc oft confent ban Den JBagiffcaet ott UaeDt / fuï; 
bat li>ca*c ban name en ffate met fojtfen gebangat tó / 
miC0 ben todüen De feïbe acntaffiuge niet m ban ba; 
anttooojt'toojDai/ maec k gefcïjiettcgmceejjtm ce; 
Date fonba* toet / bonntfTc oft fanDement. 

D’Admi- ©oojt fjeeft De boojfdjjebat ©ectage mrtmeaDae 
Iael se- ongefgb at getoeït Den bootfrljjebm “^IDitticaeï Doen 
Csdenge' ÖonDat gebangat fïeïïat eit toeg buecat/ toaut om De 

inctbcit at onbcïjoojïtjbljdt te betoijfat bp Da friba 
(©ojDnt ak begonft $ / foo moet men eecff meebnt 
Dat boïgmDc Den boojfeïjjebm beftoocen ojöittantim 
ban Dec ooibat ( bj.i ontklpe ecempeïatbebcffigtc) 
alle De ÖiDDctk ban Dia om eaiigc tjuaDe feitm in Dec 
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bojgtodjtemetaïïem^iuratoic/ tttaa 00b fübpcenai. «117. 
conviéti, euauDece e Jjoetoeï 00b fjem gccneticïjtoft^^-der 
aenfpjabe geDaen m toaDc / niet aïïem binnen Den fcoemftén* 
DecDen oft ten ïanbtffen acïjffen Dage / foo na ceeïjt en g bv re- 
öed 3lantö ïjecbjaigm moeffcgefcfjieDcn/ oft anDcc; q^Aen 
fttk tttoeffe fjp booj los m ïeDig geïjouDen tooiDat/ vr"™ 
maec 00b mrt in De omteent biec ntaenben Daec na /de Moede* 
aïïe toeïben trjt# fjp foo nau geïjouDat toaDe / Dat fjprc en Ge- 
ttiattanöm ta toaeït ban fijn geïegentïjeDm / fabm fdü"ne 
oft baanttooojDm m moefjte fpjeben / toaennne De xTiferen 
fc)ectogc (bobm De fojtfe m ongeïïjb) 00b fjeeft ge= verfcheu 
Daen tegen Dm eeDtbati Den ïtoninb/ Dien fjp tot on;ven brie* 
DerfjoutDecfeïba pjibiïegiat geDam fjeeft / mi^bnu- 
benDe aïfoo fjtt gcoot beaontoen / Dat De goeDe Ito; 
ninb stjnbe quaftjb onDcjcicïjt / fjem k gebeWDe. ^>ia 
meDebecïjottöenDe fjet booiDa bccïjaeï ban Dm pjibi> 
ïegiett Dec <0o2bm en ban Den llattöe / m bat ge; 
bjagatbe tot’t gmeDik Daa af bieebece k becqaeft in 
Dec baanttooojDtnge Dcö ^eecatoBjaben ban l>oog; 
ffcaten. 

2icngamDe Dat cecïjtboojDecingai geïjouDm aïïem; 
bjb pro forma, m om onDa Dat fcïjtjn ban Dien te be; boorhjk' 
Debïtat De tojeebe oncecïjtbeaDige boojgmomm ba- Zn JSt. 
moojDingc ban foo gocöett grtcoutoen peefonagim / voorde- 

Jiookbp’tgeene bobm bafjaeït genoegfameïqb be;.rinje 

:p.55. 

Deoabe» 

toef'en / De 'bngefcfjtbtïjeit f onbefjoojïtjbktt / be?;)Giavca ’ lakt. 

tegen de 
rechten 
van der 
Oorden 
van den 
Rijke en 
van den 
Lande. 

c Ver- 
kleert in 

P-57- 

teeffont en fonbec iittffcï / geïebat toojDat in Da ba 
toaecnifTe ban Dat Caïïegic en bnenDeïpmbjoeDa; 

der reque-fopban Da €>ojDat d fonDec in miDec bctoacrniffe 
wegen des ofte gebattbaitffc geffeït te tnoegm toojDm/ D’toeïb 
Heeren oob k geïijbfbjmig Dat gcfcïjjeben cecfjtc / na Dm toef; 
van Eg- ben fjet gebanbemfje maec eit Dient tot betoacingeat 
f ^ °nverbecfebaingc ban Dat peefoon De^gcbangenatmnict 
°d Bydèn om fjait tetojmcntaen / ttacKj onifjmt aïïeïjantecin; 
51 artic. ge/ gefeïfcfjap/ bccaooffntgc/ at min aïïe ïjuïpe/ 
der addi- 
tien. 

P- 54- 

caffïnge / oncccfjtbeecDigïjcit en nietbat Dacctnne 
booitgeffeït; en toaa fjeeft mat ooit oitfaoïeeïtjltm 
ecahpcï bebonDm oft onDec Dm naem ban ceeïjt foo 
gcootenoncecfjtigfjat boojtgcffclt / ak »n Defccfabcri 
gebuect k / Daecmne men niet eak cn ïjocfft toiïïen 
ïettat op Den tod gefotiDeaben cecïjtai / bjpïjeöen / 
boojDaïm / crccptien/ pjateffatim en pjefentatim 

.... , , Dep gehangen noch Dcc fïjnce/ noefj oob Da J>tatat 
maniaai / boben beefjadt / aatgetaff jtjnöe / moeten at ikaai / maa geeft al boent Dooj geDjongen met tequ^’ 

allee tpcannpc / ongeïp enDe bejcaflïïtge/ b ja oob van wegta 

aïïe OojDai ban ccdjte / en ccDate becïaten / becDjaeit des Hee- 

m omgébeat ï > toat quactDomDec k bt oit foo gcoot 
getoeeff Dien mm niet m fjeeft toegdatm te nemat0°erge”e. 
tarten boojfpjaïte in fijn fabe/ foo men Dcfatfjeecevenen°ge. 
geDam fjeeft Die bebtoongm k getoeeff folus ex vincu- appoftn- 
lis cauflkm dicere, toattt Dat fjem namack k gcgtntt / dcee“s cn 
at k maec toegdatm boot enten fcfjijn & pro forma ^7. jan. ca 
foooobDefcfjJiftuere bp fijnrn cact gemaebt/ niet en 8: May. 
k ontfangm getoeeff nodj Daec op bp Dm fifead ge; a^dt? 
anttooojt foo Dat befjoojDe>k ïDaa ïjaft mat oob ge; gen den’ 
fïm / Dat foo toannccc De brtidjDe boojfïaet en blijft bp hc«c vaa 
emDecïmatocie/ mat fonDec baa op acïjt te nemmEsmont 

. . _ oft bonnk trgeben/ eben tod boojtgart m Djtnget|^cgcnn- 
tjem fijn €>ojDm bebaï anba bdeeftfjcit tegen fijnat tatpjtncipaïm/ foo mm inbefen geDaen fjeeft / Daec 14. en is. 
mcDebjucDa te betoqfat / Dm toeïben fjp oob aïftjt men amgamDe Dcc Decbnatadat eecff fjeeft appoi'nac;Mcy. 
frljGon gcïaet ïjaDDc getoont / te ntecc amgefïm De fd; j inent gegeben Dm tb. 3©ap. (ïjoe tod nulliter) na Dim 

afbe; De <6jabc bebtoongm toa^. getoeeff t’anttooojben / mente vaa 

tijoon te ïeiDm / ja bcjraff / om tm principalen te flut; 24. Marrit, 
ten / toanneaecffgefcfjiet/ Dat men eenen gehangen p<5&- 
cn fïjnmbimam fjeeft aftrmomm aïïe fijn ffubïtm/ 
bbebm en papiam om Daa uit te fodtm oojfaïtm tot 
fïjnDet befcfjuïDntge/ en Dat men Die namack bon noefj 
ontïjont om fjau te bmemen De betoijfïnge bjnDecon; 
fcfjuït/ foo men Den Uibnucad geDaen geeft* 5©aec 
ccff oit gefjoojt / Dat mm eenen gehangen fjeeft be; 
Dtoongen oba te ïebam De betoijfïnge ban fijn babïec; 
cingm/ cnDaeeDt pedeligato geDaen / ea ïjemticht 

& 

caet en informatie te benemen/ foo mai Dcfm <0jabe 
geDam beeft / toaec uit men blealijb fpoert boe tpcan; 
niglijb en oncecïjtbeaDdijb men niet bem gebanDcït 
fjeeft/ en boe gcaotdqb De ïfatoge(fuïïkgebieDm- 
be) ffjuöaDkenbeebintmifte toa^bcrgctaibc/ Daa 

bcïjcmtecedjtc pjcfcntcccDc cn ban Dm begin afbe 
qeccöc te becanttooojDm boïgaiDe De oiDinancie ban 
Dec#ojDai/ D’toeïïi oob banfïjnmttoegmDeDmfïjn 
©jouto tï!BoeDa/fïjn <6cfeïïmnc ai bccfdjciDm i^ec; 
ccn / fijne ©jienDcn / ja oob beeforfjt toccbc bp Den 
Iteifaen ineecanDae ©jtneen Dcc fdbec^oiDat. 

(©ob beeft bP Den feïben t’oncecbtc en onbèïjoojln’b 
DomïjouDengemabt fijn ttoeeDe quaïjtcitintDicn bP 
toapem (©labeban Dm Ctijbe / en Dat niet aïïecnbjb 
fjnfdbe/ maec oob fijn <0efd(!nne / Höoebae cn 
«èeaïïieecDepjefeuteecDen foo tod aen Dm^atogeak 



Tot de Hiflorie vanP. Bon 
15-68. fp geDaen en hpheb&egeanttooo?t/ oft ooh eer ïjp ten 

toone fp getoefen / foo Defen ïfeae id gebuat* 23p 
toat rechte hart men ojbinccentbtbanttjoone mp?o# 
twctie eet De befrfjuïbigDc heb gcanttooo?t of fp Daec 
af toettdijh bafïehen geïijh De acten betoijfminDc# 
fengcbuert te toefen* toaec binDtmcn gefcïjieben Dat 
men in eenige fahe of mféDaet ïjet toaee ban gequctfïa 
jBajcfïcit/ ofï anbaebamach tetoeigccen Depubïi# 
catic ban Den tïjoone / (D’todh men niet ert fouDe ge# 
Daett bobben / habDe De f tfcaeï fijn barneten getoont) 
fa ooft De betorjfmge Der atticuïm Daec De getuigen op 
gcïjöa?t 3ijn / eh nocïjtan^ $ in Defen foo toeï D’een aï£ 

pag. 55). D’anDcre (bpgrooter nietïjeit) getoeigert* Sn toat 
gerechte idoit Den partgen getoeigert het Dienen ban 

57 

Egmont, 

V- Jan. 

p. 60. 
De Corri- 

miflarilèn 
en rechters 

men Den $?omtcin$ Der gehangen beneemt De b?pfjcit 
ban henfahe mctrecFjtete berboïgenfofp befïbinben 
gcraDcii * ebentócï eef! in Defen gebuert / Daec men ïjen 
geeft geDjeigt / ïjen requefïen gefcjjuert / beboïch af te 
fïanc/ en anöadfind hen behoo?hjhe öefenfïen bcno# 

a By brie- men * a <£ni op ’t hojtfte gefeit / men faï in aïïe Defe tp# 
ven van taitnige berDjtiMunge / bchïeet metten fcïjoonen naem 
2T. en 50. jjan cccïjtbootDecinge / geen feit / acte nocïj boo?t# 
by deneaV3a«bfoohïeiribinDen/ Daermet opmtïrjh uit ternes 
pointe- hen en 3p/ Dat Die nuï/ ban otttoeaDen en ongerecht 
menteopte $jjn f nutö Den toeïhcn men beïjoo?t Da* feïbcr bit 
desUpr0ecu- momaenfïrfjt af te trehhen en na huec tnaerachtige 
reurs van " gcfehiebcniffe/ in fïeDe ban Rechtvoorderinge en recht- 

veerdigheit met gtOOtCt tcDmcn te ïjeetm Ongelijk m 
onrecbtvcOrdigheit. 

JOiït men nubefien Depcrfottch Sel*onöab?agag/ 
Commiffarifcn en töechterd ban beferfahm* men faï 
Dacr tocbcr geïrjhe nietheit in bebinben/ enDattetaï 
boort nuï / ongaecht en ban ontoeaben beïjoojt ge# 

partiidï-rshouDm tetoojbcn/ tocd bp hen in Defen geDaen/ be# 
en incorriv ïafï/ enbe boort geheat i$J toautfp /(fooeïhenhen# 
peterna, ftjhfé) fjcbben getocefï incompetente ncdjtecd / en 

fuïhe Dat fp gecnfïn^ ih Defa fahen / noch tegen öm 
pafoon ban Dm <®?abehenniffecn mochten nemen/ 
foo mitd fijn ïfoogheDen m boojDeeïen ban Der oojben 
en ban Den ÖijHe / aïd uit hrachte ban Dm öecïjte / 
ppbiïegim en herhomen bc£ Xantd / gemahtfpniet 

’ en toaren ingeborm bed 1tant£ / noch ban eenigm 
Sïabe/ idobe ofï^et Dcd feïfd / Daecenbobmnotoö?# 
tg ft/ fufpéct / partrjDig cn oncechtbecrDige infïrrttrten# 
ten ban De tpranme bed katogen/ gdgh aïïe Da toe? 
reït henïhh i$[ en aïïe ïjua actetiy bocpöeringmm 
bonniffcn opmtïijït bctbtjfeh/ foo Die fp in’tparticm 
ïia aïrebe hebben te toahe geïeet/ aï^Diefpin’tge^ 
neraeï noch gefloten / mom te toahe te leggen booj 

ïyveroor- htn gmoiucn hebben / b inDimDeWmachtigegmaDD 
deelt heb- ge <éoDt hmtprannie Darren tuffrfjmnia en fïoott / 
bcn- Daer bp gebuegt/ Datc D’eerfïebanbeiDen i€ 23aftaert/ 

infami en uit ^pamgien gebannen/ enDehoctoeïDe 
fcïbe aceptie / fp tegen hem ban Den bcgiitfeï gepjgpo- 
neerf / eh Daa ihne aïtijt foo bp Den <£5tabe aï| De ffjhe 
gepeefïfïeert/ ndcïpanë foo fijn fpaïtrjtboojtgebarm 
fonba Die te toiïïen hooren oft Daa op te achten / aïïe 
’t nulliter & inique, geïijïtooh’t feïbe bp Den ppbiïcs 
gien berhaeït bpben <Ö?abeban ^oogfïratm naaDa 
betoefen toojt. 

©an geïrjïten fïet mm hïaerïijït Dat macïjteïoo^/ on^ 
rechtbeaDig en ban ontoeerDen moet gehoubmtoo^ 

n Dm / De fmtentie / acte / oft (om toeï te fpjehen) b’om 
een ver-°' Stcechtig bahïcacn ban Dm ptertoge / Daer bp hh htm 
klecren op berboojDect te feggen / d (niet tegenflaenöe Dat boï^ 
te deciina- genDc De fïatutm ban Da ooiDen / niemanben De phbii 
* dBv den ^3,cn ban Da feïber m hunhm bmomm too?Dm/ Dan 
appoinfte- botorttige hmttië en bonnis ban Den ïfoofbe m fïib^ 
jnente van Daen) Dat Dit hmniffe m ïjet oojDeeïcn ban fuïhe mip 
ij. Mey. öaben / aï^ Daa mcDe De ^IDmiraeï beïafï toat / hia 

toeenbehöojDe Dm KiDDcrm ban Da <0cpben / nóch 
anberm/ Dan aïïemfrjnba ^ajefïeit aïb fgince Der 
^eDccïanbm etifgrim gecommitteaDcn / toant De feï^ 
be arte bjengt met ïjuer m betoijft / Dat Defeïbebers 
hïeeringe $ gegebm / parte non audita, tenberfuehe 
aïïeenïrjh ban Denfifcaeï/ erffonDec DatD’^tDmiraCÏ 

f. 61. Daer tegm in fijn Defmcim geïjoort 5p / oft Dat op Defe 
Decïinatorie/ (ïjoetod het foo gfooten boomeemfïm 
punct toa^ ) eenig fo?meeï p?oce£ / reehtboojDaim Dat fonba Die/ geen pjoccLëom 

(H) 

b Byde 
negentien 
geprinte 
punften 
van den. 
^enen die 

c De Li- 
centiaet 
Vergas, 

p. 6l. 

D’onge- 
rechtig- 
heit van 
Aes Herto- ] 
gen ver- 

gen/ acten oft furneteii/ fp beïepbt gehouDen oft tfé8, 

fïotm / geïijh ooh niet geDaen m *toa^ / aengambe an# 
Decegeïnhe fijne bahïeaingc te borm tegen Dm ï^ee^ e by te¬ 
re ban Cgntont gebam /c Dat mca i$'/ het cn tba^ in queftl de& 
De macht ban Dm ïfcrtdge gcmppnè / ja niefban Dm Procureur' 
ïiiohinhfeïbé/ na bermdegm Deracticïiïmban Der^"fs' 
€ïo?Den/ m Dm <Crbc bp hem enfiïïe dnDere cm om by de . 
DerhduDm ban Dm feïbcn geDaen / ban Dicaïfoo teber- woèrden 
tooipcn / en foo Directcïijït Daet tegen tebome/ geïijh J^efet 
’tfeïbenaerDeri^ betoefen in Der becanttoddjDnige De^ ïf 

<02abcn ban J|oogfïraten/ tot toeïher mm hem De^ begrepen 
feit aengambe i^gebjagmbe / f tetheerDataïïc ïicDm verhJen 
banberfïanbc beïe mca* anDeretoeï gefonDcaDerebe^ 
nen/ geb^ehen / fauten / cn öngerechtigheben ih Der 24. Jan., . 
feïber acten ban berhïeairtge fuïïeri bcbiiiDcn / Daec f Het nut 
Dooj Defeïbe na recht ban gember toeerDeit gefijn m 

, , vèrrafchte 

3©eïhmaïntrt tegenfïaenDcA foo heeft hem De ^cr^ vonnis tér 

toge (om fijn bïoetDojfüg boohiemen teberfaöen en doot- 
Der berïangbm tojaïie ban Den tiarbinaeï tegen Den Pa§-61‘ 
<6?abegmocgteDoene) berbo^Dert ho?t^ Daec na (aï^ 
fijn toicetheit noch meer bafjit toad getooföm Dooi 
Dmfpgt en gramfehapban Dat fïjn^eir in ©pedant 
berflagm toap) booit te baren totten uitafghen bön? 
niffe m beroojDeïinge/ Dctoeïhe niet aïïecne met geïghe/ 
maanoeïj met beïe meer öngerechtighebm / geb?ehm 
en nuïïiteiten toeöerïeit han getuoiDen / in Der bucgèit 
Dat De fcïbe gempfin^ / en han bïijben flambe / oft 
booj gort oft ban toeerben gehouDen tooien / ja faï 
mm teeffonthierna betogfm Dat De misDabm in Da 
feïber (boa? ccüme ban Dier) brrhieat aïïegaDcr baïfch 
m berfiertjgn/eri Dat De tfealfDinicaeï met genen foiR 
Damehtebanemigeban Dienen hanbeïafioftbefchul? 
bigt toojben / Dat ooh De fcïbe conDemnatie be?re grocw 
ter t'd Dan De Jpifcaeï (partie in Defen gendemt) f jn röm 
cïufe heeft gmomm/ tnaa uftte Dat boïgt/ Dat hoé 
Uieïbptüegen ban feite eli Dooihft tprannig boïfchic^ 
Den Da feïber beroo?Dcïinge/ hrtïebênbm boojfegje; 
benüectemgmomm/ hetfeïbenochtans 30gefcijiet 
nulliter, rongeïijhe enfonberrebm/ enbatbaaom/ 
noch hP noch De fijne Dep en behooren in {jenDcr tt' 
ren en goebm name gequetfï / beïafï of gebïameat 
te hjojDcn J maa bed te mea boo? aïtijt ge-cat / ge« p. ^ 
acht en betheben onba ’t getaï ba geence Die om tod 
Dom m goebe getroutoe Dimfïen grbbm gebueït De 
baömhhinge en to?erthcDeit Der qtiaba en Da tob 
rannm. ,, 

SCcngcgpmöe DanDepuncten ban Da feïber baoo^ 
Deeïinge toat naerDer/ foo begrijpt De eafï Defe tóooiDen 
Geiten bp Den ïfatoge ban 3Mbe/ lïSachgrabe banCc 
Corra/^taDhouDa/(jBoubemmrm Capiteingmetaeï« 
boo? Dm ïtoninh in DenHanbe bart ïjértoaectd oba/het« 
P?oce^ crimineï tuffcïjen Den f>?öcureur gmeraeïban « 
fjnre J^ajefïeit hriffdjere tegen l^hüipdöan l^ont^« 
mormrp/ <6?abe ban f öo?ne/ gebangert bettoeerbere /« 
s m faï men fcmöefc grooten arbeiDt hunnen beton# be 
feil/ Dat’t feïbe punct en bsgirtfeï ban Den feïbcn nie# vaifcheiè 

tigm en onrechtbcerbigm bonniffe / baïfrïj en grio# vfP dcf 
geni^ (Daaom hrt ooh niet toeabig eh id tebjagm defen Si. 
Dm naem ban een Vonnis maa tod ban Geweit) ms. 
m Datta noch P?oced ( beïjoojïgh gcDimt en gefo# I ^ A'eé 
tml nocht rechtbooïDaingm tocabigh te hebben öcti f iunv:ia 
naem ban p?oce£) tuffchm Dm ^?onircur genaaeïijós. * 
m Dm Ifeae ^CDmiraeï getocefï en 3gii/ m aï haD# p. 
Da ooh emig p/oeed getocefï/ Dat nochtans De £fer# 
toge’t feïbe rtietgefm m beeft/ ja Dat hem onmoe# 

üblf 9C^ee^^ öathpaïdDoai Dat fouDe oberfïert 

è’eafïe bïijht hïcdïqhbp ’t geme boben berhaeït 
$/ aengambe De onbehoo?ïijhheit / berhaefïinge ert 
nietigheit ban Den rechtbooiDcringm in Defen boo?t 
gefïeït/ toaauit ooh nootïtjh moet boïgen/ Dattüf> 
fqjm Defe partim geen pioceb cn 3P heïeit/ gefloten 
nochgeDimt/ in fuïïia maniaen aï^ ’tna recht foiiDê 
behoorm te gcfchiebm eet het foitbe moegen3ijnban 
toeerben/ ofceenpioccdhunnentooiDengehectm/ aï 
en toaat maer mitd het toeigcren ban Dm thoott en 
getuigmiferi / toaa Doo? men niet en heeft hunnen 
geDimen Mn behooïïtjhe repzochm nocfj faïbatien/ 
aï Dingm/ Die foo fnbfïantiaeï m nootfahrihh 3ön/ 
" ■ ... ' r . tinik 

èaöaj 



Byvoegefel van. Authent. Stukken, 
i f ó 8. Daken ftet 3P / ’rtoare ban gequetfïer <©oDDeïijkcr of; ïet tc hcbbai / yok kan men ïichtdjjk begrijpen / toat 1568 

mrnfchelijherdtëajefïeit/ofteenigeanDere/ booitoet? rtjpighcit mach gcbcefïgt 3ijnop een fake ban fuiken 
teïijk en kan fïaenDe bïijben. 23obcn Dïaienfaltnen getoichte/ tegen caictt ©cere ban fuïker qiiaktnt oiiDcr Dccon. 
niet bebinDen Dat ban toegai Des ^IDmirad? 311 bc? joobeleanbcce bekommeringen en beletten/ infoohoj? demtjatie 

p|». 66. öoo’kjk grflotcn in Der fake/ ’t©?oce?bpinbentati? 
obrrbiocfjt oft ook recht betfodjt / I)oe loei De ©ertoge 

ten tijbe al? ban Diie Dagen. 
^00 toie ook Vöiït antmerken en t’fatnm tuegen bede condu“ 

1 ByApo- bg ongefouDcerDcr actcn a mach hebben Doen berkïec? condttfic De?5?ifcaeïö / en De conDernnatie begeepen in fit. ma« 
ilte van rrn / «Ver nnrrrifirtu’rrhHfnli / h.if lm lift l^mrrcs hiriff hm hnmitfTh ( hto Ifw'ihr nniKrïianf- nrhuprrr fnlïrn VnnG °°fc d« ftiiie vau een/ fecr onrecïjtbenrDeïijk/ Dat hg I)ct ©locc? öieït Denbonniffe (DiebeiDcnaDaijantgebuegtfulïen tooi? °0l\.de 

j;. Mey. üoaj groten ai gebient / buiten ai tegaiaïïe ooiDcn Dai) Die faïtcrfïont bebinDen hen berfcïjaDcnJjcit/ chfe-teniet 
ban rechte 

Den Htoeebc betoont ïjetn opentïh'k ( aï at bcrhaeïDe 
Hertojreen nieii ’t fdbe niet) uit De Daten foo ban Den bonnifTe aï? 
procL nLtöan öm boaitgcftdbcn / bcDtuongen en nietigen furnif? 
kunnen femente c D’tocïk macc en i? gcfdjict Diic Dagen boo? 
everfien. Dat nul bonniffe/ tuaec en tufTdjni {jet niet ntogekjk en 

c By bne- Den kïoekfïcn/ ïecgfïcn / en neerfïigfïai mcitfche 
“ ban Der toerrit (ik f toijgc Den perfoon ban Den ©erto ven van 

den i. Ju- 
nii. 

hoe Dat tcgai aïïe reefjt De Dueminge toijt te boben pag. 7o 
gaet Den hcifcïjDe? ifkfcaeï? / Den tocïhen norijtan? 
recette boren m Der feïber actcn bn Den ©ertoge hem 
tooit aai getocfcn/griïjh tnen aïDaer ïefen madj/foo Dat 
’tfcïbeaïnuï en ban ontoeerDcn gcïjouDcn moet tooj? 
Den / foo Dat na recht ïjcri kïaer ip / te meer Dat aï ïjaDDe 
De Jfifead ï)cd kïeeritjk getoont / (De? kg geaipfni? ge? 
Daai heeft) aïïe De fettai Daer kg Den SÜDmiraeï poiinve 

ge bette banfuïk?5ijnbe) tc ktinnat ïefen/ hooren/ oft & affirmative mebc ïjccft toïïïen belaften / norijtan? en 
• ' * ' • ' ‘ - " V .l/l- - * '• •* V' " - *■ • ' ^ " — bcrfïacu De mteieagatocïen/ berkteringen / bcïafnngai/ foiiöc Daer uit fuiken bcrfierDai mi^Daet nock fïraffe 

bcranttooo?Dingen / gctiiigenifTen / tkoonen cu fïnïikcn niet kunnen boïgen aï? fgn booifcïfieben berooiDeïinge 
iüw w / iS»V fm Ihmi iirtrKiMiiii fut ïiïnïttVKSti ban Der fake / Diekg kem uocktan? beroemt (koctod 
tegen De toacrijcit) in Der felber actenaïgcflcn tekcb 

begrijpt/ gemerkt Daer bg niet en bïijkt ban eenige fijne 
qttabe meininge oft boo? boonicmen (D’todk in De 

bai / ket en 3g Dat kb/Geiien, keet Die een? ban bcire/ misDaet ban gequetftcr Bjajcfïeit nooteïijk narcckt 

p. 67. 

oft ban buiten aenfdjoutoen en niet Die oberfïcn / ober 
toegaienonDerfoeken/ boben Dien De groote faken en 
beïetten / Daer ïjg in Dien Dagen incDc bcïafï i? getocefï/ 
en kebben kmi niet toegeïaten Dat ï)P fouDe kebben 
kunnen berfeen ten oberfïcn ban eenige fïukkcn / foo 
iiiit? Dat affairat ban Der ooiïogc / en ban Der fïackt in 
©lièflant berïooren/ aï^ niit? Derbetoijfïngc banfïjns 
Der tgrannie om fijnen ebden moet te koeïat aai foo 
beïc i^eeren ai CDeïcn in Dai feïben Dagen bcrooiDecIt 
en Deerlijk onib^ockt/ Daer bg gebuegt De menigbttï; 
Digefïukken/ pioceDuercn en ongcrecktig ooiDeeï ten 
feïben bagetegeu Den <6?abc ban €gmontookuitges 

d By der feoïten. d jiiait? toeïkcn kg in Dien tijDe nietten ober^ 
aften van gan j,jm flikken ook oiiicDig fouDe moeten ge? 

e en von. 5)jn j U|t mm 0paitïi)k kan geiticrkcn Dat 
ook De Uecktcr? inDefdi gefleït (koctoeïnulliter&in 
competenter) {jet luinfle Deel ban Dcfcit fïukkai / Daer 
cn tuffeken niet ai kebben kunnen obrrfïai / noch bifi? 
tecat/mit£ toeïken kïeecïijk bebonDai en ontDeïittooit/ 
Dat fonDer cai? te bcfïai ofte ïctten opte aÏÏegatien oft 
pioccffé ban partgai nad) opte gcïcgcntkeDeti ban Der 
fakai/ menaïïee'nïijkgefodjt keeft tebermoinmenen 
beDekken metter fckaöutoni ban caicn boiitii? keu 
inooiDaDig en tgrannig boojmiticn baii Den ^Dmi? 
raeïtctoiïïai DoóD kebben. 

P. 6 8. e löaer af niet ttoijfeïen cn faï Dien ’t beïicft te ïefen 
De brie- De beranttoooiDinge De? ï/)eerai JDiince ban <0racn? 

gten / cu fouDerïiiigc De ttocc biiebett aïDaa’ gebuegt bg 
ÏÏjnDcr jBajcfïcit? BnibafTaDuer in ©^ankcijk aen De 
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bereifekt tooit) macr tod ter contrarim bgaïïefgne 
DaDenenDienfïen/ ban fijne opreckte goeDe meininge/ 
in Der burgen Dat in fuïkcn gebaÏÏen en aken Den boen? 
fckicbcn feiten gctïjoont toefcnDe (De^ ncai) kg na 
teefft en rcDcne noeïj niet booiDer bcïafï of gefïraft ai 
fouDe kebbat kunnen getooiDai/Dan ban berfirimtkeit/ 
onacktfaemkcit / & negligentius gefti officii (Daer an? 
DereamcnDai toegcfïdt 51)11) cnbooiDcrc niet Dc£ te 
toeiniger ook Dat ban D’eerfïe punct ban Der bcticktin? 
ge Daer De jfifcad fijn mecfïe en eaiig foiiDamcnt op 
mackt/ geaibermaai onDcr D’anDcrc/ in Den bonnia 
gemaekt en toert / D’tocïk ongettoijfdt betoijfï / Daer af 
niet met aïïen getkoont te toefen / gcïijk ook ban Dien 
feite in ken Dagemaiten nietaitooiDai beïafïnockDe jenmhou- 
©?tuce ban «öraengien / nock De <6iabe ban I|oog?hend'ïl 
fïratcn / koe tod fg achter rugge m Defer betick 5 menten. 
tingen metten $tDmirad Dien aengaenDe genoemt 24 janu«. 
fïaen. 

©ier meDe komeuDe ten piincipaeïfïen en nootfake* 
ïijkfïenDecïccnDe puncte ban Der tegentoooiDigerbers 
anttoooiDinge Dc^ ©eeren ^Dmiraeï? / te toeten op* 
te tntéDhDen Den fribai ©cere aengetegen / en booz 
rcDcncn in Der berooiDedinge gefïdt/ bg Defe toooiDen/ 
Gefien, ni?geïtjk? De bdafïingen fp?ugteiiDe uiten pio?« 
ceffe ban Dat De booifckieben (©iabe keeft begaenDe<t 
misDaet ban gequetfïer ïBajcfïcit / ban tocDerfpannig? cc 
keit/ gunfïigc en eaie toefcnDe ban Den berbonDe en ce 

Ij 
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spafngien ©egentc ban Dctï s©eDcrïaiiDai in Jltigufïo ai §ep 
Amballa- tanber i^ó.gefckiebatf bg D’inïjouDai ban Den tod? 
luer‘n. kcnkgkïacrïijkbcbinDcnfaï/ Dat niet aïïeaiDefcbio? 
aeiideRe-me©cccc/ macr ook aiiDcre groote ban Dat 3LanDc 
gente in Dooi Debaïfckcbcfïckingcn baukuecen beïtegcr? / en 
Nederlant. öcn bgauDcit ban ’t gcmeincbefïe / neffa© Den ïtonink 
vm in "o. ^uï¥ ^at bcmiackt / cn hai feer getrautoe Diaifïai 
Aug. en in foo fdfdmeïijk beDiet / Dat fg ban Doataf (jaaïeerDe 
sepr. ijó6. booineemfïc fïukkai Daer men kenfoekt meDe tc be? 

ïafïén/toegckoinen oft emmer? in ^paengien getoeten 
toaren) ongekooit/ bg Den gocbcrtterai Hionink (maer 
feer qtiaïijk onDcirickt / en Deerlijk beDiogen stjnDe) 
oft fijnen qtiaDai Dicncrcn (Die ’t aï regcerDcu en DeDai 
fo fg toiïDai) prxjudido berooiDcdt en ter D00D bettoe? 
fai 5ijn / D’tocïït ook ban aï?Doen te toerke geïeit fouDe 
getocefï 3jjn/ ÏjaDDe men geDoifï oft in Dien tijden fïcrk? 
ten cn niiDDcï? genoeg gekaDt/ bg gebickc ban Den tod? 
ken men ’t fdbc Du? ïangc keeft moeten bertrek? 
kal / Daer en tuffeken ken aïïe goeDe gdact tonnen? 
De. (©dijk De kerbaringe fcDert ’tfdbegaioegbetoc? 
fen keeft. 

^00 Dat niet tc bcrtoonDerai cn i? / Dat foo onreckt? 
toge heeft bccrDigcu booinemen fg te toa*ke geïeit onDer De name 
ronder pan ccnc fo notoirïijk nietige recktbooiDcringc en bon? 

afgnjfdijker t’famenfpanningc ban Den ©liiicc ban<£ 
<0raengien/ cn eenigen anDaen ©eerenDcr3lanDencc3,-f,y 

p.69. 

Den Her- 

Raet den njook cn gdooft men niet nock cn^keeft eaiige ap? Grave ver- 
wefen. parentie / Dat De ©ertoge oft anDcre fouDat toeten 

te noatiat/ toic De gcenebanDcn ©aDc neffen? kern 
3UttDc getocefï fouDeti 3ijn / metten toeïïtcn kg in Der 
booifckieben actcn bcrkïeert op Dcfc fake rijpdijk ge- 

ban kertoaert? ober / kcbbenDe ook gtmfïig getocefï en 
booigcfïaen Den berpïickten €Deïat ban Den compjo? C£ 
mi? cn quaDe Dienfïen Die kg gefonDen toefenDe te 
doornik bg jlBcbiotitoc De ©ertoginne ban ©arme “ 
Doen 0egnitc en ÓBoubcniante Der fdber EanDen /<c 
om renieDie tefïdïenopDcongerdtkeDen enoproeren<c 
in Der fclba pïaetfcn opgcfïaen/ aengaenDe D’onDer?* 
kout ban onfai kciïigen ïkerfïen geïoobe / en ’t befdjuD?£c 
Den ban Diai / aïDaer mettai ©etter? / oproerige ctt re?C£ 
bcïïc ban Der ïjeiïiger ^pofïoïifchcr ©oomfeijer ©erken « 
en ban fijne jBajcfïeitgcDacn keeft. Jidjtjnt Dat fijn rt 
tegenpartije aïDaer keeft toiïïenkerkaïenen in ’tkoit 
berbatenaïïc ’t gene men kern ïjccft toïïïen opïeggeri/ 
cn Daer meDe kg onooiDaitïijk/ bg foo bede articulen 
in De? jpifcacï? betichtingen bcfcïjuïDigt toa? / hrm 
berooiDdcnDe om bijf bcrfckciDcn mi?DaDcn inaï?aï? 
Daer bermacntDiekgfouDegeDaat kebben. €e toeten 
cerfï/ Hec Criem van gcquecile Majefteir. (Hen ttoe? 
Dell/ Het Criem van Rebellien. Hen DerDcn/ Dat hy 
foude een geweeft zijn van der conjuratie desPrincen 
van Oraengien en andere Heeren des Lants. Hen 
bierDcn / Dat hy foude voorgeftaen hebben den ver¬ 
plichten Edelen, CnDc ten ïefïcn / Dat hy te Doornik 
quade dienften foude gedaen hebben. ^otlDer Dat in 
eaiige ban Den fdbat punctcn / eenigfïn? fg gebuegt of 
berïiïeert/koc oft toaer meDe De ©ecte HlDmirad kern fo 
bc?cc fouDe kebben bergeten/of in eenige ban Den feïben 
fïukkcn oftmi?DaDen berbaïïen 3ijn getocefï / D’toeïk 
Uocktan? in aïïecriminde faken na recht notdijki?/ 

toaer- 
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Tot de Hiftorie van P. Bor. 
1568. ujacrom bes te mln acfjt tenanen iS/ ja enOeftoott 

nientanben caiigft bermoeben oft acftterbenftni te 
maften tegcrt ben goeben^ecre/ befonbet ooft toant 
men tori berftoopt in ’t tocberleggen ban benfaoozfcftie; 
ben bftf miSbaben / met eencn ooft foo faïceriijft en 
opmtlftft tcberanttoooiben aïïebefperificatienm fei 
ten baer mebe men bie in bengefcftpfte banbriafïingc 
foube geerne ïmgetpacfttfaebDen/ Dat eïfterïftftïicftte; 
ïftft faï begrijpen / be berftetbe quaettoiïftgfteit en ober; 
groote tnrannie fijnbec toeberfpjeftcrS / betoeïfte ge; 
jocftt ftebben ften booSfteït te beöeftften met foo onnut; 
tenïoegenen. 

pag. 74. * 3©ant nu be tfifcaeï toeï merftte bat mert ben bok 
? »« ec'fte iifet foo ïicfttdftft en foube ftunnen top maften / 

fónda- fbd ïrirjfte feiten ban eenen^eere bie foo groote bien- 
ment der firn gebaen ftabbe / foo ftomt fjp om beS eenigen fcftijn 
betichtin- tegeben/ en eenige oojfafte bp te bjengat/toaetöoo? 
se‘ ftp foo be#e ftem feïben foube ftebben bertoopen / bia; 

t» By den meeren be^^Ubmicaeï^ongeregribe eergierigfteit / en 
tfc vanar’ boo? be eenige en uitetlijfte meininge ber feïbec/ ja 
fij,’, feiten boo? ftet gap ftmbamentban fftnbcrbeticfttinge/ en 
vanbeiaf- banaïïeben feiten ftem ten ïafte geïeet / feggenenpo; 
óBge. fccen b bat be bertoeerbere / ©p'nce ban a^raengien / 

55 (©jabenban <ögmont/i|oogj!ratcn/c©afiauto/l©arft- 
”grabe ban 23ergen/ ïfeeren ban jfêontignp/ 25ze; 
«bcrobe/ en eenige anbece ban öbetïange ftabben be; 
« geert te ftomen tot beranbertnge ban ï|cere / en ftem 
5) nen eigen ïtonirtften $?ince te fteïïen uit fijnen 
v berïanben/ otn (foo men moeftte grioben) be felbe 
»in te nemen / en onbcr ftcn baer na te beften / b’toeïft 
5> uit ft en toooiben en tocrften genoeg ftabbe geble; 
»ften. 

.ïIBaertoetenbefeec toeï bat ftp bitfifneenig fbnba; 
bamertt nemmetmeer foo en foube ftunnen tftooncn 
noch betoijfen (foo ftp ooft gcenSfinS gebaen en fteeft ) 
geïftft ftnooft felber genoeg te ftennen geeft be ftïein 
fjoope engrootenttoftfri bie ftp beé fteeft bp be onfefte; 

p. 75. re tootgben bic ftp baer bp buegt/ Soo men mochte 
gelooven, en Gelijk hen woorden eh werk genoeg 
hadden bewefen. &oo fteeft ftp foo grooteïftftS geac^ 
beit om boo? beeïeongefcftiftte illationes & caviliatio- 
nes begrepen inaïïe öeanbere puneten fijnbec betieft; 
ringen eenigen luifïec en feftftu ben feïben fijnen baï; 
feften fbnbamente te geben / ban ben torifte top bp 
oo^ben toftïen ftanbrien / fooftaefi eerfï toeber ïêet faï 

«*t *«- toefen bit generari fonbement/ b’toeïft betfifearï bp 
brieven” gebJOCftt fteeft pro vera bafi totius cauflae , ban ben 
dér grobte toewen be contrarie foo ftïeerïftft bïijftt / bp foo menig 
#**: den fauïbige groote bienfïen / getroutoigfteben en neerfiig 
Erfden’ öcc fdbet ïf eeren / ja ooft bp foo beeïe ftenne falie; 
Admiraei ben c en betfueftcn aen fijn JBajefïeit te meer fïon 
*4 - Juii» ben gebaen ban te toftïen ftaefï in be jföeberiaftben fto 
*2ibiiu men/ b’toeïft emmert betoftfï ften meininge toeï betre 
ven van «nbei^ getoeeft te fijned ban ban,ftem te toftïen uit fijn 
I-gmont ILanbenfïooten/ en ban ^eereberariberen/ ftoetoeï 
‘ ' be ftfcaeï foofeerefoeftt bat tebetoftfenen toacrfcftij; 

neïijft te maften / baer toe aïïeenïijft uit ben ftoeftra; 
penbe foo brie pjefumptien/imagmatien/ oft (ombe 
toaerfteit te feggen) baïfcfte intcrpietatien en groote 
iuegenen / na bien ftp bep' geen anbere betoftfinge toeet 
te binben. 
' ^tengaenbe ban ber eergierigfteit en begeerte ban 

bnbertoinben beë ?tbmiraeïO / bïijftt opentïijft bpfoo 
brie fijne berfueften aen fïjrte .ïBajefieitter contcarien 
gebaen j in^grirjft^ bp betfcftciben onfcftuïben ber töe; 
gente bp ftembifttoiïp bertftoont/ ja ooft bp foo nieni; 
ge fijne bertreftften uiten ïfotie / bat niet aïïeen fijn 

weifehebftmeininge/ maer ooft fijn natuetïrjfte gencgcntfteittó 
iaften'1 e'0an^ contrarie getoeefi befer pafften ban eergierig; 

fteit/ en batftpaïtftt gefoeftt enfeer begeert fteeft om 
ban ben ïSaetenaïïcnbetomt ongeinoeit en oiigequrit 
te moegen bïijben / ja bat ftp bifttoiï^ tot bien einbe 

f bv fijn groot berboïg gebaen fteeft/ i enbe en ftabbe befefïjfte 
brieven genegentïjeititiet foo openbaer getoeeft / boojtoaerbe 
van20.en ^atbinaeï (bieben ïtoninften beföegente foo gan^? 
3emb °" frïijft regeerbe / en boben aï uit toaë om baer in te bïft; 
^66.' ben/ ja boben bien om particuliere faftenben 2Cbmi; 

racï bpanttoaé) en foube niet berfuimt ftebben tebe; 
jïeften/ batbeïltoninft ftem foubeftebbenbctïatcn/ of 
ten minfien fijn berfueft berftoegt / en ban boozbere be? 
tointftem ontflagen/ toriatenbe bat ftpt’jijnenftuife 
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foube motgat bertreftften / maer toant ftp merftte/ bat if 68. 
b’?tbinirari geen onbertoinben noeft ftöogfteben rit p 77. 

foeftte/ at bat ftp otnbe ptibate ftoacigftot tuffeftert 
ften toefenbe/ nietenïietoprceftteiftft terabenul’tge; 
mein/baer en boben bat ftp onber ’t boïft ïief getaï tóaj$/ 
foo fteeft ftp ter contrarién gemaeftt/bat ftp trt beti ïïaet 
geftouben toert/ om ftem te beftripen metten name bejf 
feïfo griijft ban ben anberen.^n geïftft fijn gefteri ïeben/ 
ettaïïefïjnbaben bafïegetuigeniffcrt gebat bat ftp itoit 
uit en $ getoeeft om regiment/ grootfteit/ oft betoint 
te ftebben / en beïe min gearbrit om be faften na ftem té 
treftften en infijnftanbentc ftrftgen/ oft op beloog; 
ftrit bes rioninït^ te misgrijpen/ Jböo iS men tori berfe; 
ftert bat fijn afgunfitge toeberfpjefterS nemmermeet 
eenige fijne tooo?ben/toerften of beïeiben en fitïïen fturt; 
nen bcrftïecren / bp brengen noeft getftoonat / bie ban 
fuïfte fijne meininge eenigen fcftfthfouben fttüthen ge; „Bybr;ei 
ben / maer bat cïfterïftft groote en ftïeinebaer ftpmcbe ven van 

geftanbrit fteeft/ fulïenaïtijt moeten ftennen en ïtjbenden Ad*. 
bat ter corttrarien fijn meininge en booptemen aïtftt 
getoeefi i'S/ ben bienfï en grootfteit ban ben üoninft te 20. Nov. 

foeftrit en te bobberen, s . w . , v . . en andere» 
^openbe ber bpgebuegbcn begrette öitt te berahbefcch p- 7^ 

ban^eere en be ©zobinciat ban ben .föeberïanben on; Dt,sr°°fe 
ber be groote te benen / tè men toeï fefter / bat geïftft ftet „ooit Sf*' 
i'S eene baïfcfte/ berfierbe/confuft/ rit generaïe aïïegatie/ dagt van ré 
ooft be Jpifcari noeft anbere (ftet 3P toie ftp toiït) en fteeft verande- 
noeft en faï emmermeer ftunnen getftoonen/bat befe ge;r1?"rvean 
troutoeBaffari oit öeS aen pemanben ftet minfie toooit 
ter toerrit bermaent oft gefeet fteeft / geïftft ftp ’t felbe 
ooft tori ftïeerïftft ohtftent fteeft / henfoobe?tebaerpe; & in’t 
mant iS bie füïftS foube toiïïen ftoubm fiacriöe/ topcnf.erfje”-- 
ttoftfeïai hiet be moeber/ toebutoe / en bertoanten a!ntwol)i- 
banbert<6zabe en 5ftn fijn eere foo ter fterten neftlen; den, 
be / fp en fuïïen te bjeben en bereet toefen ’t felbe te ber; 
anttooojben / en ftem ban fidfter bïamarien te bebzpen/ 
boo? ben ^oofbe enminnriftfte 23joeberfcftap ban ber 
<0ojben / oft booj be ïieiferïftfie JBajefieit / enbe^ta; 
ten ban ben tirjfte / ja ooft boo? alle competente neu« 
traïe en önpartftbige BecftterS. 

59at mea: i'S/ fo too?t be f ifeari aïrebe ban bet feïbefe 
fljnöer ïoegenen opentïnft acftterftaeït en befcftaemt/ 
uit bien/ bat ftoe toeï ftp ftem berbojbert ban footeïftïmt 
frite te berfieren tegen ben ï^ceren ban^gmbtttrilbe p. yg, 
ï^oöine/fienbe bie gehangen en in ftanbett ftuftber bpan; 
ben/ op ftope bat ften briafiingen foiiben fecreet bïftbeti/ 
oft emmer met geaien openbaren gefcftpfte berant; 
toooit tooien/ norijtartS ban ben fribat niet ai fteeft 
bojren beïafien hoeft blameren bcabfehte^eercn/ bie 
ftennen bïoebigen ftanbai ontftomen 5ftn / te toe; 
ten / bePjinre ban löraengien / <6?aben ban ^oog; 
firaten / «Éaffauto / ïfeere ban 23ieberobe / noeft an¬ 
bere/ * ftoetoeï ftp be felbe buegt en noemt in befe fe; i Bi.jkt 
crete beïafiinge inetten gebannen <^?abe / in’t booj; by den da» 

fcftieben feit / griijft ftp ooft boef in öcrfcfteiben anbetén gumenten 
fiuftften / baer af ftp tegen b’anbere in ’t openbaer ooft Heeren 
niet eh fteeft boirai meren/ biefenbe bat fijn baïfcfte 
berfietbe ïuegénen te bioeg aen ben bag foiiben fteb; 
ben moegett ftomen / en bat booz be openbare bet; 
anttooojbingai berbertroftften ^eeten / be gebange; 
ne ooft ontfcftulöigt getooiben fouben 50'n / foo ftenort; 
noofeïfteit aï te boren ter boobberoojberit toaS/ ge; 
ïijft ooft be bertroftftene ftabben fogeftregentoozbert/ 
maer begoebe <6obt fteeft bie boep ’t ganeine befte be; 
feftubt. • 

FüïftS bat op befe pïongje (ftoetoeï fterbe eh tóare p. g0 
bie niet gelogen) beticfttigeen eenigfonbanenttegen 

panant baet booi acfttetbetiftai at beftdöit te ftrijgen/ 
maer eer bermoitoettooiben totmcbelijben te ftebben 
metfltïïim^eeré ban bat ftp foo brie getoritS en Ongc; 
ïijftS fteeft moeten ïijben / ai om toienS goeberf name te 
behemen men ftan berböaibert fteeft ban foo ïeriijfte 
fiuftften tegen ftem baïfTcfteïijft te berfieren/ bie ftp noeft 
be anbece #eeren baer in met ftem gebïameert/ nflit ge; 
bacftt m ftebben / ja ftet contraeie met foo groote ftenne 
bienfien engetroutoe baben aïtft t tori ftïeerïftft factor; 
fen/ geïftft be;bertroftftcn^ecrm (ongettoftfrit) feet 
toeï ooft fuïïen aen ben bag toeten te bjengeri / foö be^re 
ften panant berfïoutomften baermebe birectriftft eif 
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Byvoegfel van Aufiherit. Stukken [6 o 
1568. openbaerïyk (cn niet Dus bedekteftjk oft acïjter rugge) 

tcblamcecencn bcfchuïdigen / Cn booitoacr ni baddc 
de meininge/ foo tori da beetrokken ais t’onrccbtcge? 
dooben ïfcacn/ met foo oprerijt cn gort getoeefi ten 
iuacmcïjtigcn cn geducigen dienfie ban Den ïionink cn 
ban den 3iandc / de &acdinari met fijnen aenïjanft die 

pag. 3i. niet en foebten dan beu eigen bate niette gemein fcïja? 
de) cn fouden pen dit fpri niet gcbioutucn Rebben/ 
§>00 bcice 00b fp cmigfrnS m den tuil hadden gehad/ 
’t gene bat dit feit baïfchriyk bp btengt/ t)en en fou? 
den geen goede middelen Rebben griyoken / om met 
cecen / en fonda tegen ïjennen ccdt en getcoubeit te 
doene/ te befoigcn en bafien t’buaa bafekeebrit / ja 
fouden oob ïirijtriijk Ijet inne bomen öcS ïfatogen ban 
Hlïbe met fijnen Iieijgsboili getoeat bobben uitten 
Nederlanden / maer fp cn padden nemmermeer ge? 
looft / dat fuiken ongtftjken cn teicetbcbcn booitge? 
fielt fouden getwyben 5yn onder den nacrn ban den 
goeden kornuit. 

teDengheb’ .^taet ook tori te maken / dat nengacnde de derde 
ben geen rfdeuc oft misbare in den bootfeïfteben ongcrecïjten 
yerbont bonnifTe bermaent geen befundere briafiinge geficït 
tegen den 0p£ gcfpccificccrt en is onder aïïc de artikulcn enbe? 
ofTfijnen frijulöiugendes' jfifeariS/ dan aïïecnkjkbatbPtotten 
ondienft boojbcrïjaeïdenbiooiden des eerfreu artikels j buegt 
gemaekt. fenf generafijk / eonfufcïyk en fbndec eenige citcum? 

fïantic Narradvè fed non pofitivè (gelijk ïjp OOÏUU 
eenige andere artikuïtn / maer en koemt te noemen 
hetberbontban den grooten) defe naboïgende tooa? 

p 81. „ den. a Cn om pennen boofen booinemen cenenbocten 
aln ’t 2.J5 beginfeïtegeben/ Jboo hebben de batoeabaeenfïjn 

trVdrr „ rompïicen / toefende de grcotflc des tontS / geforijten 
een hn Starbeit om torg te doene en uitten toege te ïeggen aïïe 

ïjrt geeuc dat de boifcügcdemfFe ban pennen boome? 
5 men moeïfte beïetten / dien booit fubfnmerende f]ct 
” naboïgende feit ban dm ïferdinaet en geen andere in 

derbtiegendat defe öetiehtmge ban herbonden en con? 
fpiraticnkocmtban frifS te baïïen cn te fmeïten dooi 
fuikc fijne te feer generaleen onbefchetden torijaïïngc / 
fouder andere onfcïjuït /gelijk ook te genen dagen bc? 

b in den ponden en faïtucgdrn dat'defe ïteac oit eenigberbont 
28 ‘ 29 7o niet eenige groote ïfecren oft ahbae gemaekt beeft tot 
31.3 2’. ï 3 .* acbteröecï ban den Kouiuk en beïc min om bent te 
34- 3; art. flootcn uit fijn tont/ maer tori ter contrarie dat bP 

* p- 33. fiin beeïïebenbeeft berfleten om hem tori teguijten/ 
,c. Byhen Kaden / en dom aïïe ’t grene./ dat yem doebte béquaem 
aerTdeti tc toefen ten öïcïïfïc ban fijn |fêajefïeit.€ot toriken cin? 
Konink de ïjp macb öiktoiïS hebben gefpjofeen metten anderen 
yan 29. ju- üceren op’t goet rêgiment/ooiden en beterniffe ban den 
-nhe?5' aïtniren ( geïtjïï bp ook ’t fribe opentïyk onder eedt 
vertoo- b^ftberïïïcert opte blagen die men bem bootgrijou? 
ninge den beeft) om toaer toe te gerakai (jrbben bfp # alïegai 
der Re- der feer bertougt bat de tloumk bacfi ober guam / ncf? 
aengaende fcuS hem daerom gcdacu bebbende groot berboïg c de 
overgege- toeïk.aïïeen genoeg bcbjyfi benmcinnigc be?rc anders 
Admka'eis Cttbpecft te ïjtbboi dan de ififroeï tegen de tbaerbeitbp 
brieven Ö^Cligt. 
van i4.ju- ïiomende boo:t totter cerfïer nu'sdaet ban den bgben 
lü. i >6 ^. in den boofen bomiiö berijarit / :£e toeten ban der ge? 
en moi gurificc.ïIÉajcfieit/ faï men bebinden dat de Jfifcari om 
x j66.’ '' bier fcijijn en bertoe te geben in fïin bjemde betiebtinge 
Hier heet beelderbandm feiten en daden berïjarituit eik ban den 
a'men.u/* tuefken ïjp gea'ne foude beguittu en betuyfen / den Éd? 
dit de”’ niirari fuiken mipdactbegacn te brbben/ bemerkende 
groote niet datïjp ban toaeraebtigen gefondeerdm fiukken / on- 
geernc des bcrfiaitua^/ dat men dan de fribe feiten cubcufricn 
K-ardw"rs kP oo?den eens merke. 
héden'cn cerficu om tc betionrcu dcfcïbeniisöaet/mitS? 
lagen, gadccs fijne rebeïïie en bcrbintenifTc metten grooten / 
a ln koemt bPbtnbeticbtni d meteenfubfumtic/ ban dat 

Té16 7’35 fpïicöen tot dien einde forijten uitten tonde te krijgen 
6.9'. art! 53 era p’incipari perfonagie ban den Hadc ban Staten 

„ (daer bp berfiamde den* ütardmari danbcïïe) maken? 
„ de tegen fjem bcrbondai ban ïyf en goet / bcrfueken bp 

p. 84. bnebeu aen den iionink dat bp tocedc afgefet / bïnben? 
de in ’t berbefifen ban den friben / en in de ftoariggeden 
dcc groote tegen fijn bjemde boojfieïïen ïaugc en b^ect / 
gelijk ook fjadden gedaen te borende fraepejtamina? 

it. 16 17. Wonder eed in der gebankenifTce tori guaïtjk ber? 
18. 19.20. dwepende dat ’t gene gedaen loerde tot dienfic ban 

7 7 iïcl1 ^onini*en 0111 £ öoüi tc papen/ nopende den b?em? 

digbtden des ïiardinariS/ was in dtecïe gefchikt en J *^0 
voorrgeltek (dit 31JII fijn blOOjdeu) meer tegen den Ko- ? 
nin’k dan tegen dien perfbon, en dat den vertrekke des 
felfs niet tegenftaende de iaken niet beter en gingen. 

Oft nu de frutbinaeï (oo?fakc ban aïïe drie berdMt? De gw 
kingen en ongelukken ï foo goede dienfien ïjeeft ge?te hebben 
dacn / als ï)P daer tori tooit gepjefen / en oft ïjp niet K^dinTei 
beter mbcbbcberdicttt groffriyk ten ercmple ban an? met gr00- 

dere/ om de faken foo bertueert en ban ’t betroutoen dat te redene 

bp neffenS ben üonink gebad beeft en beeft / foo ïeriyk 
misbruikt / te bebben / gefiraft te iooidcn / gediagen ] 
top onS tot ’t gene boben in ’t begin bcrbaeït iS om der 
koatbeit / eenfamcmïyk tot ’t gene dat daer af is ber? p. ü?. 
maent in den geppnten beranttuoojdingen der Ideeren 
boben genoemt / en boben al dat fijn boofeondiênficn 
foo kenlyk 3nn / toaer dco? bP ook foo openbaeiïijk ban 
eiken gefjaettoert / en ’t bolk tegen bem foo berbittert 
biaS/ toaer nit groote onrufien en berandalngcu tot 
grooten achterdeel ban fijnre fBajefïrit te bebjeefen 
tbaren / JBits den turiken de tfeecen / en befundere die 
ban den Kade ban Staten toaren / oberpeifendc dat 
bpaïïeene aïïe faken tot bem trok/en in gcenc ooiden 
enfiride/f en toiiïende genoeg doen bendereere/ eede fBybrk- 
en fïate/ en konfïen noeben bermoebten’t fribe ïan? van 
gec baftoygen (gelijk de <6iabc ’t fribe ook bccbacït 
s en in der beranttooo^dinge dep herren ^ineen fajee?25. Nov. 
dere tooit betoefen) maer toerden benoodigt (om deS1^66- en 
ïtonmkS dienfl en dcS lants ftiÏÏigbcit) ’t fribe in aïïer |an- 
onderdanigbeit / fijnre jNajefïcit tc bertoonen / d’toeïït g [n het 
fp typ i|eeren die ban den Kade ban Staten toaren(tta? 2 . art. fïjn- 

maitïyk/ de jdiinee ban Ckaengicn en de <6?abenbanie ant; 
Cgmont cn tPoopie) met adbijfc ban aïïen den atide?woorden' 
ren i^eeren/ CoubcrueurS ban den ©lobmcien der Ne? 
derianden (uitgenomen den ÏPeerc ban 23artomont deS 
liardinaeïS creatnre) en ban brie andere ban den p. 86. 
grooten en liefhebbers öcS Slant^/ deden tot dien cin? 
de bp hm bpeben/h op dat in tyts daer in toerde betfïen h Bybrie- 
offj; lieden ontïafi / op dat fp dcS namaeïS geen berant? 
toobiöen en baddert. 3Brike bneben fijn IBajefieit aïS? 29. jui. 

dom niet quaïïjk en nam / maer birit die gefcb?eben te u63. en 
toefen booj fijnen dienfien ban getroutoc ©afaïïen ge?de vert°°- 
ïijk fijn anttoooide betoyfi / i boe tori men nu ben op? Se‘ «n 

rechte meininge foo topt foektte berdjapen/ aïS die te de Regcn- 

toiïïen bïameeren boo? een nuSdaed ban geyuetfierte- 
JBaiefirit / ïjoetori fijn JNajefieit ook te boren niet K'®ynk1s 
quaïijk cii Ijaöde genomen andere booigaende faneben bleven 

aen bem tot gelijken einde gefonden bp den bocyfcb?^van 6-Ju1* 
ben Neercn ^ïïncen ban 0ramgien en Cauce. ^ <énI;6^ea 
boo?tóacc de booif^. dip ï^ceren ban den Kade ban Groote 
Staten hadden ook groote redene ban ben tc beklagen aen den ’ 
en tc begccreu te beitrekken uitten Kaet ban Staten/K°nink 
nadien de Kardinari aïïe d’auctoritcit ufucpeerde / foo ihKewc' 
tueï ober de Kegente/ a(S ober ben / die nergens toe en i;ó4. 
diende dan tot cenc febadutoe / om te bedekken fijn do? k By hen 

mniatie/ en om fijn booitfieïïen/ den boïïte aengenamer brie^en , 
te maken/ befundere foo fp den meefien tyt/ aïS men op ÏJóx J JU;‘ 
groote faken beraetfïacgdc / niet en toerden / daer ober P. 8 7 
geroepen / en dat dien niet tcgcnfiacnde de Uardmari 
aïtijt f ufiineerde/dat aïïc die ban den Kade ban Staten/ 
fouden gelijkelijk brbben te beranttoooidcn deS daer 
gefloten toaS / foo bc?re daer uitnamariSeenig quaet 
gereeS/ al hadden fp tori abfent oft ban ander opinie 
getueefi / d’turik tori tegen reden febene te toefen / ge? 
kjk de beranttoooiiungc deS ïfecren ^ïïnce / dat biee? 
dere betmjfi en d’lêdmirariook bccharit.' 1 1 m het 

JlBitS den toriken men brn boottoner groot ongriijk 2. art. lijn. 
doet/en betoijfen defe cavillatores daer in feer tori benre ant; 
benijnigbcitc/ nadien fp tori toeten / dat na den no?woor en' 
toirenreebtebet crimenlEEfeMajeftatis oft ban rebel? 
ken oft andere miSdactmct en kan gefebieden/ fonder 
boofc meininge en opfet bedtog / (d’torik de betiebtiga* 
ook opentïijk moet toonen j toaa af de oprechte dueg? 
delijke meininge derfeïber Ipeeren bcire / jabeeïeon? 
trarie getoeefi iS. Hiïtoaec ’t ook foo dat fu metten 
ïiardiuari oneaiS getoeefi toaren ( geïrjk ïjp riïten 
ban brn deS aïïe dage groote oojfakcn gaf) en fon? 
ben daerom niet kunnen bcïafi tooiden / mits dien P. 88. 
fp nieten fpwkentegen deudienfi banden Iionink/ 
noch tegen üai ^taet den ïiatdmaeï beboïen/maec 
aïïeatkjk tegen den perfoon en oberdiaeglbke Ijo? 
baadne defTrifS. 



Tot de Hiftorie van P. Bon 
r)<58. 3fë ooch toeï tc batoonöaeu öat öe jfifcacï nut gcïtj# 

her baïfcber bcöicöiuge niet en Ijeeft bp geb?ogt en bet* 
itiaen gcmacht ban bet Sfnfïcuctien bie öe groote te 
boren ïjabben gefonöcn in^aengienom öenïhoninh 

. *Byd« geïeberttetoo?öen/a3inïjoubenbebcooifahentoaerom 
ênbriven" fPbeëïitaröinaclëmet tori te b?eben en toaren / mitë# 
gefonden gaöerë öe groote onöicnfïen bie fijn fBajefïeit bage# 
in oftob. ftjhë meer baer boo: gebuerben / tócïhe mficnctte fp 
^o6Tuirn Dabben gefonben met eenen jennen b?iefban crcbentic 
i;6>. ’ aen ben ïtoninh / ben torihen ïjaböen getehent/ niet 

aïïeen bc boo?fcb?eben öiu ï)ecrcn ban ben fiabeban 
Staten / ifêaricahöcBlarhgcabe ban 23ergen / en 
öe<6?abcn ban Jltonëfeïö / lltoegcn en Brenberge/ 
en aïfoo byiia aïïe be öjouberueurë ban ben $?obin# 
cicnöcr;éeöcrïanben/ boe tori bat aï’t feïbe quam en 
bewoont toeröe boo? eenen goeben ober en getroutoig# 
Dat bie aïïe befe ïgeacn Dabben tertten toaeracbtïgen 

pag. 89. bienfï ban ben fóoninh en tot rttfïe en toribaren bes 
3lantë/ en geenmts boo? cenïge ambitie oft begeerte 
ban onöatoint / nocb cm be fahen tot ben tetrehhen / 
fa be Fifrnri t’onrerfjte feit en quaïijh brbiet/ja bette an# 
öeeë ban be ïtoninh feïbe foo gefret ië; fjet ië 00b b?ccmt 
bat bp noeb ban befen bjieben nocb ban beë ïtacöiuaeïë 
batreh/ niemanben ban ben feïben anberen ^ceren 
en bïameat nocb en briafï ban aïleenïrjïiöefettocr 
gehangen petten. 

Beparti- ïatenöe ban ben anberen Oreren ïjdt goeöe reöe# 
cuiiere re-nen: heggen ton / en op batë noot $n fuïlen tori too# 
oneenir” um / öatban ober ttointig jaren geïeben be Slömiracï 
heit tuiten en be ïiaröinaet geen b?icnöen t’famcn getoeefï en fijn / 
den Admi- maer bat be Hacötnaeïfoo ïangen tijt aïtijt baet en nijt 
{?e'en beeft geötagcn tegen ben ifeere ^bmiraeï / niet oin 

fahen raiicnbe ben bienfï ban fijn JBajefïcit maer óm 
fomrmge particuliere ootfahen / toaa boo? bP ooit fc# 
bcrtaïtgt beë '3tömirarië boojberntffe en fahen beeft 
batocert en bria foo brie bp honfrc / boe tori bat ö’Sllö# 
mirari baerom niet en het in ben Öaebt metten föarbi 
naeï te bcrfïacn ten bienfre ban fijnte Ifèajefïeit / ja tot 
bemteboïgen/ enmetfijnöa opinien te bergeltjhcn / 

p. 90. aïë bie goet biri ten bienfre ban ben ïtoninh en toeïba# 
ren ban ben ïïanöc J fonber bem eenigfïnë tegen te toe# 
fen in ben gemeineii faïicn / aïë bP boïbeben en bem tori 
guctc in fijnen fïate. <üFtoeïh ndcbtanë getoont foube 
moeten too?öcn/ aleer men ’t feïbe foube hunnen ber# 
fïacn foo 't be Jpifcaeï neemt en eermen ben Itoninh 

, baer mebe foube hunnen gemengett. 
Cn op bat men niet en bcnïte bat’et berfïert ië / tenï- 

ïen top bier tori ontbehhen boo? eenebanben ootfahen 
onëbéhent (ouba* beïe bie ton niet en toeten) bie on# 
minne bic be ïtarbinaeï en fijnen luoeber namen tegen 
ben ^bmiraeï / nabien fp met geen berfnehen /. ber# 
boïgen/ nocb tufTrijen fp?ehen (ja ooh niet ban ben 
üteffee nocb anbcrfinë) en honfien boo? ben feïben fij# 
nen tuoebec (nu ter trjt toefenbe beë ïitoningë 5tmbaf# 
fabeur bn ben üteifer) tc bontoribïte hrijgen befleïfë 
lïbiniraeïë ^ufiere / nu gehoutoet bjcfenbe metten 
£feer <6?abc ban j^anëfeïb / febert toeïhm tijt ïjp bem 
gebacn beeft aïïe bet arcïjfie bat bp beeft gehonfi. 

25obcn bien foo beeft beu tiarbinaeï (onber anbere) 
fecr bemjt bat bP gefien ïjeeft bat b’Slibmitarï foo hef. 
getaï tuaë bp brït üionmh/ nabien bu ^eerc ber ,?Se# 

p. 91. berïanben toaë gctoo?bcn/ en befunberc aïë bP ber# 
nam bat bc ütoninh foo feer begeerbeen toiïbebatbe 
'Jtbmiraeï met bem foube trehuen in cêpaengiert / om 
aïbact te toefen b’opperfïe ban ben Bebetïantfcben 
hml tuaer boo? fijnen baet boen fuïhëbermcerberbc 
en ban boen affUïhen fpeïben berohte / bat fijn boo?# 
feb?eben eigen b?oeber guam aïë brient toaerfeboutuen 
me ©?outoe b’3ibmiraïe / bat fp tori foube boen in 
btënfpbucrëmanëreife metten Éoninh hortfie beïet# 
ten / toant be feïbe anberë foube toefen be beberffenif# 
fe ban bem en fijnen buife / en bet ië te beeren bat beë 
feïfë Itatbinaeïë breigementen ban boen af booigcno# 
men / niet ban te feer jammerighen boïfcbiebeniffe 
ruercnbc beë‘ïlibmiraeïë perfoon / gebabt en bêbbcn. 

5[a cn ïionfï ban aïëöoen af be üiarbinari fijn guaet 
afgunfiig ïjerte tuct foo feer herbergen / bet en raoefle 
eenë tegen ben ^tbmiraeï feïber üitberfien/ ten tijbc 
aïë b’Stbmiraeï (gcrectfcbapmahcnbe/ om ben tto# 
ninï* in ^pacngicn tc boïgen ) bem abbgë en raebt 
b?aegbe/ oftbP/ ber fcïber ceifen niet tegènfiaenbe / 

niet en foube moegeit brijottbeu bet <f5oubentenient I 
ban <6ciberïant / foo be?re bp ’t bem feggrn moebte / 
tnantbp bem boen fpijtig anttooo?be bat ïjp% t toeï toi# p. 92 
fic en ooh beur toeï frggen moebte / maer bat bp ’t bem 
niet feggen en toiïbe / b’ tucht ben % bmiracï na ginh / 
en benneerberbe onber ben be bcrbitteringe / tuaer 
boo? be ïharbtnaeï geburenbe beë ^bmiraeïë af toefen 
niet en berfuombe ban beffeïfë fahen te bertueeren en 
befebabigen iii ben Seberïanbcn/ en onber anbere bem 
onb?ucbtbaer te maïten eenen berhoop bien bP tegen 
bic ban Sïnttocrpen gebaen babbe /b ücloopenbe tot hu b vaa 
be bonbert buifent güïbcncn / in ber buegen bat bp be#den Dor“ 
noobigttoertteheerenuit^pacngicn om baer m oo?# en 
ben tc ficïïen / maer niet tegcnfiaenbc ben contrarie zwin- 

bebeïen ban ben ïhonmh / footoifi bc ütarbinaribefa#drechte« 
hen foo te befichen bat bp ten berijoopten einbe noit 
enhonfiegcrahen. 

HDifïebacrenboben foo beïe neffenë ben ütoninh te 
beïeiben/ bat niet aïïeen beë ‘^.bmiraeïë torberheeren 
in ^paengien en inert beïet/ maer ooh bat bemtoer# 
öe benomen het tractement ban feë buifent góuben 
ïiroonen’ëjacrë/ bic öe Uoniuh bempïagtcgeben/ 
jae öat ïjp ban fijn .ïlBajcfieit noit eintcïghe anttuoo?be 
enhonfigchrijgcnopfoogcooten en ïanhöurigen ber# 
boïg/ om ter eenre oft ter anbere bfrhïcmngetcïjeb# p- $1° 
ben/ aengacnbc fijn eigen geïegentbeben / Hatênöc 
nocbter bcfijöenbriba’baeïbanöiufent anbere bafieu 
bu ben feïben ïhasrömacï en fijnen aenbarth ben iïb# 
miract met ecnbcngnig berte gefpeeït/ om ho?tertc 
ballen. 

ïiomenbe ban toebcrotii tot befer cïïgrfcfïiTï'tct* jïlïa# 
tien / luie falbocb befe fiuitreöene gefunöeerl bïnbai/ 
^be groote bebben t’famen gefp?ohen tot beteringe ban 
beë Üantë fahen / en btbben metten boottfieflrn beë 
tharbiuaelë niet toeï te b?eöen gcloeefi /’boben bien 
bebben ben Uoniuh getuaerfebout ban pen goetbun# 
hen / ja begeert bat bc ïharbinari geen onbertuint meer 
bebben en foube/ oft bat fp mochten too?ben ontfTa# 
gen ban in ben ïiaöe ban Staten meer boo? een behfeï 
tcöiëncn/öeëhict te min htn getroutoelijh gugtenöe 
in ben anbere ïafïcn enin allen ’tgene ben anöerfinë öe 
ïüegente foube bebelen/ baerom gebbeufn een berbont 
en aenfiag gemaeht om te homen tot beranöermge 
banp?inec> 3©at apparentie ië ooh ban fuïhë f JBat 
p?ofijtfoubcnfp öatrrbpgcöaen bebben / gcma*ht ben 
natuerïijhe ïfecre toaë een ban Den macfjtigficn Éo# 
ningaiban Cb?ificnljcit / boojinarralëmentoiïtaen# p, 
merhen aïïe hen Uierhen en öe groote bangieren / baer 
befe Zeereu gen foo bïgtigïghöihtoiïë inne gefïritbcb# 
bentenbienficban ben ïhonmh en fijnre ïanöen/ be# 
taonen tori hïeerïgh bat fp cöriöee ban gemoet grtüeefi 
bebben / ban om op fuïhcn bciraöerpe te pepfeii / #oh 
en bcbjijfiöc f ifcaeï niet bpeenig befcljcet ƒ fperifteatie 
uocbberfehcrbcenbaficbaifjaïinge ccnige bjaerfcbgn# 
ïghljeit ban ba- boo?gefiagen ffamcnfpanninge en ber# 
banbe. ftrn boo?toaer baööen fii fuïhë gefoebt / fouben 
anberë öaerin bebben gebanöeït/ en fijnre JiBajefieit 
mëttclchcn grioaerfebout en geraben ’tgene t’fijnen 
bicnfieöebe / (ö’bjrih boo? fijn getrouteigbeit ooh in 
’tbefunbereöcbootfcbtcbeiï ^ömiraeï c fïjnre Ma je# ^ Byab"ic' 
frcit tcïchcn toaecfebouöc) op öat bP na öe tuaerïjeit igVcc. 
opalbjcï onöe?ricbt foube toeffen / ö’bjelït ië een feut iyói. en 
ban getromoe ©afaïïen / en niet ban bc?rabcrë oft21 ■Mecrt- 
toeberfpannige / Ijoctoel beïisarbinari öat fuïhë beeftIJ 
toeten om teheeren/ be torihe { ooh na bet eigen ber# 
hïeren ban ben f ifcaeï d ië beu autljeur ban allen be# 2 a„khet 
fen jammeren I bertooefringen entpraunpen / m boo: der beia= 
fijn quaöc acnbiengingen tfioeten be fahert toeïmöe“#ftinge- 
fenbeerïijhenfiaetgcb?ocbt5ijn / nabienIjpbenfeiben 
berhïeert te toefen ben genen / die allé dcaesikgenen 
de beidden van den Grooren, (bit ^jjn fijn toOO:öen ) 
leer wel konfte verftaen en optiekenen 5 fonber ilOClj# 
tanë eenige ban ben feïben te berhleeren ban afïtenïijh 
(aïë ö’eerfie) fpecifieerenbe / bet feinben ba’ boo?f5* 
b?ieben aen ben lionrng/ toaer uit boïgen moet bat ban 
ben feïben óptehenen niet en ië / bft bat bet balfrijerit 
bafiabe opteheningm moeten getoeefï njn om fijnre 
F^ajefïeiteen miëbcitroutoert tegen fijn getróutoe 
Bafalïen en onöerfaten actt tf jagrn / toaer boo? bp eer 
bcboo?be ten erempïe ban anbere gcfïrafc / ban bem 
eenig geïoobe grgeben te too?beit.rr • • — • 
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6t Byvoegfêl van Authent. Stukken, 
15680 3(nbim ooft mm be gcttoutoe toaetfcjjoutoingm m 
* volgen- abbijfen ban ben feïben ©eer en niet en ftieït boo? toaet; 

de den achtig/ fZm minflett fob bcïjooibc men emmert im 
ftnmatie boen nemen te ftebben op’tgencfp ftabben 

Groote bétoont / 3n£geïijft£opte babcnbe^ ftarbmaefëa en I 
»en den ftem beö refteninge ftebben boen gebm / al eet men 
Komnk onbanft mocftte toeten aft baet rta bc$ 
)% rèa ftomen befcftuïbigm/ b’toeïft oft een£ aïïeenïijft ftab; 
van den be beganfl getoeefl/ fijn IBajefleit foubc ïjaeft bet* 
Admiiaci ftaen Rebben be gtoote onbienflen / m quabc boo?t; 
niff 0(5 fi^cn beffeïfé/ enbe gctoicfttige oo?faftenbienietaf 

ïeenïijftbe boo?fcft?ebcn ton ©eecen ban ben ïïabc ban 
Staten / maei’ ooft alle be anbere <6?oote Staten/ 
Janhen/ &teben m 3ntooonbcren gepoftIjabben/ 
om ober ftem en 5ftn ftoobeecbige ccgcringe te ftlagen/ 
toaet bn De fifcaeï met beïe meerbec cebencbeftoojbe 
ben feïben aen te fpicftm/ ban (ombientetoieften) 
hem te fleïïcn tegen foo beïe onnoofeïe en onfcftüïbige/ 
ifelijftt ooft mei uit foo beïe goebe en beleefde b?iebm 
beo fóoninft^ feïbe/ aen eïft befec Dip ©ceten febect ge? 
ftft?cbm/Datftp fuïfte toaetfcftoutömge niet enftabbe 
quaïijft genomen / maec ftenbet feet toeï ftembolbaen 

*. in h« «n te b?ebm ïjieït / b’toelft fijn JBajéfleit noeft opcntïij; 
/ter tj6f. ftet betoeeeS Dooi ftet goet en gcoot ontftaeï / en ben me; 

De Kar- uigbulbigen geïooftm/gebam Dentöiabe ban^gtnont/ 
trokken' a$ ftp bate na ftem quam binben in ^paengim. b 
«inde re- <Dat ooft in ’t aftoefm be£ liarbinaefö (nabien hl1 
geerdet »i bctttoftften toaé / atë ftp ’t al toeï tti ’t bertoeect gefleït 
nfinhet* &a^e / m boo?fageenm aenfïamben oploop Diegftp 
verweerde Ö^ttifljn^leben^bcbucftte) be faften op geenm bete; 
door de cm boet m toeg gebiocftt en jijn / i£ aïïeenïijft toege; 
fijne. houten boo? befféïfp p?actijftm / m beïeiben / en Dat 

P* 97* ftp in fijnen afboefm noeft afleg tegeerbe boo? bm ©?e; 
ftbent ©igïiuö en anbete fijne cceatueren / Die baflble; 
bm DooiDiingenbc / en nabolgenbe De boetflappen ban 
Öm fjoot / en anberg niet m foeftten Dan De faftm in ftet 
beeboeetbe te fielden/ op bat ftp niet en foube ftomen 
in be bcttoijtinge bat be faftm toaren gebetect/ maec 
in ben ïofbatfpinfïjnabfentie beratgeeben. ©iet uit 
eeflgefp?oten/ Dat men ben goebenmetningen/neec- 
fligfteben en booifïagen Dcc boo?fcft?eben ©cerm/ foo 
tegengeflaen en berftinbert fteeft / Dat De b?uchtm/ 
Dienflm en beteringm/ bp ftm berftoopt m gefoeftt/ 
Daee uit niet en ftebben ftunnen geboïgm / toeïftm al 
niettegenflaenbe/ foo ftomen noeft befc quabebimer^ 
en toeten bm tioninft foo te berboobm/ bat ftp ften 
fcfteïmetpm / acftt boo? buegben / m bet petten toaets 

«in h« acfttige bicnfïen boo? onbuegbm (geïijft D’^Dmirael 
4. art. fijn- ooft toel feet)c Jioo fp ooft ftm niet m betmftbm ban te 
re ant- Slameten bat be grootc ban ben Hanbe / om te feftom 
WD°ont- torn onnutte en oberbïoebige boffen/ en mitg fp onbet* 
fchuit op-Iingcb?imbmtoacmfoo ftm 0o?ben mbe^ïioninïtó 
ee ïevreye bieiiff gtooteltjft^ beteifcftte / ften bieneren ftebben tot 
Grooten fl^bet mtiningm bom b?agm / ftet teelten bet iüonim 

D 08 gmban^paengim/tetoetm be^pbdm^/b’toeïftfp 
y' ' betfïerm gebaen te bjcfm in fpijt ban ben Uatbinael / 

baet bp buegenbe ban em boo?gambeftïeebingeban 
fotfterté / Daet niet af m iö foo mm meint / ftet fcoeïft 
toeï al ftïein bcttfeïm jijn (baetmebebe ^bmitaelooft 
niet befcftulbigt m ftonfl getooibm/ bie aïïeenïijft be 
monftmé fteeft ontfangm foo ftem bietelftensijnge» 
fonbm/ tet eetfict teifmbpbm if eet ban Cgmont/ 
tet ttoeebet teifm bp ben Ifêarftgrabe ban SSetgen / m 
tet Dctbet veifen bp bm 05?abe ban üBeegen / foo be W 
ftoo?te be^ Hlbmitael^ noeft niet geftomen m toap'. fet iö ooft een te feet openbare ongefonbecrtftcit bat 

ifcaeï booft baet bp buegt / Dat be berbittetinge bie 
„ De <të?ooteftabbm tegen bm ^etfoonm ftoogmoebige 
„boo?tf!eïlm be^ Uarbinacï^ om p?ibateoojfaftm/ en 
„ooft tm Dimfle ban ben ïtoninft en banbmïïanbe/ 

foude behooren geacht te worden als gedaen tegen den 
Konink, toiïlmbebpemfeetb?eembe iïïatie/ maïtm 
een miébaeb ban gequetfler dlöajefleit / uit goebe ge^ 

„ttoutoeDtenfimbmiftoninft gebam/ m ban em om 
f-99-» emigftcit onbet fijne btmaer£ gerefen / om emige ften / 

particuliere faftm geenfïné bm affairen ban ftjnrelfeaï 
jefleit tegen ftommbe/ toant ftet i^ foo toel na reeft tl 
a$ bp natnctïijft begrijp / notoo?/ Dat Dmttoifïoft 
ttoceb?agt bic mm fteefit tegm eenen p?ibatm petfbon / 
al ftabbe bie ooft emigen ffact ban ben ©?ince / geem 
fin^ m Itan bctfïam noeft beöiet too?bm boo; renen 

tegm Dm feïben #?ince / 3fa rtiet en foube boo? 1566. 
crimen lsel'se Majeftatis gehoitbm ftUttnmtoOïbm/ ai 
toaet / uit ooifafte ban fuïïten befonbeem ftaet bim Of¬ 
ficia: boob gefiagm/ m beïe min ban be ohemigfteit bie 
menig malen onbet btenetg ban emen j^jince gecijfl. 

.IBet geïtjftcr ongefónbeettfteit tooit uittm ftoeft ge- 
toodjtin beboïgenbe beïaffinge / bat be ^eeten / foo 
ftaefl bm üarbinaeï betttoïtïtm toaë / begónflm boo?t 
teffcïïmaïïeongefeftifttfteben/ bettoeetingmenonge*« 
tegeïtftebm / foo be J?ifcaeï aïïegeert m met fuïftet con;« 
fufet generaliteit baeraffcfteit/ fonbet emige tet toe^« 
telt in ’t befimbete te berftaïen / gcïrjfe ftp ooft niét en 
foube ftünnen / maec toiïbe ftp be toaerfteit betftïeerert / 
foube moeten feggm m beftmnm batbe boo?f5. Ifee^ 
tm / febect be£ tlarbinaeï^ bertccft / ftm feet toeï ftete p. 109. 
bm gequeten/ften bagelijfté in bm ïiaet binbmbe/ 
beïe goebe Dimflen en neetfligftebm bombe/ 3In£ge* 
ïijï^ betfcfteibm goebe mibbelen / bienenbe tet ftoog^ 
fteitban bmüloninft/ tot toelbatm ban bm Hanbe/ 
mboo?be betetinge ban ben faftm / boo?fIambe / be 
toeïfte oft niet betftinbert en omgefïooten en ftabbm 
getooibm / boo? ben Uatbinael m fijne creatuerm/ 
ftet 3ïant m toaet niet foo bertouefl/ noeft beïloninft dia den 
foobeïabenaïgftpïjemnubintbp geb?efte Dat’et geeh 
bcquame temebie in tijtg m ié toegebuegt. at^ dc 

^et d ttoeebe punct baet be jfifcaeï uitfoeftttebe^ Gioote 

totjfen be boo?fcft?ebm migbaben ban gequetfletlBa^ g^o* 
jefleit/ tebeïlimmberpïirtjtinge/ 3$noeftbeleflecfts 
ter/ m betoont opentïijft be boopfteit befet cabiïlatuer^/ wen4t 
m bm arbeit bim fp bom/om ban toit ftoert te maftm/ hebben de 
m bm goeben opceefttm babm te gebm bm naem ban vJ:tfteik'u* 
mi^baet / toiïïmbe bm i^eete Hbmiraeï betiefttmban lactwu0 
bm boo?fcft?ebm bofm fiuftïtm / uitbienbatftpmbe staten, 
ttoee anbete J^eetm boo? genoemt/ 3n bm ïiabe*4 
ban&tatmfouben ftebbmboo?gcfIagm/ bat be ma-ce 
tetim ban Dm Jfinantim m in^geïijftg Die ban bm “ 
^ectetm tiabe / beftooibm geftanbeït te tooibm in bm « p.iof; 
ïSabe ban Staten / balfcftelijft baet uit bebiebenbe / ftm « 
meininge getoeefl te sijne / Dat fp ftm Daet mebe fou^ ce 
Dm gtoot en fïerftgemaeftt ftebben tegm Dm Honinft / <c 
toaecafnocfttan£beüeer$?ince ban <©taengien niet <e 
brïafï en too?t / ftoe toel be feïbe / om ftem te ontfehuk « 
bigm ban bet ambitie ftem nagegebm / Dit punet /Ijen 
b?pm gemein toefenbe toeï betanttooo?t/ gelijft bolt 
boet be ©eet ban ïf oo?ne in fijn anttoooibe c en be ©ee; 
te ban Cgmont in fijn befmeim. f ©oftfooftan elftet; e ina«* 
lijft / emigbetfïantftebbmbe / merftmbebatbmïïaet^"^- 
ban Staten alp ftet oppetfïe Confiflorieban allmben # % £ 
^ebetlanbm / toa^ ingcfïeït om mette iUegentc ge-6i.6i.ait. 
neraïe te ccgeeten m onbetftoubm in ’t gmeraeïbe 
gefteeïe maffe m alle De faftm ban bmHanben / lieft- 
teïjjft begrijpen / Dat’et feet grooteïijft ban noobetoa^ 
om alle faften toel uit te rechten tm mecfïen bim; 
fïe ban bm ïlioninft m ban bm Hanben / bat Dm feïben 
tïaet foube ftebbm toetenfeftap en ftmntffe foo toeï ban 
bm ^taet m beïeit ban ben <J3cïbe / jrinancim en Ha* 
fïm beb ïioninft^ en bqë H antb (toaet af be faften ge; 
ftanbeïttoerbminbmtiaet ban Jrinancim) als ban 
Dm materiën poïitijfte generale oibinancien m betge* 
ïijftefaftm (biemm ftanbelbe in bm fecretm Öabe) p. joj. 
3n^geïijït^ ooft ban ben geïegmtfteDm mgmegmt; 
ftcbmbaneïftet ^?obincim bet .fèeberïanben/ mbat 
fonbetopaï’tfeïbetocïonbe?ticftt te jijne/ onmoege; 
lijft mocfle toefm / bat mm in ben tëabe ban Staten / 
op tode faften toel betflen m goebe oo?bm gefleïïm fton; 
fïe / D’toeïft toant be Hatbinaeï m ^?ef1bmt ©igïiusl 
foefttmte beletten om ftm feïben bet te ftoubm in ftm 
boojgefldbe regeeringe/ ^>00 ftabbm fp foo beïe ge; 
Dam / Dat be feïbe D?p ftoogfïe wen foubm toefm ge; 
fcfteibm/ fonbet met malftanberm te ftouben ro?ref; 
ponbmtie/ s %n Det buegm bat ooft be anbere ban 
Dm We ban Staten geenm toeganft m ftabbm in *nftr“öie 
ben Wen ban decreten oft financiën/ ftoetoeï fp^"dj'"a 
ttoee / aïïeene p?ef1beetbm m regeecbm in aïïeb?pbe staten ge- 
feïbe Öabm (al oift ftm alïeme geooiïooft toaet getoeefl/ «wekt 

’tgememanbecen/ een ober groote mtébact gercftmtf 
moefle too?bm na ften feggm) &00 ftebbm be boo?; 
fefttebm ©eerm / ammerftmbe ’t gcoot aeftterbed bat 
belüoninftmbe Hanben lebm bp faute ban befe ftm; 
niffe bet faften / en gemeine ftanbèïinge bet boomeem; 
flet matecim / tot gaebec en opcecfttet meiningm / 
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Tot de Hillorie van P. Bor. Gx 

i c68. ïSegcntc at bmtëabeban Statenbcctoont / boegroo# 
' )Q, teïgköacr acn toategelegen /öatöenfeïbenïtaeöban 

^ v Staten toaöe gemceröert en ooft geïafï / om te bet# 
fiaen öe faken ban Öen financiën en foïicie / (geïijft 
in booiïeöen tijöen öe faken gemcinïijk plagen bcïcit te 
too?öenöoo2ecnm eenigen opperfien wacö) gcmetïtt 
öat uit öefë menigte en gcfcïjeiöentïjeit niet öan aïïe 
batoeaingen en onoojöentïjeit en toaó fpnütcnöc / 
bjeïïiïjenbertoonenöc Regenteen öen fïaeöt foo goet 
gcraöcn en nootïijh bebbai bebonöcn/ öat fp’t feïbe 
fijnöci: irt^ajcftcit te meer fionöen / foo bpbiieben/aïó 
bngefonöm Zeereu / beeft öoen beetoonen enbcrfuc# 
tón. IDaerinne booitoacr öe feïbe Ifeeten j tneï betoe# 
fcnbmbooiuemenbcyte bccfcbciöen te toefen ban öcr 
ambitie kie men tegen ï)cn bafïert/ tnant anöafntó 
foo be?te fp aïïccnc bokken gefoebt te öominecen / en 
bebooiöen niet bocggefïagen nocb gccaöen te bobben / 
öat bet bctonit öa faken in banken ban meec pafoo# 
nm öan te boren komen fouöc/ nocb öat öe oppafic 
autoriteit / onöcr öe Urgente / bp öen ïtonink fouöc 
gcgcbcntooiöcn/ niet ben ïieöen ( naöiai fp foo tocï 
dïó kom aïó tc boem ƒ niet aïïeen gepiefmteert/ maa 

p. 104. ook gcbeöcn baööen om bakjagen en ontïafï te toefen) 
T inacr in enten oberftai en geljccïen ïïaöe ban fuiken 

perfoonen / aïó fijn iBajcfïeit öacr toe fouöe toiften 
fïeïïen/ toaertocninnantbanbni öjpen ( öcp nocb' 
tanPberfocbttoefcnöe) noit pnnanöen en beeft toiflen 
booikerm oft noemen / om te meer te betoonen öe op# 
reebtigbeit benöer metningen / Öat ió nu öe fraepe 
recbtbeeröigbeit öacr men in öefe fake mcöe omgaet 
onöcr eenen baïfcbcn fcljijn ban te toiïïen booifïaen öa 
ïtoogbeit ban öm ïtonink/ ( öe toeïke bp öen boo?# 
febjeben i^ecren boben aï begcat en gefoebt toat) 
maa in öer toaerbeit öcr opgcbïafm regainge ban öen 
ïtaröiuaeï ni ban öen ^paeugiaaöcn. 

d 3. IBaaöe $2omreur4l5cnaaeïtoeïmakenöeöat 
ncdcrVfa-bb toet fuiken biemönt en genaaïen bovengingen en 
men ko- fïuitreöenen / 3ijn booigenomen cenig fanöanmt nia 
minge van toaafcbijnïrjk genoeg/ maken en fouöe/ befonöae öaa 
?otSB°eda eiken bet contrarie genoeg kenlijk toaó (en öaaom 
enteHoog-nooöig binöcnöc öat bP öenfeïbenmeabertoengabe 
ftraten. ma eenige naeröcre geraeptefpecificatie / beeft bem 

a inden babooiöert * booz öe öaöe bctoijfïnge öa boo2fcfae# 
13.14- • i .„ben mióöaöm te bucgen / 3£at niet aïïeen öe boo?fcb?e# 
ió. art. )3 pen öm Ifeeren (boetocï f)P öcó öen üeae ïVinee niet 
P-IO?- en bcïafl in öer bookroepinge tegen bemgeöaen) maer 

ook eenige anöere ban öen booten öeó ïlantó / fouöen 
t’famcn bcrgaöert getoeefï jtjn tot 25icöa / en ban 

. , öaa tot ïfoogfïraten b aïtoaa beïe faken fouöen bz- 
Meert. ” gonfï / gdjanöeït en gefloten getooiöm sijn tegen öen 
1566. ïtonink en fijn ©’öinancieu (fonöer booiöete te ber# 

kïeercn tocó alöaer gebanöclt fouöe 5tjn) ban öaer na 
buegenöe / 3^at öe ï?eac ban 25ieöaoöe en beïe anöe^ 

, re ^ceren alöaer guamen ban öoen afberkïeacnöe öat 
fueenberbont t’famen baööen gemaekt tegen ö’^ito 
quifJtie boïgenöe öcc requefien öaer op gefieit (öie fp 

5:1 ook namaeïP bebben obergegeben ) öe toeïke fp öen 
”boo?fcb?eben booten (ban öen toeïkcn fp jennen rug- 
”ge ntackten ) quamen toonen/ (Coefcbnjbenöc öaer 
J,na öer feiber requefien aïïe ö’onrufien feöat in öen 
”ianöe torgekomen / en ben berbonöt bïamaenöc/ 
” afé of’t <6oöt en öe ïtonink öaer mcöe toaöcn onteat 
”entoaa begrtjpenöe een toeöafpannigbeit tegen öen 
” ïtonink / öaa neffen£ bcrfcboonenöe öe 3i*iquifitie 
» a$ öont ban öe^ ïtonink^ toegen boojgeöjagen. 

p. 106. JBant nu bp öen baanttooojömgen öa beetrokken 
ï^caen toeï cri in ’t ïange iP betoefen / ’t gene / foo tot 
2$2eöa aï£ tot ïf oogfiratai / ook ruacnöe öen ba# 
bohtenrcqucfieöa ^öeïe gefebiet ió / fuïïen topbia 
öcó te ko:ta babaeï öoen / te meer öat öe ï^ecrelalö# 

c in den uiiracï bp fijn anttoooiöcn / foo opte onöerbjagertc aïó 
4;. en 50. opte beïaiitngcn d fea toeï uitïca/ niet aïïeen toep 
«tic- men öaa banöeïöe (ö’tocïk toa^ groote cbier maken / 

14 en maïkanöaen op fijn öuitó tractaen) maa ook öe 
artic. befonöae ooifaken toaaom bP bfm baa bant / koe# 

mcnöe niet uitten ï^obe ( öaa bp in öip maenöenniet 
getoeefi en baööe) maa ban fijn buió te IDeertb / be^ 
berfoebt 3tjnöe bp biieben ban öen JBarkgrabe ban 
bergen / om t’famen te fp?eken ban öen faken öa 
kinöeren öe^ ïleaen ban ïiruiningen (öaa fp t’famen 
Höomboa^ af toaren) en befonöae ook om tane# 

öa te ïeggen feka ftoarigbeit/ gaefen tufieben öen 1 8. 
<6jabe ban iètoartfenbolg en öen boojfcbJebeu 43?abe 
ban .ïBanófeït qjnen ^toaga/ Cn iótoëïtcbatoon# 
öeren öat men uit fuïken bpeuöeïyken t’famenïiomin# 
gen /(öc toeïke in öen fclben Slanken ban outó niet aï# 
leen bin / maer ook goet en oiömarió gcbotiöcn 5ijn 
getoeefi) aï^nu toilt maken een mióöacö ban gequet# P* I07- 
fiecj^ajefieitöoo) cenbaïfcbc tocbucgtnge/ van dat 
aldaer fommige laken fouden gehandelc wefen tegen 
dendienft van den Konink, fouöa öia eenige teba# 
kïeaen / en öe^ te inca öat öie gefcbieöe bp toatc en 
ooilobe ban mc-Bjoutoe öc llegente / öie öcó te boren ? ^ d* 
toap getoaafeboutot bp öm lf eere ban <Sgmont / c en b9, %; 7 x; 
öattet toaó om öen <33?abc ban ^toartfmboig te fee# art. lijndet 

fiaen/ eer bp na fijn 3Iant reióöe / 31a öc llegente d^ncui{;n- 
feïbe gaf öen o3?abe ban ^gmont ïafi ban aïöaer uit# vJn yVan‘e' 

ten name en ten öirnfie ban öm ïtomnk te banöelen dc Reg«n- 

metten «öberfien '/Jorió ban ï}oïï. 25obm öim foo tcaen den 

tocröeöe feïbe ïiegcntcöboj öc <ö2abm ban <£gmont ^°nnink 
en ïiBeegeu (bp aöbtjfe ban öm anöaen «öiooten) Mecrt4- 
t’bmncntoeöerkomente ïtobe tafiont getoaafebout/ itóó. 
f ban ’t gene öat eenige ïjen feggcnöc berpïicbte aïöaer ,g. By fiin 
toaren komm berMcerm / ^’toeïk ook öe ©eer ^ö#vane^n 
miraeïbarer^oogbeitobcrfcbjeef/ foo ïjacfi tjp op fijn Meerte ea 
busban öaer gekeerttoab s fbnöa öat öie berpïicbtedant- 
toeröen geaöbopeeit oft gcfufiincert ban emigm Da dc°°^ec. 
feïbcr ïfeam amgaenöc benöa bcrbintenifTe oft pje# gente van 

fentatie / boetocï bmberfuek in öim tijöen goet mbe# 20. Meert, 

quaem febeen booj öe fiiïïigïjeit öcó ïlant^. Niettemin p. 108. 
toantmmnieten faï bebinöcn/ Öat De ï}eere ^Dmi# Hctver* 
raeï 3pban öim babonöe getoeefi / oft’t feïbe bebbe Edeicen1 
goetgcbonöcn/ oft öicnbooigefiacn nocb ooïi öcr p?e# raekt den 
fentattm oft petitiën öa bdnögenootm: Jiootoaat Admiraei 
bia noQöcïooó öie te ontfcbuïöigen oft beranttooojöcn/nict' 
na öim bet ömïleer lïömtracïgcmfïnb am m gaet/ 
ïlatenöc ’t feïbe Dom öm genen öie ban öm gctaïe ge# 
toecfisrjnfootoponó boa,2 aïó nu niet en toiïïen acn# 
aekkm ba feit ban anöere (boetocï onó öaer toe geen 
goeöemrecbtbeaöigeiTöenm m oo;fakm en fouöen 
gebleken) maa aïïeen ’tgme öm ^ömtraeï raekt/ 
’t feïbe punct öaa mcöe booi bp gamöe. 

^aer bp aïïccnïijk buegenöe tot meaöa baant# 
tooo?öinge ban öm lïömiracï m in fiakinge ban ba 
gene tjp feïbe öefen aengaenöe beeft geanttoooit / öat 
mmnemmamea bebinöm en faï öat bp ban örnba# 
bonöe/ obagebinge oft berfuek öa boo2fcï)?ebm re# 
quefim / oit bebbe pet getoetm öan eafï tot ï?oog# 
firatm booifcfpebcn (eenige tien / ttoeïbe / oft beatieit 
Dagen ea öe Cöeïc te 25?ucffeï quamen) aïó emige 
€öeïe (maer nia öe^eere ban 25?eöetooöe öie alöaer P'10 9- 
nia mquain boetocï bet öm jTifcael belieft ’t feïbe te# 
gen öa toaabeit foo te feggen) aïöaer öen ï^eaett 
uammbertoonm/ öie groote beruate/ öie alom in 
et3lanttoaó / uit öim men fekaïtjkcu berfionöe öat 

öen uitaïrjken toiïïeban öen ïtonink toaó / öat mm 
fouöe moam geöoogm / öie onbaöiaegïijke 3Eng»ie 
fitie / en öoen boïfebicöm öie obertojecöe plakkaten / 
en öat men öaerinne bebooiöe terfiont tebafienea 
bet bia booiörr ontfiake / tot toeïkcn einöc bcïc€öe# 
ïm gefooten baööm bm te empïopcrm ten öimfim 
ban <6oöt/ ban öen ïionink m ban Öen 3ianöc/maa fp 
kregen foo ïutteï aöboió oft rugr ban Öen 432ootrn 
(boetocï öeiFifcacï öat fea) Dat ter contrarim aïöaer 
gefloten toaöe/ öatfp bm öcó niet en fouöen moepen/ 
maer öer fïegcnte (foo boojfcïpcbm ió) toaerfeboutom 
ban ’t gene fp berfraen baööen / fouöa öatoftberbont 
oft reqnefie aïöaer gctöont / oft bp öm ï?cerm geïc# 
fentoeröe/ oft pet ta tocreït gebanöclt tm onöimfie 
ban öeu ïtonink. 

€>ok foo baööe öe 'Sfiömiraeï onöcr aïïe Öe anöere 
ïfeeren/ ton öe minfie ooifake om öcó pet te toeten 
oft ban te moeuen (geïijk bP ook in öer toaerbeit ban 
öen inbouöm öa boo2fcb?ebeh requefie niet gefim nocb P- nö 
getoaen en beeft / booi öat öc feïbe obagegeben en 
toaó/ nocb banbm fcbiifteïrjkberbonöt öan eafïee# 
nige mamöen öacma ) toant bP meer öan ban öm 
mamöm te boren toaó bertrokkm uittm ï)obc tot 
3©eatb / ai aïïe betoint baööe bcrïatm/ metbafien 
opfette bem nergmó mcöe meer te moepen / tot Dat fijn 
JBajefieit bem öeó miööeï fouöe bebbm gegeben/ m re# 
foïutiegmommop fijn eigen bertoonöe nootfakcïqït# 

beöm 



64 Byvoegfel van Anthent. “Stukken, 
if68. ïjeben (toaa toeïjp aïbaa fijnen^ccretati?ïjabbege? 

fonöen) b’todh ljp ooh te fijnen berttehhc bet 0egcnte 
aBybrie-ïjabbebetMecit/a b’todh gebuat toa? aï eet beboer 

ven van fdjzeben refoïutie bc? itioninh? gchomen en bahonbigt 
der Re- ma? / bc toeïhe (toefenbe baboïgt booz bc boojgambe 
To'huln nnaöe biencr? bc? fcanmft? ïutteï anöczndjt 3jjnbc 
en fijn ban fijnte goeba oubafaten genegenthcbai) ïjceft 
fcrieven booz hua gebzagbe en geboben botfctjiebcnifTe (bie be 
van 18.22 |*c^e 00jft maren beneafngenöc) oozfahc gegeben / tot? 
MeeTt14' ten nageboïgben baanbaingen en ontufïai : tn ba* 

bnegen bat bc? beïjoozben gefïcaft tc toozben/ fuïhen 
betboïget? / en niet bc gene bic ter goeber mamngen 
gefbcïjt hebben / bat ’cr fonba bloctftoztingc cn be? 
Siant? babeeffeniflé/op baflai cn oozben mgcfïcït fou? 

pag. 111. bc biozben.^ocbjcï nocïjtan? bat noch bicccfoïutic noch 
bc Machten bc? Htant? bacc tegen gcbaen / ben iifeet 
Stbmirad niet acn cn gingen/ ban booz foobeïe ÏJP 
fodjtc bc boozberinge ban ben bienfï ban ben üontnh 
en ’ttodbaten ban ben oubafaten be? fdf? / ,H3it? 
bat ’a pïactfen ban fïjtite toconfïeben/ noch ban ba 
5Jnnufennodjban benfïahhataigeat fbjangfjcit 
cnbicï/ init?öicn fijn 3lant ïjem tegdtnabe bzph^ 
ben be? Clijfi?. 

b By de £iaa bezrc men ooh ’t fdbe ïjïet* toflbe lEjanbeïen / 
brieven ge- maa fcijtelijk ta eonttatien ban ben brengen be? 
dësSprin-en fifcacï? te betoijfen / bat bc bzieben bc? ftoninh? cn 
«een ver- bet' Hcgentc alom gefonben t> Uieï hïcahjh foo bc3Jn- 
antwoor- quifltie aï? bc executie bet ^ïahhaten bebden / ban 
"ül-anqui- ben todhen Ijct cctfïc noit cn toa? geboogt getoeefïm 
fitiein het be meefïmenigte ban ben jDzQbmcictt bet feïbet debets 
lant niet ïanben/ en in ben anbeten met gtootctbjzeettjcitcn 
ged°°gt jtioüfu teefjt gebzeben toerbe/ en fjet ttoabc toa? uit 
zijne.6 e oozfahenban bet oozïogen en ban ben baatibatngai 

De ‘her- bet gebuetcn een?beeï? na gelaten en gcfcïjozfï. 0n bet 
der üucgcn bat niet tc bcrtooitbcren en i? / bat uit het tuiï- 

See-Cn ïen obetbzingen / ban foo obet fïraffe nteutoighcbenaï 
volgt te feffen? in ’t af toefen ban ben üoninh/ op eenen fob on? 
weien, beqnamen tijt / mit? bet biette cn anbetfln? tegen foo 

p. n2. menigbuïbigen gelooftcn / *Ja ooh ban ben Üeifam 
ben Slare 1550. ai ban ben ïtoninh tn benplaten 1555. 
1562.1565'. en anbete/ 3ijn geboïgt cn gefp^oten / bc 

»e vruch- Machten / berbittecthcben / af heetett en optoeten bie 
?en der mEn ge|ïm j ö’ttjclhe be gocbc gettoutoc biniet? 
fteidef' bc? ïtoninh? tod boozflen / fjdJben be? be toaetfchom 
ffsieuwig- toingen optechteïyh gcbaen/ maet en 3ijn noeïj ge? 
heden. ïoaftttocfjgcïjoozt/ foo fjabben be quabc befaltenhc# 

flehen / geïijït tri bc? IDziucm betanttooo?btnge bc? 
bzeebete becmacnt toozt. 

Betover- 4- Ban geïljrien hociiit bc JFifcad om fijnen boozne^ 
geven der men en bctfictDen iiii?öabcn toat fchijn? te geben / bp 
reejuelte bzengen en betmanen c booz be bietbe bdafïinge bc? 
by de Ede- £>?CL-en ^tbniitad? ïjct obetgebcn bet tcquefïe/ ban ben 
/inden bctpïicï)tcn 'übcïcti ( ai en caeht bie ïjon geenfln?) 
17. 18.35 b’tocïïifjp noemt een fïoutigöeit/ bertoacntljeit/ coid 
i9- 10. „fpiuatie en tebdïie/ baet bpbuegcnbebatbe‘3Cbmicaeï 
\\\ „tenfdbenbage cn tc bozen riabbe gdjouöen bde pzo# 
en „poojtm om öc Öcgcutc Wcinijcctig tc marien / ten eim 
artic. „bc fu fonben hamen te confcntcren ïjni begeette/ en 

„ (onbet anberc) bat bc bontgenoten toaten betflcn ban 
„ boïh ban oozïogen tot tt. oft ttt. buifent mannen / bat 

p. 117.. „ Öri toiïöc bctttehhen na ïjuiö/ïatenbc be llcgcntc fonbet 
huïp^/toebt/enbpfïant/ fonbet ooh ben bctpiicijten 

5 Abelen cn hennen ïjoopc met tooozbnt oft met toethen 
toebetfïant gebacn te ïjebben / bu ïtchtinge ban tttijg?- 
iieben oft anbetfln? / mact met ijnt lieben (bic ïjn fcibe 

J,te toefen ïjen ïnaegen / bettoanten cn bienet?) hebben- 
55 be booz ben binga* geflen / baet bde quart? uit geboïgt 
”toace/ bat hri met anbete ïfeeten toate gctoeefl 
^tenhuife baet befdbe aten / aïbaa hp hen toegebzom 
” hen heeft/ bie ta toijïen tiepen/ Vivent les Gieux, 
3,b’todh hP ooh geboogbe acn tafel/ foo tenhuifeban 
” ben $zïncc ban ^tacngicn/ aï? ban ben 3tbt ban 
35 §». 25etnatb / toiïïenbebact uit (feapïompdijh) boen 
3,boïgcnbatb’^bmitadhem baet bp genoeg bahïectt 
33 foubc hebben / benfdben €bden tocgebaentetoefen/ 
5’toaetboazhP in bafdjeiben maniaen foubc babaïïen 
r> 3ljn In crimen luefae Majeftatis. 

<0m nu te betoijfen het gtoot ongdijhbatbcn^tbï 
mitad in befen pnnete/ foo tod aï? in aïïcn ben anbaen 
gebacn toozt / foo toiïïcn ton’t gene be? bahaeït \ê/ 
bp oo?ben hernemen/ €n eetfï foo en taeht mijnen 

IfectebeKbmitadgeenfln? (foo gefeit i?) het feit ba ik63. 
boozfchzeben Cbdc/ noch htn berbont / pzefentatie p na 
oft betfueh / mit? ben tochten hp ooh niet en toa? ge-1 ‘ ’ I 
houben’tfelbctebccanttooQZben / noch fjem in’t feit 
ban anbete te mengen / ooh Vn faï men te genen bage 
bebinben/ bat be^bmirad aï? boen noch booz I noch 
na / pa ijcbbe gcfcet om be Üïegente tc betba= 
ten oft hua tc boenbatoifligenin’tbetfliehbabet^ 
pïichte Cbeïcn / oft bat hp tot ben feïbeii / eenige gun- 
fie/ boozflant oft oogïmhiuge getoont heeft / ïjabbe 
ooh fijn mdningc fuïh? gctocefl / en f oube foo bde ftoa* v 
tighebenniagemaehthcbbcnomaï? boente ^obete 
homen / hoctod hp aegtet na / fleribe bat géén on- 
fchuït ïjem met bzieben en h«dp: noch bacc quant/ 
om fijn onfehuït monbchngc bzeebet te bocue / en niet 
om hem eenigfln? (eenigec faïten te onbcctoinben / tot 
todhen ehibe hP ooh fonbet flaet cn te poflc te ^obe 
quam. 

5. %>et i? ooh tod te batoonbaen batbcboo?heit De fwi- 
fïjnba tegcnfpzeher? huec tocï fooonbefchacmtbezte rish<3it ge- 
toonen/ aï? banopeenaiibctpïaetfee ben ^bmitad dè„ Admf 
tc betichten ban toebafpannigheit/ quaben toilïeen rael van te 

cciemban gequctflct iljajcflcit/ tet oozfahcn ban ba «ove te 

boozfchzeben ftoacigbeit bphcmgcrnacht/om hem te 
i)obe niet te binben/ (hoctod ’t fdbe uit geen anbet ta N. art.a 
bene oft meiningccngcbuetbe ban bat hP ben mibbdp. u5. 
oft be macht niet en habbe om totfoogtootenhofte 
ïanga te Üobe te toefen / en om cctft te batoadjten 
bc?ïiloninh?goettoiïïighcitopfïjn batooningen/ ge? 
ïijh hP fuïh? fijn booznemea ba degente f t’fljnen ba? f By hu<* 
ttehhe habbebethïcat / foo 3ijn bzieben g ban onfehuït/bnevea 
tod betuigen en opentïijh betoijfen bit baïfch befluit Meerté 

be? jfifcad?.) <ien in bit punct üemgdijhemi?baben hóó. 
te homen opleggen om bat tjn te ï)cbei? gehomen / en s ®y fiin 
betS$egcntcbpgeflacn cn gcrabdi heeft / ’t gene batvanïsui 
hem / na fijn begrijp/ bocïjtc bequaemft tc toefen / booz en 

ben bienfï ban ben ttoninh ai ban bai Blanbe. Mecrtc. 

Booztoaa habbe bc <Özabe betfïant gehabt metten 
23onbgenoten ai ban te boten ban hen bafuch getoe? 
ten / hP foubc (omhenteboozbeten) behoozt hebben 
ban felf? ïjem te ï^obe te binben / en niet tebatoacfj- 
ten / batfjp tot brjfceifen ontboben toojbai foubc h oft j, By brfe. 
emmers uirt foo bihtoil? be? betbzach gefocht hebben / ven van i?. 

(b’todh ooh betoijfl bat hp geen onbatoint begeert en 20- a‘- 
heeft) ja ooh hem noch niet hebben toiïïcn be? ontfla? 
gen / nabien hp bp ba <8oubanantc toa? geïtomen / 
mit? beutebenen boozfehzebai. iCen aenfehouto ban 
ben todhen cn tot geenba anba mcintngen (aï bdteft p- 
ha ben f ifcad ’t fdbe anbet? en quaïijh te nemen) * hP 1 In ^ 
mach begeat hebben uitten Kact te bïrjbcn en 331120- artlc* 
tooonhigete continueten t’fljtien ïjuife (baahi’boen 
foo lange getoeefi habbe) tot bat hP bau fijnte Jtëaje? 
fleit anttooozbe foubc hebben gehtegen/ geïijh b’^tb? 
mitadanttoöozbenbck ’tfdbcb|cebaebahïcea:toaa k in fijn 
afhp ooh te booten foo tod ben tioninh aï?bet5egcn? -°-irr'•• 
tc en ben ïïaa gctoaerfchoutot habbe. <£möe en faï nia 
bïjjhen/ bathphïamiie/ noch in eenige anbae fijne 
baberi/ op bat pa?/ noch in anbeten tijben oit ïjceft 
gebzuiht ban eenïgct pzactijhen metten anbctenïfcc? 
ten/ noch ban oogïuihïngc ai gunfre met ben 23oiibt>- 
genooteu/ ,lBaa men cn toiït niet onthennen / b’ 2lö? 
mitad (baet toe bp ba ïïegcntc gequdt cn in ben t$a? 
bcgcbzogt5hnbc) cn h^bbe aïbaa fijne opinie / bzp? 
moebignitgcfect/ en opentïijh bahïcat’fgeenehem 
nabegdegentheitbe? tijt? / en be benautheit ba fa? 
hen / bocïjtc/ tai bienfïeban ben ïïanmh en fïiïïigïjcit 
bet onbeefaten / bequaemfle te toefen/ fonbet be tle? 
gente hïetnmoebjg gemacht / oft mea ban baaaf 
toa?/ gefpzohentchcbbai/gdijhoochbcjfjfcadgcctt p. 117* 
fuïïte fijne tooozbm en bahïcett/ foo bat baa op met 
i? te achten. 

2tï en ïjabbe ooh fijn opinie niet gort bebonbenge? 
toeefï/iioch bequaem/tot betetinge ban ben ontufïen/ja 
aï habbe bic ooh buiten pzopocfl ai quaet gctocefl (bc? 
fp niet en toa?) begoebê ï)cae en foubc baecomnodj 
riirt achtahadt oft befchuïbigt hunnen toozben/ .ïBit? 
bat nemmetmea bïtjhen en faï bat hp anba? / ban ta 
goebet meiningen / baainne gdjanbdt hebbe / na fijn 
begrijpen betfïant /b’todh in alïe betaetflagingen ge? 
noegi?/ toantbeopinieninbenfdben/ aïtijt getoeefï 
3jjn / ai moeten toef ai / bzp / toaet toe foube ooh anba? 



Tot de Hiftorie van P. Bor. 

i fó8. ftnj? Dienen be menigte ban ben perfoonen in «renend 
De / ban om te Ijooccn en tebccfïaen / fjet goet Dun# 
kenenbeccbencnban cïïien / om baee na te boïgen / 
öc incefïe ofüe kequaemfïe > ^’todk ban aïïen tyben 
|oo onberkjekeïijk iö onberbouben / bat dk fijn opinie 
ïiccfc b:p uit inoegen feggen / ooft inbctegcntooodng# 
geit bah ben aïïermeefien Cnrannni / boe beïe te inecr 
ban in fuïken ilacbt/ bacr men nabc infïructte b:p 
fW0/ fcDnïbig en berOönbcn is / b:nmoebig en opent# 
ftjk fijn goet Dunken uit te fp:cken/ befonbere ook in 

pag. 118.3 een foo tonen ïant / bacc ook be itoniuk fcïber bp cou# 
a By de tractc geïooft cn beftoocen ïjeeftb befc bjnïjcitbatciïi 

ordinan- fqnbcc acbtecbaeï oft tocerficn fijn goet buiihcn opent# 
denRade cntonïijhmagberkïeecen. IBacr uit ook tod ge# 
van Staten moert toojt be onrccbtbecrbigbcit bacr men in befer 
gemaekt fhken mcbe omgaet/ gemerkt befc qnacttoiïïigc tori 

m«.‘Aus’ foobettoaemsijn / bat fu opüitkjk betten bomen te# 
fa By den gen Dep iüoninhri eebt ert bcrbintcnifTc / öeg ook aen 

4i. art. der ïjen lijf en goet beljootöc genomen te toa,:bcn / boïgen# 
bfajder m- qe jj£II fjïeeccn öefpjck ban ben friben eontracte. 

d’Admi- ^’todh in befen / betjoo^bc foo beïe teineerpïaetfe 
rad be- te bebben bacc be opinie ban ben Uïbmiraeïi^bcbon# 
fchuidigt önigelnecfï/ goet / beguaeni en m Dien tijöe nootïrjli / 
geraden te ja ook gehjkfonnig metter opinïen ban benanberat/ 
lebben, en ook ban ber Bcgcnte feïbcr / be todkc niet en toaS 
dat men betbonben te boïgen tet goet Dunken bes HÖmiraefê / 
^^"'‘maerniocljtercfolberen/ na be opinie öiebuec be be# 
met wape- f te boekte:c <£n baren ons tod b&sïijk gebogen aen 
nen we- ben ïjdcren bic pen aïsDoni in ben feïben iiabe gebon# 
derftaen &cn jjcbfacii / ban bat bes ^ömiracfé opinie gcfp?okcn 
evoi-en- iötergoebertneiningen. betoont ooïi bood nieerbe 

de d’in- tfifead fijn ongefdjiïde betiebtinge / bacr \ya ben 
fttuftie » <öiabe koenit betichten/ ban bat bp ben SBontgeuoo# 
Rade vL”tcn nict cn Ö«ffc toeberftant gcbaen/ nocb ten Dage bat 
Staten. 55 fp btn requefïe obergaben/ geliefd noeïj gcrabente 
p. ii9.”iicbten bolle ban ©ojïpgen te 5>a’ce/ noebbepootten 

5) ban 25:ucffd te fluiten tegen de felve, boant bobeit 
bienbatmen/ ’tfdbebocnbe/ bet IBajcfleitgrooten 
onbienfï gcbaen / cn tot opïoopen grooteoo:fakefou. 
be bebben gegeben/ja ook tot bïoetfïodmge enbdean# 
bete ongeïuïiïien (foo bat bp met beter fbnbemcnt ban 
fuïken fijnen üaet cn banbe toaerbeiten ben bacr bier 
boot be boore toas / foo aïrebe Siaüant / Bïaenbercn/ 
karnen enanberebenïiïarbten tot geïjjïten einbegc# 
öacn bobben / berfmegen te bebben : fjabbe inoegen 
begrepen tuojben) cèoo ni toaS ’t ooïi niet moegdtjfl 
om bocne in bicn tijöe / bat men be SonDtgenootm 
buiten ber frabt foitöe btöbeu gefloten oft bcuörr 
ïioemfte te ï/Obe tegen geflaen / gcinerïtt bat fp ban te 

Het we- boren bp na aï oft emmer öcnmcefïcnbceï/ aïïeenS# 
derftaen flcu^bnincti ber ftabt bjaren gefeómen / «ZDaii Vaas ïjen 

Bond-9etaï en befonbere biegtmfibie fp babben baubenboï# 
genooten ïte (b’ïoeüi boben aïberïangbchna’t geenebe25ont# 
en was gcnootni ftiöeu,/ btn requefïe te begrijpen) foo ober. 
moeilijk sroot/ bat eben bede men ben feïben met gebidt bab# 
«och rede-öe Voiïïai bjcba^acu/ bet ïnacr genoeg gcVaeeft om 
lijk. oproerig te maliën / niet aïïeeïi De flabt ban BiueiTd' / 

maer’tgcbeeïelant/ ja ook om te boen boot fmtjten 
p. iio. alie be pjiefïcrë / JBomflcn / en anöcrc/ baer bd 

boïu (ntetfonber rebene) tegen bcrbittcrt b?aS / aïS 
bic fp bidöen beo: be hiacracbiige berboïgeré en be. 
necrlïigers ban befen foo ferc gebaetdn niritiaigbeDen 
en puncten ber 3!nqttifitien/ berboïgtngcn cn'Bïafl. 
ïtaten; bat meer ts/ öaer eu Vuaë aföoeit geniën inibbeï 
toe om faïiiS te bocne/ gemerkt te Ifobc niet reuen 
man ban löodogcn cn bias / uocb gdt om bieteïteb# 
ten en nocb min / tijt bacr toe / te meer mant men niet 
en Vnifie buien betroumm/ja men fag bod bat be betten 
ber onöerfaten aen b’anber fijöe bingen / inbiat ooïi 
fuïïiS goet bebonben Vnas gebueefï/ foo beboo:bet be lae# 

jn„hr:e.5enteüan|ï,m^e3^nrdtoegcïert te bebben / énbc in aï# 
ven van *" gebaïïc en ïtoufï men ben ^bmiradbc^ nietgebob# 
Affonviiie ten bic ban ben ïcfïcn te $ofïe met ’t minfiegef'dfcbap 

es 
ten oft boïü tegm bm ïidjten foube / luaer afiiocbtané i 
niemant ban aïïen ben anberen ioecren en too:t bdafl/ y 
ban aïïccn befe tVuce gebangen/ èuïfte is be rccbtbcet# 
bigbeit en gdfliitjeit bic men in befen gepïogcu beeft. 

23obcn bicn foo cn fcbecue Daet óoügecnoojfafle/ 
rebene / oft ftniDciiirut te loefln / Vnaerom men bacr# 
innemet Vnapencn foube gebanbdt bebben /gemerkt 
mentoifïe en fag Dat be 23ouötgenootcn niet met ge# 
bidt bood en fïeïben nocb getnapent cn quamen / nodj 
totauöerencinbcbenaïbaer en bonbcnöan om eenre# 
quefïeobertcgebenen te brrfucüen brquacm remebie 
tegen be aenfraenbe ongeïuhfien / bic fp begcerben tz 
bertoonen / op bat fijn JiBajefldt baerinne mocljte ber# 
fien foo bP foube bmben / belporenbc in ber bucgen bat 
men niet rebene ’t felbebm feit niet enïtonfïe gcbou# 
beilbOO: een ftoutigfleic, verwaentheit, t’iamenipan- 
mngeen rebeliic (foo ’t be ififtViti noemt ) e UOd) be e In dei 
23onbtgenootcn boo: vocöerfpaumnge. <6eïijïi ooit fijn 2°'arcic- 
JBajefceit nocij be ïiegente Ijcit floo: fulac met cn beb# 
ben geïjouben / nodj ben feit t oo: rebcïïie nocï) ooïi b?n 
rcquefic. ilBaer ter contrarie beobcu brn geacqt en ooïi p. 122. 
teVucrïic geftdt ais goebe gettoulne ©afaïïen en öie# 
naerg / ooit nocb langen tbtbaerna ./ boben Dien ooïi 
ïjen niet crpicffc biicben berflhert f ja aïïen lÖffiderS f by de 
cniBettcntüeï frberpcïijïibeboïen/be fdbe boo: fuïïiebrieven 
te bonben/ fonbër bat fp bacroni adjceiljadt oft ge#|g™segin. 
qurit föuben mocgèii Uioibeu te gcenen tijöe / gcïijïi be ren verant- 
bheben baer af gemneïit Dat bctnigcn/Oie aen örg fkim# woordia- 

cënbcranttuoo:üingc gebuegt 51311 / foo öe fdbe i^éeer2^ 
ban oit punct boü bictöer bciljaeï boet. 

Hpaet beeft n?en oit grijood oft gefien/ bat renen oir r"fr ^rr* 
berfactmet cn foube toefen geoopooft / bat bp fijnen Edeie ver- 
Pnncc oft oberboofc bertoone / ’t gaie baer bp bem inamwoon 
beftoacrt bint / oft baer gem Dunkt ingdegen te 31311 e/ 
neifeus fijn üeifetiertbeit / 00a beu bienfï ban ben Bec# 
re en tufte ban Den 5Hanbe ï befunbereaï^ hn met fod# 
fen niet cn toiït berkrygen ’t gene bat bjj begeert / macc 
lact fijn ©berfie baer inebe begaen na fijn goctbunïicn/ 
en na bat bP fuïkc toacrfebontoingen goet / toaeracb# 
tig en gefunbeert bint i geïijfe men tod foube kunnen 
betobfïn/ inöien ijet ben ^Dmiraeï radde / boo: ben 
iDdaeu genoeg i^ tor fijnte onfcbnït ban bat bn geban# 
ödt mag btbüenmetecuigcbaïiDen23onbtgénooten/D 
bat ’er geen ttben cn toag/ toaerom bp be feïbc foube ge#F' 3" 
boubcubeüoenboo: rebdïe/tc meer toant beu berfiiek 
maercnfebrcnctebegrgpet! twee puncten / be tocïïic 
alle beibe ban boo: ben ïiccmflc foo ber liegen te aïS ben 
gaufdjen daöc ban Staten ( ooïi ban ceiiigc jaren te Di 
borenj goet / geraöeu en ten bienflcbanbmïioninïiBra‘baiu* 
en todöarai fijns 3iants j beqnacm gcDodjt bobben jverkleert 
en boe: fiïïiien aen beu ïiioninli bp bidt te meer fronöen ^r>’ fan . 
toaren berfoebt / be todfle Des ook te meer ftonben goc# f1“ennqui” 
öebopegegebeubaööe/ Ce toeten öe beUrjOinge ban 
bier foo onberötagdijker en gebaeter 3fnq«ifïtim (ban 
ber tocïher beregelde ïjaööe aïrebe b?pbrrMecrtbie 
ban ben Bertogbom ban pabont) s eiibe berfuetm# sByf« 
ge ber todöcr pïakkaten oft meutoe oiöinanne op 
bet feit ban ber.reügieu na uc gtïcgentbnt Des tijfêopWre- 
(bacc af me B:outoe te boren aïrebe een moöcratie inquefte 24. 
ben liabe üaergefjouben IjaDDe / <J3dijk ook baer na*Ieerte- 
fijn .jii^ajefteit m b’cen cn b’auber ban Den feïben punc# P 124- 
ten geeonfditcat beeft. b i€e toeten Dat b’'3jnquifitiemodc^a.et 
ober aïïe bet 3lant foube eefferen cn be parmareu roer# tien, by 
beu berfuet) S3eiöe puaecen / bacc * na in bet genie in Jdes K°- 
aïle be ^ngefetene Des 5Lantji / foo grooteïijks bcle^,^ p 
jaren bobben berïangt/ gelijk ook Deberbittcrtbebnidcn ac-1 
bacc tegen toaren foo groot en be af keeren foo open# cotde ge¬ 
bate/bat men opendgk foei) bat be erecutie ban bni^^kt 
feïben / aïSöoen niet enkonfï langer gcbaen toa,:öen/Edelen 
fonöec te baïïen in ben curufreu bu ben 25onDt #in Auguft. 

genootm bertoont/ f toaerom ook nootdijk en ge# fn by de 
raben toert gebonbeu bat men bertoiïkgbe in öe^‘nedeenRee, 

. ---.berfoebte fcgotfingr / tot bat men De goebe gekefte gen te 24 

aen den. tei|obequam/betodkcookgcen43oubft*neineutban! beS Ucmngs berftaen foube / Die men bnmeii kaden Meerte ea 
-4 luüi tenig lanbt en babbe/ nocij foo bde geboo’S binnen Dagen baer'na konfïe bmiemeu / om op aï c^e'f-fPJ; 
hó6 en 23:ucfïüal^ meer anberc bic grooter beVnint bobben/be te frefïen / “3il b’todk bier berbadt tood / niet omvan mm- 
van den todkc nocïjtanS aïïegabcr ban opinien toaren d bat bat men bier hem mengen toflt fotta* Oiitfdjuïöingetigny, 29. 

nien nootïgk befe «ööeïemoefïepacpen/ cn bat anöcr# ban ben babonöc / obergebmge oft berfuek öerfu"' 
?en fijnen ^ gtootc oiicitfini te bcfoigcn toaren/ gemakt ïjet i 23onbtgeuootcn / (ftet todk fu jfeïbé fret* toeï fi?i1 Dï rede" broeder v. . _ .. 

io.oaob. boïk foo m roeren toab/ in ber bucgen bat niemanbt 
p. 121. ban bicn abbgfe en toah / bat men ben be poo?ten fïiu# 

ïen kunnen gcbom)ïia binibet ben ^ömiraeï geen# den ge- 
finb- en mat / macc alïeenïyk om te ketonfen brt(chorden 

(I) fobecexecwuaP’ 



66 Byvoegfel van Authent. Stukken, 
1568. fober fonbammt ban ben Biocutuer <23mcraeï bic een 

misbaeb ban gequctftet JïBajcftcit fockt te maken/ 
uitter gunite, hanteringe en oogluikinge die hy ver- 
fiert by den Grave, den Bondtgenoten getoont te weien. 
Wïtoaec ’t ook aï fuïkë (bes Ijct niet en is) nabien. Ijct 

pag.i2 5.geenkn^ betboben en tó/ bat men bpftant en gunfte 
taanebengccneu bic niet gegouben nocï} bcrkïeert en 
$tjn booi tebcïïe / en bcïe min ben genen Die tcc contra* 
ricn in ben bienft ban ben ïjonink ge-empïopcert en in 
beé/elfs laiibcgaeibc cnbcfdjcrmnigc genomen sgn/ 
gelijk be 25onbtgenooten toaren. 
€e genen bagen/en faï ook bjaeracïjtig bebonben toot* 

ben bat ten tijbe ban Den obergeben / bier requeften/ oft 
baerna/ bnömt)eerc ftbmirael fp berklecrt ’t gene 

a in den ben jrifcaelui fijnbaïfcïje betiegtinge belieft te fteïïcua; 
! 7, en 21. (Ce bieten / batbcmccftmcnigtcbcc 23onbtgenootcn / 
artic- biaren liBagcu/bcrtuanten cnöimcerg ban Ijem en ban 

ben Becrcu beu Bimce ban €>raengien en «Ciabc ban 
<£gmant/en Dat fp ljabbcni|oofbcn/Uapiteineh en bolk 
ban€>oiïogen tot rr. oft me. Duifcnt mannen / ^aen 
Inert nokten felbcntijDc m ben Cïactban ^tatcb’ecn 
nodj b’anber piopocft bcrijaclt/macr mag boel gebuert 

Het voor- 51311 omtrent bier «iBacuöcnbacr na/ alöbc Hcgcntc 
genomen baai baïfcgc aenftiengen berbaert gemaekt 5ijnbe/ be* 
vertrek £mcf)tcöc booi ccncn oploop oinnen L25iucffeï / en bat fn 
gente uit öootgefmetcri oft gcbaiigen foube buoibcn / en baerom 
Bfueüei. bp nacfjte batreliken en berïoopen biilbc na Bergen / 
P-126. Oacbc>èiaote (en fonbctluigc ookb’ Jllbmiracl)b ïjeb* 
b By fijnen tcn ijienfi ban ben Hontnk / tot beboaringe DeS 

aen Vden 3tants/ en biel ter contraricii ban bet Wmbitien / baer 
Heere van men ïjen nu mebe koemt blameren (tot bebeftinge ban 
Montigny. &cc y0efuer fp geen beter noclj bequamer mibbcï en Ijab* 
20. octob. öen jUmncll mciifdjcn / ban get bertrek en bïicbcn ban 

becBegcnte) na gen uita*|ïe bermoegen Ijncc ’t fclbe 
ontraben/ encenenmoet boen grijpen / om be faken 
ter ïjerten te nemen / en gccnfïnS te bcrlatcn / ïjuctr 
toefeggenbe / bat fu alïegaber ïieber t’ljueren boeten 
foitben fïerben/ ban te geboogen/ bat fn oft anbere 
berongcïyktfouben boo?ben. feentoeïken'tijbe/ bnee? 
nige ban ben ïjceren (cii niet bp bat ^Hbmicael) t’nue* 
ree meerber gcruftïjeit / ber feïber bertoont tuerbe ƒ bat 
fn geen biecfe en boifte ïjebben ban ben 23onbtgcnoten/ 

e By denenbatben mcefïen bccï ban Dienblaren magen / biien* 
dè^ant- ben en Dienaren ban b’een of b’anbcr ban ben ïfeeren/ 
woorden bieljennemmermeeren fouben berbooiberen om Ijuc* 
van Eg- ten perfoon pet te misboni / befonbere aï£ fp fouben 
mont en bat alle bc felbe =f>ecrcn / Ijen baer tegen fouben 
r.jnïefen- fïclïcn en l)ncL* befegubbm / c ja Ijen ïieber laten baoi* 
cien. kerben / ban bat men ïgicr oft anbere ban ben ilabc / 
p. 127. oberïaft foube boen (ben ^bmitaeï guer ook offcrcrcn* 

be bat fjn tot guerber meerber bcrfckcrtgcit fijne benbe 
aïbaer foube boen komen / bic ïjn fljucrcn geboöe Dcbe 

dBybrie-jri0incn tot (Cljicncnd) ïjonöciVöc baer en boben be 
deReten-^eeren fclbe in perfoonc bc toacljt rontom ber 
te i6. en ftabt/ en bocitbc alle neerftigbeben om bnerteberfe* 
van die keren / biacrnme fn booitoaer niet bangrootegetroa* 
^a"der tuigijeit en bebben bclucfen / baant auberfins foube bet 
den leden Ham/ aï£ onberfien ban l/joafbe/gan^ baloren gegaen 
Augufti. hebben/ al babbe ook b’lilbmtracl ter eenre oft teran* 

oererrife/ fuiken boooiben uttgefp?okcn aï^ bc j'ifcael 
berbacïtJ boat quacts buaer bacriunc gelegen geboeeft/ 
nabien bic gefeet foube geboeeft 5iju/ niet tot fuïker qua* 
ber meiningai foo bp bioomt / macr om ben bienft ban 
benïioniukcnbDeïbarénbcsSlanté/ en op bat elk ber 
Jureren bat Ijoorcnbe/ fijnen mage/ biient en biener 
(gelijk elk Ijenber / ja ook bc ilegentc feiber / bier bacr 
onber babbe) foube onberboijfen tot ftilïigbeit en ge* 
trouboigbeit. Ccn anberen/ foo.eeft buacraelftig / bat 
te befer lactfta* reife bp beïe perfoonen iö gcfpiokèn ban 
ben boïke ban boapenen/ bat bc 2$onbtgehooten in 
^bnitftanb gcrcct babben tot benber berftkaingc en 
befcbubbingc / b’boeïkfp fclbe ook niet en bcrboigbcn/ 

P-128. maer opentïijk berkïeerben/ niet alleen monbcïingc/ 
c By de maer ook bn gcfcbftfte /e foo boel ber ïicgente fclbe alö 

gedrukte ben ]Diefïbcnt en allen anberen / boat quaetë konftc 
rfmu'X'r bangcbocnïjebben/ bieren foo kcnncïijkcn fakefou* 
Verplichte öc becïjaeït bobben > ji5ocbtané ni gelooft men 
Edele, niet bet fclbe in bai tlabc bp ben Hbmiraeï gefeet 

te buefen. BJcrkt nu bc oprecfjtigbcit baer mebe be* 
fc tieljt ban bcrftccbclucgenengcbanbelt tooit. 

IBen en foube ook niet beïaben 5un om tetoouen 

(boaer tnoot) bat be manieren ban Den obergeben 1 f68. 
Der requefte noclj ban ben beebonbe/ ben <6iabe niet f By des 
aengcftaen en ïjceft (bjefenbe aïtijt bequaöébicnften ^dWeii 
ber calumniacores) ^ja bat l)p bcrfcljcibeu / baer af aenTred 
getrokiten nt gdjouben ïjceft / Die anbcrftn^ geftnt boa* iode v«-’ 
ren / Ijen baer bp te buegen en mebe te tcekenen / ja bat in 
ÖP bp laftc ban ber Urgente ook ïjceft gefdjieben f aen 
Den tJeere ban is5uicberobc na S3iucifd komenöe/ batwoordent' 
fju met foo grootcu gefelfcljapcnijoop niet en befjooi* g oftê 
betclfobe te komen / bc hbcïke bien anigacnbe fpn ya^en ln 
ontfcljuït bebe/ bat’t fclbe met moegelijk en baas te 4“ e4,f 
keecni/ gelijk bc£ l^eernt antbooouibe g bat naerber art'. optV 
bebbyft. tkht m 1 

6, BJat bienft faï ook booitaene morgen onberifpt Jn2j9,20‘ 
bïijben / nabien ben dommer <6enerael boel Deite ben p 120' 
<öiabe beticljten en boo^ een crimen lxite Majeitatis op* D’ont.’ 
leggen / ben goeben bienft bp ïjem en anbere Beer en khuit 
(ook na ïjet eigen feggen ban oer Öegente) in ber faken yacromi 
gcbaen/ uit bienbatfpïiebente rabe geroepen jijnbc / gmlen°t<: 
enljenuenboegbcrbüacrt gelegen 3ijnDe/ booi bp ben daer de 
ljuifc be^ «Öiabcu ban Ijulcnboig (aïbaer be S5onbt* verP!>chtc 
genoten noclj ober tafel faten) aïbaer in plus gingen en ?<en‘ 
reuen jpater noftcr of tboee ober eiuöe ftonbèn / foo boel (c 
om te bccloffcn ben «öiobe ban iJaogftratcn ( bien be4c 
fclbe met ftgtfen habben bp ïjen gegouben foo be Be* 
gente ftcmbp gen ucbenljabbegefoubcn) om met ïjen 
tcrabcteganic/ W$/ om Ijet gefcïfcljaptefcïjeibcn/ 
om bat fp niet oberfegonken en fouben bnefen / oft mm 
ïjeuber 111 ben ilaeb te boene ïjabbe geftab ten fcïben na* 
iioeuc / ’t fclbe gcfcïfcïjap gen bacr en tuffegen een klein 
Boomcrken tocfticngcnbc / roepenbe eenigc / Leve cc 
de Konink en lijn Geux, en foo Ijaeft fp bcfcgeet gab* (t 
ben gebaen / bertrekkenbe mettm feïben Bccre ban 
Boogftratcn / fonbec bat D’&Dinirad aï^ boen bm 
roepberftonbe/ alsbenfclbeti noit meer gegooft geb* 
benbe 1 boan: af fp ook ber iïegente ter ftout m bm lia* 
bcrappoitbebcu/ be toeïke’t felbe gen feit goetbont p.i3o4 
m pires / geïgk get ook in ber buaerljeit te piijfen toa^ / 
en niet berifpt en konft buoiben/ gelgk ook b ^tbinicad 
antbuooibenbe h ’t fclbe boel uitïeet / en iö feer b^emt m h in de* 
onbdjooftgii / bat mm fuiken bienft oft emmert em «• «tic. 
fulkeoprccgt/ geooifaektebnerkban emen oogmbïik 
built gouben en bïamerm/ (b’bucïk niet jijn en kan) 
booj eent’fammfpanninge/ goetbinbingeoft ba-kïee*: 
ringe ban gein ben anberen geïgk tegonbm/ ja ook 
booi een mipöacb ban gequetfter JBajefteit/ gemerkt 
nareegt opcubaer ip / bat bic niet en kan begaen booi* 
ben / ban met een booë boogiemen/ bpanti gemoet 
en be qnabe bueberfpanniggeit bic met ’ec baet kïeecïgk 
bebuefen 5b. 

j;Bct gciijkcr ongefonbeertïjeit koemt be jfifcacï ma* cc ha. 
ken * gelgiie misbact ban gcqaetftcr Blaieftcir/ ban <c 
bat b’^iDmiracï flttcnbc aen ber tafel ban anbere foube « id^i- 
geïjooft of geboogt gebucu bat pemant aïbaer geb ge* «rad aen 
roepen/ Vivent les Geux. ïBaut elk bncctbucïbatget«“derJic* 
eenm genoobbrn niet en betaemt te ftraffen oft beteren fefe 
be bjpgeit Die pemant aïbaer aen ba* tacfcï macg booit* doolt 

ftcïïeu / fonbcrlingc als ben bionk in ’t gooft / befon*heett het 
berinbeuBeberïauDcii / baer be taefeï boa: een feerrr°^c"VM 
bcbjgöc pïaetfe gegoubeu moit/enbat’etbcnoBiabe^. 
niet boel afgenomen en foube gebbeeft jyn/ inbien ftp p.131. 
tot fulker pïaetfe baer mebe niet booi ben binger geften i in den 
en gabbe/te meer bat fuiken roep niet berbobm en buaLs/2 ? •. 24- u- 
goebueimen foube gopen (buaer’t noot; te tooiien bat artic‘ 
gp eenigc bacr af oubetboefeu ïjeeft / alp gp bep be* 
quacmïjeitgabbeoftbequaïiteitban ben Bcrfoon get 
felbe todiet/<iBrigk Ijp ooit fuiken roep niet en Ijccft toe* 
gelaten ober ftjn£ fdfp taeftï noeg riöcrp' baer Ijp moeg* 
te gebiebm oft ’t felbe beletten / foo ook be jf ifeacï fulk£ 
Ijem niet te ïaftem leegt / b’bueïk t’fijner ontfeguitop 
befe onreegtbeerbige bcïaftingc genoeg i(S. 

7. ijomenbe booit ter nabolgenbcr beïaftinge bp ^ 
bm irifcacïbooitgebiodit k om bm ‘^bmiracl teatlj*gehouden 
tergalenban bel* gcfacïjtecconfpiraticn / rebeïlim m Cc metten 

crimen l.dx Majeftatis, OUber get bckfd bat gp bactee BontSe* 
na met anberen Beeern foube Ijem gebonben gcb*afe00punf. 
ben tot buffel/ m aïbaer metten 25onbtgenootenccfei. 
gebanbeït/ook in fijn befegut genomen / niet alïem«kindc* 
be felbe 25onbtgenoaten/ maer ook De iioopïieben en«2d-2^ 
bic ban ben Conftftoricn / boben bien ben Cbdm ge* «^. 31. 
loeft bat fp ter faken ban ber religiën niet acgtergaeït en« }ï. ut. 

fouben 



Tót de Hïftorie van P. Bón 
1568.5, fbuben too’bcn cn geftfjiebe eenig ïecïtjïi fftift bat be 

bontgenoten baer ober hennen fouben/ baec incbe niet 
33 aïïecn goctbinbcnbc bc booifrijjebcn t’famenfpannim 
» geenberbant/ maet ooh te feec ntiigrijpenbe op be 
„ ïf oogïjeit bes ïiontnï# in berfrïjeiöen manieren herbak 
,, ïenbein ’t crimen ixix Majeftatis, fonbetïingeaï ’t fcb 
„ be toefeggenbe bentSebcïïcn en ben ïioninh noeïj be Ï5e? 
„ geitte bei niet toaerfcïjoutoenbe / foo be ^ocurucr 

bataïbpfaengt. 
3©p griooben bafïdjjk bat be genabïge <£5obtbet; 

ïjcngt ïjeeft bat befe baïfcïje befcïjuïbigeri foo plompe; 
ïpmbefebecfïetbeïuegen en notoore oiïtoaerïjcit jrjn 
gebaïïen/op bat bei te hïecrïgher foube biyhcn/fco tod 

, . banbenïccïrjhen caïtmimcnbefercabiïïatueri/aïiban 
ven van ' her oprecfttigfjfit cn ounoofdïjeit ber goebc ïf ceren / 
den Admi- toailt fj£t IÖ fdtCt bit bC KbillIUtSCÏHOlt tC <©Uffëï (llOCÏJ 
raei aen 00j| to£ ^ heupen) metten $5ohtgenootcn geïjam 
S, beït en ïjeeft / ja niet in ’t ÏLaut getocefï cn ii / in bien 
lo.oaob. tijbemaetteïDeertopfïjnïjuiiaen te JBoeri in fijn 
1 y66. affairen / aïtoact ïjp bcctrohhen tooi met oohoofban 
pag. 13 3. öe iilegentc ban ben bij. 3tulii af ( aïi be bergaberinge 

gefcïjiebe tot Ctoffd/ r.rij.oftjeinj. hagen baer na) 
fonber tocöcrom te honien booi ben jebiij. iSugufïi / föo 
pakhoen ontüobeutocct/ in ber buegen bat ïjbniet 
fcifjnïbig en bias te beranttooegben/ noeïj ïjem eenigfmi 
cn racht / aïïe ’t gene bes aïbaer geïjanbeït oft gebaen 
macïj toefen/ ban bïijftt aïtrjt baer bp be gcootecrgïjcit 
ban befe fijne afgtnifrige / en bc guabe bimaerS bei 
ninhS/ tod ii toaer bat tot buffet in bien tijben ïjen 
ïjebbên gebonben bp erpicffcn ïafï en commifTie ban ber 
Regenteen om aïbaer mette gefante ber 23ontgenoo 
ten te fjanbrien/ mijn ïfeccch be Jfnnceban £>racn 
gien en <£5iabe ban «fiïgtriont (maer gecnfmi be ïfeer 
‘lïbmiraeï) be toeïheongettotjffcït ïjen tod ïjebben toe¬ 
ten en fuïïen hunnen beranttooojbeu ban ’tgeene fp 
ïieben aïbaer uit ben name ban ben ïiomnh / en op 
mffeuetie ban bet lïegente gebaen ïjebben/ b’todftban 
nu af aïrebe genoeg Wijkt/ uit bien batfpbenfdben 
Ifeet fJjince/ gin benbagemente/ t’cnrerïjte tegen 
hêmberkonbigt/ ban bitpmictnieten hébben Deuren 
ueïaflen / eri iS tod te behhen/ bat befequaettoilïtge 
foo fierhen feit niet en fouben beïfUimt ïjebben/ ïjabben 
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lijnre de- 
fericien. 

d’ Admi- 
rael en 
heeft de 
Bondtge- 
nooten 

p° *34- yoetucl fhïjen nietdtbamyben beS te befcïjuïbigen / 
eenen bie baer niet ïn; gcVoeefï en ii / heit ïatenbe bun 
hen bat fb item bermochten aïïe ongdtjh aenboen / na 

t bien ïjyiri ben ïjanbeii toaS enïjemaïïeenïptoeïieten 
aï fuïhen befeneien afS ’t fjén tod gebieï/ bei fo ïjen toeï 
fouben gctoacïjt ïjebben/ ïjabbe ïjp in fijnbipeitges 

.^.f-toeefï/ baer en bobeit foo betotjjï ooh be <0jabe ban 
e " <£gmout in ’t lange befe ïucgencn.b 

ïBacc nit nootïijh moet boïgen bat mijn ï^eerebe 
Wbmiraeï gcenfïni en ïian toojben belaft met allen ben 
iïïatieii en ïuegenen / bie fo befen aengacnbe ïjebben ge^ 

_ focïjt ïjem op te leggen/ en bat men niet gcïjouben en $ 
in lijnbe- öacFop te autvooojben oft eemge onfebnït te boene/ be 
“n'et feïbe ïatenbe boen be ïfccren baer getoceft ïjebbenbe/ 
8 ' (Ce meer bat’et örttoaeracïjtig ti / en nemmermeer 

en faïbebonben toojben / bat b’^lbmirad oft aïSboen 
(b’toeïh oumoegïijh toaS ) oft booi oft na (beS ïjo niet 
bdaftentoojtin’t befonberc) in fijn befrijub en fam 
begaerbe geiiomen ïjeeft bc 25ontgenooten en bde min 
eenige Confïfïöriaïen 0ft tioopïieben / b’ïoeïït ooh ben 
Confïftoriaïencnïioopïiebenaengaenbe/ geen berboe 
en ïjeeft / gemerht ïjn cn be boo?fs. auöere ïfeeren/ bei/ 
bn bie ban ber reïigien met groote bertooningen en acm 

e biebingen te meer ftonben grmoit lijnbec baer toe noït 
vrailqlc’-tntuiïben berftaen/ noeïj ïjen t’ïjennen boojbeel ber# 
«cn. hïeeren / noeïj nierenbe ben SSonötgenooten ooifahe 

noeïj rebene en gaf/ miti fp niet en toaren berïiïeeit 
oft gdjouben booj boeberfpannige / maet tori ter con¬ 
tracten aïS goebc getrouïne öienacri en ©afaïïen bei 
Üoninhi bn ber ilegente / ben öienft bei fèïfi 

dBy dentebocrhcgefïeït/ enbe/ om baer toe beter temoegen 
akkorde berftaen / genomen in ’t bcfcïjub en faubegarb bei ïio- 
«n brieven mn{^ m ^ ^cgcnted noeïj ïangen tijt na be bergabc- 
kMïnee nngeban^tffeï/ en&.Crupcn/e toaer toe fouben 
€ByWbanbc2£?onbtgcnotenbattöcn Bbmiracï berfeheringe 

ven van bofocft ïjebben/ nabieti fp be feïbe bde beter en fterher 
de Regen- ^bcn ban ben ïtoninh en be fïcgentd^ie ïjem b’^Jb? 
Dxemb. niirad ooïi tod getoadjt fonbe Rebben te geben/ foo fijn 

p. 135. 

opfet aïtrjt aïïecnïijh getoeef! toao ban fi/nre ^ajefteit i ftfl; 
getroutoeïijh/na fijnberinoegni/tebienen/ en na be 
ïuaetljdt ïjem en ber ïïegente aïïe fahen te toacrfcfjom 
toen (geïijh ïjn toeï betoonbe baer ïtoogïjeit toaerfcïjoit* 
tocnöc ban ïjet berbout ber Cbeïe) maer toattoaer^ 
frïjontojngc fonbe ïjp hunnen hebben boen ban’t gene 
te &uffd ommeginh / nabieuïjn aïbaer met en toai> 
i©aec toe foubet ooh gebient ïjebben / na bien ongetb# p. 136. 
fdt ber Urgente ban aï toert rapport gebaen bn ben 
Zeereu bic fp aïbaer ïjabbe gefonbenï k>oo bat inert ben 
mrnicadte feec onbefcïjacmbeïijh ïjeeft berongeïijht 
ïjem foo beïe ïcdijhc fïuïthen opïeggmbe/ baec ïjet elhen 
henïijh ïi / bat ïjn baer niet bp rn iS getoécfï / noeïj bei 

In den 

genen bie ïjen in ber fdberbergabermgete 
^uffeï ïjebben gebonben / en fp fuften niteenbehem 
nnibat b’^ibmirad aïbaa* niet getoceft eti ii (gdrjh 
ooh be Heer ban Cgmont ’t fribe in fijn befertrien . 
f bahïerct / mitigaberi aï ’t gaic aïbaa* ii geïjanbeït) £. en 
noeïj ooh te ^.Crnpen/ Sla bat ïjp ooh nieteniiges volgende 
committeat getoeefï om te ïjanbden § noeïj geïjanbeït «tic. 
en ïjeeft in eenige bergaberinge metten 25onbtgenoo« s„by0btïf' 
ten/top fouben ooh 3ijn alibi ïicïjtdijh betoijfen en too= Regentc 
nen bat ïjp aïiboen in ^mtfïant getoeefï ii / ïjaöbe be 7. Auguft» 
fifcadbcn ttjt cn öagin fijntielfjtbahïeert/ geïijh ÖP 
na reefjt cn op pene ban bei te bcrbaïïen/Sn fulhett ïee^ 
ïijhen bdafïingen fdjiiïöig toai te boen / ja men macïj 
ben ^tlbtrarad bien aengacnbe boo? een geïuh toefdjiij? 
ben / bat ïjp bp ber Ïïegenf e öaei* toe niet en ii geroepen p-137- 
oft gefonben / 3©ant anbai en fonbe befen ïuegertaeri 
geen bertoe gebzohen ïjebben om fijn goebebtcnfïenjn 
’t guabe te bebieben/ al ü tod be feïbe bagaöainge ban 
^uffd bn beu anberen ifeeren gcïjouben bpuiterïijhen i,By de« 
ïafïe ban be tïegente/ cnbc aïïecnïijh acïjterboïgcnbepropofi- 
berinfïructien en ojbtnancien ba fdbcch enbathaertien en 
baerafaïi boen rappojt in ’tïange ü gebaen / geïijh aïden"°°-~ 
t fribe ii geïjanbeït bp gcfclj?ifte/ ö’todït bei bolïio? print zijn* 
men gemigenii ii gebenbe. d«- 

8. <2Mijhe bafïerbe fahe hoemt be ©jocurua in het 
toiïbe toembriijk baa na bp brengen /» 3jn&oubenbe/«te?c 
batnabereguefïeba 23onbtgcnooten obagegtbenin cc Denre- 

^ecembji/ be ^cecert$?meeban#taengtcn en (J3?a- a ;r‘onKdc 
bcnban€gmont/ï|oojne en ijoogfïrateii foübèh in C£ y 
januario yen bp een gebduben ïjebben te <Penremon? t{ vonden 
be en aïbaer geïjanbeït ban bc toaperten aen te grijpen/ hebben, 

m boïk te matten / 3nöien be Éoninït in fijn t©eberïan?i .ln dfa 
ben met ïjeerhracïjt toiïbehomen / ban torikcr toeba? ' 
fpanmgïjrit ö’ètömiraeï ben ïtoninh noeïj öe©egcnteCc 
niet en ïjabbe getoaafïfjout baa Dooi ïjp babaïïcn 3tjiiCc 
foube in be miSOact ban gequctfïct jUajcfïeit. JUantcc p. 13 8; 
ijet m faï niet bebouben toojben/ bat be SÖontgenooten 
eenige regucfïe ïjebben obagegeben in ^eeembh / oft 
bat be Zeereu ïjeit t’famen ïjebben gebonben te wSkace* 
monöc in ^anuario baa na/ top behennm tod (dm be 
toaaijcit niet te ïooe jenen) bat top bebmben öjp re* 
guefïcn in aïi/ ber ï5egente bp be 20onbtgcnootenobce 
gegebeu te 3ijnc/ D’eafïe in ^<p jiï/ b’auber in 3?uïio/ ert 
Deberbein jfebmario baer na/ (tocïhe ban oipen ïjp 
nu meint / en toeten top niet) ban griijken behennen > 
top ooit bat be bier ïfeerrit ïjen eeni t’fameri ïjebben 
gebonben te <2F>cnrcmonbc / maer niet in ^fanuano./ 
bantod ö?y maenben te boren/ namentljjhin’tbegtrt 
ban Oetoba / §00 fraepen fpecifieatien fïdïcn befe 
gafïen tegen aïïe recïjt in foo ïeeïnhen betieïjtingen te* 
gen fuïhen ïfeeren uit cnheïber oooijrit / om ïjen / 
yen befeneien te benemen/ öhermebetocïbetopfcnbe 
bat fp ïuttd fojge Djagcn oft ïjeu betichtinge karf 
bïijben fïaen / eu gefonbeert 311 oft niet / maa bat 
ïjen genoeg ii/ bat fp ecmgcnfcïjbn banrecïjamoe^ 
gen booiflaen/ om te bebdthen ïjen toieet boöigeno^ 
men ongeïgït eu tpraimpe / ban ïjen aïïe bier t’ou* 
recïjte om ben ïjafi te b^engai / ten appetrjte ban 
eenen ïïarbmad/ cn om bp ïjen niet beïet tetootoenp 
in ’t berbjuhhen en berooben ban foo obabïdeWge 
ïanöen / ban aïïe ïjen b:pjjeben / rtjhbommdf en 
boojfpoeben / toeïh ifjen boöi boojuemeii ïjennocïjtani 
ïi gefacït in ben ttoeen/ bie <6oDtS genabebetoaect 
en uit ïjen bïdebige ïjanben bedofï ïjeeft / ( onge* 
ttoijffdt) t’fynen bicnfïe/ mitigaberi ban ben €0^ 
uiuh en ban ben &uibc* 

(i)» m 
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68 Byvoegiel van Authent. Stukken, 
t f 68. bier tebenen / toaaom fp ben boa? ben ttjt ban 

bier o ft pgfuren adecnlijd t’famen Ponben tot ^aitc# 
monbe/toefenbc ccn fïabt fjen aden bequaem / aïp niet 
gdcgai Peire ban tinttoapen / ( baet bc ©?ttice niet 
turf uitbïijPen en mocïjte) nocb ban 25?ucffcl (baet be 
<©?ube ban «£gmont te if oPe toefen nidefïe) ai nuer# 
ba Pan dooplid (baet b’^bmiraeïcnïebig toap) ban 
bie anbae ttoce fïcben / en bp jBecfjelen (baet be 
<£3?aPe ban ïfoogfïtaten gefonben toap) mitpgabap 
lues baet gchanbeït toabt / tuo?öt tuijt genoeg bp ben 

ain’t 53.^buiitad foPabeetjaelt/ a cetifamentlijdin ben Per# 
ait. zijnre anttooojbingen bet Poo?fcb?ePen petten be fmtee ban 
antwoor- ^caen3ten en <®?abe ban f oogfitaten / bpaïb’toeid 

opcntïijd bïjjdt / bat b’ccne ban ben Poomecmfïcn oo?# 
pas 14.0. faden ïp getoccfï/ onitTaincn tcobetfien en fpjedeu 
1 5 ban ben biicPcn bcS 23acnrc-ï?eeccti PanjBontignp 

b By de uiten ïfobe ban .^paengien aenïjen gefonben / b in# 
brieven boubenbe ïjoe quaïijd fijn JBajcfïeit ban ben 23eeïbt- 
desHeeren|j0jil]i!lctr!j/ swingen en aubete onbeboo?ïgdbeben 
tfeny on’ in ben .©cbaïanben Pooitgcfïeït te bicben toap/ en 

ben betmaenöe bat fp foübcn luiden arbeiben op bat 
baet in Perfïcn luerbe / op bat fijn .ïBajcfïeit bed in tijtp 
gepadt toefenbe/ niet obet en quatne / oft baet in en 

Des Ko- öceöe Perfïen geluapenbet banbt / toedien acngaenbe 
ninks fu ïange fp?ade t’famen babben / en begeetben aï te 
komfte boen bat m ben toap / om baet in oo?ben te bcïpeti 
v!neHen deden/ mact gemetdt bet bodt foo betbittett toap/ 
Grooten. en ood b’addoibt gemaedt metten Abelen / en bien# 
cBybric-boïgenbe ooh aïom in ben ^btcbai/ foo enbonben fp 

«nvan geen mibbeï om baet toe te domen / brt en tuaet boo? 
rae" aenU'be Pergaberinge ba* <©enaaïe Staten (b’toedi ben 
den Ko ben bequaemfïen tueg boebte te toefen tot een gene# 
nink, 20. taeï temebic) oft bat fijn JBajefïeit / foo bacfï bP 
oa iI'óó ‘ &onfïe in petfooneobetquamc/ foo bat gefloten toet# 
en andere bc bat tdt ban ben be Ijaubt baa acne / foo fcaaïpbP 
mitsgaders donfïe/ tet eafiet bequacmbeitfoubeboubcn neffenp 
van den j|ja jcfïeit / c be tlegcntc en ben ©abc / op bat 
julTyóï':'Ojnce IBajcfïcit todbe bedeben op b’een en b’anbet 

D.X41. punct deptetcfoditicte nemen; ^’anberrcbaietoap 
De brie- om t’famen t’oPcrfïnic bc b?icbenbp bep tionindP 

ven van ^nibaffabua in ©?andtgd aen be Urgente gefcb?e# 
bafladeur bcn/ en Piembeïijd in buaen banben gedomen/ be# 
gevuegt in toefde inbieïbcn gtoote Pejraberpen tegen ben enan# 
’s Princen bae<©:ootcn (maetbefunbete tegen bun b?pcn ban 
verant- jjcu ©abc ban Staten) boojtgefieït / en be baïfcbe 
woorcun- jUCgCncn jjaei: nicbe men fijnte JBajcftcit babbe ont# 

geben b’affeetie en ’t goct bettontoen bat bP niet 
gtootet tebaien/ ban btn aïtyt gedabt babbe/ ja bat 
ben afgtmffige ben Uoiiind tegen ben foo babben toe# 
ten te betbitteten / bat bP ban boen af bab gefloten 
bm boobt / fonbet ben geboo?t oft be geïegentbeben 
bet faden bctffaen te bebben. ^>00 bette babben fp 
dunnen baïeiben en betbïinbenbe reebtbeetbigegoe# 
bertierenbeit bep ïtonindp / foo bc fcïbe bteebet bet# 
nieïben / ban ben loeiden boottoner fp ïieben met gtoo# 
ta* teben betbacfr toaten/ enbe en toacr nirt te bettoon# 
brten / aï babben fp baet op t’famen beïe mopoofïen ge# 
bouben en ood gefptaden ban beubet beitedcitbeit/bet# 
tred/ oft anbae gcootïoofbc en bequame mibbeïen/ 
uabien bet ben aden foo fcct taedte/ jaoodbengant# 

p.142. febai 3lanbe / maet baet en ipaïp boen noit gefp?odcn 
ban ben ïioniidt/ uit fijnen Hanbe te ïjouben / nocb ge# 
fTotai ban met fottfen te tocbecflaen ben genen bie 
fijn .ïBajefïeit met beet-draebt foube tuiden feinben 
(ö’tocïd ft1 noebtanpna betmoegen bet dïeete ptibiïe# 

d By den gien bep Üantp d en ba berbinteniffe bie fp ïieben tot# 
eerden en fCU ouöctboubat ba frfbet babben / tueï babbenbet# 
derWijdM niocgente boen/ fanba benbec eaentenatedomcn) 
inkoemft jaip benfïotteteonttatien getoeefï/ (baet op fp ood 
en den Pri- gcfcbcibeii ^iju) bat fp bactoin niet en beboo?ben te ïa# 
van He"- tcu tocï te boen / mact foo beïe te bicriga baden ten 
toge jan, bienfï ban fbntc JiBajefïeit tot bootbetinge ban bet 
van den boogbeit bep feïfp / en tot rufïc en toeïbaten fijnte 
^tc'”42I-3lanbeii/ en bat fijn iBajcflcit in ’t einbc fijn tuacc- 

4* * achtige bienctp nocb foube dennen/ bat ood ben ge# 
troutoc babm / oprechte meiningen / cnlandbuctige 
bienfïen / foo dïeet / groot en openbacr toaten / bat 
fp op geen acbterhïappcn tatocrcït en beboefben te 
aebten/ ben ganpfcbeïijd betroutoenbe in ben onna 
feïbeit en in bc gctuooneïijhc tebcïbdbeit en reeïit# 
beetbigbeit ban fijiUBajefleit/ enbatbefelbe/ nocb 

fijn bood aten noit eenige getoeït oftutannie ai babben 15 68. 
gebnudt / maet aïtijt eaten iegeïgdtn 11a be pnbiïe# 
giai bep 31anbp/ (cdieti na fijnen ftaetj teebt en juditie pagl ï4, 
babben boen gefebieben / fonbet tegen bennen geïoof# y 
ten en eeben iet te boene/ tuaet acne oft fpceniqflnp 
babben gettoijfrft oft aebterbenhen gcbaöt / oft bp 
abontuctc eetip gebacbt / bat mat bp geboogfaembeit 
oft ontoetenfebap bep goebettieten (mact fca baïei# 
ben / quaïïjd oiiör jncï]£en en bcetïtd bc'mogen) ïto# 
ninh in ben Haiiben foube bebben boojtgebaten bp 
bupbanigenmanieten/ getoeïben/ongeïijden / to?cct# 
beben en tptannien/ aïp men nuflct/ benetifjuben 
moegeiqd geen mibbeïni bebben gcb?oden/ om baet in 
te betflcn/ en bai fcïben bafedaen / ood met tenen bet 
tlanöt in fgn bipbeit betoaat te bebben/ fonbaben 
cebt en gettautoigbeit bie fp bai tóonind fcbuïbtg 
5qn/ te buiten te gaene/ ja ood fonbet iet te Paan# 
beten / Pan bet geboogfaembeit bie ben tionind in ben 
Hanbe toedoemt, 

<De babe tebene toap / bat be ïfeae Ibmitaeï / ge# 
toact toojbenbe/ betmipPatroutoai ai dïeinacbtinge 
bie men tegen bem tot boomde betoeep (baet af biet 
na toeberefaïgetuat too?ben) begaenbe’tfeïPe ben 
tooo?feb?eben anbeten tfeaen fgnen p?ienbai te den* 
nen te gebat / en bengoet bundentebooten/ bocbP p-i^. 
baet in bcbooibe te ïePen / toedien acngaenbe fijn mei# 
nittge toap Pan baet te bertcedden / en Pan booiba be# 
toint bem te ontfïane/ boetoeï ben anbeten böebte/ 
batbpöaetom / niet en bebooibc te ïaten/ tePetfïane 
tot Petfeïteringe enrufie Pan fudiet fïabt / tenbienfïe 
Pan ben tionind; <Gn be Pietbe bat be ïttcae jy?ince 
foo bp ben Uegente aïp ban ben Hant-faten gequeït 
tüoibenbe om ben te Pinben in fijn Boubanementen 
ban pedant/ Eeïant/ en Httegt / en Pcrfogt getoeefï 
3bnbe bp bai ïBet-boubaen en Heben bet flabt Pan 
Antipapen / om te fijnen Potrebbe/ te niocgen in fgn 
pïaetfc/ beo? <0baboot (jebbat ben Poo?fcb?ePen Hb# 
mitaeïoft 43?aPe ban ïf oogfitaten / begeabebaaon 
met ben te fpieden Poo? fgnteifc/ om te toeten oftfp 
te biebcn fouben 3tjn bien ïafï te aenbeaben / foo bette 
bc Eiegente ben eenai oft ben anbaen beplafttoiïbe 
geben / toeïden aengaenbe b’^llbmiraeïbem erenfeo# 
be/ geenpfinp begaenbe boo2betonbertoint/ nabien e By eja 

fag frjne bienfïen ban ^ooniid / enanberefootoei# blicven 
mg bedent te tooiben/ tuaet af bp ood ben Uoimid baa ^ 0 
na fgn bertboningen bebe. e <2>aet op teipbc eldbo nov. 
©eetai toeba in ’t fijne eerfï baflacn bebbenbe ben p.14.5. 
banbeï ban edieninfljnquattio/ bit ipaï’t gene bat 
tot ïDenranonbc ip gebatibrft / bebalben bat aengaen# 
be ben boo?feb?eben biieben ban ben ^ÜmbafTabuec 
goet gebonben en gefloten toetbe/ bat men tont uit 
baa af bc Cïegente foube fpieden ( ood ben ïionind 
toaat noot bep toactfeboutoenbe) en beut opentïgd 
pjagcit loep baet af toap / bep ben ïafï aenbeetbe be 
boo?feb?ePai <J3?abe ban Cgmont bie na 23?ueffeï 
dcetbe/ bie beut’tfeïbe boojbieït/ b’toedt fp aï ont# 
denbe/ boetoeï men alp nu bcbtiit/ bieboïfdbiebatif# 
fe Pan bien b?cigementen/ tnaa te fect toaaarfjtig te 
Paden. 

5bat men nu eenp oberïegge bc tebenen ai befïuitin# 
gen Pan befet t’famctt-bominge bic be Jpifcaeï foo boa# 
ge tocegt / befonbrte / taant bc toaafeboutoingen 
baa af ben ïtonmh en bet ©egente niet gebaen en fou# 
ben3ijn/ en bat men bctotjfe in toatmaniete bat ge# 
fïotai 3p ’tgene bat bp Pecfïett > ood boe / ofttoao/ 
bat Patoidigt3pbetoebctfpannigbeit/ baa bp bem af 
beroemt >. tnaa na bien baet niet met aden af en toap/ 
noeboit piopoefï gebouben/ en min iet gefloten ten 
onbienfïe Pan ben Itonind / oft om fijn hoemfïe in ben 
Bebetïanbcn tebeïetten/ toattoaetfcbouPiingedonfï p.14^ 
men baet af gebocti* UDaa dan biet ban begaentoe# 
fen bc mipbaet Pan gcquafïet tïBajefïeit > ja toiït men 
bet faden tocï inflen / men faï bcPinbcn bat be feïpe 
t’famen-ïiominge niet en ip gebeurt fonbaPoojgaen# fByde» 
be toete en oodof ban bet ©cgente f bet toeïdetood47-en48- 
rappoit ip gebaen Pan’t gene albaaipgebanbeït/ enart;[a^et 
namentïgd ood tuercnbe ben booifcbiePen biiebcn/ge)Cn 169. 
(baet af beur geïepat tuabe copie) foo monbeïingeartic.van 
bp ben ïfeete Pan Cgmont / aïp bp biicPen boo? ben den d,efen' 

9. .ïlBet gtoote tebenen faï ood eïïi bieint en ongefbn# Egmont. 

beert 



Tot de Hiftorie van P. Bor. 
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i f68. beert binben be boïgenbe beïaflingea baer befifcaeï 
, dc be- „ ïjeeft öcfbgt ben ftibmiraeï te beïaflai / van dat ïjp heeft 
vaCnhZSH,>> sefp?oïïen banbc bergaberinge banbe<£enetaïc&ta? 
Groote „ten/ en geïïïaegt bat fijn JBajefleit (verleit van lijn 
hebben quade dieneers die forgden dat hem fchelmerien daer 
de verga-3J ]oor foaden uitberften,) bie foo ïange uitfleïbe / ja 
der Gene-» ooïï in ’tïeflc baec toe niet bectotïïigcn en toiïbe/ (mits 
raleStaren dien fy hem wijs gemaekt hadden dat de faken hem 
goet ge- noch foqualijk niet en vonden, datmennoothaddede 

VaTnden”^elveStaten te vergaderen ) traïfc^eïtjfi bact ncffend bp? 
37.36.37. «bftngenbe/batbegroote/ be 25ont-genooten/ enbe 
38. art. „ üicttcrë baer na bcrïangbcn/ om be JBajcfleit foo beae 

»te brengen bat ïjp op ’tfeit ber ïïeïigicn ooibe fotibe 
j, moeten flcïïcn na ben abbijfe ber feïber Staten / bie fp 
j,toeï hoopten na hennen fln te betoenen / om foo ïjeu 
„ren ^berflen toctïj te fïeïïcn / cn’t hooft boen onber? 
„banig jijn fijnen ïeben / en fpïïeben bomen t’fjeurcr 
„ begeerte / bie toad gandfeïijïï af te ïjebben be gjnquifitie 
„ en be jMaïïïïaten / cninïjanbcn te ïïcijgen beïjoogfte? 
„ben bed ïitoninïïd in fijnen Jkeberïanben/ eenfament? 

ïijït in’t feit ban ber lïeïigien te ïeben fonber tocth oft 
rebene / geïijïï be fifracï aï ’t feïbe baïfcïjeïtjïï foo te ber? 
ftaen geeft. 

©oojtoaa* (bemt'hbe SLefer) topenmeinennietbat 
men erempeï ter teer cït faï binben/ aïtoaer eenig fto? 
ninïï/ $ftnceoft#berfle/ (ïjeten toare getoccfl een 
ïjeeïtpran) quaïijïï ïjeb genomen / oft booi een mid? 
baet gcacïjt/ bat men ïjem heb bertoont en gebeben/ bat 
hptotboojbetinge ban fijnen eigen bienfle / en ’t toch 
baren 5ijnre ^nberbanen fonbe toiïïcn hooren ben 
raet en goctbunïïen fijnre Staten / aïd naerbere onber? 
ricïjt toefenbe ban ben rebenenen gcïcgcntïjcben/ bie 
in eïïï fjenber $?obincien te merïïen bieïen / maer toeï 
ter contrarien ber «fiJrempcïen beïc en genoeg (jaooïï 
onber be baben ber ©oo2-faten ban ben ïtaninïï) bat 
be feïbe fjen meemgcnndotbmbenbc/ ïjen Staten ge? 
tneinïijïï ïjebben bergabert en ïjen optmen berflacn/ 
fonbcrïinge in faïïen ban grooten gctoicïjte/ ja batfp 
fulïïe bergaberinge ïjeurer Staten/ aïtjjt Rebben ge? 
ïjouben booi een baflc tocbïucïjt en feïïcr remebie/ in 
aïïe hen bcnautïjcbcn / tot onberïjoubt henber hoog? 
heit / enbe ïjeurer Staten en Hanben / foo bat ©ïji? 

b in ko- itp3 pan Comined toe» te recïjte in fijn ïjifïorie /1 ftraft 
cink lo- fjC booifcïpeben en aïïe anbere fuïïie quabc bieneerd ber 

finten j bie ïjen fuïïïcn bergaberingen ïjeuue <jBene? 
rale Staten ontraben/ baec ïju / fpicïïenbe ban be groo? 
te bienfïen bie be generale Staten ban ©lanïtrijh in 
fijnen trjbe bergabert/ gebaen ïjabben/ aïbtts ïïocmt te 
fcfjnjben. 

„ .fjBen moeïjte aïd boen pcifen bat befe goebe berga? 
„ beringe foigeïtjïï toad / en feiben eenige ban fleeïjter 
„conbitien en ïïïeinberbeugt/ en ïjebben ooïïfebertbift? 

toiïd noch gefeet/ batïjetsp een mfsbaet ban gequet? 
mines 3 fier .ïlBajefïeit / bat men fpiceïït / ban bergaberingen 
tegen de > ^ ^atcn en * bat ïjtt ld om bc ïjoogïjcit ban ben üo? 
IX ie,,ninh te berminberen/ maer fp 3ijn’tfeïbe bie tegen 
vergade- ” <6obt / tegen ben fioninh en tegen ’t Blanbt midbocn/ 
tinge »cn fuïïte piopoofïeti bienben/ en bienen aï norif)/ booi be 
^ektten ”geene bie ui autïjoriteit engeïoobe 3fjn / fonbcr’tfeïbe 

P'1^ ” eemgfïn£ berbient te ïjebben/ en bic baer toe nietbe? 
”quacm cn 3tjn / maer aïïecn boot maniere ïjebben in 
” ber ooren te fluiten / cn te fpieïïen ban faïïen ban hïein? 
« ber toeerben / en biefenbe aïïe groote bergaberingen 
”banfoigm/ bat fn beïtent cn ïjen toerïmi gebïamecct 
53 fouben toojbeu. 

nDat foube bc feïbe fcfjiijbèr feggen/ inbien ïjp nu 
leefhe/ en fage aïïe befe onbeïjooflijhïjebni berquaet? 
toiïïigec/ bie b’oo?fahe 3ijn / bat ben lioninït bus hoemt 
te beberben ïjemfeïbenmetaïïenfijnHanbcn en#n? 
berfaten ï ïjcetoeïïjpinbebcrïjaeïbe pïaetfebefequabe 
bteneerd toeï genoeg befcïjnjft / b’toeïft oft ben ïioiïïn? 
gen en ^linccn foo toeï toaa* ingebeeït aïd ’t toaeraeïj? 
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too^pen faï/ en ban beginnen teberfïaenïjetgrooton? iföE. 
geïijïï/ bat ïjp ïjem feïben faï ïjebben gebaen/ cn ooïï ban 
tot fijnen grootm leet toefen / gctoacr tooiben ïjet ge? 
bieb ban foo beïe fijne goebe getroutoe Baflaeïen/ q^ie? 
neren en <©nbecfatcn / toant be toaerïjeit macï) toeï 
boo; eenen tijt tooibcn becboïgt / maer en faï tiem? 
mermeec booi aïtijt berbmïït ni geflopt bïijben. 

^oo toie ooïï toat in ïfiflo'rien geïefen heeft / betont/ 
battet noch quact/ noeïj b^emt/noch nicutod en i/s / bat 
men in faïïen ber.Beberïanbcn acngaenbe/hen gebiaegt 
aenbe Staten berfeïber/ ja batfuïïïdin aïïen ouben 
Ütjïïen bp ben 05?ieïïen cnfïomeinen aïtijr goet gebon? 
ben cn onberïjouben idgetocefl/ aïfoo ïjebben tïornu? 
ïud en be boïgenbe ïiioniiigen ban ilonicn be €bbinan? 
tien bp hen gemaeïït/ bniboïïïc (batidféïïereïi^ta? 
ten ban ben 0nbcrfatcn baer toe geoibinceit) booj? 
gelagen/ om goebt gebonbenoft toeberïect te too^?pag.i5i. 
ben/ b’tocïïï bc €onfuïd en fïegcerbcrd febert aï? 
baer hebben nageboïgt: ’t feïbe ïjebben ooïï gebaen 
be oube Woningen in oBfteïïen en eibers/ bic bed bp ben C Ariflo- 

geïeerben en fcïjftjberd/c ooïï in begefch?ebenïiech?teles’ HT°" 
ten gepjefen tooibcn. vius!13’ 

23obcn bien foohabbemen in ben Beberïanben foo Het ver* 

beïe rechtbeecbiget ooifaïïen om be bergaberinge bersaderen 
Generale Staten te tocnfeïjen (geïijïï aïïe be goebe iSernol[grt 
beben) uit bien het aïbaer is een faïïe bie oösuand / ja volgende 

na be pflbiïegien bed "ïlantd/ behoorig cn noobig id / ’s Lants 

d bat in faïïen ban foo grooten gctoichte be ^pftucni ^ile* 
geb’uiïïen ban ben goetbunïïen en confenten ïjcnöer Bydm 
Staten/ bcfonbereaïdbaeraenehangt ’ttoeïbarenen derden art. 

rufleban bcnHanbencn^nberfaten/ en fonbcrïingedc/ b,i|‘l0r 
ooïï in materie ban generale IDÏaïïïïatcn foo fcer aïïe111 011 
b’Sngefctene raïïcnbc l jabcrbinbenbehcnb?pïjat cn 
confeientie/ mitdgaberd h^h faïigïftit / ïijf en goet/ e By dc(1 
b’tocïïï ooit onberïjouben id bp bc ïjaogïofïijiicr me? inhouden 

moeien Ijcifer ïttaerïe in ’t feit ban ber ilcïigien / oibi? ,den 
nerenbehet jpïaïïïïaetban ben jare 1531.« ' des uers 

üoe ïïan men ban booi een misbact geachten / foo ls5\. 
bejee be ^Jbmiraeï met aïïen ben goeben / ooïïberïangt p. 15a. 
heeft / na ’t gene bat ban aïïen tjjben gort en bcqttaem Het was 

id gebonben ? ja’t gene bat bperpericntieinaïïe ftoa?°*?/vele 
righeben in ben feïben Hanbcn gerabenennobig be?dlgda"0* 

bonben id * befonbere gemerïït bc bergaberinge ber men de 

‘JBcncraïe Staten niet aïïenïijïï ban beeïejarentebo? Staten ver- 

ren bafocïjt en begeert en toad boo? berfrïjciben foo saderde- 
^obinciaïe Staten aïd boojneemfle ^teben / maer 
ooïï ban ober ïangen tijt te boren getoenfcïjt/ goet ge? 
bonben en (onber b’abbop ban ben ïioninïï) befloten/ 
bp beu fiegente en bcnJiabe ban Staten f iiirtalïcen f ^de 
om ’t feit ban ber l^eïigicn maer ooïï om be faïïen banl^der’” 
ben financiën / fcïjnïben ban ben iloninïï/ bcïaflingen Groote aeft 

bed3Iantd/ opïichtingc ban beben / cnbetcnngebande ReSen- 
beïe faïïen / be toeïïïe be ïSrgcntc tot bien cinbe te teBv, . 
mcerflonöcn fijnbcrlBajeflcitheeft boen bertoonen/ ven van" 

niet aÏÏcen met biieben / maer ooïï bp^lmbaflaben/ Aflbnville 

nameïijïï ooïï bp ben $)eeren ban Jitóontignp / oêg?aen den 
mont/ en 23ergen / aïd fp bie na maïïtanöccen aen 
ben ïJoninïï in Sipacngicn fam / s metïafl (onber an? g In den 

bere) ban neffen'd flm IBajefleit aen te houben / h ten iarcn h62. 
cinbe bat fp ïjoe eer hoe ïieber be <6cneraïe Staten lJ6A; cn 
fouben moegen bergaberen / aïd toefenbe het eenig re? ; 
mebie om bè ongeregeïtheben bed 3lantd te beteren/tot p- 
tocïïtcncinbe/ en met terbaïfehennemmgen bp brn hByblic- 
f ifeaeï (oft eer bp ben genen bie hem te tocrïïc ftéïïen) vHcened“ 
berfiert / be feïbe bergaberinge met aïïen/ fret teert be? va„ Mon- 
geert ban aïïen Staten/ Ifanben/ ^teben/ ja ooïï tigny acii. 

ban aïïen ben 3|ngefetcncn in ’t gemein/ foo groote aïdde Regen' 
ïïïcine/ id ooïï eïïïen ïïenïijïï/ bat het brrtreïïïïen oft toeï? }„„ \9' 
geren ban bier 1 b’ooifaïïe id getoceft ban aïïen ben jui. cn i. 
onbehooflijïïïjcben in ben Hanben toegeïïomen / luitd Aug.»y65. 
tocïïïen bed / met beter recht beïjoojben geflraft en ten VenBvanc’ 
erempeïc ban anbere grïïaftijt te tooiben / be booi? Air0nViiie 

p. 150. 

tig id en nootïijïï toare/ booitoaer bie goebe cn fouben fcïfteben ïtarbinaeï enfijnni aenïjanïï/ bie befeïbeaï? acn den 
foo niet toefen berbjnïït / norïj be quabe foo bcrïjeben 
toefen/ aïd men bebendbaegdflettotgrooten achter? 
becï ber <£TJf)2iflenïjeit / en <$obt gunne ben goeben 
(maer berïetbcn) ïloninïï / bat ïjp eend mach begrij? 
pen ecc’t te fpabetooibe/ hoe befe quaettoiïïige hem 
boen beberben / ïjem feïben / cn fijn Hanben/ en hoe? 
toeï fphemnu foo ganfleïijïï regeren/ foohoopentop 
ïiochtand / bathp t’eenigen tgben ïjenjoïï ban hem 

aïtijt omgefloten hebben / ooïï tegen bc refoïutie/ be? AdmiracI' 
geerte en berboïgban bertiegente m ben ïiabe ban en 
Staten aen fijn Ifêajcflcit tot bien cinbe gefonben in ’t van den 

cinbe ban Huguflo 15^6. k Admiraei 
3ifTer ban iet mifbaen/bat men kerfogt en getoenfcïjtBy brie 

heeft bc t’famenroepinge ber <6eneraïe Staten/ op bat ven van de 
tot onberïjoubingc bed3Lantd/ en ba- <£$jootïjeit bed Resente 
ïïïonitiïïd J tegen een foo aïgemeinenquaet/ bcquame. SePr- 

(i) 3 me? 
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' ben bc# ooft niet beïafï foo bdc anbere Uaet#-hecrm/ 
mff,u Staten cnêtcben/ ja ooh be Urgente fdbe (Dctodhe 
• "r De#bafïehoopc/ ja tocfeggtngc heeft gegeben niöocn 

grbni/ faa DeuSaönt-genoten ai# Dien ton Dcc Brik 
jTien) ita Dien fusllcgabei be# fco grooten langen bet; 
tolggcDacnïjcbücn'j ntactboo?toaer/ fbokudfp/ aï# 
D'iluimrad en sijn öc# uwer te mrei te achten en te 
prjfen / befonbetc gemerht da in ’t gcmetii ’t fdbe Ijidt 

a Bv brie-Deo? ïjet opred)* eenige tcmcDic en bethuebingeban 
Ven van Bit 'onvuflen / opvoceen en ongduïiUen a Die toaêrfchy; 
Aflonviiie, iicjp ödïïanöen toarcnD?rigciiDefoanicnbGo?oogcu 
en v m eien ito / Die men Daet inebc foube hebben ïionnen ond 
Admi. nïicDen/ in Dien Da* quaettoiïïigcr boo?nemeh niet en 
«ei io. itiare aetoceft / alles te Doen bedoren gacn om tcho; 
oa w ’cn men tot ïjen beriangbc toiahe / tobinge en tprahme. 
20 • poa toicoohtotït ainhtrrhen boe bat uit Den ba* 

gnbcnugni bcr&taten ban. Den Drbcrianbcn noit ga 
floten oftgcboïgt eui#cenigmonbienfï / macraïtijt 
fret groote bienfïeu boo? {jennen D?incen (fco ïjet cd 
hen uenïijii i# / en nerf} mbeefdjermemdrien/ Den 
groeten bpfïant Doer Ijcn ïefte bcrgabmnge ba*hre; 
gen/ bn liuDöd ban todhcti fijn JiDajefïeit quanttot 

p. 155. fbo groeten bictorien en cetfijhcn einDe ban eenc foa 
lange <0a?ïoge) en f*aï bent niet genoeg bonnen bei. 
toonbaren bat Dcfc afgunfïige foo onbcfchaemt mi 
Dat fp blameren boot een nti#baet / bat mengeforijt 
heeft’tgeene fbobegüacm en noöig toa# tet bcbefïin; 
ge ban fijnte jBajefïcit/ï?üögheit en bicnfï/enifamcnd 
lijft tot fijnte 3lanDen rtifïc cnbcifchmnge/ rot tod; 
hen einbe aïïcenc bet fdfbe ooh bp bat 2Cbmtraeïbc; 
geert i#/ en niet tot fooDcofen/ gdyhöcfifcadtcgai 
betoaerbeitberfiett. 

D-mquifi- (Cot b.ut einbe foube ooh b’Wbmiracï gcforhthrfd 
tie en dc (jCtt be bergabetinge bctoBencraïc Staten mctfitlhcr 
r!ah kken ineininge als De f ifcaeïbp b?cngt/ iia Dien nod) bc %\v 
geenpiatt tjiufïtie tKRCÜ De $ la ïsliotcu geen pïaetfe ert grepen in 
& in des fijn tooonfïebe / macr beimocbtc aïbaet te toonen fom 
Admiraels Der op fuïfee berboïgingen te paffen / gductenbcber 
Heerhkhe- öan jj£t udigien en fijnte ronfeientien / na 

Dien bet onber ’t Uyh i# / ooh cn babbe hP noci) ooi 
faltc iiodj ntibbeï om té hunnen ofte toiïïen boo?ne; 
men ban tot eenige banbdmge/ ïjoogïjdtoftc <0bcc; 
beit in ben feïben 3lanbe te homen / gcinctht fjn in ben 
fdben siiet cn tooonbe/ norö etgais <6ouberncnt ai 

T) r,6 iuaS/ ooh geen boijcnodj toeganh; ingeeneStaten 
v' 1 ’ ban eenige bet $?abincien en babbe/ inaet tet com 

tranen/foo btttujfen alle fijn baben tod hicedijh / bat 
fijn mdningc nöcb begeerte nolt anberS getoceft en iS / 
ban fijnte iBajcfrdt ölenfïte boene/ ja tot bartinne 
aï ’t fijne bertectt te bebben/ fonbet oitbaètmnebct# 
hodt gctocefi te oft ccnig bdjnïp getoeigert te 
hebben tos lange bn ecnigfinS ben mibbel gdjaöt beeft/ 
ben todhcn ïjem begebenbe/ljeeft bh tegenjS fijnen banh 
bebtoongen getoccfi bent te becttehhen uiten ftobc / 
cn t’buiS te bïtjben / ’t toeïït bent ooh bebc foo beïe 
ftoadgbebcn maften om toebet te ïfoüc te houten/ na 
Dien bnbenudjt met en babbe ent fuïltcn hofï te ben 
pallen / m bet buegenbattet geen toonbet entoate aï 
babbe bh gefret Oft gefdpeben / verkoelt re zijne, van 
dienft te doene, gdijït bc jftfeacï t’ottteeïjte bnbtengt/ 
nac uien hp ban ober foo beïe jamt fijnen noot ben 
ninh babbe bootgebjagen / ja bat aïsboen frju ^cctcs 
tatis foo bdc ntaenben/ baerom toaé bctboïgenöe / 
fonbetoohbergeïbtngc oft tefoïutietchrbgen/ Blits 
ben todheu en ooh bat bn inerhte bat ntni fodjtctc 
beletten aï bat begnaetn toaS tat toaeracbtt'gen btcnfïe 

p, i y 7- ban ben Boninh en ban ben 3laubc/ en baetenbobcn 
bat fijn afgunfïigc tegen betn ent niiSbeittoutont bab? 
öeubefiehcu/ J>oo foube ïju te rccïjtc goebe oojfahe 
gcljab bcbbnt otn bnhadt te ^tjne ban te biennt / niet 
fijnte Biajefidt inaet ben onbebootïtjhen paflien en 
boo’fïclïcn fijnte rptaber Dieneer^/ bic bent regcerbnt 
t’ljeuten toiïïe. 'Ooh Beeft bg tod getoont bc begeerte 
bic tjn babbe ont beu ïiioninh te bicncti/ als bh rtïlcu 
fijttni benautljebcn niet tegenflaenbc / in fuïïien’ontu# 

in April, fïentijt/ iö te toeben getoeef! b tet affiflmtie ban be 
> >66. Se- Urgente te ïfobc te blijbcn / (nabien fp fijnen tooeber 
lijk by r.jn na ^pacngicn gefoubeu babbe) boo? ben tsjt ban 
büjkTvan ttoec maenben / op Ijope bat baet nt tuffebm fijii B^a# 
lü.Auguft. jefieit betjien foube / foo opte gemcine guabcu / aï# op 

v 

fijnen eigen noot / mart noeb b’eat ned) b’anbecge« 1568. 
boeit toojbenbe/ is toebetont na Dien tijtLtpoodoobe 
ban bet itegnitc bertrohhen tot bat fp Ijem ontbieöen 
foube / b’toeïhfpbebetcbaïfoogfi Dart na/ ten toed 
hen tijöe ïjp ï’mi toeöct te ibobe bant / ont nergens in 
gctoeüe te toefen / baet men Ijem tes doninh# bienfle 
foube toiïïen enipïopeten / foo Ijp tod getocut beeft/ 
gaenbctcn bebeïenban bet Urgente tot t&oomih/ ïjft 
toeïh bent baet tta tocï is beroutoen / aï# ïjg begonfè ge^ 
toaet te tooibni bat men betheetbe nt quaïijh beöicbe / 
aïbrnbicnfi bie ïjg bebe/ geïyh ton ’t felbc bu ootbni p. 158. 
11a barbete bethïecren fuïïen. 

10. dabben ton eetfï een tochtig naetberebetoefen dw 
niettoatongefonbeettbeit nt ongefcbihtet bebiebinge fc|iullde* 
be 5fifcaeï bent foeht te beïafïen c boo? eenige tooo^ „p^ fijn61* 
ben / begrepen in ttore fijne b?tcbchgefcb?ebnt aenfy^ brieven, 

nrn Jieetetaci# in js&pacngim (ban b’ecn ban ben tord c In den 

hen toii ooh teebt biet boten getuert bebben) ïmbeuöe B c» 
( foo fjp t’ontedjte bpbutengt /) den eenen , bat bu ct' 
booj bcin genomen ïjaöbe te bcttrchhen fonbetuteet cc 
ïloimigen oft ïüetféten U binten en bat bp beduadt toa# cc 
ban fijnen jjynce bienft te boen / En den anderen, bad u 
tet ttoceïf o|t beerden buifent peifóonentnbetonru- 
flctt tijt/ uitten pooien ban ^nttocrpentcrp?efungen 
gingdl / bcïaficnbe beu ?J!Dmicaeï ban bcrtoaentljcit ” 
en quacdjcrtigbdt ter fahen ban b’ectfle ptopoefi/ en “ 
ban baïfchat cn ïuegenen tet fahen ban ben ttoeeben /ce 
toeïïien aengaenbc bp fdbe een baïfcbn't bpb?engt / feg#cc 
Ornbe ‘Mimi bergauedngc buiten Btittoecpcn niet ge;<€ 
burtttefljne/ moet bvit b’&btntrad fuïh# babbe ge';<e 
febjebat om bc goebe te herbaren en De quabe floutctce 
te rnaltfn/nu aengaenbc beu ccrfïen toiebe / i# bietCc 
boó? / foo ö’ooifahc aï# b’onfrbuït genoeg betoefen / «p= Iy9. 
baet bn aïïeenïyh bncgenbc/ bat inbten b?ief / met 
meet aiibctr / tet betooninge fijnte onfeïjnït bienenbc/ 
bein niet cn toatat genanten cn ontljouben / (toacrinne 
mot entnta-# bet getoeït en onrecbtigbrit fyiire afgun- 
fiige tocï tncrht) men foube ïicbtdyh metten feïbett 
toiebe betoyfen bc# ftoocureut# ïoegenen/ en ’tïeed 
toefen bat D’Böinitad boeïbe / nttt# bat pp fijn «fBaje^ 
flcit niet meet Dienfi geboenen ïtonflc (boo? bebefle» 
hingen fijntebpanben/ en ooh bat öemacbtbnn ge^ 
toaït) en bat men geen anber aebt en nam opten bienfï 
ban fijnte B5ajeficjt/ mart alle# het gaen foo’ttoud 
be/ fonbet etgni# in te bcrfïen / ja bat ooh in ben fcïbeti 
toieffoobdeanberetoooiben flonben (biet bc jfifcaeï 
geengetoacb en macht) bctoijfenbe fijnen opreeöteu 
cn grootni treh om ten bienfle banDcn&onmh/ eu 
todüaienbrsitantS/ lyfetigoette abontueten/ bat 
men hïccdyh bebinben han / bat öefe toootben (bp ben 
ififcaeï geteehent) geenfin# gefcïjtcben en 5yn tot gua^ 
bet inentingen/ maeraïïecn uit oo?fahen boben bet# , 
ïjaeït/ toant onbet anbeteftaaioohaïbaerbefetooo?; 
ben / toant ttaDien th gmicn bienfï meet Doen en han / cc 
entoilih bet fcfjanöen niet öccïadjtig toefen / baet bp ccP*ï(>o« 
gcbucgtbatïjuerïfoagïjeitinp geenfin# en i# betromct 
toenbe/ Endaema, baet uit maeï) men niethcn / bat cï 
th niet ea*gietig en Den / en bat <Sobt ntp be gtacie ïjeeft v 
gegebeu/ bat ik noit groote fïaten gcfocljt en Ijcb / maer ££ 
tori gcïjab eenm pber om mijnen |)?htcc bienfï te boen/ u 
toacr in ih genoeg berhoeït ben / gemerht ïjethïein be; <c 
troutoen bat ïju toont te mytoacrt te hebben / gemerht u 
mat lt foo gcïjaubdt heeft; daer na weder defe woorden. cc 
Dooit eefï mn eenen gcooten hertftocer te fien / bat cc 
fijn iDajefïeit fuïhcn Sant hoemt te bediefen boo? fijn 
eigen fchuït om bat ïjp on# niet toiï betrontoen. En 
noch, ihtoaer te b?ebcn nemmermeer anber betged 
bingc te Ijcbben ban bit Hant te moegenbehoubat/ 
met meet anbere bccgdyüe bte men foube morgen bet; 
hïcercn/ 0nbicn men bvin ben fdben b?tebe at anbere 
bc# tlccren papieren / niet berooft en toare. Cben tod 
bef*e boo?gc!iadbc toooiben tod getoegen / geben ge; 
noegfaniegettnigatifTebanben pbet en goetyectigheit 
bie hpaïtyt heeft gcbiagat ten bicnfïc ban bai Uaninh 
cn ban beu Ülanbe / cn bont te niet aïïc be picfumpticu 
en bïautoe rebenen baet hem bejfifeadmebefochtte p. itfii 
bchcïpen / toant be fdbe b?ieben toaten gefeh?eben fon; 
ba*gebeiufïheit/ attjuamenuittetboifïaï#bpïjemge; 
feïjieben am fijnat .^ectetati# / meinenbe bat befeïbe 
aïïëcnbie fien foube/ b’toeïh tod bc?rc betfeheiben i# 
ban bet guaöri meintngen/baet op De iftfead een tooo?t 

ban 



Tot de Hiftorie van P. Bor. 
i f68. ban bien kuilt tteftftcn / temeer bat baer bp ooft i? ge? 

buegt öc rcbcue ban ben fcïbcn kooojdc / kuacr booz hP 
ooft ontfrtjtiïöigt foube koefen / aï ftaböe be pafTieïjem 
Hoef? beeïe herbet boen feïfêpbm / gemetftthpaïïefijn 
gort in be? doutnft? bienfi becbaen hebbende / noit 

, tuoojö an fooojöen ban ben feïben en haööc hunnen 
geftipgen / al ïjaödc fijn J>ecretari? baerom aïbaer foo 
meenigen tijd bccbolgt. 

‘Sllengacnöe ben anderen bfiebe !?fcettcbetknonöe? 
ren Dat be $?acureut bp een foo onbefcïjaemöc fiou? 
tigfteit bi'jre ontftennen en feggenmet kuaetacïjtig te 
toefen/ ’tgene bat fooopcnbaetcn bpfoobeïe buifent 
mcnfdjengeficni?/ baant ten tijbe aï? bien bfief ge? 
fcft jcben toecb / foo gingen öc? ^onbaegë en heiligen? 
baeg? buiten öenpoojtcn banUntbucrpcn niet alleen 

öc?doninft?; mit?gaöer? aïïe? toeber te brengen in 1568/ 
eemgljeu en tufic (gcïijft fijn opent bfteben ban com? e By de 
miffïm t felbe uittoijfene) gemerftt het koa? een pïaet?commillie 
fc ban fuïftet importantie en gcboïgcaï? elft toeet. . 3 

$ ooft tuaec bat ö’Hömiraef niet geerne en actt? D°i 6c 
beerde / f en noober bïcbeinbien lafïe/ noefjtan? na 
bien hctÖeï5egcnte begeerde en hl» berljoopte / aïbaer Rentten 
ben doninft en ben 3laubc bienfi te moegen boen / ooftby.dei? Ad“ 
bat’et hen» na foube gegaen hebben/ bat eenfuïïten Söornik6 
iètab en land gcbuecenbe fijns b?ocöer? abfentie (bie gedaen. 
bes oBoubaneuc is) en fonber öc? feïf? fcïjuït / foube fBy fl>n 
hebben bedoren gegaen oft ban bec bchoofiijftct ge? 7n7V 
hoo^faemheit heur afgefteertj &00 en heeft hp niet guft i.'t 
tbiïlen kucigcrrn aïbaer te gane / en te boene aï bat y.io.en 12» 

moegriijft kua? om aïbaer oo?ben te fieften. Éï? hP nu SeP£emb- 
)dj. oft jeuij. buifent perfoonen ten p?eftingen (foohp bcrtnaect/ fonber eenig bpfiant ban boïft bantoapc 
feet ben ?ïbniii*aeï te hebben gefchjeben) maer jrjt. oft nen/ gerepfi kpa? / foo bcrfïonthP onbcrtoegcnbat’ct 

pag. 162. rjciiij. buifent op eenen bag ten acnfïen ban eenen tege 
ïijften/ kuacr uit men fpoert/ mettoat ergheitbefif 
eaeïftoemt banbefer ttjacrfcifjotikuiugcn te maften fuï? 
ften mipöact / baer ter contrarien be Hlbmiraeï hier in 
behoo?be grp jefen te toosbenban bat ïjp getroutoeïijft 
heeft gctuacefchoukut be öcfoojöm / op bat fjjnlBa? 
feftcit be? te bet baer in oojben foube ftcïïen / en in tijb? 
berfïcn eer baer erger uit boïgbe/ gdijftmen feöertgc? 
jien heeft ftomeu/ bp gebefte ban beguacm remebie. 
lijet is boojkoaer een groot'teften ban be? ^iömiracï? 
goebe affectie/ en oprechte meininge/ bat onberfoo 
beïe bncbcnbp hem gcfchiebcn/ enontfangen/ bie in 
fijn Itogi? bebonben en bp fijn bpanben aï oba-fien 
3ijn ( gelyftbebjagenhcmgcbaen/ battoribetoonen) 
fpïicben niet en hebben hunnen binben omteftnagen 
ban befe tkucc berhaeïbc puncten / bie noch niet en 

De bel af- MuftCH/ Oft tjCU CU heïpCH. 
tingen des n. ïïomenbc ban acn ’t punet ban fijn baben te 
Admiraels ^oojnift / a bie foo gebïaineert 5tjn in ber quabee en be 
aengaende onbUégOdijuCt bcroojbccïiuge / en ooft in foo brie ar? 
Doomik tiftuïcn ban be? jfifcad? ticïjt / ter faften ban bien hem 
E:n bcïattcnbe ernnine ïxfte Majeftacis. aiibcrfin? in 

beeïe puncten bien aengaenbe ( hoetueï donrechte.) 

p. i 66. 

in ber feïber Jbtabt aï in meren en teapenen tea? / en 
’t boïft om maïftanbcren te bcrmco2ben / mit? ben fcocï» 
ftenhp htm te meer ïjacftc / en om batongcmfiboïït 
niet boo^öcr te berbittereu / maer boo? een aenbjjjfinge 
ban bettoutaen/ pjobaïijft te fiiïïen / foo guam hp hem 
t’3ijnba acnftoemfïe begeben / (niet fonber per’ijfteï) 
imööcu ouöcc bie getoapenbc gemeinte/ nemenbe fijn 
jf ogij?/ niet in ’t Ïiafieeï / maer in bet jitab / om hm 
bet te papen / en be knapenen boen afleggen / ooft uiten 

; fterften te boen fcheibeu / en hen pjebiftatien buiten ber 
fiab te boen hemben j 3n?gcïtjft? om ben gekuoonïij? 

! ftni bienfi aïbaer koeber te boen fiêïïcn g metter befioo?? 
jïijfter gcïjooifacïuhcit ban ber €>bcrheit / en baer nefi publicatie 

I fen? ooft het liiafiecï te boen betfien ban pzobianbe/van 2I- j 

boïft en gcfchut; Itïïe koeïfte puncten hp (niet fonber 
groote moeite / atbeit en pcrijfteï) boïbjogt heeft / ÏKt brieven 

; kneïft hem te ïafiiga; bicï tuit? be f koatigheben cn mi?? van 24. en 
beclroukocn baer bie ban ben dafieeïe oo?faftctoega? 2Ó ScPt- 
bCj ^inteïijft hteft hu bp goetöimftcn ban ber 3Dct / 
met bic ban ber fieïigtcaïbaer/ gcmacfttöp maniere 
ban piobifie/ en onber het knelbchagcn en abbopaï? 
ïeenïijft ban ber Bïegente (bat men bit anthoube om 
bcnabethacïbeïuegenm) feftcr berb?ag cneenighdt/ 

g Byde 

p. ccrfi / bat ’er inftoemfic ban bmWbmiraeï b in bekucïft bacc nabn bcr lfegcntc genoeg i?goetgebon 
fiin dfen ” ^üo:n»ft (aïbacc hp hp bc lïegentc gefonben koa?j het 
«én te » boïft hem tegm geftomen 5ijnbe ober hoop riep Vive le 
Doomik 53 Geux, baer uit pïompcïijft kuiïïcnbe boen boïgenbat 
Jeef£hy»het boïft baer bp c betuigbe / batfp mcinuenbenltb? 
n^nk ge ” niii’aeï hen knerften foo kucï acn te fiane/ batfuïftm 

ben/ cn na bc? Bbmiraeï? bcctteft boorfuïft?aïbaer h Debrie 
toegriaten en uitgeroepen / aï? niet te buiten gaenbe venen ak,- 

het aftftoojt ftojt? te borm bp huer l/joogheituitbm kord zijn 
naem ban beimoninft met ben Söontgcnooten acnge? f? des 

, , gaen/’tkbelftfpaïombjiïbcenbcbaï onbahouben te ve““nt” 
fchreven,, roepen hem acngcnaciti kuare / buegmbc befeïbe te koojben (geïijfthenrbfiebcnobetaï gefonben en bp heur woorden 

Io0ftob „ toefen tegen <£5obt/ ben Ütoningen’tgemein kbeïba? boen punten b ’tfcïbe kucï betojjfcn) cnhabbe boben 
Novemb ” ren / koacc af b’^bniirari nicmanbcn hnbbe geftafiijt/ bien ben Hömitaeï en anderen ïjccren gcoibineertbe? P* l67* 
Insgehik,, hoekoeïhpbe macht in de hand habbe. b- I^rïnnffp m liefftremnm'n fnn hm ^nnfrrmnrtt-i'r. 
der Regen- # nu be boo?heit befer achtetftïappa? / bie ban 
ten en |el> oettoutoe bicuficn / d koeten te fïneden groote mi?öa? 
de maen- öni / tocï te becfiacn moet men koeten bat teil tijbe 
den van aï? niet aïïceu be ffieftingen / maer ooft be 25eeïtfioj? 
n^c' 7 mingen/ bpeene getoeïdige rafcnipcbc? boïft? alom 

b By brié- gcbuctbcn bc fictftc machtige bckooonbe frontia fiab 
ven van ban^oomift (ïangebandigientoegebaen)metheii? 
Aflbnviiie. ren Xanbe ban itEo^nefi?/ metten fdbm onmffe foo 
ên12oapt' ^Cl‘ Srqueït en beïaben koa? / aï? eenige andere iuaïïc 
c inden’ be Jtededanden/ jafionbop’tpunctbau oproermen 
39 artic. bebaben / kuaut baer m koaren niet aïïcen be derften 

bakouefi / be beeïdm afgckooipcn / be pjediftatien 
p. 164. binnen ben daften in ber 1>tab gehouden/ ntaer be ge? 

D’om-j^rjHtr jj^öe baer en boben heur opgekooapen cn inde 
men tTdn- dKqjtti gcficït / niet aïïcen tegen bekort!) / cn bie ban 
der koem- bc lloomfrhc teïigic (bie niet het een biccendccï bc? 
fte heeft boïft? en machten) maer ooft tegen het <öarnefoen 
vZlt7e, öau öen dafieeïe / ’tkodft niet bedien cn ‘ma? / noch 
Ceux. ban bnïft noch ban bictaiïte noch ban gefdjiit en oo:- 

d By des ioog?gaeafcïjap / in ber burgen bat be ïitapitcin ban 
Admiraeis i'cftjccf/ bat hp koa? bdegcit en geen 
van'7o. ktiii). uren tegen houden en fimöcn hunnen / rait? hmi 
septemb. ban aï? gebjaft / en aïfoo be Pfince ban^racngien 
20 jan. entorrbe gefonben tot ^ntkoapen (aïtoacr hp 23ojg? 
ttigs«Tgrabei?) en bc 4B:abe ban<%montin Bïaênbcrm/ 

F ‘ baer hp oBoubaneur koa? / &oö koat be ^ömiraeï bp 
be llcgcntc gefonben te ^oomift / (baa be 25aenre? 
heae ban JBontignu / bie bp heur in Tbpaengicii w- 
fonbenkoa?/ (JBoubaneuri? j om bc oproeren en Óm 
rufim aïbaer toefenbe/ te fiificn/rn be 5>tab/ het dafiecï ( 

be gdoofte m berftïeedngcn foo bm 23ontgenootcn 
aï? aften anderen te boene / bat i? op ’t ftoitfie ’t gene 
bc Bbmicaeï te ^Dooinift gcbacn ïjccft / bat men nu vB/njfcn 
een? fonöa paffle acnmafte aï het fcïbc enbaanef? Aug. i>66. 
fen? obedegge het ongeïijft/anrechtbeabighcit en groot en menig- 

gelode öat men hem jjeefi aengcdaen/ hebbende om yuIdise 
foo groote fonbaïinge getroukocn bienfien (tnant bevandeBe- 
quaöe bic nemen booj ftet boo.mcemfie beftfeï ban Ijm gente. 
moojöabigetpcannpe) niet alleen befchuïdigt / maer 
ooft fchanöeïgft docii fierben / ïjockocï bie turï ander 
beftenteniffe en bergeïbingc berdicndcn / bic? bc do? 
ninft ooft een groot ïeebkoefen hebben faï (maer te ïate 
boo: ben goeden ijcere) foo kuauneer hPhtm een? faï 
gckuo jpcn hebben uit ber fiabernpe bcfaquaebkoftlige/ 
bie hem aï? nu foo beedrjft na hennen appetijt re? 
geercu. 

<©at men nu een? bcfic hoeïifieïijftfiibabjapen en 
baïfchcïijftbïamecrcnfuïftefrjnegroote gerronküc / op? 
rechte/ ja ooft in bien tijd nooöïijftc bienfien cn ba? 
ben / bie be beuaututheit be? tfjt? ïjeui bebkoong te 
boen cn lijden / aï? ïjp emmer fijnen ïafiboïöoenkciï? 
be / ben koeïften ÏJP poft ïjrri en aï boïbiogt ïjccft / i In den 
fp bdafieu ïjem eerfi * bat boïft?ftcnt’3ijubccinrftoem? 39 a«ic( 
fic heeft geroepen/ Went les Geux. .fdacr öcirifcaeï p- 
koeet kneï hoe fecr bat feïbe kuoojb boen aïom gemein 
en in ben mout koa? / cn bat mm ’t feïbe aï om moefie 
ijooren / koacr men gonft of fioiit / en bat het aï? boert 
onmocgeïjjft habbe gekueefi ’t boïft be? be mout te 
fioppen / aï habbe men ooft koel betfien gekueefi met 
boïft ban knapenen (be? ’t ï|of / bc C^eeren norfj d’^iö? 
mitaeï niet eenen man en ïjabben noch mibbcï om te 

m be heele ^fiobmeie te houden w öc gehocyaemheit i ïicfjten j gemcrïit be gemeinte aïom foo in meten cn 
1 inkua? 



7* 
Byvoegfèl van Authenc. Stukken, 

m baapenen tuap/ Tfios foube ban ö’^ömtcacï fttïïtat 
roep udet en gefteafc ïjdjöen i ft)dip baaer bat Den 
fcïbcn hem genoeg mipfjiaegben / foo jjp t’fgnm m 
ïtoemeit Den boute baeep ai berkïeecbe / macr en ïjaDöc 
noch alp boen noch baec na iniobd noch macht om bat 
te fïcaffen/ foo ftp noit een man Pan baapenen ban 
Der ticgeutc t^yiiDec fjulpe en Itreeg / ooï* at baaphet 
nergens bcrbóöeii / bat men befe roepen / ViveieRoy. 
Vivenc les Geux, m Diergdtjïïc niet en fbubemoegen 
boen/fuïïtp bat öep boa? (jet berbob geen freaffe en ïionfi 
geballen / Dse ooa anbcrftntp fijnen anberat groafc# 

. ren fafeen bic D’UiDnnrad aïbaer te beftlftni tjaööc / 
pag.169. g^QQt adjterbeeï gebaat fbttbe hebben 3 mat Itan ooit 

DcJc:et'töd bebtoeöm baat hctpbanecnberorrbegcmrnite/ 
Admiraei en fonöctiingc ban Idïïterp en gepuffel / bic nietenbjc# 
gedaen by tentbatfprOfbCU. 
den Kapi- ^ail ^ j)r!j Afteel en ïjaööe be % bmirad noit 
den Ka- eenig bdjttlp / macr bad groot belet / bacr boo? nictuïj 
fteei. ïccn'hP I mare ogïï bc s>tabt Dïïttoiïp in groot pergad 
a B>’Ae quanten / baant hoe boel de ilcgnttc bg be boojfcbjrben 

«nndëïie opaie en anbere bitebcn / a foo bod ben $>ccrc ban 
Admiraal E^ouïboip / £>tabl)ottbccc bepfrcrenbanl&ontignp 
*n brieven ijan ben Uafteeie/ ^tab at 3lanöe/ en ben ïfcerc ban 
vandeRé-^fairtJOj3/ fjapitcin ban een ©enöeï itnechten / tot 
?Teptemb. huïpc bah ben v6arnefoen in ben ftafted gdtomen / alp 
b By brie- öci! JDeilj ban üD>ootniïï beboïen ïjabbe / bat fp ben %b# 

ven vnnderniy.ac|^u^ü onberbanig en üchtiïpig toefen. ^oo.ett 
Sen24. tDilbc noehtanp De booifeljtebcit JataöhpubereniEa' 
Septemb. pitein ’t feïbc niet bolb?engen / nodj fijnen gebobdt 
Insgelijck pQÏgot / Oft f>0ITI bpfïattt Doelt / Oft ÏJCI» OtlfdjUif CiïtljÖ 

ooloT nemende/ bat fp in ’t befonber anberat ïaft habben / 
ook van b ’t tnefö ben <S?abc groote moeite en fbaatigheit 
den stad- machte/ cerïjp (efeentoeï) be Jbtab gcfïiïïen cu (jet 
i,oudere |ia|Xcci ban boïït/ fptjfe at artïïlcrpc berften ïtonfïc. 
aendepke-^cuidh hl3 nodjtanp tm aenften at tudbactcnban 
genre. En öer gentetnten bolbicdjt heeft /c hoetucl öefdbe in een 
«n den gpoot nïïpbeitroubaen ftent ot bleef/ tegen bie ban den 
4d^ptaeen ïïafrcde 1 ban Ipdiint f en anbere ftoarigheben hem bn 

ötag mcttnt Cbdnt gemaeht / ja fitïhctt bïoebtfro?^ 1 f68. 
tntgebcgoufc / Uiat ai jantmerïfjhe onrufïnt / brduoc' P. i72. 
fcingcit en bermooibingen foubrn bacr uit geboigt nes Ad. 
hebben/ en fonöcriinge ban ben (öeeftdijhat en Dep m.iraels 
tioninhp officieren/ ïuaer ooit te bcbudjtnt gcbaccftomïtLuf' 
bat be gcbnurai hem öcp gcmocit/ en baer nicbem- in ruften 

terb in öer fcibrr fïaö (bie fp anberat njöat bejlten ijab#te houden, 
ben) gcfocht fouben hebbat/ baant hetbolhtnapalp 
boen alom in roeren en in baapenen / ben CDciöom 
Ijab hem gcfïerat/ foo met berbanben/ alpboïliban 
buiten; bic ban be gcbjoomijiit ildigie baaren beattgfï / 
bcrjargtenbcrb?uïtt/i atbeflcgcntcai’tlfofoubeiv i b>- brie, 
fïen ban baïii en gdbt/ in brebuegen batter geetten fles 
mibbdenbiapambtrrafernucn Depboïftp metniadjtv‘„D°0posr. 
ai gebadt te barberfiacn / foo Dattct een fonöedingc nik 20.22. 

bjhPheibbepUlDmïcadpbaap/bathpfobdeqnaebptob 2>-en 
fïc te brrhueöcn niet ptaperljeit cniratpbaattijbp inet 
ben boïïte gebulbig toefêuöe / om bacr na te hornat tot brieven 
fgnai bermete / in het boïöjengen ban fijnen ïafïe/ des Admi* 

baaer inne hP bat ïiontnlt en ben Hattbc foo oba* grao^taels- 
ten bienfi gebacn heeft / battet onnioegdylt baarc bien 
gatoegfamdgl te bergeförn / hoebaeï tooi fgnrc af^ 
gunffige balfdje acHbiengot / befeïbeniet aïïcciicniet 
cnbao?öatbdiciit/ macc h>! fdbe brp eoh teïiibcn ne^ 
hab heeft. 

13. loet tp ooft eenberdabe ïtiegen bic bc Jfifcad p. 173. 
bat ^bmirad cpleet /k bat hP te tDoonuIi fottbe gefret« De 

^ ivtwMt *• ben heit 
ban bom af hen <6oubernfrneuteu en staten berla^« niet ver¬ 
laten enbc hanö ban aile faften trcMmt/ b’tödfthP“mete,n 
boet met fttïfec onoiOatüijHcc generaliteit bat bc fdbe 5^;™^ 
tieljttia recht tp brrbaoïprn / alp öcnemeuöe ben bf>Vergade- 

ticljtcn Dm miDDd ban fijn enfdtuto / in De cnbaacc^ ren. 
heit baer af tc fcebiijfat / te meer bat ïjer fdbe genen k ^_dea 
fehhn en heeft / baant aengaenbc Der tiegente / baste3 *' 
be ftbinirad bad / bat fp bc generale Staten niet en 
bermochte tebergaberm / foitber bes fioninitp confent/ 

2 ocTob. bic ban ben ïiafïde gemadtt / tnpgdijhp ban fijn goebe 1 en aengaenbc. ben t}ccrai <0oubemeurp / en baifte hP 
t p. 170. ötrnffen en itaecfïtghcöüt / Mrjïtt genoeg / foo t>p fijn | hen meininge niet / noch en Ijabbr Dtp geen bebeï ban 

c Byzijnantbjootbcn/ d alp oo'i bp umb?iebetnnbaaerfchom hen/ ooh en quamatfuïïten piopocften niet te pafte 
.brieven dingen / e bie h» heeft gefehteben niet aïïem aenbe op eatig punt ban fijnen Jafïe/ ja bc onberbinbtngc 
van 24. en ƒ rnafr ooh aai Den flonjufi citanbere/ ooit heeft be contrarie bebacfcn / foo bad aengaenbc ben 

' ~ ‘ — ^bmirad alp ömaiibcrcn betten/^00bat baa*op 
26 Sept. 

d In den DOCt hpfdbe fijn onfchuït foo bad op alle öcöcïafim? wör . 
jan ïDoonuh/ bn sgnantfooojben/ bat bap hier niet te ïettm at tp/ ja al habbe ooft hP / uithaefrig 

' 1 heit oft grejudt -pjnDe / fiilhen lyoo:Den gcfpioïteti,/ bat 
en baarc niet te achten/ noch en fonöebephefeïjnïbigt 
hunnen booibat / baant fonbe gebeurt moeten 5ftn met 

39.40.4i-gen ban 

f' ff/ öep tc ïioiter fiiffcn ballen. 
48.V1.y3. *ii. l'öoabt ooit bad te onrechte boot bctbaeebebe^ 
564748/’fafïmqe fijnber öaöeit ban ©oojnihbefehuïbïgtf bat 
enj9art.”jjU tn‘j jjggp jijnbcT iïtl'onnfte met en heeft öntbaiïïc 
<ien Kcr ” Der fiegüïte Dooi bat booify. ^tabthottber entiapitdu 
jiink en ” batlïcn laten boltiicngcn / man: gefocljt ben fcïbcn tla- 
fijnbroe-’5pit0jn niet fijubolft tcbfifeitbat. Boo?baacrtnbiatfp 
cretarfse ’’fhïlten lafï ban ba*tiegentchabben alp fpfeiöen/ foo 
ïo. Oftob. moefïen fp bad quaïijlt ban ben gdegenthebctt oitbcr; 
en 20 Nov. richtlijn/ ooï» uiocffcfuïacu ïafi bad ccfferat/ mitp 
ook aen de r^Dniirad met bolle macht aïbaer liaap gei 

fonben j alp tfoot en «SBoubcrncur/ Dim fp aïlcgaber 
niocftm gehoong taffen / na bat bc toeere ban 23catts 
boip met fijn boft» öa’tmerrp toap gefchtltt gebareft. 
^joube ooit D’lbmirael recht tegen fijn commiftic ge^ 
baat hebben/ mbicn pn Ijabbr gcboïgt oft torgdateit 
het bïemt boonicinm ban bat boojfó. ^tabthoubere en 
Éapttcin s bc baeïïte toap bantebefpungen/ Dooben, 
en bffehirten bc ^ubaooiföeren ban bet fètaöt / ber 
tudlicr b’^bmirad r’mnbcr hoemffe tud fep bmfent 

verhued te in bc baapenen banb / h foo bat een becrïijiic moo?b bacr 
hebben. ln£ geboigt hebben / mitpgaberp bc gantfdje bet 
40 arde?11 bcrffcnifTe ban öer ^tabt metten bcrïicfe ban beu da; 

g By ken ftcïc/ bat ttfcgaip af berften en baap / bacr inne Dep 
bneven jtoitiitïtp cDariufocii foubc boobt gcflagcn gebaeeff 
Edelen'1 30» / foo Ïjcït ber inaer tbaee of b?u Ijónbert en tuaren 
By brieven bic tegen foo beïe buiftubt Siiigcfctcnc niet lange ge# 
van den buren en ItQuftcn / tcmca'Dat Dien terftonb trrhuipe 
^/car!3" Qdtomen fottbe ftebbett / en ontaiïijU meenigtetut 
mes aen 3Beft-©Iacnbcrnt ber gcenre bie bc ïidigiat baarat 
Moulbais toegcbaen/ bie hen aïrebe in bc baapenen habben ge# 
as. No. freït / Die ft;< febert noit jfjceï afgelat en hebben tot noch 
*cgebod'1 toe / bc badïic ooit baer tin fttïftm gemoebt tud toonbe / 
van Moul- alp fp tc belbe troïtïten / om bie ban ©aïeitchijn te out# 
i.ais te dien fcttcu. ^oottoaci* ïjaööc mm in Dien tijbe fulitc crpïoit 
poorulic cn,£ beftacn / cu foo opentïjjh gdtomett tegat het ber# 
geejaen. h By des Admirads brieven van 31. Auguft. 

Regente 
in de 
maenden 
van Sept. 
«n Oftob. 

p. 171. 
* d’Ad- 

mirael 
befchul- 
digt om 
de bloet- 
flortinge 

/ _ __ 
feiten lichten bliegenbcn tuocibe / bacr op fjp febert 
niet gdrt en foube tjebben / en aïfoo na recht niet ftraft* 
baer toefen. 

14.. Blief gdijlte baïfchdt tno?t bat 3tbmicad opge# 
ïeet I 1 bat hP ben 30. ^ttgufït tuefenbe geftoo?t óm tc trouwen 
ren löjief öic £se /ötabthoubere cnBapitem habben gr# cc™ffchen 
feijKbcn aen ben ihcere ban €fqucrbep en ©ïfierp / bet# cc dee stTdt 
be ban ben berpiirijten Abelen / be toetfj bp ïjan habbe cc en van 

ontboden/ en hen booigejtottben ban ben fcïbcn fia#ccdon.Ki- 
pitetit met fijn boïhteboen bertreMten / v/aer uit decC 
Fiicael t onrechte raept, bat ö’Hbmiraeï niet en tuiïbc cc 4°. art. 
baf ben &onm& be fïerhtc bïebc tegen öat2ponbt-gc# 

p. 174* 

Het ïnis- 

befeïtent en baap bie ïiapttefn noch fijn bolïteaï noch 
in ’t ïtafiedmetgeltomen/ cnbe en tuifte be ^öntirad 
ban ecttigen Ijenren blief m niet feftamèn tnarijf ba# mBy hen¬ 

gen öacnia / foo bat iioeh ö’een/ noch b’anber ban be# nen brief 

fdt ïnegenenat banblijbett jtaenbe. Cnaïtuacitbafvan J1- 
ïjp bacr na quaïijlt habbe genomen fuïite bjieben en Aus* 
bieigetncttfen gebaat fanber fijnen baeten/itt een ^tnöt 
bacrhnoberfïctuap/ met foo grootmpcrijMfijnpïe# 
benpettber jjfaöf / bat cntuarcgcentuonba*/ befon# 
ber toant fp hem / boïgcnöe fijnen ïaft fchnïbig baaren 
gehoorig té tuefen cu bat ft; niet fuiken bebeïen ïjet boïït p-i7j- 
maer te meer In onruften en ftdbcn ; tud ip baaer bat 
aïfo be Hbmirad Dep anberat Daegp baer na metten . 
.ïBagiftraet hanbdbe/ om mtbbeï tèbntbett om be fa# 
ïten tot ftiïïjgheit tc biengni / en begeerde te hoorctt 
b’ocpfaïtcn ban ben mïpbcrtroubacn tuefenbe tuftrïjen 
bic ban ber ^itaöt en ban bmïtafteeï/ at hot men het 
boïït beft bjcöci* foube bicngcn tot Ijcu baerït enljctaf# 
leggen ber baapenen / bie ban öer barth hem hebben 

ber» 



Tot de Hiftoiïe van P„ Bol:. 73 
1 f68. bcrkïcelt * bat bet toequam / öoo: bien bc £)taötï)ou? 
a By dc bete fijn <6amêfocn ïjaöbc berfterht/ en ’t gcfclfjut ge? 

! t?e de* fielt op te toalïni ter &taöt toacrt / en na öe pïactfe 
S; baet men be p?ekingai ïjicïe / en bat ’ct feïbe niisbct? 
van den troutoennocb meeröet fouöe ballen / mité bat ter fel? 
Jeften Au- ba* fïonben be tijöinge quam / bat öe ï|ccrc ban 23cau? 
ïf1,. . boi£ met bolk in ben ïtafieeïekomentoa^/ toaerom 
▼cn van'e geraöentoare beu felben toeberteboen berttekkenom 
<ien Ad- [jet bolk öe£ feer betbittett baïïenbe / toat te ftüïen en 
niiraei ji. paepen / iè ook te bertoonöcten bat men f'ebect baei* 
2 fn 4 }ne&e öcn <£$?abe beeft komen bcfcbulöigai / na bien lik 
5êpt. en aïjiDoen al Drê bctijaclt fê / beurer J|oogbcit oba*? 
van de Re- fcïpeef/ fonöer pet te fluiten / b ö’torike anttooo?öc 
lentetvanfter toeï fijnte banöctïnge te tocöen te tocfai/ tjern 
sept. en tlibbmöc te tolken boojt op alle faken oo?öen fïeï? 
andere, feu / ïatenöe eben toeï ben boojfcfaeben ïtopltein op 

pag. 176.’t Haffeeï/ ban toaer ö’2libmiraeïbem niet en begeeröe 

^De Ad-(0 nemen/ ban om bat bp albaet ban geenen noobe 

Si" to# en cïöer£ mea*öïenfi boen konöe/foo öeï|eet 

digt dat hyban Cgmont bemtot öieneinbe metbfiebcnbecfocbt 

van den babbr. 
fewe? e T7* * $?ctook toenit bat men ben Sllömiraeï koemt 
refteit' bcïafiai c ban bat bP niet en beeft boen betttekken I 
heeft, mart gebanreett be betten ban €fquctöc£ en ©ik 

c in den fag / na j){pn üjC briöe albaet toaren gefonben met 
4d BylCde confente banbe Urgente aï£ cUeöeputeeröe ban ben 
atteftatie 'SBonfgenooten/ be toeïke ookaïbaet baböen goeben 
Xï? ö,cnfi gebacn om ’tboïk te fïiïïen / en tot ecnöjacb? 
wü'8 tigbeit te brengen / beïpenöe ook feer tot btt bok 

e Byhaer brengen ban fijnen ïafte / gclgk bic ban bet ïUctb 
brieven bejS goebe getuigcnifTe gcbeti / d befonbete baet ook 

t 7 öe Urgente bp bcrfcbciben bfieben e ontboot bat be 
.Da kd-p'^önutaei öe feïbe Cbelerifghbet buïpe nemen en te 
mirael be- toetk ficken fouöe. > 
fchiiidigt ió. ^eboigenöe beïafiinge en té met geen minöet 
pr^kineen öao^Ötit booitgcfMt / ultet toeïket be tfifcacl bp 
«iet te tomgt/f bat boemel bP belaft toa£ öepjekingentot 
Rebben 3&oojnik te boen acbtcrbkjbai / Ijp nocïjtan^ / bp een 
J°he!*r, ,,Stootcbetacbtingecnongcboo?faembeit en om brom 
Wijven, "ruflen te boen mcetöcren / bet ï©etb booigebouben 
p.iy773baööe oft ben bet gerabm boebte öe piekingcn booit 

M toe te laten binnen oft buiten bet ^tabt/ mibbeï ook ge= 
4i ait ’öenöe om öe feïbe piekingenbooit te bouben/ baetbn 

55 tet eonttatien bebobjöc te arbeiöen om öie te boen acb' 
35 ter bïrjben. 

5&at men befte ben ïaft en eommiffte bic beti ^tiömk 
raeïbp bet Öcgente iö grgcücn uitten namcöe^ïtOi 
nink^/ eninöicnbaetkiue/ betmaenbebintgeöaente 
toefen ban ben pjekingen / oft ban bien te boen acljta^ 
bkjben oft oubabouben/bet toatc binnen oft buiten bet 
^>taöt/ öatmengcioobë/ bat bp fuiken gebabbfbbe/ 
alg fijn partijeberfiert* mact in bet toaetbeitbaetcn 

niet af/ ook en fouöe bp nemmamcet met fuiken 
ïafl baet toiïïen teifen bebben / na bien bp tod totfïc 
bat ’rt inbten trjbe onmoegelijk babbe getocefifuïït^te 
bolbicngen / ja bat’t feïbe ook bitectekjk tegenguam 
ben accojöc / onlankt» te boren bp bet töcgentc ban toe? 
gen fijnte $©ajeflcit met aöbijfe ban ben <6oubcrncut£ 
bet ©jobintien / fiibbaë ban bet ooiben en anöccc / 
gemacktataaigegaen/ b’toeïk fp bebal alom onbet? 
ïjoubaitetooiben : b’toeïk ook të min toaetfcbtjnkjk 

p. 178.^/ uit bien fuiken bebel / fouöe bitcctelijk bebben ge? 
contrarieert bai anberen puntten ban fijnen ïafic / en 
in freöe ban bet fraöt in fiiiten te bmigen / be feïbe ge? 
fieltbebbeninmeaöetontufien/ ttoijlen en oproerig? 
bcöen/ gemerkt ben babittertbeben en getoeïbenban 
ben gemeinen bolke/b’toeïïi alom op te beenen toaster 
ooifaken ban ben feite / ban bet religiën / en ban ben 
felben pieöikaricn / toeï ió toact bat bp fuïkö booibielt 
en bent gebet beö ïafi te bebben / niet om bat ban fuïkö 
toaögeïafï/ mact om ben beter te bicngaitot ’et re? 
beïbkbeit/ en boen becïaten/ niet alleen bc rierkoi / 
ntaer ook ben piekingcn buiten te boen bouben/ ja men 
feibe toeï openbactïijk aïom/öat be mccfïe ooraken ban 

p ïydenöen optoeren/ai bat’tboïk ban in be toapen gefrclt 
irakkaren ijaböe / toa£j tor gekomen tet caufenbanöen ©ïakka? 
rfii^i/g betkonöigtaïea* bet acco?b nietten Abelen ge? 
en andere. üMekt toctöe / betbicöcnöe alle befe p?eöikatien / en ook 
h By brie- geit firiïcnöc booj be gene bie eenigeri biet ©jebikanten 
rn/ftn ‘ rotJöe bootfniijten / h ^ifémen ook öetoaetbeit op bit 
4.seP« punctiiaufouöe toilïen onöetfoeken/ foo faï menbe? 

binöen bat be IDetïj feïbe (en niet be Sföttticacï) b^ft15 ö8; 
bectöont»öe reöeneu toaetom Ijen öoebte beguamette 
50H/ bat men öe piekingen gebongbe binnen bai be? 
fiuiteban bet &taöt/ ban büitm bet feïber/ en bat 
men Ijen baet toe ccuige Itccken fouöe moegengun?aften;van 
nen / ja toa£ ook be 23ifTri)op k fcïbcc ban öenaöbijfë defen ad- 
ban öie binnen bet &taöt te laten gcfcfgcöcn boot be ^T^v,an, 
befie/ bobeti bien foo berfocljtebc X©ctl> ook ’t feïbe bp dc wtet K 
<23efant?n en toieben 1 aenbe ïiegente/ ’t feïbe bonöt k By brie- 
ook be ^efïbent ©igïittó getaben / m mact allen bien ven van 
mcttegenfèaenöe/ fooénaccojöectbe be^ömiraeïïjet 
felbenict/ mact n betoeep' licn baet toe plaetfc buiten 6.10. ,4.' 
bet J>tabt/ bolgcnbe bet meininge cnbebelenban ba* sePc. 
©cgente/ öie fp ï)ctn ontboet optc toaarfrijoutoinge iBybric- 
ïjeut gebaen 0 ban ben felben goetöimken ban bet vd™ 

U3ctfj / Ijen alleenlijk toeïatenöe ïjet genieten ban ben lo.sept. 
aeco^öe metten Abelen geniaeht/ en bolgcnbe öcn 00?? mBybric- 
lof en oebinancie ban öc'riegente P Dat meet tp mm en vra"f 
faï niet bebtnöcn / bat ö’^tömirael tot ‘Dooniiu pet ge? dent. y. ir. 
Ijanöcït oft toilïen Ijanbeïenïjebbe/ foubet öe ïScgcute cn 22. Scp. 
baet af te toaerfcljoutoen / nocl) pet gefloten fonöa* b"^yheur 
confcnt ai aöbop bet fcïbct /1 toaer bp men macï) met? ^4.7. 
ken öe boopfeit öefet ïuegcnetTja / öe toeïke niet ai met? en 12. van 
ken bat tettoijïenfp beu 2lömiracl beticljtai/ fp met Scpc- 
eenen komen beïafien öe Urgente bp oibinancte ban bet ^,£<5 
toeïïia* Ijp gebaen tjeeft / al ’t gene Ijp albaet gcïjanöeït brieven 
ïjeefit / om toeï te bolboene bet commiffien öie pp Ijab?van 
öe / bc toeïke Ijp ook bolb jogt/ en geenfinp te buiten ge? f “f * • 
gaen ïjeeft/en öie cónttacie en faï nemmetmect blijken. SePt 

17. * ookontoaetacljtig bat bc Jfifcacï booit p. 180. 
feet / * bat öe fickte ban ben piebikatien te ^oo?mk« PBy 
ingetaeftt fouöe 5ijnbp bebeïeenbctkonöingeban öen “beur 
^iömitaeï / met betboö foo ben Ikatljolgken alp ^ecta? “ v^ve7n.1 
rifeu gebaen / ban maïlianöeten niet te beletten / iribe «otiob. 
ocffeuingeïjenöetteïigien/ opte betbiiette ban lijf en cc qByve- 
goet (bolgcnbe öhi toeïkenbe pjekingenfeöettaïöaet cc vlndeT 
topïijk fouten toefen geljouöen) al öaböe ook öe 3©ctï) cc Admi- 
bem fuïkcn tocïatinge gectnc onttaben / baet uit öe 4traels in 
fiftael feet te bclgen bat beHöniitaeï toeïatenöe ful? c,csncpt0(fl 
ken faken baet ÖP geenen ïafï af cn ïjaööe / cn ben qna?«d’Admi * 
bai ben moet gëbenbe om quaet te öoene/ mi^bacn (craei en 
beeft / ook bat niet bon/ maec alleen ben ©betljeete cc |ieeft 
tocfïonöc / bctboöcn te boenc / op berbeurte ban lijf en cc D°0c0r_ 
go et / bc^ bP geeumarijt en ïjaöbc. H3ant men cn faï Ccnik niet 
nemmetmect bebniöen/ bat öe ^ïbmitacï ccmgepie? r gefloten 
bshatïc oft nieu religie binnen oft omtrent 35oomrk ge? 
biogtofttoegeïataibeeft. .ïBaet toeï / bat ban lange van de 
rijt boo£ fijn koemfïe/ albaet openbactïijk tenaenflen Rcgente. 
ban alle bet tocrelöt tri ben fietkeu binnen bet ^taöt^djAdnii‘ 
toetben geboubeu niet alleen bic pjckiiigcn/maec f ook 
öe erereitien bien confonn 5 ^oo bat bet toclboojeen prekingen 
gtootconbefcbaemöe bcttoaaitbcitöe^ tfifcaefêmoetij Do°t- 
geaebt toojöen / bat bfl öeitc firilen feitcu / öie foo 
openbactïijk baïfcïj 5ijn; toeï i_o toaa* bat b’^bmitaeï/ Lcr \è- 
aïöao: gckomai 5ijnbc om alle faken in tufïen cn ee? vonden, 
nigbeit te brengen en boïgenöe bet begeerte ban öcUe? f p- iBr, 
gcntc/tebctfeketeu/ bc gceftelijke en btnncn ouöcn r In den 
öicnf! toeöetom op te reebtai / (baet fp uoo? fijn koem? fn en 45' 
fïe beirr af toaren / bmbmöc ben felben berjaegt/ bet?’ D’ont- 
önikt en ben ïterken bp be anbete ingenomen) ook omfcbuIt 
’t bolk be'toapenm te boen afieggen / bc Sterken te boen va* 
runnen/ be piekingen buiten bet Jrtaöt te fïddcn/ SePt. 
ai afic Goifakai ban ttóifi en onrufiai toeg te ne¬ 
men/ na langen tact baa* op geboubeu metterXBetb/ 
en <8ccftcïtjkr>cit / ook na bai goct Dunken öer feïber 
geaien anöetai nocb bcquamemi mïööeï/om al ’t feïbe s By bnc* 
te boKntngai / en beeft kunnen binben / befonbete ge? !*" 
merkt ban benbijföeeïen bet 3ingefetenc Aöie biet toeï raei en diéi 
ban Der religiën toaren / foo be Xücrij betkïeeröets ban van der 
bp openbare uittoepiuge te boen gebieben / alJcenlijk by ^h§‘^ 
mamere van proviiien , en tot dat anders foude worden re<^ue <u 
geordmeert, (ma*kt befe toooiörii) bat be S»3t? P* l8~' 
fetch maïkanbctcn niet ai fouben miöfeggai / niió? 
boen nocb beletten in öcr Ucligie; <éebaibe eiken 
bolle b?uïjeit ban te onbctbouöai bc getoaonkjkeöien- 
fïai / mitögaöetó' toeïatenöe bet gaen totten nieutoeu 
P?eöikatien in fulkai plaetfc aken ïkjk/aï£ bc ?llömitaeï t ïry hes 
fouöe betoqfen ( al babbe ’t bolk ter contracïai groot requcKen 
berboïg gebaai om ccnige Sterken te bebouben) t ge? e'nJ d's 
ïrjk be nagebucgöc ©ubïikatie bieebet begrtjpt / toaer briefrac s 
meeöe geenfiné en toctöe te buiten gcgacn öen ac?scPr- 

(K) co,iöe 



74 Byvoegfel van Authent. Stukken, 
1568. cojöe gemacht metten 20onötgenooten/ totten tori* 
a By der ïtch öc fcïüc publicatie jbcur * in’tanöe opentïijhge* 

uitroepin- öjaegt/ en ö’torih ooft aïsöoai feffené bcchonöigt tocct/ 
f™n 5 • 3Bojt nn ïjet feïbe accoiö ge-etcufcrct boa? ben noot en 

~p' benautïjat bes tijtp / toaecom en fouöe ooit befe uittoc* 
pinge / bien boïgenöe / gebaen/ niet in’tgoebc geno* 
mentoojöen* m meet bat fonbec bc feïbe te öocnc/ 

. „ . ö’Émitari ben (föeefWtjhen hen toedien niet en iionftc 
A^mirads griebeten/noch fijnen ïafïe eenigfhrè boïöocn/ b noch öe 
brieven fïaöt gefiiïïen en be ingefetene/ iii öegchoojfaembcit 
van 4. bes ïtoninïis te ijoubeu en t’onttoapenen / ö’toeïh ba* 
Sed • öe tecfïont bact uit geboïgt té tot geooten toeïbehagen 

fien en optoeten hen fonöec boïh gebonben onbet fuïïie 
getoapenöe en berbitterbe gemeinte/ fp fouben ongc* 
ttoijffeït brie meet toegeïaten hebben/ooh foo $ be feïbe 

pag.ïE? ban bet <6eefïeïjjhheit ban ba ©et!) / en ban aïïe bie 
c Byver- ban ba J>taöt / ja ooit ban be negente feïbe/ c bic be 

puntten ba fcïba uitroepinge niet quaet en bonöe/haö* 
van de\e-befb bie ooïtfiüï^bebonben/ fp bamocïjtcbcfeïbebe^ 
gente in anbeccn baegs te toebcaocpcn / toant ï)ct en toas maec 
SePc;en aï piobifïonari enbe en gceep niet ïanga fiebe ban tot 
namdijk" öat fijnte iBajefieit ïjatet ïf oogïjcit ïfem feïben/ oft ee* 
1.4.7. nen anbaen ban beunen toegen foubc ueïieben anbas 
«■■ 1 r• te ozöineten / 3$ ooh toant bat mm ais nu foo onccöe* 
% ]*■ ”ïijh en behïagriijh bint / ’t gene öat afêöoen/ foogoet/ 
sept' ‘ bequaem en nooteïp bebonben toaé / ja’tgencöatöe 
a By den tiegente feïbe fcbcctaïbact toegeïaten en boen bethon* 

articuien öigcii heeft / (na bat ö’Silmitari betteohhen toao) met 
Doolnik gdooftc ban ’t feïbe aïbaet te boen onöethouöen tot ’et 
van wegen bagabetinge banbe <0encraïe Staten (geïijhbpöen 
deS Ko- fdben acticuïen (nagebuegt) i£ bïtjhenbc) d enboben 
dèn secre- öien noch te tocöen gctuccfi oogïiuhinge te bocne aai* 
taris de la gaenbe be oeffeningen ïjenber teïigien/e booftuaet f)ab- 
Torre toe- öenöcfequaöcachtethïappa^ in fuïhen tijöen/ ontn 
gelaten. ~ " * ‘ w ‘ " vv 

e By de 
afte van 
den rap- 
poort des 
Penlio- narJS ^ ^ ^ f _ 
clerc. 33 ïtjhië getogen/ bat be ©eth banconttatieopiniefou* 
p. ^.„begetoeeftsijn. 3totoa£öc feïbe foo bebjceficngehaet 
f Bydes ban bet <6emeintef bat bie niet eenö en foube hebben 

Admiraets jjCjCetl pcifcn ban fuïftc bienfïen te boen/ aï£ be bet; 
aéndenRe-baabeenbajaegbe s töeefreïijhhat toebet in ïjen ïta^ 
gente van hen te ficïïen/ en be anbaebaecuit en tot buiten bet 
19. 21. en &tabt te frtten / en babbe gebaen ben atbeit / neafïig^ 
2 5 • sept. ^ auctontcit ban ben 9tbmicaeï / en ïjet tefpect / 

bat aïïe b’ingefetene hem boegen. 
ï^et i^ ooh tueï pïomp bat men eenen ï)eete / bie booj 

<ïBoiibctneut in ceniga <§tabt oftsHanb faï hebben ge- 
fonbengebjeefï/ om aïbaa op aï oo2ben te fteïïen / tot 
tocïhen hl1 nooteïrjh moet aïbaet maïien ojbinantien 
na bc geïcgcntbeben/toiïthomen befcf)uïbigeu / om bat 
h|i tot onbethout fuïïtet oibinanticn / beïjoohijfte fitaf# 
fe bact bn gebuegt heeft / gemetht bat anbetfin^ niet 
aïïccnfuïhc3ijno?binantien/ maec ooh fijnen ïafi en 
<tëoubetnemcnt te betgeef^ fouben 31 ju / ja oohbefpot 
toojbcn/cnfoubefuïhen (èoubetneuc minbete aucto# 
titcit hebben ban be fTcchtfie ©fficiet oft ©eth ban ee^ 
nigen fiebehen oft bojphen/bie fuïh^ bageïijh^ boen/ in 
betbuegen/ bat niet aïïeen b’^tbmitacï / maec ooh be 

p. 18 5. ©cth ban «Doomih bes' boïhomcn macht habbe / hitt 
uit bhjht emmert bacï bc booöheit befa* quaba geefien: 
te meet bat betSegentebe feïbe pubïihatie goet gebons 
ben en gepjefen heeft / baet bp gebuegt / bat be fftaffe 
foogcoottoatgeficït/ mca adcerrorem ban adpoe- 
nam, bie hp ooh tegen ninnanben te toethe gcfieït en 
heeft / foo niemant tet tuijïcn ïjp baet bias / baet tegen 
en bebc/ 0oh betmoehte hp uit htachtc ban fijnte com^ 
miffie bic fïcth en bieeb toa^ / aï te boenc/ bat hP tot 
bienfiebanben Uoninh en bolb^engcn ban fijnen ïafie 
foubc binben gccaben / ’t gene ÏJP ooh aïbaet oibmeec# 

sevd öe/en bebc hP niet aïë <6:abe ban l^ooine/ rriaet uit 
p’ ben name ban ben Üonüïh/ en aï?j -6oubecnait ban 

fijnte ffêajefieit toegen aïbaet gefieït. 
x8. 31n bet boïgenbet beïafüngen beitebejFifeaeï 

ïjem toeï bcfchuïbigen h en boorin ercüfabeï bïame^ 
-ten/ om bat hP ben ^cctatifen ( foo Ï)P bie noemt) 

Tempe- 55 foubc toegeïaten hebtien / ’tbetgabecen ban geït aïïe 
lea bui- 33 be &tabt te boete/ totten bouto ban htn bnp ïtec^ 

33hen/ baet toe fidïcnbe eenen tientmccfiec/ en am 
h°indIen33ttnigc€beïcbctfuehenbe htn met hout te tniïïen bu 
4> . aïüc.33 fiaen / ^ochtan^ bjcet hP(oftfijn opetuber^ )feet tori/ 

bat b’?Cbmitari ’t gceneïjp befen aengaenöe gebaen 

s By 
brieven 
van den 
Bilïchop > 

20.2 2. 2J 

en 28. 
5»pt. 

By de 
blieven 
van der 
Regente 
aen den 

D'ont- 
fchult op 
het bou¬ 
wen der 

heeft / heeft gebaen bp edneffen ooiïof en bebeï ban bc i fó 8. 
öegente / * ten cinbe bie Cempris fouben boïmadit en p. igtf, 
in’t b:ooge 5ijn boo: ben tointet/ op bat be anbete i By hettr 

enbefönbetc be <6eefiritjhe bèta* betfehett^ijn foubenbrieven! 
ban aïïe raeutoe getoefben en innemingè ban ben)“ 7Sepetn 
ouben Uerhcn binnen bet ^tabt / baet ben toint / hou^ en 7. oa, 
bc/ tegen en fneeuto hen fouben maegen toe betoog 
hen / ïjabben fp hen beguaemheben niet eet boïbaen 
gehab buiten bet Jjtabttenpïaetfcnbpben^bmitari 
bctechcnt / boïgenbe ben bebeïc ban be ilcgente / toant 
na bien het geraben en nooteïijh toas om be ^tabt 
en be^ngefetene in tufien enfiiïïigheben te houben/ 
enbatnictaïïeene hP en ben JBagifïraet / maec ooh 
be 0egente feïbe goet en bequaem bont bat be feïbe 
Cempeï^ haefi opgemaeht toetben / foo moefïe tori 
boïgen batmenmochtetoriaten/ bat/ om’tï)outen 
anbet fïoffe baet toe te hoopen/ en betoethhebente 
betaïen / grit onbet be getoiïïige ban bet Ödïgien 
(maec geen anbete) toetbe beegabert / en ooh pemant 
baet toe gefieït/ ^>oo ooh geen bequame hout boen 
en toetbe gebonben / foo betfochte b’^Cbmitacï (om 
noch te öoene bet haefien bie be Regente en be ©eth 
ban hem begeerben) aeneenigenbatfp htn banfoim 
mige houten hphoopc oft ïeenmge fouben toiïïen getier 
bm/ b’toeïhhP ttmeetbebe/ ombathpmethte/ bat p. 187. 
bie ban bet teïigien geen hatfïe en fchencn te hebben 
met hennen bouto / en baet en tuffehen hen pjeutngen 
binnen bet Shabt bïeben houbenbe / b’toeïh öe Hiegen^ 
tebobenaïbegeetbeachtettebïijben/ k toie i^ ’a* toch kByveie 
bie aïbu^ boenbe/ foube te pafTe hunnen gebieneni ^rAhe** 
na bien men afé nu ben Ifbmicari hoemt betiefjten aï^ brieve^; 
ban een boo^fiuh om ben feïben bouto gehaefi te heb* 
ben/ baet hp aïsboen aï£ hP toeba- te #obequam/tet 
contcatien in ben Kaet bp bet iSegente beefpzohen 
toetbe/ ban bat hP ’t feïbe toeth niet genoeg gehaefi 
en habbe* toie fouöe bet betifpmgenhunnenonrgaen 
in fuïhen contcatieteiten * 

19. .ïBet geïjjhe ongefbnbeettheit hoemt be j?ifcari d’Admi. 
op een anbet pïaetfe 1 heni bcfchuïbigen / ban bat hp «rad bc- 
toefenbe een toeerïrjït man en öe^ geen macht hebbenbe«£,c.hid- 
toegriaten habbe het gcaben in bet gtootet ftechen ban « *e?0EB 
^oojnih om aïbaet eenen fchat te binben/ ö’torih cc Ichat in 
tori öïep fouöe gebaen 3ijn getoeefi / met gtootet to?eet* cc d« k«- 
heit ontöehhenöc öe gcaben/ be^ öe toefïenöetg een cc 

beteifen haööen / aï bont b’Éömicari ’t feïbe goet/ pto* ct doen 
fnibeoohöettoerhïieöenhïaehheit/ aï en toett in het (C foeketu 
einbe baet anöet£ niet gebonben ban ïichamen öet<c 1Inden 
booöe / toant inöien b’^bmitari in bat fïuh te bïame* tc n' art‘ 
ten i^/ foo tó be Regente en ben ïïact ban Staten/ 
ooh öe ©eth ban ^oouiih metten üanonihen ban bet 
fribet Üethen/ ja ooh heuten 23ifTchop be^ meöe te be* 
fchuïöigen / mitó bat het feïbe bp ben Ifömitari niet en 
i^ geaccojbeect/ ban bp htnöec aïbet oojïof en confent / 
m etheu ooh ban ba* &taöt / mit^gabet^ bien ban ben mBybrie- 
riapitteï biet Üethen / fê henïijh be goeöe opterijte )jcn 
memingeenöe rebene toaetom ïjet gcfchtebe/ ö’torih m£ad L 
toaë om aïbaet te binben eenen obergcooten fchat/sept. 
bien men meinbe ban obet lange aïbaet betboigen te Bybrie- 
ïiggen / toactafö’^bmitaeïiö getoaafchout f befon*^v“e 
iïeteöoo? eenen ouben metfete/ bie in fijn öoobtbeböegente 7. 

’t feïbe te hennen gaf / en ten naefïen betoeeë öe pïaet* Sep. en 
fe/baet men behocube te gcaben om ben fchat te bift*£cer an' 
ben / bien hp bafirirjh toefeiöe aïbaet te ïiggen / b’toeïh re' 
be©ethen’t$t^pittri/ ooh bethïeetöen öihtoifê ge* 
hoojt te hebben/ en toaé ooh fuïh^ ben gemeinen toep i 
ii^tn ban fuïhen eijhöom nietteïataibetïoten gaai/ 
heeft hPÏJri foehen toegriaten/ nabienhpöeïïegente 
be^ habbe getoaetfchoutot/ öe toeïhe baet in bet* 
toiïïigöe/ en bat fijn meininge anbet^ niet en toa£ / 
betoijfi genoeg opentïijh öe grootc foige en toefïcïjt 
bie hP öcöe nemen/ Ö002 het fiebebafibpbïijbenban 
eenige ban bet ©eth'/ en ban ben kapittel/ op bat 
niet genomen oft betfïagen ai fouöe toojben / foo p. 180. 
beite baet pet gebonben toetbe / baet af hp ooh niet en 
fochte booi ïjem feïben te behouben / maec ’t feïbe te ïa* 
ten/bien’t fouöe toebehocen/oft foo öe Regente bat fou* 
beo?bincten/ n toeïïi feit / poetori afë nu bp lijn afgun* B Byde« 
fiigeu toojt gebïameert / toetbe nochtanö afé boenbpAdmirad» 
tenen pegriijhen goet gebonöcn/en öe feïbe achta*hïap>brieven 
pao en fouben moegriijh aï noch ’t fribc niet quaet bin* ^pt4‘ 
ben / öaööe het goeöen booifpoet gehaöt} en bat fp hen 

bin* 

p. 188. 



Tor de Hiftoiie van P. Bor. 

Admirael 
van 19. 
Sept. 

i f68. bingerenöaaacnebaöbcti morgen bet maften / ©oft 
foube bp abontuacöenfcbat nocb gebonden tooien 
5ijn/ eii baööcöctlegentc (doo? ïjet iugeben ban eeni# 
ge) niet foo fjaefï beboïen Dat men toerft ïaten en niet 

a By brie- jnepi. m^jen foude / a ö’tocïïi d’2ï!diniraeï terfïont dede 
Regente ophouden/ boe tod be beginfeïen ben feftoon babben 
van 17. en beftaen tebertoonen/ foo men öoo? be fdbegrabinge 
van dén aïreebe baööe gebonden tot ter toecröc ban omtrent 

ttoce bmfent guïöcncn/ö’torift ö’2ïömicaeï dien ban ben 
ïüapitteïenï®etböeöe in banden fïeïïen / boben dien 
bat be ïianomften nocb badden aïbacr geftregen fefter 
boeften en bcfcbect der deeften aengaenbe die fp feiben / 
niet te bebben toiïïen berïicfcnboo? 50000* gttïöenen/ 

pag.i^o. toner tut ooft bftjftt bat ö’Hömiraeï öefen aengaenbe 
met en ftan acbterbacït tooiden / maer moebte met 
meerder redenc geftraft getoeeft 5fjn / babde boo? fijn 
ïrföentïjeit btt gemcinboïftshen (bic ïterftcingenomen 
bcbbüiöe) feïbe dien febat gaen foeften en gepïonbcrt/bie 
ooft totten fonöeafeïen en bouto ban der ïterften geen 
toeficbt genomen en fouben bobben / gcïijft ö’3tömiraeï 

b by den tod bede b om in aïïe faften bem tocï te qugten/ 3d 
atteftatien jftoemtbe ftfeadbon nu bcrtoytcnbetontgrabenöcr 
van 27 • boobeftebamen bes bft Sten ooifafte getoeeft en i$/ nocb 

ooft alsöoni gefien óft getocten bat men eenige ïicïja# 
moiontöeftte/ bet i'S booibiaer fojgeïyft in fuïften fa# 
ften en onder fuïfte quacttoiïïïge betoini te bebben/toant 
men tocöcr boet ofc ïaet bat be geïegentfteden booten# 
gen / fp fttïïen aïtrjt foeften / ’t fcïbe in H guabe te boen 
berftaeh. 

t’©nrccbte ftoemt ooft be jpifcaeï ben <6?abe be? 

75 

Sept, 

De pre- 
kingen 
voor vier” 20. 
dagen ” ïaften / c ban bat bP te fijnen bertreft dien ban ©ooi 
iendtéHaI'«^/ foube hebben ben pieftingen boo? bier dagen toe# 
Doornik geïaten in be ïf aften binnen der felbcr £>tadt / toant ge# 
loegeia- merftt be booigaenöe uitroepinge en todatinge maer en 
te"* toa.S gemaeftt i n ftaefïe om te boen fïiïïcn en berftoden 

arde" bdfeerberbitbofft/ ooft maer bp p^obifïcnennietge# 
I9I. neraïenoeftbafte/ „§oo ïjabbe ö’WDmiraeï bpaöby fc 

ban der ïBctfj en geeftdijftbeit geraemt en booigcfftv 
i'rptt rmnrlvn rrt nrfiriiïrn 3 dan hprh>.irrp met tin 

44 
P 

jefaem- 
den artic. 
van ver- 
drage. 

d By den gen feftcre puntten en artiaïïend ban beröiage met die 
ban der rdigien / na be todftc fp ben fouöett moeten re# 
guïeren / tot bat op ’t feit ban der rdigien in ’t gerterad 
fbude tooiden bcrfïen ober aïïe bet ïant/fondcr nocïjtans 
be feïbe té fluiten of toe te feggeit / fonber eerfï baer op 
te bebben bet confeni en anttoooïöc ban baccïfoogbeit/ 
der todfter b» aï ’t feïbe bad gefondai om baer rcfoïutic 

e By brie- jjaetop te hebben /e be toeïïte niet ftïccrïyft ja nocb neen 
den Ad- ober en quam/ (maer nochtans in effect/bic genoeg toe# 
miraei 18. ftct) al fapccf bp baer öïfttoiï^ omme / bottod be feïbe 
i9- 2ó. gcenfnrê te buiten en gingen ben accoibe metten €be# 
Sp oa gemaeftt / m bat na fijn bertreft be feïbe geboïgt en 
f By brie- toegcïatcn 5ijn / f €n toant b’^bmiracï merftte/ bat bit 

ven van de bcitocbcn mit^gaber^ be maniere ban bocne be» ^taö# 
Regente ^ouberï» be fïaöt in ocootc biccfc en misbcrtfoutoen 
by den*art! fïcïbe/befbnbcre gema'ftt ben beïetten/ be todftc die ban 
namaels ’benïftafïeeïe (beni nergens innctoüïenbe geboojfacm 
by den mcfcii) aai b’ctn fijbc / en bic ban ben ïfobe aen b’an# 
de^toege- ört ftibc / ï>em bagdijftS aenbeden/ § tot grootenon- 
laten. bicufï ban ben ïïoninft en tot fïjnS fdfê groote beracïj# 
p. ic>2.tinge/(b’toeïftbtmbede ftoarigfteben maeftte ornfij# 
g By fijn nrn ïafï tocï teUoibiengen / boo?. foo bdc bet emmer in 

bneven fu(Ucn oiiruflcn macgcïijft toaS) bat ooft be Urgente 
ennbrie-p bem te meer ftonben h ontboot bp beur te ftornen/ 
ven van foo om ïjacc ban aïïe fijn banbcïiiige bjeeber ber# 
Affonviiie jfUccren te geben/ aïS om baer in denraetbptc fïae# 
seTen^'ne/ ^oo öecft bp rinteftjft gefloten baer te teifmj 
o&ob. fonber iet bafldijft te fluiten oft toe te ïaten/ maer be# 
h Byheurbucbtcnbebatbacr dooi (en befonberebat bepïaetfe 
^^7 m üeeb’ag/ aengaenbe ben pjeftiugen nocb niet ba# 
17.74. jo.fïdyft en toaS befloten/ en geen mibbeï om bic aïs 
sept. en 7. boen / nocft met goctbdt nocb met quaetbdt / te 
Octo' ‘ . . . -• - 

ïterften in te nemen / ( b’todft be IBetb feer goet 1568. 
bont) toaer en tuffeben bP ber Urgente ban aïïe fijn p. ia*. 
banbdinge rappooit foube boen / en hen ben toiïïe 
ban ber feïbec ïaten toeten/ ten einde fp ben baer na 
fouben reguleren / toaerinne be Wbmiraeï gecnfln^ De Rei 
en ftan befcbuïöigt toojben/ maer tod boo.i tops / „oer 
booificbtig en een gctroubienacr gehouden / bebben# gevonden 

be met een feboiflnge ban foo luttel dagen/ elftenaIwat de 
fjeni fïiïboenboïïbcn/ en aïïe onrufïen/ oproeren en fed™rael 
mconbenientcn berbuct / jaisbc feïbe aïsbocn foo be# mk iicefi guaem en geraden bonden/bat be Urgente bic appjo# gchandeit. 

eerde / ja baer na nocb bcrïcngbe in ben feiben 
fïaet/ kboo?nocb eenige andere dagen en tot bat fp k By brie- 
bem foube feilden btur refoïutie/ gcïijft fp baer na Re" ^7 
gebaenbeeft/ genoeg geïijftfopmg ber ramingen en 17. en 

articuïen / te boten bp ben ^biniraeï / op beur ab# oaob. 
bop/ booigeftouben / todfte apptobatie bem emmert 
ganifeïijft onfcbuïbigt. (Ce meer bat ooft booi fijn ber# 
treft/ be tïcgentc coiifenteerbe bat aïïe faften aïbaer fou# 
ben bftjben m ben fraet / foo die toaren gedurende beS 
^ibmiraeïS af toefen /en tot bat hu ban aï rappoo^t fou# 
be bebben gebaen/ ja bat meerit / be feïbe tlcgcntc cö 
nocb daarna dooi be benautbeit bes tijts gebiongen 
getoeefi ben niet aïïecne toe te ïaten be patongen/ maer p. 19+.. 
ooft boo? ben binga te fiene / niet ben ejtercitien 1 niet 1 By det 
aïïecnboo’ bier dagen / maer tot bat bpabbijfe ban be^e0nj-^ 
aBaieraïe ètaten anberS foube toefen geojbineat/ van der 

©oft en beeft befe bdaftnige geni fondament met aï# religie, 

ïen / toant ben bia dagen oberfïreften toefenbe / foo en 
bïeef ban be^ ^bniiraeïS toegen niet met aiïcn / be# aengaendé 
booitoacrt / gefloten oft beïoeft aen bic ban ©ooniift / de gedoog* 

ittderbuegen/ bat btm niet en ftoemt te baanttoooj#liemkeit 
ben / ’t gene bat een ander febat aïbaer bpbeilegente R^enetc. 
gefonben / macb met ben gefloten ai bebefugt beb# 
ben / toant foo baeft be bier dagen om toaren / foo 
toaS bp bip en omflagen / m ban aften fijnen gdooften A^Bxdf 
cnbanbeïingen/ geïyft bP ooft bom ber Eiegente ber# brl™ ne s 
ftïeabe/ en in ben raet/ en bem be^ gccnfïuS meer van 2ï. 

baana ni ónbatoonbe / maer ganffeïyft ïiem ban sept. en 

dien ïaft ontfloeg / merftaibe bat fijn afgunfïige aï#26, oa°bi 
ïefijne goedebicnflentcn quaetfïcn bebicbai/ en bat 
fp ber tlegentc t’onredjte een acbterbenften oba ben 
lUbmirad aengejaegt babben / ja boben dien foo be## 
ïe befïeftcn / bat men de boojfj. articuïen ben ïta- 
ninft aïrebe badbc obergefonben / als bp bem bafleïjjft 
toegefeet en eindeïyft gefloten (b’toeïit ontoaeracbtig 
toaS /) maer babben aïïcenïyftbpbem geraemt ge# p. 195; 
toccfï/ onderbet toeï beljagcn Pan tier rïcgeute / tocï#,n Byfijd 
ften aengambe bP fijn onfcbuït ooft aen den ïtoninft 5“ne(on 
ober fcïj|eef. n Növeinb. 

21. donder censg fondenimt ftoemt de $ifcaeï bem d’Admi- 

ooft blameren 0 ban dat bP der IBetb ban©oc?uift“rhaelfen 
foubeberftlecrtbebben,/ bat bp nieteiiberfïonbe/ dat ahemniet 
men foube fïeaffen degene die de ïiaften berooftbab# u gemoeic 
ben / bebbeubc ooft eenige gebangene / fuïïtS miSbaen cc?ecAdc 
hebbende / omflagen en datbergeben (bier ooft nbc#“jj„ ® 
mende tot bieren toe) boetoeï ïfu be ftennifTe baer af be#c< Vangt- 

boojbe geïaten te bebben den lürtboudcrcn en niet de «ne. 

©berbeittotbem getroftften te bebben / daa uit be# °^de* 
fluitende bat de Admirael foube berbaïïm 3vj.11/ in cri- *a' /9; '/Et; 
menkefseMajeïratis, jade JFifeaeïbetoont ïjicir mede/ 
boeïangcr boe meer ’t groot ongeïyft bat men ben 'Sb# 
miraeïaciiboet/ uitdien bP ö'cniftoemt belaften met 
fuïfte berfterde ïuegenen / öaer af de contrarie foo 
ftïccrïyft bftjftt / bp den uitroepingen en berboben 
bp beni tof ©ooinift boen dom / p bp den toeïften p By 
men ftïccrïyft bcbiiit / dat ftn met aïïeen en beeft ber# 

öoenacbtabïybni) in fijnen af toefen eenige nieutoc 
onruftc ai oprocr / toeftomen mocïjte / foo banöeïöe 
bp bpadbyfe dier ban der ïörtb met die ban öerïlcïi# 
gie foo bcirc / dat men aenaïïaiftjdenbemfoudcftiï 

iBybrie-bonden/ i fotidcr op maïïianberen pet te foeften/ 
ren .van uocïj b’eendetiandercii moeicïyfttcbaïïen/ en dat die 
twen Adnn- ban f,cn feaftceïe tegen ïjen met en fouden aengrijpen in 
oftob.' bier dagen na fijn bertreft/ öuemidc den toeïften aï# 

ïe dingen fouden bftjben gefcftoift/ en diebanderreïi# 
gie ben p jefte moegen {jouden in Der paften aïdacr / op 
datfp niet gcooifacftt en fouden tooiden toebee eenige 

boden en aen ben ïybe toilïm ftrafteu be ïterften# 4,Sept. 
roobctS / maer ooft bic eenige geroofde goeden be# 
bieïöen/ ja ooft ftraffeïyft beeft toiïïenftaftycndege# 
ne die die niet aen 01 biocbtcu aïS fp eenige lui# 
ften / d’toeïft emmer tocï bnre iS ban den balftbcn p. ipt, 
beïaftingeii in defen booftgebiogt / die ooïïdc'?lömft 
racï tocï opentïyft óutftoit / q en men en faï iieuv 
mermcer bebinden dat ftn fuïften pjopoeften oit gfljou 
den / oft eenige befcbuïöigt en obertoonnrn ban ïierft 
robingcii boen ïos ïaten beeft / maer tod ter eontrarien wo° 
bat bP aïtijbt gefodjt beeft be fuïfte te ftraftni / boe toeï 
bat in fuïften benauöen työmcngaöcftagen moefte/ 
bat bet feïbe gebaen toojbe / aïS be gcïegmfbcit bat toe# 
liet ] Dat meer #/ om ban gdyfteii misbaöigen openba# 

(K) 3 & 

q in dec>. 
46. artic. 
fijnre ant» 
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1568. te correctie te boate/ foo en ïjccft b’^bmicaeï fijn ïe# 

ben niet gefpaert / maer ’t fdbe getoacgt / gacnbe 

fïoutdijft met toentig boïfté in cene ban ben Üerften 

ban <Daormft bact men in fijnen tijbe eenige onbdjoor# 

\dmiracis ïiJ&Ö*it bomt ftcïöc / a aïtoact bP eenige bebe grijpen/ 

brieven be todfte ïjp tcrfiont in fïjnber prcfaictcn bebebp bet 

van 19. ÜDftbonbccbragai/ om be fdbe tcrfiont te boen ba*; 

SePc- törjTai/enïjangm/ tnbintfp nuéöaöig toaren / maer 

fuïfté ober ïjen niet bebonben toefenbe / toerben 

in ’t gebanfiaiis aïbaer gcficït / bat toef (int aengaenbe/ 

be lÖMïjoubeten re fijnen ber treftfte ïjem fpraftdt / ber# 

ftïcercnbe bat fp niet bertoonnai en toaren/ en ban bon# 

P^g. 197. ger fiorbat/ toaer op fjn anttooorbe/ bat inbint men be# 

boitbc bat be geene bic fjp gehangen babbe niet fcïjuïCug 

en toaren / men bic moefjte ontfiacn/ en bat inbien baa 

ooft eaitge toaren / bic bc boot niet berbient cn dabben/ 

men jfjent eenige anbae firaffe acnboen moefjte / toaer 

uit emmer tod opcntïijft bïfjftt bat ïjnïjem ba geban# 

gene gccufïné en beeft gemout/ maa bc JBetfj bacr me# 

eindBy ah<!t öcïatenbcgacn/b bic rnadj beranttooorben / ’t gene 

der uitroe- fp bacr na / baa niebe gebaat ïjeeft / toant ïjet ben &b# 

pinge van intrad gccnftns cn raeïit / mité bien fjp niemanbnt ba# 

4. sept. gcjjni / ontfïagcn noefj opgeïjóiibcn en ïjeeft / aï belieft 

ïjet bat fifcaeï tegen ber toacrfjeit tefeggen/ ja ooft 

baïfcbdtjft eenige perfoonat bacr toe te noemen om fijn# 

re ïnegenen fchijn te geben/ op ïjoope ban bacr boorc ee# 

ncn foo oprecijtat ifeere/ fcïjuïbig te boen achtai. 

De fwa- zi. öDaa ïjem be jpifcadf boort foeftt te betafien ban 
rigiiedenjj ^nige tooorben bie ïjp foube gefjab ïjebben tegat ben 
stadt- » ^tabtfjoubae ban ben tiafiefcc aïé pp biat bafocïjte/ 
houdere >j bat ïjp foube geïoben geen boïït mca te nemen tn ’t Éa# 
tc. Door-„ ficeï / en fjem tegat bat feïben fioojbe om bat fjp ’t feïbe 
maekte met öocn cn toflbe / maer babbe geantbtoojt /batïjp 

„ fottbe moeten boen t’aïïen uren/ ’tgene bc negente 
p. 198.5Jfjem fottbe ïtomai te bebeïen/ ben todften ïjp ooft in 
einden berfefjetbenmanieren ïjabbe gefocljt te Oerbaren/ tot 
ll' *“ ooft fjem te feggen/ bat ’er ïjaefi 20000. mannat bp ben 

‘ anbac foubat bjefat/en inbien fp bet gefcïjut boor ’tfiia# 
fiedfïeïben/ ftp ïjem niet ïjdpen en fottbe / aïftonfïe 

” ïjp’t gebaat f bat ooft fijn broeber ongeïuftftig toaé 
” ban fuïïten ingefidt te ïjebben / at bat b^bmirad aï 
” ïja feïbe aat ben ^tabïjottbere berboïgt ïjabbe ten ba# 
55 ftteftc ban ben Uettcré. ©oortoaer inbiatpemanttoiït 

gabe fïaen ïjet groot mipberfiant cn miébertroutoat 
bat’cr toaé ttilfcïjat bat feïben ^tabtljöubere cn bie 
ban ber ^tabt/^uégdtjftöaïïcbe beletten bie ïjp ben 
Ibmtrad ïjabbe beficït in ’tberccnigcn ban ben inge# 

d By d« Stenen / d bic at faï gccnfïné bremt btnbenbatnocïj 
braven bc intooonberen ïjem at brttotteoebat noeïj b’2Hbmirad 
van 8. en fïjrtcc toeï te b?cbcn at bias / biatit ÏJP met fijn brem# 
26-SeP'- bigïjfbatniet aïïcatben^llbmtrad/ ïiiacr ooft bet üa# 
en 5. oa. jje / ataïïeb’ingefeten / ja ooft ïjem fdben 

metten <6acncfoaic / biftbjtté tn breefen en pcrtjftd ge# 
fïeït ïjabbe ban aïïcgabcr baïbren te gane / ja foo berre/ 
bat be feïbe boor be^ ^bmtrad^ ftoemfie tc |)obc ober# 
fcïjrecf / bat ïjp bp bie ban ber «§>tabt luab beïegert / en 
inforgenbanbepïaetfeteberïiefcn / tnitb bint bc feïbe 
banboïft/ fptjfeen munitie onberften loa^/ toaer af 

Byvoegefel van Authent. Stukken, 

ïjpfcöatïjcngcfïcrftt binbertbe/ begcerbe een beedij# 
fte birafte ober bic ban ber Irtaöt toteengcincinbe# 
berbett ban dften te bocnc / mi té bat bicïften ben <0ra# 

. bc batreftftenbe / bic ban ber $>taöt grootc rebene ïjaö# 
! ïy b‘lc' ben / e ban te bcöudjtcn bat fu boor ïjem gepïonbert en 

den Admi- Qualijft gcïjanbdt foubat luorben / bacr en bobat feg# 
rael van gatbe/ bat fp ban fuïftg bjaerfcïjoutuingen ïjabben/ 

f cn Dat men tot biat etnbcfcftcrftnccïjtcn aï ïjctmdtjft 
nt ’t iiafïccï befidïen foube / 3inögriijft bc ^bmirad 
ointcbcrïjueben ïjet quaet bat’er uit ïjabbe moegat 
boïgeu/ enïjemberfcftcrt ïjoubat/ bat’er niet af en 
toaé / na biat ïjp geen braerfeïjoutuinge bacr af en ïjab# 
be/ bdjoorbe met grooter oorfaften ben fdben &taöt 
ïjoitbere te bermanen/ bat ïjp ïjem niet at fottbe meren/ 
noefj mculn boïït innenanen (foo ïjp tin fierft genoeg 
ioaé om bepïaetfe te befdjermen) boor ben ttjtban 
ttoeeoftbrpbagen/ bat ïjp ïjem bp beticgcutc foube 
binbai/ enfp op aï gercfoïbeert ïjebben/ maeraïfoo 
bc ètabtïjoubrr / ten aenïjooren bier ban ber ilcïigieu 
anttooorbe/ bat inbien bc0cgcnte bacr en tuffen Ijan 
meer boifté fonbe / ïjp bteontfangmcnfonberbrrtreft 
boïbucicn foube ’t gene fp ïjem foube bebden/ ^»oo ftre 
gen be feïbe niet fonber teben fufftmacïjterbenftas m 

p. 199- 

j r. Oftob. f 
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barbittermge bat b’^bmirad/ boorftenöe ïjet begin 1568. 
bannieubjeonrufiennicten öorfte bertreftften/ maer p ,00 
bjaerfcïjoubc be£ eerfï be ïïegcntc/ be todfte ’t fdbe ter v' ~ 

gemeinber rufie nootïtjft binbenbe / bat ^tabtïjonbere 
baernabebaï/ ïjen fuffts te berfefteren / baer ncffcnLé 
fp fdbe ïjen ooft ontbiebeube/bat fp gebuerenbe ber corn# 
municaticn metten Hbmirad te ïjouben / aïbaer geen _ , . 
boïft fanben en foube s foo berre fp ban ïjenber fijben Ven Jande 
Öaifiiïïcïjtcïben/ braer uit men emmer bjdmcrfttbatRegente 
b’^tbmirad ’t fdbe boorfjoubrnbe / niet ban btenft cn7 0a°b- 
fijnbefieomteboïbLrengenbcn ïafi ïjem gegebat/ ge# 
baen en ïjeeft/ foo batïjp geenfinp' en ftan acïjterïjaeït 
toorbai ban bat propoefien metten Jitabtïjoubcrge# 
ïjouben/ en noeïj min ban bat ïjemïeetbra^ bat fijn 
broeber fnïften boor eenen ^tabtïjoubere ïjabbe gefto# 
ren/ toant ïjp fttïfté berfjadbe / ntetaïïem tenaenfien 
ban ben qttabe bicnfienbteïjpboenbebe/ maer meer 
mit£ fïjnber ongcfWtïjeit/ h en ooft ben foba’enbien# h by b^- 

fren bie be feïbe binnen ber ^tabt en in bat ilanbe ge# 
baen ïjabbe/ eer be faften foo berre toaren geftouien / aen den* 
i^oft té ontoaeracïjtig bat b’Ubmirad bat fdben oeit Admiraei 
ïjebbe berbaert/ maer tod ter contrarten geïjoïpen/ en 
berfierftt en beforgt bat men ïjan onberbanigtoate/gente 
ïjebbenbe ooft be l/tapiteinatban be ^tabt (jan boen 7. Sept. 
f toeeren /1 toaer uit be baïfcïjeit ban befen puncte / foo p- 201. 
toeï Oïijftt aïé ban aften ben anberen/ 23obat bien foo 1 B7d<* 
bamodjte b’^bmirad uit ftracïjtc ban fijnte commif# brÏÏén6'5 
firn / fuïfte en bergdtjfte btngen ben ^tabtïjoubece om 
betert toiïïe te bebeden / cn orbinerai / bie ïjem baer in 
bdjoorbe gdjoorig te toefen / tbiïbe ïjp emmert onber# 
banig 3ijn / be llcgcntc cn ïjeuten buneben ban commif# 
fïen / in ber buegenbatmcttcbcrtuonbcrenen toaé/ 
bat be <6jabe met tod te breben en toaé/ met fijnte 
toeigeringè/ in een faftc baer fïjnccjifêajeficitgbienfï 
foo grootcïtjft acne gelegen toa£/ foo bat ïjpmetgoe# 
ber oorfafte ïjem bermocïjte te bertoonen ïjet bangier 
baer ïjp be «^tabt / ïjet ïiafied/ be JBctfj/ en be (6eefie# 
ïijftïjeit in fïeïbe / en bat tuffcïjen ben betbe anber^ geen 
tuoorbeugetoeefiat jïjn / betogfen ooftftïeedtjftbeet# 
gen toaerfcïjoutoingcn bie be ^tabtbouberber 0egen#bfie^eynfl,a 
te baer af bebe. k van 26. 

23. ï)et ié tebertoonbaren boor bet baïfeb aenbjen# sept. 
gen ban totai be ]Bjocitreur oBatcracï onber be bdafrin# “ 
genban^oorniftïjeefïgefidt1 bat b’/Jtbmirad foube “1 Inden 
gefeet bebben cenigcïi iDebepnteecben aïbaer / bie bem“T3'art‘ 
tuaren ftomen blagen / boe fp ben foubat bjagat / aen#cc 
gaenbe ïjen preïnngen at bergaberingen / bat fp geenen “ p.zoz. 
brieben bat ban toegen ber tïegenteoft anbcregefon#cc 
bén / cn fottben geboorig 5bn / foo berre fp niet en fagen « 
ïjet teeftat ban ben jBrntce ban ^raaigien / ban ben/« 
oft ban bat <6raben ban Cgmont oft ffoogfiraten /« 
oft ban ben eenen ban ïjen/ toaer boor bP niet aïïeen 
at foube ontraben ïjebben be gdjoorfacmbeit ben tJo#« 
ntnft at ber lïegaitc toefiacnbe/ maer ooft op ben « 
ï?oogbeben misgrepen ; <6anerftt ïjet openbare ïue#^ 
gen ié / bie geen bertoe met allen beeft: enbe cn faï niet 
bïtjften bat b’3lbmtrad oeit fuïfte tooorben fjcb gefpro# d’£dl™- 
ften/ bet toare aen be <6ebcputcerbc banberaBcttj/^^f 
ban ber ïüdigten oft anbere (maer tod bat bp aïtijt ter teit van 

contrarienberftïeerbe/ niet tc totiïen boen banbdende Regen- 

itoeb fluiten/ fonber ftlccr bebd ban bc ïicgentc / toaerte alt'|l: 
af goebe getttigenifié fuïïat geben / foo tod aïïe be gene ft°a°nS 
bieïjp te <E5oornift beeft gebanbeït/ nïé foo Ode brie# 
ben bie bp ban baer aen bc Kegatte beeft gefebrebat/ 
ja ooft bc brieben bic bP na fijn bertreft aen bc ïètabt .. 
fanbt /m tat ctnbe fp fottben boat ’t gene be ^tabtljou# b“even11,0 
bere en bc ^ccretarié be ïa (Corre (bp be lïcgcntc acn dc 

baer gefonbat) met ben banbden / cn ban toegen beu# w«h en 
rer ïfoogbett ben bebeïen foubat / b’todft toeï berre an# r' 
beré betotjfï ban befe ïttegen inbout / bie todfte ooft foo van 26. 
gaicraïijftiégcfïdt/ bat na recïjt baer op niet en ié teoftob. 
ïettat nocbopaïïcnbentoon/ bie op fuift enbergeïg#P- -°3- 
fte confttfe / generale en niet gefpecifeerbe betiebtingen 
foube moegenbpgebrogt3bn/ ïjoc foubenooftb’anber 
^eerenbier genoemt bunnen bdafïcn ïjebben / bien 
ban ^oorniïi toaer na fp ben fottben ïjebbat tc re.gttïc# rDe,ver* 
ren/ na bim fp ban bén <§taetberfeïber^tabtgeendreVe- 

ftenmffeenbabbenï menten 
24- ©co? bet ïcfïc punet ber gefcïjiebatiffat bancc den Gra' 

sïDoornift toort b’^bmirad beïafi n ntrt grooten ongc#tc1vceetopse* 
ïtjft bat bp foube gefea ïjebben) bat inbien men fijnen a n In deit 

broeber 72 *«• 



Tot de Hülorie van P. Bor. 
J5<>8.»b^ocbcr in &paengien qiiatne te pouöen / pp noep 

55 50000. mannen te fijnen geboöe paööe om Dien te gaeu 
55 païen / baer fajti berïtïeerenbc (feetöe^iocureur) öat 

in fuïlften gebaïïe / pp ben üoninït foitbc gacnbcbecp; 
,5 ten in ^paengien / en fijnen Inaebece perïoffcn/ ö’toeïïï 

toaren toootöcn foo toeï Pan eenen bertoaenöcn aï£ 
5 quacttoiïïigen geefle / bacr boa? pp ooft be mi^baeb 
” üan gequetflcr Ifêajefleit begaen fouöe pebben 5 Poo?; 
53 toaer pet moeten töcï quaettoiïïiger geeflen 51jn/ bie 

fuïïïen Païfcpeöen foo ftoutcïijïi öcicen bpb?cngen tegen 
eenen foo getroutoen ©affaeï örë Üoninï$ / bie ooit fom 
bit Pcrtoc/ rebene oft fonbement 3pn / enbe en faïmen 
nemmermeer bePinben ben ^ömïraeï fuïïïe tooojöen te 
pebben gefp’olten / <Oob en toaS pu inöicntpöeboo? j 

pag.204. fijnen toocöa* nictbefoigt / maer aepte bien geïubbig 
öatppbp ben meefiec en binten befen onruflentoa^/ 

i By brie- a fjet $ ooit openbaer bat ö’2llömiraeï be macljt niet en1 
den Admi- &aM>? 0111 tot fulfteii cjPjPÏoicte ïjonbect mannen (top to* 
rael van ’ ten bie genoembe 50000) in ^paengien te b?engen/ foo 
20. Nov. öat pet perfierbe en ongefepibte ïuegenen 31'jn / en foo 

onoo?öcntïijb gefleït öat fpöe contrarie betopftnge en 
ontfcfjult 3tjn benemenbe / en baerom na ben notooren 
reepten tebertooipen / ooit en toa$ ö’^ömiracï noit foo 
bcptPeeröig / bat pp foo ongefonbeerbe p?opoefien een« 
fonbe gebarfjt (ton laten flaen gefpjoïten) Rebben. 

2-5. OMijfie ïoegen / ïicptbeeröfgpeit en ougcfcpib; 
peit too?t bePonben in een anber Perfierbe feit öe£ 

b in denJ3 Jpjfcacïs / baer bp ben <£5?aPe ïtoemt befcpnïöigenb Pan 
^o amc „bat pp ten puife Pan be $?tnccffe Pan «2fpinop fouöe 

„gefcet pebben/ bat/ in bien be lüonmït mrinöcmpet 
3lant met getoeït te bomen/ pp pem tetfiont Prjftig bui; 

„ fent mannen tegen fleïïen foiibe om pem te. toeereii/ 
toacr Doen pp fonbe ontöcbt pebben fijnen tueberfpam 
nmgen geefi / Pol Pan bei* mi^baeb Pan geqnetfier 
IBajefïeit öeSïtomnbS / toant men en faï nemmermeer 

p.205. bePinben bat be <6?abe fuïbe Paoojben peb gefp?oben/ 
iabïijbtbpfqnanttooojöe bat pp begeert Poo? oogen 

Tjebjogt te pebben bie pem fuïfto nafeet / ’t fcïPe opent; 
inden ïp ontbennenöe /c <£öob $ bit feit Peïe tegerieraïijb 

gefleït / fonöcr te Perbïecrcn tuanneer en in toien£ te; 
gentoooiöigpeit pu fuïbe pjopoeflcn fonbe gepouöcn 
ïjebben / fiiïbs bat ’t ftïPe 00b te PcrPjoipcn ii / Cnaï 
toacr ’t foo / bat b’^bmiraeï in ’t bouten / onber anber 
Pan befe o ft öergdijbe toooibcn pet mocïjt gefeet ïjeö; 
ben (be^ neen) foo en fonbe men niet bePinben / bat ïjg 
be fcïPe in bier Pttegcn oft tot fuïber meininge fonbe ge; 
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moeten pier 00b bien naem bfageit / foo bat Pjeinig te i 5 68. 
acfjteni»/ aï ecfibatöequaettoiïïige uit pen Pemjnig 
perte/ bomen pier be weldaden te noemen misdaden, & 
è contra, b’toelbfp oob in bit fiub toeï toonen / aïbaet 
b’Hbmiraeïbeïafitooit/ om bat pp tot 3Boo?mhge; 
toaer too?benbee bat eénige arbeiben om te^.Bmanb^ e By des 
(toefenbe ban benïanbe Pan^ournefi^jbe gemeinte op; ^dmiraeis 
roerig re maben en bie op te ruiben om met buïpe ban Van ’-on éi 
eenigcban5Boo?niben©aïencppn / b’Ulbbpe Pan u.sepk 
^dmanb te berbefirueren/onber pet bcltfei bat be Poo?f5. 
ütarbinacï ( bie pen feïPen baer ftbt gemaebtpabbe) 

l foo feer in ben paet toa£ / Cerfiont pem ter feïber pïaet; 
ifenpeeftgeponben/om’tfeïbete beïeten/ en bacr in 
te Poojbercn ben öienfi Pan ben ïtoninb / en te beletten 
be fepabe bep ïiarbinaepS / (bien^ goeben pp baer na aï; 
baer ooit peeftbefepubt Pan uitteeringen/en pet ïtrpg^; ' . . 
Poïli baer uit boen PertrcMten /f poetoeï be l^arbinaeï 
pem fuïlte toeïbaben met befen oPerPaïïingen foofraei den o®-: 
geïoont pecft)baer oob boenbe bomen eenige ban5Boo?; 19. 

ntb en ©aïencppn / om pembcöngeruffe gemeinte te e.n,van 
pcïpen fïiïïen / b’toeïb pp gebaen peeft / ert boben fniraei vai 
bien aïbaer toeber mgefieït ben getooonïpbcn öienfi / en 19- sePt. 
b’anber boen Pertrebben uitten ïterben en buiten pen p- 208. 
p?ebingenboenpouben (foo baer geenmibbeïentoa^ 
om bie te boen oppouben / toaednne pp oob tegen ben 
accojt Pan ben €beïen gebaen foubepebben) bacr op 
groote pcine gefleït pebbenbe / en op pet bottfie ge; 
feet / pp peeft bie pïaetfe en aïïc be intooonberen gefiiït/ 
in P?eöcn gebiogt en b’^bbne bepouben / Cn noep 
5pn fuïbe fijne groote bienfien / boo? pet befieben 
Pan ben geenen tot toienó Poo?beeï pp bie een^öeeïë ge; 
baenpeeft/ befcpuïbigt PoQ?m$öabenPangequetffcr 
Majefleit. #cp toat mt recptPcerbigpeit / toat een 
banbbaerpeit/ toat een bebenteniffe/en niet tegenfiaen; 
be oob bat be tïegente fijn panöeïinge Pan S». Smanbt 
afëöoen feer goet pePonben en gepjefen peeft- s 'Oob en 
faï men niet bePinben bat b’Ubmiraeï aïbaer pebbe ge; ;an 
pouben be p?opocfien bp ben f ifeaeï Perfiert / inaer aï; sept. ' 
ïeen öat pp pen peb Pooigepouben ’t gene metten Oöe - 
ïen Pa*b?agen toas' / en öat fp ïieben fuïï$ oob fouben 
moegen genieten / geïijb be Éegente toeïiet bat men 
aïom beë gaiieten moepte baer be pjebingen paöben 
getoeefi Poo? ben 23. ‘^tugufti / geïpb bie baer ban te 
Poren getoeefi paööen/tegen toeïbc Perb?ag pp oob aï^; 
boen niet bomen en moepte / mit^ pet feïPc Pp beBt^P- 2°9- 
gente alom in’tp?int geforiben ni Perbouöigttoaö h h By brk. 

gByheüi 
’ brieven 

fpjoben pebben / aï^ men pier bpb?engt / en aïtpt en; iiocp geraöcn en toaë te boene / aïs men aïom niet aï Re" ente' 
bonfien bat maer geacpt tooiöcn Poo? ïicptPeeröige 
Pïiegenbe tooojben / uitgefpjoben in pacfiigpeit / oft 
pem Pan anberen queïïingcn / gepafpjt $pnbe / baer na 
geen anber öact om bat te Poïb?engen gePoïgt en fouöe 
3pn / be^ pp oob geen tuiööeï notp macht en paböe in 
berbuegen/ bat na reept baer geen firaffe op en fonbe 
Pallen / te meer / bat aïïe öeó dB?aPen toerben betoouen 
opentïpb fijn contrarie meininge. 

26. 3Be feïPc ^bmiraeï tooit noep Peïafi / d bat pp 
p. 206. tot <§. Wmanbé aen Perfcpeiöen Pp pem gebomen 3pn; 

d’Admi-^öe/ fonbePerbïeertpebben/ bat fp moepten ïePenna 
amv5C5, be geruftpeit penber confcientien / foo fp foüben goet 

van sy „ binben/ (aï oft aïïe <6oöïtjbc en be menfcpeïijbe rei 
Amand uit paöben / fectöefbfcacï) ja bat pp aïbaer bp 
£°t Pd°s 55 ftaööe boen bomen eenen ^jpojract totten toeïbeii pp in 
Kar'di-es „ bptoefen Pan anbere foube gefeet pebben / bat fp fouben 
naels be-)3 inPjebenïePen/ b’ecne religie inetter anbere / en öat 
ho“den- „beoêffeninge ban beibe ben reïigien toegeïaten toap/ 

en^ÖaïPcn in fommige puntten bic pp Pcrbïccröe / en 
bat pppcm/onberpouöenöe pet compiomis (bit51311 

’Tjne toooibcn) fouöe tegen cïben befepubben / toaer 
55 uit pp feèt te Pdïgen bat b’^tbmiraeï onbepoo’ïijben 
”fuïbni oobof peeft gegcbni / pet compiomis geappio; 
v beert en Perfebertpeit gegePeu tot bebèfiinge bertfa? 
”menfpanninge/ bacr boot PetPaïïenöc in be mipöact 
” Pan gequeïfier .ïlBajcfieit. 

©00?toacr bit crimen lïefse Majeftaris peeft pier at; 
bfitp genoeg om in aïïe befe beïafiingen te bienen / en in 
bien men ’tfdbe ober aïaïfooluttrcbben toiït/ menen 
faï ïiautoeïijbs mipbaben Pinben / bie men baer op niet 
en faï bunnen trebben / noep perfoonen bie baer af Pm 
fuïïen bïpPen / toant pet minfie Pïiegenbe tooott oft 
ïicptPeeröige öaet/.fïjn pier aï boofc ftubbni / ixfx< 

p.207. Majeftatis, bat meerit/ feer goebegetroutoe Dienfïen 
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in roa*cn fleïïen en toiïöe. iBetten .ïBinifler aïbaer en in sèpt. erf 
paböe b’^]bmiraeï oob geen anber toomden / ban bat t-y denge. 
pppembermacnöe bat pp’tfeïbe berbiag niet te Put; 
ten en ginb/en pem fiiï piefbe/niet foebenbe ban aïom be kens. 
gemeineruffe te Poo?öeren en gocöco?benteflcïïen m 
anber^ en fë ’er niet gefcpict / geïpb oob be fifcaeï niet 
bp en b?engt / ban om met een confufe gena*aïiteit in 
petquaöe te beöieben/ > öeë opreeptigen ïfcercn ge; i ïn den 
troutoe bienfien/ foo pp oob feïber te reepte bebïaegt / y4;en "• 
ja bonien befe afgunflige pem opïeggen / bat pp mit^ Ci 
be boo^pdtöe^tpfö peeft geboogt/’t gene öat be tle; 
gente tobbe aïom toegeïaten pebben. <§oo bat fnöaer 
bp bomen te befcpuïöigcn be feïPe ilegente / bie baer na 
noep brnooïsigt is getoeefi / bien Pan ber reïigien tot 
^toomib biceöerc faben toe te ïaten k foo gefret id / k bydea 
Poojtoaa* petiS een groote quaetpeit / bat men ben 
lïömirad boemt befcpuïöigcn / om bat pp niet eenen Laturre. 

man bp pem pebbenbe ber gePiapenöcr oproeriger ge; 
meinteöep?ebingertte^oo?nib peeft toegeïaten/ en 
öat men in ben ff eere Pan cf)o?carmrS aï goet Pint bat 
pp ïangen tijt baer na in ber friPer flabt met macïjt Pan p-21 o. 
Poïbe geboiiicn toefenbe / en be gemeinte peeïonttoa; -1 
pent 5ouöc be fcïPe p?ebingen aïbaer toegeïaten peeft. 1 ge ^n* 

28. Bengaenbe öat be Ififcaeï ben d3?aPe peeft toiï; jan. if67. 
ïen befepnïbigen /m bat pp met anberen ben ïfeere ban “ Fek 
25icbcroöe foube pebben geraben / bat po ber tlegeuteccHf/e; 
foube gaeu p|efenfereu rcquefle / ten enibe fp aïïe pet “ nreder<> 
ertraojbinaui^ Poïb Pan 'uapenen fcuöe bafferen en cï;a de en 
Pen ïaten ïepen in be oeffeningefjnre reïigien / en in- “ r,:Leia,{ 
gePaÏÏe ban toeigeringe / bat men anber oo?ben baer in « n^aei * 
fouöe fleïïen / befouberePoo? bic ban Baïcneptjn / op “niet. 
öat fp ontïafl toerben / ^eggenbe ’t feïbe abPijp en Per;« m In 
bont te toefen een toeöerfpannigpeit tegen ben ïüoninït. cc aictn 49’ 

^it $ een Païfcpe Perfierbe ïuegen geïpb aïïe öc an; 
(K) 3 Pere/ 



78 Byyoecrfel van Autherit. Stukken, 
1,<68. bete / en men faï niet bcbinbat (gelijk ook D’2£bniiracï, 

’t feïbe antiuoorbcnDe ontkent/) bat ïjn oitbenI|cerc 
ban 23reDcrobc tact oft abbijS gegebcn kerft / om te 
ïgo'jc / oft t’tünttuerpen/ oft tc /BrucfTcï te retfen / om! 
ober tc gebat Dc requefte bic De jflfcuri feet / mate tod 
is luacr / bat kent / (om ander particuliere faken in fijn 
anttuoojöc beraadt /) gekomen torfaibc tot 23reba / 
en krank liggende/ be $eere ban 23reDcroDe fijnen iucg 

pag 211. £aci, 0*ücl. ^ |iomc}1 nemen/ om te reffen tc ï?obc / cn 
ber tirgcntc boïöoeninge tc geben op ’t gene fp aen kern 
gcfohbai cn gefrijreben kabbe / fooïjnfctbe/ b’iueïk be 
fHömiraeï niet quact en bant / na bien mm foo bram 
bcïijkban ijem fprak / fonber kent boorberc fijnte faken 
tc ntoepen / gelijk kp ook korts bact na aiïccn na kuis 
rcisbe ban bact kp komen ims / mits tnriken ïjp om 
gcïjonbcn is getoet ft tc berantinoorben ijet feit bes ïf>cc= 
ren ban 23rebctoDcn oft’t gene be fcïbe bact na mette 
ïiegente oft anbete macf) gchanbeït kebben / ook cn 
berfract men niet / inat be jf ifcacï Ijier tukt feggen ban 
cenig beröant oft anbete ïf teren / tnant baet noit ge> 
fpjoken oft grijanDeït cn inert ban cenig berbont / cnöe 
cn bonben ijen tc Breön ten trjöc aïS be ijccrc ban 
S3?eberobe bact ober quant / geen anbete ïDccrcn / (bo# 
ben ben ïbccrat pknee bic op fijn ïjuis iuaS) batibe 
flömiraeï met fijnen ftnaget ben Brabe ban Auenac / 
be inrikc met fjcin aïbact* tuaS gekomen om ïjen partje 
cuïiete faken metten fcïben Prince tc ïjanbeïen / bekah 
ben bat ter tujjïen fp aïbact tuaren/ bact boor ecneit 
naef)t ban 'Jïntitierpen quant bc <0rabc ban Hoogfïca* 
fïen/ (metten penfionati^ bet feïbcr Jbtabt/ bpber 

F*212- ïDétkgefonbm) om ben ïfeete f^ince te bidden/ te 
tuiden öaefïcn fijn iucbctkcetcn binnen lïuttnerpni/ 
(inefenbe een §tabt ban fijnen ïaflc) out aïïegocbe 
oorden baet te fMeu / €nbe boorfekreben (Brabc ban 
#jogfïraten ook / om ben Brabe ban puenat te bib# 
bentötCompete/ nt om fijn kint tec öoope tc keffen 
binnen Hluttuerpen / niet tenen berfuekenbcbaillb* 
initaeï bat hp metten gefrifekap tuiïDc komen / bies kp 
fijn oufcïjult bebe mit£ fijnber ftekten / bit is bet bet 
bont en be confpitatie bief aïbact gebcurbe/ baet be 
Jfifcaeïbem af beroemt / bic ook niet boorDcrc binben 
oft beiuijfen cn faï. Ban gcïijken en tueet men ook niet 
batt inat onntfïen kP iuiït feggen / bat tot Hluttuerpen 
aïSöocn fouben geiuccfl jtjn / (Iniïïenbe baet boor ccim 
ge betine gebat ben abbijfc bat kP feet beu peete ban 
23,’tbetobc gegebcn te sijn / om bent baet binnen te 
binben) (Bemerkt men niet en faï bebinben / bat boen 
ter tijt aïbact meer onntfïen / ja noeb niet foo beïc eu 
inamt aïS boor cn na / bebaïben bat boïgcnbc ben aa 
corbe gemaekt metten Abelen / cn ben Probïfiondcn 
bcröragnt / aïbact gefteït / be prekingen aïbact / ge= 
ïijk eïbeté/ geöoogt inerben / btetmebc ïatenbebattn 

p- 21 r bitpimet/ nabien be on\uaa‘ïjcit cn ongefonbeertbeit 
ban bint genoeg beinefen iS. 

d’Admi- 28. lonten ïui.i tot ’ct beïafltngeii bic ör jpifcacï ben 
ue\e,a <B?abe t’onreeitte opïeet a acngaenbe Die ban Ba« 
der fa-em ïcïicï)!)!! / u’tüdk is öc ïcflc pjoict ban fijitbct tirfjt / 
ken van 55 ^>eggenöe:bat ten tijde be feïbe ,^tadt tcbeï iuaS/ö’^b^ 
vaten- » ntttaéï ben (Bebcpnteetben ban ben ^eetatifen bet fek 

55 bet J)tabt rabc / bat fp niet cn fottben reifett bn ben 
moeif. ” ïpecrcn ban jSorcatmcS ( bc iucïkc ïafl ïjaböe / oin tc- 
a in den” gen fjCSt ïuebctfpantligï)cit teboorfien / en op een ander 

6r. 62. «-rijt, bat kotifïen fp üocïj d^p.bjekcntegengeïjonbcu/ 
s' ai‘1 ” ï)ct iuate genoeg / én bat fn ken bd)ooLrbcn tc teeeten / 

»ïn bien men ïjen bcfpjingen iuiïbc/ en noch eens , 
Dat fi; op ï]cn ïjoebe #1 / en goebe iuacïjt konden fom 

« ben én bat cïk brnïfjk niorijtc ïeben na bc gcrufröcit 
»fijnte confciencien/ tot bat niet abbqfe ban be (Bene# 
r; raïe Staten anöetS foube bjefen befloten /iuacnmtc kp 
.0 betgeten foube kebben / fijn eere en beu Dicnfï bic ku 
„ fijnte .üBajefleitfckuïbjg iuaS / eu genoeg beckïectttc 
53 ïjoiibcti niet Die ban öaïeneïjijn/ en bat kp niet en fock^ 
5, te ban bat ken iuebetfpannigkcit iuicS / bact boor fp 

ook gekeftiuetben I ÜVt feïbe fleïïcubc fret ougefekik? 
tcïfjk én met ccncongcfoitbeetbegettcraliteit. 

p. 214. (Op aïïe befe Driafïtngcn/ iuort met een iuaort geant^ 
iuoort / bat ’et anbctS niet nt 31311 ban baïfckc berfterbe 
faken/ bact ncmmctmect net af blijken faï/ ja ook niet 
acngaenbe ben Bcetr ban 33orrarmeS / bat be cBrabe 
oeit bien batt Balntckiju ïjeb gerabat nietten fribeit ut 
aektcföenken tc komen / utact iucï ter contrarien/ Dat/ 

foo iuannccrkp bic fprak / ben fcïben aïtijt bermaent 1 >68. 
keeft / bat fn met kent beijoorben tc oberkomen / ja 
bat ï)P tot bint ciuöc ook gefekreben keeft ant öc 
23onbtgenootcnDictcBaïcncktjnbarcn / b at kabbe b B>' bri=» 
groote rebene / bat kp begeerbe / bat fi; bcröragcn teer* den Ad- 

ben/ op bat fijn ïjanbeïinge tc doornik foube ïicktcr mkaei va» 

batïcn/ geïjjk bic ttucc ftcöcn niet ibpe ban ben anbe^21 sept. 
rengeïcgcttni5!jtt/ turi mack iuaer^tjn/ in’tbegim fV?- 
feï bat kp tc doornik quant / en aïfoo langen tijt I eer 
Die ban Baïatekfjn tcbeï betkïeetc inerben (iuebet tc 
reekte of t’ontccktc cn ioiiïcn iup fjicr niet meten) be 
2fibmirari betflaenöe bat be (Bcbcputeerbc ban Baïats 
ritiju iurigeröen te gaene teïlametijk bn ben ifcetc ban 
£fiiojcatmcS (fonber bat kp tuifle De rebene / iuaerom) 
gefret macf)kebben/ bat fp ban kennen toegankfom - 
ben moegen nemen aen bc riegnite «Bcneraïc / bacc 
emmert geen quaet kt gelegen cn InaS. Mao iuie ook p. 215. 
be moeite iuiït j temen ban be^ goebe ïtecrcn eigen ant> 
iuooröe c teïefctt/ ïjp faï aïbact in ’t breebe fijn om c In den 

feknït op bit piuict bcrkïecrt binben/ en bat ban aïïef?1-62- en 

ket geene kier bp brogt cn geforkt iuort / niet met aken 3 ■art’ 
eniS/ ja bat kp ïjem niet met aken metten faken ban 
Baïenckijnenkeeft gemoeit/ kebbenbe kern / gcöuc- 
renbeben tijt ktuöer fiuarigkcbcn / grijoubai berre 
ban bact op fijn kuis te ÏBeectl) / bekaïben bat kP ee^ 
nenbagi^ gekomen tot ^ntkoing/ om tc heften fijn^ 
brocbcrS kinbt/ ter tueïker trjt kp ccrfl Dep kaorbe ber^ 
manen / at iuas foo berre ban op tc riubnt be geene Die 
kern aïöaer qnamen binben / bat kp ken ter contrarie 
bermaenbe/ bat fp in aïre ftiïïigkeit ken kouöen fouben/ 
en men en fhï niet bebinben bat b’ imirari ïjen iet am 
berp gefret oft oeit opgeruibt keeft tot emige toeber# 
fpannigkeit/ maer iucï bat kP gebtatfekt keefï / Datfp 
mockteniuriberbragenenin gocöcn bertrouinm mee 
kennen boorfckrebenBoubmteurbtefen/ ben turiken 
men ïaet berantiuoorben be faken ban Baïenckrjn / 
maer iS turi ongefonbccit / bat nteit ’t feïUe fockt epten 
Ubmiraeï öre kern DeS noit en keeft onberiuonben / * 
boorberöan bat kp (tertufjïen kp te doornik iuaS > p. 216. 
fockte/ fekreef en begeerbe Dat keu onntfïen moekten 
ter fliïkgkrit gebragt tuefen / ten öienfl ban ben ïto# 
nink J cn ïuribaren ban ben HanDc / maer breebereofit 
totanberc mrinitige geenfinS / a! feet be j-ifeari an? 
ba*S / maer met foo fïeckten fonbamente gelijk kp aïïe 
fijn anbere feiten bpgebrogt keeft. 

ïftermcöekoopat iup be^ 2IDmirari£ontfli)t!Ïfgc* ’t siotea 
noegfainriijk tc kebben beinefen / ook ket getueït cn ombort ^r- 
gekjkdat mni ïjern keeft gcbaen/ kïeerïtjk getoont/d^r m 
en aïïe bic puntten bie fijn afgunfïige bp ken baïfcke en antwooc-' 
geforijte beticktnige kebben bpge&rogt/ iueï berant^nge. 
iuoort/ in ber buegen dat iup meuten batrikerïijkfoo 
ïutteï fbjacigkebenfaïmaken/ ban ben ïbret Hbmi^ 
racï ontïafl cn ontfckuïöig te kouben / aïS batt be boofc 
keit/ onrecktcngetoritbeSïlcrtogen ban Hilbc/ öeS 
ïiarbinacïS ban «Branbriïe rit anbere quabe misgrm 
pers’ ober öeSjüoninkSï^oogkeit/en tprannigeba-bmm 
kers ber gceber ïatibat en getrouiucr onberfaten ban 
fijnte JBaicfleit/ te beïaflett en feknït tc gebot / <Bn 
bat ’ct onbet aïïe bekriafïingen / ook ket mutftc puncfc= 
ken niet cu 5p.gcbïcbnt / bacr af begoctiuiïïigcllefcr 
nork cenig acktctbenken foube kunnen kebben/ oft p- 217. 
knn niet ganfTriijk uoïbaen binben / mart bat ter con? 
tranen kp befe tegeniuoorbige betantiuooröinge turi 
oba:fienkebbenbe/ faï bebonben kebben bact bpboh 
komcïijk beinefen tc 5tjne/ nietaïïeen/ be onbcjjotm 
ïrjkkeit/ ongerecktigkeit en nietkeit foo ban bet arm 
taflmge eu gcbankenifle / aïs ban ben recktboorbcrim 
gen / bonraffen en erecutien / bp iuegen ban feite/ 
t’oitgrik'ke tegen ben petföon beS ïfceten ^bmitariS / 
boortgeflrit: maer ook bc optecktigïjcit/ gettouiuïgs 
keit/ at goetkettigkeit/ baa* ntebe kpgeïjanbeït en d:Bybric. 
in ccncn foo optocrigm en forgdijken tijbe / bat ïio- ven van 

nink en bat Manbc feet bteï gebient keeft: ook aen- dén Ad- 

gaatbe aïïcn bat farm / pnneten en propoeflat in fijm f3* 
betbeticktingat betkarit/aunbien ket metaï toegc^ kóó.Pe« 
gaat at iS / foo ’t fijn jBajefïcit geernc kabbe gefiat/ by den If- 

bat niet aïïeene be Hbtnitaeï / mart ook bc Begente en fte!1,brie' 
aïïe anbete / d beöiuongen en gefartfeert geiueeft 51311 / braven 
cn kebben moeten tukken en nalaten bm geiucïöe bes van Eg- 

tijtS at begcctee bes optoetigat boïkS / om beters IrtiB »ont 
ïe/ mout bïoetftortingeu/luïautfcïjc oorlogen/ toe-('rgnu' 

taflmgm 



' Tot de Hiftorie van P. Bör. 
i *68. tafïingen Dcc gcbuerat / bermoojbingcn Dcc OBcefïriij; 
pag.218. fit/ dootfïagingcndcr Magifïraten / bettoticfïtngat 
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fiebbende grfjad middel noefi macfit om tc tocbcrfïacn 
Den genen DcSaïdacrtoegeftomen t'S/ Dooj Den oo^fa# 

a By des Dcc Steden / en Dnifent andere quaDen Daer dooi te ber 
Adiniratis fiueden /a ja ooit om bom den itoniuft en t’fïjnbecge 
van Tio ,fi°tofatmficit ten fUUufii land te befiouDen. <&olt niet 

'21. Sept. 
10. Oft. _ _ _ 

*?• 2s- ften Jboottfïcïïcn en uieütoigfieden/ bobcVt in ’t bet 
2o°vian66' fiat! Der (aften ban Den Jkcbccïanbcn bcrmaeitt /b en 
5. Martii. Datalmctgoedcatoprccfitemciningecn begeerte ban 
cnii.May.öcniftomnïtenDcn 3lanDcn Dienfi te boette/ <§>00 Dat 
i;b7r>ac ‘b öcn $trfoon / boomemett oft feiten DeS ^dmirariS 
men kfe niet en ftunneu pïactfe ïjcübcn oft fïaDt geijpett ecttigcu 
Doven van ban Den brjf misdaden berfiaeït in Dei* fccc onreefibeer; 
fie" hihd öiger bcrooibcïingc boojfcfijeben en in fien begrijpende 
af ntouene alle Dt punctai daer fip mede beïafl toon / baant cnmen 
29. 1. ladie Majeftatis niet gejfin en ftan / Daer De betiefitee 

staende piet en fieeft fietoefen noefi ftïeecïfift getoont De quaDe 
inde" ntcininge en booS boogtenten ban Den befcfiuïdigden / 
71.72. en noefi cnmen rebeJiioms, ïjet en jp Dat De beftïagec toet 
7s- Wade. opcntïijït fjcb doen öïijfxcn Dat de betiefite cetttge feitïtf 

2- ftctoebccfpanmgficit geDacn fiebfte tegen De tf oogfictt 
at fïaet ban Dat <0berficccc en ban Den 3lanbe / (ban 

p. 2 ip. aïlcn toeïften puntten / niet met aïïen tegen Den J|ecee 
SCbmirari en iS tnettee toaerficit en met fönbatncnte 
bcrftïeccten min getoont/ tnaer toel opentïfjftficeïde 

3‘ contrarie) ?CengacnDe ooft De beef teedet’famcnfpan? 
ntnge / berbondt / beranberen/misgrijpen en i|oog; 
fiat / ecfï foo bene ban Dat pet DeS foude toefen ge* 
toont / Dat ooït niet Dacr af en $p bafïeïtjfc en befefieede* 

q' lijft gefeet oftbpfyocfit; <6riijft ooft niet en $ ban Dat 
D’EDmirarf foïtde Den 23onDtgcnootcn boojgcfïaen / 

ï- Die befcfinbt oft fien gunfïe getoont fiebb en; Cn boo? 
foobeïefietaengaet/ sfin getrontbeneerlïigfieDcn/en 
obergroote Dienfïen gedacn te 3Boomtft en elders/ Die 
geïooben top foo toeï berïtïeert te fiebben / Dat riftetïijft 
fiem faï bertoondect binden / fioe Dat men foo onbe* 
fcfiaemt fieeft ïtunnen gc5tjn / Dat men fiem om fuïften 
tueïDaDen fieeft befcfiuïDigt en foo to?eet Dat men in fïe- 
De ban gcocte bergribtnge fiem fieeft aengeDaen De 

!De aen- DOODt. 
fciedinge ^etoeïfte uitten redenen booj berfiaeït fiem oft Den 
totbewa- qjnen niet at ïtart geïtomen tot eettige fefianDe oft bet* 
des^Admi totjtingc/ tnaer eer toe een onfïerffeïnïte cere en memos 
raeis goe- vit / en befioott fijnen pecfooti gefteït en genoemtte 
den name. tnojben onder foo beïe andere groote perfonnagien Die 
p. 220. om fien tbeïDaDen en bjomc feiten / in fïcDe batiDanït# 

bare beftenteniffe / fiebben geboeït De berboïgingen 
fienDerafgunfïige/ en geleden De tuieetfieDen Der tp? 
rannen/ (onder Dat fijnen goeden name en fameDaer 
boot eenigfinS geqnetfï oft berïtott / maec toeï becs 
fieben en groot geaefit ïtatt getoo2den / ^fter ooït ee- 
nigequaettoiïïigeDen feïben noefi toiïde ïafferen/ Den 
oberïeDen blameren / en fian oermeten te fiouDcn 
fïaenDedat fip miSDaen fiaDDe/ top fiouDen ons toeï 
berfeïtert Dat me ©toutocn / fijn JBeDutoe en .JlBoeDer/ 
mitsgaders fijne andere Jureren / totettDen / maegen 
otbertoanten/ fjnccrcfoo befiert fiebben/ Dat fp in 
geenen geboefte 51311 en fulïen ban De feïbetebefcfiuD? 
Den at beranttoooiDen boot De ïtcifcrïijïte iBajefïeit en 
Den ^tateban Den Ötjfte (DieSfipeen <©?abeenHet 
toaS) oft booj ’tidooft en Hapitteï ban Der €>oiDett 
DeS<éuïDen ©ïieS (DieS fip een fiiDDer toaS) oft booi 
aïïen anderen finten / tfoben en «Berccfiten/ com¬ 
petente en niet fufpccte noefi partijdig toefeiiDc. ©oo?t 
bidden ï©p Den ^iïmogenDen<6oD/ Dat fip Den goeden 
iüoninït fiaefï toiï berïicfiten / op Dat fip eenS / ban fiem 

p. 221. jagende Defe fijne qnaDe DinterS en baïfcfie aenbjem 
gerS/macfi bornai ter ïtenniffe ban Der toaerficit Der ge^ 
fcfiieDec Dingen en ooït Der getroutoer DaDat en opreefi- 
tigerdïenfïen/ foo toeï DeS booifcfiiebctt ïfeec?tdini- 
caeïS/ aïS ban meer andere fijne getrotttoe ©afaïïen en 
toaeracfitige Dteneeren/ DieomfientoeïDaDen fiebben 
te lijden gefiaDt oft noefi tegentooojDcïijït lijdende jijn. 

Gen. 4. Deftemme dijns broeders bloet roept totmy 
van deraerden. 

Hier op 'volghdc De Belaftingen opgeleit den Grave I j68. 
van Hoorne by den Procureur Generael en d’eigene 
Antwoorde des Graven van Hoorne op de ticht hem 
gedaen by den Procureur Generael, die iuy hier ach¬ 

ter laten om dat defe twee Schriften by Bcr in’t IV. boek 

p. 190.(135.; enp. 195(139.; morden gevonden. p_ ^ ^ 

Extracten uitten brieve by deh Heeren den Prince 
van Orangieri en de Graven van Egmont en Hoor- 1.28. (20) 

ne, gefonden aen den Konink in Spangien , den AIIè dele 
ii.Meerti^.acngaende devreefe daer’tLant in 
ftont door den Kardinael. dienen tot 

H P F R F bewijs der 
tl ü t R ü) voorgaen- 

\I/H 5tjn (eer Diocbc Dat top niet langer beiden en ïmWVoor. 
vv ïtunnen ban utocr H^ajcfïeit te toacrfcfioutoen ding eik 

’t gene top om beters toiïïe ïatig fiebben berftoegcn/°p ’tbladt 
omtottermenigbuïDigfieit ban utocn grooteti falten / decrknaantop 
niettebnegen fietbeïetban Defa: onfec bertooningen. geftelt. 
Maer den merKelijken ondieniEdien onsivvijgen uwer Fol.83.84. 

Majeïleitongetwijffeltmochte bybrengen en de waer- Sr. 86.87. 

fchijnlijke bederfFeniflè der faken uwer landen balt fict'88- 
toaettS ober / béDtoongen onS ’t fcïbe niet ïangcr te 
herbergen/ maerteïtatnen te geben/ en tttocr 3iDa- 
jefïeit reefit uite te berltïeeren Den oozfpionït ban Dcfen 
Dangiere/ D’toeïït onS Doet betfioopat Dat De fcïbe Defe 
onfe toaeracfitige en ongepaffide toaerfcfionminge faï p. 364, 
aennemat in aïre goedcrticrenfieit en goeder beïtentes 
ntffe boïgatDe Den pbic Dien top t’f jnen Dienfte fiebben/ 
Den toeïïten onS Doet ntocr JDajeftcit ootmoeDelfiït bid? 
Den onS te toiïlen bergeben Dat top in falten ban foo 
grootengetoiefite/ foolact utocr JDajcfieit icrfïober; 
fcfiHjben/ D’toelït iS i|eere / DatDeingcfetene banficc* 
toaertober/ ja toel ober beïe ban Den gefcfitïtfrctt / foo 
toannecr fp ïtomen te bepeifen De groote auctoriteit Die 
De ïitai’Dinacï ban <6?anbeïïc fieeft ober De falten ban 
DefenïanDen/ tocïtnerlteïijlt bebroeden / Dat De maffe 
ban Den affairen ban fiem iS fiangende/ toeïïte perfuafe 
foo bafï in Den fierten ban utoer jBajefïett ^nderfaten 
ban fiertoaerts ober / en ooït ban onS (D’toeïït top 
ntocr Majeficit niet en toiïlen herbergen) iS getoojteït/ 
Dat men niet en Deire berfioopeit / ban Die emmermeer 
te ontgeben / geduerende 5jjn jegentooo|Digficit; IBitS 
Den toeïïten ffeere / top fulïte utoe ©afalïen aïS utoe 
IDajefïeit onS Kent ((onder fiier te toiïlen betfiaïen De 
gctoiïïigfieitDaermcDctopuaïtijt gcDient fiebben) De 
feïbe in aller ootmocDigfieit bidden/ Dat fiembeïiebete 
oberïeggen fioe fccre (ïjtten Dienfre Daer aene iS gelegen/ 
Dat tegen fuïften generalat mcfcontcntemait beefett 
tocrDc. 23oben Dien foo tnacfi utoe iBajefïeit fienr toeï p- 
berfeïtert fiouDen / Dat foo lange De ïiaröinaeïficton= 
Dertoint Der affairen ban fiertoaerts ober fiebben faï/ 
utoer IBajefïcitS falten aïfiier nemmermeec foo toeï en 
fulïen gacn / aïS De fcïbe ett ooft top toenfefien / om Dat 
fip foo fcer in Den fiaet ban alïe Der toereït iS / IBitS Den 
tórifteti Heece/ iitdicn utoe JBajefïeit begeert ’ttoef 
baren Defër standen / ett De booiDernifje fjttDcr faïten/ 
mitSgaDerSteberfiueDeuaïïe ottrufïc/ foo biDDett top 
ii anDertoerben Daer in te beef en. <£nbe ett DeDe De aat' 
fïaenDe bieefe Die onS metgrootenongcïuftftcn Djcigt 
inDien utoe ilBajefïeit bertreftt Daer tnne remedie te (lel¬ 
len/ topenfouDenonSniet berbooiDcrt fiebben utoer 
IBajefïeit Daeraf aïfoo fierteïijft te fcfinjbeit; JHacr 
boo?toaer l^eere De fafte at ftan geen langer bcrtccft oft 
berbcrgatïfiDat/ .ïlBttS Den toeïften top u bidden ons 
geïoobe te toiïïen gebat / in Defe fafte Diebanfoogroo- 
tengetoicfiteiS/ foo betce top ocit berbicut fiebben Dat 
ntoefBajefïeit onS ceitigfuS geïoobe. <D’toelftdoat^ 
De faï utoe .ïlBajcfïeit fcfioutoen brie groote attgriuftften 
Dier boot oogen fefiijnen / D’toeïft De oojfaftc iS gctocefï/ 
Dat beïe ban Deit p?inapaeïfïcn ^ccrctt (lafïfiebbenDc 
ban dBoubemcmcntc ett andere) ban Dcfen ïanDe / fieb^ 
ben geraden / en feer nooteïtjft gebonden dat men uwer p. 366. 
Majefteit het inhouden van deler vertooninge foude te 
kennen geven. Cn indiett-ntoer fDajefïeit Dacrinne bp 
Denboojfj.toegeniet en berilet/ iS gefefiapat Dat De 
beberffeniffc utoer Handen daer uit boïgett faï. <£it ter 

en oordeelt oft en wreekt ghy niet onfe bloet; 
den genen die op ter aerden woonen. 

van ondo:Danigenenfeergetotïïigen Dienaren tot rufïe en 
toribacenfijnreÏanDe/ Dan alïe De frifie te ontpaeten 

om 



By voegefel van Authent. Stukken 80 
£568. om tenen aïïcate te gamegai / bopen top/ bat’t fdbe 

quact booj utoa toijsbat ca$ gebetat toefenbc / De 
fahen ban batoaats oba metta trjt foo goeDen booit* 
ganh nemen fiiïlcn / <©at titoe fBajeffeit faï getoaa 
toojDen De bnicïjten ban öefa baanbaingc/ en De 
goctbertigbat Die top aïïcgaba / en ooh fijn Staten en 
onDafatcn/ jnnDjagenbe tot fijnen Diatffe/ boojbe* 
cingeengrodtbeit Jiabicn ooït top aïïegaDer toeï ge^ 
parit jijn ban me ©joutoe / ban Da todha top ons niet 
en hunnen Dan gcootdijh bdoben. <£n ten einDeutoe 
tï©ajcffeitbao?ingeben ban anDaen/ nia en baihe / 
Dat ton Defc batooninge 5ijn DoenDe uit eenig onfe eet; 

ïoi. 76 77- giaigbeit oft om onS eigen nuttigfjeit; Soo bidden wy 
dat uwe Majefteit ons wil verlaten van den ftaet van 

p. 367. den Rade, indien’themgoetdunkt, toant OllS Étl 
Foi- 97- imnfet niet gaaDen / nocb boot Dm Dienf! ban utoet 
-ioi-m, ^ajC^at / narij om oiifcr reputatien / Dat top langer 

in Den fcïbert ©acDt tiïijbcn / bdibnibe foo quaöen ge* 
imegcn ban Den RarDinad. 

Cintdp bom ’t flot ban Defcn / foo biDDen top utoa 
JBajcfïrit fcec obtmoeDeïrjh Dat ï)em bdiebe Defc onfe 
bertooninge in ’t goebe te nemen en te geïooben Dat fp 
aïïeenïijh bomt uitten grooten pba Dien top bebben 
ten Dienff ban utoerlBajcffcit/ en om onfen flaet en 
eeDe genoeg te Docne/ €>p Dat 00b utoe JiBajeff cit onS 
namadjS/ oft Daa eenig qnaet af toequame/niaen 
fouDe mogen te laffe leggen / Dat top’t feïbe niet en 
babben boojhomen en getoacrfcbout. 

Nutner. 4. Extraóten uitten brieve dien de voorgenoemde Heeren 

*3i9 (jo) aen Koninklijke Majefteit op fijnen voorgaen- 
" ‘ den fchrijven hebben gefonden den negenencvvin- 

tigftenjulii. 1563. 

MEER E, 
p. 368. w^fjebbenmetgrootm berlangen/ n« bia maen* 

v ben batoacljt De refoïutie Die utoec JlBajeffelt fou* 
Debelicbentenemen/ en onS te ontbieDen op ’t gene 
top tot fijnen Dienffe en t’onfa ontïaffingc Da feïba 

-foi 84 S?. paöDni gefdjjcöcn Den jej*Dag ban JBeerte leffïeDen / 
86.87.88. mct paffe hope Dat u .llBajeffeit Daa op fnïhS fonDe let- 
*Jo~’9J’ ten aïS öc falie boeg De tufte / cenigfjcit at toeïbarcn De# 

fa fijnte HaiiDe / fê becijciffrfienDe / toacr op top om 
ïangSbebbenontfangenDnt bjiefDie utoajBajcffeit 
fjeeft belieft onS te fcffêijben Den feffen 3luuii / dien wy 
hebben getoont den anderen Heeren en Ridderen vah 
uwer Oorden by advijfe ban Den todïtcn top lltoa Mü' 
jeffcïtijaDDen gcfclpeben / Die ïjnt ooft aïS nu tocDaom 
tocïïjebbenljiabp on^toiïïen binDen om gcfamenDec 
bant te beraetflagen tocS ton ten Dienffe ban utoe IBa= 
jefïcit beïjoojDcn Daet inne te Doene. i€en aenfiene ban 
Den todben top toeï babben baboopt / ©eae / bjeebe* 
re refoïutie Dan De gene Die utoa jBajcff eit beeft belieft 
onSte febjijben / befuuDcte gemahc ïjet getoicïjtem 
De groote ban onfer booifj. ierffa batooninge/ De 
toeïlie toeï fclfjecnc te bdffdjen een geringe/ goeDe en 
raffdje pjobifïe/ mips Den ffart ban utoen fahen en 
ïanDcnbanbertoaatobcte. Wel is waer dat het ons 

p. 369. eenfunderlingevertrooftinge is, Dat Utoa JBajCffdt 
beeft belieft/ niet alleen te beïtennen Dat ’tgeene ton 
bem baDDcn batoont / toaS fpjuitniDc uitten goeDeii 
pber en goetljatigljeit Die ton pebben te atocn Dienffe / 

Tol. 7f. inaer ooït dat ghy ons groote hoope geeft van uwelan- 
i4°> (jcn van herwaers over korts te willen komen befoeken 

om beter te fien en verftaen wat daer af zy, d’welk is het 
geene dat wy op defer werelt meeft begeeren. 
©ooit/ ©eac/foo bejre ïjet alleen i$ om ’t gene Dat Den 

üacDinaeï ban <6?anbeïïc raeïtt/ Dat en Dunltt on£ geen 
genoegfame oojfafee 5jjn / om Daaom biatebaïaten 
rt geene utoa JlBajcffcit Dienffe meer raeïtt. Ooït en 
3ijn ton ban geenDer meiningc ban ouSfoundcpartije 
tegen fjcin te inaïtnt/ oft in eenig p^oeeé ïnetbemte 
trcDcn/ dBaer bopen Dat Dcfiinpdccn hotte beitoo' 
tiinge Die ton bebben gefebjeben / fouDer anDer manier 
re ban bcfcb’uïönige genoegfame 5P om utoe ftDajeffeit 
tCbeemottoen / om te bepeifen eenig eerlijk en goet 
middel om te voldoene der rechtveerdiger klachten 
van uwen ootmoedigen onderfaten, Hellende defe per- 
fonagie anderfms te werke, daer hyna lijnen roep en 
profeffie meer vruchten foude mogen doen. ©a i^ 

p. 3 70. toacr / ï^eere / Dat utoe JBajcflcit te tcd)te ons fdpijft 

Dat gbp niet getooon en ?rjt pemanDen banutociiDie^ iydS. 
nerp fonDer rcDene te beftoaren : IBaa top biDDen 
utoa JBajeffeit te toilïcn merltcrt/ dat hier niet en 
wordt gehandelt van den Kardinael te befwaren, maer 
meer van hem te ontlatten, ja van eenen laft, den 
welken hem niet alleene en is extraordinaris en ombe- 
quaifie , maer ook in fijnen handen niet langere en 
kan blijven fonder groote vreefe van onruften en in- 
convenienten. ognDe en ip nia bah nooDe bteeDa De 
reDenen te babalen / naDien ’t geene Des top feggen 
niet Dan te bdedlten ftcnïih en ié. ^iengaenDe Dat utoec 
IBajeff rit beeft belieft onS te oiitbieDen / Dat top tn oib 
fe boojgacnDe geen befimDae ooiflftien en jbaDDcn bec - 
Itïeert / top biDDen u^eerefea ootmocDdglt te toillen 
geïooben / Dat ’t fdbe niet toegehomen en bp gcüie- 
ïtc Dat top ban a$ Doen af niet genoeg ban Den fdben 
ooifaUen boo? binDen en baDDen oft Dat top niet tod en 
toiffen Dattet niet genoeg en $ Dat men in ’t generaeï 
ban eenen anDa-.cn hïaegt oft bem bdaff/ihaa aïfoo top 
altoos gehoopt bebben en noeï) bopen/ Dat mits Da er* 
periencie/Die utoe IBajeffeit fdber feet ban baleDen tgy 
Den te bebben ban onfe getcoütoigbeit en goetberdgbeit 
t’utoen Dienffe/en bet bettoutoen Dat De fdbe beenban p. 371; 
onfer goettoiTïigbeit/ban genen nooDe en toaS ban booi* 
Dacn thoon en befebeet. ©aa bp gebuegt Dat tofi onS 
noit en bebben getollt nocb aïnocb en tofllen ff dien alp 
aecufatatcS. €00 bfbben top 011S al toiflenS becimjt 
ban De befimDae oojfahen teiiabalert en fgedfïcaen / 
oft ban eenig bitterheit tegen bem te gebguftén / maer 
Ödieft uwer Majefteit tot breeder informatie daerinne 
voort te varen , ghy en fult niet dan veel te vele verftaen Fol.^-Sfe 
van den reebtveerdigen oorfaken die uwegetrouv/e on¬ 
derfaten hebben om fijnre qualijk te vreden te wefen > 
en hen te beklagen, ^oobtlelfftr af / toli baDÈien bde 
ïieba Dat utoa ftBajeffdt bdiefDe ’t fdbe m ’t lange te 
bememen ban anDae niet fnfpecte Dan ban onS/ en 
utoa iiBajeffeit fal Dan tod bctooeDen Dat’etniafom 
DareDeneenfS / dat’er een foo openbare en gemeine 
klachteis, ae'ngaende eenige punóten en articulen al- 
reede onder ’t volk geftroeyt. Cn in fumma al en toaa 
Daer maer De ongefcbifttljeit / opfpjahe en bertoeat? 
ïjeit / Daerinne utoe ïanDen ban btrtoaertS ober beft 
jcgentoooiDdplt binDen / ’t feïbe geeft gettugenifféges 
noeg/ Dat fijn picfencic / betoint en autoriteit bitc 
toeinigsijnDieneuDe/ Wïïe D’todltaengefïen/ en ooit 
gemaht De Iiïeine bjucbten Die top in utoen BaeDt ban 
Staten 51311 DoenDe/ en’t groot ongdtjfc enhïdnaeb^ p-37^ 
tinge Die toji Daer Dore lijöen (geïgft onfe batooninge 
aeti beur ©oogbeit geDaen en bier gebuegt / bieeber be^ 
grijpt) ^00 biDDen top u/ ïfeae/feer oatmoeDdijh / 
Dat U bdiebe goet te binDene / dat wy verhouden te ko¬ 
men in den Rade van Staten tot dat uwer Majefteit fal 
believen daer te ftellen al fuiken oorden aïS gbP bOOt 
utoen Dienff en tot todbaren ban Den ïanDe fult binDen 
beboorenDe. 3©ant naDien Die nu fuïït niet en $aï£ 
ons' Diinht ban nooDe te toefen / en Dat top ban oba 
ttoecjarenntocr.ïBajeffeit in’t lang bebben gctoaec* 
fdjout ban ’t geene DeS boojf^. iS / en ban Den reDenen 
Die onS poiDen ’t feïbe 11 te hennen te geben / fonDa Dat 
top tot nocb toe eenige refoïutie op onfe getroutoe 
toaerf^outoingebebbenhunnengehrfjgen. ^00 bim 
Den top onS toe te ff aen / Dat top onS in Den ïSaDc ban 
Staten niet meer en binDen (al ccft Dat boer ©oogbett 
onSDibcrfercDaicnDaategenbooföouDt) op Dat onS 
namaeïS niet en tooiDcn gctoetai De inconbcnienten 
Die top Inaerfcbijnïijh booi Die bauDt fien / ai bp anDct 
licDcn fante beroojfacht tocgöcn. Cn toant top fïen Dat 
Defc ftoarigïjeitl üffen bai RarDinad en onS in utoen: 
BaDe geen tonebten ai Doa in Den fahen / ^00 bdsbat 
toii ïieba bem te torjhen Dan te bïijbenop’tgeneDat 
onS Dnnht met beter reDenen ea emS Dan bem toe te bc^ p. 3 73* 
boorai / te meer Dat onS Drniht Dat utoe iBajeffdt 
fiiïhS tod begeat / utoe .ïiBajeffcit Daaom biDDaiDe 
onS Daaop u goeDe gdiefte te ïorttbieDen / Daer en tup 
feben en fnfien top niet laten onS tod te quijtai (foa 
top fcbniöig 3ijn üoo: utoai Dienff) in fahen ban onfat 
(©oubanemcntencnïaffen/ en in al’t gene me ©jon* 
Ine onfeS aDbjjS ban Doene bebben faï (boïgaiDe Da af* 
fectic bic top biagen t’utoen Dienffe ent’ljenra ifoog* 
beit) bdjalbeh aïïeenïijh Dat top onS nia ai bmbai 
in Den ©abc ban Staten/ tot Dat utoe üBajeff eit Daa 

anöet 
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1568. ander ooiben gefïeït fal hebben / b’toeïh top ïjopen bat 
fto?t£gefchiedaifal. 

Num. 4. Extracten uitter vertooninge by den voorfchreven 
Sitt Btr' Heeren der Regente ten felven tijde gedaen en in 

/fj \9' den vocrgaenden brieven vermaent. 
; ME VROUW E, 

ïoi.82.8IV^öiciï top bcïc ban ben p?üicipaèïfïen feerenen 
24.8;. 86. ^<g5auöcrnetic£ defee landen oné ïjiec bp een ïjcb; 

ben gebonden omber redenen utoer Hooghal bekent. 
p2(T. a 74( S>oa hebben Vup t’famen beïc fp?aften en p?opoefïen ge; 
^ 3/i" fjaö ban ben fïaet ai gcïegcntgeit ber fahen ban ben fel; 

ben landen. Cn bic aï toeï aatmerfeende/ foobebin¬ 
den ton bic be?re te toefen in anderen fïate ban öettocl 
bcftooit boen ben dinifï ban fïjnre IBajefïeit/ en toelba; 
rni ban bai ïanbe;Boo?toaec grootelrjh^ tot onfen ïeet; 
toefen/ en fouben noch erger ffaen / en ijabbc gebaen be 
grootc fo?ge bic top onder bc autoriteit ban utoer Hoogs 
Brit baef beo? ged?agcn hebben/ en dchuïpebanden 
<£beïen die na ften macht onë baerinne bpgeftaen heb; 
ben. 23eb:oebeu colt tocïbat be JBafla ban öni af; 
fairen niet ai ban ïange in beur geheel bïftben fïaaibe / 
het ai 3?i bat bequame middelen tottenquabegebnegt 
tooiden ; €>m d’tocïh utoer Hooghcit in ’t ïange te 
bennen te geben/ (fc. 

3111e toeïfte fahen 5fjrt ban fuïften getoigte en geboï; 
ge / bat foo bc?re men niet haefï baerinne en becfïet (en 
eefï nietin’tgehecle/ aitmer in beeïc) baer mochte 
toeï grooten ondienfï uit boïgen ben ïioninh/ ben lam 
bai / en ons’ aïïat / om toeïh quaet te berhueben eai; 
fameutfijhom bc autoriteit ban denütoninhtebetoa; 

p. 375. ren/ en’tbo!hingehoo?faemheit te houden/ ïjebbai 
top onder 01$ iieben te meer fïondai gearbeit omeain 
gen bequamen mibbeï baer toe te binden/maerboo?# 
toaer me Bioutoe na ïange bepeifen / foo en binden top 
geaibequamer mibbeï om uit aïïebefebenauthebente 

ïoi. i;i. geraïien ban boot ben bpfïant ai huïpe ban be <6aiera; 
if}- ïe Staten befer lauden / niet ttoftffeïendc / na dien fp 

ftenne finten aïtijt inaiïenoobcnfootoeï bpgefïacu 
hebben ƒ fp en fuïïeti ooh in befe ober groote f toarighc; 
bai hen gctroutoeïijh qutjten / ert a$ goede ïopaïïe <©m 
Öerfaten ai Bafaïïcn blagen / toacrom top ban ben ad« 
bijfe fouben 3jjn bat utbc Hoogheit die bede bergadcren/ 
maer mitë bien 11 Hooghett feet / ban fijn jBajefïcit ep; 
p?efïcïijh ter contrarien geïafï testte/ foo en beften 
top die feïbe baer op niet boo?det dingen. ïlBacr fob top 
toeï merïtai / bat ben fcïben erpiefïcn iaf! ban ben fio; 
ninh niet ai ban geïiomen dan uit een mfébertroutocn 
hinder .ïlajcftdt ingcbïafen tegen fijnen Staten cnbc 
ïeben ban bien / doen ’t quaet mne geben baneenige: 
ïutteï ïiefbai dingende tot fijnen bienfïe of ten toeïba; 
ren ban ben ïanbe / be tocïhe nochtans geen mibbeï bp 
en biengcn om te berjïcn tot fuïïien f tuarigheden. &oo 

P- 37o. bidden top toeï ootmoedeïfth utoer Hoogïjeit/ niet 
ïo1- quaet te toiïïen binden/ bat top berhoubai ban meer 

te bomen in Den ïïabe ban Staten / ter tijt toe bat 
fïjnre JBajefïcit faï belieben ander ooibai en rnnebie te 
fïcïïcn in ber Öegeringe en fahen ban (jertoacrtp obere / 
boende baer mede ophouden het beïifeï baer boo? ton nu 
bier jarengebient hebben / bereet 3ijnde ebaitöeï met 
aïïecbïft'tigheitbcrfïacu ten bienfïe ban fïjnre Maje* 
fteit/ ban utoer Hooghcit en tot boïboentngc ban onfen 
ïafïen / 3ijnbe oa’ïi ban meininge fijn iltajcfccit ban het 
gcene boben borhaeït i£ te toaerfchoubien. 

Num. 4. Den brief by den felven Heeren aen den Konink in 
Meerte, ijd^.gefonden. 

H E E R E, 

, o hebben gefïen bp ben bp'ebc banutoerlBaje^ 
*6 *V Is VV üan ben 19. f ebjuatü anttoooibcnbe op om 

feïefïe/ utoe meininge $/ dat aïïe ander fahen ter fïjs 
ben fïeïïenbe / top loeder bomen in utocn isabe baii 
eètaten / toaer iniie ton bcé te ïieber gchooifaem 51111 
getoeefï/ batbeïiarbihacïban <6?anbeïïe hoitgiiadc 
ftomfïe ban ben ïtourier berïiïaert heeft fijn reife na 
SSourgoiiignen / geïijïi top heurcr Hoogïjeit bredere 
berïiïecrt hebben / berhoopenbc ooïi bat utoc ïDajefteit 

.?• 377- booLit faï fïeïïen bequame ooiben tot beteringebanden 
fahen befer utoer 5föcderïande / bic genoeg bertoeert 
3Dn/ op dat ton bienfï doende utoer dBajefceiCbaer in; 
ncmaegenboïheröcn/ baer en boben berfcheren top 
«loer iBajefteit / bat geen ander fahen ona uitten 

booif). trabe ai heeft dam bitjbai/ ban bat top baer foo ,<7i. 

toeinig nut toarai/ mit£ ben redenen nader in on£ y' L * 

boojgaenbe bpebeu aen utoa* jDajeflat gefrh?ebai ; 80.81.82.' 
#oh bidden top nïleeie te toiïïen gcioobeii/ bat top8j.S4- 
niemanben ban utoen Baf allen aft dienaren be boo?; 
hant en toiïïen geben ban u te dienen met herten / per»; 
(bonen en machten / en bidden ulo? üDajefuït toeï oot« 
moedeïijh’t feïbe bafïelrjh te toiïïen geïooben / berïa; 
tenbc aïïe contrarie bccmoedcu bat utoe JBajefleit boo? 
baïfche aenb?engingen ingebeeit fouben moegen toefen/ 
toeïfien aengaenöe top federt be toeberhoemfïc bair^lr; 
mentcrob beter geruft 51311 / ban top te boren toareii/ 
mitb dien be feïbe oifb berhïeert heeft ban utoer JBaje; 
fïeitgeïaftte31J11 on#tefeggai foo toeïon£afébenam 
beren Hecrai (die aïtijt toifïen betDaetfchoutoingeii 
die top utoer IBajefïeit t’fïjncn bienfïe beden) bat utoe 
.ïBajefïeit onfer aïïegaber feer toeï gepaeptente b?c; 
ben toa£. 
Extraót uitter antwoorden by den Konink aen den 

voorfchreven Heeren opten voorgaenden brief ge- 
fchrevcn den ójunii, 15^3. 

A/\ |»ne .Deben / utoen b?ief ban bai 11. ban IBccrte 
iefïïeDcn heb ih ontfaugen ban beninhouben gecn S6-^- 

berhaeï boende mit^iïiube^ indachtig houöe / eiidaec 
op anttoooibenbe; 3h tocte toeï bat ’tgene ghp mp 
5öt bertoonenbe/ të bomende uitten grooten poer en 
affectie die ghp beden d?agcnde 5ijt tot mijiiai bienfïe / 
baer af ih in boo?gaendauijt genoegfame erpcricntic 
hebbebonben. 
Extracten uit eenen brief van den voorfz.. Gravevan Nui^. » 

Hoorne,aende KoninklijkeMajefteit v anSpaen- 
gien van den 19. Decemb. Anno iyói. ruerendeden 
Abdyen en Bisdommen. 

r)€ Staten ban 20?abant/ nabatiïtberfïa/ fuïïctt 
arn utoe JBajefïeit feinben tangen perfoon ten 

boo?dceïc ban be “^bteii be toeïitc niet en toiïïen com p. 37 
feuteren bat bc 3Hbbpen fuïïen geinco?porccrt too?dcu roi. 20. 
inbeuieutoe^iffchopbommen/ b’andere Staten en“,2?-: 

P-37^ 
Num. y. 

Tol. 8f. 

379- 

21. 

5.24, 

94- 9f- 96. 
97- 

benemen die fp in befe standen hebben, ©aeroppe fp 
fcggaidatfp utoe IBajefïcit genoeg queiïinge en nm 
po?tiinatie geben fulten/ befondere bit boende fonbec 
toiïïehoren ban be aJrtpbiffchoppcn ban ïioeïen en 
fïein^. ©e <Duitfrhai alïegcrai / bat hoetoeï bc ïticifer 
’t feïbe toiïïehooit fotibcr bat bacrinuebertoiïïigen be 
fio?bo,?fïen en Staten ban bentïghe/ bat’et ban om 
toeerdai faï toefen/ en be tfrancoifen p?etenöerenbat 
genomen be Crtpbiffchop ban i^ciup baer mne confeii; 
teerde/ foo 1^’er iiochtanp bannoobehetconfentban 
denïüoninhban Bianunjhalë patroon / boo?fïacnbcc 
eubefcha-mcr ban beflerhen ban fijn ïiatniihrijh j die 
redenen bic befe aïïegereu/maïien het gemeinte toat op# 
coerifch / geiiierht bat men interneert fonder confent 
ban befe ttoeenatieu/ in be mibbeï ban be tocïhe 5tjn 
befe 'lauden / ai be tocïhe niet genoegfaan en 313110111 
(jen bp hun feïbcn te defatdccai oft befchermen ban et; 
nige ban bien. 

3jh ïjebbe mp bctfïout bit foo particuïierlijfteïi en be; p. 3 go. 
fcïjriöcïijUen aen utoe JXlajefïcit te feïnijben / dooi bien 
utoeM^ajefïeitmp beboïenljeeftljem te ïatcntoêteii/ 
ban’tgene bat’er acngacnbcbefefahefoudeoingacn/ 
utoe iBajefïeit faï fjkcüm en in bc rcfïe doen fuïh£ 
baer mede hp gebient 30. 

3jh ben tot noch toeaïhia* getoeefï en öcnhc na mijn foi. 
huis te bertrehhen/ onime oo?bert mmync fahen te 92.95. 
fïeïlcn bic ih bebinbe feer bebo?bcu / ih fal fc fïen ten bc« 
fïen te remebierai en herbeteren bat ih fal hunnen om; 
memetter tijt ïeöiger te toefen / omrne te bcrfïaentot 
ten öiaifïc ban utoe JBajeftrit / de tocïhe ih bibde ge; 
baehtig te toiïïen toefen mijnen Dicnfïc en den toiï / baer 
mede ih diai gebaen hebbe/ den toeïhcn mn nemmer; 
meer geb?ehen en faï 0111 mp te gcb?uihcn en oeffenen in 
al ’tgene dat rahcu fal tai bienfïe ban utoe IBajefïeit. 
Extraóï uit eenen anderen brief , des voorfz.. G raven Num. 6 

van Hoorne aen de voorfz. Majefteit van Spaengien 
van den 22. Meerte 1562. merende de Biifchoppen. 

Ui0etoeï ih bccfïaen (jebbe bat bic ban BnttoerpenFoI I2 
1 itoeberom ban nieiito^ h«b baer tegenë oppone; 19.20.21 

ren/boo? fo beïe olë aeugaet be Htccen/i^ in aften eenen p. 3 8 j . 
(L) toifte 
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i f68 toiïïe en affectie fao beetbig ommc teboïïnengenbat »jefïeftébienfï tekïijben/toaèroppe fktotnock toe iy6S. 
5 utoe .iTSajefïcit bebeeït meer ban men in ©afaïïen en noit anttooo?De grtjabt en öetibe / mtt^ineïfeenmuinec 

DicuaeeéfouDcmaegentoenfckcn nocï) binben / ïnacc 
her gemeente ïjccfc een contrarie opinie geuoinen / 
Dat Ijjniit bat ton fc bacl* toe niet en fufien kum 
ncn gcb?cngen/ en utoe j^afefïdt fat gepote moei; 
tc en riucÏÏinge Rebben / cerkg’tteu einbe faï kunnen 
b?engen/ aïfoo utoe IBajcfïcit befekeebdijket faï ber 

161. 

JBajcfïcit ootmoebeïnk biobe / mg baer op utoer JBa 
jcfïetté refoïutie tc toiïïen ontbieben / om mg baer na te p. 385, 
mogm reguleren <8een Dingen ter toereït foo feerbe; FoL 
oerenbe/ afé ban aïtijt utorr Ifeajefïdté fcer ootmoeDEl6z* 
ge bienaer te Dïijbcn; Cu gemerkt ïjebbenbe begeïe; 
gentkat ban Den faken/ tjeb ik mg aïtijt ncffcnékacr 

ftaen 
utoe 

fbn’t ctene bat me ©?outoe ai bie ban ben ïSabe Hoogïjcit gcïjonöcn getijii ik nock Doen faï/ai ook mg 
Jiéajefmt fdj?ijbat fuïien. empfojeren in aïïe ’t gene bat t’iitoerfDajefïeïté bienfte 

- , T, n ,nn ,-pc erfrhrrvcn 3en de fat Dienen. ^g ïjccft aïïebe ^ccrcn kier ontbobeu om 
IS ■ -ExLradt van eenen anderen bi > | H ! tc raetfïagen op te remcbicn bie men foube mogen te 

voorfe. Majefteitby den voorfe. G jve «m^oqr- f[ri(e„ tcgm öc ^«atifOT / ftMt &OO0[)rft 
ne, den 16. Jumi. Anno 1562. geton n n . ^ geïegentkeit baer ïjen be faken nu in binben / 
Heeren van Montigny. D’toeïk ié be rebene bat ik utoer iÉajefïeit baer niet af 

TJi&cWl mijnen bioebere be ïfeere ban .ïïtontigr.p m / En & ttiiïbe toeï bat (Öoboné bic gracie 
•“aïïemïgfegaet/ ommereaenfcïjap acn utoe becïcröDe / bat bie Eanbenbetoaert mochten tootben 
jeffett te geben ban behingen ban befeBLanbenbaa* ■ - ■ • ^ ~ - - *■ - - - 
toe me Btoutoe en be ïfeeren ïjan feinben / foa en ï)cb 
brik bent niet kunnen ïaten tc bdafïcn / bat ïjn utoe 

p. -82. n&ajefïeit ook bie qucïïingc boe banïjem tc kennen te 
geben koe ik öebojbcn ben boo? De gcbucrige enbeïe 
reifenbicik gcbaen tybbc/ aïfoo ik toefenbc nock ad 
baer Diktoïfé utoe »jefïcit bermaent ïjeöke; €cn 
einöe mg eenig goet boen gebacn foube too?ben ommc 
m>3 baer mcbc'tc morgen behelpen) toant aï’tfeïbeié 
ommc foa bed tc meer utoe iBajefïdt te Dienen en ban 
nuboo?taeuete betere morgen boen. 31k' ken om m 
ine tot mijne goeben tc fïdïcn bieikbebinbefeerbed 
mindert/ aïfoo utoe IBajcfïatbanöcn b?engerebcr; 
fïaen fat / be tocïkc mit^ Dien ï)U mijn tooeöece \$! 
en ban aïïcv toetcnfcïjap ijccft enfaï ik ïperoppe geen 
gucïïingc meet geben/ mg remitterenbe tot ïjet gene 
bat f)j3 utoe .JïBajefïeit feggen faï. 

Num. 6 Extracten uit eenen anderen brief van den Grave van 
J' ‘ ' Hoorne aen den voorfchreven Konink van Spaen- 

gien \ran den Auguft. Anno 1563. 
Dia ben foief bie men fcfymft met befen ^off faï utoe 

Foi.85.S4. ^jfeaicfteit becfïaen be refoïutie bie men genomen 
|r.8ö. 87 uttfn op’t gene baer inne utoe dlBajcffeit gebient ié 
l ill' IV getoeeff on^ te fcï)tijben/ en aïfoo en faï ik ’er geen ke= 

d 882 fckeiöeïjjkcr rekenihge af geben./ aïïeenïgkbatikutoe 
Üajeffeit kier mebe certificere bat ’et tot fijnen bienfïé 
ban noobe ié be faken ban bcfcHanbcn tc reniebieren /en 
bat utoelBajeffeit gcbirnt 3P oibinancie tc geben op ïjet 
geen baer afmen utoe ïBajefïeit fcïjnjff ban Denïtarbb 
naeï ban c0?anbeïïe / be toeïk utoe jBajeffcit macïj booj 
fekerïjouben batïjp kier kïeinen bienfï boet boa? bm 
haet/ bie kern ben mccfïcn becï ban befe Hanben b?agcn. 

€n inbieii ik pet anber^berfïont/ utoe Majefleit 
2>i fcker bat ik ’t niet ïaten en foube kem te abberteren / 
até ban eCtoge ankrre fake bie mg bunken foube tegen 
fijnen bienfïe. €n inbien ntoe jlBajcfïeit anbere onocr 
recïjt oft infomiatie ïjeeft / ik kibbe öcr feïber utoer 
jBajcffeit bie geen geloof tc toiïïen geben/ maerfaï 
utoe jfeajefïeit boo? fcker kouben bat tog nemrtiermeer 
faïieren en faiiöen anbcré te Doene/ Dan bat fijne fcer 
getroutoe Bafaïïen en bitnet*^ fcïjuïöig 3ijn, 

ritmn.6. Copievan den brief by den Admirael gefchreven aen 
den Konink in Spaengien, den 20. Augufti 1566. 
toonende fijn goerhertigheir. 

H E E R E, 
p. 784.. TükeDDcnrifii. öefer maent ontfangen Drn luirf bic 

1 ‘ 1 utoer ïBajefïcit belieft kerft / ben ïefïen Sfulii mg tc 
fcjjnjbcu boa: ben ^ecretarié Cour tebiïïe; Cn mg ié 
ïcct bat be faken ban utoer jBaiefïeité llanDen in fïïl 
kcr gefïetteniffc 3ijn / tube en faï in genen gck:cke toe 
feu ban mu aïtijt tc empïogeren ten bienfï ban utoer 
.fBajefïeit / mg ié ïcct bat ik gccnmecrbcrctoïjékeit 
nock miböeï en ïjekke ombatte boene/ macrï)open< 
be bat utoer IBajcfïcit beo: aengenaem faï nemen mij; 
ncn kïeinen bienfï/ faï ik baer inne boïkrrbni foo ïah; 
geket mg faï moegelijk toefen / en ik den middel heb¬ 
ben. gjïifjaböc oberfèker maenben aen utoe IBajcfïn't 
eenen ban mijnen boÏÏicgcfonbett om ber feïber mijne 
geïegentkeben te bertoonen / op bat foo bc?tc utoer 
.ïlBajcfïctt niet en kdirf be baer in tc berflen be feïbe rm 

Num.é. 

tot bat utoer IBajefïcit gelegen toare ïjertoaerté obere 
te komen/ om ban baer inne foo tebeefïengeïïjk ber 
feïber goet Dunken foube. 
Den brief van den Admirael gefchreven aen den Ko¬ 

nink 10. Odtobris 15 66. merende fijnen handel van 
Doornik en andere faken. 

H E E R E, . . 
f-TCt 5ijn kg na acïjt maenben geïebdi bat ik mijnen fói. ó. 7 

^ecretaciéaenöijiirc IBajefïeit ktk gefonbenomIIO tri 
ber feïber mijn faken te bertoonen/ en foo be?re utoer 
JIBajefïeit niet en keïiefbe baer in te berflen/ en mg mib; 
beï te geben om in fijnen bienfï te kïïjben/emmer te toiï 

p. 386. 

ïen te b:ebe toefen bat ik beetrok in mijn ï)uié; Cu foo 
ik in be maent ban JBeerte ïefïïeben berfïont ban feker 
b croont/ toaerfeïjoutoebe ik jjaer ïloogïfeit ban ben feï= 
ben terfïont/ geïjjk fg utoer iBajefïcit mark gefcjj:cben Foi. io7: 
kekken/ be toeïke mg baerop fcï)?eef / bat ik mg ben rrb. 
ber feïber maent kg keur foube binben / toaer af ik mijn 
onfckuït te meer fïönben bebe uit Dien ik acn utoeiBaje; 
fïcit kabbe gefonben / eu boo? mg genomen niet meer te f0i. 114, 
f)obe tc komen/boo? ik en kaöbe utoer iDajefïdté ant; us- u6. 
tooo?be gekregen op ’tgene ik ber feïber kabbe boen 
bertoonen / mité Dien ik ook anberflné geen mibbel en 
kabbe ban in fijnen bienfï langer te kunnen kïijben/ 
toaer mebe ik hoopte bat keur ï^oogkeit te b?cbcn ge; 
toeefï / en mg t’kuié geïaten foube kekken / maer fg en 
ïiet niet afban mg te kebeïen kg kaer te komen/ b’toeïk 
mg beroo:faekte aïbaer te gaene / op ïppe ban monbe; 
ïingemijnrebenen keur ket te bertoonen ban kg k?ie; 
ben / nu mg baer toefenbe/ ié’t gekeurt bat’er een 
reguefïe kg ben Cöeïen ié obergegeben / toaer op toerbe 
goet geboiiben / bat men eenigc ïfeeren aen utoer JlBa; 
jefïeit foube feinben/ en toerteinteïijkgefïotenbatbe 
JDarkgrabe ban Bergen en be heeren ban iBontigng 
mijn k?oeberc bie rcifeboenfouben/ tnacr ben JBark; 

p. 387. 

Fol. 78. 
U6. if7- 
2I7. 2 iS. 

Fol. 67. 
Ï59. 160. 

cntoiïöefcïj?ijben/ nock kemget keïafïen ban mijnen 
faken / genoeg meckenbt koe ougeerne utoer IBaje; Foi. u6. 

fïcit foube berfïaen’tgeue in befen dianben gekeurbe1^- 
tot mijnen grooten ïcettoefen / ban kegeerbe toeï bat 
kg utoe iBajefïcit toiïDc berfêkeren ban ber grooter be* 
geetten Die ik aïtijt ö?agcn foube tot fijnen bicnfïe/ en 
Dat ik mg kg keur ï^oogkeit kouben foube ttoeemaen^ 
ben / baer en tuffen bertoacktenbe ’t gene utoer JBaje; 
fïcit foube kcïïcbcH mg te gekirben op~’tgeneik Der feb 
ber kabbe boen bertoonen/ toaer af ik aï 11 ock geen and 
tooo?be en kekke. Cn foo mg fommige faken mg groo; 
teïijké aengacnbc/m be maent ban^uïïo obergekomeit 
toaren / herkreeg ik ban kaer ïtoogfjdt berïofom baer Jjr n8- 
toeteberfïane metkrioefte bat ik mg toeba* kg keur £ ^88 
foube binben foo kaefïfg mg foubcnontkieben/b’bjeïke 3 
mg kekkenöe gefonben eenên k?ief ban utoer fBajefïeit 
bah ben ïefïen 3}uïii/ ben bertienfïen Hugnfïi/ out; 
koot mg bat ik mg Den bijftienfïen foube kg keur bin? 
ben / be toeïk ik niet ïaten en toiïbc/ en tèrtoijïenik 
bacrtoaé/ foo gekeurben aen aïïen kanten foo groo; 
ten onkekoo?ïijkkebni en opruertngen beé boïké/Foi. nj. 
bat ik mg berfekzoome aïé ik baa op behke : Ctinó. 
koube boo? fcker Dat tog niet aïïccn neffené u 

nier Dan te bicDcn toiïDc toefen batik mg fouDe moe; jefïeit/ jtnaer ook kg aïïe anbere finten ban &er 
gen bertrekken na mijn kuié/om oo?Den te fïeïïen op fïenrijk"grooteïijk füïïen gekïammeert toefen/ Dat 
ket ïutteïgacté Dat mg btcbniié / tot mijnen grooten ton Die niet keïet en kekkben/ ai Dunkt Den geenen 
ïecttoefcnDenmiöDelnietkekkmbeomïanger in utoer Dier niet getoeefï en kekken / bat men lichtelijk baer 

v inne 
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t fó‘8. inne berfïen foube hebben / maer ih ban mijnent toe 
gen boude mg aïfoo berbaefï / bat ih niet en toifïe toat 
taetbefïgeben/ gemerht ïjet quaet foo groot en foo 
rafch onbccficnïïjh gefdjieöe; Ce meer bat iït nienian; 

foi 162. öni m ïjaDöe om dien te toederfïaen/ en bat alle de 
164.165. j|ccrcn uan dergeïpe/ toeï ‘toa# ih ban ben 

abbijfïrbat hmr ïfoogheit uit 2$?ueffeï niet enfbube 
fcïjeiben/ mg offererende tefierbent’öettren boeten/ 

pag. 380» toiibe gmant ïjcur oberlafi boen / fn#geïp# den ïiec; 
hen dér feïber §taöt boa; te fiaue / op öatdenfeïben 
niet en foube gebeuren de# in anderen pïaetfcntoegc; 
Komen toa# / toaer mebe tog alïegadce genoeg te dot; 
ne hadden/ foo tog niet en toifïcn toien tog mochten 
bctroutoem iCen feïbcn tijde q«am de tydinge bat 
^oojnih in grooter toefen fiont ban bedoren te gane / 
en bat bet fóaficcï geenfin# becflrn en toa# ban toto 
tuaiïïenoch artillerie/ toaer boot ï)ct ïicïjtcïrjb Inge? 
nomen foudc hebben Kunnen getóojden/ ö’toeïh boot 
ben ganffrhm lande rmgrootefchaöe foube getoeefï 
sjjn / mits toeïhen ih te toeben ben getoeefï / ten bebc; 
ie ban baer ïfoogheit aïdacrtercifm/ te meer om te 
boïboenc bet beïooftm mijnen tooeber gebaen/ bat 
foo bc?re eeniq berartberinge in ’t landt quame/ iït 
Kgfiaeh foube ben genen bie gebtirenbe fijnen aftoefen / 
den ïafï ban dier pïactfenf oude hdtom/ bottoeï be ftb 
be mijn tooeber booifienöe bet quaet bat tectoijïm 
fonbemogentoehomen / hmid$gdjccïühhaddeont; 
flagen. Cn al# in ben bectigfïm ^Ingtittt te Ooomih 
guam/ foo bon&mihaïïedingennrtbertoertgefïeït/ 
altoaer ih tot noclj toe beb gearbeit / btbbaibc baer en 

P- 390-tuffcbenbct ïïafieeï bedien baubictuaiïfe/ artillerie/ 
munitie en boïïtbanooiïogm ten toeï toeten en aem 
fienban der gemdnten/ Ijcbbc ooit alle dien trjt gelo 
geert in ber^tabt/ om ÉebetcctentöegenbdjotolgKc 
otbte fielden tegen alle be oproeren de# bolh# / ïieber 
bebbenbc mijn ïeben m perglid te fidïen/ ban te ge; 
öoogrn bat in mijne ptefeiide nieutoe onrnfic todio' 
men foube/ toant utoe IBajefïeit $g berfeKert / bat ban 
ben jsefTe beelen de# boïh# / be ©ijbe toeï jijn ban niem 
toer religiën/ toaer boot beïkatïjoïïcquenietmadjtig 
en 5ijn om hen te toedafiaen / toeïhen niet tegenfiaem 
be/ ihnochtan#foobeïegebaen hebbe/ bat fja alle be 
ïJecKen toeber gdebert hebben / (in ben tochten iK ben 
getooonïijhen öienfi toeber gefieït hebbe) ai belooft 
ban boa?tacnegeenemeer inne te nemen/ maer hm 
mehinge te houden buiten ber Stadt / naboïgenöe 
h gene tyxtt ïf oogbeit mg habbe brfafï met hen te ham 
brien / ban alle ö’toeïh ik mijnen tooeber bieebcr 
Ue om utoer iKajefïeit ’tfeïbe te bechïccren/ inbien 
hem ’t feïbe belieft te beefïaen/ be todhe mg faï berge; 
ben bat ih foo lange baer mebegetorft hebbe/ toant iK 
’t feïbe niet bom en boifre / boeg ih en hnbbe eafc ee^ 

P- 391 • itigc o?/a?c baer inne gefleït/en mit@ bat ife te boren aïtijt 
toeefe Ijaöbr boot nieutoe ónrufien / bie noch feec te 
bebuchten 5ijn ja grooter ban be boojgaenbe / foo bej; 
te 4Bobt baer inne niet en berfict 

^joo mag ban utoe IBajefieit bemabeii bat en Itab; 
be gebaen ben gber bien ib tgage tot utoen bienfie/ Kt 
mg fea toeï foube hebben hunnen ontfïagcn ban mg te 
onbertoinben terteijlen be fahen bitó gualijh fionben / 
batrehhcnbc Ua hu$ en bertoachtcuöe litocr ji>ajc; 
fïeit Komfie h^’toaeitb ober / oft tcit iranfien mg 
niet begebenbe in bteefe mh'n| lijf» / om faheu tot mij; 
nenïaficnirt fiaenbe/ bobenoien bat ih toeï berfeKert 
toa^ bat aïïebe bienfien bieiïï utocr .E^ajcfreit foube 

poi. 217.' Kunnen boen om fijn lont te behouden ni’tboïhtoe; 
31S 219. ba* te btengeh önöa fijn gehootfaemhdt en ban ber 

3©eth/ qualijïï bafiacn en bebiri foubén tootben / uit 
redenen bat ih bede recht tegen ’£ geehe utoe jHajefieit 
bg fijne boo?f5- buebm ban ben ïFficn 5?uïti mg hebal / 
mg baer bg ojbounerenbc bchantbaaaente houben 
bat’a geen pirhingen en gcfchiebcn/ en bat ih ter 
Koutrarien beféïbe hier toas toeïatenbe/ baer bg ge^ 
buegtbataï toat ih boitaene faï mogen beren om bit 

p. 39a. boïhtefiiïïcn/ utocr .HSajefieit niet en faï aengenaem 
toefen tot ’er tijt toe bat be feïbe ectto tod faï berfiaen 
begeiegentheben ban ben fahen ban hertoaato ober 
boo? eenige bie niet en 5i1n gepaffijt / maer getrom 
toeïijh aïïc fahen utocr JïSajefïeit toaerfchouben mod); 
ten. €n ih en begeerbegeenmeerber bergdbingc ter 

Foi. i-io. tortelt/ ban utoe dBajeficit Ijectoaert^ ober te firn 
<4i." 

Pol. 178. 
*79* 

metboïhomen gehoo,ifamiljdt ban fijnen ohberfaten 1 
enBafaïïen. Cn oft t feïbe foo rafch niet gefrhieben 
en honfie / en bat be geïegentheben ban utoer jBa= 
jefieitniet toe en laten/ bat be feïbe in petfoone hier 
foo haefï home/ als ih toeï foube toenfehen/ bat 
emmert ban utoer düajefieit toiibe beïieben biet té 
fdnben eenigen f eere uit fijnen tèabe ban Jbpaeiv 
gien óm te homen fien beu fiaet baer in befalten be; 
fer landen hm 3hn btnömde/ de toeïïtc utoer JBa* 
jefieit moehte te hennen geben alle ’t gene hP bebom 
den foube hebben / en ooh te boren berfiaen’ de mei? 
ninge ban dhen ban onö lieden. Cn aengaende de 
mijne / die en faï nemmermecr anders toefen / dan. om 
mg alle mijn ïeben ïanh te empïogeren om utoerJÊBaje; 
fielt ootniocdigcn dienfï te doenc / cn defclandeti 
te moegen betoareu onder utoe gehoojfaemheit. 
Hier volgde de brief des Admiraeh den 20. Novèmbrit 

1566. aen den Konink gefebreven , roerende fijne 

handelinge te Doornik > die voy achterlaten om dat fe 

gevonden wordt in Dors 11. Boek.pag. ui. (78.) 

Extracten uitten brieve en depefche die de Regente p- 402. 
aen den Koninck font den yierentwintigften Meer- Num- 8- 
te ï 565.:gehoort hebbende van der Edele \rerbont. 

r'jJBdan tot ’er materiën te homen/ utoer Ü&afe? p.403. 
w fielt faï belieft hebben te beefiane (onder anderen 
fahen die ihfchjeef bg mijn boeggaende ban den n. 

anuadi) ’t gene dat boïgende utoer ojöinanden/ ih roi. n j. 
1 toieben hadde ïaten torren den «Soubemenr^ en2^ 2^ 

P?obineiaïen Kaden ban hettoacct^ ober/ ruerenbe 
utocr iBajefieit^ intentie aengaende het onderhout 
ban ben JMahhaten en ojbinnncien ban hooglofïïE 
her memorien bie ïteiferïijhe .ïlKajcficit en be utoe op 
’tfeit ban ber religiën; ^fn^geïijh ber Stnquifitien/ 
en ónberïiouöt ber behretèu deë heilig# Concilie ban 
(Crenten/ ban toeïïten bneben het dobbel utocrM& 
jefieit 1# gcfonDen/ de todhe daer na ober groote 
mo?ringe onder ’t bolh ban hertoaert# obere ge; 
macht hebben; Cn onder ander aïfoa geïijhe biie; 
bentoarengefonden getoeefi am die ban utoer Jla; 
je^eit# Kade in 25?abant / ten einde batfgfoubenfo?; 
ge bjagen / bat be booift. ^ïahhatm toerden onder; 
houden en dat der ^nquifitie en den ^nquifitenr# 
torrdc bggefiaeu/ foo men gcpïoogm hadde; irtpge; 
ïjjh#bat het heilig Concilie ban Crcnten gc-effectucert 
toerde/ en dat die ban den Kade ban 23?abant boE 
gende mijnen ïafi / haddm booit ’t feïbe gcffctocben am 
dm bier ïfoofc-fietsen ban den feïben lande / foa i# 
bcopfpjahe daer af foo toijtgehöinen / tsatho?t#Daa* 
11a/ jamde maent ban Sianunrn ïeftïedm/ de feïbe p.404 
bier tfooft-flröen dooi hmr penfionaeifen en Cede- Fol.10. to 
putccröeacnöebooifj/ban deii Kade in S3,?abant re;2?,12" 
gnefie hebben obergegeben / bg der feïber / bobm ‘*5' 
fehere ftnorigheden die fg rucrdèn nopmbe den ttoee 
puncten/ aengaende bril pahhatm en Conciliën/ 
pnndpalijh hïagcnde aengaende der inquifitien, fegs 
gende die noit in ceuiger \ nanierm te toerhe geïeet ge; 
toeefï te sijne in 25jabant / al# toefende contoanen 
beuren pjibiïegim én bïijdec mhomfie/ berfuehmdc 
baerom bg henrer rcqtteficn dat de toiebm tot dim 
einde aen hm gefonden foudm bg den fclben Kade torcr 
beben/ en fg ïieben ban ber boo^fj. 3nqtüfitim bïijben 
ontfiegen/ geïïjh utoer JiKajefint fal beïieben naerber te 
fïenebg der feïber hcmerrcijiiiefic hier bg gebnegt/ en 
hoetoeï die ban den Kade in 23^abant daer op teefiont 
mondelinge anttoooiden den |denfionarifen der boogj. 
bier fïcdm de boa^f5. requefie gepjcfenteecrt hebbende / 
bat utoe .ïlKajefieit gem nieutoigheit m toildc indoen; 
gen/en bomt geïïjh hen bggcbuegde gefeïnifï naeeüec 
mhout; -tiod en hebben nochtan# dcboo:fj.fuppïian; 
ten met fuïhcr anttoooidcn niet te bieden toilïcnjijn/ 
mit# ben toeÏÏieri de ijanccïliec endiebatidenboojfj,' 
Kade mg daer af rapport hebben honitn doen/ mg ïebe; 
ren dc booifj. requefie bic ih heb Doen ober fien / eerfi in 
in den fehreten Kade en daerna m dm Kade ban «Ihate 
ban utocr j^ajeficit/toacr en t’cindm gort gebonden $ 
tot betoaringe ban den Kccljtm en If oogheit ber feïber/ 
en tot onderhout ban onfm hciïïgcnïtcrfien gdoobc/dat 
men foube foehen aï ’t genie eer tijden toa# gehandelt 
en te toerhe gefieït aengaende het feit der boo?fó. 31»; 
qtufiuen / mitö dm toeïïten men gebonden hteft ber; 

(L) % fcheiden 

p-4of 



1^6%. 

pag4o 6. 

Fol. 106. 
107.108. 

p. 407. 

rol. 109. 
HO. III. 

3 12.' 

Fot. 24.27. 
26.27.28. 
29.30. 

p. 40S. 

Numcr. 9. 

84 
fcïjeibcrt gefcï$fte« cn fïukken foo ïjtcc te if obc als on- 
öeu de Inquiüteurs te Loeven, ÖC toeïïtC tttëit 
gdcet en een recuciï daer af gcmaekt ïjeeft/toaetcn 
t’emdm.mm bic aïïegada gefonden beeft in den Uade 
ban Söiabant om bic te Hen en bifïtam / cn bocrjia 
met geiteen abbtjfe toeda tefeinden/ toaer meöc bie 
ban ben $lade dip aft biet toeken befïg getoeefï 5jn / en 
bomt toeder komende bp mu/ fjeöknban al geur be; 
foigne rappest gebaen / mitsgaders ban beuren adbij; 
fe/ mfjoubenbe bat fp niet en bebinden bat febertben 
Sarc ban 1570. eenig crercitie her feïbee jjnquifiiie 
in ben feïbm lande ban 23?abant jp getoeefï / cn bat 
Dacramöefiippïiantcnmettccfdbermct cn beboojden 
beïafï te tooiden/ maer bat men bm beï)pq?de te bebe; 
ïen bat fp toeï cn fdjerpeïjjk anberïpeïöen öepakkatm: 
todkadbijSik bn rabe ban óie ban ben itade ban Ibta? 
ten beb gëboïgt / te meer gemerkt utoa IBajefïeit 
bcrMecinge ban geen meutöigbett mne te toiïïcn buiem 
gen/ en acht genomen hebbende opte gelegentheit 
destijts, en befundere mits den anderen redenen hier 
na bredere verhaelt, CU bicn boïgende / ï)e£» ik OptefcP 
be requcfïe boen fïcïïen be Bppofïiïïc bier bp gebuegt. 

jÜgit ïfeere / ik toiï komen op ’t piinripaeïfïe pomet 
tnaeromiköefenCounerfembe/ en ïjoctocï ik’f feïbe 
tod tegen mijn bette boen om be qucïïingen bie niet 
grooten redenen utoe lüajefïeit baerin nemen faï / 
nocfjtanS cn kan bat niet gelaten / foo toeï om 
mijn confctentie te ontïafïm / aïS om utocr jjBajc; 
fïeitS dïmfï en ben noot ban ben lanbe. ïfet iSge; 
beurt mijn ïfecre bat fekere Dagen geïeben / en ter? 
toijïen men jfjandcïbe op ’t gene DeS berïjaeït i0. My is 
te kennen gegeven by den Prince van Gaure en den 
Grave van Megem ( den Prince van Oraengie my ook 
daer afgefchreven hebbende ■ Cn toaer af be tijdingen 
bageftjkS meerderen) ban befecraebanbcïmge/ bei*; 
gabermge enberbonbt (öaec af kopie bier mebe gefon; 
dentoo#) bie men fect boo?tgcfïeït te toegben bp een 
groot getaï Cöeïen / foo J&ectarifm aïS anbere/ <$c. 

Cn boetod ik mijn ïfeere / bcgccrcndefuïkmiquaet 
te booikomm/ beb gebaen aïïc be neerfiigfjeben en 
officien bic utoe iBaicfïcit mp beeft beboïen / te kennen 
gcbenbcbatbcmcmmgc ban utocr IBajefïeit niet en 
toas ban cenige nieutoigbeit inne te brengen / nocip 
tattó bebinbc ik bat de vreefe der felver Inquifitien, en 
de herdigheit der voorfchreven Plakkaten, fuïkS 5ÖU 
getoo^tdt in be baten dcSboïkS/ bat men die in geen; 
re manieren ben en kan ontgeben / in dcc buegen/ bat 
on aï tod en in ’t ïange bcraetfïacgt / Sjicr in utoec 
Jïlajefïcit Badc ban staten aïS nu geen anber remebie 
gcbonöen en too?t / ban bat men ban ttoeen b’eene boe/ 
t€toeten/ ofdatmenhem in wapenenftelle, ö’toeïk 
in öefen tijbe qnaet om boen toare / niet aïïeen bn ge; 
b?ekebangdbe/ maer ook mit^ bien men ben bpant 
binnen ’0 llanhtö beeft / cn bat mm niet en toect 
tmen men maeb betroutoen / ja ook niet ban fijnen tU 
genbutógejinne/ gfn ber buegen bat be i|eeren toiL 
ïenbe baa* in bienfï boen feer quaïik fouben kunnen 
binöcn bicn fp fouben öetren betroutocn oft bicn ï)ai 
fouben toiïïcn boïgcn / Daer bn gebuegt bat bn befen 
mibbeï bet 3lant bebotocn fouöc toojben en bedoren 
gaen ecnfamentïijk be rdigie. Oft dat men hem in eeni- 
ge faken vuegde; afbomöe be ^fnquifïti'c Die in befen 
tijben foo gebaet tooit / niet aïïeen bp ben qnaben niaer 
ook bn ben goeben / en nautodrjkë ergenë toe en bient / 
mito bicn be detteró genoeg bekent pijn en berfuc; 
tenbemctccncnde fïrafïjcit ber plakkaten. 

Extracten uitter refolutien van den Konink,ontfangen 
by der Regente in Augufto 1566. opte Inquiütie en 
Plakkaten. 

_ï!B nu t’anttoooibm op dk ba* booifj. ptmeten be; 
' ^befunber. Cn cerfï aengaenbc bei* inquifitien / 
ik merk tod ban boe grooten getoiebte bat punctie/ 
en bat’et bn na i£ bet eenig remebie b’toeïïibeéerke 
ban aïïen ouben tijben foonabe geefïeïnke aï^toeer? 
ïijkc reebten/ ook na be ïfeiïige ^djnftncre cn na; 
tuccïijkercbenc/ gebruikt beeft om eiken te boen fe 
ben en ben buegen na beur geboden j Cabc fïacnbc bat 
niet aïïeen bic anberé boen ban fp beboojben / maer 
ook be geene bie niet cn boen bat fn ‘fdjuïbig 5011 / ad); 

Byvoegfel van Authent. Stukken > 
taïatenbe’tgme bat be Rake gebied/ toerden ba 
maeitt/tetoegebjogt/ 

IfdB. 
en toaer ’t noot beboojïijk ge; 

fïraft/ b’todkfoubeacbterbïijbcn afboende dëboojfè. 
inqirifitie / toaa bn ook foude fcbjjncn bat dken fou; 
be tooiden toegdaten te ïeben na fijn goet banken / 
noditanë aenmerkenbe daer tegm bat öc boop5. ~ 
quifitic in mijne Hanbm aïbaa cerfï mgcïnogt ië by 
gebreke dat ’er geen Biffchoppen en waren , en door de 
onachtfaemheit der geenre die des laft hadden, welke 
Biffchoppen daer nu tocfmbe / fuïïm nu alg goede ifet# p. 409. 
ber^ boo2 beur ^cbapm / be beboo?ïijke fb?ge moe; 1 
gen d:agcn/ten embe fp fjen buegen na beojbinancic 
banonfermoeberbe ïjciïigc Daken/ toaer op afbacr^oi. 122. 
ookgeïettó / en in ba infïrurtien gegebm ben 23amP2^ 
rcbecrc ban IBontignpook is begapen. Blatende ook 
foo toef op te groote begeerte ba booifcbieben ïbeemi 
a!S op te gdegmtbeit beS tijts / m bobcu af op “te na; 
tuerebefa materiën; 5fba ïangm rijpen rabe ïjcb ik 
mp bia in tod toiïïcn buegen / en is mijn refoïutie bat / 
toefmbe be éjracitie ba 23ifïrbapïijkec jurisdictiën ge; 
fïeït/ foo na rccijt behaagt/ iek te vreden ben dat de 
voorfchreven Inquiütie ceflère. 

lengambe be moderatie ber pakkaten en ben rem 
cepteöerfdber/ boetodtebebucbteniS/ bat be fdbc 
toeinig beïpen faï foo tod aengaenbc ben ÉettaS biebm 
baa mebe niet en fnïïcnïaten genoegen / foo mm fiet 
bat fb niet en foeken ban boïïe topbeit ber rdigim / foo 
^bageïijkS te kennen gebm bp bm boekSkmS bie f\t 
fïroepen/ Ü^ÏS ook aengaenbc ben bapïïdjten Cöeïen/ 
biertcqnefïeafboojberfiet; ®e toaen bat bp ahbpfc 
ban be Ccneraïe ^tatm een nieu Idïakïtaet gemackt 
foube tooiden/baer bp gebuegt bat mm booi begoe; p. 410. 
befuïïie oft bergdijke oibinancie niet m baf maften-/ By 
befonderdatde vier Hooft-fteden van Brabant exprel- 
felijk hebben in hen requefte verklaert , dat fy hen uitgegaen 
fouden reguleren navolgende den felven Plakkaten 3 Wijkt ter 
baanitmoebtefebijnen/ be feïbe niet foo feer nootc; 
lijk oft emma niet foo baefïig te toefen/ JbocbtanS verkleerea 

mitSbenrcömm in utocn biieben bcrbadt / befonbe; daer in 

re ook toant men aïbaer berïjoopt bat men daer booi benic.1 en is, 
Ceconfeberccrbe faï moegen febeiben en be booifs. ^ee; & men 

ren mibbeï bebben om tegen be quabe goede bienfïen te tegen de 

moegen boen / foo en dunket my niet dan goet dat men waerheit 

ter goeder uren, en hoe eer hoe liever daer toe verftae. Avoft'U ^ 

mit0 aïïen tocïken rebenen mp beeft goet geöocbt gS'S 
nooteïp te toefen bat men aïbaer ramc feka anbae d?n Ko- 
foime ban moderatie ber pakkaten / gade flaenbe bat "nkoO0k 
bet briïigkrrfïen-gcïoobe cn mijn ïjoogbdt betoaat maekt!' 

too?ben/ en bat opte boo?fcï)Lieben puncten enarticnïm 
g'eïet 511 / en bat gbp bie fdnDt/ op öatfonöer ïanga 
betitekdaerinne geoLibineert macb tooiden’t geene ik 
faï bebinden beboorenbc / toaerinne ik bom faï aï bat 
moegeïyk faï toefen. 

Extraót uit den brieve van de Regente gefonden aen p. quj 
den Admirael den 20. Meerte, op ïïjn ontichult van Num. 10. 

komen, en ooküjn waerfchouwen. 

py ïfnjdcbe/ ik ïjeb te befer uren ontfangenutom 
LVI tykftim rbiij. befer / Dienende tot anttoooiöc op 
eenm mijnen boo?gaenben ban bm riij. bp bm tocïïïen 
ikubafoebte u aïfjtei* te toiïïrn tónden èaerafgïjp u 
aïS HU ereufeat / ter oorfaken van den propoeften die Fol. 110. 
ghy my hebt gebonden tot uto.cn ïefïen bertrekkm ban II^ 
ïjier/ bieiknietenkabbebagetm/ aïSikubcnboo^; 
gambcnbiief beöefrtóiijben/ maerfjabbe bie feertoeï 
ontïjouöm / foo ik nor 1} boe/ maa be faken jijnban 
fltïkm getoicï)te/ gelijk ghy daer af ookruertin uwen Fol. 106. 
voorfchreven brieve, &c. io7- 108. 

Den brief van de Regente gefonden aen den Grave van Num. 10. 
Hoorne den 7. Augufti. 1566. merende de handelin¬ 
gen metten Édelen. 

AA 3fn ,Debe ik ïjeb befc boouiïcbcn dagen doen hande- p,12 

1 Alen metten verplichten Edelen door mijn goede Fol. 132. ’ 
Neven de Princen van Oraengien en Gaure, OUI tC I33- *?4- ' 

beletten ben boo^tgank ban deirincanbcnientcn /booi?15<s* 
banben toefenbe ta ooifakm ban ben onrufïen in befc 
Ülanbenopgefïam/ toaer op be feïbe Cbeïc booi ttoeïf 
ben Ccbeputeerbe mp onïankS bebben bom oberge; 
benfekergcfcïLliftcbpbcn tocïken fp berfueken berfe; 

kcrïngc 



Tot de Hiftorie van P. Bor, 
1568. lieringe foo tod ban mi; ap ban benïpcrcttbauDet 

oojbtc / bat men tegen pn met Docncnfaïtccfaltcn 
banpurrequefïecnbcrbontmct ecnige anbcrc punc? 
ten/ a!ïe ban foo graGtcngetolrpetoefcnbcbat’ctbe? 
boitöenp/ gecaben geen rcfoïtme bacc op te nemen 
fonöetpt abbp en Deliberatie bcr bibberen banber 
oojpe/ te meer bat be falie pn mebe raeïit/ bctocUtc 
iïi baer ban pb ontbobcn / om Ijler te toefen ben 
jrtm'j. befer maent/ ten toelïien Dage lït feer prteïp 
begeere bat gp u ooit Ijler brnbcn tolït om mcbc ten 
beften öaerlnne te fjdpen raDen / op bat fuïïtcn rcfolu? 
tic madj toojDcn genomen geïylt totter confcrbatle ban 
bentoeïbaren/ rufïcnenfïUïigpitbc^ 3iantS/ enten 
meefrenblenfre ban ben btonturt mijnen Iperc faïbc? 
bonben bio;Dc te bepörcn /(gc* 

pag.41 3. Extract uitten brieven van de Regente gefchreven aen 
Num. 10. den Ad-mira'cl den 1. Septembris, 1566. op ^on¬ 

derhouden van den accorde metten Edelen ge- 
maekt. 

Fol. 174. 
182.207. 
208. 

\AUtt dmj frat pn tud morgen berfrheraj/ bat/ 
1 x mlp. pn pfimjjïi en bieöeüjït öjagenbc./ navol¬ 
gende den j'nhohden vanden accorde, D’toCïiï Ut beil 
gcronfcbcrecrDcn^ödengeguntpbbc/ mén geen ge? 
todt nodj fojtfe tegen tjen beflgcn en faï/ foo bejre fp 
geen fonbcrïlngc oozfaïte baer toe en geben/ ^00 pt 
ïtófïcd en be finccpcn ban blcn niet en blencn / ban tot 
berfelierlnge ber goebe en bcbtoanït berquaber(enre? 
belle/ Ut fcprjbe ooit tcgcntooojbdpt aen ben ifeere 
ban25eaubotó bat ïjp u onberbanlg 51;In ’tgcnegp 
pmtotblcnfïebanber JlBiajefïeit fult bebden/ toacc 
en tuffdjen Ut faï letten toat lït boojt met 3tjn benbd faï 
betjoorenteborn/ (ïc. 

Num. 10. Extradten uitten brief van de Regente aen den Admi- 
, raei geionden den 3. Septembris , op het verfuek 
der Perken. 

Fol. 168 
169. 

• c-t 

Fol. i8r 
182. 

Fol. 177 
209, 

Fol. 167. 

D. 4.Ï4.. A Cngacnbeljet berbepimrt / Ghy hebt feer wel. ge- 
mfifT ;*vdaen ,'bat gp; met bic ban ben röabe en Slcöen 

pbtgctacfflaegtïjoc men ’tboïfc foube teröcr moegen 
brengen tot ïjen telt en gctoootiïijltc ncetlngc om pn 
mlbbeï te geben / om ben ïtofï te bonnen. 

?ilengacnbe bat gp nip fepijft / bat be. gcmdntc 
foube Rebben begeert ttoce ïtcrïtcn beo; pn p:cbl 
batten/ tïtbcn bertoonbert bat be gcmeinte foo ber? 
toaent 'p bat fit bc;rc piflcpn föo onbepoUpte falie 
en ber eeren <öobtS foo te gcngacnöe / ban bat men be 
iCempep getoijt tot <£toöt en ö’oeffcnlnge bcr onber 
i^atïjolljiirr rdigini foube laten profaneren tot fnïlicn 
ongeoo^öoföenfalldl/ CllöatfppU niette vredenen 
houden met ^t geene bat lil ( foo UOODc) tOfgtïaten 
pb beffn Cbden / toacrommc Ut n blbbe ïjeu tod 
opentip te feggen bat fpljenfdbcn niet cnbebpgen/ 
en bat llt pn ’t fdbe niet en bol noeïj en madjtoe? 
laten. 

3Baeróm llt u blbbe pnaï’tfdbetodtc toUïrntilt? 
feggdT en te bcfojgcn bat ben heiligen dienft Gods 
alomtoeber lngefldttoojbc/ foobooppebenfé/ ooïi 

Foi. 176. aengaenbe het afleggen der wapenen; g|ft toete tod 
p.415. bat gijp boïgenbeuboojpplgpltenbc gcnegentplt 

roi. 194- bte gijp pbt ten blcnfïe ban fijne «ïlBajcfïdt tt befïe baer 
in boen fult / berïatcnbc eerfï be pof ben caleipïulöni 
bergefeïïenen booit öocnöcpnaïïcgaöcröctoapmeu 
berïaten/ om namacpteorölncrcn DcS üdjooren faï; 
^clnbmbe eïïien op fijnambacljtombenliofïtctoln? 
nnv/ fonber bnö öecrlijïtcn pnnen tljt te brdlefen 
en fdbe b’ooifalie te toefen ban Ijcn eigen armoebe / De 
todïtiTiu ïlebe j^ebc blbbe pn ban punctetepimcte 
tod te bcitponcn/ en pe bat ’tfcïbc tot pn eigen 
todbaren Dient / cnbat gijp’talie bolt toebertoengrn 
onber bc gepopiemplt en onöerbanlgpltbah fijne 
Mafeflcit en ban fijnen <£5oubctucur aïbacr. 

Num. 10. Extradlen uitten brieve by de Regente aen den Admi- 
rael gefchreven den 4.. Septembris ^ ruerende het on¬ 
derhout van den accorde der Edele. 

rende na’t gene dat ik heb toegelaten defen Edelen bc£ XfóS. 

todberfdiert^ljn/ buiten tocllte gcfcplfte Ut niet en fol ,66, 
beiiite te ganc / toat’cr ooit af liome/ enörenpeffcbe1%■I77- 
gemeintc ooli geen reben ban meer te IjeifTcpu / öe log 
toeföe oft fn pur foo feer bergate ban te Darm bat 
paffereiii <6p moegt tnbacptg toefen / toat Öefe €? -FoL 167 
ödc mp bdorft pbben / b’toeïlt gpi ooit moegt ber? 
manen ben ïfecrcn ban b’^fquei-öró en Biïcr? / In? 
toen fp nocï) baer 3jjn. 

Aengaenbe ï)Ct tocbcrpïïen van den GoddeJijken 
dienfte In brr iêtabt / faï mpaengcnaem toefen te po? 
ren/ bat’tfdbeteipontgebaentuetbe/ en be ficrïtenF°i- '8°- 
toeber gegeben/ gdpt be fvinecii ban #racngien 
binnen ber ^tabt ban ^inttorrpen begonfï ïjeeft te 
boeit; 3n£gdijpbatbebedtonöige ban fijne jdajc? 
flcits geboDrn en o;öinancien gcbacn too,:be/ foo lïtFoi. 164. 
merite bat gijn tod begeert aFtfclbctetoegctcbjcn? 
gen / u boo;t blbbcnbe te bollen prfïen u tocberltoem? foi. i74. 

fïe foo feer gp ïtonb/ mlt^llt mp pa’ alleen blnbe / w- 
uit Dien mpi goebe .ibebeöe <6;abc ban ^gmontber? 
troïtïten \$ na fijn oBoubcrncmciit. 

Extracten uitten brieve van der Regente aen den Ad- P-4r7« 
mirael gefonden den 7. Septemb. ruerende den pre- Num- 10 
ken en accord der Edele. 

Mfn £®ebc/ booi u toleben ban bat 4. en <r. be? 
XVJ-fer maent/ en ben bpgebuegben fïtiltïten pb 
lït in pt lange berfïacn ’t gene gp; nip fdjdjft/ rue? 
renbe ben p;dtlngcn en öe begeerten ba técmeinte 
en anbere ban ber <i»tabt ban ®oo;nllt/ om pur te 
gunnen pïartfe om te preken binnen der Stadt, toaet 
op llt u anbaö niet en ban anttoooibcn / ban bat Ut 
blcn ban ^Doo;nUt niet.en rnadj nocl) en tolï pet anbers 
aceo;öeren dan ik den verplichte Edelen geaccordeert Fol. ,66. 

en pbbe./ boïgeitbe tocllte mijne rcfoïutte/ Ut u blbbe / l6l177- 
tod opentïpt Dien ban bcr boo;f5.,g>tabt te toilïen feg? 
gen / bat fp albaa geen daPn en moegen pbben / * 
noefj binnen ben beflultebau bcr ^taöt pielten ; Cn 
geeft mpteonöer bat bit boïlt nu ïjdfep te «togen p;e? 
ïtat In ber ^taöt / gemerïtt fp In ben boo’lcben Dagen/ 
ban Da 3©etlj aïïeenïijït bcgeeröen ooUof/om ter plaet? 
fen Die pn bulten Den pootten ban Hïtootmft fouDc 
tootDen betoefen / te moegen maïten entig gebouto 
t’pnnen ïtofïe/ gdijlt bic ban bcr Baiïllagcii en ban öe p. 4181 
g>cabt mp pbben gefdjteben bp pn boeben ban Den 
bijffren Drr bootgacr.De/ welken bouw ghy en fult moe- P- 
gen toelaten, éh boot De blngacn pn/ bat f]; Dien ’ ]' 

maïten inbien ’t pn góet ömUtt / pn bcrïtïcrmiöe bat 
Ut gcrapiO Ijcn en faï meer todaten öan^pt gene bat 
begrepen is in den verdrag der voorfz. CbdC/ b’todïtFo!-127- 
Ut noïlj feer ongeetne aengegaen pb foogSjptoeet/126- 
entoantbefdbeberpïicïjtc <tèbde bp eebe bdocftpb: Foi. 178I 
ben Ijcn befïe te bocne ban be ptcölUatlen te bdetten ter 
pïactfenbaerfpnictgctoecfïen pbben/ foo beporen 
pn be ttoce <ébdc bic te ^oonitit bp u 3ijn / te toeten / 
Dc^ecrcnb’Cfqucrbc^cn Bilcrë / pn te empïojcrcn 
teiiciubeboojfs. en öaalnne ter goeber trontoen too? 
ncn pt ïtrebit bat fp onber pn pbben. Aengaenbe p£ 
afleggen bcr toapciien / na blcn Ijet Dtagcit Der fdber 
intjanbenbanbergenidntc In pïaetfen bat geen froti? 
tieren en 51311 /_ anders niet en is ban een bóetfd ban 
alle onrucr. ^00 blbbe Ut u en begeer prtriijli bat gijp 
bp alle goebe toegcu bic gijp fult gort bmben’tfdüe tê 
toege pengt / lt baer toe ooit behelpende met den 
voorfz. Edelen, om be toapenc» tutten priben ban 
ber gcmdnten te treïtltm. 

Aengaenbe ben publicarien aldaer gedaen. i25enber? F°l lSJ' 
toonbert getoeefï ap Ut fag bat be gene Die D’ccne ber ISp' - 
fdber gepit peft / tot n peft gebnegt De booify. ttoee 
CDde. JPant pc tod Ut gcloobe bat ’ct gebeurt 10 
Doo; ben goebeti pber bleu gp; bjaegt om oe fatten te 
fïiïïen : jpepap fepjnct bat nadien gp gecoinmit? 
teert 3p totten <6oiibcrueriicnten ban Dier Jataöt/ 
gp; aïïecne metten jBagifïract IjabDet ban fljnrc jiSSa? 
jefïcit0 toegen De niacp om te gebleöen / rn.Dat ptfco Fol. 1Ó9.1 
öepojDegeöaen te toojben om utoer eeren tolde/ ge? w; 

A llïeenfpt blbbe Ut tl foo feer ap ’t mp mocgdijït p / merïtt öcnfïaet bleu gijp pbt 
11 bat gijp öefe gcmeinte te vDcotnlli be toapenen boet Aengaenbe bat gp ruert ban te berficn Ijet ïtafïcd/ Foi. 2oq 

p.416. berïaten/ beftmbere toant mm geen foztfc ncelj ge? Ut gcloobe tod bat bcïpcreban JBotiïbapgemcrïit 
todt tegen pn tolït gcpulïtcn/ en dat iy hen rcguic- pnen geooteu ouberboni en ougcballlgp’lt / tod qua? 

(L) 3 lijft 



8 6 Byvoegefelvan Authent. Stukken. 
if68. lijft faï Uunncii böïbóen en genoeg toefen/ aïïen ben 

lafïe ban ben ïtaficri. Hierom mg aïtijt goet geöorfjt 
heeft ban aïöaa te laten ben ïfeete ban 23cauboir. 

soi. 1S8. ssengacnöe öen fcïjat öie men feetberfto?gcnteiig? 
189.190. gen in öc Wie ban onfer tooutoen / hoetori ift burijt 

bat ’ee niet aftoefen en faï/nochtané toeet ift toeï/bat foo 
be?reöaa pet ié/ gïjp ha fïïïlié fuït boen betoacen / 
Dat men ’tfribe fal hunnen toebet geben ben genen 
öie’ttocMjooif/ en foo’tfteïafïfaltoojDcn/ foo gijp 
ooft fcïjzijrtban meiningen te toefen te toiïïen boen. 

pag 420. Cmtrïijli hegeere 11» dat boven alle laken het Kaiteel 
toeïtoozöcbcrfïenban©?obianöecn alle anbece noot? 
faftriijftheöen totbafefteringc en ftetoaaniffe ban ben 
feïben/ gemaftt totten bienfïe ban fijn jDajeftcit/ 
ban: foo beïe aengeïegen ié- 

Nam. 10. Extra&en van den brief van der Regente aen den Ad- 
mirael gefonden den twelfften Septembris, beken¬ 
nende lijn dienften te Doornik gedaen. 

mact tet contrarien foube tegen ben feïben acco?be toe? 1 f68. 

fen / bat men p?eöiftatien toiïöc ïjebben ban fp te ba- 

rennietentoaren. 

Extrad uitten brieve by de Regente aen den Ad mi- Num. 10. 
rael, gefchreven den feventienften Septembris op 
fijn kornfte, en den graven in de Kerke. 

Fol. 176. 
190. 

168.174 
177.176 

Mpn^ebe/ ift heb ttoee utoe bjlebenontfacnban 
ben 6. en 8. befet maent/mitégaöeré be memorie 

bic glfjo ben Deere ;ban 23cauboir mebe gegebenhaöt/ 
en ca ift home baer op in ’t particulier anttooojöen / en 
toil ift niet laten n te feggen bat mu öunftt bat gïjp \yet 
innefjoubenban mijn boojgacnöc anberë ïjebt gma? 
men ban ift bic heft gefch?ebcn/ toant belieft nöefelbc 
teherïefen/ ghy en fult niet bevinden dat ik berifpt of 
qualijk genomen heb uwe handelinge , maer ter con¬ 
trarie dat ik gefeet hebbe, dat ik wel wifte dat ghy dacr- 
inne waert voortgaende met eenen goeden yver•> aen- 
fchou nemende opten uitterften noot, baer in be fa? 

p- 411 • ften hen toaren binbenbe/ maer öcé iftfcftjeef/ öattoaé 
Fol. 164. gjjp alleene haddet ganfiche en volle macht, 

daer op te ordineren. Jil^acc ftabbC CÜcn toeï te bjeöai 
getoeef! / bat gijn u fouöt moegen behelpen metten 
Abelen öie gijp te toccfte gefïeït hebt. €>oft en eefï niet 
ban noobe / bat gftp t’ntoer ftomfïc u ontfchuït neffené 
mpöoct/ en ben ooft be gene niet öiepmanöen foube 
toiïïen beroojöccïen fonberhemtehooren/ en belemin 
u / cnöe en ttoijffri niet gïjp en fuït utoe hanöeïingc 
aïtijt tod beranttoooïöen / baer en iö ooft boottoner 
niemant ban ben ïfeaen oft ban öen tfïaöe fljnre 
IDajefïeit öie bp mp getoeefï mn oft noch 50» öie 
mctbaïfche caïumnien foube toiïïen onigacn/ maer 
toeï met alle oprccfttigfteit:; toeï berfïaenöe bat ’tgeene 
ghy te Doornik hebt gehandelt , is gekomen uit een 
goede affedtie en meiningedieghyhefttomtefiiÏÏCnen 
te berfen totten faïiert. 

Hengaenöe be pïaetfe ban ben pzeöiftatien/ ift bibbe u 
mijn Dcüe be fjanö baer aen te ftouöen na u lutafle ba? 
moegen / bat bic boïft hem te tocbeti hoube met ’t gene 
dat ik defen Edelen heb toegelaten , ö’toeïft lït in alle 
fïjnpuncten toiïonberhouben/ en niet te buiten gaen/ 
geïijft fp ooft behoojöcn te boen / en aïfoo ften p?efttn= 
gen aïïeen te ftouöen ftuiten ber £>taöt / geïijft fp be 
ben boot öen booifj. accoozöe. 

31a bic ban ^oojnift en hebben aen mp noit anöcré 
begeert (foo ift u ftj) mijn boojgacnöe heb gefeftzeben) 
ban te hebben ectligc fchUCreoft gebouwe buiten der 
Stadt, d’welk ghy hun fult moegen toelaten, boïgcn? 
be mijn booigaenbe fcïRijben. <£n geïijft fptebjeöcn 
3ftn hè» pïaetfe te hebben aen be bcfïcnbpöepooiten 
binnen öer ^tabt: foo en fiï’tïjni geen grootje on? 
geriefsijnbefeïbc pïaetfe te fjebben buiten ber pookten 
foo na ben beflen aï^ fp fuïïen goet binöen. 

Num. ia. Extraden uitten brieve by de Regente aen den Admi- 
rael gefonden den vijftienften Septembris, goet 
vindende fijn dienften van S. Amand. 

TVl$n.$ebe/ ^ihheb ontfacn ttoee «toe bp'ebcnbart 
möen ticnfïcn öefer maent/ op be tocïfieiftbpoo? 

uo8 “9' ben auttoooiben faï: <Serfï ömifttmp dat ghy wel ge- 
D '72ó. daenhebt Dat gïjp hföt bcrfien bat befe ctterégeen 
F meerber fciyabe aen be 3Eböpe ban 'JCtnanb en fuïïen 

boen ban fi te boren gebacn en haööen; <©oft fs ’t meer 
ban tijt bat befe beroobmgen en bertouefïingen ban ben 
ïtïooflcrcn en ïlierftcn ophieïben / toaer toe ift u bibbe te 
toiïïen be hant Ïjouöen foo ift u betroutoe. 

5^e toeïft niet aïïecnïijft niet en ié tegen het boo?f5. ac? 
177.217’. t0^3 (tegen den welken ik geenlinsyet doen enwille) 

fteïijftfteté/ en bat be faften toat fuïïen berflen en in 

beteren fïate gebiogt 5jjn / ghp u hier wilt vinden,FoL r9i. 

en t’ntoen bertreftfte fuït gïjp bleu bau ^oomift mogen19i< 

fcggni bat gijp binnen fto^ten tijt baer fuïttoeba*fto? 

men / en ftömt hrn baer en tuflcïjen pet ober / bat 

5P ’tu obeefetoijben / ö’toeïft ift ooft ben ïfcere ban p. 424. 

.ïiDouïbaié fcjjjpbe aïfoo te boen. Cn toant ift berfïa 

bat be gene öie foeften den ouden fchat öie men feet Fol. 198, 

berboigen te liggen in be groote ïterftete^oomtft/ 

gaen ïjiec en baer ruercnbe beaeröeenbengroht bet 

boo?f5. ïterften / in ber feïber maïtenbe een groote ïce? 

ïphdtbertoucfnuge en fchabe/ en boben aï öicnöat 

men genoeg merftt bat ^cr niet en \$! en öat’etaïte 

becgcefëert bedoren arbeit faï toefen 5 ^00 öunftt mp 

bat men ’t feïbe toerft behooit ganffcheïrjft te fchojflcn / 

en niet meer te graben / aeröe roeren / oft boozber fcha? 

be in ber ïterïtén boen / ö’toeïft ghp fuït moegen fuïïié 

gebieben. 

fol. 1/9. 
196. 219. 

Fol. 166. 
177. 181. 
190.191. 
208.209. 

p. 4”“, 
Fol. 18Ó. 

j87> 

Den brief van de Regente aen den Admirael, gefonden Num. 16. 
den negentienften Septembris , inhoudende de 
Refolutie van den Konink. 

A/f^njièbe/ mi$ bien ift ontfangen heb befe ba? 
^gen bafcheiöen bfteben ban öen ïlïoninft mijnen 

Heeregefcïjzcbenben 27.28. en 30. ban ^tugufïo ïefï? 
eöcn/ foo aengacnöe ben faften ban Staten/ föeïigie p. 315’. 
enjpinantien afé ban ben ï^cijgsbolft bat hpbp fijne 
boozgaenbe mp haööe beïafl in ^uitéïaut gereette 
boen houben/inbien’trioottoare: £>ao en heb ift niet Fol. 123* 
toiïïen laten u öcé teabbertaen/ mité utoer abfen? 
tien / en ié in fumma / bat aïfoo fijn ffeajefïcit mein? 
beboïbaen te hebben/ ber begeerte ban fijnen onöerfa? 
ten öoo? bien hpafgebaen habbe be 3?nquifitic / geac? 
cozbeertöemoöeratie ban ben paftftaten/ en’t gene 
ïjjpberflont bat ift ben €öeïen mochte toefeggenmet 
geïoofte ooït ban fijn ftoemfte ftertoaaté obere (noch 
niet hebbenöc banomen be ïeffe öeaïijfte tijöirigen ban 
ben bertoueflcn ber ïjerften) foo haööe fijne .fDajefleit 
hope geftregen ban te fieïïen en remeöieren be religie en 
aïïebefeonruflen/ metïafïe/batrcflcerbcr noch pet/ 
toaaom het boïft niet foo hacft gepaept eii ftonfle tooj? 
bm/ bat hP hoopte bat ööo?b’afyïflende banuanöere 
f^eaai en öen bpfïant bp fijn .JDajefleit mp gcfonöen / 
’t feïbe te ncöcr geïeet foube moegen toojben / ö’toeïft 
öcreöcnegctocefïié/ toaaom fijn jDajefïdt aïé noch 
geen anöarefoïutie en heeft genomen/ te meer toant 
hp afé boen noch niet en habbe ontfangen mijn b?ie? 
ben ban ben 29. ^lugufii / inhoubenöe be cottcmfïe ge? 
nomen in fljnre fDajcjïeité fiaöc ban hertoaaté obe? v.±i6. 
re/om te boen bagaberen be generale Staten. JDaa 
op ift metten caften batoachte fljnre H^ajefïeité re? 
foïiitie; %ïö’toeïïiiftu toeï heft toiïïen te ftennen ge? 
ben en met eenen u ftibben te continueren in be goeöe Fol. 2i7. 
neerfïighcit öie ghp boet om aïïe faftert te fliïïen maten 2‘8.219. 
minfïen nuaöe / bat ’et moegeïijft ié / arfteiöcnöe aïtijt 
om ban tori tot noch ftria te ftomentot bat top foo 
be?re mogen geraften bat mencengoetenfeftarertie? 
Öie baa inne faï ftunnen geben tta öen heifch ban be fa? 
ften/hiamebe/ <|c. 

Extrad uitten brieve van de Regente den 24. Septem- Num. 10. 
bris, aen de Admirael opte articulen van Doornik. 

\yfjfntDebe booz anttooozbc op utoe ftzieben/ben 
eenen ban ben rbiij. en ben anbaen bon öenjeir. Foi i79 

befer maent eenfamentïtjft opte articuïen aïöaa ge? 19/. 209.' 
maefttmetöiebanöer niattoareligiën; Cn feggeift 
uanbaéniet/ ban bat op aïïe ’t geene ghp alöacr ge? 
hanbritheftt/ naboïgenbe’tgcnciftmctöefen €befen 
babzagen enugefeftzebenheft/ niet maallenen balt 
te feggen. 

Extrad 
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lfó8. Extract uit eerien brief van de Regente aen den Ad mi- j ren/ toacr Uicbc fp 00 b kdjOOlbetl ïjeit te ïatf n gCttUC? I f68. 
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Num. jo. des accords metten Edelen. " , bairïjen foube niocgcn boen batï geen boïb m ’t M' 

D€ Mi ib fö bde tc meer gort gebonbctt öc& / mitë P^rS SSL*^lïat!! 
bat be geeaufëbeceecbe pen bagdijbö beklagen * *?an ö°5n xf^ moc5cli 

ban faben bie met gefbnbeert en ttoijffclacktig 51311 / ?»?. °^c öagen Dat 
a$öft ïïi ïjein niet en mibeckidtbc#tbkem gelooft ïjcb/ a5acc [?}te 
daer nochtans mijn meinmgenoit en is geweell daer te- toeft 11 bOO? ben ölCllfc fijnte Majefïcttë becfcbe 
gen te doene, foo ij ook nodi met en is. 

10. Den brief van de Regente aen den Admirael gefonden 
den 30 Septembris, ruerende den Lieutenant, en 
het onderhouden van den accorde. 

tol. 177 
208. 

Num. 

«1$ 
befitj Mpiwnbt bat bic ban bet nieutoer rdigien 

tt©óo«#gs;eït rebcnren ijeöbeu om eenige berfebe? 
p.428. tinge te krófW|?n ban ben ïpcere ban Möuïbatr ïtapi? 

teinebab ben tiaftcrï aïbncu / maec beljoojben ïjeit te 
toeben te konöeny en meet te acktcn’tgencbatibbp 
PJÖblfSI! gcïboft ïytb den verplichten Edele voor hen 
en allen den anderen onderfaten des Lants, de welk ghy 
hen fait moegen leggen en verkleeren, bat llieh tegen 
ï*en met geenjiretodt nork tm toegen ban feiten en faï 
bootfbaren fdobcite fn ken bjagen/ nabolgenbe ben 
mhonöen ban ben feïbcn accoiöe. Mtt$ ben toeïben 
met ban naobe en té bat be booifcfpcbcn iDoulbatt 

Tol. 177. 
209.217. 
218. 
ïol. 200. 

tlrtge be goeöet en onderhout van den accorde, bp nip 
gemaebt metten berpïfcktcn Abelen/ Ik geen meu 
volk van oorlogen en lal doen leggen nocl) fcinbcil In 
ben boo:f5 ïtoftedc/ befjouben bat fp ban jjjenber fijben 
fiiïjtjn fonba* eenige niclitotgïjcit oooi te fteïïen ; Cot 
toemen eiriöe ib óob ben Hccre ban jiBouïbalt fduijbe / 
bat kP fjeii ban gelijken toefegge in utoer piefcncie. 
Copie van den brieve by den Admirael aen de Regente Num. n. 

gefonden den 18. Meert. 1766. heur waerfchou- 
wende van der confederatien. 

ME VROUWE, 

Iftljebfjeben ontfangen benbpef bie «toe ©oogfjeit 
1 belieft Ïjcefï mp te fcgzöbcn ben tul), befet maent / bp 
ben toelbcn «toe ©oogkeit mp belaft te bomen tot P 43£- 
23«teffeï om foo bde gctoicljttge faben bagcbiïté toe? 
balïenbe. gift fjoube u ifoogljeit mbacïjtig van ,tgeneFoi.II4 
ickheurfeide tot mijnen lelten vertrekke, ban^Uef uf. 

fjenpetgdoobe/ niet te mm foo beitelt bunbt getaben fd / bat 1b mp bettrobbe na mijn Ijutd 0111 mijn 
tot mecrbece rufïc cn ccnigijcit bet fabe bat Ijp Ijen affalten/ en bat 1b eenm ban mijnen boïbe foube af 

Fol. 194. filb^ gdoobe/ Ik ben te vreden dat hyhen fe^geen 
veriekere, bat ïfp mijnen bcbdcii faï onbctbanlg toe 

beerbigenaenfijn dDafefïeit om ïjcti eenige mijne fa« 
ben te bertoonen / en bat ib in mijn ïjuis fijne artt* 

fen/ en aait onbcufjoiibcn cn nabolgai ’t gene lb befeti toaotoe bacr oppe foube teacfjtai / mit£ ben toelbcn fb 
Cbcïen gelooft jfjcb/ gdijb lb 00b ’tfdbfe alle anberen <•»**■ „«htMyiji& 
0fficima bdafï Ijebbc booit na bïen öe faben ban 
«Doomt!?, fitffdi eenigfm^ niet’ec ttjt gcfitït 3ijn / fal 
ibn btbbrn/ teeflont 11 bn mp te toiücn btnben / gdijb 
lb «te meer ftonben beefogt fjcü / al^ ban faïlb metii 
moegen fluiten ban befrc nöcïj te boen / fal toefen biet 
mebè/ t|c. 

19$ 
202 

198. 

p. 429. Extraóten uitten brieve van de Regente aen den Admi- 
Num. 10. riej gefonden den 7. Odtobrisruerende der geloef- 

ten van deri Stadthoudere. 

XT/^et’öm bie ban ^oonilb fjen üeï)00?bcn te biebcn 
vv te bemben / met ’t “geene lb ben boojfcfj?cben 

Foi. 177. .ïiDöulbatjé aïitbe belafi Ijet» / tc toeten battfP als ge- 
2°9' ftelt ten Qouvernemente ül ben af toefen ban bCtt ifyZZt 

re ban Iföontlgnp hen fal geloven en onderhouden , 
’t gene ik toegefeet en geabboibccct ïjtö öen <6eeonfCï 
bereeröen Ódcn. 

j|jret anbei^ met tl begcerenbe te ïjanbden / ban met 
roi. 186.allegoetbctrotitoen/ enboïgenbebengoebenpbeeDien 

191.192. ihuaïtijt!)d> toeten tc blagen ten bienfte ban <6obt en 
fijne ffëajefïdfe/ en ittogdijbs totten todbaren en infie 
ban fijnen goeben 3Lanben en iDnbcrfaten foo gijn btee^ 
bete tot «toe boemfie becflaen fttïc / be todb mp foo be^ 
ïe te meer « anbettoetf boet blbbenbcbefeïbe niet lam 
gertebertcebben. . 

3ibtobben/ batgbpt’utoen bertrebbe be faïten tn 
foo goeben fiacf totït laten / bat in «toen af toefen 
geen ontufie toe cn bome/en ik heb feer geerne verllaen 

p. 430. den goeden dienft dien ghy gedaen hebt, dat ghy de 
fcheufe dienende tötte predikatie buiten; der Stadt, 
hebt doen maken. 

Nu». 10. Den brief by heur Hoogheit aen den A.dmiraelge- 
fchreven den 13. O&obris, opte geloofte van den 
Stadthoudere enfijnkoemfte. 

TV/fün J^ebr boot anttoootbe bptc bjieben bie ben 
1V1 «èbebnan brenger ban befen nip öceft gdcbeit / en 
ban’t gene Ijp mp berbïeert ïjeefu <^00 ïmine ib u 
toeberom tobben / bat gbp Ijoe eer Ijoe beber l)ia* 
ftnemt / en t’utoec boemfte ftiïïcn top fföindi fpje. 

roi.181.ben/ acngaenbc be^ gijn In « bjleben beemaent/ 
foo bat gijp geen ooifabe tjebben en fuït ban bc-i 
niet tod tc toeben te jijne/ be geloofte éicgljp begeert 
bp ben ïfeere ban iDquïban* geöacn te tootoen/ en 
bunbt mp ban genien noobc te toefen/ toant en éne? 
ren biebaii.öer ètabt niet / foo en faï 00b niet gebaen 

Tol. 198. toojben bp ben bOO|5. dl^oulbaijc / de welk ghy van mij- 
ï99. nen toegen Dien ban öer ^>tabt fnït mocgniberbïce# 

P-43^ 

Utoer ffoogljeit feer ootmoebdijb bibbe mp tetoilïen 
bergeben bat ib mp neffens u fjoogfjeit niet en biube / 
ib en ïjcb eerfi anttoooibe ban fijne jDajefidt. 

Me ©lotttoc / 3(b ïjoube bat u ^oogfjcit faï ge< Fol. 107.. 
toaerfeïjoutot toefen ban feber berbont oft ronfebera'108 • 
tie bie ljertoacrt£ ober gefcljid tegen be ^iigniftic en 
piabbaten op ïjet fiub ban bet Religiën; (3:b foube 
mijn öebbotr gebaen Rebben / om utoer ïfoogïjeit bact 
öfteabberteren/. foo ïjaeft ib be? ïjoo^be/ maec foo 
ibmponïanb^^eb gcbonbentc Höogfiratcn/. bacr ib 
be Ijeeren ban €gmont en Meegcn baa* af ruetbe. 
^eibeu fp mp gdijbe aöbatencien 00b te ^ebbenen 
bat fp gekomen toefenbe te 23j«cffd / bertoaert fp 
rebben / niet laten cn fouben utoer ïioogfjdt be$ te 
toaafekontoen / uiifstodben tb bué lange baermebe 
getoeftkebbe/ mp refacmiöc tot ’t gccuc u fjoogljett 
ban ben fdbenïfecren baer ban fal baftaenhebben/ 
^ieemebe/ 5c. 
Copie van eerien brieve gefonden by den Admirael Num. n. 

aen de Regente den 23. Meerte, lijn komfte ver¬ 
trekkende . 

ME VROUWE, 

Katoen tbïjabbe geantteoent op ten bjiéfbien«toe 
1 Ijoogljcit beeft belieft mu te fdpijbcn ben negen? 
tienfien befer maent/ Ijcb ib oiitfaen eaien anberen 
ban ben ttonitigfien / bp öentodben u l^óogljdt mp 
ontbiet niet te toilïcn laten ban mp te binüen te ffapüf* 
fel op cn Macnbagc of^mgsbage naefï bomenbe/ om 
teafTifiereninbcnfabentegentooo^bdijb bóm ïjanben 
5fjnbe ; Doojtoaec me ©mutoe ib gdoobe bat ntoe 
itoogfjcit fuïbcn batoutorn ban nip peeft / bat fb’itfd 
en foube toilïcn ergcito in failleren / öaa4 ib fijnte Ma? 
jefieit oft utoer ijoogïjeit bieiifi foube móegen boni/ p.434. 
niet te min om ben ccbcircn m mijn boomaenbe biicbeu ToL u^ 
begrepen ; 25ibbc ib iiodjeenë feer ootmoebdijb / ge?11/4 
fjonben tc. moegen tomben boa? gc-ercnfïect / ^lec 
mrbe/ 5c. 

Copie van den brieve des Admiraels, gefonden aen Num. n 
de Regente den v'ierentvvintigflcn Meerte, op lijn 
komile. 

ME VROUWE, 

| £i Ijabbe bedjoopt bat «tor ^dogïjcit keur foube bol? 
1 baeu Ijcbben gdjouben ban mijn ouftöuït bp mijn 
booigaenbe obtboben / maer foo m atsnir toeöer anbe? foi. i h . 
re bueben ban utoeftoogkeit keb ontfaen/gcbatcect ban w- 
be nb?ie en ttointigfïen befee nianit bpïbc todbefh per? 
fifteert bat ib mu bp kent foube btnben op een ^Dtngs? 

öage. 



i?68. 

P*g43f 
Num.ir. 

8 8 Byvoegefel van Authent. Stukken, 
bage.Cn faï ift nietbafuimm mp baa in onbccbanig te 
toonen / fjQopcnöe ban utocc ïf óogïjnt boibocmnge te 
geben cn in pecfoone te maegcnbertoabcn / bc£ ift tot 
notlj toe met bpebcn niet en beb bunnen baftrtjgen/ 
ï^t'ec mebe / (te. 

Extradlen uitten brieve van den Admirael aen deRe- 
gente gefonden den tweeden Septembris op ’t ver¬ 
trek der Geeitelijke en andere poindten van Door¬ 
nik. 

Fol. 172. 
I7V- 177- 
178. 181. 
182. 18;. 
184. 

THbeboaftgipam gcïjanbeït metter ïöetïj om bten 
^banbanicutoer religie af te nemen be Heeften baec 
fpin preftm en pen buiten te bomgaen/ bc toeïftift 
ooit ïjeö boorgebouben Dien ban ben Hapitteï tot bruen 
toe/ toant baa* ban geen inca biet en jgn/mit^ toeïften 
fp mp berfoeliten te moegen een.ë teilen bp bie ban bent 
Hapitteï om baec na mp eenig goet abbhö te moegen 
geben / b’toeïft ift ban utoa l^oogljeit fal febiftften / om 
op aï bent bebri te bafïacn. 

Stengaenbe ’t boïft ban ben fyceve ban25eauboic/ 
öunftt mp bat men bat fcec toeï ban gebetben / ïatenbe 
biet nocij 100. folbatmtotten genen bie beïfeere ban 
jBouïbair afê nu ïjeeft / en foubt ben fcïbcn ifeac ban 
23cauboic moegen te toerfte fïeïïen in anbete ïapen baet 
bp meet bienpen moebte boen / toant ib boopc bet Ha; 
peel fulfts te betficn bat ’et geen noot hebben en faï/ gc. 

p.436. 
Num. 11. 

Extradl uitten brieve van den Admirael aendeRegen- 
te gefonden den vierden Sept. ruerende der Publi- 
katien en Advijfe van der Weth. 

?oi. i7r- 
rot 189. 

Fol. 200. 

P-437- 

Fol.t 87. 
188-189. 

■py^et en tuffebm en fjcb niet toiïïeri laten utoet 
‘‘“'woogbeit te feinbenbp gefcbpfte bet Advijs van 
die Baiiiaigcn, en ban befec -Btabt; 'Öenfaincntlijb 
be ^ubïibatien bic tb gipeem bebe boen / baec alle bet 
bolb fect mebe gepilt toect / metbetogpugeban beceet 
te 3ijne ben onbeebanig te toonen in alle ’tgene tftue 
J|oogbeit ben foube bullen bebelcn / ben gcïubbig bom 
benbe ban bec gcacien bie u ffoogbeit ben bebe / beften; 
itenbc bat fp ben gcootcïgft bobben mi^gaen / bet 
fcbfjm bat ’et gebeurt ig boot een rafanpe en toanbope 
baec fp in gebaïïen toaren / foo tft bope tot mbnbec toe; 
becaoïnfic utoec ^oogljeit naccbec te becliïeecen: toant 
ift binbc in bit boïft een goebe genegentbeittot beuren 
Ibunce/ bebaïben bat men ben toete te leiben niet foc; 
tirrljeit. 3ft fal mfi morgen bp bec IDctl) binben om al¬ 
le bit getoapent boïft te brengen totmaecopbuifentof 
1100. boofocn / feinbenbe alle b’anbec op ben arm 
bacbten. öunftt utucc ^oogbeit bat men ’t getal nocb 
minbcce/bope bet te bunnen boen: macc mp bunftt bat 
bet niet ban goet en $/ bat men toat boïfté beeft om 
nacïjtenbag toat toaften te bouben tot bat alle faïten 
tocï gepilt jtjn: mijn meininge $ ooft be Hapitcinen 
cn bic fp oubec ben bouben pillen / te boen floeren 
pjnDa* JBajepcit / baec toe buegenbe eenige acticuïen 
bie mp noobig fulïen bunftm. 

IBe ©2011U1C gipcccn ben ib getuaeefebout ban eenen 
IBctfer befec iètabt / bat bp eenen grooten fchatwifte 
in der Ra'beii ban onfec bióntuen / tuefenbe onbec bec 
aecbentoel 50. oft 60. boeten / en bolgenbe be gelegene 
bebenbiebpmpgcfeetbeeft/ beb ib bp mnontboben 
eenige ban ben .ïiBagificact en ban ben tlaet ban bec 
^tabt / en bec 25ailïiagen/ ben toelbcn ib ’t fcïbc 
boojgebouben l)cb / be tuclbc mn anttuooiben bat fp 
ban bennen oiibecë babben geljomt bat ’ec in bec felbec 
ïieeben eenen ober gcootni fcbatbctboigen lag / maec 
at Ijabbcit noit bunnen gctbecten be pïactfc / in bec 
bitcgcn bat ib / b?eefenbe bat ’t fcïbe ba* <6emcinte tec 

p.4.38, 

oocen foube bonten/ en bat bic eenó mochten bomen 
bat felben febat foeben / goet bonbe/’t fcïbc te boni bec^ 
foebett / mité bcntoclben ib gifïecen about in ba* felbec 
iiteeben toabe beb boen (lellen met JBcper cn gef tooce^ 
11c ban ba §>tabt. €n faï beben laten beginnen te gca? 
ben tec pïactfenbicbc boozf^.fDctfatubfcn faï; ^)e 
toeïbc tucfcnbcop’tpoinct ban (ïecbeit / ’tfeïbe ba; 
bïccrtbeeft/ en boe toeï bp nocb obccbcanbi^/ beb 
noebtauö foo beïe gebaen batbpopteplaetfe gebiogt 
fal bJojöen / en foo bare tb eattge toaectabenen bihbe/ 
en faï baec intte niet boette ban ten by zijne van der 
Weth en der Canonijken , Op bat/ of men Dm febat 
bottbe / ben felbett Voel macb betuaect loenben / om baec 
mebe gebaett te luotben/foo u Boogbeit faï goet binben. 

Extradt uitten brieve by den Admirael gefchreven aen 1 
de Regente den vijftien Septembris, ruerende de NuJn' n’ 
predikatiën , Moulbaix en andere. 

D Cficat bet poinct bec pjebinge/ toeïïtcn acngaenbe / Foi i77 
tb geen mibbei en ften om bit bolb te b?eben te fhl tot i88. 

lenen te fiiïïen/ en fonba tnapenen te bouben foobej; 
ce u Boogbeit baa* bp büjft/ bat fp ben niet eutoiït p- '439. 
toeïaten ben pjebibatten binnen ba .^tabt te bouben; 
31b gcïoóbc bat tb ’t bolb ioeï opbouben foube ban bat 
’t feïbc niet ai foube gebeuren foo lange tb biet ben / 
macc foo baefïibtoeg ben/ mag «Boagbeit beur bec* 
febect bouben ban nientoe oncupen uttbeelbecbanbe 
oo?faben bic ’ec oebaïïen moegen. 3b faï befen mibbag 
mp binben bp den Biffchop van Doornik drie mijlen Fol. 19S. 
van hier ommetbcmbanbitpoinct te fpjeben / toant lcx>- 
baaaencbangt be gebeeïe cnpe at eeniglbeit ban bec 
^tabt. 3b tombe getoaa bat’ec een feec groot mt^; 
berpant $ tnpcljen ben ïfeece ban .Rtouïbaic / en bie 
ban befa* ^>tabt: en mp bunbt bat mat’tfeïbe mt^ 
bertroutoenfeaquaïijbfaïbunnat toegnanen. 3Daec 
beBtaebanJBontignpmptt b^oeba biet/ bet toaec 
aï gebaen/ toant ik bapae bat bpbatt alïcbe3nge; 
fetene feet bantttt ett ontfien too^t. 

Extradlen uitten brieve by den Admirael aen de Re-Nam. n, 
gente gefonden den feilen Septembris, ruerende den 
preken binnen. 

en toiït geben a$btm niet geoopoofttoefenbe/ foo ge 
btaegtbp btni noebtan^ tot ’t geate u i|oogbeïtbebes 
ïenfaï/ maa bebent toeï bat foo be?ce u Doogbeit be 
Pieïiingat niet toe en ïact binnen ba Mtaöt/bat ’a ba; 
geïgf$ toeï tneonbeuienten mochten gaetfett / geïtjb 
booitoaec elften ftenftjft iö; €n boe toeï tft aïtrjt baa op 
gebïebcn ben/ bat bie pjebiftatien fouben gefebteben 
buiten bec^tabt/ aï gcfcbiebcn bic boot b’accop ban 
ben Abelen / nirt alleen binnen bec ^tabt/ maa ooft 
in ben haften aïbaa. ^00 beeft mp goetgebacïjt op 
bat poinct in geen bifpnte te ftomen/ maec bebbebaec 
aïtijtopgebïeben/ bat be ïDctb bp utoen bebeïe ben 
foube bequamepïaetfe betogfen om ben meïu'ngen te 
bouben/ mit£ toeïften me ©wtttoe om alle faïten te 
pillen/ foube ift (oubecootmocbigeco?certie) ban opt* 
nien toefen / bat u Doogljeit toeïiete bat bie gebaen 
toeeben binnen ba Jkaöt / fonbec eenige heeften te 
bouben; ^aec mebe foube tft’t hopmalle teptjfen: 
3a foube ban meininge toefen/ ’tbeeï Conpftocieen 
bepgncipaeïpeban bec nteutoa Beïigiai te bom ba*; 
binben ban ben 25ipcbop m bm geepeïtjïten die eae 
tebetobfen/ m tft fcïba foube ben 2$ifTcboptoiïïenin; 
toengat binnen ba &tobt / bem tocbcrïebambe pjne 
Halte en aïïc be anbece ban ba &tabt. 

3ft btb ooft ben Deecen b’€fquecb$ en ©iTfeetö ba; 
ftïccrt / ’tgemen #oogbeitmpbabbegefcb?ebcri/ bie 
bec felba baec op febuiben / u bafeltam me Btoutoe 
bat fp ben toeï qntftcn om aïïc faftmtotpiïïïgbeitte 
tebjengeu/ m bat tft fonba bm niet toeï m foube 
hebben ftunnen te toegc brengen bet geene bat u éoog* 
bcitmpbabbeïap. 

p.440. 
Fol. 17 f. 

tot 188. 

P-44Ï* 

Extradlen uitten brieve van den Admirael gefonden P.44.Z. 

aen de Regente den 8. Septembris , ruerende den Num. 11. 
Publikatien en Predikatiën. 

M E 

192. 

VROUWE, 
| H beb ontfaen ntoen buefbatt ben 7. befec maent/ bie; 

ncnbc op rngn übebai ban ben iiif. en om te auttooo^ 
bmoptepnnctmbaec utoe Boogbeit emig mi#agen 
af beeft/ nabiett tftgetoaec tooibebefebalfebeacbta;,:,,, 
ftïappen/ foube betaiic laten gam foo ’ttoiibe/ maccioi 
ben treft bien tft bebbe ten bienpc ban pjttee JBajePett / 
en tot rnpe ban ben llanbe/ bebtoingt mp pattatrie 
baec inne te nemen / bopmbe tot nnjnce ftoempe na; 
bec boïbominge utoa toogïjeit te gebm/ ba felbec 
bibbmbempnicttetoiïlcnconbemnaen/ ift en 5pgc; 
boort; ‘Jlengactibe bat utoe Doogljeit fcbJijft toemit 
gmomen te hebben bat be ïfceeén ban bWquabesïen 
Btlecc^ genoemt paen in een publiftatie bier gebaen en 
faï mm niet bebmben bat öte aïbaec plfcRö met mu 

‘ gmoeinf 



Tot de Hiitarie van P. Bor, %<) 

Tol. 177. 
180.181. 
l8i. 

Tol. 17*. 
tot 188. 

P-444- 

Num.'n. 

1468 genoemt fïacn/ maet aï*S aïïecnïrjït baet bp gclncefï 
'JaAA2 hebbctiDc/ {jetMigebeurbetengrotentoerfueïte ban 
p-g,^3‘öen^agifitact/ betoriïtefeibe/ Dat’t fcïbe grotcïijft 

fouöe Dienen om De .-ètabt in fïilten te biengcn / toaer 
opiïtaenheubcrfocbt/ hciiDact bptebihben/ en men 
en faï niet üinöen Dat fp in eenige gcboben meet ge* 
noemt fïacn/ oftoitgcfcit ïjebben te ïjebben anDeten 
lafï Dan om allen goeben Dienfï en neerfïighcit te boen / 
geliifi fp ooit utoct ïtooghcit ben bj. befcr gefcïijeben 
ïjebben'/ ïjopenbe bat utoe ïf oogïjcit bet toaciljctt nu 
berfïaenbeDe£tocïteb?ebcnfaïtoefcn. 'u 

Étoc tjoogljnt 50 toeï becfehett bat iït mijn uitcrfïe 
befïe gebaen ïjeb omtemaltenbatbe^ebiïtatienbu^ 
ten bet ^>tabt geljouben mochten toozbcn / maet iït 
binbebaetinneobetbeïcgroote ftoangljeben/ en aen? 
gaenbe bat utoe ïfoogïjeit fcïjjijft bat beïtëet bp Ijen 
ïmebcn ban ben bijffïen bet boo?lebec maent foube ge? 
fcljiebcnïjebben/ batfptc biebcn fouben getoeefï 5ijn 
met een pïaetfe buiten bet Jrtabt / boottoaec be faïten 
«ijn febett tori betïopen en gelobe toeï bat Ijabbe u 
ïjoogljcit obet fc£ toetten toiïïen toelaten bat be Buqui? 
fïtie foube ïjebben acljtet-gebïeben metten jptahhaten / 
en bat niemant om 3ijn gelobe en foUbe betboïgt ge? 
tomben 3ijn / bic ban bet ttebgien fouben te b?eben 
getoeefï 3ijn / ban nimmetmeet #?cbikatie oft oeffe? 
ninge na ïjen manicte in ’b ftonmhb Ilanbe te Doene / 
maet be ongetegeïtljebnt 3Ön nu te ober feee groot/ 
toaten fp ïjict* bie neffeng utoe ^oogïjeit 5pu / fp en fou? 
ben mijnen hanDeï niet foo blameren. 

Extraóte uitten brieve by den Admirael aen de Regente 
gefonden den 10. dag Septembris, opte Predikatie 
i>. Amands, en volk in wapenen. 

ME VROUWE, 
I ft ïjeb bom Dcnïfccrc ban 25cauboic utoe £>oogïjett 
1 getoaetfcïjóut ban ben abbijfe ban ben tëacbt ban 
öefet&tabt/ en bettoacïjte baet op anttoooibc en fjet 
gene utoct ïf oogïjeit briieben faï mp te bebeïen / iit ïjeb 
op gifïcten foo tori beu ftauonihïten afé ben IBagi? 
fïract berltlacrt / bat iït bom mp genomen ïjabbe te be? 
beien/ bat men be behingen üooitane buiten ba* 
^tabt Ijouben foube / maet foo tori b’eene aïë b’anbc? 
te ïjebben tnp gebeben bat iït baet mebe foube toiïïen 
bettoeben tot bat bc ftanonikïten bp beuren 23iffchop 
fouben getoeefï 5tjn om ïjem te beltonen ïjoe luttel bet? 
feïtatljeben bat fit fuïïeti ïjebben/ foo beirc men be 
pjebiftatienbuitehïjoubt/ gemerkt fp niet en fuïïen 
toiiïenbïijbenbpïjeu buiten gacn foo ïjaefï iït toeg faï 
toefen en ïtomenöe tegen utoct ïfoogïjcit oiöinantic 
fuïïen ballen in ben penen bp bet friber gefïeït; Bh en 
toiï ooit niet ïaten ban utoct ff oogïjeit te toacrfcïjou? 
toen/ ïjoe bat ih gijtaen abont trjbaigc kreeg bat eeni? 
ge ban bet nieutoet fteligien toefeube te $iinaiib be? 
fïaftcn om ïjet gcmcin boïït optoaig te maften / en 
higgriijhs bie ban ©aïencïjijn om ïjen foo bcirc te bien 
gen bat fp fouben betnieïen be Hbbije ban ?imanö / 
onber’t briifel bat benftatbinael foo in ben ïjaet i$j 
maet iït foige bat inbien fn fuïïtcn obctïafï bebeu fp 
booiöct toetafïen fouben; €11 toant Hmanb té 
ouba* befe baïïiaige / en bat men fouben moegen bet? 
moeben ( ïjoetocït’onrerijte) bat iü bes tori te bicbcn 
foube ïjebben getoeefï / mitp men toeï toeet/ bat iït bes 

Toi. 89.90. ftatbinaeïg biient niet en ben. ^>oo ïjeb iït op ben fïacn 
91.92.93. ben boet bp mp ontboben ben ©bameijet ban 

3Cmanb/ §cm bcrïtïarenbe aï’tfribc/ en faïmoigen 
baa* ter pïactfen teifen om baet in te berfïen / ïjebbcnbe 
ooït ontboben benCbeïen bieteBaïcncïjijn3ijn/ ïjen 
ooit aïbact te biubcn / om bu alïc manieren mibbcï te 

p.446. biubcn om fnïïten quact te bctïjncbcn/ u betfritetenbe 
mcBjoutocbat iït fuïïïen neecfïigpcit faï boen om be 
pïaetfe te betoaten aïh oft bie mijn eigen toatc / en 
toat ’et booA gebeuren faï / cittoat ooiben iït baet faï 
fïdïcn / faï ih hooit tttoer ^oogïjeit obafcïjiijben. 

Boo? mijnen petfoon/ iït ïjaöbcïiebct in eenige pïact 
Pol. 167. fe ban ben Coiït beïegert te toefen/ om bet Cïpifïen? 

ïjeït aïbaet öicnfï te moegen boen/ ban gc-cmpïoijecrt te 
tomben in ben faïten baetiïtmuljietinbinbe/ toant 
iït toeï toeft aï boen iït aï bat niocgeïijït ip om öocnc / 
men mp noeïj ’t fcïbe rjuaïijh afnemen faï / toant baet 
ip groot onbcrfrijeit / te 3ijn op te pïaetfe mpetfone / 
oft elbctë öact af boren houten. 

pol. 178. 
179.181. 
182.183. 

P- 445* 

Pol. 207. 

208.209. 

Extradt uitten brieve by den Admirael aen de Regenre 
gefonden den 14. Septembris, ruerende S. Amand. Num 

ME VROUWE, 
\7 #ïgenbe ’t gene ifi utoct ïtocgïjcit (icb gcfi'ïjirbm poi. 106 
v belt 10 Dcfer/ ïjeb ih mp gebonbeu tot'ïftiiaub^/ 2°7- 2°s 

aïtoactïït(jopefuïïtcnooibie gefïeït te ïjebben/ battet;209’ 
geen quaet gefcljiebcn en faï/ ïjebbenbc gcmbmecttP'447< 
bien ban bet ïWigtcu aïbaet bat fp geen ^ebiïtatien 
fouben ïjouben binnen bet ^tabt riorïj in geen ftaïten 
ban ben omliggenben loipen / maet bat begetooon? 
ïijïtc bienfïen aï - om fouben tootoen toebet gebaen / 
toact itinc fp bettoiïïigt ïjebben / en iït ïjopc bat fp ïjen 
fïiïïjouben fuïïen/ anber£fhi£ faï iït bieboen fïtaffeny 
naboïgenbeöeugebobe/ be tocïhe ih aïbaa* heb boen 
baltonbigen / bc toriïte begrijpt babetu;te ban lijf en 
goet. 

Aïbaet toefenbe ontfmgc iït utoct Itoagïjeitë blieffoi. 177. 
ban ben 1 r befet / en bien boïgenbe / faï ih mp terfïont »91 • uh- 
tot ^oojniït binben/ ïjopenbe in ’t toeth te brengen 
ïjet mibbri bp u ï^oogljeit mp ontboben / en fal de bre¬ 
kingen üoen houden buiten der Stadt, en Ijabbe iït bail 
ben beginfeï fuïïten ïafï geïjabt/ iït ïjope ïjet foube aï? 
ceebeaïboïfcï)iet5ijn. 

3CcngaenDe bot utoe Jtoojïjcit mp ïjeeft outbobni 
bom ben ^cete ban 23eaubo$/ en ooh aïb nu mp 
feïJJDft/ mijnder met qualijk te vreden geweeft te heb¬ 
ben , heeft mp feet hef getoeefï / en mach beur u ïf oog? 
heit tori berfeiïett houben/ bat ihmp alom geccnc faï 
empïoijcteu bom ben Dtcnfï ban fljnbct .fBajefïeit / in 
aï ’t gene utoe ï|oogïjeit mp faï toiïïen bebeïen; Cu aï p. 44s* 
heb ih beb?ccfï getoet fï / oft ih ergen£ in gcmifï ïjabbe / 
atbaetopntoet^oogheitïjebbegeaen boïboenmge te 
geben / ih hopt fp mp ’t felbc niet quaïtjït afhemen en 
faï / gemcilit bit pnnet ban bet Bcïigie foo hetriachtig 
ï$ j bat ooh ent toomt een ganfeïje hanbeïinge tori 
macïj beranbcten/öic^ iït mp toeï beïabcn binbe/te meet 
iït noit mijn ïeben fuïïten faïten gefjanbeït en hebbe. 

Extract uitren brieve van den Admirael gefonden aen Num. ir. 
de Regente den achtienften Septembris, ruerende 
den Predikatiën buiten. 

c mïebcri hebbenbe gcïjGoït mijn bebeï / hebben ach? 
°tëtrarbt genomen/ en na lange Deliberatie hebben 
te bieben getoeefï bat fn ïjni -èctmonen ïjouben fuïïen p9o1- r7’» 
biuteubct Sitabt/ bchonbcïijubatiït hen foube toeïa? 'Vr‘ 
ten eenige ougetoybe pïactfen binnen bet iètaöt / tot 
bat fp be pïaetfe bp mp hen betoefen / foubenbacttoe 
betert hebben gcmacht / ïjet tocïhe iït hen bp abbijfe 
banDcrrOrtïjcb tocgcïatcnoptetcfïticuni hier bp ge?p 
buegt/ en beu ban mcimuge ïjen bco?tane niet te gebo?F 
gen bat fp eenige fterhen meet foubenhoubentothen 
jaifhmgcii / maet ben ottben bienft baet toebet inne té 
bjengen / biöbeube öatuijooghnt toiïïe bebeïen mij? 
ncn IfecTc ben SÖifchop ban ^oomift / bat hp hem 
terftoiit alhier binbe omcoibentefïriïenin’tgenefijn 
officie \p/ ut arngaenbe bc berfmetthett ban fijnen pa*? 
foou / mm fal ïjem bie foo goebe geben aï^ f)» faï bege? 
mi; BÏ4 pafTectbc gifïcten monfïre tot 12.00 pctfa?Fo!. 163. 
ncn / hafFacnbc aïïc aiiberc bic tori fcë buifent toaten / l6t- 
öocnöc bic fcïbc iaoo fijne Iftajcfïcit eebt boeit en tot166' 
betoaetmfTe ban bet ^tabt. 

jBitj tocïïtcn me ©löutoc iït gort heb gebonöen / 
Dat iït UtoCl* if OOgheit foube feinden alle mijn handelin- Tol. 191. 
ge Dooi ben penfionati? ban bei* 4btabt op bat utoe292'193, 
f)cogï]cit mp op aï ïjaet hriiefrc late toeten / ubibbenbc y4' 
me©?OUtoC bat/ indien dat ghy daer inne yet vindt 
daer wat op te leggen foude vallen , bt frijUÏt baet af tot 
tefeh?ï}beunietnip/ maet den tijt die ons-lieden nu isïol.217, 
vermeefterende, hopCHbc tot mijnen toebft-hretfn2l8-2'9. 
bicöct brtïiïeetingc aen utoct ftoogïjnt te Dccne. <Cn 
toant hier inne ïjaefte is gelegen bp bat befe dSerfïeu bic 
nu op goeben toeg 31311/ hen niet toebet en toeten/ bibbe p. 450. 
iïtoniïioiteanrtooaibeopaï/ op Dat ih ooït eenébau 
hier mocijte getaïtch / baet ih meet gequrit ben ban oit 
toa/i €brimau ban mijnDrr qualitcit. 
Extract uitten brieve byden Admirael aen de Regente Nurn. rTe 

gefonden den ij). Septembris, op fijn befoingne en 
op ’t graven. 

ME VROUWE, 
Vf ?! ïjet frijnjben ban mijnen biiebe/ heb ïït out? 
L>l fangen ben blief bic utoct Sfbogïjcit belieft beeft 

(M) mu 



ê 

j?o> Byvoegfel van Authent. Stukken 2 
mptefc^ij^nijcnfrtïcntlji'fnfïmbeflt. IDacr op als 

J ’ nu bp mp nictboojöeï gcanttooojt at faï toojöen / ban 
bat iïï mp refereer totren taken die ïïmtoer toogbcit 
fcinDe niet aïïe mijn Ocfamgne. 3tïttnöc?rcmct bers 
trcïïlten / ïjet cn^ntctflaïbaJfcljtrt/ anbecS foube iïï 
mtutae onrufïe t*irfén/ gclijïï utoe toogbde Dooj Den 
§9rnfianari£ bn Cbambge faï morgen betfiaen / en 
aengacnDe bat :nm utocr ifoagbcïï: fouDe getoaerfeïjont 

?oi. 188. ifj.tjoni/ ba: i.i in onfee ©joutorn ïïcrïïe grote ichade 
ï*9' koude doen , bcniïïtodbrrtooaöcrtbanöcn genen bic 

o voer ï^oogÏ3cit fulïï£ aentoeugen / cn Ijopc bei* feïber tc 
pag4sr.mi)nD£t aoemfic br^jaïbni tori tc panjen. jéoobcïe 

iffer af / bat mm ban* crnigc fïuïïïïcn geïts ïjccft gc- 
bonben bic in beb boen betoaren o n gdcbcct tc aiotbcn 
trien ’t toe ïïomt. 31 tt ïjcb ooïï aï ’t gout cn fïlbrc bats 
ter is nebor.bai / bp Dai Jftagifirart boen oto deleten 
bcn.ftati minnen / De toeïïïe een beeï baer af De c ^ètabt 
grböni gdccnt op goebe feïïerc Ooije. :Idc fdbe ftanos 
mïïïï.n gebbeu aai gcïïrcgcnfeïïerercgifirr£ / befdjat 
en pnbiïegint öêtn:a* itmtcn öiene’öc/ Diefpaïop’t 
ftaflecï bebben boen tnajen / nip beruïeert ijibbrnbe 
bat fp bic fiu urn ui t cn fouöcn toiïïen bedoren beb 
ben doen 50000 gulden. fCertoijlen iïï 2)iit getoerfi ïjcb,/ 
ïj:b i 1 gcarunt o n alle fanen tc fliffen tu jefjen be gees 
fidj/ic ni br gcmdnte/ öe toeïïïe tegen D’anöct fcet 
b Tbittert loaS te mjnber ïïocmfie/ maer 51311 nu ges 
noegbcccenigt/ bopcuDc aïïe ïïrtiien in gocörooj&en 
tebjengen. <£n als aengaenbe ban niet meer te gras 
toe n / nabien u toogbe tt Mas bdafi / faï iïi ’t Doen af- 
ïaten / bebbenbe gepjoeft een ooit baer ccnige appa= 
ren tic fejijnt tc toefen/ Dactbpöefierïïegcen£fn$en 
ïïan befcbabigttoojöen. 

Hum. ix. ExTadten uitten brieve van den Admirael aen deRe- 
gente den 24. Seprembris, op ’t voorden van den 
Kafteeien fuiveren der Kerken. 

ME VROUWE, 
1 ft beb bfn -io.öcfetinamtamutocï^oogïicitgcfon# 

F1’ r^4. * beu ben jDcnOanans ban befer^tab/e ti ben bettoarij 
lil tenbc o’anttoooiöc bicutoer ^oogbeitfaï fadieben ïjcni 
ï8+’ 18;! te geben / bare cn tuTcjen gijn aïïe Dingen ïjirt fhï/ 

en ïj b aïïe bic ftanomhften en 'Öceffdijlic gefïeïc in ben 
fter ien/ en niemanbt en betijojbert ïjem on ben-Iieben 
emig I :ct tc bom met toocnöcn 0^ met toedien / on 
öfdjonöcubetod’tgene iïï biet baööe Dom bctbonDi 
gm / baft af iïï utoec ï^oogbeit feinbe bopie. 

Fol. 206. #uec iuaiMi eenige *öalbaten lurjaöcrt omtrent 
~°7-108. 3lmanö / bic pen fetben tc tod* 11 aen beu i|ccrc ban 

ftmbe^/ ^tabtbonöcre te Douan / be todfee aïbaer 
ob.daffö bJi/ feggjibcnictte toiïïen nit-tcccen ban 
tii Jtmgoft/ bdtocÏÏUiibedïaenbtbbenöe/ bebbeben 
b>:n bmden Dat j) ban ftonbm aenefonbenbertreïd 
ïien / tu.d toetenbe titorr ^oo fbfit ïïn niet te toefen bat 
m n bc <©:cfïebjïïe fouöe berobm/ cn in gcbaïïcban 
to.igeriiige / bat iïï ben foube hïoppen / toatt* op fn bet' 
tcoïï ien gijn na ^auan. 

Boi. .69. ?'nu\uc / be artiïïerpe en monitim bic utorc 
v&' ^ jogbeit oriieft beeft tc feinbén ban IBccbcïen / tó gi 

fleren bier gebtoebt / bc todïïc iïï opmbacrïïjïï ten aen« 
fïen ban be<6emeintc in ’t ftaftccïbcb Dom bneren/ foo 
ïnnbocbtc’tfrïbcfoo tc Dienen / om ö’autoriteit ban 
fiine USajefïeit / fonber tc toemen eenigacbterbenïïen 
ban ben boïïïc te bebben. 

V 45'g» Den brief byden Admirael aen de Regentegefchreven 
Hum. ix. den 27.Septembris, op ’t akkordeeren van Door¬ 

nik en fwarigheic van den Stadthoudere. 

ME VROUW E, 
1 ft beb gifïeren abont ontfam ben InicfDic «toer f>oog# 
bdt belieft beeft mn te fdipjücn bm 24. Deler manit 

boojbefer .^raöt DcnïïonanS Pooi anttooojöc ban öc 
gene Die iïï ntocr #oogbeit baö gdcb?:bm bcii 18 cn 19. 
toarr op iïï bcDcn bn rnn beb onrbobm bic ban Der IDct/ 
en ooïï eenige OScDcputecrbc ban bic ban Der nirutoer 
ïïtïï 1 n om tc tordic tc ïeggen De nrticuïcn tc boren 
ï) 3: bom gcïïGUÖen / bic iïï boïï utocr ^oogprit babbe 
gefbnbca om tc toeten o,*Dcfc!bcecnigcbcraubcniigc 
D-icrinnc to ïbr gebam bebben. <J5n foo uitten bomfg 

!n!' T,^‘ ö?i,:br ban meï ^oogbeit frbljnt / bat De fdbe gniocg 
9' tidait b itmcnbieaccoibcre/ babbe iïï booimngnior 

mui bic tc fluiten/ bei todïï öci©ct fccuban mn bciv 

fodjte. IBacr aï^ top quanten op ’t pcinrt ban bet bed 
feacnnge te gebui/ iuo beeft nip bcï|ctrcba«riE’OUÏ Foi.i9«.. 
Dais ba* iïecrt/Dat S)u ö Ci> b in ber nicutoer ïSdigicu riet 199-10°- i 
met allen cn toïïöe btc üiiren oaöa; l(é ap?cinn laf? p.454. 
banutoa’#ooghattebibbeiL vdu bottod iïï bcnjjcb 
bertoont öe niaebt bic iïï bebbe bau bui tr bebeïen / nas 
bolgenbe b:r commifflen bic gb?mp?iabt rrt geben om 
b’jc onrufïen ter nrber tc ïeggen/ foo en ijecft gn noeps 
tanë nrrgen^ in geboosfaem toiïïen toefen / ten enibc 
‘ooopj.niact*feiDcbatbnutoccijoaabneDaa* op fdjjij ^l66, 
ben foube in ’t ïange / toarr af me Dtonme iïï boottoaer y' 
tod Oen orrtoonbctt getocef? / toant bit modbte tod etn 
oo^aïïc 51311 / Dat alles bare gebanoeit iS / torb rm’t 
bectoeert gefïtït foube tooiDcu. 3Dam foo ïange ’t boïïï , 
met en is bcrfeïïert ban bic ban ben ftafiede i foo fuïi. n 
fp alnjt ni uïïéttoHtocn blijken. <0if?erenbcbciïïOins 
ncn Der ^taöt ontïaöen deartiilerye bieutoeï|oogbiitFo1-s7°- 
babgefonbaiban iDccbden / en bc ïjerre ban jIBouE vi-w- 
baib cn ui beben bic fïuïïïïen met madjt ban bolïïe boen 
tot binnen ben ftafïcde/ toacr toe eenige ban Der Jirnbt 
ooïï Ijidpcn / toa^ ooïï ban ben abbijfe / bat eenige 
ïïnecljten beb herren ban 23cauboir ïïomtnbf kan 
Heien / fouben btoerb boa? be êtubt ten ftaïïcde trcïïs 
ïïcu/ en mp tb berïïïart öattet boïïï baer niet op en 
fpwïïen / berfïaenbe aïïe bic ban ber iètabt / bataï’t 
feïtie gcfcïjieöe tot betoaringe ban ben ftafiede/ fjet 
todïï toab tot bcrfeïïmuge Der goebe/ en firaffe Der 0.4.55,. 
guabe/ en bat ber üdigien arngambe/ aï foube ben P 
toozben onöcrbouben/ beb iïï met ben ïjanbden foube. H 
ïloogbcit mag bebenïïen in toat groitn tnibbrrtroutocn 
befe iètaöt baïïcn fal / en ficïïe ia ben baer inne niet te 
bjeben/ toaer boot niet aïïrrn bit boïïï/maer ooïï aïïe to n 
gebueren tn onruiien moctftcn i-tomen / en iïï en fouöe 
ban biet niet öccbcn fcbdöen fonber eeill ïjier op and 
tojoiöc te bebben / en ooïï te boïïucngcn Des booilj. ig / 
genoeg merïïcnöe bet quaet öatter auöcr^ïïns uit boto 
g nfoube/ fjet todïï mn aï’t fdbe u Ufoog’idt beeft 
öoenbertonm/ biöbenbê baerom terfiont anttooogbe 
tcbdaben; ^ietmebe/ <$c. 

Extracten van den brieve by den Admirael aen de Re- Hum. ij4’ 
gente gefonden den 3.0dob. ruerende der verfe- 
keringe van den Stadthoudere. 

ME VROUWE, 
R W wijnen Ojief ban ben 25. ber boojgaeniier marnt 

ïji b tïï in’t ïange utoer if oogbeit bertoont ’t gene bes 
ïette/ bat men Dien ban ber nieutorc ildigien niet en 
baö bunnen geben öe berf'tïïeringe bn ben bafoebt/ 
mito ber toiigeringe bic be ïjea-e basi iDouïöato mn 
babbe gcöaen / ïict todïï bn nip fcet utoer ^oogbeit ges p. 456. 
fdjjeben te bebben/ en bebbenbe nu ontfangen ben blief f«i. 108. 
öjCMtocr^oogtoitbteftbeïïeftmpte fcbnjben ben joU"-200* 
,^oö öunïït nip bat öe fdbe niet ten befien tcbjeDcnen201*20®* 
i^ ban bat bic ban ber nïcutocr ïüeïïgicn baer bp üïïjben/ 
bat fp toiïïen berfeïïcringe bdto n ban ben ftafiede/ 
ïatenbe ben boojfiaen bat fp ben bcbootöen te bjeben tc 
ïjouben inettrr berfeïïcringe bic titoe Ejoogbeit beeft ge= 
geben ben geeonfebereerben Cöden bp manicre ban 
pjobifTen / be toeïïïe fp toiït boen onberbouben. tOin 
baer op te anttooojben / bibbe iïï utocr Dcogbrit te toïïs 
ïm ïctten op’t gene iïï ïjeut beb gefdikben by mnn 
boojgaenöe bjjebm / cn insgdijïïS bu ble ban önt 5.d. 
8.14. en 18. 

^00 bejre nu bat iïï ban bier ga/ fonber te geben be 
berfeïïcringe foo tod ban bic ban ben ftafiede aï£ ban foluj. 
ben 25i!Tcbop (bic norit in bei* 4>taöt en beeft toiïïen,84* 
ïïomrn toat iïï ban gefdptben bebbe) enöatfp bers 
fiaen bat iïï ben ïafi ban öefer pïaetfen niet en toiï aens 
nemen/ cn bat u i^oogljdt bertreïït be rommifïïe te 
feinben. ^p fuïïeu in een groot mtoti-outoen tegen mp 
baïïcn/ en ïjen ïaten boodiarn bat iïï ben toifbebiics 
gen/ cn bat ut oogbeit pet «1 ’t bemtcïïjïï tegen bm 
op banben beeft/ toant ïjcr pjn be acdjtoanenfïe ïïes 

ben banöertoereït/ en bet to mn tod leet bat iïï bD x?7 
niet en ïïan toijs maliën Dat fp ben bdjo nben te bjeben 
te bobben metre iimpel vei le erino;e bail lllUd* toogs 
bfit/ baer toe men ben niet gebjengen en ïïan / bet 
todïï mn utocr t oogbeit boet uibben / te toiïïen femben 
öe boojfcbjeöeii eommi% / en tod ernfidnïï ben boa?s 
feibrn tecre ban H&ouïbai^ te febiijbeu / bat ïïn aïïe 
beïfeïïeringe gebe/ boïgenöe ben geöanödöen articuïcn. 

Den 



Toe de Hiftorié van P. Bor. 
t c<$ g. Den brief van den Grave vari, tloorne gefonden aen 1 

STom-Ss* Regente den u.O&obris, op de fwarigheden b 
denStadthoudere van deti Gouverneur gemaekt. 

ME VROUWE, 

i de 
>y 

tol. ï90o 
591* 192. 

593**94* 
toefen en 1 
ïtgteiiopbatf 
fcetoeg toefen/ 

ïsebeeït aïöaec te hamen om foo beïe te beter aïïe ftoa* 
mheöen te hïeetm/ berfêambe bat baa‘ en tuflchm 
fuubc eben toeï m fïjri geïjeeï Mijten ben ïafi bien th ban 
befet pïaetfen ïjebbe / tot bat u ïtoogijrit anberd foube 
mMm hip baer rieffenë psïafïmbe fidften oojben in 

. 6 te fatten Mer re ffeüïen bat bperenbe mijnen af-tuefen 
|pag45§* Qeeu onmfre en gebeurbe / om tochten utoen bjteben te 

boïboene/htbbe ih metier toet gebanbeït om te beflenïjoe 
trien beft foitoe bcrhuebm aiïe be beroerten in mijnen af¬ 

boort gefprohen met, bte barti ber frtieutoer ïïe* 
bat b lm ftiï boubenfouben ter tajïen ihfou* 
refen/ betoemernp fetben/ bat fp’t toeï boen 

fouben in mijnbet tegentootoöigheit / maer foo bare 
ih bertroh fonber hm eentge bcrféfterfjeit te boette / fp 
fonber arfftet-benïten niet 3tjn mhoriften noch getuft 
toefen / mp baerom bibbenbe niet te taliën bertrehhen/ 

! toacr op tb ïjen feibe bat ih nootïijh trip bp « ifoogheit 
moefie binben / oiri Öeut be fahen batt befet ^tabt te 
übertonm / b’toeïh met b|teben niet fod toeï en hortfïge* 
fcïjieben / maer na beïe taoefien fetben fp mp bat fp 
ibafte en fehere toaerfcïjantoirtgen babben ban (jennen 
Drimöen cn j©agen/ bat toen hnechtmm ruiterert 
om hen te beberben in’tfcafteeï foube fteïïen foo fjaefl 
fó berreift foube 3ijn; €n ïjoétoeï ih ïjen berfeherbé 
öattet niet rif en toad/ en battet at met banbaïfcfje 
irimbjertgen eri toad / en bat u ^oogïjeit fuïhd niet eri 
ifoube beïaften fónöer mp bed te toaetfcödutoen/ te 
! meer bat fp noch ben 7.befer rnaent mp 

fp n .. 

Fol. 198. 
199- 200, 
301. 

bebaï ben ïaftbanbeferi 

9* 
naif<>8. 

mom p.4dtf 
in 

/ en te meer ge 
enbe<6?abeban 

ma éfteit p.4624 

35460, 

'banbtrt&afieeï/ nabermoegeri bet rommifïïen Öté u 
©óogheit te mijnen fcfjeibett mp ïjribbe boen geberi / 
jmpenbe hen baer mebe te paeijen / maer en 5pn baer 
mebe niet toiïïert te b|eben stjri/ eri toant ih beerbig 
toad om retfeji / éri niijri boïl aïreebe boot gefottben 
ïjaböe / bebarfite üt ban eeri anbet mibbeïöeribootte 
ftottbert; ®e toeten/ batgebuetenbemtjrietiaftoefen 
o ft ten minften binnen bier bagen men geen boïhöari 
ooitogen tri bén ï^aftecï ttocïj in ber &tabt foube ïeggen/ 
$n bat ih malen foube bat be ïfeere ban ïBouïbatd hm 
fttlïtd geïoben foube na betmoegen ber macht bte tl 
haöbe ban hem te bebeïen/ ïjoptnbc bat fp Doet mebe 
gefltït fonbén too?öen / en ïjoctori fp mp beïe baer op 
fetben / norilans’ toaten eintdijït baer mebe te bjeben / 
rnttö hebberiöe be boo/eibe berfeïteringe/ toant ïjen 
bed te meer acfjtet-benhcnd bebe hebben bat op gifteren 
Moten toarensen-homm en geöarn tn ’t ttafleeï 
toeïft fp toarew getoaertajjbcn/ toant utóeï 
en foube nimmermeer hunnen geïoben / hot 
ntg bit boïït t$1 om nu bien boïgenbe hm te Bet te 
paeijttt / borht mp goet ben Jjjfem ban IHOtdbatd baer 
op tt fpjehm ïn hert pjefentie/ ïjmt feggenbe bat hP 
géén hnjgö-boïft tn bm t-iafterie noch tn ber mnht trrne 
laten hamen en foube fonber mijn öeïïtï/ aft bat tl tot u 

' ^oogheit foube hebben gefpjolm/ toaet op hP mp ant' 
tootnbe bat fijn#perfoond acngaenbe / hP öïttjt grreet 
toad mp Mïen cotmoebtgeri btmfl te boen / maer dat hy 
hem daer toe niet en wilde verbinden, maer tnbtm bat 
hp bpebm en bebeï ban utoet üoogheit hreegf ban boïh 
tn’tltafïeeïtenemm/ batïjpbtein-ïatm foube; <Qn 
hoe toeï il hem bertoonbe bm ïafi bien il ïjabbe ban 
hem te gebïebm/ enbathetbettrehlmbanboïlïn te 
tremen boot ttoee öagm niet ïetteri en ftonfie / foo hip 
bncïjte be pïaetfe tn geen perijïteï te toefm ban ingeno? 
mentetootben/ en bat tl terftont bpnïlooghettmp 
Mnbenfoube/ eri bte toaerfchoutom ban tfeïbe mijn 
ïtebel bat il fjmt habbe gebam; ^00 m totïbc hP ’t 
ïtorfjtanp niet boen / toaer tnrie il btnbe mp te löjt ge* 
Öamte3tjne/ aïd’trebenetd/ mriethPTtpöemp/ bat 
ïjp ïjritt aïtijt toeï faï bcranttoootbm ban bat hpmp 
niet gehooffaem getoeef! eri id; €h toant il hem hoiübe 
boo? een «öbeïntan ban eetrn / m toflbe ih hmt niét 
boojbere b?mgen / maer foo beïe tffer af/ oft utoe ï^oog* 
ïjeit en behoo|be mp fuïlen ïafï niet te gebm oft moefie 
mp aïbaer Beöoo/riemötit boert gefepeben/ maer ik 

jleï ih mp btriöe bp faitte bat meri mp niet ge* 
! en $ / u bibbenbe ben feïben tn haefien toebec 

om te fetnben/ en in mijn pïaetfe emen anSeren te fieï* 
ïen / toant ih mp ber fahen biet meer moeijén en toiïïe / 
foo th genoeg gètoaet mojbe / hoe toetntg mijn bienflm 
geacht tooien/ eribe mhariooh niet lanijec berftaj* 
gen/ foo beïe ongeïtjh^ aïdritenmp rit befe mager cotn* 
miflteaettgebaen heeft/ baer af ih rit tijben en toijïeti 
faï boen bïijhm/ öiethtebe/ $c. 

Ëxtradfc uit eenen brief gefchreven by den Grave van Nam. ïï* 
Hoorne aen den Secretaris Eraflb den ip. Decem- 
bris, anno 1561. rakende den Abdyen. , , , 

riICcr ban ih letter beftoarentffe neme / uberfehe*Foi 93-94* 
tmbe bat ih gmoefl fahen hebbe nt mijn huid fonber w- *ó- 97- 

te beifiam in bte bah fijne JiBriiéfiett/ eri te meer gé* beifiam in bié batt fïjriè 
merlt/batbe^mcebari 
«Egmont tnp gefeit hebben hoe bat fp 
hebben gefrijtebm bat hun nietm 
fïeit te morgen Dienen tn benöaebt ban Staten/ eri 
totïbm hm aïfoo baer batt Ontfïam/ het toeïheih niet 
en berfiont boen ih ban JDabpl reipbe; <6ï)P toeet bat 
th aïtijtd ïufi gehabt hthbe fijne üèajefiett te btetten/ 
m bat m hriri men niet gebóm / ïjet en 31; fijne |©aje* 
fïeit berfia öe toiïïm/ maehterboïgnibébebimfien/ 
be feïbe bergeïöen. het fcïjtjntalhier brit makende 
de Biffchopped, het al geremedieert is ^ eri dat hierin- 
ne alleenlijk de faligheic van delen Lande hangt, ïjeö 
ihbjefe genoeg battet faï toefen be pfinctpale berberffe* 
ntffe ban bèfen Hanbe / en inbten fijne ilBajefieit habbe 
berfïaen/ hor befe fahen geïjanbeït toojben/ eri hoe 
feer men fiet op eigene bate f)P foube ïjem toeï bertoori* 
beren / en aïfoo bit geen binh en t$/ ïjet toeïh mp raeht/ 
foo en toiï th niet b?ebere fch?ijben / m fegge u aïïeenïnl 
battet be Harbmaeï aï gebiebt / en inbten be fdhén qua* 
ïijheri gaeti/ bat fijrié J^ajefïèit be fcïjuït niemant an* 
berd m topte ban hmt aïïeene/ ban toant hP niet ge* 
noegfaem en td om be Hanben te gouberneren / foo èÉ 
beïjoojbe fjo ’t hem niet te onbectombm. 

1 ■ . j ï ’ • 
Extracten uitten brief by den Admiraei aen fijnen broe- p. 4^^ 

dere gefchreven na Spaengien, den 10 Odtob. 1566* Num. iu 

\ran de Beeidt-ftorminge. 

|\4 én iffer foo inberbaefïgetoecjï/ battontoefmbe 
tz 23?ueffeï liet en toiflen / toat bom noch in toten 

ond&etröutaeri/ ett op brit gïjp toctm moegt / hoe be ^ 
naut baf top toaren/, top toerberi ben rfij. HlugufitJ*^’1^ 
’d mofgend tofltjen b?p en bier uiceti bp ijeur ^ooMjeit i20'. 9° 
onthoben en bonben peur gcreet örti te bertrehhert/ ijtfe 
beitbe alebe fymzfyatqmmm aï gereet in’tperhen 
bpheta.toaren be #eeèen ban Itrenbcrge/ 25arïaimont 
en Mharmed/ tri riabten mijn ï^cecm be printen 
€gmout/ |0a«dfeït / ^oogfiratm/ #beremööm/ 
Singe m 91 aïïe baer lomen tóarerf; ^00 bethïaerbe 
heii't ^oogheit ond bat fp gefloten habbe te bertrelleri 
na bergen tn Senegal / riiet lunnenbe ïanger geïijben F©!. 12 n. 
.. “ ^efïeit^.^ri 

men 
nritó betf 

geletDeit 
totSüergéntoe/ fp foube (aïbaer gclotrim,5nnpe-> 
ïettftf öp ’t geen te boeri foube toefetjf/ Böp atiega* 
ber fuÏÏte tjtur boojriemm hotenbe / toaren aïïega* 
ber feet berfïrig!crt/ toant het toad bm rechten toeg 
om her heel Lant te doen verloren gaen, mitd toeöïm 
top hmr bertoonbm het quact batter toaerfchijnlïjl 
uit boïgm foube/ inbifribatflifuïhdbebe / mbat ton 
niet tri totfim tote ïjeur fulhd inochteijebben gettéai / 
en bat bte fïiïldgebaen habbe/ hebt geen goet bienaec 
en toad m noth min gnieigt teri btenfic ban fijnte 
fïSajeftoit/^Waer op de Heeren van Arenberg, Bar- 
laimönt dri Nor karmes |jm onfchUÏt groteljjhd öebm / 
feggmbe rioit ban fUïlm aöbtjfe getoeefi te hebben / 

tetoeï een prirtpe ban bm benben bed hartogen bart 
Wchot aïreebe óntboben toad ban bergen om heut 
te geïeiöen/ m in bat pjopoefi 5rjnbe / foo quairr 
öe Piefiömt ^igïii^ / bie fjatec ï^olghcit feibe / 

CMJ è ^ 

toetbm/ 
binnen 33? 
toeïheit fp^ond bebaï^ bat topjüur fouben 

& 

P-4-fy. 



9M Byvoegfel van Authent. Stukken 5 
156 8, bat hp fefïaen ftaöte/ dat be SSojgerg öc pooien ftaö? 

Den Éngenomen en gefloten fteut niette laten bcrtteft? 
firn [ toart aftop toel bertoonöeit toaten / niet toeten? 
öetoatraeötfteurdaiTfegcbcn/ ban batten ftcur bat 
fb fjëuc hertreft fouben toiïïen mtfïdïen / en gdooföen 

pag.46f.feat bat top fteur niet en fouben Penaten / cntoiïbe 
pmant fteaimüdïaft boen/top fouben aïïegaöct t’ftcu? 
ten boeten jfjttoen/ met meer anbete beitooningen/ 
fteur ooft toefeggenöe / bat möien top eenigen bangier 
getoaet toerben / ton fteur uit ter fïaöt helpen fouben / 
en ban mijnent toegen geloofden ift beur ’t feïbe te boen 
boïfefjieben oft baet boojöootte blijden/ ö’todft baet 
na ooit aïïe ö’anöere feiöen / mitp ben todften fp te toe 
beft toa^ noeft dien öag aïöaet te bïijben. top gin 
oen tetftont op ’t &tate-ftui£/ te toeten mgn^eere 
öeiffence/ «Egniotiit/ ïfoogfïraten en ik/ betgefeï 
fcftappenöe ben <&m'oe ban Mau0fdt/ ben todften ftart 
j§oogftd£ ftaöbe berfagt te toiïïen jgn ftapftcfti/cn t’acn- 
beerden ben lafi ban öer^tabt/ bie toefe ftem öcp 
feet ereitfeetöe ƒ feg'genöe baet subere bet toe tsegua? 
mettetoefen/ en bie ooft meet |ËJafe onbet’tboïft 

' ftaöbeii/ maet top fta&m ftem ben ïafï te toiïïen aen 
beerden/ enöattopftemfoubenöienfïig toefen/ mit$ 
toefen top ben föaete en Hebei? ban bet &tabt beten 
tergaberen om gen te berlÉTtctèh bat top fteur Üoogfteit 
ftaööen öaCn hhjben op ons tooo|t / begerende öaerom 
ban ften it toeten/ oft fp toet getoflïig en toaten/ om 
aïïe onöetöanigftrit te fófefjfen Dm <0?atoe ban Mmp 

p .j 66. frft /' bien top aïïegaöer bpfïaen en gcrjoegfaem toefen 
4 ' fouben/toaet op fpon^eenöjacïjteïpanttooojbtn/bat 

fn hmtt toaten met ot$ tëïebenentcfïerben/ bdo? 
benöe ben kmjft. <02abe aïïe onöeröanigfteit/ en bat 
_fti bómen bet Jkaöï niet en fouben gebogen eenige p?e? 
dingen «oeft ooft eenige bettoüefïmge ban feeften en 
23ecïben / ö’toelft top ftarer oogfteit toebet gingen 
aengeben fm onp be fafeen ban bet &tabt genoeg öoeft; 
ten beifeftert / maet öep abontp ten feben uren ontboot 
on£ fteur ï|QO0fteittoeöer/ onp feggenbe/ doe bat fp 
bafïe toaetfcftoutomge ftaööe / bat men bien nacftt fou¬ 
te betobenaïïe beSerftenban'öer&taÖt/ ja ooit bet? 
nieïen bc Uapdïe op ’t £of/ en baet bootfïaen ben boo?? 
fcïjicben Prefident , en de Heeren van Arenberg en 
Barlaimont: en fteur en ben 3|eere ban Cgmont ge? 
bangen nemen/ te meet fïonberi berïjaïenbe bat fp qna? 
Irjó beöadit toa^ getoeefï/ aï^ fp fo onfen taéöt gefoofbe / 
on^ betmanenöe op on^ ttontoe en geïooften einbe bat 
top fjeut «it tet^tebefielpOTfouben/ enïjeuttottnp 
béen&e / fp?alt mp öu^ acne; 03ÖP 5öt be meefle oo|? 
fafee/ batiómpmbefefenaKtïjeitbi'nöe/ toaetom en 

p. 467. liet gfsp mp niet toeg tetfm / oft bofbeart nu ’t gene gïjp 
1 1 mp bdooft jjebt / toaet op ik fjent anttooojbe bat ik be? 

reet toa$ ’t feïbe te boent/ en te gaen fojtfeten be toaeïj? 
te ban be $iowtoen&ergfc!je poojte om ïjtüteu Betieïe ge? 
noeg te öoene/ maet bat ikbecfeóett toaé batter m'et 
met aïïcn af en toa^ ban aïïe befetappoo?ten/ en bat 
öien ban 25jïïefTeï rnet .moegeïïjïï en toa^ fulïï^ te bo!? 
biengen/ gemerïït baet foobeïe ban ben pjmeipaeïffen 
petten en Abelen in bet iètabt toaten, 

101.120. J500 bde ïffet af / %k en ïïonfl noit eenige appaten? 
u 1 • de merïïen / bat men fuïïten faïïen foube toiïïen tt toet? 

he leggen / mit^ ben toefen wert gefloten dat men met 
öefen Cbrïoi obëtïïomen/en ben bofe be pjeïïingen toe 
laten foube fonbex toapenen/boïgenbe ben aecoojöe Ijler 
gebnegt/ anber^fni^ en toa^ ïje£ niet inoegelgïï getoeeft 
bat men ’t boïó fmht bramen fjebïïen geheugen tot ge? 
ïjoojfaemfjdt / en be lijpee ban (Sraengiem öietei^be 
tecflontna1Sn£teetpenombaetoo?ben te ffeïïen/ aï^ 
toefenbe be pïaetfè baet meefï acne gelegen toa^ bat 
baet temebïe gefleït toetbe / baet ïjp feet toe aearbeit 
fjeeft; ^n aengaenbe u <6oubernemem ban qlSoopnïï/ 
'^00 men ba-flonbe battet aföact ooó al m ’t bertoeert 
ftonbe / tesïöe men ben üfeete ban ïfacljicoïirt / baet 

p. 468. fdnben om öie te fiiïïen / maet fo mp in mijnbel* eon? 
fdentie bochte bat ï)p geen :^eete en toa^ om fufen fa? 
ben" te ijanbeïoi/ en ooïïbepei^bejjoegtotdij^^etu 
taeïïte / ginge ble pïaetfe betloren / Ijoctoeï gfjp t’utoen 
beitreïïïïe u üetS genoeg ontïaft ftabbet. ^oó flote slt 
mijnen bienfi baet intcp^efenteceri/ enbienboïgenbe 
ben ik bertoi^cit gereift ben 3 o. ÏSugufÏÏ, 

Fol. 199. ^k bonbr te ^3co?iïïó bijfoff^ ömfent mannen in 
20°- wapenen- tpt bctoaetntffé en toacïjte ban bet g>Mt[ 3!ïï 

Fol. 164. 
lój ■ 

'fol. 171 
172. 

jjfb bie gebjogt op iioo ïjoofben onbetadjtliapitd* 1 <r^80 
nm/ ïjCUl'fjcbörnöe boen cebt doen aen de Heere van J 
Moulbais, en ben llabèiban bet <f>tabt. 3” fkktm 
ftaet i0 tegenteootbelrjïï öe M>taM ban C^oo^mn/ u bet? 
feteceuöe/ bat ilunoeite genoeg gefjabt fjebbe 5 ^jït 
ïjeb pok het Kafteel doen wel verben ban pjObsailbe/at? Fot- l6t“ 
tiïïetie/ pocbec/Moten en anbete nootfaïïeïijïïljeben ten [%' 
aenfïenbanbiebanbetdètabt. ^eïfeete ban liBouï? ‘ 
balg ïjeeft ooïïgeïïgt 150 ïïneeïjten bóben fijn ojötóiri^ 
gatnifoen / en §ct benbd ban ten l^eete ban Scaïïboit 
i0 baet ooó met ttoee Ijonbect gefdïen/ fo bat mp ïmnïït 
bat bc pïaetfe nu tocï betoaeit i$/ bie banber^tabt 
ïjebbenmp feet gebeden/ bat ik foube toiïïen te bieden 
3tjn ben ïafl ban befet pïaetfenigebuetenbe utoen aftoe? 
fen te toiïïen aenbeerben. flEpaïïeg^setbetfeïïetenbe 
bat’t feïbe oo?faïïe foube toefen bat aïïe faïïen baet beter p. 
gacn fouben/ en genen oploop aïöaet meet gebeuren. 
’t ^dbe hebben fp fjeftter f oogïjéit ooft bertoont j gift 
ïjcb ooh geut gefdpebenbatto te b?eben toa£ ben ïaft 
aen teneraeutotütoerfenftetoe/ enbatiïïeenenet? 
paffen %« u feinöen foube om u tocbetïïomjïe te boen 
laefien / niit^ ïjet fo öe§oo?t om ht ïaften bie gïp ïjeUf 
en ooft bat me ©|outoe u ïju^tooutoe foo na ïjeuten tijt ■ 
i0/ maet toat betbolg öaerom gebaeni^/ fpenljeêft 
mp tot norfj toe be commiffie niet gefonben / en toont 
mifttoutoen ban mp te Ijcbben. €nbe 01 dede ik ’r niet ?0i. 19-. 
om dendienft ban fijn MiQjeftdt en ’t toeïbarm ban 193- 
ben landen; 3ift liet ooïï gaen foo ’t toiïbe, <Bk nu groot 
geljoo?te^obeïjeeft/ bat i$ utoen groten bdent bm - 
Üfèete ban N olncarmes p H betfeftetenbe bat mijn ï|ee? 
reban^gmont/ be^ince ban ©taengien en gjïï/ en 
5ijnbet niet tod te feben snede / mi$öenp|ppoeflm 
öie top betftaen/ bat ^p ban onö feet/ bïametenbe een^? 
öeefe’ ónfe ïjanbeïïngdi/ öaer fp feïbe baïï blijft te 25et? 
gen oft te Üamerp / fonöet hem te toiïïen moepen met 
©aïencïjijn/ fet en 5P aï gefïiït boo? 5ijn ïïomfte en al in - 
oo2öm gefïeït/ op bat fp genen onöanh en beljaïe ban 
met Ïicttcv0 gefaribelt te ïjebben. JBiïöen top aïïegabec 
foo boen/ fet ïant toaet f aeft bedoren. 

Extradïen uitten brief van den Admirael ge/chreven r p.470. 
aen fijnen broeder den 20 November, ruerende fijn Num. 12. 
handelinge van Doornik. 

7\/|' Wn goeder & f eb ontfangen u bjieben ban ben 28 
lv-L#ctober/öen 2. en 3. befet raaent bom 3jfelftëln/en 
ben toeï betblijt getoetjl/ bat ïït ban u £i}ömgc ïïteeg / 
foetoeï iïï ö^oebe fen bat gfp baet foo lange blijft / en 
noeïj ïuttd'fjopen geeft ban u ïïomffe 5 €n ijoctoeï gfp 
daernobejijt/ foo jijt gfjp noeftau^ min gequelc/ ban 
o ft gftp fier toaett / na bat te fakm fier gefïeït 5jjn / en 
ïjet Mesn remedie bat men baet tegen boet/ toantfjet 

P-47i- 

M/ maet nadien ftjn JBajefïest’t feïbe niet ïjêbbcn en loi.iyo. 
toiït snoet men bertoadjten tot ftjn ïïoemüe / nipaen?1^-1^- 
gacnbe/ diende bat ift genen biesïfï en ïïonfïe geöoeh/en ,J3‘ 
bat feut Hoogïjdt mïfeoutoen ban snp fjaöbe/ geïïeett 
toefenbe tot 25|ueffef ben rbj. <©cfctó/ feb betoijé ge? 
baen ban alle mijn fanbeïmge - ban ^oo^niïï en boojt 
begeert baet ban ontflageiï te 5ijné/ en oojïof te hebben; 
om te moegeh bettreïfen na 0ui^/ aïtoaetiïïgefeeett 
ben ben iüj. befet niaént/ hopende niet foo faefï ban 
baet te feïjciben ; en ïjoetod gïjp nip fdjujft bat ik 
bp ïjeur ïfoogfeit bïijben foube ora be redenen bp 
u betïjaeït / notftan^ en tó ’t mp niet luoegïijïï ge? 
toeef! bare langer te bïijben / gemerïït men foo feem? 
Ddijït niet nip fanöeïöé / foo ik in ’t lange fljnber 
Uêajefïeitfcfejbe/ « feinöenbe ftopie banbrnfeebe/ 
dien ik « biööe fïjnbee IBajcfïeit te piefenteten / Écu? 
gaenöeöenpjebiïtatïenenïjeb ïït te^oö?mïï niet met Foi w 
aïïen gcbaen noeïj gefloten/ foo ik fljnbet .TBafefleét 194. 
ooïïfdjjsjbe/haet^ooglieitfceft fdscit baet gefonben 
ben^ccretan/é be ïa€fee/ toat fp geïjanbeïtïjeeft/ 
en toete ik niet/ iïïenbetfemunocïjbietnocij anöec 
faftenmecctcmoenen booj ik antto002de en feb ban 
fijnbet JBajefïeit / öe toeïfee oft mp toiït enipïoeperen / 
faï ’t mp snoegen gebieden / toaut ift genen ïafï met 
aïïen en ïjebbe / en te fijne in eenen raet baet men 
mp fufpcct ïjouöt/ gftp moegt benften/ toatöienfï 
ift baet foube hunnen boen / bic abfcm jljn fmeften 
baet gentaftfteïijh af / maet feet i$ ketet -auberp aïp 

men 
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Tol. ip.tot 
28. 

P- 473' 
Fol. iyi. 
m- x;j- 
IM- 

men fjem ter pïaetfen feïber binöt/ Cn betfjope bat gfjp 
t’utoer boemfïe fuït bebinden öat ib fecr taeï geöaen 
l)tbhi j .toant ib aïS nu niet öan onöanh ban Der iBaje? 
fint eufjebbe / maer men m fai mp geen fcfjuït hunnen 
gebeii;/ ban beu balies ban ben Handen noefj ban ben 

, ongeregeïtytöcn/öaer gefcfjiet/öie’er noefj öageïiïto meer 
bpoz fjanOen frijgnen te ?tjn en flen toeinig uuööeïcn 
oinD’eteomgaen, 

Hcngaenöe öelomfïe ban fijne Majtfteit/ nadien ïjp 
gefloten fjeeft baer te bomen metmacfjf / fboenbaït 
öaer niet op te feggm/ men moet bertoacfjten’t gene 
öat <öoö fai tesilen ommeren/ maer mn öunbt öattet faï 
toefen öe gdjdr öeöerffenifTe ban öen ILanöe/ en öat fijn 
May4kit met en befjoojöe fuïben Hant boot eeutoeïtjfc 
laten gaai berlorm/ óm fjet quaet öatter toehomen 
1$ / foïtöet* mfitc toeten ban toaet ïjet fijnen oo’fpzonh 
neemt. Boa? mp lh bebtnbc öat de nieuwe Bisdommen 
tefe oiigereg^ïtïjeöcngeöjoeittJetiben / toant öe geefle? 
jfnhe feibf gabbfii £et boïh begonfl op te rupöen / geïijh 
pp fjibt morgen toeten tertojjïen gijp noefj fjier toaert. 
"cn^donti en fjeeft geen groot gefjooj onöer fjet 

/ toant fp to arme / 
teegaen/ mitsgaders 

Tjten/ gfjp toeet tod/ 
öat a$ Den ïjgnöd flilflaet / aïïe fjanttoerhen fïabbah? 
ben/ enöe en toojöen nietgetrobben/ ^aecenboben 
lijn öe Steden foo feet met renten beïafl öattet toonöer 
tS/ öie fp niet en fuïïen hunnen betalen / noefj oohöe 
Staten öe ïafien öie fp fcfjuïöigjijn/ toaer öoo? men 
eenen öeerïijhen tammer flen faï / en mp öunbt öat fjet 
punct ban öer Behgte noefj bèta* te fjeïpen toaer öan öe? 
fe anöece/ toaerom tb toenfcjjcöe öat men fjaööc öe 
Staten generaïe bergaöert/ om gen öe geïegentfjdt 
ban öen faben te berïjaïen/ opfjopeöatöefeïbe/ bin? 
ömöe fjm in foo beeï benautïjeOen / ecnig tniööeï fouöe 
bp toengen tot onöctïjattöenifje ban öen llanöe / maer 
nu fuïïen aïïe öe gene öte eentg mïööeï fjebbenuitten 
3Lanöe bertrebben / cnS ïatenöe ïjet arme boïb op ten 
fjaïS/ ö’toeïb/ niet fjebhenöe om op te ïeben/ en faï 
niet öan aïïe quaetboozfMïcn/ öaer en boben faï fijne 
JBajefïeit met een grote ïjeer-bracbt ober bomen om 
fijn arme onöecfaten ganfjVïtjb t’onöer te toengen / öe 
toeïbe fjp na fijn bertreb fjeeft gelaten in fjanöen öer 
geenre/ öie ïjen geen ïieföe en fjebbengedzagennocfj 
anöcrS gefogt öan fjeui* eigen bate / en aengaènöe on| 
top en fjebben öaer maer gcöient boot eenöebfeï/ en 
boe öibtotïg top fljnöer iBajefïett öen flaet ban öen 
Hanör fjebben bertcont/ men en fjeeft ons niet gelooft/ 
en boojtane noefj min faï in öer burgen öat na mijn 
berflant mgem remeöie öer faben cnbt'nöe/ öan ïjet 
feïbe<6oöop tegeben, 

ïfet flot $ öat top on^ binöen in eenen öea*ïpen tij tj 
en aï fjebben top on^ ïeben ïanbaïtijtberflaentottcn 
ötenfïe ban öen meefler noefj jtjn top Degene öaer men 
meefi acïjteröenben| af' fjeeft / fjaööc fijne HBajefleit 
eenige refoïutie gebeft te nemen / aïé gbp öaer eerfl 
Quacmt / top en fouöen noett in öefe benautïjeöen gebo 
men toefen / öaer flet men toat ïjet iè ban tempotiferen 
en toat on^ aï goetp öaer ban fê gebomen. 

Niun. 12. Extradten uitten brief van den Admirael aen fijnen 
broedere, den 23. Novembris, 1566. gefonden; 
aengaende den ftaet van den Lande. 

K/\ f|n bjoeöer naöt'en tb tt ttoccbjtebenbebgefefj^ 
^V1ben/ bentbgcöacfjtigtoojöen/ öat tb u niet een 

roi. 9;. tooojt en fjaööc getuert ban öen flaet ban öen Hanöc / 
öen toeïben mp öunbt öat fljnöer JBajefleit beïjoajöe 
bertoont te too?ben/en i$ ’t öat fijne iBajeflett öe Han- 
öen ban gebeteren / mtt^ toiïïenöe ïjen bïacfjten ber^ 
flaen/en fjem tonen een goeöertieren Bjïnce/ berfïaenöe 
fonöcr paffïen fijn onöerfaten / <5Boö gabe öat fijn Ma- 
jcfleitfjierboïbuitfljnenraetfonöe/ omfjem te tnfbj; 
meren / en öat ÏJP on^ betrouöe/öie fijn ingeboren Baf* 
fakn 3tjn. 

’t <0ene tb u fcfjjrjbe feoemt uit een goet fjerte/ öat tb 
ötage ten faben ban fijnlBajeflett en tot betoanngc 
fljnöerHanöen/ en n magtnöacfjttgtoefen/ öatgjjp 
mpfomtoijienbermaentfjcbt/ ban öat tb mp foo fed* 

F- 47F* gitdöe/ öat tb fag öat fijn IBajeflett fuïbe fijne lanöcn 
quam te berïtefen öoo? öten fp foo gualtjb gercgcett 
toeröen / ö’toeïb ö’oojfabc getoeefl is / öat tb foo ïangc 

Tot de Hiftorie van P. Bör. ^3 
legeert fjeb cmflagcn te $ijne. degene öie nu geïooft ïfól. 
5tjti / en öaer men fjem op betrout/ en jrjn nergens beo? 
befojgt öan booz ïjen eigen faben / ö’eene booz öe mciü 
toe Staten öte fn fjebben / ö’anöcc booz öe Staten öieFoL 8ï-*J- 

Fol 9. tot 
29- 

Iol.9J- 

P' 474- 

Fol. 219 
,220. 

fpmrttertijtfjopentegebrijgm/ öe öeröe özomeii na 
meeröertnge/ öe uttïanötge fjabentiaöeconfjfcatten/ 
öat iS öen flaet ban öefer oojïogcn / en fjet boemt aï ter 
öeöerffeniffe öefer Hanöcu/ enbpconfêquenteöatfljn 
JBajefteit faï bomen te berbefen een groot cnmacfjttg 
$ant/. ö’toeïb aïtgt in aïïen fijnen noöcn fjem gereet 
toaS te ötenen ter ièee en te lanöe / en toefenöe öcöol 
ben/ öenbtïjoegorömbanit öat fijn geöuercnoponS 
fjebben fuïïen. 

'Extract uitren brief van den Admirael aen fi jnen broe- Num.12, 
der geibnden denao. januarii, 1567. merende fijn 
handdinge van Doornik. 

y<0o?toaer tb fjeb geöacn aï toat nip tnoegcïijb t/S ge foi. iój. 
v toeefl (om utoen toilïejnefTenS öte ban ^oojntb/gfjpIó6- 

toeet 00b öat fp foo ïange öer nteutoer Beïigien 3ijn tors P- 476- 
geöaett/ öattet niet te bertoonöeren en \$l aïtoaSfjm ^l6y' 
getal groot geïijb 00b tcBaïeneljijn / maer ik en hebbe F0L92.9?. 
daer met met allen gefïoten / foo gp t’tttoet boemfïe fuït 94- 

berflaen en 00b ïjoe men met mp gefjanöeït fjeeft / fjet 
toeïh tb niet getoaerentoeröeöanm’tïefle/ toant tb 
ter goeöer troutoen toanöeïöe en öeöefoomcmnpbe^ 
bal / maer fjet 5tjn faben te ïang om feljjgben/ tb fjeb 
beïetebeïeoozfaïtcn/ totïöe tb mp bebïagen ban ben 
ongeïijben öie men mp geöaen fjeeft/ maer tb en fjeb 
niet anöer$ geöacn/ öan öat tb mp bertrobïtén fjeb/ 
toant tb beïe toaerfcfjoutotngen ïjaböe/ öat mm mp 
een rjuaöe buere totïöe boen / ib fetnöe u noefj een bopie Fol. 141. 

banöenb?tefban^on Jfrencifeo. Cnöe en öebe öe bcr= 142 • 143. 
febennge öte gtjP mp aïtijt fjebt ge^ebm ter contranen/I44- 
9fb fouöe öaer toat af geïooft fjebben/ utoefeggenöe 
öat ib doft niet gefogt en fjebbe öan öen ötenfl ban öm Foi. n-*. 
meefler; Cn berbïeere u öat fjet boïb foo beroert toaS/ 
en top en fjaööra niet eenen man gereet/ enbe en ïjaö« 
öe men ’t boïb niet gepaeit / geïobe fjet Sanc toaer Foi. 217. 

aï ïange ganffcfjeïnb bcrïoren/ foo mp biinlit öat ïjet2 lS-21^ 
bozts noefj jijnfaf/ foo bejre fijn iBajefleit boojt toiït 
metter maeïjt/ foo tb berfla öat ïjp gefïoten fjeeft/ booz? 
toaer men fjeeft meer öan fegjsrcn gefogt aïïeS te bed p. 477. 
öetben / en «Bobbent öen armen raeötöien men altfjt Foi. 9. tot 

fjeeft gefjouöcu / 45oö gabe öat tb noit tn ben raröt toe-29- 
bergebeert en toare,fcöert öat ib ^tïonfo fonöe/ba-toaeto ïoL ;,I74 ■ 
tenöe fijne IBajefïdtS anttooojöe/ toant ib fjeb beïeI:s'I2 
berteert / en men en fjeeft mp noit totïïen betaïen / toat 
bertoningen oft noot öattbbetoee^/ ja aïïjaöib aïïen 
öen treb ban öer toereït om te^obe te ?nne / gjben 
fjeb öe maeïjt niet / toant men en ban ban fijnen onder? 
faten oft gocöen niet eenen fluiber gebrtjgcn / in fuïben 
flaet bmöe ib mp om getroutoeïpgeöiént te fjebben/ 
fleïïenöe öe refle in öen öanöen <Boö$. 

Extradten uitten brieveby den Admirael, geïbnden na Num. 13. 

Spaengien aen fijnen Broedere den Baenreheere van 
Montigny, den ut, Mey, 1567. op fijn armoede 
en goede dienflen. 

f) ,ïB nn u bjpïtjb mijn mctntngc tt feggen / naöten __ 
^' fljti.fBajefïeitmijndervoldaenhemfjOUÖt/ aïj»’tF°l. 
reöene ■$/ en ’tHant onöer fijn geïjoozfaemïjeit ge?54'8;-80- 
bzogt t’S / fuïbS öat ïjp aïöacr macïj fïdïen / fuïben 
oozöen aïs 5t fjem beïteft / öunbt mp bat ib niet ïangec p. 478. 
mettooozöenenbeïjoQZöeonöerïjoübentetoozöm/ ge? 
meebt öen noot öaer tb in gefieben fjeb ban ober ttoin? 
tig jaren aïtijt opstetnenöe geït op tooeber en berho? 
pcnöe mijn goet / en in ’t emöe booz aïïe bergeïömgen 
en fjeeft men niet onöer geïaten ban mp aïïe öefcfjam? 
perpeitban öer toereït te boen/ foo tod uitten Dobe / 
aï^ te ^obe toefenöe. 

Sb ben feer bbjöe öat fijn B5ajefleit aïp mi tS ge? 
toaer tooien öat aïïe öe ongeïijben 01 gttaöe tracte^- 
menten öte men mn geöaen fjeeft / mp noit m fjebben 
bunnen ^zengen tot pet te kgmnm-tegra fijnen öïenfï/ 
maer öat ib eben tod fjeb gearfteit aï öat mpmoegenjii' 
iS getoeefl om aïïe guact teMettai / noit aböiTC 
ninge oft booznemen gefiadt fjebbcuöe öan te öomrfjet 
gene öat bdjoojöe om fijnen öieufïe en om öe gdegeiï* 
fjfttöiStrjtS. 

(M) 3 Extra- 

. Fol. 6. 7.. 
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$4 
Extra&en uitten brieve Van den Admirael gefonden 

aen fijnen Broedere in Spaengien den 13. Juiii, 1567» 
van :s Koninks koemfte. 

A OÊngambe ban mp iR Reb boo? mp genomen te bet* 
“toacRtm de Roemfïeban fijnce JBajefïeit / de tod* 
Re iR Rope Datgnet fijn tcgentooo?bigReït aïïe faRen be* 
teren faf/ en bede boo?toaet bte Rope/ïR en toeet niet Roe 
een man ban eeren patiëntie foube Runnen geRebben. 

3(R faï ben ï^ertoge banStïbc tegen femdettjföupn* 
Rem a$ iR horen faï bat Rp bp3turmbo?g$/ én faï 
Rem boen aue ben bieiifi bien iR Ran foo beire d’occafle 
Reuc baec toe begeeft en Rp be£ begeert / RopenöeRem 
aïïe eontentement te geben. 

Soia.12. Extracten uitten brieve van den Admirael aen fijnen 
Broeder gefonden den 18 Julii, 1567. van fijn begeer¬ 
te tot’s Koninks koemfte. 

lol. *4©. 

\/\ Mt bjoeber. ^R Reb ttorc utoe b?feben ontfangen 
A ^oen eenenban ben 18 en ben anderen ban ben 30 
2lunii / en bebanRe u feer bat gp mp foo in ’t ïange ban 
u tijdingen en 00R ti göetbunften op mtjrt faRen fcR.jijft/ 
iR benRe ’t fdbe te boïgen en faï bertoacRten ’t gene bat 
fïjnrelBajefïeitbeïieben faï mp te bebeïen/ toefenbe 
uitnemende feet berbïijt/ bat Rp Rettoaert^ obet Roemt/ 

p. maet iR b?efe aïtijt oftet beïet offc beranberinge in bieïe / 
niet te mirt ben trjt ban ben jareïaet geen lang bettteR 
toe/ fïjnlfêajefïettenRan fooRaeff niet Runnen obet 
Romen a$ iR ’t tod toenfcRe. 

3R fcRjijbe fijne Majefieit een tooo?t / baet af iR u 
fcoppe feinbe/ en Roetoeï fijne JBajefïeit Rem macR 
boen dienen bp de gene bie’t Rem belieft/ nocRtan£ 
DunRt mp bat RpmpongeïijR boen foube/ fïeïïcndete 
toetReeenen anderen in mijnen ïafï/ baet iït Remnoit 
faute gebaen en Rebbe/ niet te min Rp $ be .ïBeefïet / 
en gebiage mp tot’t gene Rp ordineren faï / toaerRp 
maetRier/ men faï ban tniddeï Rebben om Rem fcïben 
te beranttooo?den ban ben baïfcRcn loegenen die men 
den lieden van eeren n2geefc. 

12Ï Estraden uitten brief van den Admirael 3 gefonden in 
Spaengien aen den Markgrave van Bergen, den 3. 
Martii, 1567. van des Lants ftatt. 

toi.tj. tot \M ||n eere/ 3ER Reb ben eerfien befer maent ontfan* 
10°- ^^genubjenbjiefbanbeniiSannatii/engpenfom 

p. 481. niet Runnen geïoben toat groter qudïingm aenboe / 
bat iR moet Roten ben bcecïrjRen fïaet befer Handen / 
en Roe totteïmiübdenmentetoerRefïdtorndietebe* 
teten / ja Ret fcRtjnt bat men aïïe mibbeï foeRt om bien 
nocR meer te beratgeren in bet burgen/ bat iït geen 
Rope ban betetniffen en Rebbe. 

vDc gene bie’t al regeren sijn öe Prefident Barlai- 
montj en Daflbnville. 

^en tijt enden fïaet fojtfeten mn te gebogen dingen 
tegen tttgn Rerte / maer iR faï aïtijt boen/ bat een <£dd* 
man ban eeren beRoo?t te boen tot bicnfteban fijnte 
jBajefieit en todbaten fijnte Handen/ en bsiïbc tod bat 
top mibbeï ftonflen Rebben om temebietotten faRen te 
Men. 

Byvoegfei van Authent. Stukken 3 
te binden/ Ret toeïRe iR Race beioöfbé/ mflunont* 1 <<58. 
Rng gene b?iebm ban Rare ïfocigReit nocR ban niemant 
bandmföade/ febert ben boo?fcR?eben febenfien 3fu* 
ïu/ totten dcrtRimfïm ^Cugufii/ bat fijne IBajefteit 
mp bebaï boo? fijne biieben ban benïefïen^uïii/ ge* 
föfeeben bpïtourtebiïïe/ bat iR meD?outoe foube bn« 
fiaen/ en be p?ediRatien bdetten / be toeïRe men obet 
aï bebe in toapenen / ban ober meer ban een maent ge* 
ïeben/ en baer en toa£ geert pïaetfe biper in ’t Handt 
baer af/ ban omtrent 3DeeitR/ aïbace iR feer gerufï p.4.83 
toa^/ bertoacRtmde gcotriijR£ tijdingen ban mijnen Fol. xïï. 

bredere met utoe anttooojbeaengaenbebmïafïbieiR1Xï- 
u gegeben Radde; Cn ontfangenbe die ban fijne Jföa* 
jefieit fondet eenige refoïutie/ maet Dat Rpmp bebaï 
mp tegetouiReninfaRen/ öaa* inne iR genen mibbeï 
en Radde Rem Dimfïtehoene/ boo? bien iR geen <éomFol-«f& 
bemement nocR liegfinent en Rebbe / gRp moegt ben*If7i 
Ren/ toat genoegen iR mocRte ontfangen. 

<£n teritojïc mm toagRanddendemrtdcfegrbepmïoi.isjr. 
teerde Cbdïieben/ foo ontfingen top tijdingen/ ban,2^-I2^ 
be ongeregeïdjeben die binnen mnttoerpen/ ©ïaenbc*128- j 
ten / .ïiBccReïen en eïber^ gefcRiet toaren/ entoa^be 

p.484^ 

fteUït f. 
ai8. 

S&m. 12. Extracten uit eenen brief van mijnen Hecre de Grave 
van Hoorne aen fijnen Secretaris Alonïo van den 
10. Odlobris 5 1566. op fijn vertrek en handel van 
Doornik. 

*bi i;6. p ^tic toefenbe iR ontboden boo? Race ï^oogReit / om 
mp bp Reur te binden tegen ben 18. Sïluguff i / ten 

- einbe omme te Randden met befe berpïieïjte €bde/ 
P +8»*mit^ feRere ftoarigRcben en aeRtcrdenRen / Öie fp tic 

gen Rare poogReit geRcegen Radde»/ de todRe met 
M. 109, ^ööe'öom Ranbeïen boo? mijnen ï^eere ban 

mont m De $fcfnce ban ©racngien tot <Duffd en te 
^jueffd ter. totjïe iR te J5eur^ toa^ gam befdeRen mij* 
nen ®eete be <©?abe ban jSuenar/ be toeïRe ;t’fïjnen 
toeberRommbanHlu^bo?g/ toa^gebaïïcn/ fuïftjSbat 
men acRtc bat Rp in groot perRïtd ban fijn ïeben toaji: 
en iR reilde ban 23?ueffd ben 7 Suïii/ metoo?ïofban 
Race ItoogReit/ be toeïRe mp feïbe bat iR foo ïange 
mocRte uit bïgbm aïö Ret mp 0oet bocRte / Ret en toa* 
te bat fp mp ontbood omme de faRen ban f Rne üDaje* 
fïrit/ en bat iR alsdan niet entoiïdeïatenmpbbfjeuc 

berbaefïReif foo groot battet niet te feggen en ig I alfoo 
iR mijtten boo?fj.b?oeberef^?ijbe/ baer na ben iR in 
befe pïaetfe geRomen aïbaeriRgebaenRebbe/ aïïe Ret 
gene bat mp moegdijRen getoeefitottm bienftban foi. ió?. 
fijne lïèajefïeit/ toantinbicniRacRtbagenïangcr ge* 164.16 r. 

beit Raöbe / iR meine battet onmoegdijR getoeefï foube2I7'218* 
hebben/ Ret boïR toedetomme tot gri)co?facmReit te 
b?engen/ gemerRt be b?pReit/ baet inne fp Run frd* 
ben met§p?en / dSent/ en Ret geRed JDefï-Dïaenbe* 
cm/ ban ben bimfïedieiRaïbaergebamRebbe/ ber* 
Rope iR in tijden en toijïen te Doen bïRRen / en inbim iR 
mp Radde toiïïmbcrtreRRm/ fonber mp te Rebben on* 
bertoonbm omme te fïiïïm en beremigm bit boIR C ge* 
ÏRR beïe ban mijne meöcfeocber^ gebaen Rebben) ^R 
ïobe bat iR meer datrtté foube Rebbm / maec iR en foube 
niet genoeg gebaen Rebbm/ Ret gene dat iRgdjouden 
ben tm bimfïe ban fijne Ifèajefïeit / m inbim Rpmp 
foo beïe beugtjs toiït Dom bat Rn Rem ïaet genoegen met 
mijnen bimfïe/ en bat iR mp met fijnen toiïïe macR 
bertreïtRm/ iR ben tod te b?eöm Rem te ontflam ban 
aïïe be toddaden die Rp mp foube morgen boen / met 
anber^bedangenbeöatiRettoeber-Reerm ban mijnen 
b?oedece/ tm einde Rp mocRte Ren en betfïaen ïn toat 
manïetm ïR mp geRonbm Rebbe/ mdmöimfre ban 
fijne IDafefïeit/ m bat Rp Rem macR becfeRecen/ bat 
iRmetïatmmfaï/ ’t gene bat iRgeRoitdmbm/ maet 
Ret becö|iet mp/ bat ben öimfï öïe iR boe en aïtRtë ge* 
dam Rebbe/ too?t aïtRt^gnaïRRen uitgeïeit / Ret tod* Foi. vt.m 
mp berooifaeRt / bat iR na geen dingen ter toereït meer rs. 99. 
en becïange/ ban mp uit ondertoint te fïen/ Rebbcnbe 

fonbec mp geRedRRm te bröetbm Dooi Ret onbatoin 
ben. ïDaetomme fuïbp mfiflerm u oojfof te Rebben eit 
Reten toeöetomme m moegt fijne iBajcfïcit feggen bat p. * % 
iR niet mbegere eenige bergdbingm/ ficnbeRetllant 
in ben fïaet baet mne Ret i^ / boo? Dim Rp nait geloof en 
heeft Willen geven onïe vertoningen, CU faï nocR min? 
bet toerR ban onë rnaRm / hebbende onfe qnaettoiïïige 
foo goede tebmmommeon^teftaïumnierert/ Roetoeï 
in bet toaetReit fp b'oeufaRe jijn ban aïïe be ongetegdt* 
Reden. 

€n aengambe b’onbe?i*ieRtingm die gRp mp boet Foi. 2^ 

boo? utom b?iefban öm 20 Jbeptcmbiis / tm eiïiöe iR 217-^8. 
foube toiïïm continuetm in ben bimfïe en in ’t gêné bat1I9' 110‘ 
iR fcRulbig ben am fijne IBajefïeii: gRp moegt feïtec 
toefm bat iR baet inneaïtnt^faïbïijbencontinuetm/ 
Ret en toate bat fijne IBajefïeït Rem tmjrtre mifïtoube/ 
m Rem ïiete quaïRR onbe?cicRten ban mijne qnaettoiïïi* 
ge / bat iR andere toarebaniR ben/ Ret toeïRe fff mei* 
ne battet niet gefcRiebm faï bat fijnce JlEajcfïeit Ret 

/ 
m bat ban goede pïaetfe ban be quabe m fcReïnu* 
fcRe oberb?agingm/ die mm gebam Reeft am fijne 
USajefïeït ban mp en ban befe andere üeemt/ m feRcr* 
ÏRR^/ inbim ’t niet en toarc boo? ben arbeit die top 
bom/ Ret &ant toare gcRedRRm bebo?bm m beeld* 

mi 

p.48^. 
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1*68. ren/ toant gïjp en foubt niet hunnen gcïobcnbc ber? 

Diepingen Die men ond boet/ en in toat manieren men 
met ond ïjanbeït / en ïjet en toacc ben pber bie top heb* 
ben totten Dicnfïe ban fijne IBajefïeit en tot confecba* 
tie ban ben 3lanbe/ en fouben ’t feïbe niet hunnen 
bccb?agen. 

Nufn.n. Extrarft uit eenen brief des Graven van Hoorne aen fij¬ 
nen Secretaris van den 20. Novembris 1 $66. rue- 
rendeftjn dienften van Doornik. 

A lonfo / ih ïjebbe ontfaugen utoen b?ief ban ben 
** fcbcntljjienfïen €>ctob. metter hopten / en ooft bic 
ban ben beitigfïen Kluguflt / en een en ttointigfien 
ptembtid. Cnbc en boete niet toat u baec oppe and 

joi 6S69 tooo^ben/ banbatmpïcetfébaubeïacgencn en b:oo= 
76.77.’ men bie men ober aï ban mp en andere facit/ cngcboaee 

getooiboi jjjabe ober eenen tijtijcrboacrt^/ bequabe 
oberbjagmgcn bic men ban mp aen fijne IBajefïeit bc* 
be/ toa£ b’ootfahe bat ih u ua ièpaengtenfant/ ten 

0 einbe om al ’t' feïbe fijne IBajefïeit te hennen te geben / 
pag4<s 7. m n!y gijpen uitten #obe te bertrehhen/ en inbien 

ih baer bp gcbïebcn boare/ foube feer tod gebacn hek 
ben/ toant ih merhtegenoeg bat aïfoofijne IBajefïeit 
geen geïoof aen onfe bertoningen en gaf / tjetomnoe^ 
geljjh toap / fjem bienfï te boene / en bat ïjet 3tant 
foube bebotben tooibcn / ihïaet fïaen ïjet feit ban ber 
IMigien/ tnacr op foo beïeanöctcpoïitrjhe fahen/ be 
toeïhe ban noöe 51311 tot betoaringe ban ben Hanbe / en 
inert gene achte gefïagen. €n’t fefjeen batter genen 
luibbel en toap omme fijne Hanben te moegen onbcd 
fouben/ op batfe niet en quanten te beberben/ ban boo? 

. eene aïgemeine berbeteringe / oft be tegenbuoo’bjgfjeit 
ban fijne IBajefïeit/ be toeïhe/ inbien hP ijaböe hun¬ 
nen hotnen / ober b?ie oft bier jaren/ foube baer inne 
eenige goebe oojben ïjebben moegen geben/ tnacrïa^ 
tenbe aïïe be fahen confnfcïijh fïaen / en’t feïbe aï uit- 
fïeïïcnbe tot be hoemflc ban fijne IBajefïeit/ foo 51311 
mibbeïcr tijt aïïe onfe&tcbenmJBapencn/ orntocn 
genbe aï bat fp ïjebben / be ïïoopmanfïïiappc ïjoubt 
op pel be ïjanttoerherp en ïjebben geen bertieringeban 
ïjeure bierhen / ïjet feit ban ber Bdtgien flact geïjeeï 
eonfUfeïp/ begene bic baer inne beïjootbm te bcrfïcn/ 

„0 en toiïïen berïjeuniet mebe moeijcn/ top-ïiebai op bat 
P* ^6‘ ö’ongeregeïtljeben ban ben boïhc mochten gefïifï too^ 

ben en toeten niet toat mibbcï top houden toiïïcn/iiiöicn 
top gebjuihen ban hracïjte/ ïjetipomaïte berïtefen/ 
inbien men oogïuihinge boet omme tijt te toinnen / 
men fchtoft fijne IBajefïeit ober bat top ^ectarifen 
5ijn / en bat top ooifaue jjjn ban aïïe ïjet quaet: Cu 

ïoi.216. hebbaibe getoeefï tot óDooniih / aï baec ihgebaen hek 
217.218. be aï ïjet gene ïjet toeïh mp beboïen ip getoeefï/ foo ïjeeft 
2‘9- nicn fijne IBajefïeit onbejncïjt/ bat ih met bie ban 

3hooniih Capituïatien gemaeht ïjaböc / en bat ih aïïe 
quabëbienflenbebe / en toefenbe ih ïjier ban toeï ge* 
toaerfcfjout/ ïjebbe ’t feïbe feer toeï (jare Boogöeit ba* 
toont/ aïfoo ih’t nu fijne IBajefïeit fdjnjbc / mp bed 
trehhende na mijn ïjuip. €n inbien fijne IBajefïeit faï 
begeren ban mp gebient te toefen / faï’tmpbebeïen/ 
en aï^ ban faï ben bienfle bie men ïjem boen faï / acugc- 
naemtoefen/ toant nu ter tijt en gelooftpniemant 

jol. 165.' dan den Kardinael, den Prefident, Barlaimonten an- 
164.16f. dere van dien gevolge , dien feer wel heure dingen 
166.167. ^oen ^ en bedervende het Lant door henne quade oor¬ 

den , geven ons daer van de wijt, bie omme fijne JlDa^ 
lol.81.84.jefïeitbienfï te boeuc/ berhopenonfegoebenenconfm 
9s-96.97- meren oné ïeben / en fonber oud ïjet ïïant en toare foo 
„ ,o0 ïange niet onberïjouben gctoccfï / en ald top uitten rabe 

^ gingen / foo moefïeii top b’anberc baer inne ïaten / 
joi 2.7. maet fijne .IBajefïeit bebe op baer inne gaen/ opber* 
218. feherenbe baer inne te toiïïcn berflen / jjet tocïhc toaé 

ban baer uit teboenaïïecnïijhcnbmïharbinarï/ baer 
inne ïatenbe aïïe fijne bienacr^/ be tocïïte aïïe geïoof 
gchabt ïjebben. €11 toat bertoninge top fijne IBajefïeit 
ïjebben hunnen grbocn omme fijne fahen/ en ïjeeft aï 
niet getocefï en fjeeft aïtijts beïet getocefl / battet fijne 
IBajefïeit niet en ïjeeft hunnen bcrfïacn. €n inbien ïjp 
ober ïange aïïjiergefanbenhabbcttoec of bhe uit fijnen 
Öact / omme ïjem Dan: ban getrou rappooto gebacn te 
ïjebben / aengeflenhp geen geïoof en gaf ïjet gene bat 
ton ïjem bcrtÖonbcn / en ïjaböc oné baer na fijne goebe 
gebefte geopneert/ foo en fouben top nu in öefebc? 

nautïjebeu niet fïehen: Cu ih en fle genen mibbeï omme 1 f 68. 
baer inne te berflen / inbien men ’t noeïj een bijf oft 
fefje macubcn op fijn beïoop ïact fïaen. 

Extradten uit eenen anderen brief des voorfchreven p. 4.90. 
Gravens van Hoorne aen den voorfchreven fijnen Num. u. 
Secretaris van den 210 Novembris anno 1566. aen- 
gaende fijn dienften te Doornik. 

P J5be hebbenbe mijn rappooit gcbaen/ berfïaeiibeFoI l94 
^ ïjoc bat men baïfcheïtjh fijne .JBajefïeit onöejricïjt 
ïjabbe / ban be hapitnïatien bie ih met bie ban ^Dooniih 
gefloten ïjabbe / foo hrccg ih baer ban een feer quact 
genoegen/ en ooh bootbien men foo groot tocrhbaec 
ban gemaeht ïjabbe / booj bien bat be ttoee «Ébeïe te* 
gentoootoig getoeefï habben / bp eene pubïihatfe bic 
mm in Der bebe. <£n aïfoo be feïbe ïjaer gebjoeg foI. 180. 
tot het gene bat ïjareDsogïjdt toegcïaten haöbe ben,8/-Iy[- 
berpïichten €beïen / foo baben mp bie banöcc^taöt^.' I95“ 
te bjeöen te toiïïen toefen / bat fp baer bp tegentoootoig 
foubm3ijn/ het toeïhc ih begeeuöe op be feïbe <tèdde/ 
bat fp ’t toiïben boen / cnbe en toctbcn baa* anberë niet 
genoemt ban booi getuigm / en men en faï niet binben 
bat fp oitgefeithebbenCommiffarifentetoefcnoftïafl 
te hebben ban ïjare ïfoogïjnt/ ban bat fp ïjuu bereet 
boben bimfï te boene in aï ïjet gene bat ih ïjun fottbe p- 491* 
toiïïen bebeïen boo: ben bienfle ban fijne IBajefïeit / en 
tot ïjet fliïïen ban ber ^tabt en boot mijiim batrehhe 
uit S3juefTd / mtjnert Deere ban Cgmont at mijn Dee= 
re ban ïBandftït en Dachictmrt en ih baben ïjmi bat fp 
toilbai ïijben boot ^ootnift en ©aïcncïjijn / cntoiïbm 
in aïïe ^teben en ^otpai benccrfligcn / bat be toape^ 
nen moefjten afgeïeet tootben / bectoaehtenbe b’otbon- 
nantie/ bse ïjare Doogïjcïe baer boen foube / baer inne 
fp hun gebjniht hebben foo beïe hen moegeïjjhen i/s ge* 
toeefï. «iEn aïfoo ih tot vS5oo?nih aen quam/ hebbenbe 
berfiacnbatfpaïïcgoebebienfïen gcöaen habben/ bes 
banhte hun bed/ ai bab hun mp te toiïïen bpfïaen/ 
ombefe ^tabt te moegen remebicaen/ baeramcaï^ 
boen beïe hing / toant bic ban JBcfï-Bïaenberat en 
Jjpaen toaren fea in beroerte: «Sinbeïijh jh hebge^ <- 
bam bat mp moegeïjjhen if getocefï/ en ben fo geïuhhig 
getoeefï/ bat ih aïbacr niet geïjanbeït en ïjebbe/ baec 
ban fijn .IBajefïeit ongenoegen foube moegen hebben: 
€n hebbende ontfaugen be bdeben ban mijnen btoebe; 
re/ foo ïjebbe ih ’ er mp geïjeeï afgeöaen/ en <£5obe ge? 
öanht bat ih ’cc foo ban bomen ben / toant ih en ïjebbe 
niet bootbere met be gernfïheit ban 3hoomih noch ban 
b’anberé ^teben te boene ban ’t fijne JBajefïeit goctp.^i. 
binöe/ toant ih en heb gene goeben baer omtrent/ en 
ïjet gene ih baer gebaen ïjebbe / id getoeefï ten tijbe 
Doen men gene ,$»taï$t gereedrre en ijieïbt om te bedien 
feu/ ban bie ban ©ootnih/ en baec af meer quaetd foi. x6^ 
foube ïjebben moegen gefrijieben / ih fdjnjbe’taïacn l6i* 
fijne IBajefïeit / en aïfoo gpbehopiefuïtfïcn/ enfaïih 
bit ptopoefl niet ïanger mahen. 

€ii aengaenbe ihfjnc fahen/ gemerht fljiie.ïBajc-foi. 
flcit/ foo lanh macht ban baer op te rcfoïberen/ ai160-16'- 
bat ih ben mibbeï niet meer en ïjebbe te moegen biaicn / 
foo ïjebbe ih mpbatrohhen/ foo b«re fijne IBajefïeit 
hem toiit ban mp ïaten bienen/ faï mp baer toe ben 
mibbeï morgen geben / toant gebuerenbe Dm tijt bat 
ik Den mibbeï gdjaöt fiebbe / htbbe bien getoilïigïijhen 
befleït tot fijnen bienfle. 
#3Baeromme mp bunht bat ’t feïbe bdjooit fijne JBa# Foi.y. 6. v 
jcficit batoont te tooibcn / en bat hP brrfïa-/ bat ih 
oba* bijf oft feffe jaren geïcbrn / aïüjtd gebient ïjebbe 
op mijnen hof! / (jrbbenDe te 23uicfTéï getoeefï/ neffend 
hare ïfoagbeie/ rn booi ïafle ban fijne IBajefïeit / op 
ïjope bat fijne IBajefïeit baer inne berflen foube / en aï 
baer meer ractd-ïniDcn foube fleïïen / en bat ih aid ban p. 49 3. 
foube ontïafl toefen/ aïfoo gïjn’t feïbe genoeg tocet/ 
toaerommeflenbe/ batter gene apparentie ban reiner 
bicentoap’/ en bat ih niet en bienbe ban boot eenen 
behfcï toefenbe ban bcïehantengctoaafchout/ ban’t 
gene mai tegen mp bjoube / en hebbe bed mp niet 
toiïïen ïaten geboden/ maer ïjebbe eedijh uiijn bojïof 
genomen / en bat totter tijt ih tijDinge ban frne IBaje# 
flcit htbbe / en fonberïingc gebuerenbe ben JDfiitcr aïd 
be fahen niet foo ftetdaditig ai fuïïcn toefen aïd 00 ben 
Corner. €n hope bat flcnbc fijne IBajefïeit mijnen 
bjjef / hl1 baer af geheeï gciwegen faïhcbben / foo beeï Foi. i. 

id’t 
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Dan teïijöen bat mijne ccce eigen? (nne fbnbe gcfteenftt 
toeröen / enbe en mille niet ïrjöcit bat m alle pjopoeflm/ 
men ganöele ban mpaï? ban een öeftfd/ ommemp te 
boen Dienen fonöer oic betgdbinge te gebben; €nten 
ïefïen foube ift ïjet parDoen ïjebben/ ftet toeïft men 
geeft Den fteufeïingen ban De Jbpaenjacrbcn / De toeïfte/ 
naDien men genoeg ban gun gebient i? gctoceft / betas 
ïen boa: öe Jioïöaten / ban Defcn facgocneöunfttmp 
öat men ganöeït met eenige ban ons / aï? onbec öeftfeï 
ban on? te gebmiften men on? (telt in De miégunfte 

pag45>4-ban fijne .ïiEajcjfïeit / en ö’anöcre berfcftecen/ ïjeure 
goeDen/ tenten en tnneftotnen/ en bïrjben in genie 
ïjutfen / feggenDe gun nergen? meDc te toiïïen moeijen/ 
bertoacgtcuöc De ftoemftc ban fijne jPBajeddt ƒ en 
taant Dat foo ié/ topbegooiöen’taïïcgabctteDoetie/ 
taant get Hant te tótÏÏen toeberomme brengen / al> 
foa top toeï fouöen bcgccren/ en 1? gecn?dn? rnoege* 
lijft/ en men fal’t den al? men Dacc met getoeït faï 
boojtsbacm / De gene bic abfentsyn/ fpjeftenDet toel 
naerguune gemaft af. 

Fol. 217 
2i8. 

Num, 14. Extra&en uitten brieve by denAdmirael gefchreven 
aen den Prefident Viglium, den 4. Septembris > op 
de Predikatiën. 

Tol. 177. 
Tot186. 

Hccte öe JDicfiDent / ggp gebt gefïen ’t gene ift Srntjn boo’gacnöc geb gefegicbcn aen geut 
t / geïijft ift toeber iegeutooojbigïyft Doe / u 

biööenöc De gant öaer aene te gouDcn/ Dat ift een 
(nooit anttooojDcn maclj gcftrygtn / aengaenDe bet 
pundt van den Predikatiën, eil billDe bCÏe ftoariglje* 
Den / inbien geut Ifooijljdt baet bp blijft Dat Die binnen 
Det Jbtabt niet en mogen gefegicbcn. 

p.495. Ik hadde vele liever dattet van genen noode en ware, 
dat men eenige Predikatiën moeite toelaten, maer na¬ 
dien men daer toe gedrongen is en gefortfeert, foo 
wilde ik geerne daer inne ten beften eenige oorden 
dellen. 

Num. 14. 

Pol. 177. 
17 8-1/9- 
191.192. 

»9j- 

Fol. lóf. 
166.167. 
168. 217. 
218. 

p. 49 <5. 

Jol. 171. 
172. 

Extracten uitten brief van den Admirael aen den 
voorfz. Prelident gefonden den tienden Septembris, 
aengaende dêfi Predikatiën en fijn dienilen. 

A/f |*n Deere be Djefiöent / 3Jft fcgiijbc garee Hoog* 
J-v-t geit ’t gene giet* onigaet febcct get bertreft bed 
Deeten ban 25eauboic / en bebuegte mp fecr öat bit 
bertreftften ban ootben te fïcïïen op te pjeöiftatien / oud 
nieutoe ontuflen toebrengen faï/ toantgetbolfttooit 
beroert nieten* minder ooifaftcn ter tocrclt. 3fft tooiöe 
tod gctoace uit ’t gene geur Hooggeit mp fcg?gft bat fp 
geur ïaet bunften bat ift beter Dcbboir foube ftunnen 
boen / maer ift berfeftere u op ’t geïobe aï? een <£öd> 
man / bat ift boe al Dat mp mocgdgft id / tomnenDe 
alle De gene Die ift ftan om te ftomen ter intentie en bes 
bde ban gaerijoogijdt/ ja öjcigcnöc De ppndpadde 
ten 5P Dat fp ïjrt bolft Daer toe en biengcii / maer De 
faften 5ijn foo gcjrdt / Dattet niet en id Dan een coufnfïc/ 
en metten eerden roep/ i? ’t aï in meren/ eitDe en 
toare ift gier niet / ift gdobc Datter grootc oproeren ges 
beurt fouöen 5ijn. 

gjft foeftc nlïc onrudetebdettenfoobeïcnipmoeges 
ïyfti?/ en gebbcïiebertoat ondanks te behalen, dan al 
willens het Xaitttc bediefen/ toant ift ben tod berfn 
ftert/ Dat foo bene Defc êtabt cn Idalcnegijn gen i^jcs 
ren/ gemerftt getberdatitDatfj»gebbenalleDlaenoes 
ren Doorc / het Lant verloren is, en luDicti Ijaer ^oog; 
ïjeit geur toat buegen toiït / mp öitnftt Dat men ’t al fftl 
ftunnen begouDcn/ Daer en redeert nirt Dan get punct 
ban Den pieDiftatien buiten Der Jrtabt/ toant ift gope 
tod bat ift gen uit alle Dc licrftcn fal Doen fcgeiDen / 
fonDer eenige te begouDcn. 

üfiun. i4> Den brief van den Admirael aen den Raetsheere Afifon- 
villevan den 10. Septembris , ruerende der opfpra- 
ken die men hem t’ongelijke nagaf. 

p.497. 
Fol. 180. 
i8r. 182. 
j85'. 184. 

T-J €ere ban 'XdonbiTle / gjft ïjeb geur ^oogïjdt in ’t 
11 lange gefegjeben aï ’t gene in Defcr ^taDt orns 
gact/ eubenbertoonDertbanDenacgterftïap Die men 
mp aïöacr geDacn geeft / Daer men tod torct Dat ift 
geen ®gcoïögicu en ben/ noclj min een ;3ia*id/ Ded 

re onfeguït te Dienen/ op Dat men boojtane niemam 
Den en lader ban onargtfaemgdt tot Dat gu gloort 3p; 
ÏDarcn De gene Die in Den Kaetdtten gier jegentooois 
Dig/ fouDen foo tod bdaben 3ijn ald ift/ tentoacrfp 
meer bpdantd cn ftenuiffm in Dit guartier gaDDen 
Dan ift/ ^c. 

Den brief gefonden by den Admirael aen den Officier 
van S. Amand , den negentienfte^. Septembris, 
daer mede hy dede vertrekken de knechten het Lant 
aldaer uit-teerendei. 

f-t €ereban<6?oenenbeït/ ntoen blief ban Den negens 
tgienden Defer/ geb ift Defcn noene ontfaen/ bp roi.206. 

oen todften gftu mn fcgjijft Dat ttoee gonbert foloaten20/ ^. 
gen feggenDe te toefen onDer get bebdbanDen^eere209* 
ban Uo^bed / eenige oberladen fouDen geDacn gebben p- 498. 
op get 3Üant ban HuianD/ en Dat ggp u bn gen gebt *oi. 206. 
gebonOen en geb^aegt toaetom fp fuïften getoeït Deben207*2o8, 
en öat fp fouDen bertreftften/ toaer op fp u fouDen ges i09‘ 
anttooojt gebben / öat fp in fpgt ban u fouDen ftomen 
tot Cdïe/ en geen anDec3lant op-eeten Dan Ulbögcn 
goet / en toant ift toeï toete garee f joogbeitp meininge 
fuïfte niet te 3yne/ bat Den <6ccdeiijftm nu foo bde 
igöend gegaDt gebbenbe/ noeg fuïften roepen na-gc^ 
droit fouöeu tooien / bcftmDcr ooft mp toejenDc in Dit 
Slaat Daa* Dooi ift foube fchrjncn fuïften onbegooiigftges 
Dengoet tcbinöen. ^00 biöDe en oDounere ift n (00 
bdcald’tiuuipid/ boïgenöe Den laf? Dien ift bp bebeïe 
ban gare I|ooggeit in Defe ^obincie gebbe / öat ggp u 
terdont binöt bp Den beoifj. drijgd-ïicDen cn anöere 
Die ’er noeg moegten ftoméu / gen ban mynent toegen 
bcbdaiDe Dat fp berrteftften uitten lanbe en baiïlaige 
ban Couruedd / tot Dat fp mp ccrd gebben gefpioftm 
cn myucn oodof Daer toe geftregen / cnöat ift anöerd 
foo be?rc fp niet en bertreftften/ ben ban meiningen 
terdont tegen gen te ftomen metten foïöaten gier ban 
djnre .fiBajedeitd toegen tocfenDe cn anöere ban mynen 
toicnöen / en gen te flane / geeft mp v£5oö De genaDe / 
ift en fclnybe aen niemanöen ban Dien gefeïfegap/ maer 
btööe u gen Defen Ojief te tonen/ en ooft (id’t nootje 4.00' 

öeftopietegeben/ op bat (p geen onfeguït ban ontocs 
tenfegap en gebben J begerenöe öat ggp mp fcgiyft aï^ 
ggp gen fult gebben gefpjoften om mu Daa natere^ 
gilleren. 

na te ces 

Extra&en uitten brieve by den Grave van Hoorne aen Num. 14. 

de Heeren van Andriguies en Lumbres verplichte 
Edele, gefonden te Valenchijn den 21. Septembris, 
om d’onrufte te dillen. 

KA #nï|eeren/ boïgcnbe «toer begeerten om te go* 
A ren ban mijn ganöeïinge/ feinbe ift U-ïieöen öe 

articHÏenban ’t gene ift metten Bjagidrart en Die ban 
Der meutoer Ddigien geb geftauDeltDai 19.DieiknietF0i.19T. 
en hebbe willen doen tekenen fonder eerd garrt I^OOg* I9i- 19J* 
geit Die te fdnben / tot todften einbe ift gideren moigen 
te pofte öertoaert geb gefouöen Den jaendonari^ Du 
Cfjambgc/ Daeropiftanttooojöcbcttoaegte. Siftber* 
da Datöelfeereban^oirftarmeï? ïcgciitoooiödyft tot Foi.ii?. 
ïliameiijft $/ en Denfte bat gp niet laten en faï ban gem ^4. 
tcbmbcutotDaïencgïjuoniaïDaer begoodyfte oojöen 2,5*217* 
te dellen om De faften te dillen / u-ïieöen fecr biöbcnöe *119" 
gem m aï tetoiïïcn bcguïpig toefen/ toaer in ggp Dep. coo 
MM Deugt en djnicjDajeddt Diendöaenfuït; 3Jft 
gore Dat eenige on?' nageben/ te toeten mynen ïjjécre 
Den3D?i»ee/ mynen locere banCginont cn mp/ dae 
wy fouden te buiten gaen’tgene heur ï)OOglf)eit 011? 
foube bdad en ooft Den berpïicgten CDdcn toegdaten 
gebben. IBaer aïfoo ben tijt nuuitïjeifcgt/ bat men 
toedegt neme op Den biend ban Den jBeeder/ rude 
cn toeïbacrt ban Den lanDe / en toiï ift aï? nu be? geen 
onfeguït boen / bergopenöe tot mynDcr ftoemde tot 
25jue(fd / be? alle boïöoenmgen met mynen mcDc* 
gefcïïen geurer ijoogbeit te gebni en brfcgaemt te 
maften/ öïeon? t’onrecgt gebben gefoegt te befegnï 
bigen/ toant wy die gene zijn die den diend en gi'OOt* 
ïjc'it ban onfen JïDecdcr foo fecr foeften aï? pmatit 
anber? / maer top foeften öaer tieffen? ooft be rade 
cn todbaert toni (ijnre JDajcdctt? XauDen en 
öerfaten. 

Extra- 



If68. 
Num. 14. 

pag-501. 
Pol. 181. 
182.183. 
184-194- 
302. 

Pol. 216. 
217.218. 

Num. 14. 

p. 502. 

Pol. 164. 

Pol. it6. 
117. n8. 
Ji9- 

p. 503. 

Ton de Hütorie van F. Bor. 97 
Extradt uitten brieve gcfch reven by den Grave van 

Hoorne den negen en twintigften Odlobris aen de 
felveHeeren van Andrigmesen Lumbres. 

tj ^ec^oogïjcitïjstftgifonbniöenêecuetan^ öc ïa 
*- -1 (Co^cena Doornik meteen artikulen Die fp tolït Dat 
öe Heere ban .ïiBouïbaiétoeïatc Dien ban bei* nieutoet 
Heïigien / öc toeïïie genoeg ’t fclbc 51311 met ’t gene öat 
ik ben bóojgehouöen Ijaööe/ ih en toete niet ïjoe ’t bco?t 
baten fal f ih toilöe in ei öat öie ban <©oo<?nih en ©alen? 
cïjijn biel gefnït 3 toaren tycfenöc öat fóo be?re aïöaet 
meutoe betnette toehoemt öat Die fojgcïijher faï toefen 
öanöeboo&aenöc. - 

<Ên nip öunïtt Öat gijp tocï öoen fuït de hant daer aen 
houdende , darter een goet bCt'Diag gemaeïit toetöe 
tuffcïjcn öie ban ©aïcnchp / op öat gijp öie beceenigt 
moegt laten. 

Extract uit eenen brief van den voorfchrevenGravevan 
Hoorne aen den Hertoge van Cleve, van den acht¬ 
tien O&obris 1566. uit Doornik. 

§fn Meetel toetenöc öat gijp genoeg onöc|richt 
iV1 jijt ban öe engcccgcïtfjcöcu öie in öefe Hanöen ge# 
fcfjict jijn / foo tocï beur öien Ijet boïïtöetoapenenge? 
nomen hebben/ omI}cureH?cöihaticn te mogen con? 
limieten/ aï£ öaec naet beur pet pïunöcren ban ben 
Uerhen en Bloofïerrn / toefcnöc öie gcfcïjapen ie baïïen 
fn meeröere en grcotcrcartöcreongcballen/ toaerom? 
me ïjeure Hcogfjcit met aöbijé bah öen töaöe / té te 
b’eöcn getoeeft/ öat men öc jDzcöifiatien foube toela¬ 
ten / befjouöelrjh öat l)ct boïh öe Slapenen fouöe ncDcr? 
leggen en bertrefehen uitten ïtechcn en ïiïoofïeren / en 
todaten öat öe <6eefMrjhe öaee inhe toeöetomme fou? 
öen bomen / om öen öienfï <i3oDtd öact inne te öoene / 
en ooit öat men öen <0rcfMtjlmigemangehjh en foü? 
öeöoen/ en dm Dit tot effect te tuengen / foo toertge? 
fonöcn mijn^ecte öeHunce ban <©racngien t’2Unt? 
toetpen/ mph Heere ban Cgmont in ©ïaenöeren/ en 
tb in öefe plactfc / aïöaet top foo beïe geöaen hebben 
met fellere attiiiuïen öat top metten boïhebcrö?agen 
$ijn/ W öattet aï geffiït en gcfïifï té / en ih fouöe 
bcrïjopen oité boïïi fjicr inhe te ïjöuöcn / foo be?tc fijne 
ïioninhïijhe IBaj'efleittoiït boö| goet Robben ïjet gene 
top geöaen ïjebben boo? fijnen öienfï/ maet iït btefe feer/ 
öat aïïe onfe öaöen ïjoe goet öie mogen toefen/ fuïïen 
qualrjh beöuit en uitgeïegt tooiöcn / u betfdterenöe / 
ïnöien top anöete geïegehtheit Ijaööen hunnen binöen / 
om ïjet boïït te fïiïïen / öan bun öe^?eöiïtatieu toe te 
lóten/ top fouöe n ’t geöaen ïjebben/top en hebben genen 
anöeren mtööd gebonöen. §00 heb ih foo ïange uit; 
gcfïcïtbanutoeB02.<Ö.te fdinjben tot nu toe/ öeut 
öien ik niet en toifïe toat toeg onfe Ijatiöeïingc fouöe 
nemen / acnflenbc öe beroerten / öaee ban top ban alle 
ftanten omcinqdt toaten. SSiööenöe utoet ©0:. >6. 
inöim men toilöe anöeréfïitéberhecrt uitleggen en be- 
Duiöen ïjet gene öat top geöaen hebben boo,: öen öienfï 
ban <JBoö / ben Uoninlt oufeii jlöeefïete / entottufïe 
banöenllanöe: ’t fcïbe geen geloof te toiïïen geben / 
tottet tijt öat top ecufïgdjoo?t fuïïen toefen. Het gene 
öat nip bettodit óm te biööni ’t gene öc£ boojlj. ië / tó/ 
öat öe faïien ban fnlhet confeguentieti öaet inne top nu 
gebruikt tooien / tocpöen geinctniijli beöuit en uitgc^ 
ïegt naet öen fïn ban öe perfonen öie öact ban fcijjtjüen/ 
öaet öeutcfpmeefïbdafïcn öen genen/ biet fjnnmcöe 
moeijen. ï?et quaetfïe öat top ïjebben / i$j öat oud 
boïïi ïjeeft een gtaot ini^bcrtroutoen ban haet Hoog; 
ïjeit en ban bde ban öe Haften ban onfen llanöc / en 
ïaten ljun öunlien / öat fp eenig bettoutoen op onö 
ötpen ïjebbeu / Ijcttodhe oiisni alle pïactfen faï öoen 
ïjbuöen boo? fufpeet / aï^ oft top obet ïange eenig bet; 
hant metten boïïic grfjaötïjaööen / ttmogenöebetfc; 
ïiecen/ öat tou iioit niuiöcre geöarfjten gdjaöt en ïjcb; 
ben/ en öat ïjdgnic öat top geöaen ïjebben / en öage? 
ïijhó öoen / öe faïïen en öen tijt 011^ öaet toe ötoingen. 

aïïemijnbefoingne/ meinbeöaiift ban Ober lange öe 1 
attiïutïen bic iïi öien ban öet nieutoet ïïcïigien Ijaööe 
Doen booiljouöcu aï Ijaööe gcaccojöcert / toaet op tlt 
ïjeurbei’litecttïjeb / öatöefeibcüp my maer en waren Pol. 198. 
voorgehouden tot dat ik haer Hoogheit goet-ÖunÏÏCn 199•1GO* 
öaet op fouöe berfïaen ïjebben / enöatfeöettöeHeete 20I‘ 
bauBjouïbai^ïjaööc ftoatigljcit gemaeht ban öie te 
appjoberen oft ïjem ten onöetljouöen ban öien te bet; 
binöen fonöer ïjeut eyp?e^ bebd/ öaet öoo? öe ïjeeïc 
fjanödinge belet toa^/ mit^tocïïien ih ïjeur baö/ öat 
fp öen Heètc ban Btoulbai^ toilöe bebden öat fjp in öet 
quaïiteit ban <6oubctneut öie bctfdietingen fouöe ge; 
ben/ fjet tocïïi fp jcgnitooojödijh öoenöeÖ002öen 
^eccctanó öeïaïCotte/ gdijfi gijp t’fijner ïiomfle fuït 
üetfïacn ecnfamentïijït öoo? utoen Henfïonati^ öen p. 505. 
Heere ban ^ïjambge/ betïjopcnöe öat gïjp-Iieöen öe 
hant daer aen houden fultj dattet al volichiede foo’t 
boo| öe tufïe en toribaert ban öcc ^taötbetjooit/ öe 
teöene öat iïi niettoeöecenïiomc/ tööatljiettcHobe 
al^ nu foo bde fahen te ljanöden3ijn/ ooit öat iït noo* 
tdyii een£ t’ïjut'ó moet toefen / öacrbp gebuegt öat ih 
niet meet Öaet inne en fouöe hunnen geöoen öan u 
boojgeljouöen en faï too?öen/ naöien ïjtut Hoogïjeit 
gefloten ïjeeft niet boojöet te toiïïen todaten / u-lieöen 
berfcherenöe öat ihboo?taïïe mijn neerfïigïjeit geöaen 
Öebbe/ mp moegdijh getoeefï 5tjnöe om teontgeben 
fjet quaet geboden/ öat men ïjiet ban öet &taöt Ijaööe/ 
tjopenöe öat gljp-ïieöen boonane u fuït foo buegen / 
dat fijn Majefteit en heur Hoogheit des te bjebCtt fuïïen 
toefen. 

Deh brief by den Admirael ten felven tijde aen den Nuin- x4‘ 
Stadthoudere van den Kafteel gefonden9 verma¬ 
nende tot verdrag en eenigheit. 

O €erc ban jfHouïbai^/ foo ih ïjitt gehomen ben/ 
L1 heb ïjatet Hoogïjeit bertoont öe fahen ban 3Doo?; p- ^06. 
nih/ öaet op fp af-beeröigt öen ^cctetati^ öe Ia iCo?te/ F°’- y9; 
u fcïjjijbenbe ’t gene gfjp öien ban öet nieutoet ïïdigien Jg’ l%\\ 
fuït todaten/ mpi^ïeet öattet boo? mijn bertteh niet 191. ï9i. 
aï gefloten en toetöe / en gijp toeet toit ö’oo?fahc toa^ /193-*94. 
en naöien öe pïactfe t’utoen ïafïe ié/ en öat ih öaec 
aïïéen toa£ gehomen om öie te fïiïïen/ ïjettoeïhihna 
mijn befïe geöaen öebbe/ fjebbenöcbetoefenöeplaet; 
fen öaet men öe pjdungen fouöe gebogen / enoohbe; 
toojpen eenige attihuïen om ïjet boïhinüetetfïiïteté 
ïjouöcn/ öe tocïïtc ïjicr geflen jijnöc / fé’ertoeimgbct; 
anöetinge in gebeurt/ maet Daetom en beïjoon men 
niet te bertrehhen ban Öie te accojöeren / op öat gïjp öe foi. 198. 
^taöt moegt ïjouöen in goeöe tufïe en eenigïjeit/ geïhh199- 20°- 
ih niet en ttoijffeï gïjp fuït ïjet feet tod öoen / enöenhe20'- 
tod Dat öc meefïe ftoatigïjeit faï baïïen opte betfche; 
tingc öie gijp Öen öoen fuït / aengaenöe öenHafïede. 

Extraél uitten brieve van de Regente gefonden aen den Num. is, 
Raedt van Doornik den eérftenSeptembris, op’c 
accoorteii commiflie van den Edelen. 

T /jfdse en beminöe top fuïïen u bp öefen anttoooaöen p. 507. 
,Lj op ttoec utoc bïïeben ban öen 28. öetboojgaenöec 
macnt/ Ijopenöe öat gijp aïteeöe fuïtontfangenïjeb; 
ben / ïjet geprinte van’t gene öat öefe Dagen ïjier $ gctfFoi.27. 
paffeeet met Öefen berpïicïjten Cöden / mitégaöctél6ó> 200‘ 
ïjet pïahhaet öat gbp bp u bnebcnjijtbegeteuöe/ in 
öen ccrfïen aengaenöe öet commifïien öie göp-heöen 
zijt begerende voor de Edele in U buebeil genoeiUt; f0j. ,ö4) 
aSemerht öat onfe jföebe öe <6?abe ban Hoojne/ bp i6r. . 
oné te ^oomïït ié gefonöen / om te berfïen en terne? 
bieten in öen fahen/ gcltjh gïjp t’fïjnöerhoemfïefuït 
ïjebben geflen/ foo en ié’t geenóïïnó ban nooöe noch 
bcljooïïtjh öie heut te geben/ fooghpbecfneht/ maet 
faföe fdbe <6jabe hem wel moegen behelpen J en te Fal. 176. 
toethefïeïïen/ öefeïbeCödegdijhhp ten Öienfïe bau 
fijnte .ïiBajefïcit faï getaöen binöen. 

p. 504.. Den brief by den Admirael gefonden aen die van Door- 
Num.14. nik den 26. Oótobris, vermanende hen tot onder¬ 

danigheden eenigheit. 

TV/f Hn Herten / toefenöc öm 1 <5. Öcfet macnt hiec b| 
Jjeur Hoogïjeit gehomen om ïjenr te öoen tappozi 

Foi. ï9i. ban’t gene iïi haö gdjanöeït met öie ban öet Jbtaöi 
banlDooniin/ De todhe gehoon hebbenöe in’tïangj 

Extraél uitten brieve van de Regente aen den Heere 
van Moulbais Stadhoudere op ’t Slot, en over Door¬ 
nik gefonden den 7. Odobris, 1766. tot onderhout 
des accoorts der Edele. 

YV W Jijn te bjeöen öat ghpöen <0?abe ban Hoorne p 
v> en aïïcn anöeren fegt en bethïeert öat ghp ganffe?^ 

(N) m 



?8 

Num. ij. 

Pol. 191. 
192.193. 
198.199. 
200." ■ 

1 f . lijk faït cnDeifaaaöcu en naboïgm ’ t gene toegdaten 1$ 

fan Den actooïöe gemaekt tuffefacn ené cn Den loerpïicfa? 
teil oüöden / f onber in éeniger manseien Daa* tegen te 
Doene / jet todk ons Dtmïit Dat boa: dkedijkm fae? 

genoeg te 51Jn. 
Den brief van deRegenteaen den Heerevan Moulbais 

gefchreven den 17. Odtobris, continuerende de fa¬ 
ken in State. 

A %(oo oiife j|cbc De d$iabe faan ïfoojne^üömiraeï 
r% aïïjier gekomen i$ / en men op fmi faanödinge ban 
doornik noefa niet en faeeft kunnen fluiten) mït£ Dele 
aiibcie ncotïijfce toegekomen faken / cn Dat Daci* cn 
tu^t:ï|rn fouDe rnoegeu uit gaen Den tij c van der geioof- 
ten Die bun fap onfe lejïè bfaebcn u faaDDenfaiboïett te Doe? 
ne aen onjlu boefafefaicöen $cbe/ eenfauicntkjk gen Die 
faan^ocmiïk; gboofaeifuckcntopen niet te min ban 
toegen fïjure 'l&ajcfïeit oiitinercn tl / Dat gfau Dien ban 

p io 709. #ooinik en ankeren Daa meöegïjpiutcgentoooiöig? 
3 facit,ïjan tfhfep booifrfaieben t0ebe gefaanfadc faefat / fegt 

Dit tón binnen D?ie oft bier Dagen ufnïïmoutfaieDen 
csnfe nfeimnge / cn bat m idler rijc n iet en lal voorgelxejt 
worden, ban D’een noefa ban D’anörc fïjöe / gelijk ook 
ons bopifcfatebcu Jkcfac tot geloken eüiDe ip fcfajijbeuDe 
acn Die ban bei* dètaöt/ faicrméDe/ <|r. 

Num. 16. Extradt uitten brieve des Heeren van Montigny ge- 
fchreven uit Spaengieri gefonden aen de Regente 
den 2.9. Junii, 1566. 

F) Sen boïgenöc me Bsoutoc / foo Dunkt mp booi ïjet 
1 J kefte Dat ik fïjnDec Majefteit gene kopie en gebe 
ban ntjjnöer infïcuctie Dan alleenlijk kooi foo beïe faet 
aengact fjet feit ban Dei tilcqucflc gcp2efcntccrt fap Den 
<ËÖdCïtj; ^ripgclfakp ban ÖC moderatie der Plakkaten, 
’aboiine der Inquilitien, cn patDoen gcnctacï/ faet todk 
tómfumnia ’tgnieutoe ïf oogfacitfadaft faeeft tc faan? 
Delen ter toyïen De fcoemfte ücgfëmen IBaik-gtakcn 
ban eigen ücrtoacfat looit. 

3jk en ijcfa ook niet toiïïén laten ban fijnte IBajcfïeit 
te beltonen faoe notdijk Dat in Den Hanöc fijnte JBaje? 
fIcitLé koemfteentegcntoGoïöigfadt toaé/ Inaci op ik 
kern öaerom met allen fm faoben alle'Dingen gcfaeöen 
faefa / uitten name / foo ban uluer ïfoogfantaïé van al¬ 
len lijnen Staten en Onderlaten, aï| faet befte en piiu? 
cipadffemiDDcïbanaïïcu/ om fijnen Dienfïe/ luaci* op 
fan mn anttóoo.iöe/ fdbei ook Dat tneï te faegecien/ macr 
Dat ï$in Defensie ooft niet én toné fonöer faken Die 
fijn pjefentie ook lueï beicifcfaten/niet te min tuiïDe öaei 
op letten / toant fap tod geneigt toaé om te faeïieben Dm 
3LanDcn Die fan beminDe / Daci fap beïe af faieï / en Die 
facm foo beïe en foo grote Dienflen gcöacn faaböen; -^oo 
faet ook tc paffe quam / faefa ik ffanDcriBajefïeitbei? 
kieeit / DeopinieDienimiu’t'BlanötfavtoDc/ ban Dat 
fijn jifêaiefieu niet toeï te toeken en toa$ / macr quaïjjk 
gdnftoitieert ban beïe perfonen / ja ook ban cenigen 
|)ectcn / faet toeïk t’fö'ncn Dienfïe niet booiDcclijk en 
toaö / toacr op fijne JBajcfleit mg gcanttoooit en bei? 
fekett faeefï: / Dat men fuïkni opinien t’onrecfate ban 
faem faeeft / cn Dat fan fecr toeï te bieDcn en farm gepaeit 

Pol.8y.E6. faOlïDt van allen delen Heeren aïpbail Dm genen / Daet 

Byvoegfel van Authent. Stukken, 
«firn faoctoeï ik tod beifekcrt facn / Dat utoe Ifoogfaeit 1568. 

niet en fonDe toiïïrn DcsaDboijcrcu mijnen^eeic Den p 5U 
fBDmiiaeï / Die nip feer boo?gcfaouDen faeeft ban De fdbe p' \ 
gdOOftC tC Doene conform , ’t gene dat uwe Hoogheit 
den Edelen gcacroiDecitfaaDDe/ mn ook getoont faefa 
bende utoei ttoogfacito fau'ebcn aen faem baii Dm erbij. 
Defcr/ neefatau^ faefa ik nip Daci af gc-ercnfecd; / faet 
toeïk fan qiiaïjjk nam / nip feggcnDe Dat fap ’t utoer 
Iboogfaeit fouöc fcfabjbcn / en Dat ik ooifaké toa$ Dat 
fijn reife acfatei faïeéf / en Dat inbim men qname te ba*? 
nemen Dat ik fuif# toeigciöe Dattet oojfakc fopDegeben 
tot meeiDei oniuffc en in^troutom Dan oit / en Dat ik 
toifïe Dattet faieï/ op nu/ al fret fritfe toa£/ ook batik 
eipif^ faebeï faaDöe ban faem gcfaooifaem te 51311/ toaet Pol. im. 
op me Bjoutoe ik nip bonbe beïaben/ kmnenDe Del69> 
auctonteit en creDiet ban Den Ifccie ^Dmitael / faefon? 
Deic toaut fap piotcficerDe/ DatquameDaerquaetaf/ 
ik De0 D’oojfake fouDe toefen / niette min faen Daer fap 
gcfaïcben bat ik ’t fdbe niet Doen en toiïbe fonDei ïaji en 
toieben ban utoa* Jioogfaeit / D’ooifake i^ getoeefi/ 
Dat mp Docfate Dat ik Den f 

Fol. 122. 
J23.124- 

eeieWbmiraeïgeen gefaoot 
raemfaeit fcfanïöig cn toa$/ mit^ Den fapef Die utoe 
Foogfadt mp faaöDe gefonDen/ Dooi Den ïfeere ban 
fSeauboicDen 14.Dc^maniDqé/ en Den cebt bernieutp-5to‘ 
ilïfdf^ 23cau'J0irÖ faanDen; Gelijk ik ook wel ver¬ 
wondert was Dat men fuiken faebeï Den ©eece ban 
23cauboii faaöbe gegeben/ fonDei Dat Denl|eere1SiD? 
miiael té kennen te geben/ cntoetc toeï Dat inbien fap 
’t fcïbc toifïe / fap Dc£ niet tod infame te bieDen en fouDe 
toefen / Dat ik faem fuïkp niet gctoaeifefaout en faefafae. 

ïi.^xo. 

Fol. 82. 

T40. 

Extradlen uitter antwoorde des voorfz. Prefidentsaen Mum. 17 

den Admirael gefonden den 10. Septernbris, aen- 
gaende den Predikatiën en fijn dienften. 

\4 Ier foo utoe «fiïbeïfaeft faeeft gefien met toat ftoa? 
IVA rigfacit faem ïfüogfaeit gefaiogt is» totter toelatingc 
ban ’t gene begrepen ï?in Den accooiDe metten CDden 
gemaekt fo toont fp faem ook ftoaer genoeg om booiber 
toe te laten/ faefunDer ook in’tacco?Deren bah kerken 
in de Steden voor d’exercitie van der nieuwer Religiën, Fol. 179 
hortod minbercquact fefafant gdegen te toefen/'.Dat 
fp in flilïigfaeit faen te toeöcn faidDen met eenige pïaetfe 
liiamn Dei ^taöt / Dan faen te laten lopen ten pjefaika? 
tim buiten Den fdbe 11/ niet fonDei toefe Dat in ’t toeDer- 
kamenanöeie faen fouöcnmoegcn Daer cnDer mengen, p. 714 

mt gróótte faegeerten ban faaerï?oogfaeit faeeft De ioi. .64 
ïfrcré ban^gmont fijn bertiek tutgcfttït/ dmDefen 
booiuoen te toefen ober De refoïude ban Der anttoooiDen 
Die men geben faï op u ïcfle fajieben / De toeöte ik toen? 
fcfae fuïke te moegen toefen / üatbeticufadenbanber 
iSitaDt ban ^ooinik Daer Dooi moefaten geflilt tooiDen. 
Extract uitter antwoorden des Prefidents , gefonden Num. v 

aen den Admirael den 11.Septernbris, nopende den 
Predikatiën. 

n üeere/ik faefa titocr Cödfadfê Öpefban gifleren 
M 

E7 

p.511 

Num. s6. 

af fap foo groote m gocDe Dienflen faaD onifangen / Dat 
ook niemant faem t’faemen aefaterbed iet toys gemaekt 
en faeeft / macr Dat fapgdooft Dat De gene hit fijnen on? 
Dienfl foeken / fuiken roep uitgeben cn fuïke Dienflen 
Doen. 
Extracten uitten brief van den Stadthoudere van den 

Kafïeel van Doornik aen de Regente den 2.6. Sept. 
opte pvopoefien metten Admirael gehouden. 

ME VROUWE, 
TV egfen moigcnflont faefa ik ontfaoDcn getoeefi fan mij? 
1 nen ïfeere Den ‘fïömiuid <sBjabe banïfooine/ De 
todke mn bediïacrt faeeft ban mcinmgetc toefen faem 
tc binken fap u ïfaoghnt / maer bonbe ïiootdijk Dat fap 
booui fijn batrek Dit bolk accoLiDea*öc om booiberfac? 
loeite tc fcfaoutoen / faet todk niet cn koufle gefcfaicDen 
fonba Die taan Dei nieutocr lldigien te bcibiagen niette 
ïiatfaolijke / Die faen feker artikuïen faaDöe Doen booi? 
faouDcn fap De partnen / De todke te bieDcn toaicn Die te 
aenbeciDen / oiiDcr faefaooiïijkeberfekei'inge/ en faefon? 

201.202. jja. miïbcn Die ban Der nteutoer ïïeïigien/ dat ik hen 
foude geloven die tC OllDct’faOUDcn C!1 HlCt U gebogen 
Dat Daer tegen gcDaai foube tooiDen. 

Fol. 178. 
1,79. 180. 
191. 192. 
193. 

Fol. 198. 
299. 200. 

ontfaen/ öefen na-noene faeeft faaerDoogfaeit ge? 
floten faaer anttoooiDe opte faueboi cn ïafï öe£ Deaeu 
ban 25eaubois/ aïtfa't pa'kflerenDe ban Dien ban $^aoi? 
nik De jdiebükatien niet toe te laten dan buiten Der f0i. i7S 

^taD en heur houdende aen ’taccoort gemaekt metten rol. i8r 
^Dden om Den anöerai ^teDrn ban 23iafaant/ ©ïaen? ‘8ï- 
Deren en foliant geen ooifake te geben ban fuïk$ ook te 
faciflcfacn. €11 foo mijn Ifeae ban€gmont baftfaïer 
fcfaeiDe/ fpiak fp faem tot gelijken cinDe/ op Dat fap De Foi.i9, 
faant Daer acne fouöc faouDcn / dat het accoort van 208.20- 
punete te pnnctc onöcrfaouöcn tooiDe/ en foo fp Den p. 
feïben ban faemöcr fijDen niet en toiït tegen komen / 
begeert fp ook Dattet ban D’anDer fijöe gefaouDen tooi? 
De; 3Jk toiïöe Dat utoe Odfaeit in ’t faeiaetflagcn je? 
gentoooiDig faaDDe getoeefi / en gcfaooit De confiöera? 
tien Die beitoont 5fan/ maer noDien faeur ïfaagfaeit 
fuïk^ gcflnt ip / ikenkan Daer niet in beranDeren oft 
buegen. 

JiDits Den todken ik utoa* ^Ddfadt faiööe mp te toiï? 
ïcn bergeben / foo bciie ik utoer faegeerten niet genoeg Fol. 17 

geöacn en faefa/faet todk niet torgekomen cn ié fan gcfaie? ‘79- >9 
ke ban utoe CDdfadt niet te aenflen (Die mp aïtfa't alle 
gunfle getoont faeeft)noefa ook om Dat ik utoe faatiDdin? 
ge anDcis fouöc faefafaen bonken Dan tepioccöeren uitter 
toijéfaeit/ affectie en grooten nbet Die gii toont tc Dragen 
ten öienfïe ban ffanöa* ,fBa>efIek en todüaieu ban Dat 

HanDe/ 



1568. 

iNurn. 17. 

Pag -516, 
ïol. 17?* 
179. 181. 

Tot de Hiftorie van P. Bor. 99. 
Hsmöe/ aeïnft ood hem Doogheit noch alle De Decten toooiöcïijd aen u fcMft bom anttooo?öe.op u boo?# 1 <6% 
baer af niet aiiöerp en fouöcn (namen geoa?öeden. gacnDe / uit toddct utee sFöde bemcthm faï öattct foo 

bClTC ban baer lp dat heur Hoogheit ioudc qualijk geno-Fö1-l7i' 
Extra&en uitten brief van den voorfchreven Prehdent men fjcfeli u fjanbcïtlige ba» ©Ottttlflt / SattCrCOn#179' ‘94‘ 

aen den Stadthouder van den Kafteel van Doornik, tracjc fjj üjfit ben adicit bic gfjp gebacn br&t / 0111O?# 

iTum. 18. 

Tol. 174. 

Tol. 119. 
120. 

p. 5I7. 

Tol. 164. 

Num. 18. 

Tol. i ft. 
i;ï. ijj. 

P-?l8< 

Tol. 164. 

p.flp. 
Num. 18. 

gefchreven den 22. Septembris, aengaende de goede 
dienften des Admiraels. 

Tlt beu tod bïijöe bat öic ban ütoft &taöt jrju tcb:c# 
-^öeii gctocefê ban (jm ^eöidaticn binnen Der <êtaöt 
te blaten/ en bat men bertoiïligt jfjeeft üanbeuïta# 
tholjjdcn hen tïcebcii te reftituecen. 

Dan mijnent toegen faï id geraic öcïjanbt houöcit 
tot alle ’t gene bat id faï brrfïacn te morgen bienen om 
öefe onrufïen te fiiïïen: <£n Ijeb feer gemie hernomen 
be goebe öicufïcn bic mijn ïfcecc ö’flömiracï aïöaer 
gebacn heeft / en foo ghpft&djft/ noch meet faï moe# 
gen boen / acngcnierdt Sjrt contentement en toebc# 
ttoutocn bat bic ban bet $>taöt ban hem hebben. 
Extraden uitten brieve by den Ractsheere Aiïonville 

gefonden aen den Admirael, den 24. Julii, 1566. 
nopende ’t vergaderen van den Staten G enerale. 

|_ï 9Jcc ^oogbeit beeft aen ben lionhiït gefch?ebctt 
11 om br generale Staten te morgen betgabeten / 
ftem ooentlijdbectonenbe öatter geen anörr remebie en 
ïp/ tffer immer een in öe toerdt / hortod men noch 011# 
feheriP ban ’t einbe. ^ijn itëajeflcit en beeft nocij niet 
geanttooo?t/ i)ct tedd onp öageïijhpinmeeröcceöep# 
o:ö:cb:cngt. 

«Êintdijb teaer öen€öeïöom te tocöen geffeït/ óp 
be refte foiibe morgen bet berfien too?öen / teacr ’t niet 
al fcffcnp/ entmee metier tijt; 23obcn ïjet petijde! ban 
bet ©cligien iffer ood be b?efc ban ben oproer bet* <£5e# 
meinten/ bie öagedjdp heur meer bertoont/ bic raedt 
onp aïïcn tori na. Mijn ifeeve be D:iucc arbeit fcete 
üm be faden ban ^Intteerpen te friïïeu / en men fret be 
goebe Öienflcn bie bP bacc gebacn beeft / fcuaer boo: fijn 
IDajefleit en ïjet Hanöt in bnn fett fê gcfjouöcn. 
Extraden uitten brieve van den Raetsheere Aflbn- 

ville gefchreven aen den Admirael den ip.Jul. 1566. 
ruerende den Staten Generale. D^Jlcr en tuffcïjen gacn mn bedoten / en onó gr bic 

ben be remebien bic in ragigljeit gelegen blaten/ en 
bie mibbden bic boen goet tuaeen / en bienen nu nee# 
gen^ toe / ja ia en bicet naubidijiis oft de vergaderinge 
van de Generale Staten (ï)Ct bJCÏÏt l'n’t begmfcï f)Ct op# 
cedjtc eemebie bia^) nu bde Ijdpcn faï/ uocötane 
iffec al nocj) eenig inibbrï tet te redt boot befen tijt / foo 
ip ’t bat / geïijïi haee ^oogljcit ted in ’t lange fijn .IDa# 
fefteit bertoont pceft (mit^gabeep’ aïïe’t gene bat in 
aïïen g.baïïe Daer iut modjtc bclgcn) bpgefcljufte (jet 
tedb m ben dart i$ gefïen; j'Bitp teelden ilï fjopc bat 
fijne jiBai'rficitom meerbet quaet te bei’buebèn faï toe# 
ïaten be bccgabccinge ban ben booifcljjcben Staten / 
fonbrt gulpe en byffant ban ben teelden tep ougetteij# 
fdt fuïïcrt ballen in een confnfie en generale bebetffe# 
niiTe ban aïïcn ben Hauben ban ïjcrteacrtó obere; 
domen tot een cDcgïoge onber maïdanberen / teaeuaf 
on£ 4Bob boo? fijn genabe bedjueben teil / ^c. 

©ooj tijbinge utee €bde merdt ferr ted bat liet 
fdjrjnt dat men ’t al wilt laten gaen fco ’t teiït/ ftl bat 
men ban beu beginfd af noit gefodjt en ïjaft ïjet teacr# 
ndf)tig remebie / maer teant men tot gröoten fiedten 
jjeeft teilïen bnegen fieeftte mcbeeijncti/ fco cu fjeefe 
inen aïïeciiïijd niet uitgerecht/ maer latenontfieïtm 
een toprr foo groot öattct aile be n'bicren ban ben Itanbe 
nautedrjd^ en fouben dunnen gebluffenen. ïlan m ij n 
HeeredePrincevanOraengien Ó?b?C fidlCH OptCD?e# 
bidatim en beroerten ban ‘rïntteerpen (bare hP hem 
fea* toe begeeft) tdi minfien opte hope ban ben boe:# 
fch?tben örnerate Staten (baer ’t bold t’Hntteerpen 
cod fcer na bedangt) hP faï ben Rciiind en ben lati# 
ben ernen ober-grooten bienfi been / befelbe^eecei^ 
fect beguaem om*grootc faden te hanbdeu / ®c. 
Den brief by denfelven, aen den Admirael gefonden 

den lx. Septembris, nopende den dienften by hem 
te Doornik gedaen en goet gevonden. 

V4 Jinïz/cere/ 5d h?ö fjeben ontfaen be bjieben bic 
XVAiitoa<öbele belieft heeft mn op gifieren 'te fdpij# 

b:e en remebie ter faden te fidïen/ gdijdgijp bjebee 
t’uteer domfie brrfiani fuït/ in^gdtjdë ood boe? be 
boo?f5. b:iebni. £*od en heb td niet gefien mijn igecre / 
bat eenige hebben getoont ccuige paff e oft quaet ge# 
buclfu tegen u / mare ter contrarie dd heeft d befoin# 
gnce in ’t goebe berfiaen en beo? öienfidijde / ten biem 
fre ban fnnre B)ajefreit / geiijft ood heur Doogïjeit 
naerber heur intentie berdïeert / teant eldalijdcn i^ 
denïijddatm fuiken uirterften noot baer Öe faftCtl bailFol. i8ü 
^oo?nidaï^nu in gelegen5ijn/ uCbde niet en heeft1811??- 
dunnen boïbinigen al ’t gene gijn geerne gebacn hab#'^217' 
bet / en in fulden gebaïïen/ en tp ’t genen Meinen bienfi * l20, 
boo? ben ©?ince en ben landen/ batmenmiöbcïeir 
erpeöicnt teert te binben om De l^digie min te guetfen 
en der intentien ban Der IBajcfïeit niet tegen te do## 
men: htdr^oogheitfiactaïpnnboo:/ hdmibbdban 
ben ©?ediiigen te laten gefchieben omtrent en by deFoi.iss, 
poorten van der Stadt, ja foo na battet genoeg fco bde 
ip al oft bie gefchieben binnen bet iètabt/ teacr bn fjacc 
i^ocgljeit foo baft blijft crni geen bcdjinöenugc te bom 
Den accoo?dc metten €öden gemaedt en om Der coiife# 
guentien teiïïc. alp men’t emmerp anberp.fcube 
moeten gebogen / en baer geen anber remedie en teare/ 
foo teacr’t nocij beter battet gefdjiede bp een anbere 
nianicre ban bp deuren eünfeut / om be rebenen bie 
utee<ièödhcitteelbcbiocbendan/ (|c. 

Den brief by den voorfz. Affonvilleaen den Admirael Num. 18. 
gefchreven den 22. Septembris, ruerende het ap- 
proberen iijnre handelinge van Doornik. 

]V/j pi Deere/ id het* ontfangen ben b?iefbieutecr 
‘üödfint belieft Ijeeft mp te fdj?:jben / ban beu 19 

befer niaent/ om teacr op t’amte“oo?ben / late utete 
‘tvödheit bieten bat heucDooghtit iii ben Sabe hteft 
obcrfïcn be firtidulcn bp uteee oBörïïjeit boo?gchouben/ p. 52 r» 
bien ban bee nieutee ©digien te ó^oomid / tot ruffe 
en fndigtjcit ber faden albaet / be tedde jijn bebouben Foi. i79. 

eoufb?m ben accoo?be en ben bhcbnt ban hare ffoog#18?•l8^- 
heit; ^jnpgdijdp ben ^rttduïen bie mijn Deere ban191-192' 
€gmont heeft gemaedt boo? beu Steden in ©laenöe# 
ren / teeiuig uitgenomen / baer niet bde berlandp aue 
en ip / en nabien nu uhie Cudhele Ijtt Pd’Hcipalc beefe 
berfien in ben faden ban ïpoorted, begeert haer 
Doogïjeit be doemfïe ban uteee 42bdftidt aihier boo? 
eeneu tijt om be faden bie fh eertijden uteee Jööeïljeit 
heeft gefchieben / en befoabcrc om te fïmem ’t gene re# 
fleren faï te dome te <Doo?oib. Dft^ teel teacr / DcfoI. 182. 
fade in ïjene felben iphdtenfaïbpfijn JDajcfïeitfeer1??' 
bieemt gebonben teoiocn/ rnaer ben noot en heeft geen2,7-218° 
IDct / m ban ttoeenuabm mort men aïtijt het mlnfïe 
diefen / teant het ip beter bat men be iSdigie cenpDcdp 
falbeat ban bat bic ganffdijd bedoren ga/ befonötr 
op hope bat ben tijt miböd totten faden faï morgen 
b?mgcn / be Deiiflonai'ip teengere ban befen heeft mp 
bètwert be groote Deugt bie utecif befgcit tot ©ooinid Foi. 196. 
gebaen heeft boo: fijn doemfïe teefenbe be faden albacr2 '?• 
bde fïiïöer alp 1111 ban hp bie alp boen bant. 

Extradten uit eenen anderen brief desfelfs Aflonvidep. 512. 
aen den Admirael gefonden den 3. Odlobris, 1566. Num. iS. 
ruerende Doornik en de Generale Staten; 

flaeri / gdfjd fp gebaen heeft ’t gene be <6?abc ban €g# 
mont heeft gehanbdt/ ïjet todd fp ooli ferr gort geben# Foi. 19?. 

ben heeft / idfjopc bat De faden fuïïen bi-ginnni te bete# ■??• 
ren boo: be booificljtighnt en''neerfrigheitban u-ïiebm 
mijn Hkvven / id beu te pofte gefenben aen mtjnm 
Deere be ©urne en heb ban Den fdben Deere fuïïïfn 
antteooföc tnccht bat heur Doogheït Dep [ter tod te 
b?eben jp/ id teo:bc mo:gcn tecöer bn hfm ijefonben rol. #04 
cu mijti Deere batiCgmint ober’t rappoo:t sijiibe/ 
heeft öe fade ood goet gebonben ƒ maer eii ip niet 
p:efcnt getoeefï ober be réfoïu'tiè ban heöeu f niitp hp 
tóeöcr bertroddm tóap na ©ïamberen/ top hopen 

ben / om op todden anttoco?De te gebcn/ id anberp; bat eenen deer bie mrjn boo:feh?eben Deer beD?incc 
niet en dan gefeggen ban ’t gene bat me ©?outee jegeu# boen faï in Dodanbt / bde amflaenöe guaetp berhue# 

I (N) 2 ben 
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ben faï / befcubete t’ Htreept en t’ SCmflerbam / aen 
bc fake ban ©oomifc ië ooft bde gelegen / en pet ië 
goet bae bic gcfïiït gijn / toant top fïm Dat ©aïmcppn 
öie in greotee bjefen ftont / Dereet ië te bolgen ben toeg 
ban©aomift/ ift pope ooït bat öeCjabe banHooo* 
(haten faï Rebben bat pp begeett nopenbefïjngeban? 
gcn:/paa*HoogPdt bcrtoacpt ban bagc te Dage bc tfefo? 
hitte ban fijn .iBajeftdt op peur bjiebmamDcCcne? 
f aïe Staten te boen bergaberen. 

Byvoegfel van Authent, Stukken, 
De Publikatie by den Admirael en Magiftraet te Door- ïf68. 

nikgedaen tegen de Kerkenrovers den 4. Septemb. Num. 29. 

De Ade van den laft by der Gouvernante den Heeren 
van der Oorden gegeven totter toelatinge van der 
Prekingen in ’t accorderen metten Edelen. 

MStë onbcrpouömbc bc puncten begrepen ïn ben 
bjjebenbanberfeïtertpeit en gemerkt be fcgtfe en 

U Cn ïact n bieten ban toegen Dcë poogen en mce ^i ^r. 
iVV gaiöen ifeere / ©eer $piïïpë / Cgabe ban Hoa??I90-I97- 

onmpödijïte noot als nn regnctcnbe/ foo fê pact toog 
pat te bjeben bat befe t^een / panbdmbe pet accooit 
metbefenCDeïen/ ifjca toefeggen/ bat ï)et bolk afleg? 
genbe be toapenen in bm pïaetfen bacr De $jebtkarien 
mettet baet gepouben tootben / en pen bermpbrnbe 
ban fcpanbalc en ongercgdtpeït / mm ben fcïbcngccn 
geboeït bom noep butoegc ban feiten tegen pen in ben 
fdben pïaetfen boojë-baren en faï / gaenbe nocï) ïio 
mmbe foo ïange tot bat bp fijn jBajefïeit bp abbijfe ban 
be (èmecaïc Staten atibcrë faï toefen geojbineert op 
conbitte bat fp in geenrepanbe manieren èn fuïïen cc? 
nigfntë beïetten be &atpoïpke fïeïigic nocï) be oeffe? 
ninge ban Dier/ maerbe Uatpolijlte fuïïen toueïpk ïa? 
ten gcnictm pen ïteriten in ber buegen m manieren aïë 
te boren i Cebam tot 25?ucfTeï bm i3.bag?dugufïi/ 
1)66. 

De Publikatie gedaen te Doornik by den Grave van 
Hoorne en der Wet den 3. Septembris, toteenig- 
heit van al den Ingeietenen. 

V/f Crt ïaet u toeten ban toegen öeë poogett en moe? 
LVA genben terce/ teer ©piïipë ban JBontmoren? 
cpn/©?abcbartHóo?nc/ ^bmiraeïbanbergee/ 0ib? 
ber ban ber Cfcgben ƒ fc. Conmiiflarië gefepikt bp 
fijne ïBajefïefc/ en paerHoogpeit/ ten bptoefen ban 
ben teceen ©efquerbcë m ©iïeerë bier tegentooojbig 
toefehöe om te peïpen ter fliïïjgpeit banbmonrnfïen 
onïanïtë in bef er ^tabt toegeïtomen; Snëgekjïtë ban 
toegen mijn H^ren ben Uabctt ban ber feïber&tabt/ 
en be «jètabtpoubere ban bm Zöatïïou / ïiïaben en ©ffi? 
neren ban fijne jfBajcfïeit / in befer Jrtabt en ïanbe 
ban Coarnefië gcoibineert / dat by maniere van pro- 
vilie en lbo lange tot dat andersfms fal wefen geordi- 
neert, aïïe en eÏÏteripïte be Ageren m ^ngefetenm 
befcr&tabtfuïïenbipttjftert fonber Deë acbterbaeït te 
toajben ben moegm bmben in bm f^ebifcatien bier ge? 
bam tooien bpben©?ebiïiantmbanöernientoerï5e? 
ïigien / ch dat in luiken pïaetfen aïïecnïjjï! aï£ be ejcceï? 
ïentie öe^ ^jaben ban f^oomc boojgenoemt ïiojtjS öaer 
toe toefen en betoijfen faï 5 iènïïcn ooït aïïe be feïbe Sn? 
gefetmen m Bojgccm moegenbfpïijït en fonber belet 
aft gueïïinge bah pmanben bouben en oeffmen be oube 
üatboïijlte en Cloómfche Religie en be Ceremonim ber 
feïber/ Vuctoe lleligie fijne JBajeflcit bart meininge fë 
in fijn ILanben ban bertoaert ober onberbónbm te tooi? 
bm bp aïïe be gene bic bm bacr toe bcgebentoiïïcn/ 
niitë ben tochten be boojfctoibcn oSfabe ban ijtoomc / 
heeren ban ^Defguerbeë en Biïeccë / öaben/ ^tiabt? 
boubere ban ben Bailïou / en anbecc (0fficterm ban 
fljnre JlEajefteit hebben berbobm en berbiebm fecr 
fcbcrpdijït emen pgcïtjïten / pet )p ïjp 5P ban ber nieu? 
tocr ïieïigim / oft ban ba* ïtatboïijïter m Öoomfcbcr / 
bat fp maïïianbcrcn niet mmi^bom met toooibm oft 
toedien/ oft m beïetten in ïjenbooffepfebenÜcïigie/ 
maer eiken vredelijk laten genieten der vryheit en ge- 
dooginste die fijn Majefteit hen heeft toegelaten op 
bc berbeutte ban lijf en goet / onberfïont gefcpie? 
ben/ uitgeroepen ter pnijen afban befcr^tabt ban 
Zoomin/ nabfen eerfï berïtonbigt toaë getoeefï ïjd 
pialtltact gcmacïit op ’t berbiag aengegacn tuffeben 
fieur ïl>oogheit en bm l>eerm en <Sbeïm berfoept 
pebbrube b’af-bommge ban ber Snqiufïtim en piah? 
baten uitgegebm op ’t punct ban ber Ödigien, 

ne/ Hbmirad ban ba* Eee/ Cïibber ban ber ^o?bm/ $c. 
m ban toegen mijn Ifeaen ban ben ïtlabe befer 
jètabt ban ^ooinilt / poe bat fp toeï geinfojmeert 5ijn/ 
bat betfepciben quabe beïeiben befe boodeben bagm p* 517* 
pm pebben babooiDat niet aïïeen ban te befïrueren en 
te obedafïen be dcrïten/ dïoofïerm/ «ïBafrpiufm en 
<0obgptiifen befer ètabi / maer ooït ban te roben en 
fïeïeti öe©?nammten/ en anöcre bïngen bm fdben 
toebeporenbe / en bacr en bobm beïc goeben m mettbc? 
ïm/ berfepeiben ïtdïgimfm en dBccfïcïpïten in’t par? 
tiïtuïicr toebeporenbe/ pet tocïït geenfmë te ïijöen fïaet/ 
befonber gmicrht ben babobm baer tegen gebaen foo 
toeï na reept aïë bp ben patotaten onë Ifecren ’ë rio? 
niltïië en ooït bp ben iJDjbinantim ber booffcpieben 
heeren ban ben ïïabe; <£)m toaer inne te berpeti foo 
pebben fp geo^bineert en gebieben tori emfïeïpït / aïïcn 
en elïteripïtm ben genm bie eenige banfuïken^na? 
mentm oft anbere goeben ben booifepieben Deriten / 
ïtïoofïeren/ <6afïpuifert / <6oötëpuifm / Udigietifm 
oft <6eefieïpPen toebepörmbe/ berooft moegm pebbm/ 
oft toeten emige ban fuïïten goeben onberpebbenbe/ 
oft fnïï$ berPocpt pebbcnbe/ bat tcrfïont en fonber 
bertreït be gme bie fulftë onberpebben/ befdbebien? 
gen oft bom brengen in panben ban bm j^ocureuc 
generad / ban befer &tabt / oft anber ban ber 3©et / P* 
opte pme ban gepouben te toojben boo? ^ieben en 
rieritenroberë en booj fuïïtë gepangm en gctooigt te 
tooien aen be <ö5aïgen op be groote iBert befer ^tabt; 
<Ön be anbere bie eenige toeten bie onberpenoftbec? 
ïtoept pebbmbe/ bat fp ban fïonben acne ’t feïbe komen 
bertoeeren bm booifepjeben fpiocurcur generad / om 
te öoene beë beporert faï / opte pene ban gepouben te 
too|bm boeg gunfiige ban ben feïben^iebcn en ria? 
kenroberë / en ober fuïke fcperpeïrfït gefïraft te toofben 
ter difcretie van mijn Heeren provoeften en gefworene. 

De Artikulen by den Grave van Hoorne dien van der 
Religiën te Doornik (onder het advoy van de Re- 
gente ) voorgehouden, en by hen geaccordeert op ’t 
befprek op ten kant van eiken geltelt. 

O © öat aïïe onrufïcn en ttoifïen binnen befer Jstabt 
v ban doornik/ ter ooraken ban beröeïigien op? 
gerefm / moêgen oppoubm en beïet toegben i Sn^St? p 529. 
ïpïtë aïïe be 23o?gaen m Sngtfetenm ber feïber moe? roi. 19». 
gen booitanc in goebm biebe en eenigpeit met maïïtan? JJ**I9^ 
berm ïeben/ en ben panbeï ban ber lioopmanfcpap en 
anbere mimbacptm toeber in fijnen eerften fiaet ge? 
bjagt mag tooibcn. Soo heeft mijn Heere d’Admirael 
Grave van Hoorne goet gevonden dat die van der nieu¬ 
wer Religiën hen fullen verbinden van onverbrekelijk 
te onderhouden, en te doen onderhouden ban pUttCte 
tepunctè/ ’t gene pier na boïgt/ cnbatbppfobifietee 
tpt toe bat bp ben fioninïï met abbpfe ban be <6cneraïe 
Staten ban pertoacrtë ober anberë faï toefen geojbt? 
neert. 

öetfl/ Dat fp niet en fuïïen beïetten ben <6obtë-^eaccor: 
bienfï noep anbere Ceremoniën ban ber Katholijker^“e““ 
Roomlcher Religiën , ban OUtë onberpoilbm noepgelijke t« 
ooït boo| foo beïe pet tnpeuië/ todaten bat men ben pn ge. 
Cecfïdijïten oft JDeaïijïïeit eenig beïet / pinber oft on?loefte* 
gdpïi boe bireeteïpït oft möïrecteïpït. 

©at fp pm fuïïen bcrmpDen ban te pouben eenige Geaecor- 
Prekingen binnen ber ^tabt noep in eenige ïteriten deert on- 
bniten/ maa* pen te bjeben pouben/ pjeïtenbe opte^^f 
pïaetfen die de voorlz. Heere Grave en de Wet hen fal ringelt 
be wijlen, de welke bequame en na by der Stade wefen mijoHeer 
fullen. zygecom 

mittecrt 
ten gouvernemente gedurende het afwelcn des Heeren van Montigny. 

Sn toeïïtm pïaetfen fp beë ^onöaegë en Htihgc- p. 530. 
baegë aïïeenïljït fuïïen moegen houden het exercitie van Gcaccor- 
hennen fermoonen, gelijk de felve gefchieden oft ge-deert, 
daen fullen worden in den Steden van Brabant en 
Vlaenderen , daer de lèlve Prekingen worden gedoogt, 

maer pen en faï geenëfïnë toegefaten toojben ban te 
moegen 



Tot de Hiftörie Tan P. Bor. ioi 
wpn/ mocgenopboubenenbelet tooiben/ m?geïbïï? 
aïïe bc SDojgercn en Sngefetenen bei* feïber moegen } * 
boojtane t'n gocben bjcbc en eentgïjcit met malïïanbe^ 
ren ïeben en benïjanbeï ban bet Itoopmanftbap en am 
beren Ambachten toeber in fijnen cerftcn ftaet gedacht p. 53*. 
mag toojöen; ^00 bcbben bie ban öer nieutoer ödi; 
gien ften berbonben na te balgen en t’onberbouben en 
boen ottberbouDcn onbcrbjcMp ban punctetepunc^ 
te/ ’t gene ïjier na boïgt/ en bat bp pjobtfte ter tnt 
toe bat bp ben Üoninït met abbijfe ban be Cencraïe 
Staten ban bectoacrt? ober anber? faï toefen gcmöi; 
lieert. 

drft / bat fp hi'et en fiiïïen beletten ben Cob?bienft 

1568. moegen Djagen eenige tuapcnen bet jpgacnbe oft 
- menbe. 

Geaccor- En indien in der weken genen heiligen dagen qua- 
dcertmef me 3 foo follen fy moegen preken des donredaegs, 

dafgedue-maer alffer heiligen dag koemt, en fullen fy des donre- 
rendc den daegs geen preke hebben, op dat het gemein volk van 
predika- fljn wer;c njet getrokken en worde, héten werde hen 

den open-by der Wet toegelaten • 
blijvenden poorten fal worden geftclt genoeg&mc wachte tot henne verfekér- 
heit. 

Overmits Men fal ook moeten weten het getal der Predikan- 
dat na- ten ? en Junk]; den Heere Grave dat fy aen tween fullen 

mochte genoeg hebben , daer by gebltcgt ttOte anbere 0111 te „ ■. - , ■ v T. -------<r-1 » 
fwarigheit prcftm / inbien De feïbe JBuiiftct? hranïi oft fielt toer* ’ 
viUen op ’t jjpn / rod bcrfïacnbe bat aïïe bc feïbe föjebiftanten fuï- ‘ ‘,t‘ ''** ‘ * ~ " 
SÏÏw.fai moeten toefen Cmberfatcn ban fijnte IBajefteit/ 
riger en en aï eer fp totter pjrite fullen moegen toegelaten tooi 
fchanda- fceii j * fUflEn (jj moeten cebt boen in fjanben ban ber 

poeften?" ba,n gcbooifaem en onberbanig te toefen in allen 
lbo waer ’t bojgerïpcn faïten gebitetenbc beur rcftbcntic / in beur 
goet ja no- fermöneii 00b niet gebjuiltenbe cenigc oproerige oft 

Jen vooT' fMtbcïeufe pmicten. 
de verfekertheit van beide partyen . dat men metten Gaeilelijketl gefamender 
hant daer op een vaft kleere flot etl refoiutie neme. 

* p 5 31. fp in aïïe faïïen ben JBagiftraet fuïïen onberba 
Geaccor- ntgsijn f ooit aïïe genieine ïaften en impofien Ijelpen 
deert be- j)jag£n gcïijlt be anbere 23o?ger? en Slngefetene / in? 
die van ^gelijk? toaer ’t noot ben .(Bagiftraet met lijf en goet 
Kathoiijke bnftacn tot onbet’boitbt ban al bes bao’frijjcben i? / tot 
Roomfche tuelfien einbe fp ooit in l)en feemonen ’t bollt ncetftrifjli 
«h kén onbertutjfen fullen tot aïïe eerbiebtngc en geboojfaerü 
faften en ïjeit ban ben JBogiftraet / en ban ben ftiïïigïijïi te Dja* 
iirafFe ook gcu in goeöe coibeti/ op bat aïïe goebc politie toeï ge? 
onderwor- bOUÖCH magtooibdl. 
Fuiien!'In- mcntaiit totter nientoer ïïeïigicn ontfaugett en 
dien fyko-faï tooïbenbP en 5P berbonben totten onbcrbotibt befer 
men tegenactibliïen/ ende van nu af fullen eenige Gedeputeerde 
van defen” van der nieuwer Religiën moeten geloven en fweeren 
verdrage van de felve te onderhouden op te pene van geacht en 
die hen r»- * gefïcaft tc tooien als mctuecbige cn bociibc tegen lyzt 

ïaen n aen ®cnc öat fP foïditndblt gelooft en geftooren babben. 
* n <? ^n tot becfdicrtïjnt en rufïe ban bie ban ber niem 
Geaccor- ‘ toer fleligim / foo fal ben «iBoubctneur en inëgdtjhë 
deert vol- ben IBagifltaet ban befer ^tabt/ acbtcrbolgenbc ben 
gende’t af-fcbctt at accoojbe gemaeïït tttffcben be ^oogbeit 
f énCTer- ban be Ï5egente en be berpïicbte ^beïe in bate ben i 3. 
haelt is in’t 3Cugiifït 1566.benberfeha*en bat ïjen in’t exerceren 
ï-artikie. van hen prekinge gmi belet / obeclafï oft onnifïe aeif 

gebaen en faï iuotöen / nocb pmant baeront acbster- 
batïtoftgequeït; Itïïe’tbptnauierebanpiobifïe/ en 
tot bat bpfïjn^ftjefïeitmctabbijfebanbeit^Beneraïe 
Staten baer inne anöers faï toefen gcöiöïïieert foo 
boojf 5.10. 

Men fal ook moegen bepeifen of het van node foude 
wefen, dat men eenige verfekeringe name van den 

Geaccor- 
deert en is 
nootlijh 

Geacce- 
ptcert. 

P- T33- 
Geaccor- 
d«ert. 

Mam- 20. 

lol. 165. 
18 V- >91* 
192.193- 

198. 199- 

203. 

BilTchopen Geeftdijken , insgelijks van de Kathoiijke, 
op dat de gelooften en verfekeringen aen weerfijden 
gefchieden. . , ,, . ,.f.. 

€n aengaenbc ben genen bie ban toegeit bien ban 
ber nicutocc ïïeïigicn genoemt tooien om be feïbe ber^ 
eenigen en appointenienten aen te gane/ entetclte? 
urn l bie en fullen baerom namacfé in gecubcrbanbc 
manieren adjtcrbaclt aft gequdt mogen tootben. 

Cn op bat aï ’t feïbe bet boïfcfjicDe en ïjet boïif» in 
tufte en geboojfaembeit geljbubcri tooibc/ en op bat 
namaefê op eenige ber boo?fcb?ebene puntten geen 
ftoarigbeit oft ttoijffeï gemadit cii toojbe / aengaenbc 
’t beeffant oft bebieöm Der f eiber. J»oa en fuïïenbie 
van den Conüftorie be feïbe uitïcggiiigé niet nioegen 
boen / nocb metter baet cenigc nieittoigbcit aengrbpen 
fottber baer op ierji tc banöden metten Magiiïraetom 
bat gefamenber bant tc bergeïijïïen / oft anöers’ is ’t 
noot en bunnen fp bc^ uictbeituagen / fullen be^btt 
^oftoaetfcbotttocn. 

De artikulen by der Regente door den Kapitein van 
den Kafteeleen den Secretaris de la Torre, dien van 
der Religiën tot Doornik toegelaten. 

Ojb bat aïïe onrufen en ttoifïen binnen befer ,^tabt 
ban^oennib ter oojfaben ban ber ïïeligienopge^ 

banout^onberbouben/ noeboobboo? foo bcle bet iiv 
beit tó / toeïatenbe bat men bai <33cefMrjben oft ÏDecrs 
ïtjben eenig belet/ bbiber oft ougrigb boe birectcbjb 
oftinbirectclgb. 

^at fp ben (lillen bermpben ban te bouben eenige 
prekingen oft vergaderingen binitni becjitabt/ ItOfl) 
tn eenige betben buiten / maer ben te toeben bobben / 
pjebenbe op te pïaetfen bic ben aïreebe betoefen 5tjn 
buiten ber Jitabt. 

3jn toeïben pïaetfen fp be?’ fonbaegs’ en bciïige baeg? 
aïïeenlgb fullen moegen bouben ben fermonen / maer 
ben en faï geen?fin£ toegelaten too?ben ban te moegen 
b?agen eenige toapenen / btt 3P gaénbe oft bomenbe. 

5^at fp op eenen tgt maer en fullen moegen bebben 
ttoce ilBinifier? oft l^ebibanten/ baer bp gebuegt 
ttoee anbere om te pieben inbien be feïbe dïBinifter? p. ygy. 
branb oft fieb too?bcn / tori brrflacnbe bat aïïe be feïbe 
i^ebibanten fullen moeten toefen onbetfaten ban fljnre 
JÉajefïeit / en al eer fp totten pieben fullen moegen 
toegelaten tomben / (lillen fp moeten eebt boen in ban* 
ben ban ber 3©et bart grijoo’faem en onba*banig te toe^ 
fen in aïïe faben ban juflitien cn boigecïijbe gebucrenbe 
beurrefibeiitie/ in fjeuc fermenen 00b niet geb?uibens 
be eenige oproerige oft fcïjanbeïeufe puntten. 

ijDat fp in aïïe faben ben jlBagifïract fullen onberba^ 
nig 5bn/ 00b aïïe gemeinc ïaften en impofien bripen 
blagen grip be anbere 23ojgcc? en ^fngefetenen / infc 
gelpb? toacr ’t noot ben IBagifïraet met lijfen goet bp 
(laen tot onberput ban aï bc? booifj. i? / en be gemein 
nerufleentoribaeit. i^Tot toeïben einbe fp 00b in ben 
fermonen’tboïbnecctMijbonbcctobfen fullen tot aïïe 
eerbiebinge cn geboo?faemïjeit ban ben .IBagifïraet/ 
cn ban ben (lilfigïijb te bwgen in goebe ootben / op 
bat aïïe goebe politic tori gèbouberi mag tooibén. 

ïDat uiemant totter nicutocr Briigicn ontfangen cn 
raï tooiben / bP en 30 berbonben totten onberboubt 
befer artibulen/ en ftiiïen 00b bc<6ebeputeerbe ban be 
nietitoe Bcïigie in banben ban ben oBoubcrncur en 
jiBagifïract foïcmnrinb en ter goeber ttoiitoen ftoec^ 
ren/ bat fp aïïe enemerlpcbebooifs.punttenonber^p. 536’ 
jouben en ttaboigen fullen/ optc pene ban geacbt cn 
gefrraft te tomben aï? meineebtge / en boenbe tegen bet 
gene bat fp foo folemneïbb gelooft en gef tooren babben. 

dl tot berfebertbeit en tufte ban bie ban ber ttiem 
toer Briigtm/ foo faï ben <J5oubetttettr en in?gelp? 
ben JBagiftraet ban beftt Jrtabt / acljtcrbalgcnbe ben 
afTrijcit en accamöe gemaebt tuftebett be ïfoogpit ban 
be Begertte en De berpïicbte 'tèbcïc in bate ben 13. 
gufti 1^66. ben berfeberen bat brit in hen prekinge 
geenbriet/ oberïaft oft onuufte acngcbaen cn (aï too> 
beu/ nocb niemant baerom arijterbacït oft aegurit; 
Hlïïe? bp manicre ban piobtfte / cn tot bat öp ftjn iBa- 
jefteit bp abbijfe ban ben <6eiteraïe Staten baer inne 
anöer? faï toefen gcopneert foo booft^. i?. 

di aengaenbc Den genen bie baii toegen bien baa 
ber nieutocr Briigiengenoemttoojben om bc feïbe betv 
eenigen en appomtcmcutcn am tc gane/ entetebe* 
ncti/ bie cn fullen baerom namal? in grenberbanbe 
manier en acbterbaeït oft gcqucït mógen toojDcn. 

Cn op bat aft feïbe bc t'bolf ebiebe en bet boïb in ritfte 
cn geboojfaembeit gcboitben toojbe/ en op bat namaef? 
op eenige ber bocnft. puncten geen ftoarigbeit oft ttoijft p. ^ 3 8, 
fel gemaebt en toojbe / acugaenöe ’t berftcutt óft bebics 
ben ber friber 3 ^>oo en fuïïen bie van de nieuwe Religie 
bie feïbe nitïegginge niet moegen boen nocb metter baet 
eenige nieutoigbeit aengrbpen moegen / fonber bats 
op cetft te banbrieu metten voorfchreven Gouverneur 

(N) 3 «a 



102, 
i)'<58. 

Byvoegfelvan Authent. Stukken 
en Magiftraet, om bat gefamcnöcr kunt te ba’geïijken 
oft aiïöetë is ’t neet enöe en kunnen fp Des niet beröjas 
gen / rullen öeS ’t ïfoftoaerfekoutoeu. 

Num. 20. 

Fol. 167 

166.167 
180.181 
182. 

Pag 

Fol. 196 
197- 

Extradt uitten Gebode uitgeroepen te Doornik den 21. 
Septerabris, op’c herftellen der Kerken. 

M€n ïaet u toeten ban toegen ben kogen en moe* 
genbai ï^ccce 111131101 ïleeuc ben <ï3?obc ban iyoo?s 

ml fcbmiracl ban öe Eee / ie. mbe ban mijnen wfces 
ren Djoboeflen en (Dcftocrcene öefrc 3>taot bat fijne 
Crceïïentie öe Ibïotcïcn ban ben CoHeosalai en 
djie-kcrkcii öcc feïber ,4tabt / Ijccft geïebert ui ïjanöcn 
ban ben Diodnarnp en ïicrfi-nieefïerS ban tien kers 
ïien / om aïöaee booitane Den 03oö?Dien|i te öocnc foo 
men pleegt na De meininge ban fïjuDec ^ajefïeit / 

-,o toaerom fijn «tSpeeïïcntie eïïterïijuen bcrbieöt toic kP 
ooit xpi bat fa geen belet oft IjtnöecmfTe öacr unie en ges 
ben niét toaoiben / flngen oft roepen/ noch 1ooit met 
torrken / op te pene ban Des terfiont geftraft te too*- 
ben aen ben ïijbe oft anbcr^flnS na gclegentfteit Der fa; 
hen/ baer en boben foo berlüeertnm^rceïlcntie tocl 
fcherpclnb eenen ïcgcltjken toir kP 50 ban Ijcii eenlgjniS 
tconbertolnben metten berltopen / bctïjanöelcn oft am 
berSflnS moeijcn Der booifs. üïerlien-goeben bic ons 
ïanHS 5iju geb?oken en in ffukkat gcflagen / ïjet en 5P 
ten bntoefen en met confentc ban Den gc2ien bie öacr toe 
ban Der Het faï gcflcït toefen metten 45ecommittecrs 
ben ban ber $ ?ocïjim / optc pene ban Des ten erempïe 
ban anbec na gcïegentïjeit ber faken geftraft te tooi- 
bene. 

3. Men verbiedt ook van wegen mijns voorfchreven if68. 
Heeren allen den Soldaten dat fy niec en gaen totten n. 
piekingcn oft ereraden ban beroerte banCaïbtnni * * 
toat manieren bat ket 511 / optc beröeurte ban Den ïybe. 

Extradt uitten advijfe by de vergaderinge van den Ma- Num. 21. 

giltraet en Leden van Doornik en Tournefis den 
Admirael gegeven op lijn propofitie om de faken al- 
daer te ftdlen den letten Augufti, 1666. 

\y ^Cec Dooi toegekomen fa bat ’t boïk gekregen fjceft foi. i7r. 
v een bicfe ban ober-baïïentetoojbenbanfijn IBa*^6- wr. 

jefïeitS Officiers en befonöcr ban ben ^tabtï)ouber bep ^ 
<8oubcrneurS en bolk ban toapenen toefenöe in ’t ïita* 201'. 
fïecï / om bat bie ken öageïijïfa ten acnflni ban eiken 
toaren berferken ban munitie ban #0,kogen / ïjabben 
ook tot ken bpfïant op een nieu fcker meeröer getal ban 
knecktenaengcnomen/ kg öien mibbel ken toackt en 
toake kebbenbc gemeerbert/ en (ket tocïk ben ^ugo3 

Num. 20. 

Fol. 170. 
171.172. 

P-J39- 

fetenen meer ackteröenkcnS maekte/) ftaööen opte 
Haken ban öcnïfafïecïe bric fïukken gefdjutS gefteït 

Fol. 168. 

169. 

P- 54°' 

De Publikatiegedaen by den Heere van Moulbais, den 
28. Novembris j 1566. op ’taenfteken vandenhui- 

fen. 

MCn ïaet 11 toeten ban tocacn öm€öcïenïfea*c / 
£>ccr 3Ian öe C-jalMer/ bibber/ fecee ban Moub 

bafa/ kt. (èouberncur ban öefer ^tabt en ben ïtas 
fieeïeberfelber/ koe bat bc feer Ijoge cnbcrinoegenöe 
$?mceffe/ me Bioutoc Dr l^crtoginne ban Sarina en 
paifanee / (ïc. Urgente en ^oubernante / ïjeeft bea 
fiacn Dat bic ban Der ntcutocr ttrïigien / toonenbe tc 
Daïnickiju/ been Ijoi ke&&en genomen ban ket 'StbonL 
macï koitS in ber fdber.^taöttckowöcn/ baermebe 
Öoenbe tegen ket berbiag en bereeninge bp ken ges 
maeïit metten f cecc ban BoirkarmeS keuren <0otis 
berneur j 3,'a ook tegen ket erpic^babobt ken bn Den 
fdbrn Deere baïitïi)öirkarmr^bp ïaft ban fjarc^oogs 
heit gebaen ban ken ‘Slbontmacï niet te kouöen binnen 
ben befluite ban Der feïber&taöt/ mit^ Den tocïkcn/ 
ingebaïïeDcbooif5.ban©aïenckijn baer niebe booftS? 
baren / en tegrus ben toiïïe ban keur £foogl)cit ken 
^iboiitmaeï kouDcn binnen ber fdber^tabt ban Da 
ïcueï)iin / bc boo?f5. l^ccre ban JDoulboiS <6ouberneur 
berbieöttod fckerpeïijk uit krachte van de brieven te 
dien einde aen hem by der Regentegefonden , akcncn 
dkerlijken / ben ^ngefetenen en ^ntooonöcren ban 
öefer bcoffcljiebm 4btaDt / ban ken tc binben en faflE 
fleren in toat manieren DattetfouDcmoegen toefen ten 
Ébontmad/ bat men inettcr öact fottbe morgen boojt- 
ftcïïm binnen ber booif). ^itabt ban öaïenckyn / optc 
pene bat men bc Ijmfenbcrgccnrebicbacrfegcnboen 
fulïen in bpre fïeïïeii; 3ia bat men ket (0;fd)ut Dooi De 
gitraDt faï ïaten fdjieten / inöicn ’t iiootekjk 50 / gelijk 
bai booifdjirben l^cere <t5oubcrneur fuïk£ by ander 
voorgaende brieve bCÏafï tS gctoecfï. 

na’tgetoefte Daer De ^ebikatien toaren gekouDen ges 
toeeft / en tegen anDet ooibrn / baer boot bc Jbtabt feer p. ^42. 
t»efcï)uïöist foube kunnen tooiöen / toaer af be b?efe foo 
beïe te gtooter toas gctooföcïi / mit^ bien bat kor tod 
beüfccrcnban <Gfqucrbe^ en ©iïeers binnen ber frïbee 
êtabt toaren gekomen / om be opgerefen miSberfaiis 
bentekeïpenftilïencnneberïeggen / bekniet te min in 
ben feïbeu ïiafïeeïe alSDorn toaS gekomen IjetDcnbeï 
ban ben ïj>ccrc ban Beaubcir / mit£ ben toeïken kabbe 
ber booffeiber bergaberinge goct en bequamegeDodjt 
om ket feïbc mipbertroutoen/ bjefe en onrufïc Dep boïft^ 
terncöer te leggen/ bat fijn Cjreeïïentic feer toeï foube 
boen/ dat hy ordineerde den voorfchrevcn Heere van 
Beauvoir , dat hy fijn voorfchreven volk uittdl bOO?f5» 
ïiafïeeï bebe bertrekken en uitten ïiafïcd en Jitaöt 
fcffeiöen / ai bat baer na bn ben feïben ^taDtljouöcc 
ban ben <H5ouberncur ben ^ngefetenen berfekcringe 
toerbe gebaen bat kk ken niet en tbube brfppngen oft 
obedafiai in geaiber manieren om ket feit ban ben 
^eöikatien; ^n^geïijk^ bat fijn Credïentic geïijke 
berfekcringe ook bebe anigaenöc alle ïlapitcinrn/ ^?os 
bocfïen/ en anDcu fljnre .ijDajcfleit^ Officieren Öiebaii 
eibers fouDcn morgen komen. 

Extradt uitten advijfe van de vergaderinge van der Wet, p. 543. 
Raden en Leden van der Stadt en Lande van Door- Num. 21. 

nik en Tournefis opte propofitie des Graven van 
:ven cfei 

1. 

Num. 20. Extract van den 2.en 3-artikulen van den ordinantiën 

Fol. 208. 

209. 

Fol. 191. 

192.193. 

194. 

gemaekt en uitgeroepen den 4. Januarii, 1567. bin¬ 
nen Doornik by den Heere van Noirkarmes, alsby 
met groot garnifoen de Stadt ingenomen hadde, 
aengaende den Predikatiën hen vry gelaten. 

A/f <23n bcrbieDtaïïenDenfirijg^icben aïbaer garnts 
xV1 focn ïjouDcjiDc Dat fp bie ban beroerte ban Caïs 
bin in gccnDeckaiiöe maiiieren en beletten te gane ten 
plaetfen km betoefen t’kctirerpiekiugc/ nodj ooit cu 
befdjimpni oft injunecen in toat manieren Dattet 511/ 
maer ïaten keu Daer inne ongcqucït en met bieDen / na 
bennoegen den accoorde by haer J^oogkcit gcmackt 
metten brrpïjctjten 'ÖDden / tot Dan fijn .iBajefïeit an 

Hoorne, gegeven den i. Septembris. 

€r ooifaken ban ben toeïücn öe booifrhieben bergas 
1 beringe/aïleenïijk ackt neuicnbe optcr Jbtaöt eenigs 

keit/ k^etoeï fp in keur particulier ïieberkabbenbat 
alle befe f^ebikatien acl)ter-bïeben / nocktanS kebben 
fp bp öe meefïe menigte ban ben ftemmen boe? ket befte Foi. 179* 
g'erabcn bonöcn om alle ineonbenientien te fekoutoen / . 
dat men defelvePrekingen foude gedogen binnen den 
befluite van den voorfchreven „§taöt/ in CCUige pïaetfcil 
bp öe poojten en uitten boïke gelegen / maer geeiiSftnS 
in De ©lockie-kerke/ bic be ^cctarifen Êegentooo?beïijk 
inne kebben/ noeïj in eenigen anberen Die fp fouben moes 
gen begeeren ken toegeïaten te too?ben / De rebenen m 

ooifakcn ken moberenbe öacr inne te bertoilïigen / 5ijn 
befe; 3fn ben eerflen Dat ben Corner aïreebe foo bejre 
gcaacniS/ Dat men l;o?tS niet anberS alle bage en faï 
kebben te b:rtoacf)ten / ban grcotcïi degen / ^nceu/ 
Winiitl cu anbcn©ntocber/ bie be CockooiberS ban p. 544. 
ben feïben picöifiaticn foo fouben morgen queïïen / bat 
fp bcS gepaffijt ent’onb?ebentoo?benbetoebernieutoe 
onrufïcn nioekten booifleïïen en toeber range gebekte 
pïactfcu in ber^tabt innemen; anberen faï t 2. 
nuaïijk moegeïijk 51311) bat men kun be toapenen faï 
kunnen boni affaten/ kouöenbe ken ièermouen buiten/ 
uit b?cfen bie fp kebben fulïen ban ben ©lobocflen/ 
boïïi ban toapenen oft aubrre toceniDe Officieren ban 
Der jDajcfleit. 5ga ook ban bni anberen ^ngefetmen 3. 
ban ber JbtaDt toefenbe ïüatkoïijk Die ken onbcrflcnS bc 
pootten niocktaitoeflmtcn/ ktn kuifen pïonöcren oft 
anbere oberïafïcn boen in tocötr-to?ake ban ’t gene bat 
gepaffeert iLS/ ban aï ïjet toeïk fp fouben berfekert toefen 

bccS baer op faï kebbeji geojbinecrt/ opte berbeurte ban bïijbenbc binnen ber $>taöt/ toaer mcöe ook öen^cpp- 4. 
benïijbe. ïieben en anberen bjeemöcn foube beïet too?öen Den 

I toeganfc 
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Nurn.ir. 

fol. 188. 

189.190. 

p. 54.6. 

Nüm. 11. 

*ol. 188. 
189.190. 

P- 5+7- 

Ntim.21. 

ïol. 177- 
tot 187. 

p. 548, 

Fol. 191. 
tot 198. 

Tot de Hiftorie van P. Bor. 
toegank totten feïben $?eöikatfen ojöinerenöe öat ten 
Dagen en uren ban öen feïben De poojten fouben gcfïo* 
ten gehouden tocnöen / Dan: men Pint öat ben frfben 
$ieöikatien gebonden toajdcnöe in De ©om-fïaöt oft 
bruten omtrent Der &taöt mna*en De <Do$Mieörn en 
bjeemöe ban aïïe banten öaer toe bergaöcren gaenbe 

.cn bomende boor be feïbe <&taöt/ bet tortk fo?geïtjb 
toaer/ fonöerlinge boor ben tointer aïé be nachten foo 
ïank 3tjn / öaer dooi öe&taöt rnogt befcbaöigt tooi* 
öcn / te meer bat onöcr Die bieeniöe ben fouben tnoegen 
mengeien bieben / robeué / flraet-fdjeinberé cn kerft* 
toberjS bic oojfake fouben geben tot nieutoe opcoe* 
een. 

Extradl uit gelijker atteftatien ten felven dage ook aldaer 
gedaen, merende der feiver gravinge by eenige Ka¬ 
non ikken. 

C' ©mparerrnöe nt perfoone b’eerfame en öiékrete 
v Zeereu jfècefïeré Jumon öe Coucouïïe / en %nto 
nié Jbutrpn $giefieré en Ctanonibken in ber <5kim-ker> 
ben ban enfer $iqutoeu ban doornik / toeïke <£otn* 
paramen en eik ban ben gefret/ bcrkïeertengeaffic- 
meert bebben op ben $iiefïeröom / bebbenöe ben retb* 
ter bant op benboifï/ bat fp gefïen en gebifïteert beb* 
ben bc grabutgen geöaen tn ber feïber herben / föo tocï 
öie bomen omtrent be fcnöcccfeïen aïé anbere / affir* 
merenbe bat öe feïbe fbnöecrfcïen öaer bp in geenöer 
manieren en jijngerackt/ gekrenkt noeïjbefcbaöigt/ 
ja bat fp tot meerder gecufïbcit ban ben feïben en anöe* 
ren beuren .fl&cöe-tyoeöeren ïafï bebben gegeben <ï3e* 
raröen Jöarmentier üEetfer / neerfïige onöerfoeb öaer 
afteöoene/ bdtoeïkbp geöaen beeft/ en ben ban ge* 
lijken berbïecrt aïé fp boben gefeet bebben. 

Extract uitter atteftatien eeniger Ingefetenen van Door¬ 
nik, gepaflèert voor de Notarifen aldaer den 27. 
Sept. op’c graven. 

("'/Dmparcrenöe in perfone Jkicoïaé gïonequet koop. 
^ man / out omtrent 32. jaren J xèeract ^armentier 
Jlfèetfer / out 42. jacen / iCntkomé De 25afïeu / out 
40./aren/ 3lautené<£afïer/ dut 28./aren / ^paegues 
«CaluJDebcr/ out22. jacen/ itfacéBtouïïeron/ out 
ap.paren/ en<ö5riem$dacifïéCimmerman/ out om* 
trent bier eb ttomt/g /aren / alle ;3ntooonöeré öefec 
&taöt. ^Cïïe toeïïtc Comparanten / cn befunber 00b 
öe booifckiebcn <6erart ^armentier bp ïafïe ban öen 
ï^eeren jlf/ccfleré^imon öe Coucoubïe/ cn KIntonié 
camion puefïcré en &anou/kken ban onfer Bioutoen 
lierbe te 3&ooinik / bebben gefïen en gebifïteert öe gra* 
bingen in ber feïber herben geöaen / bc toeïke fp 
Comparanten t’famen/ en cïb befunber berkïeeren / 
betuigen/ cn bu foïemneïen eeöe geöaen in banben ber 
Notaiifen/ f toceren / bat geenéfïné befcbaöigt oft ber* 
binöett tn bebben / noeïj ook cn letten oft en krenken 
ecmgfmé ben fonöccrfrïen ber feïber herben / betkïee* 
rende öe feïbe grabingen neerfïeïijk gefïen en gemerkt 
te bebben / en affirmerende ’t gene öeé booifcbieben i$f 
toaeracbtigtetoefen. 

Extraót uitter atteftatien der Wet van Doornik dien 
van der Religiën gegeven, aengaende d’exercitien 
hunder Religiën. 

W $ ^oboefïen / geftoorene iDeb’eten en ^ebe* 
vv penen ber jitaöt ban ^oo?n/b/ aïïen ben genen 

öie öefc tobben fulïen fïen/ ^aïut. Wootopöueofit 
bier maenbeu ïanb aïïe miböeïen gefoebt bebben bie 
top bebben bunnen bedenken om tuffeben onfen 3jnge* 
fetenenen©nberfateneenengoeöen toebc te maken/ 
aengaenöcberIfïeïigien/ ja öat top ookonïauk£ (na 
beïe communicatien met eenige OBeöeputeerbe öie bom 
Öen Öe nieutoe fjekgie ) gebeden hebben aen heu;r 
Hooglieit, ons te tomen baer meiningc ontbieöen op ’t 
gene men betont niet genoeg bcrkïeert te toefen bp öen 
artikuïen ban bcrö?age aen on£ gefonben / boben dien 
te ï|obe öaeront gefonben .fBeefter 3iacob ïe Cïercrj 
öefec ^>tabt ©enfïonari^; ^00 boen top te toeten öat 
be boo?fck?cben ïe Cïercq t’fïjnöcc toeöerbomfïe onö 
beeft tappoojt geöaen ban ’t gene bP merenbe beu toiï* 
ïe en tutterfïe meiningc ban beur ï|oogbeitbaöbe ber* 
fïam ban ben PrefidentViglius, afê ban beu ülactij- 

to^ 
ï^eeren Bruxeiia en Affonleville. Cn toant top ootooir* 15 6S. 
ïijbbinben/ bat bie ban ber nieutocrlleïigien öe£ ge* 
toacrfebputoct tomben / op öat f); eer tot bcröjage ka* 
men; ^00 bebben top eenige ban (jen bp onp ontbo* 
öen / ben confenterenöe te bergaöeren / en eenige on* 
ber ben tot tbien oft ttoaeïbcn toe te Deputeren om ben 
in onfer fóaet-kamec te binden öe£ ©jnöaegë öen ttoee 
cn ttomtigfïen ban .Dobembo: 1566. kelken boïgen* 
öe foo eenige ban ber nieutoec ïSebgicn ten feïben öage 
öep moigeup in onfer tlaet-kamere gekomen 3bn; 
^oo bebben top ben boojfebjeben #enfïonarip ïe 
Cïercq beboïen / ben te berkïeeren ’t gene bp te ïtobc / 
aengaenöc öe meiningc ban barerï^oogbeit op }t feit 
ban öen boojfó. aceoo’öc geïjoojt baböe / boïgenöe öen 
rappojtc bp ïjem te boren aen onp öaer af geöaen; 
.IBitp öen toelkcn öe boojfebjeben ïe Cïctcg böïbnenbe 
onfen bebeïen/ dien ban Der nieutoer Öekgien beeft 
berbïeert in fubfïantieu öep ïjrrr na boïgt. 

3in öen eecfïen om te bomen op ’t punct van den p. 54.^. 
exercitie der nieuwer Religiën , daerafnieterp|ef|éïljbFol. 198. 

geruert cn ip bp Den artikuïen ban beröjage gebjagt bptot 107 
Den Commiffarip öe ïa sCojce/ ié tnn berbïeert getoeefï 
bp be ïïaeté-ïjeeren 23jureï(a enSfffonïebiïïe / öatöe 
«sbtaöt ban ^oojnik Dien aengaenöc ban geen erger 
conöitie toefen en faï/ ban andere; &tcöcn ban ber* 
toaertp ober / macr Dat gcïpk in anbere ^tcöcn metter 
öaet gebeuren fuïïrn moegen/ öoopen / ïjoutoelrjhen en 
anbere faken / öepenöcrenöc ban Der ejeercitien / ’t feï* 
be aïfoo ook te doornik faï moegen gefcbieben. Met 
öatmeDjoutoe bebbe geaccojöeert oft aï-nocb acco?* 
öere / öat fuïbp etgenp fouöe geöaen toojöen/ maer bet 
feïbeaïïeenli/kié pafTérenöe bp diifimulatie en ooglui- 
kmge tot dat anders faï toefen geojöineert. 3©ant b^ic 
ï^oogbeit en ïjerft noef) inDïaeuöercn/ noebiu23ja* 
bant / foliant / Eeeïant/ nocb elberp noeit gcconfcn* 
teert nocb tocgcïatcn D’crercitie öct nieutoer weïigien / 
en foo bejre öaer iet opentïrjiten af ié toegelaten / öat 
ié geöaen bp ben45ouberueueé ban öenHanDen (in 
öer guaïiteit aïé ^ouberneuré) oft anöere gefebibt 
om öe faken te fïiïïen/ fonber öat beucfêoogbeitöeé 
benniffe ïjtb genomen oft erpjeffe commiffie öaer toe p. 550. 
gegeben / bottod noebtané fi? ’t feïbe niet opentltjk en 
beeft bejroepen nocb bcrkïeert ban ontoeeröen / maer 
op aï oogïuibinge geöaen tot öat anöeré fouöe toefen 
geojöineeit / in öer maniere öat foo bejee binnen öer 
.^taöt ban ^ooniik (6oubcrneur baböe getoeefi/ öie 
cenig beröjag gemaebt baböe/ ’t feïbe baböe geöaen 
gebïeben. ,lDact naöienmbn^ecreö’Wömiraeïnocb 
anöetc fuïké niet geöaen en baööen / in öer buegen öat 
men btrft moeten toegaiik nemen aen öe tSegente; 
Jjoo boet ïjeucttoogbeit n berkïeeren/ öat fp bp er* 
p^effén accoojbc om ecnjitaöt aïïeen niet en toiït te 
buiten gaen bet aceoc# gemaebt metten €öeïm/ ïjd 
toeïb maer en fpjeebt ban öen ^eöibatien/ en niet 
ban öer ^‘orcitien öer ïïeïigicn/ maer öat gbp gelijk 
anöeren n beboojt te bieben te bcmöen metter boojfg. 
oogïuibinge. 

®en anöeren baer gbp berfuebt buiten öen inbouöert 
ban öen artikuïen bp Den ï^obe gefonben / öat öe <0ee* 
fïcïijke fouöett bdoben ban utoct’ fiekgie geen beïet te 
öoene/ en ié öe meimnge ban beur lf aogïjeit niet öat 
fuïbe geïoofte bp ïjm foube geöaen tooiden / gemerkt 
fp geen miöbd cii bebben om u-beben te berbinberen. 

Mm mijn Oreren ban Den fóaöc ïjebben om beterp 
toiïïe boen bek genomen/ én fufien De ïjantbaeraenp. 751. 
bouben / bat be ledikanten ban öer ïiatboïijker dek* 
gien ben fulïen bermööen ban oproerige cn onfïicïjten* 
öe pjopoefïen in ben fermonen/ en öat be (6cefïdtjkc 
met tooojben nocb met toerken Dien ban öer nieutoer 
ïldigien niet en fuïïcn in/uneren oft moegelijk baïïen. 

Boo?t aengaenöc öcn Ccmpeï buiten ber^taöt be* 
gonfï om be pMiingen aïbaer te bouben/ nadien bet 
accoojt faï gefloten toefen / foo fuïïcn mijn f^ecrcn ban 
ben Üabe n-ïieben nedj toeïaten eenigen rebcïrjken tijt/ 
maer be mekingen cn fuïïcn niet moegen gefcbieben/ 
ban op bondagen en keiïïgc dagen/ omgebjkbeitte 
bouben ban öen tgbe bat eïk tot fï/nre ^eïigic berfïaen 
faï/ om te benemen aïïe oojfake ban frtjm^eu/ on* 
minne eti fpotterpen/ bic men aïreeöe begonfï fïet 
onber ’t boïk / om bat ö’eene toerkt aïé b’anber biert / 
te meer bat baer öoo? ben Wmbacbté-man faï bïijben 
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Byvoegfel van Authent. Stukken, 
op fijn tocttt / De ftöopmanfcpap beter Pooit gam/| feditieufc oft fchandaleufe 

m Der armoebe Pan Peïe gepoïpcn tooiben. 

104 

Num. 21. 

lol. 191. 
tot 200. 

Extraden uitter atreftatiender Wee van Doornik, ge¬ 
geven van den Proteftatien by die van der Religiën 
voor hen gedaen in ’t accepteren van den artikulen by 
der Regente oveigefonden. 

nasT c-, c eggen en Pertonen in ben name Pan aïïe öie Pan bet 
ï> o- 5 5 - o b00,jy neïigien / begcrenbc tenen goeben bicbeen 

eenigprit met gcrufipcit Pan geefie en confcienticn; 
Op feïtere artiïtuïen pen boojgepouben om Die te om 
berpouben Dn pjobifïcn/ en tot Dat aiiber^ Pp onfen 
Deere omRomnft met abbi$ Pan fijn generale Sta^ 
tht foubc Piefen gcoibmccrt. fhitd bat fg PePonbcn 
hebben be feïbe artiïtuïen bluffen / onfeïter en ïuttcï ber* 
ïtïeert / bat om aïïe f toarigpeben en mipPecfïanbcn te 
frpoupjen / fp-ïieben grootelijfe pabben baer op begeert 
te hebben bc nacrber en bicbcr PerMecrmgc Pan ber wc= 
gente/ ber toeïïtct beliefte noeptartd niet entoaerge* 
töccfï baer toe te berfiaen/ marr toad boot mijnen 

woorden, piotefrctcn öe 
lpoo?f5. (Comparanten bat baer onber niet en faï gere* 
Pent tooiben bc firaffe ber manieren en gebjeïien noep 

15a, 

Panbeanbcclleïigie. 

De brieven by de Wet van Doornik aen de Regente Num 22 
gefchreven den 10. Septembris, op dat de preke 
binnen der Stadt gefchieden mochte. 

TV/T C Dtoutoe / ÏDp pebben op peben Pan ben Oiabe 
•LVJ- Pan ï?oo?ne Perfiacn poe bat utoe ifoogpeit bp 
biicbcn pcm pabbe beïafi / acptcrboïgenbe’tgenc pemPolil,9< 
ban ’t hof ïtomcnbe / gefccttoad/ Pan be pieïtingen 
binnen DeferStabt te boen oppouben / gcbogenbeaD 
ïeenïpft bie buiten gepouben te too?ben in fuïïter pïaeD 
fen/ aïd bie Pan ber nteutoerSeïigien tot bien einbe 
aïbaer t’peuren ïtofïe fouben maften / pet toeïït gepookt 
pebbenbe en baer neffend bemerhenbe’t quaet batter 
uit foube moegen boïgeit en maïtcn nieutoe onrnfien p. 556. 

Deere ben Óouberneuc/ pcitbimgcnbc bie Pan ber erger ban bïe bootgacnbc; Soopeeftond geboept bat 
S,/ rrenoemt Difutoc/ om op eïït bier artiïtuïen, tog fcpuïbig toaten utoer ^oogpcit mpaefienDaet 
S nepen ïtïecre en fjmpeï anttooojbc / pet toeïït fp niet i af te onbe?ricptcn/ op bat peur beliefte foube Piefen 
en toïïïen Picincrcn / poetocï De'faïte ban foo grooten baer op te ïetten en te beffen oft Pooi be gemem rufie / 

rol. 208. 
209. 

P- 553* 

getoiepte en gcPoIge 511; .fhacr 3pn bereet en te Pjcben 
a(ë goebe en getroutoe Onberfatcn en dienaren Pan 
ben ïioninfe en parer J}00gpnt / de felve artikulen aen 
te nemen » onder de proteftatien navolgende bie be 
Comparanten in ben name Poo?f5. jcgcntoQolbeïplt 
pooi u-ïieben 3pn bóenbe. Cn in ben ccrfienfoopiO' 
tefieren fg bat fg niet en toiïïen inbtengen eenigc niem 
Pie tlcïigic / mart bat fg uit aïïe pacr perte / ïtracpt en 
maept/ foeïten te boïgcn cnBLeben te toefen Pan ber 
ütcrlten 3jcfu Cpiifli / en gcïijït ’t id begrepen in ben 
«éoDDcïphen boeken bed OuDen en ^ieutoen Ccfia* 
mentd/ en poetocï be beloften en Perfeheringen bie peur 
Doogpeit toiït gcgcPen te tooien den Geeftelijken. 

niet aïïeen Pan befrr Stabt tnaer Pan ben gepeeïen 
Hanbe/ niet beter Dienen en foube bat men bpp?obü 
fien en tot anber^ foube Pioiben geojbmeert geboogbe 
bat bie Pan ber nieuPier tïeïigien pen ^ermonen en an- FoI Ï7I 
der hen gewoonlijke Ceremoniën, mocptcn ïjóübcn 172. s8i. 

binnen ben beflnite en inueren befer^tabt op eenigc 'Si- 
ongePipbe pïaetfe bie men baer toe moepte oibincren / 
en mijn ïf eere bc <6?aPe bg abbpfe Pan ber IDet pen 
bePipfcn / toant anbei-gfind te bebuepten ié bat men be 

SScpooibcn recipiocc te gefepieben / toant noeptané fp 
bie baer mebe niet en toiït beïafien / foo 

p 

P-555 

pjotefïercn be 
Poo:f3. Comparanten Pan toegenaï^ Pooi bat pen ge# 
fooften/ Poot foo Peïe pet ben Ceefieïrjhen acngaet 
eefferen fuïïen / foo Petre en foo paefi aï^ be feïbe eenig- 
fm$ birecteïpït oft inbirecteïpfi / pen eenige moeiten / 
pinbernifTe öftPeïet bomen te boen in ’t gene bat aen? 
gaeit faï de oeffeningehender Religiën en be CClligpeit 
Pan ben tochomenbcn bcrbiage 5 fCcn tbicebcn/ aem 
gaenbc / pe t artiheï Perbicbenbe bergaberingen: p?0' 
tefieren fg Comparanten bat ’t feïbe tooo?t/ Vergade¬ 
ringen mact en bepooit berfiaen te tooiben ban poptu 
ïaige en onbepootïijftc bergaberingen / ïnaer niet ban 
brr t’famcnïtominge be^ Confïfiorg / en acngaenbc 
pCt preken ten plaetfen buiten der Stadt bewefen, baer 
faï men mebe te bzeben toefen op ’t goct brtroutoen ban 
ber geïoefte bg mijnenï^ecren Pan öcnflabc pen ge? 
bacn ban pen toe te ïatén en te gerieben boot eenen re? 
beïijïienenbequamen tijt om eerft hennen begonften 
(Cempeï te moegen boïmahcn/ tenberbenenanberen 
artiïiuïen baer beemaeut looit ban ber pzehingen/ pto- 
tefieren bc booifj. Comparanten / bat onber’tbiooit 
ban prekingen, ia begrepen ’t gcpecï cf ern'tic ber ïSeïft 
gien en in ’t befonbere ber Sacramenten / aï^ De£ 
<Doopfeïd en be^ Hbontniacïé. 

ïDiotcficrenbc bacrom bat mijn Deere öe Conber^ 
neur en .ïBagifiraet befer Stabt en ^aiïïaige be toege- 
feide oogluikinge pen fuïïen pouöen [ foubcr pen in be 
feïbe erercitie eenig pinber oft beïetteboen / betoeïfie 
fg noeptanö niet en 3ijn ban mcinmgc tc oeffeneu ban 
bed SouDaegd en i^ciïigöacgd/ bepoubeïijït aïd ’er 
genen peiïigcnbag in ber tueïteii en ïioemt/ foo pgotC' 
fieren fii bat be Dtebikatie faï moegen gefepieben bed 
^bnrebacgd / foo mijn ï^eere be Ciabc toegcïatcn 
pabbe en riberd gefepiet/ pet toeïït faï ban tuccrben 
blijben cn gepouben iuozDen tot bat anberd faï tooiben 
geoibinecrt na ben rappooite ban ben p5>cn|ionarid ïe 
Clcrcq/ geïijh naber bïijïit/ bg ben Igicbcu baer af 
gcmaeïtt/ bie tog foo tocï befen aïdanberenpunctcn 
baer gernert aenganibe/ pouben boot pier pcrpacït: 
|)totcfïcrrnbe ooft bat onber ’t berbobt bed dragens van 
de toapenen niet en fuïïen berfiaen toouiben rappieren 
cn pongiaerben , ^engaenbe’t bierbe artiïiuïe/ ben 
ïl^inificrd berbiebciiDe ban in pen fermonen te pouben 

fiant bier ban Dïaenbcren oftanbece J 
ilaen op de Geeftelijke, opten jBagifiraet en anbere 
ïltatpoïpïte/ baer anberdfind poubenbe ben mibbeï-toeg 
en pen toeïatenbe De pieïiingen binnen ber Stabt bub 
ten ben ïierïten aïreebe ingenomen en aïïe anbere öe 
faïte oepcclpfi bereenigt foube moegen tooiben / onber 
geïoofte bïe ban pennen toegen in panben ban bcnbóo?? p. 
fepteben ^eetCiabe / geauctorifeert ban u Doogpeit 
gebaen foube tooiben / bat fg pen met fuïïienberbtag 
fouben te bjebeii pouben/ gcbuerenbe.beboo?fepieben 
piobifle fonber boo^ber toeïatinge oft b?gpeit op 3t feit 
ban ber iïcïigicn tc eifepen. 

Extrad van den 7. 8. 10. en 15. artikulen van der 
ordinantiën en inftrudien by fijnreMajefteit opten 
Raedt van Staten gemaekt den 8. Augufti 1559. 

T ,D ben feïbni Üabc fuïïen aïïeen gepanbeït tooiben be - 
x groote en p?ineipacïfie faïten en bc gene bïe raïten fuE ’ * 
ïeiibenStaet/ regeringe/ rufie/ bcrfcïtertpcitenbe^ 
fcpecmïuge onfer 3lanöen ban pertoaertd obere/ reiToi. ÏOo. 
mittecenbeenïatcnbebeanöerefaïten en materiën foo 101.102. 
ban Ciatien aïdban^ufiitieen^oïicie o^binarid ben105 •,ot 
Seïtrcten grooten en anberen ptobmciaïcn ïüabcn; 
3ndgeïpl»d ben ïDctpoubercn / liéeptcren en cDffia'ei , 
reiiI fonber pen bed tt onbertoinben oft baer af hen* '6- 
nifle te nemen/ ten toare bat be faïte ban foo grooten 
getoiepte/ infieit en materie toare/ bat ber booifcibecp.^ 
Djoutoen hertoginnen boepte geraben en Oan noobe 
te toefen bat men be feïüe berfionbc / panbeïbe en fioote 
in ben boojfcpicben Kabeban Staten. 

3Dat be feïbe faïten en materiën gepioponeert fuïïen 
tooiben bg ber booifeiber Dioutoen hertoginnen oft 
t’penrcn bebeïe bg ben poofbe h?efiöent ban ben feïtres 
ten iaaö? / en tuffepen bie ban bcnfcïbenrabegepam 
beït cn getoegen tooiben/ na bat men geraben en 00^ 
boaiïtjlt faï binben / en bat men be fïemmen cn opinien 
faïbergabrren/ beginnenbeban ben eerfien oft ïefien 
ban ben feïben llabc / foo be booif5- ©totitoc herto- 
ginne befi bunïten faï/ bienenbe na bc groote cn geïc^ 
gentpeit ban ber materie en faïte/ oft tot betereopc? 
ningc ber fcïber: Cn bat cïïterïnït in ’t opmeren faï 
opentlpït / ïtïeerïijlt en refoïutibe f eggen ’t gene pcm op roi 
fïjneere/ trontoe cn eonfeientte faïgoetbunïten/ pet • 16.117 
5P boïgcnbc be opinien ban anbere/ bunïten fg pent”8 
goet / om ’t peepaeï tc fepontoen oft ’t gene pcm beter 
faï bunïten Dooj anbere rcöcnen cn canfïbecatïen. 
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jt 568. Ifct flat en de refolutie ban bef bootfj. materiën en 
8. ralien ban ben tiaöc faï toojben genomen na be niccft- 

oao- cco.menigte ban dentoijfeuenopinien/ bet en toarc bat 
b ojn be bctfdjciDcnbcit ber felbcr oft om aubrr oojfaken 

en reöenen bce boójfciber Djoutoe Ijcrtorjmne JUfrkc? 
lijk goet boeïjtc bat fubcfjoójbe teblijbnibpöeminfïe 
opuiten / aï£ be bcfïc en bcqüaemffc. 

i o. 3^e feïbe materiën en affairen gefloten toefende/ 
fo fnïïcn aÏÏe bic ban ben boöjf5* llabc fonber onderfdjeit 
torber-5P bacr ober oftabfcnt/ ban ber feïbcc oft com 

poi. sj.Só.trarie opinie gctocefï jrjn / ben eenöjccbteïjjh en fonber 
s/. tegenfeggen / cmpïotjcrcn totten goeben ueïcibe / bob 

brengen en onberfjonben ban Da1 conduften en refeïm 
tien ban beu boöjfj.ïïabr. 

On boïgenbc ben eebt bic bie ban ben Badc ban .§ta- 
ten gcbacn hebben oft boen ftiïïcu/ fulïen fp gebouben 
toefen ber bGÖjf3.D:outocïfcttoghiueaïïc ccre en om 
berbanigljeittebctoijfeti/ en aïbaei’beur opinien recht- 
lïnniglijken getrouwd ijk uit tefpreken gelijkfp illbfll 
confcterihèn booj bet todbaren ban ben faken fulïen 
binbtn geraden / fonber ergens adjte op te nemen / 
ban alleenlijk ten Dicnfle ban fijnte JlÉajcficit. 

p. 560. Den brief van den Heere van Beauvoir, Moulbaisen 
Num. 24. d’Efplechin, uitten Kafteel van Doorn ik. den leften 

Augufti,i ^dó.gelbnden aen den Heere van Defquer- 
des en Vileers , daer by fy die van der Stadt dreigen. 

IJ Cereban^cfquerbc^/ nabien gijp ben ïaff aen? 
Ai beert bebt ban’tboïhbe tuapcnen af te boen ïeg? 
gen / en ’t feïbe te bjengeri tot geboojfaembeit ban ben 
ïcfïen bebde fijnte «fiBajefïcit/ foo hebben top u toeï 
toiïïen toaerfcïjontoen bat tou gcinfojmeert jrjit bat fp 
baer toe niet en toiïïen berfïacn / toaerom top u bibben 
bie te toiïïen bergaberen m ïjen ban beë ïtoninïto toe^ 
gen te bcïafïcn / bat fp bïe taffont in utoen banden fteb 
ïen / btn Compagnten fcheidcn / b’Brtiïïerpe bie fp 
opte jBcckt en Straten ïjebben toeeb-boen / foo ïjet 
geen reden en té / batter in be &tcben ban den Uoiiink 
anöeretoacbtc3p/ ban bic bp baer feint; «ièn foo bejre 
fp bacr toe niet en toiïïen bctfïaen, ^boomoegtgbp 
tndien ’t u briieft u betrekken in befet pïaetfert oft bui? 
ten ber Jhtadt/ toant top gefloten hebben baer inne 

_ poojt te baren foo bat be hooit en onjS belaft tp. Ctoder? 
r ‘ tekent / PitÏÏpsöcjlamiop/ 3audc JBoulbaté/ en 

% b’<£fpïecbcM. 

tiam. 27. Extraót uitten brieve by den Heere van Noirkarmes uit 
Bergen in Hennegouden28.Novembris 1566. ge- 
fonden aen den Kapitein van den Kafteel te Doornik 
om indeSradttefchieten. 

ïol. 170. 
tot 17*. 

F) Ber en tuffdjen en moegt niet met aïïenbergeten 
ban ben ïaft bien ik berfïa bat baer tjoogljdr n 
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Extracten uitten brieve van den IJcere vaft Moulbais I ƒ<>§. 
aen den Adsnirael van den 3. Scptembris, beken-p. ^63. 
nendcJij n eigen indilpofitie. Num. 26. 

IVi^n^ccre/ fpjfhendcmctrcbcrentie/ ikbrbditc? 
1 rende befe trouWcn foo bde te boruc gcljabtboo2ro1- 

ben bienft ban benïitonink in berfdjeiben manieren/ 
bat ik fecr biktoijïs beë abontö nip fo Ocbiï bonbe/bat ik , 
ïuttd mibbeï baböe om mp te guijten fo ik fcbuïöig toaö. 

KDacrom mijn ïfccre faï befe jrgcntooojbige bienen 
om ti anbertoerf te bibben te toiïïen regarb nemen op 
mijnen oüberböm bïe groot i^ / acngacnbt ’t gene 
boojfj.t^. 
Extraót uitten brieve des Officiers van S. Am.atld, op ’tNum. 26» 

vertrekken van den Knechten uitten Lande van S. 
Aijiand, j, 

jVI Ib) i?eete / boïgenbc ben totefban utoer CrccÏÏFoi. 28.29 < 
ïrntic beb ik, nip gebouben Dien mojgcnftont ter 

pïaetfen baer bie ttrijg^-ïicbcn ïagen / bie ik gebouben 
beb topt ban maïïtanberen/ foo bat bet toeï df uren 
toert/ eer fp bfrgaöert tokten. k ïjeb ïjen utoer p- 564- 
eeïïenticu blief geïefen/ toaer op fu mp gdoofben ftaetJÊ 
boct£ te bertrekken / fob fp ook gcbacn ïjebben / cittk 
gdeibefe een groot fïnk tocegë (ik en toert niet oft fp 
toefe babben ban boeren geklopt te toojben oft niet) 
toaer na fp mp beifodjten te toiïïen beitrekkcn fonbec 
ben tc bolgcti / fp fbuben fekecïïjk uit pet jttantban 
CournefT^ftïfeiöen/ ^c. ;J 
Extraót uitter Requeiteby die van der Religiën om ee-&um.ixi 

nige Kerken in der Stadt te Doornik te behouden, 
overgegeven foo wel aen den Admiracl als aen de 
Wetal-daer, waerafde Admiraeldelijn derRegen- 
teoverfandt. t. , .. 

C €>o reftcert nu bat ban utoer fïjbcnubeïiebe toe tc 
0 laten bat be feïbej^jebikatienboojtanemoegeugei • 
fcbieöen met bjpe oeffeningc ber Bcïtgien onber ntoe üe^oi. i77i 
fdjubbinge / en boben bint bat bp utoer autoriteit ecntot 
bcbooïïijk getaï ber Sftodjic kerken toojben beteïient/ 
om baer toe beroet te toojben fonber bet arme boïk te 
belaften ban nieutoe temaken / bacr De oube tót fuiken p. 5dj. 
einöc geboutot jijn: ook bat ben tijt bed.aaifiacnbe 
IDintcr^ fuïifö niet tdc en ïaec. (Ce meer batonberfoe? 
kenöebcftcmmenÖcr<6emeintcn/ feer ïïïcin faïtoojs 
ben bebenben bet getaï ber geenre bie ban contrarie opi* 
nieu$ijn/ gdrjk ook aïreebe gijp Dccccn hebt kunnen 
opeutfijk merken/ bp ïjet obèL-bfctignt ban bde DjO' 
djïcn. Onber tocïke cenige 3511 bebouben geen 
pïiantcntJatboïijquebcbbenbe/ auöcrc bijf oft fefTc/ 

I en be reftefênbe in fecr kleinen getaïr. Ccn aeufcbouto foI. 164.. 
ban ben toèïken niet bebooïïijk en toaer / bataïïebe171-,7?< 
kerken / bier tot dben in getale jyn / fouben toojben 
belemmert tot grooten ongeriebc/ ïafïe cu ftofte öan 

Fo!. 170. 
171.172- 

p.56i. 
Num. 26. 

beeft gegebrn/ bat in fuiken gebaïïe gijp Dappcdijk b atibcre: IDaut ten ijuactften kemenbe / foafott 
metten gefebutte booj en Dooi be Jbtaöt f'chktj tegen : öe öe meuiiiigc bier ban Drcladigien toefen / bat fp eerft 
benuitbaït/ en te beïe beifcïietben pïaetfen bet bper ban n-ïicöeu mijn herren fouben berfekert toojben/ 
öaerinfïeekt. On toant tk u foo ouben ïirijg^-rnan en bat fp boöj aïtjjt fouben tnoegen bïijbcn genietende öé 
goeben ^ienace ban ben üjonink henne. ^>oo bope ik j Cenipefs bic fp fouben boutocu / anöerpfïüö eri fouben 
batbaennnebpugcengebjcktoefenenfaï/ toant foo fp bien koft niet toiïïen boen/ baer fp ter contrarie/ 
bcjre gbp bat niet en bebet / gbp fbuöt fïjnre .ïlBajefteit l toojbcnbe ben gegunt gcinaekte Cempïen / ber fdbeu 

Fol. 11.32 

alleenlijk genieten fulïen bp mauicre ban pjobifïe / tot^ 
| ter refoïude toe ban be Of neraïe Staten / beu toeïkcis 
j fp ben ganffdïjk cubertoojpem 
Extraóten uit een andere Requefte by dc felve tot gelijk p <^66. 

ken einde aen de felve ria de publikatié van den 3.Num. 27. 

Scptembris overgegeven. 

O Ot toaer onnioegeïijk’tboïktckunnmbegtijpm 
L1 in cenige befïcten pïaetfen befer .^tab/ obernnts be 
groote menigte bie u-ïïeöcc mijn Ijcercn kniïijk iö uttr 
ten oberbjengen ban b’ren en b’auöere Bdigie/ tor 
fenbc be onfc bijf oft feö maïen meer ban b’anbcre/Foi. jg#. 

eeneu grooten onbicnfï/cn u fcïben groot ongdijk boen. 
Extract uitten brieve gefonden uit Antwerpen aen den 

Admirael den zi. Junii 1567. byGafpar de Robles, 
Heere van Billy, wedergekeeit zijnde van den Ko- 
nink. 

Doorluchtige Heere, 

] Ij ben gifïrtm abont bier toeder-gekomen nit Mfc 
11 btik/ en nabien ik aibaer in ’t ïangc fïjnöcr JDajcfrcit 
bedjadt babbe ’t gene mu belaft toaö / beeft ï^j mp ber 
boïen/ bat tk ïjeiu tn gefcïjnftc fóude geben be nainen 
en toenamen ban aïïen btn genen bie ïjem gebient ïjab# 
ben/ eu aïfoa beS anberen bacgö fijn IDajefïcit baer ja in fornmigc kerken gene ban b’auderetocfcnbc. ^Oitotisr 
onber ïaö ben nacm ban utoer Oenabe/ ïjaööeikfeer 
goebe beguarmljcit om bem tefeggenaï’tgcneuOer 
nabe mp Ijabbe beboïen bp fijn memoriaeï / bet toeïk ik 
foo boïkomdijk bede / als ik utoer Oenaden «^ienacr 
Daer toe berbouömïicn. ^ijn IBajefïeit mp tooncube 
fcer goet gdaet ban contentcmente / ferbe mp / bat bp 
totijt aen utoerOenabe bad gemerkt/ bat gïjn ïjem 
foudt toefen een goet <Dienacr / en bat ïjb bein des 
grootdijk bedankte/ mp bebdenbc bat ik ’tfdbe iït bier 
bucgenutoa- Oaiaöe foude f eggen, 

ben bien foo fïaet te bnnerken bconbeguaembdtbc^ 
ttj$ / bie ben' fotibc bdetten ïjet bdmaken himöec 
fCempd^ booj ben IDinter. Ooit en $ tfe armocöc ben 
’t feïbe niet taeïatenöe: ^>p feggm ook bat ben niet 
betoijfenbeeenigegeboutoedc pïaetfen totte oeffeuinge 
ïjenber Beïigie/ ’t fdbe altrjf cojfake faï geben ban 
te toiïïen mebe genieten b’anbcf kerken aï$ te boren, 
OUï aï tnocijt men baer tegen feggen battet geen re? 
bene en toaer / bat ben Uatbolijqucn toerbe beuGmert 
beunen getooonïijïtfn öicnfï. ^oo moet men bacr 

L (O) teget* 
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F0I.134. 

MC- 

bie tjeii laten buutten niet mm rcdjté totten felben ïicc 
hen te {jebben ban b’anber. 

jfècn moet tocficïjt nemen bat men met te fret en be# 
ïaftc ecu <£$cmeinte aïreebe berarmt/ fimbcrïinge ben 
ïBintcr opten haï£ ttomenbe / te meer bic fonbiT nee# 
ruige fit en Uitrei hope baer toe beu ganfTchcniBintcr 
Uecft, <£n bat ten inmfïcn bic gerieft toorbe met ge? 
maeftte Hcrttcn / foubcu uicutoc te moeten boutocn / 
cp Dat bie bn be bcmianingen bei* prebfttanten in frii- 
ïttyïjcit morgen gehoubm toorDen / bcfttnbcr bate be 
ouöc Hcrttcn te boren hebben ïebig gefraen / en boorta# 
ïic toaerfchijuïtjtt nodj ïebigec batten fuïïen mits ben 
ttïemen treft bie men heeft torren gctooonlijttcn bicnft / 
top laten u oott bepeifen mijn petten / bat foo bejre 
men emmer benoDigt boort anbere iCcmpdcn te bom 
bjen ) bat men’tbottt Der fiïba’faï moeten aïtijt ïaten 
genieten / aï£ gemaeUt lüefeiibc bn Sjmi inet utocn 
eonfente t’fijnen eigen bofte/ DacrfnafênuattcenlijU 
lubben bat utocn ^crtoeeröigïjcbeu bdiebe ïjim bu ma* 
niere ban probi|ie renig begnamc getal ban ben ge# 

P- 568. jnaetttc Hcrttcn te bedreuen tot onbedjoubinge ïjeuöcr 
ïïdigie / öaer mebe gijn nodj Die Hatfjoltjic geenpfïus 
beradjtert aft berttoft en fult toorben. ïDant ter nac# 
fter betgaberinge ban be generale Staten op aïberfïcn 
tal tomben ; Mit$ ben todUcti fp u bibben in ben name 
<6obtè/ bat ntoe IDijsïjebm toiïïcn letten optc boor 
gaenbc en meer anbece rebenen bic lij fnïïen binben / 
biencnbefottengeninncnbribe/ totbooibed ban ber 
^tabt / en tot coutentemcutc ban eeneu tëgdijtten niet 
gepa’fijt nocl) ïjertneUUig toefenbe. (£toctmtt£ todttec 
gunfte gijn bebmben fultljcn aïïegabcu fcer gcncigt om 
udicöenaftijttcbragcnfcccgetoiïïigeen gebtierige on# 
bfi'öaingïjnü. 

Nmn-;7< Verfekerde Wacrfchouwingen; 

p\ %ttct mea* ban nöotlijU té/ bat be iffcrctt ï)tm 
L J Uacft refolberen en ter herten nemen be fatten ban 
öefer beruetten in bcnj^ebcrlanbc/hebbcnbe be berpttei)# 

Foi. 28.29. te Abelen en be <6minute groot mi^bertroutoen/ aen# 
iyi. 177. ^aer igoogljeit en ben <£ödcu/ fïenbebatfcboor 

tomben Ijebbrn biberfdic oplichtingen ban boltt ban 
horlogen / foo in <©uitfcl)ïant / in anbrrc pïaetfcn / 
aï£ in befe jftcDerïanbcn5 Óott ujaber gebacn feltcre 
pubïiUaticn/ berbraepingen / bonDcncubreigcmcnten 
tegen be boorft. bontgenoten en bic ban ber iftdigien / 
aïj? te b?uefteïc / |©ecïjden / ürkm Oeugeneenan# 
bere plaetfcn / be tocliie jijn geheel guaet en bircctcïijtt 
contrarie Den accoo.rbe en gdocftcnilTr gebacn bp ben 
|)ccren / baer Door fp bcrfdierDcn / Dat be tegenpartpe 
jfjaee niet fterlt en foube matten / nodj iet attempteren/ 
bat tegen hetgefdjrifte foube toefen tetter tijt bat bu 
fijne JïSajcfteit gerefolbeert foube toeftn. bn aïfoo ben 
böcibom met be Itooplieben en alle b’anbcrc bemciiu 
te bie ber ïieïigien toegrDacn 51111 / ften be bobcngcriicci 
öcboorftcïïen/ en Dat fp berftaen be Uoemftebc^ïlios 
nintté met getodt / foo fuïïen De bbde moegen uitten 
3lanbcbcrrrdti.*cn/ niet tod toilicnbc toeberftaen ben 
UaninU / nocl) fijne Uoemfte bdettni / Ijet toeïU ccnm 
giiaben naboïg foube bcrootfaUcn / toant be Hoopman 
en fal gceusjiito toiïïcn achterlaten ban te balgen / bic# 
feube be furie bes HomiiUj» / toant bic toeg sijnbc fal 
ïjet bemcintc ooit boïgen / ïjet todlt fu niet boen en 
fuïïen fonber groote ongcregeltljcit ban rooberijen en 
bloetftortingc in rcfpcetc ban be geeftdijUe en lange 
Cabbaert^. bn fuïïen ban moegcïrjtt bmben eenigen 
anberen mibbde en alïianticn (bic moegdijttcu beleit 
toojbeu meer ban men meint) oinmc toeber te ftaen be 
furie Drs liouiitïïs: toant men is berfettert bat fijne 
.IBajefteit Ijcm fal toiïïcn torenen ban befe bcranberin# 
ge bic in fijn 3Iant gcfcfjiet \$! en binben oorfalte omme 
te benemen be,d fdfé> fijn? Hants cnbe 0ribilegien / 
omme ban Ijet bottr ban Dien in fiilhc beerïijUc flabernpc 
te brengm / gclijU bic ban 4ftapeï£ / JBttaucn en anbc# 
re3lanbcn: ïjet toclii een bintt foube toefen ban Ijerter 
bertccringm. IDacromme / ombatbcrljnctmodjten 
toorbeu be boben - gerucröc ougcbaïïen / nooteïnlt 
batbelOecrcnljuubebboir boen fultt.s aïë boben. <Cn 
als ban (jen Ijebbenbc berUlaert/ aïïebeConfiftorien 

bat Ijim beboïeu fal toëcbcn. ^>at öoejiDc fuïïen be 
Zeereu grooren bienfi boen ben Honmtt en ben ©aber# 
lanbe/ en fuïïen onfïerffeïtjïte ccre en acljtinge getorn# 
nen. 

Extraólcn. uit feker Difcours. P* 57b 
Niun.27. 

p. 570. 

c Cn icgclijU tocet be plaUUateu bie gemaeUt 5fjn op 
L ft feit ban ber ïMgicn ban ober 25. óft 30.3aren / 
oott be erpïoietcn en erecuticn bie ’ernagebolgtstjn/ 
en (joc battet al gebacn en gefcljiet i^ getoeeft ter goebee 
meiniugen / omme uit te roeijen ben genen bie toeber- 
fciben ber lioomfcljer Heetten. ^00 i^ ft nocljtan^ bat foI. 134 
b’ejcpericntie onj? leert / bat be boot ban be gene/ bic kr¬ 
uien om gelijtte fatte gepcrfecutecrt heeft/ heeft gebient 
boor fuet / omme te boen optoaffen en bermeerberen 
het getalber feïber. 3Baer ban top gene anbere rebenen 
en fonben ttunnen gegeben/ ban/ bettennenbe onfe 
ttïeinc / leege en bertoojpene conbitie / top het al ge# 
bïagcn totten hoogen en ongronbelijtten berborgenthe# 
ben<r3obtë/ en fijne ceutoige booifienigheit / hoe oft 
toat baer ban 5P/ be fatten ban ber ïieïigien/ 5ijnfoo 
topt gettomen / bat ïjcben^-baegé / het getal ban be 
gene bie bclijbcniffe boen ban ber nieutoer noch ttomen 
ingettjttgetoichte/ tegen be Hatljolijtt^fdje / hettoeïtt 
heeft hun onlantt^ berfiotit/ te ttomen in openbare 
bergaberingen/ ja in toapenen/ tegen be pïattttaten Foi.if.tot 
ban fijne lliajcftcit/ berbobt ban hare ïfoogheit en ban 27. 
ben BXagiftrare; ömmejjet toeïtte te remebieren be 
Cbden hun guijtenbe al^ getroutoe ©aflaïen / hebben P- 5Z1* 
füïtts ijuu bebuoir gebacn Door fultte^eDcputeerbc Dat 
fp baer ban toaafdjouben Ijarc l^oogljcit / en becfoctj# 
ten terftont bdjoorlijtte probifie boor ben bienfi ban ben 
Honintt/ rtiflc en gemeinc toelbaêrt ban ben HanDe/ 
fjare l^oogheit / acht nemenbe op ben noot be£ ïïant^ Foi. 166, 
en mitë anbere rechtbeerbige en feer noöteïtjtte bcbach# v** 
tingen: heeft toegeïatenbpmaniere ban oogïuittinge/ '9' 
bat be ©jebittatien fonben gebacn toorben / onber hare 
befdjermeniffe / en ban bie ban be ©egcerber^ en SBa# 
gifiratenbanbepaetfen/ aïleenïijtt/ baer bie te boren 
gebacn habben getoeeft totter tijt / bat bp be OBeneraïe 
Jbtaten / tocttclijtten bergabert toefenbe / anbecpfiii^ 
foube 5ijn georDmeert. dlftacr alfoo alle groote beran# 
beringen ban |5cline / genomen bat fu alïeeuïrjtten 
maer boor ccncn tijt tocgeïaten toaren / 5ijti gemein# 
ïijtt bafcïfchapt met Qngefcïjitttheöen; Hïfoo ft oott 
met beft todatingc gefdjiet ié / toant ober-aï/ foo tod 
in be^êteben afê opbc©dben/ begonft men terftont 
te fpretten / bah toapenen en te ftaen / toiïïenbe eltt 
houben ftamc fijne ïidigie: ja eemge toefenbe beban# 
gen met cencn onbcDacijten püre / hebben ïjen ontoij# 
feïijtt berboorbert/ aftebretteh/ en toojpcnbeS5eettP:573» 
Den en ©utaren in Diüerfdje plaetfen. 3|n fummaben 
iètaet ban ben lanbe toa^ aï£ boen in fuïtte benautheit 
gettomen / Dattcrniemantentoop ijn en toad beban# 
gen met een iiittcrfte brefe en achteröentten ban fijn 
ïeben/ en toapnibe hm te toijïe een iegeïtjtt in Ijacfte / Foi. 164. 
fonber fettcrlijlto te toeten toaeromme/ noch toienfp 
boor bpant hebben. Cen ftïbni tijöe hebben utoe <©c# 
nabe toacracljtcïijtt bettent De pïaetfc / toacr ninc <©ob 
Ijungeftelchabbe/ en ben ïaft bie hun beboïen toaö/ 
als ft) Ijuu als Doen gingen binben / in be guartierenal 
baer hun öodjt/ bat fjare tcgentooorbigljeben meeft 
ban boenc toaren / omme te ftiffen befe beroerten. (&m 
ttomen en bebeïe banbentodtten/ toerben terftont be 
toapenen afgeleit / en heeft een iegeïijtt getoiïïiglijft 
Ijimbcrectgeboben te boenc en achterboïgen het gene 
hen beboïen foube toorben/ boïgenbe ben tooorbe oBobé/ 
en ben accoorbe gemacttt tuffthen hare ^oogljeit en De 
(©ebepiiteerbe ban beu Abelen / fultt^ bat boor utoen 
mibbcïe/ men begonfte te fien hertoaftën be rufte en Dc 
b’ebc binnen ben lanbe/ be^am-toertterö hun toe# 
beromme fteïïen te toertten eii ben Hoopman^ hanbd 
toröeromme floreren / gdrjtt te boren. £)et toeïtte on^ 
Ijope gaf/ ban boortane geruftdijtter tefteben aï^ oit p. 574. 
te boren onber be onberbanigheitban <6obt / ban ben 
Honintt en be .Jlftagiftraten / <i3oöe beurgaen^ ban# 
ttenbe / m utoe <6enaöe boor toienö mibbeïe en 

oprechten 
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i *68. optccïjten raebt top on£ bonöen berïoft ban foo gtoote 
gefcïjapene eïenbcn en miferien/ maectopentjaööen 
nautorïpg beginnen te fmaïien bit goct geluk / aï£ 
top gctoaec jijn getootoen / boa: bibetfcïjc toaetfcpu; 
toingen bie ons getroutoeïrjken gebaen jijngetoeeft/ 

Poi 217. bat alïe utoe goebe baben / baet Dooi top en onfe Nako; 
--18.219. nici^ aïttjt^ betuigen fuïien/ Dat befe Hanbenljebbcn 

gep?eferbeett gctoeefl/3ijn bcrkeert genomen en bcbutt/ 
ja bat eenige Ijouben en beröiacijen tot onbienflc / be 
grootc tocïbaben bp u geöaen/ enommcopentlijk te 
(eggen / bat ten le'fïen noclj utoe <8cnabe noclj be €>n; 
Detfatcn ban fijn jiDajcfïeit en fuïïen Ijcn niet genoeg 
bcrfekert in befe Hanöen binöen / maet bat top alïe 
opgeboct eri onbetïjouben 51JU / ban een onfekere en 
porie Ijópc. „ , 

^lïe torifte bcrb?acpiugcn gekomen tocfenbe ter ke w 
Foi. i22. niffen ban be gcmcnite i£ baet uit in ’t bétte toaffcnbe 
12J.124. een fnïftópgenbe mipbertroutoen / Dart ban alïcing; 

bené berooifackt is eenc fonbetïinge bpantf'rijap/ b’ccn 
tegen£ b’anbec / fulkp battet ten ïcflen niet anber£ en 

pag.575.fai gebleken / ban be feïbe te toerke te fïeïïen/ aïfoo 
Dat De iiatïjoiijkfcïje ïjen geensfus bmöcnbe bcrfekert / 
maetbeutgaenpinmipbcrttóutoei! tegen bie ban ber 
luentoct Religiën/ en fp tegen be ïtatljoïijkfcïje / iS 
fehet bat ten etempri ban onfe Nabucren baet ban faï 
onberljucöeïrjk balgen een Oorlog inteflin. 

5Ée faken en 51311 noclj foo niet/ <£obc lof/ bat top 
baetotn fonben baken intoanïjopen/ bcïjouöcïrjköat 
utoe «JBenaöc. on£ be bant Ijouben: baet jijn eigene en 
beceibc mibörien om Ijct al om te fïootcn/ alp oft be 
goebe gekefte ban utoeBcnabetoarc/ ïjet torike top 
nocï)tar$ ootmoeöelijken laten tot correctie; 25ibben; 
be niet te min inbien fn bie goetbinben ïjarc ïfoogljeit 
te toiïïcn bectoonen Ijet gene bat boben gefcitig/ en 
jkaer te kennen te geben be bicefe [ baet inne be perijke; 
len/ baet ban top on£ geboden oberbaken/ ontboen 
ballen en Ijact te bibben in ben natne ban on£ allen / 
Dat be ©löiuanticn / JDjobiflcn en $oïicic onïailkS ge; 
maekt in 23:abant / Blaenberen en Coutncfló / öooz 
utoe Benabc toctbcn acïjtcrboïgt en onbetljouben baii 
punct te puntte/ foo tori in beboozfrijicbcn'ilanöcn / 
alp aï-omme eibers in bit Ncbecïaht op bctbeuite ban 

1344 gtoote fltaffingc tegen De «ÖbcrttebcrS / niet toelaten 
p 576. öc battet iet tet contracten gebaen oft geattentertt 

tombe bircctcïijk noclj inöirccteïija tottee tfjt / öatbp 
be generale Staten / toettcïijken betgabett tocfenbe / 
anbcró fal toefen groiöinerct / tot befen einbe töeïateii; 
be alle bcifckctingcn / rccipioke en brljcojlijkc / tot 
torike Staten ton ons4 in en obet-al onbertooipcn. ©ok 
Datijarelpoagïjcitgcïicbc te bertoonm aen fijne JBa; 
jefleit/ eri bet fclbcr te bibben bat ïjp in befe Hanöcn 
niet en tok komen met macïjte / omme fijne <0nöcrfa; 
ten te ïjanbeïen als bpanben en toeberfpannigc/ ge 
mérkt fp ïjem beïooben ootmoebige en grijeele onberba; 
nigljeit; bat ook be «generale Staten baet en tufTrijeu 
móegentoojben/ foo ïjacff als ’t moegelijken iS / toet; 
trirjken Op ben anbeten geroepen en betgabett / als 
tocfenbe aïïeenïtjk ben eenigenmibbeï baet booj Ijet al 
faï moegen toetben geflifï en geffilt in goebe <0otöcn ter 
koemfïc ban fijne Jl^ajefleit / en foo bejtc Ijëtite ïfoog; 
Ijeit naet be feïbe foo tecljtbeetbige en oprceljte bettoo 
ningen niet en faï tolken Ijooten / foo bibben top utoe 
<ëenabe bat fp Degene tolken toefen/ bie ïjrt gene öc£ 
boojfj. ié fijne Btojefleit toikeu bectoonen / en bet; 
toacljtenbe fijne anttoooibe bat booj utoe^iictoriteit 

p *77 beièenctaïe Staten moegen toetben geroepen berga 
öett en geïjouben / en bat Ijet bookcljjcbcn pjobiflon; 
naeï Éccoojt en ©oïicie baet naet gcbolgt en gemarkt / 
bp utoe <0enabe mag onbetbtekeïijk toetben acïjtct; 
böïgt en onbetljouben boofallc befe 3tanben. (0nO ge; 
biebenbe u-ïieben onbetbanig te toefen/ en te bieuen 
metïijfengoet/ inenobet-aï baet gfjp ons ban boen 
fuïtljebben/ ja booibcte öatt onfe maeïjt faï kunnen 
fltekken. Ijfettoelkboenbe/ fuïbp Ijet Sant Oefcljet; 
men/ banakecïenben/ bctbjukktugen/ enmiffcljien 
te boben gacnbe bie ban onfe jfrabneren / be tocïkc 
anbet^fïnO toojöcn beteet / en 5tjn als beetbig, loet 
toeïke u-ïieöen ook fal Dienen boo? eenen onfierffeïijken 
lof en glorie / en onO en onfe Nakomelingen bod? een 
eeutoige betbinteniffe ten öienfie ban utoe <6enabe. 

De Commiffie gegeven den Adtrarael om Doornik te 
killen. p. 578. 

By den Koninh , Num. 28. 

Nfen iieben en gettotttoen ben^eete banlBoul^Foi. 164. 
v baiS /^taötljouDctc pan onfen riaflecïe en 23aiï; 2 ïo, 
ïaige ban <Döo:uik en ban Caucnefïs/ inögeïïjlis ben 
ï?ccre ban 23cauboit / liiapitein ban een ©ehbcï Doet- 
knccïjtcn jcgcntooojbriijk (Satmfoen Ijoubenbe in ben 
felbcn ïiafrecle / en bilt jpjoboefren/ <Dcftocmucn / 
.fDcijcre en Jicïjcpcncu onfet ^tabt ban ^Doornik / en 
aïïni anbeten onfen tlrcljtcren / ODjficicten/ JDet!)ou; 
beten en önöcrfatcn ban bet 25aikaigen en platten 
Haube ban doornik en ®outnefl^ bien’t feïbe aen« 
gaen faï/ en befe jcgcntoootöigc getoent fuken tooiben/ 
^aluit. $ïfoo onfe fcet liebc en getcoutoe Ncbe/ tlibbet 
ban onfe <llb?D?e/ï!5act/ïliamcrïmk en ^lömiracï genctaeï 
ban bet 2ee/ ©cete Nïjiïip? ban B'ontmoteuci/ <23:abe 
ban ifoojne/ bp ïafle ban onfe fcet liebc en feet beminbe 
^nflëtc be ïjertoginne ban panne cn^ïaifanee boo? 
on^föcgcntë’ en <éoubcrnante in onfen SLanöcn ban 
ïjcrtoaett^-obet/ jcgentooojbclijk teifl na onfe boojfj. 
.^tabtban^oojnik/ om ban onfen toegeu aïbaet tep. 579; 
berflene en ordre te ftellen, foo wel op ’t bewaren, 
verfekeren en befehermen van onfen voorfchrevcp Ka- 
fteeleen Stede van Doornik, ulsom te ftillen deonru- 
Iten en opmeren aldaer jegenwoördelijk zijnde , en 
inOgeïtjkö ook tot Directie ban ake faken / bienenbe tot 
onfen Dienfle en tot toeïbarcn/ tufle en ecnigljeit ban 
bet bootfj. ^jtaöt en platten 'Haube rontomme. <£n 
fjet grooteïyk raekt onfen boojfj. bicnfl/ bat ïjp geaeïjt 
en geobebieert tooit in aïïc’t gene bat ban noobefaï 
toefen tot boïboeningc ban fijnen booifj. ïafle. èoo is’t 
bat top ti en eiken ban u befnnba-c foo brie ïjcin aen; 
gact / ontbieboi / beïaflen en erpieffeïijk bebeïen / bat 
gijp onfen boc?fcljiebcn Nebe ben <6?abe ban l^oopie / 
als Superintendent van den voorlcbreven Kafteele, 
Stadt en Lande van Doornik enTournefis, gel)00?« 
faem jijt in alle ’’t gene bat Ijp u fal bebeïtn tot onfen 
bienfle/. betoactniffe / betfëketiuge en bcfcljetminge 
ban ben boojfcljiebcn ïiaflecïe en $>tabt / ncbetleggiu; 
ge bet booifcïjieben ontiifïen / toribaren/ tufle en ee; 
nigljeit bet booifcljiebm $>tabt en platten Haube tont; 
om/ gcöuercnöc ben tfjt bat ïjp aïbaet toefen faï / en 
baet en boben / bat gijp Ijcm betoijfï alïe ecte / en boet p. 5Som¬ 
alië ïjuïpc en bpfïant tot betere boïboeningc ban fijnen 
booifj. ïafle fonbet eenige toeigetinge / tegcnfeggeli oft 
ftoarigpeit/ toauton^ aïfoo belieft. 43egebcn in onfet 
j^tabt uauS3?ucfffï/ onDet onfen roiktc-jegri Ijiet ge; 
bznkt in pïakkatc ben negen en ttoinngfïen ban €>igft 
iii ben 3fate 1566. lönbetflout gcfeljjcbeu / 23p ben 
ïtonink/ engetekent/ D’overloepe. 

ExtraÖen uit de blijde inkomke den Hertoogdom van Num. 29. 

Brabant ia voor-tijden by hueren Lants-heeren 
verleent, en by Keifer Karei de vijffte geconfirmeert, 
en by Philips lijnen Sone, Konink van Spaengien, 
folcmnelijkbelworen in Jtjaer 1549. En aengaende 
den, anderen Artikulen der felver , in der verant- 
woordinge verhaek, is men hem gedragende tot’t ge¬ 
ne isgevuegt in dejuftificatie des Graven vanHoog- 
ftraten, aengaende den Privilegiën. 

V. ] figcm / bat top onörrïjouöcn fuïïen feben toeerbige p. 581,. 
i petfoneu / baet af b’een Canceïïiet en ^cgcïccrc Foiyi. tor 

toefen fal / gebooten ban onfe booifj. Hanbeban 23ia;6l- 
bant/ en kunnenbe biie Caïen/ te toeten / Hatijii/ 
iDalfcïj / en <Duitfclj. llbie toelke onfcnbooifeljiebcn 
èegeïe betoaten faï. <£nt be bier geboren / tooouenbe 
en gegoeit in onfen booifcEjiebcn Hanbe ban 25?abant / 
oft bie 23acntoetflammen / in onfen boenfj. Hanbc 
ban 23iabant ban ïjacts frifs/ oft ban ïf outoeïijk^ toe; 
gen bcfltteU / en bie anbece ttoce ban onjent lücgen ban 
onfen tlabc fulkO als onsgainrgcnfaï/ kunncjibebie 
<S>uitfcïje(Caïe: met toelken febene/en anberc nu jegen; 
toooibeïrjkcn baet toe gebuegt jijnbe/ oft bie gene Die in 
toekómenben tijbe onO geïiebenfal totten felbcn ïlabe 
te bucgen: top oft onfe «Bonbetneat oft <6oubernante 
genctaeï faken boen ïjanöeïcn en bebiijben alle faken 
ban ben felbcn Hanberr en 3ingefctene bes feïfs bet rit; 
ftitien aengaenbe/en’t gene öc^ baet af öeprnöètcnöe is/ 
Ijet toare ban piobifen/oiöinatiS ban jinflitien oft ban 

(O) 2 flatnï; 



Tol. iyi. 
ij2. i;j 

lo8 Byvoegfel van Authent. Stukken, 
i f68. fïatuiten/ pïahhatcn / ebicten/ ordonnantiën / bcbe- 

ten t oft anderSfïnS Du Badc m adörjfe ban Den fcïben / 
cn den boo2ffb2cbni23rabantfcbmBaDc/ fonDer Ijcn 

pag.^Sz. DuicmanOeDaerinnecraigbeletoft ftoaerniffcgeDacn 
te moegen tooiDen / nocï) Dat fp Dan: af tot iemantS 
oiöinantie fïacn fuïïen / Dan ban ons oft onfen <6ou= 
bënieur / oft Ooubernante genetaeï. Cn fuïïen aïïc_ De 
gene Die onfc oft onfa* .jBahomeïingen / BaDcn oft^cj 
crctanfén 31)11 fuïïen/ eer fu Den ban Deuren BaetfcDap* 
pc oft Opci'cn onDertotnbcn fuïïen nioegen / Dy fuïïien 
Duïbe/ troutoc cn eeDt/ aïs fp ons oft onfen nahome# 
ïïngen geDaen fuïïen Dcbben: Onfen Dnjc Staten / tot 
011S genieinS 'ilants Defoef/ geïoben cn toefeggen/ Dat 
fn nemincnnccr Daer Dy oft Dacr ober hamen cn fuïïen / 
üïïebai fcïjnjben/ tehenen/ nocïjbe3egeïcn/ Daer cc; 
nigc banonfenHanDcn/ £>tcDcn/ floten/ tlieDen/ 
Bentcn/ oft ï)ecrïijM)cDcn / te llDater oft te llatibe / 
in DccS fïjDc oft in gccnS f )Dc Der JBafe ïïggcnDe / ber? 
f‘et / Dcïecut/ bcrhocljt / bccbrccmt/bcrhort/bcfteacrt/ 
noch eenigfïnS Dehommert / toeg-gegebm/ oft qnijt- 
gefcIpuDcn fuïïen tooiDcn in eentger manieren / ïjtt cn 
3y Dy confcnte Der Djije sbtatrn boo2f3. Cn Debint men/ 
bat if)ier tegen eenige oufe ttarts-ïïebcn / J>egcïcrcn oft 
^ecrctariftn / in Daten Bade / Officicn/ oft Dicnfïc / 
Dem misDioege oft nn'Sgcepe/ Die fuïïen top daer af 
co2tigeren/ by Badc Der Cdeïcri en gdeDen J&tedcn ons 
boo2f3. Hantp ban Brabant / oft ban Den mceficnöecï 
ban Den. 

X. 5Etmi/ Dat onfen ïlaneeïïier en Huiden ban Den 
Badc/ ^ecrefarïfen / Die ïicöcn ban Dcc Beïten-bamtr 
in 252abant/ en Uïcrhcn / O2offatcn / IDacantmec# 
fiere / IBottnnreftere / en aïïc anDerc Die eenige grootc 
2ttiibacï)tcn oft Officicn Dcbben: Cn DeSgelijïiS mcDc 
aïïc Officieren / op ’t pïat llant gefeten: Cu ooft Die 
25urgcmceflcrcn cn ^rijepmen ban onfen Steden / en 
aïïe anDerc Die ^fuflitic en Bccbt Doen oft buereri / ban 
ons oft ban onfen ©afaïïcn toegen / ftoecrcn fuïïen ten 
ïgïriïtgen/ Dat fy Defe onfc 23!i)öe 31nhomfïe fuïïen om 
DcrDouDcn in aïïen Daren pnneten/ foobejreaïS’teï; 
hen ban ben acngaët/ fonDcrEracrtegcntehomerioft 
te Doeue met raDc oft met DaDe / in ceniger manieren. 

XXVII. 3Jtem / Dat men niemant bedragen en faï / 

P- 383. 

Fol.71. tot 

57* 

p. 384. 
Fol.41.41 

ïol. 117. 
118. 

p.385. 

noeD bedragen moegen / Dat Dem ontfiaDe DoenfouDe 
morgen ban qnrffïïrc noeD ban Dootfïage / inDieii JP 
Dem Der toanljnt getroofien De2re / cn tot fïjnber ont= 
fcDuït homen bJiïïe / tottee tgt toe / Dat (jy öerbjonnen 
3U: 23cDouDtÏ!jh Dat D’^fficicr ban Der pïactfen / Den 
fëïbrn faï moegen appieDenberen / cn Dcitdcn in Der 
gebanhenïffe / en Die goeben ban Den fcïben DouDen in 
betoaerDcr hant/ cn tegen Den fcïben ptoeeDcren tot Dif- 
finitiben / Dettoare ban conDcmnaticn oft abfoïutieu. 

XXXVIII. 5Jtnn / Dat ooh mcDc booïtanc onfc 
en onfer fmaïc l)eercn / 3/mbucDtercn / öecDtercn 
cn ilcntmccflercii / particuïicrcn ban binnen onfen 
3LanDe ban 23?abant boo2f3. geboren fuïïen moeten 
3!jn/ fonDcr Dat fy fuïïen moegen Doen/ oftïatenbc= 
Dienen./ Die boo2f3. Deuc-ïteDcr offieien/ met oft by ^ 
nige liitïanDerS I ban luat guaïimt Dat fy fouDcn nioc^ 
gen 5ijn. Cn bcSgcïijh^ fuïïen coh Die ïtafieïïeinen ban 
onfen èïotcn Des boo2f5. onS liantS ban 23?abant/ 31311 
geboren 232abauDerS/ Det en trare Dat fy f rammen in 
Den felben onfen 'ilanöc befaten ban Deur fcïfé oft ban 
DoubjeïïjhS toegen. 

X LI. ‘fjtcin / Dat ton onfc Dngbacrdcn / Die ton 
boortanc onfc Staten en ïtanüc bau 23?abant en ban 
<ébënnafc befcD2ijbcn fuïïen / aïtijt beertDicn Dagen 
booi Dm Dag Dat Die Dagbacrt gcDouDen faï tooien/ 
onfcboo2f3. Staten cn 3lauDe fuïïen Doen befcïjtijbcn / 
Det en 311 bat Die fahen (Dacromme top Die DagbacrDcu 
DouDen ’toouDen) groote ïjaefic DeifcDten om onthom? 
inert te tooiDcnc: en Dat top Die DagbacrDen fuïïm 
Doen ïeggen tot fuïher gclcgciiDêr pïactfen binnen onfen 
3fanDe ban 252abant/ Daer onfc boo?f?. Staten binlijh 
cn onbefotgt homenDe 31311 en hecreit nioegen. Cn Dat 
ccncn iegcïijhcn ban Den pieïateu / 25acnroetfTen / 
CDeïe / ^tcDcn / cn BinDeDeu / onfer booift. 3lauDcn 
ban SSiabant en ban Ctorrmafc / ‘0002 01 iS oft eï£* 
toaert/ Dacr Dat beDooit / tefamenoftbefoiiDcr/ Ijem 
ren ïafi fuïïen moegen feggen oft opDoen/ en Daec ineDe 
gefïam/ fonDer eenige inDignatie oft ba'boïg ban ond 
oft ban ianaiiDm auDcrS öacc af te gehnjgene/ en 

fonDer Dacromme ban ons toeDerfien te tootDene in ee* 1568, 
niger togS. Cu oft Den oft eenige ban Deïi Dacromme 
ban iemanDen iet toeDerbocce / Dat geïoben ton te nc* 
men acn DeS geenS oft Der geciire / Die Dat Doen 'fuïïen / 
ïtjf en goet fonDcr berDiag. 

Li V. 3tem/ Dat men bcdjtanc niematiDengenem. 
41-,42- >r. 
ji< ƒ;■ j6. 

bjpDeDen ban^teDen oft aiiDefSfïnS DebbenDe onDcr 
011S/ noeïj ©afaïïcn / en faï moegen aentafien nocï) 
bangen/ Die ter goeDer name enfamefiaet/ D’C^ffu 
cicc ban Der pïactfen en faï eerfiboïhomm informatie 
genomen Debbcn ban Da* fufpiciën / Daerommc Dn Dien 
aentafien en bangen fouDe toilïcn. Cn Dat men nie¬ 
mant ter feDerper eraminatim cn faï moegen freïïcn oft 
pijnen / D’^fficier en faï fijn informatie Den ïDct-Dom 
Deren bait Der pïactfen getoont Debben / en Dp en 5p 
met botinïfTe ban Der ï0et-DouDerm Daec toe getoefm / 
Det en toare ban crime gcpribiïegieert / en Daer af Die 
lI3et-ï)cuDeren ban Den ^tcDen / oft ban Den pïatten p- 386. 
3lanDe/ geen henniffe en fouDe beDoorm te Dcbben; 
iXXiec Dacr af Die henniffe / on£ oft onfen boorf5. tiaDc 
fouDe toebeDooren. 

L VI. 3tmi / Dat men geen WbDpen / ^Maturen Fol 
oft digniteiten ban önfeh 3LanDe ban Brabant / ban 27.” 
nu boortane in commenDen en faï geben/ Doen oft la¬ 
ten geben in geetiDec manieren. Cn Dat top aïïe neers 
fïigbdt fuïïen Doen om reductie te gehrijgeti cn te heb? 
ben acil Den fioeï ban ttome ban Der Itnnatni ban aïïen 
liïoifieren en <Öodts-ljutfen bic baer inne beftoaert 
nioegen 5ijn oft fouDenmoegnitoordcn/ meer Dan fp 
Dier booitijtS Dcbben bcftoacrtgetoccfi. 23eï)ouDeïïjh 
Dat Die $rcïatcn / 45oDtS-Duifen en l^ïoofieren boo2f5. 
Die hofïcn / beDoebeiiDe totter feïbcr rcDuctien / fuïïen 
betalen enfiïcneren. 

tóf 

Extraften fan der tweeder additiengeordineertenge- 
ftatueert by Keifer Karei de vijfde, anno 1313. toe¬ 
ter voorfz. blijder Inkoemfte. 

III. t Ceni / Dat D’dnDerfaten onfeS boorr3. Hant^foI lo tot 
1 ban Brabant in Den S3iffcDopDomme ban Hiïïhe J,7 _o 

en ilamerijhe buiten Den fcïben ttanDe ban 23rabant p‘5 7* 
geïegen boo2 ’t deeficïtjhe dcrichte niet en fuïïen moe^ 
gen toorDm betogen ban Deuren peefonen öff goeDen 
Die in onfen boorfciDen 3LanDe ban Brabant geïegen 
oft gefeten 53311: .fBaer Dat Die in De dccfieïbhe ï^oben 
Der feïbcr SifTcDoppcn binnen ben ItanDe ban 25ra- 
bantgcfieït/ getogen fuïïen toorDcn teificcDte/ aïfoo 
ïange aïS De feïbc «öcefrcïtjhc ï)obm in Den fcïben onfen 
HaiiDc ban 23rabaut liggen fuïïen; Cn Dat De feïbe 
deeflcïDïïeöccDterenmacr henniffe nemen eti fuïïen 
ban Drie fahen / fonDer meer / te toetene / ban Die 
tocerben oft ontoecrDen ban Ccflamcntcn / ban^om 
tocïïjhfe boortoaerben/ en ban gceftcïfjïio gcaömortifL 
feerbe gocDm / en niet booiDere. 

XVI. 3:tem / Dat onfen dioffaat ban Brabant/f0i. 7,.p. 
JDiebofl DeS IBarcfcDauïr / IDarantmeefla / JBout^ h- 
mcefra* / oft anDerc gene aentafien oft crpïoictcnbim 
ncn onfen <§>tcDcn ban 23r^baftt / cn fuïïen nioegen 
noeD beDoorm te Doenc/ Dan geïtjh fp naecinhouDett 
Deurer inftruetien en out Derïiomcn / getooonïgh 5gn / 
beDoorm en bermoegen te Docne. dntbicDen Daerotos 
me cn bebeïm Den boorgmocniDen Itonccïïier en ïuiDén 
ban onfen itaDe/ en itehmingen tn SSiabant / Diep.588. 
dioflatcn ban 23rabant / IBetjere ban tLoebene / 
Umptman ban 232tïef]eï / ^cDoutct ban ^uttorrpm/ 
IBarhgrcbc DeS Ilants ban Der Bijen / Jicljoutct ban 
’S l^ertogenboffcDe / en aïïe anDerc onfc en Der fmaeïre 
^ceren BieDtecen / 31uflicicren / Officieren / diena^ 
ren en OnDerfaten / Dim Dat acngaen oft aenrnercn 
mag / Deuren ^tcDeDoiiDercn / en eïïien ban Den bt* 
fonbere/ foo Den toebeDooren faï/ Dat fp DiëSSorge* 
ren en 3ngcfctenen Der èteben / BrpDeibën / en dor- 
pen onS boorfciDen ïïantS ban Brabant / en eïhm ban 
Den befoiiDcre / foo berre cencn Degcïijïien ban Dm Dat 
aengact/ DoenïatcnengcDoogenban öefcr onfer gra^ 
tic/ octcotje/ cn flatuitcn/ mitSgaDerS ban Den puncten 
en ^rtihuïcn boor berhaeït / m ban aïïen Den inDouDc- 
ne ban Dien/ in Der uucgen en manieren/ geïijhDat 
Dier boot gefcDrebm flaet/ ruflcïijh / brcbclgh / en 
boïhomeïijh / genieten en gebruihm / fonDer Den te 
Doene oft laten gefcDicDm emig DinDer / ïetfeï oft moei* 
jentffe ter contrarien. XBatit onS aïfoo belieft geDam te 

Deïï' 
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Tot de Hiftorie van P. Bor. ïö$ 
1568. ïjebbnie. <Cn örö t’oójïïonöen ïjebben tujj ïjt'ec acne 

Doen Ongeil onfen Segdc/ gegeben m onfer £>tabt 
pag.c8o. ban 25?uggc/ ben rrbj.bag Dcc tnaent ban ?tp?iïïe. 

3in ’t fSaec ons Ifeeren / in. 'D. £B. 

Wum. 30. Extri&en uit die Conftitutien van der Oorden van den 
gulden Vliefe, gemaekt en geordineert, by hoger 
memorien Hertoge Philips, den 27 Novemb. Anno 

. -1+31. Aengaende den anderen Artikulen, foo van 
den Statuten , als Additien des Keifers Kareis in der 
verantwoordinge boven geruert, is men hem gedra¬ 
gende tot ’t gene daer af gevuegt is, in de Juftificatie 
des Graven van Hoogftraten. 

19. I (€cm / öe£ anberen baeg£ na be booifcïj^cben foletm 
1 nitei t fuïïcn het l|ooft cn bc rubbers ban ber <©o?bcn/ 

Sd/lï’morgenbeginnen/ mbim’tïjiin belieft/ heucïiapit* 
44’49'.50.'tel/ ominc te fjaubeïen bc faïïenbanber#o?bai/ in 
si-s4- fullte pïactfe als bp ljeti)ooft berojbinccrt fal toefen. 

IBaec aengaenbe be beuren en rtgrcctien ban be Hito 
bers ban ber <!3o:beu / bie fuïïcn gebaen tooibcn inbc 
ïiïapitrdai ban ber herben / albaer ben <6obt£bicnfi 

p. 5:90. gebaen fal 31311 getoeefi / foo bcjrc ïjet dapittd bacr toe 
bequacm 3p / en inbien niet ter pïaetfen bacr ben ïfoof; 

' bc geïieben fal/ tot toeïber pïaetfen bacr men beboo^ 
feibe beuren en cojccctidi boen fal/ fuïlen het^oofc/ 
beHibbcrg en Officiers ban ber #o:ben acn fjebben 
heute .ïBanids en be ïtapmmen ban root fdjarïaïïen. 

XXX11I. 3item/ inbien bebonben too?beboo?brt 
obctbjcnqcn ban be 23?ocbcr^ en f^ibbers ban ber <Oo^ 
ben oft ban genoegfamig beel ban bien / bat gunnen 
pooïï'3. 23:oebcre en iBebegefeïïe pabbe gebaen eenig 
misbaet / “oft hem mtégaen tegen b’cere / gcïjoubt / en 
ben ftaet ban Htbbcifchap en <t£belbom/ en mebc tegen 
be puntten en ojbinantien ban befe tegentooojbige 
<éo?ben / in anbtre faïïen / ban in be gene bie peiffcljen 
affteïïinge / ’t fcïbe fal ïjem boo? ben Booföc oft fijnen 
(Dccominittecrben / oft boo? ben boo?f5. Baneellicr / 
bertóont en acugcfdt tomben / tjcin namelijïïen ber^ 
manenbe/ bat ïjp ïjem ban fuïïisbctctc / enïebcinfuP 
lier manierat bat aïïe ïiïamatieit en befchaembdijïïc oft 
quaïtjïï ïuiöaibe toooiöat op perfonen ban foo ebelnt 
ftaet / inoegen opfjcmöcn / en bat ban ban boottane be 
IBebegefcllen ban ba* #ojben beter fpiaïïe en obciv 
brengen ban Ijein moegen boren. <Ön aengaenbe be 

P- 59 a bieuïïen / fjet Booft en bc Bibber^ ban ber^otbm / 
fuïïcn bacr ban ober ccnbtagénfuïït^afêfp/ nagelen 
gmtljeit ban ber faïïen fulïat bebinben te beljooren. 
jDacc inne be \Joa2f3. Hibbae / baer oppe be bootf^. 
bjeuïïen geftelt fuïïen tooibni / ftl|jnoeten gdjaoïfaan 
toefen / en bic moeten biagen / lijben en boïbnrigen. 

L1V. jgtem / oftgebide (pet tocïïï cöob bcrljucöcn 
?1) toiïïe) bat in u ecmg gebteïï gebonben toerbe/ bacr 

boot gfjti acïïterbaïgcube bc ebnfïitntien ban befe tegen= 
toootbige 0otöcu) foubt baer ban afgefet tootben / 
en toaert gemacnt en berfoeljt ombenBalpbanttoe 
beromme te gebeu} <6ljp m ben felben gcbaïïe / bie 
toeberomme fult feinben / gdjcel cn onbefcljabigtaen 
ben Oüerhoofbc oft brn €reforicr ban ber €>otben/ 
binnen bïïc maenben na bc bootf^. maninge/ fonber 
na be fcïbe maninge ben boo’f'3. ^afóbant meer te bta 
gen noci) anbere bergeïijïïe/ nocljom befer ootfaïïen tóiP 
ie eenigen pact / nijt/ noch guaben toiïïe te blagen / 
oip/ nocljbcnboo?f5.i0bcrï)oofbc/ nbrl)bc 23’aebrr^/ 
Bibber^ / noci) Officiers ban ber (Ooibcn / noc!) ie' 
maiibc banlpm. 

onveran- Ly ^tcnl/ bat alle anbere b?euïïcn / ïïajtijbingen 
derhjk. 0^t C0>t*Cc£ien / bic om anbere ïïleinbcrc faïïen / uopgc; 

ïcit en belaft fuïïen toojben üp ber boo:f*3. €>o:bcn / gf)p 
p. 591. bic gcbuïbeïijïï fult bjagen cn boïboen fonber ooïïljicr 

omme te ïjebben oft blagen eenigen ^aet/ npt oft guaet 
ïjert tegen ben«t^bcrljoofbc/ 25joeber^/ Bibber^/ eii 
(©ffïcierd ban ber #o:ben noefj ientanbe ban ïjuu. 

Num. 31. Extraft uitter Requefte by der Gravinnen van Egmont 
aen de Staten van Brabant overgegeven. 

Het tocïïï fp niet ai Ijeeftteiïïenlatenutoen^a^ 
toecrbigöeit te bertonai om bai fclben te boen ges 

61 benïïen bat bc '0002/3. Beer <6:abc tn berfdjeiben 
maniaen getractceït tegen be p2ibiïcgiat ban ben 
ïanben / mboubenbe gelooften en geftooren berbinte^ 
niffe ban fïm»)'efteit/ bat ïjp aïïeen öctiBafaïlai/ 

Onbcrfatencn3intooonberenban bien fonbe goet en ic<s8. 
gerechtig ïfeerc tocfai / en bat pp gene ban fijne ©a? 1 
faïïen en iSnbafatcn ai foube Ijaiibdai oft boen Ijam 
bden bp toegen ban feite noci} bp getodt/ macr bp recht 
en bonniffe ban ben ojbinanfen Bcchteren bes 3Lant?i 5 
/3;nëgeïijïï^ bat foo betre ienlant binnen fijnen boo?f3. 
Ilanbe gehangen toerbe / bat hp ben fdben niet en fal 
boen ndch laten boeren uitten fdben Hanbe/ totomP-593 
berhoubinge ban todïïai en anberai pzibilegiai fijn 
dBajeficit |jem met eebe heeft brrbonben / gelijïï naec? 
ba bïijïït bp ben gebuegbai Crtcactcn 3 €11 hoetoeï be 
boo2f3. Beer <J5?abc fijn bafte tooonftebe heeft geljouben 
in befec -ètabt ban 23?ucfTel / en ooïï 0 een ban ben 
meeften S3aenrehceren binnen beft nUanbe ban 25?a? 
bant / ter faïïen ban fijn Ham ban <fèac£bcïïe. ftocfc 
tan^ foo i/d hp binnen befa Jitabt aengctafï / uitten 
Hanbe gebuert en in fchaper gebanïïeniffcgchouben 
binnen bendafiedeban oBent/ aïïc£ tegen be boo2f5. 
piibiïegien / cn boben bien foeïïen be boo?f3. uitïanbige 
Commiffarifen fijn faïïe te hanbden bp gcooter beiraf 
fïhge/ ai fea biembdijïï niet aïïean tegen’t gemein 
Hecht / macr ooïï tegen bc natuaïijïïereben/ fiijïen 
getooonte ban bai Hanbc. ©m fijn faïïe (foo ’t femjnt) 
en hem te treïïïïen in cenai Hact cn booj €ommiffarb 
fen/ aïïe uitïanbige/ ganffdijïï tegen öc£Hant£ p?P 
biïegien/ ^c. 

De vertoninge der Staten van Brabant opte voorgaendeNum. 3 n. 
Requefte. 

Acn mijnen Heere den Hertoge van Alve, voor den Ko- 

nink Gouverneur in defen fijnen Landen van herviaerts- 

over. 1,, > .. 
y Crtonen in aïïer ootmoet be Staten ban 25?abant / p. 594.. 
v batbe^abinneban€gmonthen haft bpHegue^ 

fïc bertoont ha uitbneren en tracterai ban hraren 
man/ betodïïetoantfpgefbnbeertbinben inbentrac-ïo1 u tot 
taten en contracten bp fifn jBajefieit / methot-lieben60* 
gemad.it/ en bp eebe bef tooren. ^cö cn hebbert fp ban 
cebt£ cn ba befbinteniffe toegen bic fp tot fijnte IBaje^ 
freit ai ben Hanbe ïjebben/ nia ïïunnai gelaten ban 
’t feïbe utocc €jcceïïentie te bennen te geben / ba feïbec 
bpbefenootmoebcïpbibbenbe/ bat ber feïber bdiebe 
be feïbe tractatcn en contracten mit^gaba^ aïïe b’an^ 
ber rechten en piibiïegien bc£ Hantë / foo tod in befer 
aï£ in aïïe anbere faïïen te boen onbccljoiiben / geïtjïf ?t 
tot noch toe gefchict 0/ fonba baer tegend ergen^ inne 
te laten ïïcnien/ en ooïï be .^teben en HLanbai te bers 
hueben ban allen uittecringen cn nientoe cn ongehoojbe 
getodben ber &crjg£»-lïebeu / cn fult tod boen. 

Extradl uitter Requeften by den Procureur des Graven Num. 3E. 

van Egmont, geaddrefteert aen den Konink , en 
overgegeven, geappoftilleertden 8. Januarii. 1368. 

ï_j €t tocïïï gebaen 3pnbe/ haft be Suppliant bcnp-595* 
L J 21. ©cccmhp aen iitoc BXajcfidt / l|ooft en <0? 
berfte ban ber <0n2bcn bes gulben ©ïic^ / oft aen fijnen Foi. 4r 46. 

gecommitteecben Hibbcc ber feïber €>02ben gepiefen# 
teert Hequefie / op bat be boo2fdj:cben Beer <B?abe 
boïgenbe ben fiatuten ban ber (j^oiben / foube gefidt 
tooibcn m bc bctoacrmfle ban benColïegie en minïïjïïcn 
gefdfehappe ban ber feïber 0o2bcn/ om bacr ober te 
ïïennen boïgenbe ben fiatutai: €)p todïïe Hequefïe 0 
Hppofiiïïc gegeben / inljoubaibe 3 £>at puber be p:i- 
biïegien en fiatuten ban becodojbcn ban ben gulben 
Dlicfe niet en is begrepen be faïïe Des baoïfj. «Öiabcn / 
noch öecgeïïjïïe feiten en bat men bacrom baer in p?o? 
eebeert cn fal pmeeberen aï^ m een faïïe albaer niet be' 
grepai / en bat fimte ïlBajcficitg beliefte fuïïi^ pFoi.;6.to: 

ïDcliie Hppaftiïïe toefenbe gebateert ban ben ttocr en6i- 
ttomtigfieu ^cccnilmö / ben Jmppïiant $ cerfi gdc? 
bcrtbai29.berfdbcf maent ma ttocr anbere gefdjftf^ 
ten/ nietgeteïïaittoefenbe/ b’eeninpaubenbe3 <Bat 
be 3iicentiact ^rh1” öc Bergas / en ^Doctoj Hops bel 
Hio/ Haben bes donnms / cnCommifTarifaiinbefec 
faïïen bp fijn Crceïïcntie gebeputcert Jftiben ben fc« 
baitljienfien ^ccenihiiö / 1367. himien 252ucfrd/ bat 
fn be ^ifcaïen ban fijnte jBajeficit enbcn<6?abebaup. 396. 
Egmont / en dïï ban hen ontfangen ten toone / Salvo 
jure impertinentium & non admittendorum, binnaiFol-4i-42. 
bm termijn bm be ttointig cafibabolgenbe bagen /4^44 

(Oj 3 begito 



lfé-8. 

j, Q Byvoegfel van Authenr. Stükken, 
(rmminiLie ban ben Dage ban Der teetc Dcfcr actcn cn ial nioegen juftificcren cu fijn jPajrfïeit te 3fton ge* ïfók. 

hSn fnnn-/ on Dat fn tooucn bes fp gort notofame bolboeiungc/ toant Ita en toiïbe niet ïjebbert 
fCIltCiltiCll bU(l tOOm / UpOdMP^U v . ^ »r.,A.Ji I cS%i>*o .*«-» iiati h!>r Tï&rrrït' / rri ïitrf nrai'ïif 

fm?,7S'- i?-fi Vimltamto D’cm tcïchbVaïwr fal I tc taritttffni / Dacr lijn «cc foo Btootflijli atn ijanat / p. «oo. 
6?" *w m geilet,emaatoftm (ttMttn 

«■n- 

toillcn leibcn / cn ftiöen bat bit bonms , 
berffont met aïïe’t gene Dat De paitpcn fouben tomen 

r, ., ‘ feagen cn aïïegeren binnen d’cerfte thien vcwïïgepde 
dagen, étïfbo toas becficn cn beboïen bp öcnbao2|rij?e 
ben Commiflanfcn. €n b’anbete te 23?ucffd ben f cöcn 
en ttointigfren 0ccembris ïjebben brn'iliccntiact jb_ 
ban öc Meegas / en 0octó: flops bel H;o / liabcn bes 
Ho’.unies / m €ómnnfTanfen bp fljïï <£rcdïcntie gebe# 
puteert ui bet faken ban ben <£$:abe ban Cgmont j 
v6efcct bat gemerkt ban Voegen bes feïfs <6:abcn/ noeïj 
bec fisnaeis ban fïjnw Slajeffeit met met aken en 
tuaé in ber fdberfaken gefcct 110 djgcaïïegccct b.nncn 
ben tïjicn Dagen tijtê ben pattpen gcfldt / na De ter* 
konömoc ban Der actcn bed bonnifféban 
taookcïuebeu öuiabc gebaen ben iy.QDeecmb?^/ boer 

• ag0 9 / • SiJ ©ais^curteecrbere; &}? ben boojktjeben 
termijn ten nnöc \joo2f5* om te tiïïcQcrcn bcnnifjöcu 
boo: anbere bijfbagen meer/ met töaafeïjoutoingc bat 
ïjen geen anber biïaei cu fai tooiden gegebrn / cnbat 
men bes De tof te boe ben boebdpruen paikpcn oft ïjeu* 

i^ecrc) t)oc grootdgk ïget toeftaef eenen kcödman/ 
biicfcnbe betidjt/ ïjem bes te purgeren / toant top geen 
fake op befer fDcrclt foo tocctt en ijebben aïd eenen goe* 
ben naem en onfe cerc / (Je. ■ 

!Bit£ ben todken foo bcrfnekt be Suppliant acn fijn 
<Ê;rcriïcnt!C / gcïijk een rcrïjtbcctbig ïfeere cn ïmbbec 
ban ber Ootben H berbonben te ïjdpen en bomberen 
aïïe perfonen/ op bat ben Üedjt en Sjufficic gebaen 
too?bc/ bat ïjem fulks ook gebeuren mag / en bat bp 
mag ontfTagert tooien onber kautie juratotr oft anbere Foi.41.42. 
foo fijn €rccïïcntic bacr toe f aï binben bebórenbe / (|c. 

Extraden uit fekere Supplicatie van de Graven vanNumiji. 
Nuenar, en Hoogftraten', aen den Nederlantichen 
Weftphalifchen Crcirz overgegeven in Odobri, An¬ 
no 1567. aengaende de kenniife van der faken des 
Admiraels. 

ju M toant be boo’f^. onfe bkcnbdrjkc kcbc^toagcr p <^01. 
^ en Sloeber in öefen ^cbedaiUfllVn en IBcftpbalk FoL ^ 

reu piGcnueurd / bet toeïk toad boopicn cngcfïeitbp fcijni <Crcits fonber eenigm nuöbd gefeten en bace ban 59‘1 Ir' 
ben bootfs* ComnufTarifen / toaer af yp suppliant j cm Dapper hitbe-ïiti^ / bacr iiine bP ook.ban toegen 
ïjem bankt toe! bertoonbert en briabcii/ toant boigeii' |-.c{; (0jacffl1jay ban iboomc en be i^ecdijiü}cit ban 
be ben Ribni gefebuften / foocn fotibc bc ... ” 

Fto'9S- 

^ccrc<6?abe (onber co?rectie) HictaUccngefruitrccr 
Worden van lijnen cómpetenten en ordmarifen Rech¬ 
ter , raaer ook by verraffinge veriteken worden van 
lijn defenlien en juftificatien ten principalen , alles eer 
die fake foude gedrocht zijn voor lijnen cómpetenten 
Rechtere oft judiciele betichtinge welen geinftitueert 
lbo dat behoort, fonDre bat Df fCÏbC <D?abC Oft P’OCU' 
rcur boo: bem ccns fbnöc toefen gebood / ja gebuerem 
be fijn feberpe gebankenifje en aleer ben bQ'o?f5.J>up* 
pïiant5Pgdcbert fyn procuratie en bem boïbaen ban 
ben conbiticn bp bem geptotefreert cn tcctoyïen bP 
nocb ’t effect ban Dien toas berboïgenbc / ja to t)tt 
booïfri. gefdrnft en oibinantie ban ben feben en ttoin^ 
tigften ^cccmimd / inboubenbe prorogatie ban bijf 
Dagen gemaekt getoceff/ al eer ïjet boojgacnbc gefcb?ift 
ben Suppliant oit toas gdnfmueert / toant be fdbe 
gefebriften 3ijn fjem bciöe feffens gdebert ben negen en 
ttonitigfïeri Der boorfs. macnt ©ecembiid / todkc ge 
frykftcn bacroni ook niet en kunnen (onber correctie) 
centge prejudicie geboen beu bomf'5. <0tabr/ nocb yem 
beroben ban fijnen rompctcnteit Ütedjter en orDinari^ / 

bc bosjfebreben 1 jÈecrt altijfs bcfl*brebeii cii geöagbaert id getoorben cn 
ook aityts fyn guotc / aengebedte en contributie ban 
bet booïfjv a3|aeffdjap en be boo’feiDc ifeedykïjcit be? 
tadebteft/ atfbobp Ijcm ook altijtd boortaen bereet 
getoont beeft en nocb boet Die te betalen/ cnbat ook 
aïïe appellatten ban bet bootfebreben a3:ae?fe!;ap cn bc 
boorfebreben pecdijkbeit ban outs aen bet ïieifedijke 
Illajefïüts Eiamci'-geredjt en niet aen btMlebedanti 
febe padanienten oft llaben gekomen oft gebeboibeert 
bebben / cn aïöaer gcercuteefc 3yn getoeefï. ^00 
cnfeonöetbanigeernfiigebrienbdykcbcbe en begceren 
aen utoc ©orfielyke tpenabe en gtinfte bat b«n gdiebe 
gefamcntïgk örn boorfs» onfen ^toager en bet gebed 
©rienbtfcbap ter lieföe en ten beffen mebe tcbeiïen/ 
cn berïeeuen eenen brief aen be boorfcb?ebcn ïloninMg^ 
kcfBajcfïeit. iCcn cinbe be booif3. onfe jbtoager ban 
befc beftoacrïgkc gcbangcnifTc ontfïagen / cn inbien p. doz. 
men ’t emmers fouöe toiïïen fjebben / onber bdjoorïgke 
bojg-toditc op fijne topc boeten gefidt en aïfoo genoeg* 
famdrjk geboott moeite toot ben. 

€n aïfoo bc bookfe. onfe ^>toager cn Sroeber beö* 
ïjaïben bem altgts fitrect getoont beeft te Üccgtc te ko* 

na bermocgcu ber bootfebreben fïatuteu; gelijk be men / Iget toare boot be dafeiiïjke .Riajefreit bes fdben 
Jbuppkant tod boopt brceöer met góeden fonbemente ficifedgke ïtamer-gcrecbte / fijne bacr toe gebeputeet* 
baiulecbtc te betogfen/ bat be fake Dcd bootf?. <&ia- bc cn berorbmeerbe CommifTarifen / boot bc fictoor* 
beu bdjoott bekent cn befkdjt te toatben boor utocr j fïen / iDotflai en Staten Des ilgks / ald ook boor an* 
dÉajefïéit’/ oft fijnen gecoinmitteerben uiDDer en au ; Dcrc onpartgbige cn orbemlgkc ilcdjtceen / vïe. 

bere iliöbcrcn ban ber #o?Den. <öu bat niet tegni 
ffaenbe be bootfs.berkïeeniige ofeappoffiïïebcn^up* 
pliailt gebaen / de fake van den voonchreven Grave is 
begrepen in den ftatuten van der Oorden, en dar fulkd 
aïtijt is onberIjouben getoceff gelijk bc ercmpïcn bes 
goebe getuigeniffe fuïïcngeben; ïjet toclk ook anber^* 
^ns fouöe toefen tegen’t gcmeniïlcctjt enöcp?ibiïe* 
gie'n en iloffuimen ban ben ïïaube. 

Extraél van eene Requelte overgegeven by den Gra- Num. 

ven van Nuenar en Hoogftraten aen den Hertoge. 
van Albagefonden uirCoelen den i2. Martii, Anno 
1568. ten einde den Admirael gegunt worde byftanc 
van Rade. 

P 599* 
Num. 31 

Extradtcn uitterRequeften by den Admirael felver ge¬ 
maekt , en den Hertoge van Alve gefonden door 
den Secretaris Praets, als hy fijn eigen antwoorde 
geftelt en overgegeven hadde. 

W^deronimc bc bootfj. f)cemi / (C^oonberen niet Foi. 59. tot 

cn kunnen gelaten tod ootmoebeïijk utocr €>ena* 62. 
öc tcbiDöcu / om tjnn üeïjootlgken te qugten ban bet 
0ffiacn ban toaeracljtige en getroutoe 23toeber^ / 
IDcöe-btocbcrs cn ©yenden / aïfoo fi; berbonben 5ijn 
bn na-maegfeljap cn berpkeïjtïnge / en ook te toctcnc p ^0, 
be bodifcljtebcn <6tabe ban .Hnenar als een <&utf be^ r 

t’ ,0 nabien fijn 0jeedlcntie ïjem ïjccft boen Icbercn Uijks cn öc bootfeiDe t6tabc ban hoogftraten bcurcebt 
■Lj bp ben $u'crctans Praet^ een gcfcljrift inïjoiibcnbe1 als ïïibbcr ban ba* 0otöeu / bat {jent geïiebe te beben 
bc artikuïen en mi^babeu (jein Suppliant opgdeet bp 
ben Procureur generad / ïjem otbonncreiibc op aïïe de 

Fol. 5940. felvete antwoorden alleen , en ibnder raet ban icmailt 
ter toerdt. §00 ïjccft ïjp Suppliant fulkd bolbaen / en 
mag dk man ban berffaube bebenken / toat flljan 
ben en bertoyfd fijn jlakonidiiigen gdeben fouben 

toi.i.i.j.ïjebbcn/ foo betre bic Suppliant affijbig toiaa* getoot; 
ben eer ïjp optc fdbe guabe feiten ïjeinbaïfcïjdgkaen 
getegen/ ijabbc gcanttooott gdjabt. Cnbc cu ïjackt ïjp 
Suppliant na geen buigen foo fecr aïó ïjem in cu obci* 

ken en aeïjt te nemen ïjoc f toaer (jet id / ja bp na on* 
moegelijk boor eenen ijecre ban fuÏÏtcr quaktcit aïd ïjp 
ip/ cn toefcnöc fijne (jaubdiuge oftbacatiegcïjeeïta 
ronfrarien/ aïfoo ïjp ’t fdbe tod bteebere bp fijne bootfj. 
auttoootbe bctorjff enbcbuitban te inoegen foo bteebe 
en fbnbcrïïngc boïboeningc geben na abbenant bat elk 
^rtïïuiï ban be boorfj, betieljtingen begrijpt boor in* 
Ductic ban ’t gene bat fcïjijnt/ bat De boorf'3. Ptocu* 
rcur generad ïjem berrneint op te ïeggen en aïfoo ’t 
tod brïjooreufoiibe bat boor ïjcttodiomenbe ïjp toerbe 

beriicöt 



Tot de Hiftorie van P. Bór. in 
i có8. bcrhcïit cn gcpïpen inDieit ïjcmboojberepifTcïjenen 

J önberpagen grbaen toerben/ bat p bepoftpbooj; 
fïcn tucrbe cn onberfïant ïjabbe ban ïtiibcn genoeg be; 
quaem cn gefïiïeert aïfoo be materie mtïjeifcfjt. 

Verfuek om te moegen dienen de Schriftuere van feiten 
defenfionael voor den Grave van Hoorne. 

Num. 37. 

pag.^o4. 

p. 605. 
Pol.36. tot 

5T- 

AendenHertoge. , 
F) € ^ocureur ban ben <©labe bah ïpope berfueht 
^ bat utoer ^rceïïentie beïtebe te opneren ben $?o= 
cureur generacïoatöP binnen feïtecen boeten tijbe pet; 
emptoic anttop2be / pcrcrebitbeïnon/ opte &cpif; 
tuere ban feiten/ rebenen en befenfien be£ feïfs <6?aben/ 
om baer na te procederen tot bcrificatie ber feiten bie be 
boojfepeben ©jocureur fai toiïïcn onthennen. <£$cte; 
hent^obmiji <&ptc marge fïont gefepeben; ^rjh 
dltocriïcntic 02dineert bat be ^epiftuere be£ 45?aben 

Foi. 4j.4a.ban Hoopte Fjicr grruert faï tooien ontfangen fonder 
43.44. y6. prejudicie van deb Staet en expeditie van der faken, 
57.58. ;9-en dat fonder het felve prejudicie baer af ïtojjie tooide 

gegeben ben procureur géneraet / om daer op te ant¬ 
woorden indien ’t hem goet dunkt. 4&ebacn teSDtUef; 
feï ben rjtiiij. Hpiïté / 1568. naJDaeffcöen i «BetePnt 
l^aeté. 

Num. 32. Extrad uit eenen brieve by den Gravinne van Hoorne 
gefondeh aen de Keiferhjke Majefteit, en overgege¬ 
ven den ï6. Odobris 1567. tot ontflaginge van den 
Admirael. 

A/f %tt ioant nn <£5enabigfïe Heet en ïleifer/be bodrfs. 
xx mijn ^oon ter haufen ban fijn <0?aefTcpp ban 
Hoorne en Hecrippit ban ïBecriïj met anberen toe; 
bepoften ben heiligen Bpe en utöe Beiferipe JBajc; 
fieit in alle onberdanigpit onbertompen tó / en 00b be 
fribe mgn J>oon en ift beurgaen.0 aïïe be contributien / 
ónpofitien én bef toacingen ban befen .fècberïantfcijen 
JBefïpbaïifcijcn Creitg / geïijb bob b’anbere de£ Hrili; 
gen Bpe/ aïtpë onberbanig ert gcïjoorfameïp be; 
taeït pbben / en noef) boojtaeri bereet 3P te boen. 
&00 i0 mp aïdec-ootmocOigfïc/ ondecdanigfïe en 
pogfïc bebe aen utoe Beif erïpe .ïlBajefïeit / teneinbe 
be feïbe in aldcrgenabigpit per niet en buil ïateri ber; 
ö|ieten / befe mijne oïdetpogfïe en bg na onuitfp?ebe; 
ïpe beftoacrnilTc en qneïïtnge ter peten te nemen en 
befonbere aïg ban <£5obt berordineerde boorfïaendec en 
befeprmer ban aïïe arme berïatencl©edutöen en ïHe 
fen/ mp en mijne beftoacrbe ©penben en jiBagen/ 
bie ïtciferïpe miïbigpit cn genade betonen / en een 
genadig booifrptjben aen be fpog-gcbacijte ïtontnh 
ïtjhe JBafefïrit ban ^paengien / met 00b aen ben 
boojfj. Hettoge ban Hïba / en dit :BcdcrïantfehHof/ 

p. 606. mebe-beiïen en berïenen; Ccn einbe mrjnen Jjoon / 
mp booigaenbe genoegfame bnrepoep / ban ben 
fjacïjt ontfïagen en tot beïjooiïpen reeïjtc enberpren/ 
ïjet toarc boo> itoe ïiciferiijite BSajefïeit feïf^ / boo? 
fijn ipog-loobcïp tiamct-gcrccfjt oft üoo? anbere bc£ 
heiligen ilteur en ©open / gefet en gcficït mag 
tooien. 

Num. 31. Extradt uit eenen brief van me Vrouwe de Gravinne 
van Hoorne aen den Grave van Hoogftraten van den 
5. Januarii, Anno 68. opte Gorden van den gulden 
Vliefe. 

"D <£?fjoubc)p bat be benniffe bïpe aen fijnen bcïjoo?; 
Foi.36. totu ïpen fïecïjterc / en bat fijne fahetoerbe beïeit booi 
55. ben tioninb / i|ooft ban ber #oiben oft fijnen 25ebcï/ 

bebber cn be fïibbcren ban ber #o:ben ( biaeromine ik 
(aï£ een berïaten Bioebere) niet en ban geïaten u mijn 
J)oon te bibben bat glju foo beeï toiït boen aen fijne 
B5ajefïcit bat ba* feïber geïiebc mijnen boopj. ^oon 
ben Ubmiraeï te ïjanbeïen aïs een .J!©ebc-b2oeber cn 
Bibber ban ber Ooiben / en adjterboïgenbe be flatuten 
ber feiba* (baer ban pier mebe een «Crtract gaet) be 
tocïïiC ift berfla bat aïïe be Bibber^ ban ber óojben fo; 

p.607. ïemheïpen gefbaooren pebben te onbapuben / en 
achterbolgen foo brie in pn i^ / $t. 

©an geïijhen fcïjjpe ib aen aïïe be Bibber^ ban ber 
<©o?ben / foobjeïin épaengien/ 3;taliën/ ^tntfïant/ 
aï^ öerluaertó-ober / ten einbe pn geïiebe bePf^5. 
bertohihgen aen fpe'lfêajefïeit te boene / (|e. 

Extradt uitten brieve des Graven van Nuenar, aen de iféi 
Keiferhjke Majefteit tot voordeel des Admiraels,Ntóm.32. 
den 27. Septembris 1567. 

' einbe be boo:f3. mijn ^tuager iian befe be; Foi.36.to» 
fUiaerïijïie onberbienbe gebanbeniffe ontfïagen cn^2 

(emmerttenminfïen) onber bcïjooftpc bautie/ op 
fijne bjne boeten gefïeït/ en aïfoo genoegfameïpen 
gepoft mofljtetuerben/ aïfoo acljterboïgenbe be pp 
biïegien bah ber 0o?bcn ban ben guïben ©ïiefe/ bie 
booj ïteifer Bareï pog-ïobriijbfïer gebacïjtentfTe / 
3Cnno een en bertig opgeriep 3ijn / niet anberë toege; 
ïaten en toojt ban bat een ban be 0ojbenë tgeeren in 
geen ïjacïjte oft gebanïteniffe eer gefïeït enmagbjo?; 
ben / boo? bat ïjn eerfï booj fijne BSebeb^oebèr^ gebag; 
baert en gepoft 3p. 

®en anberen aïbergenabigfïe ülrifer/ aïfoo be booifj. 
mijn ^toagcr en 23?oeber / een <6?aef beö Bp^ $ ban p. 60$ ,. 

toegen öet <©2aeffcïjap ban ï^ooni en ^eerïijbïjeit ban 
ïBeert / en bat aïïe appeïïatien ban het feïbe OBiaef; 
fcïjap jen be feïbe ï^rerïpheit aen utue Beiferïpe .ï!Ba; 
jefïeit^ Bamcr-gerecïjt en niet aen be Beberlantfep 
j^ariamenten cn beboïberen en ge-ercuteerttoo?ben/ 
ïjceft ooït aïtjjt0 in ben feïbcn rcfpecte aïp eenen Mtact 
öe0 Bp^ in ben Beberïantfepn JBefïppeïfcpn 
Creit^ geïjoopmrip fijne competente quoten eh com 
tributien betaeït en noeï) boet 3 ^00 i0 bergcïpen aen 
utoe iBajefïeit afë dp eenig pogfïe ban <0ob berojbi; 
neerbe ïfooft en #bcrpit cn eenige toebïuep ban aïïe 
beb?oefbe en beftoacrbe/ mpe onberbanige geïjeeï 
emfïige bebe be feïbe geïiebe uit aïlebebooigenoembe 
oophen ben boozfeiben mijnen ^tnager en Sloeber 
ïjcm in aïöer genabenbeboïen teïaten5p/ aengefien 
be booif3. mijn 23ioeber hem piefcntcert in aïïe onber; 
banigïjeit en ootmoebipcit boo? utoe Beiferïijïte ,ï©a; 
jefïeit be» fcïfö Beifedijhe Bamer-gerecljt oft utoer Bei; 
ferïpeCommiffarifenbp recpeïijïten toegen oft boo? 
be Beticboifïcn / ©otfïen / en Staten be^ BtjP oft 
anberdfiiid onpartpiOcïje Becperen bien aerigaenbe te 
hommen en te Becpe te fïaen. 

Extrad uit eenen brief des Graven van Nuenar aen el- p. 609 . 

ken der vier Koervorften aen den Rijn, van deüti 27. Num. 32. 
Septembris 1567. 

T <Gu einbe be boojfj. mijn §toager en 252peber ban Foi.36. tot 
befe beftuaerïpc oufcïjulbige gebangeniffc berïofï / 52- 

en (inbien men ’t emmert foube toiïïen ïjebben) onbe» 
beïjoojïijfie boftftjtocïjte op fijne bine boeten gefïeït / cn 
aïfoo geiToegfameïijïi gepozt mocijtc toojben. 

^500 is ooïï mijne gejjeeïe onberbanige ernfïigeïiebe 
aen utoe fiócrboplpc <öcnaöe (als een ban be pftii; 
cipacïfïe Staten be^Bgh^ ber ^uitfcïjer Batien / en 
ben toeïïieii in befen gebaïïe tocfïaet en betaemt een ro 
beïijïi infie n te pbben) bat ber feïber utoer Boerboifïe; 
ïijïte <6ciiabc geïiebe uit be bobengeruerbe ooifahen Ijem 
ben bobengenormben mijnen lituager en 25?oeöet 
gcnabigïp beboïen te ïaten toefen; me0 gebiebt ïjem 
beboojjj. mijn ^tenger en.23’oeber in aïbet onberba; 
nigïjeit ni ootmoebigïjrit bereet te toefen befen aen; 
gaeiibe boo? bie ïtcifctïpc, jlKajefïeit fijn ïüamer-ge; 
reep oft bes frffêMajeftatg CommifTarifen./ oft boot 
utoeljoaboifïriijficaBcnabcenooïi boa: anbere floer; 
bsnfïen en Graten bes Bijp / te ftotneii cn te reepe te 
fïacn/ @c. 

P 6ro. 
Extraden uit eenen brief des Graven van Nuenar aen 

den Hértoge van Alba van den 3. Odobris 15^7.^^! 
ruerende de rechtvoorderingen tegen den Admirael. 

V/1 'SCer gcmerïit ih niet bcrfïaen cn ftan toat utoe 
LVI ©OjfïeïplC<©cnabc deur den wech des ordentlij- Fol.36.37. 

ken rechtens, gcnabigïp mcinen toiït / aï i0 ’t bat be 39.40. 
getneine gefcïjiebene Becpen eenige toijfên/ fotinni 
en manieren / pc cn in toat manieren men in fuïhcn 
gebaïïe beïjoojt te pjoceöeren cn b032ïö-Uaren / fïeïïen 
oft bctoqfen/ foo foube ik tori begeren bat utoe ©02fïe; 
ïijïte «6cnabe mg gcnabigïp nadere bereep toiïbe ober? 
feinben / toat P deur den felven ordenthjken wech des 
rechters berfïaeh toiït / (fc. 

^at ooït ben boojfepeben mijnen b’icnbeïijftcn ïie; 
ben ^toager ni 2320cber be <62abe ban ip02ne / eenen 
Bbbocaet oft ttocc (bic iït ïjcm foube moegén toefd)Ou 
hen) toegeïaten moepe too2ben/ aïfoo’t feïbe nacc 

reep 



Byvoegfelvan Authent. Stukken, 
i $6$. rechte fccf)aoJt / ten dnöc fjn niet onbcranttooo?t rn 

birjücin pnneten ban 0edtte / cnanbcrpfïnpaïfoo ucc- 
laten toeröe/ alfoo utoe ©epfrdyhc <6cnaöe tot nat?) 
toe l)cin [jeeft trgetip tnp gmaöigïp laten brrtoonen. 

pg.611. Getrokken uitten brieve der Heeren Graven van Nue- 
Nora. 32. nar en Hoogftraten, e;efonden aen den Hertoge van 

Alvedenzf'. Novembris 156). opteincompetentie 
van de Coromifiarifen en Rechters. 

HOettd top ten bafï betroutocn bebben öat u <Cp' 
cdlcntie adjt nemen fat opöcb?jcbcttötcöerïici# 

frrïyftt: iBajefteit tot onfer ootmoediger cn rcdjtbceröl# 
gcr béde / belieft beeft onlang u te fcïpijben / toant 
nochtans tot onfer iicnmffni gchoincn is / öat binnen 

Boi.56. tot liotfcn Dagen hertoaert na Gent gebonden fouöcn 31/jn 
4?- fefëeüe ïnartp-yeerni uit ^parngten en 23ocrgoingncn/ 
a Den Li- ban öcïi toeïhen öcn roep ga et/ Dat De ccnea uit i^yani# 
centiaet uien gebannen lp. &00 ïjceft ons' gcöcdjt / ons toe te 
vergas. '^anc j öattDhanöcrtuerfmbcr «c.ccdïchttc ootrnocöc# 

ïtjifi fouDen biöDcn op ör baotf> bjieben ban Den Uieifct / 
cn öit oud ttoreöe biööeu / fuUien rrgarö te nemen Dat 
top niet geoojfaeht en tomben onp hïncfjten öep te moe# 
ten Doen aenöen &ctfer en öc staten öep Cüjfts / taaec 
toe ton geö jongen fmiöctt tootoen/ inöien De falie rahetu 
De onfc preien / !©agcn/ 3!>cbcii/2$:ocöcrp en IBeöc# 
btoeörrp genanueft toeröe/ cn bcficnt föttöe too?öen boo: 
incompetente iSccbterp / toaet boo: alttjt gerdicnt fuik 
ïen tootöcn fuïfte en Dergdrjbe als boben beraadt 51311 / 
aengacnöe 0?aben ban DeuCtijkc/ cn lïtööerm ban 
öer0ü?örrt. 

i?- 612,. Getrokken uit andere brieven by den felveh Graven, 
Kum. }2. aén den voorlchrevcn Hertoge gefondèti den 24 

Decembris 1567. met een Proteft tegen dë procédue- 
ren gedaen. 

■y 0t onfen grooten ïeettoefen bebben ton boot toaer# 
1 achtig berftaen öat 11 «ln;rcïïciittctotïöcöenïtccre 

^ömlracï onfen S5?aröeccbcrflcfceii/ out öat Ito niet 
Foi.36. tot ctt baboe gcanttooo:t ten Dage Sjcm befcïjeiöen / boctori 
*4- öcfcbuïtöacraf/ op öein niet eitïionfiegeïeettoo?öcn/ 

toant elften hcnïyh ié ƒ öat bpbcgecröe te boïDocnc ten 
genen öat pon bdafï toap/ ijoelud ’t fdbe gebeurt toap 
{onöeccorrectie) Deo:incompetenteilcdjtcrs/ toant 
ito aen fijn ©?ontoejIBoeörre gefonöen ïjaööe een ge# 
fdplft bp fijn bant getdient ban ’t gene öacr lip in Delen 
pan meöe toiïöe brijdpni / toacrinnclienr tfodjte öat 
tg beurs .Sxoonp llrdjt bedioit foiiöe hebben / ’tfdbc 
Docnöe/ gdijh top tod nichten uCrcdlmtie bp bent 
aHtteao?öe gefien te hebben / Detodhe nutsgaöers ce# 
tiigconfcbncben/ top ongeerne berfraen utoer^eed# 
{cntienictaengcnanngetocefite5ijne/ en naöicn top 
öacr op geen anttoootoc en bebben gdiregen / 51311 top 
benoot / out te bolöoeii ober-aï ’t gene Dat top febuïöig 

p.613. 3ijn onfer groeier toientfdjap cifniacpfdtap / tttocr 
tcrcdlenric ober te fdnöen tot onfer Gittïafhnge een 
33:otdï bao: Jdoraris gepaffefit / ijct todïi boo: alp nu 
brifenittcrflc toebïudit lp getoeef! / enöc en fouöni foo 
bc?re itemmenucer bebben toiilenhamen/ enbnööen 
ons öc bamfp getoiebtigc omfahen en auöerni ons be# 
tocgcnöe / öacr toe niet gcpojt. 

öatboïgenöcöefdbe/ SjfmgekebcörfetoclDaet niet te 1568. 
toJlïen tongeren mijtten ibeere örn <£:abe ban ïpoomc 
inynni goeöett £>ccrc cn Bjocöcrc rn tnp / ban te toil# 
ïcn fcrprjben /, aen Dm boo2|5. igeitoge ban ?l!ha / Dat 
bp buu Dien ttacrüoïgcttöe" toii banöden. Cnöatfoo 
bdetetneec/ mijn ïfeere beur Dien ift brrfïa öat öefen 

atogc onlanus anttooo’öe gegeben beeft aen foimrn 
gcCDmniiflarifêuöicanibeut gefonöm 31311 getordt/ 
öat bp niet en öenïit aen te nemat/ecnige^üllintatruré 
ttodj tïactë-ïicöcn omme fijne falie te bcrauttoootont / 
en öat mijnen 23:oeöer palifreeit t’anttooozöen op aï 
’t gene Dat men fbuöehunnen bpgeb’engm 0111 bent te 
befaften / 0002 öcn ïtoninh fijti Ctoccyooft / en öe iliö# 
Deus bait örr OotDnt fijne 3X5eöc-b3aeöcrp / nacr uit# 
toi jfen öe fdbe J&ibiïrgien en öen eeöt öacr oppe bp bun 
allen gcöacn/ 

Exrradten uit eenen brief van dé Graven van Nucnarp. 
en Hoogftraten, aen de Koervorlten van den vier-Nam. 52. 

denjanuarii, Anno68, voor den Admirael. 
C & bottod öie iloomfebc Iteifedijhe ^ajefecit onfer Kol 5Ó tót 

alöer-genaöigfie ïfeer aen öcn bcw?f3. hertoge ge# ;4. 
fdjjeben beeft/ öat naeröien öe boö2f5.onfe^>toagec 
eti 25?otöer öe <6:aef ban ïtoouic alp een <£?acf Dep 
ïatjhp onöcr öen IBefïpbadfcbeti Grdts gefeten / btm 
bereet toont boo: öe boojf,. iidfcdtjftc d^ajefteit oft 
boo; bet ïieiferïtjh dviincr-geredjt alp 3ijttöer %. 02# 
Dctttïijhen Gcdjtec oft boo: öen dorcbajften/ 33o2fïdt 
ett Staten Dep Örjhp / oft boo? öicfieifrdrjhc.lfiaje# 
fïcit ctt fijne 23;ocDerp onfc gcttaöigflc })eerrn öc Ccts- 
i^ertooen / en onfe gmaöigc iPecrcu öie ïfertogen ban 
Zöetjereu en 232U!iistoijh / cn boo? öie anöere ïfecren 
Dep guïöctt ©liep / alp eet 1 let öcp fdfl» / oft boo? anöc# 
re onpartijöigc iiccbterp te ttccfitc te fïaen / en tnfoii= 
Derfjeit ooh acbtcrboïgenöcïtnferïiardp Dep bijfflcn 
boog-lcfltjhcr geöacbtetiifTe gegebene ^?ibilegicn tot 
<Doo?ntli ?ïnno 1531. (öaer ban top «toe üoerbo:ftc# 
lijhc <6enoDe bier mcöe öe gdoof-toeeröige hopic fdn# 
öcn) cnöaentaer geapp2obeert en geeonftcmeect bp 
öe {ioninhïijlte d©ajef!eit ban êpamgint / fijne <©e# p. 6i<J, 
naöe bent niet en fottöe bedoren boo? anöere Gecijtcrp 
aen te fp?ehnt cn beftoaren. ifjoo cn beeft noebtanp 
’t fdbe fijne ïmfcdijhe IBajeficitp fdj?ijbcn niet gdpï# 
pen/ Dan 3tjn bnöe öcl^cercnbeitergdjouöenöaute 
boren, «rn gerrierht ittoc t'locceoiftdijhe cDenaöc alp 
öie boogbcrflattötge / tut öefe opreebtige p:cfentatie en 
bereet tooningc gcnaötglijïtfi mcrhrti / ctt fïen öat ben# 
rcHl.njctanöerpcn foehen Dan boo? bd)002Ïijh öedjt 
gefrdt cn gd)oo?t te morgen toeröcn. iCcn dnöe Ijcttre 
onfcbuït en öc toacrfjdt aen öen öagmochtc hamen. 
^00 jp onfc onöcröauigfle en ootnioetngflc beöe aen 
tttoe ïjocrbO'fldijhc genade alp öie boogfïe Xeöen öep 
ilrjhp / ctt 3litf-bebbcrp öau allen reebte en gereebtig' 
beit/ öat gun gdiebe met öc licifedijhe ï^ajefreitoft 
fijne IBajcflntpCorntniffanfctt/ genaötgltjhfi te bc> 
öcnhett op öen beften en gcbuegïijhflen tocgett ett mtö# 
öd / ten einöe beiöeöcn boo2f3. l|ecrm / enfonöerïittge 
onfen ^toagcr cn fl3?oeöer alp ent «Jtaef öep ütrjhp/ 
mag beboc?lyh geboo? ctt rertjtgcfrb-eö,:n/ ett öat bP, 
alfoo boo? onbdjoo?hjhe itcditerp ex vinculis caufam 
dtcere niet gcötoongut cn toeröe / (fe. 

Nmn. i2. Extract uit eenen brief van den Gravevan Hoogflraten 
aen den Hertoge van Bcijeren, van den eéritenja- 
nuarii, Anno 1568. 

Extract uit eenen brief van deGraven van Nuenarcn ój-r, 
Hoogftraten aen den Keiler van den 28.Januarii,Num. j2. 
1568. totontflagingedes Admiraels. 

Fol.36. tot 

f4- 

V <?I+» 

IVyf ctci* alfco ’t Der ïneifedijhe .fElajcflcit grnaöig# 
xvlïrihft gelieft beeft tnp toe re laten / opgdijftbe 
geren/ bet torift m aen Der fdber gcöacn baööc/ te fdntj 
bml aen öen üiomnïi/ en öm hertoge ban^ilba. 
Cen elttöe öefe lj)fcren bic in jöeDcrlaut gebaitgcn 51311/ 
fouDen gdjanödt too?öen acbterbolgciïbe öe p?ibile# 
gtett ban ö’«rDdc ^’öen Des gulDcu ülicp / ett name# 
iijh uacrbolgcnöc ö’^itlfuilni / gecotiftrineert bp toij# 
Int beu lïdfcr üard / ban bogcr cn onbertomltjfter ge# 
öadjtcn / In Den j arc 31. 0ii öe ^taötbatt iDoo2inh; 
&aa licbbc th een bafte bopc getiomett / öatntoe ©o?# 
fïdghe«3euaöentotiictboo2tmpo?tuln acljtcn cn faï/ 
maer öat lh boiöoc mijn gcbotiöc / ett Den eeöt gcöacn 
öett minnchjhcn grfdfdtappcban öcn Hiööcrsbau ötc 
0?öen. ^>ao fntiör th örr fdber bier neffmp Cttrart 
ban öc 0002)3, ?üttihttïcn / en biööe bent ootmocödijU / 

C 0o en beeft noebtanp fijne «Bestaöe ntoc KSidfcrïrjfce t»t 
^ JBajcfrdtp fcïjjijbcn ttodj ter tin gcnishns adjtcr#6l- ( 
beïgt / Dan Die beo 2/3. ttocc ï)eeren ban Cginonc en 
Hoo2ït tornDen nautocr gdjouDen Dan öie te boren / en 
ïnct fijne 0/naöeöoo? fijnen ntetttoeii racöt tegen ben 
ten britsen m ad contumaciam p’occöercn. «enge# 
merht Dan alöergenaöjgfleïieifer uit bebd öep boo?f5. 
lijertocgp in öc bijfdhcn ècljfpcn ban 0o?logcn toe- 
gernfl toeröcn / toaer uit niet allccnïyh een bermoeyen 
lp / ntacr gact eenen flerfeen roep en fame in fljuöcc 
0cnaöcn Iftofcn Ijrt gcljed d/ftDcdaut Deur / Dat fijn# 
öct <6enaöen metmiigc en boojnemen ip beiöe toe ©ee# 
ren in ^pacugien te laten buerett 5 §00 en bebbett Uni 
öacromme niet hunnen gelaten uim' fieifcilyhe JBn# 
jcflcit alp onfc boogfie 0berbeit en eentgé tceblncbt 
ban alle obcrbaUene op ’t onöeröaitigft m Qotntoeötgft 

aen 



Tot de Hiitorie van P. Bof. ii- 
1568. acn te foeften Dat bet fcïber noeïj eenmaeï geïicbe gena? | booifj. beftoacrmfTc gectne bib en ïoë fïen föuöen. <§00 1 f 

öeïnftfï acn bie Boniuftftjfte JBajefïeit ban ^paengien | berfoeften top u tot öijnre 31. gcnaöigïtjft gefint toefen? 
pag. 618. onfen gmaöigen fccrc / oft acn öen Bntoge ban ^Mba be öat n 31* bcöenftenöe aïïc ftet feïbe / toiï ben boojfj. 

te fcïiinben. iCcnemDc fp öoef) eenmaeï boïgcnöe ticure <6rabc niet aïïccn uit öc ftoare gcbaUftcniffe tot bet be? 
aenbicöingc oft picfcntatic geïjoo’t niocïftcn toojöelt /1 geetber becantluooiOmge bommen (aten / maa* u ooft 
en men faï fonöef tbjjjffelmettetbjaa-ftcitbebinben/, ‘iT“'s “ v"‘ .1 ^ -<~. 
bat fp niet gebacftt/ getoiït/ geftoegcnengebanöeït 
enïjebben/ ban bat tot uut en eere ban fijne Beninft? 
ïijfte Majcficit gebient beeft; 

anöcrëfinë tegen ficin aïë cenen Bibber öcë guïöcn 
©ïieë met alber mmneïijftbeit betonen / en in aï ’t fcïbe 

Fol. 56.57 

58.49-40 

jp.619. 

Num. 52. Extradt uitten brieve van de Kéiferlijke Majeffeit aen 
den Konink van Spaengien , ten voordeel van den 
Admirael, den 20. Oétobris 1567. 

nr<$n einbe be booifciöe ïjeure §oon en lïBnn aïë ce? 
' * nen ,4taet en IBeöeïit bes Bijftë/ bic ooft altijtë ftjn 
’ beïjooiïijft Bijftë quote en contributie betaeït beeft/ fou? 
be morgen ban berfdberBacljten/ op booigacnöe ge? 
nóegfame cautie en boirïjtocbt ban boo: onë / öcë Itjciïï- 
ben Bijftë meur en Boiflen / oft anbere oupartpifcbe / 
te reebte te fïaen / ontfiagen en toeöerommcopbipe 
boeten gefieït tuotocn. 

<Ü*n toant ons tod fteniielijft is/ öeë boo’fj. dSiabcnë 
ban Boome aen ll 31. l)ccrc Baöcre Bcïfcc iiareï / (|c. 
onfen licbcn Beet Oom enstoaget Ijoog^aftgcr ge? 
öacbÉertifTe/di acn u feïfë ban fijne eerfie jonftïjeit af tot 
op befer ttjt toe / foo tod in spaengien aïë anöcrëfinë 
pngefpaeröen neerfiigen met ïijbc en bermoegen gr 
fjoenfamen onverdrieteli]ken gedane getrouwe diemte , 
en bat boben bien bP ons ooft altijtë bom eenen ban 
fonberïingen goeben en opteefttigen gemoebe tegen 
utocr %. geacïjt ië gctooiöcn; -§>oo en maften top ooft 
genen ttoijffeï/ ban meinen gefjeeïïnft/ bat ftp bem in bit 
tcgentoootöig ftaë ooft na geïcgrntfjcit tod faï toeten te 
bcranttoooiöen / macr toant aïfoo onë ö’ooifafte/ toaer 
beur befc gébanftenilfc erefcfjift ië / gebeeïïtjftcn berboi? 
gen ië/ en bat top mttë fijnen ïangen gebucrigen öienfle 
cri befönbere bat bP is een ban be Staten en JBcÖeïit 
öeë Bijftë/ (toaeromme top op bet onbrrbantg bien 
aengaenbe aen onë bp fijne ©jienöeri te ftennen geben / 
5t feïbe ooft niet toeï ftunnen laten boo2bn gacn) ïjem aï? 
tijtë geerne ban be boolfj. bcftoacrniffc ontfiagen en 
ïoë fïen toiïben. ^00 berfueften top utocr 31* bjienbdij? 
her en bjoebrtïijfter totj£ / ten einbe ber feïber utocr %. 
gebenftenbe al ’t gunt boo2f5./toiï ben boozf^. <©taef niet 
alïeen uit be booifs. firiftte gebanfteniffe tot ber berfocb? 
ter beranttooojbmge ftomen laten,) macr u ooft anba^ 
fin^ tegen fterh aï^ eenen Bibber ban ben gulden ©liêfe 
met alle miïdeïrjftc genade betonen. 

p. 620. Extradt van de brieve der Keiferlijkè Majefteit gefon- 
Num. 52. den dén 20. Odlobris 1567. aen den Hertoge van 

Alba , ten voordeel van den Admirael. 

rol.56. tor T finbc Öc bbojfj; beur -èone en Man aio een ban 
40. x be Staten en iBcbeïit beë Bijfts bic ooft altijts fijn 

bcbomltjftBijftë contingent en contributie betaeït beeft/ 
fouöe morgen ban ber felber Backten en gebanftaiftfc 
op boojgaenbe genoegfame ftauticenbojcbtocbteban 
booj oiië / deë Tjeiligen Btjftë Beur en ©ojfien oft ooft 
anbere dnpartptfcbe te reebte te fiaen / ontfiagen en 
toeöeromme op fijn bjpe boeten gefieït tooiden. 

€n toant onë ban toeï ftonbt en ftenneïtjft 5ijn / beë 
boojf?. 45?abenë ban Boojne getroutoe bienfien/ bic ïju 
toijlen onfen lieben Beere/^am en êtoager/Beifcr tta 
rd/(|e. boog5aïigfier gebacbtcnië/ en ber 31. bes boo?f5. 
Bouinftë ban lijndcr eerfier 3tonftftf>t af tot nu toe foo 
tod in spaengien/ aïë anberëfïus fonber bem te fparen 
met neerfiigbeit/ ïijbc en bermoegen/ gdjoojfaemlijft en 
onberbjieteïijft gcbacn beeft / en bat fjp boben bien ouë 
aïtijtë boo? eenen ban fonberïingen goeben en opeccïj? 

p. (5zi. ten gemorde tegenë fijnre 3L. beë Boninftë geaebt ië 
tooiden. ^>00 en ttobffeïen top geenëfinë ban meinen 
gefteeïïijften bat bp bem aengaenbe bit tegcntoooibig 
ftaë ooft na gdegentbeit toeï faï toeten te beranttoöoi? 
öen / maer ngbemaeï aïfoo onë ö’oojfafte/toaeromme be 
gebanftenifTe gefdjict ië gebecïïbftenbcrboigenië/ en 
bat top mitë fijnen ïangen geöuerigen bienfie en befon? 
bete bat bp i? een ban be Staten en Mebeïit deë Btjftë 
(toaeromme top op bet onderdanig/ bien aengaenbe 
aen onë bp fijne ©lienöen te ftennen geben/ ’t feïbe ooft 
niet toeï ftonnen ïaten booïbn gaen) bem aïtijtë ban be 

boben be booiB. fijne getroutoe bienfien en anöeuë aïfoo 
boben fiaet/toiït ooft aenfïeu bat ftp en be böoifj.fïjne be? 
b2oefbe Butëbioutoe bele bjicnberi in ben Bijfte bebben. 

54- 5f■ 

Extradt uit eenen brief van den Hertoge van Beijeren p. ëii. 
aen den Hertoge van Alba van den 30 Jlnuarii, 68. Nura' 5 *■ 
voorden Admirael. 

\ 3Lfdo ottë ban bc^tattttenöcë<0oibeu genoeg ge? Foi. 56. tor 
1 * benftt/en bat ton geïtjft anbere ben bebooiïijften eebt 40. 
bacr oppe gcöaen bebben/foo berfoeften ton u H. biicn? 
bdnften mltë befen / öat ftetn gcïicbe bie faftni fulftë bp 
be Böninftïrjfte .Majefieit te jdpen booibercn bat met? 
ten gebangenen 4Biabcn anöerë niet gdjanbeït en tooi? 
be ban aïfoo na gdegentbeit ber Jbtatuten toeï betaemt 
en bcbooit/ in ber bucgcn/ geïtjft toii bier te boren H 31. 
ooft gcfcbieben bebben/ maer tot nocbtocöaeroppc 
geen anttoooidc ontfangen / fe. 

Extradt uit eenen brief van den Hertog van Alba aen NuilM'- 
den Grave van Nuenar van den 22. Augufti, 156^7. 
op het wederkeren van den Admirael. 

C <èbcrt öat ift uit Spaengien ben bertroftften / btbbe 
ift be faften ban ben fdben Bterr Oniaef ban Boojne 

fuïftëbeïeit öat fijne JBajcflctt jjem be bergeïbinge faï pas¬ 
boert na fijn goede beröienfic/ en beeft mp aïfoo gefeitFoL 51 
eenige dingen bie ift fiem feggen foube baer beë fdfë 
<6fabenë rufie aen geïegen ië/en ift foube feer berïangcn 
ban nu af bem met mp te nemen om eenige faften / bie 
ift toefenöe te /©lueffcïe aengeftomen / faï te bocne beb? 
ben / macr ift en Ijfbbe bem hier inne niet toilïcn queï? 
ïen/ gemerftt battet reöcnc 1 ë/ bat ftp Et %. ga befoe? 
ften en bertroofien ban foo giooten berïieë 5 ^;ft bidöc 
utoe 31. bat ÖP bem berïoftoiï geben / ten einbe bp tco 
front mag toeöerfta*en/ (fc* 

Extradf uit eenen brief des Hertogen van Alba aen den Num. 55 
Grave van Nuenaerden van den 22. Septemb. 1567. 
op ’t vangen van den Admirael. 

toiïïen ooft ban onfent toegen metaïïenecrfïïg? 4' 4:' 
beit baer op ïetten/ten einbe in befe fafte gefteeï reebt? ' 

booiödrjfte bdjooiïbfte toijfc gcpiocebeertfaïtooibcn/ 
aïfoo top’t feïbe booi cDoöe Almachtig en be ïBcrcït 
bcrftopch te beranttoooiöen/ en geïtjft tegen eenen iegc? p- 
ÏTjften en foo bde te meer tegenë eenen perfoon ban fuï? 
fter quaïitet aïë öc booilj.c©iaef banBooinc ië/ bic 
bier te boen? be Bomnftïijfte Majefïeit ban ^pacn? 
gien/ (ïc. onfer aïöer dBenabigftc Bccre foo ïange en toeï 
gebient beeft / ban recfjtë en reöcnc toegen toefïaet en 
betaemt/ 

Getrokken uit eenen brieve des Hertogen van Alba ge- Num. 55 
fonden aen denVorïl vanGulik, &c. den 22. Se- 
ptembris, 1567. op 't vangen des Graven. 

T 1 23tbbende intjne<écfantc te toiïïen geïobe geben 
^ aïë mtjnen eigen perfoon en bebooifeiöercbenen 
teontbeftftenbacr’tubequaembunftenfaï/ op batbe 
JBercït mag toeten öat fijn Majefieit baer inne niet 
gcöaen en beeft nocb en foube toiïïen boen ’t gene öat in 
reebt en rcöcne niet gefonöeert en toarr / en beïe min 
aengaenbe perfonagien ban fuïfter quaïiteit en bien?J°I J;,tor 
firn / geïtjft ift nieten ttoijffd/ men en faï uitten bdei? 
öen ber faften toeï begrijpen; iBacr inne men niet on? 
öecïatcn en faï booit te baren met aïïe bcranttoooiöin? 
ge / en foo bet bebooit in faften ban fuïften getoiebte. 

Getrokken uitter inftrudlien byden Hertoge van Albap. 62 ƒ, 
den voorfz.Gefantendoen medegegeven, om denNum' 
HertogevanGulik, &c. reverkleeren , aengaende 
der gevankenitfe der Graven. 

X] 3jet te min öat men en fliï niet ïaten bem te banïie? Foi. 57.5e. 
ïen/geïtjft men Beercn ban fuïfter quaïiteit bdjooit 57 53.J 

teboene/ en dat hy felve a inperfonehemjegenwoor-aDcnHat. 
digt fal vinden in alle de examinatien die men hen doen f?se ïaa 
r P Alvc. 
fal. 

(P) Extra- 



114 Byvoegfel van Authent. Stukken, 
I e £ 8# Extraden uit eenefl brief van den voorfz,. Hertoge van 

Num. 3 Alba aen de Raden en Commififarifen van den Ne- 
3 derlantfchen en WellphalifchenCreitz, van den 4. 

Nüvembns 1567. 
roi.36.tot TT7n Rebben öefeboojïebenbagenontfangentitoen 

v v bjief/ gebateert tot Bucïen ben 22. tóctoüué ïefï# 
ïcbeit / bic gïjp oné ten aenfoeken ban be 0?aben ban 

pag.6z6. Buenac en ifobgfïcatcn/ bibbenbeboo:benBiabcban 
Boojrie / gefcïjjeben fjebt/ met eenen anberen baer bp 
aen be lloninliïijfie jBajefreit ban .^paengien I |c. on# 
fer aïbecgenabigfïeBecre/ bien top mettee eerferbe# 
quacmïjeit/ aïfoo bat befoott/ fuïïen boen betoegen/ <$c. 

'Jïïfoo bat topnoobclooéacïjtcnboïgenbcutocbooj- 
bebe baer ban tilua- 31. meerbere beckïaringe te boen / 
toant ton en ttoijffeïen geenéfné / be Bo:fï ban iïïcbc 
bic faï op bootbee aenfoeken/ u ban onfeberkïacingc 
gcctncberechten/ <|c. 

Hum. 34. Extrad van den proteftebydenGravevanNuenaren 
Hoogftraten, gedaen opte onbehoorlijke rechtvoor- 
deringejegen den Admirael voortgeftelt. 

Fol.jó. tot TT <0ctocï be ï>ecce Bïjtïipé ban lBontmorenep a!é 
6-- ± 1 een ïïpé <0?abe ban toegen ïjrt 0?acffeïjap ban 

ÏOoome / en een ban bet* 0o2ben ban ben guïbcn ÈHicfe 
bed ftaninké ban spacngien / in rcfpccte ban finten 
perfoon en bignitcit/gcnen anberen compctentcn Becïj# 
tere en beeft ban bcnütcifec oft f jn fteiferïijk Bamcc- 

p.ózj. gereeft aft be boojfj. Bonmkïijke IBajefïeit metten 
anbei’cn Becren fijne mcScgcfcïïcn ban bec boojfj. €toj# 
ben / en bien boïgenbc/ aïttjfjé bereet ié getoeefï en noef 
té boo? ren iegeïijk ban be fcïbe / ben Bectoge ban Hlïba 
en aïlc anbcce eetiigc actie oftbetiebtinge op bempje# 
tenbecenbc/ te rechte te fanc/ en een toettig embe beé 
reefjtené te brrtoacïjtctïi Wc ’t feïbe niet tegenfiacnbe/ 
en ooit tegcRé be rechten en pjibiïcgicn ban bet ben 
bu fijne iïoninkïijke JBajeftnt geconfinneeit/ en ïjoub 
be booifs-Beitoge niet alleenlijk ben boo:f5.0?abe tot 
grootc mféacjjtinge in gcbankenifTc/ mate ooit tot gro# 
ten en baerbïjjkeïijken adjtccbceïc ban beboofj. pjibt# 
ïegien ber bootfj. Ótben/ brrfïaet te bebtoingen ben fcï# 
ben 0 tabe boot eenige pnbatc Commifarifcn (onbc# 
(jootiijhe ilccïjtcré / nabermoegen bec bootfj. pjibiïe# 
gienjom op fomtnige gepjetenbeeebe en ontoaecaefjtige 
bjaeg-actikuïcn te anttoootben: en aïfoo bp toege ban 
eóntninacie tegené ben gebangenen en onbecanttoooj# 
ben/ tot een ronbemnatoir bonnié te geraken. JBaec 
toant al ’t feïbe tenbeert niet aïiccnïijk tot ïjoogfie mié 
ar!itingceninjuncbanbcnboo?f5*<6?abc en ban fijne 
Bncnbrn en jfBagen/ tnacc ook ban bec bootf'5. ïobeïij- 
bec öojben en toant een bonnié gegeben bp onbefooE 

p. 61%. lijken Hechter: té in bent frïfé nuï ni macïjteïooé / en 
bat ooft naec rechte aïïen geaïïieecbcn peefonen/ ja aïïen 
bicmDen onf cafFdijk taegeïatcn too.jt/ ben gebangenen 
tegenö aïïe oubeljoojïtjï» getoeït/ aïlc toettigc behulp en 
bnfiant te bocne. ,l>oo té ’t bat ton Wtfjonié be ïa 
31 aing / 0:abe ban tOoogfrcatnt een ban be tncbegefeE 
ïeti bec boo?f5* 0o?bcn / en top ïfccman 0:abe ban 
Buenac en iBoecé/ E^cccc ban 23ebbitc/ in otife eigene 
namen en ban toegen ben boojf3.0:abe ban Boome/ 
onfa-beibec ^tuagec/ boo: u openbace Botactfen en 
getuigen/ opnitïijb pjotcfrcccn tegené bet pietcné nie? 
tig Pjocré in Dcc mantcccn aïé boben begonft ban nuï- 
ïiteit/ ïtofïcn en febaben/ omnic ’t feïbe in tbben en tot j? 
ïen begoo’ïijïicn te beeboïgen/ ntbatinbccbcficcfojs 
nten/ logé eti toege/ en aïfoo top naec cecïjte/ befi en hb 
quannfï bunnen en moegen. 0n batbccontutnaeie 
beuc be booifj.oiiöfboa’ïtjbe llecbtecé ben baobEÏtecce 
bauï)üo?nc t’o.rcccfjicopgeïeitié ban cecbté toegen nnï 
en ban ontoeccöeu / tiocb en ban bent nccgcné toe bec* 
binbeti/ noeïj betn eenig acbtecbecï tocbiengcn / bec# 
focbtnbe ecnfleïtjb oné bift* op gemaebt te tuoibenc 
openbace infïcnmcntcn / (fc. 

p. 6zcf. Extraden van eenen brieve uitten Nederlandegefon- 
Num- 3t- den aen mc VrouwedeGfavinne van Hoorne, den 

twintigften fanuarii, 1568. nopende de verrafchte 
rechtvoo ’deringe en confifcatie. 

C Wnré feibc tnp bat men ïjet gefcb?ift ban bettebtin# 
0c mijnen Beece babbe gebjoebt metten beifeb en 

Foi.32.tot eoncïufie bcö B_:ocuceucé geuccaeïé/ op ’t welke hy 
40. inoefte antwoorden, ioo verre hy hem byverftekinge 

niet en wilde laten veroordelen. 

<Ên IDocnébagcïcfHüben quanten tot 0bon / Ccfac i<6%. 
be Cïecb/ en 3Iieben be itacïcré met ïafi van te aenveer- 
den en optekenen alle die goeden CUCCetlbe CH OUCUCtcn# 
be / toebebocenbe ben B?inee ban 0caengien / 0?abc 
HobetoijbbanBafTou/ 0?abeban0gmont/ 0?abe 
ban Boome/ jBacbgcabe ban Bergen obccïeben/0:a# 
be baïi ben Berg/ 0iabc ban Cuïenboig/ en Btcre ban 
Btcbecobe/binbbaec in bc02aeffchap ban ©ïaenbeccn/ 
OTafïeïrpe ban BtjfTeï/^ouap en 0jcbieé/en befebjeben 
metter baet aïïe ’t gene battec ié te €>bon metten Heen 
en Uentboehen / en floten aïïe be papiecen / tekeningen 
en befebert in fjet kameckni bp ben geooten comptoic. 

3Jan be Bectoge/ ©ntfangee gcnecaeï ban 0ofï- p. ^30. 
Bïaenbecm quant ook te 0bon met bebel ban be Bd# 
tOge ban lülbe om te ontfangen alle en elkerhjke de goe¬ 
den bie alcebc becfcïjenen toaccn/ oft naniaeï^ becfcïjrj# 
tien fotiben/en fijnce.iBajefieit baa* af cekeninge te ïjou# 
ben metten anbecen penningen ban fijnen ontfange. 
Extraden uit eenen anderen gelijken brieve, gefchreven 

den leften Febr. 15Ó8.opte onbehoorlijke procedure. 
’tr" 0ne ik feinbe/ faï ik qttaïijk kunnen gebeeben/ foo 

^bejee ik mp becabcn en abbgé nemen moet met 
eenige te Hoebeit en eïbecébaec ’t ban nobe 3tjn faï/ 
baer ik mp in ïjaeficn moet/ op dat wy niet verfteken en Fol.34. tot 
worden gelijk eenige aden inhouden j ban ben toeïkcn 43- 
ik faï ceïïebemênt moeten beeboïgen. 

Wngaeilbe den toegank, dien en is niet vry ge weeft, 
maer in prtefenrie van eenen toehoorder, op bat Hielt 
ban geen attbee bingen oft ptopooften fpteken en foube 
foo fp feiben/ toat requefte ik baec tegen ïjcb obecgege# 
ben/ en ïjeb niet kunnen beckcijgen / fo ook niet en boet 
be Bjocuceuc ban mijn Btecc ban Cgrnont / mité toeï# p- 6i r. 
ken top genomen jjebben / bat top ïjebben kunnen kerj# 
gen/ ïjebbenbecccfïtoegankgefjabtton/ ennamibbag 
bie ban 0gmont boo? ben feïbeu toeïjoo?bec. 

R^ijn Betcc begeect geït om fjnen tijt te becgeten/ 
nten faïOOk geit moeten vinden om fijn koften te be¬ 
talen. 
Extrad uit gelijken brieve van den 6. Meerte 1568. van Num. jr. 

dat de Vrou Moederefijn montkollen heeft moeten 
betalen. 

n 0 Jfifeaeïé ïjebben mp boen Sagen om te fien fwee- Foi.32. tot 
17 ren de getuigen eer wy onfe beeanttoOOtbingc ge#4o. 

bient ïjebben. 3Jk en tocte niet ïjoe fp ’t becfïaen/ maer 
iïi ïjope ïjetonénietbecko?tenenfaïfoobe?cetopino?s 
binacifen cecïjte moegen geïjoott tootben; (Ccctogïen ik 
ïjiecgetoeefïSjeb/ ïjebikceqnefïeobecgegebett/ op bat 
mijn Bette mocïjte hebben penne, inkt en papier, om 
memocicn te maken tot inflcuctie ban fjnen Uabe en 
fjnen Btienben te feïjtijben / be cekeninge ban fjn 
fcïjtiït-eiffcljecé te tekenen/en ook aengambe de mom- 
borie van denHeere van Cruimngen, baec ïjp aïïcen lé6‘ 
momboic af i/é mité becafijbigïjeitbeé lBack'gcaben 
ban Bergen, jjl^ité al’t feïbe toonenbe ben ütapitein 
êiaïincé / oft ïjetn ïatcnbc kopie ié ’t noot / bat ïjp ook p. 6^ 
boojtane meer ïocïjten en btpïjeit mocïjte ïjebben ïank^ 
ïjet ïiiafeeï boot f jn gefontïjeit. 

’t 0eït in eeii biïïet opgetekent/ ïjeb ik ontfangen foo 
tt beïieft ïjeeft tnp ’t feïbe te femben/ maer baec faï toeï 
ay. guïbni becïieé op baïïett / en baec jijnookpenmm 
gen onbec/ bie ïjicc boo: bifïon afgeeoepen 3tjn / ik faï 
baec mebe ïjet bef e boen foo beïe ik kan / metten mee# 
f en beeï betaïeilbe de ordinarife montkoften, op bat ïjp 
boojtane in tijté mag gebient tootben / toant om bie te 
gebentotfjugenoegte / foube ïutteï ïjeïpen/ en foube 
gebjek ïijben in ’t gene ïjp niet gebeeben en kan. 
Getrokken uit eenen gelijken brieve van den 11. Meert Nuni. jr. 

1568. opte onbehoorlijke verrafchte rechtvoorde- 

TTJHnt fp ïjebben ben 24. jfebjuacii bp acte beckïeect/ 
vv bat fp fnïïen boottbacen tec biffinitiben na bat ben F0I3S. tot 

quef e gebaen faï 3tjn / ïjoetoeï bet ié buiten recïjt en ce# 4t- 
ben/na be getooonïïjkemanicreban pjocebecen/toaecom 
top op rnoigen fuïïcn feit om een requefte te maken om 
tijt te ïjebben om te moegen abbifercn/confiïtecen/con# 
fecccen en totien onfe anttoootbe eec top bie obecgcben. 
Getrokken uit eenen gelijken brief van den 18. Meert, p. 633. 

1568. opte Privilegiën van der Oorden en aengebo-Num. 3f. 
den borchtocht. 

\/l 0n beeft oné acte gegeben bat beBjibiïegicn ban roi.38.tot 

bec 0o?ben in befen niet en beckojt toojben. jBijn 4j. 
Bette 



?<>8. 

tojeïft ié in cffecte / ontftegcn te tocfeuoubcr cautie ju 
ratocic oft lub poena convi&i. 

Nam. 3 y. Getrokken uit eenen anderen gelijken brief vart den 31. 
Meeree, 1568. dat de Fifcaels geen getuigen geleit 

en hebben. .. . r u 
FoL 40.41 A/f ff të ober een uiacnt geoibineert my bageïtjfté te 
42. ümöen booi be ïtamcre ban ben fïabc é mo&ené 

ten achten en’éadjtcrnoené ten b?y uten om te Item 
ncn en fien ftocercn be getuigen bic befifcaeï tegen 
mtjnècetetoiïtïciben/ maet tot nu toe end ennet 
iiomen/ fy betlengen ben tijt ban tbien in tbien bagen. 
Getrokken uit eenen gelijken brieve van den 9. Aprils 

NuSi. jf 1568. tot Loeven op ’t leiden der getuigen. 
A «éngacnbe ben getuigen/ bic fy tegen mijnen ïjcerc 

ïciöni toiïïcn / fy Ijebben ban obcc-ïange bie nietje' 
Foi. 40.40 nen bifictte genoemt / maet tot mijnen bettreftftetoe 

na 23iueïïcl en ïjaböcti fy gene met allen geïjooit mrjné 
toetené/ïjet en mate be gehangene. %\\ fembe me üftom 
toe Ijet bobbel ban ben namen bet getuigen bie fy feggen 
te toiïïen boen boten tegen mijn Hjeete; <^>y bebben ttiy 
getocigett be atuftuïen en ftaïcngier baet op jy bte toiL 
fenleiben/ bet tocïït tegen bemametcbanpioccbcten 
ié / foo my be jpjactifliné feggen. 

3©y bebben neetftigïijft gcto?ocbt en fuïïen mcigcn na 
25?ueflTelteifen/op bat ift moigen nanoene mag fiemp 
ftc obetgeben om toeganh te bebben/ enbe en fal niet ïa^ 
ten bp mijn ^ecte te reifen/lmnnen toy confent hrijgen. 

Nuirt-SJ'. Getrokken uit eenen anderen brief van den 18. Mey, 
1568. nopende de interlocutorie en borge ftellen. 

p. 6? c xz #nft gby bom gunfïige bjieben ban be ïtdfcdijftc 
^ JBajeftei't oft anbete f ecren betltttjgrn ’t gene beé 
booifcit ié/ oft ten minften bat be falie toerbe gcbanbclt 
boo? onpattybigeöecbteté en toate geen ïtlein falie/ 
gemetïit b’Ucte bie men my en &atcrbage ïeftïeben ge^ 

fol 42 44,Itonbigtbeeft/ bybertoeïfter berftleett ié dat de ken- 
4j.4ó. nifle van der fake niet en koemt den Slibberen ban bet 

<©oiben / maet fijnte JBajefteit aïé Hecre bcferHam 
ben geltjftfbimig bet geenre bie men tegen ben Ijccrc 
ban <£gmoiit babbe berftleett in ^annatio lefHebeu. 

5^aet ié geOjDincett dat men foude borge (tellen bOOI 
bé J>aïatifen ban ben Cotomiftarifcn bie neffené be 
grootfïe petten gefonben toojben om btn getnigeniffe 

r v- te boten / toactom ili acn Betgaé gefeet ftebbe / bat fy 
«lijnen l^ccrcbabben gehangen en fijn goct aeubeeït/ 
en bat be ceftc u toaé toebebootenbe. 

Tot de HHtoiievüh P. Bot. 115 

^eete beeft my gefeet aïé iïtïeft bubemtoaé/ bat goet, [nben fdo toel te lopen / boo’oné/ alé booi (jen? &ooif<>8 
geïicegcn toaren biieben ban fabëur ban ben 25iffcljopr fat na bde beitoningcn ben fclbcn allen berïengt ié tob F°i- 3j.,6. 
«en bab moeien / Huift / m anbete Deeten / op bat by tcu M- Bleu I petemptone. 0etMetenbe ïjttfjoceé 

niQCÖtc berftrijgen b’inboubcn fijnte ïScqucfren/ ftet)baiiaffèp^Oitótie'SctfïcrtSiC"scfïatclilurci:Ötêenotx^ 

3jli babbe tequèfte obergegeben ten einbe mijn Sjce^ 
te moebte opteft'etteft be namen bet getuigen bië by 
nocb begcetbe te boen boten/ maet en fjcb bat niet 
bunnen bertirggen/ mlté ben tijt ober toaé. 

^tflcenlrjlïtepjoebetenbe informa-communi nabien Foi. 34.3;; 
men oné babbe getocigett bet bctïllctcn betgetnigert 
in’tpatticuliit. 

Getrokken uit eenen brieve by de Gravihne van Hoor- Num. 3y. 

nenaNederlantgelchrevendenó.Mèy» 1568. opte 
declinatorie. 

f ") Bé pteininge ié / bat gby by goetbunberiban bie p-6 3 8> 
^ ban onfeii ilabc en tet befïer bcquacmbcit bet moe^, 
gelyb 5y in aïöeuootmoet fijnbet<ïetceïïeuticbcttoont ?oLw-tot 
be p^ibilegien en flatuiten ban bet ©ojben/ op bat mijn 4;- 
<$>one na bermoegen bet feïber mag gcbanbclt toojben / 
en inbien fijne jfiajefïeit oft fijne excellentie baet op 
geen aebt nemen en tobben (beé toy gene rccbtbccrbige 
tebene oft oo?fabc en bunnen gebenben) foo fuït gy bet^ 
tonen bat in fuïben gcbalïe mgnboojfj.^onenieteit 
betmag gebanbeït oft in reebte gettöbben te toojben / 
ban alé een a5?abe en boo* fijn competente ïlecbteté 
ban ben bciïigen iltjbe/ gebjb oob be metferbjbe Maje^ fpi .49. töt 
fteit eeuige Hieutbo^ftcn en ben Crcité ban ïBefïpbaïen ” • 
(baet onbet bet <6?aeffcbap ban ï?aom/ en be Ijeefïijfts 
beit ban ïDcett begrepen 5011) by toieben ban obet 
febete maenben fnlbé acn fijn monitiblijbe .fBajefieitFoL t- 
en fijn <üftceïïentie ten fabeutc en beftnfie ban rngnen 
il)one gefebteben bebben. 

Extraóten uitterRequeften overgegeven by den Pro- Num. 36. 
cureur des Graven van Egmont metter Appoftillen 
vandeniy.Januarii, iyó8. 

p B batbygeenéfinéenfoubetoiïïenacbtetbaeïtsijh p. 670. 
ban acn utoet vf/rcellentie be boobj.mequcflenge* 

abbjefftett gacnbcaenfijn.ïiBajcficit/ gepjefenteettte Foi.34. yï 
bebben ban alé acn een lïïbbcr ban bet felbet #jbje bp 
fijndf&ajcfieit gecommitteert/ boo: ben toeïbenu (en 
niemanben anbetéJ be boojfj. <6,?abe moet gcfïelt tooi- 
ben te tecljte en geabmitteert tot fijn onfcbnlt/ mité 
bien be fclbc Ibect <6iabc té notoitlgb een llibber ban 
bet felbet ©oiDcn/fonbet bat bem ’t fclbc ban benamen 
óft by baet af betfieben tuoiben by eenigen appoiuctcs 
mente nullicer&incomperentergëgcbCU/ geïïjb men 
beeft gefoebt te boeue by b’acte ban ben pt.befet macnt. 

‘öclijli be ejtempelen eu actcn febett toegebomen beé 
betoijfiiigceubetbleetingcgcbciL aïé ban ben i^ccren 3,. Getrokken uit eenen gel.jken brief ven denMey, 

p.636. 

Num. 35-. 

Fol. 34. 

1568. opte onvry vervolginge des Proces. 

V/f €n beeft my gëfeit bat gifteten abont be jDioctf' 
iV-lteut beé Jjc'cten ban Cgmont febete febiiften 
obetbjogt/ en bat eenige banbinit’fijnenacnficncin 
finbbengcfrbentttoetben/ toaerom en toetc ib niet/ 
toant ib ben tijt niet gebabt en beb om bem te fpiebeit. 

,!Ben fal nu toebet bebinben ’t gene ib by mijn boois 
gaenbefcbieef/ bat niet anttoooiben / fijn auttoooibc 
ié / toiïïetibe bat men fijnen gebobe onberbanig 3y. 
Getrokken uit andèr gelijke brieven van den 30. Mey, 

1568. van het onbehoorlijk fluiten des Proces. 
P jjb bebbenbc ooiïof gebtegen om tocgaiib te bebbeii/ 
^oob fijn mcininge betfiaen / mitégabeté gemerbt 
ben boet bien toy bebtoongen 3ijn tebolgeti; Jmoié 
nabeïé bctactflagcn / t’famenfpieben en abbijfen / be 

d jolen / ban Den <6Liabcn ban lïoinon/ ban ben kreten 
ban <6iuitl)uifc ban tiabcnfiem/ ^efquetbeé/ bë tljjé5, 
baicj/öe a^aultboibtjn eu meet anbete/ be toeïbe allega- 
öct Licfenöe djerten ban bet öoibic en befdyiïbtgt gti 
biagen te Ijciibcn be toapenen tegen beuren tiDberflc» 
en tegen bet Ham en anbete beégebjbe fabeii; bem 
beu iiocbtané niet aengetafï noeb gcfjanbelt getoceft 
ban booj Den Coïlcgïe ban bet felbet <9o?bcn. ^onbee 
bat men oeit beeft gepiocebeett oft.boen'p.ioccbeten te# p. (340/ 
geneenigeiulibberbanbec^oibrn anöetéfiné. i€en 
toate emmer bat by eerfï by beniuiffe ban ben if oofbe 
en ilïöDercn ban bet viDoiben toate afgefteït ban fijn cc- 
ceenbanbct0o,iben. . ^ . 

al toact ’t bat alle ’t gene beé booifd. i$! ccffeetöe 
en bat be booifcibe ^eet dBiabe niet en toate een illöbec 

bonben geraben bat men fottbe maften fefter fcbiiftnctc > ban bet öoiöcn 3 Bocljrané ni fotibe by bolgenbc bai 
tot betontfcbuïbingc bet miébaben bem opgeïret / toef 
fte fcbftfture fijnen ilabe ié getoont. 

3Dat ié b’ooifaftc getoceft/ bat bie fcï)?lftuctr in tecb? 
te ié obergegeben eet u be ftopie gefonben ié / toant ift 
en toifte toaer anbeté blijbcn/ foo toerbe ift gebaeft/ 

p. 6 3 7. fonbet bat oné eenige requeften bebben ftunnen beïpcn/ 
bie toy boen obergabentotberftbeiben einben/ geïtjft 
ooft niet en beben bele anbete / bie ban toegen beé Iftc- 
ten ban‘ögmont obergegeben toetben bic oné bienben 
tot eenen Spiegel; <Ön aïfoo toy fuftineetben bat be 

Foi. 46.47- ififcaeï opte feïbe fcbiiftuecc foïïbë anttoooiben by ftem 
nenoftontftennen/ bobben fy berftleett niet meet te 
toiïïenfebiftben/ bmftenbe ben tijt bantonc/ bienfu, 

pybibilegien ban Siabant en ben romractiii by fijn 
itóajefrdt bef tooten booi geen anber juflitie getroftften 
lutuncii tooiöeii / ban booi be oiöiïianfcüiedjteréban; 
25iabant / aïbact öc boojf5. If eet 45iabr ié toüoneiibe / 
en 3acnrd)ecre / aïtoaet ooft fijnen perfoon aengetaft 
en gdjoubmié getoeefï/ aïé blijftt by ben ejrttactcn ban 
ben feïben tcaetatcn biet acne gdjedjt / bdgenbc 
todften piibilcgieii en contracten ooft geen perfoon aï- 
baet gdjemben oft gebaugen/ en mag berbuertnocb 
uitten felben Hanbc gettoftften tooiïreU. fdlté ben 
todften/ foo brrfueftt be booift. ïtcmonfttant in ab 
bet ootmoet bat om alle miéberftaut te berbue* 
örn/ ntoe ^tceïïentie bem toil betftletm eu boen 

(P) 

é 



II6 Byvoegfel van Authent. Stukken, 
blijken ofc fp is berfïen bangcnoegfamercomrnifTicn 

J ' ban fijn jBajcfïdtruerenbe ben faken ban Der boeufj. 

p. 642. 

Num. 36. 

pag.^i. i£5o^ösn 5 (3n toeïken gebalk bP berfuchtbat utoe 
ccïïehtie ben 1 toïï burgen na.be ftatuten en oïöinanüc 
ba;; Dei* s0o:Dcn / boïgeuöe betbcrbintcniffe en ccbe bie 
fp aen öcr feïber öotoen fcijtuIDig is / cn in befen piocc; 
beren bp abbjjfe ban ben Bibberen ba* feïber / fonber 
anbec toe te laten. Cn eten bejrc n Obediëntie niet ges 
committeert en ié / bat fp bene buil bedragen ban bent 
te onöertoinöen ofc kenniffe te nemen ban ben feiten 
oft faken be^b002f5.Ojaben/ totter tijt toe bat bact 
inne faï toefen aubers berfïen / bolgcnbe ben fdben fïas 
tuten / oft bp getoeke ban bien foube be Suppliant bc; 
nooöigt toefen te ptotefteren ban nulliteit. 25ibbenbc 
ntoe Otcdlentie niet aubcr£ ban in’t goebe te toiïïen 
nemen befc brrtoninge/ beifueïi en pjotefïatie/ gemerkt 
ïjn anbetbfhto niet en foube kunnen betoaren / bc rcrip 
ten en bootbeeïen ben booïïj. Hccrc <6?abe fijnen IBees 
fret cantpeteixnöe / narij fijnen ïafïc bolbocn. 

De Appoftille opte felve Requefte. 

c ||n Crcdïriitie feet en beckïeert bat fu ban befer fake 
0 kenniffe ijeeft genomen/ en neemt bp commifpcn 
ban fljnber JDajeftcit als 0bed?eetc ban befen 3Lanöcn 
ban bectoaeitë-obet* / cn niet als lémfi ban bet <0o:; 
ben ban ben guïben ©ïicfc. On bactom bact m faï 

„booitbareu gelijk berkïecrt $ bp Den actcn en bonnifs 
„ fen Die fijn Orcdlrntic baer in beeft gegeben. On faï bc 
„ bertoonber Ijem bcrmijöcn ban op bit punetmeer Bc# 

t f6S. ftyio quefïen ober te geben. Oeöaen te Santeifri ben 27. 3la# 
communi. nuat'ii 1567. CkiDcrtekent jDesDnri). 

Verklerinqe des Hertogen van Alve verfteltende den 
Grave van Egmont. 

Aen fijn 'Excellentie. 

\J Ortoont ben Baebt en f)u:ociireur Oeneraeiban fijn 
v jBajefïnt ïjoe bat be Otabe banOgmcnt gehangen/ 

geïjabt ïjcbbenbe bde lange biïapen om te anttooojDen 
opte criminele betiebtinge tegen bem gebient/en te bom 
fijn bcnfieatien / tonen cn enquefïen/ geen manicre en 
maekt ban bc fake ban fljnber fl jöcn tcijaefïcn/berfuckt 
Da tl gemerkt ïjet mtcrbaï ban rijbe/ ïjet toeïk ïjp gcïjabt 
beeft bP toojöe berfïeken ban aï/cn bat bc fake bp utoer 
Orcdïentic faï oberflcn / gcbifïtcrrt cn gebuijt tooien/ 
foo fp fal binken bdjooraiöe.#pte marge fïont gefetoe# 
ben aïbu$ / 51; getoont ben procureur bcö Otaben ban 
Ogmont / ten cinöe bat ïjn tuffdjen Dit cn moigeii ben 

, l' 9. befet maent/ ben gebeïen bag aïlegerc bep fjem belieft 
90 1' tegen bc fdjuften / tonen en anbere pioburtien in befet 

3J faken bp ben Pzocureur generaeï gebaen / btm aöber= 
”terenbe bat bP ban 1111 af\$berfïeken/ cnbetpjocep 
”gebonben boo? gefloten/ oibineccube fijnOrcdïmtie 
33 bat ’t fdbe Pjocep booj bem faï obaluoebt tootbm en 
55 IBaenbage naefï-komenDe ben tïjinïfïcn ber booif> 
33 maent om bat te oberflcn. Ocbaen te 23twcfTeï ben 8. 
”,?Ben / 1568. <0nbrrtckent P?aefö. OMiberfïont ge? 

febkben; Oecoïïacioneeit met fijnen ©rigmaïen / cn 
brbonbeii accojbercnbe. 23p mp 3Jan ban ber Hagen / 
v^eiittoccröcr/ $c. IDdk Öngmari ik ten boorfj. adjt? 
fïcnbaglBepomtrentbentïjien uren beb berkonbigt 

Toi. T4- r r■ acn 25o:cb-grabe aïp procureur gefubfrittieett ban toe; 
j6.17. is- gCn öc^ parj Ogmont / be torihc pjotcfïccrbc 

33 foo bPfriöc te boren geöaen gctoecfl te 31311 bp fijnen 
33 Deere ben bootfj. Oiabc / cn Heer .Di.kïaep De llanba^ 

fijnen pjomreur 3 3'n tcnni ber toaerbcit befe gete; 
kent/ Kt. €>nbergctekent ban ber page. 

Vertoninge op ’t vooi gaende verkleren gedacn. 
Aen den Hertoge. 

y Ortoont in aïbec ootmoet be P’onirenr bc^Oia; 
v ben ban Ogmont/ boe bat bem ban nobc i^ getoeefï 

om te maken be ontlafïingen be^ fdfs Oiaben te boen 
oberflenontaïïijkebeïe ftnkkcn in af-toefen en fonber 
birrctic bep baoïft.Oiaben/en uitten fdben mitégaber^ 
ber infonnatic fnïke alp bP beeft kunnen krijgen ban 

Tol. 41.42- ben fdben Otabc in jegentooojbigbeit ber geenre bie 
44-14- utocOrcriicuric baer toe babbé gèoibinccit / beeftbP 

boen betooipcn bc booifj. ^Dcfcnlïen/ om be tocïïie t’c 
53 rnoegen bertonen ben booifj. Otabe / beeft Ijp acn 
35 utoer Ojrcdïcntic oodof berfoebt / cn om bien óoilof 
33 te ïtrijgen berboïgt tfjïcn bageu ïank / na ben tod; 

ken bp Dact op nietten booifg. Ojabe beeft contiuuebjk 

gebefoingnceit bijfbagenïank / en bde bmgen beran; 1 j68. 
beit en fjetfïeït boo: ü:cber infïructie ban benbootfs. 
(Siabc / bic ban ben faken beft is gnnfo.imeert / en foo 
bp bertoonber/ beeft te 0abebibei'fcbe iD?actifïjn^ mC!: 
doctoren / bem toegeïaten en geaudorifeett bp utoer « 
Ojrcdïentie / en beeft Ijp Die bcfenfzm niet betten ober; « 
geben / fp cn toaren eerfï oberflcn bp aïïe be bamfj. p. 6±^ 
‘Ülffifïenten/ en befunbee bp ben factoren ban Hoe; 
ben/ toacr toe bp tijt beeft moeten bebben / bet toeïk 
beïet beeft bat bp öe fcïbe ^Defenfim aï nocb niet cn 
beeft kunne»! obetgeben / en beïc min tonen/ ïjet toeïk 
benboobj.0?abegeen ptejubicte en beïjooit te boen/ 

p. 643. 
Fol. 41-42. 
43.44- 79- 

boïgenbe ben Oeefceïtjken Öccbten (bie bê j^ocuteuc 
fc^ijnt ctnpbeefó geboïgt te bebben) ben termijn ban 
te Dienen ban ^efenflen/ en te ïeiöen getuigen boot 
Den booif5. <6?abc niet eet cn beeft behoren te beginnen 
oft te ïopen ban nabien be booifj. procureur generaeï 
ban boozberen toon foube bebben gerenuncicert. ïDeïs 
ken niet tegenfïaenbe/ fbo iö ben Suppliant btöen 
omtrent ben tlpen uren geinflnueert bebeï oft appoim 
tement ban te aïïcgucren tufTcfjen bit en mojgen (toes 
fenbe ^onbag) ’t gene bp foube toiïïen feggen tegen be 
gefebjiften / tonen en probuetien gebaen bp ben 
cureurgeneraeï/ niettoacrfcboutomgebatïjp ban nu 
af toas berfïeken / en bet j^?oce^ gdjouben boo» geflo; 
ten/ en beo: fuïk^ utoer Ojcccllcntic op en IBambage«p> 646. 
naefl-komcnöe ben 10. öefcr maent foube tootoen obers cc 
geöjagen om te tooiöcn gcbiflteett / fonbec bat ben cc 
èuppïiant 50 gefleït getoeefï eenigen termijn perem; 
ptoir/ cn op berfïeken febert bat bem is gegunt toe; 
gank acn beu booifs. <6:abe / om te bebben informatie 
totten maken fijnte <55efenfïen / en bat ben Droeurcur 
boorfj. is fadafï te boen cdjibme ban ben fïukken / titu; 
ïcn l en munimenten gcrueitinfljnbeïafïingen/ bcn« 
toeïken bP aï nodj jegentooorbdijk niet en beeft aï bol; 
bam/ boctoeï bem tot bien eïnbetmberfueke ban Den« 
Suppliant ban toegen utoer Crcdïentie ’t feïbe te cc 
meer fïonben beïafï i| / bet toeïk aengemerkt en befuns 
bete bat men boopt cn boo: berfekert boubt / bat nocb 
fijn Mwftcit nocb u €tccïïcntie niet en begeten ben 
booif?. <6?abe te berfïeken ban fijn Defenflen bp precipd 
tatien / maer bat fijn bcranttooo:biuge bem top eri 
boïkomen bïtjbe / enbattcnminfïcn een gehangen cn« 
bcrtocerbcre in toat faken bat bet 3p / beboojt gefabo; cc 
rifeert te toojbni foo bdeafé ecu beticbtet/befnnber ook « 
aengaenöe fijn Defenflen en termijnen bantone/ b^tCc 
toeïk ijS bet pkncipaclfïc fluk ban be befaiflen. ^ao bciv ic 
foekt be Suppliant (fonbcr nocïjtans ben boo:f5.<6:abe 
eenig piejubicie te toiïïen boen) bat bc boopj. Defenflen 
mocgeiï tooiben ontfangen tuffeben bit en ^ingsbagc p. 647. 
naefï-konieiïbe ben 12. befer maent / cn bat bem too/; 
be bequamen tijt gegunt om bse te tonen/ na beu ïjeifcö 
ber probuctien en öifïancie ban ben pïactfen baer be ge; 
tuigen fuïïen te binben toefen / enfuïttoeïboen. <0pte 

p. 644. 
Num. 36 

4 

tot 6 

toacrfdjout bat bp in befer faken fijn neerfïigbcit foube 
moeten boen/ befkïeerenbeaïtijtin’tgenebat tot fïjs 
nni berfiidic geoibmeeit to / bat ïjet gefdjiebe fonber 
prejllbicic van den iïaet en expeditie van der falten, iu 
ber buegen bat be feïbe niet ïangcr aïé nu en kan uitges 
fïeït tooDcu. jiüirt te min fijn ^reeïïentic ïaet nocb toe 
ter befcnfïc öc£ boojfj. 03:abe ban Cgniout/ bat faken 
Dagen Ïjet 3p ^onbag/ beiïigeu öag oft niet/ ontfangen 
toojben aïïe p jobuctien foo tod ban fcbnfturcn en aïïes 
gatten/ aï£ ban getuigen bic bc bertoonber oft anbere 
in ben name beë boosfj. aaiabcn faï toiïïen publiceren 
dl boen boren/ en dat rotter tijt toe dat ’t felve Proces fal 
bp fijn ^tceïïcntic toefen gebifïtecrt; <£5ebacn tot 
25?uefTeï ben 8. ban IDep. 1568.0nör itekcut p:actó. 
Verfuek der Fifcalen tegen de defenfie des Graven van p. ^48. 

Egmont. Num. 36. 

P) 45 f ifcacTsS gcflm bebbenbe b’anttooojöe gebient 
bp ben «6?abc ban Ogmont op ben ïjdfeb en bes 

febuïöinge tegen ïjem obcrgcgcbcn. peggen bat ges 
merkt be boaifdjiebcu (6:abc by een proteftatiebegre; Foi.41. tot 
pen iu ben beginfeï fljnber anttoooïbe/ en in ’tembe 63. 

ber 



Tot de Hiftorie van P. Bot, 117 
i f6S. Der fdPcr perpaeït/ m Defcr faken niet cn tokt 3Liti^ 

cantefïcren Pao? mijn Hecre ben ertoge ban ‘aiIPcn / 
ten principalen / en dat nocptan£ De 000215. 43?aPe 
Pan oPcr-langc Pan bet feïPet cjcceptien Dedinatoir \$ 
getoeefï Perfldien / alg niet gefonöeert tocfenDc/mitg 
Dien be Sleepten en $?ibilegten Pan bet <ï£?D?e geen 
plaetfe cn grijpen in ben faken / m^babcn en quadcn 
feiten pem opgdcct/ PecfueïienbatbcPoo^ <8?aPc 
mitgfljntocigcringcenPertrekDaiiin bcfcr faken te 
pzocebcren boïgcnDe Der o?DinantiePau fijn €;ecdïcn* 
tie / cn foo pp na tedjt fcpuïöig toag te boene / fai jijn 
bet fïeken Pan aï / en bat be fake faf toozDen genomen 
in abPijfe Pan fijn Cpcclïcntie om Die te topfcn en ter* 
minetcn ten biffinitiben,/ foo pp bie in reept cn tebenc 
fai binden bcporciiDe. 3nöc marge flontgcappoin* 

pae.&Lo. teert aïöug: <èijn €rcdleutic ojbineert bat befe ant* 
tooo?be fai teo2öcn getoont ben Procureur Pan ben 
OpiaPePan^gmant/ op bat Die met’t gene pp bacr 
op faï toiïïen feggen tuflepen bit en morgen ben gepe* 
ïen öag / pem too?De gebroept om baec inne te berfien/ 
foo pn fai binben beporeiiDe; 43eöaen tot 25?ueflcï 
Den ii.lBep/ 1568. <0nÖcrgetcfcent $?aetg. #n* 
öerfiom gefepzepen aïüus <3£e ilequeflc metter 2lp* 
pofltïïe opte marge gcfïeït / toaer af Uopie pier boben 
gd'dnebin fïaet i£ gemfinueett iflèeefler JBiitjdm be 
23o?d)ftrab?^jocureurgcfnbfiitneert/ <$c. ban ben 
boo:f5 Sikne ban €gmont befen rp. Jöap/ 1568. 
tuffepen ben Pijfeufeg uren öcg abontg bp mp 33cur* 
Poeerbere ondertekent / toeïke 23o?cpgraPe mp feibc / 
Dat hp blijft bp ben Poo?gaenöcii pzoteflcn- $[n Pen? 
niffc oer toaerpeitpeb befe getefcent/ <|c. <£hidetge* 
tekent l 31 Pan betrage. 

Num. 36. Vonnis van contumacien tegen denGrave van Egraont. 

<gfien bp fijn Cjecdlentie be auttooo?de en ge* 
Vjfdj2iftcn beg <J3?aPen Pan€gmont tot fijne om 
fcpuït oPergegePcn; 3nggeïijhg be fóequefle Dep $?o* 
cureurp generaeïp Pan ben ïttonink / ten eitiDc Pan 

p. 6$o. be ïejlc Perfiehinge fijner tonen en befenfien / mitpga* 
Deep be replijPe Dep $?ocutcurp Pan ben Poo?f5 <6?aDc 
perfiftetende cn bïpPenbe bp fijn p?otefïaticn en deck* 
natorie / niet tcgcnfiacnbc bp fijn €;rcdlentie te meer 
flonben PcrPIecrt en ben Doozfs.aBzaDcgetnfinucert 

Foi 6161 5P Dat be fcIPc bedinatorie niet cn toap gefonbeert en 
Dat pp in Der faken fouöcDoo?tbarcn. bemerkt ook 
bat pet bilaep pem gegiint op be töeqjicfic ban beu 
acptfïen bcfcr maent geen effect en peeft gefmteerc / 
mitsdien beboozfi. 45?aPe Pan geenber meiningen en 
ig te Utipccnitcflctcn ban Pao? bctöecptercubppem 

ïoi44 tot gepzetenbeert en Poo? ben fdPen pjn tonen cn befem 
60.'' fien te boni; J>ijn Ccedlcntic (PcrPIecrcnbe anber- 

pjrrf ben Poozfs- <S?aPe Pao? PjettelpPeu gecontumai 
ceert) ojöineert bat fijn Dooifj. anttuoo?Dc cn gcfcpiif 
ten niet toegeïaten en fnllcn toozben Poozberban na 
reept bie plaetfe en pebben/ cn tot meefber informatie 
en mfiructic ber gene bie gccommittcect 5ijn totter be' 
tenninatien cn biffinitie ber PoozB. faPe / en Perfiedit 
booz be lefie reife ben Poozfj. <6)aPePan alle manirre 
batvbefenfïen en pjeupen üoo? pjne Oercrllciitic / en be 
fdbc faPe Pao? gefloten/ op bat bie bp bifimCiDen Pon^ 

p.651. niffe gcuit cn gcterminecrtPiozöe/ foobcponbnzfaï 
p30?bcn bepoorenbe. <j5ebaen tot 23:ucf]ci ben Peer 
tpienfien ;fj©ep / (Bnücvtehcm / De i|crtogc 
Pan ^HlPe / en onbertePcnt jpzact^. 

Nam. 36. Requefte des Graven van Egmont om te komen ten 
tone. 

Jlen den Hert o ge. 

\7 <6rtoont ootinocbdpP be Procureur be^ <6?aPm 
v Pan Cgmont poe bat be fdPc €>?aPe feöcrt Opi ge* 

roi.39. tot banPcniffe aïtijt boPcn al Pcrfocpt peeft te bePapfcn 
62. fijn onfcpuït fonber te foePen eenige biïaepen oft uit* 

Uiegenbcponbcn^altptenfbnöct pzejubicic Pan Den 
fïatutcn Pan ber 0o?b?e bc^ guïben ©licj? en Pan ben 
$?ipilcgien bp pem géaïïcgeert/ Poo? pet geniet Pan 

» ben PjdPen pp fêer peeft gebeben/ fonber baer cp oit 
33 getreben te 5pn in Debat tegen ben procureur gene* 

rad! om op fuïPen ereeptie bedinatqir en rcjectic ber 
$)2iDiIegicn cn Statuiten bp ponniffe' iet gePjefeu oft 

bcrhicert te pjozöm; %i ter eoutraden i^ tuaeraeptig 1 f68. 
bat idïBpcdlentie bp PoozgacnDc o?binantie Pan ben p. 652. 
jep. 3amtarit ben Poozf'5 tePe e.rpzeffdpp peeft gcre* 
fcrPeert be D?ppnt ber fdbcre?ö?e fulPe aïö pu na* 
niadb foubc Pnlïcn p?ctenberen/ PjdPen boïgenbe/ foo 
peeft be Poo?f5- d3?abe (bp ber fdPcr o?Dmanticn ge* 
b?ongcn tocfcnöe óm t’anttDoo?bcn opte befeprdbinge 
Dr£ fdfö pjocumtr^ gen er adö) gcanttooo?t onDcr et* 
p?effe pzotefiatic Pan öc Poozfj. Statuiten en f)ziPiïc* 
gicn/bc toelfte bp uPoer Crecllrtitic in t ontfangen ber 
fdPcr anttooozöe / fè geabPouccrt gctoccfi cn cob in 
’tPaozt^Pami totPoozDcrmfozmatie opte Doozfv be* 
ïafiingen in ber Puegcii bat be Poozfj. <ê?aPe na reept 
cn rebene Perfiaen peeft en Dcrfiact geblcpen te toefen 
opfijngeped/ acngacnbe ben poo?f5. p?ipiïcgien / en 
fiatnten/ fonber te PerPaïïen in eenige coimmianc/ 
oft tueigeringc Pan fijn p?cuPen en befenfien te bonie / 
gemedtt fijn Poo?f5-anttboo?öen metter anmrmiiigc 
en aDPouerenbanbienmcttcnetpibitienPanfijn be* 
fenfien cn eenige fïuriïien febert gcöicnt / gdijb pp in 
ber fdüer manieren cn tot mcerDer ijifozinatie en in* 
fïrttctie Pan ber faken / peeft gctacef! euiiS al hoep be* 
reet ban fijn Po?D?c tonen cn ejepibiden te boen/ ook te 
Dienen pan rcp?ödjcn cnailcauberefakenirittericp*?^)^' 
ten / op bat öetoaerpnt cn fijn onfcpuït ccncn iegdp* 
ken mag kcnïpk too?ben / cn befonöcre ook ben genen 
Dien na reepte be tuttinge bcfcr faken fai competeren / 
boïgenbe be Poo?f5- refcrPatic ber o?biitantien Pan ben 
jcD-Sfanuaru (6dpk ook bp Den ïeften appointemente 
ban nPier €t*cdïentie in bate ben jcii'tj. bcfcr maent / 
be anttnoo?Dc en gefcp?iften aïreebege-ccpibccrt5pn 
toegeïaten tot meetber mfo?matie cn mfiructic foo na 
reept bepoozt/ te meer gemerkt bat in pzoccffcn crirni* 
neïe geen contnmade (be todkc cbnitod in befen cef* 
feert / mit£ be Poo?f5- referbe cdiibitie / abmiffic en 
abbop) cn kan pïactfcpcbbtii of’t effect fo?tn:en/ be 
tieepter en moet pem aïtijt Poïkomeipk cn gepedfjk 
informeren Pan ber faken en gdegentptbcn Pan bier 
tot ontïafliugc bc$> befcpnïbigbcn / pet toclk ook u 
vtEj:cdIentic fcljpiit te pebben teiïïcn naPoïgen bp ben 
Poorfeiöen appomtemente Pan ben jriip. bcfcr maent 
aengaenbc ber anttooozbe en flukken aï^-boenober* 
gegcPcii; <Ön tuant De fdPe rcDene ook balt aengacuDe 
ben reflcrenöcn tonen cn Perifieaticn / bic niet cn moe*, 
gen gcfepeiöcn 5pu/ inaer notcïpk moeten gebtiegt 31311 
tatteuPaozgacnöenfcpziften cn befen tien 3 /Ce meer 
ook bat öc feïPc befenfien niet en fouben kunnen ge* P 
Dienen tot inflructiccn hifo?mati'efonbcr tespn bcPie* 
feu metten boczfeiben tonen en Perifcaticn; ^00 Per* 
fnekt be boozfj Suppliant feer ootmocbdpk bat utocr 
<ïE)Ccdïen'tie ten aenfdjon Pan ’t gene öcp' Pao?f5. fé/ en 
dat in materie criminele geen conclulie plaetfe en grijpt, 
om uit te doen fluiten de informatien cnbcdficatifll 
Pan Der faken/ bdicPen tod Ir/ boPen ben boozgaenörn 
flukken/ noep te ontfangen befe bpgcPucgbe flukken 
bp ^uPnitan.ó gebefigneert / en baer cn DoP?n alle 
aiiDcre Penfscatini opte Poorfj. Dcfaifim DienenDc/ 
foo Pan geniigcn aï«2 anöer^finë/ met bcpoozïpkm 
tijt / baer inne pp Suppliant pem offereert te befoiii* 
gneren fonber oppoubni Pan Dage te Dagctottm dn* 
De toe pan Den fdben Pcnficödcn / en faï u «Örcdïeu* 
tic dofh naPoïgcnöc reept en reöen. 

Verftekinge des Graven van Egmont opte voorgaende 
Requefte." 

r)o£ refcrPatic geDaen bp Den appointemente ban 
^ ben fb. ^aniiarii ïeflieöen in öefer ïlequefleu bcci 
paeït / qcfcpicöc ten einöc om te moegen allcgercn be 
^zibiïegien ban Der €>ozö?c / en op Dat De <6?aPc Pan p« 65> 
Cgmont pem niet cn fotiöe craiferen om te anttooö?* 
Den op’t iibeï lïccufatoriacï Des jüzocurcuró gene* 
rady aengacnöcïjet eigen feit brp boozf5. (6?aPcu on* 
ber pet Dekfd Dat pp aiittooozbrnDe fouue Pcrbaïïcn 
Pan te moegen aücgcren jet Poorfj. ^ziPiïcgic; inaer 
naDcrpant gefien De pzotcfraticn cn aïïegatien Dc^ 
Poozf5.<6?aPcn aengaenbc ’tboozfj. p?iPiiegie cn Dep* 
pibitie ban Den bocke Pan Den fïatutcn ber boo?f5. (0?* Foi.39. t0i 
D?e gebaen Pan toegoi Dep' Poorfj, C*?.iPen j o&eo De62 • 

(P) 3 fdPe - 



ii-B 

Num. 36. 

p.657. 

156 0. feïüc berficken getoccfi ban Der fdberpictenfien/cn optc 
Pootfj.brdiiïatoire becklecinge gcbacn 611 acte» ban De» boo 
n. cn tTHij. Der fdber uiacist flnmtarii./' De toeïke até- 
Docn De» perfoone ba» De» booi^. cDiabe ba-kaiibigt 
>»»; I?ct toclk ook te meer frondcu t’eiken té berkïrert ge 
tóreft bn De» appoinrtemmtm grgcbcii opte lieqticficn 
ba» n)’**nt toege» grpjefmtecrt.. <ècfic» Da» Datfin 
Daec bn blijft / c» titct m tobt litifcontcfrctni e» batter 
mfojinatte 13 gmèincii opte2ïrtiktiïrn ba» Dcc bda 
Uuigc» 01» De toactficit te toeten / foo loei optc pacten# 
fit» Drê pjoaircurb gcmracfê / als optc anttoootöc 
boo? fijn Dcfcnfieïm de» <j3iabe gcDacn 5 ,§oo brrkïccrt 

pag.656. fij» €mlïentica»DertOfrf dat dc voorfz. Grave is be¬ 
hoorlijk verlteken, (boïgeiiDc Der acte» ban Den jtiiij. 
Defce matnt acn hemen fijne» procureur berkónbigt) 

„ ba» aïïctfianDe Dcfenfie» e» tonen boot fijnCjxeÏÏentic/ 
„ c» Defe falie gcbouDr» boot grfiofe» en bat fijn anttooot; 
„ Dc niette» fndïften niet cn ftilïcn ontfangeii toïnbdi / 

niaer alleenlijk gefien tot bteöerc mfotmatie cn infirnc 
ticDetvï3ccoinmittfetDetccu!tnngc ba» öct fdber fa 
lic»; o3eDaai Den rbiij. jIDen/1568. 
Vèrkieeringe des Hertogen van Alvetégende Privile¬ 

giën van der Oorden des gulden Vlies. 

W m*te$ üa» ^oïtöo / 0crtogc ba» 
£lbc/ fBarkgrabc ba» <Coria <$c. ^taötho»Dere/ 

(Doitbctnciir e» iiapitei» <6c»etael boot Dm ïiomnh 
innnen i)ccrc in Den 3ia»öc ba» hettoaerté-obcrc/Docn 
te tuctni ae» u Pm pijüïps ba» ittontmbrmrji/ <£>a' 
be tonpootnc/ Dat Dmitart en Ptoeuteut gcncrael 
ba» fijn .fi/.ajcfieit oi^geptefcHtecit heeft een ilennefic 
ba» Dc» siabolgeitDc» inljtiubcn 5 %m fijn «Ercdlcntic 
bcrfitckt Den ïSacDt cn ptocueeut gcncrael ba» fijnte 
dltajefirit Dat De» <ötabe ban pootne biotDe berlion 

, //- ötfjt cc» acte c» bcrfilecringc gelijkeDergéenteDienen 
■ lïacii iö 1» bet falten Dcö ^tabe» ba» €g»io»t / in Date 

-4- j annani ïeffïcDm/ op bat De felbe ctBtabe ban Ihoot 
ne geen ignorantie Deg e» ptetcnDere / Dat in fijlfieii 
niisDaDe» e» Delicten afó Daec meDe ïju belaft té/ De PtU 
bilcgien e» Statuten ban Der OotDen geensfins cn be 

?c «njwWcatuw competerertDe fijnte JiBa* 
jeficit/ al| pcetc Dcfct jfleDerlanbcn/ Öft Den genen Die 
fijn .IBajcfieit fjeeft gccómmfttcect; €n Dat De Itenniffe 
ban gelijken ïniêDaDm gcensfins toé en bomt Dm itiDs 
Deren ban Der «potDcn/ uodj eenigm anDcrm peefonen. 

roi.6i.6a. <0p De bieïlic fiontgeappoffiïïeert/ Fiat ut petifur, en fu 
Dep Dc luctc rfcbucn ncn ben ban ï^oo^nc 
%** «*•**] 
P,aeté. öolgtD dete. ^ijn ^rcdleutic/ op Dat De 
i0?abebanpootuegeenonlimmficöcéboot en (lage/ 
JJJfÖ ö,l\vïsHn,0C ra5!Öc d»Dtc onfcljtilt onbet ’t Dclifci 
banDen©tibi egicnen^tatutm ban DecOotDm Dcë 
giiïDen F)hcs /gelijk bp Den llaeDt en ptoeuteut gmc= 
rad ban fijn .jlDajefieit bcrfoeljt té gelueefi; Dcrklecrt 

ödjjlt ïjp gefeet en betlijecrt^eeft in Der faken 
; o> öe^ ^aben ban <icgmont / Dat in DtisDaingen ntiaDen 

55 m c,ï nVcöaDcn aïs Dacr meDe Dc booifs. <0tabc ban 
” ï}oo|ijc té Ibelafi/ notoitïijk Dc Ptibiïegim en •ètatiiten 
” a?0’01? ,,Ict oüfL'-»ï f» beletten De liirtéDutic 
» 3»fi»ie t0fk0iiiniDc fijnte .IBajcfieit/ aïs Dtinrc en 
„ |eere ban Defen ^eDetlaiiDcn oft Den oenen bn fmire 
„ JXdajefrcit gerainmittcat. v*t» Dat De ariiniJTc ‘JS 

Delen ban fiilken uitéöaDcn genisfiiis’ tóe en bekoop 
Dm iliDDerc» ban Der 0otbc» noeïj ernigen aiiDetcn 
pctfoiim. gcDacn tc BtucjTd Dm bijftkknfienS 

/ ?cn ^fltoacba» ^llbe/cn ouDergete; 
kent. .on otDmauttcban fijn <è.iTeïlcntjc ptaets. JBd 
ke llcguefie cn appoimtcmmt / initsgaöcrs Dc arte m 
berkleeringc Dart in geDaeiï; OtDciineren ni[irhrlrii 
lijn berkonDigt te iuotDm aen u <6tabe ban poo’iie 
bootgmomit oft am tttom Ptontreurs ep Dat gj?S 
niet m komt tc ptrtmDcren iiocïj ert kput akerterm 
rcDmc ban onkmiufTe. ^5fDam tot23tnrjrel Dm il 

/ 1568. ^Betekent Den pertoge ban Hlbe, 5* 

Byvoegfel van Autfient. Stukken, 

De^ tfil rebenucen totteneïben 156S. 
SrrnHw'^™!ïSlills"nocn^ üjn öcn uren tottm 5 fejjm Dc.j abonté alle De getnigm Die fn bn btengcu fuF 
lm / m Dat fn bacr mne akc necrfiigficit Doen totten 
bier-cn-ttoindgftcn Defer inacntuicïnfibc/ fjemS" 
feljOUbieilDe Dat (jg ban Dan af de fake fal houden voor Col.f6. tot 

geüoten, cn Den bootf5.<t\wbeblijben berfieken banv¬ 
ake bootDere öilaenen en tonen / m Dat men amgamDe 
ï*'" binnen Defer *§>taDt niet en jij» rcfiDerens 
De / Ijcrt fal otDinantic Dom ïjcbbrn omme Die tc Doen 
komen ten koitc van den voorlz. Grave batl PootllC ■ 

"W 1 rtajreei ban doornik fal men fem- 
pmCoimnifrarkéntmkdfiebanDmbootf5.SeZ ^ 
ludke tot Dien fint fal até-nu tufTchm D tenS2p,(f<fa 
geitorgfame botge fieïlen boot Dc gagicn ban bciSn “ 
mifiarifcn Die ïjun fuïïrn bniDen en gefbnDeh bjotDm bn T 
Den bootf*3.peerm / ten berfueke De}» bootfj. tBtabcii / * 
bjeïkerbo|djtocl}te amgamDe / foo bette hu berfiumia 

Na Jefe Verklaring■ volgden de Vonniiïèn regens de 
Graven vanEgmont en Hoorne uitgefproken, en 

^ iffte/.brpf Vatl Egmonr aen den Koning, welke 
ft uk ken by Bor gevonden worden, p. 2:0 ( f 7o ) 

p. 2^<ih(lji) ^ 1 A/°; en 

Extraa van ccnigc artikulcn uitter antwoorden des 

Sre Ho^S“0m’ ruerende tTamenkomin- 
p. 662. 

SccftmcktareVr^plïïb^ 
booutf5.05tabe/ Dat hn hem fouDe toillcK 7' 
ken eer fip mcDer na ^uitpiant keeröe 3 Jl^itd tudken 
De fdbe <6tabe hem heeft gebonDm tefeoogfiVaten bï 
wel weten van me Vrouwe de Herroembe 

Der fcudker De bootf5. <6?abe ’t fdbe eerf! téaerffoiiDc / 
het toelk gebmröe tjjien oft ttoeeïf Dagen eer Dr imn/ 

07 illarr Dacr en toect met gehanDcft dau rmrhi» «•.> 
rc gemarkt en De 0rcrc ban èSroebe éJS 
DomDaerniet/ ban Den toeitm DebomP 
norit gdjoott en fjeeft ban Dat Ön met eangmanöerm 

mPe Umm P^rcntereiiem!geC§enuefiw 
hortod fP J» Dien trjDcn m te boren DiktontékumaP 

é£ 

S; 
inatiDm ban fijnenbtienDeii en raDebanibSngefeSan 
te toefen oft Daer toe hem te burgen/?d£iS 
Hoogheitdes loudeadverteren, foohaefthntc~l*»n^ 

ïffW?/ Jört tornt ook feibc Detobe ba» 
^ii^fiT.1 00^öe<cB?abc gekomen toefmöe te 

Extradt van de iop. artikulen der antwoorden dés Gra /r 
ven van Egmont, merende de vereaderi walk P- 6l°' 
den te DufleJ. ° enngegehou- Num. 35 

SSS3SIS3 
heit 

Ham. ,6. Verkleeringe des Hertogen van Alve tot verftetinee 
des Graven van Hoorne. 

P 659 ■ Z SjïL*?^ scöarn Den èwbe ban hoorne en fimen 
>oi. 4 > 41- k mrs / Dat foiiDcr p;cjuDieie ban Dm fiaer en 

'44' SS?'öfC fefr« anttooojDc optc aac 
mbecklmiiigc fijnre ^irccïlentie/ban Defen Dag o» alle 
Dc iwbolgmDe Dagen fullén omfangm m obcrljooit 



ifóS. 
Fol. 131. 

tot 138. 

Niirn. 41. 

pag.671. 
Fol. iji. 

JJ2. 

Num.4i. 

Fol. 13.14- 

p;67 x. 

Tot de Hiftorie van F„ Bor. 
ïjett ble eetfï gefleït toaq boo? bc bctgabcclngc bic men 
geïjouben foube Rebben te s.Ctupen/ be tocïlic ïjp 
geeft nagcboïgt fonbec bier cenlgfmé te buiten te gane / 
geïpft blijkt bu ber p^opofïtlen gcfcfjjcben bp fijn eigen 
gant/ eonfo|m bet boo^3. Infïcuctie/ en ooit bp bet 
anttooojbe ban ben aBeeonfebeteerben gegeben bet lïe? 
gente; <£)ok foo banbt ï)cm aï-baet be $>?lnce ban 
«©tangien bn bebeïe ban ïjaet ïfoogïjcit./ maet be 
<U3?abe banï§oopie en toa£ al-baet niet/ alfractïjet 
foo in ’t bóo?f5. actlkule; 

Extradt uitten Plakkate geftatueert by Këifer Karei den 
fevenften OdtobriS) Annoiy^i. op’t feit der Re¬ 
ligiën. 

D Cgerenbc baet op te bcrfïcn / en baet op toebecom? 
n me gcljabt ï)ct abbij£ ban ben Staten ban allen om 
fen Hanbe ban ï)ectoaett£-obcte/ ban onfen llaben 
P^obinciale/ bp abbijfe ban ben lliböcrö ban onfen 
bene en ban beii l^ooft en liubcn ban onfen fcccetcn töa? 
be / Ijebbtn tet eece ban cDobe aïmacïjtlg onfen Sriiep? 
pet/ totobfetbanticnenonberïioiiben/ banbenïjelll? 
gen Siccfïcn 4Mobe / en ban ben Saccamcnten/ Sta¬ 
tuten / cgölnantlen en confütutlen ban onfet IBdcbet 
bet Ijeiliget laccken / ban#.leutoe gefïatueett engeo?- 
bineert/ fïatucren en otoiuccen bp befen ble puntten 
en attlkuïen Ipct na bolgcnbc. 

Extrad uit het Plakkaet tot voordeel der Inquifiteurs 
van wegen des Koninks uitgelbnden > 1. Decembris, 
1555, metten brieven ’t felve terftont daer na weder- 
roepende. 

C60 fê’é bat top’t feïbe aengcfienenbcgetertbeble 
0 boetftappen baii onfen boo^.^eft en ©abet ïjicc 
inne na te boïgen en befe oiife Hanben in goebe Üirrflïtj? 
ke en ïüatl)akjque lïcïigle te onbetöouben / bic feïbe te? 
gen£ alle ketteepen en btoaïlngcn te behueben / en ooi» 
ben boojlk. ^nqiuftteitcë en fjeuc gefubbeïegueetbe bet? 
lenen onfc ïjiiïpc / bpfïant en affïfïentie en ooit ble utoe / 
u ontbieben en bebeïen tocï etpijcffripk bp befen en el? 
ken ban u fiefonbet foo ’t öetn toebefjooten faï/ bat 
t’aïïen trjben en flonben atë bic boepf?. belten tot Hoe? 
ben en ©fflclaeï oft een ban pen oft ooit peut gefnbbeïc? 
gueccbe fuïïen tolïïen pjoccbccen op ’t ft uit ban ’t <&ee? 
fïeïïjk Crirnen ban l|crefïe In onfen bomft. Hanben 
ban 23*abant / en gï)u ban ïjen betfockt fuït toefen om 
Ben te geben iemaut ban utoe mebe Officieren oft an 
bete abfolnt om tegentoomblg te 3ijne In be Informatie / 
en pjocebuceu bic fp fuïlen tollïcn nemen en boen tegen 
ble gefufpecteetbe / oft om te appieïjcnberen ecnlge bc? 
ïafi / gelnfecteert oft gcfufpcctcert toefenbe ban be 
boo2f5. Scctcn ’t 3P mané oft tooutoen petfonen / gcc? 
fïeïqk oft toereïtïtjk/ gijn ben alle ljuïpe / abbjcb en 
affïfïentie boet ert ttctotjfï / ben gebeube boo? abjolnct 
iemant ban u acbterbolgenbe ïjtn betfoelt om tegen? 
tooorblg te 5tjnc en ble boojf?. Informatie eri procebntcn 
te böenc/ en 00b om te beeboïgen/ aentafïen en ap 

ï 19 

preljenbctcn ble gene ble fp oft ecnlg ban benuaen? 1 f'68* 

brengen en benun,rieten fuïlen. Cn ble feïbe flrit en be? 
toaett / oft boet fïeïïen en betoaten In fïtletc gebange? 
hlffe ban utoet 3utl^bletle / fonbec ble met lemanben p. 673. 
te laten fpreben oft communiceren / nocï) ï)en gebogen 
ecïllge itoleben te febrijben / noeïj ban anöcte t’ontfan? 
gen ;< i€en toate bp toeie en ïafte ban be boorfs. Inqul - 
fifceut^ oft bcnt^efubbricgueetbc/ ble toeïïic gl)p te? 
gens ble boojgenoembe gehangen fuït laten procebêcen 
na inttotjfcn ban tjuet coaimlffie en mffructle / fonbec? 
ïlngc In ’t gene bat ble bco?f3. ojölnantle en gebobt aen? 
treft en couccrneert In be puntten en atttlmïcn ble 
ftén aengaen / aïïe£ fonbec bcctcch oft ecnlge ftoatlg? 
ïjeit / niet tcgenflaeube enilge Hlt^penöentle / pjc? 
bentie/ oppofitleoftappriïatle tet couttatien. ©rbi? 
netenbe boo’tb bat gijp ben.friben aïomme binnen ben 
Steben en ÏMaetfcn ban utoet ^ucl^blctien alle be? 
Öoorïijae fjulpc / bpfïaut/ bnoröctmge en afTiffentle 
boet en betoijfï foo be*te atö ’t u boenïljït toett. Cn 
foo toanneec fp In’t piontuirieren ban certlgen ljucrcn 
bonnlffén utoe prefentiebegercnfullen/ fuït u baet bp 
ongetoelgctt buegen fonbec ecnlge ftoatlgljelt/nemenbe 
goebe toeficïjt obcc-aï/ bat ben boorfelben Sinqulfitcurg 
oft liuete gcfubbcïcgUeecbe / noclj utógcïijlië l)uete pro? 
moteitrcn tf)otatifcn / ^bicnacté / l|ul£gefm/ oft 23p? 
fïanbec^ geen ïctfcï/ brtïjlnbctlnge/ toebetfpannlgöelt/ p 674» 
Injutle oft obccïafï gebacii toorbe / met tooorben oft 
mettet baet In eenlgct manieren/maet ble feïbe üefcïpit/ 
befeïreemt/ braegt en faboclfecct na utoe inacl)t/ en 
boort boen aentaften/ bangen/ apprrijenbeten/ fïtaf? 
fen en punlecen alle ble gene ble benfeïbenofteenlge 
ban blen fouben tollïcn beletten oft minneren/ anbecen 
ten etempïe; <$pte pene ban feïbe gcacïjt te toefen fau? 
tenc£ ban be &ettcr£ / en aïé fuïlte gecortlgectt te toor? 
berte. 11 bebeïenbe boorté ï)let Inne u fuïl^ te quiftene 
en emplotjeten bat befe falte ban ^Inquifïtle ban onfen 
ïjelïtgen Hlctfïcrt geïobe/ toefenbe ban foo groote lm? 
pdrtantle (bic top en ooit een legeïnïi tot 03obts eete / 
en tot gemeinbet faïlgljelt tet Ijetten Üeïjooten te neme? 
ne) boor utoe gebrek/ traegljeit of negïlgentle niet 
beïet oft bccacïjtect en toorbe. Cnbattopgeoorfaekt 
moegen toefen ban utoe geïjoorfaemljeit en neerfllgïjelt 
tebreben tesijne. 

j 3Icbe én bemlnbe top orblneren u Bp befen bat gï)P fÓi. ii.14. 
1 onö oft onfen ïleben en gettoutoen (Jrauceïïlet ban 
iorabant ban flonben aen toebetom fenbt aïfuïïten 
paMtaet aï^ u-ïieöen ban onfen toegen binnen korten 
bagen Ijettoaett^ gefonben is gctoeefl / tuetenbe afTl? 
fïentle te bocne ble geef tcïijïte iïirijtetp’ en 3inqulfïteut^ 
in ’t feit ban ïjtutbet3jut$bictïe en commlffien in’t 
boorfeibe ïDlalikaet breder bermrit / en bat niet en ïaet/ 
toant onfc gebefte fuïbë i0; Hlebe en bemlnbe onfe 
ï^ecre 3p met u. (Öefcljrcben in onfet Stadt ban Bruef? 
fele ben tïjlenfïen bag^fanuatll. ^uno 1557. Stpïa 
23rabantie. 

Korte Tafel van de principaelfte Materiën die getrapt eert worden in defe tegenwoordige 

Verantwoórdinge des Graven van Hoorne, Admirael van der Zee ^ ére. 

De Cijfergetallen van dejen Taefeel paffen op den druk in 8 > viclker Bladtgetalle?i in defen druk op de kant 

zijn aengevoeefen. 
' ■. 4 ' 

E verbintenifle die elk heeft tof befchuddinge fijnder 
eeren. Pag. i 

De doot geleden om weldoen, vermeerdert des aflijvigen 
eere. i 

Het ongelijk dat door een quaet vonniiïe lijdt de gene die 
funder oorfake geduempt is. 3 

Den Admirael gerekent onder de gene die om weldoen heb¬ 
ben geleden. 3 

d’Oorfake des Boeks. 4 
Het vervolg defer verantwoordinge. 4 
Het leven des Admiraels. y 
d’Admirael en heeft maer voor het minfte deel fijnder goeden 

geweeft Vaflal der Nederlanden. y 
Den trek des Admiraels ten diende des Pfincen van den Ne¬ 

derlanden. y 

De Staten en Eeren by den Admirael van hen ontfangen. 6 
De groote oakoden by den Admirael in hennen diend ge- 

daen 7 

d’Admirael en heeft geen bewint gefocht noch ambitieus 
geweed. 8 

d’Onderfaten der Nederlanden zijn groote beminders van hen 
Vryheden. 8 

Het Euangelie heeft in den Nederlanden van over lange geble¬ 
ven. 9 

I o 
II 
11 

ÏZ 
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Het leetwefen des volks tegen de vervolgingen. 
’t Voordel des Kardinaels en lijns aenhangs. 
De goede Princen bedrogen van hen quade Dienaers. 
De verdrukkinge der Inquiiitien. 
Het Plakkaet der Inquiiitien van Aprille, 1 yyo. 
Die verfuetinge van dien by middel van de Regente. 
Het Plakkaet bevedigendc de Inquifitie metten herroepen 

van dien in den Jare 1 yy y. j 3 
De getrouwigheit der Staten en Onderlaten. 14 
De oogluikinge metten herden Plakkaten. 1 y 
Die nieuwe Bisdommen, deInquiiitie, de inneminge der 

Abdyen en de wreede vervolgingen, zijn de ware oorfa- 
kea 
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ken der nagevolgde veranderingen en onmften. 16 
Den vont en waerom men de Spaeniehe knechten fochte te 

houden inden Nederlanden. 17 
Waerom de Kardinael en andere verdrukkers hebben getocht 

j Dat de Groote met grooter oorfaken gewenieht hebben de 
j verfterkinge van den Raedt van Staten. 100 

de doot der grootfter Heeren des Lants. 17 
De quade dienaers en Ibeken geen veranderingen van den 

Staten. 18 
De vergaderinge der Staten, het eenig remedie in den noot. 18 
De Hertoginne van Parme Regente generale. 18 
Den Raedt van Staten pro forma te wege gebracht by den 

Kardinael en Prefident. 19 
Het inbrengen der Biftchoppen. ï 9 
Het innemen der Abdyen. 2 b 
Het ftraf onderhouden der Plakkaten. 20 
De voofgaende punctcn zijn d’oorlake van ’t quaet. 21 
De vertoningen daer tegen dikwilsgedaen. 2 1 
De feinditlge der groote na Spaengien. 2 2 
Des Kardinaels quade voortftellcn. 2 3 
De refolutie des Koninks in ’t einde des jaers 1 76 ƒ. verkon¬ 

digt , heeft de onrufte terftont n ’gevolgt 24 
De wanhope en morringe des volks door d’Inquifitie, incor¬ 

poratie en vervolginge. 24 
Het ophouden der v ervolginge is met grooter oorfaken toege¬ 

laten. *y 
Het mistrouwen der Edele cn der Gemeinte. 2 6 
Het ftormen der Beelden. 27 
Het accoort van den Edelen. 27 
Des Koninks refolutie van metgewelt in ’t Lant te komen. 29 
d’Ongelukken daer uit gevolgt. 2 9 
Des Hertogen van Alve koemfte metten Spaens-krijgsvolk. 2 9 
De wreetheden des Hertogen van Alve. 3 o 
Sijn voornemen van alle de groote te vernielen. 3 0 
Het vertrekken van vele van den gfooten Heeren. 31 
De geveinftheit des Hertogen Van Alve. 3 2 
Het vangen der Graven van Egmont en Hoorne. 34 
Het nauwe gevankenifle der voorfz. Heeren. 3 y 
Hen grieven. Goeden en Dienaers ook gevangen. 36 
De Heeren tegen recht gehouden fonder ticht. 3 6 
d’Onbehoorlij ke maniere van ondervragen. 3 8 
De bedwongen antwoorde des Adiniraels op fijn betichtin- 

ge. 40 
De verrafchte Procedure tegen hem gehouden, 41 
De declinatorie des Admiraels niet gehoort. 44 
Het onrechtveerdig veroordelen der Graven. 47 
De wreededoodinge der Graven. 46 
Het ongerechtig vangen des Admiraels. 49 
d’Admirael is geweeft een Ridder van der Oorden. 49 
d’Ordinantien van der Oorden en zijn in lijn vangen niet ge¬ 

volgt. yo 
d’Admirael is ge weed' een Lit en Gravc des Rijks. 7 1 
Sijn vangen is gebeurt tegen de Privilegiën yi 
d’Admirael gevangen gehouden tegen de Rechten van der 

Oorden van den Rijke en van den Lande. y 3 
d’Admirael is tegen des Lants Privilegiën uit Brabant ge- 

vuerf. yy 
De onbehoorlijkheit van der rechtvoorderinge in ’s Graven 

fake. y 6 
De Commiffarifen en Rechters partijdig en incompetente. 60 
d’Oiïgerechtigheit van des Hertogen verkleven opte declinato¬ 

rie. 61 
Het nul, machteloos en verrafchte vonnis ter doot. 62 
De valsheit van der afte van defen vonnis. 64 
Den Hertoge en heeft ’t Proces niet kunnen overfien. 66 
Die brieven van des Kornaks van Spaengien Ambaffacjeur in 

Vrankrijk aen de Regente in Nederlant. 68 
De Hertoge heeft fonder Raedt den Grave verwefen. 69 
De condemnatie cxccdcert niet alleen de conclufie maer ook 

de ftraf der feiten. 6q 
De vijf feiten tegen den Admirael, in den onrechtveerdiven 

vonnis begrepen. 72 
Het eenig valfch fondement der betichtinge. 74 
d’Onfchult tegen de cergierigheit daer men den Admirael 

heeft mede willen belaften. 7 6 
De Groote en hebben noit gedacht van te veranderen van 

heure. 7 8 
De Groote en hebben geen verbont tegen den Konink oft fij¬ 

nen ondjenftgemaekt. 81 
Hier heet Crimcn lasfie Majeftatis, dat de Groote niet geerne 

des Kardinaels nieuwigheden en lagen. 8 3 
De Groote hebben over den Kardinael met groote redenen ge- 

klaegt. 84 
De particulier redenen van oneenigheit tuflehen den Admi¬ 

rael en den Kardinael. 89 
De Kardinael vertrokken zijnde, regeerdetal, en ileldet al 

in’t verweerde door de fijne. 96 
d’Onfchulc opte Lcvreye van den Gruoten. 9 7 

104 
joé 
111 

i ii 

112 
112 

De redenen der t’famenkominge van de Groote tot Breda cn te 
Hoogftraten. 

Het verbondt der Edele en raekt den Admirael niet 
De Inquifitie in ’t Lant niet gedoogt geweeft te zijne. 
De herdigheit der Plakkaten niet gevolgt te wefen. 
De vruchten der voorgeftelder nieuwigheden. 
Het overgeven der Requefte by de Edele. 
De fwarigheit gemaekt by den Admirael van te Hove te ko¬ 

men. 114 
De opinie van eiken behoort vry te zijne. 117 
d’Admifael befchuldigt cm niet geraden te hebben, dat men 

den Bondtgenoten met wapenen wederftaen foude. 118 
Het wederftaen met fortfe den Bondtgenoten en was noch 

moegelijk noch redelijk. j 19 
1 Het veribek der Edele verantwoort. 12 2 
j Die van Brabant verklaert vry van der Inquifitien. 123 

De redenen van den gefchorften executien. 124 
Het voorgenomen vertrek der Regente uit Brudïel. .12 y 
d’Onfchult waerom de Groote gingen daer de Verplichte 

aten 129 

De betichtinge dat d’Admirael aen ander lieden tafel gedoogt 
heeft het roepen van Vive le Geux. 1 30 

De vergaderinge gehouden met#.n Bontgenoten te Duffel. 131 
d’Adtnirael en heeft de Bondtgenoten in fijn befchut niet ge¬ 

nomen. 134 
Waerom de Groote te Denremonde hen by een gevonden heb¬ 

ben. 137 

Des Koninks koemfte begeert van den Grooten. 140 
De betichtinge van dat de Groote hebben de vergaderinge der 

Generale Staten goet gevonden. 146 
De woorden van Philips van Cominestegen degene die fulke 

vergaderinge beletten. 148 
Het vergaderen der Staten is noodig volgende ’s Lants Privile¬ 

giën. iyi 
Het was om vele faken noodig dat men de Staten vergader¬ 

de. 172 
d’Inquifitie en de Plakkaten en hebben geen plaetfe in des Ad¬ 

miraels Heerlijkheden. iyy 
d’Onfchult des Admiraels op fijn brieven. 1 y8 
De belaftingcn des Admiraels, aengaende des hy te Doornik 

gedaen heeft. 162 
d’Onichult dat men t’fijner koemfte heeft geroepen, Vivent 

les Geux. 163 
De groote dienften by den Admirael te Doornik gedaen. 16y 
De beletten den Admirael gedaen by den Kapitein van den 

Kafteele. 169 
d’Admirael befchuldigt om de bloetftortinge verhuedt te heb¬ 

ben. 170 
Des Ad mifaels vvijsheit om ’t Lant in ruften te houdëft. 172 
De Groote en hebben niet vermeten van de Staten te vergade¬ 

rt- , 173 
Het mistrouwen tuftchen die van de Stadt en van den Ka- 

fteel. 174 
d’Admirael is befchuldigt dat hy van den Edelen te vverke ge¬ 

ilek heeft. 176 
d’Admirael is befchuldigt om dc Brekingen niet te hebben 

doen achterblijven. 176 
d’Admirael cn heeft tot Doornik niet gefloten fonder oorlof 

van de Regente. 179 
d’Admirael en heeft de Prekingen tot Doornik niet gebrogt, 

maer gevonden. i8o 
d’Onfchult des gebodts van den 3. September. 181 
d’Onfchult op ’t bouwen der Tempelen buiten Doornik. 18y 
d’Admirael befchuldigt om den fchat in der Kerken te hebben 

doenfoeken. 187 
De Prekingen voor vier dagen in der Hallen te Doornik toege- 

laten. 190 
De Regente heeft goet-gevonden al wat d’Admirael te Door¬ 

nik gehandelt heeft. 193 
d’Admirael cn heeft hem niet gemoeit met de ftraffe der Ge¬ 

vangene. 197 
De fwarigheden die de Stadthoudere te Doornik maekte, 197 
d’Admirael heeft der auótoriteit van de Regente altijt voorge- 

ftaen. 202 
De vergierde dreigementen den Grave opgeleet. 203 
d’Admirael heeft d’Abdye van S. Amands tot profijt des Kardi¬ 

naels behouden. 2oy 
’t Feit des Heeren van Brederoede en raekt den Admirael 

niet. 210 
d’Admirael en heeft hem der faken van Valenchijn niet ge¬ 

mocht. 2 1 3 
’t Slot en kort verhael van defer verantwoordinge. 216 
De aenbiedinge tot bewaringe van des Admiraels gcéJen 

name, 210 
Tot 
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Waer- 
fchouwing 
des Prin- 
ièn van 
Oïanje. 

Tot Be Hiibrie van P. Bor. in 

Tot het IV. Boek, pag.255. lin.4. (182.) 

De Waerfchouiving > alclaer vermeldt, luidde van ivoordt 
tot ivoordt aldut, 

Waerfchouwinge des Princen van Oraengien, aen de 
Ingefetenen en Onderlaten van den Nederlanden. 
Achter den tijtel ftonden de volgende lpreuken, 
Prov. 10. Plet verwachten der gerechtiger fal bly- 
fchap worden, maer die hoope der Godtloofer fal 
verlooren zijn. Den weg desHeeren is des vroomen 
moet, maer dequaeedoenders zijn bloode. Diege- 
rechtige en wordt neraraerraeer omgeftooten, maer 
die Godtloofe en fullen niet inden Lande blijven. 
Pro lege rege& grege. 

A 3lïen cn eenen pegdijken/ Staten/ / 
0 Kibtcn/ ^datm/ïSaDen/ H ecren/ <£ödm/ ©jofla? 
ten/ üUrperen / jaekonteten / SBoigmeefieren / .s&dje# 
urnen/ dentmcefïeren en degeecDetenbanöenilan# 
Den/ ^teöen/ dafieden / loipen en dïaoficren / ins# 
gdrjhs öen <6ememfckappen / CDd-ïuiöen/ doop-iut# 
öen / SBoigerm/ 3fngcfetmen en SBefittecen ban Den 
goeöen öüffen aipiaetfen ïmiten Dengocöcn fötcöen/ 
en aïïen aiiDerai peefoonen/ ban Inat fïate/quaïiteit oft; 
coiiDitte Die 5tjn/ ban Den J^obincien Da* C©cöerlanöcn/ 
en eiken ban u befonöere boo? foo beïe fjet u maek aen# 
gaen / en Enen Defe tegcntoooibige getoont fuïïeit too?# 
öen / toenfeken top JHiïïem / bp bet gratiën <6001:5 / 
©linceban <02aengien / <6?abcbant©afTauto/€at# 
3cncïïebogen / ©ianben/ 3Biet3 / Saneren / Heet# 
öaiii / (tc. Saacnre - ïjecc ban SBteöa / 3Bicfï / ®c. 
S3o:g-grabe ban ^flnttoerpen en 2$e|and)on/^c. <irm# 
famcntïyk De anöere onfc Hccrcn / b^tenöen en me# 
öc-ï)uïpcr5 in Defe tójentooojötge onfe nooDteïijkr en 
cedjtbeeröige nooöttoecre en öefenfie tegen De getod# 
Den/ berömkïnngeit / bïocöt-fïojtmgen / en ongeïjooiDc 
turannien bp Den Hertoge ban tflba met fijnen am# 
ïjangcr^ tn Den fdben C©eöctïanöcn booïtgefrdt/ uit 
gantfcbttöcrten/bjpbom/ rufieenberfekertkdt/ en 
acnbicöcn u-ïïeöen en eiken ban u na fijnen fïaet en 
ejuaïitdt / onfen Dienfï/ toimbtfdjap / ïjuïpe enbpfïant 
metter ijuïpen cDoörq en na aïïc onfc niactjt. 

<èn t)ce lud ket niet noobig en fckyntöafcmenal# 
kier en bcfunöere aenu-ïieöen ccnig lange berkael Doe 
ban Den afgcijfeïijiienberboïgingen/bangen / öooöin# 
gen / biïepnigyeöm/ beroepingen en berjagingen / Die 
yen nieten kebben beringt uodj al noemen bermijDen 
bagdyk? aen te reckten De boaif'5. onfe en utoe bpan# 
Den/ jaöegcmdne bpanDmenberöjukher^/ fooluel 
ban Der teren <6oDt£ en fijnen ïjeiligen &aligmaken# 
öen ÏHoojöc / aïó ban allen Den regten / topkebm / p?i# 
bilegien en booifpoet Dc5 armen eïïenöigen ©aDcr# 
ianDt5 / D’ludk ïio?t£ te booren in fuiken fleur en ober# 
bïocöigïjcit gelukkig luael. Ccmeeröatnicmant Daer 
beter af en fouDe toeten te fp:eken öan gljn-kcDta fdbe/ 
Die onDcr ïjen Deerlijke flabernije De felbe gebudt / ïijöt/ 
fïet / Ijoojtctibjecfï. cDodjtan5 op Dat gljnöcö te bet 
u eigen todbarat en faken fonDetbegrijpen/ ïjebben 
top Der fdber m’t koitc tod toillen kier mcDe Doen ge# 
Denken / ai Die ter memorie toeDer birngm / Ijae tod 

ten De^ ‘IlanDtd ban allen tijöen fjebben moeten aen 1 
toeerpjöai bn foynden contracte bebefiigen/ en ook 
bn foïemnden ecöe bcftoecren / in Derbuegenöatook 
öê^Jngefetene/ niit5 l)ai onDerkouDen toojDcnöe Die 
fdbe / aïïcenïijk tot gekcoifaemkcit bcrbonDen 3ijn / 
ket ouöctljouDt ook ban Dcutodkenket kfbc Daöcr- 
lanDt kaDöe geb:ocl]t en gcljouDni m fuïke madjt / 
rijkDom en üooifpoet / aï£ men gcficn kerft. 

jjji^gdrjks én kan men ook niet gdoodjcncu / aï,5 
keel klare en fcker toefenDc/ Dat ban Den beginfd af 
Dat De SlanDcn ban ^paengiensijn/ Dooi fjutodtjk / 
gekomen onöcr eenen I^ecrc metten fdben t©cDcr# 
lanDen/ eeuigegrootcban^pacngien/ ban ober bijf# 
tig jaren / altfjöt kebben uit getoreft om in eeniger 
manieren in kenkanbentegekrijgen ïjet regimenten 
Dominatie ober fuiken oberbïocDigen HanDt / om öacr 
te<6ouberneren cntprannifcrnina kamen appetijtc / 
en geïrjk fn clöcrs öócnöc 3ijn. <6n koetod De bjpke# 
Den en pjibiïcgien Des boo;fck?eben BcDcrlanDto / {jet 
fdbe km altijbt bdet krbbcn gckaöt / nodjtaito en 
kebben fp noit afgdaten om t’aïïcn ttjDen dïïc cojfa# 
ken gabeteflaencnbn te biengcn omDegoeberticrm 
finten foo bedetogê teinakeu Dat fn cens öaeu toe 
mbekten geraken, i^et en iö ook nietbantefccrdkcr# 
lijken keniijk/ k^r bat be daröiuad ban <6zanbclïe 
met fijnen aeukangeren (misbnukenbe Ijrt gdoobe 
en betroutoeu Da* goeDcr finten/ en inégdijltofae# 
kniDe allecnc kctgantfckercgimcnt cn getodöige Do# 
minatie möcfdbcllanöen/ omöaerömrtebafaöen 
kat ambitie / gierigljcit en anDere pafTim) booitge# 
fielt Ijebben foo bede berbonben / pjaetijken / en toem# 
Digljeöcn / om onDcr ket öckfd ban eenen keiïigm 
fekjjn en name Der flckgic / enifamentïijk ban Der 
koogkeit en Dienft Des floiunïtó te bjengcnentcftd# 
len / foo toel De confciaitien aïö perfoonen en goc# 
öen ban aïïen Den 3Jngefctenen in De tïïterfïe flaber# 
nijc / ja om ken te berooben ban aïïen ken btpkr*4 
ben/ redjten/ en pybilegicn. ^liïïe ket in ber toaec# 
kdt tot grooten onbienfle ban <6obc / ban ben do# 
nink / en ban Den 3lanDc. <£ot todken ctnbc 5tjn 
boo?t gefreït en bn gcb?ogt foo bede toembe men# 
toigkcDen / toiccbc babolgingen / bloeDïge ©lakka# 
ten/ onberöjagdijkc Snqiufjnc / oberDjinginge Dcc 
SSiffckoppen / mnemingc Der ^TuDijcn / brrkonöiuge 
öcö Conctuen / firajfe creeutien Der Cijuflencn / cn 
meer anöcrc ongekooibe bonDcntegcn D”c bekrit Dc^ 
Xaubl'5 / entoiïïeöe^boïït^. 

jdcc tegcnïïacnöe Dat ton m meer anbere onfc f)ec# 
ren en mcbe-b?acöcrcn (niet aiiöcró gefogt kebben# 
De / nodj af5 nock foekenöe / Dan ben toaaacktigen 
engeöuedgm DicnflbancDoDt/ banDaidonink/ cn 
ban Den 5lanöe / metter bintjcit cn bamfpoct ban Der 

|0nöerfaten cn ^ugefeten) te meer ffonöni De con# 
tuatic kebben berklaert/ bertoont/ en gcraöen / cn 
altijbt gepiefen fnctigkeit/ boben fïcaffigkeit/ enket 
onbedjonDt ber beloften bcquamec en bet gefonbccit 
bonörn / ban ket bleken en tegen komen bcó ecbtp/ 
uit oojfake ban ben todken be bootfj. dnrbinad met 
fijnen aenkank / cn bic in ^paengien met km bafïant 
kabben / tegen onöenonfeboojfj. mebc-biocDeromet 
alïeeuc eenen grooten kact cnnijDt fonberrebeneboot 

ton befen acngaenbe / alreebe oud gniocgfaem kebben | gmomen kebbni/maer ook niet balfdje m onbdpodt) 
gequeten / fo tori bn onfe beranttoooibinge uitgegrben fïr pjaxtijkcn en ambiengingen/De toaerkeit foo toeten 
tegen bebaïfckeloegnim on5 nagegeben/ al5bnonfe 
berklaringc nitgegacn/ opbefe noqtdijkcbefenjïetoel 

te berbuijlercn oi berbiaenen / bat Den goeDcrtiercn 
..., , , . domnkquaïïjkbanaïïcfakenonötïcigttoefenDe/krcft 
DcnkenDe en berkoopenbe bat be bockpkena bacc af rïcnicsnt / Dat onfe getrontoc raöcn/ DaDcn en Dien# 
gcpiint/ t’utocr kauben cn ïïcnnifTen gekomen flU-, fïen/ooifpionh namen uit ccrgiengkcit / cn fijne goeöe 
ieu 51311» 

^uDenecrflenöan/ fooljonbentopn inbagtig/ en 
iö eiken kenïik / bat be booifekieben Jkeberfouben ban 
aïïoi tijben 3ijn onberkoubcnengcrcgecitgetoeeflbu 
kueren ^incen en <0berkceren met aller foetigkeit/ 
regt enrebene/ en niet anbcr5 ban na nittoyfen ban 
kmne bjpkrbm / regten / cofluimm / krrb^engai en 
mibiïegien / aïbacr aïnji)t5 onberkouben / cn üu öen 
mtoc’onöemi Des jlanbt.5 (als fonbcrlinge lief kebber^/ 
enbooifïanDcr^ ban kenber binljat / enbyanDen ban 
aïïc getodt en becbmkkinge j certyben ban deiferen/ 
doningen / Hertogen / cSBiabeu en Herren bettoofbm 
enberkregen/ kctonöerkoiiDtai boïbucren / ban Dm 
todken foo tod öcpnncenfdüe/ alsook De <6nDcrfa# 

getrontoc ébuöerfateugraclitboa: oproerige/ tocöer# 
fpannigc cn rebeïïe (koctocï ö’een en D’anöere ontoaer# 
acktig toasj toan* Deur fii foo bede gemaeht kebben/ 
Dat fp kebben berkregen todatinge oft oodof om na 
ken goebt Dunken Daer inne te berfien/ D’todktoaq 
ket geene fp foo lange gcfockt kaöDcn. 

<6n al kvaDDcn De boodj.^nquifitien/ Creeutien / 
.fBanbatai / berboïgingen / nientoigkeben en booit# 
fïcïïcn De5 booift. darDinads’ en Der 3ijnre (ufurpe# 
raiDc opDekoogÏFit niet alleen ban DeaBonbernante/ 
mafr ook ban Dm donink) ket 3lanDt te booren fcer 
befdjaDigt cnbcrkoit/ en een ober groote menigte ba* 
Jngcfctm obctbaïïcn/ bajaegt/ bcrooftengeDooDti 
eenfamentïyk De ouDe getooonïikc topljeit feer gekrokt 

(Q.) m 



12.2. 
4^68. en berïjitiDcrt. jpochtaup ïjeeftmmgefïen/ enfletaï 
r noch (fjeïaeP met groaten hertfeer) hcDcnpDaegp: en ip 

tc öcöucf]tea Dat men namaeïp nodj meet flcn faï / in 
Dim ’t<©oDtna't mbetjlct (foo top bettotitoen bat ÏJP 
Doen faï / ni top onp Daer toe fijn buegenDc na alïcn on 
fen meeriten bermogen) f)oe grootdijb en Deccïtjb afie 
öcbooift. nictitoigheöm/ booitfïcïïm / berbiubbingm/ 
^uqinfiticn / berboïgiugm / DooDingm/ bnngingm / 

Byvoegfêl van Authent. Stukken, 

Dat De ~booif5. ï^ertogc (onöer Dm naein en hem Dcb 
bende niette authoritcit ban Den iiouinb) in Den feïbm 
“SariDm met fijn éparns brhgp-boïb tp genomen/ 
inageïijïtó Ijoc Dat Die fdde 31anbm uitec hoogfrer 
bdoifpoet 51311 gcbaïïm in Der Dicpfier cïïcnbigheit / en 
m inat onbetDiagdijbcr ftabernien 31311 gebomen De 
gocDc Oiiöcvfaien/ bic tc bcoren gocDe binbeit haDDm/ 
ia poe Dccrïp aïDaer üggeu berörubt cn becnieït met# 
ter Udigim en toooiDe èoCta / ooit De pjibiïegien en 
reepen Des Hanbtp. 

<£n toant ai ’t feïbc foei notoir ip/ foo bu.nbt onp ge# 
neeg toefen / Dat ton Dat in fïïïïier generaliteit 51311 Der# 
ïjaïcnDc/ toant toUDe men (per 'oediïeren enfpecifice# 
ren foobeeïe jammerïpc / afgctjfdpe monmeufehe# 
ïpcbcrDruöiiitigen/ beiiagingm/ acntafHngen/111002# 
Dingen/ getodöeii/ fcïjoffienngeti / confifcatim / Dooit# 
roepingen / banniffementen/ en anbere outaïïpe ober# 
iafïen geDaen binncii fijnen tijDcn tegen foo goeDe ge# 
troutoe ^nDrrfoten / pt toare om ncnimraiicer ge# 
Dam te hebben. 

5ja Dooi een crempd faï genoeg toefen in pïaetfe Dan 
Duifent / Dat De feïDe ïfertogc ( DoïgenDc foo tod De 
hofïume Der Cnrannen aïp pet booinemen Dep bootfs. 
ïïarömaeïp/ Die Daer na ïjaDbc gepacht en fijn iBa# 
jcfïeit gactiic Daer toe gcbiaeïjt aï eer Die na ^paengien 
ginït / foo ïju Des' Dom pope gehrcgm ïjaöDc / foo De?# 
re ïjp De jspaengiaerDtii paDDc in ’t ïïanbt bonnen be# 
houden) terffont tpjiiDer acnbomfïe heeft ban mei# 
ningc gctoccft ï)et Hanöt te berooben Dan aïïen ben 
nicefïcu ïöecreu en BoojfraciiDcrp Dep fdfp Hanöts / 
Die ïjcn altijbt getioutodp Dabben gequeten in Den 
ötcnfïe Dep' ïloninbp / en Dep üaöerïanDtp. Cn toant 
eenige booiflctiDc fnïïten tcmpccfï / mettec ïjuïpc 
Cobtp toaren in tijbtp Dertrobbcn cn onthainen / foo 
beeft bP foo bcDiicgïp aïp eïb todtoeet/ acnbean# 
Dere De handt gcflageu/ en gebangen genomen ttocc 
ban Den principadfïen ïfeereu / te toeten fijne en onfe 
mcDc-bioeDerm De Ciaben ban Cgmont en ïf00211c / 
mitpgaberp berfdjeiöcn anöere ï|reren / CDeïnianp/ 
berbarm ïseben/ en anöere perfoonen ban quabteitc / 
aïïep fbiiDcr eenige booigaenDe informatie o ft beijooi# 
ïijbc benniffe / De toefbé bP 00b Daer na foo tpranne# 
'tijk en mooiDdijïi aïp men geflen ïjeeft / buiten aïïe 
qjD?c ban redjte beeft Doen DooDen en om-bioigen. 
<Baa m tuffri?en at beeft bpoob geen nmiDcr tpran# 
nic getouibt tegen Die ccre cn goeben Der bertrobbene/ 
naDien bp ben bebanien in fijn getoalt niet brijgen en 
bofïc / ïjebbctiDe De feïbc foo febauöeïrjb cn onreebt# 
Deeröeïijb Dooit geroepen / geïafrert / gebannen en aïïe 
dgene geconfïfqucert/ gèfijft t’eïben feenneïijb ip / en 

ïoefte Die fj; tot bueren BaDedauDe hebben / inpge# 
ïijbp goeDe achte te fïaen opten eeDt Dien fg geDaen heb# 
ben Dooi hef oiiDerhout ban ’p ïlanDtp ppbiïegini / en 
met b)be en goeöc na aïïen heit bermogen hen toeïtc 
rjuijccn cn t’arbeiDcn om Defe obcrDaDen te toeeren/ 
en met contrarie getoeït cn macht ïjcn fdbc toe Der ic 
fïcïïcn in hen onöe getooonïtjbe Dipïjeit / aengcmcciit 
aïïe toegen ban bettooningen en biöDen 51311 benomen/ 
en anDerp geene miDDcïcn en refïcren / naDien Defe ge# 
mciiic bpanDen / Die ttoninbïijbe illajefteit tod hebben 
foo bnrè toeten tc berbienDen/ aïp tot fijnen ccnigen 
foone/ Dep 3lanDtp toebomaiDc Ipeere/ gebangen te 
fteflen. 

€>m toaer in ban onfer sijDcn niet te faiïïeren / maer 
oitfereeren/ ceDe/ fïate en berbmteniffe genoeg te Doe# 
tic/ en na onfen uiüerfïcn bermogen onp tod te gapten 
cn te cinpïoierni / ter cercn CoDtp en tot boiDeringe 

, frjnp CoDtbjbp toooitp/ 00b tot bermeetDeiinge Dec 
fjoogheit/ anctoritcit en name fiinp Uoninblijbe 3©a# 
jcfïettp/ eenfamdyb om toeDcrin bate te fïeïïen/ De Dip# 
heDcn / pitbsïegirn en booifpoeDen Der t?5eDcrïanDen / 
inpgdijbp om tocï te rcftitucrcn / en htn HanDt en 
gdebt toeDer tc Doen hebben Den berjaegDen / gebannen 
en beroefDen / mitpgaDerp om tc berïoffett De geban# 
gen / gcqueïDe en bcrDinïite / en Daer neffenp om te bet» 
troofïen cn betfeïteren De bcrongdijïïtc / gröieigDe / be# 

1 bieepöe en gencraïijïï aïïe De d agefeten Dep SlanDtp/ en 
: einbcïfjfi tot onDetbout cn betoaringe ban Den J»taet/ 
I goeDen cn booibcden baneenen tegeïgnenm fijn qua# 
ïitcit/ hoogheif cn b2pheit. 

^00 hebben nietaïïecne tooien anöere ]^ca.*en onfe 
bpenöen en magen Dep .JöeDerïantp / aïïe het onfe Daer# 
0111 getoaegt / maer ooïï ïjuïpe cn bpfïant berfogt en 
bertooiben / ban berfcïjeiDen anDere onfe ï|eeren / 
biienöett cn geaïïiccrDc/ 015rjn aïïegaöer ban nieinin# 
ge te empïoiercti en Daer toe te fïeïïen ïrjf en goeDt / en 
aïïe ’t geene Dep ton in Der tocreït ijebben / om foo heiït# 
gen/ regtbeecDigeiï/ goeöeti en nooteïijïten Doornemen/ 
acnflag / en ndoDt-toeere / tot eenen goeDen einDe te 
bicngcn / tot toaerat^ngen Dienfï ban CoDt / ban Den 
Uouinti en ban Den Hatiöe / om tc hanDt-ifjOuDen/ De 
goeDe i0nDerfaten in ïjcn brpï}dt / en in De behoo2Ïrjfïe 
gcï)oo2faanÏ3eit ban fijne «ïBajefïtit; nifgeïrjfes om Daer 
uit tc beröiqben De booif?. groufame tpranncii / bïoet- 
fïoiterp eii bicnit ^oiïogp-boüt / ö’todïï boïbiogt en 
bafïdijïï berfêïïert tocfetiDe: ^uïïen ton Deaengcno# 
men toapenen afïatcn / foo en gcïijïïteninonfebooi# 
fehieben booigaenDe ©ceïaratie brccDere berïïïacrt 
hebben. 

©erhoopenbe ooït en onp bafïcïp betroutocnDe / Dat 
nhp-ïieöcn eneïïtbann-ïiêDen/ ban fijnbcr 3rjöcn ooïï 
faï gcDaehtig toefen / hochnfeï]ulDig tp Diefaïïetebor# 
Deren / en na fijn mtccfïe macht heni faï fidlen om hem 
Daer in toeï te qurjtcn niet ïhbeenmet goeDe en met aï 
Dathpïïan/ foo fijn eigen BaöerlanDt / cn De berbin* 
tenifte Die hP acn Dm fcïben heeft ïjem Daer toe bet# 
rnaent / D’todïiöoenöe/ fooberfeïtermtonu/ Datghn 
acn onp en aïïe De onfe fuït bniöcii aïïe mogeïh'ft behulp 
en bpfïant / hipgdijrtp Dat ton u na onfra bennogen 
fuïïen boojfïaeit en bcfdjuööth ban aïïen berDinMiin# 

Dit aï onöer örïïfd ban bei*5ierDe ïoegenen / gdijïïDe gen / ectnigni / roobingen / bjanDt-fdjattingen / en 
uitgegeben 3'ufïificatien tod bcUïfjfcn 

jöu ban eïb tod bebiocDen Dat aïïe öefe toiccDthe# 
ïjeDen / bïoeDt-bergietingcn / onmcnfrhcïïjhhrDen en 
tnrannien foo feer ter contrarie aïïen CoDtïijïïen/ na# 
ttierïijacn en gcfehicbeu rechten / ja ook tegen aïïe De 
brpheDcn / ecDea / contracten / cn piibiïcgicn Dep 
ülanDfp boo2tgc)ïdt/ en beDicbcn too’Den/ Dat aïïe 
De menfehen ban Der tocreït/ cnnietaïïecnin’tpar# 
ticnïiet aïïe en clïïcrïijïïe De Staten / ilaDeti / ^tcDcn/ 
ïtafïeeïm/ loipen/ pïactfctim3iiitooonDereii ban 
Den fcïben .OeDetïauDni / maer ooit in’tgciicraeïaïïc 
Pinteen / preten / HatiDm / §)teöcn / cn Pcrfoo# 
iieit ban buiten ’p 3lanDtp / ja nicDr De ®oiïïen / 
PciDcncit en beire gefetene Dep ïjcn behooiDen aen tc 
trcïiïïen en mcbc-ïrjbcn te hebben / inpgdijïïp beï)iiïpig 
tc toefen om foo grotifamen tnrannie tc toeDcrfïacn. 

IBaer boben aï / foo belfooiDni alDcr-rcrfï toeï tc 
onttoebïien aïïe De geur ban Den fdben j^cDrrïatiDcn / 
cn te geDeimcn beur getooonlijïïe bipïjeit en booifpoet / 
mitpgaDerp genoeg tc Doenc Dcc berbinteniffe en ge# 

obeimnipden / Die ’t boïïï ban ODoiïogen gmirinïïjit 
aenrccht/ toaer inne ton hcopen foo goeDen oiDic met# 
ter genade <£?oötp te fïeïïen / Dat op aïp berfïcn faï toe# 
feu/ toant na Dien tou aïïe bit feïbc Doen/ omDeHan# 
Den en <£)nDerfaten tc heïpen / 01 brrïofTen / toaer onP 
fcrrïccDt/ Dat De feïbc Daer nirDc bcrDiuht cn obcrïafï 
toet'Dcn. 

JDaer foo ghp todtoeet Dattet niet mogeïijïï enip 
Dat mm ’t boïïi ban Ooiïogc in goröt beDtoanïtcnor# 
bene houDe / of toeï mipïdi.iercn foo Dat behooit / fp en 
50n niet tod betaeït / cn Dattet De rcDcne ooïï toeï uit# 
ïjeifcïjt/ Dat gbP-ïicDcr cn dft ban u / booi u eigen toeï# 
barrt mberïoftlngc/ behuïpig u toont / cn mebecon# 
tribucert enhdpt berbaïïmDegrooteïïofïcn/ Daer toe 
bdjoebetiDe / Die ton aïïecne niet cn bonnen bcrïccfïcn / 
foo gijn tod bonDt bebiocDen. 

söoo berfueben m begeeren top enifïeïïjb aen u / m 
eïb ban u/ Datghn / eïïi na fijn macht en fïact/ iiDacr 
toe fchibt/ uitfciïtt m contribueert / op Dat bpgebie# 
be ban Dim / foo goeDm toerb niet onDertoegeh oft on 

bof 
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Tót de Hütorie van P. Öor. 
ï?ó8. 

♦lakkaet 
Waer by 
yerfcheide 
Toorters 
en In- 
woondcrs 
der Stadt 
Amfter- 
dam wor¬ 
den inge- 
daegt om 
fich voor 
den Har- 
tóg van 
Alva te 
komen 
verant¬ 
woorden. 

boïb?acht en bïijbe (beé top hoopen Dat met enfaï) 
en n-ïicben namaeïö niet en home te bcroutocn ban 
utoer onacïjtfaeinïjeit / Meinhertigheit en ïutteï bes 
buïpfaembeit tot utoei* berïangbec bjpheit / tot toeï- 
ben einöefuïtghp-ïicbcn cïft na fijnen ffaet / mogen 
feinben ntoe «Scbeputcerbe neffeng onS/ of be gcene Die 
top t’aïïen pïaetfen baec top toefen ftóïen / baec toe fufi 
ïcri committeren / metten ‘toeïfcen gfjp fuït mogen bers 
toagen en fluiten ban berfommcn/ bte eifterïpfaïbp 
ttjben mogen en behooren te befieïïcn en beftggen. 

3^aer neffen^ ooit u-ïieben met befcn opentïijften ges 
fcï32ifte toiïïenbe getoaerfcfjout Rebben/ bat foobeice 
bp gebefte ban’t gene beë boojft. $ / gïjpïiebenniet 
gêhoïpen oft boojgeftacn en too?bt/ enu-ïiebet baec 
ober eenig getoeït/ pïonberinge/ uiteringe of anbere on? 
geïuft toeberbaert / bat ’t feïbe faï toefcomen bp utoec / 
en niet bu onferfchuïbt/ Jjoo topanöer^nietenfoes 
hen/ ban utebefcïjubben/ befefjermen/ enberïoffen/ 
mibt^ben toeïfcentopon^/ bienaengaenbe/ bpbefen 
ban nu af tod hebben toiïïcn berontfdjUïbigen / en 
ontfïaen boa? <Öoöt/ boo.i ben ©aberïanbe/ boo? u 
fdfjs / en boo? be gantfdje toereïbt / op bat gïjp nas 
mac$ niet en fegt/ oft u en bdtïaegt / bat ghp in tijbt$ 
niet en 5Dt getoaerfthoutoct / noch om u epgen todbas 
ren teboorenonbe?rigt/ en berpopenbe bat gïjpbien 
aengaenbe/ fullten fbjgc fuït blagen afé ufeïben noos 
öig$/ bibbeu top <&obt/ bat top feo&é u-ïieben mos 
gen firn toeber geftdt in utoen ouben b?pbom en boois 
(pact. <6egeben in onfen Drfbt-Ieget beneerfïen.^eps 
temb?$ 1568. 

Onderteekent 
GUILLAM dë NASSAU. 

Pro lege rege & grege. 

Tothet IV.Boek, pag. 248. lin. 18. (177*) nade 
woorden engeftraft te worden, by te voegen: 

Den leften Junii werden verfcheiden Poorters der Stad 
Amfterdam met het volgende Plakkaet ingedaegt. 

Plakkaet waer by veéle Poorters der Stadt Am¬ 
fterdam geciteert worden om ih perfoon te moeten 
compareren voor fijn Excellentie denHertoge van 
Alva > en fich over verfcheide faken, haer te laft ge¬ 
leidt, te komen verantwoorden, 

p Mtppué bpber gratie <ïBobe£/ ftcminftban&afti 
1 hen / ban Hcon/ ban dragon/ ban Babajte/ 
ban Bapefé / ban ^icilicn / ban JUajojca / ban J>acs 
bcinc / ban ben Cpïanben ban 3inbiën / en bafte ïlaiv 
benberEeeCreatie/ Ceit^-hertoge ban<©ofïenrijh/ 
Dectoge ban 23ourgonbien / ban Jlotringe / ban 25?a; 
bant/ ban lintburg/ ban Huremburg/ ban <föeïte / en 
banJBiïanen/ <6?abc ban Dab^burg / bartDïaenbes 
ren / ban Brtoi^/ ban 23oucgongen/ JMt£-grabc 
ban^enegoutoe/ ban^oliatiDt / ban Heèïanbt / ban 
karnen / en ban Eutppen / JMncc ban ^toabe / 
Blarfc-grabe öe£ ^eiïigen-tgh^ / Deere ban D?ieös 
ïanbt/ ban üitregt / <0ber-iffd/ en ban <£5iocnins 
gen / ^ominateur inUlfïa/ enllfrica/ ^eneerfïen 
onfer ^eur-toaerberen ^ergiant ban toapenen 
ïuit / ban toegen onfen getroutoen Saebt en procureur 
<Denerad i^ 0110 bectoont / poe bat bp be Commiffaris 
fen geogbonneert in onfc lanben ban Doïïanbt/bp onfe 
feer ïiebe en getroutoen cDebe bibber ban onfc <Bpm! 
eètabtöoubcr / <0ouberneur / ïiapitein <ïl5enerad ban 
onfenttoegert in onfen lanbenban pertoaert^ ober / 
ben Dertoge ban ^Cïba / B^arh-grabe ban Coda/ fom 
ben in perfonen ©erbag-baert 5jjn tot feheren Compes 
tenten bage ban onfe étabt ban '3Cmfierbatn: 
Hendrik Franffe, Koorcnkoo- Philippus du Gardijn. 

Gerbraridt Dominicus Opfia- 
ger. 

Mt. Mërten Janfen, Do&or. 
ReyerSymonfen Nek. 
Jan Willemfen Wijngaert. 
Willem Kortfen, Houtkoo- 

per. 
Jan Janfen, in’t Hart 

per. 
jan Meiirelink. 
Willem Walifche. 
Lubbert Nut. 
Stants Benning. 
Klaes Lamsmoer. 
Vrank de Wael. 
Meus Pieteffèn. 
Hans Symonfen. 
Lourens Jacobfen, indegou- 

de Reael. 
Klement Volkkertfen. 
Hendrik van Merkkel. 
Harmen Pafchijn. 
Dirk Hem. 

Schoon Jan, Metfelaer. 
Pieter Gent, Koorenkooper 
Floris Rodenburg. 

Jan Pafchijn. 
Egbert Roeloffe. 
Frans Volkkerfen Kooten- 

tpit. 
Jan Verburg. 
Jacob Bas. 
Hans karpentier. 

Hendrik Boelefert. 
Ernft ICramet. 
Jacob Symons, in de JJulk. 
Jonge Harmen Rodenburg. 
Thomas Gerritfen Dousburg. 
Andries Kooper-flager , ih 

Norenburg. 
Hendrik Egberts Roeloffë. 
Jan Syvertfen, in de Haen. 
Klaes Hendriks, in de Sleutel. 
Pieter Kornelis Dobbifen. 
Volkèrt Syverfe, in de Haen. 
Komelis Weyner, van Me- 

denblik. 
Hendrik Wouterfe. Hoede- 

maker. 
Pieter Janfen na den Brandt. 
Mourus jatifen, Saelmaker. 
Hendrik Albertfen, Kolder- 

maker. 

Jan Willifeh, Schoenmaker. 
Aem Klaeifen, Kiftemaker. 
Klaes Tyflen, Goutfmit. 
Hendrik Smekt , van Dor¬ 

drecht. 
Jacob Hein, Lakenkooper. 
Jan Prins, Haringkooper. 
Meefter Komelis, Scheer- 

meefter. 
Hendrik Syer, in ’t Graven- 

ftraetjen. 
Hendrik de Bakker. 
Thymen Meindertfen. 
Klaes Boekverkooper. 
Goofen Pauw. 
Komelis Geelveeter. 
Klaes Duivel.. 
Jan Betfen Rodenburg. 
Harmen Rodenburg. 
Hendrik in de Hoppefak. 
Reier Janfen Wolf. 
Jacob Mankkomen. 
Klaes Oly. 
Jacob SchalmakeT. 
Klaes Pauw. 
Jacob Janfen Kofter. 
Hans Wilterfeh. 
Tieleman Tiemanfen. 
Klaes Janfen Roeien. 
Jacob Dirkfen War. 
David de Goutfmit. 
Jan Jooften, Metfelaer. 
Pieter Soom. 
Hendrik Vacrtjen, Schuite- 

voerder. 
Kornelis Albertfen , Berge- 

vaerder. 
Jan Smittefl , Kooren-koo- 

Adriaen, in ’t Kromhout. 
Pieter Pauw. 
Mr. Willem Baixlenus. 
Hans Phrenhuifen. 
Arent Janfen Koetsvelt. 
Hendrik Kornelifen Metfel. 
Thonis Pontgermaker. 

lij 
Kornelis Barentfen Pot. 
Jan Pieter Swaeroog. 
Kornelis Floris Taling. 
Andries Boelefen, in’tguldé 

Hooft. 
Klaes Boulefen, in Hamburg. 
Thomis de Bakker , op dë 

Zee dijk. 
FredrikSyvertfen, in deHaen. 
Isbrant Roeloffen, de Schil¬ 

der. 

Thomas Kofnëlifen , Wifle- 
laer. 

Jacob Roemerfen , de Soori 
van lange Roemer. 

Hendrik Klementfen, Seile- 
, maker. 
Jacob Roofe-krans. 
Hendrik Sweers, indeGroe- 

ninger Tooren. 
Pieter de Boef j op de hoek vaxi 

de Kolk. 
Gael de Metfelaer. 
Gerrit Janfen , van Delft. 
Bouwen Janfen Kramer. 
Geurt de Verver. 
Jacob van Amclen. 
Aernoüt Hudde. 
Kornelis Reyeffen. 
Willem Holbakker. 
Huibregt de Lepel-maker. 
Vrink Martenfen, Tinne-gie» 

ter. 
Gerrit Smit, op de Zee-dijk. 
Stoffel Kous de Jonge. 
Melis Willemfen. 
Isbrant Acoly. 
Symen Tyfeh, Kooren-dra¬ 

ger. 
Jan im’f Blauwe Paert. 
Hendrik Janfen. 
Gerrit Janfen Kop. 
Jan Segerfen , Koeke - bak¬ 

ker. 
Cornelis Boom. 
J an Lubbeftïèn, V7aeg - dra- 

> ger. 
Jan Kornelifen,Sloote-maker, 

op de Offe-markt. 
Willem Lubbertfen, in de 

Helm. 
Ael PauW. 
Geertjen Martens. 
Marten Miltehb'eks. 
Jacob KIaefen,Wagenaer,bui- 

ten Sint Antonis Poort. 
Mr. Pieter Mol, Doctor in de 

Medicijnen. 
Barent Janfen i ih de Engel- 

fche Dog. 
Louris Makelaer , alias het 

haute Aenfigt. 
Picrtjen , de Weduwe van 

Meefter Nanning. 
Duifjen Sluiters , Weduwe 

vpn Klaes Splinter. 
Lysbet in deSilveren Reael, 

Weduwe van Pieter Meu- 
fe. per. 

#mmc hun te homen purgeren booj onfen tDclje 
boeijfdjiehen / ofte anberenbic hP öacr toefoubetoiï^ 
ïen committeren ban hare heiioopingc / ahfentermge / 
ofte ïatiteringe ter caufen ban öe boo: gdeben troiG 
heïen / ban be toeïfic bage nremanbt ber boojnomibe 
©eröag-baerbigbe perfoonen en foube tnhaerperroo- 
nen gecompareert toefen / nochtans behooftijft ber^ 
baegt en geroepen/ maerfti ftouben hun abjrntcnaï 
te famen booj-bïugttg ofte ïatitercnbe ter caufe ban br 
booj-feibetrenb’ïen/ banbetoeïïtehun eenigen open' 
öacrïglt gelagen hebben boo? conftftorialcn: €n an^ 
beren hebben genomen be toapenen tegeng be J!Ba< 
giflraet ban "Hlmfierbam boojfcfeebcn / nameïtjh: 
bacg<S na ^int .JBattrj^ in ben jarei^ ^berbc/ 
gecommitteert ^edbt-bjdiinge ofte ^tojmecpe / hin: 

<SL?) hrneft 
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IJÓ8. 

ii4 
bcncffcn? eenigc ban haer-ïieöm Den peöihanten met 
toapenen grint tet pïaetfc ban fjare pcöibatie/ tc= 
gend ma en öanb ban De iBagtfrract ban onfe boo:- 
t'rijjcbni iètaöt? / en De anderen gcpïecgt en gcöaen 
ercratiebanïjarc kreten/ en gcrcp2Gbceröe öriïgte/ 
aï? fjcbbeuöc Doen ^oopen ïjauc binberen / De f cïbe uc# 
graben / en bp fjacr-ïuiDcn laten troutoen op De ma; 
nicrc ban Caïbmti? fectc/ grip aï?particuïicrïijber 
en tocöct ten Dage DicneuDc faï toeröcn geDeDuecett / 
rcfpcrtibriijb tot ïafïe ban een icgebjb ban De boo?- 
nonnDe perfoonen / ‘SUfco fepDt De feïbe onfe UacDt 
ProcureurCencracï/ bcrforiicnöc Daeronmic/ enten 
einDe fp-ïicöcn Daer en tegen? f'ouDcn beranttooo2bcn/ 
te hebben bepotïijbe p:obifie tegen? Den boben-ge; 
nocmDen met cïaufuïe ban autpufatte. Jboo i? tl Dat 
typ De falie ober-gemcert u bebeïen / en committeren 
bn Defen Dat gï)n ten brrfoebc ban onfen pnocuceut 
<Bcncracï berDag- baert / bn cöict ni openbare tut- 
rofpingc / Dm boujfripeben i^cuöab j?tanfen) ïtoo; 
ren-lioopct / ^an jBeurhng/ ilMlctn IDalifrijc/ en 
Die biet booten berboïgen? pen genoemt. 

(éc compareren in perfoon binnen Den tpt ban Drie# 
maci aefjt Dagen ccifr-bomcnDc / op pene ban centoigc 
ban / en connfcatie ban goeDen / toacr ban gp fjen- 
lieDen De ccrfïc ari)t Dagen boot De ttoccöcöag/ en De 
bcrDc arijt Dagen boot De ïefïc / en petemtotien recïjt; 
Dag fbïiDn: anDete te bertoacljten / booi onfe bco2- 
fcb’cben cDcbc Den ïgertoge ban Xïba öaectoefpccia; 
hjh gefommitteert/ in Defe onfe «^tabt ban 23?ufTcï 
ofte in aïfuïiie Xanöcn ban fjertoaert? obet/ onime 
te beranttuoopn op aïfuïïten concïufïc al? onfen boo?- 
iioemDen poeurenr Cencraeï tegen? ben-ïieDcn faï 
toiïïen Doen en nemen ter eaufc ban De booppeben 
falie en anöece/ Die hP ten Dage DicnenDe / tot baret 
briafïnigc toccdec faï mogen boopelïcn en Dcbuccrcn/ 
en öact en boben pjoccDctai fïen en ojDonneten al? 
bebooren faï / Ijen-licDen ^fnfinucrenöe en ïatenDe toe? 
ten / Datfoo bcjcc als fn niet en bomen/ en compare* 
ten in perfoon Den eerfïen / ttocöcn / ofte DerDc en tact- 
fte aebt Dagen / men pjoceöcren faï in ïjacrabfentie/ 
geïp inaïfuïbefabcnfaï behooren. Cn fuïtbertoitti; 
gen tm booppeben Dagen onfen boo:noemDencpcbe 
öcn pertog ban Xlba / ban ’t gene gijn fuït bebben ge* 
Daen. ©en tochten top bebcfai / en bmme De fabett 
boben bcrfjacïf: %U Couberncur Ccucraeï ban bet; 
toacrt? ober fpeciaïijli committerenDc Dat Die partpe 
De feïbe gdjoo:t bcbbcnDc Doet aöininifïrercH ftojt en 
goebtrerijt/ rcöcn/ en/Jufïitie/ geïijb m aïfuïïicfa^ 
ïicn ücïioojt/ en ai gebalk’ banöejfaist/ cncontunia; 
tie ban De boojfepeben ©cröag-bacröc perfonen / bï5 
p20cröcrcnd&<n boori-barenöe met De pjonuntiatie 
banbenbooifcptbcnban / en Declaratie banöcboo^ 
fciöc confifcatie en ander? / ais p faï bcbinDen Dat 
«act rccbtcnreDcnm in aïfuïïicn falie faï bebooren ge- 
DaentetocrDai/ toantbet ons atfoo belieft. Cnaïfoo 
top onbe?iTcp 5ijn/ Dat Dcbooppebcn X^enDiïfi frau; 
fen / jfan .Etoccïmg / IDiïïem watijkf enbeanberc 
booniocmbe ©erbag-baerDe perfoonni bun bcrtroP 
ïienbcbbm/ en abfcntcren ban onfe XanDen/ ofat 
Daer bun bebelit toaren bouDcnDe en ïatitcrcitöc/ ton 
toiïïen Dat in fuïïtcn gcbaïïc De bootfebteben ^ag- 
baccDingc/ rncjrploiet/ Dat bn u in onfe boomoembe 
^tabt ban XmfïcrDain bn cbict en openbare uitroe^ 
pinge faï toerben beïient gcmariit ter pïactfe / Daer 
men getooon is uit te roepen cn publicatie te Doen / 
mit?Dat gbn acn De Deuren ban De principale Herïien/ 
aïbaer flaen cn fïeilcu fuït De ropic ban Defen tegen; 
tooo:Dige / mitögabcr? ban u crpioict / cn’t feïbe in; 
fïnnëtenDe tot baret ïaetfler tooon-pïaetje in onfe boo?,- 
iioembc ètabt ban XmfïerDam / ten einDe ju geen 
ignorantie cn mogen pjetcnDercn fu Dit ban’ cffcc; 
te / marbtcnïiraebt / gëïijïi of bet gebacn toarc aen 
bact eigen perfoonen / en obcrfuïïi? bebben ton Defe 
toocgfcpcbcn ^ag-bacrDcr en €,rpïoictin: geantbori; 
fcert/ en autborifeeren mit? Defen. <6egebcn m onfe 
boopiomiDe 5>taDt ban 25;nffcï / Den 29. Dag ban 
4iïöen in’tiaeron?X}eeren 1568. ban onfen Ibjfic / te 
toeten ban ^parijen/ en ^icilien bet Dcrticnfte/ cn 
ban cïDapri? bet bijftienbe. önDcrfront gefeb^eben / 
bp öcn rtonmït. <Untoaö onDctteïient bp öcn j&ecrc; 
tari? Vlierdch. 

1568; 

Byvoegfèl van Authent. Stukken, 
i0p beben Den ïeften 3Iunii bebbe iïi Xïan #abet 

^eur-toacrDa* o’Dinari? De? if of? ban IpïïanDt / ban 
toegen Der Uoniniiïtjiier JlBaiefïcit aï? «pacfban Itoï; 
ïanDt/ geöag-baret boo? De ecrfïe aebt Dagen/ p 
openbare uit-roepinge ban Den iètaDt-ïjuife Der Jjtaöt 
XmfïerDam / nacr boojgacnöe ïiïoïi - geflag aïïe De 
boo:f5. boben-berpcïöe perfoonen / omme in perfoone 
te compareren boo: fijne Crceïïentic Den ïfertogeban 
Xïba / cDoiiberueue en kapitein Oameraiï ban De 
XauDen ban bertoaeit? oba*. ^ebter-boïgenbemijne 
eommifTie / ten einDe De booppeben perfoonni aï; 
Daer bril bomen bcranttoooiDen / op alfuïhe concïu; 
fit aï? Den ipocutcur (Dencrari fijner jlBajefieit te; 
gen? baet-ïieöën faï toiïïen Doen / cn nemen / tet caufe 
ban De faïien bier booten berbaeït/ enanDcre Dirïjp 
ten Dage Dienende / tot ïjact-ïicöer bcïafiinge faï toiïïen 
boopriïen/ en Deöuccrcn. Actum uc fupra. 

Den 18.November zijn noch vier Poorters der Stadt 
Am leerdam ingedaegt in manier als volgt. 

Plakk a e t waer by nochgeciteert werden eenige 
Poorters tot Amfterdam, om te compareren in per- 
foon, voor fijn Excellentie Duc de Aiva. 

pïbiïippu? bp bet gratie <6oDt?/^c. Den eerfien onfen piakkaet 
A <©ei!r-toacrdcc oft^ergiant ban toapenen bier op van aag- 
berforbt $aïiut. Dan toegm onfen ïieben en getrou; ^^1sng 
toen «aebt en ©jocureur <6encracl i?on?bertoont/ Adriaen 
boe Dat ‘XDriacn jMito / gieter 31ueobfen ^cbaep / Fauw, Pic- 
XeenDctt bfanfen 03?acf / en ©irïi /Janfen<6untinlt / secrh£c°bfe 

ïleri baer bebben in betfebeiben manierm quaïfjb geD?agcn Lecndert 

in faben onfen Dient! aengaenDe / ten einDe ban De janfz 
booricDcn oproer gebaïïenin onfe ^teDeban^mfïer;?ra,ef-e? 
Dam/ te toeten / XDnacn fbauto/ aï? fijn binbt bebben; cÜnk2 
De Dom ^oopen op De manirtc ban De fccte ban Caïbi; 
nu?. Xcenöctf 3janfcn <6?aef/ ni ^irb 3anfrn <6un; 
tinbaï?öieöetoapcncn genomen bebbeuDe ben-ïieDm 
oproerig aengcffcït/ gcrcbcncert tegen? De JBagifïra; 
ten en ©bcrbeDen ban onfet boo:-noeniör ^tebe. Cn 
gieter Slueobfen ^cbaep aï? getoeef! sgnbe gaerbep 
ban Xclmoeffen onöer De Jbzcöibaticn ban ^ectatifen / 
en Daer cn boben een groot optoer-maber / en berfiooj; 
DeronDerDegemeenfrijap ban onfe boojfcbieben ^)te; 
De / geïijb DjeDer faï DeDuceren tot bcïafiinge ban icge; 
ïtjb ban bacc-ïicöen/ refpectibcïijb ten tijben entoij; 
ïen. Cn aïfoo alfuïbefabenniet bebooren gcDiffïmu; 
ïeert/ maet grooteïijb? gefïtaft tctoetöen/ boïgenöe 
onfepabbaten/ en 0?bomtanticn. p-ft Den boo:- 
nocmDen ïiemonfïrant aen on? bcrfocïjt bem te toif; 
ïen berïemcn eommifTie ban De perfooneïe ^ag - baet; 
Dinge jegen? Den boa^genocmDc perfoonen / met De; 
riatatie ban’ antborifatic / en omme te Doen aentafien/ 
annoteren en befeb?ijben aïïe IjaregoeDercn/ bpDcug; 
öebjbe en fuffifante Snbcntari?: ^00 i? ’t/ Dat top De; 
fc faben obergemerbt/ u bebeïni cn committeren bp 
Defen / Dat gïjn ten betfoebe ban onfe boo?feb?eben 
Dacöt/ enpocureurCeneraeï/ Dag-baat bp cöict/ 
en openbare uitroepinge De boojnoemDe Übnaen 
puito/ peta*3;ncobfen^cbaep/ XeenDert^anfen 
C?acf/ en^irb3|anfen Cunttnb te compareren in 
perfoonen / en binnen Djic-macï bijftien Dagen eerfï 
bomenbe/ toacr ban De eërfie bijftien Dagen/ btn-ïie; 
Den betebenen faï De eerftc Dag/ De anöae bijftien Da; 
gen boo? De ttoccöc Dag/ cnDcbcröcofteïefiebijftien 
Dagen boeg Den ïefien peremptoiren Dag ban rechte 
fonöer anberen te bettoacbtcn. Dooi Die ban Dm 5ta; 
bcgceommitteert cngeojDonncertinDefefabe/ bpon; 
fen feer beminben cn fecr getrontom ..Debe/fböDrrè ban 
onfe (02ö2e/ ^taDtbouöcr / Coubcrneur / ïiapitein 
Ceneracï ban onfent toegen/ ober onfcXanöenbau 
hertoaert? obet / Den ï)crtbge ban WtoaJ B)arfi-grabc 
ban Coria/ in Defe onfe „êtcDe ban^ïuttoerpen/ of 
in aïfuïbe anbere pïactjcn aï? De boo2fc(j2cbcu UacDt 
ïjem aï?öan faï ontïjouDen/ in onfe Xanben ban ïjer; 
toaett? oba*. Omme te bcranrtooo2öen op aïfuïbe 
fripijben en concïufe/ aï? De boomocmöe poeutcur 
Ceneracï jegen? ïjen-bcöen uit fabc boou2fllj2cben faï 
toiïïen Doen / en nemen. lDit?gaöcr? uit anbctcnfa; 
ben die ïjn tm Dage dienende tot ïjatc beïafïmgebjcc; 
der faï nicgm boo2fIeïïen / cn deduceren / en boo?t? 
p2oeedaen cnf!eno2öonuerenaï? na rccïjte/ hen-ïie; 
Den üifinuerenöe Dat foo br2re fn niet cn bomen en 
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Tot de Hiftorie van P. Bor. uj 
ij<58. compareren in peifoou op Den eerfïen/ ttoecDcn/ Da4* 

bai en ïaetfïcn bijftien Darren / men in ïjiuinc abfcnttc 
faïp?oceberciigritjft m aïfuïïte faïïen bdpent, nemen* 
De en fMïcnDe niet te min in onfe ïjanDt J rccïïjl» en met 
Dec Daet bp DeugDeïïjïten en getroutoen 3jnbentari£ 
aïïe De coecenDe en oneoerenDe goeDeren ban Deboo?* 
noemDe 3tDnaen Bauto / enanDecenboben genoemt/ 
DoenDe De feïbe gocDen onDer onf*e boo?fcïj?eben ÏjanDt 
regeren en goubcrncren/ bp fujfifante gefette en bafïe 
ïuiDen Die gijp Daer toe fuïc o?Donncrcn/ Die intjjDe 
en totjle aïë fj’ct beïjooren faï ban ïjaceïjanDcïmgefaï 
mogen en bomen bcranttooo?Dcn / en Denreïteningc 
betotjö en rcïïgita fonDer te Doen eenigc ontfïagmge/ 
ofte jJanDtïïcfjtinge onDer cautie ofte anDrr» / tatrjDt 
toe partpen geïjooit anDcr£ fp geo?Donneett bponfen 
boonioanDcn üebe Den hertog ban ^ïba / en Dat 
u-ïieben Daer afgenoegfame blnïïcn obeefcljitjbcnöc / 
oob onfen Bcbe utoe inbentarifen gefloten en berfe* 
grit afë Datbcïjoo?t/ en onöcicccïjten boïïiomeïrjb ten 
boo?fdj?eben Dage / Die ban Den boomoemben ©aDe 
ban ’tgenegfjp geDaen fuïtRebben/ Den toeïïïen top 
bebrien / en uit falie boben fpcriaïijïï committeren / 
Dat fp partpen gefjoort ijcbbenDe / Doen en abmini* 
fireren goet en lioitrerijt/ rebenen/ enjuflitieaï^in 
aifuïüe faïicn brijooa / cningebaïïc banbeffautte/ ai 
contumatic ban De boo?fcïj?cbcn ©erDag-baaDe per* 
fonen fijn pioceDaenöe tot tïïringe ( en piommtiatie 
ban Den booifciben ban / berïïïaringe ban De boo?* 
noemDe eonfifcatie en anbcr£ / fp moge bebinDen Dat 
aïfuKto na recïjt en reDaien fal beïjooren. Cnomrne 
aïïe onfe ©erijtcrë / Officieren / enOnDafaten/ Dat 
fp u ïjier inne obeDieren / nccrfïeïtjïï bcrfïaen en u Doen 
aïïcjjuïpe en bcljao?ïjjïïe bpfïant / foobc?ccfïïïli£ban 
nooDen aifpbp u fuïltn 5jjn Daer toe bcrfocïjt/ toant 
Öet ons aïfoo gelieft. <Sm aïfoo grip top onDe?ceri)t 
5ifnDe Dat De booinoembc 2tb?iaen #auto / gieter jjja* 
cobfen ^cïjacp cn De anDereifjier boben genoembe^e* 
Dag-bacrDe perfoonen / ïjun ïjebben batroMten en 
geabfaiteat uit onfe bao?frij?eben HanDcn / ofte fcïjui* 
fen enïatiteaniaïDaa/ top toiïïen Dat in aïfiïïïïen ge* 
balie / De boonioeniDe Óag-baecDe / en erpïoict Dat bp 
u geDaen faï 51311 bp ebicte/ en openbare uiteoeptnge 
in onfer .-ètcDe ban iïniflcrDam / terpïaetfc Daer men 
getooon iS publicatie / en uitroepinge te Doen / afft- 
gcrenöe aen De Deuren ban De principale ïierlien aïbaer 
copie ban befen / mitsgaDcrS baii u erpïoict / en ’t feïbe 

' infinuaenbe aen en tot ïjare ïactfïertooon-pïaetfem 
onfe boo?fcïj?eben &tabt ban SlmfïerDam / ten einöe 
fp geen ignorantie cn mogen piricnDcren / fp Dit ban 
aïfuïïïenmacïjt/ Itraeïjt/ cn effect/al toarc ïjet geDaen 
aen ïjare eigene perfoonen/ en ober fulp ïjebben top 
De booifrijieben Óag-bacrDer en Orpïoictier geantïjo* 
rifeert/ en autïjoriferenïjetbp befen. Oegeben in onfe 
^tebe ban SCnttoerpen Den 18. Dag Bobcmbcr / in 
ïjet jaaban gratie 1568. €n ban onfe ©pen te 
toeten ban ^panjen / cn Steilten ïjet Dertienfïe cn ban 
Mapeis ïjet bijftietiDe. OriDerfïont gefcïjjcben / bp 
Den ütonmïi. On toaS onDertriicnt/ VJierden. 

Oe publicatie ban befen geDaen na fijne fo?me en 
inïjouDen / op Den 18. Oeccmbp te compareren / na 
Datum ban befen publicatie / op Drie bgftieu Dagen 
eerftïtomeiiDe/ toaerbati iïiïjctt-ïicDcn beteïicntïjcb^ 
be De ecrfïe bijftien Dagen bcoi Den cerfïcn Dag/ Die 
anDcrebgftirn Dagen boo? Den ttoccDen Dag / De Dcröc 
bijftien Dagen boai De laetfïe / en peremptoireii Dag 
ban recftcii / fonDer anbereii te bcrtoacïjten / bict^ 
Der ïjier booren in öefe copie ba*ïjacït. Aótum bp mp 
J. Haever. 

Publicatie, cbïang^ Doe,? bebeï cn ïafï ban fijne Orccïïcii' 
bevelende’tie/ Den ïKxtogc ban ?riba / IBarb-grabc ban €0; 
dc goede- ria / OBoubernenr en ïiapitein Oencraeï ober fijn 
ACd Ven ïtonmUïijïie ^ajcfcitS HanDen ban ïjertoacrtS ober / 
Pauw, Pie- geamioteert / en in ïjanDen ban fijne Blajcflcit geficït 
terjacobfz5pDe De gocDen / Die men Ijccft bonnen benomen cn 
schaep, bebinDen / toebrijoorcube ‘JlDnaen ©aaito / peter 
S Sarobfni ^eïjaep/ HcenDcrt kanten d5?aef / cn ®ivh 
Graef en Ountmli 5 cn men bcrfiact Dat bepïben Die / noclj 
Dirk janfz anbere bibcrfeïje gocDen Diefribe perfoonen toebepos 
Snnt'enk rerïöc' acïjter-geljouöen / en gefiibticecrt / foo 
brengen. & ’t/ Dat een icgcïtjït ban toat conDitic ofte quaïitcit fjp 

5P/ onDtr ïjemïjcbbenDeecnige goeDeren foo roerenbe 

aïS onroerenbe / mitSgaDcr^ eeltige fcïjuïDcn/ obïü i 
gatien / biiebcn / actiën ofte gcrecïjtigïjeDen / tocïioo^ 
mcnöe eenigc ban De boo?noeniDe bier perfoonen ge^ 
nomineert / ofte ooïi Die feïbe bcrobïigeert ofte berboiD 
Den tocfenDe ter caufe ban ïfuiftnge / ©enten / gemeen* 
fepp ban ^cljeepS-pacten/ liioopmanfcïjappe ofte 
eenigc anDetefaïien iu toat manieren ïjet fouDe mogen 
5DU/ bantoegenfijneIBajefieittorifcïjcrpriijïtbeïafi/ 
en bebooïen toerDt aïïe aïfuïïïe goeDeren te nomen ber* 
ïtïaren / en aen te b?engcn Den ©entc-meeficr ban ©er* 
mcr-ïaiiDt €o?neïiS ^taïpaert ban bet IDieïen / ofte 
in fijn abfentie jjBecficr gieter BïotiuS Dcfer jatebe 
Secretaris / binnen ten tpt ban bcerticii Dagen ccrfi* 
ïïomenDe/ oppeene/ footoanneer DietijDt bcrflrriien 
5pDe iemanDt bcboiiDen toerDt iet geftoegen / ber* 
fjceït/ ofte arfjter geïjouDen te ïjebben/ Die feïbe ge* 
tjouDcn faï 5p/ Dubbelt De toacrDpe ban ïjet berf toe* 
gene op te leggen en te betalen 7 en boben Dien atbitra* 
lijft gefiraft te toerDen / na griegcntïjcit ban faïïen. 

3Üc publicatie ban Defen geDam naer fijne foiine / en 
inneïjouDenopben 18. Dag ^ecembii^ 1568. 23p mp 
J. Haever. 

Den 17. van Auguftus hadc de Hertog van Al va dit vol*, 
gende Vonnis tegens meer dan ’tfeftig Vluchtelin¬ 
gen, meelt Burgers of Inwoonders der Staat Uit¬ 
recht en ook eemge Edelen laten publiceren. 

\TEu par Monfeigneur le Duc d’Alve, Marquisde Banniflir- 
Coria, &c. LesdeiFauts obtenuz par le Procureur 

General de fa Majelté, Impetrant de Mandement Cri- rechtfche 
minel & Demandeur d’une part contre Floris de Boet-j'/,uchte' 
felaer S*. deLangerak, Dame Alijt de Bronkhorft & veffehéide 
Batenburg vefue de feu !e Sr. Jean de ReneiTe de Wul- Edelen, 
ven* Jean de ReneiTe didt de Wulven Sr. de Wilp Fils 
de ladicte Dame, Phil. & Guiljaume Baftarts de Ge- 
rard dc Reneffe Confeiller au Confeild’Utrecht, Pri- 
fonnierau Chafteau d’lllecq. Eftienne de Zuylen Fils 
de Thierry Efcoutette aucht Utrecht, Bernard Utening 
Fils de Fredrik,aiant fervy d’homme d’armes en la ben¬ 
de de feu Henry Sr. de Brederode, CorneiiledeNien- 
roy5 parcy devant Chanoine au Dom aucht Utrecht, 
Adolf oü Olof de Zuylen Baftart de Dirk de Zuylen, 
en Ton vivant Secretaire de la ditte ville d’Utrecht, 
Adrian Baecx , Mr. Gualtier de Buuren Advocat, 
Jan van Dieft Procureur , Jean Pijl par cy devant 
Confeillerd’icclle ville, GilleSpaensCoutelier, Jean 
& Henry Gielis Freres , enfansdu didtGillis, Jean 
Aerts Coutelier 8c Rijk fon Fils, Henry Aerts Cou- 
telier^ Bernard Henriks Koffirier, Joh. van Ammeron- 
gele jeune Fils de Jean Coutelier, Guilie Pres Coute¬ 
lier, Bernard Muletierdudidt de Brederode Hofte a la 
berbie perdue , CorneilleHeyndrix vanRoyen , Flo- 
ris Lubberts van Palhs Faifeur de gaignes , Charles 
Couturier natif deFlandres, Evertjaniz van Cappel 
Drappier, Louysde Keyferswaert Brafleur, Jean Feyt 
fon Beaufils, Corneille Claes Paepkens, Herman Claes 
Brafleur, Gerard Frans, Adrian van Ooftrum Margli- 
feurdel’Eglife deSr. Geertruyden en Tan 1566. Guill. 
& Pierre Tainturiers au Drakenburger-fteege Pere de 
Fils , Jan Pieterfz van Lemputte Paindlre a la clef, 
Pierre van Lemputte fon Frere , Johan Gerrits 
Taincturier, Guili. Couiins & Gerard Zas Cordua- 
niers, Heymery ou Heynken Efpinglier, Guilielmus 
van Tongeren Parteur au facq, Jean Lambertfen Mcs- 
fagier, Mare FOrfevre ala Steenwegh, Mr. Valentijn 
Tailleur de Pierres par cy devant Helbardier de fa Ma- 
jefté , Jean Stevens Sellier , Jacques Wouters van 
Rumpft, Jacques Bollik, Jofle de Ryfenburg&Hu- 
bert Lubberts Tondeurs, Jean Egbertfz van Broek- 
huifen a Tenfeigne du veau, Pol Auguftijns, Guill, 
Gerrits Coufturier, Jacques Tifleran derriere Saint 
Jacques, & Guill. fon Fils Expingliers, Jacques de 
Bont Procureur, Pierre de Swartenhoop Couturier , 
Joban van ïflelt Coffrier, Guill. Paep Janlz , Guill. 
Dirks , Faes Claefz Tiflbran , Corneille &Niclaes 
van Leeuwen Couteliers Freres,ScCcrneille Gysbertfz 
alias Gysjen Snaps,tous Bourgeois 8c manans de la ville 
d’Utrecht , adjournez a comparoir en perfonne par 
devant fon Excellencie pour euxvenier purgerdeleur 

(CL3) fuite, 



iz6 Byvoegcfel van Authent. Stukken, 
15Ó8. fuite, abfence, ou latitation a caufe des troubles paffes j 

deuementcontumacez5cdebutezde toutes exceptions 
& defences. D’aultre chargez. Aft le ditte Floris de 
Boetfelaer d’avoirefte de 1-aligue des Gentil-hommes 
confederez gc figné leur feditieux Compromis 8c cora- 
meteTtrouveenla ville de Bruxel.le 5. April i5<>7.avant 
pafques avec grande nombre defdits Confederez pour 
prefenter a fon Alteffe la requefte route notoire, 6c de- 
puis fe trouve a Paftambiée defdits Confederez a la ville 
b'b Trou oü il a efté du Confeil comrae depute 6c choft 
pour les Conféderez du paisd’Hollande avec lefusdit 
Sr. de Wilp oü ils ont traité 6c arrefté de recepvoir les 
feétaires 5c confiftorians en leur proteétion 8c Sauve- 
garde 6c de reteniren Waertgeldt 400. Chevaux 40. 
enfeignes de pietons Allemans pour faire tefte a fa Ma- 
jefté, 6c pluiieurs autre chofes fentans rebellion. Auffi 
entroduict en fa Seigneurie de Langerak, paisd’Ut- 
recht 3 les reprouves lédes 6c aboly 1’ancienne Catho- 
lique Romaine, 6c a cefte fin y fait venir des Predikants 
tant Menoniftes que Calviniftes, deforte, que d’efpa- 
ce d’un demy an ne s’y fontdides aucunesmeflèsn’y 
fait autre lérvicedevin accoutume, fe trouve avec fes 
freres au levis d’Images en 1’Eglife parochiale 6c aux 
Kruisbroeders d’Afperen 6cconfentya iceluy, memes 
aydé a defchirer les livres dechant en la dite Eglife. Alijt 
de Bronkhorft favorife 6c hante les Predicants defdit- 
tes fedes 6c leur donne a difner en fa maifon 6c en loge 
aucuns 6c fouvent frequente leur preches : Jehan de 
RenefTe Sr. de Wilp aufil efte du nombre desdittes 
confederez 6c figné leur compromis, eftécondudeur 
des Brifeurs d’images au die Utrecht garny d’une efpée 
6c de deux piftolets 6c force 1’huit de la Buurkerke a 
tout fadits efpée pour y faire ouverture aufdits bri- 
léurs 6c y prdènte lors a un des brifeurs un marteau 
pour brifer les images eftans en tour le fons de ba- 
tefme illecq , 6c apres eftant en 1’Eglife de Sainte 
Geertruyde avec lesdits Brifeurs entendans que plu- 
fieurs d’eux faifoient difficulte de faire le dit bris, di- 
fans qu’ils faifoyent mal 6c le compatiroyent quelque 
jour, leur dit, qu’il les entiendroit quité: auffi incité 
un Antoine Doyenborg fe mettre aufervice de guerre 
du dit Sr. de Brederode a Vyanen avec les autres rebel¬ 
les , difant qu’il y auroit traétement. Philippe 6c Guil- 
lielmus de RenefTe baftarts fervy le dit Brederode aufdit 
Vianen aftavoir le dit Philippe de porteur d’enfeigne 
6c Guill.de Clercq de la Compagny du Capitaine Jehan 
de RenefTe leur Frerelegitime 8c aultreiceluyPhilippe 
enauthorite fur lesdittes brifeurs, 6c efté leur condu¬ 
cteur , auffi iüfpeété eftant du Confeil aus dite feétaires 
6cbrifeurs, aufquelsileftoitfortfavorable ayant com- 
paru journallement aufdit Confeil avec la marqué des 
Geulx au col, mefme fe trouve par devant les Eftats du 
dit pais d’Utrecht avec les deputez des dits Seétaires, re- 
querantque 1’on leur accordaft une Eglife pour leurs 
preches 6c exercice d’icelles * diét en publique affem- 
femblée de Magiftrat, qu’on devoit lentement proce- 
der fur le faiét des troubles fans effufion de fang, 6c luy 
eftant par le dit Magiftrat interdit Tentrée en leur 
chambre du Confeil, les avoit menaffe qu’il s’en plain- 
droit au Sr. de Brederode , 6c fur le refus aufdits fe¬ 
étaires faite en 1’Eglife par eux requife diét a haul- 
te voix vous nous avez refufe une Eglife , a noftre 
retour vous ferez bien aife de la nous accorder, 6c 
s’y verrons , ce qu’aurons a faire de vous 6c fpecia- 
lement de vous Vecht Bourgemaiftre. Eftienne van 
Zuilen auffi en authorite fur les dit brifeurs 6c fur fe 
que un des dits brifeurs fe mefcontentoit, qu’en 1’Egli¬ 
fe des Jacopins 1’on rompoit 6c brifoit les baneqz 6c 
fieges, veu, qu’ils n’eftoient images refpondit, taifez 
vous, ilz lcavent leur charge. Gerard van Zuylen de 
Nyevelt , fervy a Vianen comme foldat au dit de 
Brederode foubs le Capitaine Auguftin Wynant de 
Deventer 6c fe trouve avec le dit Capitaine devant Am- 
fterdam ; Bernard Uiteneng efté du nombre des dits 
Confederez 6c figné leur feditieux Compromis 6c fe 
trouve en leur alfèmblée a Saint Trou 6c convoye 
a cheval depuis IlTclftein jufques aufdit Vianen cer- 
tains barilz de poudre de canon, envoyée du dit Am- 

fterdam. Corneille de Nyeriroy fehiblablement efté j c6S« 
du nombre d’iceulx Confederez 6c figné le dit com- * 
promis 6c efté conducteur des dits brifeurs 6c eu com- 
mandement fur iceulx 8c faic enroller leur noms pour 
les en faire payer. Auffi efté caufe que le fons de Baptef- 
me en 1’Eglife de SbNiclas aeftébrifé 8c rempu, £c 
commande a Jehan fon Serviteur d’affifter les dits bri¬ 
feurs. Adolf oü Olof van Zuylen baftarts feétaire 8c 
fauteur des dits brifeurs , Adrian Bax un des condu¬ 
cteurs d’iceulx, Maiftre Gaultier de Buuren Faulteur 
des dits feétaires, logé leur Predicants en fa maifon 8C 
frequenté leur preches, 6c efté un des deputez de la part 
vers le Conté LouysdeNaflau pour accepter laCon- 
feffion d’Augsburg. Jean van Dieft refufé de faire 
ferment au Magiftrat de maintenir 8c defendre 1’an¬ 
cienne Catholique Religion, difant ne fe voulloit mef- 
ler des Preftres 8c paree efté caufe que plufieurs fes voi- 
fins Tont en ceenluivy. Jehan Pijl colleété Aulfmones 
efdittes preches defdits feétaires 6c fait Baptifer un fien 
enfant en fa maifon a la Calviniftique 6c eu grande 
entremife entre les dits feétaires 8c convoyé les Predi¬ 
cants audits preches. Gilles Spaen efté fuivy de plu¬ 
fieurs brifeurs 6c mefmes a efté du nombre, 6c eu la 
rolle d’iceulx 6c auétorite feur eux. Auffi efté autheur 
des nouvelles preches 6c dit au cure de TEglife de 
Saint Geertruiden , qu’il euft a precher la vraye pa- 
role de Dieu. Se trouve avec aultres feétaires par de¬ 
vant le dit Magiftrat collegialement aflémble , 6c dit 
qu’ils vouloient continuer 6c achever le bris d’ima- 
ges par eux encommancéle jour precedent, 6c ne vou¬ 
loient plus longuement fouffrir 1’execrable 6c abo- 
minable idolatrie dont Ton avoit jufques ores ufe es 
Eglifes , 6c qu’ils avoient longuement efté abufefc 
du rond Dieu , denotant la fainéte Hoftie ; reque- 
rans auffi avoir une Eglife pour faire leur fufditteS 
preches 6c prompte refponle fur tout. Jehan 6c Henry 
Gilles Freres efté les premiers ayans encommance le 
brisd’images, fi comme auffi ont brifé Jan Jatifz fer* 
viteur du dit Gilles Spaens, Jan Aertfz, Bernard Heyn- 
drik, Cornelis Hendrikfz van Royen , Charles le Couf- 
turier natif du pais de Flahdres, Evertjanfz van Ca* 
pelle, Louys vanKeiferswaerdt, JohanFeyt, Pierre 
fils de Guiliel.Tainéturier , Guill. Coufins, Henrik 
oü Heynk Efpinglier, Corneili. Claes Paepkens,Hen¬ 
ry Bernards, Guiliel.van Tongeren, Jan Egbertfz a 
1’enfeigne duveau, Pol Auguftijns, Guiliel.Gerrits, 
Jacques le Tifferan, derriere de Sbjacques Faes Clael'z, 
Corn. 6c Nic. van Leeuwen Freres, Corn. Gysb. alias 
Gijsjen Snaps, 6c Johan van Ammerongen, le jeune 
Surrurier , ayant auffiledit Ammerongen fait effort, 
avec un marteau furies valuesde la dite Buurkerke en 
la prefence de fon Pere, 6c aidé a brifer aux Cordeliers, 
memes efté un des conduéteurs des dits brifeurs, Guill. 
Pres , tenu le guet a tout une Hallebarde devant les 
Eglife, cependant que Ton y brifoit les images 8c meC- 
mes a brife aucunes. Bernard Muletier, du dit Bre* 
derode, efté un des principaux brifeurs, Floris Lub¬ 
ber tfz , autheur des nouvelles prefches de Seétaires, fe 
trouvé en la chambre echevinalie, avec plufieurs autres 
fes complices , declarant qu’ils vouloient achever le 
brisd’images par eux encommance 6c au fur plus char¬ 
ge comme le fufdits Gilles Spaens, auffi efté condu- 
éteur defdits brifeurs 6c brife mefure 6c diét publi- 
quement au Bourgemaiftre Herman van der Vecht, 
pour ce qu’il fe demonftroit leurpartye, qu’il fe gar* 
daft bien d’eftre trop Papifte. Herman Claes, colle- 
été les dermers efdittes prefches 6c y convoyé le Pre¬ 
dikant , 8c envoyé aux ouvriers du nouveau Temple 
appelie le Santkerke, un tonneau de cervoifè, auffi fe 
trouvé vers ceux de chapitre du Sb Jean a fin de leur 
accorder fur quelque leur heritage place propice pour 
y faire leurs prefches. Gerard Frans, d’avoir prefte 
fes chevaulx öc chariot pour l’edif\cation du dit nou¬ 
veau temple 6c diét avoir en ce fait fervicea Dieu, veu 
que le Prince d’Oranges avoit accordé la ditte edifica- 
tion, haute les prefches, garny d’un piftolet 6c livre 

I un tonneau de cervoile au dits brifeurs d’images en la 
Iditte Buurkerkemeftne advouée ledit bris6cenreceu 

con- 
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568. contentemenü. Adriaen Oftrum , loge les Predikants 

fectaires Sc lesconvoyé aux prefches & y cölleété de¬ 
niers efté marry de la venue du Conté de Megen-avec 
fon Regiment en laditteville &dit, commentfom- 
mesnousmaintenant miferablement troublez fetrou- 
ve aveclesfufdits Gilles Spaens, Bernard Muletier & 
autres devant le Magiftrat a la fin fufdk & aufli efté pre- 
lent, quant la requefte de trois millions d’orpourob- 
tenir lalibertéde confcience fut prefente au dit Magi¬ 
ftrat Guilliel. le Tainéturier frequenté les premieres 
prefches des fectaires faites au pais d’Utrecht & efté 
autheur du bris d’images de la dicte Buurkerke. Jehan 
Sc Pierre vanLemputte brife images couppé es pieces 
leslivres aucloiftredesjacobins, & fervy commeSol- 
dat le Seigneur deBrederodea Vianen, contrefaMa- 
jefté. Jehan Gerrits Tainéturier, briféauditsjacobins 
&fe vanté d’avoireuen fon cellier les cordes pour les 
pendre; Gerard Zas coupé en pieces les feuillets d’un 
grand livreenla Buurkerke Sc fpars iceulxparmy 1’E- 
gliie, <5c aufli aidé a brifer les images au dit cloiftre des 
Jacobins; Jean Lambertsundes Aulfmoniers, defdits 
feétaires Sc efté querirun Predikant feétaire, &pour 
ce receu une livrede gros, MarcPOrfeuvre, tenule 
guet Sc tout un piftolet a 1’huis de la ditte Buurkerke, 
lors que 1’on y brifoit, n’y laiflant entrer que ceulx que 
bon luy fembloit j Mr. Valentijn Tailleur, des pierres 
efté des premiers ayans amenédc aflifté les Predicans 
fe trouvé a leurs prefches a cheval gerny d’une piftolet 
pour les defendre en cas de befoing , aufli efté condu¬ 
cteur defdits brifeurs Sc mefmes en aydé a brifer avec 
fes ferviteurs Sc aucune fois colleéte aumofnes efdits 
prefches, & fervy le dit Brederode a Vianen, contre fa 
Majefté de porteur d’enfeigne, Jan Stevens brifé ima¬ 
ges en l’EglifeSt. Jacques Sc apres fervy le dit Bredero¬ 
de deSoldat au dit Vianen, comme aufli y ont fervy 
Jacq. Wouterfz, Guilliel. Jacobs, Johan van Yflelt, 
Guill. Dirks, Guill. Paep Janfz, Sc Pierre de Swar- 
tenhoop, Jacques Bollik, efté un des principaux ef- 
moteurs, des troubles entre lefdits feétaires &: enton- 
neur de leurs Pfeaulmes a 1’enterrements des morts. 
Jofle van Rylenborg Frequenté le dits prefches a tout 
un piftolet, converfé Sc difné ordinairement avec les 
Predikants & les logé, Hubrecht Albrechts, ou Lub- 
berts, colleélé Aulfmofnes efdits prefches , Jacques 
de Bont, fe meflé du bris d’images Sc fe trouvé a la 
trouppe des feétaires &: brifeurs d’images fur le Seme- 
tier de noftre Dame, frequenté les prefches a Culen- 
borg Sc menaflè ceulx qui tenoyentguet aux portes, 
pour cognoiftre ceux qui y alloyent au dit preches. 

Veues aufli les informations exhibées par le dit Pro¬ 
cureur Generael a la verification des fairs defliis pofez , 
enfemble les aétes Sc exploiéts y joinéts Sc par efpal 
1’aéte du debutement defdits adjourner de toutes ex- 
ceptions Sc defences, Son Excellence vuydant le pro- 
fit deldits defauts Sc deboutement, bannyt lefdits ad- 
journez Sc chacun d’iceulx perpetuellement Sc a ja¬ 
mais hors de tous les pais de Signeuries de fa Majefté, 
fur la hart Sc confifque tous Sc quelconques leurs biens* 
meubles Sc immeubles, droits Sc aétions, fiefz&he- 
ritages, de quelque nature ou qualité & la part ou ils 
foyent fituez ou pourront eftre trouvez auprofitdefa 
Majefté. Fait a Bois-leduc lexvn. d’Aouft 1568. 
Signé le Duc d’Alve, Sc fur le dos eftoit efcrit. 

Aujourd’huy jeV 11. d’Aouft ijóB. aefté pronun- 
chée cefte Sentence de Banniflèment Sc conhfcation, 
contre les perfonnes y denommées publiequement, Sc a 
partes ouvertes par moy Sc figné Mesdag, en bas eftoit 
efcrit Collation eft faite a fon Original , repofant es 
mains'de moy Secretaire, fubfcript Sc accorde du mot 
a aultre, par moy foub figné, J. de la Tor re. 

Volgt de Virtalinge uit het Train: 
/^€fien öoo? mijn ïfcer ben ïfertog ban ^Hftja/ 

ban Coda / <|c. <©e beffanten gcobtinccrt 
boa? Den f^ocurcur Ccncrad ban fijn Jitëajeflcit/ 
Snipetrant ban JBanöement Crimineel / cn Ciffdjcr 
ter cenc 3tjbe tegens ïotrê ban SBodfdacr ïj)ccr ban 
Jlangcraft / ©touto ^ïtjt ban 23tonftïjo?fc en23atem 
burg/ IBeDutóebanbJijïenïfeerSan DeDeneffe ban 

IDulben / fjan bc Dencffe/ gefciötbanïBuïbcn/ ü>cer 15-68. 
ban HMp / &>oon ban be booniocmbc Bioutu fllïgt 
ban25?onïft}o?ft/ Jhljftip enïBiïïcm/ 23aftaröt£ ban 
ban Veracht bc Dcncfle / DacötjMjccr in ben Bacbt 
banüitecctjt/ gebangen opljet iiiafïeelalbacc/ 
ben ban Suften/ 25crnarbt liitcucng/ £>oou ban p:e^ 
berfti/ gebicnc ïjcbbcnbc boo: ièoIöaetonöccDctrom 
pen ban toijlcn ^cnbuii / l^ccr ban Sdtebceobe / Coj; 
ndis ban „flicneop / ïjicr boem Jianonnftt in ben ©om 
ban Hitecrijt / Bboïf of CHof ban Suften / S5aftacDt 
ban ©irk ban Suften/ in fïjnïeben J>ecrctar$ban 
öe boomoembe Jstabt Uitrcgt / Jlbjtaen 25acï$ / 
iDe. fouter ban S3uuecn ^bbocaet / %au ban 
&ieft I i^ocuceuc/ 3;an JDijï / ftice booeett^ tlaebt^- 
fjcec ban begebagte^tabt/ <6ifti^^paen^/ JBcfTe- 
maftec/ 3Jan en Jfciibuli 03tl!c<3 / gebjoebee^ Hitnbeeeit 
ban beu booinacinben 45ftli? / ^anBeetfen/ JBeffe- 
tnaïtee / en litju fijn 5>oon / l^enbjftt^tieetfen / IDcffc- 
niaïtee/ 23aeen£ ^enbpftfc / tioffennaftee / ^anbau 

■Jtmeeongm / be jongftc ^oon ban Sau be JDeffe- 
tnaftec / JDftïem JBefTc-maUec / 23arcnt JDuft- 
biijbec ban ben geöacfjtm Bicbceoöe / ïDaarbt in ’t 
berïooeen ^cïjaep/ Cojneïi^ i^enbuftfe ban ïiopm/ 
tfïoru£ ïubbeetfc ban J&afta^/ ïwaeeï Jnitjbec / ges 
boo^tig ban ©ïaenöeeen/ ^beetüunfTenbanilapeF 
ïe/ Jlaften-bceeibec / Jlobduijft ban ïicifce^-bjaeebt / 
23?ou\uee / 3(an jprjt/ fijn ^cïjoon-fbon / €opicï$ 
ïüïacffen J3acpftcnè / jannen ïiïaefTcn / Bzoutuee / 
43c2tit Jpeanffcn / ^tbpaen ban (^oflrum / ïlofïec ban 
S>t. <6efctruibtë-ftecti / in ben jare 1566. ilMïeinen 
gieter / ©eebjee^/inbe^aïien-burgee-fïeeg/ Dabec 
en ^oon/ 3iun DieteefTen ban Jlemputte / Jbcïjflbcc 
inbe^ïcuteï/ JDictcc ban Jlauputtc / fijn£5’oebcr/ 
3Jan <De?eitfen / Dcttucr/ JDftlcmCoufiusen 05e?nt 
^aë / ^eljocn-maftee^ / Jfcubuft of JJeinften / JSprl 
bc-niaftce/ IDftïem ban fCougeeen / ^ali-bjager/ San 
Jtambeetfen/23oobe / dDaecu^ bc cDoubt fmit / opbe 
^teen-toeg/ IBc. ©aïentiju/ ^teen-fjouber/ ijiec 
booren ïf cïbacbiec ban fijn .ilDajefieit / San ^tcbcttó/ 
^>abeï-maftec/ S^cob IDouteefen ban dumpfi / 
cob 23oïïift / Soofibanïïijfenbeeg/ en lijuibect 3lub^ 
bertfen/^?oag-fcl)ceebce^ / San Cgbeetfen ban 
23?oeït-ïjuifen / in ’tïiaïf/ jpoï Wugufign^/ JDiïïem 
<De?citfcn / ^uijbee / S'acob bc JDebce / acljtee ^tnt 
Sacob / en fMlem fijn $>oon / ^pdbe-maftee / Su? 
cob be 25ont / J^ocueeuc / Jdicta- ban ^tuaetcn-ljoop/ 
^nfjbec / San ban Jlffeït / ïioffee - niaftee / IBifteui 
Daep Sanfen / 3©iiient ^irftfeu / Jfcaité ïÜacfTeu 
iDcbee / Conidiö en Yftlftacjs ban leeulnen / JBcffe- 
maïtee^/ gebjoeber^/ en Conicii^ töïjöbectó/ anber^ 
<6ij?jc ^mapé / aï temaeï /Bucgeré en Sninoonöce^ 
banbe ^tabt öiteecïjt / gebag-baerbt om in peefoon 
booi fijn Cfceïïcntie te compareren I om fieft te fuibe* 
ren ban ïjunbïugt/ aftoefentfjeit/ of berfefjufting/ 
ter oogaelt ban be boojgacnbciCroubïcn/ beljooftijlt 
berfieiten 313'nöc ban alle uitfonberingen of booftuen^ 
bingen/ en aenbcauber liantbefcijuïbigtjijube/ ben 
boojuoemben fïori^ ban 23oetfdaer/ Datgngducefc 
i^ ban ïjet berbonbt ber t’famrn-fpannnibe CöeHie 
ben / en bat ïjn ijun op-roerig Comp^omio getdseut 
ïjccft / en foobaiug bebonben tó in be ^tabt ban 
fd/ ben y.^pjftbe^jacr^ 1567. booj^aeffcïjen/ met 
een groot geta! berboonioembe éeöd-licöfii/ ombat 
bdtmbe fiequefi acufijni|oogfjdttep:cfauercn/ en 
bat ïjp ficïj naberïjanbt gebonbm ïjccft inbe bergabe? 
ring ber fdbc CbeMicbcu in be êtabt ^iut Cjou / aï* 
ïnacr Iju in beu Dacht gefeten ïjccft / gdijft gröcptu 
teerbt eii berftooreu boo: bc geeonfebereerbe ban (jet 
Hanbtfcïjap Bollanbt / met ben booinoemben P>rer 
ban IDsïp / bacr fï} gejjanbeït en befiooten fteböen bc 
écctarifTm en Confifionancn in ïjun ïjcebe m bdiijcr-- 
tning te nemen / cn in ïBaart-geïbt te ïjouben 400. 
Duiter^/ en 40. Baenbds ^uitfcïje ©aet-im?cjjtm / 
om fijn .ïBajeftdt ïjetijooft tebieben/ cnmecr aube^ 
re bingen rtuftenbe na oproer en iueber-fpannigïjeit. 
<Datïjp ooft in^gdijhó in fijn Becdijlftjett bau Jiangc- 
raft / gdegen in be $>?cbintie ban lïitrcdjt / öe beiv 
bjojpenc fecten ingeboert / cn be oube Hoomfdj-Ca# 
tljoltjite bernictigt / en ten bien einbe baer fo Vod iBen* 
nonifim / aG Caïbinifte JftjeöiUantcn ïjeeft boen ftot 
men / inboegen bat mbentijöt ban een ïjaif jacr baer 

geen 
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Derbtcben Der Beeïbeh gcbonben ïjeeft in De ©arocïjic- Baebd / Dat ïjp cm Da* aenboerberd Da* feïber geÉöccfï 
berb/ cn inDcUm^-b?aeDaë/ cnöatïjpacn banlf té. JBr. ïBouter ban Bimrm / Dat bp een begunfltgcc 
peren tocgcfïacn / cn oob fcïfd gcïjoipcii ïjeeft in De DaboojnoemDc^atanfTen getoeefï té/cn ïjun 
Doornocrnöe Berb De $>ang-bocbm ftuhben te fcïjcn 
ren. lïijt üan Btonbïjctfï / Dat fp De ptebibauten Dei* 
bemoeuiDc fcctcn begunfligt / cn in ïjaer ïjuté te eeten 
gegeben ïjeeft/ cn Dat fp eenige Daer Dan gcïjerbcrgt / 
cn ïjun ©2cDibatien Dihtoi'té bn getooout ïjeeft: 3’cw 
De Beueffe©cerbanIlMp/ Dat pnmcDc Dan ïjet getal 
Dcc boornoembe Beconfeöerceröcn gctuccfï té / cn ïjun 
Coinp’omtó geteebent ïjeeft 5 Dat ÏJP aenDocrDei* Da 
BccïDcn-brccbcrs in bet geDacïjte Hitecgt geloecft té/ 
Dco:fen 5ijnDe met een Degen en ttoce pifïoaïen/ cn 
De Deur Dan De Buur-berb epgebtooben ïjeeft / af 

banten in fijn ïjuté gcïjerbcrgt./ cn ïjun ^cöihatien Dn 
getooont ïjeeft; Dat f)P ooit een Der ifgefonöenen 
Dan Der feïber bant is getoeefï acn Den Bjaef ÉoDctogb 
Dan Baffou / om bclugsburgfe beïijDenté aen te ne¬ 
men. '3;an Dan ©ieft / Dat ïjn getoeigert ïjeeft Den ceDt 
aen De jBagiftraet te Doen / om De ouDe Catïjoïijbe 
ïMigic te ïjanbt-fjaben / en te befcïjcrmm / feggenöe: 
fïcïj niet met Dcptiefrcrdteiuiïïen bemoepen / en Dat 
ïjpDaer Dooi ocjfacb getoeefï té / Dat Deeïe Dan fijn ges 
buucen ïjem Daer in na gcDoïgt ïjebben. 3'an ©gï / Dat 
ïjp in De geDacïjte Bjcöibatim Der bootncetnDe £>ectas 

tüacr ïjn aen ent DccBteebcrd een jpoober gegeDen riffen De lebnoeffen DergaDert/ en een fijn ïiisiDt op 
ÏjaDt/ om De BeeïDcn fïubben tefïaen/ fïaenbcaïDacr De manier Der Baïbintfïen in ftjn ïjuté beeft Dom ©cos 
ronDt om De ©oop-bontc; Dat ïjn Daer na in ^int pen; Dat ÏJP 00b grootc onDerïjanDeling entaffcïjcn- 
Becitctnbté-bcrb met De geDacïjte Bdeberdgcbamen fptebingen tuffcïjen De DoojnocmDe ^ectarifïcn ges 
jtjnDc/ enDcrfiacuDc/ Dat’er Deeïe Dan ïjen-ïieöcn in ïjditDen/ en De pteDibantm tot De geDacïjte pteDilta^ 
‘Dït öteeben ftoarigïjeit ïnacïttcn / fcggenDe / Dat fp tien geconbopccrt ïjeeft. Biïïté ^paend / Datïjpban 

tfu hsi- !n tru»? nf h.’ pt’t'oïiiïip iveVinifrtt' / «i C-ïfiS irifï» Vim hi>i» rjuaïijköeeDcn/ en Dat}p Daernoeïj DeeenofDeanDerc 
tijDtDoo? fouDcn moeten ïijDen / ïjen feiDe / Dat ïjp (jen- 
ïieDen Daer boot in ftonDt; Dat ijn ooft enten ?vntonp 
©ouenbttrg aengefioobtÏjaDt/ omfidjmctDeanDcrc 
tDeDcr-fpanndingen in Dienfi Dan Den DootnoemDcn 
ü)eci* Dan BtcDcroDc te Bianen te öegcDen / fcggenDe/ 
batfn DacronbcrfjoubtfouDcfiïjebben. pïjaip en IBid 
ïem be ficnefTc / SJajïacrDtë / Dat fp Den gcDacïjten 
23teöeroDe te ©tanen geDient ïjebben / te toeten / fbïji- 
iïp bcot ©aenDjager/ en iPiïïem Doot ^efjtnDcrDan 
De Compagnie Dan Den Xiapitcin De Ueneffe fjtm tüet= 
tigen 23:acDer: ©at Daer cn boben De Doomoemöe 
pfjiïip gefag ober DegeDagte 23teeïietógeïjaDtïjecfï/ 
enfjmtacnboeröer getneefïid; Dat ïjn bc ^cctanffdi 
nt 25jeebei*d fcec gttnftig ê geteeefi / jtjnDc in Den 
©arbt Derfcijeenen niet ïjet techcn Der ©eafen om Den 
ïjaïs; Dat ïjp 00b feïfd boot De Staten Dan De boa^ 
«ocmDcPjoDincie Dan Hitrcgf gctoccfité met De<Öe; 
DepnteerDcit ban De geDacïjte l>cctari?Fcn/betfocfccnbc/ 
Dat men (jat een Slcrb tot De oeffenmg Dan ïjun ©obté- 
Diatfi fottDe toefiaen / aïbtaer ïjp in De boïïe Dergabes 
ring ban De £ï©agifiraet feiDe/ Dat men toat facïjjed 
en ïangfaent pjoceDeren moefi Voegen^ ïjd toerb Der 
troubeïen / fonDcr bïoröt te brrgictcu; en Dat/ De 
DootfeiDc JBagifiraet ïjem ïjaer laaeDt-bamcr berbte? 
öenDe/ ïjpïjengeD?eigtïjaD/ Dat ïjp fiju fiïacïjtcnDaa* 
ober aen ben ïfecrbanS5teDerooDe fouDe Dom / geïtjb 
fjp 00b op bet ïDcigercn ban een ïïerb öoot ïjen ber- 
fbeïjt / niet ittiDeu fïentme feiDe; X3ïjp Ejcbt onb nu een 
ïicrb getDcigcrt; macr op onfc tueber-bomfifuïtgïjp 
tueï berïjeugt 3jjn onö Die toe tefiam/ cn Dan fuïïen 
tup eenè fien/ toat tóp met ute Doen ïjebben / cn in# 
fonöaljett met uto Burgameefter ©ccïjt. ^teben ban 
^uiïen/ Dat ïjp 00b bebeï oba* De boomoemDc Bte? 
bcr^gcïjaDt/ cngeanttöoo?tïjeeft acn een Der geDacïj= 
te Btcebaö / DienuaïijbgcnoegDe/ Dat men in De 
eobiiier-berb aï De banïten en flodcn acn ftubben butab / 
Dctüjjï Dat geen beeïDat toaren ; ^tuijgt gbp macr 
fliï/ fp toeten ïjbttïafi ‘mei. BcrarDt ban ^tüïen ban 
SpebcïDt/ Dat ïjp te ©tanen Den DootnoeniDen B?e« 
Da*oDc boot ^oIDaet geDient ïjeeft / onDer Den ïta- 
pitein 'Stugufiiju 3©ijnantö ban ©ebenter / cn Dat 
ïjp met Den gemeïöeti kapitein boot HlntfierDatn 
getoeefï tè. BeruarDt ibteueng / Dat ïjp ban ïjet 
getaï Der boötnocmDe BeconfcöetetrDm gctbcefi ié/ 
en bun oproerig Comptomis geteebent ïjeeft; Dat 
ïjn gun bergaDrnug te Jbint Crou bn getuoont / 
ctt ban Iffeïjïein tot ©lanen eeltige bactjeus Buö- 
brtuDt / gefonDen ban lïmficrDain bootuoant / te 
pactDc gceonbopccrt beeft. Uotnclip Dan Bpcnrop / 
Dat ïjp iusgclijub Dan ïjet getaï DcrBcconfcDérccrDcn 
gctucefi ib / en ïjet DootuocmDc Comptonits getebent 
geeft; DatïjpoobamDoerDer Der geDacïjte Bteeberb 
getoeefï $/ ênbeDcl oDerbm geïjabt ïjeeft / cn Dat ïjp 
ïjun namen beeft Doen Gp-fcfjtgbcn omïjmöaerDobt 
te Doen betalen; Dat ïjp 00b ootfaeb getoeefï i$/ Dat De 
©oop-Donte in De ^iut ©ïcolaró-betb gebtooben cn 
Derbtijfcït toierDt / en Dat ïjp acn 3an fijit Dintacr 
belaft beeft De gcmcïDc Bteeberb te ïjeïpen. ^IDoïfof 

etteïgïic B?cebcrb gcDoïgt/ mfeïf^meDeDanDer fris 
Der getaï getoeefï tb; Datïjp 00bïjun roï/ engebieDt 
cDer ben gcbaDt beeft; Dat bP 00b ?liitbetti* is getoeefï 
Dan De mcutDC ©tcDiïiatien / en tegen Dm ©jieftre Dan 
Jjint©ecrtr*aiDtd-berbgefeiötbeeft/ Datfjpbettuare 
toootbt Boöté pmbeu fouDe; Datbp mcDe met atts 
Dcre ^ectariffm ‘cao: DegefeiDe.JBagiflraet/ Die cols 
ïcgiaïitcr DergaDert toaö / getoeefï / en gefeiDt beeft / 
Dat bP niet bet Derbteeben Der BeeïDcn / Dm Dootgacns 
Dm Dag Doot bm-ïicDm acngcDangen / Doodbaren / 
en met ïangcr Dcrötagat töiïöe DeberfocpriijbecnDcrs 
Dïoebtc3tfgoöcrp/ Die mm tot Die ti]D| toe in DcïJeiv 
ben gebtuibt ÏjaDt/ cn Datfpïang gmoeg beD^oagm 
toaren getoeefï met Dm ronDcn BoDt (meencnDeDacc 
mcDe De briïigc ïfoflte) DerfocbenDc 00b een ïiecb te 
geöben/ om bun gcmciDc ©teDibatien in te Doenc / en 
ptompt befebciDt opaïïeë. 3an cn ©cnDnb BibiSges 
bjocDer» / Dat fp De ecrfle’getoeefï 3fjn / Die ïjet Dcrbiees 
ben Da* BeeïDcn acngcDangen ïjebben / geïnboobmes 
De gebtooben ïjebben 3ian 3anfen bneegt ban Dm 
DoogtocntDen <©iïïtd ^paend / 3an Hcttfen / Barette 
©enDtibs/ tiotueïié ©mDtibö ban Popelt / ïiarriöe 
imtjDer / geboottig uit bet 3lanDt ban ©ïamDerm / 
<£bat 3unfcn ban ïtapeïle / HoDctuijb ban ïtieis 
ferd-biaert/ 3an jfijt/ ©ieter / J>oon ban JBiïïem 
©ertoer/ IDiïïcm Coufins / ïfenDtib of i|einb^pcï> 
Demaber / lïotnriis Macffèn ©aepbenp/.Xfcnötib Bas 
rents / i©iïïcm ban hongeren / 3cm Bgbrrtfj in ’t 
ïlaïf/ ©oï ^luguflgnd/ ïDiïïem Betrite»/ 3acobDe 
IBeberacïjtec ^intSucoü/ franë Uïaeffeu / Uotncs 
ïtó en J^ibïacö ban lecutaen gebjoeDer^ / ïiotneïi^ 
Bijsbcrtd / anöerp Bijtje ^>nap^ / cn 3^n ban linies 
rongen De 3onge/ ^>ïoote-maber/ tjcbucriDc 00b Dai 
boogjamiDm Imerongcn met een JBoobcr gctocïDt 
op De Deuren ban öc Buur-berb gebraibt / in De tes 
gentuootDigïjeiDt ban fijn ©aDcr/ cn bp bc francids 
banen ïjeïpen bteeften / jijnDe 00b feïfd een Der aens 
boerDci? ban be geDacïjte B’eriterdgetDeefï. ïDiïïern 
©tcë / Dat ÏJP op aïïcs met een ïfrtlcbaerDt boot De 
iicrb De toarijt gcïjouDcn ïjeeft / tertogï rnenbanbitts 
ncn De BecïDen b.tab / en Dat bp’cr cobfeïfd eeltige 
gebtooben ïjeeft. Barent JIButïbtfjber ban Den boots 
itoeïnDen BtcDeroDe / Dat ïjp eert Da* bootnacmfle 
Btreberp is getoeefï. f ïorid 3ütbbertfen / Dat ïjp lus 
rïjettr ban De nicutuc ©jeDibatien Der -^ectarifTcnges 
ioeefï/ m metnoeïj ecnaiiDeren ban fijn Compbcen 
in De ^cïjepené-bamer gebomat i$ / ronDt uit fcggeits 
De/ Dat fp met ïjet bteebm Der BeeïDcn / boot ïjen bes 
goitnen / boottbarnt tuiïDm J tootDniöc Daer en bos 
ben noeïj befeïjuïDigt / geïijb Den boomoemben Bibïp 
êpaniö/ Dat ïjn 00b amboeröer Da* gemeïDc Btecs 
berd is getoeefï / cn frifs 00b gebtooben / en cpmtïgït 
tegmé Den Burgcruteefler ©armen ban Der ©ccïjtges 
fciDt ïjeeft/ om Dat ïjp fïcïj ïjun partij toonDen/ Datljp 
fïcïj türitoacïjtcnfoubanaï te©apifIte5ijn. ©armen 
liïaefj/ Dat ïjn De penningen in De gmteïöc ©döibnttm 
bcrgaDert/ Den ©jebtbant Dertoaatö geeonbopeert / 
cn ecntonncbictd acuDclrbritd-ïieöenDanDcBim# 
toc-bcrb/ genaemt De .^anDt-becb/ gefonDen beeft; 

Dat 
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tc68. DatbP ook bpöfc/ banïjctkapittelban£>tntSange; 
toccfï té / om ben op ïjtni etbeti ecu pïact£ tor te fiaen/ 
om ïjuii $?eDikatien Daer op tcboen. <$c?cittfranf5/ 
Dat bp fijn paeröeu ai toagcn gcïcent beeft tot Den 
op-Oouto ban De booifciDc Bieutoe kerk/ feggenbe / 
<&oDt Daet een öienfï mee gcöaen te bebben / öetotjl Den 
a&jhté ban #rangic De booirtoemDcn op-boitto toe- 
gcfïacnbabt; DatbpDe^cDütaficn/ met eenpifïooï 
booifien 3!]uDc / bp gctooonDt/ ch acn De gcDacbte 
Beeïden-bicekeité in De booinoemDc Buurcrt-kefck een 
tonne bicté gegeben beeft; Dat bp ook fcïfé Dit biceken 
boo: goet ïjieïDt / en fccc tod Daer oberbernoegttoeté. 
2tD?taen <Dficum / Dat bP öc $?eöikanten gebuis-befl/ 
Jen na De #|eDtb-pïactfen geconbopcnt / en Daet De 
penningen betgaDért beeft; Dat bP bcDtoeft getoeeft 
ig ober Dekontfï ban Den Biaefban JiBcgen met fijn 
Regiment in De booinocniDe^taDt/ en gcfeiDt beeft/ 
boe jammetïp 5Ön ton nu inöc ïp; Dat bP ook met 
ben gedachten <13iïïté J$aen£ / Barcnt JBuil-öibber/ 
en meer anderen / ten boojnccmDen cinDe booj De IBa; 
gifïraet / en ook tegenbJoójDtg getoecfl té/ töcn bet Be; 
gueft ban üue IBtlkoencn êcbatö acn De boomoembe 
jBagtfïraet gcpicferttccit itucuöt / om bmbei't ban tam 
feientic te bêrteecben. Pillctn De Dcrtocc/ Datbpöe 
reebte ^leDikatien Der in De fjdbmcte 
ban Bitrnjt geDaen/ bpgetooont / en Sllutbeut gctoccfï 
heeft ban bét berbjeken Der Beelden in De gebacbtc 
Büut-keck. Sancn gieter ban üemputte/ DatfpDc 
Bceïöcn gebroken / De boeken in bet kïoofïer Der 
robijnen aen jtukken gefnecDcn / en Den t)cer ban B?e; 
DeroDe te Diaheu tegen fhnJBajcfïeit boo? Soldaten 
gebientbebben. S&n Beintfen Bertocr / Datbp bpDc 
boojnöemDe 3acobtjnen De Beelden gebjooken / en 
heb beroemt fyteftj öieftreppen m fijn kelder te bete 
ben om b"n op te bangen. <Se?rit Datbp in De 
gcDacbte Buur-kcrk De bïaöcn ban een groot boek in 

cobtjnen De Beeïöen beeft ïjdpenfcjeeken. San Ham 
bertfe / DatbP eenber^elmoeffenfaté ban De gcDacb' 
ten ^>eetariffen getoecfl té / en een $?eDikant beeft 
gaen baïen/ cnDaer boot een ponbtgrootontfahgen. 
jRBatcité De BouDt-fniit / Dat bP De toacljt gebouDcn 
heeft met een pijlen! in De banDt booi De Deur ban 
De boomoemDe Buur-kcrk / tettotjï men ban binnen 
De Beelden teak/ latende Daer niemanDt inkomen/ 
Dan De genen'/ Die ’t ïfem 3°ct Dagt. tllBr. Baïentijn 
^teen-bouDer / Dat ÖP eert Deteerfïen gdnecfïi^/ Die 
De ledikanten ööcr gebtagt/ engebanDt-baeftbeb 
fietty tudker ^?eDikatieh bp te paerDt bp getooout 
heeft / boojïïcn met een IBiftooï / ombeningebaïban 
noodt te berDcDigen; DatbP ook aenboreDer Derboo^ 
feidc B?ecker£ ié getoeeft/ en feïbe met fijn knecht 
Daer toe geboïpcn beeft; Dat bn mede eenige malen De 
5ieïmoeffettni De boomoemDe ^cöikatien bergaöert/ 
en Den gedachten BjeDerooDe te ©ianen tegcn£ fijn 
IBajcfteit boo: ©aenDbg gedient beeft. San ^teben^/ 
Dat bp De Bedden in ^int Saeob^-kerk gebroken/ 
en nader banDt Den boo jnoemDen BjcDcroDc teBia^ 
ncn boo: ^oïDact geöient beeft/ gdbkbemDacrook 
gedient ïjebben 3,'aeob ponterf?/ Piïïem Sueobf? / 
San bart Wffelt / Piïïem 3Ditkf$ / Pilïem ©acp 
Sanfen/ en gieter ban èmarten-ïjoop. Saecb Bok 
fik / DatbP getoeeft i£eender boomaemflebdbamds 
Dertroubdcntuffcbcn DeboonioemDe ^eetarifen/ en 
Den Boorfangcr ban ïjnn ^faïmen in bet begraben Der 
Dooben. Soof^ ban Bgfenburg/ bat bP/ met een Bi; 
ftooï getoapent sijnöe / De geDadjte ^eDikatien bp gc; 
tooont met De fyjeöikantcn Dooigaen^ berkecct / en 
gegecten / en öc feïbe gebutó-befi beeft. Ombert %\ 
bertf5 ofILiiöbertfj / DatbP in Öe baokioniiDc jDjcbika- 
tien De ?l: cïmocffen bergaöat beeft. Slobbe Bont/ 
Dat bpfiebinetbet bicèken Der Bcdöengemoeit/ en 
fieb bp Den troep Dcc ^eetariffen en Bcdöen-b?ecker^ 
cp bet Üerk-bof ban onfe 3ELiebe B:outo gebonben 
heeft; Dat bP ook De $?eÖikaticn tot kuilenburg bp getooont / en Die De toacbt aen öe pooit bidden geDicigt 

eeft/ om De geenen tod te kennen / Die Daer ter 53^ 
Dikatiegingcn. 

(Sefien ook De Snfoimaticn gc-crbibeert boa: ben 
boojnoemDai piacureur Benerad tot betopp booi bet 

boben-ftacnbe / gchjh ook öc eten en «örpïoicten Daer i f 6 
bp grboegt/ en öc ‘Jictc ban berfïeefei ig Der gemelde 
<0eDaegöen ban alle eroepticn en Derenflen / banDt fijn 
Crcelïentie De booinocniDe ^eDaegDoi / en een icöer 
Der felbecin’tbpfohber/ boo? ceutoiguit alle Defalt* 
Den/ ftacnDeonDcrbetgebkbtüannjnlïöaiefieit/ op 
ftraf ban De galg/ en confifqueert ai Ie bunne goebe- 
ren/ rocrenDeenonroecrnöe/ recbteiieiiacten/ aen. 
fïerbingcn en ecföedcn / ban toac natuur of guaïitdt / 
en toaerör feïbe ook gdegrn^ijri/ ofte gebonden fuïïeu 
mogen tooiDcn / ten booiöed ban fijn jBajefïeit; ge^ 
Dacn in ’p i?crtogcn-bofrfj ben 17. Itugufïi 1568. o?i~ 
der tekent ödl ïfcrtOg ban Wbsi/ en op de rug was ge¬ 
schreven j 

€>p Ijeben Den i7.^ugufii 1568.i^DcfeSententie 
ban Banniffcment en Confifcatie tegenp De perfoonen 
Daer in genoemt publgk lutgcfpjooticn Dooi mp / en 
was getekent Mesdag ; om laeg Jiont gefcbreven, Bt' 
coïïationeert met bet Origineel / berufïenöe t'n batte 
Den ban mn onöergefcbicben <§ccretar$ / en accoze 
Deert ban tóooiDt tot toooiDt / Dooi mp onDertekait/ 
J. de la Torre. 

Daer op volgde d’Executie ter dpodt van vier per¬ 
foonen t’Uitregt, gelijkte fien is uit het vol¬ 

gende Extraót. 

EXTRACT. 
C) |> Den 24. itugufïi 1568. i^ abontj» omtrent 

aebt uitren binnen Bitregt gekomen in De Bulk 
öe $?oefi ban ben Bectoge / bcrtoonenöc laft te bebben 
ottt De OcrccutieteDocn ober Beer Betrit ban denrp / 
^Dyiaeu öe Pad/ Bmbiik^tlbert^/ en Suffrottto 
€ïi?abet ban kiemen/ metDentodketopgecommm 
nicecct bebben in toat manierc men Die feïbe bequas 
melbkficn fouDc mogen Doen / 51311 De booifs.bierpec^ 
foonen ’p anderen öaegs gc-ermttccct op Den 25.ICU? 
gufit/ te toeten Die ö?ie ban ben-ïtuDen met Den êtoaec* 
öe/ enBenDbk^ïbertfs metöenbpece IcbenDig/ fm 
bp obfimaet bp fijn ötoaïtngc bleef; ett sbnbmr-lieö 
Den goederen berkïaert geconfifgttcert tot beljoefbati 
Den iioning / en bebben top De Beut-meefier ban De 
€rpïoicten berkïaert en gc-mfinnecrt De boojf5. ber^ 
kïartngc ban De boojfs. ronfifcatic/ ÖmmeDiegocDc= 
ren boottaen abfoïtttdtjk tegebmiken tot beboef ban 
Den koHing. 

Be-ettrakeert uit De bcrbaeïcu ban (öjijapecrc ett 
Hent / Commiffanfen in De troubclen De 'Jlnnid 156^7. 
ni 75<j8. cn fé na collatie brbottócn Daer mcöe tcac^ 
COlDcren/ bp nip / en was ondertekent, J. van Berk. 

Tot het V. Boek, pag. 269, lin. 23. (193 •/ Na de woor¬ 

den te verdeedigen bj te voegen 5 

De dag-vaerding die toen gefchicdde was van woordt 
tot woerdt aldus luidende: 

p ïbïippttö / bp Der genade <6ode^ koning ban ka= 
fiiïiett/ ban 31* ou / ban Turagou / ban «Babat^ van de gc- 

re/ ban ,Daud^ / ban «gunken / ban jDajojhc / !,ll‘"htc 
ban ^arDinietl/ ban Den «ÖiïanDm Snötcu/ en ben ,k/r 
bafiett Sanöe/ De Slee 0ceani/ oèité - ïjertogc ban Groenin- 
öoftennjk / f/atoge ban BottrganDicn / ban 1lo= scn den 
tïjier / ban Biabant / ban 3limboL:g /• ban llul^en; l/:6^Uï 
botg / ban dBelre / en ban iMatten / <6?abe ban 
Babsburg/bau Dïaettöeren / ban 2ürtcig / ban Bour? 
gonbien/ }Daït^-grabe ban ïf megoutoe/ ban l)oïïanöt/ 
gedanDt/ ban Batncn / én ban Eutpljnt / Biittce 
ban s>toabcn/ JBack-grabe Des heiligen kijhé/ fkeue 
ban DjieplanDt/ ban ^aïpne^/ ban TDecbdcn/ ban Der 
$taöt / iètcöftt cn Handen ban Üitregt / <^btc-^f= 
fel / cn ban Bioemiigcn / en ^ointnatcur in ‘Jtfia / 
en Writa / Den eerfren ban onfen ïDeur-toacrDa/ 
Sergeant ban Papenen/ ofte anöreeu Oftider / er* 
pïoiftcrniDe binnen onfe ^taDt ban Bioeuingcn / bier 
opberfogt/ Jbaïuit. Batttoegnt oup Hiebett en <&e> 
troutoenBaedt / en procureur Bencrael / téonsber^ 
toont getoeeft / hoe Dat ten Den Commtfianfen geo?- 
Dineert in onfen Hanöe ban DiiepïanDt / bp onfen ferr 
Hiebcnen<6rtroutocii Bcben/ kiDDcrebaii onfe Op 
Die/ ^jtabtboïöet/ (Bottberncuc en kapitein Bene* 
neraeïboo: uns ittonfen Hanöe banbet’toaeitëobeu/ 
Die^ertogeban^ïba/ liBark-grabe banCoria/ (?r. 
beröag-baert baböen getoeefl in pcffoóne tot fekereu 

(R) geïe« 

1^69. 
Indaging 



Byvoégfei van Authenc. Stukken, 
föO. gcïegenm bage/ uit oitfa &taötCrocmngen/ 3©ef* 

rrïiïöOijfTrma/ ficmöt^lïbcröa/ 3iacobIftïïebranté/ 
Kïbat#oratkmé/ 3£irk ïtoenöeré / Micclacg jbtak* 
kenborg? Spban 2$amöa/ <6aaröt jpokkené / Kek 
nsa ïf>oi*aiircns / ï>agka «Daenga / ©auïué ïiorndié/ 
Hamöat ban bitteren / Crnefï ban docébdt / C>oc* 
tor iföeé £>afcbeté / IKagifïer Kffuerué / JKonfïc* 
rité ^cbooïmeefïer / JBnfïa <6eraröité Orgamfï / 
JKagifïer ïtoenraef .4>ebaoï-meifïcr/Soban<Dokknm/ 
geherten *É>mo?kué ^>cbaoï-mdfïcr / <H5ofen Sluinge / 
Cbema ètbatter/ ïfarjo ï2acné / Cfjomas ©?oïik / 
Krent ai Huöeken jJBotte-bakkaé gcbroeöcren/ Cho* 
mos Cimmerman / Bcnörik iBaïcr / Eambert S5et* 
tink/ Hodof Kubbaté/ ^oïjan ^cbaffcré/ %aï<m 
25aené/ $cter ^retoré / J©iïïem <D?etoeé / gfc* 
örant<0oïbt-fnut/ 25aenttenïkampe/ CgïacötKl* 
ma/ Kïbert ïirabbe / ri£uöekcn ï|arenkené / $etcr 
^oeké-meer / ïfenörtk Cberté ©ettetoara / 23ereut 
ïïoénöeréö’^ïöe/ Ctértor IBicbacï D&etririjn/ £ïo* 
ban öe ïBcpfdjc bejfongc / Kocïaf&tcbmé/ Cbo* 
inaéüoeöenbarg/ JDiïIem Kubbertfcn / ïïïaeé Crati* 
laas / Cbert en Jf?eöcrik ïtacnDcré / 23arcït ban 
jfïcöbercn / blubbert ban üioebaöen / 3oljan en 
Krent 25riinié/ Kgfo £a Mens .^oonc / gjoïjan tc 
Mfené ö’CMöe / fjohan/ b?oeöerban ben baorfcb?e* 
ben Kufo / Jitoartc ïïïacé / toooncnöe boor De |totte* 
dnge^oo’te/ jannen iBuïïa 2$?ontoa/ ^enbnb 
ïtookkeu-boutoec / Cïjnfloffeï IDautocn-fd)iït / <Oecrt 
Cimcué 2&oek-bakooper / 3joïjan ïtoenöeré 25artoïé 
ftsüouc / #iïïcb?ant Koïteman / /3,oban Koékam / 
Kntonié 3Lakcii-febccröa/ /jooft De ^tocatbcga / 
Krent 3[anfen gebeten $aeparent /jannen öe ^itaöté 
Cimmerman / ch JiBeïïe ïtoenöaé / om ïjen tc ha* 
men meparerm ban baeröec bïnefite / abfemie ofte 
fcïjtiiïntge / ter faken ban ben bootïebcn beruaten / 
ten lueïken bagentemanöt ban Den booifïfj’cbcn <&c; 
bageben en fbnboi djn pafoonïijïi géeonipareat/ 
öefiooiloïi noeïftauë Imerbt geroepen en berbjacbt lue^ 
feitbc 7 macrïjouöeh ï)cn aïleboo? bïueïjtig/ abfent/ 
bftefcïjutïenbe/ obamtbtö {jet feit ban ben boojfcÏj:e> 
ben beruaten/ ïjebben aïïe gantfcbeïtjben toegebaen 
geïneefï / en gebotDert bet feit ban ben ^ectariffen / 
önbec bieïïie .jDicoiacé ^tabenbojg /Soöan 25arm 
ba / 3foban / Urent en lustthen 39ottc- 
öaMierö'/ Cmimer-man / ïDenDjin .flDaïer/ 
Blaniöert 20ettinb/ '3'oban 23erentö/ 3Ifcb?ant «6oïbt- 
fmit / €pïacbt %lma / Ülibert Ürabbc / ]Deter i^oek^- 
meer/ ©eter 0?ctor,ë/€bert en ^ab Itoenberé/ $ai*s 
men ^Juhtmainan/ ^oban ai Krent 23nunö / Parelt 
ban flebberen / Kntontó Haben-fcbeerber / fl'oofibe 
^boeerbt-beger / en Krent SJanfen/ geïjeeten f)aep# 
arent/ notoidpjtjnbeïafï/ tcbebbnigecommitteert 
éceïöt-fïojmerpc / om De todïie Knfo to lieïïcné / fom 
De gdaccget ï|èbben / in approbatie bat ïjn fc goebt 
b?unbt/ en bat l)tt luaö ban be Complicen/ en boor 
nemen, ^et feit ban töeïfeeft ^eetariffen / feer geboe - 
Öert en toegebaen pjn gctöcefï ^facob ©iïïebranDt / 
Kïbert i/srenkeuë / fpautöefê üomdtó / Cooffen 
KLtungt l Huitïten Iforenkenö/ ©effelu^ K^ma/ en 
Slogan to TilcïïciiiS / niet tegcnfïaenbc bat fii in bra 
eebc blaren ban onfer boorfdneben §tabt / en öien- 
boïgcnbc berbonben en bcrobïigeert tuaren te beletten/ 
foo beeïe in ïjun toas / aïfuïïie beruerten / ini^fjagenbc 
Cobt en ouë / bid Maerlijkrn maftenbe/ bat ’tfdbe 
aïïe tenbeabe / tot Der berbaffenifTe en bernidinge ban 
bcc ottba Hïepnbïijke onfer boopebreben ^tabt / en 
bat bc boorfdjjebciï ^eetariffeti ïjen bcfïc beben om 
tenennieutunifïactbanPoïiepeoptcfettm/ boorïjet 
oprieïjteu ban ben Confiftorie / 23ebd-bebberë / en 
KdinoefTenierp’ ban ben perfoonen ban^eint Kïbciv 
ba/ ïfanbo ^Doenga/ Cbdtdocnöab/ ïïeinicrï^o- 
1‘tnhnis / Cmefibanïtaeëbeït/ lanibcrtban,J)ittCï 
ren / hortor ïtïaeö .èafebap / JBagifïer Kffnerus 
B5onReruö / .fBcifïa ïkacnraet §ebooï-meifïa/ Cbe^ 
ma §cï)attcr / Cbomas ©rolib / üioeïof Eiibbat^ / 
•jbban ^djuffat / 3ercnt tert llarnpe/ 25ercnt ïlocn^ 
öer$/ 'Sloban be.ïHöepfcbc/ en Knbbatban ïtoebers 
ben/ niet benlueïïtenïjen bebben geboegt m geafTo 
lieert / até groote ^ertanben / ïiïae^ Crauiuerts / 
5oban en 3©dic ïïoenbaté/ ïfüïcbrant Üofteman/ 
Cfeifïoffd lloubicn-febiït/ .rBagifïcr CeracDité 

ganifï / ïfinrik Cbertë / doctor JBï'cÏ3aéT .fBeDidjn / 1 s6q,\ 
en Cftomab ïfarDenborg / famentïijk Koelof 
bené/ en SSaentïioenbaé/ totbiiatéb^iidtDe op- 
roaige nieubie Prebikanten en E^inifïers 5tjn gdo- 
geett gebieefï / onberbouben en geboebt. (Cm iaed 
fïen bebbm iBüïrin n^retoeé / en Ceat Cpmené / te* 
gêné ons geDient/ benC?abe3Lobetoijk/ be een si$ 
^olbaet/ en bit anber até^ntidarc/ toefenbe fijnen 
Hega beneffené onfe boorfebreben JkaDt Cromin* 
gen / bebbenbe ben baa en boben bie boorfdpeten Co* 
mens feer optoerigïijk geöragm tegené ben Kacbt / 
bpfonbere bt&öen ge'taeèft een ban bc CeDeputecrDm 
ban ’t boorfebreben Confifïorie / ban t’eïïta rcife te 
compareren boor ben fdben Kaebt / in ben Pamc / en 
ban biegen be boorfebreben ^ectanfm. Cn foo ifen* 
brik dnokken-bouloa genoegfannïgk aebterbadt ban 
bat kginbelDapmen getneéfi té tegen ben boorfebre* 
benKaebt/ ai ban te biiïïen be klokken trekken/ in 
meaiingetbcfenbe/ be Gemeente opemboopteb?en* 
gen / en in roer teftdkn/ gdijk be boorfebreben ber* 
toonbafegt/ oné aifoo bibbenbe om onfe beboajïjjke 
probifie tegené beboornoembeperfonm/ mitdaufuïa 
banautborifatie. IDaaom foo té ’t öat big befakm 
boorfebreben ober gemerkt u onttueben en committe* 
ren Dg befen / bat gbn ten berfocke ban onfen boor* 
febreben Kaebt / ai procureur Ccncraeï / baget bg 
Cbicte en opaibare uitroepinge bepafoonenbierbo* 
bengaioemt/ te compareren tnpafoonm/ opbepe* 
urn banbcneeubiigen ban/ en confifeatie bangocöm 
binnen bie acht bagai naefi-kemeribe/ baa ban ben 
eafrenber artjt Dagm gftg ben betekenen fult boo.r Den 
eafïen Dag / anbefen boor ben tbieebai/ enbiebabe 
adjte Dagen boor ben ïaetfren en peremptoren bag ban 
rcebte fsnDer anbaen te bednaebten / boor be boa?* 
febreben ban onfai Kaeöt gecommitteat en georbi* 
neert in befer fake bg oné boorfeb?cbenSebebepec* 
togc ban KIba / $c. binnai onfer Btabt ban S5?uffde/ 
ofte in aïfuikc atibae pïaetfe/ até aïéban ben feïben 
Kaebt fal tuefai / in onfen boo?fcb?eben Hanbe ban 
babiacrté ober / om te antbioorben op aïfuïïien ein* 
bni en rnndufien / als be boorfcb?eben onfe procureur 
Ccnerad / te gêné beu faï ibiïïen nemen en kiefm / ter 
caufc ban be fkken boorfcb?eben / en anbere bic bg ten 
bagc boenbe b?ecba tot bara bdafïinge faï toiïïen p?o* 
polieren en bebucereu/ en baa en boben p?occbaen/ 
en fuffié o?binacn aïé bebooren faï. ^entaaerfcbou* 
tombe / bat inbien fgniet enkomm/ en compareren 
in perfoonen / ten eerfien / ttoceöen / ofte berben / ett 
ïeflen aebtfïc bage / mm p?accbercn faï / in bun abfen* 
tic / geftjk m faïke faken beböort / obcrfcbrpbmbc ten 
bage boo?feb?ebcn / ben fdben ban onfen Kabc toeé 
gbg b^et inne fuït bebben gebaen / bm toeïkm tog ont* 
bieben en met be boorfebreben rebrnen/ fpeciaigken 
ccmmittaen / Datjig partgen geboort / bm fdben 
gort kortreebtm ^Tuflitic abminifïreren / aïéinfuïke 
faken beboo?t. Cn m gebaïïe ban befauïte / contuma* 
cic en niet erfebnninge ba boorgenoembm gebaegben/ 
fg boorté proeeberen ter pronuntiatie ban bm boor* 
febreben S3an / en bedaratie ban ba boorfebreben 
confifeatie en anbafïnté/ geujk fginfuïker faken na 
reebt en reben ftiïïcn binbm te bebooren/ toantoné 
aïfoo gekeft. Cn toant foo tog beefïam/ bie boorge* 
noembe en gebedareerbe perfoonen ben bebben ber* 
trokken en gcabfmtecrt uit onfen boorfebreben 3tan* 
öe/ ofte baer inne pin fcbusicnDe/ foo toiïïcntogm* 
biengebaïïe/ bataïfuïken baegfeï en erpïoiet/ aïébg 
u gebaen faï toefen bg Cbicte en openbare uitrocpmgè 
ta panen af ban onfe boorfebreben J>taöt Crocniu* 
gen/ baer men gctoconkjkiéuitroepmgeenpubüka* 
tic te bom/ fiacnbeopbebeurm öer princtpaeïftc ïter* 
km aïöarr copie ban befe jegentooorbige eiufamïb'k 
ban bunnen cfpïoicte/ en öetocetcöaa af boenbe ten 
biufc ban beuren ïeflen Domiciliën binnen öefdbe onfe 
^tabt doeningen / ten eiuöe fg egeen ignorantie 
enkomm prctenöcren/ ban aïfuïke kraebt/ madjte 
cntocerben/ aïéof’tfcïbe aen bare eigene pafoonen 
gebaen toarc getoeefï. Cn boor aïfuKié bebben ’t boor* 
febreben baegfeï en rppïoirt geautbonfeat en audjo* 
riferen bet bg befen. Cegcben in onfe boorfebreben 
^taöt ban 2$?uffeïe/ bm rbij. bag ban lÊege / in 
ben jarc onfeé ï}eeren buifent bijf bonöert negen en 

tfefk'g 



Tot de Hiitorie van P. Bor. 

15P 

ifóo. tfeftig / ban onfc ®pen/ tc toeten ban Jbpanjen en 
griften / öet mi! en ban .Dapcfë lyct jebj. Wimg 
onöccgefcf)jcbcn Op Den ïtomnft / en geteeïient / Vher- 
den. Voorts was met de handt van den Secretaris van Groe¬ 

ft ingen daer onder gejehreven: 

ÏBn ouöergefd^eben ^eecetan'u^ / en <J3efbjoren 
^taöt-öienacr öci* ^tabt doeningen / Doen te toe* 
ten en ccitifïceeen / bat befe openen boo?gaenbe tme? 
ben ban ücer-baegfeïe ban tooojbc tc tooo?be ban bcc 
cétabt^-reelfjt-öuife met bet* Moftfte puOOceeit en af- 
griefen 5tjn getoeefï / beë ïjebbe ifi ïDiïïem 3bmfinh 
^tabt-bïcnaa* booj-genoemt / Dien acOtec-boïgenbe 
berbag-bacit / fooöantge petfeonen / als tn be feïbe 
openen öpeben genoemt fiaen ƒ om inpetfoon te conn 
paimn/ optijbtenpïaetfe; item ten einbc/ ooïunet 
toacrfclfjoutoinge aïpbes aïïesO:eeöef nibefboojfcïjje; 
beu bpeben öedjaeu / cnbatmibt^ en boot teadfjt bec 
publicatie boot-genoemt / ban todftec boopcfaeüen 
tmeben ift ooft be copie op-gefïagen aenbebeüooft- 
iictli-beuee tot Jfinte Haatten in doeningen/ en 
baccenbobenbit^bpïoict en baegleï mfunberfjeitge; 
baen tcnïjuife ban beu boojfdj^ben peefoonen ïactfre 
bomicüïe / ofte tuoon-pïaetfe / ofte ber feïbet b?unt« 
feïjap binnen doeningen boo?fcï)?ebén: ^lïïe^buccï) 
fpeciacï ïaff enbcbeï/ en ban ^oogff-gebagte dm ïftcu 
mngïrjUe jiBajefïritó toegen. Adtum ben jebij. 3Iu* 
hü/ 1569. 23n mg JSectctacté bet ^tabt <6?ocnm# 
gen* Aitmg. ?tibuë geöacn en üitgegeben boo? mn om 
öccgcfdfjjcbcn ^tabt^-bienaet bet &tabt <fë?oentn* 
gen. Willem Amfink. 

Toe het VI. Boek, pag.399. lin.23. (290.) Na de 

woorden eenen gelukkigen uitgang hy te voeden-, 

Dit gefchrift luidt van woordt tot woordt in’t Latijn 
gelijk volgt: 

D. Guilielmi Nassavii Principis Auran- 
tii, 6cc. Germaniam inferiorem libertati vindi- 
’cantis, ad Ordines & populum denuntiatio. 

]V/| Ernoresmonere viriBelgx jampridemdefiitapud 
voseffe neceffai ium , fiquidem ex calamitates hifce 

önnis per cervicesveftrasgraffatxfunt, quxvos haud 
dubiè neque ratione, neque fenfii deftituerunt, quibus 
hoftem atrociftimum afidifiimo patrono,&falutari vin- 
dice diftinguendum experiremini. Quam fententlam fi 
quis propitius Deus animis veftris immififfet tune, cum 
Tios per univerfam Germaniam contraöis multo in- 
fcrudtiflimis equitum peditumque copiis , vobis pro 
foribus veftris ufurpandx libertads faceremus copiam : 
neque mine deploraretis pulcherrimam patriam plus 
quaïn Phalaricx tyrannidis atrocitate laceratam, he- 
que ille om nis truculentix antefignanus diutius ftetiflet, 
quam immanilTimorum fcelerurn perfolvifTèt poenas. 
Sed hanc expeditionem noftram exceperunt non folum 
aliense a noltro incomparabili beneficio voluntates ve- 
ftrx, verum etiam finiftrx interpretationes, menda- 
cia, 6e calumnix. Scilicet enim non aliter tune fere- 
bant rerum involucra, nili ut, qui belüinam iftam 
crudelitatem nunquam fecuturam lperabatis, caufam 
ad eos folos pertinere arbitraremlni , quibus perditis 
vos tarnen cum Republicis 6c facultatibus veftris ftarè- 
tis, falvi 6c incolumes: Qui phanaticus error hifi tune 
damnantibus fatis infediftètanimis veftris, maluifferis 
haud dubiè, ad recuperandam libertatem veftram , ex- 
trema adverfus talem lacronem declarare exempla, 
quam nos claulis portis, negatoque omni commeatu 
univerfa gratitudinis fignificatione fmftrare. Et tarnen 
nobis, ó miferrimi, atque afflidtiifimi, etiam vobis 
promiffa fallentibus, ne ipfe quidem, ut infolentifti- 
mus3 itaignaviflimus vaftatorfidem abrogavit, quin 
tune in promptu mihi fuerit non minus imbelles, men- 
dacioque exaggeratasejus copias vel in obvias quafque 
munitionès dilfipare, vel caftrorum probrofiseancel- 
lis ad inaediam, 6c defperationem concludere, vel aper- 
tis campis reluctantes, atque confternatas animis pro- 
fiigare, quamadRheni ripam fatis multo temporeex 
diifitis Germanise finibus expeftatum exercitum , in- 
vito illo, ac ne oftentare quidem fe aufo, in ulterio- 
rem MoÉe continentem tranlponere: nifi prteter om- 
nem expeótationem incrudefcente per Galliam bello, 

r , - ‘P. 
'adfociorum, qui diflitis amplifiirni regmoris difclufi 
colligere fefe non poterant , extremam neceflitatem 
fuiffetaccelerandum. Qi.iam feftinationem elatiffimus 
Populator fi fibi (,quod vobis perfuafit) prb fuga no- 
ftra ufurpandam , pro fua vidtoria apud fuos celebran- 
dum exiftimavit : cur non etiam mendaciiïimis illis 
triumphis illud adjecit, qubdnullaillaafperrimahye ^ 
me mundi elementa, nullse coeli iratiffimiinjurte ita 
exercitum nofttuin attriverunt, ut vel ipfe (qui fibi 
tanquam victori tantopere plaufit) a tergo nos infefta-* 
re, velqccurrere a fronte rex Gallix (quam 6cillic 
fatalespeftes impuberem identidem opprimebant) fit 
aggreflus ? Imo cur ille fuos periculo fubtraxilfe fatis 
habensjftatim ad hyberna confluxit? hic milfis bene- 
volentiftimis legationibus, fubminiftratifque exercitui 
meo rebus neceflariis , fpatium dedit, quod difpala- 
tisper periculofa loca religionis confederatis fuffeciflTe 
conftat ad colligendas eas virès, quibus tam inexpedta- 
tum impetum non folum propulfarunt, verum etiam 
pacem iftiusinodi artificum technis identidem viola- 
tam a benigniflimo obtinuerunt. Cujus quota pars ad 
meum beneficium pertineat , qui primum nufquam 
non periclitantes , illatis in regnum alienum caftris, 
praeftiti incoluriies, deinde etiam feledtiflimis auxiliis 
fulcivi atque auxi, falutaris amiciffimo tandem regno 
exitus demonftravit. Quando igitur viri Belgte ita re¬ 
rum veftrarum iniquitas cbmparata exftitit , ut non 
prius affertorem, ac vindicem falutis veftrx è manibus 
amiffum deplotaretis 3 quam illic fuperata demum 
omnia mala vos invitarentad exempla, cumqueextre- 
ma atroeiilimarum injuriarum cataftrophe fateri cogat, 
pluris veftra omnium (quocunque demum ordihe, 
conditione, genere, locb, religione, confcientia eftis ) 
intereflèj quam hoftrap utexotiese, ac plus quam bar- 
baricae infolentixjugum tandem decervicibus chariflï- 
mx patrix abrumpatur: excipite quxfo Ixto ominej 
atque exemplo reftitutam jam tertium pulcherrimo, 
eidemque utvicino, ita cognato regno pacem. Inquo 
turbandofanguinolentilfimus difcordiarum architedtus 
non folum hoe fpedtavit, ut üfiico hoe tanquam cli- 
peo muniretur per Univerfam orbem Chriftianum 
Antichrifti diadema, verum etiam ipfe peregrini fü- 
rofis fumptu fuam in capita, 6c fortunas veftraS fuften- 
taret tyrahhideih. Noüte obfecro committere ^ utdi- 
vinx manui ad iftum mödum vobis recuperandx falu¬ 
tis rationes prxmonftranti defuiffe videamini. Qiiid 
enim exhorrefcitis periculum ? quid adhuc diffimulatis 
voluntates, autfupprimitis exhulceratiores, quam ut 
fupprimi velint, injuriis animos pugnante pro vobis, 
vocanteque adapplaufum vidtorix ipfo numine ? Ma- 
turivit enim (ghfdentibus exemplis credite ) ad ruinam 
füam ifte tyrannus, devolutus eft ad periodum info- 
lentix, qua tam inauditis, atque deteitabilibus exem¬ 
plis impulfus furfum ac deorfurn omnem antiquum 
ftatum conculfit. Cujus fi curfum ac fata non intelli- 
gitis, exitus rerum a conftituto mundoperfpicue do- 
cuit hanc effe omnium tyrannorum periodum , ut, 
poftquam omnes fcelerurn numeros expleverunt, nee 
habent quod flagitiis addant , tune fub ingenti mole 
delidtorum fatifcant, urgentibufque nefarix confcien- 
tix ftimulis fpem omnem profligatam dedant ad pce- 
nam, adeo, ut nee requiem, nee folatium ab hoe xftu 
inveniant ullum, nifi ut fui ipforum tandem evadant 
cafnïfices. Ad quod prxcipitium fi nondum pefven-i 
tum exiftimatis, agite, oftendite ullum vel minimum 
divini humanique juris veftigium, quod intadtum ab 
illo dicere poftitis. Quas immunitates, privilegia, ju¬ 
dicia non funditus fuftulit? quibus provineiis, urbi- 
bus, agris, cui fanguini vêl heroico, velpopulari pe- 
percit ? quid reliquum fecit quod non violentiffimis 
exadtiombus, decimarum, vicefimarum,centefimarum 
etiam ad anetum 6c mentam ufque, vobis ne rogatis 
quidem, expilavit ? protervia, edacitate, gula, ra- 
pinis , furtis erratici fatellitii exhaufit ? libidinibus, 
adultcriis, ftupris, vi, raptu, incantamentis, venenis 
corrupitacfoedavit ? uxoresveftrx, (vobis nemutire 
quidem aufis) nefandiffimis recutitorum amplexibus 
hxferunt, filix philtris ad turpilfuïios impurilfimorum 
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rum nomina hactenus ignoravit utraque Germania. 
Qualia fiin militum infolentiam rejiciat, curmilitem 
habet fine difdplina ? cur omhefiacinus impunitum 
diffimulat? cur flagitiofiffimum quemque fummo lo¬ 
co habet ? cur prx cxreris cultiffimi enitefcurit, qui- 
bus furta, ac rapinx fuppetunt ad fplendorem ? Quis 
fimilem unquam impuritatem vel cogitavit ? nifi 
(quod in hac gente jam diu fpeciatum eit) quiChri- 
ftianorum pudori Sc pudicitix fuit ex profeffo hoftis ? 
Sed quern ille qua difciplina contineat ? ad quod tribu- 
nal fiftat ? quibus legibus reum peragat ? quibus judiciis 
damnet? qui omnes Magiftratus redegitinordinem? 
qui tribunalia evertit , fuffragia comitiorum tam in 
urbibusj quam provinciis abrogavit ? immeritas civi- 
tates, quxquead ejus fucceffus non parvum momen- 
tum attulerunt, moleftiffimis prxfidiis oppreffit, non- 
nullarum fplendidiffima domicilia ( quorum munici- 
patus ad Germanix Sacrofandtum Imperium pertine- 
bat, in cancellos fuorum latronum mutavit ? noxam 
atque innocentiam, facra acprophananullodifcrimi- 
nehabuit? Quse omniaquo tutiora redderet adverfus 
ignavix veftrx pofteritatem (qux tarnen ne ulla un¬ 
quam exoffibus veftris exoriatur, publicè fatagit) an 
non antiquiffimx nobilitatis domima ac jurisdidtiones 
abolevit ? oppidorum ac arcium dominos , quorum 
opera ad minifteriaiftiuslanienx fuperbiffimeeft ufus, 
interinfimas claffes fedentario vulgo xquavit ? nonnul- 
los etiarn inauditos procul omni tribunalis veftigio fur- 
cisaffixit? Fuerit veroei commodum multorumvir- 
tutem vel lxfx Majeftatis, vél hxrefeos arceffere, qui¬ 
bus ( Deum immortalem teftor) nihil tam cordi fuit, 
quam regiam majeftatem confervare, leges, judicia, 
patriam tueri, feditiones atque turbas avertere, cón- 
ïcientias piorum civium ex prxfcripto verbi Dei tran- 
quillas conftituere, fontespunire, atque ficconfirma- 
ta Republica unumquenque in fuo ordine, ac digni- 
tate indemnem prxftare, cur igitur non facit hicgraf- 
fandi finem ? quid meruerunt ordines Ecclefiaftici 
(quorum Camillos videri vult) ut deinveterataemi- 
nentia, qux anteeum femperillxfamanfit, dejician- 
tur? opibus fpolientur ? communi reatu coroprehen- 
dantur? An hoe eft Catholicam (quam jadtat) Eccle- 
fiam defendere ? avitam religionem afferere ? hxrefes 
tollere ? cum abbatias, collegia , conventus demoli- 
tur? templaauro, argento, gemmis, purpura, anti- 
quiffimorum Regum ac Principum liberaliffimis do- 
nariis fpoliat ? facrilegiis ipfis faburratas claffes inHif- 
paniam dimittit ? denique illis prxcipue rebus vim fa¬ 
cit , & facrilegas manus infert, quas nullus unquam 
hoftis Albanica religione imbutus aufus eft langere? 
Quam execrabilium injuriarum lernam, qua omnes 
(ut experti eftis) nulio difcrimine ordines oppreffit, 
fiquisjufto animi libramine fecum perpendat, credo 
non hominis effe dieet, nee impii quidem atque ex- 
tremèinfani, fed Mahometicx alicujus tigridis, quse 
non aliud agat, quam, ut univerfum ftmul omnium 
Chriftianorum fanguinem , nedum noftrum pauco- 
rum, forbeat, unoquehauftu ingurgitet. Nam livedi- 
vinam agit caufam, quod ad violatam attinet religio¬ 
nem, five regiam , quod ad lscfam rebellione ejus ma¬ 
jeftatem, turbatamque feditione Reipublicse tranquil- 
litatem (qux duo capita haec tyrannis violentix fux 
prxtexit) cur extra caufx fines fefe effundit in nihil 
meritos ? cur xraria expilat ? civitatum proventus in- 
tervertit ? privatas omnium poffeffiones decurtat? com- 
mercia, padta negotiatorum, fudores Mechanicorum, 
obfonia & minima quseque efculentadecimat ? deni¬ 
que, cur etiarn illa bona tanquam integraaddicitfifco^ 
quse tabulis creditorum funtobnoxia, nulla habita cu- 
jufquam vel fyngraphx velhypothecseratione? Dicat 
tandem quos oppugnet, atque ad poenam perfequatur, 
quos item defeniös fervatolque velit, qui neminem ex- 
cipit, ne illosquidem , a quibusclamfubmiffis in Hif- 
paniam conlihis accerfitus adeft, a quibus cupidiffimè 
receptus, ac fortiffimè adjutus eft , fine quorum ope 
nunquam hucufque potuiffet progredi. Sint vero ad- 
huc dégénérés animi, qui extremis oppreffarusn rerum 

reliquiis acquiefcendum ducant, qui obduci hifcevul- j rjh 
neribus longa patientise confuetudine cicatrices fpe- '' “ 
rent, qui fuccefforem hoe vaftatore mitiorem expe- 
dtent, illi velim videant, quam inde fibi imaginen- 
tur mitigationem , ubi rege ab ejuftnodi artificibus 
oppreffo , ne feciali quidem jure arbitri pacis cum 
omni obfervantia miffi inviolati prxftentur. Clemen- 
tiam prseftet ? aut ignofcere fciat illa conjuratiffimae ty- 
rannidis officina, qux, quam ne fimulare quidem hoe 
poffit, fatis evidenti exemplo pridem patuit, propo- 
fito (fi diis placet) ad malorum omnium folatium ve- 
nise formula. Quse poftquam inftar aurei mali excepta 
fuiffet omnium defideriis, quid aliud venata eft, quam 
ut, quicunque reiadhuc fadti non effent, hièlatebris 
fuis fua ipfi. fponte in tabulas damnatorum fefe dede- 
rent? ut quotiefcunque refpiraffet hic carnifex, tum 
velut è corte protraheret ad lanienam, qui fua fefe ftul- 
titia fic illaqueaffent. Excutiantur (ft libet) fingula 
verba, nullus illic apex eft, qui non in modum illicis‘5 
atque hami expofitus fit, ad inefcandos etiarn illos, qui 
ne cogitarint quidem unquam (quod quidem tyranno 
religioiiffirnum eft) de religione. Profedto nili extre- 
mi folatii pundtum invidiflèt vobis, faltem nuper k.e- 
ginam fereniffimam Sacratiffimi Csefaris fijliam iti pa- 
rentum ac mariti ditiones devedtam, more majorum 
obtuliffet oculis veftris ad Isetitiam , dediffet aditum, 
feciffet gratise alicujus largiendse ( qui mos eft) pote- 
ftatem , fupplicibus libellis locum aperuiffet. Atillam 
lintribus per Gelrise obfcura littora faptatam quanta 
celeritate non Dominx, fed captivse inftar per cam- 
peftria Brabantise traxit? nevel amoenitate avitarum 
regionum, vel fplendore urbium caperetur, vel puel- 
lari commiferatione preces affiidïorum colligeret, quas 
ad pulvinaria Regis mariti refunderet, Quafeftinatio- 
ne tarnen quam fselix explendse tyranniese libidinis in- 
venit compendium, cum, quanto maximo fum*ptu, 
atque cultu vobis convocatistanquam ad panegyricum 
novss Dominx ac Sponfx, inopinataimpudentia in- 
gentem pecunix vim extorfit, utfcilicet fuo beneficie 
dotatam, non veftra munificentia donatam obtrude- 
ret Regi. Quid ? quod tam periculofe ac defpedtim 
claffe hyberna detrufam etiarn contumelia profecutus 
eft , cum ejus nuptias, quas oportebat tot regnis effe 
feftas&fauftas,triftiludhi, funeribufquefcedavit. In- 
telledto enim Montigny Baronis uxorem quafi cum 
patrona deprecatum proficifci, etiarn illic prxvenit, 
ne vel Regina cuiquam mortalium Ixtitiam adferret 
fuoconjugio, vel miferx foeminx copia fieret (ft ni¬ 
hil aliud) faltem extremum valedicendi marito. Quo 
vel unico facinore cundtis totius orbis populis in prom* 
ptu eft perfpicere Hifpanici Papatus, ejufque conju- 
ratorum monftrofam crudelitatem 3 qui cum Mar- 
chioni Bergenfi cubiculario quandoque Regis , ejuf¬ 
que quafi colladtaneo cicutam porrexiffent, Monti- 
gnium , quod frater Hornenfis Comitis eflet , qua- 
driennali carcere excarnificatum penè, fpedtante uxore 
fuftinuerint jugulare. Hocerat Epithalamium fcilicet 
canereRegiis nuptiis ^ hoe erat Panegyricum celebra- 
re Imperiali pnellx: Germanico fanguini, Regix uxo- 
ri, nepoti, totque modisconjundtx etiarn abfquecon- 
nubio. Sic Hifpanicus Senatus Inquifitorio fpiritu ac- 
cenfus jus gentiumfervat, Regiurn jusjurandum prx- 
ftat Sacrofandtum, honorem habet ordinibus Inferio- 
risGermanix, quievocante & jubente ipfoRegeeps 
virosadeamlegationemprotruferant. Excutiantur re¬ 
rum geftarum hiftorix, refpicianturgentium omnium 
mores, periuftrentur mundi totius plagx, qux unquam 
Scytharum feritas , qux Anthropophagorum fames 
iftiufmodi laniatum commifit ? Sed his injuriis ope 
iftorum conjuratorum , quos in Hifpaniishabet, per 
Regis Sc Reginx capita, perprocerumcervices, per 
civitatum jura, Sc innocentium civium jugulos cir- 
cumferendis, materiam aliquam fuppeditant manda¬ 
ta , qux Regix voluntatis prxtextu jadtitat: illam mihi 
dicat unde depromat fuperbiam, qua viduam Hornen- 
fem territoriis Sc bonis Imperio Germanico fubjedtis, 
Sc D. Batoburgicum feudis ejufdem Imperii antiquif. 
fimis immeritilfiaaè extrufos, ne mandati quidem Im- 
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tiorum reftituit ? cur quaefo in illos etiam graffatur, 
quibus neque cum haerefi ( quam clamat) neque cum 
feditione quidquam commune fuit ? nifi quae omni ge- 
nerofo fanguini fit infeftus ? pulcherrimis quibufque 
dominiis 8c opibus inhiet? Audiftishaec, öcvidiftis, 
8c adhuc ad abfolutam immanilfimi tyranni molem 
quicquam, ut accedat, expedatis? At vos, ö boni, 
fcitotequidquid eft quod ille adhuc conetur (conariau- 
tem nihil poteft, nifi quod nunc tandem ad extremum 
provexit incrementum ) id , ut in caput 8c jugulum 
ejus vertatis, in veftra efTe poteftate, fi exempla eb- 
rum fecuti, qui noftra fideli ope implorata, armatis 
praefidiis fefe munierunt, fcslici taedio concrefcentem 
fervitutis jugo cervicibus veftris callum detruncetis. 
Sirtverö oblatam occafionem eadem, qua antetrien- 
hium vel caecitate , vel ingratitudine negligatis, nihil 
aliud futurum expedate, quam ut idem choragus, qui 
identidem inter famam difceffus fui adventum fucceflb- 
ris fufpendit animos veftros,fabulae, quae ex afflidiflima 
phantafi in hanc cruentiflimam epitafin crevit, impo- 
nat cataftrophen , cujus dolor non ad unum aliquod 
regale culmen pertingat , fed (quod nemo unquam 
Poëta vel in fcena aufus eft fingere ) ad excidium , quo 
reliqaise omnis dignitaris, honeftatis , 6c libertatis, 
quae hadenus omnes ordines Belgicos ornarunt, femel 
evilefcant 8c concidant. Expedate inquam 6 muJto 
afflidliffimi, ut omni religionis mentione (quocurt- 
que demum eanomine tam Catholicos, quamhsere- 
ticos, ut hoftes noftri loquuntur, comprehendit) de- 
pofita, munitis duntaxat paucis .portubus ad deciman- 
das negotiationes veftras, reliquas omnes nobilium do- 
miniorum arces, urbium portas, propugnacula, mu- 
ros folo aequet, inftrumentum bellicum ( cujus pre- 
tium vix jufti alicujus reghi opesaequent) cum reliquis 
( quod pridem vidiftis) asrariorum 6c templorum the- 
fauris in Hifpaniam deportet, vedigalia veftra , 6c 
cenfus , quibus Magiftratuum veftrorum dignitas, mu- 
nitionum impenfae, civium fecuritas, pauperum ae~ 
rumnse fuftentata funt, in fifcum 6c praedam Marra- 
nicae avaritiae extorqueat, donec honeftiffimorum, 
humaniflïmorumque civium ccetus in Nomandum 6c 
Schytarum feritatem exafperentur, collegiorum digni¬ 
tas in exploratorias Francifcanorum fpeculas degeneret, 
reliqua exeultiffimarum regionum obledamenta pro 
Lybicis folitudmibus obfolefcant , denique quicquid 
ubique fuit rerum privatarum, publicarum, facrarum, 
prophanarum, quicquid operae, laboris, induftrias, id in 
aeternam confletur praedam, cujus ipfe nunc inasftima- 
biles primitias fecum abradat, quod deinde renafcitu- 
rum fit, id in fingulos annos ( ficut Promethei olim 
fibrae vultures paruerunt) egentifiïmum quemque 6c 
rapaciffimum, qui ex Bethicae mutilatisopilionibusfit 
fucceflurus, expleat, ditet, ornet, armet, efferatum 
reddat in libera liberorum veftrorum colla. Quod eum 
moliri tametfi vosjamduduminnumerisexemplis fpe- 
daftis , atque experti eftis , tarnen, quo evidentius 
cognofcant, maximè, qui nullas non etiam notiflimas 
injurias ad folatium fuse ignaviae accommodant, hóe 
ineft illi Lenocinio myftici veneni, quo pridem par- 
tim publicè, partim privatimtamextorquere, quam 
eblandiri vobis conatus eft, utadlaomnia fuarataha- 
beretis, quidquid ipfe defignaflët, id utile 6c necêffa- 
rium ad conftitutionem Reipublicje veftroque confi- 
lio6cjuftufa<ftum renuntiaretis, fcifceretis, legem efle 
juberetis. Videtifnequantum honorem deferas? quan- 
tam authoritatem vobis relinquat ? nimirum, quibus 
extra hterefeos, 6c rebellionis caufam armata tyranni- 
de 6c nomen 6c res abftulit, iisunicam poteftatem re- 
linquit, qua ipfi vofmet fcelerum omnium tam in 
deos, quam in homines damnetis reos , ac perdatis. 
Quod fi femel confecutus eflèt, tum pro fed o nodo vos 
conftrinxifiet Herculeo , quem neque nepotes veftri 
eflent foluturi unquam plorando, nee fi mitiorquif- 
quam ex faófione impuriffima fuccederet ( ut maxi¬ 
mè alienus eflèt ab ejufmodi atrocitate) poteftatem 
haberet vel ad latum unguem recedendi ab iis legibus, 
quas ifte Draco, non tam fuo juftu, quaa veftns fuf- 

fragiis fancitas 8c confecratas reliquiflèri O! portento- 
fam infolentiam, libidinofifllmam tyrannidem , ne- 
quiffimam infultandi proterviam, quiafflidiflimis6c 
miferrimè oppreffis non folum ingemifcendi, ploran- 
di, querendieripitfacultatem , fed ipfosetiam dolores, 
acploratus invitavultuumferenitate gaudiis 6c applau- 
fu cogit mentiri. Quis unquam Siculus ita confifus eft 
fuis fucceflïbus ? ut fcelera fua pro legibus fancire aufus 
fuerit , vocatls ad fufffagia etiam ipfis fpoliatis atque 
oppreflis ? Ulcifcendis 6c tollendis adverfariis omnes 
tyranni impofuerunt furoribus modum , hocunofine 
asftimarunt omnem potentiam. Quin 6c tune , cüni 
faevirent, parcere maluiflent, fiabfque metutuerido- 
minatumlicuiflet. Nemofibi perpetuitatem promifit, 
nemofortunam, quae femel faviflèt iniquitati, fpera- 
vit haereditariam fore fuis nepotibus. Phalaridem oc- 
cupata Republica faevire coëgit neceffitas, a voluptate 
fieviendi ita abhorruit, ut fuppliciorum architedum 
captata humanitate incluferit propriae machinae. No- 
luit vim naturae inferre, ut a calamitatibus 6c mortibus 
abeflènt propriae pereuntium voces , quaeftus, fufpi- 
ria, lamentationes: ifte, cum madet regna6cpopu- 
los ad exitium, non ab homine vocem taurinam exi- 
git, fed ( quod multö atrocius eft ) vobis ipfis oppreflis 
celebrandos miferiarum 6c cladium veftrarum trium- 
phos obtrudit. Cujus atrocitatis fi quis hadenus nul¬ 
lam animo fuo impreflit imaginem, ille tandepi ocu- 
losconvertat adillam nuper in arce Ahtwerpienfi ere¬ 
dam ftatuam , illam inquam ita omnibus fuperbiae, 
arrogantiae, furoris, impietatis numeris abfolutam , ut 
certo conftet ad fidionem non folum non fuffeciflè in 
Belgica artifices, fed & per Italiam, atque Hifpaniam 
quariitos , qui confentaneo impietatis 6c blafphemiae 
Spiritu inflati atque accenfi , unatn tandem ideam ex- 
primerent, quae omnes veterum Salmoneos, Atreos, 
6c gigantum immanitate fuperaret. Scili- 
eet enim ftat ille theatrica bafi fublimis ex aere capti- 
vo (utjaditat) conflatus, jacentfubpedibusnon mo- 
do illi, quos optime deRege meritos peflimo mortis 
fpedaculo fuftulit, verum etiam qwidquid vel eft, vel 
fuit reliquaenobilitatis ac populi, adjacent arma veftra 
hadenus libertati aflerendae hoftibufque depellen- 
dis comparata, iifdem comminuta , confrada, pro- 
trita pedibus, libelli fupplicum averfis 6c furdis repu- 
diantur auribus, dextfa motus manu compefcuntur, 
pax reftituitur, hoe eft, omnes fufffagiorum , legum, 
cómitiorum, confiliorum libefae voces comprimun- 
tur: mox ferenatccelufn, pellit omnem 
peftiferam exhalationem, ut gramina fiant innoxia pe- 
cori, hoe eft, ut profligato verbi Dei rore lccum in- 
veniat Antichriftus, ubi effundat caliginem 6c nubes 
perditionis publicae. Siniftracaduceum tendit, ut in- 
telligatur Tribunitia poteftate adeflè jus vitae&necis: 
huic fubjeda eft ara D e i Patrum noftrorum , qute 
ritu Sarracenicae fuperftitionis (quse gens huictrium- 
phatori avita eft) holöcauftonideat, quöd ex impio- 
rum paparum, facrificulorum , monachorum calidis 
lupananbus aflurgat in coelum ad fcedandam faciem 
Dei. Eccebeluam tandem non modoformidabilem, 
verum etiam voluptate fcelerum geftientem , veftra- 
rumque calamitatum fuavi pruritu infultantem vobis. 
Quas cum talis fit, quid obfecro vel divini, vel humani 
juris inconcuflum , aut intadum reliquit? quis eft vel 
Deorum omnium (utita dicam ) velhominum, qui 
quidquam fuum dicere poflit, poftquam hujus lern» 
fauces complexae funt ómnia? An non femel fine di- 
icrimine quidquid eft tam höminum , quam rerum 
per Belgicam noftram id velut uno hiatu ad perpetuanr> 
cum fervitutem , tum reatum arripit, atque abibrbet? 
Quid dico ? an non una quafiancipiti plaga detruncat 
etiam in pofterum materiam omnem fperandi melio- 
ra? cum eavosconditionerelinquére conatur , ut ex 
fadicitate iftius tyrannidis fuccefforibus fuis ftabiliat 
seternam latrocinandiofficinam ? eamque veftris com- 
munibus fententiis crudehtati velut aram confecratam 
dedicet? Sin vero fata criminibus iftis diuturnitatem 
abrumpant, neefinant vim regnare diu, tum reliquis 
quidem ciyibus ope divina, noftrique fanguinis, 6c 
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fortunarum omnium fumptu fidilfime fervatis, vos im- 
primis^ qui Magiftratum geritis, vel implacabilibus 
adverfariorum veftrorum furoribus objiciat, velcertè 
ad caufam dicendam legitimis judiciisobnoxiosrelin- 
quat ? fecumque ad talionis pcenam prxcipites trahat ? 
Et certè quanquam oportebat iftius vaftationis vos, 
qui faluti publicxSacramencum profefii eftis, nefpe- 
ctatores quidem exiftere, nedum adöres, adjutores, 
& fatellites, tarnen, quamdiupriinis tumultibuscaufa 
difcerninonpotuit, Sc i'pecic puniéndx fedirionis, at¬ 
que hxrefeos latere datum fuittyrannidi, fuperfuitex- 
cufandx ighorantix locus aliquis. Poftquam verö ille 
fublata (unde feviendi prxtextum fumpfit) feditionis 
materia, nullo habito perfonarum, locorum, ac re- 
rum difcrimine, univerfa patrix commoda tanquam 
commiffa verrit in iervitutem & rapinam , idque nun- 
quam edita Regia voluntate, quem obducetis colorem, 
fi id vobis fuffragantibus fecifle videbitur ? Quo exitiali 
atramento ne ie fatalis fxpia condat , vofque fugiens 
oblinat atque eludat, in veftra poteftateeftnonfolum 
ut culpam omnem, quam communicatione immitiifi- 
maruift adionum contraxiiïëvideri poflkis, expietis, 
verumetiam initanova gratia in pofterum omneperi- 
culum vitetis: fi deditis urbibus, abjedaque tyranno 
in noftruim patrocinium recepti, deinceps de commu- 
ni patrix falute farcienda intenti effe velitis. Quod ut 
propenfius faciatis^ commonentvos jusjurandi veftri, 
quo finguli veftriscivibus, plurimi etiam mihi alligati 
efris , excmpla clariffimarum civitatüm , portuum 
fluminum, oftiorum, quxiineexemplo (ut videtis) 
jugum abjecerunt, claflefque & prxlidia mea recepe- 
runt: ut tutius (ecce prxfto adium cum inftmdiifimis 
fubfidiis nullo prxterkx ingratitudinis ofFendiculo alie- 
natus, ut vel extremispignorefidem meam , quam pa¬ 
trix, patrimoniis, & inprimis iis debeo , apud quos 
Magiftratu mehadenus nunquam abrogato fungi Rex 
jufiit) liberem. Cujusabrogationis cum ille nunquam 
fecundum noftrates leges mandatum exhibuent, nee 
fidem hadenus, quam debebat , ad poteftatem ufur- 
pandam vobis fecerit, fed è diverlo fuppofititiis Hil'pa- 
nicx aulx ftationibus populo Belgico exagitandoedi- 
dafixerit, atque refixeri:: videteobfecroquantoSan- 
dius fitis eam fecuturi, cui meminiftis plus minus ab 
jfinc fexennio exformulatotiustranfmariniRegiilm- 
perii curam demandatam, quemque fcitis multa prxcla- 
ra tamlua, quam liberorum dominia inter vos poifide- 
re, ejufdemque hxreditarium juseflèj Brabantix, & 
Marchionatus Antverpienfis libertatem tueri: quam 
barbarum advenam, qui vobis tanquam hoftibus nihil 
reliquum faciat. Supereft igitur ut deferatis Sardana- 
palumefFamfinatiffimum, Phalaridem crudeliffimum, 
tyrannum Diis fimul atque hominibusxquèinvifum : 
denique (nequid metuatis) pridem comitiislmperia- 
libus omnium fententiarum confentientibus decretis 
damnatum. Qui tarnen nihil unquam in quenquam 
potuit, nifi quem vel difcordia fregit, vel qui iponte 
lubjecit cervicem. Qui, quo ceitius tandem & ipfe 
procumberet infatafua, ecce quo vefanix atque furo- 
ris tune inferbuit, cum etiam fatellites editarum cx- 
dium machinis fuppliciorum iuorum ( quod nemo un¬ 
quam feciffe legitur tyrannus) inclufos funeftifiimis 
exemplis jugulavit. Quem exitum nemo, qui tyran- 
norum norit ingenia, dubitet, quin etiam vobis om¬ 
nibus deftinaverit , nifi oblata fandiflima occafione 
lubentiffime fervari, quam pertinaciifime perire mali- 
tis. Quam fecurus fit, quam prorfus nullis nitaturvi- 
ribus, videtis , qui fparlis per pauculas urbes pauciffi- 
morum latronum manipulis, libidinibus &deiitiis al- 
tum iefe condidit, neque ad ullafana confiliaconva- 
lefcere fuftinet. Ad novascopias conducendas, velil- 
lis etiam maximis fpoliis, quxtam ex veftris facultati- 
bus, quam nofiris exuviis pridem legit, quam inven- 
turus efietgratiam , ipfefatis prxfagiit, cum Megenfes 
cohortes ignominiofeexautoraret, Arenbergenfes fti- 
pendio fraudatas truncaret , Germanicas decimaret, 
in quibus quam nobiles, grandxvos, atque exercita- 
tos omni emerita per totam Europam militia tribunes, 
confignata folenniter fide ad nova autoramenu voca- 

tos, gladio pereufferit, laqueo fufpenderit, quadratim j 
difcerpferit, audivit Sc in pofterum cavebit tora Ger- 
mania. Quod ad Hifpanicaattinetfiipplementa, quo¬ 
rum fubinde inanem, ne dicam ridiculum terrorem , 
fpargit, plures illic homo novus Sc Judaica perfidia 
oriundus (qux occulta ei in nos odiicaufaeft) inter 
antiqux Hifpanicx nobilitatis genuinaftemmata reli- 
quit inimicos, quam hic vel invenit vel fecit. Quod 
etiam in caufa fuit, cur illam fafcinato Regi, atque in- 
vito Regisfilioextortamexpeditionem nullus ingenuus 
miles fit fecutus, adeöutinipfa Hifpania nullum in- 
venerit exercitum , priufquam vilifiimis aliquot Afri- 
canorum mancipiorum tyrodniis Sicilix , Apulix* 
atque Infubrix prxlïdia ad fpem deducendarum in no- 
ftram patriam coloniarum, detruncata utcunque ad- 
jungeret, quibus in itinere acceflit ea Allobrogum , Al- 
pinorum Sc Eburonum colluvies, qux lub iifdem fi- 
gnis mentita exoticum nomen barbarico fono veftrx 
fimplicitati pafiim impofuit. Ejiciteigitur, imouna- 
nimi impetu ad talionem corripite exofum tam apud 
Hifpanos, quam Italos öcGermanos roonftrum , ca- 
veteelabaturnequiffimum caput utriufqueGermanix 
triumphisinfiatum, illeinquam, extremxcrudelitatis 
archetypus, qui tam pridem prxclarifiimarum civita- 
tum veftrarum portas, portus, compita omnia cada- 
veribus civium veftrorum foedavit, qui neque fexui, 
neque xtati, neque dignitati peperek, qui liberorum 
hominum vitam plus quam pecudum ianiena mada- 
vit, erbitatem , ludum, reatum promifcuè omnibus 
domiciliis intulit, maótatorurn corpora vel in furcas 
fuftulk , vel ad fepult.uram conquiri vetQit, vel certè 
omni fepeliendi honore, folennique coraploratu ex- 
clufit. Ego viciffim nufquam vobis deero, quem vi~ 
detisveletiamnum eo profecüTeut fi mari fugam ten¬ 
tet , claffibus meis fe obfeptum experiatur', fi Galliam 
reipiciat, in munitifiimarum civitatüm incurrat prx- 
fidia, lin eas vias relegat, quibus ingreflus eft, iliac 
meacaftraoppofitafentiat. Redditevos tandem liber- 
tati, libertatem Reipublicx, Renipublicam priftino 
ornatu excultam , atque ab ifto ludtu eredam Regi, 
qui fi vel nunquam abfens fuiffet, vel jusgentium le- 
gatorum noftrorum libero commeatui confervafifet 
(quod ei perfidia iftiufmodi confultorum non licuit) 
nunquam ad hoe rerum omnium noftrarum excidium 
deveniflèmus. Qiiiibus, cüm non aliter convalelcere 
ad falutem licuerit^ nifi ut fumptis armisvis vi detur- 
betur , ne quem ratio noftri confilii fugiat : has eflè 
mihi, nee ullas alias hujus bellicaufas, Deum im- 
mortalem , qui mihi juitilfimx defenfionis Dux ad¬ 
elt, teftor. 

Incolumi Regis Majefiate, refciffis omnibus edictis, 
quibus vis fit confcientiis&legibus, liberafiatample- 
di volentibus Prophetarurn, Chrifci, & Apoltolorum 
dodrina, idque ad exemplum Ecclefiarum hadenus 
ca dodrina utentium, reeufantibus (fi quieti elfe ve- 
lint, & fuiffe demonftrent) nulla injuria ut frui uti 
frui fuis rebus liceat. 

Inquifitionis nomen in fempiternum difpungatur. 
Sophiltarum, Monachorum mendicantium,& cum 

his conj uratorum conatus coërceantur. 
A Rcpublica removeantur, qui legibus in ealocum 

habere non debent, multó minus, ut armis affiigunt 
fimplicium animas. 

Spoliatis domicilia, res, patrimonia, exiftimatio, 
immunitates, privilegia, leges , quibus confervetur li- 
bertas, reftituantur. 

De Repuhlica adminiftranda comitiis provinciali- 
bus rogetur more majorum. 

Ea res ad Regem ipfum , Sc ordines, qui per fingulas 
provincias evocari foleant, pertineant, non fecreto agi- 
tetur inter homines mercede condudos, extera alie- 
nos, quorum perfidia Sc rapacitate in iftiufmodi cala- 
mitates deventum efc. 

Magiftratu, militia, provincia abeant, quibusjura 
provinciarurn, padaque inaugurandorum Principuna 
obftant. 

Ille ipfe, qui nullo hxc unquam teftimonio Regix 
voluntatis in populo Belgico fuftulk, fiftatur, utintra 

fines 
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Tot de Hiftorie P, van Éör. 
2,# fines hoftros caufam dicat juratis legibus & moribus 

' Belgicis, reddat aóïorum fuorum radonem , experia- 
tur judiciorum eventum. 

Qui, quoniam a propofito recdïurus non eft, nifi, 
üt qux femel abrogata, atquc antiquata renet , ea ad cx- 
tremam veftram pernitiem, retineat: ut quas amiffa 
nolitis, mecum vindiceds, vendicetis, tueamini, etiam 
atque etiam per meam, ac veftram fidern chauiftmaï 
patriteex jurisjurandi formula devincftara vos obteftor 
& evoco, m faciatis, me extra noxam fore,fi quid durius 
admovend.urn fit, plcniffimo modo, quo ad feri poteft, 
proteftor. Sin (quodfelixfauftumque fit) omenreci- 
piatis praffto èftote , ut primum Chrifto Deo unico 
Servatori noftropoft Regi legibus juratis acquiefcenti, 
tandem mihi patrono patrise 6c libertatis vindici ftdem 
juretis. Quatri ftinviolatam prseftireritis, mihique tam 
ad religionis, quam etiam legum, ac judiciorum pa- 
cem finecujufquam ordinis injuria conftituendam ad- 
jutores fitis, turn demum expedcandum fritote, ut ante 
omnia placato numine, reddito fuse pcteftati Rege, 
conftitutaReipubhcte tranquillitate, negotiationes ve- 
ftrasliberrimocommeatuper Germaniam, Angliam , 
Galliam , Sarmatiam , aquibus incomparabili rerum 
omnium veftrarum injuria vos inhumaniffimus vafta- 
tor, abrupit, recuperetis, proculqueomnidecimatio- 
nis, direptionis, fervitutisinjuriaexerceatis. Hare ha- 
bui, quasante arma, vobis, qui adhuc in tyrannipo- 
teftate eftis, denuntiarem, ne in pofterum cujufquam 
pertinacia ex erroris prsetextu proferat excufationem. 
Datum 16. junii 1572. 

Volgt de vertaling van de voorgaende Vermaning. 

Vermaninge van Willem van Nassau, Prince 
vanOrangien, &c. Herfteller van de Vryheidt der 
Nederlanden aen de Staten en de Gemeente. 

Vj<£n heeft al ober lang met bannooöen grïjrdtu 
*v-*5&eberiantttr0 / feïfê mgcdacïjtig #ide te betman 
nen / nademaeï foodantge onheilen defe ïaetfïe jaren 
ober utuc hoofden gcfbiotbcn Rebben / die u buiten 
ttoijfeï noch reden noch finnen of geboden boen onts 
bjeehen / toaer doo? gijn ’t ondetfeheit tuffcïjen een 
hncede bj&andt / engetroutoe boo?-fïandcrofhciïfamc 
befchermer moogt bcpioeben. <£n in dien ’t 43odt bes 
beft Ijadde dit geboeïen in ihne gemoederen bom in te 
planten / alg top met orté leger ban nitgeïefen böïb 
te boet en te paerdt doo? gefjeeï «Duitgïandt bergabert / 
u opntoc grentfen ’tgébntilt ban utoe benijdt am De 
ïjanöt gabrn: foo en fonbet noch gijp beblagen üe bres 
toocfnngc ban ito fefjoon Badcrïandt doo? bebiieebD 
heit ban een meet* até pijaïaeifclje tpcannie 5 nócïj en 
fonbe dien bcï-hamcl ban alle moctbjiïïigheit langer 
hebben bïijben ffaen fonbrr ffraf te lijden boo? fijne 
berfoepeïijlte feiten. JBacr befe onfe tJrijgb - tocht 
hjierbt niet alleen bejegent doen ito af-beer ban onfe 
onbjaerdeerbjbe bjcïdact / maét ooit doo? bcrbcerüc 
Buidingen/ ïcugcngenïafïeringcn. fCorïj’tfrfjijntdat 
Bcbcitocjcingcdctfabcn doen niet ander? boude mede 
btengen / dan dat gijp noit bteefende boo? ’t geboïg 
ban die beeffïpe bpeedtheit / dacïjtet bathettuerftdie 
alleen acngtng / na bertoeïber ondergang gijn eeïjta 
met ubjc Kepubïijb en goederen b?p en beöoudm fotL 
bet befiaen bïijben. €nbpaïdicn defe fantaflijbe öoov 
ftng tegen^ de tuil ban ’t ndodt-ïot/ doen ober uiuc 
gemoederen niet geïjeerfeht padde / gijp en fcudt ft-- 
bcrltjb tot de tuederbeijginge utoer ©jpheit ïieber de 
lutcrfïe middelen tegen fliïïten j©oojdenacr gebraibt / 
aï^ oné met het fluiten utocc pookten / en toeïgeren 
ban alle toebber / alle opinie ban utoe danbbaerljeit 
ontnomen hebben. Cn eeïjta* foudedie foo mottmil- 
ïige als blobheitigc berbsoeffer/ o gijp feer rïïehöjge 
en berdjubte mannen / niet tegcnfïaendebctbttbjea 
ben itoèr beloften / niet deeben ontbemicn/ alg dfljet 
doen niet in mijn macht gelueeft hadde / fooUieïfiine 
ftoabbc / en boot leugen bergroote benden of in de 
nacff-gcïegcnc befïingm te dnjben en te berfïropen / 
of binnen de fchanbeftjbc palen ban deHegec-pïaetfe 
tot hongetji-noodt en bertbnjffeïing toe te befluiten / 
öfdooj een openbare fTag de tegenfïrebmde en bertfaeg^ 
de te becfTaen : aio 00b tjet lang aen dm oeber öeO 
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5Spu^ ban de afgelegene grentfen ban sDtuftilandt beiL , 
töachte bcir/ tcgcnO fijn inii ni öaub/ dieniet ccns> 
foude hebben durbeu boo: den dag bomen / ober de 
jftöafe te doen paleren / indien tb niet buiten alïebcr* 
toachtinge op ’t amgroepen bandenooutïogmDjanbs 
rtjb/ mp genoodtfaebt behouden hadöe / te baefïen 
tot bpffaut ban mijn medc-gcnoGtcn/ detDelae in hul 
terffe noodt jijnde / ban feiege» hun berfrtcóithéit boot 
de beu-e afgclegntcgcbjeffcnbaudat groote momvS 
trjb niet bonden in een bergaderni. l^eïïidjarflntge 
die Ijoobactdige balnoeflcr / tndien hP’tfribe foo b?eï 
hem/ aio u ïjeeft bonnen toij^maben/ geacïjtheeft 
boot onfe bïucljt te mi^-btuiben / en boo? fijn oberbjtn- 
nïngc bp de fijne te roemen: toacrom heeft hp bn die 
ïengenaehtigc trittmphm 00b dit niet bpgeboegt/* dat 
in die feer felle bjintee geene dementen öeö tcereïdtg ( 
geen ongemabben öeë bcrgramöen i?eihdft / onfe 
boïbcren foo berfbiabt htbbcn / dat of hp (die hem 
feïben afé obertninnaerfoo feer heeft toegejuigt) oii'S 
ban achteren heeft bonnen op’c lijf ballen/ of de Mo- 
ning ban ©tartbrijb (den hielbcn cob noch onmon^ 
dig jjjnde daer ginder de dooöeïpe plagen bntuijlcn 
berdtübten) ban booren te gemoet bomen \ 3ia toacG 
om iö hp/ genoeg achtende de fijne het gebaer onG 
trobben te nebben / terflont in de iDmter-qnaiticrcn 
geïoopcni o^efm heeft na fendinge ban goetgunfïigc 
^Cmbaffaden / en bcrfïemnge ban noodtfabeïijbe din^ 
gen boot mijn boïït/ foo beeï tijbtbecïeent/ alamen 
bebonden heeft boo? dcSSondt-gcncotcn/ die heen en 
bjeer in gebaerïijbe pïaetfen berfïrooitlnaren/ genoeg 
gebjeefl te jrjn / om die machten te bergaderni / doot 
de Voeïlte fp niet alleen den onberUmcljtcn aenbaïaf^ 
gebeat/ maeroob de btede diedoo^deïifiighedrnbaii 
foodanige bonfïenaers bp toglen gcfchonden biaft/ 
ban hem feer goetgnnfrig berbregen hebben. ÏDaer 
ban hce groot een deel acumijumddaet berpïigt / 
Die boot eerff ober al de geene die in gebaer flondcn/ 
doo? aberïttengmgc ban mijn leger in een btemdt f&o- 
ninbrgb / gcrcöt / en daer na cob met nitgeïefen huïp- 
boïb onöa*f?eunt en bermeeröert hebbe / heeft etndcbjb 
de heilflime iiitttomfl bootemfe^ btiende^ $ioninbrijcb 
betoont. Jlaöcmaeïdan/ o Nederlander^/ het onge 
ïnb ban ntn f|(bni foobefrdtgebieefïfO/ dat gijp niet 
eer beMacgöee / dat den öefdjermer ban t? melbarcu 
uit u 'handen berïoóren toag/ öanöedndeïijbe obers 
bomfïe ban «ÏÏe onheilen daer ginder u tot een boot- 
beeldt berfircatc: en gemerïu öatöe ïartfre nitboinff 
ban de feer hoerde engeïijbrn u uoodtfacbttebebcns 
nen / dat het meer uaïïc (ban tuat otder / handt/ge? 
fïaeht/ bjaeröighfit / <0üör^-öienff ghp moogt jijn I) 
aïö on^ aen gelegen $ / dat het job ban detutSjeems 
fche en meer aïO barbadfehe hoogmoed!' emddijb ban 
den ïjaï^ utDCd aïderbeffren BadrrlandtO afjebiotpeit 
toerb'e: foo ontfaitgt/ bidt mV Befe btede/ Die tot een 
bln bootteebeu en bcotbceföt nu beo? de derde mael 
hetfïeït tó in het boottt’effdïjbfït iionnibrp/ ’tbteïb 
met on? foo doot nabücr- al? macgfeljap bérbondeh tó. 
3Jn de^bjelbd ónttocringeöe bloedde tutlticrbrr ban 
on-eenighfden niet alleen dit bc-oogt haft / dat dc 
broon ban den 'Xiuidtjnfïhier doel a/f ’t eongfte fcfylt/ 
doo: de geheeïe ChJifïen-bjerdöt mogte bcftljnt teers 
den/ maer 00b dat bpfelbe op de boffen bah ren uit*, 
heemfehe toocömge fijn tprannie ober onj.1 gordt en 
bloedt nioeljte fnjbcn. %b bid 11/ m inïïr nietxoe ifs 
ten / datljetaen nfchoite/ nié Ijet n uöbcl der lodder 
lijbr handt / dicnfooöanigde tuegcn bah u forfbarai 
turda* te berbrijgen / boo: tuijfi. iDaut 'mat fcïjtibt 
gijn boo? ’tgcbacrf ïDaeroih bcrfloïjgt ghp nhie ges 
hegentheden / of Ibarron» herbergt gijp ïitoe gemóés 
deren/ die doo? ’t ongeïfjb ftnaerdet* befecitfijri / dan' 
datfe berötagen bonnen langer berbojgen ixbbibe 

deaciigronendebootbeddcn ) óm te ballen / hp ¥ tot 
het einde fijner martlbiïlfgïjeit öber gebeimoi / Inaer 
öoo? hP aengepjthbeït/ 
foeiel^be boó|bcelbèn / alle oude flahöen ’t aiibcvftc 
boben gebeeit heeft. <t?u indirii gïin deO fclfö loop en 
noodt-löt niet berfïact/ foo uondt uljp blafrhjb uit Oc 
nitbomffe der dingen ban den beginne deó torreldt^ 
ïeeren / dat dit dm omloop té ban alle tprannen/ dat fe 

m 



Byvoégfel van Authent. Stukken, 
I f72. na bc bccbuïïintje ban’t getal Rarct miSöaöen/ niet 

Rcbbenöe meet- bp Raer feiten toe te boen / onbec öe 
ftoare ïaR Runner fonben heftopen / en op ’t aem 
pilRRden ban Raerquaet genieten aüe Roop berïiefen 
ch (lel) öe Rraf onDcctocrpen / foobanig bat fe nocR 
ruft nocR cenigc tcoofc tegenbefen bianöt bmben Ram 
n ml ban alleen bat fc emdclijR moG2ömacrS ban Run 
fclbcn toerden. IBaet inbicn gï)p DcnRtöatmen nocR 
niet tot befen top gefeonien i$l tod aen foo toont een 
cenigc ooR bc niinftc boet-flap ban ’t <0oöödijR en 
IBenfcRdijR reeRt/ ’t toelfc gijp foubt mogen feggen 
bat ban Ijem nocR ongefcRonöcn gebleben toaS- ï©at 
jppReöen/ piibilegien en bomiiffcn beeft|jp niet lütbc 
grondt uitgefooitdt \ IDat pobincien/^teöen/ 3tam 
ben/ ja toat bïocöt/ ’c5p4êbcl of<0n-eöd/ geeftfju 
oitgcfpaertJ toat Reeft Rpobergdatcn/ bat Rp / fom 
bet ïieeiiy re biagen/ met begetodtfame afpersingen 
ber öonöat eii ttointigRe penningen / fdfb tot antjë 
en muite toe / niet Rad gemaeftt i of Dooi moettolïligs 
ïjcit/ guïfigljelt/ toaetRelt / rooberpen en biebeepen 
ban fijne bccRroibe öicuaerS niet lutgeput >. of dnöelijft 
boe: onRmSReöcn / obetfpcelcn / Rocrcrpcn / berïtracR# 
tuigen / ontboeringen / betooberiggen / bergiftigen 
metgefcRonöen en gefcRoffiert Reeft 1 utoe bjoutoen/ 
Rebben bc fcRanödrjRc omRdfingcn bet befnebene 
(fonber bat gijp ceuS Rcbt öctbcn RiRRcn) moeten bet; 
biagen/-utoe öocRterS 5jjn öooj ïieföe-blanken uit' 
Riinig gemaeftt tot be fcRanödijftRc liefde ban bic on# 
RuiTcRc rabbanten ; utoe jongens Rebben foobanige 
fcRanödijftRcöen geleden / ber todftcrS namen tot Rier 
toe in bdöc <©ultSlauöen 5ftn onbeftent gebjccft. <&n 
bp alöicii Rn bit op be moettoilïigRdt ber foïbatcn 
toiï berfcRtiiben / toaerom Rcubt Rp foïbatcn fonber 
tudjtf toaerom oogïnlRt Rp tegen alle fdjelm-flnR? 
Ren fonber bc fcïbe te Staffelt > toaerom Roubt Rp 
meed ban be grootfïc ïnis-babigctgd toaerom mum 
ten Die booi alle anöetc in op-p?onfttngen uit / be toek 
Re booi Reien enroben goet Rebben om piacRt te oeffe 
ncn2 ï©ic Reeft öiergdijftc onrcinigReöcn oitfdfSmct 
Rjn gebacRten maet bebat/ ban alleen bie (’ttodfttn 
bit boïR al ober lang gcacRt té) een openbare bpanbt 
is ban be CRiiRdrjftc RutéRdt en RubcrRciti JBacr 
onder toat tucRt fou bic ieinanöt Ronden* boeg toat 
recRt-banl» fou Rp bie Rellen > booi toat toetten fou 
Rn Dm fcRuïöige beticRtcn > öoo? toat borauRen foube 
Rn Rem berboemen >. bic alle iBagiRraten onbergc; 
b:agt Reeft * bie be reeRt-banRen om ber geRooteti / 
en öe Remitien ber bcrgaöajngcn / beibe in bc ibtcöen / 
aki in öepoblndcn afgefcRaft Reeft * bicöe onfcRuk 
bige fteöen / en bic tot fijn fuece lcn geen RleintgReit 
Rebben toegcbiagt / met be beftoacrlijRfïe garnifoe? 
ncn berbmRt / öi fommiger ReerïRRSc Ruifen (tod- 
Rees bttt*ger-regt tot RctRciïigc njR ban^uit^ïanbt 
beRoo’öf} in gcbangen-Ruifen boot fijne moojöenaet# 
beranbert Reeft 1 Ijp bic geen onbetfeheibt gonaeRt 
Reeft tufïcRcn fcRuïöt en onfcRuïbt / tuffcRcn ’tRciïigc 
en onReiïige. <Jên Reeft Rp niet / op batRp bit aile^ te- 
geus’öenaRomrimgeu (Roetod RpopmtïRRfjjnbcfïc 
boet / bat ’cr genie uit utoc ïnibcitcn af Romen mo« 
gen) ban utoctraegReit foobeeï te meet* infeRerReit 
Reilen mogte / bc RccrfcRapppen en gercgtigReöen ban 
ben aï-ouöen Cöclöom bermeït l Reeft Rp niet öe ïf ce? 
ren ban boipen en Rafteden / ba* toclRcrë DienR Rp“tot 
be boïboermgc ban bie neber-ïagen met bc groötfïe 
opgcblafentRcit gcbnuRt Reeft / gelijk gemacRt met 
het aïgcmeniRc graeu ban^tmbacRtb-bolRl ja Reeft 
Rpfommige niet ougcRooit en fonber citatie booiceni- 
ge recRt-banR opgeRangên ï JBacr ïaet Rp aï gele# 
gentReit gcRabt Rebben öe Deugt ban bede als fonbc 
ban gcguctfre jlBajeRnt/ en RetterpetebefeRiiïbigen/ 
bc todlie ccRtn* (i'R roep 03obt aïmacRtlg tot getuige) 
niet meer be-oogtRebben/ ban öe ïiomuglpRe iBaje^ 
Reit te brtoaren; bc toetten / gcrieRtc / en jDaberianbt 
te beRouben/ oproer en rebellie af te Renen / bc ron 
fcientien ban be bioome burger^ / boïgrub (|3obt» 
toooibt in ruR te Rellen/ DcflRulbigeteRraRen/ en 
bien-bolgms nabebebcRigingcbanöe ïïepubïnR/ cïR 
ren m fijn Ranbt en toaerbigRdt fcRaödoo^ te Rouöen; 
toaerom en maeRt Rp Rier geen eiitbe ban fijn tooeben *. 
lüat Rebben bc ïinRcftjRc oibcré (booi ber toriRcr 
Camillus Rp toiï onigcRcu toefen) öocR berbaat/ bat fe 

banRrnt aï-ouöeRoogRdt/ bie booi Rem aïtijbt onges i 
RrenRt beRaen Reeft / afgcRooten / ban Run goa 
berm berooft / en onbec bc gemcene fcRuïöt begce^ 
pnitocröen I bit öcdatRoïRReRerR (toaeropRp 
Rem beroemt) te befcRermenl öe baberïijRe <6oöté- 
öienRboo?tcRaeni öeketterpenuit te roepen! toam 
neer Rpbeabbpcn/ coïlegicn en RïooRerö ruïneert i be 
kerRcn ban Race gouöt/ flïber/ cöcï-gcRcentcn/ purper/ 
bc rijRc giften ban be aïöer-outReUoningen en jJRncnt 
berooft i en ©loeten met bie XtrrRen-roof gebaiïaR na 
^panjenfcnöt* ja toatmecrRp bie bingenfdf^ getoeït 
acnboct/ en met XiecR-bieffeRe Ranben aentaR/ bie 
noit geen bpanbt be3tïbanifi*Re tdigi'e toegeöaen Reeft 
öurben acnroerni > <Ön inbicn iemanbt befen Roop ban 
berfbepeïRRe ongcrecRtigReben / toaet meöe Rp alle 
«Ibtanöen (gelijR gRp cnöerbonöen Rebt) fonber onöcr^ 
fcljeit bcrbmRt Reeft/ met een onpartijbig gemoetbp 
RcRbetracRt: Die / meen iR/ fal feggen / bat bit geen 
tocrR té ban een mcnfcR / Roe gobtloo^ en uttfinnig 
bie ook tö / maer ban cciiig €utRfcR tpger-bier/ bat 
niet anber^ boet / ban tegritjR RetgeRede bloedt ban 
alle CRRRenen / iR ftorjge ban onö toeinige/ tebers 
ftodgen/ en met ccnenfoopmteRo?ten. B3ant ’t jp 
bat Ruöe eere <6obt^ booiRaet/ booi foo bed aï^Ret 
bederf ban öe rdigie aengaet / ’t 5p be^ kening^ / 
ten opRrïjt ban fijn gequetRc BJajcReit booibercbd? 
Re / en be ontroerde ruft ber ©cpuWijR Dooi oproeu 
(toeïRcttoeeRuRRcn befetprannptctccn öeR-mantcï 
ban Raer tooeben gebjuiRt) toaerom becbicibt Rp Rem 
buiten be palen ban öefe faRen / en taR bie aen Die niet^ 
berbeurt Rebben t 3©aerom berooft Rp be fcRat-Ra^ 
mer^; ontrcRt ben Rrben Rare inRomRen; bcdtoit ak 
len Run bpfoiibere eigenbommen/ bertient be liego* 
eien/ be contracten ban koop-lieden/ ’t ftoeet ber 
‘&mbacRt£-ïicbeu / be fpRfen en alle eet-toaren tctbc 
minRc toe * ja toaerom confisqueert Rp bic goederen / 
als of niemanöt Daer op te pictenöeercn Raööe / bie in 
befcRuïbt-boeRen banbeRrcbiteurcnRaen/ fonber ie* 
rnanötS obligatie of RppotReeR te achten i Xlaet Rp 
emblïRR feggen / toat boo? luiden Rp beRcRbt / en tot 
be Rraf bcrboïgt / en tocïRe Rp bcfcRermt en beRouben 
toiï Rebben / bie niemanöt uit neemt / ja niet bie eenS/ 
ban öe tocïRe Rn booi ReimeïijRc raebtgebingen / bie 
fpna Jipangien gefonben Rebben/ Rier na toe be* 
roepen/ feer graeg aengenomen/ enfeerRradjtigïRR 
geRoïpen iS / fonber Der todReré Ruïpe Rp noit fo# ber 
Rabt Ronnen Romen. ü©aer inbicn ’er nocR bertfaegbe 
gemoederen jijn / bie meenen / bat men moet mctöe 
uiterRe obccbïRffden bes betb?uRten RaetS te bicbni 
3ijn / bie Roopen bat befe toonden booi ’t lange geb’itiR 
ban ïijötfacmRelt tot roben Rillen Romen/ bic op een 
naboïger toacRten/ be todlie faeRnnoebiger aïS befen 
bettooeRer toefen mogt/ befe tocnfdjte iR bat bctracR= 
ten mocRtcn/ toat berfacRtinge jn baer ban öaen te Ros 
men / Run Ronnen inbedden / aitoact niet eenS bols 
gniS’trecRt ban herauten öebeputeerben/ bie tot be 
bicöe met alle ootmocöigReit en refpect gefonben toets 
ben/ ongefeRonöen bïgbcn. ^oubcbctoerR-Rebcban 
be berftooorenRe tpramip ficRtRnnigReit oeffenen / of 
bergeben Ronnen / betoeïRe/ Roefp bit niet cenS Ran 
beinfen / met een Rïaa* genoeg exempel aï ober lang 
Reeft te Rennen gegeben / booi ’t intgcben ban een 
paRRaet ban pardon (ja troutoenS!) tot ttooRen 
betïicRtjnge ban alle onReiïen ? Orn toat Reeft Ret fdbe/ 
na bat Ret gelijR een gouöc appel met Rctberïangen 
ban ieder een ontfangen toaS / tod anberS uit getoecRt/ 
alg bat bie geenc bie nocR niet aengeRïaegt toaren/ 
RcR fdbe getoiïïig uit Run fcRuiïRocRen in ’tkegiRer ber 
bcrooibcdörn ober geöiagen Rebben i op bat befe beul/ 
foo öiRmad alS Rp aefjem Ralen moR/ gdRR a$ uit 
een poïbcr tot öe RacRt-banfibicngen mocRfebegeer 
ne/ öicReR booi Racr fotReit in ’t net gebiagt Rabben. 
Obcctoeegt (aïS ’tugriieft) een ieber toooiöt: baer 
iS geen trjtd / bie niet gdRR afë een loR-acé of angel 
uitgetooipen iS/ om ooft Die tebangoi/ bie noit eenS 
aen öe keïigie gebagt Rebben/ ’ttodftbefentpranöe 
grootRe ©cïigic iS.) 3©aerïijft inbicn Rn u öc miiiRe 
trooR gegunt Rabbe / foo foube Rp be öooiïucRngRe 
koningin / öocRtcr öeéalter-geReiügRen kciferS/ bie 
onlangs tot beJlanöen ban Raer #«bei*S en <6emael 
af gdibomcu toaS / bolgenp öe ouöe torjfe u tot bicugbe 

booi 
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i *72. boo* oogett geflrit / een type toegank berïeent/ ge* 

ïegentbeit tot genirtinge ban eenige gunfï/ ( alg be 
manier $) gemaekt/ en boo? De requefïen ben toeg 
gekaent bekken. IBacr ftoe rafcf) geeft fjp fjaer in 
ftfjuitcn Doo? be onbermaerbe rtbicren ban dfceïfeer* 
ïanbt / en ban ober be Bjakanbtfcbe beïben / niet 
al£ een B^outo / inacr a$ een gehangene Slaton / 
getrokken en gefleept i op bat fp niet moeite mgc* 
nomen toerben/ of booj be aengcnaemfjeit ban baer 
babalijke llattben / ofboo: De beerkjkbeibt ban be 
&teöen/ of uit een B?outoeïijke meboogentfjeibt be 
ftequefien ban be bertyubte betgaberen / en in De£ 
Koinnhé haag d&etnaelg hanöenïebaen machte. €n 
boo? befe gae^inge heeft hP een fca gelukkige toin* 
fte boo? f)et boïbóaen ban ftjne tprannifebe ïuft ge* 
bonben / alg bP ban u / Die met be grootfte boften / 
en beweringen) alg mogehjh / bp een gekomen 
toaert / alg tót een gemeene congratuïatie ban be nieu* 
toe B:outo en Batikt / boo? een onbectoachte on* 
befcbaemtbeibt een groote fomme gelbtg afgeperft 
beeft / alg of bP baer* met fijn eigen toeibaet begif* 
tigt / en niet met utoc miïbtbeit begaeft of beteert 
ben Konink op-työng; Sla toat meer ig / kpljeeft 
bier / na bat fp met parjhri en kïemacbtingemeen 
ïBinta - bloot afgeftooten toag/ nocb met fpijt ba* 
boïgt/ toanneer bP öe tijbt ban baaBp-ïager/ bie 
boo? foo beeï Koninkrijken genoeghjk en bfijbe be* 
boo^be te 5bn/ mettyoebige routoen lijden gefebon* 
ben ïjeeft* JBant berfiaen bebbenbe bat be <ü5cniae* 
linne ban be Baron .JBontignp metbaer / gehjb alg 
met baer ©atroneffe om parboii boor bate man te 
berfoeken / mcbr getrokken toag ; ig bP baer baer 
ginber ook te 0002 gekoomen / op bat niet of be 
Koninginne met baer ïifoutocïtjk iemanbt kkjbt* 
febap aen tyengen / of be rampfakge Bjouto typ* 
beit bakrijgen ntoebte/ (inbien itiet anberg /) ten 
minften baer <Bemacl ’t ïaetfte abieu te feggen. ^00’ 
toelkc eenigfte baebt alleen alle Bolderen beg gebee* 
len 3labt-koDemg gemakkelijk begrijpen konnen be 
toanfebapene tojeebtbcit ban bet J>paenfebe $aug- 
bom / en beg fdfg berftooorene / be toelkc na bat 
fp ben JBarqurê ban Bergen J totjlen Kamcr-beet 
beg Koninkg / en bieneffeng Ijembpna ban hinöte- 
been af ópgetrokken toag/ bergeben babben / niet 
bebben gefebutot JBontignp / jom bat bP be Broe* 
ber ban be <&iaef ban Boom toa^ / na be qneïlin* 
ge ban een bier jarige, gebankeniffe/ bp na in’t aen* 
pen ban fijn oBeniaelinne / te booben. vBit tuas 
toaerïijk een fcfpoue 25’uilofté-fang boo? bet $io* 
ninklrjke 23p-Lrgcr / bit trus een feefl ban eonrrratu* 
ïatie te bouben boo: be rieifrrïtjke maegt/ boa? bet 
^uitfcbebïoebt/ be koninklijke (6cmaeïiunc / .Bieb 
te/ en bie met otp booj foo beelberbanbc banben ook 
fonber bit ^outoelijk bereenigt toak !. £>00 boubt 
be jèpacnfcberacbt ontdeden met be geefï ban Sn* 
nuifitie Ijet rerijt ber Bolderen / foo boubt fe ben 
Koninklijken eebt in toacrbc / foo eert fe be ^ta* 
ten ban be Jkeberïanben; bie op ’t beroep en ’t be* 
bel be£ ïkonmkg feïbe bie mannen tot bie Smbaffa* 
be gefonben dabben ! ^002 - bïacbert be ©iflorien 
ban gefebiebe faken/ fret op be 5eben ban alle Bol* 
keren / booj-kijkt alle boeken beë IBercïöts : toat 
toiltbeit ban be ^eptben / toat Ijonger ban <JBen* 
feben - ceter^ b^ri't ópt foobanige fTacbt-bank opge* 
reebt i JlBaer be ojbcré / bie bie bP onber p?etc%t 
ban be Koninklijke toil uit-geeft/ geben eenige fïof 
om befe ongcredjtigbeben boo? bebuïp ban be ber* 
ftooorene/ bie f)u in ^pangien beeft / eberbeboof* 
ben be£ Koninftk en ber Koninginne / ober be bal* 
fen ban be oppcrfle Sntooonbcr^ / ober be rechten 
ber ^teben / en ober ’t ïeben ba* onfcbuïbtge 23ur* 
gaëteoeffenen: ebentoeï laet bP nip feggen/ toaer 
ban bam bp bem beboobaerbige aiitboritcit aenneemt 
maenmati’gt/ batbp be 3Bcbutoe ban Boom uit be 
ïïanbencngoebercn/ biconber ’t ^uitfeije ötjk leg* 
gen / en ben Beer ban batenburg uit be aïber-oubtfïe 
flrenen öeö felben Bijk^ uitgefïooten / en fonber te 
ïnifieren na ’tlBanbactban fijn Keifcrkjke iBajejleit/ 
onber be decreten ban benllanbt-raetonbertooipcn 
beeft l ïBaerom toojbi bp tod) ook ober bie/ bie geen 
gemeenfripp opt nocb met Ketterpe (bie bp uitroept) 

nocb met Bebeïlie grijabt bekkenl JBaerom anbetp 1572, 
ban om bat bp een bpanbt $ ban al ’t <£bcï kloet / en 
om bat bP naallefcbaonfïebeerlgkbebenenrbltbom* 
men gaept i <SMjp bekt bit alle^ gd)oo?t en gefieu/ 
en benkt gbP nocb bat tot bie bol-gemctene groote 
boop ban bien aïbergroutockjkfcen ipran iet^ bp ko* 
men kan i .llBaer gbp / o goebe iuiörii / moogt bieten 
bat bet in tttoc macljt i$l al ’t geene bp riocï) boo; 
beeft/ (en bP kan niet^ boq? bekken ban aïïccrt bet 
geene bP alfeebe totbeboogfïe topgekiagtbeeft) op 
fijn eigen lijf en dooft uit te toerden / “kp albicn gbp 
na ’t boojbedbt ban bic op’tberfoek ban onfegetcou* 
toe kpfïanbt / fïcb met getoapenbe garnifoenen ba** 
flen bekken / uit een geïulikig batyiet ben aéngroepen* 
be/ tocrrban’tjokba fïabcrnpe/ ban utoebalfenaf- 
fmjbentoht. jBacr inbtai gbp befe acngckobnic ge* 
ïegentbeit/ met be feïbe / ’tjp bknbtbclt of onbank* 
kaerbeit / al?' ober tyic jaren / niet aebt / fob Öetikt bat 
gbp niet anber£ tebertóacbtaibckt/ bah bat be feïbe 
booj-bantfer/ bie bp-toglen met be fpjake ban fijn 
bertrek/ enbekomfiebanfïjnnaboïga*/ utoe gcmqe* 
beren in tbnjfeï opboubt/ be Cragebie / bie ban ’t boo?* 
fpeï ban babjukhmge gekomen tot ïjet na-fbei ban 
befe groote toieebtbcit / piet fuik eriimtkomflckeflut* 
te / toeïk^ teec-bom niét maer tot een Koninklijke 
boogbeit gereiken/ maer/ (’ttoelktot nocb toe geert 
Boéettn een (Crageble beeft burben berfiaen) tot een 
bernieknge bafïrekken faï/ toaer booi alle obaklgf* 
feïen ban toaabigbeit / cerkaaïjcit en b^beit / bie tot 
bia toe alle .ü^eberïahbtfcbe^taten bcrctcrtbekken/ 
een^ boo| ai beêgaen ehbabaiïenfuïïen. Batoarfjt/ 
feg ik / o gbp feer bcrbjiiktc mannen/ bat bp geen men* 
tic meet ban eenige 'Beïigic makenbe / (onbef toat 
naetnbp bic ookkcgrb'pt/ ’t ;p Catboïijkcn / ofKct* 
terk / öï£ onfe bpanben fpickcn /) en maer eenige 
Baben£ gcfojtjficeat bekkenbe om utoe Koop-man* 
febappen te bertienen / alle anberc Kafleeïen ban be 
ebde Becribkbrbnt / be ^oojten ba JbtcDeh / be 
Beflmgen en IBaïfcn bemokeeren i ’t Krgg^-gcrert* 
febap (toélke toaabpe naeutoïijk^ be rijkbom ban een 
tamekjk Koninkrijk opbaïen kan/ neffen^beanbere 
febatten (gelijk gbp ober lang gefleit bekt) ban be 
fcïjat-kamer^ en Kerken na ^panjeu baböcren; tttoc 
tollen en febattingen/ toaifcmebe betoaerbigbeitban 
utoe M^agifirarf^-pcrfocnen / be onkoflen ban be 
Beftiugen / be fakerbeit ban be 25ucgerö / en be cl* 
ïenbigbebenberarmenonbaboubentoerben/ tot con* 
fifcatie en roof ban be .IBajramfcbe gierigbeit / ont* 
toelbigen fal / tot bat be bagabajügr» ban be eerkaer* 
flceugeribikfeertjlc Burgert tot be karkarpe banbe 
Bamabias en ècutijirrö batoilbrren / be toaerbig* 
beit ban be Coffegten in kefpiet-buifen ber JBimictyoe* 
ber^ ont-aerbe / be anbere bcrmacklijkbcöfu bah be 
kekoutflc Klanken in be ^fricacnfe too'eflenpcu baou* 
ben / eitibcïijK tot bat alle cigeubommeh / gemeene / 
bridge/ en onbeikgegoebereh/ alle moeite/ arkeibt/ 
en bkjbt een ccutoigc roof toerbe / toeïït^ ontoea* 
becrlbke eerjleljngen bp nu boo? ptm feïbé af-felja* 
be: en ’t geene baer na toebec aengroepen fal/ alle 
jaren (gelijk ccctijbt£ be aberen ban piomrtïienö be 
gieren boebben) be aïla-kaeïfïe en roof-acbtigfïc / foo 
beel aï^ bunner ban be bamiukte Betbtfcbe fcbaep- 
baber^ naboïgm fuïïen/ bcrbuïïe/ rijk made/ ber* 
ciere / toapenc / en rafenbe tnakc oba be tync bal* 
fen utoa ksnöaeu. ^Cri al boe toel gbP ul ober lang 
boor ontaUgfic erempelen gefien en onDcrbonbeu bekt/ 
bat bP bit inbcfln beeft/ opDatccbterbiegenebooj* 
namentïijft/ bie alle ongerecbtigïjcbeu / boeopenkaer 
bie ook 5bn / tot batraoflmge ban bucr traegbeit 
kequamen/ bet felbetc klaerber mogen flen/ fob feg 
ik / bat bp in fijne bïcpinge bit berbo^gen ftniju beeft) 
toaer boor bp ban ober lang ’t 30 opentlijk / ’t 50 ppba* 
teïrjk / getcarbt beeft u foo af te paffen / al£ öoo? 
blepen te bertoaben / bat gbp aRc fijne baken foubet 
goet keuren/ Dat gbh alle’t geene Ijn keftemt baböe / 
foubet bakïarcn bciïfaem ennoobtfakeïijktotbetkc* 
fldlen ber Bepubïijk / cn met utoeracöt enbebelge* 
fclfjicbt te 5tjn / en bat gbp bet feïbe foubet oibineeren / 
en boo^ een toet laten paffeerni. ^iet gijp niet toat 
eet* bp u acnböet/ toatautïjoriteithp u ober laet i te 
toeten/ bpïaetu/ bieöp kuiten befeöulbtbanKette- 

(S) rtft 



Byvoegfel van Authent. Stukken 138 

1572. rye en rebellie / boen getoapenöc tnramite belbe be 
naeni en öefahen ontnomen beeft / befe eentgfle magt 
oberig/ taart öoo? gbP u fdbe alp fchuïblg aen alle 
feiten beiöctegcnpöe <0oöen en mrnfdjen moogtbet? 
boemen / en in ’t betberben ffojten. ^ouöe bP bit 
maet eenP bertomben hebben / ö’anfou bpu fehctfp 
met fulh een ïferhuïtfébe knoop benaeutRebben/ be 
tocïke noch utoe nakomelingen met bermen oit fou? 
ben hebben bonnen ontbinben / nochtc foube ecm'g 
faefjtfmniger naboïget ban bic bulïfïe factie (boeber? 
bieinöt bP ooft ban fuïhe VnrccDtfjcit mocïjte taefen) 
be macht hebben om een btnger b?ccöt ban bic 3Bettcn 
af te toijlicn/ öetodhe öie ^adt/ niet foofccröoo? 
fijn gebobt / alp Ö002 utoe eigene toefïemminge ge? 
fricïjt en bebeflïgt achter laten jfjaböe. O monfireufe 
Ijoogmocbt / mitafit tprannie/ gobtïooflc mocttolï 
ban fpijt aen te boen / öie ben gequdtflen / en ellen? 
bigïp betbmhten/ niet alleen be macht beneemt ban 
tefueïjten/bennen en te blagen/ maet 00bfelfs be 
fmerten en ttanen btaingt met tooningebaneen bïp 
geïaet / bcrfjeiiginge en tocjuicïjmgete brinfen. IDat 
abiriïiacn beeft oit fnïb bettrontaen op fijn fuccrffen 
gebabt ? bat ÏJP fijne fdjcïm-flubbrn beeft butben toet? 
tig maïten / boa? gebtaongene toeftemminge ban be 
betoofbe en beb?ubte felbe ? ^Üïc tprannen bebben 
boor ïjaer tooeben een mate gebouben / in bun ban baet 
tegen-pattben te taiebcn / en bie aen een hanttebd? 
pen: öoo? bit einbc bebben fe alle maebt bepaelt ge 
aebt. ^a 00b boen als fp tajeeötfjeit oeffenben/ baböen 
feïiebet getaiïtbcmcnfebcn fpaten/ bp aïbicn fp fon? 
bet b?ccfc baet beetfcljappne babben bonnen befeber? 
men. Siemanbt beeft ficfj felbe een al gebuerigbeit toe 
gdeit/ niemanöt beeft fijn fomtin / öieecnpöcgoöt? 
ïoopbeit begtmfligt baööc / erfiijh gehoopt tot fijn na? 
hotndmgcn te fuïïen obet bomen. vDc nooötfaekhjk? 
bcit fjeeft Phalaris grbtoongcn na’t betobeteu banbe 
ïlepubïgk te taoebm; banbe ïttfi om te tooeben beeft 
hp fuïhai af heet gebabt / bat bP ben uitbtnöct ban pij? 
niginge/ öoo? aengenomene menfebïbhbeit/ fdfp in 
fijn machine bcflootcn beeft. ï>p beeft De natnet geen 
getadbt toiïïen acnboen / bat bp bc eïïcnbigbcben en 
booben bc eigene fïemmen / Machten / fuebten/ gehenn 
bet flctbcnben fouben onttochni: bP / öie &oninhrn? 
hen en ©oïkcrcn op öcfladjt-bmih taengt/ bcrcifrbt 
niet ban be nicnfdj een £>?Ten-ficm: maet (’t toeïh 
bed fïtaffer ip) bP taiï uötoingen/ bat gijp utoe bet? 
ö?ukfu'ngen fuït beebeerïijken alp ttiumpljcn ban utoe 
eïïenbigïjeöen en nröcrïagcn. €n inbien iemanbt in 
fijn gemöebt noch geen bcnk-bccïöt ban brfc toircbt? 
heit mgcöiuïït beeft) bie fla fijne oogen op bat onïangp 
in bet ïtafïed ban flnttocrpen opgereebte 23edöt / 
op bat / fegih/ ’ttodh foobclhomenfijnljcobartbig? 
heit / hoogmoet/ rafetnpeen goötïoopbeit te hennen 
geeft / bat betfeherip/ bat tot bep fdfp boïmahingc 
be hunflenaerP ban De j^eöetïanöcn niet genoeg ge? 
toeefï 3bn/ mart ook Dat mm Doo? ^taïicn cn f>pam 
jen opgefoebt beeft / öie met een obet een fiemmigc 
geefï ban goötloopbeit cn <6obtp-ïafietinge opgebïafen 
en aengefïehen 3ijnbe / einbdijh een beclöt mochten 
uitbjuhhen / ’t toeïh alle SalmoneulTen en Atreuffen 
ban be ouöc/ cn 4aotst3-ttcfto2mingni ban be ïïeufen 
aen gtontodijhbeit foube obettteffen. 3©ant bp ftact 
betbeben obet een iCöeattifdj fonbement / gegooten 
(gdijh bP toemt) tntgrtoonncn JPBetaï: onbet fijn 
boeten leggen niet alleen bic / be tocïhe bP / niet tegen 
fiaenöe bat fp fieb om ben fieninh toeï berbient ge? 
macht babben / öoo? cenbetfoeidijh fpectahd banbe 
öoobt aen öehant geholpen beeft / maetooh al’t gene 
ban ben «öödbom en gemeenen fianbt noch obetig 
tói ofgctoccfl ip: baet leggen utoe ïDapcnen bp / bic 
gbu tot biet toe om utoe bipïjdt te befdutmen / en be 
bpanben te betö?tjben / aenöe banöt gefdjaft hebt/ alle 
öoo? bc felbe boeten bermo?fdt/ betb?oohcnenbettre? 
bm; be fSequcficu tao?öen met afgehcctbe en öoobe 
ootenafgetoefen: met öetccbtetbanbt too2bcu bebe? 
roetten gcfiilt/ betoebe fjetfïclt / Dat ip / alïeb?pcte? 
öenen ban Stemmen/ JDetten/ Hant£-bcrgaöcnngcn 
cn ilabcn teojöni onöetgeb?uht: tetfïont ’t quaeöt 
berb?ijbenbe.i©o?gen-root hïaert benoemd op / ba*? 
ö?ijft alle fcbaödbhe öampen / op bat bet grap bet ©ee 
tod behorne / ba tip/ op bat na bcdnrjbingc ban ben 

bauto bep oBobbdijhen taoo?btp be Wntieb?ifi piaetp if/i» 
binöenmoge/ toaet bPftju DufftcteBebeï enJBolhen 
ban openbaer betbetf han uitfro?ten. ü©etbeflinhcc 
banbt fireht bP uiteen ©eip-roeöe / op bat men baet 
boo? betfiaen moge/ öatbpöoot fijnmogcntbdtban 
(Cribim ’t recht obcrïeben cn bocDt beeft: Met onbet 
ip ’toutaet banbc<Sobtonfetbaöeten/ ’t toeïh na be 
toijfeban ’trêlurhpfebpgdoobe (onfenttiumpbeetöet 
5bnöe ban bie natie afgehomen) ban een 23?anöt-of? 
fetbanbe tooht/ ’t tadhnit be toannebo?beden ban 
be gobtloofe^aufen/ papen enjBonnihhen tenïfe* 
md opbaert om 03aöep aengcficht te befmetten. ^ict 
baet Dat ip bet toilbe biet / ’t toeïh niet alleen b?eepïtjh 
ip / maet ooh todïufï en betmaeh febept in febdrn- 
fïuhhcn uit te toedien/ en bat u foobceï fpijt aenboct 
boo? be aengename hittdnige/ bie’t gebodt uit utoe 
ciïenbigbeöcm ’tJBdhe bupbanig srjtêe / toat recht / 
bib ih ti/ ’t3p<25obtïijh ofnicnfcbïrjh/ beeft bu ouge? 
feboffiett en ongefcbouöen gelaten * 2©ie ip ofonöec 
aïïeöe<ïBofccn (bat ih foesfp?eehenmach) ófouöetbe 
menfeben/ bie ietp han frggenbemtoe te behoor en/ 
na bat be fïrot ban öefet,lÊ)atet-podaïlepitigeftodgt 
beeft i Cteht bP niet tot aïïe gebuetige Mcnjtaacrheit 
en fcbuïbt / en bêtftodgt bp niet t’effenp alp met renen 
aeffrm fonbet önbstfebeit alle menfeben at gacöerdt 
öie in oufe cïbebrd?.nuen 3nn3a Mat ip bat? bet? 
fnijbt hP niet gdijh alp met een ttoce-fnrjbig ftoaett 
aïfc ficf om boot ’t tochomenöe op betetfrbapteboa? 
pen i alp ïjp tracht om n in ftiïhen fïanDt te latat / 
bat bp uitbet gdttoban bictprannieboo?fijnenaboï? 
getp een eeutoigc ïDcrU-ficbc ban i-obcrnen bebeftige > ' 
en met öieaïptnct ecu öutart Dcc? utoe gemeene toe? 
flemmingen getoijt/ bc toteebtljeit bct-ecre ? fBaec 
inDien ’tnoobt-ïot be langbttctigbeit ban befe flïjdm- 
fltthhcn een einbetoe ïeibt/ en niet toe ïactbat’tge* 
tocïbt langer tegeae / bat bp ban be oberige 23utgetp/ 
boo? <£3oötp buïpe / en be hofïen ban onp goebt 
cn bïoebt getröutodrjh behouben 3ijnbe / tt boot? 
namenthjh/ bie bc IBagifrractp-ampten bebienf/ 
oföe onbetfocndbhc gtamfebappenutoet tegen-psr? 
tpen boo?toetpc/ of ten minfien u om u faeh te be? 
pleiten bén 3©etïijhen geriebten onbettoo?pen late / 
cn met hem fdbe tot be flrnf ban eben gdijhe bet? 
gdöinge oba* baïp aff?o?te? <tcn toacrlrjh al boe toe! 
bet n / bie bet gemeene befie beftoooteu hebt / niet 
betaembe eenp Coe-ficnbetp ban bie bcttooefïinge te 
ton / ih ftoijge ban iBebc-babigap/ ©dperp/ en 
^ienaerp/ noebtanp / foo lang alp in be eetfïe be? 
toetten be faeh niet Maet bïeeh / en be tpcannie on? 
bet een gcöacntc ban op-toet ai ïictfetie te fïtaf? 
fen fcbuiïbe / ip ’et eenige febijn ban teöen getoeefï 
om utoe on-hunbe te ontfebnïöigcn. JlBact na bat 
bp / be fïof ban Hdjdïic (bie bP tot een p?etert ban 
fijn tprannhrcrcn geb?uiht beeft) ten einöe geb?aebt 
5ijnöe / fonba onöa-fdjciöt ban petfeenen / plaet? 
fen/ en fahen / aïïegdegentbebm bep ©söerlanötp alp 
berbeurt in öicnflbaedjcit trcht en tot eert roof macht/ 
en bat fonbet eenige pubïihatie ban bep fiomiihp 
toiï / met toat Ment foubt gbP bit honnen beMce? 
ben / alp bp faï fcbfjnen ’t fdbe boo? utoe toe-fïem? 
mingc gcöacn te bebben > op bat be booödijhé 
.üBeet-fpin baet niet onöet bit ftorrtfd betberge / en 
al bïiebenöe u befmette en bebiiege / foo fiaet'het in 
utoe macht/ bat gbp n ban alle fcbuïbt / baet meöe 
gbP moogtfdjijnen u brftoaett te hebben / öoo? me? 
öe-bedacbtigbeiöt aai öie feet groutodrjhe baöcn / 
fuibett / maet ooh bat gbp nae beuhregene nieutoe 
genabe / boo? ’t torhomenbe alle perijhd fcïjutat r 
alp gbp öoo? obergcblngc ban utoe ^teben / cn bef? 
ffeotinge ban ben tptan / onbet oufe befebetmiuge 
toiït aengenomert toefen / en biet naefï bét génlée? 
ne todbaten bep ©aöedanbtp betrachten, ’t JBeïh 
op bat gbp met te meer gcncgcntïjdt boen moogt / 
betmanen u bc erempden ban öebealijhfie^tebat/ 
Habenp/ üübieten/ en Dep felfp jBonöen / öie fou? 
bet efempeï (gdghgbp fiet) ’t joh afgetoo?pen/ en 
mgne ©lootcn en <6üatnifoenen ingettoirtefi hebben/ 
op bat ih baet met te inerrbet fehedjeit niodjte in top? 
heit frdïen: (fiet baet ih fla gcreebtmet toéï becfiéiie 
^ufiïiate boïïteten/ geenfïnp baet öiagenbe obet be 
bdcebinge ban be booigaenbéonbanhbaerbeit / op bat 
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1572. iTt ook niet bet panöt ban öc ïaetftc flacbt öe pïicïjt 
ban mijn getroutotgbdt boïöoe / Die ik ’t Baöerlanöt / 
öe Crfïanöen / en baoznamentïijk Die frijuïöig ben / 
ober öc todke mp be itoninit geeft geboden {jet JiBagi? 
fïtaeté-ampt / toaerban ik tot bier toe noit afgeöaukt 
ben / te bedienen:) befe erempeïen fcg ik / bemianen 
u ban utoc eeöt / dooi öe todke gïjp bpftmöetïïjk utoe 
SSurgcré / en fbmmige ooïi mp berpïicbt sijt. öe; 
in ijl ïjp noit geen IBanöaet ban mijne booifdjirben 
aföankinge bolgcnétefte Heetten getoont / nödj utet 
fjiec toe be'mcfcii beeft/ gcïpk bp bcïjooibe bcbinïjüt 
om de macht te gebruiken/ jnaer Daer etï tegen / Dooi 
öc becfïeröe toacgtni ban ’t ^pacnfe J£of / tet fpijt ban 
öe jjteöccïanörfche natie/ öcercetcn gemarkt en bet’; 
macht beeft: foo betracht/ macb ik n bidden/ met 
iuat grooter reent gïjp bien boïgen fuït / toien gïjp 
beugt bat ban ontrent ober fcé jaren foïemndij:» be 
foige ban fjrt geftede obet-seefdje iloninkïpe gebiedt 
acnbebcïcn ié / en toien gïjp toect bat bed treffelijke/ 
foo fijne aï^ fijner {unöernUfeerïbhbebenonbcr u be; 
fit/ en bat öeé feifé erfïijk recht té / be bzpbcit ban 
23?abant/ en ’t iBnrquifaet ban Hnttoerpcn te be? 
ftbermen: aïé bien 23arbarlfcben aenkomcïing / bie 
u aïé bpanöen uieté oücng {act. soa ié ban nicté 
tneer te boen / ban bat ghp bien bertopf ben Sardana 
palus, bicutozecoen Phaiuris, bien tpran/ biegeïtjhe* 
lijk bp <6oöt en be menftben berfjaet ié; ja bie ober 
ïang . (op bat gbp niet bjeefen moogt) booi be ïüeifér? 
lijke BLanbt-raeöt niet aïïtr fiemmen ober een bomen; 
be decreten bcrooiöccït ié / bedaet. «Die echter noit 
ouer iemanöt icté beeft bermogt te boen/ öanaïïecn 
ober Die/ öc toeïke be oneenigbeit berftoakt/ of bie 
gcujiïlig 5ijn öooft ten beften gegeben beeft, «Sm op 

. bat bp ook einöeïïjk te fekeröer onber fijn noobt-ïot 
ïnadjte beftoijkeu / foo merkt / mettoatöuïïigbciten 
tafernpe ÖP doen befeten gcteccft ié / aïé ïj» fcïfé öe 
öienacré ofuittoctkcréban öe begane neöedagen / in 
be macijinen ban fijne pgningen/ (’t todk men noit 
leeft bat oit (Cpran gebaen beeft) ingcfldatert.cn tot 
bcözoeföe ejeempden geboaöt ïjceft. iemanöt / bic 
öee tprannen.aerdt ben UI ban ttorjfden / aïé of bu 
niet aen n aïïc öefdbe uitkotnft toebedacljt beeft / ten 
fp gbp lieber toiït Dooi be aengebodene ïfcüïgfle gde; 

, gentljeit geftuïïig beboiïöcn tucrben / ban met öc groot; 
fïebaraicïiïiigbeit bergacn. <DbP fïet Ijoc fefter Ijpié/ 
cnljoebP op gantftb geen brachten fieunt/ bie booi 
eenige iueinige ^teöen befllroft bebbenbr Meiiié 
ftögertjeéban §nap-bancn/ ficbfcïbe in öelueïïufiai 
en bermaebiijbbcöcu tot aen ben baié toe bergraben 
beeft/ en op geenc goeöe raeöt begeert tot betetfebap 
te bonten. i.)p beeft bid genoeg booificn / toat banb 
bP bdjaïen fouöe met nienlne Croupeh te bjerben / 00b 
(elf? niet bie groote buiten/ öie bP foo uit iboe goede; 
ten / aié uit onfc beroobingc ban ober ïang bergabert 
beeft / aïé hu öe jfSimtoegifcbc benöen fcbaubeïijbaf; 
öanbte; öc ^cröcnbctgftbc fonöcr foïönr te betaïen re; 
öueecröe; en öe ^uitfc bcrticnöe / onder bebjrïïte boe 
ebde / bciacrbe / en in aïictbauöe jiBiïitairc bebienitt; 
gen grocffcnöc mtodbetöicnöe^bcrfren / bie met fo; 
ïeinnecïe .jdafpooiten begaeft tot rtienbjc beneficiën be; 
roepen tuaren / bP onthooft / opgebangeii / en gebie; 
renbedt beeft/ beeft gebed ^lïitétanöt gcbcoit/ en 
fal bier naefl beter op bacr boebe töefen. IBat öe 
^>paenfebe fccourfTcn aengaet / bef todberé pbcïc / op 
bat tb niet fegge / beïaecbebjbe fcbpTi bpöibiniïéber; 
fpicit; bic nièutue creatuer / enfpjidt ban öc 3'ooöt; 
fcbcongcïoobigbeit/ (öc toefhe ecn bcimeujbe ooifaeb 
ban fijn baettegcaé onéié) beeft meer bpanöeuöaer 
ginöer ouder öe oprechte gefladjten ban ben onöen 
^paenfcbeu^öd achter gelaten/ban bP biet ofgebon; 
Den of gemaebt beeft. ’tïBeïï* 00b be reben grtuecfï 
ié / ioaer om geen biöome ^sOibaet Die armabc / bic 
ben betooberben tioninb tegeipé öe loiï ban öe tto'; 
ninbïijbe j^imé afgeperftié / ‘beeft ipiïïen boïgen / foo 
bat bP in ^panjcn fribe geen Krmcc beeft bonnen toet 
ben/ booi enaïeerbatbp bpbebreacbtfiellcrrbngeu 
ban eenige 'SJifricafnfdje fiaben / bie in eenige mamcrc 
bcrni’ubte <6uarntfocnen ban griften / be podicen 
SlomOaröpe/ op hoop banCofonienbafi baer inoné 
Baött'ïanöt te planten / bngeboegt beeft -, bn öe bjcïhe 
m ’t marebeeten nodj gehoincn ié / öiebUitnifft-boop 
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ban ^aboprré / JBaïrti / en bie ban ’t gebergte 1ï; 
peé / De ludlic onöcr öe fcïföe Daenddé een mtïjeem; 
fdje uaem niet be Sarbarifdjc tad beinfenbe utoe om 
noofdbeit öifitoiïé beöioogen beeft, ^toot ban uit / ja 
tucht, met cenftenimigcn aenbaï tot bet recht bange> 
liftte bcrgdbmgc bat mqnfler / bef ludh foo bp be 
iapanjaeröeé / aïé Italianen rndDmtfeberé berïjaet 
ié; .fïet toe Dat u biefcbdïn Der febdmeft/ Öie met öe 
tnnuipben beide ban .fteöcr- m taoogöuitédandt op? 
gebïaftn ié/ niet ontfnappe/ ift meen bat Crtiginad 
ban öe .uiterfie tuiceötbeit,/ bie foo ïang öc jèooiten / 
i^abeiié/ ja aïïe ftraten ban irtpe beerïijhfir Steden 
met be öóobe ïiebamen ban utue 23urgeré berontrei? 
nigtbeeft / bie geen gefïacïjt I „noch oubirdoni/ noch 
rranöc grfpaert/ bie ’t ïeben öct Bip-gcbooine me»; 
fcïjeii meer aïé Dcc gefiaeïjt / Die m alle ïjüifen den 
ftant ban toeefen en bcfcbulöigbe / curai'ADhigeboert/ 
bie ber gcfïadjten ïiebamen aïé of op ’t ïSaöt gdett / of 
bcrboöen tot begraffeniTc op te foeïten / of fehctïtjïi 
ban alle %yït-fiatie en pubïijiie routu ititgcfiotcn beeft, 
^acr en tegen faï ih u noit berïaten / dien gbp het öat 
aïrecöe foo beire gchomen ié / öat aïé bP trachten faï 
booi öe ^re te ontbïudjteii/ ïjn fleïj dooi mijnBïoo; 
ten omdngeït bebinöcn faï: inöicn bP Bianhrtjïi in 
bet oog beeft/ ofmoetbptegen öebeftttihgenbanöe 
fierhfle ^teöen aenïoopen : rnaer inöicn bP öooi öe 
feïbc teeg teruggaet/ öoo.i öe todhe bp gchomen ié / 
foo ftï ijp öaer mijn ïeger tegen hem binöen. <6eeft ü 
einödijït acn öc Bipïjcit toeöctobcr; öcbipbeitaen öc 
fïepubïtjïi; en De iieptiWijh / met baer oiiöefteut ber? 
ciert/ en ban öie öiocfbeit bcrïofi/ aen ben iïoninh; 
öe bjeïhe iubien bp noit abfent gelneeft / en ’t recht ber 
Boïhrreti booi be’Baé-pöoit ban onfc dBeörputceröe 
gebouöcn baööc (bctbjeïïtïjp öooi öe ontroutoigbeit 
ban öc Oucbt-gcbcré niet beeft bermogt te boen) foo 
fouöen top noit tot öiebernieïingc ban aïïc onfc goeöe? 
ren geïipmen 3ijn, Cn naöemad geen auöer miööcï 
öoo,i u ié/ om Poeder om in u boortgc goede fianbtto 
gerahen / ban öat Dooi öe IBapencn getodt met gc? 
bieïtafgeöiebcn toeröe / op bat niemanöt öe reöcn ban 
onfc raeöt onbehentsp/ foo roep ih d5oöt aïmadjtig / 
öie mijn aenïeiöer inöeferecbtbaeröige tiefdjcmiinge 
ié/ tot getuige / öatihöefc en geenc andere reöcn bdn 
öef'en ©odogbeObe. 

^5at bdjouöcné öc Bdajefeeit ban ben doniuïi / aïïc 
decreten / booi öe tocïïïc be confdentien en ïBettnj ge? 
todbt aen gebaen Uïciiöt/ bernjetigt tectbcn/ en öat 
cïït een öie ’t gdieft öe biphcit beube öe leer ban De Jdio? 
pbeten/ ban Cïiufhïs eii öc “ilpofteïen aentenemm/ 
en öat boïgené ^tcrcmpcï bande föcrïïen/ öie tot bier 
toe öefeïbe gtimnnen: en öe geenen / üie’t feïbc tod* 
geren te Doen/ (inötcnfe geruft toefenbJïÏÏen/ cnbc? 
toouen Dat fp foo getoeeft sijn) nioiTCHfouöerbrrön? 
gdijM te tortöcH / binme goederen bjpeïijït gebimhen 
en genieten. , 

É^at öe nacmbaJtöe3nQbïfitie.boouiecutoiguitgc? 
beegt toeröe. 

ïDat be boomemeré ban öe ^opïjiften / f3röd- 
momiiïïen/ en öiemctbunbtrftooorei^ijn/ in toom 
gebonden toerden. 

«Dat te uit öe lïrpubïijïï geftoeten toerden / öe toeïïïc 
boïgetié be IBetten geen pïaeté baet in hebben moeten/ 
bed mn / bat fe met IBapeucn be 3idcu öcr eenbouöi? 
gen bcrönthUcn. 

<Dat ben beroofben bnn huifen / goederen / erftijbe 
befittiiigcn / goeöe nacm / bipheöen / piibilegien/ toet? 
ten / toacr booi öe Binbeit bdjouöm toerbt/ toeber 
gegeben toerberi. 

%at öe regeeringe ban öe Wepubïfjïïe / boïgené öe 
toijfe onfer Booi-ouörré / m öepiobin«aïe Baden ber? 
hanöeïttocröcn. 

<Dat öe facit beboore aen Den donir.ïï fdbe/ raöe 
Staten /. öie in cciï iebei* piabiude ba*ïïoorcii toerbnt/ 
en toeröe niet bcimdijh géöieben dooi /Bannen bic 
boen gdbt gdjuert / en booi De reft Vneuiöt jijti / Dooi 
ber tedïïer ontroiitoigljeit en roojaebtigbeit men in öie 
cïïfitbigbeben berbaïïcii ié. 

vBat öie uit öe iBagiftraet / .ïfBiïitie / en Piobinne 
fuïïcn gefet toerben / tegen bc tocïüe öe rechten ber 
Biobincicn enöeberbonben ber jduucen/ bie te bul' 
btgen 5ön / ftrtjöen. ■■ 
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if/i <&at bic feïbe / Die fonbrr eenige getuigmiffe De£ Ito 
ntnfelnhen toffé Defe Dingen De BcDecIanDcr^ ontao 
menjjeeft/ bosuccbtgeflcïttocrDc/ op Dat bp binnen 
onfe geenfen boïgcn£ De beftooome toetten en j^eDcc* 
ianDtfc hofïuimm fijne faefc bepleite / cehenfetjap ban 
fijn DaDcn gebe/ en De lutïtomfïe ban’tgeneïjt bet? 
toacïjte. 

jBacr/ Dctoijï ïjn ban fijn piopoofï niet faï af toij&en/ 
ten fn ïjp ’t genie ïjg nu bouDt gelijk afé afgcfeïjaften 
ber-ouDt / tot utoe üitetfie mine OefjouDe: foo bef toect 
iït en biDt u noeïj cenmaeï Doof mijne en utoe getcon* 
toigf)eit / Die top Dooj eeDt-ftoéeringe onb ïicffïe Ba^ 
DccïanDt fclfjuïDig 3ijn/ Dat gïjp’t genie gfjpniettoiït 
berïoocen ïjebben / met mp bcrlofi / u toe-eigent en 
bejcfjermt. ^fnDien gïjp ’tniet Doet / foo p^otefieenït 
op De folemnecifïe toijfc / aï£ mogritjft is / Dat ift buiten 
fcbuïDt toefen faï / als’er iets1 fïcaffcrj? faï acn De ïjanDt 
genomen tocrDen. JBaec inDicn gijn mijne bermamm 
ge tot een gort boot-tehen amneemt / (toaet toe iït u 
geïuïi en 3egm toerifcljc /) foo bomt en f toccit getcou? 
toigfjeit eerfï acn Cb#u£ Dm eentgfien <8oDt / onfen 
gangmaker/ Daerna aen Den ïionMt betufienDeop 
De beftooome toetten / eüiDeïijtt ooit am mp / aïs een 
patroon Dc£ ©aDct’ïanbts en boojfïatiDec Det bjpfjeit. 
«Petoeïïie niDien gïjp in fchecïjeit fMïm / m mijne fycb 
pet'.$ / om De bicbc foo toeï ban De Religie / aï£ ooft Der 
toetten / en oojDeeïen / fonDer cmïgen fianDt ongeïijft 

Byvoegfel van Authent. Stukken, 
omme defe Hiftorie en befchrijvinge, met verbant te leien, 
en tegens alle lafteraers en benyders te verantwoorden. En 
dat doende , fait den Autheur oorfake geven , om noch 
andere meerdere faken voor handen te nemen, en acn den dag 
te brengen, tot vermeerderingen van Godes eere, en voorde- 
ringe van onfen bedrukten Vaderlande. Vaertwel. Gefchre- 
ven uit Antwerpen, den zó.dag van Odober, indenjare 

i ƒ81. 

Waerachtige befchryvinge van dqjDeftru&ie gefchiedt 
binnen der Stadt Mechelen, ged^n by den Spaigniaer¬ 
den, in den jare 1572. 

A Cngefien Dat beeï mmfeïjm berfcïjeiDeïijïtenfom 
n Det berfïant fpjeftm en oojDeeïm / ban De alteratie 
en beranDeringe / Die binnen Der ^taDt lEecïjcïen toe* 
gekomen is/ in Den lomere ban Den jare 1571. <£n 
ooit ban De grootc tprannie m ongefjoojDe to^eetïjeit 
ban De ^paigniaecDm Dacr naer geboïgt / foo blijft 
Daer af De toaerïjeit in ttoijffcïinge enonfteftmt/ tot 
grooten berDitctc en DeDjocffmifle ban Den goeDenen 
ontfeïjuïDigen. ^aeromme ïjtbbm top tot noeïj toe 
aïtijDtS gedoopt/ Dat’er iemanDt bomen fonDe/ Die 
Daa* af De toaerïjeit opentïrjhen berftïaren / ontDcftften 
en in ’t ïicïjt bjingen fouDe: IBaer fimDe Dat ïjem nies 
manDt gebooiDat ai ïjeeft fuïbS te Doen/ foo ïjebben 
top beflaen De oo?fafte ban De boojfcïj^cbcn becanDerins 
ge en tprannie/ te berïjaïcn/ bertoonen/ enbefcïjjijs 

« *»• * 
toetm en oojDeeïen / Deur toicnS fcïjuïDtDe boo?fcïj?es 
bai beranDeringe en tprannie gcfrïjicDt en opgefïaen 
50»- 

3in Dm eerflai/ aïfoo cm <£5ecfteïtjft perfonnaige ban 
grooten geïoobe in ’tï^of/ mogrijjïicn Dmr boobaers 
Dpe en eergierigïjeit / geDjebcn toas / foo beeft ïjpïjem 
bèrboicDert / Den ÜacDt ban ^paignien (Diebmimet 
tm mantel ban Dm Uoninit ban ^paigmcn toaSDefes 
henDe) te raDen m pafuaDeam in De ILanben ban 
ïjatoaerts ober / te bjingen m introDucerm De «^paens 
jcïje Slnquifitie / metemige nimtoe 23ifTcïjoppm ban 
fijnDafactie (Die aïDaa oempeamen incojporeaen 
fouDm/ aïïe De rijftfie ?tbDpcn) omme aïfoo Defeïbe 
Snquifitie baa te bebefiigen / m Dom onöaïjouDen: 
boojtoaer eigen en bequamen miDDeïe / om ïjem feïben 
groot te maben at berljeffen boben aïïm pintenen 
groote Heaen ban Dm boo^feïjjcbat j&cDerïanDat. 

I^aer toant Defe groote nieutoigïjeit / ïjaa fire&j 
ïtmDetoaS nietaïïeene tegenS m inp?ejuDitieban De 
notoire en opmbare ^^ibilegim ban De feïbe 3IanDm / 
ntaer ooïi meDe rot Ijaer-ïieDer geïjeeïe mine en bas 
Daffeniffe/ foo hebben De Ifeeren ÜiDDaen ban Da 
OiDene / enDe^Statm bau De boojfcïjjebm HanDm / 
bp ïjenr-ïieDer <6eDeputeerDe/ ’t feïbe am fijne.ïIBas 
jefieit in ^paignim / te meer fionDm Dom batoonm 
m ooït biDDm; ^at fijne beliefte fonDe toefen Daa ins 
ne te boo?fime tot toeïbaren m rufie ban De feïbe llans 
Den. .ïlaer Daaoppe geen aaifcïjon nmienDe/ ïjeeft 
emteïijft Deur perfnafie/ en infiigatie ban Dm boo^ 
noemben 'öeefteïijïien pafoon ai ÜaeDt ban^paigs 
niai/ niet aïïem berbooDat / emigfinS te moDaeam 
De pabïiatm op ’t fiuft ban De Religie gemaeht / maa 
ooft apjefTeïijb getoiït en beboïm / Dat foo toeï De boots 
frijteben Sfnquifitie/ aïS De feïbe Pabïiaten/ inalïe 
fïraffe en rigueur onDaöouDm m ge-ejremteert fous 
DentoojDen. 

^etoeïïte beeïe ^eamenCDcï-ïniDenbanDeboo?s 
fcïjjeben lanDm bafiaenDe/ enooït btcefenDeDatDe 
f toarigljeDen m inconbmientcn / Daa af De bcatfcïj?es 
bm^ïafütatm aïreeDe oba emige jaren (obamiDtS 
ïjacr groote ftraffjeit) oojfaïte getoeefi ïjaDDm/ nia 
aïïeme en fouDm bommïjaer te bameaDam/ maa 
Dat ooït einteïijïtm Daa nite/ eene generale baoate 
en baanDeringe fouDe mogaiboïgm/ ïjebben am De 
Hectoginne ban Parma aïs Doen Ucgmte ban De boots 
fcïjjeben XanOen / feha ïjeuc-IieDa tlequcfic geptes 
fenteeit. 23iDDmDe ïjare Xïteje/ op aïS goeDe o?Des 
nc te toiïïm fieïïm / en foo ïjaefi aïS pet mogeïijït fouDe 
toefen/ am fijneIBajefïeit in ^paignim/ eenena5 
P?efTm m eigenen boDe tefenDm; «©mmcDerfeïber/ 
ban ïjm-lieDm toegen ootmoeDeïijftm te biDDm/ Dat 
ïjet fijne IBajefieit beïiebm fouDe te toiïïm bafïaai 

tot 

Dan eerfi te batoaeïjtm ïjebt / Dat boot aï na Deber 
foeninge <6oDeS/ De ïjafteïïingc DeS lloninlis in fijn 
magt / bafi-fieïïinge ban De ruft Da Ücpubïijft / gïjp 
utoetioap-IjanDeï met b?pe af- en toc-boa Doo? ^uitfs 
ïanbt/ CngeïanDt/ ©tanïtrp/ JBooïen / Detoeïïte u 
met een ontoaaDeerïijtte onreeïjtbaerDige fcïjaDeboot 
aïïeutoefaïten / Dimonmcufeïjeïijlien bertooefieront; 
troïtïtmbeeft/ toeDer ïtrijgen/ en buiten aïïe getoeït 
ban bertimingm/ pïunDaingm / Dienfi-baerbeDen/ 
oeffenm fuït. ^oo beeï ïjcb iït u/ DienocbonDerbet 
getoeïDt ban Dm tpran 3ijt / te booDtfcbappcn gebaDt / 
op Datin’ttoeïtomenDe niemantS bartneïtïtigjjeit fieb 
ontfcbuïDige Doo? ptetatban onïtunDe. <6cgebmDm 
i<J.3Iunii7 1572. 

In’c VI. Boek, pag. 599. Iin. 23. (290.) Na de woor¬ 

den den 4. dag Odtobris, 1572. by te voegen. 

Naer ontrent 9 jaren daer na, toen de tijden veran¬ 
dert waren, heeft men feker fchrift in druk uitge¬ 
geven, tot verdediging der Mechelaers, ’twelk al¬ 
dus luidde: 

HHtorie Waerachtige Hiftorie , en getrouwe Befchryvinge van 
van de ver- aiteratje en veranderinge, gefchiedt in de Stadt 

Mechelen , en ook van de groote Tyrannie , en on¬ 
gehoorde wreedtheit van de Spaigniaerden, daer- 
nagevolgt, indenjare 1572. Joan. 7. Oordeelt 
met een Rechtveerdig Oordeel. Gedrukt tot Meche¬ 
len. 

Tot ten goet willigen Lefèr. 

andering 
tot Mcchc- 
lcn ge¬ 
fchiedt , en 
de tyranny 
en wieedt- 
heit der 
Spanjaer- 
den daer- 

in dcn'jwe P\ En goeden yver, en liefde, die ik altijts gehadt hebbe, en 
i ƒ / 2. ^ noch hebbe tot die eere Godes, en welvaert van onfen be¬ 

drukten Vaderlande, Beminde Lefer, heeft my gedreven en 
beweegt, defe korte Hillorie en befchryvinge (die tot noch 
toe om merkelijke redenen achter gehouden, en nu onlangs 
eerft tot mijne handen gekomen is) met vlijt en aendachtig- 
heit te deur-lefen , en (bevindende die mette waerheit over 
een te komen) in bet licht te brengen. Want daer infullen 
alle goede en vroomc Patriotten ofte Landt-faten (als in eenen 
Spiegel) lichtelijkkonnenfien, en verfekertwefen,dat men 
den Spaigniaerden, noch heur-lieder aenhangeren, onfc vyan- 
den, geeniïns en fal gelooven, maer vroomelijk weder ft aen, 
aenhangende en altijdtsgctrou blijvende den Generalen Sta¬ 
ten van de Geünieerde Nederlanden die onfe arme Vader- 
landt, by alle middelen vooritaen, en arbeiden, om het fel- 
ve van de Spaenfchc en malkontentfche Tyrannie te verlofien. 
En infonderheit fullen alle Godtfalige, daer in merken en fewaerlchouwet wefen, hoe wonderbacrlijk dat onfen berm- 

ertigen Godt, en Hemelfchen Vader, mette Stadt Meche¬ 
len gehandelt , en die ( naer veele benautheden ) uit die 
handen van onfe vyanden verloft heeft: plantende daer inne, 
alleene de ware Religie, en oprechte Godes-dienft. Hem zy 
dacr af lof, prijs, en eere in der eeuwigheit. Biddende daer- 



Tot de Hiftorie P. van Bor. 
i f72* ^ haffatie en aboïitie ban be bco2fcïjjebcn Snqui 

fitie cn ©lalihaten/ en andere te maïïen / bp abbi# 
en confent ban be generale Staten bet boojfdjiè# 
ben Hanbat / bare toe toettdijft berfaemt en berga# 
bat toefatde. 25ibdcndc ooft Ijactder boo|fcïj?eben %b 
tc$t / binnen middelen ti|be / fijne JBajcfïeit tot heur- 
ïiedcr berfoefc foube bafïaen / en baer óp naet fijn goc# 
be gdieftc dtfponecrat / op be boopioeinbc tnconbc# 
nienten enftoarigheden tetoiïïen boojfien bpcaicgc# 
neraïe furceancie / foo toe! ban be boojfcide ^nquifïtie/ 
aï# ban aïïen erccutini banbe boojfgfaeben iïïalifca# 
ten/ tottectijdtoitoijlcn bat fijne j*Bajcfrcitander# 
baet inneboojfien en geo’bonneat foube hebben. 

JDdfcefiequcfic/ heeft fjaer 5ïïte3C/ naet bat fpftct 
mlfjouben ban dia* bctfiacn fjabbe / aen fijne Ifeaje# 
fieit in &paignien gefonben / betroutoende bat die 
boojgcnoetnbe petten en Cdeï-ïuiben te bjeben fou# 
ben toefen / bimïcn middelen trjöe bat men fijne Hint' 
tooo?be toa# bettoacljtmbe / bat befeïbe ïjace Hltejc 
foubc codotmanrie fidïcn/ batfootoeï bpde^nquifi# 
teut# / aï# Officier# refpectibdijft / aengaenbe Ijaer- 
ïieber lafien / mct bifaettc ai manirdpljrit foube ge 
piocedeert tooiden / fulli# bat men egeene oojfafte en 
fonde Rebben / ban ïjem / die# - aengaendc / te be# 
hïagen. 

.ïlemaet bic ban ben ©aedt ban ^paignien / bie 
boojfdjicben ©cqucfïc / nanrïjent-ïiebet goet bnnfmi 
berfïaende en nitctpicteeraide / en doefjten geen binft 
min/ ban ben boojfcfjjcbcn petten cn <öbri-ïuiben/ 
be mne-fjoubm ban bet feïbet tcaccojdeeren en toe te 
ïaten: genmilt fn-ïuiöcn met ten booifcfjieben <6ec# 
fteïijften petfoon / fijne JBajefieit geperf uadcert en gc- 
infiigeert hadden / be üoo jfcljieben 3fnquifitic en paft# 
baten rigotcufriijïi te boen onderhouden en crcaitcc# 
ren. <£n baet omme hebben fp / bet feïbet fijnber J©a# 
jefieit ooft geraden / op be booifcfjiebcn ©equefïe / 
egeene feftet noefj abfoïute Hnttoooide te neben / maet 
ben boojfcfpcben petten en ^beï-ïiuben te onbnrhou# 
ben / onbet fjoope“ ban ïjet effect bet feïbet te bet# 
ïtrtjgen. 

en fjebben booft# meet ooft/ acnljenre^ütese ge# 
fcfjieben bat fijne jlïèajefieit baet oppe niet en fonbc 
hebben bonnen Hnttoooiben noch ©efoïbcercn / boo? 
be boemfie ban ben Xltëarqui# ban 23ergcn I cn ben 
23aendec-ïjeere ban XXtontignn / bie bp be fclbe ïjatc 
^Uteje / aen fijne «ïBajcfieit gefonben toaten/ en bat 
baet omme aï geïjeeïijh be ppncipaïe fabe/ totlfjenr- 
iiebet tefoïutie / opgeljouben en ba-ïeit toaê. jfjarr 
aïïe bitte frfjgnt gttoeefi teïjebbeneeenen baïfcjfjenen 
bebpegïtjbcn bonbt ban ben ^paigniaetben / bïebaet 
uit ootfabe meinben gebonben te ïjebbene / omme af# 
footebomraene totten <6oubetnementc ban bebooi# 
fcïj^eben Xlanbnt: toaet toe fp-ïiebenban obet beeïe 
jaten/ gefjaebt cn gcafpitcert fjabben / gcïijbfp-ïieben 
het feïbe naetbetfjanbt mettec baebt toeï betoont en be# 
toefen hebben. 

©anfjettoelïte/ haetUlïteje ooft geen ftïcine fcfjuïbt 
en hceff / om bied toiïïe bat fu met ten Kaebt ban 
^paignien heimefijh berfiant fjabbe/ en ben fcïfbcn 
aïfebingen in ’t quaetfie obet frfjteef / niet tegenfiaen# 
be en conttatie bet betïtïatinge / bp be feïbe fjatc %b 
te5e/ ben boonioemben ^eerenen<èbeï-ïuibcntcboo# 
ren gebacn / afê bat fp gebcïibeteett toad / bp fijne 
JiBajcfieit te boen aïïe goebc bienfien / bie fp abbifeeten 
foube te mogen dienen ommebefelbe JBajcffeittein# 
Mineeten / om tot ïjet betfoeft ban be boojfcljieben 
f^eeten en ^öeï-ïttiben te conbefrenbeeren. ^aertoe 
fommige ban haten tiabe (om haer-ïiebct eigen bate) 
haet goebc fjnïpe gebaat / en in albetmanierenïjaer 
petfonnagie gefpeeït fjebben. 

<Ön aengefien bat men nn afbud ban ben eenen tijbt 
totten anbeten uitfieïbe en biffeteerbe / op be booj# 
fcfjiebm Öequefte abfoïute anttooojbe ai tcfofutie te 
geben / foo hcbbai beeïe ban ben gemeinen boïlfte in be 
boojfetbe 3lanbai / binnen mibbeïen tijbe / baet uit 
ooifahe genomen / op beeïe pïaetfen mettet baet te 
bjengen en intcobuceeten bepebihanttn baube<25e# 
teftijmeetbe Öcïigie / ïjtbbcnbe bie pebiïïanten en 
jXSinifletd ban be feïbe tüeïigie/ aïbaetgeïeertenge# 
mebiht / ’t geenc bat noit te booten in be boojfdpeben 
Man ben/ in ’t openbaet geïjoojt toad/ hebben baet 
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en bobai fbo tod in fommige loipen / aBooïïtnber* 
fcheibai sèteben / nteutoe /€empd£ opgetecht en 
gebont. 

€n aïfoo bic booifcfjicbcn pebiTiatien ooft onttent 
.ïBechcïcn gcbacn/ en aïbact in fommige feerfcen cn 
dfoofïerd bebecïbaigebjoofini toaten/ fbo hebbende 
XBet-ïjouba-d binnen lEccijrtcn / öe fdbc aïbaet ai 
baet onttent / hojtd baet naa* toéber omme boen re# 
fraureeren en tepatceten tot gemeinen hofie ban be 
boojfcidc ;^tabt. 

<!^m alle toeïïïc boo?fch?cbai aïtaratien enbctanbe# 
ringen / binnen .ïlfêecijeïen te boen ceflccren / ftiïïen 
ai ophouden / fbo heeft totjlai öc 05?abe ban ï^cog- 
firaten / bp fjaetbet ^Ïte3e/ aïbaet <6ouberncur/ ge# 
ojöonueeit / cn fondcrïaige gecommitteett jijnbe / 
openbactïijït boen piibliccercn/ bat be feïbe fjaet ^l# 
teje/ bp ben Öacdt en abbijfe ban be <*5oirtm'neurd 
banbeboo?fcïj?ebai3lanbcn/ metten ïleaeii/ ïïiöbe# 
ten ban be ©jbene neffaid ïjacr toefenbe / confcnteet# 
be ai toeïiet eenai iegdjjhen / top en b?anh totter 
boojfeibet pebiïïatien te gaen / at bat ter pïaetfen 
baer men be felfbc aïdnoclj gebacn habbe/ met bet# 
bobt ban iemanben in ’tgaen oft hommen te mogen 
hinderen oft beïettai/ en toapenen te blagen/ noch 
ooft fcïjandaïe te boen eenige Üeïigieufe / oft <6eefie# 
ïijïïe petfoonen / noch bienaten ban bet 3;uflicien te 
misdoen / oft Ucrhai / lifoofletd / oft 25eelden te 
bjeehen. 

X,fföaec ïjare ^Cïte^e binnen nïïbbeïentijbe/ ïjaetge# 
toapent en ïiictjgs-bolfi aengaiomen hebbaibe / at 
heeft niet aïïeene bie boo;fcïj?eben nicutoe Ccinpdd 
boen af bjeeïïen ctt rafter en / maet ooït be booifcïjic# 
ben Pebiïïanten fiooten en beletten / en be bbojge# 
noemde pcbiiiantcn ban be 43eccfo2mcctbe ïtdigie / 
aï omme boen berboïgen en berjagen/ ïjcbbenbe betfla# 
genen betfttoit/ begeenebie (om be feïbe te befcher- 
men) fjctt-ïtebcn onbet bïiegenbc ©eubeïen te bdbc ge# 
toojpen ïjabdai/ en fommige ban heut-ïiebet hoofden 
gehangen / cn ooft rnebe ftoaecïrjhen gefitaft be geene 
die de booifeiöe betanbetingen boojt gefidt hadden. 
<Ön ïjceft boo2td haetbebboitgebaen/ ommebebooj# 
fetbe Handen toebet m tufte te biengen en ftcïïcn / tot 
grooter bïijdtfchap en goeden contcntcmatte ban de 
Itomanificn. 

tfèemaer ben ©achtban ^paignen baer mede niet 
te bjeben / noch gc-appaifeert pijnde / heeft Jjaetber 
?tïtc5e ban haet <6oubememcntgefet/ cn beï|ertoge 
ban Hïbe metbijfoftfes duifent ^paengtaetöen m de 
bootgeuoembe Handen gefonben / om aïbaet het <*Boti# 
bethement te acnbeetden j en aïïe dingen mate uitet# 
fie fttaf heit uit te rechten en ejtecuteeren / tedjts en 
geïijh oft haet boojfchjeben^lïteje in het booifchjeben 
<6oubetnement/ ïjarr quaïjjhengequeten/ en haet beb# 
boir niet tojeebt gaioeg gebacn en habbe. Ooh redjtd 
oft aïïe be boojfdjjeben Handen tegen^ fijne jl^ajefieic 
opftonben at tebeïlig toaten/ hoe toeï ben ©aebt cn 
ïjet adbijd ban be fommige gedroeg bat fijne XIBaje# 
fieit feïbe Ijettoartts ober hornat foube / omme be booj# 
fade betanbetingen ( indien ’t ban noode habbe ge# 
toeefï) tefiiïïen. 

<6n be booigenoembe Xjertogc ban 3tïbe (onder het 
fdjijnfeï ban buendtfrhap) onttent de f rontieren ban 
pabont gdiomrn pijnde / foo jijn bed pincca at 
Xfceren ban den Hande / hem te gemotte gcrebai / om 
hem te faïueeren en congratuïceren / hem ban baer 
boo2tö betfeïfchappende tot 23pieffde toe. ^lïtoaer 
geajtibeett cn gehomen pijnde / heefthojts baer naet/ 
beuc fijne tprannie at tojeebthat in de boojfchjebat 
Handen een^roote nieutoigheit gebiagt / en de feïbe 
toebo:ingrootcberoerte eneïïendigheitgefidt/ toant 
ïjn heeft terfiont berfcheiden Steden met ^paenfdje 
Soldaten grooteïijhs bef toaert en gequeït. (©oh heeft 
hp eaien niattoat ©aebt gemaeïït en geoidonncert / 
foo toeï ban ©temdcïingen / aïs 3nïandtfcïje/ dichP 
toifïe ben boojfcljjcbcn <0ecfidpai petfoon/ en de» 
fijnen / goede jonfïe te djagen. <0ebende ben fetben 
fupperioriteit en hoogheit boben aïïe andere ©aben. 

23oben dien / foo heeft hp eenige petten ban ber 
(©jöene met dibecfcïje Cbeï-Iuiden fchandcïijhai boen 
bangen / en bu ben boojfdjjeben ©aebt (die bp hem 
gefubddegueert toa#) ter doodt doen bertorjfen/ met 
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1572. confifcafcic ban |euv-ïicöet gacben/ fotibeuïjen-ïicttcn 
' eenige afÜfïmtic ban Baöe toe te laten. €n fommige 

©«neen 7 kreten / en <£bd-ïuiben / bic ïjntoct en geeft 
bonnen bdknnmeii oft geitnjgen / fjeeft Ï)P bp ben 
Biocureur <6entrad ban Den feïben wabe/ Dom bet? 
baVbaerbcn/ ni bn continuatie bannen/ ooïtconfto 
catie ban ïjeiit-ïicöer gacben / aïïe ’t fdbe niet aïïee* 
ne tegenj» De notoice^nbiïcgien ban öe tiibbera ban 
be vakbene / moer ooit raebe ban be boo?fctjïebcn 
Kankn. ^ . , . . 

Snëgdijï^ fjp fjeeft tegen£ be feïbe $?ibiïcgienban 
bc Hanben / bn ben boomoemöcn Bjocurcuc <6cne* 
raeï booï ben bdajfdj’eben üacöt / uit alle quarfieren / 
bom Bctbag-buctbeh bede ïicDeti ban biberfcïje quaïu 
teiten / en tegen$ ïjcn-ïieben refpectibdjjït Doen pjoce# 
beet en nacr fnn goetbunïïen. <Stofiibe aï omme ban* 
gen / en fanber genabe gangen / tooigen / en inoojben/ 
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jfr-ï ge-oraipeeit en aenaefïagen be goebenban fjeur- 
iiêöa* tkiïê-bïQUluen en binberen / fonber öc Senten 
oft ïafïen jfaenbe foo tod on be fdbe geocctipea'be / afë 
greor.fi fquixtbe gocöm te boïöocn/ cftbetaïni/ met 
nieet<èeefïeïïjitepafoontn (foo men bic noemt) ïöe* 
butoen ot IBccfcn / ban antscee. 

jiBaer toant nu fommige finten / ïfcercn / en 
€kï-ïuiben / bnömbatmioemöcu ïpertoge oft fijnen 
Satbt gebannen #ibc/ ïjcn-ïïcöcn bcbonöen bpben 
feïbcn^atogc/ mïjen-ïieben goebm/ eere/ cnrepm 
catie / grooreïijb bef toaert/ betïtojt/ enberoiigdnïït/ 
foo ïjebbm fn (obentoö# ^ufïitie in öe booifcibc Ham 
ben / geen pïaccfc rn ïjaööe) baodjcn-ïieöengenomen/ 
beu en ïjciït-iïröec €cre / met IDapaim en gctocïüigcr 
ifjanöt tc öefrifjennen en te betoareu/en ooft be booifdöe 
•Éaubm uitbrgroote tgraiinfe ban ben boo’iioemben 
ïfertoge en Jmaigniacrbcn te bedoren / cri toeöet 
omme' in ïjmrc oüöc gerecïjtiaïjdt cnbtogcittetocm 
gen. ‘Un bienadjtitbólgcnbcfooiijnfpmcteengi'ooï 
tc jkmeuc/ inöc baojfcïjteben Hanöen gebommen / 
tnaer bn gebjeïte ban Bittuaïie cn anöiTSfmté/ 31311 
toebceommc bare uit bcctcoïïïten. 

Baeu ben toeïïten / foo heeft bie boojgenomibc £>et^ 
toge fommige ^tcbni toebeeomnie met &paengniacr* 
ben bcftoacrt en obcebaïïcn / cnooïi obeeaï opgcfïeït 
bed gcoofe fcftattmgen cn ïafien / mcee ban oit te bco« 
ren in bc booifcnjtben 3lanben cn Jrtcöcu getoeefï ïjab^ 
ben : namendijk ben ï)onbertf!en penning / foo tod 
op be rocrenöc aï$ onroreenbegoeöen / fonber baer ban 
lemanben te erempteeren. 

Cn aïfo bp oo;i binnen öcr fïabt ban H^ecïjeïen/ feffe 
Benbeïeu ^painnaetben ïjaöbe boen ïeggen (bie aïbaa* 
racet ban ttoee bcrbolgenöe jaren getoeeït jijn) foo 
ïjceft men aïïe Dc fdbe bnïianb gdogeeit in öeijmfen 
ban be gemefne 3o:ga'ö / bc tocïbe bcötoongen fijn 
getorefï / ïjjen-ïicöcn "aïïe ïX^aenörn fcrbicie te geben / 
en te furnieeren liju-toaetten / en bed meet anbere 
ötr.gai / bic fjen-beben bagrïp£ bcbaeffdijït en ban 
naobe toaren / macr fp ^oïbaten racatoctö niebe te 
toebcit 5ijnbe / ïjebürn met£ uit booigenoraen fjnaet^ 
bat en quaben moettofuc / ban auöerfmfö /. öc mem 
beten banöe booigenotnibc 23o?getó / bebojben/ ge? 
b’oïten / m genomen / tergcntic en ïitn'tmöe aïfco ben 
feïben in alber manieren / ja ïneigcnbe / fmijtenbe / 
cn uiten bnifc jagenbc / en ooïi fonimigen feer ïceïijben 
m niooiöabsrr baoötflacnbf. 

tkbbm iiiègeïijus eenige eedijïte Bioutoni cn jonge 
«£5od)tei*nt bediradjt / gebioïtctt/ cn tot frbanüc ge¬ 

ep gtoote pme / bat ben ccncn gebntt en 2$o$ev ƒ, ben 
anbecen niet cn fouöe mogen ïjdpen / oft cerïg pf aut 
boen / inbien ïjcn-ïieöeiiban bc bootgenoembe ^paig^ 
niaa*öen eenïg ongeïijfe / getocïbt / oft obtdafï gebaat 
toerbe. 

«guböbcnaÏÏenbefeti/ footoanneeu beboonioembe 
^paignactbcii nu toeber omme uit iBedjcïcn ’bettroïis 
Ïicït 3ijn getoeeft / foo cn bebben be atme Saorgcrp niet 
ofïutcd toeber genregen/ ban öebooifdpebai ferbi? 
de / en ban ’t gene men ïjrur-iïckr pari bjoobt / biet/ 
en anbere meer öiergeïgbe Dingen fcfjnïbigtoa^: 
tocïïic tot geai ïïïeine fornmc beïoopenbep Ban aïïe 
todïic gtoote cn rpeefFtoe bofien / oberïaflcn / ai bc- 
nautbebni / ïjceft men aïtrjöt bc njUfteaipuncipaeb 
fee ban be boojnoembe ^taöt / eremyt eii bpi ge? 
ïjouben. 

5^at meer i$/ men fjeeft colt Den boojfeiben ïjoii^ 
öcrtfXen pnniing metfeere bobbeïeen captieufe tooc^ 
beu banber^aiKintc iu aïöir manieren uitgcpccff n» 
gc-ertoiquecit / rn boous in aïïe rigettr ge-erecuteert 
gefjabt. <Baer en boben ïjceft men / omme ben tienbrn 
en ttointigfïen penning (be toeïïie öe fcoojnoembe 
ï^eitoge op bc hoopnianfdjap cn rcffdijïte goebrn res 
fpertibriijii gcïjdfcïjt ïjabbe/ te gchnjgcn) eenige biem; 
öc en ongcufecröc mibbeïni nooit cretoacïjt cn grbnaïit 
aïó op bc liamere banbcHmbadjtdnn’tparticuïie? 
re/ €ommïffarijTen ban ber £©et fefeinbmïjaer-ïie^ 
bcc feparatim en bcfunbcit te jubieectcn / ben boo^ 
noemörn tienben en ttointigfïen penning te accod 
beereit en tonfenteeren / boenbe booita ben roep 
gaen / bat men öm vMicus ban öe feïbe Brabacïjten/ 
cn anbere ben boomcemöen titnöeu en ttointigfïen 
peniiing gctoeigertljebbenbe/ foube ïjatigen. €>oïtfoo 
fjeeft men eenige ban ben feïben Hmbacïjteu caitieu^ 
ïiedijïi geroepen / boen bommen / en comparrcren 
Pooi ben ^iffcïjop ban damefijït / en ben Biefröent 

jban beu bootfciöeti grooten Öabe/ om ïjen-iïeben te 
niöticccrat ch perfnabeeren / be boojfcibe tienben en 
ttointigfïen penning / te accojöermi en confentee^ 
reu. 

Cnïjccteeï bat aïïe befe üoojfcïj?eben bingen/ 3jjn 
aetcti ban feer nttaber confequentien/ ftreïïïïenbe tegen£ 
öc oube en ïoffeïijïïe ufanden en ppbiïegien baiUBeeïjcs 
ïen (bie ben gememen boïïïe feer Ijcct / ïaftig / en 
ftoaer biden.) Bodjtan^ omme aïteratie en beroerte 
tefcïjoutocu/ foo fjebüen bc ^oiger^V aïïe beftïfbe/ 
ïanïunoebigïjïp enpatienteïijïïbccb^agen/ ïjoopenbe 
bat be boojnoembe ifectoge in todtomenbe tgbeti/ bacè 
op aenfcïjbu enregarötnemenbc/ ïjcn-ïïcöcn foeteïijs 
ïterfracteerenfoube* 

JiBaec aïfoo nu be Staten ban bc boo jfeiöe Hanbcn/ 
binnen miööeïai tijöe b|ce^bcn/ batöóojbeboojfdbe 
grootc nieutoigïjeit / fïrafïjcit / en tractie/ uietaïïees 
tic be hoopmanfrijap en urgotiade in be feïbe lanben/ 
geïjecï en aï bedineeren en bergaen foube / niaer bat ’ec 
ooïï renen generaïen op-ïoop / en beroerte foube ujo# 
gen mt bomen en naerboïgcn/ tot ïjacr-ïieber geïjeeïe 
öefoïatie/ ruïne/ enbetberffenifrc/ foo-Jjebben fg-ïte^ 
ben/ aïïe ’tfeïföe öenbpomctinben ï|ertoge / op ber* 
fcgeiöei! ftonben gcrcniGnffretrt en U bennen grgeben/ 
en tjooitsficbfönibat’tfijnbdieftefoube toefen/ ïjen 
ban ben booifdben tieiibm rn ttointigfïen penning te 
berö wgen / en Dien op te fjoubeu / off émmer^ en ten 
niinfrcn ben feïben te moöerecren / boenbe ïjem tot 
Dien eiuDe öiberfeïje groote offeren cn p^efentatien. 
Bemaer ïjn meutoerë toiïïenbetoeberfïaen/ foo ïjeb* 
ben be boojgaenbe Staten bi öabcbebouöcn/ ïjaa*- 
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gen) brrbotoen / gcfeïjcinbt/ cn feer biïeinïijïï met 
Borïten ge-mfccteeit / niet meer anötre / en bierge* 
ïijïte beeïe cn ontaÏÏijïïc/ ïeeïijïïe en abonïïnabïeratp 
toigbrbcn / infoïentien / en afjjrijfcïijïiïjeben / bacr ban 
öat’cr fcertoeinsg cn ïuttdegefïraft/ ofttennïïnfïen 
gccoiageert getoeefï 31311. 

en fuppïicatie / onber geïrjïïe p^efentatïen en offeren 
te boen. 

Cu aïb mi be fdbe Ccbeputeerbe bertroïïïïen toa* 
ren / fooïjcbben fommige ban bc boopioembc £f eeren 
en Cbcï - ïttiben (bie gdijïï abl boordt $ gebannen 
toaren/ ) obrrmiöto be boo?fc|j?eben 'epaeden/ ober* 

CnïjoctodbebooigenoembrSSoigerj?/footoeïaen ïafïen / fcïjattmgen / en oppicffïdi / oppafte geno* 
be ïilapitcincn alp aen ben jBagifrrart banber^trbe 
aïé boen toenienöc öarr ober biittoïïb en meenig-torr* 
baigeïiïaegt ïjebben/ niet en 3ijn bedjooit getoeefï/ 
ja bat meer ni anjer ib / be feïbe iBagifïract ïj'ceft ijaer 
Uerbotrbcrt tegens aïïe reebt en rebène tc bcrbieöen / 

men / om in be rooifdjitben 3lanöm (bnber anbc* 
re ^jteben) te inbaöcemi! cn inne te nemen 25er* 
gen in ïtmegoutoc/ cn boïïï op te nemen en tc ïicïj* 
ten / omme |en-ïieben aïfoo te booten / cn fïerïïec 
te maften. 

Ik 



Tot de Hiftorie van P. Êor. 
1572. «Petoeïhe öe boojnoemDe pertogegetoetcn enbrr* 

fïaen hebbeUöe / ooh beöucïjtenDe öat fp-ïieöen beo?* 
Der m ’t Eanöt fouDen mogen bomen / ïjeeft opeen 
ttoeeöen Sinpenöag in öenjare 157a. Doen op-treh* 
hen en marcïjeeren 15 of j6 ©enöeïen Spaigniaer* 
DenenïBaïen/ (alfoo wy meinen) bic bp oft ontrent 
25ergen opten^oom ïagen/ öetodheooh tcnfeïben 
Dage gehommen 51311 boo? bp Hlnttoerpen / opten toeg 
ban ÜBecheïen / jjjcbbenöe fommige ban hcn-ïicöcn 
ban grooter bermoeitïjeöen en reifmgen/ ïjaer-ïieDcr 
Spieffcn/ IBoriïïonnen/ en üuftmgen ban ïjen gcDaen 
en getoojpen. 

JBacr Doo? nu eenigcban Den gemeinen boïhefein* 
acn IBecïjden (’t feïbe geboet en getoeten hebbende) 
fufptn'e en bermocDen gchrcgen bobben/ öat behoor 
noemDe pcrtoge ban meininge toag / De boojfeitie 
Spaigniaéröen en JBaïen / aft emmert een Deeï ban 
Dien/ binnen JBecheïenteïeggen/ gdp Den gemei* 
nen roep en famc toa£: 

Cnöaeromme hebben fp-ïieöen / aï£ noch inbach* 
tig ban alle De boojfcljjeben groote ftofirn / obedafïen / 
benautïjeöen en injurien / Daer meöe fp-ïieöen onlang^ 
tebooren (aïfoó bOQjfrfjjebcn té) beftoaect/ beïaDcn 
en gemolefleert baööen getocefï / begonfi temnrmu* 
reeren en t’famcn obcrfjoop te loopen; Seggcnöe en 
roepenDe / Dat fp De fdbe Spaigniaeröen en laaien niet 
ontfangen / oft inne laten en fouDen/ fïuitenöe aïfoo/ 
tot Dien einbe met ’er Daet De pookten ban De Staöt / en 
Daer inne toacijt en toeficht fïeïïenöe. 

©an het todhe / De Hapiteinen ban De boo?fch?eben 
hnechten/ abbertentieen toaerfchoutoingehcbbenbe/ 
foo fijn fp-ïieöen mette feïbe hnechten te rugge / en bin* 
nen Hlnttoerpcn getrohhen / aï toaer fp tot uaer Den 
bier ïjueren / öe£ achternoen^ / opter fïraten onber Den 
blautoen ifemde gebïebm 3jjn / aï eer fp-ïieöen oefou* 
tiert en befïdt toaren/ bertoadjtenöe fofcheetoftfp- 
ïieDen boojöer trehhen fouDen ofm'et. 

<Cn ïjoctoeï De boojfcïjicben ^ertoge aï omme te? 
gen^ fijn bpanDen hnechten ïiehtenöe / en hem toapen* 
De toa£/ nochtapDic boojfrijjeboi 25ojgerö / perfe* 
bereerenDc in heur-ïieDer opinie en boojnemen / en 
meer / en meer Daer inne berherDenDe/ hebben hen-ïïe 
Den berbooiDert uit het Staöt-hu$ beeïe 23itó-roei^ / 
Öufïingen/ Spieffen/ enanDeceöia'geïtjheJBapenen 
te ïjaïen/ en oohuït De Païïe eenige groote fïuhhen / 
Ïtrtiïïernen ai gefdjutg / opte JBeiia te bjmgcn / fp?e* 
henDe De fommige banhcn-ïieDen totöe IBagifïract/ 
beeïe gnaöe en fpijtige tooojöen. 

Cn aïfoo fp nu De 3©apehcn in handen ïjaööen / foo 
hebben fp-ïieöen aïomme in De Staöt-poojtm eneï? 
Der^ toachte gehotiöen/ ten- einbe öat Daer inne geen 
^patgniaeröen noch IBaïcn hommen en fouDen/ maer 
aï?’ Daer eentge ontrent De Jbtaöt quanten / foo hebben 
fp De feïbe / buiten omme Doen gaen / oft in hïeinen ge* 
taïïe Deur De ^taötgeïeit. 3iatenöe narïjtap aïtpöt^ 
tjetdBefchut / ïtruit / ütïooten / en anöcr IBuhitien 
ban fijne IBajefïeit / uitter ^>taöt boeren / fonDer Daer 
inne eenig beïet aft ineDerfïoot te Docne. 

Cn toant nn binnai miDöeïen tijöe eentge ban De 
ppncipaeïfïe / ban De booinoemöe 23ojgcren / hen-ïie^ 
Den bröiicïjten en btetéDen / foo fijn fp-htöen uitter 
^taöt gebjehen en bertrohhen. 

<6eDnerenÖe aïïen boeïhen Dingen / foo iö öcïfeere 
ban Craffonniere/ oBeurrad ban Den «Bcfcirjutte Der 
31©afefïeit/ te JBechdm genomen/ omme (aïfoo De pte^ 
fumptie toaë) De booppben beranöcrmgm en be# 
roetten te fïiïïeu. €n Dienboïgenöe / metten 2Bct- 
houDcrcn op het ^taöt-huio in communicatie gehom 
men sijnöc / foo iö einteïijhen gerefoïbeert getorefï / 
Dat’er tot betoaringe en Defenfïe ban Der &taöt/ D|fe 
benDden 23o?ger^ fouDen opga*echt tooiöen / onDcr De 
geïiefte ban Den ifertoge: Daer ban Die booifchieben 
©eere ban Craffohniere / fijn rappoojt acn fijne Civ 
reïïentie Doen fouDe. 3©eïhe rappoojt be feïbe éertoge 
gefjooit hebbcnDe / heeft ben booifcljieben 3©k-höUs 
Deren geconfenteert en geauctonfeett / De böojfcïjje^ 
ben b?!e benDeïen 25ojger^ te ïtchteh en op te reefjten / 
berhïarenDe boojt^ meer / Dattet fijne meininge noch 
intentie niet gctbcefï en haböc/ Dien ban Mechdeii met 
hnecïjten of JtoïDaten te bdafïen. 

Cn Dien adjterboïgenDe/ foo haft men ba'ebenbe^ 
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ïen25ojger^op-getceïjt/ enoohgeojDonneertDatDe 
^chutterpen bermeerDert / en eïhe 4BuïDe gebjocfjt 
fouDe toojDcn / op ttoec honöcrt IBannen/ tot Dien 
einbe aïïe Den boojfchjebenSBöjgerg bcömingcnöe / in 
eentge <6uïDen ban De boojfcfjjeben ^ch'htcrncn te 
moeten hommen. @ah foo hééft men Den boo?feïj?e- 
ben ^ojgtren Doen refïitueercn en toeöeromme bjin^ 
gen / De boojfchzeben KDapatcn / De hidhe fp-ïieDen 
ophet^taöt-ïjuië (aïêboifcn) gehaeïthabben/ Daer 
meDe Die boojfchjeben üaoerte gejïiït en ter neDa* gdeit 
10 getöeeft. 

j©aer obermiötë Dat men aï^nodjin öeboo’fdpe' 
ben ^tabt egeene ^paightaerbeuen tuiiöcïatcn big? 
ben/ foo 3tjn De fdbe op aïïe Den /jntooonöcren bart 
Dier / foo bergramt en berbittertgebjojDcn/ Datber^ 
fcheiben en beeïe ban hm-ïicDen/ Dihinpenmeenig^ 
toerben hen hermeten en beroemt hebben / ïjtut-ïteDett 
hanDen in ’t bïoeDt ban Den feïben25ojgap/ ja ban 
Den jongenen onnoofeïenOmberen aïöaer nat/ bïoe* 
big/ en befmet te mahen en te biaffchen. 

^lïïen b’tüdhe bede ban Den feïben 25ejgeren/ meer* 
Der oojfahe en occafïe gegeben heeft/ pn-heben in 
geenber manieren / in De boojfchjebeniitaDtteïaten 
hommen. 

<£n hoe tod Dat men geene meininge enhaböefïjm 
Der '|©ajefïeit eenigfïnë Deboojfchjeben^taöt teont^ 
honDcn oft teontbjcemDen/ maer Den boojnoeniDen 
^paigniaa*Den en JBaïen (omme hture bcojgaenDe 
infoïentien / oberïaften / en Djeigemcnten) aïïeenïij^ 
hen Daer uit te houöen en herren. Bochtap fommiV 
gepiapifïigue ^jeöihanten (oberms^ haer-ïitöer fes 
Drnenfeeninjurieufe^ermoonenen^jEi hatien) hm 
nictbetrontoenbe/ hebben hcn-ïieöai bccboojDert ai 
geattentcert in aïDer manieren / Den fimpeïen en ge* 
meinen ©oïhe te inDnceeren en perfuaDeeren/ Den boot* 
fcïjjcben ^paigniaerDen en ï©aïeninDebao?fchjeben 
^taöt te ïaten hommen / feggaiDe Daer toe Dat ’et aïïe 
oproerige en rebdhge toaren / Die het boïh ban Der Ito* 
nmhïtjhe IBajefïeit ( aïfoo herten en noemen fp het 
boïh ban Den Heitoge ban Hlïbe) uitter ^taDt houDeri 
en heeren toiïDen / met meer anDere Diergeïtjhe feDitieu* 
feen injucieufe tooojöen en pjopooflen / meer Dan ge* 
noeg henïijh en notoir tocfenöe. 

<£n toant nu De pjtncipadfïe ban De boojfcïjjeben 
<§>tebe/ foo tod papen en JBonihen / aï^ïBerdijhe 
(Dtehen-ïicDen oberuiiDtohare boojgaenöe rigueur en 
fïraffïgheitgnaïijhcnbeDudjten) eaiDffiDaitie/ mis- 
troutoen / en toan-hoopeban Deboojfchjeben^chut* 
tcré en aengetïomen 23o?grrs - hnecïjten / gehregen 
habben/ foo en hebben fp-ïieöen niet opgehouDen/ acn 
ben boojfchieben pertoge tefoïïicïteeren enteberboï* 
gen / Dat men öeboojfcljjeben ^ojger^-hnechtenaf- 
Danhen en oojïof grben en fijn boïh binnen JBedjcïcn 
bjingen fouDe/én Dat ooh foo tod De Papen aïë De ^up* 
pooften ban Den grooteh BaDe aïöaer / metten booj 
fchjeben Schutteren toahen en öe toachte houöcn foto 
ben. Ooh foo toas öe fpjahe onöcr Den gemdnen ©oï* 
he/ öat men ban Den ïijbe epeenteeren en hangen fon* 
öe aïïen Den grenen / Die eenigfoto getocigeit haööen / 
het Boïh ban Den 'oooifehjebcu peitoge tedntfangert 
oft inne te ïaten. 

IBaer aïs uu eenige ban ben booifdjjeben S3ojge* 
geren/ ban aïïen’tfeïföegeaöbrrteert toaren / en öat 
berfïaen ïjaööm / foo hebben fp-ïieöen/ aïïemïböeïen 
geforht / om tot ïjun-ïïeDcr befcherminge en öcfèn* 
fïe bchoojhjh öaer in te boojfien / toaer to'e Dat hen-ïie* 
ben niet rjuaïijhen gcöient en te palTe gehoomen en 
heeft / Dehuïpeen bpfïanbigheit ban fommige bemin* 
öcré en 5cïatctirö ban De tocïbaert / en ïiberteit bah 
heur-ïieDer Paöedanöt. 

€n aïfoo nn De Pjmcc ban #raingnen ( omme 
fijn BerbouDt-genooten / öie De Staöt ban 23crgen in 
Pcnegoutoe inne genomen habben / en anöcren onber* 
fï’aut te Doen / en ooh De boojfchjeben ‘landen / ban öc 
oppieffien en tprannte ban Den pertoge ban^Ube te 
ontïafïen en te brrïoffcn) meteenengrootenpeir-ïe* 
ger / na De fdbe HanDen gehomen en getroïiheh toaO/ 
foo 10 hP ban Den Stact Dn* fïcDe ban IBecheïcn ge* 
toaerfchóut en gcaöbcttcert getoeefï. oBn toant ïjrt 
hem Docïjte / inDien hP öe boojfdjjrben Staöt ban 
iBechden honfïe gehrhgen/ öat hP een groot bom* 

Deeï 
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1572* bed on fijnen bpauöt foube hebben / foo ié eintdgft 

ooiboircngaaöcn gebonöcn/ bat öe geene öie hem te 
fBecïjdcn gonfiig toaren/ tot ecnen feftaen öage en 
luiere/ fijnen bolfte fommige pookten ban ber boo^ 
fcftiebenStaöt open boen / en öe fclbc tnnc laten fou; 
beii / en bat bP tot bien etnbc/ tot heur-ïieöer heïpe 
cn bpfïanöigbdt / renen hoop fiuitaen cn ftneebten 
befrfjiftftcn rn feinöcn foube, 

^cbt abolgenöc todften / fooljcbbcn bic boonioeni 
öe goet-jonfiige met ecnen kapitein ban binnen/ ge 
affifteert baneentgeban fijne ftneebten (bic aïé boen 
öe toadjte op ber Staöté-toaïïenenmuaen babben / 
beu-liebeu betfiant / op ben uaefi-ïeficn bag ?tugufn/ 
in’tjacrbijftien-bonöert cuttocc-en-tfebcntig smoi< 
gêné/ ftofté na be ftïoftftc D?ic/ ben^djuttcré (bic 
öc toacljt op bet Staöt-btóé babben) tcoberbaïlen/ 
cn be fleurden ban be pookten te nemen. Cn öaer 
mcbc eene ban bcfcïbe fooiten open gebaen ïj ebben; 
be / foo fijn terfiont en bacfieïnft fonber toeetc of toiïfe 
ban ben auberen 23o?gaen (bic atéuocbmbair-ïie; 
öcr tufie lagen) in be booifdjteben Staöt geftomcn 
öjtcbcnöcn fiatteren / en bier benöden ftneebten / be 
todfte bp nacbtetot opeen biercnöedbanccnöan# 
len / t>p ber feïbcr Staöt geftommen toafcen. 3^aer 
ban fommigc geptetenteeröe geefidfjfte perfoonen / bet 
rammoer en gaucbtboorcnöe/ hebben gemeint bat ’et 
iuaéljet boïïi ban öen pertoge ban ftlbe/ feggenbe/ 
als bat fi.i-ïicben vod getocten babben / bat öeSpaig; 
niaerben o ft ilMcn bomen fouben. 

ffiaer alé nu bet boïft ban ben ftoncc / öe Staöt 
gctocïöig gctoo?öcn toaé / foo bebben be booten af 
öaer/ eeneti uieulnen fiarbt opgerecht / en gemaeftt/ 
boenbe ben iDet-lpuöcts en ooi; ben Sdjutteré ben 
pjince cebt boen / öc todfte iéfeftcren tybt baernaer 
fdbc in perfoone tot JBcrbdcn genomen. 

<l£n aïfoo binnen mibbden tsjöe / be booifdfeebcn 
Stcöe ban 25ergen (naer be af-gnjfdijftc niooibtin 
©jartftttjft gebaen) ben Pertogeban 3tïbc/ bpcoim 
pofitie en traetate obergegeben toaé / foo beeft be boot; 
noembe pertoge fijnen 3legere/ bien bpbaerbabbe/ 
fubitdp en metter tjaefi naer Üficcbden boen treft; 
ften: Cnöenfeïben albaer geftommen en geapbeert 
?rjnbe / bed 25otgerö / (tegen? toiené toiïïe en banft 
bic bootnoembe fiuiteré cn ftneebten banbcn$?incc 
in be Jftaöt geftommen toaren / bobben ben-ïieben 
bcrfïeftcn / gebotgen / en geabfenteert geftaöt / niet 
tüiïïenbe tegen ben booigcnoemöcn patoge of fijnen 
boïiic / eenige toeere toonen ofbieben. 

<®c todfte be bootnoembe finiteren en ftneebten ban 
ben ppee (bie al nocb in be Staöt toaren) aenmer; 
ftcube/fijn met öc geene bic hem toegebaen toaren / bp 
«aebte uit öcfeïbc Staöt getroftften: ffiaer alfoo bet 
boïl; ban benbootnoemben pertoge / banbeur-ïieber 
bertreft niet en toific / foo bebben öe fommige 23o,2; 
gcré ban binnen/ ïjm ’tfdfbegeabbcrtcertenteftcri; 
ncn gegeben. 

^Ccljterbolgcnbe todfte abbertentie en toete / foo jijn 
öc Spaigniacröen opten ttoeebdi bag ban ©ctob?e 
in ben jarc bijfttcn ïjonöcrt cn ttoee-en-tfebentig/ 
’? motgené naer öc ftïoliftcfcfle/ boot be ©efl-gtaclj; 
ten / in be ^>taöt geftommen / met toiïïc en groote 
bïpfcbap ban Ijcur-licbcu abberenteu / jijn be pa; 
pen en jBoniftcn De bootfciöc ^paigniaerben te ge; 
moetc gegacn/ en bebben ben met ptoreffle innege; 
badt. 

Cn boe tod bat beonnoofde en ontocabarigcober- 
gcbïebenen 23otgeré tod bctlfoopt babben cn mein; 
öen/ bat men bcu-ïicöen niet en foube rnipanbelt/ 
oft miébaen bebben: epoebtané be bootnoembe Per; 
togc nictitocrö op acljtcnbc/ baböe be gdjcle ^tabt ban 
E^rdidrn / met alle ben <Dotpcn een mijlc öaer ronötf; 
omme gelegen/ fijnen ftneebten en finiteren tot ecnen 
roof gegebeu: ©e todfte albaer öpe hagen acljter een 
bcrbo'ïgenbe / gepiïleert/ gcfpoïiecrt/ en gcrcoft fteb; 
ben / fcmbcrtefparenbtienDt/ ofbpanöt/ ©ebutoen/ 
oft IDcefni / 0ouft / oft »0ubt / ^.rme / oft fipfte/ 
bebbenbe niet alleeue genomen engefioïen/ öcgoebcn 
ban be bootnoembe 25otgeren / maer ooft mcbc ban be 
biccmödmgcn / bie Ijrur - iicbcr goeben langen tijbt 
öaer tebooren/ te jpeebden gebïudjtïjaööcn/ enbe 
felbe niet cn ftonfien öaer uit geftrtjgen. 

Byvoegfel van Autheht. Stukken, 
Pcbbenboottéooftbe feboenen/ ben fteöen ban be 1572, 

boeten uit gebaen/ cn genomen / öe ftieeöeren ban 
öen ïijbc getroftften/ ja ooft febiec ben natftten ont; 
ftïeeöt / öe bebben open gefneöen / en öe plupmert 
baer uit gefebubt / en be fdföe met aïbcrbanöe ge; 
fiolen goeben gebult: bebbenbe ben fommigen be; 
ötoongen / b^-iieber eigen goeben m meubelen te 
iècftcpe oft te ïfiagene te btagen/ ben-ïieben öaer 
en boben nocb fmijtenöe/ fiootenöe/ en ouetftnbe. 

©oofté bebben fp-ïieöen bede ESané on-eeclnften 
en fea* biïeinlijften getractecrt / en aen beur - beba 
E^anlrjftbeben gehangen/ ai eenige ban bien af-fmj; 
öenbe / en metgloepenöe pferë to|menteerenöe/ booöt 
geflagencnbermoott/ öaa ban fp ooft fommige op öe 
Eaft-boben boot fielten hebben. 

©oft hebben fp fommige eedijfte ©?ontoett en jonge 
©odjteren / tot in beur-ïieber bemböen ontftïeebt / al; 
omme onberfoebtenonbertafi/ matai bairegefïeipt/ 
aen baer-ïieöer 23o?fien / en onber baa ©jrden ge; 
bangen cn geb?anbt/ Btoutoen bie ftoaa ban ftinöe 
toaren/ en ooft bie tn baretiinber-bebbelagen / heb; 
ben fpmet fïroppeöeftotöe miépnödten aepijnigt/ 
toacrban öattec bede ge-aboftieert / rnipaï ge-ftre; 
gen hebben / en gefio?beu5bn: bebbenbe ooft fbmmi; 
ge baftradjt / getoonöt/ engeöoobt/ met beeï mea 
anber ontalïijfte fdjdmfcbe / fcbtoomeïnfte / en ïe; 
ïijftc tormenten/ bic fp fonba onöafcbeit/ öen ont; 
fcbnlbigen aengebaen en Doen ïtjbcn hebben. Pan 
todfte fpoïiatie / roberi / en tipronnie en jijn ooft 
niet gebed b?p en ejrempt getoeefi öe geene bie öen 
bootfebteben pertoge tegen?' fijn bpanben öienben / 
bebbenbe baa tooon-fieebe binnen Ifieebeïen / nocb 
ooft bie geene bic albaer om fijne faftc gehangen babben 
getoeefi. 3©ant be fommige 5b» ban allen bacr-ïie; 
ber baeffdijftc goeben berooft getoeefi / cn bie am 
ba bobben öe fdföe tod biere moeten ïoffen en ran; 
rboiineaeri. 

Cn bat meer ié / fn bd^cn ooft gefpoïieert enbe; 
rooft öe Haften/ Hlodfieré/ Hapdïen / cn©afi-ftui; 
feu / fidenbe ooft be Sacramenten / Ciborpen / Hd; 
ften / ïtafnibdé/ cn mea anber ©jnamenten/ <£om; 
mitteerenöe en boenbe aïfoo Crimen Sacrilegü, cn 
Hcrft-öteberpen / niet tegenfiacnbe bat fp bcn-ïieöen 
baoemen beur öe fafte ban öe fioomfebe Herfte te firij; 
ben / en bie te befebermen. Pcbbenöe aïfoo / fonber 
fuffifantc rebenen / Öie feboone ert rijfte Staöt ban 
.ïlBecbden / gcfcbenöt en bebotben. 

(Cot allen öefen/ foo beeft be^ertoge ban 3Cïbe/ op 
babeurte ban lijf en goeöt/ öen ontfangeré ban öe 
Staten en Steöen/ ooftberboben/ egeeiie^ngefete; 
ncn ban iBecbden in ’t generad / fteur-ïieöa fienten 
te betalen. .llBetten ftottfien / top fienöatöc goebem 
onnoofeïe ©nöcrfatcn / bed ftoaaïijfter en routoeïij; 
fta getractcertcn gcbanbdt3ijn getoeefi/ ban eenige 
Stabt oit tebooren getoeefi i? ban be openbare bpam 
ben ban ben Eanöe. JBaer oft bepertoge banHilbe/ 
ban ben Honinft ban Spaigncnöacr toefulftencom; 
miffte beeft gdjabt/ laten top ecnen anöacn oojöee; 
len. © tojceöc bermbatigbeit ba gena / bie ©ieben / 
fioberé en E^ooibenaer? fparen/ en öie onnoofde ©n; 
Öcrfatcn beröerben en berniden / bcminnenöe mea 
ben geenen/ toaer öeure fpbaö?uftften/ öanöengee; 
ncn bic berbmftt toojöcn. 

.iBaer alé toj.i alle öefe hingen necrfidijft oberpeifen/ 
foo bergopen top bat ben almogenben ©oöt öaa 
öeure fijnen lof/ en erre berbjeiöen en bcrmeeröeren 
fal / tot grootmaftinge ban fijnen fteiTigni name / 
fiiebtinge en faïigbeit ban fijne uitberftoteue/ cn cott; 
fufie en befcbaemtbeit banöe boofeengobtioofe/ foo 
beirc tojti hem uit gëbeelbcr herten / oprerbtclbftcn lief¬ 
hebben en gantfcbclnften barontoen / toant bp feec 
toonöetïijften en ftradjtig fê in allen fijnen toafteti. 

Pier niche ftoopen en rneinen top / bat men bpbit 
tcgcntoooiöig berftad / en fto?te bcfchdjbmge / Ucfjte; 
lijft fal mogen begrijpen / bafiacn/ enooftfeftaïijften 
ooiöeeïen / uit toat oo^fafteu / en beur toten?' fdjulöt / 
öc boo^fdnebcu beranöermge cn tprannic te EScdjc; 
ïenbegonfi / opgefiam/ cn toegeftommen ^bn. 3Baa 
af topeenen iegdijftengeben cn laten fijn b?p en eigen 
ooiöccï: maer hebben aïïeenïijften gebeöen / öat ecnen 
tegdtjft (ommetod encecbtdijften te ooiöeeïen) alle 

jonfïe 
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Tot de Hiftorie Van P. Bor. s4f i 
jonfic en ftaeu nitefc betten fetten enfrdïcntoiï. ©et* De te ïjripcn : bet Voelde ti-ïjcöcn niet oiibekent toe; 
manenbc Met'tn kinnen aïfaigoebcn en bjoomen/in feilen maqj. 
beur-ïieöeu fdjabe / ïijöen en betbïïet/ patientig en I ©an toat u-ïieben boen tar&irtöfrt tnacïj bekken/ 
ïijbtfacm te toefen/ engetcou te blijken/ enbooitdöe enftaetïjietop tfcbcrpfïemrtte onöerfoeben: mier 
totafte ben almogcnben Cobt / obertegeben/ aïè fc- nabemaeï tn t embe bed fcïföe bootleken jaerd <25on 
heeïnfetoetenbc/ bat hybemaeïjt beeft öeiir-Mcött-het £ouPd öc lïcquefcnd m befe ïïanöen gekomen id/ 
feïbe fjonbert-boiit bobbel/ op befe toeteït trjöckjkte om m pïaetfe bes i^ertoge ban ?ïïba boojtaen obet 
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befe lanben te ijeerfetjen/ ïjeeft men ijoe iangccöoe 
meet gdjoojt / bat gbp-ïïcDcn u manhjket bekt beftaen 
te blagen. jBaer gemerkt men tnebe betfiout bat ïjp 
n met kerkïocmöc tooojbcn aenquam/ en bet bedui- 
ben bat fijne Commiffïe toad be lanben in b:cöc te 
btengen / en be feïbe te tegeeten na oubt herkomen / 
ehna uïttoijfen Deo Ccötd en beïofren buüen Bomnk 
gcbacn/ en beeft men Dacr geen acfjt dp bonnen nc^ 
men. 3©ant men ban ïjcni niet tebertoacïjtcn en ïjabs 
be ban alle kdjenöigljcit / iifi en bcDiog / acngefienïjrt 
banöefdfbcmecfïcrd/ te toeten / be ^ngtiifircuten en 
De ©aud gcfonDen toad / ban öetodkeook De iPcctoge 
ban 3ïïba/ en bat ÏJP De feïbe Commiffïcbaööe. «Sn 
toifien beeïc te obctleggen / bat bem be boojfcfpcben 
meekers in bed ïf ettoge pïaetfe niet gefïeït foubeu hete 
ben / foo fp ïjem iiiet ïifïiger en beguametgemèint dab# 
ben te toefen. <&nc ban fijne faken Henniffe dabben / lm 
ten den banden / bat onbet anbet fijne deerlijke öabeu 
be IjeetïijKftc bact tcgciië be booten/ mTltoniiife 
rijft ban fanaten betoefen/ ïjem kp De boopepfeben 
tncefterë ppncipaïijkcn boo’t gefrdt ïjeeft. 

«Ba toclke Daet toant beeie bcilangen pekken fuïïen 
om te toeten / ië ’t toegeöjagcn in ben jate tfebenttg/ 
bat befe Ttan ïïmipd / ban toegen bed itomuhïtjhe 
IBajefïeitd opperfie ©eïbt-ïjeetgctoeefiïd/ tegenp De 
boojfrijicben booten. T>c todke aïd fjis met getoeït 
niet en facïj te obectoinnen / ïjeeft bp peni gebeinf! met 
ïjem tocDc tetoilïen maliën: Cn na bed ceöcn enbe^ 
ïoften aen toeeigijöen gebaen 3fjuöc / aïdbe Jltooten 
noeïj eben neerfng op daet ïjoeöc toaren / ïjeeft bp fom= 

' j mige ban fijnen föapitcinai beboïen/ öatfpkpnacjjt 
. , . . _ aen eenigenoojt onbetïjoctd öelföotenaengtijpcn ofte 

faugen te bekken/ mctboobtfrljappe en aenfegginge/ obetbaïïen fouben. <Dc toeïït gcfcpict jijnöe / ald ’d am 
bat dn ban bact niet meet té bectoadjten ett ïjaü> jöetbaegd be IBootcn bp bem guainen Uïagen / cn fp 
be. ïjeiii fijnen pzindpaïeti meefiet Öe ©and 1 t’fijiten betfoeïic De dapiteinen Die ijen tegend ttartact 
beeï toefeïjiaïien fouben / met Dienid ’t foo bejrc ge? 1 bed b?ebed obetïafi gebaen (jabben/ genoemt oftge 

bctgcïbnt / en biet namaeïd oou bet eeutoig ïeben te 
geben/ en batboïibeboofecngobtïoofe/ biebattban 
De febnïbt bebbm / met aïïen beuc-ïicbet aenïjangetd / 
fijn recbtbcctö:goQ?beeï niet ontgaen enfnïïen/ toant 
fjp geen guaet ongefitaft / nodj egeene bengt onge^ 
ïoont laten en faï: 'if tin 50 ïof/ p.njd/ en eetc in bet eein 
Uïigfjext / ^ïfoo 50 ïjet. 

Tot het VII. Boek > pag. 563. (68.) 

jüe 'vriendsli-jke Vermaning van de Heeren Staten van 'Bra¬ 

bant j Vlaenderen, By Bor te dejer plaetj'e alleen 

Jluksgewijs verhaelt, vrat in '’t geheel en van vjoordt tot 

vjcordt aldus luidende; 

Hooge, Edele, feer weerdige, eerfame, wijfe en 
voorfienige Heeren, &c. 

Vriende- TT <S liiDDftfcbap / «Sbden / cn ^teben ban ©oï> 
lijke v«- ^ ïanöt bcbbcn tn ’t boodcDcn j'aet aen H.5L een 
Tendefta-^ocbedijlie bctmaningc gcfcbieben / betoelhc / foo 
ten van gbp gdjooi fjaDC toiïïen geben én na bomen / foubc 
Brabant en men in pïaetfe bcfcd betbccffdylie en fcbptiïidijïic 
viaende - a[fe öcfj? SLaiiöcu Deur nu ober lang cenen goe^ 
ïm. uit- öai toebe gebabt ïjebbni: iBanttoatfoubebeïfatogc 
gegevén. ban 3tïba ïjfbben bonnen nittecïjtcn / foo gbp alleen^ 

ïrjlten ntoc geïDt en ïjuïpe ïjabt toiïïen te tugge ïjouben: 
ofgbp miffdjien op be begeerte ban Die ban ïfoïïanbt 
anbetd niet IjaDt feoiinni boen. Uit ^paengien cn 
luad boo? ïjcni niet meet boo? bunben/ aïdbpfeïbein 
^ïugufio iVdjaetdXrti!. boot n-ïieDen befbïacit Ijab^ 
öc / tien lionöcct buifent guïben uit ^pangien ont 

ïiomm / bat bP genoeg met fijii eigen beuken te 
boen t)£cft. ,^»do fjf.1 Dan ’t D . 
u-ïieben niet gebabt cn babbe/ toact niche foubc bP 
Defen feet ïioftdjjuen cn baag-üedoopenöen ïijrijg 
boert beöbcn, 

ïDaet u bttft ta* abontucren boeti noeïj aïfuïïie 
fcfjjin en jecDcnngc in De ïeben gehangen/ Dat gijn ten 
booibccïe bed gcmeincntoeïbarcnd niet cn ïjebt Detecn 
öocii nödj fpfdicn. II jtjn booioogengchomen fijne 
fmabeïvjïiebanbeïtngen/ Ijoc bp u pleeg tebefiuiten: 
ïjoebP u pleeg met fijn getoapciiDe Cratoanten te ern; 
cingcïen: ïjot bP u pïeeg met aibctbanbe bjeigemem 
ten te obetbaïïen. &ijit Donbeten beeft u in be ooten 
getuit: §on en Jl^aen fuïïen eet ïjaet fcïjyncn ïaten / 
ban iït ben tienben penninïï niet bekomen cn faï: Todo 
es raio, bat id : ï§ct id aï mijn / eubiergeïpe aubere 
fijne lieflijke enfoete fpjeek-toooiDni. Met toeïkc gc# 
ïact en mibbeïen ïjn u foo flom en trneg gemarkt 
ïjeeft/ bat u be ^djüöerd afgcinaeït btbben / bene; 
Den aïd een flecnen Coïonmie/ cn boben ben binget 
opten monbt bebbenDe. 

.ïlBaet foobam'ge berfmaetbcit cn biïdnigïjdt De 
I|oïïanbecd en Eedanbcrd met bate 25onbt-gcnooten 
niet betbjagen konnenbe / bebben ïjen in be meefee 
bettooetbeit entafetnpe Des Cptand in tcgniteect en 
toapenen gefldt / ktbeu bebbenDe/ (foo DcënocDeto.^ 
te) tefierben/ baninbierbocgcnïangettèïeben. Cn 
foo fp eenen beerlijken üooitgank gegaeu IjaöDen / ja 
cok fjet fpitS afgebeeten/ cn ben iCptan foubet ttoy- 
feï tot nabenken cri bcrfïagentbeit gebiodjc / toaët 
ïjet u-ïieben ïiebtet om boen getocefï / bat bic ban ï£oï 
ianbt op u begeccöen. Cn gbp ïjabt bet feïbe fonber 
aïïc aebtetbenken mogen boen / acngcfien öe ^oo:- 
ïnebtige ©oog-gebooren ©ojfï / öe ©jince ban Oram 
gien in ^oÏÏanbt/ aïd in fijn Coubeinement toefen- 
öe / bcrccöt en toiïïïg id / gelijk öe ©elkkaen fijnen 
jonfiSlienS met fijnen bïocbe boeöt / aïfco bet ïiebc 
©abetïanbt / aïïe befe s©ebetïauben met fijnen bioe 

toefen baböcn / ïjeeft b’J be feïbe ban flmiDm aen boen 
,^oo fjp ban ’t bpfianbt ban gcïöt ban; embjengen/ niet tegenflacnbc bat bP ïjen bat beboo- 
rrfhnhf en / Vn.ior nirhi’ fmihc hn ïenïjabDe. Cn na öe JTaortu gautfdjtïijïi geen aeb- 

tct’Ëenkeu op bem meet bebbcnöe / poe ïanget boe 
meet be toapenen berïieten / en op be toacïjt geen adjt 
en namen / beeft bb bic ten ïcflcn onbeiijoetdobetbaïs 
ïenöe met brei öuifenben omgdnorbt / en alfoa btt- 
nirït/ bat fp niet ïiebteïijk toebecom tot be toapenen 
komen fuïïen. Wufke briöen foekeu be boojnoembe 
meeflctd / om tot ïjaet beetïyke acufiagen ueguame 
epecuteutS te bekken, 

IBart bit moet aïïegoeöc ïicfjjcbbercn bed ©aöet- 
ïanbtd bid aenflacn/ bat gljp-lfebcnonkingdbefiaen 
Ijebt tetodgeten bojbercfcnbsngc enbpftantbanpeiv- 
i nijgen. ïfcttodkc of gijn ncoDCS ijalbcn of anbcifinS 
Doet / barrrnflaet nietbedbantefeggen/ enbaeten 
ïeebt ook niet beeï aen foo gijp fierïjtd Dacr inne boiljct- 
ben toiït. 

Cn fokbet bit cn foubc be ^uppïiratie bn u-ïiebeïï 
aen iDou iHoupd / kinnen tocinig Dagen obergegeben / 
nietbeeïete bcöuiöen bekken / met tegenfïaeube batfe 
giootegetoirbtigefaken inboubtcn blijft. IBantfoïjp 
ban u-ïiebcnbemibbdenbekkriï modjte om ben ïlïïijg 
te boeten / foo eu foubc ïjp op öc feïbe niet paffen/ aïd bè 
toeïkc bem met fjniöccïylt toefen meefjte/ nabemad bat 
aen ïjem alleen gelegen id/bie aen fijncIBajcfldt ebrr te 
fdjikken ofte niet: gcfiïïegen jijnbe/ bat fijne IBajefltit 
cp be feïbe na fijne ihcmiugc én toïï niet öeeetnemi fots^ 
be mogen. foubc inbien gcoaïïe be fcïuejiuppïicatic 
ïjem aïfo te paffe komen/ald ïjp foubc mogen tocnfcïjcm 
ïDant bp u-ïieben Dooi be feïbe ïciöcn foubc konnen/ tot 
bat ÏJP fien fouöe/of pp Dooi De toapenen tot fijn meinïm 
ge foiibe konnen komen ofte niet. Ten id niet ban uoo* 
öctcberbaïen/ toat fcïjoone toooiDen bp Daet op foubc 
toeten te geben/ fo lange gïjp-licDeu' en ’t gemecuboïk/ 
oo ïjope ban te bectoetbeu bat m öe^uppïicatie betfogt 
tóojt/ geït fouö toiïïen te toegen b^engen/en fouben geen 
fdjoone taefeggiugen eu kdoftemffeu gekeken, 

(T) 
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^>oube ooft fonber be boojfcpicbcn toeigcringc ban 

gclbe een bermoden ballen / ofgpp-ïiebcn boa: ïjcime- 
lijft berffant metten ©on lonnl/ en met tuil rit toeten 
öcé fcïbeé be booifcpicbrn^uppïiïtatie gemadtt pabbe/ 
om aïfoo ’tgcmceneboïfttoiUigcttc malten/ om alïeé 
te boen bat ben felbe booj geïeit foube mogen tootben. 
Boe tocï be felbe fufpitic geen flinbament foube fjeö 
ben / acugcflcn bat niet te gdooben en ié / battet ie# 
mant ciibec n-ïieben toefen foube / bic in bcrtceïtftin# 
ge en Duetinge befeé omutfpjefteïijfte cïenbeé toeï ge# 
ballen (jabbe: niet tegenflaenbe bat bie geftooten 
bpanbt bcé gemeenen Baberïanbté toonberlijü gear# 
beit beeft / bat gpp-ïicbcn alle in alïeé ïjem gclijli toe# 
fen foubet. 

fBacc foo top rtantfcfteüjft bcrfïacn be toeigeringc 
bangeïbegefepiebtre toefen met meininge ban te bol# 
perben / en foo ooft be boo?fcp?cbcn «^uppïiïtatie ge# 
macht te toefen tet goebet ttoiitocn/ en uit goebegc# 
negcntpdt en iicfbe totten gemeenen Daberïant: èoo 
fafiL31.geïiebenteaenpoorenoufe meininge/ ïgocbe 
toeigcringc banbegememebnauben genomen / en be 
^mpplifcatie ban ben feïben bcrfïaen faï tooiben. £?oc 
tod bat H. 31. beebarentpeit / boojüenigbeit / entoijf# 
pcit/ foitber ttoijfeï bat alle beibeu ban tebootenége# 
noeg obedegt ïjccft. IBen ni Itan geen getoicfjtige 
faïten te bed bcDcnkcn noepinfien: en bat top pier m 
boen/ boen top uit goetïjcttïge Iicfbe tot U.3L. en bes 
iieben Babcrïahbté: Ban b’todlte ons be ^Imarijttgc 
©obt getuige moet toefen. 
S©o bedbanbietoeigeringe ban ben geïbcbelangt/ 

Rebben ïJ .31. meet ban genoeg berfogt/öat befc niett# 
toe Jbpaenfcljc^ccren/ allen ben geenen / bie ten eet# 
fien geboobe bp pen lijf en goet niet op en fetten / niet 
alleen boot bpanben en pouben/ macr ooit boot rebellen 
bes ftoninfté / enftetteten. €n fp pebben baet reept 
in/ aïfoo ’trcdjt iéöatfp feggen alïeé pnn te toefen: 
pet toeïlte bic ban ëtlba en sijnber halbaten fjwedt- 
toooibt toaé* ©at gpp uberfcpoonentoilt/ battet be 
maept niet en tó / beefiaen fp / battet be toiï niet en té. 
CnpoebanigbicbanUlïba ii. 3L en fommigenanbe# 
reu betgoïben foube pebben be toeigcringc bcé tienben 
penninh/ foo pp nietberpinbett en pabbe getootben: 
aïfoo faï / fonber ttoijfeï / befc be Bcquefené tot ge# 
ïegenbet tijbt ooit betgeïben befc tocigeringe ban 
geïbe/ foo U.%. ’tfelbe in tijbté niet en fuïïcn boot 
bomen. 

©at U.31. in be ^uppïiftatie ban fijne JBajcfïeit 
berfoeben en begeren bcfïact in befc puntten: Dat lij ne 
Majefteit gelieve , volgende de voet-flappen fijnder 
Voorfaten tot de Regeeringe defer Landen, ten tijde 
van Vrede en van Oorloge, principalijken te gebruiken 
Landtfaten. ©nber toeïhen punctc top befe ttoeefid# 
ïen / até aen ben feïben pangenbe / en fonber ben feïben 
niet bcjtaen ftonnenbe : Dat van de Commiflariffen 
en ontfangers der Staten, de Benden van Ordinantie 
en ander Krijgs-volk , hare betalinge hadden te ver¬ 
wachten : En dat’er ordre geftelt worde op de eete- 
ryen, plonderyen, fchattingen en ovcrvalhngen, die 
dagelijks ten platten Lande gefchiedt. 

Her tweede pund is: Dat onderhouden worden de 
oude Rechten, Privilegiën, gebruiken en Couftuimen, 
gelijkerwijs die onderhouden zijn ten tijde der Konin- 
ginne van Hongeryen Maria. 

Het derde: Dat den Raedt van troubelen afgefet en 
te niet gedaen worde. 

Het vierde: Dat fijne Majefteit in perfoon in dele 
Landen komen woude. 

Het vijfde: Dat fijne Majefteit in Spangien oprich¬ 
ten woude eenen Nederlandtfchen Raedt , van goe¬ 
de lieden , in dele Landen gebooren en opgetogen 
zijnde. 

©c pooge piotcfïatie/ toeïlte gpp-ïicbcn in ’t beginne 
ber gmppllbatie boet: van niet te willen de Katholijke 
Rootnlche religie , ja in ’t minfte te veranderen, $ 
foo aen fijne IBajefïeit / foo aen ©on loting gemein: 
<Beïijb aen pnn beiben ooit gemein ié/ bat gpp bet# 
foebt: dat men fien foude, hoe men defen verderffe- 
lijken binnelandtfchen Krijg, by tra&aet van vrede 
moge nederleggen. 

©at U.3L. ban ©on 3toupé alleen oft bpfonbet bet# 

foeben / ié : Dat hy fijne Majefteit van den inhoudt de- l J74, 
ter Supplikatie grondtlijk ter gonfte van de Staten fou¬ 
de willen onderrichten, tot dien einde feindende aen 
fijne Majefteit, met fijnen getuigenifle en recomman¬ 
datie , eenen vroomen en dacr toe bequamen in defe 
Landen gebooren. 

Dat hy goede informatie foude doen nemen op het 
feit by den Spangiaerden onlangs tot Antwerpen en tot 
Uitrecht gedefigneerc en bewefen, en de delinquan- 
ten en misdoenderen nae eifch des felve feits doen 
ftraffen. 

En ten leften : Dat hy alles wat in defe Supplika¬ 
tie voorgewendt wordt, in ’t befte foude willen op¬ 
nemen. ©p alle tueïfte puncten H. %. geïieben faï 
oiié goetlpb te poocen / in bet boegni aïé boo:fcp:e- 
ben flact. 
pv^it ban fijne JBajefreit in be regeeringe befet Ham 
1>rben/in b?ebe en ooiïoge/gebnubcn foube Ittantfaten/ 
is biel biïïijb en bcpamïijb. “Hiengefien öeXLanbtfaten/ 
aïé goebe genegentpeit pebbenbe tot pet gemcene belle/ 
piincipaïpben foeben bat pet felbe botert: <Ön be 
bjeembeïmgcn / aïébenujeïbcnaen ’t gemeen bielba# 
ren fonberïing niet gelegen en ié/ ppncipaïijben paec 
eigen p?ofpt foeben : bepaïben bat be b?cembelingeu 
pen miéb?agen pebbenbe/ befïraffeontbïienmogen/ 
bat be 31anötfaten niet en mogen. IDdbec ooifaben 
païben pebben 00b oufe Boo?-ouberé bit punct feec 
nea*fïig boen fïeïïen in be beloften / tueïbe bp ben 
ILanöté-pecrai / in ’t aennemen ber Begeeringe fa# 
ïemnceïijbenbeftooorentoojben. IDeïbcpimcte/ poe# 
banig ober meenige jaren / en bpfonber in ben jare 
negen-en-bcertig/ Dooi pare onberfabeïpbe begeer# 
ïijlipeit omtepeerfepen ober anberen / beboepten pcb* 
ben be ^pangiaerben / en ié iï 31. niet onbeaent. 
<Cn foo fp nn/ niet bit punct aïïeaiaengacnbc/ maec 
in alïcé tot pare meininge gekomen vjn: en ié’t niet 
gcïoofïijlt / bat fp afjïant boen fuïïen ban ’t geene baet 
fp foo langen tijbt na gefïaen pebben. IBaer ié geloof# 
ïfjftet' / bat onberBargaé fcp?iften gebonben 3pn/ in 
be toeïlie begeenige/ bie ineenigentpbein bat punct 
ben ^pangiaerben tegen getoeefl toaren / ban rebel# 
ïigpeit / en pet Crimen lsefte Majeftatis becoojbceït tua# 
ren/ poe feer ooft be^pangiaerben bat namacïégc# 
ïoocpentpebben. XDaer uit 'H. 31. te berflacn pebben/ 
biat banït öatfp u booi Dit berfoea toeten fouben / foo 
fp be oberpaubt bepouben moepten. 

€11 ié ooft niet geïoofXijft / batfpbepaiibcïinge ban 
be penningen berïatcn fuïlen / en tóelaten bat be ©om* 
inifTarifTcn 01 ©ntfangeré ber Staten ben Hrpgé-ïui# 
ben be penningen uitrcilten fouben: offp moeflen in 
befeit paren triumppe beranbert toefen ban bocnfpiii 
ben jare ttuee-en-bijftig / aïé fijne JBajefïeit be negen# 
jarige bebe ban aeptpoiibert biufentguïben’éjaerébe# 
tuiïligt toaé / onber ftonöitie bat be Staten ö’abmi# 
uifïratic en brtocin ban baigelbe pebben fouben: fijne 
.ïBajefleit foepten in te beeïben/ batfuïïtétotgroote 
nabecï cnïtïcmacptinge banfijnberlBajcfleit: ja colt 
tot openbare rebellie Uiaé fïreïtltenbc. 

©at fp oibie foubai ffeïïen op be ccterpcn / pion# 
berpen enanberongcmaïtiten/ boo? öetoeïïte be arme 
©nberfaten ten platten ïanbc gronbeïpït bcboiben 
tooiben / en ié ban pen niet te bertuaepten / aïé be 
bjeïlte meinen paer grootpeibt en berfeïtertpeit ban 
pccrfcpcn gelegen te Piefen in be berberbinge en ar# 
moebe ber ©emeciite. Bet tocllt oné betuigen moepte 
pet ftoninltrpït ban Napels / ^ialieii / ^arbinien / en 
allen anberen Haiiben / in be tuelftc fp be oberpanbt ge# 
Itregen pebben / foo ton bat in befè feben jaren felbe 
niet genoeg gefpeurt cri pabben. ïDatgrbcnfnombe 
©emeente / aïé fp fïccpté pccrfcpcn mogen. '3Ja in 
be nicutoc gebonben 3lanbcn/ ban be toeïfte fp pen 
foo poog beroemen/ pebbni fpbe3fngebooreii bp na 
gcpeelijlten omgebjorfjt / cp bat fn n:ct toeinig ^>pan# 
giaerben / toelïte fp bacr mogen biengcn / in flerït# 
ten pier en bacr beröeeït 5tjiibc / bë refïe te beter on# 
btr pare bcbtoanït en tnrannie moepten pouben. 
Urefï ban bien Hlanben paec fdfs Diftctie / toeïitc fp 
uit De fepjiften enacten bcé ^nbifcpe fïaeté berfameït 
en in built uitgcgcben pebben / en gpn fuït bit aïbué 
bebinben. ©ie een booibedbt fien toiï ban pare tp# 
rannte/ en boUtomdgït toeten betnanierepoefpbaec 

Byvöegfel van Authent. Stukken 



Tot de Hiftorie P. van Bot. *47 
1574. peerfcpen fouöen / foo fn met bcrpmöect en tooiöcn: 

Die befïc De feïbe ïf ifïocte / en pem faï na fijn begcecte 
genoeg gefcpieöcn. 

©atm paren rcrfïnt fïacfc gefïeït fouöen ttio?Den De 
ouöe lJecpten/#?ibïïegiert/geb?uiken en Confïtune: en 
tic 3LanDen geregccrt tooiDcn gcïpk Die onDer De ïüouin* 
ginne ban ^ouganen IBacia geregccrt snn: is gepee* 
lijken tcgenS Dc 3©etten en manicre Des ttomnkcrjkS / 
tocïkc De ^pangiacröenaïpccnen gepoogt pebben en 
aï nocb poogen in Defc 3£anDrn op te reepten. ï‘)et 
moet feec met II. 31. beeanDctt 31)11 / foo gpn fulüs 
nu Derft bcefockcn/ Daee gijp ccrinads met gejlcoten 
monDe gcöuïöeïpk tocgcfïcn en aengepoojt pebt / aïS 
De ï|ertoge ban lïba Dc pnbtïegien met boeten gé* 
tccDcn ïjeeft/ berfiriaöeïrjk fcggciiDe/ Dieren co?rup* 
teïe te toefen/ en bepjnicipaïe ooifakc Der troubeïen 
in Defe BlanDen toegebmgen. JBaer ©on 3iounSDe 
töeqtiefcnS peejt Den negenben ©ecembnS DeS boot- 
ïeDene jaerS in De bergaöecinge Der Staten berkïaert/ 
Dat pu erpicffe ïaft en bcbel baööeban fijne JiBajefïeit / 
te onberpouDen De oube Öecfjten) ©rbuuken / en 
^ibiïegien: Cu foo Daer gebjeh in gcüaïïeu tuacr! 
Dat feïbe te beteren, ©eïpk De Zeereu Der Staten ban 
Sömbant Dat getuigen in Dc Stippïikatie Den ttoeeben 
jfcïmiaui öücrgegeben/ en onlangs Den öne-en-ttum* 
tigften 31unii bn ©on 3lounS gc-apofïiïïeect en bc- 
aitttooojt. ©p toeïïte bcrkïacinge De feïbe Zeereu ooïi 
in De feïbe Suppïikatie beeï puntten aengêroert neb¬ 
ben / Die De bïpöe mkómffe aengacn / en in Dc feïbe 
begrepen 5/jn: iBaer fïact te beöcnkcn toat getuiffe 
anttoooiDt ©on 3lounS öaet op gegeben ïjeeft. ?üen* 
gefien pp De feïbe mccfïcrs ïjeeft/ Die Dc #citogc ban 
Itïba/ fbo en beeft pnookanöcrS geen commiffic/ aï? 
De toertogc gepaDt en ïjeeft. IDat iS Dan De boo’fcpje* 
ben berkïaringe auDcrS Dan louter beöjog i ©n ïjeeft 
De feïbe anöerp geenen oojfpjong / Dan uit Dit fijn ge* 
tooonïpk fpicek-toooiDt: ibet en iS geen tuanDer / Dat 
De ïfJercogc in Dcfe llanöen tot fijn meiningc niet ge* 
bomen en iS / naDemaeï pp Die ïieDen geen gorDe toooi* 
Den en peeft bonnen geben. Itïfoo Dat De booifcpjebcn 
berMaringe ankers met en iS Dan eenïobïunge/ Dooi De 
tueïïtc pn u-ïicöcn bcrfïout pebbenöc / betrekken fouDc 
met ’er tijt in utoe berberffemffe: ofte immers ecu ïjoa 
nige pmgge / acn De toeïïte gpp-ïicbcn en Degemeenc 
3JngefetenenïmautoenDe/ miöücïee ttjötaïïc bpfïant 
Doen fouöet/ ïjet toeïïte ook getroutoeïp'k gefepiet icS. 

iCe begeeren Dat Den ïSaebt ban troubeïen afgefet 
en te nietc gcDaeu tooiöc: iS foo beeï j ofgïjo pen De 
Scepter uit Dc ïjanDen nemen bJouDt ^ llDantbiJÖien 
töacDt beftact aïïe pare maept/ auctoritcit en regeer 
ringe. Cn berineït ook ban ’t feïbe De booifcpiébeu 
^uppïikatic ban boegen Dcc Staten ban Siabant ' Den 
tboecDen jFebuiarii óbergegeben / op De bocïke ©on 
llonuS Dc feïbe ?üpo)ïiïïe en autboooiDc gegeben peeft / 
loeïke H. X. gekregen pebben: Ce boeten/Dat nien te 
boege bicngt ’tgenc Dat inpjnepiopofitïe berfogt i/S / 
Dat iS: ©at men betaïe Dc tboacïf JBiïioeneu goiftS / 
in Den jare negen-en-tfcfiig / Den lfatogcban^ba/ 
tot afkoopinge DeS tienDcn en ttemuigfien peuuingS 
geïooft: en Dat aïS Dan Den fiacDtban troubeïen afèn 
te niete toefen faï. JBaer foo gpn pem fuïkS ten hoege 
faegt ofte niocptbrengen/ en pp terabontuerenDooj 
Dat miDöeïe tot DeobcrpanDt guam te geraken / toat 
geïoobe mcint gpn bat pp u pouDen fduDe f 3jn Der 
toaerpeit gcenc: ja ten foüDe in fijnDec maept met gijn/ 
u geïoobe te pouDen. 

©at fijne iBajcficit feïbe in Defe HanDen komen 
fouDc / en fuïïcn De Zeereu ban Der ^jnquifirie nim 
mermeer geDcogen: niet aïïeen om Dat fijne J^ajefleit 
ban paren fcpeïmfepen acnflagen aïS Dan onDejriept 
fouDen toojben / maer ook om Dat fp uit paren panDen 
niet ïaten fuïïen toiïïen/ cp toienS name fn pare pecr^ 
fepapppe bjijben. ^ijn fp Dan boben Den lïonink f en 
pebben fn Dcnïionsnk m !;acr getoaït > ©at moetirn^ 
merS aïfoo tncfai/ ofte poe fouöe fijne £fBajeficit Defe 
fijne pcetkjkjie PanDen aïfoo teeïnig konneu aepten/ 
Dat pp Die in aï fuïke uniberfeeïe berDerffemfTe en nooDt 
niet befoeken en fouDe/ Daer fijn baDer ïJcifer iJaroïus 
in Den jare beertig / uit Spangicn D002 ©jankrpk Die / 
niet fonDer groot perijkcïban gebannen te tooibcn / be; 
foept peeft / om een boetnig ontueDerS / Dat Doen uit De 

fïaD ©ent fieïj fepeen ic berpeffen. JBant Dat fijne 1574. 
jeficit boemiger toegcDaen en genegen fouDc toefen tot 
Dcfcn ÜauDcn / Dan ïieifer fjaroïus getoeefi \$ j Dat 
mogen Die geïooben/ Die fijne acngebooren gocDertiCi 
renpeit en goetpertige natuerc onbekent iS. 

©at ü. 31. fcpujbcn / Dat mDcaenkdmfle Dep ïto= 
ninkS Dc petten m gcmoeDcren Der getroutoc ©nDcc? 
faten en toaeracptiglijk ïiatpoïpkcn bïpken fouDen / 
aïSDc^onnc. ^00gpn Dat berfeaen toouDt pebben/ 
reept of De auDere / De toclke men niet booi tjatpokjkeu 
en pouDt/ in De koinfïc DcS itoninkS pen niet berbïijDrn 
en fouöen: Daer iune fouöt gpn groot onrecptljcbbnt. 
i©ant beïjaïbcn Dat Die pcngrootcïnkSbcrbïpDenfon? 
Den om De aenkomfie paet'S natuerkjke en foo goeDcr? 
tieren ï|>eere / Den toelkcn fp in foo ïangen tgDt niet ge¬ 
fien en pebben: fouöen fnpen ook boten matenber^ 
bïijDen / om Dat fp aïS Dan in paté gereepte fake tot een 
gcnaöig bcrpooi fonöm komen/ pet tbcïke pen tot uoep 
toe ban pare tegenpartpe fcpeïmeïpken beïet iS. 

©at fijne Jllajefieit booitaen in ^pangicri tocfcnDc/ 
bp paec pebben fouöe cencn oiDinariS j!5eöerïanDtfcpcu 
ifïacöt ban goeöe en getcoutoe ïieöen in j'teDerïanöt ge- 
booren en opgetogen: en fuïïen begeeren ban Der 
qttifitie ook nimmermeer gcöoogni. IDant acngcfïcn 
fn Die auctoritcit ober Den ftonmk bcpouDcn fuïïen / en 
in De boiöermgc paeröer peerfepapppe niet naïaten / eh 
faï pen Dit niet ïpDcïpk Dunken te toefen. -f>p eti nemen 
pen niet aïïeen acn meefïecen te toefen ober Den Ito- 
nink/ maer ook ober aïïe DeS ïtoninksS 3lanDen: ï?oe 
fuïïen fp Dan toeïaten / niet aïïeen Dat Defc 3lanöcu ban 
pare peerfepapppe bip toefen fuïïen / maer ook öat’cc 
ban Der 3tanöen toegen in ^pangien bp Den ïüonink 
cencn bpfonDeren ïiaeDt toefen faï/ noep pen onDer^ 
iuö’penjynöe/ noep met pen ccuig gcmeiufepap peb^ 
benöe. 

ïf oe mcint gpp/ Dat utoe peerïijke pioteftatic/ ban De 
ïtatpoïijke lioonifcpe reïigie/ ja in ’t mtnfte niet te toiïs 
ïen berauDeren/berfïaen faïtooiDenï M.3ï.iSimmers 
toeïinDacïjtig/ Dat aïïe De ^cbcrïanDeren Diktoerbeh 
ban De ^paugiacrDen gefcpoïDen 3pn aïS ülutperanen. 
löeïïie fepeïDingen fp toifïen te bebefiigen met Defc re* 
Denen: ©at fp in ben jare 59. De ^pangiaerDen uit 
Defe 3lanDcn paöDcn Doen bertrekken / en aïfo Doen pa¬ 
re beepoopte Domiuatie en peerfdjinge ober Defe 3Lan* 
Den on jgefioten en te niete geDacn: ©at fu pen tegrnS 
DenieutocSiffl'poppengefreïtpaöDcn: Datfp ’t©on? 
ciïie ban Ctenten niet en paDöen toiïïen ontfangen: 
Dat fp De 3ugiujitjc getueert paDöen: bat fp De 25erïDt- 
fioimïnge niet berpoet paDöen j en Diergeïpke beeïe au* 
Deren. €n foo fn Dcrpaïüen geene .fëcöerïanöerS booj 
iJatpoïijken en pouDen / poe fuïïen fp Defe utoe pjotef* 
tatie boeg toaeracptig konnen berfïaen \ Dat gpp pier 
op utue fiapifrifcpe Ceremoniën en ttcrkcn-Dienfï top* 
feil foubt toiïïen / en fouöe pen niet bed betoegen: ge* 
merkt Die metten paren toeinig ober een komen. $}et 
3pn opreepte ïtatpoïijken/ na pare meiningc / Die pet 
büoipooft/ ooren/ oogen / neus monbt / boifï/ buik/ en 
ook pet pinDrrfïc feer fneïïijken met binger-kruieen toe* 
ten te bctoerpni: Die inDebafïen part geclïeïen: Die 
in De toeek booj jDaefTcpen aen pet graf DeS i)rcrcn {fo 
genaemt) toonDergeïaet en toefen toeten boot te toen* 
Den: en Die aïïe paer fieïigic in uittocuDigcfactiën / ge* 
fïiruïatien/ en (foo men ’t fouöe mogen feggen) krienie* 
rien fïeïïcn / aïs fn Doen. Met poeDanigc Ceremoniën/ 
toont fp toeten Dat utoe ïunöcreu / aïs met een ?*pcn- 
fpeïoftpnimengebeer/ paren fpot Diijben. Cnïactu 
niet booifïaen Dat fp u feer beo: ïtatpoïijken fuïïen 
potïDen/ ofte Datfp utoe pjotcfïatie groet geïoof fuï* 
ïen geben. 

©at men Denken fouöe / poe men befen jjnïanöt* 
fepen krijg bnacrooiöe neber mogt ïeggen/ faï Daer 
inne H %. berfoeke Den ^pangiaa-Dcn niet Docnïpk 
feppnen te toefen: aïS Die feïbe tocï toeten/ bat Die ban 
Der nieutoc ÜMi'gic (foo genaemt) De ïDayifïifcpe reïu 
gie/ fonber boïkomen en opreepte onDeiricptinge uit 
Den tuooibe ©oDS' tocöeromiuc niet acn eii fuïïen beer* 
öenfonöcr De toeïïte fp geen maept en pebben met pen 
eenig arrooiDt te maken: ten toare op poope ban beu 
feïben Daer na te mogen oberbaïïen : boot Dc tucïke 
poe fppen teïjoebenpebben/ fpD002 ontaïiijkeerem* 
peïen genoegfaetn gdcert3tjn- ©n pebben H31. in Dit 

(T) % pes* 
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betfoebe t>iet* tutten 
^pangiacröen/fogb,- . . .. ^ 
tie getnaebt too?öe met couferbatie en onött'bouöinge te / Dat met tegcnftaenöe 51311 bebeeïe bn met ijen aïfco 
ban ïjet datboïijbc geïoobc en religie. jBacr ï)oc Dit Janöcïen fouöe/ afê ï)ier booten^ flaet / Dat ön met 

U7¥ 

öoenïifft toefen fouöe/ en boe n iet/ faïïjicruabequa? 
me pïactfc toefen/ om öaer ban boïbomdijb te fy?e? 

fomtnige dayitcmcn/ Den todbeu ïjn beboïenbaööe 
öen ïiBQorcnobcrïafïtc boen/ gebanöèït %eeft jiBacc 

nen. «Sn ’tfsïmeenigen tegeuS tl. 31. een naöcnben ten iS ïjem in Dcfe 3lanben / en in öefen fijnen fïaet niet 
in toengeu / Dat gïjp ö’accotoatic foo fïautodrjben | gelegen / Dat bP fijne gcttoutofïe ïijf-bncdjten eenig 
bcrfoebt / en bat alïeciiïijben om be booöt Des ftonmbS 
ban ©?anbrp / reep of ober befe 3lanöcn niet quactS 
en toacr / ban bat Doen ooifabe ban De boobt Dep fto? 
ninbS nod) oofracn fouöe mogen. 

^at mon 3lounS in fijn liyofüïïc op bit punet 
fchujft ban goeöe niibbeïen / todbe ban torgcu öc£ do? 
ntribs totten tocöe boo?getocnbt fouöe toefen / öaet 
meirit tja na onSbctmaden fijn fjeeehjk karbon mebe. 
füaccfoo öaer anberS geen miööeï en pope ban tocöc 
en sb/ foo moctonS De goeöe «Bobt beïyeu: ll^ant öc 
ïfoïïanberen en EedanDeren met bareBoubt-genoo? 
ten ïieber beu ïcflcn ömyyd bacrLS bïoeötS oy-fettm faï 
ïen/ öanöc genade DeS patDaenS aennemen / en niet 
fonöer redenen: IBant toat fouöen fp anberS boen/ 
foo fp ’t pardoen aennamen / Dan bat fp fjacr begeben 
fouöen in öc banden bacröer öooödijbcr bnanben/ be 
todbe ter eccfler geïegentlfjcit fjaer niet aïïc tonnen 
ten om fouöen brengen i «Sn i)ouöen öe Jbyangiacröen 
geen contracten oft oberbomingen met öe fioogfïe ce 
Denbebefiigt / Ifjoefouöenfpfyavegcnaöc beïoftenïjou 
öenï Itëarr öaer jijn toeï auöer miööeïcn ban bic 
öe/ todbe ton bebouöen tot beatiamec engriegenöer 
pïaetfe. 

3öat öDon IloupS ban ben inïjouöt ban U. 31. ^uy 
yïi&atie fijne B)ajefïdt gorteiijU fouöe ouöe^ricïjtm / 
öetodfte Ijn bn öc Jtyofrilïe II. 31.. eon toef egt: öaer 
en fionnen li 1. nocljtroof! nocï] profijt uitgctoacr 
tooien: genierat men ten grenen tijtic getoifleïrjüt toe# 
ten en faï tonnen / of fp bat geöaen ïgeeft ofte niet. «Sn 
foo ïjn ter abontueren te cenigen tijbe öaer ccnig be? 
fcïjeet ban faï toiïïen toonen/ en faï men niet tonnen 
toeten/ oft ïjn bat ban ï)em feïbcnïjccft/ oftbanflj? 
nen meefïeren öe i^ecren ban öer ^lnquifltie/ of ban 
öen ïïoninï». €n bitter eenig ftoöerïanöer met öc fuy? 
jpïiïtatie en anöer befcï)ect in/êyangicu acn öen fóoninb 
mgefcïiiiit fouöe toajöen / baa* cu ï,s fjy niet fecr toe ge? 
fint. «Sn toie ^ ’er bic Dat aengaen fouöe toiïïen / naöe? 
maeï öe treffeïijbe üecren ban jltontigun en ban 53er? 
geëobetaïfufto fa quaïijiien gebaren 3130 ï Jèehet öen 
Bos cn tooultoin ’tïjoï bn öen Eeeutoe niet/ geen uit? 
gacnöe boet-flayyen fleriöe: foo onöeröennaemban 
«SfopuS bat bcfcö?eben iS. €n foo öaer iemanötban 
berfeïiett mogt toefen / toat fouöe ïju griijiic toeï goets 
uitcccïjten bonnen / foo ï)n öen ïloninft niet fy,2cïicn en 
fouöe/ ban met fijnen ©ber-ïjeeren öie ban öerfjn? 
quifltic bcrgefeïfcïjayt/ ofte banöcnfeïbcnban ïjaren 
toiïïe cn meimnge onöe?ricï)t sijnöe > IBaeromme 
^Don IlounS ooh fcb’ijftbccgeefS te toefen/ bat men 
iemanöen fenöcn fouöen; niet uit goetïjeitig|)dt tot 
li H. niaer foo men gcmecnïuft fmacbtS-getoijS fegt: 
<£3ï)n niocgt öaet toeï gaen/ inaer gïjyen fuït’ec niet 
ïjaïen. _ 

«Bat ^öon HounS ooft iiifo;matie fouöe boen nemen 
oy ’t feit tot ^nttoeryen cn Hitregt / öoojöcn moet 
toiï bet ^yangiacröcn onlangs toegeöjagen / cn ïjet 
fdbe aen öe miy'öoniöeren öocn freaffen: ^eeftïjy in 
fijn StyofMïe gcfjeriijbcn af-gcqagrn / feggenöe bat 
öm ièoïöatenbcrgebcn te toefen/ cu bat men pen ne? 
ïoobc örfiomt te Ijottöen. «Bit iS toaeracïjtig corS 
JDonnihS reïigie/ fcïjeïmcn cmnuitmaïietengdoobc 
tdjotiben/ en gorör bjoome 3Lieöcn öoodoefeggïnge 
ban geïoobe in ben flriïi btengen. 

3taet iemanbt aoeöcrS oy fijn Baröoeu inïiomcn / 
enïaet fïen ïjoe ï}n bacr obet baren faï. ïact be ^>ta? 
ten ban 2p?abant ïang aen ïjrin aengouöen / bat be 
liïijöe itiftomfle bn fijne tïIBajefIdt beftoöorcn / on- 
öedjouben too,?öc/ enïaetflcn/ toat fn in ’teinöean? 
bcrS ban ïjcni nebben fuïïen/ bannbeïêcnbcbuegïijhe 
toootben. II. 31. tomben in befeii ïjanbd oou baf! 
getoacr / bat booj tooomc Hicben anberS bu bern 
niet en iS / ban outoactacïjtigïjeit / betoog cri fyot? 
terne. 

.ïBacr ïjoe foubc ïjy anberS met fijn ^ratoanten 

quaet acnöoen fouöe. ^Dic tdicnen fljuS bebeds 3tjn 
onber anbee befe: ©atïfnboojaenïjouben öcLSdafïc? 
ïdnS DcS tiafrecfS boorj ftnttoeryeu / be todfic be mui? 
tcnbe^yangiaerbcnbenebenS ïjet ïtafleeï möcjètaöt 
gdaten beeft/ Den ï|eere bauCarnpagnn Doen ober 
Wnttoeryen <6oubemeuc toefenbe / en öen'Jipangiacr? 
ben in öien fcïjdmfcïicn acnflag/ na fijn bermogen / 
tegenflant gebaen fjebbenbe/ be^taötban^inttoec? 
yen beeft boen ruimen/ en fijn <SouberuemcntberIa> 
ten. «Sn bat ï)p ben Staten ban 25?abantaenï)oubcn? 
öc / bat be fdbe ïiafïdïein ter oojfabe banöitfcïjdin? 
fïufe / en om bat lyj ecu tocemödmg iS / afgefetfouöe 
toeröcn / öaer inne geen geboot geben noeïj beïieben 
en toiï. Sn bat f)n m ’tïeflcfrjnöer Wpofliïïe fcö?rjft / 
Dat men boo’taen goeöe oiöjc fidlen faï / foo’t<èoöt 
belieft/ bat aïfuïïiS niet meer toe en toage. ^öitmuiS? 
ben/ na ’t gemeen fyjeeb-tooott/ pêeft cenen langen 
fleert. Ban ö’todbe foo öygeötoongtntoojöe fijn ber? 
fïant en meininge te feggen / fouöet fonöer ttoijfeï 
befe toefen: ^oog^yninniet cnfcPitöatibgdötge? 
noeg öebbe om öen XtoijaS-boïïï tebetaïcn/ foo faï al? 
fuïns tod meer gcfdjieöcn. 

tf et ïefte ban él. 31. berfoebe sS: iBatïyibt't aïïeS 
ten beffen fouöe toiïïen becfïaen / cn in’t goeöe oy-ne? 
men. 3$et toetoe ïjy U. 31. nn öe ^iyofnïïe toefegt / be? 
jffouödgfmi bat ‘üooLi befe bcitooningcn niet bafdjojt 
en berïaten entoeröe/ ’tgeene bat ban öe beïoften öec 
Staten eetmadS öen ïfertoge ban ^iïBa geöaen/ in 
be pionoftie boot geötagen iS. J^ier moeten U. 31. 
fptingen of toaeien. ifict moet gïjp fonöer bertreït feS 
ofte feben ciBiïiarnen goutS te toegc btengen / oftgïyi 
moet in ongeuaöejijn. .IBacr ïjoe bomt^öon 3louiiS 
befe boojfd)tebert ttoacïf miïioenen goutS oy öe af- 
ïiooyinge öeS tscnöcn en ttointigflen penning in fcS 
jaren te betalen/ meer eifcfjen / aïSöieöeï3ettogeban 
?ïïba ge-cifeïjt fjeeft> Cet abontueren / omöatöe 
^eitogc ban öen tienöcn en ttoinfligflen penning 
niet en beeft toiïïen beitijen / ï)d todlie in fijne yjo? 
yofïtie &an IlounS boet. JBaer ïjript ^em aen bit 
gcïöt/ en foo bP tot öc obetïjanöt doemt / befïet of 
bp u iet berïaten. faï ban öat u öe Xfcttoge oygeïegt 
beeft. 

Sïebe ifeeven en Btienöcn / toaet sb» u öeenen 
toenöt / gïjn jijt in öen fïcfft. Sn bdyt gijp ^>on 
HoupS aen Dit gcïöt niet/ foo jijt gbp in öe bngena? 
öen: ^eïpt gbP Ötm öaer aen/ fooombangenuöefe 
ftoangbeöen : Sn ban ïjp aïS Dan niet tot öe ober? 
banöt bomen / foo moet gbp immers bmi ïangbeit 
öc^ ferjgStot in öcii grqhöe bccöptben tocjöen: dan 
bP tat öe oberbanbt bomen foo moet gbp ten ccntoigen 
Dagen Der onmenfdjeïpe ^paenfebe natie flaboenen 
büjbcïi / cn met Den obertoonnen ecu biict beüben. 
€n öan toiï H. 31. öetopöeit utocr ^uppltoatic 
niet facbtcr iiigeöteben tootöcn / aï^öcnSöeïenöefér 
3Lanöcn bare Ibuppïicatie aen öe «èoitbetnantemge? 
öteben iS. IBant gbp ïjcöt tc beöenïicn / bat gijp in 
öen Jsyangiaeröcn fïh bed ftoaeröer gcfonöïgtbcöt/ 
öanöeSöeïen/ obctmiötSgbp arbeidt om ben te be? 
toben ban öen doninbrijbe / bat f; met grootemoei? 
ten mgebregenbebben : öaer öcSöeïen niaer gefogt 
cn bebben ben uit öen feïben doninhnjf» tc tocetra. 
<&ic bcbinöert öat iemanöt niet gebtoont cn too:öc / 
cu Doet öen feïben foo bccïfmactS rnfyrjtSuiet/' aï^ 
öïe bem öe broone ban öen booföe runt. ^et toeïb geen 
bïein bed ban utoe bcftoacrniffe toefen ban/ fooab» 
bet fcïbe toeï inflet. 

JDaer foo öe ftoangbcöcn ban ^5on l.oupS aen 
gcïöt tc bdpen berbomen/ aïïe niet groutdijbc bet? 
öerffeniffe/ ceu&igcflabennie/ en öen öooöt oogen? 
fcbijnïija bennengt jijn / flaet te bcfïcn/ toat onge? 
maït in öe ongenaöe ban «Don HounS geïegen macb 
toefen: oy öat foo öaet tctïijöebjbtóacc/ ’t fdbe bed 
booten mogt toojDcu/ na Der tonfen fp?eeb-tooo2öt: 

Hit 
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i Kit nuaöe aenfïaenbe ongebaïïen faï men toefen Dat 
toeinigfïe quaet is. 

Jboo gï)n Dan©onMoup£ aenfe^offeÖeniBtïioe#, 
nengaut^nirt en ïjeïpt / foofuït gbpiufijnongenabc 
jijn. jfiBaer toat faï bP u nonnen doen! iDie iS bP* 
foube ïjp fijnen Ofioot - babet tod ïionnen noemen ! 
Ban toaer i$ ï)u- en iSïjp niet een bjcemdding / in 
befe Manöeti niet eenen boet ïandts / nodj bpenbeu 
nocb magen ïjebbenöe ! ©at ïjp ge-acbt toü toefen 
<t>taütïjouöcr / ©oubemeur / en kapitein ©encraeï 
ober befe Mailden / enmacïj naonfetiecifjten enoubt 
Öerttomen niet befïaen: 3Bam of bp fcfjoon tot betotjS 
ban dien be ïjanbt ban fijne jBajetëeit toanen han / foo 
en iSbP nocïjtanS boo? aïfuïhc ban befe Ilanben toette# 
Mi niet aengcnomen. olm biet en boben/ toat rnacïjt 
heeft bP* ©e hnjgS-ïiebcn op öetoeïhe bp ppncipa# 
ïijhen froïit / en jijt! ’t niet toeemde btoaïenbc boeben / 
bie ben buibeï om gddtfoudën dienen! toat fouben fp 
boen foo fp ban ïjem geen geïbt en hcijgcn * fonbct 
ttogffeï een iegehjh faï fijnen toeg gaen. ©atfn^tc# 
ben oft ïjet Mandt pïonöeccn fouben/ daer en foube 
geen mibbcï aen ommenen om te tocetcn. Bter tegens/ 
toiejrjn B.M. €n gijp niet ecnSöecïsBmenbe# 
fcS Manbt£ ! en ooit ccnSbecïS goebe machtige Mie# 
den! €n ïjcbt gbP öe Manden niet boï toienben en 
magen/ en andetc goede ïiefbehbeten! Cn jijt gbP 
niet be Staten / BooifïandctS en SSefcbetmetS öeë 
Mandtë ! toaer dooi lï.M. aenïjangïg jgn aïïe Man# 
ben en Steden ! ©nfouöt gïjp niet in tijde de£noodt$ 
aen utoe banben ïjebben be fttrjgs-ïiedcn in befe Man# 
ben gebooten jijnde! c3la be bieembe toijg^-ïicben 
fbuöen aen utoe jijde bomen / foo gïjp ben flccïjtS geïbt 
boobt: bat fouben immers boen be ©tutfeben en be 
JMaitfecë / be ^pangiaeeben en Italianen moebten 
©on Moup£ toeberom na fijnen ïiïooftcr en ïüappe 
boeten / foo bP met ïftn fijne betdtende fitaffe ont# 
gaen moebte. 

<£n foo u tcrabontuetenbit bp u feïbcn te befiaen 
te peticuïoo^ boebte te toefen / en foubt gbp be Bohan# 
deeg / Eecïanber^/ en bare ^ondt-genooten niet beer# 
big binben / om n-ïieben befen banbeï uit te fjeïpen 
boetend ©aet en foube getoifTdrjh geen mangeï ofte 
geb?eh inbaïïen. Rebben fp met ïufi ben tegenë ben ge# 
meenen bpanbt in ïBapenen gemaeht / afs bp aïfeë 
tot fijnen ’toiïïe babbe / en in fijn hoogfïe maebt en 
ttiumpbatietoaö / boeten fp aïnocb met ïufi tegen£ 
ben feïbcn befen ïangtoijïigen toijg: met toat ïtifi is 
bettebetmocien/ bat f|i Dooi btope ofte oog-ïuitonge 
banu-ïieben benfeïbenten onberen brengen en betbeï# 
ïigen fouben^ en bonnen be oube bpenötfcbap / 
toeïben fp met u-ïiëbcn geïjabt hebben / niet bergeten: 
en boopën ban n-ïieben ban gciijhe. Crt bet toate ooh 
een betbïoebte faeh / bat ttóee na-bueren onbet fieb 
bpanbtfcbap aen nemen fouben / tet oo^faïte ban eenen 
bieemben / betodbeben eenen boa? be£ anbertnS Ijnb 
pie onbet be boeten geb’agt bfbbenbc/ ben feïbcn tot 
geïegene tijbt 00b becnieïeu foube. 

<6n toat toiïbct gbn in aïfiiHten banbeï «Öbeïbet / 
maebtiget / bebenbeeëntoilbget Booftbegeeten/ ato 
boo? gtonbeïijbe gaiegentjjeft totten ïieben ©abet# 
ïanbt ban feïf^ tt fijnen bienfi aenbiebt \ ©at be 
©oo?ïuebtige / i|oog-gebooren Bo?fi be $?iuce ban 
©tangien. €n iS bp niet ban Iteifedtjbe fiamme en 
af-bomfi i en beeft bp in befe Manben niet foo beeï 
febone ^ectbjbïjeben / bat bp aïïeen bien aengaenbe 
in befe Manben be raaebtigfie liaefï ben ïïoninb fê} 
IBie jtjn fijn ïjectïijbbeben m©uitSianbt / inbeibebe 
SSourgonbicn / en fijn ^ineebjbe beetïijbbcit ban 
©tangien onbdmit^ €11 iSbpuict 23utg-gt*abebau 
^Hnttoetpen> €n is bp niet bë pmicipaeïfïe en cerfie 
llaebt ban^tatëii/ ben toetoeii teneben be IBcttige 
«Soubetneuten bet regiment befet gantfebet Manbni 
Beboïen iS. €n iS bp niet ^cabtboubet en ïHapitein 
obet ï^oïïanöt / ^eeïanbt / IBefirb?ieSïanbt en Bit# 
reeïjt^ «Sn is bp in ’t Cf of tot 23?uefTeï niet foo beeï 
aïS opgeboebt ë beeft bp be Manden onbet ïteifet 
liaroïo en ben ütoninh niet meenigen bienfigcbaen^ 
Cn beeft tjP in ’t af toefen bes ïiotimh^ in ^pangien / 
nabemaeï bie ban fijne JBajefïcit be boogfic tegectinge 
heboïen toaS / na gcenen taebt meet ïeben en toouben/ 
en be Manben met aïïe biïeimgbeit en tptannie miS# 

banbeïben en oberbieïen : niet met ttoee getoeïbige 1 
togen uit ©uitSïanbt begemeene bpanöen t’buiS en 
m baren nefi betfogtf <6n beeft ï]P met om befe Man# 
beu ban be biïcinigfie ^paenfdje fïabernpe te betïöf# 
fen/ goct en Woetopgcfetï Rebben ooh ban gcïijïien 
niet gcbacn aïïe fijne 25?oebeten > Cn iS hp noeïj te# 
gentoootbig niet bp ben genen/ bie bet ^paënfcSje joh 
ban batenJjaïS afgetootpen ïjebben / om met ben boo? 
bet ïiebe Babetïanbt te ïeben en te fietben / en ben feï# 
ben in goebe gcfcbihtbcit en eenbiagt te bouben > 

JBacr 11. M. en toiïïen tegen| ben lioninh niet 
boen: ©oet ban foo beetïrjhe Beïbt en Boifi tegeuS 
ben ïüonmïti bat ft; beiee ban foo €deïe bïoet. ©oen 
ban oofc be ïfoüaubemi / ^eeïanbcten / en bate 
23onbt-genootcn tegenS ben itouiriU > bat fp bette 
ban foo bappere en tteffdijhe gemoederen. JBact bat 
toojbt anbers betfiaen : ban toien I ban be ^pan# 
giaetbcn/ ©apen / IBontoïten/ en baten aenbange# 
ten! iBact befe aïïe jgnfeïbe geftooorcnbpanbenbeS 
ïtoninfiS. ïiennen be ^pangiaeitS ben Bouinh an# 
beuS / ban foo bpgeregeert tootbt ban be ïfeerai bet 
c3inguifitie! Itenneu ooh beBapencn JBoniMienberi 
fóoninhanbetS/ ban een Bafaï oft ooft eet een fïaboen 
deS BauS! Boe banbden be Beften bet 3inqiufitie 
metten feoninft! Maten fpïjeui meet banbenpbeïen 
tijtd/ en noobtïijft onbetljoubt! innemen fp bete# 
gcetinge t’famen niet na ïjacr! JBacb be Öoiiinït iet 
boen/ ban bat baec beïieft! ^00 bat anbctS toaec/ 
fonbet ttopfeï foube bp obet ïange befe fijne treffeïnfcfle 
Manben befogt bebben / om betegentooatbige cïenbe 
baet ban te toeeten* ©eBcttoge banHI&a bttft bp 
ooh iets gedaen / bat tet eeten of ten p?objte ban fijne 
jBajefïelt fitehte! Mlenfiet bet tciumpbant gebeeïte# 
niffe boot Mmtoetpen op’tKafiedfïaenbe. ©ebenht 
be Ètiumpbante pompetpe / met be toeïfte bp in ’t jaet 
tfebentig tot Mnttoctpen btt Batboen bcebebethon# 
higen. ©ebenht bet toootben: Todo es mio, y yo 
feaRey, batikt B^$aï mijne/ en m ben ïtoninïf. 
IBaet bet toaet tëïang terbetbaïen/ bp b’toeïbc Mij# 
hen foube/ ben ban Mïba geen bpenbt beS Honinh^ 
getoeefi te jont. JBaetaen ©011 MoupS en faï fliïh^ 
niet bebonben tooiden . IBat en foudc aen eenen bppo# 
etitifeben en gebnnfbcnjBonih niet bebonben tooiden! 
jlBaer bit onbetfebeit febijnt bat ’ec faï toefen /} bat 
befe fijn faïien bcbenbigïijhct en met meetbet bcb?og 
ïnïeggen faï. JBeïhe honfie öc Becten ba* 3nquifitie 
in bem booifienbe / -bem beguaern geacbt bebben/ toeï# 
hen fu in beS ban Miba pïaetfe fieïïen fouben. %5djaï# 
ben bitiSbpmebeeen Bmeöa* L3nquifitie/ aïfoobat 
hp mcetgendgtflïïtoefen öeïjoogbeit/ madjtenpjo# 
fijt bet Coiïegïe ban ba* ^npifitïc teboibeten/ ban 
bie ban Mïba getoeefi iS. .#acc toat fiaet biet beeï 
ban te feggen! ©itï^aïïcöctoetdthcnïijh / bat toat 
in befe Manben befe acjjt jaten ouda* ben name öeS 
ïtoninhS aengetiebt is / en a!S nodj acngeriebt too?bt/ 
niet bcS ^osituhS / niaet ba* ban bet 3inqui# 
fïtie / en boo.MS be^ BanS' fahe j». Mu bie tegetiS bed 
mocttoiï en tmannie ba* toeembet B^ten ï>ct ïiebe 
Baberïanbt hefebftmen / bie en honnen geen bpanbai 
ban haten natuerïijhen en toaetacbtigen Bme / en 
ban bet ïiebe Babetïanbt toefen: jlBacr bie jtjn ge# 
totffênjh banbdbebpanben/ en cou beiraöetS / biebe 
b|eembc if eeren acnbangai enhpfiantboen. Bchhtn 
bic ban bet 3‘nguifitie hpben ben ïiomnhsnpetfoon: 
foo ïjebben topbponS benïtonmhinfijnniecbt. ©en 
cebt blijft in ecneii fiaet / en baandert niet / enöe en iS 
geen ongebaïïcn onbcrteoipen: todhe Dingen aïïe con# 
ttatp jijn in ben prrfoon des ïianmhS. Cn foo be pet# 
foon deS ïïOmnhS onöa* öe^uquifïtiefoobedaïSge# 
bangen i$! immers gentons f ijiiS fdfS iS: gebmiheii 
top tet oojfahc beS eeötS / met aïïe rccïjt ben naeni be^ 
lloninhS / tot hefebetmemffe fijnba* eere en ö?S ïïebe 
BabetiandtS. €n bat be gemeene bpanben ben name 
öeS ütoninhS foo betocmehjh gebnuhen / bat iS getoif# 
fdrjh bp maniete ban baïfdjeit/ foojp ’tfdbenieten 
boen/ iiodjmetboïuoincntoiibeSïtomnï^/ noebnar 
betmogen fijnbet bdoften en fïjnS cedtS. 

JBaet genomen/ bat befetegentooojbigecegcain# 
ge gefebiebe met boïhomen toiï DeS Bomnhs/ ja bat 
rjn fcïbe in perfocn aïfootegeetbe: ÏJP ban bc Man# 
ben aïfoo booi Beece aengenomen / bat bp fonbet JBet 

ff) 3 en 
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en rcmiïe na fijitm teeïgebaïïen beerfcbcnfottbe > Boet 
jrjn cnfe Boot-oUDers ter babaaen cn top toe ge* 
toeeft/ Dat fu fti bia manieren Beden aennemen fou* 
ben. Cn Ü. 31. flïbc tjebben iït Den jare negen-en- 
beatig na Der ^pangiaerDen bonniffe Crimen ixix 
Majeitaris gecommittecrt / Dat gbP De ouDc rnantae 
bc£ ïfuïDenö na bare begeerte met en pbttuiïïen ber^ 
anbeten. #nfe booj-onDcrs bobben 0110 aïfuïke UBet* 
tenDesBulöcnö nagelaten/ batfoobe ïlonink(jtecin 
pcrfoontocfcuDc/ in De tcgentoocnbigc regeeringc bol- 
herben bjoubc / p met reep niet meer ïfecre toefen 
foube/ cnbe€>nbcrfaten ban ïjare plicpcneebt ont- 
fïagen fouben toefen: tot Dat bp ban De feïbe/ aï<3on* 
cebcïtjii cn gdjccïijk tegens fijne beloften tóefenbeV af- 
ftantbocnbe/ rebeïtjhcu en nauittoijfen ftjnbcrbdof* 
ten regcercn foube tniïïcn. Cn pbben De fdbe enfe 
boaj-ouDer£ biet itlne een fonbediiige boojfiepigpit 
getoont/ bat fu m be brbefunge Der Buïbinge / terooj* 
fabe ban qitabc' regeeringc ben ï^eerc bebben boen con* 
fenteeren en lüiïieKoorcu inbetocigednge banbienfï 
cn onbabauigpit. Be todkc ï)icl* mueonïi feabooj* 
flcbtig gdjanbeït bobben / bat fn onber be IBetten bet* 
Btiïbmge pbben boen fceücii / bat aïïen Officieren 
in ’t aennemen ïjaerbee officie moeten ftucerenbc fdbe 
IDctten te onbcrpitben/ fonber baa tegen te bomen 
ofte boen/ met rabe ofte babe/ in ccmger manieren, 
ïèdften eebt obermibtd II. 31. ooï» gebacn bebben / 
fïact u in befe baïoopcnc fake niet fdo boojftepdijk 
nfê manïyk te banbden / Datgbp batiepebanmeiu* 
ceöigbeit ontflagcn mogt toefen. Bd tétudboacrbat 
bic ban 23jabant aen Öou Hoitns op bede adiïttiïen 
Dabïïjbertnkomfie barbten fïcrk aenïjouben / batbé 
npbjuiken en obercrcbmge ba fdber bejdep en gc^ 
betert moepen tootben: IBaer bede blagen / nabe* 
rnaeï fp aenpttben / bat op ’t Itaffecï bood Hnttucrpcn 
een 25?abanba* tot ÜafMetn gcfïcït foube tootbeni: 
toaeromnte fn niet eer aen cn bouben Datpt iïafïed' 
iieba getoötpen tuojbc > ©jagen ooit/ nabemad fp 
aenpttben bat ïjet ffebeltat IBegcri met fijne toebe* 
bootten toeberom onber be J>tabt ban ’£ tfertogeu- 
baflcp geboegt foube tuojbcn: toaeromme fp niet me* 
be aen en bouben / bat be goebe §tabt ban bet ftoaer 
Ouaniifocn / bp ben todkc fu nu in’tadjtejaer bdafï 
cn uitgetccrt té / ontfïagen eït berïofï tootbe ï Cn bier* 
gelijke btagen Öjpen be feïbe meer. Ch op biettoce 
dubben bbjbenbe bjagett fpnocb: Bdftbanbebioo* 
me s»tabt ban ?ïnttuapcn aïfüïken fcbanbdgben 
btuang/ en be bjoonte 4>tabt ban ’ë ï)atogai-bof 
febe aïfuïben onïijbcïijben oberïafï ai uitteeringc bea 
Dientï §?jn befdbebtoome 5>ixben bn ben feereen 
staten Deé 3Laubt£ gericbteïijb baa toe bcrtoefai i 
&i} en bonnen5 anber^ niet bccftacn / of be Staten ban 
2$jabant cn gebenbatünbefenbanbd ftoijgentïijbtc 
bennen. 3Inmierë be ^pangiaerben fuïïen in aïïen 
tocboincnbe trjbcn !jct feïbe aïfoö tod tb'etcn te ber^ 
fïaen. 

Jl^acr bat be feïbe een bebenben toiïïen ntaben/ reebt 
of be ^tatrn ban 25jaoanbt met Oon SlounP baa 
ïjooft ineenenbobdgcfïebcu ïjebbenbe/ foobednoeb 
gcbacn babben om be Cemeentcn na be baïofïïugc 
ban befe onmenfebdijbe tgrannic babenbe / baa ntebe 
opten toom cn ban aïlc baoatcn tebonöen: fcbtjnt 
met be toaabeft niet geïijitë te bebben / en aïfnïbe 
fcbcïmfïub moet betre ban alle ingeborenen befer Ham 
ben toefen. IBaer ban befen genoeg / als bier niet ten 
pjopoofïcbrcnenbc. 

IBaer gbp en moegt u nocb met be BoïïauDacn / 
nocb nietten Pjince ban Orangien miffdjien niet acm 
ïeggm/ om bat fimietaïïeenbe nieutbe tldigic (foo 
genaemt) aenbatigen/ maer ooït be Boomfdje rdn 
gie niet ïijbm en mogen. IBaer toien bebben fn oin 
befdbeteïïo’t gebacn: Cn bebben fn Papen cn iBo^ 
uüiftcn en baren ïtedten-bienfï niet gdeeben/ foo ïangc 
fp ccmgfnö fïïï bebben loiïïcn toefen i Cn pjnbet afó 
nocb in ïfoïïanöt en dbcrë onber ’t Coubernemcnt 
ban ben Btince niet bed ©apen en Baoiften: maer 
baren ïterfien-binifï iö oba al te niete gebacn^ <Dat 
ni 10 geen tnouber / nabemad fpbiïïtoccbenbebonben 
getoeefï pjnbicntegcbjuiïïen om eonfpiratien te ma? 
ïten en betrabernen te fncbtnt. 3Bie en neemt niet 
toeg aïïemibbden/ booj be tudbe bem fijne bpanben 

befdjabigen mogen: feïïa bicöe^&eïïiacennietmoe^ 1C74, 
be en ip: IBaer ïaet ben gemeenen bpanbt eenmad 
ten onberen oft bertroliben toefen/ en fut ais ban oft 
onber be3lanbtfaten befer Hanben om DcBdigic eeni? 
gen fcbabdijïten ttoifï (touïaten fraenhnjg) faltoe^ 
fen. 'Beft moeiten fouben bacrom flecbts toefen / bat 
mbebergaberinge ber gemeen er Staten bcibe bepar? 
toen geboojt fouben btojben : fCltoacr todïïc t’bare 
metten tooojbc Cobtp betoeeren cn bekrachtigen fom 
be/ be fdbe men bebooren foube gelijk te geben / te 
bojberen / en aenbangig te toefen. ïDant tnic foube 
foömigberfïanbig/ foo onbiïïijkenfoo onceödijk mo¬ 
gen toefen/ bat bPbtm niet boegen cn foube tuiïïen 
na ’t geene bat metten toöojbe Cobtp eensoftc ben 
felbcngeïgkfbjmigtoacc* oftetcmninfïen ’t feïbe nicC 
boot gbet en fouben toiÏÏen bouben i 

IBaer óf be donink in befebifpntatieert t’famen- 
fpjekinge ban ber Bdigic niet en tooube betoiïïtgen: 
ofte foo be bifputatie beranberinge in be Bdigie beroojs 
faekte/ bP öe fdbe niet en toilbe todaten: fliïïenton 
begbalben met onfen natuedijken ^eere in bpanbt^ 
febaptreben/ enteneeutuigen bagebanbem/ ênban 
ben fijnen ongonfï/ bebeebtinge/ en oojïogc bectoacbs 
ten i IBant fijne llBajcfieit in befe bifputatie tegem 
tooojbig tooube ofte moebte toefen / bP en i£ fonber 
ttopfeï foo afgekeert ban aïlc rcbcïïjkbcit niet / of bp en 
foube’t geene toeflaen/ bat in ben tooojbc Cobts bui^ 
bdijkberbaet/ ofte ben fdbe geïpfojmig ió. IBaer 
bit en faï aïfoo niet toebjagen/ Dat Ijp in aïfuïke bifpm 
tatie faï mogen tuefen: bat konnen top tod berfiaen/ 
bat be ïfecren ban ber^nquifitie/ foo lange fp ïjdn 
in bare getuaït bebben/ bat nemmermeer toe laten en 
fuïïen. IBaer fuïïen top baer en tnfTcbcn’t geene a# 
ter toegen laten/ fonber be todkcbcrufïc onfer rom 
feientiert en ’t tbeïbaren bes ïiebe Babedanbtó niet 
befïaenenmacb* Bat moet bejre bah onfijn / foo 
ïange top eenen finne ban btjben bthben. #fbedo* 
nink berkeert ban finnen toefenbe (baa* bem be ad 
mogenbe Cobt boot beboebe) berboot be abminifïratie 
ber 3iufiitte / ofte pet beëgdtjkc/ foube men bie baerom 
moeten ïaten > «IBaer 5ón greote maebt id te bjefen: 
baer en fegt niemant tegen. IBaer bit i^ baer tegen: 
bat foo befe Hanbett cenmacï beceenigt toaren/ batfe 
geen katte toefen foube fonber banbtfcboenen aen te 
tafleri / foo men bat met een gemeen fpjcck-tuoojbt 
fegt. Cn konnen be ^pangjaerbrn in befe baer rafer^ 
npe / meer alp tien beeïen befer HlanDcri tot bare buïpe 
bebbenbe / tegen^ onë niet bojberen en uitreebten: 
toat fouben fp konnen boen / alp top bereenigt toefen^ 
be/ t’fattienbedjanbt ben ïfet poft bobeni Cn oft 
fp pet bermoebten/ foo inocfïcn tupt’famcri ’t geene 
boen / batbeïpïïanberen mEeeïanberen met fjaren 
25ohbt-genootcn nu bpfonörr boen moeten / te toeten/ 
dpten j^eere ber Be^fdjacen betroutuen : be toeïke 
gerecbtfg 10 / en öcn geenigen / bie ent gerechte fa* 
ke bjïjben ofte boojfiacn / nentmmnecr en ber* 
ïaet. 

IBaer bit aïïrë kan iï. 1. babarentheit en botj^^ 
heit beter boojgronben en infïcn/ aïépemanbtfonbe 
mogen fcbjbbcn: IBacrommctop hiér een einbe ma* 
kenbe/ begcerenbeuiteenbjoeberïijkgemoet/ en ban 
gantfeber beden/ bat II.31. nccrfïigïbk bebenkenbe 
bepjopoofienen rebenen in’tboojïeben jaer ban ulne 
mebe-bjoeberen be Bibberfcbap / Cbden en ^tebrn 
ban Boïïaubt aen ïB3i. gefehieben: en tnat in befe 
oitfc bjienbeïbkebermaninge bebenkenë tuerrbtg tne* 
fen faï: ©oojtaen tniïïen raebtfïagen en boen / toaer 
boojbctïiebeBaberïanbtban befe langtoplige / onge« 
lukken / gronbdijkebaberffeniffen / fcbaubdbkehan* 
bdingnt / eu onmenfebdijke tprannie nu ten ïefïen een* 
rnaeï bcrïofi moep toojben. 3Bp toiïïcn met bicrige 
berten ben aïmogenben Cobt bibben/ bat p U.3L 
een onberfaegt manïnk gentoet berïeene/ en toat II. 3L 
boojnemen en boen fuïïen / bat bp ’t fdbe fittere en 
fpocDtgmake/ totter cere en beedijkbcit fijnó beiïige 
Baetnó/ totfaïigbdt onfastelen/ entotbecïafftnge/ 
geluk/ boojfpoet/ en tudbaren onfe.0 babjukte Ba* 
berïanbt^/ ?£men. 

Toi 
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Tbc de Hiitorie van P. Bor. 

Tot het XI. Boek, pag.877. (285.) 

De juftificatie der Staten by Bor te deferplaetfe alleen fom- 

mierlijk verhaelt, was t’ Antwerpen by Willem Silvius 

gedrukt, en foodanig dat je wacrdig is hier van woordt tot 

•woordt gelefen te worden, aldus luidende: 

Kort verhael van de rechte oorlaken en redenen, die 
de Generale Staten der Nederlanden gedwongen 
hebben, hen te verfien tot hunder befchermeniffe, 
tegens den Heere Don Jehan van Ooftenrijk. 

juftificatie \ r£fooober aïopcnbace en enten pegeïfjken hennen 
der Gene- ^ftjkp/ bat öe muiterie met tjet quaet en moettoih 
Jan de nT % ïeben ber jbpaenfcher foïöaten / bp öen iüathoïijken 
dcrianden ftonink in öe .fXbedanbcn gct»20cjf)t / beur öen l|ee* 
tegcnsDon togcpanHUba/ in ’tjaec 1567. niet tegenfïaenöe Dat 
ooften"' )oan öocn tcc £P kP faken toacen fiiï en in rufie. Jbijn 
rijk. ’ ö’oozfakc getoeefi ber tcoubcïcn en beroerten in be felbe 

Htanben tcegekomen in Ijet jaer febj* baer naet*. 
<0mme todke moettoilïighdt en muiteepe / öe booz* 
fchzcbcn ^pangiaerben toacen beekleed toeöerfpanni* 
ge en bpanöeu ban fijne jlfèpcfieit/ en fijne 3lanbtn bp 
openbaren €öicte ban Den ttoce-cn-ttointigfie Dag ban 
September Des fdfë jaer£ febj. gcflooten bp mijnen 
ïf eecen ban Den öaöe ban ^tate / alë Doen gefidt toe* 
fenöe in ’t generaeï <8oubernement Der boozfchzcben 
Slanken. 3ü*e generale Staten ban be boozfetbeSlan* 
ben (pbbenöc nu negen oft tien jaren ïang geïeben 
ïjeurc öertdpit) fjen Ijebben t’famen geboegt en bet; 
cenigt om tctocbcrfiacn/ cnpnpartne te maken te* 
genöeobedaficn/ roobeepen/ en mopöerpen/ toacr 
mebe be boojfcïjjebe <f>pangtaerbt£ be goebe en ge* 
troutoe natuedrjkc ©afalïen fijnber JBajefieit^ onber* 
Dccfatcn özeigenbe toaren / be todk eenigfinp gcfïiït 
toa£ beur ’tbertrek ber boozfchzcben èpangiaerben / 
en ben pe$ gcflooten met öcnÜcerc^on3jehan ban 
<0oficntijh poeöec ban fijncUkajefieit/gefonöcn 5ijnöe 
om be boozfeiöc ïanben te OBouberneecen ben febentien* 
ben bagin jpepuario 1577. gebefiigt en gctöaeradjtigt 
ïrg be boozfepeben fijne iBajefieit ben febenben Slpzil. 
«éedi boïgenöe met pieben ban ben feïben bate aen 
renen iegeïijken ban De boozfeiöc Staten in’tpacticu* 
fiere / hen grootdtjk bebankenbe ban fjen goet öebbüiz 
tn officie bat fp in befe fake gebaen ïjabben. <üm bat 
gemerkt fijne ^ooghcit tegen beeïe poincten en actthu* 
ïen ber felber pacifikatien gebaen Ijeeft: nieutoe en 
meerber beruerten / be felbe Stanken özctgenöe ^rjn / 
be toeïït niet toefen en faïfonber bataïïcbctoereïtfjcur 
faï bcrfoonöcren / ban foo fjaeficïgke beranberinge / 
en baer ban onfekerkjk te fpieken mit£ ook ban De re; 
ben/ bie be felbe Staten betoeegt ïjeeftomme te ber 
fiene tot haren todbaren / en te tocöerfiane ’t geene 
men gereet machte tot5cc gefjedber bcöccffcniffcn en 
Uitcoepecingen ban ïjen en ïjenne nakomdingen / t’fa* 
men ooit banaïïc De boo^c jjzeben Stanken. ‘De boo^ 
fetbe oBcncraïe Staten / ootmoebigfie / onberbanig 
fïe / en getroutofte €>nberfaten ban fijne boojfcibe 
Éatïjoïpe .iBajcfieit fjennen oberfien l^ecre en na^ 
tuedijk ^tince J om eeneniegdpen te kennen te ge^ 
beu berecijtetoaerkcitban bebookebeue Dingen/ ten 
einbe Ijeuce gereepigpit en onnoofeïpit / t’onrccljt 
niet en toojbe beur bebjog en quabentoilïcbcfcptlbigt/ 
nabemad fp oberbacfjt en gebaen hebben / ake ’t geene 
bat pn in be rebdpheit en menfchdijkheit mogelijk 
toas / onime te bïuffehen bcfenicutoe becuerte/ fycb 
ben bebonben te beporen en geheekjk ban noobe te 
toefen / bu gefcïjkfte te fïeïïenen in ’t lichte te geben 
bit tcgentooopg berhad/ beur hettodkcenuegcïp 
bebinben en becfïaen faï/ bat bebomfepeben Staten 
uocibtfaltdijk om ban hennen toegen genoeg te bocne 
en hen te ontïafïen / pn getoeefi en noch d)n bebtoon 
gen/ tefoekcncnbacrtoetegebiuiken fulkemibbden 
ap be natuere ïccrt / en be gcefïdpe en toerdtkjke 
rechten todaten. 

DaDemad ban bat fijne i^oogheit ïjectoaettö ober 
ontfangen en aengenomcni^ getoeefi banbe boojfcibe 
generale staten boo: <6ouberneur/3lieutenant en ïiar 
pitein generad ber booifeibc fijnber H^ajefieit onber be 
conbitien ban ïjet accooibt uitgegaen infoimeban een 
reutoig €bict / bp ïjem aen be bêomoetnbe Staten be? 
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loeft en geftoooren onbatjeekrijjk farpecbolgene: 
foo heeft eai iegdtjh begonfi b’oogen te hebben op fijne 7 1 
ïfoogheit/ afé lienbe ban nu opgerecht en geplant een 
teelten ban pope/ bat befe 3Lauben/ bie foo langen 
tijbt 5tjn ap geplet getoeefi/ onber het onberbjage* 
ïijk pak ban oneinbdijke bede fijbenö en armoeben 
baer alle perfoonen (ban toat quaïiteit bie mochten 
toefen) mebe obedoopen toaren / fouben beur be goet? 
hertigbdt/ foetigheit/ rebdpheit/ ert toijpeit ban 
fijne toogfjeit ten ïefien tooiöcn opgerecht en gefïelt in 
heuren otiben fiate/ becgcfeïfchapt toefertbe met aïlr 
geluk en booifpoct. 

IDcïke fjoope in’tgemcin iö betoont getoeefi/ met 
ake teeltenen ban bhjbtfcpp / feefien / bhenbdpe 
ontfangen en onthalen/ bie ake be tocreït Ijan betoe^ 
fen heeft / ja aïfoo groote al öft ïjp habbe getoeefi ibjin= 
ce en natuedp Ifccv ber booifeibec llanbcrt / batoacfj^ 
tenbe een iegelijk baer beur fijn toeboen/ be uitïanbige 
berbuikkerp ber Hanbenbertrekkenbe/ hd<6ouber< 
nement foubetoeberomme toozben geïebert in banben 
ban be inïanbige/ Detgemeine todbaert cnrufietoe^ 
gencigt toefenbe/ ben bzebe cneenigheit banbe^zo» 
bincien fottbe onberbzeekdijk betoaert / be pzibilegien / 
rechten / en kberteiten gerefiitueert en toeba* opge? 
recht eninpurgehed geficït/ en ake be poincten ban 
beparifikatie gcflooten tot <&em onberhouben en bok 
bzacljt toozben. (Sen einbe bat baer bcuce opemiigc ge* 
baen 5ijnbé ban be bergaberinge ber <0cneca(eStaten/ 
be todke banb’eene en b’anbecc shöetoa^bdoeftgcs 
toeefï / mcutmuit-rhiDc foube mogen fieken een ge* 
nerad en eeutoig mtöbde ober ake öe Ilanbcn / met 
een bafïe infiekinge ban eenigheit en ban ake goebe 
gcmcmfchappetuffcpri beP?obincien/ foo noopeube 
pt onöedjouDt ban bcïiathokjke ïioomfchc religie/ 
ap ban De gehecïc en boïmaekte onberbanigljeit bie 
men ber iBajeficit fchiilDig ië / en banpt todbaren 
en gememe rufie ber boozfeiöe Eanbcn. 

Ifeaer pe befe fjoope / bjeugt / en todgciioegen 
ban eenen iegelijkcnin’tgeneradgrootec p getoeefi/ 
hoe htt meer recljtbeerbigé lecttoecfcnë in be hfetat 
ban eenen iegeïijken boo?p gepacht hoeft / al£ fp 
ïjen Ijdiben bebzoogen gebonben te 5hne ban heuc- 
fieber Ijoopc. 

IDant naet ïjet bcitrck ban ben ^pangiaerben/ in 
plaetfe ban öe fjanöt te houben aen be refie ban ben 
poincten bie noch bïebcn te bolbocn in be pacifikatie 
gebaen tot <8cnt/ en’tboozfeibcaccoozbt om met ben 
tooztcï uit te roden beoazfaïtcn ban ake toantroutoigs 
heit/ foo Ijeeft uien gefieu bat fijne©oogljeit ban lam 
gerljanbt fijn ïtof heeft bcrbult met uitïanbigboïk/ 
bpanben ban pt ©abcdauöt en be gemcine rufie / toe* 
fenöe booz ben meefien bed ^pangiaeröcn / ^talia- 
nen / oft tod foo tocgebacn en in ben gcefï ober een 
komenöe met pnne humeuren/ bat boben pt open* 
baer ongdijk b’toelk baer bp gebaen toerbe aen be trom 
toe en gdoefte toacr bcurè fjp hem habbe berbonöen 
ban aïfuïken bolk t’pnen bienfie niet te gepuiken / 
foo heeft hP ook in’topenbaec gepocht ben toikeen 
booLzncmen bic hP habbe ban befi 3lanbcn (aïreebete 
feer obedoopen en berpukt toefenbe) tepengenon* 
ber pt jok ban ben geenen baer ban hP felbe habbe ge^ 
gebeinfi en lutgcgeben een aftrekken en fdjzoom te 
hebben. 

XDant onber ’t bekfeïban tr hebben uit 3jfaïien boen 
komen, fijn nagcbolg of ïfof-gefin/ foo heeft ïjp bin* 
ben Êanbts boen komen eenen gröoten hoop Tta* 
lianen en 3>pangiaects / ban be todke akeene oft ten 
miufien pzincipaïijkcn hpïjem peft altijbt laten bie* 
nen / fdjoutoenbe bie ban ben lauöc foo bede hen 
mogdijk tó getoeefi / behaïben renigc ban gelijke pi* 
meuren eii gefintpit / en öen gocöcn patnoten ge* 
heel fupect toefenbe/ pbbcnöebapben23aptifiabe 
iCajns totten fiaet ban fijn ^of-meefierfdjap / en au* 
bere ban beraepe conbitic en quaïiteit / gebientheb* 
benbe booz befpier^teutijbeban ben Dertoge ban %b 
ba. in fijnen rabe (petoel p in ’tbcgïnfcl hem 
gelicttetoihen gebzuiken bie ban öcnHanbe/ ja ook 
baer iut te tolken öoenbeitrekkcn beuitïanbcr^) foo 
p’tnocpan^ bat men met ’er baet peft gefieu gdjee* 
lijken be contrarie. ÏDant hpinake boozkomenbe fa* 
keu ban impoztantien / Pm heeft beholpen metten 
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tate ban ©rtabto <23on$aga/ banben&ectetarib 
<£fcomol niet doende iet ban getotcpte dan bp pen? 
nen adbnfe. ’taèelbe aïgcpecïphen contrarie ban Den 
tienden aitifnilc ban der pacificatiën gcfïootm tot 
.marcpe intfaminc. <£nfootoannctTbpöemgcïtetal 
cft pn toiïde befïgen in fijnen rade boïh ban den Ham 
De/ fooheeftïjpgeftoofen Diegcenc diepntoifïeoftge* 
ftceïijhen gefpaignoïifeert oft den goeden patnoten fu? 
fpect te 3ijnc / en die pen bonden bef toaect / deur dien 
fn paddenin’tbcginfeï dcc ïeflcr berandmngen / gere? 
fen tegen de ^pangiaecden en penne adpermtm/ ge? 
fcporfl getoeefï ban penne Staten en <6otibecnemcn? 
ten / aïb die geene die men piriöt booiautpcurs ban de 
ïtcmfïe en bafi behoudingc der boorfeide ^pangiaer? 
Den binnen de Handen ban pcrtoacrto-obcr/ en ban 
aïïe de mifecien en hatpbigpeden deb Bod eiland tb dacc 

naSCdatS,tfcïbe aïfoo 3b/ Pp en heeft noit uit fijnen 
Kaedt en bptoefen geflooten fomniige particuliere per? 
fconen ban hlcinder quaïiteit/ die aïtijtb deuc uitnc? 
mende grootepafTien hebben onderhouden en gebruet 
bet biet bande SInïandtfcpe oorloge<n£)oïïandt/ en 
ben bectcohhen hebben op ’tüafïecï ban2inttocrpen 
niette boorfeide ^pangiaecdcn / en met de feïbe pen 
pactpig gedragen tegen de boo?fcide Staten/ en heb 
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mefeidtdcfctooordcn. 
doorluchtige “ïpeeecn / ih meinc dat u noch toeï in?« 

dacptig ib / ’t geene dat ih te IBecpeïen met u getrac?« 
teert pebbe / en den boet ban ’t bebel het toeïh ih u ge? « 
geben pebbe ban’t geene u te doen fïonde tot dienfïe« 
ban fijn Ifèajefieit. Cnaï ib ’tdat mp henïpïuböatcc 
ghp niet en fuït faeïgieecen/ macr dat gpp tod fuïtee 
toeten te boib?engen na utochïoehpeit en toijspeitdie<c 
ghp tot noch toe gebruiht hebt / ’t geene dat u beïaflcc 
ib tot dienfï ban fijne IBajefïeit. .i^ocptanb gemecht cc 
defaheban fuïhengetoicpte ibaïbfp ib/ foo hebbe ihcc 
utoiïïen ’t feïbe toederommebcïafïen bp defe brieben/ce 
en in memorie brengen ’t gene top getracteert hebben / cc 
en op n begeeren en bebeden (gdijh ih doe uit den na? cc 
me ban fijne JBajefïeit /) dat ghp tecfïont en foo paefl 
aïb ’t mogeïph toefen faï / boïbrengt enmetter daet 
doet ’t geene dat tuffchnionbgefïooten en toegefïagen ‘ 
ib: <!35emcrht dat ghn dit doende/ fuït doen’t geene 
ghp fcpuïdig 3ijt / en boh het geene dat behoort gedaen “ 
te toorden tot berfchertnge ban utoe perfoonen en be? “ 
talingen/ de toehte de Staten u nieinenteantrchhcn/fi: 
’t toeïh niet ccbeïphm en ib dat noch ghp noch ih toe-<e 
ïaten/ mitb dat de intentie ban fijne jfeajefïeit endec£ 
mijne noit anderb en ib getoeefï / dan dat ghp foudt ge-cc 

ben ooh gcpoïpcn metraedten daet de^tadt töoben eert/ betaeït/ en gefabórifcert toorden. <©nfcnïfeercte 
en branden/ en boben dien/ heeft hP hemaïtpdtbe? brVnnrr utmnrrfnmim. « 
hoïpen met den geenen die hen hielden aï oft pen te hort 
gefdjiedt toare aïb (tetoeten) met den^raben ban 
ëacïapmont / ban Joegen / ïfeeren ban ^iergeb / 
pan jfïopon / en ban ïhauïtc pciitie / ban fftflónbiï? 
kl (Carib en andere. ÏDaer uit men anderb niet ber? 
ftacn en honfïe / dan dat hP foepte te onderhouden 
het onheuit ban pact en ttocedracpt tuffcpendcïlee? 
ren / om ten einde hebbende bequame occafle den 
renen tegen den anderen te fïcïïcn / en deur dien 
middeïe hem te torechen ober pen aïïen / geïijh de 
toerhen ten ïeflen betoont hebben. <£n indien pp fom? 
toijlcn iemandt banden anderen totïjemriepe/ toaö 
pet feïbe aïlecnïrjh boor een uittoendigen fcpijnfeï ge? 
öaen om pen in ’t beginfeï geene oorfahe te geben 
ban hem te bchïagcn / en om drb te beter fijn boir? 
nemen te bedehhen. 

<i5n aï ib ’t dat mm pent te ontfangen peeft 
met aïïe fijn nageboïg / op poope dat pp (boïgende 
fijne brioeften) de feïbe pcni mcttectijdt guijtmahen 
foude / en geene andere bcfïgcn dan 3lnïanderb/nadien 
pp ordonnantie in fijn ïbof foude gefïeït pebbm / noep? 
tanbgcflen hebbende dat gema-ht fijn boïh foo feer fu? 
fpcct toab den SSorgeren ban 23rucfTeï / en aïïen den 
Ibtatcn in ’t generaeï/ die dihtoiïb aen pem padden 
begeert defcïbctetoiïïenaf-danhcn/ ppnietenmocp? 
te tocï te toerhe fïcïïcn ’t geene hp ban ïanger pandt 
boirgmomen padde / foo peeft pp oorfahe gefoept en 
geprocuceert om naer jlBccïjeïcn te feifen/ onder pet 
Dehfeï ban dat pp dacc foude tcactcercnmetdc^uit? 
frtje ftop-ïicdcn / aïtoacr ppgeïjecïbrpïijhenen fonder 
eenige ftoarigpeit in fijn j}of peeft doen homen / uit 
at ingaenaïïefoortcn ban ^taïianm / êpangiaerts' / 
en andere gcfpaghoïtfcerde / die pen padden berhïeert 
bpanden deö Baderïandtb / en den muiterpen / op- 
roeren / rooberpm / en de obcrïaflcn der boorfeide 
Jjpangiaerden toegedaat te toefen/ hebbende met pen- 
ïieden opaibarc conberfatic / en raet en acptcr-ract 
poudende ban beeïe faïten/ defen lande amgacnde/ 
geïijh de toerhen ober een homcnbemctdcbriebcnaen 
De <ZDuitfcpc l|op-ïiedcn gefepreben / naderpandt ge? 
toonten in ’türptgebïocpt pebben. JBant ban doen 
ter tijdtaf/ inpïaetfc ban tctractcercn in dai name 
ban de Staten ban pat-lieden betaïinge en bertreh 
uiten lande / geïijh pp pan berbondeu padde bp pet 
boorfeide accoordt en <édict / foïcmneeïijhcn en op de 
ïjeijige 'iêuaugeïicn bn pem geftoooccn in panden ban 
den €crtoccrdigen 23ijfcpop ban den 23ofTcpe / in de 
gepeeïe bcrgadcrhtgc der Staten/ aiten bpnjnebati 
Den Jjuncio Hpodoïiro / en dm <6efanten deb Uei? 
ferb / foo peeft pp ccncn acnflag gemaeht met dm 
<2>uitfcpm/ om pen te boegen tegen de Staten/ en 
te domc pet geene pp naderpandt gedam peeft. <Ön 
dat ’t feïbe toaeracptig ib / bltjht bp den briefgefepre? 
ben aen den 25avon banfronbberg/ enliaeriefou? 

betoare utoe doorluchtige perfoonen 
Cn beneden totmeerda* berhïeertnge ban de biecige 

begeerte die pp padde tot bolbrengcn ban fijne aaifla? 
gen aldaec gemaeht / foo boegt pp öacr bp met fijn 
eigen pandt. 

IBijne üeeren/ gpp toeet aïreede toat ih u te lïkcpe? c< 
ïmbeïafl pebbe/ en ooh dat gpp ’t feïbe boïbrmgai?« 
de / fuït boïdoen ’t geaie gpp ten dienfte ban fijne JBa? cc 
jefïeit fcpuïdig 3pt / m bafcheren ooh deur de feïfdcee 
middelen u-ïiedcr ïebm en betaïinge/ toant gemerhtee 
pet doornemen ban den Staten ib/ u-ïieden dat aïïe «e 
te benemmen ontpouden/ foo bm ih fcpuïdig u-ïie?cc 
den daer ban te toaecfcpoutoen en te betoaren / mpcc 
peïpmde daer toe niet u-ïieden feïbe / en daccommc Cfi 
moeten top nu tertpdt maïhanderen peïpen / cnmet?Cf 
ten anderen defen dienjï dom am fijne IBajefldt; aen?' 
geflendatpp ibdie u betaïmmoet/ enih dieinfljnm., 
name daer boore moet forge dragen. €n am de parti?c 
mïicre Uapiteinen frprpft pp met fijn eigm handt int£ 
^paenfep benedm in den brief/ gcfcprcbcnm joog?cc 
duitfeï) op defcr manieren. " cc 

jrBtjn brienden / ihgedragempop ’t geene utoe ïto?cc 
ïoncïb u beeïe opcntïpher fuïïcn feggen / gelooft pm/cc 
en bïpft boïfïandig geïphb bepoort in den dieiifï ban“ 
fline Jïlajcfleit toefmde den tioninh / dien gpp dientCÉ 
en dien betaïen en boïdoen moet / en’t feïbe faï ih ooh<e 
dom aïb u-ïieden (Dcneraeï / enbriendt/ en^oldaet" 
geïph gpp aïïe. « 

«Öu den drie- m- ttointigflcn der fcïber maent ban 
3Iuïinb feindende aen de boorfeide ïtoïomieïb 
ronimub Curie! met brieben ban ccedmtie / feprijfit 
pp ooh met fijn eigen pandt defe tooorden in fub? 
flancic. 

9Ih feindc u toederomme ^Icronimub Curie!/ ten« 
einde pp u met meerder particulariteit tehcnnmgebe« 
’t geene gpp ban pem becfïaen fuït/ ennadcmaeldat« 
de hanffegetoorpenib fonder die te honnm toeda*pou? cc 
dm / foo ib ban noode den teerhnh te fïcïïcn ten einde cc 
pn tocï ïoopc/ en pet principaeïfle tb/ de ïiortpeitencc 
nêerfligpeit ban ’t boïbrengm ban ’t geene dattuffepen cc 
onb gcflooten en getracteert ib. tc 

ïIDaer uit mm hïaerïphett han bema*hen dat in 
pïaetfe ban te tractecrm met de boorfepreben ^uit? 
iepen boor de Staten/ geïph pp belooft padde bp pet 

i boorfepreben accoordt / pp getracteert en ïiflen gefoept 
peeft tegen pen-ïieden / m pïaetfe ban die t’fauicn te 
berccnigm / peeft pn fe noep meer opgeroeit / dm ito? 
ïottneïb toijb maïtende dat de Staten pen toonden ont? 
nemen pennefoïdpcn enbetaïingen/ cnoohpetïeben. 
31n de pïaetfe ban pen tedoenbrrtrehhen uit diepte? 
den mflerhten/ peeft pnfe in dicnfl genomen en doen 
bïpben in de Steden / om met getoeït pen betaïinge te 
gchrpgm (dat ib te feggen) om pet Handt uiten grondt 
te bederben / meer dan pet ont gctoccfi ib. 

(f er ander 5üdcn/ jpiide dfe ban ©ïamdemiober? 
homen 
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if 77 ftomen met bic biie ©eubeïen ban ben Colonne! jboï* 

' ' irtiïïcc bie Binnen dnrcmonöctoarrn/ cnberftregeii 
ïjebbenbe ban fijne ïfoogbdt/ op be requefre bu ïjen- 
ïieben gepjefenteert bolle inac^t om pegdjft Soïbact te 
geben fijnpaffepoort / om tcbectreftftm naec 'Z&mfcty 
ïanbt/ alp bïjftt bn ber SCpofïiïïc ban fi jnber janbt 
ói bec manterc naerboïgenbc. Sijn ïfjaagjdt grfjoart 

” en berfiaen bebbmbc bet rapport ban öefe ïSequefie./ 
” becftïacrt bat men fa! mogen gaën om het paffepoöjt 
55 bier beifocïjt aen bc Ceneraïe Staten / ben todften 
55 fijn ï^oogïjeit geeft bolle macht om bat te mogen 
55 geben / geïijft ïju ooft autljorifeert bc ïfecce baii iXi* 
55 bobe tot ’er erpeöitie ban be particuliere pafTepooz* 
»’ ten / ban be toeïfte bier inpgeïijftp mentle gemaeftt 
5’ tooibt. Cn aengaenbe be CiSmmiflartfen om befe 
3’ öpe ©enbeïen te ïeiben uiten Hanbe/ fijn tPoagjdt 
3> oiöonneeit ben ‘Euötencier bat bP fonbr erpebieëren 
33 öc opene bmbrn baertotbannaobe/ op fuïfte Com* 
p mifTacifen alp Ijem ftilïcn genoemt togibcn. Cebaen 
53 tot jBecbeïeh beu bjffïen bag ban ïfobmaent 1577. 

Cnbertefeent <3ièan / en noefj leger 25erti. Bod> 
taup foube bP ftortp baer naer gcfdjieben en geo? 
bonneert hebben be feïfbe Soïbaten / bat fp bïijben 
fouben in be booifeibe Stabt / gchooifaem 3tjnbe / 
bcn-lieber Coronel jDoltoiïïet* / metten todften fp 
ttoifïig biaren / en fonber eeiiige gemeinfebap (ge* 
lijft ben Staten booifeibt) geblêften ip bp be tooi 
noembe bpeben / bie be Soïbaten bert gefonben 
bebBen. ; 

.ïBetten ftortflen gefeit/ mbepïaetfc ban befaften 
te nccommobërrcn / en te ftouben fracnbc ben papp 
en rufïe ban ben Hanbc / gdijft alp bP gdoeft bab* 
be maftenbe bet boopeibe aceooibt/ enaïtijtp in ben 
mont pabbe/ b.P fjeeft terfïont iia bet feïfbe aceooibt 
be toeïfte f00 foïemneeïijft gemaeftt / geteftent / en ge# 
fbooormbjap (alpbooifeïtip) metten booinocmöm 
Cfcobebo renen nieutom aenflag betooipcn / en ten 
ïaetften al t’famen in toanbtgefMt/ en gepiomreeit 
ö’Cotïagcöiehpaïdjtp in bcn fmbabbe/. niet anbrrp 
bcrtoacbtenbeöanbeqtnmen tijbt om bic tcr.crecutic 
te feilen. 

Cn fienöc bat ter eenber 5jbcn om bc goebe en 
bafre ccnigljdt ban bc Staten onber tnaïftanöcren / 
en ter anöer 3 jben om bet b’icnDri jft ontbalcn bat 
men bem geöaen baöbc / en bageïtjftp noch toap 
boenbc / met aïber ongebcinfïbeit en getroutoigbdt/ ia 
fcïfp nopenbe be ttorepoincten baer mebe bat ïjpban 
ben ccrflcn af pabbe tullen belaften bc boomoëmbe 
Staten/ te tieten: banöenCatboïijften ïïoömfcbcn 
geloobe / en be onberbanigbeit bie men ben ïsoruaft 
frbuïbig tp / fp ben alfoo getroubjeïijft bjoegeu / en 
fonber eenigc opfpiafte/ bat bp geen oirfafte en fjab? 
be om bem te mogen tegen ben-ïieben feilen ter 
caufcn tan bien / foo beeft bn tooi bem genomen 
nocb toot een tijt te biffimulceren en bebeftt te (jou^ 
ben bet quaebt bette bat bP ben-ïieben loop btagcm 
be / en fceceet te ïpnben bc amftagen binnen bc 
too’feibe ^tabt tan B'Jecbden bctiotpcn / cn ineP 
nenbe / of bat bP Öie niet en foube fob ïicïjtcïnift mo¬ 
gen tolórttigen / fonber ccrft trrbojtcn te beböm 
imjn ïf cére ben jdtincc tan Wrange / of bat Ijn bp 
atenture tan bier 3ijben foube ogtfnfte tinben / om 
jfjem feiten opcntïijfter te tcrftïarcu / bn getaïïe bat 
be Staten finarigljdt babben gemaeftt ban ïjeni bc 
Ctotïoge te tcrftlaren/ oft ernmerp boopcubeöie on- 
ber inalftanbcc rtmfig te maften / foo beeft ïjn be? 
bacbt bat bP foube alle mibbeïen foeften bic ben mo 
geïijft toaren / om ben-ïieben af te treftften tan öcr 
tcrecningeenaïïiancc bie fi; beur ben papp tan Cnït 
gemaeftt babben metten feiten ï)ccrc ben ^rtuce 
tan Wrange / en be Staten tan ïfoïlanbt en Ere# 
ïanbt/ alp bebbeube tan bier 3ijbm merfteïijft meer 
foffe / om bem te mogeu beftlagen / noopenbc bc 
ttuce ponirtcn tootfeit/ en fonber b’oiben te bonbnt 
bic geflooten engeaccoibcert toap in bc toojfdöe pa- 
rif entte tan Cent / dm te ftomen tot ’er generale 
tergaberinge tan be Staten / tot be toeïfte alle re; 
f ee'rcnbe gefcbüïen iurgeftiït toaren. Soa beeft bp 
toiïïcn ben tijbt tereaflrjen en taojftomen / fcer beet 
bfngnibc bat men fonber te tertoacbtmben tijbt of 
ö^ojben baer toe gefeit/ teel poiueten foube tolbben/ 

tan be toeïfte bc bectfc toap uit geftde getoccft bpbe I #77. 
toomocmöc paeif catie tetter Centrale teegabrringe 
tan be Staten. 

Cn einbeïijft bp feite beef in ftjn tertreftften tan 
lefteï tia iX^ccjdcu be fcïfbc Staten too: geljous 

ben bat fp bctoapenen fouften nemen tegenp benfeïf 
ben ïfcere bc ^D?mcc / aïïcgccrcubc /- bat bp aïbien 
bp toare iri taliën oft Spaignen/ foube ju erpteft 
feïjft bertoacrtp oter ftomen / otil te bcfeljetmen be 
gticfie tan bic tan fSimfterbam / bet toeïfte beeft 
gegeten ooifalic ban groot miptfoutoen en terbits 
tertbeit/ tan te feil fjn ïgoogjeit foo gcrefoïteett 
om be ï©apcnen toeöer te amtdröen / aen be een 
5jjbe f eïïcnöe be rebenm bp b’eene en b’anber pai^ 
tijc ge-alïegcert / be toeïfte bctfaeftcuüc toaren 
ber ftennifTe tan bcc falie / ccr meu bic foube fift 
fen beur Cottage / uit be toeïfte foo teel ellenben en 
liatjtigbebeii bdortp ftomen/ om be toeïfte te fdjom 
toni be Staten foo fceregcarbcitbabbcn enbagtïjftp 
arbdöen. 

Cp ben feiten tijbt beef bp ooft ötieben gefdjjc; 
ben na Cuitpïanbt aenbe ïinfcrïijfte .fBaiefteit/ ën 
aen alle ïicurtotften / en beeft ooft gefonben aen be 
XBajefïeit ban Cngcïanbt / om Ijcn-lirben te bcc* 
toeftften tegen be boomonnbe Xleere be puuce / alp 
tegen be gcene bie ben panp gdnoften en gcbioïeert 
babbe / en al fonber be Staten baer af te abtertce* 
ren/ en fonber be tootfnbe ifccre bc jBpnce te ber* 
manen/ tan te bergnttooojbeii ’t geene bat bP öee* 
be/ oft ban te tolbom ’t geene bat bp gdoeft bab* 
bc/ bebbenbe baer-en-boten terboben ben Émbaf* 
fabeuc tan fijnen toegc gefonben aen be boojfeiöe 
ïtomngniue / bat bp bacü niet en foube brrmaiien 
tan bc Staten bdjulpig te toefen met baer finan* 
eicn / om tfeffenp af te banften Debodmörinöc dut* 
feben br toeiftc bp be toojfeibc Staten acn ben fel* 
ben 5CmbafTabeiic feec baforijt toap. Cpentïjft 
toonenbe bp alle fijn toteften / be mciningc bie bp 
pabbe tan te brtften ben pappbie tot Cent gemaeftt 
toap 7 om b’Cöfogc te acnbccrbcn tegen be toot* 
noembe Ifeere bc jbjince / m bie tan ^oïïanbt en 
Sedaiibt geïijft IjP aïece tan ben begin/’nocb?ijnbe 
binnen 31m*cmbotg / en baer na tot Blarclje in Ba* 
mine / ftïaerlijft te ftenuen gegeten pabbe / bat Ïjn 
baer toe een fouberïmgc grootc begeerte pabbe / aelj* 
tertoïgenbc öcb’icbentan Spaignicn aen lljoba ge* 
fegietcn bpftanp op ben feiten tijbt ban fijn ftom* 
fle l eii be inflriietic bie bem gegeten toerbt bom ju 
teitroft uit Spaignen/ öc UjcïHc öit po inct nam toot 
(jet pttticipael fonöement / te toeten : bat bp moeft 
met irjulpr tan be Cmeraïe Staten ootloge toeren 
tegen be boo.tfciDcïfcrrc öe jjDtincc/ en Sc tan ïtoï* 
ïanbt en gedanbt/ om (befeite brandt djnbc ƒ te 
ïidjtcr meefter te tootben tan alle b’anber alp blijftt 
bp Den tootfeiben btief jfcr naboïgcnbc toebee er* 
nomen. 

Bu foo bp gefïen beeft / bat be Staten tan ber* 
toacrtp-otct* / niet en toiïbm lirbtdjft be Codoge 
acuteerbcn tegen bie tan ïpoïïanbt en Eedanbt / 
niacr geheel tan mduingc 3jube te onbrdjonörn be 
gemadite pacificatie / be Cecifie bat aï'c f'efdjtïïm 
toiïöcn f tellen ni een toettig t’famen-rptcften / en tan 
be refte tertoerchtm be generale bcfehiijbingc tan De 
Staten / geïijft ge-acrojbreit toap in betoo’fcibepa- 
cifïeatic tan Cent / föö beeft hP baer uit oirfafte ge* 
nomen / om beu-ïirben te bouben tooi ongcboirfacm 
en toeöer-fpannig fijnber JBajefldt. Craitcermöe 
met bc dutfdje Coïondlm / geïjft gefirn ip ge* 
toeefï bn fijn bneben / op bc inibbcïcn Die baer fou* 
ben mogen 51311 om ben-fteöen te fïraffen / en beeft 
onber be jaiibc gcpiactifeeit / onï tot bem te treft* 
ften be flerftten tan ben Xauöc om baer af te bifpo* 
riëeeen na fijnen toifle. 

Cm bc toeïfte te Dame / gebodenöe bem feïten niet 
fcer tod gc-acrommobecrt binnen öe fïaö't öah fBecljc* 
ïcn (mitp bat bic gelegen ip m ’t bette tan ben Hanbe) 
foo beeft bP bem bebacljtte tertreftften incenStabt 
en flerftte dp be Brontiaxn gelegen/ memenbe eerfï 
jein feiten te ftcïïcn binnen 23crgm in ïpmegautoc 
onber jet öeftfcï tan baer te ontfangen bc tooi* 
fdöc föevtoginne tam Benbofme / bie baer ïangp , 

(V) fou- 
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landt ban linke / rnacr gelijk ’t fdbe ijcm niet en ip 
gefucc cöccrt / lbo t)rcfc bp bem bom cenigen tijöt fïiïïe 
gebonden / bem gdatenöeöat Dcfeteife ban De booz* 
noemde ïfertatrmne gebroken toas / enföo geöuerem 
öcöefepjactijkên De Staten gcaöberteerttoarcn/ bat 
men bed bofks bias aennemenöe op De jfrontieten / 
op Dm naerrt ban De ï)atdge ban <6uife / en onDec fjet 
ödtfd ban tegaen tegen ’tgctocït en madjtöie^er* 
lage ^an Cafmknté 'païë-geabc inocfï gcrect matten 
om te trekken m ©?anhri}k. lfeeft fijn ïfoogbeit Daer 
afgé-aöbciteeit jyiiDc Deur imcöen ban De boopiocm* 
De Staten ficm altïjts fcci* bod gdjöuöen / fcggenöe 
Dat bp Dart af geen tjjömgc cn baboe / gelijk bkjkt On 
fijn bjieben tot Dien cinöe aai De Staten gcfcïpcben in 
bate ban Den ttointigftm ban ponmacut / niet tegen- 
ffaenbe Dat men fdfp mt ©jaukrrjk op een nieu aöbtjp 
baööe / Dat ’t fdföe bolk fouöe bcrtoaect^öber bomen 
om te ïjdpen boïtocngcn ’t genie Dat Den trjbt nader* 
Ijanbt üetoefen beeft Dat ’cr geOnict toetöt. 

Cn Daet- cn- tnlTcijcn beeft bp onder ’t fdföe öekfcï 
ban te gemafte te gacn De booijiiöc tfcctoginnc ban 
©enöofme / gepjactifeert / Dniijp fouDe reifen tot Sa* 
men / cn nnööcï foeken om mcefïrr te toojörn ban 
Oct ïiafteeï / en niet ccnc ban De f ronder-fïeden en 
frediten ban Dien lande/ geïtjk bP gcöaen beeft/ 
toant ïju beeft op De fdföe fïonöt aïïc fijn 25agage 
op-gepakt / rn Doen tocg-boerni aïïc bet geene Dat 
bp ïjaööc binnen De Steden ban Bnieifet en IBecbc* 
ïen/ fonbei* iet Daté te laten/ ja fcobe|re Dat bb^teft 
Doen berltoöpcn alle piobifTe ban ben ïB.jii Die bP 
in De üteïDcr baööe / Daet* bg merkelijke getuigenis 
fe genoeg gcbmöe ban Ijct geene Dat ïjp in Den fïn 
ijaöde. 

Cn beeft op Den fdbnt tijöt / acbtcrboïgenbc ben 
boet Die binnen Jilktbcïcn bcDarbt en gerefölbecit 
toas / bnalïeimöödcn gepoogt ombenifdben re bet? 
fekerai ban De /öïaöt en ttaftccï ban tïnttoerpen / aïs 
De ppneipaclftc ètaöt ban bertoacrts-ober cn Die De 
fleutel is ban 25jabant/ ja fdfs De öciire is ban alle 
^dj/p-baett/ toaer aen té bangenbc De gebedc toeï* 
bacet ban Defen lande. 

<§>ict Daet* toaerom Datbbfoo bncrig toap ö?iugen* 
De bp aïïc fijn biieben De boobdöe Coïoimeïïeii / om Dat 
fp terfiont fottöcn tcc circuüe fccïlm ’t genie Dat be* 
toojpen rn grfïaotnt luas binnen JDcebeien / gcLnui 
bciiDc in De bneben ban Den bijf-rn-tbiintigfïen ban 
ï^opmaent / gefdpeben aen De CoïünncïPjfronpbcrg 
cn jroiiütc Defe teooiöen. ‘3’U ba*teonöei*e mu fcccc / 

»•> Dat i!i tot öefri* utreen Dai iit fdjnjbe Defen tcgmlnoo’' 
Digen blief/ geen bp'ebru ban u-licDen ontfangen en 

v beöbe/ itorbeentgaDbij^ ban ’t genie bat gbn-ïicöcn 
>3 geöaenbebt in ïjrt Doen ban DcnCrpioirtbat ift n-ïic 
3) Den gcojDounecrt bebbe/ en Daet Deur Dat iii faï pjn 
„ in grootei* pijnen tot Dat fh Dat lucet/ lïtbiööc ti-ïic- 
,, Den töiïtmn Daet* aftceftont abbcrtcern?. 

ïDu bb IjaDDc befoigt Dat Coradts ban ^JinDcfou- 
De Daet binnen gdiomen bebben niet biet öenDden/ 
enmet een? mijn ï^ecteban ïfieegcp/ en een ban fijn 
biocDcpë / fouDcn ook in De skaöt gdiomni bebben 
met beu llegimnitcn / icgdijk op Den gefetten tijöt/ 
aeïitetboïgniDe ’t geene Dat bn Den b’iefin Date ban 
Den fc£'cn-tltmittgfïcn ban ïfognfanit ïjcin ontdekt / 

33 tuacc Dat jfib alDud fegt: ^Dc een ban beiDen Diegbb 
33 luect / té ban gifïei* bcrteoliken / om fijnen (joop té 
3: bct'gaDeren / om te Doen komen tcc pïaetfcn Dart ïjJ1 
:> bd)002t / cn De rnecfrc faï ban Dage berttekken / cn 
5 3 ïiembtnDcntctgefcttet pïaetfcn / inbttegcn Dat u-ïie« 
33 öct lluiteité fnïïni morten boo:t^ trekken / De turïtïc ik 

beu-ficöeu biDöc Dat fn Doen tinken / geen tUijjfrlbcb- 
3,bende Dat’et genie Datöcn-kcbcn gdoeft té/ nieten 
33 fal faiïfrctm. 

0',;Det* ui Dm feibni Oucffcbrijft bn aïDité met fijn 
” epen Jjandt. 3k bniludbïjjöedat ikberfianibebbe/ 
n bat men boo’té bacrt met bet genie Dat ’cr gcrefok 
53 beert té/ man* Dat men mg De bjecteïateban ’t genie 

bat DaergeDaen teoföt / tuant bier en faï geen fauce jjjn 
33 ban te Dom ’t genie Dat5er gcflootcn cn gctractccrt 

té. Cn in Denbbefban Den acïjt - cn - tbjmtigfïni 
wfdjpjftbp alDité aen Den Colonne! fokker. 3T>cb’oe< 
33 Der ban De booifnöe Ciabe fni ban biev trekken cn ko 

menfoo Ijacft até ’ttrjDtfaïstjn/ cn in Den buefban ^1577» 
ben Dcrtigfïni fciöt ïjp aïDité. ï^onDt goeDe gemein^cc 
frbap metten jongftni bkenDt / luant inDicn Dat noodt “ 
té ik fal u feinöni Den oubtfïen. C>aer - en- tiiffcbcn ce 
fiet feet nccrfrsgtoe/ cn ïact mp Diktoité tijDingnibaucc 
ïi-lieöec bebben / en in bic ban Den cen-ni-Dcrngflcn. c« 
^e bpenDt fal feer ïjacjï bcrtrrkken / cn faï Doen aï' “ 
ïe neerfligbnt Die ban mogdijk ité j om terflont Daercc 
te biefcn. a 

Cn aengaenDe bet Uafied / toetende Dat mijn ïfec* 
re De Bnnce ban Cimap een jong ïfeerc Daer toaö/ 
cn Die (até SkgDtboiïDcr ban nign feeerc De ©erto- 
ge ban $ïerfd)nt fijnen ©aDer) bebd baDDe ban Daer 
Miettegaen/ bP beeft ban gef chieben eenen bpef / br^ 
bedenöc Dat bpbe fdföe gefien bebbenöe / bpljemfoit 
De komen tot jiBccïjdcn / ten dnDc Dat bP bcn^ fouDe 
gefdfdjap ïjouben na karnen booifeit / toaer Dat j^i 
ban tinne toap te reifen / om te ontfangen De boo: 
noemde ©ertoginne ban ©enöofmereifenDe iia’t,%ia 
booifeiöt / ontmcbmöc De feïbe ï^ccre De ©pince Dat 
bP geDuercnDe fijn abfmtie berfekert toap Dat De ï>cc# 
re ban Courïou fouöe Doen bet geene Dat ban nooöe 
toare tot De betoacrmffc ban De fdbe pïactfe. CiiDat 
bn tot .iBecbeïen gekomen 5ijnDe / met bem fouöe 
fpieken ban bet geene Dat ïjp bem té öaeg^ te Pogj 
ren gefdjjcbcu fjadde / öté niet trgenfïaeuöe foo eu 
beeft fijne ïloogbeit bem niet een tooegöt Daer af ge* 
tnm l mari* op (jet geene Dat ï)P berfoebte fijnen ooi* 
lof om toeder te keeren in bet fdföe ïiafïed / beeft 
bP bem granttoooit / dat bP bootfien ïjadöe ban Dc 
fekcr betoaringe ban Dien/ en Dat ’cr een fake getrae* 
teert toeröt/ Daer Deur Dat fijnen pafoor» fanöe mo= 
gen nieemg penjkd komen/ mactatéaïïefakenfam 
öcngc-accoüimoöeert 51311/ bP fouöe bem öe toeete ïa? 
ten / öacr - en - tuffeben ïjaDöc bP aïree ober ïangm 
tijöt geöirigeert fijn boopiemen / toant fiet bier bet 
geene Dat ïjp fcbkjft met fijn eigen banöt aen den boo?? 
fdDen fokker iit Date ban Den feben- en-ttointigfïm 
ban ©opmaent: èïit ittoen Opef Die ik ontfangen beto « 
be ban bc ïDcere bari Coudon / bebbe ik mogen beiv « 
fiacn Dat atébpmnfdjjeef/ Die ban Den lïafiede nod) a 
niet en baDDeu ontfangen de afbeerö/ngc Die ik u boot a 
bcn-kcDen binnen iBecbelen gegeben bebbe / toaer « 
af ik mu feer bcrteonöere / gemerkt Dat gfjp toeet/« 
öatinpfoo feer ter ïjertengaet/ gebet ben ban fïonöen Cf 
aen/ foo bc?rc até gbP öat noeb niet en bebt gröaen / en « 
5ijt fotgbuïDig met goeden necrfïe te etmtteeren en ct 
boïbtcngenIjetgeene Dat’er getracteert té/ fönötttecc 
toadjten na defen biienöt / toant fjp faï öacr toe in trjtó, 
komen / &. 

;ïöii toas’ üc ptactijkc öat kg inficDc ban De boojfef 
de ïjeerc De jDknce ban Cimap Daer gefïeït baööe 
de ïöerrc ban koudon / boe tod öat bp Daer toe 
geenfintd gcqnaïificeert toaö / bolgcnöe’Dc jddbiïe^ 
gien ban den lande ban S0jabant7 om Dat b!1 geen 
23:abanöei* cn te<té / ook öireetdijk tegen ’t eentoig 
Cöut Dat bp fiio fblemneckjk geftoaoren baööe / beb' 
bende boïïc berfekcitbdt ban bem / bat ïju bet ïtafïeel 
fouöe boo2 bem betoaren tegen De Staten / cn Dat 
bp Deur ïjcïmcïijk berfiant ban beide jijöai Daer in 
fouöe mogen bjingen öc ^Duufiijen cn anöere fbï- 
baten / om ook bem te berfekeren ban öc bootfciöe 
^taöd 

Cn fegt ook niet’ci* öaet möcnbiicf ban ben adjt- 
en-ttointigfren ban ï^opmaent aen Den bootnoemöen 
jpokker/ aïötté- Sik bebbe ontfangen utoeti toicf ban cc 
gifïer gefebteben Defe na-noene / en ben uitermate 
ten fccrc brrblijDt öat mijn Ifeere ban iCoitrïou foo cc 
toeï ga*cfoïbccrt té om u bpfïant te Doen in aïïe cn cc 
legeïijke nooötdijke faken / en na Dien Dat foo té /« 
foo bebbe ik een groot en baft betroutoen / niet te* c<; 
genfïacnöe Dat CÏfampagni Doe oft boo,:fïeïïc ’t gec* Cc 
11c Dat u Biutenje mu té fd)iijbenDc (toant mijn c 
ideercban Cbampagni arbeiDe omtebdetten Dat’et 
bolk ban Conicïté ban Cinde / niet cn fonöe inne 
konten) öat Ïjp ïuttcï boiöercn faï. 3Deö niet tegen*cc 
fïacnöe foo moet men feer toeï toefien en öe oogc in £C 
bet 5cil b'ebbcn/ Datopöenfdbentijt öacr niet in en -• 
kome boïk ban öc ander jijöe ban toegm Dep ©jim - 
ren ban CXYingic. Cn Daer -en -tuffeben beeft bp 
beur aïïe unDDeïen fijn befïe geöaen om op fijn 5ijöe 

te biir 
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57 7. te toftmeu rann©eere ban ©Moittep / die een ©cndcï 

padde in ’t fcïfbe Éafteeï/ tct Dien einde pem fcprpbende 
eenen b,bef ban den fcë-en-ttointigfïen ban ^opmaent 
bp defe fclbc teoordcn. Hiebc en tod beminde / gpp fuï£ 
bctfïarii deur mijn ijecrc ban ïficrgcë cn onë briebcn 
die pp u faï ïcbcren / den fïact toaer in dat de faben 

55 fïacn / ’t betrontocn dat top op u pebben / cn d’occafie 
33 die pacr prcfentecrt om te toonen utocn ïioninb mijnen 
33 ïjeerc poe bef dat gijp pem pebt / en toat een goeden 
” en gettoutoen ©affaeï dat pp ncn u fjeeft. ©aer-en- 
5’ tuf]cpen tnitë dat ban noode ië tot dienfï ban fijne 
” JX^ajcfïcit / dat die biet ©endeïen ban Cometis ban 
” Cindc bomen in de iiieutoe ^>taöt/ om of bp abdntuere 
” deboomóeiiidc $ecre ban ï/Mergeë noep nieten padde 
3’ getoeefl/ oft bi/u gefonden en toace boogde beorfcf 
^dcnibomfïc/ poe tod dat top dat fcpepben aen mijn 
5’ ïfeere ban Camion / foo pebben top oób u dat toiïïeu 
«ïatentoetenbpdcfc/ dien faïïeberenïiacrïejobber/ 
35 op dat gpp toeten tnocgt datfuïbë gcdaen too:dt dcuc 
3> onë ordinantie / aïë een fabe feet nootdpb tot dienft 
33 bah fijne JiBajeficit / ban toienë toegcn top n fommee* 
33 ten / ten einde dat gpp (boïgende den Cedt die gpp 
33 pent gedaen pept) pemtobt gefiadig dienen met pet 

©endcï dat oiidct u ië/ tot’et betoacinge ban defen 
33 ïïafïecïe / niemant aenpangcnde dan pem/ en onë in 
„.fijnen naetn aïë u-ïieder Couberneut / aïtoaert 00b 
„ dat gpp ban cïdcrë feere bccfocpt toaerc / ntoe foïda; 
„ten moet gebenbe/ ten einde dat fp doen pcttt-ïïeder 
„ debboit / aïë betaemt b?oomc mannen / pen-ïieden 

öob betfcaercnde dat topniet pen-ïieden fuïïen eetïpb 
doen ïeben en betaïen toi de ïaetfïe mptc/ (Je. j&u peeft 
pp dettt defe groote neetftigpeden gepeiufi dat defen 
aênfïag ban ftnttocrpeu/ dienpptot JBccpcïcn aïtee 
ïiefïeben pad de/ geïijb men gepen peeft / peilt niet en 
jfoude mogen faiïïïceren. 

SScpaïben aïïe defe/ geïp pp pemaïtee toeiberfc^ 
tiert pieïdt / meinende tot fijnen beften te pebben de 
^btadt en ’t Handt ban Hurenboutg / foo peeft pu fijn 
acnflagcn die ban langer pandt betoorpentoaren/ foo 
toeï op toeg gefïclt / dat pp / onder pet debfeï dat de 
Staten niet cn accordeerden de begeerte ban mpne^ee* 
re ban ^iergeë / die berfuebende toaë ’t Coubcrne; 
ment ban Cparïemont / de toeïbe de ï|ecre ban jifêerf 
court pem toildc obergeben/ geïoeft peeft denfeïben 
^eere ban ïf iergeë / cnincffccteppgaf peni ’t felfdc 
<$ouberncment baü Cparïcmont / om boor pem dat 
te ponden tegen de boorfcide Staten / en aïïe ’t gec; 
nedat gefïooten toarc getoeeft/ bp dcnCdictbander 
pacificatie. 

«©enbende nu fijn aenfTagen foo feberïijb gemaebt 
te pebben / dat pem aïïe faben foudtn boïgcn na Pi 
ncn toenfep / foo toeï om dat pp pon berfebert pieït 
ban de boomoemde ^>tadt en ïiafieeï ban Hnttoer 
pen / aïö 00b om dat pp tot pjnen dïcnpe padde aï 
ïe de #uitfepen in gctaïe ban bief Regimenten / 
cn ooit die ban de ïf eeren ban ï^ietgeë / ban Me* 
gem / ban r?ïopon / ciiQn <Cafj de toeïbe tooë dat 
ban XlXXaria Cardoini / daer toe mcirteiiöe dat de 
jffinancicn ban de boorfcide Staten uit - geput toa? 
ren / geïpb fp pem 00b quijt gemaebt padden ban 
aïïe pen braepten en Soldaten die onderpoudot toas 
ren ban de paitieuïicre Handen / en pebben de feb 
be deur brieben en crpiefTe perfoonen onöeitaP toat 
braepten fp noep bepoudert padden om uit te dri> 
ben de boomoemde <ütoitfcpcn / foo peeft pn gere^ 
foïbcert boobë te baren. Cn aïfoo / niet tegeupaem 
de dat pp ttoce dagen daer te booten gefonden pad 
de den i^cete ban Crobbcndonbacn de Staten/ om 
pen-ïieden te bcrMafen dat pp ban toiïïe toaë pem 
toedcromme te binden binnen 23mtfTeï / foo berre 
aïë aïïe faben daer toeï geordonneerf cn gedirigeert 
toaren / ncopoide cenige artibuïen ban fijnen'toe« 
ge bef toont/ den toeïben toaë boïdarn getoeeft: 
te min foo peeft pp onder pet debfeï ban ter üïacpt 
te gacii / toaer dat pem depricipadfie boïgden/ pon 
bindende boor pet ïtafïeeï bart karnen / en gdatem 
de aï of pp padde toiïïcu bepeptigen pet omtrent ge¬ 
legen Handt en de paffagie fondt^omnic / beuoa; 
Jen den ifecre de ifctroge bon Herfepot / dat pp pon 
foudc boïgcn / 01 foo pp binnen pet ïbafied toas qz* 
liomen/ pp peeft tot pem gefddt/ dat pp tot berfe^ 

J55 
bertpeit ban fijnen peifoone / en ban die ban den ic77» 
feïfdcn Xjetrogc / t’famen ban fijnen naboïg gebom 
den padde te bepooren dat pp pem foudc ftcïïen in 
die pïactfe / op de toeïbe bomende/ fp gebonden peto 
ben aen de poortc de boorfcide ^cerch ban ï$ictge£ / 
de Crabc ban JKcgem j ^fïopon / en ban ïfauïtc 
©enne/ pebbendc pen pifiolettbi inde butfï/ enter^ 
fiont peeft pjn ï^cogpeit dcëgebjb^ ’tfpne in de pandt 
genomen / de toeïb pp tcob ttiter eufiodien / cn too^ 
nende aïfoo detoapeuen/ feidc dat ’ct toaë den ectfïen 
dag ban fijn Coubcrncmmt/ cn deede terfiont fieb 
ïen de toacpten. 

^ebbende pem nu meefier gemaebt ban der pïact* 
fe foo peeft pp den Racdt bergadert / toaer dat pp 
pen-ïieden deede een batoogp ban de ïauge cn uit* 
terfïe patiëntie die pp gepadt padde / noopende foó 
beeïe en onberdraegcPjbe ontoeerdigpeden die pp ge? 
ïeden padde bp de Staten ban den Hartde. Cn dat 
pp gerefoïbcert toaë niet ïangcr de patiëntie te pcb^ 
ben/ ttiaer dat pp toildcCouberneeren/ cnpem ab^ 
foïhteïpb doen gepoorfaem 5pn / boïgende den ïaft 
die pp uit ^paignien padde / ter contrarie ban pet 
geoie dat ’er toaë ge- appoincteert / 01 dat pp foo 
meenigmacï geïoeft en berblaert padde ban te Cou^ 
bcrnceren bp adbijë ban den Raedt ban ^»tate en 
ban de Staten. 

Cn noeptan^ om niet gepeeï en aï een quaden 
mondt te niabcn den ï^ecren ban den Hande / die 
aïë doen daer noep tegentooordig toaren / om deë 
toiïïe dat pp peinsde dat noep geen tijdt en toaë ban 
pem opentïpb te bcrbïarcn / foo erpibccrde pp ttoce 
brieben de eene ban den negentiende / en de ander 
ban den een-en-ttointigfien ban i^öpmaent fondee 
ondertecboiinge / of teebeninge ban name / bp de 
toeïbe pem ontboden toerdt dat ’a* toaë eenige com 
fpiratie opgcrccpt tegen fijnen pafoone/ om pem te 
bangen binnen 23mef|cï of Jl^ecpcïcn / en daeront 
dat pp pem bepoozde te boorfïen ban bepoorïijbe u* 
medie tot spnder betfebertpeit / daer op aïïegeercn^ 
de dat pp nu toaë ter pïactfe daer pp meinde berfe^ 
beft te 5pn / en daa* pp pem ban meininge toaë te 
ïjouden/ om pem fetben te betoaren bcoi de qtiade toii^ 
ïe ban de geconfpircerdc / ïoofcïijbïcggended’oorfabe 
ban fijn bertreb / dat ïange daer te boorch beöacpt 
toaë / ja ban pet beginfeï af ban fijn bomfïe per^ 
toaertë- ober / aïë de tebenen betopfen/ op een defe 
fcï ban een confpiratic met ’er paefien berfiat / ge* 
merbt dat indien pp reden padde gepadt ban fuïbcn 
fufpicic / pet felfdc raoept remediceren met een gc= 
ïpbtoeadig bafiiemoit / pp 5pnde Couberneur ban 
den Hande cn in aïïe faben ge-obedieert. Cn peeft 
cp den feïbcn tijdt gefonden mijn f)eac ban Reffcm 
gienmetdeeopiebande fcïfbe ttoce britben tot 25rucf 
fel/ en eenige feller poinctcn/ de toeïbe pp toiïdc ge? 
effectueert pebbai/eer dat pn foudc tocöetbeeren biimeit 
de ^tadt ban 53?ucfTéï fïreïtbende in efferte om de toa^ 
penen neder te doen leggen mijn ïjccre bantoe (bp 
dCdètadtgebooren) en met eene aïïe de 23orgerë / oih 
met defe piactgbctc beter onberfien^ mogen innemen 
de Jbtadt ban 25|ueffeï/ geïijb pp gedaen padde pet 
ïüafrceï ban karnen. 

l»oe toeï nu dat deur defe boorfcide fabe/ deMu* 
ten recptbcerdigc oorfabe genoeg padden ban mtë? 
troutoen / ja fclfë ban pen-ïieden te toacpten boor 
fijne ^oogpeit / die aïree foo merbcïïjb fijn mnniu# 
ge ontdebt padde / cn in foo bed poeben gcbïo* 
ïcert en gcbioobcn de iCractatcn ban de pacificatie / 
foo toeï pet geene dat gemaebt toa£ binnen Cent/ 
aïë öc ïactfre / gemaebt bp maniere ban Cdict tot 
Jtiatrïje in f amine / niet te min berre ië ’t dat iemant 
pem geruert peeft om te doen of fc betopfen cenige 
acte ban bpandtfcpap / ja fdfë men peeft pnngefous 
den nipn ï^eere de ©reïaefban jjBaroïïeëJ den ^!rcpi> 
diaben bau^ipro/ en den f)cereban 25ruë/ inetfeer 
breedcinflructic/ in date ban denbpf-cn-ttoiutigflcn 
ban ï|opniacnt / bp de toeïbe fp pem gedaen pebben 
boïïionicn berbïaringe ban pen-ïieder cngcbeiïiëöe cn 
fliiber meininge tjijnctoacitë / in aïïe getroütopeit 
cn ouderdanigpeit / pem feer ootmocdeïpb bïddens 
de dat pp foudc toiïïen ban pem ïeggen aïïe fufpf 
cie/ die op ontoaeracptigc en onfeber oberdragen 

(V) a, gefPns 
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Byvoégfel van Authent. Stukken, 

1^77 crcfonöecrt toa£ / en temeöïccccn De ïïiconbeiïïcnten en 
;'1 jjcratörci'nscn / Die Dit m fctcacphme bertreb op 

het lufieet ban karnen / t’famen oob De innemen 
fca men en fubrjt ban Ijct Malled ban Cïjatïeinont/ 
fo’t'oen mogen betoitffaben met fï?n tocördiomfie en 
fijn «Kfentie binnen öe^taDt bau25?ncffd/ j&emge* 
tobniDe beïjaïben De booffeiöe getroutoigheit / auc 
beifehtttheit tot aïïe / en tegen aïïc menfcöen/ en te 
öoen ccnercmplacr cafh'micnt/ en geïïjhtoe ccöig öer 
beröicnfie tegen De genie Die ïjen fuïïen bcfcïjuiöig bm- 
Den ban fuïïien boafe confpiratie. tëTöt effect ban De 
toeïb fp berfoeben Dat foo tod öe bebïaegöe afêöe be* 
Magere fouöen genoemt toerden / om öaer oprechte* 
tob mfmmatie te nemen / en beïjoidrjbe iufcicie te Doen/ 
Dctodbe fptocöcrom ’^aiiöcröaegp acnïgcmberfoeh* 
ten / metgdofte banïjcn ïgfengort tcfïdïen beo: De 
becfebeithett cn öicnfi ban fijnen perfoonc/ en öacr- 
en-boben Dat aïïe’tboïb ban £>o:ïogc tot Dienfeïföen 
einde fonöen eebt Doem j&ict ïatenöe boo2tLs in aïDcr 
ucerfngheit en ongcbdnfihett met hem te tracteeren 
scugacudc öe brtaliiige en het beitreh ban öe ahuit 
fdjcii/ öetoeïïiehP Öemaï^ Doen noch gdictmtecma 
ten fecr te begcetm 

j i'aer torë aften niet tegenfiacnöe/ ja feïfé hoe tod 
Dat Debooffeiöe Staten tiodj naöcrhanöt toeöercunme 
bii Dibcilrhe reifen fijn ïfoogheit ootmoedig gebeden 
hebben ban te mogen bennen öe gene öie men beïiïaeg* 
De boo: befehnïöig ban üefc confpiratie/ t’fanjcn ooit 
öe namen ban öe geene Die fegcaccüfcat haööcn / fcev 
brgcerenöe aicijötè Dat fijne ïfoogheit fouöe gdieben 
ccns ban hem te torreen üefe mfëftontoe tegen heil¬ 
beden / en öeur fijn tocöeebomfic binnen SStueffd te 
Doen ophanden aïïe aïteratten gecefen uit ooffabc ban 
fijn booffeiöt beitixbben / geïoobenöe cn hem feïben 
berbinöenöe te toefen firaffe to:eebcrs op aïïe öe gce* 
nr öie iet foiiöen toiïïcn befïaen tegen hem oft öe 
fijne/ bchaïbennoch ’t genie Dat spbpöe afbccröingc 
ton öcnöcrtigfirn ban ïfapmaent / hemhaööcn tot 
ten booffeiöen cffcctc geaeco:öccct / aio Dat fop fou 
öe mogen boben fijn o?ömaretoacht ban^rchiet^en 
ïfaïïcbaeröicr^/ een toacht hebben ban hooft / Uapi 
teinen en foïöaten / totten getaïe ban D:ie honöert 
ïfacb-gcfchuttcn bocthnechten Jngeboorcn ban öen 
Mande / Die fijne ifaagfint cn öen Staten fouöcn 
aengenaem $ijn / toaer af öergeïpe noit cn heeft 
gcaccoiöccrt getoeefi eenig jjjBfincc ban öen bïoeöe/ 
noch auöer. 

©c?re toaë ’t Dat fp iet ban hem fonöen mogen ber* 
bregtn hebben/ ja fdfsin öe pïactfcban temiööeïen 
het betteeb ban öe 35mtfchen uit öefen Mande) öe toch 
bc bp foo öihtoifê geïoeft en geftoooren ijaDDc / foo 
berïiïaeröe (jp en ontöebte opentïtjb ’tberfiant öatïjp 
met hen-ïicöen ïjaööc/ öetodbc hP tot Dien tijöt toé 
febrert gehouden haööc / hem oob niet toarhtenöe te 
feggcu ban als öocn tegen öen hernoemden ïfcerc ban 
JDaroïïcs / öat hp hembcrfeberthieïötbanöe^taöt 
cn ibafied ban Mnttocrpcn/ öat hem oob geen boïh 
noch geldt m toas gcbrcbenüe / hemïafi gcbenöcöace 
af öe staten te aöbetteeren. 

23cbecïcnöc öaer- en- boben öen vDiiitfrhcn ban öe 
ïtapitdn €o:udis ban ^inöc / öat fp trebben fonöen 
na De ^taöt ban MInttoerpen / cn öaer hen-ïicöen boe* 
gen met Dc geene öie öaer aïrre ban te boorcu binnen 
toaren/ o’öonncerenöc oob öen booffciöen ïtoece ban 
Coirdon / öat hp achterboïgcnöe ’t genie ober ïaugen 
tijöt gcfiootni cn gcroncïiiöeert toa^ / öie öaer binnen 
fouöe binigen cn hem met hen-lieöeu boegen. 23etoij# 
fcnöe öaer in aïïcbpantfrhap en een gercfoïbceröc ïnei^ 
niugc ban dit arm Handt tc bcrdjuhhcn öenr De fou. 
ïe ban deb?eemddngen/ meer Dan het oitbanteboo; 
ren bcröniht haööc getoeefi / inboegrn öat aïrccöc öie 
iioopïirörn ban Minttoerpen / foo tod Die ban öen Man 
öe / afê ban de Natiën/ begonfien haer-ïieöergerect 
fcijap te maben omtebertrebben en de^taötteber 
laten / ïatende öie in een cïïcnöigc tooefiigheit en dc 
foiatie / ja men fach öie hen-fdben ter benfïeren uit 
too:pni om pen te faïbecren / en een ontaïïigc menig 
te ton pabben ban ïioopmanfehappen getoo:pcn in 
Dc genepen / als ten befien gegeben / niet toetende hoe 
fg fonöen ontgaen öcgramfcïjap ban öefe^uerïingen 
foïöaten / toeüier toiecötfjcit cn gicnghdt / fjen-beDni 

bp erperiencie en tot haer-ïieöcr fdjade en baterffes t577- 
niffe te feere bebent toa^. 

€n nocïjtan^ en fonöen öe Staten noch niet gene^ 
gen getoeefi hebben / en noch min gccefülbent / om 
te nemen hetmiöödban öe ïöapencn / hoopenöeaï^ 
tijötö öat fijne ^oogïjdt in gdijbfójmigïjeit ba.n foo 
bed gdoften en foo foïemneeïc <£eöcn bic hp hen-bc^ 
öen gcöacn haööc/ eer fouöe toiïïen Deur miöödban 
reden en ban ^uffiicic / remeöieeren öe inronbemen= 
ten öie boo: ïjanDcn toaren / öan Öenr bracht ban toa= 
penen/ en haööc getoeefi öat op öen fdben öag öat fp 
hen-ïieöcr Machten fci)ibtcn acn fijne ïfoogtjeit ban 
öit bebd geöaen öen i|eere ton Coudon / en ban öen 
aenfiag ban öen booffeiöen kapitein Conidfë ban 
€inöe / öe todhe toa^ öen acht- en- ttointigfien öag 
ton löopmaent/ hen-ïicöer hadden ge-erhibeert ge= 
toeefi/ gecommimieecrtcngdefen/ debfiebenöiefijn 
ïfoogheit en öe ^ecretari^ oèfcobeöo gefdjiebm fjaD^ 
öen in öe booficöen maent ban Mphï / acn öen Itoninb 
en acn fijnen fiaeötë-heere en /éccretadp Mntïjonia 
Pert'5 / öe toeïïte afgetootpen getoeefi hebbende in <6af= 
coignen hen-ïteöen toaren gefonöen öenr niiööd ban 
mijn meere öej^mce ban Wrange/ ombehoo2lh'bte 
ïetten op ben-heber faïten / tot boo:öeringe cn todbarrt 
ban öen Mande. 

Mu onöer öefe bfieben foo toaren öaer ö:ic ban «Don 
Scïjan / te toeten: ttoee acn fijne jBajefieit/ en eenen 
aen öm boonioeniöcn Mutïjonio Pere^/ enbijbeban 
CfeobeDo / aïïe gebjb gcfdj2eben aen fijne 4l)ajcficit 
öe mcefienöcd in Cpfre / öe tedbe ontöebt toeröt öeur 
öen 25. öie hen-ïitöen ge-exhibeert toeröt in ge* 
bjbfo:migheit ban fpïïabe tot fpiïabe niet onginaïen / 
inboegen öat men bïaerïjjb modjt merben öat in het 
uitleggen ban ben Cpfren geen üeö:og noch fautt en 
toap / confirmecrcnöe öat aï fdfs' öe handt en onöer* 
tebeningen bau öen boonioeniöcn ïDecre HDon 
han / öie fecr tod bebent toas bed perfoonen onöer 
öe Staten/ cn naöcrhanöt bp fijne ïfoogheit gebent 
cn gdeöen. 

oSoo n« in öe booffdöebhcben öe intentie ban fijne 
ïfoogheit haerfoo bïaedijbontöebte/ öateenicgdtjb 
metten oogen mocht fien enmetbingerentafien/ öat 
aïïe öe gdoften en fcïjoon geïaten cn fcïjenben öie hp 
tot öien tijöt toe geöaen haööc / niet en toaren öan foo 
beeï gebeinfiheöen / om in fiapc te maben öen <£öd* 
öom en ’t boïb ban hcrtoacits -ober / ten einde öat ïjp 
öie onberflcns fouöe bebïippcn/ cn öat aï’t geene öat 
men pretendeerde tegen mijn ï)cer öe fDuncc ban 
Wrange / en öie ban ïfoïïanöt cn Sedanöt / niet öan 
gcfochtc öebfeM en toaren om te fcheiöen öceene ban 
öen afiöcrctt/ cnaïfoo met öe macht en miööeïe ban 
ö’eene partpen te ïoopen op öie ander / om naöcrhanöt 
to:abc te nemen ban aïïe gdijb t’famen/en aï mtroepen 
metten bpcre cn f toectöe/ gcïjjb aïp ïjicc na patncuïïcc* 
ïijberfaï emomen tooiden. 

15oo:toaer öoen to.\ö ’t öat öc Staten begonfien 
toabber te tooiöen / en toat naa*öet te öenben op hen- 
ïieöcr faben / en met groote reden mi^troutocn te heb* 
ben ban fijnöer ïfoogheit / aïïe toicttó toedien en fe* 
erete aenfiagen fp fagen gdijbfóimig te bomen in aï 
cn ober aï metten aenfiagen ban teboorenbanïanger 
handt .betoorpen / en nn ontöebt öeur ïjet inhouöcn 
bande böo?feiöebL:ieben: toant ficnöeacnaïïcnjtjöcn 
rondtomme ïjen-ïieöen / foo fagen fp öat ter eender 
ffjöen öc «Buitfehen hcn-ïïeöen benomen hebbende aïïe 
fjoopc ban bertreb/ houdende toaren öep?indpaeïfie 
.■Steden en ficuteïö ban 23:abant ten bdjoebe cn öieufi 
ban öen ïf eerc ^5on Sefiaii / mctopenbacrberMarin* 
ge ban öc guaöetoïïteöie fp öen Staten Dioegen. Cn 
ter ander ffjöen/ hcbbcnöc fiinc ïfccgfjcit ingruomen 
het ïbaficfï ban ïïöatncn en Cfiadeinont / niet en fbcïjt 
öan öeur het Handt ban 3lurnnba:g öen teeg opai te 
houden om foo grooten macht bah brceinöeïingcn in 
hetManöt tc biengcn aM hem geïieben fouöe / en öat 
ïjp ïjfm rtifienöe op het ooi-buffcii ban öen daficric 
ban Mnttocrpen (ban öc todbc hp hen geheeïberfe* 
bert hieïöt) aïreeöe fijn btachtcnbanaïïesijöcn öec* 
öen trebben. 31nboegen öat öe Staten hcn-ïïeöen fa* 
gen aïs befiooten cngehecïomcingdt/ met appacni* 
tic ban terfiont op eenen bot öooöt gefiagen cn bernidt 
te toefen / beïjaïbm öat het bedieb ban öe boo:feiöc 

^taöt 



Töt de Hiitorie van P. Boir. 
45-77. £itaDt en ïtafïcd ban Sfiutiurcpen / jjtn-Heden ïjaö- 

De fubiteïijb en aï? op ren oogenbïih Doen bcrïiefcn 
alle ereDijt en middel / om te berhrijgen pennim 
gen en nQoötfaHrïijhe jitèum'üm om De ooilogc te 
Poeren. 

^aer-en-tuffcïjni heeft fijn ï^opgïjeit hen-ïieDen ak 
tijt? onderhonden in De fjGopc ban pap? / en p^etcnDec? 
rende Dat geenc Dat IjP DceDe/ alleenlijk ma?boo2fijn 
brrfeftcttljeit / foo heeft Ijp begonfï hen-ïieDen boot te 
houden conditiën foo ïjarDt / oubrijoozïijh en foo Dicec? 
tdfijb rcpwgneerenöe alle booigamDe contracten ban 
pacificatie / aï oft hP hen-ïieben aïree onber De boet 
ïjaDdc gelcit. 

&iet Dgcr DcreDm toacrom Dat fpljmrcfolbcctDen 
te 3fjn op ifjeii-lieöer ï)ocbe / en te booromen De bcDcr^ 
beniffe Die Den ober ’t Ipaft ma? hangende / enmcttec 
Daet Ijcbben De bootfeibe Staten berfadjtaen Den 
ron ban HieDehcdic en ben lïacöt^-ljcae ban Den ito? 
itmïi Cuilïaitme De fsouïi/ Dat fn met alöer nca-frig? 
ïjctt fouDen milieu reifen tot bimteii De JitaDt ban ?ïnt? 
merpen / teii ciiiDe fp fouDen moet geben Den ïfcerc 
ban Som*? als een poet patriot en ïtapitein ban een 
Bmdcï üncdjtcu m ’t booifeiDe fóafieel / toelfce £)ee? 
ren in fuïhet boegen licn-liröer bc^e Dceöen / Dat niet 
tegen fïaenbe De b'oojfriDc Zeereu ban koudon Ijem 
berMaert ïjabbe op De 5ijbc ban De booifeibe ^uitfdjen 
Die men fouDe in De JitaDt bjengen / en Dat 1)0 ban boes 
gen fijnbee ï.?ooghcit Den foïDatcu ban Den Üafïeeïe ban 
fCntmerpen" bootïjouDenbe ma? een nieutoen Ccbt / 
contrarie ’t geenc Dat fp De Staten geïoeft / en geftoo^ 
ren ïjaDDen: C>e bootfeibe l^eere ban Bouc? met ad; 
bij? ban De ïf ccrcn ban Hiebeherhe en «Buiïïaume ban 
ftouh / meer adjt hebbende op De becbintcniffe ban 
fijn gelofte een? Den Staten gegeben/ en op De mek 
baert ban fijn Babcrïanbt / Dan op De ïohhmgcn en 
geloften ban giften Die men hem gcbaen IjaDDe / mek 
gerDe Den feïbcn ceDt teDoene/ enboegenbeïjerttmet 
het meeficnDccï ban De ïtapiteinen cnfoïDaten Die De 
fcïbe partpe hieïDen / heeft Dcrt booifeibcn ifcerc ban 
(Courlon mettenhaïfegenomen/ enberDirbenDegee? 
nc Die ban fijnbee factie maren / tacDccficïïenbc bp 
fuïïier boegen ’tboojfeibc ïtaftecï banHlntmerpen in 
hanDen en tot mille ban De boomoembe Staten / toaec 
beur Dat fcer Ho?t? Daer nacr De 35iutfdjcn Die bin? 
nen De ^tabt maren / foo fp maren geeefoïbeect ge? 
meefl ban heur-ïieDer fieeït te maften in De nieubje 
^taDt / en ban Dacr De geheeïe JrtaDt in brandt te 
freïïenenterooben/ nodjtan? fienbe De bafïercfoltmc 
ban De Sojgcr? tegen hen-ïieDen/ mgefeïfchap ban 
De macht ban Den ftafïecïe / binbenDe hen felbeu bc? 
bjecfï/ foo hebben fp De ^taDtbetïaten/ en in?geïijft? 
gelaten in hanDen ban De Boiger? en ban De boo^ 
tioemDe Staten. 

vöolt fetr lio’ts Dacr na foo hebben De fcïbe Staten 
hen-ïieDen berfeltert ban De jjtabt ban lliere / en form 
niige anDrc Die berbïint maren Deur ’tfehoon fp?eïten 
ban fijne Hoogljeit/ oniteontgacn De oberïaflen Daer 
rneDe fp hen geöieigt fagen. jlSctten lto:tficn gefeit / 
fp hebben geDaen ’tgccneDat iegcïijhMoeit man/ eri 
Die fijn ïeben / fijn eere / fijn ïmisbjoumc / fijn Üin 
Deren/ en fijn BaörcïanDt liefheeft/ fchuïDigma^tc 
Doen / hen feïbcn ooit qtujtcnöe in Defen/ in ’t geenc 
Dat hen-ïieDen bebooïen ma?/ öm mei toe te fien en 
acht teflaen op DegemeinemribaertbanDen Hanöe / 
mant boo?maer fp fagen itïaerïijü / na Dien De guaöe 
mille en meininge Die fijne tfoogljeit tegen hen-ïieDen 
ontfangen haDDc / niet en tóa£ nieumelijlt begonnen 
om eenige oirfaïte Die fp hem fouDen gegeben hebben/ 
maec IjaDDe De mortel genomen ban Ijet begmfeï af 
ban fijn ïtomfie / en ban Dat hP ontfangen merDt 
totten <6oubernemmte/geïijït aï? bïijïit bp De afgemo^ 
pen b’ieben / en Dat Die op Den fdfDen tijDt begonfi 
IjaDDe uit te botten/ en bood? te brengen Dc machten 
en effecten ban alle bpanDtfchap/ foohaefïnï?<6oDt 
hcn-lieDen haöDe De gracie geDaen ban te ontDeïtlten 
D’eerfle mortel/ Deur het miDDeï ban De boaniocmöe 
afgemojpen biieben / foo en ma? Dacr bootmaergcen 
apparencie meer ban te hoopen eenige rcmcbic / en beeï 
min ban booit aen hem feïbcn teïatcn beDiiegen met 
taooiDen/ en berDooben met pDeï geloften en'aenïolv 
Hingen. 

*57 
ÏBant De booifciDe bpYben / gcfch?ebenban Den 15-7 

tijDt Dat men aïtee geaccojDecrt ma? te ontfangen fijne 
l)oogl’eit binnen 232uc}feï (De meïhe ma? ontrent Den 
fcbenDen/achtficn/cnnegcnDenban^Jpiiï) ban mek 
ftc Dagen De bconioemDe bpebeu geDateert 3jju / eh 
ban Den feïbcn tijDt Dat fijne ifoogljeit p:ctc,fIccrDc Dat 
hp bobeu aïïefalicn termmlDt bcgeerDê te mefen bim 
nen De <§taDt ban 23picffeï / om te berheeren onDer De 
befic cu getroufre pienacr? en ©affaïen ban fijne JBa^ 
jeficit/ (mant aïfoo ïjiet hpDie) foofchicefijpgeljecl 
De contrarie na^pangnich/ ban Dien Dat hp hier het 
fembïanc toonDe. 

<6enicriit Dat Ijp poogt Deur De inhouDcn bah Dien 
in alle manieren ter mereïDt / tebïameerenentefïek 
len in De gtiaDe gratie ban fijne JBajeficit/ Defc 
Den eh De Staten ban Dien: feggenDe meer / Dat in 
Dien fijne jBajcfrcit fchenhcn Doet Den guaDcn / op 
Dat fp niet en fouDen erger mo?Den/ Dat sp’tDocDen 
goeDen/ ten einDc Dat fp mogen beter toefen/ en Dat 
fpnietenmeigerc Dengenen DieberDienen ’tgeeneDat 
gegeben booiDt Den geenen Die meerDig fouDen 5jjn tot 
een erempeï gefiraft tcmerDcn. ^oogenDe fijne Ma* 
jefieit te peifuaDecren / Dat De mecfienöceï ban De ^>ta= 
ten ma? met De j^ince ban #rangien / en Dat De geene 
Die boot fijne JBajcfieit maren / geen bierigheit en ïjabs 
Den / en foeïtf in alle fijn pjopoofien fijne iBajefieit 
te tnDücecren Dat hp fouDe meDer hnjgen fijn ereDijt / 
miDt? De ïiooplirDcn bctaïenDe / achtcrboïgenDe Ijet 
geene Dat Cfcobcöo met hen-lïeDcn gctractecrt haöDc/ 
ten einDc Dat hp fouDe mogen miDDeï hebben cnmacïjt 
om te effectueèren / ’t geenc Dat ïjp meent te mefen tot 
Dienft ban fijne ifeajefieit fdjiijbcnDe niet fijn eigen 
hanDt. 55a Dim DatDitlichacm nietanDer? tehdpen cc 
i?/ Dan met af tefnijDen ’t geene Dat in het fdbegc= “ 
guetfïi?/ Dat moet nu ter tijDt gcfdjicDen/ malicnDc “ 
Die piobifie / Dacrom Dat hp ma? biDDeuDe fijne JBaje> ‘c 
fieit/ mant iuDien De fdfDe faiïïeerDe / Daer en fouDe geencc 
falie ober einbe bïijben. IDaer in geheel opentïtjfc be^<c 
toont mo?Dt De groriDt ban fijn acnflagen / om Deur 
een bgebe oorloge terfiont Dit ïschaem te canterifecren / 
hem booit? gebiagcnDc tot aï ’t geene Dat CfcobeDo 
partiruïierïijherfaïfehJijbcn/ Demdlte Daer af i? ba*? 
haïenDe aen fijne JBajefieit geheel luiDe en blacrltjli / 
feggenDe Dat befe fahen niet en lionnm gcremeDicert 
tooiden Deur goede miDDeï/ en niet Dan Deurbpcren 
bloedt/ en omdat te Doen / foo moet men nooDtfahe? 
ïijïi macht hebben/ ooïifonDerlmge Daet toe firelihen? 
De/ Dat fijnejFBajcfïcit bdjooit meDet te hrjjgenfijn 
ereDijt / De meïli alle fahen fouDe mogen reparceren / 
miDt? Dat (aï?ïjpfegt) öefautcbau ereDijt / coura? 
gie heeft gegeben om te rebdleeten tegen fijn JBa? 
jeficit. 

9fa hP bethaeït feerliïarfïijh De middelen / Deur De 
meïlie men D’#o?loge moet boeren / f eggenöc Dat men 
niet en moet aenbalïmaen De pïaetfcu te bafic iiaiiöe 
gelegen/ niaer aen De «eilanden / mdhen aenflag hp 
fmacrDcr houdt/ Dan Die ban «Êngcïanbt/ cu D’ccu 
gmomen hebbende/ Datmenfeer haefi De ander fal in 
nemen/ en om Dat fijne Biajefieit niet en fouDe Dm 
ïufi bmemen / Dait De fcer greote hofien / foo fegt hp /£C 
DatbpalDicnmentot Defer fahm homt / menfaïmoe “ 
ten nemen renen anbam meg/ Dan Dim öcijertogeCi 
ban Hilbe enDegroote Commandeur namen / cnljen £C 
booten ban een hïein hoophen boïh? Dat gort mare/cc 
fonDa*hentebeïafimmet De geene öieberteermfonDer cc 
fijne iBajeficit Dienfi te Docue. « 

IBetten hoitfien / DeDifcoutfen en piopocfim ban 
fijne ïfoogheit en ban Den booifeiDcn' CfeobcDo en 
fïrehïicn tot geenanDa* einDc/ Dan om fijne.fBajefieit 
tebermehhen/ DathP alle fijn macht fouDe befigm om 
Dit arme Handt te beDerben / Daet in gcbniihenDe Deur 
Den boopiocmdcn CfcobeDo ccncDie berblochfiepiac? 
tijhc Die men fonDc mogen beDenhcn/ mant fiet Daer 
het gcche Dat hp fegt met fijn eigen moo’Dm. 

55aer i? noch een ander poiitct / Dat Dit faï 1110#£<? 
gen meDer bimgen/ te meten : pm-llcDcn particulierecc 
quefiien / mant De geene Die gehangen hebben gemeefr/c' 
enfnllenniet miïlenaffiantDaeu banljen-lieDer «6ou?cc 
bernement/ Dr mdïie men ander fal gegeben hebben / “ 
meinmöe Dat fn ’t meerDig 31511 / cn om Defer oïrfaftc ^ 
fuïïm fp malhaiiDer pïuhharen/ en fcobeire aï? Dat n 

(V) 3 “ aïfoo 



Byvoegfel van Authent. Stukken, 
taant ïjp Ijccft Den Staten gdoeft jnptiz tc boen ban 1577. 
öc mipjuiften / moorbergen / mutmerpe / engere? 
gcïtbeDcn / cn tocDcrfpannigbcden ban De gemuti 
neerdc Jipangiaerbcn / ja bp berbindt |}etn feïbüi Dn 
foïemneeïen ©cöt in t accoojDt gemarkt bp Den crus 
toigcnCbict/ gebruikende in ’tfcbenDc atticuï öefe 
felbe tooojöen. ©n aengacnöc De cttojfïm / brandt?« 
fc^attingen / en compoficicn / Die pemandt töie öat« 
5p/ ban onfe boo:feiöc beden ban ©odoqc fouDe^ 
mogen geöaen bebben in onfebootnoemDe $cöe£ïan?« 
Den/ geDuerenöe Den tyDt Dat fp öaer getocef! bcb?“ 
ben / Dacr fuïïen top fïcaffc cn jufiicic ober Doen Doen/ « 
aïfuïke aljS in alïc cquitcit beboeren faï / cn fuïïen « 
ooft Doen informatie nemen / noopcnDe foo bed« 
Roofden ban on^boorfeiöeïiebcn ban <0ojïogc/ op« 
aïïe cn icgelijke ban yrn-ïicDcn Die in eeniger ma?« 
meten fitUen mogen mi£öaeh en mi^uiht fyefcee 
ben / en öact ober rcebt cn jufiicic Doen / ïjet spcc 
in onfeboorfeibc j£cbcrïanDcn/ oft in onfen éjjften<c 
ban Jipangien / $èc. « 

jjocljtan^ in De pïactfe ban Dien / in Dit ïactfïc 
pakket Daet mentie afgemaeïit \$ getoeeft / fbö 
fdMft ©on 3ian eenen brief acn fijne JBajcfïcit 
opcntïijk en fonDct ©pfren / aengacnöe De materie ƒ 
toaer Dat bP baer $ biddende Dat fp fouDen toilïcn 
bekennen en ïoonen De goeDe Dicnfïcn ban De ïf oof? 
Den en .Ibpacnfcbc Bapiteinen / De toeïkc ïjp bem feec 
ïjcrtcïrjf» recommanDeert / De feïfDe noemenDe alle 
geïijft De een nae De anDec met name en toename/ 
cn feggenDe Dat ïjp De befebinkinge Die De ïiröninft 
ben faï Doen / Die faï ïjouDcn / aï£ geöaen aen fijn 
eigen perfoone. 

3©aer in mcnkïaetïfjk fïetDc grondt ban fijn mei? 
ningc ets boojnemen / cn ïioc Dat top on£ beïjcoren 
te betroutorn op fijn geïoften en reden. Ifêacr foo 
toic feer neiitoe toiï aemnerken ban Den begm af tot 
nu toe alle fijn actiën en Dragen j bP faï fetr merftè? 
ïjjït fien Dat aïïe'tïjonig banDcfoctigïjntcn goeder? 
ticrcutbeit Die ïjp gebruikt ïjeeft/ aïtrjt^ beeft met ïjem 
geïjaDt DefefaufTe ban gcbcmffbdt/ meteen beimc? 
trjixC ontoéetöigbèit en herborgen gramfcïjap / ge? 
noeg bctooncnDc De eniDe ban fijn nagedachten / in 
ï)ct gcene Dat bp traetecrcnDe tot iBarêbe in jpamine 
t’fijnctoacrtö toa£ referbccrenöc De kenfe ban betou/ 
aïp ’t bem foiiDe goet Dunken / ïjcböcnöc aïtijt£ Dacr- 
cn-tufTcïjcn Dm Staten geeoent een goet gefjdjte/ 
en gecontimiecrt een goet gcïact. 

Cot Defen p^opoofïe ïjeiii bcinfcnDeDat'öpbegect^ 
De De boo:Denngc cn ontïaflinge banDcn^anDe/ en 
bic bpfïaht te Doen ïjebben ban fijne Jtl^ajefïnt ban 
een gocöc cn trcffeïrjbe fomme ban penningen / foo 
ïjeeft öp aen ï)en ïicDen gcfcïjtcbcn en Den b^icf gefom 
Den bp^fcobcDo/ ïjiemaboïgcnDe etnomen. |fêijnce 
ï^ectcn ï)oe tueï Dat iïi feDcre mijn inttqie in |}etcc 
(êoubernement ban De 3lanDen ban ïfcttoaert^-obcr/cc 
tbcï acnmctïit en oberfien pcbbenDe Den fiaet banCc 
öfen / en Dat De ïafïcn Die u-ïieDen op Den jjafê ïïggcn/‘£ 
u-ïicDcn onbetDjagcïijït $ijn / fonDct De j]nïpe cn bpscc 
fïant ban mijnen ï^cere Den ïtomnïi / ’t fcïföe mcctcc 
Dan ern^ bp mijn b^ieben fijne J!Baje fïeit boojgeöóibcc 
Den ïjebbe/ en Dat ban nooDc toa^ Dat ïjp u-ïicDchfC 
Die Doen foiiDcbanecmgctrcffelpefonmicbanpcn-c<: 
ningen/ cn bem fect ctnfirïijï! biDöen Dat ïjp fouDe tmï?« 
ïen ï)em fdben Dienen ’t feïfDe aïfoo DocnDc/ en fect« 
Ijacff. ^ocïjtan^ acnmcrïtcnDc fjoc fect Dat in öct;« 
gcïijïicfaïicnfcet Dihtuiïp Debueben ban ïiïeitiDet 
fcct5tjn/ cn begccrcnbc uit mijn natuerïrjfcc affectie« 
tot De tocïüartt ban Defe ïanDcn / Dat bet feïfDe effect« 
naboïgDe/ foo ïjeeft mp geDoeljt gcïjecïban nooDctc^ 
toefen ’t fenDcn aen fijneJBajefteit ban ccmgeperfoo^ 
ncn Die ccnigeïicnmffe tjaDDen ban De faïien ban 
toaett^-obct / en Die De toonben open gefien bebben^« 
De / Daet af fouDe toeten aen fijne JBajcficic bet rcsc« 

faïtcn fouDe fcïircct boiiDen / ja fc\ff Den l^aröt ban ïae^ te Doen Dat ’cr toe Dient / en aen bact foïïicitce^c 
<§>tatc/ en Dat men ben een gcïact fouDe tocnen ban ten om De booifciDc bpfïant / met De ïiïocbbcit öie« 

lj8 
c77.»aIfoofeïict i^ aïé fit bat ïjouöe/ foo cnfaïöe guefiie 

”Die onDet ben-ïicDcn ban Deb?pïjeit ban ccnfctcn- 
35 tien DicfppictciiDeetcn/ niet quaïijb te paffe bomen 
?5 utoc JiBajefïeit / toant onöet Dat Dcïifeï fuiïcn De fom^ 
55 mige bm ftcïïen cn bouDen aen De 5pDc ban utoc jBa- 
«jefïeit ^n ten ïactfïen 5ijuDc onDet maïbanDcr ttoif? 
5,ng cn gcfcbciDcn/ foo fuïïcn top ober b^n-ïicDen te 
»gcmaïiïxcïijbet meefïet tooiDen / en De eenc üafïfjcn 
» bent niiDDcï ban Den anberen. 

■Jïïïefiju bncbeu3buboï ban Diergelijke treïten / in 
De toeïïie / <23aöc toeet boe Dat ÏJP fjanDeït cn bcfcfjjyft 
alle De petten / cn aïlc ’t boïü ban bettoaert^-obet 
en Die recommanDeert aen Den ïtomnïi / feggenDe 
Dat’cr niet een cn & ban ben-ïieDen Die rechte gaet/ 
cn Datfp aïlcgeïtjït bobben een bcrbïoeïitc cn baïfcbe 
meininge/ niet focïtenDe Dan tc ïeben na tjen-ïteöec 
gebefte fouDcr eenige IBet ofregeï/ cn tcbcbbenDe 
bmijcit ban confcientien. <0m De fabc ïio^t te maften/ 
|)u bnöeftt tocï ftïaerfp / niet aïïeeue DequaDe opinie 
Die fp aïüjt^gcbaDtbeuben/ en gearbeit bp aïïe miö 
öcïcii fijne lüajcfrnt in tc Dmftfteu / bvin Die ban ber 
toacrt^ ober / maer ooït ben iiebrr acnfïagen ban ïan 
gcr ftaiiDt gcrolit / en gcconünuecrt ban Den begin 
af bat De jspangiaert^ bftbiacrtö ober quamen / tot 
De ïioinfïe toe ban ©on ^cljan/ cn Dacr na öcDeftt on 
Der De affeben^ ban gcbciito'Dc foetigbcit om Die te 
Doen opnjfcn in een betDcrfiijfte bïamme / Die b« 
gebeeïe Hanöt unibcrfaïrjft fouDe bernieïen / gelijk 
De effecten aïrec betoefen bebben / Deur De boo?feiDc 
toerken ban bpantfcbap ban Den booiuoemDen ^ecte 
©on 3fan. 

ïlüant acbtedatenbe De faken Die gepaffeert stjii 
ten tijöe ban Den ïfatogc ban Hlïbc/ en ban Den gtoo 
ten CoimnanDeur / om De£ tojlïe Dat bcljaïben Dat 
De gcDcnftcniffc Dacr af feer Dtukkig en kïageïgk $J 
cn Dat De toonden nocbfoobcrfcbjbucnDc kïadjten 
ober aïïe De tocrcïDt foo tutgcfp^cit / Dat Die memant 
cn ftonnen onbekent 3bn.'©oojtoacr feDcrCDcïidtm 
fiebau fijne Boogbcit in 3Lupemboig / men faï be^ 
binden / Dat aïïe De pjactgken en fecrctc acnfla 
<tcii Die gcDaeii 3ijn foo tocï bp De fdbe fijne ï|oog; 
ï)cit / aï£ Deur fijn Dicnact^ ©ctabio ©onsaga en 
©fcobcDo / tot Defen felfDert einde aïtijt^ gefïrekt 
Rebben. 

©n metter Daet men ftceft gefien bp De bjieben Die 
afgetoo^pen toerden ten tijde ban Der pacificatie ban 
©ent / "dat De tionink ©onSan geo^Dineert baDDe / 
Dat bp aïïe fijn infïtuctie fouDe nemen ban S^oni* 
nio De BljoDa Den autcitr ban De moojDcrpen / on? 
gercgeïtbeDcn cn katibigbeDcu Die gebeurt 51)11 ft' 
Dert bet oberlijDcn ban Dengrooten ©ommanöeur. 
3fod)tan$ op Dat’t feïfDe Die ban Denllanöc niet en 
joude bekent jijn: ^00 bebaï bp ftkoDa Dat ïjp uit 
Defe 3LanDen tocöerkeerenDc niet en fouDe te gcmocte 
komen nocb fpteken met fijne ^ïrege / maer Dat bp 
fouDe nemen eenen anöcrcn toeg / ïatcnbc fijn aDbp 
en infïructic in banden ban 23aïtbafat llopej / De 
toeïkc Die fouDe ïeberen fijnDer l^oogbcit / ten cin^ 
De men niet rtoijfcïcu cn fouDe Dat fl1 met malkander 
beimdyk berfïant ïjaDDcn/ ja fijne JDajcflnt fdpeef 
met feer klare cn tocï erpjeffe tooojDcn / Dat men nocb 
Diffunuïccrcn fouDe metten ïjertoge ban Hcrfdjot / 
cn De ï^eere ban ©bampaignp cn andere/ Die ban 
bcn-keöcr bumeuceu toaren / tot Dckomfïc torn ©on 
Scïjan / De toeïkc Dacr in ojDcn fouDe ftcïïcu cn re 
ineDic aïs5 bebooren fouDe / gebed betopfenDe / Dat 
ïjp tocï blijde toa£ banï)ct ongeluk Dat Den Staten 
bolk gefebiedt toa^ booj (Cicnen / dragende cn jon? 
frig 3ijndc feer opcntïijk de gcmtidneerbc cn rebeïïc 
^pdngiacrden / aï^ de befie en gctroutofïc Dtcnacr^/ 
met gelofte ban te bergdden bcn-liedet goede Dien? 
fïen. Cm Darr-ni-tuffdjen om Dat aï te öiffmiu 
ïeeren / foo toerdt geboden Dat men dat boben aïlc 

boö: feer quaïpk geöaen tesijn / 
giaert^ geöaen badöcn 

t gene Dat De Jjpami Dacr toe ban iiooDeni^/ cn Die met eenc eenige ken?« 
niffe bekkende ban De jfinantten ban Dcrtoaertjj-<- 

Ji>n foobouötöe^ccre©onSwötnfeïföenboct/|Obcr7 fijne boo:faDejf)ajcficittoifl tc gebeiiDcmiö 
I Delen 



Tot de Hiflorie van P. Bor. 
ÏS77 » 6cïctl om boornoembe bpfïant te ïicpter te fttpgen/' 

■ y/enb’ooge oberaïgeflagen pcbbenbe/ fooenpebbcift 
„ niemanbt gebonben/ bienainpn goctbnnftcn foube 
„ mogen beter befen öieiifi boen / ban be «sbecrctari# 
„ «gfcobcbo / toicn# affecticn tot befe boo?fcibeEanben 
„ u-ïicber behoren te getuigen be proebcn bic gpp-ïicber 
„ bacr af alree geflen pcbt / inboegen bat ift gercfol* 
„ beert ben pcm te fenben totten boorfeibeneffecteacn 
„ fijne booinocmbe JUajefïeit / geïpft gpp-ïicber fuït 

bróeber banpembcrfïaen/ tod getoiït pebbenbe bat 
„ pp bp u-ïicben foube reifcn / ten cinbe bat gïjp-ïieben 
„toetehbe befepjnreife/ pem foubt mogen ïafï gebcn 
„ ban ’t geene bat u-ïieöcn faï goet bunftcn aen fijne 
„ JBajefïrit/ u-licbcn biel mogenbe berfefteren bat pp 
„ pem baer in faï quijten / gdtjft gpp-ïieben foubt mo* 
„ gen begeccen. ©ter mebe mijn ï|ceren/ onfcn ï|eere 
„ toiï u-ïieber pmiben in fijn peiïige bctoatinge / uit 
,, JBccpeïenbcnncgenflcn bag bah^opmacnt/1577- 
„ <©nbcrteftent ^eTjan / en toat ïecger / Sdettp. 53e 
„ opjcphfte toa# aïbu#. Hen mijn ifeercn be <6ebe? 
„ putcetbe ban be generale Staten bergaöcrt binnen 

> n be J>tabt ban 23jüc|feï. 
J’ <gn pebbenbe be boorfétöe Cfcobebo be boornoem* 

be brieben geïebcrt ben Maten/ foo peeft pp pen-ïie* 
Den geïoeft te boen jijn uiterfle befie aen fijne |©a* 
jefieit / dm ïjen-ïteben ïjaïpe en bpfïant te boen ge* 
ben ban een treffeïpe fornme ban penningen / en 
poe bie meerber toare / ïjoe be bieïbaet ben Slanbe 
meerber foube 5jjn / baer bp boegenbe beeï fepoone 
tooojben en geloften beur een feer lang berpaeï. gjm 
boegen bat be Staten boor fijnen goeben bienfï gebe= 
ïibetcert pabbenpem tebefcpinften met eenpenflocn 
ban ttoee Duifent fóroonen. 

j&ocptan# of be mpduben ban be boojfeibe bjie- 
ben/ en be fcïjoone geloften ban «ÊfcoüeDo/ feppn 
pebben ban Der toactpcit / macp men ïicptdpft 00^ 
beden bp be toerften ban fijne ïfoogïjeit/ en ’tber^ 
pad ban foo beeï anber bpeben/ ja feïfö bp be geene 
ban ben acptfïen ban #ogf!-maent aen ben Coïom 
neïjfoftftet/ na bat pp uit Hnttoerpcn bertrohïien 
toa# binnen be ^tabt ban Bergen op Eoom / fep 
genbe bat pp geen mibbeï en pabbe om pem eenig 
geïbt te mogen fenben/ maerbat ppfecr bobban 
aïïe^ remebic bcrhjactjte / ban fijne H^ajefïeit op ïjet 
geene bat ïjp be fcïföc ïjaöbe boen bertoogen / beur 
De ^ecretartó €fcobebo / tuiend principale ïafï toas / 
afó men flet bp aïïe De biicben / ban financiën te 
mogen acïjtcrljaïcn / be oprecïjte Coïp^ïien om te 
genefen Dit fïeit ïicïjaem / boojtoaer aï en Uiareu baer 
geen anber teïiencn/ foo macïj men genoeg fijn rncf 
tiinge ontbeïiïien / en beïiennen bp inat manieren 
Dat ïjp gepjocebeert ïjeeft. 

Miet jijntre oou fonber groöte fufpieie /bat ïjp trac; 
tecrenbe tot iBarcïje in familie boor feit/ geïjceïop 
eenenbot bp tufTcïjen - fpreïien ban beh ^mbaffa^ 
beur^ ban ben ïteifcr / ïjem refoïbeerbe tegen jijn ccit 
fïe boornemen ben Staten te accorbeercn bphan£ aï¬ 
ïe ’t geene bat fu begeert ïjabben / guitenbe en ban 
toeerben (joubenbe be artiïiefê en poineten begrepen 
in ’t boornoembe accoorbt of Cöict ban pacificatie 
ïjier boben bcrmacnt- iöaerbp batljpmcrïieïijüte 
ïtennen gaf aïïe perfoonen ban goebe bft fïanbe / bat 
een fo fubyten foctigïjeit niet boortg en quam uit 3jjn 
natureïmaer uit een fortflgeoirfaïie/ bebaeïbe ïjem 
ötoong fijn naturel te forceeren boor enigen tpbt/ op 
batljptenïefïen/ aï^ïjp bien tijbt begnamer ïirege/ 
bat te beter foube mogen ter ejeecutie fïeïïen. 

ïifoe toeï bat men ïjier af geen anber proebe eh be; 
ïjoeft te ïjebben / ban fijn onberteïtenen / en fijn eigen 

>, biieben. ïöant ïjp fcïjrjjft aen ben ïHoninït/ ihbien | 
5, fijn faïien moeten geremebieert jijn beur ïgbtfaem? 
73 öeit en geboogfacmïjeit / bat fe fulïen geremebieert 

tofcben/ ten 3pbat’er ban ttocefaïienb’eene gebcure/ 
3, te toeten: ofc bat öp/bcur tefere fijn conditie te forceer 
„ ren / fleïi toerbe / oft emmert bat ïjp/ beur niet meer 
„ ïjem feïben te bonnen forceeren en te toilïen toebec 

heeren tot be natuerïijbïjeit banbemcnfcïje berboert 
}5 5P/ en aï anber£ bcebe ban ïjp ïjem genomen öabbe. 

459 
Cn aen fijnen getroutoen brienbt ICndjoniu 

re?/ fegt ïjp bïaerïtjb/ bat fijn jonbïjeit en fijn na?cc 
tureïgeenfïn^ en mocïjten berbiageu be ïcbigïjcit ban c‘ 
bit «goubernement / maec inbien bat menraoefi tecc 
toerbe gaen met foctigïjeit / bat ban noobe foube 3jjncc 
eenbroutoe baer te fenben / oftcenbinbt/ toantacniee 
gaenbe fijnen perfoone / aï^ be geene bieb’^orïoge<c 
en be toapenen i^ foebrnbe/ bie en foube niet hom« 
nen berbragen ’t gene bat men rtoöbtfabeïgb faï moe=<e 
tenberbLkgenöertöacct^-ober / nemenbeben bcgom« 
fïen boet. ©oor couelufle baer bjiboegenbe / bat bpcC 
aï bien men ïjern toeigert b’afbecrbiijgen bie ïjp be?« 
geert/ bat ïjp faï gebtoongen 3tjii te boen ccnige groo=« 
tefaïie / baer af aïïe be toereïbt faï bertoonbert 5ijn /cc 
op bat ïjp niet en balie in een anber meerber incom 
benient / toaer uit men hemen macïj ïjoebamg fijn 
meininge en boornemen i^ in aïïe fijn actiencn bia^ 
gen/ en oft ooft goebe reben $ / bataïïc fijn gebein^be 
foetigïjebeh fufpect5tjn getoeefï bien ban ïfcttoacrtg- 
ober / en met toat recïjt bie ban befe Eanbcn beïjoo? 
ren te ïijben en bertoacïjten onberöient b’erecutte 
ban aïfuïftepafTïen. ; 

3Bant ïjet i.sfefter/ bat gdijft ecnltecuto nieten 
ftah 5jju ftïautocn foo toeï geborgen / oft ïjp en ïact 
ten ïefïen bïijften fijn nageï^ en ïibt-teftenen / aïfoo 
1$ ’t ooft onmogeïjjft bat een man foo gretig tot ’ec 
#orïoge (toaer uit bat fpruiten foo beeï boo^ïjebeii 
en bïocötfïortingcn) ïange herborgen ïjoube fijn na* 
tureï / geïijft boortoaer b’cffectcn toelftlaetïijftbctoij* 
fen in fljnber Hoogtjeit. 

ï©aht toat geïaet bat öp fjceft mogen toonen bart 
ben eerfïcnaf/ ban uiterïpft te beminnen be Staten 
ban befe Hanben / ehtetoiïïen boben alïefaftcn pro? 
cureereh be rufïe en gerufïïjeit ban bien / foo i^ ’t 
bat De ftïaerflenbe/ aïtijt^ gemerftt ïjebben be mrr* 
fteïijfte teftenen ban ben pact en toraeftgietigpeit bie 
ïjp in ’t ïjerte betborgen ïjieïbt / toant terflont na bat 
pet boornoembe accoorbt gemaeftt en geflooten toa^/ 
ja feïfb noeïj boen men bat tracteerbc/ fooïjeeft pp 
opentïijft getoont bat pp boor goet pielt be feiten 
en toerften ban be ièpangiacttjS / en ooft be goebg 
bienffen ban be ^nitfepen / bie gerooft en berbtanbt 
pabben be ,§tabt ban lïnttocrpen en anber / nietafc 
ïeene bp aïïe manieren ban brienbeïyftpeben en fepoo^ 
ne geïatenbiepppen-ïicbcr betoec^/ inaer ooft beur 
bftebeh / ja ooft bp £ïl©anbementen bie pp tot befen 
effccte gepnbliceert pceft / en in aïïe fijn oibiuarc 
pjopooflen en pceft pp niet ftonuen gelaten aïtpöt^ 
te mengen Dreigementen metten Ijoonig ban fijn foc? 
tigpeben / cii ban pcm te beroemen bat pp toag 
een man ban horloge / en niet anber^ en foepte ban 
Detoapenen. 

OMi op beu feïfben tpbt bat pp fpraft bah be boo^ 
feibe ÏZfeerc be ^rbicc ban <0rangie / met aïïe betoo? 
gnigc ban brienbtfcpap / en ooft met grooten ïof / 
ja bat pp aen pem fepreef be bricnbeïplifïe brieben 
ban bet toereïbt / foo en peeft ïjp niet opgepouben 
ban te fenben in Cugelanbt / en in ^nit^Ianbt/ ja 
ober al £prtflenrpft / boben en brieben/ bp betoeïfte 
pp pcm ftoaerïpft peeft ge-aecnfeett/ en fcpanbeïpft 
beïafï met aïïe nusbaberi bie .pem mogdpft 3P11 ge* 
toccfï/ ja feïfg ban te, beneerfïigen bp aïïe nhböeïen 
aen De Staten / bat fp pen fouben toilïen boegen met 
pem / om oorïoge te boeren tegehbc boorfeibe ïl^ecre 
be ©rince. 

$>ct feifbe gcflén gitoeefï noöpenbc be ïtieminc 
ginhe ban vgngeïanbt/ tegen be toeïfte (gcïpft aï^ 
bïpftt bp be boornoembe brieben ban Cfcobebo / ge* 
ïijftformig ben genen bie ^ntonjo |Pcre3 fcprpft ban 
Japaiïgicn) foo pp Doorgenomen ijabbe ceneii acn= 
fïag bart paer ©pfte te befpungen / foo pceft pp mep 
tans gebruiftt alle De gelaten. Die mogdpft toaren / dp 
bat pp paer foube niogcii pcrfuaöeeren / bat pp bo? 
ben aïïe faften begeerbe en foepte paer brienbtfcpap en 
goebe gebuerfepap. 

, JTDacr latenbc befe faften aen be een 3 jjbe / ïact on£ce 
naber ftomen tot on# feit/ en aennierïicnijoe bat ino^c£ 
geïijft is bat be Staten ban pertoacrts oaer fouben bccc 
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(9ojïogc ontgaen pbbcn / in een fttïïtc en foo open* 
bare bedtïadngc ban öc quabe meminge ban fÏÏnc 
ïfoogpit. Oftoatöingebat fy foitben mogen Doen 
pbbcn / om pn fdben te onöerpüöen in btebc en 
gerufipit/ meer ban fy gebacn Rebben, 5>ijnïfoog^ 
pitblijft aïtijté fiacnöeop ttocepoinetcn / telneten: 
fee Ptoaringc ban bc <£atpïrjïte töoomfcp ©eïigic/ 
en ban bc geporfacmpit bic men ben Uoninït fcïjuU 
big i$ I feggcnbe bat !jy niet en petchöccrt tot eenige 
anöer falie ter toercibt / en ontfaugen pbbcnbe boï* 
Docningc op be fclfbc/ bat p toiï bobrn alïe faïten 
pjocurccrcn bc todbacrt en rufïeban ben Hanbe. 

inat bepotöen of moepen nu be Staten boen 
öat fn niet boïïtomdtjït gebaen en pbbcn* aeiigefien 
Dat ban ben beginfd ban ’t boopiDe aeroojbt / fn 
bent gegebm pbbcn alle eontentement en boïbod 
ninge/ bn bc generale bedtïadnge / foo loei ban be 
^iffcpppen / gelaten / ^nibetfitcitcn / en Colïe^ 
qieu / ïioopcnbc bcccrfiepomet/ aïs ban bic ban ben 
ïlacbt ban Jbt atc/ aengacnbe pt ttorcöe. 

(^cïooütnbccn p’otcfrccrcnbc aïtrjbt^bat p pm 
foube pttöni binnen öepaïen en ïïmijten banbepa^ 
cifieatie ban -6rat / gdjjït ooft fijn ïfoogpit Ijeni 
fcïben foo öifttoip by feer foïenincdc cröcnpeftbcd 
bonben / aïrrjbt^ be’diïarenbc öat fijn meininge en 
toiïïc fuïïig teas. 

5£)aer na foo pbbcn be Staten in aïïe pn-Pbcr 
actiën/ bctoütpen en bueben/ metten pttfren gefeit 
in aïïe ’t gcene bat fjj gebaeiioftgcpnöditpbben/ 
altp? geptotefleert ban Dcfe t'tiicc poinctcn/ cii pbben 
ben fdben baer in bcrüonben in alle manieren ban 
Der lüerdbt / en metter baet foo pbbcn fn bic om 
betpubnt in aïöer manieren Die mogriijlt toaren. 
ilDant aengacnbe bc töcïigac / men foube niet bonnen 
Ptojjfcn bat in eenige ©éypit of 3Dorp foube gebeurt 
3p eenige beranöeriugé ’/ ja aïïe öc ceremoniën pP 
ben gebaen gctocefi feöert be bootfeibe pacificatie en 
arcootöt / met meerber bicrigpit en yber / ban oit 
öaer te boomt: foo tod in f'olcmncdc faïten en pto= 
reffien getrerad / ap in particubcrc oeflFcnmgcn. <èn 
gcltjb ben jjgundtp ban ben $aip fclf$ Ijecft bcr= 
bfacrt / bat p baer af ïjaöbe alle goct eontentement/ 
en bat p fijne ïfeiïïgpit baer affoube abbecteercn/ 
Dcrgdpc contentcnicnt Ijcbben oob gdjabt / fijn feer 
ï5>oo:ïudjtigc 45ntaöc ban Huift / en bc ^InibafïP 
bcur$ ban ber llciferïijbcr j©ajcfïnt. 

©aer-eit-boben foo mntigmad ap men bebonben 
beeft eenige fdjanbale / men peft bic gcfïraft met 
De lïïtcrflc' frraffe en anöetpfinp/ na ben nfclj ban 
ber fabett. 

5 n Dcrbocgcn bat bic ban ïf oïïanöt en ^ccïanöt/ 
Diïttuip pn bcbïacgt pbbcn / bat uien be palen paf' 
feerbe ban bc pacificatie te <£5cnt gemaebt/ en öat men 
pn-ïicöcn foube otrfabc geben / om iii öc fclfbc mas 
nieren te ïeben met bc ütarïjolijbc bic iii Ijni-licöct 
3tanbcn 3tjn. 

^Dattjti af bat tol/ fjet ip ccn bfarefabe/ öat gc^ 
bucrcnbe öcfirafl)ntbanöef3ïaecarennoit en i£ ge# 
fint gclnccft min feïjanbaïc/ ban men gebaen Ijecft 
fcöcrt beboojfeibcpacificatieban <©cnt. 

<Gn acngaeubc Dieban^olïanöt en Éedanbt/ fy 
Ijcbben ïjcn-beöcn aïtrjï»t«3 gcptcfentcert / gdtjb fy 
ben noeïj ptcfcntecmt/ te fïdlcn totputgeen jufii 

bijftien Xanben / tegen bic ban ïfoïïanbt en See* 1577 
ïanbt / om bat fy ïjen fottöcn rcfolbecren be #o:ïogc 
tegenïjen-bcöen acn te nemen/ ödndbeljccftccntge 
apparentic / nabini bat by be bootfdöe bjieben ban 
€feobcbo bïfjbt / Dat ’t ödtfeï ban bc ©tyljeit ban be 
confeientien/bicncn faï tot eenen appel ban tlcifï/ onr 
be Staten eneen^ te maften en te fcljeibcn / enaïfoo 
ben eenen te ïtafryen / beur mtöbeï ban ben anberen. 
<£n met ’er bact bat fijn ïf oogïjeit foo feerc ig pojrem 
be / gcïrjlt ïju aïnjöré ifceft gepotret / bat mén be 
<0o:ïagc foube acn nemen tegen Den boo’nocmöen 
ïfeere öc #jtucc / en be Staten ban ^oïlaubt en 
gedanbt / öat geöjaegt bent feete tod rotten aem 
ffag begrepen in be bootfeibe b?teben / toarr bat fjy 
fegt/ bat men üoben aïïe faïten beïjooït te ballen op be 
<£yïanöen / ja feïfê in be eerfie bjieben Die ban ^pait? « 
gien gdtonten 3tjn / en afgetoojpen ten tijbc ban be « 
pacificatie ban <6 cm / in De tocïïte nten faclj bat be 
pniicipaeïfie meininge ban ben ^pangiaert^ / toa^ / 
re ficïïen in eenig fcötjnfeï ban gerufifjeit öc bijftien 
^’obincien / om met Ijuïpe en beur ntibbeï ban öien/ 
te öefirueeren öc anöer ttoee / en öat gebaen 3tjnöe / 
ten ïcflen be Btom-aenficljten geheel teontbeltben/ 
en tojaïte te nemen ban aïïe be gene öie(na ïjen aöbtjë) 
fouben quabe öienfien gebacn Ijcbben. ^n alle öefe 
faïieii toont fjacr een conf inueïïe gdijïifomiigfjeit ban 
alle öc toedien ban fijne ||oogïjcit/ metö’aenflagen 
en p?acrpcn eertijd by ïjeh-lieben bcbacljt en boojt^ 
gdtécrt tegen öefe Ëanöen. 

<ï5n aengacnbe be anöer poinct ban be gcïjoo^facm^ 
ïjeit öie men öcn domui! fcïjulöigi^/ foo i^ ’t geljeeï 
openbaer / öat be Staten ïjen baer in foo gcgiier? 
ten Ijcbben / öat ’er met rcöcne niet en balt op te feg? 
gen. 3©ant (jet ig alle be tocrdöt ïicnndijït / met 
ïjoebanigebegeerte/ yber/ blybtfcïjap/ toilldtommc 
en magnificentie / bat fy ontfaugen Ijcbben fijne 
^oogïjêit/ fooljaefi aï^ljyban toegen fijnbet Ma? 
jcfieit gctüout jfjeeft bat Ijy Ijcn-lieben tjeeft toiïïen 
nific en bjcöc geben/ en mettoateen ongcbdnfiljcit/ 
ccrbtcömge en onberbaujgïjeit batbatfyljemgetra^ 
teert Ijcbben / aïïe ben työt batljy by ïjen-ïicben ge^ 
bïebcn Fjceft. 

©an ’t beginfd bat men noefj met ïjem tracteerbe / 
ïjoe toeï bat bc Staten/ adjtcrboïgenbcbepaciftcas 
tic ban c*5ent / feïjuïbigtoarenmct inetaïïentcfïud 
ten in ccn faïte ban foo groeften bedange / fonöcc 
boojgaenbe abbp ban ben boojnoemben l^cere bc 
©uiicc ban Wrange / en Staten ban ïfolïanbt en 
^cdaiiöt. ^ict te min foo fy begonfien ïjen fcïben 
te pcrfuaöcercn / bat fijne ^oogïjeit baer in pjoce^ 
bcerbe uiteen goebe meininge/ Ijen-ïiebcntoogenbe 
foo fdjoonen gdaet / en met foo greoter ernfi ïjen- 
ïieber ptcfcnteêucnbe ïjet p^ocurcercn ban be pci£ en 
rufic / ben yber en feer grbote affectie bic fy ïjabben / 
om te Dctoijrcn in aïïe en ober al bc onbcrbanigïjrft / 
bet refpcct / en bc eere bic fy D?oegen fijne ,f©nje^ 
fint/ en be tïïtdfïc begeerte ban te fien bit arm en 
benam Hanöt gcb^ocïjt tot eenige rufie enbc fïiïïig* 
ïjeit/ beeft ïjen-ïïcbcn boen boo|t$ gaen/ fonbette 
bertoacïjten ’t boojfeiöc abbfjjj / tot ’er condnfie en 
fiot ban ben artiïtuïcn begrepen in ïjet <ü;öiet ban ben 
booniocmbcn aecoo,2öt / be toelït namaeï^ bc boo? 

_ „ fcibe lfeere be pincel en Staten ban ^oïïanbt en 
ficatic in aïïccqniteit en recljtbecrbigljnt / foo bc?rc Seeïanöt jfjebben ban ïjdi-ïiebcr 3tjben te bjebenge* 
atsj ’er eenige faïte rcfïcert ban ïjcn-lieöir 3jjbcn te toccft goet en ban toccrbcn tcïjuuöcn/ op fontmigc 
boïbjcngcn in be boojiiocmbe pacificatie. i conbitien baer by geboegt. 

JDacrom bat opcnbacdjjlt bïfjïit / bat fijne ïf oog' j <i*n pc tod bat fy beur ïjet <Sbiet ban ben arcooj* 
Ïjeit geen oirfaltcenïjccft ijcmtc bdtïagen noopcnbe bc/ met geïjouöen entoaren fï/nc Ïfoogljcit te ond 
ïjicr bit poinct/ gemrdtt De betoijfïngcnbanbe^ta^ fangen boo? <«3ottberncur / eer bat bc ^paigniaerts» 
ten ƒ en Dat bc pnnnpalc bertfie ban ’t gcfdjil / by ges reaïijït bertroïtltcn toaren / öc£ niet te min foo en ïjete 
mcin aceocijt ja felfê ban fïjnber ^oogïjeit/ uitgc; ben fy bicn tijbt met bertoacp / maer om fijne l^oog^ 
fielt iii tot bc bcrgaöcnngc ban be (generale &t & pit bncnbtfcpp te boen/ en te getuigen ben byerd 
ten be todltc men moet bertoacïjten eer men boojber eigen yber ban pn-Iicöer gepojfacmpit tot fijne 
inadj p,tangen bic ban ©oïïaubt en Ecdanbt / bc 
tocïïte pubeu fiacnöc bat ’ct gcene / baer af fijn 
ïlfoogïjnt Ïjicr in pin bdtïacgt / anber^ niet en fë 
ban een ptetert en öeltfcï / bat p neemt om on?’ ie 
b’cngen inonecnigïjcit/ en op te roeien öeboojfeibe 

IBajeficit / foo pbbnt fy pm boot ben tijbt entfam 
gen / jafonörr inöcfcn ooit te bertoadjten ïjet abbp 
ttt approbatie ban ben boornoemben ï^ccrc be princc 
ban Wrange / en Staten ban ïf oïïanbt en ^ecïanöt/ 
iuöcrboegm öat byaïbienfy prt in bit poinct \n\p 

grepen 
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1577. grepen ïjadben / men fouDe mogen feggen Dat de fdute 

ecr.foubc gctocefï3tjn in De te fecr groote haefïc en iii 
Den te fecr bperigeupber/ ban te betogfeu ïjm-ïteöcr 
geïjoojfaembeittot fijne Jlfêajcfïcit / en affectie tot fijne 
^oogfjeit / Dan andecëfintë* 
, Boortë hoe toeï Dat fp geïfaDt ïjaDDm feec recljtbcet 
oige oïrfadeban fijne ïdoogheit niet teontfangenniet 
Den naboïg ban Dc bremöeïingen Die hpmtbe grbiodjt 
heeft/ ge^eeï contrarie Den ticnDenactiftcl ban ’tboo?# 
feiDeaccoo’Dt. &ao ië ’t / Dat fp / op ïjoopc Dat (ju met 
’et tijöt (jein boegenDe tot jfjen-ïieDer recfjtbeerDige ber# 
foedett / Daer in orden foude fielten / fjtn geljcel op (jem 
betront hebben/ en fjebben boot aïë Dan dataïgcpaf# 
feert/ bp oogïuidinge/ om ïjem bp effect tebctoijfm 
De groote begeerte Die fp ïjaööen ban (jem te Dienen en 
onDerDam'gtesfjn. 

^aer-en-boben foo ië gefjeeï denneïgd Dc groote 
ueerfiigfjric Die fp gcDaen hebben om ïjni-ïieDer boïd 
af te Danhen / foo toeï tc peerDe aïë te boet / foo toeï 
tu'tïatiDerë aïëinïanderë/ ja eer De <J5uitfcïjen renen 
boet berfet (jebben om te bei ïaten De Steden Die fp (jcr# 
tcaertë-ober in(jiclöcn / en Deëgelgftë Den grooten pber 
Die fp getoont ijebben om (jen te tareêren en te ober# 
Iaden / om Deur eenig middel tc biPDen De betaïinge 
ban De ©nitfefjen / Dc todde fp genoomen (jaDDeti 
tot fjen-licDcr ïafi / niet tcgenflaenDe Dat fp eer oor# 
fade hadden een groot Dcc! ban Dien te (jouDen boot 
ïjacr bpanöcn / en boor faccagecrderë en rooberë ban 
ben Hanöe / aï om te betoijfen Defeer ootmoedige ge# 
ïjoirfaembeit en onberöanigheit tot fijne .ÏIBajefieit. 

<©od en fouDe fijn Utoaggeit niet een endeï poinct 
bonnen bn btengen / Daer in Dat fb Dien aengaenDe (jen 
fouDen fijnte buitengegaenöft bergeten/ enDaerom 
gebocïenöe (jem felben geDtoongcn/ foo fielt ïjp (jem 
flïtgbtë aen Dc toerden ban De bootfeiDe Üeere De 
cc ban Wrange/ en ban De Staten ban^olïanötcn 
Sedandt / met de toefde de Stoten niet eh mogen be# 
ïafi noeïj befcïjnïDigt toojdm. 

Ccmerdt felfë Dat De Staten ïjen aïtgDtë aert fijne 
Ifoogbeit geptefenteert Rebben / in gebaïïe Dat De 
bootnocmDe Üccrc De JDtincc / en Staten ban ifob 
ïanDt en Eeeïanöt ïjen felben in eenig poinct bergen 
ten hadden / of niet en (jaDDen gcïjeel boïdacnbetpa# 
cifïcatic ban Cent / te toiïïen in fuldct boegen met 
hm-ïieöen tractccteh/ Dat fp(joopenDie tot bereden 
te btingen / en in gebade ban gebtede / Dat fp aïë 
Dan niet en fuUen in gebjeede 3gn ban fijne ïföog# 
fjeit bpfïant te Doen / om te Doen (jet gcene Dat bc# 
bonDeti faï $gn brdootïijd / in Derboegen Dat ’et ge# 
heel dïacrië/ Dat De Staten fjictr in boIDaen (jebben 
foo fp fcïjütDig toareu. 

<Cn aengaenDe ’tgeene Dat ïjp bpbrengt De coufpi# 
racien tegen (jem gemaedt/ menfict bat’ct ië een te 
feer pbeï pjetert. Nadien Die Staten foo didtoiïë en 
mcenigmaeï fjcni gebeden en ootmoeDeïgd berfodjt 
hebben / met alïe ernfi/ Dat ïjp fouDe toiïïen berdïa# 
ren De Kiuthcneë / boodftelDerë ofte fautcurë ban 
Defe confpiratie/ cn ood Die ambrcngcrë / niét ber^ 

' binteniffe Daer ober te Doen fuïde cn foo ercmpïai# 
re jufïicie / Dat fijn ï^aogïjcit fouDe te brcDen toe# 
fen / en aïle De toereït oojfade hebben / om hem te 
berfeheren ban ïjen-lieDer getroutoigïjcit cn gchoo^ 
facmïjeit/ tot fijne JDajeficit/ fijn .étaDtïjouDcrë eh 
Dienacrë. 

?HnDerëfintë en ïjaöben De Staten geen miDDcïom 
Daer af tc Doen cenige betogfinge/ Deur Dat fu D’"3(m 
tljeucënietendcnDen. <Ön inDien fijne l^oagfjert (jaD^ 
Dc gedient getoccfïDaer afbecdïarjngeteDoene/ Daer 
cn toas geen ttogffcïaen/ De Staten boojfeit fouDen 
hen beïjaojïgd Daer in gegueten hebben/ ïjoe toeï Dat 
men op een ïicïjtbea*Dig en onfedcr rapo:t / fonDer 
ander berfedertheit / oft ermnerë op De gefcïjiebcn 
bjieben fonDer name of onDertedeninge / niet ën be 

herren ban Den tïaebtban j&thte. &e toddeoojfadc 
ië gctoecfï bat tujfeijen Dc boornoembe fijne ïlfooghcit 
en De staten / niet ïangc boo: fijn bertreb na karnen/ 
gefiooten heeft getoccfi / ban niet te outfaugen / noch 
goorcncnnnu tc geïooben cenige uapoiten / ten toare 
Dat Die ondertedent toarrn/ eubatal metmadianDe^ 
ren geeommunicccrt toare / De toclbc fijne ï^oogheit 
niet en Ijerft onDcrljouDcn. 

©e staten hebben Dan hier in gcDaen hen- ItëDer 
öebboir / enbc en fouDen baii geen faden donnen bcïafc 
3iju / ja ter contrarie fp hebben bcröiënt Den lof en 
goettoiïïjghdt ban fijne ïfcogbeit/ Dat fn hem gcp;e« 
fenteert hebben behaïben fgu cjbinaire toacht/ noeïj 
D?te ïjonbert uitgdcfen ïfaed-gcfcïjuttcu ingebooreit 
banbenlanbc/ cn (jebben bctbönöcn ïjen petfonen/ 
lijf / goet/ eneere/ tot De betoaringc banöe perfone 
ban fijn {Joogïjnt. ^Dctoeïd boentoaa eenpimrtië/ 
bat fpnirt en fouDen meer donnen Doen aïtoaertDen 
perfoone ban fijne JBajefleit feïbe. 

3©acr bp dïacrïgd gefien tooïDt Dat marr gdccit? 
De Dedfëïë enjijn/ om een bcrtocte geben Der begeer# 
ten Die ïjp haDDc om te bömen totten ^ojloge / De 
toeïb beter heeft ontDedt getoccfi bp De paequetten 
naDerhanbt gedomen uit ^paigniën. 3Detodbc/ aï 
ië ’t Dat Dc Staten niet en hebben geajrcficert / nodj 
op-gebjooden / noeïj Doen atrcficcren / noch Doen op¬ 
bieden / foo ië ’t Dat fu fieïiDe ’t berdïarcn Dat fijne 
(toogheit aïcee gcDaen haDDc ban De bnanötfcïjc mei- 
ningc tot ïjen-ïicDeu / en aïïe De Handen ban ïjcr# 
toaertë-obere/ met foo merdeïijde betogfinge: nieten 
hebben donnen gebinDcn De ajeefi cn op-b:edcn ban 
De fclfDc paequetten/ Dan toeï tot pjopoofi/ tot’a’be- 
toaringe ban Den ïanbe. (jBcmcrdt feïfë/ Dat men in 
De fcïfoc heeft dïacrïgd ontDedt een gclijde geïijdfoi# 
migïjeitbangcbcinfiïjeit m^paignien/ met De gcene 
Die men gebjuidt hertoaertë-öbet / tegen De ï^ecren en 
Staten ban Defen lande. «^yne.ïBajefidt fcïjdjbcn# 
De tot fijne ^oogïjeit/ Dat ïjoe toeï ïjem ftoaerbid tc 
berbjagen fuïde perfoonen / noemende bn name en 
toename Dc principale ï^ea-cn en ^miberneurë ban 
öc p^ibincien ban Den llanbe / cn ood Dat een hatdc 
fade ië ïjen - ïicDcn Deugt te Dom / en ban bë todde 
ïjp bcljoojt niet todtcbreöente toefm/ foo moet men 
Ijcm boo? cencn tijDt boegm / met mcininge Dat De 
faden toeber geb:oc(;t jgnöc op eenen goeden boet/ 
men Die foo faltracteacn Dat Die goede niet meer oirs 
fade cn fiiïfeu hebben omhen-ïieDeu Daer aen te fioo# 
ten / en bp die gcene die de booznoemde Hudjcmio J3e# 
ret fdunff nrn •1^‘rn'nfhr» / PrVrfrïbp hntwU 

Ijoott ïicïjtbeerDig te pjoccdcaen totemige reaïe ere# 
cutië/ gemerdt feïfë dat fp tot anderen tijbcn bp cjr< 
perientie geïeert hebben getoeefi / boen op Dergeïg# 
fte rapoit / bp De J£cae 0ctabio oBonjaga geDaen 
in De name ban fijne ^oogïjeit / gcbangciï toerden 
De ïfcéte ban SBonnibet/ cn ban 23erangerbiïïe / Die 
naaDerïjandt bebonDm toerden geenëfmté befehud 
bigt / ert Dacrorn ontflagen / trr rcfoïuëic ban de 

re? feïjjgft aen «Êfcobebo/ De todde hhtoïï Dat fd ood 
Dienen boor fijne ï^oogdeit / tocjDcn dïacrïgd ontDeïtt 
Dc aenflagcn Die fu hebben op <£ngeïandt/ omaïfoo 
aïë De boo;feiDe ‘ièfcobcdo berhacït ïjaDDe in fijne bge# 
ben am Dm ïionind/ DcurïjetmiDDcï ban de ^pïau# 
den ban Ijertoacttë-ober dat in te nemen / toacr toe 
dat (ju hem geïoeft aïïe bpfïant ban toegeu dm JBar# 
qtnë dc lob Dde?. 

^mgeficu dan dat foo opeuüaer ïë Dat 5Bon ^fe# 
han pretendeert / geïgb ïju ban aïïm tijden ïjceft gé# 
pictcndcert ’t Handt te fieïïen in oorïogè én brandt, 
Cu aïë Cfcobedo fegt/ öefe fade te rcmcdfccren deur 
bper cn bïoeöt. ©ooitoacr öe Staten en hebben 
niet donnen gefdjoutoen noch getogden een fuïde 
en foo dringende noodt / ten toare dat fp ïjen had# 
Dm toiïïen befcljuïöjg maden ban ren baïfcïje bc:ra# 
Derië/ cn Den Badcrïande mem-eeöjg toefen. Nadien 
fii ban Codt / en ban de mmfcïjen / geroepen jijn / 
om befeheemerë te toefen ban de pribiïegim / ge# 
rechtjgïjcöcn en brpïjeden ban den gcmcinen boïde / 
ban dm todde fp ’t ïieïjacm repjefenteerm bp De Drie 
Staten / ban öe aBccfieïgde / Cöcïen / cn ^>tc# 
dm / en Dat niet aïïemc hen-ïirDer Ceöt / ïjen 
berbinöt om het gemeine bold re befdjeemen in tjec 
gcene Dcë gefeïdt ië / maft ood in hen - ïicDer han# 
Den outfaugen hébben Den redt ban den ïloniitfe/ 
mëgeïijdë ood ban fijne iJaogïjeit / die te boen on# 
berbredeïgd onderhouden ën dbferbeeren / cn boortë 
bu De aïïiance en ba*cenïngc Die fp gemaedt heb# 
beit / Dc todde feïfë fijn #oögïjcit heeft ge-appjo# 
Deert/ foo 3ijn fp Daer in gcïjouDm en herbonden 
op De pene ban mem-eedig Ce3ijn/ en geöegraöecrt 
ban aïïe ecre. 

(X) €n 
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<£n ooft ig ’t bat be 0bcr- ïjccrc / mibt£ be p?ibi? 

legien ban ben ianbe/ niet cn macïj boeren of bei*; 
blaten Collage tegen een anbec jjjtonce / of biemt 
bollï/ fonber confcnt cn toiïïe ban be Staten. 2’a $ 
jfjet bat fp (in gebaïïc be boojfeibe jDuncc nnëbjumenbc 
fijn macjjt / bjeftenbetoare bcppbiïcgicn en tegen re> 
ben en geredjtigïjeit Öet gemeihe boïft foulle beebe) 
gcïjoubcn 3ijn ften - ïieben met getoelt baer tegen te 
fïeïïen/ mogenbe ïjem tongeren aïïe gcïjairfaemïjnt / 
en ftiefen cniigcn <èoiiberneur en <£)berïjcit / tot ’er 
tijbt toe bat be bebreben fauten geerpareert fouben 
ton / afë ftlactïijft faïijht bp be JDnbilcgten ban ben 
Eanbe / en cj-empeïnr ban ben <!3nbcrë / geftjftfó?? 
mig genoeg ben gefcïj?eben rccïjte / toic i£ be geene 
bic ontkennen faï/ bat be Staten niet cn foubennu 
ter tijbt berbonben ton beur bet bebboir ban fjcn-ïic- 
ber boeatic / met ïBapcnen ben te fïeïïen tegen een 
^tabtbonöer ban be #?mce / be toeïfte noefo en: bp 
ontfangen toaë ban aiïé be lanben / en feïfp eer ïjp 
boïbaciï baöbc ben principalen poincten en conöi 
tien / op be toeïfte ï)P beijoojöc ontfangen te toefen / 
gdijftformig ’t ceutoig CDict / aïree be JBapcncn 
neemt tegen ’t Sanbt / en buanbtfdfjc torjfe inneemt 
be fïerfte'pïactfcn / met meiningc ban al te bcriiie? 
ïen te bpere en ftoeerbe ï en niet alïccnïijft cn foebt 
hem feïben ton te maften ban be berbintenifTe baer 
in bat ïjn bp Cebt / en toeber3tjbig contract on 
berbreeftelp ’ ië gebouben / macr ooft te berbruft 
ften/ en gebeeï onbee be boet te brengen be pnbi 
ïegien/ gccecïjtigïjeben / ni b?pïjeben ban ben Ba? 
berïanbci 

fOant bat fijne ütoogïjcit niet cn beeft boïftomen 
be conbitien/ baer in bp ïjem berbonben babbeboen 
bn ontfangen toerbt/ ipfooftïaerenbeftcnt / bat geen 
pjoebe ban boen tyeft / en top bebben aïree gepen/ 
bat Ï)P tegen ïjetboo?feibeaccoo?öt/ bem beeft bcïjoï? 
pen met toembeïmgen / ja raben cn acïjtcr-cabcn beeft 
gebouben/ met be geene bie geftoooren en openbaer 
bpanben toaren ban be gemeine rufïe cn toelbaert / en 
bèn goeben ©atrioten gebeeï fufpcct/ bat bpinfïebe 
ban tebocnftafïrjen benusbuiiftcn ban be jSolbateii / 
foo toeï J&paigniaertë aïë 31toitfcïjen / bie gep?ocu? 
reert ïjabben be berberffeniffe en bcirïtjftc befoïatie 
ban befe Hanben/ geïijftftoniig ben febenfïen artiftcï 
boozfeit / niet aïïeene bie en beeft gc-abopeert cn ge? 
ïjouben boa? fijn befte bienaerë/ maer bP beeft bem 
met ben-Iieben bcïjoïpen / in be occurcntien en faften 
ban ben fïact ban befen Eanbe / en beeftfe gefabori? 
feert cn met aïba* ernfï gerecommanbeert aen fijne 
jBajcfïeit. 

€n in be pïaetfe ban be ^üitfcfjcn te boen uïttrcft? 
ften / betoeïfte toaren aïë be refïeerenbe bonften ban 
bit beirlijft bpa* / ban onë &tcbcn en ïjuifen (gcïijft 
ïju berbonben toaë bp ben berben en bijffïen artiftcï 
ban be booinoenibe pacificatie) foo beeft bP bie ïjei? 
mcïtjft genómen in fijnen bienfï / en beeft fe foo 
toeï geboet met beimcïijfte golfer - fïeïïen en toerft/ 
bat fp toeber op een nieu op-gcrefcnton ineen nictt? 
toe bïamme/ omïjctlanbt te toengen ineen gcï}ce= 
ïen toanbt en berberffemffe / ja feïf§ ïjp ïjceft toeber 
ontbooben be pjmnyaïc èpaugiaeitó / gcj'toooren 
bpanben ban bit ong ©aberïanbt / om öciir be feïbc 
te pjocureerni be toiafte foo toeï bp ïjen / afó bp ben- 
ïieben begeert/ in fïebebanïjetgcfcftiï ban be toeber? 
fïeïlinge ban be a5oubcrncmenten / uit te fïeïïen tot be 
generale bergaberinge ban be Staten / boïgcnbe ben 
negcntimfïen artiftcï / beeft ïjp foo toeï ge-anticipecrt 
be p?actijftc ban be particuliere pietenfien / bat bP 
beeft ge-effeetueertbe ïoofebonbt ban <ïBfcobcbo / ban 
maïftanber te boen pïuft-batren / en in ttoifï te fïeïïen / 
in be pïaetfe ban te ïjouben fïaenbe be pnbiïegien / 
ufancien en cofïumcnbanben Hanbcn (geïijftbpge 
loeft beeft in tienfïe artiftcï) bP beeft beur aïïe mibbe 
ïen bcnecrfïigt be öojloge / ben grenen bie ben beb 
ben gerecïameat op be boo’fcibe piibïlegien / enjafïi? 
cic begeert bebben bien acïjtcrboïgaibe. «èeïfö bp beeft 
beC>toïo3e begonnen tegen be Staten ban benHan? 
ben / om bc£ toilïe bat fp niet en bebben bonnen 
boot goet ïjouben nocb confentcercn befe maniere ban 
pjoccbccren. 

petten ïiojtfïen gefeit/ be artöfteïcn ban ’tbooj? 

noembe accoo?t 5tjn ttoeeberftaube / be eenc bie beto x 
binben be Staten tot fijne ifoogpeit / be anber bie 
berbinben bem tot be Staten / men faï bebinben 
bat ban be geene / bp be toeïftc fijne ï^cagbeit bem 
berbonben beeft aen ben Staten / bpftanb niet een 
enfteï poinct cn iff banbeeerfïetotteneïffïen/ (aen 
betoeïfte bat beginnen be geene bie ben Staten aen? 
gaen) bat ban ben onbertjouben en boïftomen ië ge? 
toeefï/ jafeïfébatbP niet en beeft gebeeï geb?oftenen 
gebioïeert. 

<£*aecom i^ ’t bat be Staten geboubcnniberbon? 
ben 5tjn ben-ïieber €ebt goet te bouben/ cn te boen 
ónberïjouben be poincten ban be pacificatie gemaeftt 
en geftoooren / eerfï metten boo?feiben ïfeece be 
$?ince ban Wrange / en Staten ban Jfoïtanbt en 
geeïanbt / en baer na met ben ï|ecre <Eton ^can / 
be toeïfte öeïftoninft feïbe gcratificeert beeft uit ^pai? 
gnen / en bat fijn ïtoogbeit / infïebe ban ben-ïieben 
te boïboen in reben cn cquiteit/ ató bV fcïjiUöig toa^/ 
fecreteïijft be JBapencn acnbeefct fyeeft / be fieeftten 
iugntomen / berbonben en compïoitten gemaeftt 
beeft met be toembelingen / berbmftfter^ en beroa? 
berë ban ben Slanbe/ en Ijen-lieben bertoeftt en be? 
ïafï beeft ften te fïeïïen in be principale ^steben / 
om met ben-ïieber bnlpe en Dpfïant te Ömctnge? 
ïen en ban allen sijöen te omringen be Staten/ 
en baer-cn-boben beeft toeber geroepen be boo?? 
feibe ^paiguiaatë / tegen bet febcnfïe artiftcï ban 
bet boomoembe accoojbt. 3©ie ië be geene bie niet 
ftïaerïtjft enTiet bat be Staten bebben getoeefï en 
3gn (toeï tegen ben-ïieber banft) gefbjceert en ge? 
btoongen te toefen op Ijen-ïicber boebe / en te ne? 
men be HDapcnen om ben-ïieben te bertoeeren / fon? 
ber bie te mogen feboutoen o ft toijften / ten fp bat 
fp toilïen ongetroutoe jijn ben ïtoninft / ben gemei? 
nen bolftc / en ben-ïieber ©aberïanbt/ en in aïber 
manieren berïiefen en bemieïen ben-ïieber ïeben/ 
ïjuiëbroutocn/ ftinber^ / goeben/ erben/ toPfteben/ 
recïjten / en ppbïïegicn / boo? ben-ïieben en aïïe ben 
naftomcré / en einbelrjft tefien boïftomen be begeerte 
en aenfïag ban €fcobebo / ge-app?obcert ban ben 
boo?nocmben ^on3Ian/ be toeïfte $ / aïtebernieïen 
metten bpere cn ftoeerbe. 

^00 ftïjjftt ban bat be boojfeibe staten / b’(0o?ïoge 
niet en beginnen/ maer batfu bie te rugge bzijben/ 
en niet en p?etenbeercn tot eenige anber fafte/ ban 
om btn feïben te befebermen tegen een tprannie en 
bertouftftingc meer ban ïfeibcnë / be toeïfte bier 
beeft op-gerccbt getoeefï bp be ^jpaenfcbe <6oubet? 
ncur^ / cn berboigen gelegen onber be frfjoone ge? 
laten ban foetigbeit ban fijne booifeibe §oogbeit; 
en bebeftt onber be faborabeï mantel^ ban* be lleïi? 
gie/ en ban be geboorfaernljeit bie men ben ïtoninft 
fcbuïbig ië. 

©jeefenbe ooft met feer goebe reben be boomonn? 
be Staten / ïjet oberbaïïen ban be^tabt ban ^int? 
toerpen / beur mibbeï ban ben Uafïceïe / toaer toe 
fijn j^oogbeit ïjabbe mogen in ’t fecreete be ^oïba? 
ten omme ftoopen en perfuabeeren / geïijft be teefte? 
nen ïjen aïree ontbeftt ïjabben / foo brbftcn fp ge? 
btoongen getoeefï bat te boen tegen be&tabt afïge? 
ften/ ente boegen tot ’er^tabt/ en beëgeïijft^ ïjen- 
licbcntcrefoïbceren/ noopenbe ïjet UafrecI ban <6ent/ 
mit^ bat fp geen anber remebie en ïjabben boo? ïjen- 
ïiebér berfeftcrtïjeit. 

#p ’t geene bat fijn JJ^oógfjeit ïjeeft toilïen boorïjou? 
ben bpgefcfjjifte boot jufïificatie / bat ’ct uitleggen ber 
Cpfren ban be baopcibe ftpeben / foubc toefen een com? 
pofitie ter toiïïe gemaeftt / be foïutte bic ïjp naberïjanbt 
geeft in be felfbc toieben / openbacrt genoeg bat ïjp 
bic gefcïjzebcn jfjcefï / nt ooft ïjet booifeibc uitleggen 
ban be Cpferen ïjeeft in fuïfter boegen gebifiteert ge? 
toeefï in be bolle bergaberingeban be Jkaten/ baer 
bp 3ijnbc eenige ban ben öacbt ban ^tate / bat 
men niet en ftan / noeïj m beïjoort baer aen eenig? 
fin^ te ttofjffrïen / baer toe ïjp abbopeerenbe een beel 
ban ’tboo?feibe uitleggen ban be Cpfercn (geïijft ïjp 
gebacn beeft) noobtfafteftjft beïjoojt bat be rcfïc pet 
feïfbe boïge. 

^aer en ftan ooft geen miëbaet toefen banltoegcn 
be boojnoembe Staten/ bat fp gefjouben bebben be 
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i 577, Kopie ban be botofeibe toicbcn / gemecKt ben fïaet 
ban öe fatten ban béfen3tanbc/ enbatbebaojnocm? 
be toieben Kengefonben Kabbeu getoeefi / afgetoo?? 
pen in ïjct bóo?nocmbc toemt ^Lanbt / fonber ecnig 
Ijen-ïieber toeete of conferit / en gcïjeeï be Cijffceen 
uitgelat. . . „ 

<ênbe?vefê ’t bat op ben tijbt ban be bate ba* boot? 
noembe brieben te letten foube rijn / om fyen teercu? 
feeren / ïjp beKoojbe boen eet* mecc en meet* te atbci? 
ben / om te touincn ïjet bolK bat KP Ko?t£ baer na 
moefï gaubaneaen / boïgcnbe fijn geloften cü ber? 
binteniffen. 

ï)em ooft geheel failïccrenbe Ijet argumatt.bat hP 
neemt op be aenmerïiinge beé ttjbté / bat Ijp boen 
ïjabbe gctocerf onbet cetté anbaté betóaringe: 03e# 
merKt bat lange baee na jijnöc in bolle ©oubetne? 
ment / ïjp foubc gefcfjjeberf fjebÖen aen be förife? 
tinne / tot grootc fcljanbe en berfmaetïjeit ban be 
Staten / Km-lieben op-ïeggcube / bat fn ïiiet eri 
toilben Kennen Ijeii-ltebec <6obt / noclj önberbatog 
3ijn Ijert-liebcr Itonmft / até ojceöct bïijKt bp be fcïf> 
be brieben. ■ 

©oK té ’t een faKc fonbct fonbemerit / te fcggen 
bat be brfeben ban ©fcobebo ïjcrii niet aen engaen/ 
gcmerKt bat fjp in be fijne/ Ijem geljceï gebjaegttot 
be feifbe/ Die óoK 5ijn banden feïfbcn tijbt / bic öact? 
om niet en Kannen Keu tcficingeecen en fimpelijK te? 
fetceten tot materie ban financiën/ gelyK Ijp bom? 
Koubt. 

^tengaenbe ’t geene bat hP 00K fegtT bat be Pjiri? 
cc ban ©range fjem toaó fierK maKenbe/ en bat bie 
ban poïïanbt en Seclanbtljcn niet ertfouben tofllcit 
jfjoubeit aenbt refolntieban bc©eneraïe Staten/ en 
bat Kp baetom in fijnen ©aebt bcbönben ïjabbe/ ban 
fijne perfaone te fielten ap ren beifeltecbeplaetfe/ en 
bet bolK ban ©orioge niet af te banKeri maet te be? 
fjouöen. ©iten Ijeeft 00K geen foribament/ om beö 
toille bat hP ter contrarie brijootée / fdo bed meer te 
arbcibm/ om teboïtningen fijn geloften en babinfe? 
hiffen / en b’anbcr Hanbcn te beljoubcn op fijn 5ijbe / 
ban toaer hP fjoopen mocijt fijn principale Ijnïpe/ en 
niet te bèrïatcn en altcreeren beur fulKe IjeimeïijKc aen? 
flagen en factiën. 

Eijnbe feer onrebelrjK bat fijne Poogbctt baer ber? 
ftïaert / bat ïjp banfinnetoa^ beu Jbtaten te reptefen? 
teeren be poirictcn/ KtbetoelKe öe prfrice ban ©rau? 
ge in gctoeKe toa£ / óni baer na Ijcm te fommeeren 
ban fijn bcbboir/ gemecKt bat ban tocgcH be b'öomoem? 
be Staten/ fcïfë ïjemgefonben hebben gctnecfi beat? 
tiKcté ban be pacificatie/ detoemc fcljecncn terefiee? 
ten/ om ban toebcimjben boïbaente toeröcn / toaer 
op bat lju noitcnKeeft geantbjoott/ noclj Kcn-Kebeu 
baer eenige mentie ban gemaeKt. 

JBaet inlilacrlijK beboefen buoJöt / bat’et fijn boo:? 
nemen en eecfïe nieinirige niet en Keeft grineeft / be tori? 
Ke foo bed te merKelKKer ié/ mité bat Kp Kritëenbc beur 
hem ban bat Kpterfl Komen toa^/ oberaïgefcljjcben 
6’oirfaKebanbieii/ aïleenKjK bebcrbjc gegcbcnljabbc 
ban be bcrfeïtertheit bau fijne perfooiie / tegen be toeïhe 
eenige fonben geconfpireert hebben, 

^00 en moet men niet batoonbert 5ijii bat men is 
opjK'nhocbe/ en bat men ncrcfiigljeit boet onibe aai? 
flagen te ontbeKKen beur afmo^pinge ban ön'cben en 
anberfmg/ gemerKt het perijKel baer men hem ipne 
binbt/ en batljp btuu.bebpó?noembe bu'cberi/ fbritt 
öe oogen te bcrbïinbert/ eri be Kerteir baiiKctbolKte 
bomftapen. 

Wengaenbc betoaerfcKoutoingeu bic fijne Eioogljeit 
becKlaat/ bat Kern gebaat rijn bpbeit)ecce be23ojg- 
grabe ban <6ent/ inbemacntbanIlÖa>c/ ’tberïoop 
ban ben tijbt naberijanbt baloopnt / en ’t babolg ban 
bcfaKen/ nia bn gcbjocKt Kcbbenöc ber toacrKett ge? 
KjK3tjnbc/ bcljoorbcti Kern meer banbafehert enge? 
befiïgt te Kebbeti / otn alfuTKen rapojten geen geïoobc 
tegebett, . „;.. „ . 

©eïrjK Kp niet en beljocgbe gèbaën te Kcbbert / ’t gene 
bat be ©eere b’^ertoge ban Merfrijot foube mogeit met 
Kern geconfacert Ijebbcn / bat ban noobc toa^ bit bolt» 
teKanbelcnmetfoetigKeit enreben/ breefenbenieutoe 
alteratiat. Höaa Kier op Kern gelKKfomtig te maliën 
fijnen dacbt en abbp^. 

<Cn in.alle gcballen/ betre i^ Kd bat fiÏÏKe toaer 1 f77* 
fchoutoinget.t beljoojbeu fijne tJoogïjejtoo’faKc te ge? 
ben ban ’t geene bat ’ec gebeurt tój maa brijoojDe 
frifgljein teKoubcnfbo beel te me er berfeKat / nabtm 
bat fulKe principale pcrfonaglm bau öe Staten/ Ken- 
felbeiibetóonben foofeerc ge-affectlonneert tot be ber? 
felicrtljeit en betoariuge ban jijuaj perfoerne / nae? 
bleu bat fp / óm een fïnipel fufpicie/ Ijem foo fojg? 
biiïöig KctoAcrfcljoutoct Kaööen / toarc beur bat KP 
Kern bcljooibc foo beel te berfelierber te Konbcn/ bat 
fp trtöicu baer raiige anber falie oberKomm Ijab' 
be/ toet en fonben gelaten Kebben Ken hebbent? te boe? 
ne/ .foo tori oniljent te toaerfcKoulücn/ al^oititcbc? 
fcKtrmen. , * . ( 

©bil en beljoo+be fijne ^oogljrit örfe toarrfeKou? 
toingen / noclj boft fijn bcrtccK óp Ijet boojfeiöe tja? 
freeï ban «fbamen niet briftoegrn te Ijebbcn boo: ben 
llaebt ban Jjtate / noclj msgelijfió ben boonioémöe 
Staten/ nt principale Zeereu neben (jaa: ©etorl? 
Ke fonba eenige faute/ fonben be injurie Kenaepge? 
getroKKen en baer af aïfuïKen bertooningeu gcöacn 
Kebben / aïó men mocijt Koopen / boo? be öebboiren 
Die ban te booren tori gebaen toaren om beel min? 
ber oicfaKe. 

Cn be Staten fonben tori Gegeeren bat fijne böÖ:? 
noanDe ijoogljeit bp effect bctoêfe/ be genrgentheit 
Die Kp fêgt te Ijebbcn tottai panö / en batKP nietoin 
foo flecKten ooriaKc / nïó om allcenc be bjeefe en ber? 
feltertKeit ban fijnen pafoone (alfoo KP fegt) in fuï 
Ken paKKcl en bangier en fieïïe / foo tori be ©atKo? 
Kjïje Üoomfefjc. fieïigje / als be llanöen bau fijne jfki? 
jeffeit. / beur foo grooten berfamen en bergabeniigc 
ban Ijet bjembe ïirKgó-boTK / bic KP ban alle jijöen 
ió maKenbe. 

25p befe en anba rebenen Kier boren baKaeït / 
boUiomclKK gerefólbeert op al Ijet gcenc bat boor 
gcKötibcrj getoeef! om be ^nftificatic ban bit feit. 

<£5ii Koctoeï bat bit berKael toaeracKtig té / en bat 
mmKetfeïfbc tori beKooit bolle geloobe tegeben/ ge? 
merKt bat uimmamtfc faï bcbonbeii toerben / bat 
be Staten gefaiïgeert / oft in gebjelie getoeefi fjcb 
ben bau Ken-liebergetrontoigfjcit en bcbboir. Jitocïj? 
tand foo Ijtbbeu fp tot mcaber te tocöcn fieïïin? 
ge boen boegen in Kd einbc ban bien / be afgetoo?? 
pene brieberi bantooou:bttot toooibt/ metbcifaufla? 
tiebeèfefber. 

I320tc(iecrcnbc ïuib’e en HïaerlijK booj ©obt en be 
menfeheti / öat fV ban alle be óngebaïïen bic fpjiu? 
ten fulïen uit befe ©oridge/ in gcbalïebatincn baer 
toe moet Komen / be toeïKe toare tot Ijen-licber feer 
groot bcrbuct / geeiifinó en fiilïcn befrKulöigt 3jjn / 
acngeficu bat fn geen ooriaKc baertoe gegrbenenljeb? 
ben / macr ta coutrarien bn alle miDDrien bie mó? 
gelijK jijn gearbrit om Dien te beletten / fjebbénbc 
tot noclj toe gcenen anberen beuKeïacrgcbmiKt/ ban 
ban fiequefrin en foete bertooumgeu / eri pjeféma? 
tien/ be toeïKe ïjen niet en Ijebbcn gepjoffiteert/ en 
bibbcn met cennj alle goebe patriotten/ en be gee? 
n? bic Kaer eigen tori-baert / en ban Kaet^Keber 
ïjiué- biontorii en Kiubereu Kef Ijebbcn / en be ton? 
Kelt Die fp ontfaugen Ijebbcn ban Ijen-lieber ©002- 
babeité / bootoaen / öat fp brillen met alle Keil 
iriacKt / aöbité / en miööeïen ïjen-ïicDcii Ijelpen / jon? 
fiig jijn / en ünflacu / ten rinóc / Dat fp fouöcn mo? 
gen ban |jm - Kcöcn en Ken naKóometté crfKccrcn / 
au foo oiircchtbccröiglj en.ourcèriijK getocjöt / en 
een joK ban flabernpé / foo ontéecröig cri ónber? 
toaeglijK. , ■ . , ..,. ... 

, ©óK biööeu fn ootmóebelK'K beu iJotouK / Ijen- 
lifbcr ©berfie ïfeae / én natuerlijKe prince / ben 
ïieifcr / en alle lionlngco / princcu / rn Poifien 
ban ©KririenrKK / öat fn toiïlcri met een oogc baii 
Suftittc én gerecKtigKeit / bergefclfcljapt niet bcir? 
toffe erf mcöc-lijöcn / acnmerKcu KeU-lieDcr ba? 
briiKlunge in öefen iritterfren noobt / bie Ken Kceff 
gefmceat/ .eu bebtopngen/ öelPapcnrute acnbccr? 
ben tot Kerf -lieber befenfie /. tegen öc geene bien fp. 
ontfangai Ijaööen / en met aïöcr ïjerten begeerben 
te eeren / Dienen / en onberbamg te toefen in al? 
Ie getroutoigljeit. Cn bat fö toet rn fonben toiïïcri 
ecuigfinó geloobcu / bat befe ©orioge foubé bp K?»". 
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Brieven 
van den 
Secretaris 
Efcovedo 
aen fijne 
Catholijki 
Majefteit. 

'H _ 
ïicöen fTaenöe geïjottöen $tjn deur bcrmetenïjcit/ of 
Deur begeerte ban nieutoigïjcit / of uit eenige toiïïc 
ban te berteoipcn De. gcïjooifacmpeit die men fijne 
IBajefïeit friniïöig ip / maët Deur enkel bracht en 
noodt ban ïjen-friben te betoaren tegen öe m'terfïe 
berdnikkiuge / ban bcgccneöic pen teiïïen fïeninaï 

Byvoegfel van Authent. Stukken 
teb?cöcn teefen/ öatöeniCurk ^me banöcn!an? 
be komme tooiden. Cn na den teeg bic fp nemen / 
foo faï ’t be fBmice ban ©range 5ïjn / bie tocïke aï 
petfdföe ié. 2©antï)p beeft be^abenen getnonnen/ 
rn ig pem op een nieuto ïDapeneiiöe en ficrk maken? 
be / gelijk ik aen utee Mmtfleit gefcp?ebcn ïjebbe/ fjn 

lSft- 

ber manieren gcöeftruecit / en om te pouöen fïacnöc .ïjotiöt oob ^mfïcröam belegert met eenige fïcrfttcn / 
Ijct geene/ bacr toe bat fp berbonben 51)11 / ban tergen 
(jet ©obbebjb en tocrcïtïijk recïjt. 

©nöaermn biöben fp feerootmoedefijfe/ bat men 
(jen ïicöen jonfïc en bpftant boen toiï / in eene foo 
redjtbeeröjge en goeöe quereïe / en bit arme 3lanbt 
betoaren / ban öe torïkc aïïc öc landen ban Cï)?t? 
fïenrijk ober aïïctijöen ontfangen ïjebbai/ ennoefj 
fuïïcn mogen outfangen (teaer ’t bat be flraffc on- 
gemaniertïjcit ban ijen-ïicöer bpauöcn bat gcboogöe; 
fecr bed cosnobiteitrn. 

^n öc tocïke fp ©abt reuen fecr acngenamcnöknfï 
fuïïm doen/ en kn foiiDcrïnige Deugt boo? ’t gcijeei 
Cïjuflennjk/ csi faken De boojfaöe Staten beröin? 
Den (jen te Dienen en te bekennen / bp alle ootmoedige 
Dienficnt’ïjninetoacrt£. 

©rrfockmöc feer cruffcïijft/ bat fp niet en teiïïen 
btemt binben in rcfpect ban De öifpofitic ban bc fa 
ben i i£ ’t bat be boomocmöc Staten / ja fdfg die 
ban ïöoïïanöt en JSccïanDt / enöebüo?feideifeereöc 
$)uncc ban ©rangic / adjtecboïgenöc fjet tteceöc 
^rtibuï ban öe pacificatie gcmaelit tot ©ent/ (jen 
t’famen geboegt hebben / met (jen - (icbrr machten 
en miööcfen / om met gcïijkct ïjanöt te toeöerfïacn / 
en ban (jen te bnjbcn öe furie ban (jen-ïicörr bpanben/ 
en te boojfïcn fjen-ïieöcr nifle-cn berfckcrtïjeit. 

Hier volgen de Brieven op den weg afgeworpen (waer 
af mentie gemaekr wordt in dit tegenwoordig ver¬ 
had ) uit het Spaenfch , in ’t Nederlandts ver- 
taelt. 

Aen de S.C. R. Majefteit van den Konink 
onfen Heere. 

S. C. R. M, 

] iï ïjcbbeaïreegcfcïj2cbenaenij\netïil5ajcf!eit bat ib 
* pier toaé bencerfiigcnöc om te outfangen bc boïko 
rninge ban ’t geeite Dat öe Staten gep?efcntcert ïjeb? 
ben. Sp en pebbeit ’t nodj niet boïbjocïjt/ en men 
berïieft tsjöt / toant eene foo groeten menigte ban 

;boïbe bp een en ban niet lange tot jBaefïiicïjr gdjou? 
den tooiden. 5$k en ïjebbe niet ceneuÉeaëï bonnen 
binben op erebijt / en baer en is met een ban ben Com 
tracte bie uioe iBajefrrit Derf betroubien / nodj bie 
ïjanödai toilïen / ten 5p bat ïjp ’t gelbt ccrfï in (jam 
ben ïjeeft. <£3n utoe jiBajefïeit tegen ö’opinie ban aïïc 
be geene bie berfïant (lebben ban befefaben/ enïjccft 
niet geöicrst gebjeefïban af te fnrjöcn een foo grooten 
guaet/ en feljaöc tegen fijnen bscnfr/ en ban bege^ 
geeïe ©emeinte / refoïutie nemenbe op bet ©ecrect/ 
uit öe toeüfie aïïc bit quaebt ig fpnu'tenDe. %h toilbe 
bat ib ïjter op mijn reöcnen m'ocijt feggen / geïijh be 
geenc Doen bie öerbiaeit^-oberbcnecrfïigcnaniuboe 
ÜBajcfïcit/ bat (jn in be rigcur fouöe boo?ï£gacn: 
inant rycfci't ïjebbcnbe ( foo be:re alg’t nip*gebtaegt 
toare) bit ïuttcï bat in bacr af teert / iï\ fouöe gcöaen 
(jeböen. iBacrbcn iaflïjicr ïjebbcnbe om te bieben te 
fïcUen een bolk bat foo fccrc ban fijnen fïn i$j en in foo 
grooter menigte/ bie niet en fuiïcn te teeöcn teiïïen 
5ijn / noclj niet raebt / nodj met teoou:ben / (beu 
tedïicn fp geen pïaetfe en geben) bat markt mp per? 
pïejc / en fïcïc ben J^eere (Don «n tarnen ban te 
bcrïicfcu 5iju tepfjeit / om be^ toiïïe bat bit boïfc een 
tjuaöe mrininge fê ïjebbcnbe / foeïtcnöc nientoe oir? 
faken om ben acïjicrteacrtp te trekken / en aï in 
troubcï tcfïdïen. üBen macïj fien aen ’t gcene bat fp 
öcfcboo’ïeöcuöagcu gerokt ïjebben. ©n bc fauteur^ 
banöefrn/ mm berfïart batspn öe^abc ban 3la? 
ïaing en Cïjampagnn / ten geeft mpgeen toonöcr / 
inibt^ bat fp 5unbe minfï gcïjoubcn inutec JBaje? 
fïcit: metten kojtfren / iijcctc / fp teiïïen bjp blijben/ 
en ïeben na fjen goebt Dunken. C:n ïjicrom fuiïcn fp 

en “3Jjrmepc / mbiicgen bat fjem faï moeten in fijnen 
fjanöcn op-geben. ’t IBeifïic groot jammer i^/lfjebbcn? 
De Dcfe StaDt foo getroutee getecefi. 3&e Staten ïjebs 
ben 23o’gcr£ gefïcït in (jet ilafied ban Mitrccïjt/toaec 
bp men macïj rekcumge maken bat ïjet öe ^:in? 
cc tjreft / in Dcrbuegen / ï|ecrc / bat bc faken 5yn? 
be in fuïften fiaet / en bie ban ïjerteaert^ - ober 
niet teiïïenbe öe ï^eerc ©on ontfangen totten 
©oubernemrnte / booj bat öe Spangiaert^ geheel 
fuïïcn uit öefc llanben 5ijn / (öe toelke fouöcn mogen 
Dienen tot eenige rcmcuic) utocIBaj'cfieitacnmerke 
teat een pijne en foige bat bit macïj cn moet geben / 
en of teel fouöe te paffe gekomen ïjebben / toröïenfï 
ban utec JBajefïcït bat mm ïjier tjabbe gcïöt gcïjabt/ 
om een cmöe te maken ban ïjcn-ïieöcn nit te roepen/ 
en faï firn / ïjet geene teat pjofiteeren faï bit bes 
trouteen. 

^jkfjanöeïc metbefeïtoopïieben/ tcnesnbe bat fp 
mp fouöcn teiïïen bji'eben geben / te betalen tot jijt'* 
ïanen/ met foo goeden termijn / öatntoe JÉajcfïeit 
fouöe mogej^ befo^gen öe froffe bie öaer ban noobe 
faï5jjn: en met öe' friföe fouöe ik teiïïen bat ik mocïjt 
öe Soldaten boen bertrekken/ ïjcn-ïieöcn berfeke* 
renöe in mijnen eigen naem / m onber mijnen eeöt / 
bat öefc b^feben fnïïen boïöatn toerden op fijnen tijbt/ 
en dat bc ïteopïicöen ïjtci* in niet cn fuiïcn eenige fïoffe 
doen / dan aiïcene öe bojme/ üaer en ig memandt 
die bat Dom teiï. ©it gefïcn ïjcbbenöe / en dat aïïe 
befcïjade ban öefc fake gelegen ig / in öeïangïjeitöe^ 
tijötö / cn bat geen tuffdjen-fpjeken / uceö miböeï 
fuffifant ïjccft getecefi om ïjen ïiebentepcrfuabccren/ 
bat fp mp foüöen öefe b^teben geben / foo fjebbe ik 
ïjen lieden gepjefentcert bjieben te geben / op utee 
Majefttii ban öe feïfbe fojnrnen bat die (jeune 5ijit 
fnïïen / en dat fp niet en fnïïen boïöocn öe geene die 
fp geben fnïïen/ boa? dat fp öe teectcfuïïen ïjebben 
bat utee iBajefleit öaer faï boïbaen ïjebben ïjen-ïies 
der cotrcfpoubmten / op öc b?ieben dicikfcnöen faï 
ban ben ïfecre ©on JSacïj en ïjebben fp 
kier mede niet teiïïen te bjcöe 3fjn / feggenbe / bat 
fp pen erebijt berïiefen fonöen teaer ’t Dat fp ïjen-ïïeöec 
b?icben gaben / cn naöerïjanöt bie niet en betaeïben 
op ben tijbt. ïjebbe ïjen gefeitbatmen ïjen-ïicöer 
niet nffcpencnfaï/ cnöat fy gebinken fouöcn / bat 
©onfïatitmi <6ent:ï gegeben ïjebbcnbe fijn erebijt 
boo? bit quartier / ïjem gcp?cfcnteert geteeef! ïjebben? 
öc bat men eerfïöe penningen fouöe furneeren ober 
gun jijde / eer dat pp geljouöcn tea$ pier te betaïen/ 
Dat men pem pier niet en ïjeeft doen betaïen/ aenge? 
fien bat ïjp ’t öaer niet en pabbe ontfangen / cn aïfbo 
cn kaöbe ïjp geen fcfjaöe gcïcöen / en fijn crcöpt en 
tea^niet ge-intereffeert: aïïeötten pceft ïjen keben 
niet mogen perfnabeemt / teant fp cn ïjebben geenen 
lufï om met utee JBajefïeit te ïjanbeïen / en m der 
teaerljdt fp pekken gelijk, ^jk cn ïjebbe eïberg niet 
konnen grkrygen te.it intcrefï aft teimiingc dat ik 
gcpiefenteert fjebbe. €cn ïaetfïm fïenöe öefe fake 
buiten aïïc poepe / en fonöer ïjuïpe / en inöten dat be 
Spangiaert^ niet cn bertrekken uiten lande/ dat 
öe faken ban perteaertp’-oberfoudenteeöcrbaïïen in 
erger fïact dan fp getecefi ïjebben / mit£ öattepber? 
ïoren ïjebben öefc pïaetfe ban foo grooten berïange / 
foo ïjebbe ik een aiibcr miböeï boo?t£gcfMt/ öetocïft 
fommigc faï doen ïuifïeren om te panöeïen / te toe? 
ten / dat de geene die gcljanbcït ïjebben met teijïen 
öc greote Commandeur / ig ’t Dat fp teiïïen bjieben 
geben ban ïjondcit öuifent ïltroonen / ik faï pen-ïie? 
den andere geben/ op öctecïkc utee JBBajcfïeit faï be? 
talen öefefomme/ en pet derde öecï ban’t geene dat 
fpgelccntïjebbenben grooten Commandeur/ teaer 
ban fp fullen boïöacn 3tjn/ en gc-adbcrteert toefen 

ban 
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toaer op lb mijn rebentnge mafte te betalen Sboïb ban toant bat faï een groot mibbei 5tjn om toeber te brij 
oorloge m b?ieben / ten elnbcbat utoeJHajefïclttijbt genrrebijt/ en lb en foube niettoiïïen foohaefïberïïe 
hebbe om te boen befeggen gereet geïbt In Stallen /; fen ’t geene Dat lb hebbe/ l)oe Menie öatoob3p/ utoe 
Detoeïbe aïtrjbtó 10 ïjet geene Dat utoelBajefïeltaïbcr JBajcffelt tolï oab m ’tgoebe nemen bemanlcre/ bat 
befï te paffe bomt/ ciibanfalbefchuït ban befe ïtoop# lb bp b’eenofD’auDcrmiöDcïhcbbcniogcnbnjgcnom 
ïleben bïijbenlnbenfelfben ffaetbacr ffpnuló. Cn 10 ben bolbe ban ©oïïoge te boïboen / ffae teel bat lb 
het bat utoelBajefïelt bacr ’t geïbt In fpecle niet en noch groote ftoarlghcit met hen-beben faï hebben/ 
banbefengen/ fp faï hen-ïlebcn mogen aïfuïben betoijp 
boen tot hen-ïteber contentement / bat fp mogen te 
bicDcn 3jjn ban het geene bat top hier fuïïen geffam 
beïthebben: enfoo/ ali'0’t bat utoe IBajefïelt meer 
beïafi 31311 Demepncn / ff; betaeït 00b ’t geene batfe 
fehuïölg 10/ toant öc ïeehlngen/ en befonber ban be 
ïÜooplieOen / bic metten Hooc niet en hebben gchait# 
beït / en mogen niet begrepen 3ijn In het decreet/ en 
aï toaren fpbaer In begrepen / befe faben en #1 niet 
ïn fuïben terme / bat utoe jiHajcfïeitnlet en foube be# 
hooren boo? goet tehouöcn aïïe mantere ban hanbe# 
ïlnge om te mogen geïbt /«rijgen / boo? een foo pie# 
cljfcn nooöt / hot erceffjjf of biere bat 3p. Cn In ge? 
balie bat Dit utoe JHajefïelt niet aen en fïaèt / foo macïj 
fp anber ölenacr0 felnben cmtehanbcïen’tgeenebat 
’er refferrt / aengeffen bat ffjn authorltelt en boo?ffe# 
nighelt faï fnffifant 31311 / om te repareeren ’t geene 
bat mp foube onmogeïtjb5!jn. Cnutoe iHajefïelt faï 
berfïaen / Inblen men met en boïïtoemt ’t geene bat top 
fulïen ffultcn/bat top binben fuïïen/bat het lp on0 ooiïof 
gegeben/ en bat top baetom fuïïen bettrebben / ge# 
ïtjb top gebomen 3hn / toant na bien bat utoe iHajefïclt 
on0 geen ffoffe en geeft/ en bat top fonber Die niet ge# 
boen eU bonnen / foo en 10 ’t niet betameïijb bat top 
bier langer bïljben. 0ob en foubt niet betamen tot 
bienfï ban utoe iBajefïelt bat men hier toare fonber 
authorltelt en fonber geïbt/ Cuarbe/ (|c. Uit 2tlnt# 
toerpen ben zj, ban Ifèeate. 1577. 

Vaffael en dienaer van uwe Majefteit, Efeovedo. 

Aen de S. C. R. Majefteit, van den Konink 
onfen Heere. 

S. C. R. M. 

DCn 17. ban ber boo|ïeben maent hebbe lb gefeh?e« 
ben aen utoe IBajeffelt ’t geene bat lb tot Dien Da' 

ge toegcbaenhabbe: baer na hebbe lb gecontinuccrt 
mijn piactrjbe om geïbt te brijgen/ en tot biencinbe 
hcbbeibgemaebt ttóeepartpen/ geïjjbbe ftoopïicbett 
mp ge-etfcht hebben/ betoeïbeibten ïaetfïenaenfjet 
aes Doen bomen hebbe Dat tb hen-ïïeöengep?efentecrt 
hebbe. Cccneban beiben/ na mijn goetbunben / faï 
utoe IBajcffclt quaïijbte paffe bomen aï0haa*crcbf)t 
faï In frjn gcïjeeï 51311. S^’töat utoe Majefteit bolboet 
be btteben Die fp hebben op ben iChjfefotler San fer# 
nanbc3 / haercrebtjtfaï toeber bemieutjijn. Cn 10 ’t 
batghp bacr meöenlet en 3ijt gebient/ foo en faï Ijler 
geenmtbbeï of manlere toefen om te mogen brijgen be 
toeerbe ban een Öeaeï ban tbat 3ijbe bat 50 / ten jp 
bat men eerfi geïbt ontfangen heeft/ bat utoe Mak* 
pelt bit ober ïegge / en baer In boo?fïe / aï0 In een fabe 
banfoogrooten bienfï/ toant’t geene bat hertoacrté- 
ober ben moet heeft gegeben om te nbeïïceren/ bat ïé 
bat men utoe jBajcfïelt geffen heeft fonbereemg crc> 
bijt/ ntaer 10’t bat fp bat toeber brijgt/ lb berfebere; 
utoe HEajefïeltbat be faben hier fuïïen üao:t0 gaen met 
meerberrefpcct 

5&e jobber habbemp gegeben bijftlgbulfcntïtroo' 
nen/ tcb?cben 3jjnbetetoeben tot bat utoe JBajcffeit 
hem bacr betaeït/ cn bat tb hem geïoobe bat hpble 
hebben faï opb’ecrfïe pioblfïeblc nulbomenfaï/ ’tjp 
beur hanbenban€homa0 iBiïïet/ of ban eenlg am 
ber hoopman tole bat jp. 0c reben elfcht bat hierin 
geen faute cn 5p / .ïiBaïbenbai^oob een ban be geene 
ble be befïe geïoobe hebben hierop be%5o?fe/ enl0’t 
bat hb nu ontfangt’t geene bat men hem fchuïbfgl0/ 
foa faï utoe JBajcffclt geïoobe hebben in anber faben. 
ï|ernanbo be jprla0 €cbaïïo0 10 getoeefï be geene ble 
binnen ’t ïeben baube Commandeur / be notabeïfïe 
piaeben gebaen heeft tot bienfï ban ffjne .ïBajefïelt / hp 
heeft moet tot be faben/ foo heeft 00bfijn mebe-ge* 

om met bïïcben te bom tetoeöeu^tju/ be Statenen 
hebben niet boïbaen ’t geene bat fpgcbenmoefïen/ te 
toeten / houbert bijftig bulfent Itróonen / noch en boen 
geen huïpe Inecmgcfabe/ hoe toeï bat ik tot 23iueffcï 
getoeefï ïjebbe recht tocï te paffe / óm hen-lleben te 
bertoonen/ cn 00b ben i5aebt ban ^tate/ hoebeeïe 
bat hen-lleben baer aen gelegen toaë aen mp te helpen. 
0aer op lb hen-ïlebcn beebe een ferr lang berhaeï/ 
maer fp beminnen foo ffoutoeïijb utoe ^ïlBajcfïelt / bat fe 
hen niet feer haefïen en fuïïen tot eenigefMie ble mlb# 
bei oft rebm heeft / oöb cn firn lb niet een menfche ble 
hen-ïleben baer toepoiret/ foobeeï te meer ban 10’er 
aen geïegen bat men crebijt toeber brijge onber be 
ïloop-ïicben / en bat utoe JBajcfïclt bat befojge / 
Cupa/ <|c. Kit ICnttocrpen ben 6. ban Hp;iï. 1577. 

Vaffael en dienaer van uwe «Majefteit, Efeovedo. 

Aen de S. C. R. Majefteit, van den Konink 
onfen Heere. 

S. C. R. M. 

i Ut hebbe gefehiebm aen utoe JEiajefïrit bp ttoce mijn Bri^ven 
1 b;lebcn ’t genie bat lb befe bagen gebaen hebbe in crètSs6" 
materie ban gdbe / in befe faï lb haer fp?eben ban bat Efeovedo. 

’er meer 10/ op bat utoe JBafefïdt met ’er tijbt baeraen f7 
In boo^ffe cn boorome. 0c ïfeerc <Bon 5fon hubbe y?°rfteï 
mp oiubobcn tot lloeben / toacr bat lb ging /’t geene 1 
bathpbegeerbe/ toa0 omniet mp tetómmunlceeren 
of hp na 23;ueffeï foube gam of niet / toant be üertoge 
ban SUcrfehot / ffjn bioeber/ cn öc 23oig-grabe ban 
Cent toaren ban abbjjfe bathp ’töoen foube/ 2$ar^ 
ïapmont ter contrarie/ bathp baer niet en behooibe 
te gaen boo? bat hp ontfahgeh toare booi Couber^ 
neur: ïDant hp benbe baer ’tboïb/ entoifï toel bat 
Inblen be Heere 0on San metten eerfïen baer tilef 
binnen cn guame met authorltelt / bat hp ble nimmer# 
meer cn foube brijgen/ hoe toeï bat mn bocht/ batbn 
baer tegentooojbig 5rjnöc / foube mogen groote huïpe 
3jjn tot be faben/ maer ten anberen acnmerbniöehoc 
feere bat bcmclnlugcn ban alïe bc geene ble baer 51)11/. 
gecoiriunpccit 31311 / gcïijïi ffi betoyfen in hen-ïlebcr 
tooojbenentocrben/ foo toa0 ih ban ab'oijö bat men 
eer behooibe te boïgcn ben racbt ban 23arïapmont Dan 
ban ben anberen/ baerom te méér / bat möienbefa# 
ben toeï bomen/ lb hier mijn faben gebaen hebbenbe 
het 3P toeï oft guaïrjb / faï methetmlöbeï Datlb ban 
hier faï mogen b?agen tot IBaefïrlcht/ eenembema'- 
ben ban ’t boïb ban 0o;ïoge af te beerblgen / be tocïbe 
toeg getrobben 5ijnbe/ fp fuïïen hier fehuïöighsijnöe 
Heere 0on San te ontfangen totten Coubmiemen- 
tc / cn aïfoo cn fuïïen top mrmanbt ergen0 af behoeben 
te banben. 23ehaïbcn befefjabbe lb nbcïi een anber re# 
ben/ bie mp mobcerbcte boïgcn ’t boo/ifctbe abby0/ 
bic lb nochtan0 niet en toll berbïaren/ en 10/ batib 
mp niet cn berfebere batbe booinormbegocbenraeöt 
geben/ en burljte bat fp boon# brengen’t geene bat 
tot acïjtcrbecï foube mogen 31311 cn tegen b’authoriteit 
ban fijne Hoogïjeit/ en utoe jDajcfïcit / cn bat ff; ïjiec 
In boïgcn ben aenffag ble hen-ïleben ïjeeft gegeben be 
Hffnce ban Crangle/ tencinbe bat fp öit lanöt on# 
ber hen-ïlebcn fouben mogen bcïïcn: maer aï0ib bacr 
quam / men toa0 aïrcefbo beire gebomen / bat ffjne 
Hoogheit ontboöen habbe myn Heere ban Htse/ bie 
hem gepjefcntcertïjabbcaïïe berfcberthelt/ én bathp 
hem Dc0 0ing0baeg0 foube bertoacljten / tnbuegen 
bat top oH0bcbachtcn batCctablo ca lb fouben gaen 
fpiebcn ben boojfetben Hertoge / ni ben 23o?g-grabe 
ban Cent/ enïjenfcggen / bat inblen ff; niet berfcbcit 
en toaren / bat ffjn Hoogheit foube ontfangen toojben 
boo?Coubcrneur/ .bat fp fouben conffbcrcerenofbat 
toare baer te gaen / mettee authorltelt bie hem ban 

(X) 3 ncrrb« 
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166 Byvoegfel van Aüthent. Stukken, 
nooöc toas/ om De faben bic Daer tc tcactecccn toaren/1 
grnifr.it bat be giïtp tócbeboo: ^anöcn toaó en bede j 
ban Dc &tateifaOfeftt toaren: <Daccommötcnmen 
Dacr gaai thocft / Dat beter tóare tc bcrcocbcp tot na 
pacffrfjcn / nï| ccn iegelpb fouDc tocöcr bccrcn tot bc i 
Staten, &Ó antuioaibcit mp Dat *etgeene Dat ib ïjen 
boa? pielt/ bad bröactjt fcóa£ / maer Dat Dc fade alccc 
foo bejre genomen toa£ / bat feó brirc alp nnjn l^ccre 
ban ïf eje iDc toete Dccbe / öat men fijn j|oogl)cit ber? 
bjacïjtniDc toare/, Bat bic ’tfdföc niet langer cn fous 
De magen iiicftcHcn / ihbuegcn Dat gecefolbccrt bierbt 
Dgtmen Den lllarqnté ban ï?aure fouDc fcïjibbcn na 
ièmefTcï/ öm te toeten ban mijn ï^ccce ban Bc5e/ 
Ijet geene Dat pp booigdjouDcu moebt btbbrn / cn 
boe Dat IjaDDc boajgcnomcn gctuccfï / cn inbien fjcm 
öodjtc öat fp het niet en fouDcti nemen boot goct / Dat 
UicnDc rnfe fouDe uitbellen/ öat men fouöe moeten 
Den Dag ïjouöru/ bP bonDt öiberfebe opinien/ en Dacr 
Denr tocrDt Bcfc rcifc lurgcftdc. Hengaenöe mijne 
peefoone (alg ik in cnicü ahöcrcn blief gefd)?cbcn 
bebbe) Dit baïbtodjfc tynöc / en tef.emngc gegeben 
bebbenDe ban Dc rcifc./ ihch tóa^ban aöbijfè öat ib 
fouöe reifen na ^iitcffd / gdijn ih Deebc/ toacr Dat 
ibbooibidötaïöcrccrfl Drii 25iffd)op ban 3tiuhy cn 
booité terfiont Den llarbt ban ;§>tate / cn Daer na 
bolgcnöc Ijcn-licDcr aöbi)£ Den Staten / met een ïang 
berljaclfoo ib beft moeite/ Den nooDt Die Dacr toaó/ 
op öat Dc Staten foitöcn bolftomcn ’t geene Dacr fp 
in bcrbonöcn toaren / cn Dat fp Dacr-cn boben fou# 
Den toilïcn bnfïant Boen ofban ïccnmgc/ ofbancrcs 
Dijt/ totten bertreb ban Den ftrijgö bolbe / adigcs 
ficn Dat fn Daer in geen rpfTdjc cn Diocgen / en ooit 
Dat fp hen berfefeeren fbnben ban öefe J>taDt: cn Den 
boomocmöen 2Öi f]rl)op / cn Den ftacDt/ feiöe ik in 
liet particulier / bot Dat iït bernoomen paööe bat 
Cljampagiip flpi liccrfïigbcit DecDc om met fijn ftes 
giment tc bomen fit öefe pïactfe / en bat ’ct toa?> beur 
iiiDuctic Uau fontmige fïottccröer^ / om Dat men 
ïjemfciöc Dat bpöacr quaïtjb gctoiïtüKtéin ’t genes 
raclcnparticülici:/ en öat Ijp biecfcn modjt / inbien 
ïjp hier fijn gort berïoorcu baööc Dat pp Dacr oob fom 
Dc mogen ’t ïeben bcrlicfni / Dat ihtaa^Dicnacr ban 
fijnen bjocöcr / en begccrenbe öat pp niet cn fouöc 
ballen in eeltig ongebal / ja Dat iïi ï)crh Dit felbe fouöe 
[eggen / Ibacrt Dat 1)P mp Daer af fpiaïte. üoo:t^ 
Dat fp fouben iuillcn óiDcn freïlen om De <2Hutfcljen 
tc betalen / of ban foo bede {jen-ïicDcn bnfïant tc 
Doen. Cn acngeflcn öat men ban tuegen ubie jBajes 
fïeit tuaö bolbiingcuDe Ijet geene Dat ge - accoïDcert 
lua^ / Dat fn coli ban Ounöer sijöen niet en fouben 
luilïcn in gebicdic 31311/ maer batljct aecooibt niet 
in cn hieïöt öat DcjDiincc ban #rciigc opccrttucutu 
fouDc ^parenöam fïerïi maliën / nod) Dat ïjp ooh 
bic ban BmficrDam fouDe De paffagien fluiten / bes 
iicincpDe licn licbcr trafftjlie / oplt bat Ijp tcactecrDe 
om Vlitredjt te fjebben / (jein feïbcn bomflenöc ban 
bcrfcl) hrijgo boïfi / cn bat men bier in Den Staten 
niet entoapeiffeljenDc/ Dait’tfdföc Dat fugcpjcfen 
teert ïjaööcn / tc toeten/ öcgeI)oo:facml)citöer ftccs 
fiencn Utocr majeftcit. Cu om Dat iït bcrfïontöat 
’er ftfmmlge perfuaDeerenbe Waren / bat fn niet m 
fouben gdooben Dat men ccnige faltc fot/öc boï&Ö* 
men bart ’t geene öat men ïjen-ïicöeii pjcfentcccDc / 
mgcbalfc Dat’crpemanDttuarc foo licljtbeerDIg ban 
gdoobc / Dat ïjn eer toooiDeu Dan toedien geloofde / 
Dat it» Ijcm tod toiïDc berlilnrcn / Dat Du aiöicn ton 
I)aöDcn Dc 0odogc toilïcn ïjebbeu / ton en fonöcn (3ai 
geeitofln^ geïebert ïjebben ?lnttocrpeu nodj 3licre / 
noch top en fouben ïjeu licDcn niet betroutot tjebben 
Den l^ecrc ^on 3Jan/ en Dat ili hen op een nicuto bers 
fefitrDe / Dat De toedien hen fouben logenaebtig inas 
ben. Ban oufent toegen alle De tocreïöt facï) alree 
Öct geene öat ton öccöcn / en na Dien öat ton traeteers 
Den ban Ijen-licöer eigen todbacrt/ öat fn onp ooit 
frljulöig toaren tc gdooben. 35aer op Ijebbcn fn mp 
fteregcöanlitban ’t geene Dat ilt particuliedijli trae< 
teerbe tot Ijen-lieDcr boojbed / en gdoeföcn te boen 
alle 'C geene Dat fp bermocljtcn. 5Daer meöc ben ik 

gdiomeninDcfc^>tabt/ en tot nod) toe en ïjebbe tb ïf7/. 
niet uitgerecht, jftu/ïfeerc/ faïiïifeggen utocr itóas 
jcflcit Dat ili niet cn ban flen ja in niet ecu / tooojDcii 
of toedien Die nip fouben Ijoope geben öat Dit boïït 

1 ïjen fouDe tc bicDen fïcllcn/ of boldingen ’t geene Dat 
fp geïoeft Ijcbben/toant al’t gene bat men flen cn (300? 
ten macl)/ flrcïitlje.mtot ÓetopljeitbaHconfanme/ 
Detodlieutoe.ll^ajefieitmaclj booifdicc jjonben/ en 
öat ban nooöc té met ccncn / Dat men biet Doe alle 
bet geene öat gocöertierïijfi mogdrjli fal 3jjn / om Defe 
falicn te flillcn met ’t minfïe quact öat mog'elijfi fal 
31311. Utoe Blajefldt obcrïeggc toat ’cr fal tcDoenc 
3bn / ut gcbaïïe öat fp ’t qnaet ter ereentie toilïcn 
fïcllcn / bcrgctenöe CoDt en iitoc jiBajefleit en toes 
öcrliccrcnöe tot ’cr ïtetterpe. 

*Bacr té een anöcr falie Die Dit fal mógen toeöecs 
biengcn / te toeten / btn-neDer particuliere pieteiis 
flc / bc geene bic gebangen toaren bebinDcn bat fji 
toecröig 3ijn ’t geene öat Den anöcren gegeben té ge= 
toccfl/ en bier op ftiïlen fp malbanberen pïüïi-baps 
ren/ inbien Dit fclier té / gdijfiifi gcloobe/ fooenfaï 
De bipljeitban confcienticn Die fppjetenDecten/ tttoc 

I .iBajcflcitiiictqualijlitcpafte bomen / toant Dc een 
partpefalbaer fdjibben bpntoc tïBajefïeit ensijtiDe 
alfoo gcöeeït/ foo fliïïcn top Die*? tc gemabbeïijber mos 
geit meefïer tooiöen/ cn baflpen ö’eene beur Die aböcr. 
IDacrtöatmcninBjanbrijbbcgeerDe ’t bolbDai: hit 
biet uit trebt / Dacr cn fouDe geen fabe beter mogen 
te paffe bomen. Htoe fBajefleit uiacbïjet quactfle 
öinben / en Doen piobifle maben ban ’t geene Dat 
pact fal öinben ban liooDe te 3jjh / maer öat fp berfla 
inbien meii Dacr toe moet bomen / Dat men eenen 

I aiiöeren tóeg fal moeten ucineii Dan De ïf eitogc ban 
SUbe / en Deii grooten Commanöcur genomen pebs 
ben / toarit men fal moeten bcfbigen eenen blcuicn 

I ijoop boïïté bie goet 3tjn/ cn Ijcm niet bdaflcn met 
Dc geene Die bertcerenfonDcröicnfl tc Doen/ enutoe 

j iDajefleit berteert hebben. IBen fal fecr boflen 
bet geene bat ’et af té / toaet af utoe .ïiBajcflcit fal ge# 
aöberteert too?Den/ utoe H^ajeflcit öiagc foige om 
te onDcrbouöen fijn crebijt/ toant öaetmeöc fuïïert 
top beelc mogen herbalen / cft foiiDcr öat / cn fonDec 
maebt / öat ’er Dan aiiDcrc bomen om bier 00b jjaet 
Deel acn te toerben / toant De ïf ecre ^0113jan fal n 
gcboitfacm 3tjn / en ib fal tc bjeöcn 5ijn te toefen 
ban De geene Die uien fal bergeten bebben / en Dat 
aiiöcrc Dc OaeDté becrcii en Cotibcrnetir^ 31311 / en 
cn Dat té’t geene öat ib boen fal. SCcitganiDc Belees 
te £ton 3faiï / bp i^ bettig jaren ouDt / ib en toil tilnc 
Jlbijcfïeit niet gdooben / ban bat ’et fekccflc fal toes 
feu / té ’t Dat pp fiet öat utoe jfëajcfleit pcm geen bps 
fïant en Doet / acbtecboïgcnöc ’t geene öat bh bers 
toont ban Doene te pebben / öat jjp fal bertrebben / 
atéutoe jBajcfleit tntiifl Daer opDmbcnfal. Cn nas 
Dien ib foo beire bomc ban Dit tc feggen / öat 00b 
utoe JBajcflcit Dat gcloobe / cn met ’et tijöt boouïs 
bomc/ aöberteerenbe öat befefabe niet en fal genes 
fen toojöen Deur goebe miDöelcn / Dan Deur bper 
en bIocötfIoitinge7 en Dat men öacrom Daer inboog 
flen moet. <0nfen ïfcerc betoate/ (|c. Öit'^nttoecs 
pen Den 6. ban ?lp?iï- 1577. 

Vaflael en dienaer van uwe Majefteit, Efcovedo. 

Aen de S. C. R. Majefteitvanden Konink 
on fen Heere. 

S. C. R. M. 

I ft bebbe gifïer ontfangen eenen b,:iefban utoe ®rief va» 
1 jcflcit ban Den 14.. ban Der boodcDcu maeut/en met ^Altczc 
bie De öiocfbcit cn mengt Die De rcöeii toa£ eiffcbeiis Koninka 
De/ Dctoetc bcbbeuöc opeciien tijDt/ ban De fïehtcvan ^ea 
en betednge ban utoe jBajcflcit / toacr afib Coöt7’*^plüa 
feer lobc en Danbe/ en biööc pcm / öatïjem gdiebe '77° 
utoe 3BajcfIdt tc bcrïcenen Dc gefontljeit en ïang ïes 
ben / öat ton alle ban Doene bebben. 

31b buffe De ïjanDen ban utoe .fBajefIdt om pet 
contentemcnt Dat fp toont ban ’t geene Dat ib gcöacn 
ïjebbe totten fluiten toe ban Denpapó: Söp’t geene 

öat 
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Tot de Hiftorie van P. Bor. 
batfft gefegjebengebbe en nu tcgentooojbig fcgjgbe aloftmgn eigen perfodnegebaen toate/ enbe en fal 1577 i 
in befen anberen blief/ fal utoe JBa jcfïeit geften Ijcb 
ben en fïen ’t geene Dat’ergepafféert iSen gebeurt/ 
en in toat fïaet öe faben gem binDen / baf fp Ifjaci: 
berfehert goube / bat in bien patiëntie befe toonbe 
genefen moet/ Dat fe genefen faï / ten 30 bat iït beur 
foo feere te fojceeren mijn conbitic niet fïeh en toerbe / 
oft bat be natuerlghe genegentgeit ban be menfege 
inp niet en fojceere tot een anber faïte. Jfëaer ifi fïc 
bat tot nu toef befe mebeegne luttel effect boet/ en* 
be entoeetmet ’tgcche batfe boottS boen faï/ men 
faï befen toeggmiben/ aettgcfïen bat’er geen mibbeï 
en iS om eenen anberen te nemen / en men fal 00b 
geen neecfïiggcit laten te böcn om ben toeg te onber* 
gaen ben ongebaïïen bic bootfien toerörn / en ’t goet 
te benecrfïigen bat gem ttoeg nieten bóert/ fonber 
eenige faïte te fparen. ^e refïe ban bet geene bat 
Cfcobcbo gcfïootru beeft / en be pjobifïe ban geïbt 
bic ib eiffege / iS be principale fubfïantie / met be 
toeïlte bit ïicgaertt moet genefen toojbert. ‘SCÏDuSfoo 
en ban ib niet gelaten utoe jlBajefïeit eettS en meer 
teifentebibben/ batfpbèbcde bat giet in geen faU* 
te en 3p. 

<0berleit gebbenbe/ bat om bit beir in ^taliën te 
ïeiben / ban noobe toaS een gooft te noemen / bien 
fp alle fouben onberbanig 5gn/ foo gaf ib ïafï ben 
Secretaris 3an Cfcobebo/ batgp foube traeteeren 
metten ©aebt ban oorloge / bie gaer bergaberbe bin* 
nen 3Cnttoerpen / tuien bat gen-lteber boegt bat men 
gier toe bcgoc?bc te biefen / en na bat 'er gebifputeert 
toaS tuien bat toebegoojbe / en gemerbt bat fommi* 
ge noeg feiben bat ’ct begoo?bctetoefcnCton3Cïortfe 
be ©argaS/ om batgp ben ïafï gabbe ban be ©ui* 
terpe / üuliacn ©otnero berbïaerbe bat gp niet en 
tuilbe trehhen onber fijn bebeï/ tuant tocfcube iBai* 
fire be Camp / foo gabbe 3£on IClonfe fijn Soïbaet 
getoeefï. ©albe$ fcibe ’t felfbe / bat gp niet en tuilbe 
trebhen onber fijn Coubcrnement / en gem boegt 
bat om alle ongebaïïen te becgncDen/ nut foube toe¬ 
fen te noemen be<6?abe ban IBanSbeït. 3jb gebbe 
mp bacr toe geboegt bctfïacnbe goe feere bat befe ttoee 
JilÖaiflcc^ be Camp / getefolbeert toaren / en meer 
anberebanniette toillen trehhen onber 30on Mon* 
fe/ cnfïenbcbat geen ttjbt en toaS om gen-ïiebente 
berbitteren noeg ooft te fojcecrcn / om ’t groot in* 
conbenient bat bit foubc geoitfacht gebben in’tttit* 
trehhen ban be geene bie binnen Hnttocrpcn en 3licre 
toaren / en ooit boo? be refïe bat gem pjefentecren 
moegte / en om te bergueben bat ’er geen ongeile* 
gcltgeit en foubc naboïgen in ’t ïanbt ban Hujeem* 
bojg / enanbere/ baer langs fp paffccren moefïen/ 
toefenbe be C?abc be geene bie bacr befï foube toe bie* 
nen / geenen anberen ïafï gebbenbe ban ben bienfï 
ban Utoe IBajefïeit/ ih gebbe gem genoemt. ^on 
9Cïonfe geeft batfoofccr qnalgh genomen en hïaegt 
foo uitermaten feere ober mp / met uitgefïrehte ©en* 
beien/ bat ihmeinebat ’t felfbe fal homehtotutocr 
JBajcfïcit/ acnbetoelhemp geeft geboegt tebegoo* 
ten be toeete te laten ban ’t geene bat ’er gepaffeert 
v$J ten cinbcbatfp’tbcrfïa/ engoctoeïbat gugem 
gier in geeft getoont onpattentig/ get en geeft mp 
geen toonber gegeben / maer mp is ïrebt getoccf! bat 
be oo?fabe om gem te berbitteren / foo gcrcfojceert 

oog niet rninber toefen be geene bic utoe Hajefïeit 
mp boen fal/ metljcmtebcrglarenben bienft bie iïi 
gem boe / en bat fe gem p?ofgtelgg 3p / op bat 
gp late baren be opinie bie gp pcconcipiccrt geeft. 
J&ancgo b’?ibila / be Coïonncl Jfócnbjagon / be lla* 
pitein ffèuntcsboccn / be Colonneï ©erbugo / be 
liiafïcïcm jfrancifco Hernanbe^ b’ 2toiïa / en anbere / 
bie bebtï gabben in befe Hlanücn / gebben fcer quaïglt 
te bjeben getoeefï bic te betlaten / fonber te toetert 
toat bcfcgcnïünge bat gen ïieben en gen bicnacr£ faï 
mogen gebaen toerben / en flellcn ’t in een poinct 
ban ecre. 3Jh gebbe gen-ïieben te b?cben gcfïclt / mit^ 
gen berfegerenbe batfp biebinben fnlïcn inHombar# 
bie / en gebbe geo^bonUcert bat bact- rh- tuffegen / 
of foo lange tot bat utoe „JBajefleit fal bebelcn iet an* 
ber^/ gen gagien gen-licbcn fuïïen ïoopen / toacraf 
iït utoe JBajefïett abbertecre/ ten ejnbcfp batmacg 
toeten / gaer toeberqm biböenbe foo bjienbeïgg al^ 
mp mogeïgg fê / boo? befe mannen en boo? bit anber 
ïürggg-bolït/ get felfbe bat ib gefcgicben gebbe met 
©ob?igobe ïaCtincga/ tuant boopnacr baeri^ bceï 
acn gelegen totten bienfï ban utocJBajefïeitbetoeï* 
ïte / c. f^it Hocben ben 7- ban ICpjiï /15 77. 

Dit is gefchreven by der handt van fijne Hoogheit. 

31b gebbe bcrfïaen be fïcgte/ en met cene bebete^ 
ringeen be gefontgeit ban utoe J©ajefïeit/ toaeraf 
iftCobt onfen J^eere uitermaten feer bange / om bat 

I tg gebbe mogen bcrïiefen Dcfojge/ aï^ ib foo groote 
! oirfaïic facg ban bie te gebben / met al bat / ïfcere foo 
jbibbe tg foo feere alp mp mogeïgg i£ utoe Ifêajefïeit/ 
batfpbeïafïebat menmp tn ’t lange abbertecre ban 

j gaer gefontgeit / toant be geene bie be felfbe foo feere 
begeert / en ban noobe geeft / en gan gem niet tc 

I toeben fïcïïen met een engel tgbtnge ban u genefen. 
<6obt toiï bie utoe iBajcfïcit bctïeenen / geltjfi een 
t'egelgg ban boette geeft / maer onber al iït feer fon* 
Derïinge. 3jg bertoaegte Cuncga met foo grootec 
begeerten / bat iïi mp feiben niet en ban laten bun* 
hen bat gp gier begoojt tc bomen, ^nfen Hcere bie 
totlgemmet ïiebe gier toeber toengtn / cnmetbetg* 
Dingen bacr tg geut om bibbe. ^limen. 

Van uwer Majefteit de alder-ootmoedigftè dienaer 
Don J uan d’Auftria. 

Aen de S. C. K. Majefteit van den Konink 
onfen Heere. 

S. C. K. Majefteit. 

|1Ü gebbe utoe iBajcfïcit laten toeten ben 27. ban Brievcs 
Aber boo^leben tnaent beur Jfranctfeo Santiago /Yfn 
bie ban gtér rct^be na tantes/ ban ben fïaet baer in aen°3ene 
bat befalten ban gcrtoaert£-ober tot nu toe toarén.Konink 
<De£ anber bacgjS gebbe tït gefonbert get bobbel ban va"dejt 
bien beur ^taliën, ^aer nacr geeft be Secretaris7' pn ‘ 
Cfcobcbo gaen al foegenbe be mibbeïen en manieren 
om te boïöocn be ©uitcrS en ïineegten bie noeg te 
betalen toaren / ctt foo get crrbgt ban utoe «ïjDajefïeit 
foo bcjre gegomen \$J en ’tgoct ban bc Ücoplicbcn 
met De toeïg tc ganbclen toaS / foo feere ten cinbe / 
foo beur get <Dccreet /vaïS beur beaïteratienban ben 

geeft getoeefï / toant iït bentinne en acgtë gem feere /! Hanbe / bacr iS feer groote ftoariggeit getoeefï om te 
ombat begaïben batgpfoo beeïjarengebtent geeft/ 
en footreffelgg / geïgg utoe iBajcfïcit baer af begoojt 
gc-infopncert te toefen / en bcrfïaen fal ban be geene 
bie gem geften gebben / en bat fijne petfoonc foo groo* 
ten bienfï geeft gebaen / foo ccrttfirccte ilt utocr JDa* 
jcfïeit bat een feer toonDerïgïie faïte iS ban ’t geene bat 
alle man fegt / ban be eerbaergeit en ©cïigie bie gp 

binbèn get geene bat meïi ptctenöcerbe. IDacr be 
groote neerfïiggeit geeft ten ïa’ctfïcn foo bede gebaen/ 
bat gp gemaegt geeft bc partpc bic utoe JlBajefïcit bc* 
beden fal bat menfte/ bftodge iSbclaetfïercmcbie 
bic men geeft gebonbefi in befrrtioobt / en be geene 
bic na tuyn opinie/ geen anber en foube gebonben 
gebben ban Cfcobcbo / toant men geeft fijn tooo?* 

altgbts geeft geobferbeert / get foube mogen gefegten ben geïoobc gegeben/ aïS eenen man bie goet en 
batgp uit pafften fcgjgben foube aen Utoe Jtëajefïett 1—** ‘ *** ^ 
met eenige toPgtit/ gcïgft gp aen mp gebaen geeft. 
31b bibbe utoe IBajefïett foo bpenbdgft ais mp mo* 
geïgg iS / bat ggp in befe faïte niet alïecne beur be 
bingcrS fict / maer gem toienbtfcgap en jonfïe be* 
togfet I en gen befegenbenbr 3gt geïgg gp foo feere 
beebimt geeft / toant ib fal bat nemen boo^ foo eigen/ 

toacracgttg iS/ en utoe iBafefïctt iUacg tod brrfc* 
ïtert 3gn / bat men begoöJt grooteïghS teaegten get 
geene bat gp geeft gtganöelt / gemerht ben fïaet baer 
in befe SBojfc gaer iS binbenbe/ en na Dat fp alle 
befegabigt en berfdjout 3gn. 3S ’t bat utoe B)a* 
jcfïeit fijn geïoobc toil toeber ïtrggen / en bat ’er ie* 
manbt iS bie gaer toil Dienen in be noobtfaïtelghge* 

Dcrt 
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beu Die Ijm hatr fouDett mogen p2cfenteeccu / ’t felfbe 
fïact in ttfnbcn non mus jBajcfïeit / DocnDe bolho? 
men ’t geene Dat men nu beeft getractecrt/ achter? 
boIgniDe mijne <0?Domiantie Die DefepofïiéD?agen? 
De/ en bibbe utoe .flBajefïeit foo fcerc alg mpmogclp 
ié I Dot Ijicc in geen faute en 3p / om bcé toillc Dat 
fijnen biebfï mg Dact toe bctbïuDt / toant inDien Dat 
’cx ccnigC ié / alïe ’t geene Dat oné Dact toe faï ban 
jioüöc 3ijn / fal oné gcb?ehen / en ih faï blijben foo 
matlitclooé om te helpen en bpfïaen Den feïfDcn 
Dienfï / Dat ’ct niet goeté af te ïjoopen en fal gijn. 
Utoe XDajcfïeit behoort toel te obertoegen / Dat Ijaee 
fcec grootelpé aen gelegen ié te genieten Defc oiefafte 
om toeDct te fmjgen fijn gcloobe/ gemerkt Dat ’et Ijaee 
foo bed is acngelegcn ’t felfbe tocDcc te hebben / en 
lé ’t Dat fp ’t tocrïtcfl / foo en fal Dat niet allecuc gdjeeï 
iictlorc» blijben/ macr faï ecu oitfahe #1 Dat De fbïDa? 
tnibmDciibcljcn feïbcn bebjogen/ fulïen Ijen feïbcn be 
talen/ 't 5P toace 3? ’t bmDcn. Jtëaut fp 5P een boïïi 
bic ben geen fahc en fulïen ontficn.te Doen na ’t geene 
Dat fg boojgenomen hebben / en bc ontocDc Daee me? 
De Dat fp bertrefcfteri. <8>at utóe.jfëajefïeit aennierhe 
toateen fcljaöc cnohbïehfï Datljem jijnfal / in toat 
manieren bat ooh berga. 3[fc biDDe u ï^eece Deui* De 
ïicfoe «éoDté Datittoc Bïajcfïcit niet en eonfenteere 
noch mibbeï en gebe tot De fdjabe Dieljietuitmael) 
bomen / De todhe De mccfïe fal jrjn De booj alle fa? 
ben / Die nien fouDc mogen achten / en De ftoactfïc 
om te rciilcDiccren. 3©ant utoe IBajefïcit en Darf 
jfjaerhictberfchercn Dat Dstccn bolh ié om pemmet 
touotocn te laten betalen / toant Dat toarc gerditnt 
fcnöec fijnen tocett: en in geboefte te toefen ban Ijet 
genie Dat men gclocft heeft Dengccuen Die ban hier 
IBiffcl-toieben öjagen op Die liloninhrijlien / oft op 
3jtalicn / ban ’t geene Dat men pen-licDcn fdjnïDig 
ié ban haft-IicDcr gagien / Dat faï genoeg 5ijn om 
Ijcn-ïieDcn foo gram te maïtdi / Dat ’ct genoeg faï 
3ijn om büojté intfïnnig te toojDen. i€en anDeren 
foo fal ’t crernjjd fb cjuacé spn boo? alle anDcr Urijgé- 
ïieDcn / Dat fp fienbe Dat ih hen bcDicogcn hebbe / 
goeDe oirfahe fdlleh hebben om niemant meet te be? 
itoutocn. (Cot aïïcn Öcfcn fal ih bpboegen bat De 
ineefïenDeel ban De föuitcrie fStaïiacnfe ïïuitcré jijn/ 
De toclhc in toat 3LanDf Dat fp homen ban utoer .ïléa? 
jeftcit / mogen fecc bcfrfjaDigcn De herten ban utoe 
«©nDcrfatcn/ De toclhc nacr Dat fpqualijh te b?cDen 
3tjn/ enbeftoaert/ feet geerne fnllcn (joocert / al het 
gcciic Dat fal mogen Dienen tot cc bjpheit. <©e todhe 
na mijn opinie / tod te obctlcggm fïact. <De terne? 
Die fal toefen Dat De geene Dieilt feggebetadt mogen 
jjjn en boïDaen / op Dat fp geen oirfahe/ oft caufe 
en ïjfbbe om te Dcnlien ban hen te to:ehen. <©e todhe 
men niet en bdjoo?t luttel te achten tnité te feggen 
Dat bolh ié ban ïilcinDcc ftoffen geiriseftt/ gemerkt 
bat De cjepccicntic betoefm heeft Ijrctoacrté - ober / 
toat ecu bollibetmach Dat gepasfijtié/ footoiehem 
toil boegen na 51J11 gdieftc. ©aerom foo biDDe ih 
tocDcrohimc utoe jiBajcficrt Datfc toil bcbelcu/ Dat 
men om gecnDethauDcfafcc en late te boIDocn ’t geene 
Dat ïjiec gehanDdt en gcfïootcn ié / toant bchalben 
Dat ié / aïé iït gefciDt hebbe / fjet geene Dat boo^? 
toact ban nooDc ié tot haten Dienfl / foo faï iït 
Dit ontfangen acngacnDc mijn eigen boo: een fon? 
Dcclingc graeie. 3iit geDjage nip in aïé aen ’t geene 
Dat De ^cctctatiné ^fcobcDo fal feïmjbcn ach utoe 
jfl'iajefïcit. <Ön om Dat alle Defc penningen bcrbaen 
3hu niet ’t bolh ban €>o:loge / en om te betalen het 
toact-geïDtban buitfcljc tötiiteré cnttnechten Dieilt 
haDDc Doen betfeheteu / om Dcé toilïc men ooh fcïjuï? 
big ié Den ï^ertegbom ban Hutfinbo:g / De todhe 
geïeent hrrft tot öc bctaïingc ban De ïïiiitcré/ ban 
Den ^ngeïfchcn Die pcnfïom hebben / cnanDctinge? 
booten ban Den lanbcDiconbcrhouDcntocrDcnboo? 
fpijen en Dobbel fpijen / De toellte nu tec tijDt meet 
ban nooDc ^ijn / Dan fp oit toaren: onïtofïcn ban Ijd? 
mdijlicpoficn/ en om Dcno’Dinatié ban mijn en hui? 
fel De todheuitennaten groot ié/ om ’t groot gebult 
Dat’ct ié ban allen faftm/ en om alïe anDere fahen 
Die feet bede fnllcn 3011 ih Dit bcginfel A tottep todhe 

Byvoegfel van Authent. Stukken, 
niet en bonnen genoeg toefen De Dominien ban Dit 1577. 
patrimonium mité Dat foo fcerc bcttectt ié / bchal? 
ben ’t geene Dat iït ban Docnefalhebbcn tot ’t geene 
Dat fccteet ié- 3fn buegen Dat ’ct geen ttointig Duf? 
fent htoonen meer obetblcben 3511 / fonDet miDDel 
ban te mogen ïitijgcn ccnen Ueaï. Jioa biDDe ih utoe 
Hèajefïeit Dat fe mp toil Doen bcfo2gcn een goeDe fom? 
me en Dat met aïDcrhaeflcn / toaht ih boojfit Dat ih 
mp feïbcn fal binDen in grooten lafï en moeite / en 
pet 3P hoe het toil / ih berfchere utoe .ïiBajcfïeit Dat ih 
niet en faï failgectcn Den gecncti / Die hen op mijn 
tooojDt bettout hebben al fouöc ich hcn-llcDen moe* 
ten in hanben 0ebm mijn ^ighatute / om niet m 
gebjehe te toefen ban DebetblntenifTe ban Dien/ en Dat 
aïfoo bannooDeié tot Dienfï ban utoe Majcfïeit. 

3UcngaenDe ’t geene Dat noopenDe ié De reDuctie 
en tufïcban DcfcnïïahDc/ enhan ih utoe IBajefïrit 
niet fcheré betfeheten / noch Dat men ooh ban De 
Paié Die men gemaeht heeft / fal mogen ttehhen De 
bjucht/ Diemeh Daer af hoopte: toant Den pjmce 
ban Wrange berbolgt met grooter furiën hem fïeth 
temahcninl^ollanDt en EcdanDt. ^eïionmginne 
ban «ÖngdanDtrupcthem op / en atbeitfccromDat 
hp niet enfouDe acceptecren t geene Dat’ec gcacco:* 
Deert ié/ rnpjefcmeett ïjem tot Dien cinDe aïlehaéc 
niacht. ^emeefrcnDedban Den Eanöeiémct hem/ 
echige om De liefbe Die fp hem Djagcn / en D’anDere 
om Dat fp ban Dcfe beö2ogen 3511 gctocefï / in Dcrbuc* 
gen Datbphané onDer alïe Dit bolh. ^e geene Die be* 
gccren te genieten De graeie Die utoe B5ajefïeit hen- 
ïieDenDoet (Detodhe Den niinfïen ïjoep 3ijn) laten 
hen bunhrn Dat fp Die acecptecrcnDc/ Doen alle het 
geene Dat fp behooren/ bchalben Dat fp foo hleinen 
herte hebben/ Dat fp.gecn mcrhdhh betoijé baer af 
Doen cn fulïen / en afl toaert ooh Dat fp toilDen hen 
befïeboen/ foo falDcrgroote confufïe enttoifï onbec 
hen allen 3jjn/ fboljaefïaïé De ^paigniaerté fulïen 
uitten HanDe toefen / D’reneom mpte Doen ontfan* 
gen totten <l5oubernemente / en De anDere om Dat 
te beletten/ en om Dat (aïé ihgefdt hebbe) D’eetfïe 
geen herte en hebben. IPaert Dat D’anDer mp bafï na=» 
men / fp fouDcn Dan geheel Den moet berïicfen/ fon* 
Der Dat ’ec temanbt 3ijn fouDe Die hem fouDe Da2ren 
toeten. 3ih ben bafï oberDinhenDe Ijoe Dat ih mp fld* 
len faï op eenige feherber plaetfe Dan Defc ié/ Ban toaec 
Dat ih foubc mogen fnrneeren tot alle De fahen: toant 
b?p 3jjnDc/ in toat manieren Dat 'et 3p/ ih meme Dat ’er 
meenig faï toefen Die hen ten minden fulïen berhïa? 
ren te toefen boo? utoe Jlöajcfïeit / ié ’t Dat fp mp niet 
en beDjicgcn met Ijen-lieDer tooo2ben cn grïaet. ^aec 
hebt ghp ’t geene Daer ih nu ter tijDt mcDe befich ben / 
genenanberen Dienfï mp rcfïccrcnDe noch gcbjchcnbc/ 
Die men fouDe mogen Doen I om Dat ih fouDe mogen 
De herten toimtcn/ en Den Staten te betfïaengebm 
het geene Dat hen-ïicDen ban nooDc ié: macr ih hen 
tot nodj toe / Dat ’et nieten ié Dan in De toilDcrnif* 
fe te pjrDihcn. %i\ fal het fdfbe eontinueeren / cn 
utoe üfeajefïcit De toctc laten / ban het geene Dat’ct 
uit böïgcn faï. 

9|ft hebbe aïrebc gcfcïjjcbm aen utoe IBajefïeit / 
hoe gualph DatDe^uitfchen teb2fDen 5ijn/ en hoe 
fecre Dat th Duchtc Dat utoe JBajcfïeit op eenen bot 
fal berïicfen ’tgdoobc/ Dat fp ploeht te hebben on* 
Det Defc natie. 3jh fegge noch ’tfdbenuooh/ en Dat 
th Dit fïc fecrnahcnDc: toaht De Staten cn hebben 
niet gcDaen / noch en fulïen ooh met hcn-ïicDen iet 
Doen Dat hen foubc mogen te bate homen/ maerful? 
len hen fïen te Doen alle De fchaDe Die fp fulïen hom 
ncn. .ïlBct Dcfcn gact De ïactfïe b?ief Die fp mp ge? 
fch?cbcn hebben/ bp De todhe utoe JBajefïeit faï fïen 
ïjoe Dat fp ’t nemen / en ïjoe feere Dat te beDuchten 
fïact eenig groot ongebaï. UlengacnDe mijnen per* 
footte/ theutocct toat meer feggen tot ïieöcn Die hen 
niet meer cn laten beDjiegen met tooo2Dcn / ih gdoo? 
bc Dat goet faï 5tjn Dat utoe .fUajcfïcit fdjL2tjbe aen 
Defe Coronndé / betoonenDegrootc behenteniffe ban 
hcn-licDcr getroutoigljcit en Dienfï / hnt-heDen ber? 
feherenöc Dat fp hoer rrheninge macht hen te bc? 
febmhen / en Dat ooh Daer en-bobrn metten toerhe 
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te boette / toant ié ’t bat fp ïjicr uit befe landen treïu 
ften fooqnalijft tebjebcn/ aïé fpnW3ijn/ niet fonbec 
groote reden / utoc Jtëajefïeit macij geïooben datfc 
befe natie lal' berïiefen: <0p tocïftpjopoofï ift benna^ 
nen faï ’t geene dat ift meer ban nu gefrijjebenftebbe: 
«ZBat ben ^Ccct^-23i|lcfjop ban ïiueïen / bc ïfertoge 
ban 25jupnétoijft / enanöcrebie gebicntftcbbcn/ fecr 
qnaïijft te bieden jtjn / be toeïfte ié’t dat fp nietbctaeït 
en toerden/ men darfgeenrefteninge maften op ften- 
ïiedec b?ientfcftap / en ié ’t bat befe bie baer in bafï 5011 
getoeefï / en tot bienfï ban utoe jBajefïett ften bertreft* 
ften/ met reeft töeeebige ooifafte ban ïjemtebeftïagèn/ 
foo fuïïen aïïc befe landen bmcingeït 3jjn bande bpam 
beu/ utoe JÉajcfïcit obeeïegge bit/ en boo?fte op ftet 
geene bat mcefï ban noobc té tot fijnen bienfï. 

we <62abc ban IBanébeït ïjeeft mp gefeit bat ftp 
aen utoe IBajefieit fjeeft gefonben cenige fijn memo* 
rien / op be toeïfte ftp niet en tocet bat tot nu toe cent* 
ge tefoïntie genomen ïjeeft getoeefï / toacc in ftem 
bunftt/ bat men niet en boet na fijne bienfïen/ utoe 
Jfêajcfïeit tocet ïjoebanig die 3jjn/ en bat fp ftier gee# 
nen man en ïjeeft jtjité gcïijfte. 3!ft fegge indièndat 
reden ié/ bat men ftem re toeben ïjóudc/ baer-en-bo# 
ben foo té ’t ooft feec noodtfafteïijft. JBaerom dat ift 
«toe USajefïcit bibbe / nabien fp té befcftinftenbeben 
quaben / om bat fpniet arger en,foubcn5tjny bat fp 
bat ooft boen bengdeben/ ten einde dat fp mogen be^ 
tecsrjn/ ander fïn té foo fuïïen bie andee ften gïocieeren 
en eert beftagen ïjebben / ftende Oat.ftcn-ïicbccguaeY 
fteit ften pioffttelijft té: 3Bic anbet fnïïen ben moet ber^ 
ïiefen om ïjet contrarie / en anber fuïïen getroftften 
tooiden om te boïgen be opinie ban bie gene bie be ober* 
bant ïjebben tegen reeftt ert rebeit. <£n mitébien bat bit 
een poinct ié ban grootec confidcratien/ foo begeere ift / 
om bat iftfcftuïdigben tot bienfï ban utoe JBajefïett / 
bat men niet en toeigere ben genen bie ftet toeerbig 
jrjn/ ’tgenc dat gcgebentooidt ben genen bie toeer^ 
big fouben ?rjn tot een erempeï ban andere gefïraftte 
toerben / en bat be befcftenftinge bie men ftcn-ïieden faï 
boen/ ftojté gefcftjede/ acngefïen bat bic een banbe 
faften ié dieftaergcoata’fcftijnt te maften. 3tï0ué foo 
tobbe ift utoe IBajefïeit/ bat fpftacc terfront toiï refoï* 
becren met dcnboojfciben.$?abc/ cnmpbc toete ïa* 
ten ban ’tgene bat fc begeert bat men met ftem boe/ 
toant ift faï ’t in befen fcerfonberïingcontfangen ban 
utoe Ifèajefleit. ©e toeïfte/ ®c. 3^cn 7. banllpto/ 
IJ77- ; , ■ ; . "... - . 
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gift tobbe utoe utoer lïSajcfïcit foo feere aï^ïjaren 
bicnfl id eiffcftenbe / bat men bit boïtpcnge fooïjaefï 
aï^ mogeïijft id/ acngefïen bat bit ïicftaem geen artöer 
remebie en ïjeeft/ ban om af tefnrjben ’t gene bat aen 
’t feïfbe gequetfï i$l en bat moet nu tot befer tijt gebaen 
toojben/maftenbe be pjobifieibacrom bat ift op een nieu 
tobbe / toant inbien be feïfbe geftjeftenbe té / baer en 
faï niet ober einbe Jbïijben: baer-en-tuffcïjeni^groo' 
tcïnïté ban noobebat<ï5obtben tegentooo?bigen flaet 
toiï ïjeïpen. 

Aen den feer Magnifiken Heere, S*. Antonio Perez. 3 
Raedt van den Konink mijnen Heere, en fijn Se- 

. dretaris van State. 

Seer Magnifike Heere, 

r^^p ïjcftt feer toeï gebaen ^utoni ï3ere? / bat 
^SÖP mu be toete ïjcftt gebaen ban beftoemfïe ban 
ï5ob?tgo be ïa €uneïja / tertoijïe bat ift üefïcïj toaö 
om aen u te fcïjiijbcn: toant ïjoctocï bat na ben tijbt 
bie ïjp gcïjabt ïjeeft / men ootocelbe ’tgeenebat’eraf 
getoeefï i$l foo en ié bien toeg niet foo b?p ban befe 
bertj'fteïert bat men baa* boot niet en foube mogen toce? 
fen: gft bertoacftte ftem aïïe ure / en ïjoope aen 45obt 
bat ïjp ïjem faï beïjouben reife berïeencn. 

%}et toas toeï nooteïijft/ bat nacr be ptjne en geboe? 
ïen bie bc fïeftte ban fijn .ft)aicfïcit bu gebzocïjt ïjabbe 
be öetainge feer ïjaefïïjnïpegegebenïjabbe/ <$obtfp 
geïooft/ boojtoaer be eerfïetijbinge fonba bettoeebê 
foube feer ïaflig getoeefï ïjebben / oba ftommenbe bit 
fjuaet op ’t gene bat top ïjier ïijbenbe 3jjn. gft ben fea 
blijbe bat onfenlBeefïer te bjeben ïjeeft getoeefï ban ïjet 

geene bat ’er gebaen ié / at in^geftjften bc toieut/ maa 
mp berbftet fecrc bat top ban ben paité niet en pïuftften 
be b jucïjt bic men tjoopte. . . 

25p be biicbcn bie ift gefonben ïjebbe / febert ïjet ber- 
treftften ban itoOfigo be ïa Cuucfta / be toeïfte befen 
pofï ban be ïtoop-iicöcn nu ié bftugenbc / fnït gïjp ge^ 
fïen ïjebben en fïen toacr in bat ton oité ge-cmpïoieert 
ïjebben/ en in toat termen bat ton #1 / enïjoe feec 
nootïijft bat ié bat ’cr geen foute en '30 ban ‘t geene bat 
ift eiffcïje aengaenbc bc fïnarieen : 'toant bat ié ïjet 
Coïijéften baer mebe bat befe fïéfttc moet genefén toer^ 
ben/ in berbuegen bat ban noobcié bat begeenebie 
in ernfï begeeren bat fijne Jfèajcfïcit gebient fp beur 
mijn toeboen bat fï; ïjeiiuiterfïe befïc ïjier in boen fut 
ïen. gft ïjebbe mijn feïbcn gc-offert ennoeft faï ofc* 
ren tot be toiïïc ban fijne ,ïBajcfïeit tcrtoijlebatiftfaï 
fïen bat ift bie boende / ’t feïfbe niet en faï toefen Direct 
teïijft tegen fijnen bienfï. ^Dacrom fegge ift / bat 
ift foo ïange aïé ïjier pccijftcï faï toefen / oft fafte bie 
mijn tcgentooojbigfteit té eiffcïjenbe / niet en faï ge^ 
nieten beu oojïof bic ift begeert ïjebbe/ aïtoaer’tdat 
men mp bic confcntecrbe. .E^acr ’t feïfbe gepaffeect 
5ftnbe na bat ift faï boïbjocïjt ïjebben be faften / baer iq 
bat ift macïj boojbcringe boen / foo en ié gcenéfïné be# 
ïjooeïrjft / bat men mp bie foube toeignren. JBant foube 
meiï ban moeten boïgen ben ouden fïijï in’t<6oubers 
nement / en ’t geene bat bit bolft foube toiïïcn ïjebben / 
aïé met fonfc faï moeten gefcïjien/ befoctigïjeit ban 
een ©?ontoe/ ofbanecnftinbt faï ongcïijft beeï beter 
te paffe ftonlcn/ bande geene bie ift faï mogen gebuid 
ften/ toant nimmermeer en fuïïen fpïjen ban mubec^ 
feftertïjouben: ^n berbuegen foo ift fegge/ fpfuïïcit 
bcrfïaen bat fijne JBajcfïeitïjen-lieben in goeden ernfï 
bergeben ïjeeft / endatïjpfaïbergetcn ïjebben be mié> 
baden bie fp bebjeben ïjtbbeu / gemerftt bat fjn ïjen 
uiten oögen neemt een peefoone / baer op fp foo qua^ 
benbermoebengenomen ïjebben/ enïjpïjen-ïiebnifaï 
eenen anderen fcinben / baer fp geen eri fouben mogen 
op ïjebben, IDant geïtjft ïjcn-ïiêber mtébaet feec groot 
ié/ foo buhftt ïjen bat fijne iBajefïeit bat niet en faï 
ïaten ongefïraft/ en geïoobenfeftcrïrjft / bat ift befen 
bïirem faï toefen: 3£e perfiiafie ban ©rénge / en 
gcïartt befïigt ïjen-ïieben in befe opinie/ bieeenpaer* 
ïijft toaften omïjetmiébertroutoenenbe quaetïjeit te 
fiouben fïaenbe: ■ i 

^£ïbué téo toeï ïjier om / aïé om bat mijn conditie / 
noeïj mijn jonftïjeit niet en3jjn booj be ïebigïjeif ban 
bit OBoubcrnement / noep om te ïijben be geene bie 
men baer faï moeten berbjagen fondec pzofjjt/ foo ié 
ïjet feer ban noobc bat fijn jfëajcfïeit / inp ban ïjier 
treftfte: toant bat niet boende/ foo faï gebeuren bat 
ift in gebjeftc faÏ3jjnban aïïe ïjet geene baer ift mge; 
ïjouben ben/ en bat bit faï tocbetftcecen tot meerderen 
perijfteïc ban ïjet ban booren getoeefï ié: <^aeromme 
begeere ift ban u (ïjoetoel bat ift pier af niet en beïjoore 
te ttojijffeïen) bat gïjptoiïtbc mibbeïen tetoegebnm 
gen/ ten einde bat fijne IBajcfïeitmpbegracieboefoa 
gcïijftfonnig fïjnendienfï/ en bat be.ïBargtïié ïjier in 
aïïe be nccrfïigïjeit gebjuifte bie mogeïijft macïj 3ijn 
fonbertgbttcberïiefen/ entoiït mp aïïe beide geloben/ 
bat bp aïïe dien ift / aïé een bie gemerftt ïjebbe beïjm 
menren ban ïjectoaerté-obere/ nieten fagc bat bit ié 
ïjet geene bat reaïijft boen aï moet toefen / bat ift bit 
niet aïïeene baer af en foube feggen / maer niet cené 
toiïïcn op dinften; ter contracicn foo foube ift toeerbig 
5tjn een groot bertoijt / toaer’tbat ift met’er ïjanbc 
gecaeftt ïjebbenbe ’t geene bat ift fegge / en bat ift ïiete 
te boen / ’t geene bat ift boe. 

^lengefien ban bat top al te famen en aïïc geïtjft eeit 
toit ftebben om baer na te miftften/ foo ié beftooiïijft 
batmengeïoobe bc faften ban ftertoaeité-ober ben ge? 
nen bie ftiec tegentooojbig 3ftn / endatgftu baer boet 
bc bebboiten bie gftp fcïjuïOig 5ijttc boene/ <Daerom 
begeere ift toeberomme op u / op aïïe bic toientfeftapi 
bie ift op u macïj begercen / bat gftp toiït beneerfïigen / 
bat men ftier in toiï nemen fecr ftaefï be refoïntie ge^ 
ïijftfomiïg ’t geene bat iftbegea-e en bat men mpfeïn^ 
be’tbefcfteet/ toant aïé ift gefeit ïjebbe/ tftenfaïden 
oojïof niet gebniiftcn / bie men mpfatgeben ban aïé 
mgnen perfoone ftier geenfïnté en faï ban bocne 3ijn : 
en aïfoo toiïïenbe u toeïcertificecren/ batiftfoobejre 

(Y) mu 

157;. 



170 

i<77. nin Die getoeigect toojöt/ faïgcbtoongensijntebocn 
een fofte öie aüc man ftoffe faï geben ban hem te bet; 
toonöeren/ omniet te ballen inccnmeedicr ongebal. 
Hit ILoebni befen 7. ban 2lp?il / 15 7 7* 

- By der handt van fijne Hoogheit was gefchreven. 

" <Oobt 5b geïoeft bat men beeft t’famen op eenen 
tijbt getoeten befïelitemettetemebie/ noebtanpbet; 
macht m Condja met gcootec fojgbulöigïjtit: 43oöt 
gebr bat bP ïjaeft maclj homen / en mu tijbingen bjem 
gen / na bat ih ban boene bebhe/ en begecte ommn 
fdben te bjeben te fleïïen. ©oojtp aengaenbc ’t gene 
Dat ih u fdjzijbe / op’t gene Dat ih foo bjienbdijh ban 
H btgeertbebbe/ macht bat men tijbt tomne/ mits 
bint bat gcb?ehenbc befe tegentoooibïgc noobtfahdgh; 
heit (in bcbjclhc ih geenfinp en faï in gebjehe 5ön) 
ih niet anbet? en betfehere / ban ’t gene bat m feg; 
ge / nocb ,en han u ooh ban geen anbet fahe bet; 
feheren. 

Aen de S. C. R. Majefteit, van den Konink 
onien Heere. 

Byvoegfel.van Authent. Stukken, 
fcbjïfttjjeöen pïaetfe be&ben / baet be &paigttaettp 
nocb niet uit ben 3tanbc en 5tjn / tuat nabaljaiibt ge? 
beuren faï. ^é ’t bat befe fahe bn micahri moet gene* 
fen toerben/ bet toare tijbt/ inbien bat met banben 
en getoeït gebaen moet 5ijn / bat utue JBajcfldt in 
tijbtp befoigc ’t gene bat ’ec ban noobe té. ^engaenbe 
mijne perfbne / ih foube luttel tucdté mahen bat fp 
infjieïDen be pïaetfen ban ben baften 3lanbe / op be 
<£planben té ’t bat men moet letten / be tueïhe ih 
*tóaccbet boube ban bet feit ban «êngriant. ïBaren 
jie genomen foo tuace be anber ooh / en om bat te 
boen / ip genoeg een mtbbelbaet getneït. ^at utne 
JBajefleit niet en benhebat ih bit fegge om te boojüe* 
ten be fahe ban be ïfecrc 3£on fjan / bien ih bejte ach* 
terlate/ maetombat (foo ih lange gefeit bebbe) utue 
JBajefleit geen anbet temebie en heeft/ en ben tijbt 
bat heeft betoefen / en tot allen (lonben nocb meet 
bctmjfen. <Snfm X)eete / $c. Hit Sfltittoerpen ben 9. 
ban?Hp?il/ 1577. 

Vafifael en dienaer vari uwe Majefteit, Efcovedo. 

1 $77- 

S. C. R. M. 

Btievea 
van den 
Secretaris 
Efcovedo 
aen den 
Konink. 
van den 8. 

7 ft bebbe gcfïcn ’t gene bat utue Majefteit gefebje; 
1 ben beeft aen be i^eece^on ^an / na batfp getoc; 
ten beeft ’t gene bat men biet gebaen beeft / en fal 
toefen een Eicel banbebetgelbinge/ biebe begeerteen 
bet tocrh geabbjeffeett hebben: be een en b anbet ip 

Anrii geheel op tuege gefteït: baet toe ip ’t fubjcct fulhp/ 
™7y alp utue JBajefleit flet. Siengaenbe mijne petfoonc/ 

ih en toifl tuat meet feggen / ban bat be fufpicicn meet 
en meet groeien / beut be guabe maniere ban pjocc; 
beeten ban befen bolhe. tonshetg beeft mp op befen 
tijbt geabberteert bat ’ec nu eenen man gehomen ip 
bantoegenbenïjfectoge ban tCetfcljot/ be tueïhe hem 
gefeit beeft/ bat befe nacht be JJjince ban <0renge be 
tibiece faï ophomen/ en bat bP fijn boïh belaft beeft 
bat fp niet frijieten enfouben. “Stip nu bet ftttjgp-bolh 
faï uit ben jilanbe teehhen (inbien ih bat han boïbnm 
gen) faï men hïaeclijh fïen tuat be meininge ip ban 
befen bolhe. 3£>at utue JBajefleit bet quaetfle boube 
booj fehec. i€en minfien / fp tuiïïen be bjpbeit ban eon* 
fcicncie hebben / bacrom bat utue JBajefleit in tjjbtp 
toefïe/ in ’t gene bat in befétfahe faï moeten gebaen 
toerben / en bebeeïe bat men boïhome bet gene bat 
hiec metten ftoop-licbcn gebanbeït ip / tuant biet me- 
be faï ’t crebijt beginnen pet te beugen / fonbet bet 
tueïhe men niet en mach bocqtp bbjben ben bienfiban 
utne .aXajefïeit. ^hmeinebat ih niet luttel en bebbe 
gebaen / nabienihfonbecgelbt te hebben/ methcïijhe 
manietc gebonben hebbe / om uit befe llanben te boni 
betteehhen bet boïh ban oorloge. ,€ot bien einbe faï 
ilt binnen biet bagni ban biet betttehhen / en met mp 
ïeiben iSbomap fiefco / 3la5atup ^pinoïa / <©icgo 
©atbo / en fjetonimup Cutieï / op batfpmpfouben 
helpen. <0nfcn ISfeete betuate / <|c. Hit ^nttoeepen 
ben 8.ban?Cppï/ 1577. 

Vaflael en dienaer van uwe Majefteit, Efcovedo. 

Acn de S. C. R. Majefteit, van den Konink 
onfen Heere. 

S. C. R. M. 

lüevm I & metfte beeï quactp in be banbelinge en maniete 
v»n den * pan pjoccbcctcn ban bit boïh. ï^cttogc ban ^Cct 
IfcÓveTo* fc&ot toap giflet obecgebaren in Blaenbten / en gr 
aen den gaeninemban fijn ^oqpcn / gelegen bhe mijlen ban 
Konink, biet: bP té öc tibiete gepaffeett op eenige fdjepen ban 
awü9' hemmee ban €>tenge. 5Docnbptuebctquam/ bteft 

hem bic gebeeïe atmepe bic in bit ïtannad licht / bet- 
gefdfebapt: 5Dc 23ojg-gtabc ban <6ent tuap bp bem/ 
met be l|eete ban 25ctfdc / men beeft feeregefeboten 
in ’t öartnacrtp gacn en tuebetheeren / tnacc aen be 
ïtoopïiebcn / en gocöe 23oigetp ben - heöcn foo ge« 
floten hebben / bat fp brttrchhen tuiïïen / en befe Jbtaöt 
faï ben bpanbt gdebett tuoibcn/ naöien batfptDobt 
»p bedatenbe. 

'Stat utue USajefleit aenmethe/ ip’tbat befe bet; 

Deurluchtige Heer en , 
& meute bat u-ïiebennocb inbachtig ip ban’t gene Brieve» 
bat ihmet u-ïieben gebanbeït bebbe binnen Mectyi Y.an fiin? 

en/ enbenbortbieih u gegebenbebbe op ’t gene bat aen°den 
u-ïieben te boene ffont totbienfl ban fijne .ïBajefleit. Barocn 
€n Ijottuel bat ih niet en ttoijffeïe bat gbp-ïiebcn in Fl0nsb«g. 
gcbiehc foubt 3ijn / maet met be bootfinhigbeit en ftnFoKka“c'r 
bjoomigbeit batfuït tetetecutien fleïïen/ biegbu-lie^vinden ’ 
ben tot nocb toe gcbuuht hebt in’t gene bat u-ïieben 16. van ju- 

beeft beïafl getueefl ban fijne jHajcfleit. «fèocbtanpUus- 
3qnbe be fahe ban fuïhen bedange aïp fp ip / foo bebbe 
ih u-ïieben tnd tuiïïen feb^ijben befen tegentuoojöigen 
b?ief/ om u-ïieben te betmanen en te boengebenhen 
jet gene bat tup gebanbeït hebben / en aen u-ïieben te 
berfoehen en bebeden/ geïijh iït u oibonneere in ben 
name ban fijne iBajefieit/ bp befe / bat gïjp-ïieben 
tecflont/ en foo haefl aïp ’tmogeïjjh 3gn faï/ effect 
tueett/ entetetecutie fleït/ ’tgene bat tuffeben onp 
gctefoïbeett ip/ gemecht bat gfjp-ïieben bat boenbe/ 
fuïtboen ’tgene batgbP-Keben febuïbigsjjt te boene/ 
en baec-en-boben ooh ’tgene bat’ec bart noobe ip tot 
be bafehectbeit ban u-ïiebetpeefoonen en betalingen/ 
tuaet af be Staten u-ïiebet foehen te baoben: betoefc 
he/ mqn^eecen/ niet enbetaemt/ bat gbp-ïiebat/ 
nocb ih/ fouben gebogen / aengefien bat be meininge 
ban be IBajcfïeit / en ooh be mijne / noit anbetp en ip 
getoeefl / ban bat gbp-heben foubt ge-eert / betaeït / 
en gefabotifcett 5Ön* <©nfen fóeete betuate u-ïiebee 
^euducbtigfïc pafoonen geïijh gbp- ïieben begeat* 
Hit Jkatnen befen 16. ban ï^opmaent /1577» 

By der handt van fijnder Hoogheit was leger gefchre¬ 
ven ’t gene dat hier volgt. 

A/f Mn Xjcacn gbp-ïiebcn tueet aïtebe ’t gene batih 
xyxu-ïieben bdafl bebbe binnen JBccbdcn / ooh 
tueet gbp-ïieben bat beut ’t boldingen ban bien / gbp- 
ïieben boïöoet ’tgene baet gbp in gebouben 5tjt boo? 
ben bienfï ban fijne IBajcfleit: u-heben baa-en-ba* 
ben baa beut betfehaenbe u-ïieba ïeben en betdin^ 
gen. <3m bat be meininge tuap ban be Staten / u- 
Iieben bat aï te benemen/ foo moet ih u-ïieben bat ïa* 
ten toeten/ en u befchamen u-ïiebetcecfjt/ mpbaa 
fdbe in bienenbe met u-ïiebet bpfiant / en aïfoo top 
moeten nu onp feïben beïpen / en onba anba bien=* 
flen / fijne .fIBajefleit nocb befe Doen / aengefien bat 
bp be gene ip Die u-ïieben mort betalen en te bjeben 
fleïïen/ enihbe gene Die in fijnen naem baa af ben 
ïafl mort nemen. Heget ffont gefebjeben / tot u-ïiebec 
Dienfl Don Jan. 

De opfebrifte : 

Aen Doorluchtige Heeren , de Heeren de Baroen 
van Fronsberge , en Kaerle Fokker , Colon- 
nels van de Duitfche knechten voor den Konink 
mijnen Heere. 

Don 



1577* 

Tot de Hiflorie van P. Bor. 17£ 
gefloten en gdjaubeïtté. ©nöcrtcbcnt/ tot u-ïïebet 1577 
Dieilft Don Jan- Don Jan van Ooftenrijk Ridder van der Orden van 

den gulden Vliefe der Majefteit van den Konink van 
Spaignien , Gouverneur en Stadthouder Generael 
van de Nederlanden. 

"C Crfame / bjoomc / fect ïiebe en tod beminbe / 3Bp 
^ ton boojfeber ge - abberteert / bat ’cr geb?outocn 
tooibt een jjeiineïtjfe bcrflant of confpiratieom u-lie* 
ben te bedingen "binnen be ^tabt ban Huttoerpcn / 
cn foo.bejte a$ mogeïtjb i£ / om u-ïieben niet aïïcene 
teberoben ban u-ïieber beïjoitïijbe betalingen/ inaa* 
oöb ban ’tïcbcn: en bat öesgcïrjbS ben aenfïag foube 
toefen aïfoo 00b teïeben met öeanbceBcnbcïen/ bie 
in ^abant en cïöcrS ton. lengefien nu bat top ban 
toegen onfer ïaff / ooi» bat ton feïbe een gebooccn Doog^ 
buito 5ijn / en tot onfee natiën geheel geaffectionncert/ 
en fonba-ïingc totten genen bie foo boifianöiggccom 
tinueect Rebben in ben bienft ban fijne sfBajefieit / gc^ j 
ïjouben 5ijn te boo? bomen bcrgeïijbe faken. ^0 fenben 
topinaïbee ncerfïigïjcit brfe bier Dcnbcïcn tot u-ïieber 
ïjnïpe/ ten einbc bat gijp-ïieben te bctcefoubt mogen 
bertoadjtert ijet anbee fecoutS / be toeïbe ten ïangfien 
niet en faï bertoeben obeebe fe^bagen. U-lieber bib* 
benbe te toiïïen in banbe nemen bcfeonfegoebeaffecs 
tie tot n-ïicben/ cn u-ïieben boQjbctfebertïjouben bat 
gïjp-ïieben fuït te boïïen betaeït tooibcn ban u-ïiebee 
Itoubien bie foo toeïbetbientton* ©oojto / befebiec 
©enbeïen fuïïen aïïeenïijb liggen m be nieutoe §>tabt / 
tot bat be faken een toesnig fuïïen gereb?efféert 3ijn. 

toeïbe top u-ïieben niet en bebben toiïïen {jeïen om 
be jouflige affectie bic top u blagen, ^n be toeïbe be* 
ïjaïben bat faï bomen tót pzofrjt enboojbecïfeïféban 
be Jboïbatcn / boïüjodfjt faï tootocn onfe toiïïe engoet 
beïjagen. Ccgcbcn tot jjamen/ befen 16. ban %ih 
SUfiug / 1577. 

Onder was met fijnder Hoogheits eigen handt 
gefch reven: 

IBnn bu'cnben / ibgebtacgjs mnacn ’tgene bat u 
beba* üjebee fuïïen feggen it-ïscbcr CoronndS: geïooft 
bie cn bïtjft gcbueeenbe (gebjb gïjp-ïieben bdjoojt) 
in ben bienfï ban fijne JÈJajeftnt betoeïb öeïiioninb 
i$l toien gïjp-ïieben $ijt bienenbe/ en bie begene 15 
bie u-ïieben moet betaïen en boïboen/ en faï oobïjct 
feïfbe boen aïS u-ïitbee Ceneraeï en biient / en ,§oF 
baet geïijb gïjp-ïicbct 5ijt. Onbettebent Domjoan. 

De opfchrift was: 

Aen de Eerfame en vrome, on s Teer lieve en wel be- 

De opfchrifte was: 

Aen de Doorluchtige Heeren, de Heeren de Baroen 
van Fronsberge , en Kaerle Fokker , Colonnels 
van de Duitfche knechten voorden Konink mij¬ 
nen Heere. 

Deurluchtige Heeren, 

]ït bettoonbere nip fecre batik tot befceutentoebat 
1 ib befen bjief fcïjjijbe / ban u-ïieben geen bneben ont* 
fangen cn ïjebbe/ nocï) eenig aöbtj'S ban ’tgene bat 
gïjp-ïieben ïjebt gebaen in be crecunc ban’tgene bat 
ib u-ïieben beboïen ïjebbe. Cn om bej? toiïïe bat ibfeer 
groot berïangen faï bebben tot bat ib ’t toctc / foo biböe 
ib u-ïieben bat gïjpmptoiïtterfïont bacr afaöbeitce* 
ren / aï£ 00b ban a’nöer faben bie u-ïicöcn gebeurt toto 
ib cn faï 00b in geen gebreke ton be£geïijb£ te öocne» 
ïfet gene batihnu foube mogen feggen/ iSbat ibrnp 

fier morgen fonber eenig ïetfeï gcficït ïjebbe in bit 
afieeï/ om bes toiïïe bat ib berfiontbat’er pcrijhd 

toa£ inbien ib bat nieten bebe. Ónfenïjecrcbetoare 
u-ïieber <©eürïucïjtige perfonen na u-beber begeer^ 
ten* Uit ïjet ïtafieel ban karnen / ben x5. ban 
^Cugufïus 1 1577. (Dnbcitebcnt: tot u-ïïcber bienft 
Don juan. 

De opfchrifte was: 

Aen de Deurluchtige Heeren, mijn Heeren de Baroen 
van Fronsberg, en Kaerle Fokker, Coronnels van 
de Duitfche knechten voor den Konink mijnen 
Heere. 

Doorluchtige Heeren, 
F) Cfcn bag ïjebbe ib gc-abbertecrt getoecfïbanben 
^ goeben boo^tganb bic ons faben bebben ban bet*; 
toacrt^-ober / toaer af ib uittermaten fcere berbhjt 
getoeefïïjtbbc. 2Kb ben gifïcr gebomen in bit ülafïeeï / 
be toeïbe foö toeï geïegen tè / aïs gïjp-ïieben tocï fuït 
merben. ©eecneban ttocc/ bie gïjp-ïieben toect / ié 
giflcr ban ïjiec gegaen om te bergaberen fijnen ïjoop/ 
en te boen bomen Dectoamj? baer ï)p 3ijn moet: en be 
oubtfïe faï ban bage bertrebben / cii faï ïjem binöen op 
be geojbonneerbe pïaetfe. Snbcrbuegenbatbannoo- 
be ts bat gïjp-ïieben boo’fs baret/ be toeïbe ib u-ïics 
berbibbe/ gcenttoijffeïïjehbcnbe bat ïjet gene bat’er 
gdoeft i^ getoeefï niet faiïgïeeren faï. iDnfen Deere hes 
toare u-licber <Deurïucï}tige perfoonen na ïjen-ïiebec 
begeerte. Uit bit Dafïecï ban karnen ben 2 6. ban UJif 
gufeu^/ 1577- 

minde N. N. Kapiteinen , Bevels - lieden, en ge- 
meine Soldaten van de vier Vendelen die in ’t garni- 
foen liggen binnen de Stadt van Antwerpen , alle 
gelijk in ’t generale , en yegelijk van dien in het 
particulier. 

Deurluchtige Heeren. 

r Cronimuö beCurieïbomt u-ïieber fp;?chcn in mij# 
J ncnnaem/ gïjp-ïieben fuït ïjem in ïjet gene batïjp 
u-ïieber faï feggen ban mijnen toegen/ aïfuïben ere. 
Dijt engeïobegeben/ aï£mp feïbe: cn fuït boen geïijb 
ib u-ïieber betroutoe/ gemerkt bat gïjp-ïieben fïet ïjoe 
beeïe bat ’er aen gelegen ié / tot bicnfïc ban fijne d!Da? 
jefïeit cn toeïbaert ban ben lanbe. ©nfenDtcrcbe- 
toare u-ïieber ïDeurïucïjtige perfonen / geïijb gïjp-ïic? 
ber begeert. Uit karnen ben 2 3.3uïuD/1777- 

By der handt van fijne Hoogheit was 
gefch reven. 

3P& fenbe u toeberom jjieronima be Curie!/ om u- 
iieben particuïierïijba* te berbïaren ’t gene bat gï)P- 
ïieben ban ïjem fuït berfïacn. Cn nabicnbatbentecD 
ïinb aïree üitter ïjanbt getoojpen is / foo is uooütïnb 
bien op ben toeg te bf ingen om tocï te boen ïoopen. Cn 
bet gene bat in befen beeïe iS tmpojteerenbe / bat is be 
bojtöeit en neerfïigïjeit in b’ereeutie ban ’t gene bat ’er 

Onder was gefch reven met’er eigen handt van 
fijne Hoogheit. 

3ib beu tocï bïijbe bat ib berfïacn ïjebbe bat men 
bootts gact met pet gene bat’er gerefoïbcert iS: en 
bat toen mp be toctc ïate ban’t gene bat ober bie jfjbe 
orbaentootot: toant aengaenbc bat ban öefcr jijben / 
baet rn faï geen fautcjijii ban ’tgene bat’er gefloten 
cn gcïjanbeït iS. <0nbcitcbent / tot u-beber öicnfl 
Donjoan. 

De opfchrift was: 

Aen de Doorluchtige Heeren, de Heeren de Baroen 
van Fronsberge, en Kaerle Fokker, Colonnels van 
de Duitfche knechten voor fijne fvlajefteit. 

Deurluchtige Heere. 

t> Ü öc ïmeben bic ib ïjeben ontfangen fjchbe ban 
11 mijn Deere ban (Courïou / gifteren gefe|)jebeii / foo 
flen ib tocï batgïjp ïjem nodjuiet 01 ïjeöt geïebert bc 
mijne bie gïjp Ijab.t / toaer af ib bcrtoonbrit ben; en 
öaerom fdjjiji’e ib u bit tooötot / ubibbenbc/ bu aïfoo 
bejre ais gïjp bic nocï)nieten ïjebtgegeben/ batgïjp 
ïjem bie tcrfïonttoiïtgcbcn/ toant ïjet cm# geen tobt 
ïanger te bnben. (0nfen Deere betoare utoc 
ïucïjttgc perfone geïijb gïjp begeert. Uit bit üfafled ban 
jjamen / öeu27.ban‘0uïiup/ 1577. 

(Y) 2 On- 



ij2 Byvoegfel van Authent. Stukken, 
j J. Onder was met fijnder eigen handt gefchreven. 

ecncn bncf öie ib ontfangen ïjebbe ban mijn 
Becte ban koudon / ïjebbe ib magen bctfïaen Dat 
a'ï$ fjp mn Dien fcïj?eef / öie ban öcn ftaficcïc niet en 
haööen ontfangen’tbefcïjeet Dat ib tttot IBecïjden 
boa? ïjen-ïieöen gegcben ïjcbbe. XDact afib mp feete 
bcrtoouöerc/ gcmctbt öat gïjp tod tocet/ öat tb öaet 
op fïa. <0ebet ïjem tetfïont / ié ’t öat gijp ’t aïé noeïj 
met en ïjcbt geöacn: en öHcgt fo?ge m goeden enijt 
om t’ejeecuteeren en bolb?engen'tgeene öat ’er geeft 
getcacteeet getoeefï / fonöec te toacljten na öefen 
mienöt / toant ïjp fa! in tijöté bomen om ’t gene ban 
Dertoaetté-obet / en fcfjnjft mn altyté ban aïé. On* 
bet toaé gcfcïjieben tot u-ïieöec öienfï Don Jan. 

De opfchrifte was: 

Aen de Doorluchtige Heere Kaerle Fokker, Co- 

ronnei van de Duitfche knechten voor den Ko 
nink mijnen Heere. 

Deurluchtige Heere, 
*517• 

Deurluchtige Heer en , 
I ït ïjebbe ïjeöenontfangen u-ïieöeebbef/ ban Date 
-1 ban gifïetcn / en ié toaeracïjtig öat ib bctfïaen 
benöc banbjienté tocge/ öat mijne pcrfone niet tod 
en toaé bctfcbert in öefc ^>taöt / en öat et perjjbeï 
toaé / foo bcjtc aïé iit mp niet tetfïont en falbectöe / 
mp ïjeeft beïjoidtjh geöodjt öat ib mp fouöc bettteb? 
bcnopöitéafïecl/ om öe inconbenienten te fcïjou* 
toen. €n öat ib u-ïieöen niet en [jebbe ’tfdföe ban te 
booten beraöbcrteett / tjeeft getoeefï om öat öe occafïc 
öat niet en beeft geöoogt: toacrom öat gïjp-ïieöcn 
geen oiefabe en fjebt om it-ïieöcn te beblagcn ban öat 
ib mp niet en fouöc op u-ïieöcn bettoutoen / tod bic* 
tenöc öat ib ’t tod öoen macïj in fabelt ban meetöet 
becïanb / aïé op ïicöcn öie fijne IBajefïeit foo tod ge* 
Dient ïjebben / en ben feet bbjöcöat inöefe ^taötöc 
nifïciéöicgbp-ïieöenmpfcljjtjft/ n-ïieöen biööcnöe 
öatgf)P ïieöcn toilt öoen’tbcfïc ban u-ïicöct 3tjöen/ 
öat öe fabc onöetljouöcn en gcbojöctt toetöe / gtootc 
fo.jge öjagenöe boo: öe betoaetmffe en betfebertïjeit 
ban öie Jbtaöt: toant ib betfïa öat ’cr becï boïbé bim 
ncn is ban öe $?mce banOrengc/ en ’t fouöc tno* 
gen 3tjn öat’tfdföe toate met eenigen aenfïag coti 
ttatic öcn öienfï ban fijne IBajefïeit/ öe todbactt ban 
öe boo?fciöc ^taöt/en tufïc en toeöe ban öcn 3lanöe. 

IBet öefc gaen öe bjieben öie gïjp-ïieöcn begcett 
aen öe ilBagifïraet ban öie j§>taöt / aengacnöe öe 
jfjuïpc ban öe öutfenc btoonen/ gïjp-ïieöcn fuït mp 
De toctc Haten ban ’tgeene öat’ct faï af geöacn too?* 
öcn. 3b fenöc oob De anöet bjieben öie ghn-ïieöcn 
begeert aen ’t boïb öat tot IBoï en 23?eöa ig. Oïjp- 
ïicöen fuït fien maïbanöet te aecommoöeeten / èn 
öat fp niet en mutincercu / naöien fp fien toat een 
inepnbenient öat 5ijn fonöe. 

3Jb en fcnöe öe opent ö?icbcn niet bic öe Ifeete 
ïlaetïe foebet bcgeerenöe igf om öat nu geen tijöt 
en ié ïjem ban öaet te abfentcetcn : men faï ïjem öie 
geben aïé ’t tijöt faï stjn. 31b en ïjebbe n-ïieöen nu tet 
tijöt niet anöecé te fdjjijben/ ban u ïicöcn te bcïafïen/ 
geïijb tb öoen bp öefc / öat gïjp-ïicöcn it feïbcn rcgit^ 
ïecct acïjtcrboïgcnöc’tgeene öat tb u-ïicöct beboïen 
ïjebbe / en öat gïjp-ïtcöcn mp ïaet toeten öe fabett öie 
tt-ïicöcn fuïïett obet bonten. Onfcn ïjcctc betoare 
tt-ïicöct <i>euLlüd)tigc petfoonen geïijb gïju-ïicöct 
begeeft. Uithamen öcn 27. banSuïiné 1577. 

Leger was met fijnder Hoogheits eigen handt 
gefchreven. 

3Lact nipaïtijté öctoctcban ’tgeene öat n-ïieöcn 
faï obet bomen / en faï öcégdtjbé öoen ban mijnent 
toegen: tcncinöc öat men bp gebiebc ban fulhé niet 
te toeten / niet en balïe in eenigc ongcbaïïcn toton- 
öienfï ban fijne jtöajefïeit / en fcbaöe ban öcn Jlanöc. 
<£)nöcr toajS gefc!]i?ebcn/tat u ïicöct öienfï Don Juan. 

He opfchrift was: 

Aen de Doorluchtige Heeren, de Heeren de Baroen 
vanFronsbefge, en Kaerle Fokker, Coronnels 
Van de Duitfche knechten voor fijne Majefteir. 

t ït ïjebbe öefen na noene / ontfangen «toen toicf 
1 gtfïet gefdjjeben / en ben uitetmaten feete bctbïijt 
öat mijn fjeecc ban Coucïan foo feete gctefoïbcett ig 
om u bpfïant te öoen in aïïe en iegdtjbe nooötïijbe 
faben. Cn tngcbaïïc öat aïfoo ié / foo ïjebbe tb een 
groot en bafï bettoutoen / öat niet tegenfïacnöe öat 
<£ïjampaignp attenteert ’t geene öat gïjp mp fegt / 
öatïjpïuttd 'faï ptofitecten. <Beg niet tegenfïacnöe 
foo moet men feete tod toefien / en ö’ooge in ’t 5ciï 
ïjebben / ten einöe öat op cenen tijöt ban öe anöet 
möc öaet niet in en bomen ’tboïb ban öeti ©tince 
ban <0renge. 

OBÏjp-licöen ïjebt aïtee ge-aöbetteert getoeefï öat öe 
45?abc ban .ïiBegcu bp fijn boïb ïjeeft getoeefï: en 
öaet en ié niet om quact bettoutoen ban ïjen-ïteöen 
te ïjebben / toant fp sjjn boo: febet op mijn 3tjöc: en 
ïjp faï fonöet fautc met ïjen-ïteöen bomen. 3é ’t öat 
ïjp te ïange acïjtct bïtjft / gïjp fuït ïjem mogen met 
4jacfïe öe toete ïaten / ten einöe ïjp ïjem te meet bacfïe. 
Cen anöetenfoobcnib oobbetfebett ban’tboïb öat 
getoeefï tyeft onöet iBatio Catöuini: cnöe öe £>es 
etetatié ban öe booifeiöe <D:abe faï betttebben/ en 
tetfïont bomen / aïé ’t tijöt faï 3tjn. 3£c bopie ban 
ben tsjicf öie öe Staten aen öefe Jrtaöt gefcïj?eben 
ïjebben en ié noeïj niet gebomen / ib öinbe öat fe moet 
3ijn geïijb Diefp gcfcljjcbcn ïjebben aenanöcte 
ben. ^at men tetfïont öitbïaubcn of buefbengebe 
aen mijn ijeete ban tCourion. 0nfen iheetc betoare 
utoen ^eurïucïjtigen pafoone/ <|c. Onöettcbenttot 
n-ïieöct öienfï Don Juan. 

De opfchrift was: 

Aen dc Deurluchtige Heere, de Heeren Kaerle 
Fokker, Coronnel van de Duitfche knechten 
voor fijne Majefteit. 

Don Jan van Ooftenrijk Ridder van der Orden van 
den Konink, Stadthouder, Gouverneur en Kapitien 
Generael in de Nederlanden. 

C <£ct ïiebe en tod bcmmöe/ gïjp-ïieöcn fuït ben Bri?vea 
0 fïaen bent mijnïfeere ban ^ietgeé / en oné b?ie# HooSdt 
ben öie ïjpu-ïieöetïebeten faï / öe confpitatie öie w aen dé 
gen oné opgefïeït ié / oob öcn fïact toact in öat öe Mark- 
faben ïjaet bmöen / ’t bettoutoen öat top op u-ïicöen Amman, 
ïjebben / en ö’occafïe öie ïjaet picfcntcert om u-ïicöet B orgmee- 

natuetïijb J^iincete toonen toat ïicfbe öat gïjp ïjem fter>Sche- 
öiaegt/ en (joe goeöe en getroutoe ©affaïen öat ïjp dieviVdk 

ïjeeft in fijn ^taöt ban ^Inttoctpen. Cnfoo öaet- Magiftract 

cn-tuffeïjen tod tegen onfen öanb / feete ban nooöevan Ant' 
ié tot öienfïe ban fijne IBajefïeit / öat öe biet Benöe* werpen‘ 
ïen ban Itojncïié ban ^inöcn in öe ^taöt bomen / en 
ïjen öaet ïógeeten in öe nieutoe Jjtaöt/ om oft öe 
tioo2fcïöc ïfecte ban B^cg^ noeïj niet gebomen en 
toate/ foo ïjebbentop u-ïicöcnöaetaftocïtoiïïcnaö* 
bcrtcctcn bp öefc / öie ïiactïc jobber u-ïieöcn ïebeten 
faï: Ll-ücöcn toeï ctpiefTcïijb bebeeïcnöc öat gïjp öie 
bicödijb outfangt / öc ^o?geréfïiIïcïjouöcnöe/ op 
öat fp in geen alteratie en bomen / gcmetbtöattop 
bcötoongcn 5tjn bit mi te öoen om ïjcn-ïicöeh te be* 
Ijoeöcn boo? meetöet ongebaï. €n men faï metfjen- 
ïicöen goeöe gemeinfdjap moeten ïjouöcn / gcïpb oob 
metten a3anufocn öat nu öaet ié / öocnöe ban utoent 
toegen aïïe öebboit öie mogcïijb ié / ten einöe öat 
öe Jstaöt fijne JlBajcfïcit aïïe öe gcttoutoigïjejt be* 
tDtjfc öie fp ïjem fcljulöjg ié / öe todbe top feete op u- 
ïicöen bcgccccn. iBcttcn boitfïcn öat gïjp-bcöcn u 
alïct’famcn betoont in öefe occafïc fuïbé aïé gïjp-ïie* 
öcn beïjoo?t / en geïijb gïjp-bcöcn aïtijté öebt geöacn/ 
en na t bettoutoen öat top öaet af ïjebben. lï ïieöen 
bctfebctcnöeöat fijne IBajefïeit en top in fijnen naein 
öat fuïlcn op fijnen tijöt met fuïben Danbbaerïjejt 
bcrgclöen / öat gïjp-beöcn fuït tcöen ïjebben om oné 
öaet af te prjfen. ïficc meöe feet ïiebe en tod be* 
minöe. Onfen ïfectc toil u betoaten. Onöette* 
bent Jehan, 

I On- 



Tot de Hiflorie van ï\ Bor. 

*577- 
Onder was met fijncter Hoogheits eigen handt 

gefch reven. 

fÜTot u-ïieber eigen toeïbaert en meerdere bctfebes 
ringe / ïjeböe ib bebooïen cn ïafï gegebcn bat in De 
^>tadt foube bomen ïjet boïb bat gijp loorcn fuït ban 
ftaerïe jpobber / u-ïieben btöbenbc bat gijp bic toiït 
ontfangen cn accommobcerm / ombieëtotlïebatbe 
halbaten acngacnbe fjen-ïieöer perfoone / fuïïen in 
jTuïficc boegen Teben / bat gïjp-ïieben geen teben ert 
fuït Rebben om u-ïteben ban ïjact te bébïagen / taant 
tb ïjebt (jen- ïteben toeï fcïjcrp beboïeh en beïafl/ en 
beïafle u-Iiebeh fjet anbet bp befén. 

Op den rugge flönt gefchreven. 

Aen önfe feer lieve en wel beminde de Mark-grave, 
Amman, Borge’meefters, Schepenenen die van 
der Magiftraet. Binnen Antwerpen. 

Doorluchtige Heeren , 
I ft ïjebbe defen bag op ben noene u-ïïeöer fyitf ont# 
1 fangen gifleren gefdjteben / bp be toeïbe ib bcrflae.n 
ïjebbe ’t geene bat gljn-ïiedc» beur be feïfde mp ïaêt 
tacten/ aïë oob’tgeène begrepen t'ë in ben patttcu? 
ïteten blief ban ben ftoïond jobber. 3 b bedattbe n- 
ïieben fécre ban be fojge bie gïjp lieben bjaegt / en ooft 
geïoeft boojtacn te d?agen tot bienfi ban fijne jiftajes 
flcit. Cn mibtë bat ib berfla be groote alteratie bie 
baer bomen foube / beur be inboiUflé ban ’t boïb ban 
Comclië ban Ctnben / foo ïjebbe ib mp beöadjt bat 
{jet nu tertgdt beter faïjijn / batfp bommen ïogees 
ren in fuïben ^oip / atë gïjn-ïtebcn ïjen fuït ojbom 
nceren en totjfen. 3b fdjnjft oobaïfoo aen ïjen-ïies 
ben/ en batfp {jen baerfouben flerb maben/ en be 
^>tabt te rugge nemen/ cnmcnfaïïjen-ïtcbcnmoes 
ten berbïarcn batfp in tijdtë baer af fuïïen bctocte 
ïjebben / ib fegge ban ïjet boojfcide 3Do;p. Cn om 
bat ib berfia bat ’ct Regiment ban Cïjampagup ïjcift 
op ben toeg gefïclt ïjeeft/ dacrïangë bat fp bómen 
fouben / foo jfdjjgbe ib ïjen-ïteben oob / oft gebeurde 
bat fp bp abontuerebepaffagie gefloten bonben oft 
ingenomen / cn bat fp ’t niet berfebert en fouben 
mogen boen / bat fp ïjen fouben boegen metten long* 
flen bjoebcr/öc toeïbe bottë op bie 5tjbe faljijn. Cn 
op bat et gemeine boïb foube gerufi toefen / foo faï 
ib op een nicuto aen {jennen JBagifiraet fcöjrjben/ 
ïjen - ïieber berfeberenbe ban mijn goede meininge / 
met bebeï en ordonnantie bat fp geen goet noeïj ïjuië- 
raet en ïaten tutter „titaöt gaen / aengefïen bat 'er 
geen ffoffeen i£ taaeromme ƒ en bat be 23oigeré ïjen 
fullen mogen berfebert ïjouben / bat top niet cn fuF 
Jen gebogen bat ïjen cenigen oberlafl faï gcbaen toojs 
ben. (Cer geïtjben ban bien gïjp-ïieben fuït oob moes 
ten ban utoer jijden bp goebe mibdeïenbeïetten/ bat 
’cr geen goeben nitgeboert en toerben. Ctafen lUcere 
betoare u-ïieber 3£curïudjtige perfoonengeïijbgïjp- 
ïiebenbegeert. Hit bit ftafïeeï ban j&amcn ben 30. 
giulrj/ 157*7 

Onder was gefchreven met'er handt van fijne 
Hoogheit. 

ï^oubt goebe cojecfponbcnttc metten jongïjflcn 
b?ienbt / toant inbien ïjet noöbt ig / ib faï u ben oubt? 
flen fenben. ©aer-cn-tulTeïjen 5ijt fotgbUïöig op ti- 
ïteber fjoebe / en lact nip bibtoiïr» tijomgc Rebben ban 
u-ïieben/ en ban ïjet ontfangen ban aïïe mijn fcie# 
ben. fCotutoenbienfi/ Donju°. 

De opfchrift voos: 

Aen de Doorluchtige Heeren, mijn Heeren de.Ba- 
roen Fronsberge, en KaerleFokker, Colqnnels 
van de Duitfche knechten vborfijne Majefteit. 

Doorluchtige Heeren , 
van'fJne T ben bttcf ban ben Coïonneï ftacrïe Jfob= 
Hoogheit, 1 ber / gifïcr gefcïjjeben ontfangen / en ib falacn tjet 
aen de Hegimcnt ban Cïjampagnp fcljnjben bat fp ban baer 
ven co-16' berbuifen / maer Cabt toecttoatfli boen fullen. ^b 
lonnels fcljnjbe aen ben IBagiflraet bat fp fouben geruft 5911 / 
van den m |,m pccfebcrt {jouben / gemerbt bat ib niet en faï 
umZI/' confenteercn bat Dm-ïieben eenig ongeïpb gcbaen 
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toojbe. Cn baerom ïjcft&c ib gerefoïbert bat 3tboïb 1 f 77= 
ban Comeïióban Cinöe niet cn faï in be fladt bomen/ 
geïijb ib u-ïïeben ban gifler be toete gebaen Dabbe. 3jb 
ïjehhe ober ttoec bagen mibbcï gefonben aen mtjii 
üecte ban Courïon om gcïOt te brijgen / om fijn 
boïb beïjuïpig té toefen / toacr by bat men foube mo? 
gen regaerbe fléïïeu m ïjetpccijficïen bangier bat gijp- 
beben mp boot óogen ïegt. ^en b:ient faï feer ïjaefl 
bertrebben/ en faï aïïe neerfligpeit boen bic mogcïijb 
i^ om feet ïjaefl baer te toefen. <©nfen l^cerc betoare 
u-ïieber ^dojïucljttge perfoonen nautoer begeerte. 
Hitcn ftafleeïébatu^amen ben 31.ban Siuïitto 1577. 
H-ïiedctbpefban beu 28. gebomen/ opb^toeïbe 
niet meerenbaïttefeggen/ ban bat men faï fcïjtijs 
ben na 25ergcn pet geene bat be Coïonneï Jfobber 
begeert. #nöcr flontgefcpicbcn/ tot utoen bienfi/ 
Don Juan. 

De opfchrift wos: 

Aen de Doorluchtige Heeren , mijn Heeren de Ba- 
roen van Fronsberg, en Kaerle Fokker, Colonnels 
van de Duitfche knechten voor fijne Majefteit. 

Mijn Heere, 

T} Cfe faï bienen om utoc ÏJoogïjcit te abberteeren Brief vaii 

bat on^,^oïbaten Dier foo feereontflcïtsijn/ bat Jj'ou','s de 
ib ban ure tot ure bertoacïjte bat fp mp fuïïen metten Heeré van 

{jaïfe grijpen. Cnbe en i^ in mijnbel* macïjt niet bat Tourlon, 

ib pier een cnbcï J>oïbaet foube mogen inbpngcn / ^ 
toant inbien ib baer afeenigc martiere maebte fp fou^ van°len 

ben mp ongettogfeït om ben ïjaïó gingen/ enöebc eerften 

ftapiteinen oob/ banbctocïbeib nieten pebbe toiF^Oosft’ 
ïcn ïaten utoc l^oogpeit te abberteeren. 

<Dit t’ö aï fpjuitcnöe uit feberc gerudjten ban cents 
ge bjieben bie men fegt bat afgctooipcn 3tjn ges 
toeeflop be ï|epebau SDourbeauj: / onbertebent bp 
utoe ï|oqgpcit en Cfcobebo / en oob uit bat utoe 
ffoogljeitïjen-ïiebcn ontboden ïjeeft batfp fouben be 
bier ©enbeïen ban bic ban Ctnben in be ^tabt ïaten 
bomen/ detoeïbe pen-ïiebenfot^ aïtcrecrenöe/ bat 
tb. anberO niet en bertoacïjte ban bic ure. 31b berfes 
beremp toeï/ t^.’t batfpbopie pebben ban be boo?s 
feibe bjieben / batfp mp niet fojtfen fuïïen boen boen/ 
pet geene bat tb niet en foube totïïcn. ?ïlïïcbeïioop- 
ïieben 3tjn tlitcr Jïtabt getrobben / pet fê een feer 
bccrlijbefabcteficnbefc beroerte bie in be ^tabt t^. 
31b ïjebbe aen ben JlBagifïtact gefonben om bat fp 
on£ foube floffecren ban ÏDÏ-tocïjt mibto bat top ges 
ïjecï ottbcrfien 3gn. ï|et boïb ban mijn lieerc ban 
Cpampagnp cottopeeren aïïencén be bier ©enbeleu 
ban Die ban Cinbcn. 

üe vEDïurfcïjc gjn eenöbeeï^ cogabc ban ber out# 
fleïïiuge ban be ^oïbaten / be toeïbc mtbtjf bat fp 
fagen bat fp met nip goebe cojrcfponbcntie ïjaö# 
ben / ïjen berbojbert pebben te feggen / bat fp met 
GitéceOt gcbaen pabben/ en bat fp/ top met ïjen- 
ïieden 3tjnbe / be 25ojger^ fouben ben J>pecï- 
mdn boeit üctaïcn / met meer attber ïjaagmocDige 
tooQjbeu. 

^en toeg i^ mp benomen om met ïjen-ïieben tc 
ïjouben groote eojrcfponbenttc / be maent bie utoe 
ïOoogïjcit beboïen ïjeeft tc betaïen / ië geïebert. 

3Eang^ eenen anderen toeg ïjebbe tb utoe J^oog# 
ïjett abbij^ gefonben / tb en biest niet of bie mijn 
bjieben ontfangen ïjeeft. 

l>!er Uicbc / mijn ï}ecrc / foo bibbe tb Cobt bat 
{SP utoe l^oogïieit bericcnc een goet en ïang gefonöt 
ïeben. Httcn ftafrceïc ban ^nttoerpen/ öefen eers 
flen ban 3ïugufïuë/1577- 3»Daefle. 

Htoc ^oogïjeit maclj toeï berfebert jtjn / bat be 
aitetatie nïet en ië fpmttcnbc uit be Oetabngc / maer 
bettr bat fp bérfiaen ïjebben / ïjoe bat be Staten aen 
öefe ^»tabt gefonben {jebben ttolutig buifent guï# 
ben^/ om tc betalen’t geene Dat men befcDenbeïm 
fcïjuïbtg / be toeïb febert b’ecrflc een oojfabe të ban 
bemeeflcaïteratié. Dan titoer ÏJoogSjcit ootmocDig 
DteiiaCC / Louys de Blois. 

Op den rugge ftont gefchreven 
Aen Jijne Hoogheit. 

( Y) 3 Door« 
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1 ?77- Doorluchtige Heere, 
- c i ït fte bbc berfïacn uit tónen ïm'efban ben btjföen ban 

inne van Defet maent / ïjetbertreftften ban u boïft tutter ^>taöt 
Hoogheir ban Hnttücrpcn / toaer af ïjicr ban tc boren partiot* 
atn Kaciicjt^ tijbingen maren. 5ift ftebbe öaer aifuïnen beröjiet 
Fokk!rn o in gchaöt / aïé be reben ié ciffdjenbe / cn aïé men md 
van oogft. ïian geöinftcn / nadien bat ïjicr uit geboïgt «jMootner* 
iw- ftdijften acïjtcröccï tor bienfï ban fijne iBajeftcit. 

b'oc'ytans ïjebbe ift ten anberen bcrbïtjt gemeefï boen 
ift ftooröeöat gïjn ’t ïeben ontöiagni cn gcfaïbccit Ijcot/ 
om ö’cfïime bic th ïjebbe ban umen perfoone. <Bc ifcere 
faï gdieben ons op eenen anberen bag beteren bood* 
nanft tc gebcu / niet te min men moet ïjem ban allen 
ïoben en' önnften. jBpöuufttöat’et goct faïsijn bat 
ghn met ti boïft noch in De 5>taöt Wtjft tot bat gijn ban 
nip anber ojöinantic ïjebt/ en bat gijn baer- en- tuf* 
fcïjen fuït fïen ’t boïft te onöerijouDcn met bie befte mib* 
beien/ en boegen bie gijn f uit mogen beöinftcn. UDant 
om reaïïjft te fpieften cn dc gerechte maerïjeit te feggen/ 
lift binbemp int fonber eenig mibbeï ban geïbt tc mo? 
gen fcnöen. <£n ooft aïïjaböc ift’t/ bentijötiénorïj* 
tauó fulftë / Dat ift geen mibbeï cnflc om u bat te boen 
hebben. €nbacrom faï ’t ban noobe hjn bat gïjp öaer 
ufeïbcnbcïjcïpcttenbefren bat gijp moegt/ boenbebe 
Dopen ronbtomme be iètabt gelegen tameïtjft contri* 
bueecen / op bat öc &taöt foo bed te meer onbdafï 30: 
ii bctfcïiercnbc bat ift foo toef öaccorn / aïé om bat ift 
niet en ïjebbe macr mebe om u te bootflen ban u onöer* 
ftoubt/ meer bctöncté ïjebbe ban ift u fonbe bennen te 
bcrfïaen geben. .ïBact iït bcrmacïjtc botté ban aïé 
L-emcbie ban fijne JBajcfïeit op ’t gene bat ift baer ïjeb* 
be boen hertogen bp ben rèccretadé «Efcobebo. “Jh. 
bibbe ufecrljcrtdijft bat gijp / gcïijft ais gïjptotnocfj 
toe gcbaen ïjebt /en bermadjt tooide ban een perfou* 
nagie biefoofeertotten öicnfïcié ban fijne iBajefreit/ 
ïjet boïïi milt onöerïjouöcn en bïijben ïjouöcn ten befïen 
batgïjpmoegr/ fonber beranberinge te maften/ ten 
Pare bu mijn bebcï / mant ift faï be btieben bie gïjp be? 
geert / aen be MM frinöen/ op bat gftpmoegtgc* 
obebicert en gcacïjt 3ijn aïé betaemt. 0nfcn ïfcere bc* 
tnare urnen <^cuducï)tigen perfone na nme begeerte. 
Hit karnen ben 8.2Cugufn/ 1377. 

Na date. 

«Bft ïjebbe ontrent befe ^tabt boen ftomen n bijf 
Benöeïen / en feben ban een anber Hcgiment/ en mits 
öien bat fn geen ïjoofr cn Rebben/ cn bat be 23nroen 
ban jpronébcrg niet mdte paffe en ié/ foo moet gïjp 
terfïoiit Ijier ftomen / u ban öaer maftenöe foo ïjacfï 
aié ’t u faï mogeïyft 5ijn / om bp nip te ftomen/ ’t torïïie 
ift u bibbe/ en bat baer geen faute aen cn 50/ na bat 
gfjp öaer oiben gegeben cn gelaten fuït ïjebben bier 
ban noobe ié. OiPcrflont gefcljpbcu tot utuen öiui 
fïe/ Donjuan. 

De opfchrift van den voorfeiden brief was aldus: 

Aen den Doorluchtigen Heere, de Heere Kaerle 
Fokker, Colonnel van de Duitfcbe knechten voor 
fijne Majefteit. 

Me - Vrouwe, 
IU bibbe ume .ïBajefïcit tc milieu geïooben bat bie 
1 faften ban ftermaerté - ober mp gdaten ïjebben en 
noeft ïaten foo ïutteï bpïjcité I bat fp mu bpftané nnn 
mermeer en geboogrii te boen ’t gene bat ift feef begee^ 
re/ in berbuegen bat fbomd befefafte/ aïéooft bat ift 
niemant beguame gemeten en ftebbe / met luien bat ift 

rmne van fjajpe niogcn fdjiijbeii / be oitfafte ié getoeefï bat ift 
Aueufti. bat in foo lange niet cn ftcübc gcbaen. fDaer nu be oc 

cafle ftacr piefcntcercnDc ban be mebcrftomfïc ban 
ter iDarc in bit Bof ban ïprmacrté-cber / De meïfte nip 
bcrfeftrrt bat ïjp bcfcti bpeffaï leberen in Ijanbcn ban 
litue jBajeflnt/ foo luiï ift be fcïbc refteninge geben / foo 
fccre aïé mn mogcïfjft ié / ban ’t gene bat mp acngact/ 
bie niet ftoiinenöe genoeg bebanften/ ban bc eenparige 
jonfïen cn biïentfcftappen bic ift ontfange beur mibbeï 
ban fijn bpeben öc mdftc boortuacr fcer gcïrjftfoimig 
5ijn bet gene Dat mijnen pber/ ban tot mijnen bienfï 
teOefïcöcn mijn ïeben/ en aïïeïjct gene bat baer aen 

Byvoegfel van Authcnt. Stukken ] 
ftïeeft mcerbig ié- bibbe cDotit batïjp mp miïbic 
Deugt gunnen bat ift bat niette merften noeïj cené 
maci) bemijfen. Bn / Blc-Brauiuc / ift ben in ben 
fïaet bie De felfbc <Dore ntuer dBajcfïtit bjeber faï ba** 
ftïaren / gemerftt Dat öc faften ban fjcrmacrté - ober 
met öefe Staten in fuïftcn tetme 5ijü genomen / bat 
foo berre fft eai meinig gctccft ïjabbe om mijn perfoone 
te bcrfcucrni / be felföe bedoren fonbe gemrefï ïjebben/ 
tefamen öeHriigiccn onberbanigïjeit ban fijne JBa* 
fleit/ ’tmeïft bcojmaec ’tmcefïe qua et ié/ cn’tbcr* 
ïieé bat men onder aïïc anber min bcïjoóit te ïijöen. 
IBant in öec maerïjeit fp cn milïen ïjermaerté-obee 
noeïj beftennen ïjen-ïieber <6oDt/ noeïj ïjen-ïicba ito- 
ninft geïjoirfaem 5tjn gdijftfpbeïjooccn/ maci*3jjn in 
meeninge in aïïe faften bjpïjeitte ftebben / möcrbocs 
gen öat’et een öcidijftc fafte ié om fïen ïjoe batfpte 
mafte gaeu/ enbe onbefcïjacmtïjeben cnïjet ftïnu re* 
fpret öaer mebe fp fijne JBajefïeit betalen beCcnabni 
öieïjpïjen gcbaenïjeeft/ enmpbemoeiten/ onmeer* 
bigbeen enperijfteïen bic ift om bit boïft geïcDcn ïjeb* 
be. Hme IBajcfïeit macïj aen merften ftoc ïutteï bat 
gcbact ifjeefï cn noeïj profiteert ben quaöcn/ be Deugt 
bie men ïjm-ïicöen boet. ilBettcn ftodfïcn gefcit/ fp 
beminnen en 3tjn malöcr manieren gcïjoorfacm ben 
aï ber bccfteerfïen cn tjnrannigen Bctter cn locbrtfpan* 
nigfïe bse ter mereït ié / Demdfte i^ Die bcrmaïeöijbe 
$)rinceban ©renge/ èntercontrarien/ foaïjebbeiïfp 
reuen af-treft cn ont-eeren beu naem en’tbebd ban 
ïjcn-ïiebcr natuedijfte $?incc cnï^eere/ fonber 03oöt 
te biefcn / of refpect of fcïjacmtc ban be mcnfcïjen. 
Bodjtané ïjoemd bat tft nu fprefte in ’t generacïban 
ben mecfïenbeeï ban Dien / foo ^ijnöer fommigc feer mei 
gcrcfoïbeert om tc boen ’t gene bat fp feïjuïöig 5tjn / tot* 
ten öienfï ban oiifen ïf ecre cn ban fijne JBajcfïeit / bic 
mp booAuafr gefdfcïjap fjouöen aïé^ödmannen en 
Hibberé bangrootereeren. ,!Bct bic/ JBc-Bioume/ 
ïjebbe ift mp bertroftften opbitïiafïed/ baiimaccDat 
ift boe aïïe bébboiren bie mogclrjft jtjn / mp beïjeïpcnbe 
totten effeete ban bien met be oBcfantcn ban be ïicifer 

ïf/7. 

Brieven 
van fijne 
Hoogheit, 
aen Me- 
Vrouwe 
de Keifc- 

1/77- 

ftenne macr toe öatïjp bcrbonöen ié. IBacrgeïpnu 
ié Dat ïjen eigen confcientie en quabe intentie ïjen ié 
accufeercnbe / fco ïjebüen fp een nïïétrotimen / enbe 
eumiïïen nietberbieneti ban bat foo tod <6oötaïé be 
menfcïjen ïjem t’famen-fpannen tot ïjen-ïieber bet* 
berffeuifTeenfïraffe. ^>efe fdföc (6oöt meet / ïjoefcere 
bat ift md fonbe bcgcercn tefcïjoumen befeuitterfïefa* 
ften/ macr ift en meet niet/ ïjocöatift bat fonbe mo* 
gen boen/ ben genen bic foo obfïinateïijft ïjen foo me* 
öerfpannig toonen. €11 gdijft ïjen-ïieber önnftt / bat 
öc jftnttïïncnu op ïjcn-ïiebcn oberaliéïacdjenbe/ en 
bat nip aïïe faften ftegeben / foo bcdjobeeröigcti öaer 
niöc&óofc/ fonber te peinfen bat ’er ié eenen bag ban 
niotgen/ op öe meïfte, ïjen fïtaffe faï ftomen. «Saer- 
eu-tuffcïjm ben ift ïjaïf Dcïegcrt/ fonbertijt tebedie* 
fm/ tot bat mu bit boïft ftier beömmgt om ïjen-ïieöen 
te minnen, ^acr ïjebt gup in ’t ftotte ben fïaet ban 
ïjermaerté-ober. Hme cf!Bajefïeit / faï bie brcöcr ber* 
fïaen ban ben boorfeiöcu '©ore: be mdftc miïmtöcc* 
om ftomen/ en ceiicn lieer boen in bitl^af/ tclinjïc 
batbe occafïen fuïïenïjermacrté-obfrbemijfcnmatre* 
foïutie bat ïjp faï ïjebben tc nemen / cn ’t gene bat ift 
boo: ïjem faï mogen boen: be meïfte foo manneer bat 
ïjn faï mröcrftccren / ift prefciitrcre am nme iBajefïeit/ 
ten ciiibc bat ift geïjoirfaem fp u bebeï / ban ïjem tc 
onöcdjQiiöcn ofc accommoöeeren inaï ’tgecneöatift 
faï mogen / aï fonbe ift ooft paffccreii ben ïafï bic ift baer 
af ïjebbe ban mijnen ïf eere bc doninft. 3lft ïjebbe öefe 
boojïcDcn Dagen noeïj eenen bliefontfangen ban nme 
dBajefïeit / aïé bat ift fonbe maften bat fpmodjtbe* 
taeït meröcn ban ’tgene bat men ftacr ïjier fcïjuïbig 
ié: be mdftc boorman: mp ïjeeft gegeben gcmccfï (op 
bat ift fonbe ban aïïc sijöcn gorbe oorfafte ïjebben om 
mp tc faeftïagcn ban mijn ongeïuft) reeïjtéopbentijt 
bat mp niet niogeïijft en maé tcrfïont geïjooifacm te 
mefen / be fafte bie ift aïberïieffï bcgecröc tc boïbien* 
gen. 55at felföe feibe ift ben gcenen bie mp ben bticf 
ïeberbe/ öien iftfebert noit en ïjebbe gcfïen / noc|tij* 
öingc ban ïjem gcïjabt. cji5u fonbe ift fecre mdmiïïen 
bat bp bp mpquame/ op bat top foubm mogen fpie* 

ftm 



Tot de Hiftorie van P; Bor. j -375 
577- hen ban be mibbeïen en rnanierenbie baer fouben mo? 

gen toefen om te boen’t gene bat titoe Majefteit be? 
beeït / gemerkt bat ongettogffeït ben nodbt totten uit? 
terften gekomen té: nochtans toasbicatébocn noch 
meabet') mit£ bat iftnict en bo,?ftefcï)rijben ’t gene 
bat iïï tocï gctoiït ïjnööc: Met te min het 30 hg een 
maniereof b’anbcr/ foo faï utoc Majefteit gcriift 3ijn/ 
aï fouber gebrek moeten 3ijnin ’t gene bat mceftban 
noobe $ en geftqtfeat / ïjet mccftc pcrijheï faï aïïeeue 
3tjn aengaenbe ben ttjbt / toant aengaenbebercftcift 
faï bencaftigen bat ’et geen en faï toefen / aengaenbe be 
bafriiertïjcit / mit0 gcüeube eenig hetoijë / öm bat men 
het feïfbc foube mogen krijgen. Ciihoc tori bat ik aïïe 
ncaftigïjeitfaïboenom tijbingc te hebben ban be gene 
bic mg ben bjief gcïebat heeft / niet te min oftgebieïe 
bat ik geen én krcgc/ foobiöb.cik utoc Majefteit bat 
fg öenïaftgebe bic ïjaer faï geïieben: en bat hg bgmg 
home / Die in Der toaetheit mijn befte faï boen tot utocft 
bienft/ ja in fprjte ban bentftbt/ tcntoarcbat beoo?? 
ïogcn / of nientoe ceboïten aïïe macht te boben gingen, 
git bibbc m^gcfijTig bat utoc Majcftcitbebccle/ bat 
ik mach tijbingc hebben ban ïjacc gefontïjeit/ en bat 
fgnict entoiïbcrgacn/ in toat rcfoiutiebat fg mach 
riemen/ in aïïe ’t gene bact fg foube in gebicnt toefen/ 
te bifponecrcn ban mijnen petfoónc / toant fg macht 
tori boen: ja beter ban ban eenig ban haer Soncn / 
gemetïit bat ik niemanbt bieïceft bitboojbceï faï ge# 
ben/ jamijnmeininge té bat ik’tbooi aïïe anberfaï 
behooren toeg te bjagen / ban haer te toefen bieaïber- 
onberbanigfte / en greetigfte om haer te bienen in aïïe 

et gene bat faï bienen totten contcntcmcnt endoog# 
cit ban utoe Majefteit / be tocïïte onfen ïfecre toiï 
etoaren met be tufte bie fg toeetbig té/ enbaa-en- 

boben met aïïe het gene bat iïi ïjaet tocnfcïje: Sitbit 
lüafteeïban karnen / befen 14. ban ^uguftité / 1577. 
Ban utoet Majefteit feetfeïicr enaïba-ootmocbigfte 
bienaet / Don J an vanOoftenrijk. 

De opfebrift was: 

Aen Me-Vrouwe de Keiferinne, in handeü van 
hare Majefteit. 

<£n hoe tori bat be ongebeinftfjeit ban be booifeibe 
Staten/ aengaenbe ’tpoinctbanben üfeiïigengeïoo? 
be/ en üiatfjoïyïte ©oomfdje ©riigie/ en be gcpooi? 
faemheit bie men fijne Majefteit fchuïbia té./ geheri 
ongebiokcnté/ notoir en openbare-/ norijtaité hebben 
befeïföetot biebet getuigeniffe ban hen-ïieber meinin? 
ge / hht boen bgboegen be acte ban ïjacc-ïieber et? 
piefte Bereeninge op befe poiucten foobanig até ïjtet 
naet boïgt. 

De Unie oft Vereeninge van de Generale Staten van 
de Nederlanden tot Brueffel verfaemt, waer af de 
Originael ondertekent is, foq wel by de Prelaten , 
Edelen, en Steden , als andere.* gewillekeurt by mijn 
Heeren van den Raedt van State * gecommitteert 
by fijne Majefteit, totten Gouvernemente Gene- 
rael van de voorfeide Nederlanden : bemftende het 
voorfeide Originael onder de bewaringe van de Sta¬ 
ten van Brabant. 

WJW onbergefeïgeben / Bieïatcn / <£5rcftcïijkeper? 
vv foonen/ Deeren / €beïmannen/ Magiftraten 

ban Metten / Steben / Cafteïtjjen / en anbere ma? 
fcenbc en repjefenteetenöe be Staten ban be Dcbcrïan? 
ben / in beféStabt ban 23judTri nu ter tijbt berga? 
beet / en anbere / mnbc onber be geftooifacmljeit ban 
ben feer hoogen / fea marfjtigen/ en feer bcucïurijti? 
gen Bftnce be ïionink Bhïïhté / otté oberfte ïfeerc / en 
natucrïrjk Bftnce. 3froen toeten aïïe tegentooojbige 
en tocïtomenbe bat tog ftenbe bat on£ gemeine Babcr? 
ïanbt benaut toaé berir be bcrbmïiïüngc ba’ Spaig? 
naatté/ meer ban Ifeibcnfche entgranriige/ hebben 
betoeegt / gebieben / en bebtogngen getoeeft / ban on^ 
te bereenigen en t’famen te boegen / en met IDapenm/ 
raebt / boïït / en penningen / be een ben anberen bg te 
ftaen/ tegen be boojfeibe Spaignaerté / en aenhan? 
gerö / baMaert rebeïïe ban fijne Majefteit ai onö 
bganben/ en bat befeBaecningecn bcrfamingeïjeeft 
nabahant geconfirmeat getoeeft beur be ©acifieatie 
ïaetft gemaeht / aï^ bg anthoriteit en toilïehcuringe 

ban ben Baebt ban State bg ftj'ne .ïBajefteit geeojn? 1777 
mitteert totten ^oubernement generari banbe booj? 
nocmbellanben. Soonubegepjetenbecrbe meininge 
ban befe ©accningc/ tó eifTchenöc aïïe getroutoighett/ 
geftabigheit/ en bah toeba5ijbe bgftant booi aitijta / en 
bat tog niet aitoiïïcn eenigfint*. bg eenig qn^jjh ba? 
ftaen/bat baa foube materie 3rjitbaii fufpicie/ en min 
ban quabe toiïïe in eenigc ban onp / maer ta contrarie 
batbe faïten ban befcïfbe Dcrecmngc foube toefen ge? 
bojbert/ beneerftigt/ en gc-erecuteert in aïïe oprcdjtig? 
heit / getfoutoigljnt/ en neeeftigheit / in berbuegen 
bat geen ban beu <Dnberfaten en ingefeten ban be frif? 
be 3Lanbctt/ foube rebeïghe ooifahe hebben ban hen 
qualjjïi teb?£benteïjouben oft tcttoijjftïcn ban ouö: 
èm befe rebenen/ enfeïf^ ten eïnbe niet en foube on? 
getroutoeïijh gcljanbeït 3tjn tot arijterbeeï ban onp ge? 
mcine ©abaïanbt / en rcchtbecrbige befcherminge / 
oft beur onachtfaemheit of conniberitie foube achter? 
gcïatni toojben ’t gene bat booj be feïfbe reehtbeabige 
befcherminge / of faï ban noobe 3ijn. Sooïjcbben 
toguithrarijteban onfe Macht enCommtftierefpec? 
tibcïijh en anberftnt^ / booi ou£ en onfe naafiomcr^ / 
geïoeft en geïoben op Chiiftelijhe aoutoe/ ban ïieben 
met eeren en toacrarfjtigc Compaaiotenj tehouben 
en onbahouben onberbieïiriijti en aïtijt^ / be bomfeibe 
bereeninge enbafaminge: Sonba batgemanbtban 
oito hem mach ftheiben oft afbjehen beur biffimuïatie/ 
heimeïijhberftant/ oft bg ceuigcrljanbe anber manie? 
re/ enbatombeconferbatie ban onfen Deiïigen <6e? 
ïoobe en öathóïijïie ^Cpoftoïijfte ïïoomfchc ileïigie / 
boïïiomingeban be pacificatie/ gefamentïijh to tuit? 
b?ijbinge ban ben Spatgnacit£ en hen-ïïeber aenhan? 
ger^ / en be grijooifhemheit bie men ftjne Maiefteit 
fchuïbig ié / boo? be toeïbaert en rufte ban on^ Baba? 
ïanbt/ t’famen om be befthaminge ban aïïe engege? 
ïrjh on^ ©ftbiïegien / ©echten / ©jghebeu/ Statu? 
ten/ CÖftumen en oubegebiuihen. ïDaertoetogfuï? 
ïen toagen aïïe be mibbeïen bic onë fuïïen mogeïijft 3jjn/ 
foometgeïbe/ boïït / raebt en goeben/ ja ban ’t Ie? 
ben / inbien bat ban noobe toare. <£ri bat niemanbt 
ban on^ niet en faï mogen in ’t particulier geben eeni? 
gen raebt / abbijö of confent / noch houben heimeïijhe 
oft particuliere communicatie met be gene bie niet ert 
5ijn ban befer ©aeeninge. .Doch ooït tet contratieïjcn 
eenigftntë openbaren ’tgene bati^/ offal in ontbet? 
gabainge getractecrt / geabifeat oft gaefoïbeat 3ijn: 
maer faï hem moeten in aïïen confoimeaen met’tge? 
ne bat 011^ generale en gemeine rcfoïutie faï blagen. 
Cn inbien eenige ©jobincie / Staet / 3lanbtfchap / 
Stabt/ Sïot of Duig/ toojbe beïegat/ befpiougen / 
acngeftagen/ befcïjabigt oft babmht / hoe bat$a] en 
oft gemanbt onfer^/ oft anbere / hen ïjebbenbe booi 
ïjet ©abaïanbt en be gemeine befchecmingebe^feïf^/ 
biomeïijït gebiagen tegen bcbooifeibe Spaignaerben / 
oft anbere affairen baer af bepenbeerenbe / foo in ’tge? 
naaeïaï^particulier/ toojbe onberfocïjt/ gehangen/ 
geranchonncat / befcïjabigt / beftoaert / oberïaft/ 
oft in onrufte gebjacht / in fijnen ©afocni / <©oet/ 
Ccre/ Staet oft anberfint?. geïoben tog baa ittoé 
bgftantteboen/ bg aïïen ben mibbeïen booifrijiebeu / 
namentïijh te berboïgen bie ontftaïunge barifuïïtegé? 
bangene/ ’tjg metïïracïjte engetorit/ of anber fïntjL 
iDpbepeiic ban te toefen afgefet en gebegrabeea bah 
€beïbom / ban .Daem / ban ïDapcne en €ere / ge? 
houben aï^meineebig/ ongetróutoe/ en bganben ban 
on£ ©abcrïanbt / boo? <Dobt en aïïe menfeheri/ en te 
baïïcn in be fcïjanbc ban ^nfamie enontooqmheitten 
eeutoigen bagen. Cu om befe onfe bereeninge en hei? 
lig berbont teberftcrïïen/ hebben tog bef e jegentoóoi? 
bige met onfe getoooneïyïte ïjanbteftenen onba ge? 
fchjeben ai getehent ben 9. ^anuarii. 3}n’tjaetong? 
Beeren / 1577. 

Hier onder fijn geftelt die handtekenen in ’t be- 
fondere. 

En beneden de felve, 
Debeveftinge en aggreatie, van mijnen voorfz.. f-fee- 

ren van den Rade van State, ïbo hier na volgt. 

N^Cabien bie gebeputeerbe banbe (ïBeneraïe Stap¬ 
ten / ïjiet boben onbatehent / bcrfoctjt hebben / 

bie 



IJO Byvoegfêl va.n Authent. Stukken > 
in ber eeutoigfteit beeft berbonben / om bem aïtybt 
ecce en bienfl te bctoijfen / en ié niet mogdjjft om 
fcggcn. 

i <77. bie ban Den Sabeban &tate gecommitteett bp fijne 
'' jiBajefïdt tottcn gcncralen <©oubernementcban ben 

Xanbeh ban bertoaert^obere / bat fp foubcn tomen 

IJ/’S. 

SSgffiRaaa»1 emsgaaaajsgss 
SïïS^S2ï®5SSS3K8aRSSffi*/ na o. ncctfiioïicit te «Mm/.ten Me öat |n fouten 

tc-r-T^nSSrhSnSfchiSni / terMnantieban en bebaberiijftebccmanmgcban fijne ïicifedpeJ@a 

becteftent / Berti. 

Hief na volgt de Aóte re tekenen > by de Prelaten > Vi- 
carifen, Heeren , Gouverneurs , Raden , Overig- 
heiden , Magiftratctl, Wetten , Officieren, Colle- 
gien, Capittelen, en andere treffelijkeen vermaer- 
de perfoonen van den Steden , Vryheden, en Dor¬ 
pen van de voorffi. Nederlanden. 

Wgi / (|t. <£5eficn pebbcnbe b’^ctc ban bet Unie 
en brrecnmgc bier boben / bp mijne 3jfeeren ban 

ben boomoembm llabe ban ^tate ban fijne JBajc; 
flcit/ ert bc <6cncrale Staten ban befe^ebedanben 
ban fja'toaecto-obcc / op obet gefonben bn (jciitc töc; 
ben ban ben 15. bag 9tpnl$ / in bit jact 77. 2i5C; 
gcerenbe fritoiïlenbe ons fjanbtfjonbeninbcbcteenim 
ge / afê baec irtnc begrepen / foo hebben top ben in; 
fjoubtbanbiet/ geaggte-eert/ gcapp?obcert / gerafi; 
fïceert en getoiflcftooit / aggreeten/ appjöbeeten/ ra 
tificeercn en toiïïcftoren bp befen. «j3cïobenbc op trom 
toe ban goebe <£fmficnen / en al£ oprechte liefhebber^ 
oito ©abedanbtö / te boïb?mgenen on£ gantfcïjeïijft 
tebuegcnen tegüïeeren na befo?mecnïuibt betfdber 
5Ccte ban Unie. €ninftenniffc bet toaerbeit hebben 
top befe geteftent op ben 0ag ban Sn 
ijetfdbe Sart ban fcbcn-en-tfctecntig. 

In ’t XII. Boek, pag. 15 

liet antwoordt dér Generale Staten op de Proportie des Gra- ] 
ven van Swartfenburg , daer Bor alleen het fonimier van ' 

jcflcit / „ _ 
fp fonben toiïïen befjouben in befe Xatibcu bc liatïjoïp 
be liooinfcfjc ïtdigie / en 00b be bcboodijhc gepoot 
faempeit tot ben Batpoïpen Uoninft pacr-hcber na; 
tucdpft $?ince en Bcere. 

ièoo bibben fp fcct ootmocbigïpft fijne boojfdbe 
IBajefïeit/ batpem bdiebeboo?fdtet en toacracptig 
itcpoubm/ bat fp tot tut toe mctaïïec bïrjtigïjeit / af- 
fectie en pber befe ttoee poineten betoaect en cnba*; 
fjottben pebben / gdtjft fp ooft noch tn befen feet gua^ 
ben tijbt/ niet tcgcnfiacnbc bat fpbeeï ftoare en om 
beïjoodpe fatten gdeben bebben/ atbeiben biete be= 
toareri en onbetfjouben / gdijhfbjmt'g be foïemnede 
pacificatie ban 45ent: 0e toelhe na bat fp gemaeht 
en foïcmncdijh bp eebe bebefiigt toaö met een gemeine 
accooibt bp aïïe goebe en tod geaffectioneerbe perfoo¬ 
nen tot ’ct öoógïjeit en autoriteit pan ben ïtoninh/ 
op bat men foube fbïïen / en ten einbe brengen be 
ftoare en ïangtoerige inïanbtfcfje 0o?ïoge / en om 
befe Hanben te ftouben onber be gcfjoojfaemfjeit en 
macht ban ben ttoninh / ert om te confccbccccn be 
ïiatpoiijhc Uoomfcfje Befigie ( todite ttoee poinc? 

i ten anbcrfint£ in feer groot perijhd toacen ban ber? 
looreti te gaen / beur bc öngdobdijhe bertdlfjeit / en 
grqote mocttoiïïigfjcit cft noit gepootbe tojeebtfjeit 
ban bc ^paenfche foïbaten ) ïjeêft nabedjanbt ge^ 
lau&cert getoeefi bp bc p?incipadfïc(€öeoïogien^y en 
ban be mcefï geaffectioneerbe tot be liathoïg'he Boom^ 
fcïjc Beïigie / ja ooh ten berfodte ban 0on San bp bie 
ban ben Öabe ban Staten en fecrcten Babe bqS Mo* 
ninft^ / en beeft berhïaert getoeefi te toefen / nietaï^ 

Jf78. 
Antwoort 
der Gene- 

ïeene nut en ptofjjtdijh boot bet gemeine todbaren / 
verhaelt, begnipt in ’t geheel, gelijk het’by cbriftqffhl\ maer ooft beqüaem om tecotifetbceccn be boogbeit en 
Plantijn gedrukt is, ’tgeen volgt: J autïjociteit bcq Honitth^ / en be patfjoïijhe Boomfcbe 

J ildigie / en metten fconflen gefeit / foo hut en nootc=> 
Igh om befe jBebcrtanben te onberfjonben in be getrom 
ïjeit en onberbanigbeit ban baer-heber natuerfijft Hee^ 
re en ©?ince / bat 0on San fdbe in ben naembatt 

op de Pro- 
pofitie des 
Graven 

Maten / €bdcn / en 0ebcputcerbe ban be 
^tebenban bc.Bebedanben/ repjefentcerenbebe 

xaie staten ^pucraïe Staten ban aïIebeXanben banbertoaertd- 
dertanden, ober/ öanïtcnfeerootmocöigïtjhfijneUeifcdnhcjBa^ 

jcflcit / bat Uit een förtberïinge babedijhe affectie en 
goettoiïïigheit bie bP baer-Iieben i^ btagcnbc / bem 

van swart- b^ftbdicft ban fijncut toegen te fenben bertoacrt^- 
fenbure, ober fijnen Xiubaffabcur / ben 0eudneï)dgen Heetc 
Amba 0tta#eindh/ <©?abe ban ^toartfenberg/ betodhc 
leW'e* foo tod monbdinge afé fcfj?iftdijh ben-ïieben hïaedjjh 

ïjccft berhïaert be groote fo?ge en fojgbnïbigbcit bie 
fijne üBajefiett bjaegt boo? baer-lieber toeïbacrt en 
booifpaet / bereenigt met een fonbediuge gocbcettc^ 
renbeit en mebc- ïrjben toeïïi bp beeft metten noobt 
daer fp nu ter tijbtben-fdben ihbmben. Sn^geïijh^ 
ooft ban bepjefentatre biebPhaer-ïieben beeft gcbacn 
ban toegen fijne JBajefïeit/ banbacr-ftcbcntcgeben 
ccnige bediefttinge / foo fccrc a!é be fdföe faï moge; 
lijft toefen / ban foo groote quabeft/ beur betocïftefp 
ftoaedijft en donrechte berbniftt 31 jnbe / bpftan^ge; 
balïen 5ijn ban ben boogfien boo?fpoet in eenen af; 
gconbt ban alle miferien eiidïenbcn: bat bpoofttoiï j 
be ftanbt bacr aen bouben / en met aïïe rieêrfiigbeit 
en fo?gbnïbigï)cit alle hen' aie mibbden heneerfligen/ 
bic cenigfint^ foubcn moegen bienen tot remebie en 
bctmngc ban bc booifcibe miferiniy ten einbe bat befe 
bcuaube en bcrbuifttc .Beberïanbcn foubcn mogen toe;1 
ber op bc heenenftomen/ en opeen nicuto gefldt en 
gebefligt tooibcn in bacr-ïicbcr booigaatöm en oitbcn 
flact ban booifpoct en tgebe. 

0eur todfte fonbediuge hetoijfïnge ban genabeen 
gocbcrticrmbcit tot ften-toacrt^ / boe grootcltjftcn bat 
fijne Beifedijhc IBajcfïcit ben.. 

fijne JiïBajcfieit/ en ten ïaetflcn be ïüoninft fdbe bie 
geconfirmcert befthen bp öpenc bneben banpaccaet 
en fegd gefonben uit ^>patgnen / otoineerenbe bat 
aïïe be faften banber<6emeinten foubengebaen.toer^ 
benacbterboïgenbebeinboubt enartilmïen ban bien / 
bat ooft aïïe contracten en accooiben bienaberbanbt 
foubcn gemacftttoojbcn/ fouben op bien boet en regd 
boïbiodjttooiben. 

.ïBibt^ toeifte feer goebe en totjfe oibonnantie en ap; 
piobatie geboïgt 1^/ bat niet aïïecn be ftmbamcnten 
ban be ïltatbönjfte tioomfcbè tïdigie (be todfte am 
berfint^ beur be eenparige S«ïanbtfcbe oo?ïogcn irt 
groot pedjftd toaren ban te begeben) baf! gemaeftt 
en berfeftert 3fjn getoeefi/ maer ooft bebertenbanbe 
gene bic beur ïange en gebucdgecïïenbencnmifcdcri 
bcrflagcn en bpftanO mi^trooflig toaren / en beur bc 
onberbjagdijfte bobaerbpe en moettoiïïigbeit / fprjt en 
getodt ban be ^pacnfcbefdöaten/ foo bedjarenge; 
ïeben/ toanfteïbacrfloubcn/ en bcgonflenteïuifieren 
naer uitïanbtfcïjc remebien tegen bit groot quaet / toe^ 
ber gebefligt 3ijn getoeefi in pacr-ftcbcr oube getrom 
fteit en gdjooifacinbdt. Cn metten fto?tflen gefeit / 
gebed Jjcbedanbt beeft bem aKicnftbftcitotocber op; 
gereept uit foo gcootcitïafï bandïenben en miferien/ 
ato oft’er een nfcuto ftept ban beter boopegefebenen 
pabbe. 

<Cn inbien be artiftuïen ban befe foo faïige ©acifi; 
catie babben onberbouben getoeefi / fonba* ttoijffcï 

_ „ ^ Ibetgebed Xanbt foube op ftoiten tijbttocbcrberftre; 
ïieben t’fijne- toaett^ genftebben bacr oube en booigacnöc boogbeit en eere / 

i met 



Tot de Hiitorie van P. Bor. 
1 ƒ78. met cm obccbïocbigfteitbanaïïefaïicu / cn fcec gcoote 

bhjtigftcit en affectie ban aïïen in ’t generale tot Den 
öienfï ban fijne fPajefïett. 

IBact gdijftectoijG Dat na bic boo2fdbc ïange cn 
ftoace dlehbcn / bch oojfpmnft ban ben nieutoen 
boo’fpoet gcfpjooten iG uit jfjet beercct ban bc boor 
fcibe pacificatie / foo ftecft ooft ftct beften ban bien 
beur bc ïifïcn cn pwcttjftcn ban bonjan/ bc boor 
fcibe Hanbcntncba-gctyodjt tot ccncn bcci cïïcnbigcc 
fïact ban ban te booren. 

pet tudft fijner ïüeifecïijftc JlPajcfïdt maeft bics 
nen / boïgcnbcfqïi foiiöerlinge boojfiunigftcit / booj een 
onctoijffcftjft argument / bat b’cerfïcoppjobatie ban 
^on jannieten i'G gctöccfï ban gcbcinfïftcitcn bob; 
bdfteit / booïtjj gcb^acftt bem* een pjactftfte tot bege;: 
fteeïe beebeeffeniffe ban befe Handen / ten cinbc bat ftct1 
geene bat be ^paigniacctG niet cn ftabben ftonnen boï; 
brengen bcutftracfttcnopcubare €>oftogc binnen bet 
tien jaren / nu foube mogen met ïiflcn en pmetijften op 
teen tnbt boïtaocftt fijn. 

ÏPant fticc in ftct ïange te berftaïen be obecïafïen 
cn motttoiïiïgftcdcn / bic alle fbojteu ban boïftc ban 
ftectoacctG-ober geïeben ftebben / gcduercudc ftct gotr 
betnement ban ben pertoge ban 2{ïbe / cn ban beu 
gcaoten Comn1anbcul, / cn naberftanbt gedueren; 
be ben tijbt bat'cc geenen a$oubecncuc cn toaG/ cn 
ban be mtntmje ban ben §»paignacitG / niidtG ooft 
ftcttoobcncnpïanderert/ fïcact-fcftcnbmgcn / bmndi- 
fïidjtingen i ftct fcftofficccn ban Pjoutncn cn jonge 
«Pocfttercn / ftct bannen ban cccïijfte ïieben / ftct doodt; 
flaen ban b?oome perfonagien / ftct beeberben ban ben 
plattcnïande/ itcrft-bieftmgcn / ftct bjanbt-fïcften ni 
öebooftiaemfïe Steden / ’t tudft fp aï met ften eigen 
oogen gefien ftebben/ en metfecc gcoote patientieen 
ftcctftoece en becdïiet geïeben ftebben / cniGgccnfniG 
bannoobe/ gemerftt bat aïïc man foobeftent iG/ bat 
ftet berftaïen ban bien mccc bittecfteitG ban pmfijzG 
foube booïtpbnngen. 

<ï2n norfttauG foo bïijftt bacc bu fcet ftïaccïijft be goe; 
be getroutoftcit cn boïftomcn gcftoojfacmftcit ban be 
onberfatm ban ben Itioninft ban ^paignien/ cn ooft bc 
bjoomfteit ban bc gene bic ïicf ftcbbccG fijn ban bc D a- 
tftolijfte ïtoomfcftc ïïcïigic / föo bat <Pon Jan fcïbc 
met feec beeï ander J>paignacrtG bifttoiïGdaecafücc; 
toonheet ftebben qetoccfï cn bat gepzden. -> 

B5aectuat iG 5 cc af* bacc cn $ geen bebboie foo 
goct / noeft getroutofjeit foo gcoot / fa geen öeïirjie 
foo gefteeï/ bic foube ftonnen bccfïaen den fccc gtoo; 
ten do?fï cn bcgcccïftftftcit bic fp ftebben ban te dfirni; 
nccccn / oft bccfaöcn ftacc-Iicbcc onbccfabclijftc cei:gie> 
rigftcit/ oft tcnictebocn ben feec geooten ftact fjiefp 
ftebben / en altrjtó geftabt ftebben tegen bic baii befe 
Nederlanden. 

gin bieeboegen bat’ctaïcebeecncn feec ïangeri tijbt 
geïeben iG / bat fp focftcndcaïïe toetten / pnbiïcgicn/ 
oft reeftten ban ben flanbe / met aïïc getoeït en ft caeftt 
bicfoeftcntebmigcn infïabernpe. Cnftoetod ft et ge; 
fdftiebt iG / bat befe ftaet-ïiebec te feec gcoote begeer; 
ïijftfteit eenigfinG bebtoongen fteeft gctoccf! / eenjiöeeïG 
bene bie fonbccïingc boojftcfttigftcit ban ben cmbec> 
toinneïijftcn tteifeeïiaccïe bebijfbe/ geboegt meteen 
feec gcoote affectie/ en goct ftecte bat ftn tuaG b,:agcm 
be totten boojfeiben 3lanbc / m ecuGbeeïG beuc ben 
gcaoten boojfpoct / cn ooft geftoo:faemftcit ban befe 
natie tot fta'cc-ïieba* pftneen/ bic aïïc bctueccït beuc 
bamaect iG / ban be tncïftc ft ooft ontaïïijfte cn on; 
ttoftffeïijftc grtuigenifTen gegeben ftebben bn aïïc ma; 
nieten ban contcibutien / pecieuïeufc acnfïagen cn 
ftïoefte feiten ban IDapenen: ^»oo ftebben ftfcbectftet 
bcctceft ban ben ïioniuft na èpaignen / metmeeebee 
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bacc toe bjcugcn/ bat men foube in befeïbcUanbeu 1 f78, 
een ftciu ban ^paignaectG fenben onbee bic conbuite 
ban ben pettoge ban ^ilbc / ban bc tncïftc niet ban 
uoobe cn iG tc bccftalcn tnat bfticfttcn bacc nagcboïgt 
fijn / gemeeftt bat ftct ccn faftc iG bic aïïc bc tnctcit 
tneï tncct. 

^accnaiGgcftomcn ^Don gjan/ bc tncïftc ftcmgc<; 
ftct aïG oft ftn ftabbe tniïïen betreen bit guaebt / cn 
tnaG fcet quaïijft te bïcbcn om aïïc bc obecïafïen bie 
ben lanben cn onbeefaten ban fijne JUiajcfïctc gc= 
baen tnacen/ beïobcnbc batfc niet en fonben bïgtxn 
ongefïcaft/ tot ecempeï ban anbece/ foo be?ccaïGfp 
ben ïioniiift betnefen beftooftijfte geftoojfacmfteit cn 
onbccftieïbcn be fcatftoïijfte tloomfcfte tïeligiein ftaec 
gefteeï. 

<£n fienbe / boen ftp cecfï geftomen tnaG / bat be 
Pacificatie ban <6cnt oojfaftc gctucefï ftabbe ban be 
reparatie ban bc geftcele bccbecffcnifTe / en ban te 
beïetteu benittccfïcbcftcuctiebanben3lanbe/ j'aban 
te confctbeeren bc gctroutnftcit bcc #nbetfatcn tot 
bai tionmft / en ban in ftracfttc teftouben bc ïiatfto; 
ïijftc ïioomfcftc fïcïigic / U002 aï berfïacn ftcbbcnbc 
ftct abbftG ban bc 23iffcftoppcn / üniftccfitcitcn / cn 
CftcoïogicnG/ ja ooft ban ben ilaebt ban ^tatc fij¬ 
ner IPajcfïcit: ^>00 gcïict ftn ftem tc tniïïen ratifi- 
ccccm ban poinct tot poinct bc booifcibc pacificatie/ 
cn bacc toe bc fcïbc oubccmcftdijft tc boen onbccftoii; 
ben onöcc bc autftoritcit ban ben ïfoninft. .ïlPact in 
effect cn in bcc tuaerfteit fijn mciningc tnaG bacc 
mebe fijn profijt tc boen / om bene mibbeï cn onbee 
ftct beftfeï ban bien tc gemaftftcïijftcr mogen ftomen 
tot fijn boojnemen / langen tijbt bacc tc booccn ge- 
imaginccct. 

Cn fïcnbe / bat foo ïange aïG bc Hanbcn fouben 
bccccnigt fijn cn ban ccncn tbiïïc cn accoo^t / fccc 
quaïijft foube bpftomen om tegen ften- ïieben €>ail& 
ge tc boeren / foo ftccft ftp ftem Deftoïpen met ftct 
beftfeï ban bc Cïoomfcftc Peïigic / cn bc bcïjooiïijftc 
gcftoojfaemftcit tot ben ïtoninft / om bic ban maï; 
ftanbcccn tc boen fcftcibcn / en aïïc bc anbccc Ham 
ben op tc cutnen tegen Poïïanbt cn ^ccïanbt / ten 
cinbc bat ftp beuc ftacr- ïicbcc ftnïpc cn bpfïant fjem 
mccfïcc gcmacftt ftcbbcnbc ban be pabenen en enge 
paffagien ban bcc Bce/ tc betec foube mogen b’air 
bcc bcrmeefïcccn / cn bccbuiftftcn ftct geene bat ’ct 
noeft refïeeren foube. 

ïPant bat fijn boomemen ftiïftG iG gctucefï / bïijftt 
ftïaccïijft bn bc bfteben bic op fijn ftomfïc fijn gefom 
ben gctöccfï/ fob tod ban ben iiouinft acn ^icconii; 
mo bc HobaG/ aïG ban ïlobaGacn ben doiiinft / bp 
bc toeïfte ftïaccïijft tuccbi: tc bccfïaen gegeben / bat 
men moefï met aïïc feftoon gcïact ban gorttniïïig; 
ftcit cn aïbcrftanbc manieren ban gebdufïftdt bc 
ftcctcn cn tniïïen tninnm ban beaubee ilanbcn / om 
beur inibbd cn bnfraut ban bien poïïanbt cn Scc; 
ïanbt tuebee tc ftrijgcu cn in fubjcctic tc üjcrigcn / 
cn ban tmaftc tc nemen ban befe / na bc bcrbicnfïc 
ban ftacc-ïicbcc unGbabcn : <ü;n bat tud ban uoobe ; 

j toaG/ bat men bact-cn-tuffcftcn fccc tod foube biffï^ 
muïecren. 

UDp bien fcïbcn tijbt toccbcn ïuicbcn gdnoeftt ban 
ben ïloninh / bot ban goebee affectie cn jonfïc / ja 
acn bc fcïbc bic men in ,i>paigncn toaG ftoubcubcbooi 
bc autïjctiren ban befe bccoccten / en met be tudfte 
llobaG ccp?cffcn ïafï ftabbe te biffimuïccccn/ tot bat 
aïïc faften beuc mibbeï ban viDon 'Jan gr-accommo* 
beert fijnbc/ befdbcfoubcmogni gcmaïiftdgftcc ge; 
fïraft tomben. 

Ooft ftccft 3Don Jan fccc tocï gcboïgt befe Icccin; 
: gc. ïBaut op ben fcïbcn tijbt bat ftn fcjïccrbe bie ban 

bpccigftcit gracftdt / om beuc aïïc mibbdcn tc ftomen! bdc Hanbcn / cn ften - ïieben rooïibc ccn fonöccïingc 
tot ftaec- ïiebee boomemen / ja foo bed tc mccc aïG 
ften mccc toaG fpijtenbe/ bat fpbeur fcccccnfïigbcc; 
foeft ban bc Staten fan fijne Blajcfïcit toebee ftabben 
ontboben gctöccfï m éjiaugneu / foomembeu fg bcc; 
ïooccn tc ftebben ben roof/ bielp aïccebc meinbcii bafï 
tc ftebben metten tanben. 

*Dit iG bc Gojfafte getneefï/ bat fn beuc ftoace ber; 
ficcbc betiefttingen cn anber pjactijïuu bit Hanbt in 
fuïftcc manieren gcfïcït ftebben in bc quabc gcacic ban 
Öcn poniuft / bat fijne .ïPajefïdt ftem ftccft laten 

bucubtfcftap / uittcrmatcu fccc pjijfrnbc ftaec - hebee 
gdcoutoftcit/ cn gdoobcnbr bic ben fiontiift boo: te 
ïeggen / cn tc maften bat bc ^paignacrtG bic met 
gcoot ongdijft foo quaïijft gctractccrt cn beebojben 
ftabben be goebe i0nbcrfatcn cn bicnaccG ban fijne 
JlDaicfrcit / niet cn fouben ongefïcaft bïijbcn : €)p 
ben fcïbcn tijbt/ fcggcift/ feftjeef ftp acn benïunmfc 
in èpaigucn gefteeï contrarie bgeben/ bcïafïcnbcbp; 
ftanG aïïc ben ftoop/ foubee onöccfcftcit / met grom 
lodïjftc iniGbabcu / cn ben ïiouiu!» ópnitocnbr (bie 

(Z) anber^ 
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78. anöcrgfintó uit fijner natucren genegen i£ tot aïïe ge# 

naöc en gocbertierenheit) Deur baïfcïje ïagcncn en 
kaïomnicn / en bertoekkcnöc nntS ïjem baoj te (jou# 
öcn bet pcrijiicï ban fljnlanömtcbcrïiefcn/ tot een 
nicutuc Ooiïoge / ja ïjp aöbopecröc öc bdcbcti en aö# 
bijS ban fijnen Secretaris Cfcobebo / be torlkc mem? 
be en opentlijk berklaerbe / bat’er geen anber beter 
nodj nutter mibbeï en toaS / ban öefe llanben te f td# 
len te bpcce en ftoecröe. 

©ooitoaer öc getuigeniffe ban fijn kueben is foo 
kïaer/ bat ’er niet en balt op te feggen: jafoobeirc 
bat 3hon 'San / na bat Ijn lange ontkent ïjaööc bie ge# 
fcïpben te hebben / fïenbe bat be fake kïacrirjk ge# 
toont toaS / en fijn eigen ïjouöt en Ofte bekent / 
en opcubacrkjk lutgegebcn / ntboegen bat er geen 
mibbeï meer en toaS ban te ontkennen / bekent geeft 
öicgcfdjtebm tcljcbbcn/ boojtbtcngcnbe aïïeene boo? 
alle erciife / bat mm bic qïïalijk nam en berftont: 
<Cn tocfcnöc öaer-cii-tuffdjm teer ernfïkjk berfacljt 
bn öc gcöeputceröc ban be Staten/ bat men in fijn 
tegenbjoojbrgïjeit bet uitleggen ban be Cnfcr fon# 
bc firn tegen’t öriginacï ban Dien / foo heeft hP Det 
gctocigcit. 

€n nodjtanS niet tegenftaenbc alle befc grootc en 
merkelijke tekenen ban fijnen qnaben toïïlc / foo en 
fouben be Staten Ijcn gcmflntS laten feïjciöen en 
bcrtucmöm hebben ban bent / en ïjabbe getoedt bat 
alle fijn toedien j manieren en pjactijkcii öirectcïtjk 
ober-een gekomen ïjaböen met bc gctuigeniflm ban 
fijn bpebeu. 

JDant bnkauS op ben felben tijbt bat befe bdcbrn 
uit ©?ankrijk gcfonöm blaren aen ben p?ince ban 
€>rengc / foo \$ fjp onDcc het öckfeï ban bc <Duitfelje 
toeg te feinben / aeïjtcrbülgcnbc ïjet gene bat ’er ge 
accojöccrt toaS bn bic artlkuïen ban be pacificatie 
ban 45mt/ en het gene bat ïjp meenigmael ben Sta 
ten bier geftooren ïjabbe / gcrrïfï na JBcchdcn / toaer 
bat ïjp met öefe ïjucrïmgen Soïöaten/ ban öc toeïke 
ïjp gcf'toooren ïjabbe te Doen ejeempïare jufïirie / cij 
ïjêm te boegen met be Staten/ om tegen ïjcn-ïiebcn 
(£>02ïoge te boeren / foo bnre bat fp niet te bjeben en 
toaren'mct öeconöitien/ meer bah rcödijk / bic ïjm- 
ïieöen toaren gcptcfmtccrt/ ptactifeetbe met ïjcn-Iic# 
öcn Deur fijn acïjtcr-raöen en nacïjt-bcrgaöcringcn/ 
en foïicitecröc aen Die bat fp fouben be ïBapcnenne# 
men / cnbieigercnbcbegcpiefentccrbeeonbitien/ on# 
bcrflenS m-uemmhet sp met gebieït oft beur pjactij# 
ken bc ïtafieden en fïerkten bie be Staten (boïgen# 
be be pacificatie ban <Dcnt) met gcnicm confent te 
bebjaren grgeben ïjaböen öcn goeben en getroutom 
ingeboarm ban ben ïanbe. <ön om bat te boen / foo 
gebnukte ïin öiberfrïjc p2actijkm / trekkenbe mijn 
ijccrc ben ïfertoge ban Icrfdjot en fijnen Sonc uit 
ben lïafïeeïe ban Snttocrpm / ban be toeïke öc be# 
toacrniffe en het guarnifocn bp openbare conbcntie 
ïjm-ïicbm bcboimtoaS/ fïeïïmöc bat in banömbati 
öcn pccrc ban Verton / be bieïke aïïe fijne acnfla# 
gen en pwctijkm teifï en bcrfïont: be toeïke ïjp mei# 
nenbc fcer biel cmiïoekcïijk bolb2acïjt teljcbbcn/ en 
ïjem feïbcn bcrfckcrnibe een goct einbc ban 5fjn boot 
nemen/ fooiSïjpgcrcifl naïjct ïtafïccl banpauint/ 
om bat bie Staöt gelegen i^ op be fronticre ban 23?a# 
bant / en bat ïjp ban öacr meinbe te mogen belet# 
ten / en öcn borg onöergacn ben bpflanöe ban be 
btcmöcltngcn / ja ook conflbcrecrcnbc bat ’ct ccn feer 
bcquamc pïaetfc ïuaS boo2 be paffagic ban bc Stalia# 
urn en SpatgnarrtS / bic ïjp ober ïank boa: hem ge# 
nomen ïjaööc bjcöcr te ontbieben / foo bat ïjp beur 
pjactijkc / en onöcr het Dekfeï ban ter Sacljt te gacn / 
(bjcöcrkcrrcnöc ban be ïtoningmnc ban pabairc/ 
De bjeïkc hP ïjabbe gebjeeft ontfangen / en boeu ge# 
ïeibni gacubc na öc fonteinc ban ’t s>pa / in ben ïan 
öc ban luik) ingenomen ïjccft bc boo2fnbepïactfc/ 
fljncrcufe nemenöc batïjphcm bacr beetrokken hab# 
be uit bjeefe banfekcr cohfpiratiebietegcnfljncnpcr# 
foon gcmacktloaS. Gnuift te min bjeigercnbe te ber# 
klaren be autïjcurtS en mcbc-pïicïjtcrS ban be felbc con 
fpiratie / ban be lueïke be Staten ïjem bcïooföcn te 
Dom crcmpfare jufïitic/ foo bctreaïS bacr toareinfot# 
malie m fuffifauten toon tcgcii hen-ïicöenbaiibegè# 
Daen mipbaet. 

Byvoegfel van Authenc. Stukken, 
Ban bacr begonft hptcrfïont bm Staten te otboai# 

necren ntcubje iDctten en conbiticn met öteigenim# 
ten/ bp atöien flj bc felbc niet en acccptccröch / öatïjp 
hen-ïieben fouöe berkïaren befdjulöigt te loefen ban 
crimen Letse Majeftads en bjeberfpannigheit / ja 
ban ftetterpe / en fonbt fijne bdeben acn aïïe be pdn# 
een ban onjtiftenrtjk / bu bc bocïkc hP ïjtn-ïicöcn be# 
ticïjte kïaerïijk ban be boo2feiöc miSDabcn / m arbeiö# 
bete betoegen en te bcctoekkcn aïïe Natiën tegen hen- 
ïieöcn. 

IBaer boen hP getnaer toerbt bat fijn boo2iie# 
men / amgaenbe het Itafïccï ban ^ntma-pni ge# 
btokm toaS / en niet en bias gekomen foo hP ge# 
fcïjjkt habbe / foo keeröc hP bjcöcr tot fijn oüöe en 
ojbmare ppetijlscii / en hen-ïieDeiibcrfekercnöe/ bat 
hP geen fake ter toerrit meer en begceröc / ban bat 
men bcrïatmöe ban beide jtjbcn aïïe manicre ban 
miStroutoc / aïïe faken fouben toeber gefleït tocr# 
bcii in hacr-ïïcöce ouöc rufle / foo fïcipte ïjpöe Sta# 
ten ban ben eenen öag totten anberen/ hèn-ïieöen 
beflg Ijoubcnbe met beeï conöitien ban bjebc / öc 
toeïke fp fcer begeermbe toaren : hen-ïicöen ook 
te berfïaen gebcnöe bat hP bdeben en commifTïe ban 
öcn ïaonink ontfangen ïjabbe / om toeber te kce# 
ren na Spaignen / m bat men fouöe feinben in be 
fèeöcrïanben eenen anberen <J5oitbcrncur ban ïjo# 
imikïijken bïoeöe/ bic ben Staten amgenamer fou# 
be toefen: ^acr-en-tufjUjen bat fp fouben toiïïen on# 
öerhouben öc ouöe getroutoheit totten ïJonink / met 
be gcïjccïc onöerhouöitige ban be ftatïjoïrjke Boom# 
fche Beligie. 

IBaer öaer-en-tiifTchen foo bchieït hP aïtjjtS bp ma# 
niere ban bpauötfchap tjet iïaftecl ban Éamcn en 
Durcmburg / en anber omgelegen pïaetfen / ja hP 
bergaberöe met aïïe haefle en nccrfngïjeit ban aïïe kan# 
ten boïk/ en ontbooöt toeberom be Spaiguaerts bie 
aïreebe gekomen toaren in Staken / ben lïouink ra# 
benbe bat ïjn foubc toeber aenbangen een nieutoe 0o^ 
loge/ en oprutoenbe ben #auS ban Bomen / en aïïe 
anber p?mcen ban €ïj?ïflcnnjk / fonberïïngebietoa# 
ren ban het ïjdïïg Berbonbt / (foo men bat noemt) 
tot een beröerffenifTe ban ber gemeinte en CïjhfMij# 
ke Beïigje/ en fpedaïtjk tot be gcïjeeïe bcrtooefïïnge 
ban Dep^obïnden ban bcboo2feibe Cpeöcrïanöen / be 
toeïke ÏJP Tocht beur het getoeït/ mooibeu enrooben 
ban toembe Natiën en bpanben te betoben ban aïïe 
hacr-ïïcöer rijïïbommcn en eïraten / en öacr na te 
bjengen tot een uitterfïc beröcrffemffe / armoeöc / 
flabernpe en eïïenbe / geen acht ïjebbenöe op be ge# 
ïoften en conbmtim bie gefchicbt toaren / nodj op fijn 
toootbt en troutoe / noch op het ptofijt oft bedicS ban 
bm Itoniuk / noch ook op eenig Ó3obbeïhk oft tocreït# 
ïïjk recïjt. 

cpn hoe tod bat amgaenbe befe foo groote booS# 
heit/ bc Staten fouben mogen met gocöm rechten/ 
en fonber te öoene tegen ïjacr-ïieber öebboir / aïian# 
etc maken metbu2cmöep?inccn/ omïjrn-fdbm tebe# 
toaren en bcfchcrmen : NodjtanS miöt^ öathaer- 
ïieöcr gctoooncïïjke getroutoheit en gdjoojfaemïjeit 
foo fcerc en foo bafï gebeukt toas in haer-ïieöcr her# 
ten / en ook öc geöenkcniffe ban ben iteifer Uaerlc 
be bijfbe Eaïiger gcbachtcn / en be reine affectie en 
ïicfoc totten fcer ïjoogen en feer ^eurïudjtigm 
fe ban Oofïcnnjk / foo en hebben fp öefen toeg niet 
toiïïen nemen : JIDacr hebben ootmoeödijk hen ge# 
aöö2cffccrt aen ben fcer ïjoogen Alerts-hertoge ban 
lOoftmnjk jDattïjiaS bm Inocöcr ban öc tïeifcdij# 
ke jBajefreit / en uebe en fdjoon - bjoeber ban ben 
ïtatïjoïijkm ttoiiink / en hebben ïjembp ptobiflc het 
J3oubcrnemmt ban öefe lanöm in ïjanben gege# 
bm / tot ’er tijbt bat De tionmk feïbe fal met ab# 
bijS en eonfmtban öc generaïe Staten/ anber^ qc# 
oibounecrt hebben / met een bafïc hoope bat fijne 
lioninklijkc JBajefïcit foo tod om be natucrltjkc ïief# 
bc tot fljïis SuftcrS fone / en Sdtocöcr ban fijn ©uiS- 
bioutoc j als tut rcfpccttoan ïjet naturel / en fcct^goc# 
öc gcncgcutheït ban eenen foo grooten Pjince / bie 
fijn befte boet om te eonferbeerm in öefe lanöm be 
datljoiijkc Boomfcïjc Bdigic / en De gehoo2faem# 
ïjcit tot ben ftonink / paepfdijk en bicödijk / ja 
ook rcgavöt ticmcnöeop De geïofte bie fijne bootfeiöe 

fBa# 

ïf;8. 
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.ÏÏSajefïdt gebacn ïjccft j ban ï)ctbiaer$-obee tc feit 
ben ccnen anöcrm Coubetueue ban ïionmïtïijfien 
bïoebe / bie ben Staten aengenaem foube 51311 / be bid? 
ïie onbccijattbcn foube ïjact-ïicber cedjten cnp?ibiïc? 
men in ïjaer geïjcd: bitabbijé en beft berïticfmge bp 
fjen-ïieben gcDaen fonbe boa? goct (jaitbcn en confir 
meeren / ’t üidïte baafiuacr oiigcïijït nutter ié tot tod 
baert en profijt ban fijiie jïöajeüdt / en beguamer om 
tc onbet1}ouben be boojfcibe Itanben in fijn geboot 
faditfjdt/ baupetanberé bat men foube mogen bom 
oft böottb,teugen. 

Cn óm Ditrcïfbcfctt fjebben fp grfcljjcbcn en gcfoit? 
ben ïiaec-ïicbcr feer ootmocöigc requefïen aen be ïio? 
tiinïïïijïie jïïöajcfieit / cn inégdijfté aen ben ïioninïi 
ban pottugad en anber jdnuccn / mrtcenfccropene 
en mctltdfjfie berhïacmge ban baer-ïicbcr meininge / 
tneïït ió/ bat fp bafidijk engefïabig biiïïcn bïtjbenin 
be gdjbotfacmfjrit en getrouVobeit ban ben ïioninït / 
en ban punct tot punet onbcrïjoubm be ïtatïjoïijïic 
Üoomfrfjc lldigic / arijtctboïgcnbe be eompacten en 
conbenticn begrepen in be boojfeibe pacificatie ban 
Cent. 

JBacr be antbiootbe ban baer-ïicbcr foo reebtbeer 
big en ootmoebig berfoeh beeft uitgefrdt getueefi tot 
in be 3lonma«it ïaetfï-lebeu: op bidïien ttjbt fijne 
JViajcfieif gefouöen beeft fjcrtóaerté- ober ben ff ccre 
ban «ècïïeé met bitebrn en commiffie / in be ludfie / 
bifTimufcereube be ptactijïïm en ïoofe ïagen bic <Don 
San gebmiat babbe tegen fiiii troutue engeïofte/ tot 
grootc fcïjabc en berbcrffenifTe ban be Staten / ja be 
meininge ban bien / arngacnbe be eonfcrbatic ber ïia 
tfjoiijïier ïlocmtfcfjee lldigic adjtcrboïgenbe be $arifi 
ratte ban Cent / cu ban be getroubeit en gefjootfacm? 
ïjeit ben ïioninïi beïoeft / ié quaïrjtt en bebuegdijk uit? 
gdcit/ en met een balfc|e berfierbe ïoogen gerenber? 
feert getueefi (na bat men bp ben fiijï en berboïg ban 
ïjet bcrbacï en tuffcïjen-fpatie ban Den tfjbtftan gcra? 
Den) bp eenig ïiebtbeerbig ptcfoon ban geenber cfïi? 
me/ bè bidbc boïgmbe betrof bandon g|an/ niet 
cn fodtt ban be faïicn in’tbertoajret tefieïïen: aïof 
be Staten ben-fdben berbonben babben gebabt ban 
in befc Hanben toeberomme te befiigen be ïiatïjo? 
ïtjïïc iloomfdje Heïïgic / en bietueber tefieïïen in ben 
fdben fiaetbaer in bar fp bias ten trjbe ban ben iirifer 
ïiacrlc bie bijfbc: een faïïc bic geenfinté cniéinfjacr- 
ïiebcrmacïjt/ enniet en foube bonnen aïïecnïijïï boo 
reit geïeit tuoiben fonber grootc beroerten / en fon? 
Der te fïeïïcn be boojfcibe ïiatboïijïic lloomfcfjc He? 
ïigic in bafacrt cn mcrïidrjït pcrtjïtd ban baïïen/ en 
ié bacromme foo contrarie aïïe ben conbenticn en 
trané-actien bootfeibt / en foo fiacnbc niet aïïceuïijïï 
tegen be tudbaert cn ruficbanöergemeintcn/ maer 
ooft tegen be boogïjeit cn bet pjofïjt ban fijne ïüonmïi? 
ftjfte JBajeficit / en tegen be conferbatic ban be boot 
fcibeïiatïjoïijfie lldigic / bat ’crgeenbinït en 10 tod!: 
aïïe fatten fonbe mogen ficïïen in mcerbrr pertjïiel / ban 
bat be firaffe pïaiiïiatm acngarnbe bet fiufi ban ber 
lldigic nt /jiaiqmfittc ( be toeïïie eenébedé beur niet 
gcbniifim gcootfacïit uit enïïeï nooDtfaiie / cn eené? 
Deeïé beur conbentic cn openbare gdoftc te niet gr? 
öaen 5ijn) tueberomme bebefngt en in baer-ïïeber 
eerfie hracïjt tueber gefidt tuaren. Cn üiDicti bat be 
ïóoïïanberé cn Eedaubcré / cn anbere bic berfadtt 
bebben be ïioomfebe llcïigic (be tudfie feer bed ban 
getaïc 51311 / ïjebbenbe grooten aenbanït en maebt) 
tn befe Eanben gebtebeu tuaren uitbe^teben/ fon 
ber bat eenig menfebe foube mogen met bm-ïieben ber# 
ïtecren en ïjauteemi/ bet tuare boojtuacr be fcbabc 
ïpïtfïe faïte boot befc 43emcinte/ bie men foube fton 
nen bebenhen. '©ctucïae be ootfaïïe ié getueefi/ bat 
men bit aïfoo beeft gemobereert bent* be booti'nöe Pa 
cificatte bau<6ent / bat beï^oogbeit ban be ïioniufo 
ïïjïie JBajefieit / cnbc eerc ch fiaet baubellatboiijïïe 
tloomfebc fldïgie / tcfamenooïï bebidbacrt cnrufie 
ban ber ^emeinte bebbeu geboubeu en betuaert ge- 
boccfi in baer-ïïeber gebed : Cn bat betuijïc be fa? 
feen ban be een 5ijbe cn be anber gc-aecommoöcrrt 
5tjnbe / bctgefebïïbanbcr lldigic foube uitgcficït 51311 
totbebcrgabecingebanbe CcneraïeStaten/ betuet? 
ïic fouben bergabect tuotben op renen anberen bie? 
Ddgïïeren tijbt : bet todbe noobtfabeïtjfi fonbe geren? 

berfeert tuotben / tïibien bat mm fonber aebt te 11e? 1 
men op be bootfeibc pacificatie ban Cent / in befen 
foo bcrb’ietdtjiien tijbt tuilbe be faïten toebertnengen 
m gdtjlifommj maften ben booïïebm tijbt ban ben 
Ueifer ïiaede be bijfbe. 

Kit aïïe befc faficn bïijïit Macrftjït/ bat fijne Jitla? 
jeftcit tuefenbc abfmt en bcjre ban befc llauben / en 
bebbenbe gtialtjft en ourccbtefijft ge-iiifbimeert ge? 
toeefï / beeft ge-o’öonnecrt ( of bet ié eer op fijnen 
naern gefcfjiebt) en ben Staten gcpiefmteert / punc? 
ten bie niet aïïeene niet en mogen ter etecutie ge? 
fielt tooibcn/ fonber febabe cn interefï ban fijn j!Ba? 
jeftcit / ja fonber be uitteefie beberffeniffe ban bet ge? 
[jeeïe ïïanbt / maer 5ijn birectdtjfi contrarie be eer? 
fie bccMariuge en gelofte ban ben tioninfi. Cunodj? 
tané aïïe bieé niet tegenfiacnbe / foo en boubt Coit 
San niet op ban bie ober aï te pubïïcreren / op bat 
bp onber ben bjebdgften cn faborabïm mantel ban, 
be Hciïgic / en ban be bcbooilijiic gebooifaembeit tot 
ben ïioninïi / foube mogen ttuifi en tluecbiacbt 5acpm 
onber bemgebooren bauömlanbe/ entencinbebat 
fp (aïé Cfeobcbo ïiïaccïijïï ftbujft aen beu ïioninïi 
ban ^paignen) malbanberen fouben pïuïi-baren ert 
berberben. 

^aer ïjcöt gïjp be rrben iuacrominc bat be Staten 
beöïuongen 51311 ben-fdbm bpern te boegen en baficc 
tc bcceenigen / en oni ben noobt ban be natuedijïie 
befeïjermmgetebcrfbeïteubcïiuïpe cnïjct biifiantbart 
anber natiën/ en ïjen ïicbrn berbinben en confebrree? 
ren met uitïanbtfefje p^ineen/ af-fiaiibtbombe ban 
tc feer cnrieufe en pcriïïuïeufe bifputatie op bet feit ban 
ber JÜeïigie. 

ÏBaut gemerïït bat be ïioninïi gcbdiberccrt ié te 
berberben be gene bie Ijem tot nu toe bdurfen fjebben 
aïïe gctroulubeit / gd)oo:famiï}dt / en bappccen bienfi/ 
cn ï)cm noeïj piefcntecfcn en geïoben in bit pomee 
te boen ïjaer-ïieber bebboir/ eubatöp ïjen-licbm be? 
neemt aïïe ïjoopeban be faïten te accomntobcercn eri 
fiiïïen : toat niacï) ben armen ïieben refieeren / ban 
Ï3aer toebïucïjt te fjebben tot ïjet gene bat beCobbe? 
ïijïte en toereïbtïijïie recïjten in bcrgeïijïiefaïic geboo? 
gen / be nature bebeeït/ be cebcn ié biijfcnbe/ enbe 
biet confcntecrcnbc ï te bieten / bat fp be ïDapenen 
nemenbe in be bupfi / ï)cn booificn fouben tot ïjaer- 
(iebec bieïbaert en bdnaringe / bp aïïe niibbcïen bie 
ïjaer piefrntecrm / nt ban ïjacr-ïtcbrr ïjaïfcn af- ïtee? 
renbcgrootcpenjfidcnbicïjni-ïicöen buigen/ en bat 
fp ban ïjen luerprn ïjet jolt ban be eïïmbigcfiabmipe 
ban be bjembcïiugm / faïbeerenbe foo ïaugeaïé bacc 
acfTeni in ïjet ïijf ié ïjaer-ïiebtr gort banbcbcgecrïijït? 
fjcit/ (jacc-ïieber Pjouium en ïiinbccen ban ber on? 
üupéïjdt / ïjacr-ïiebcr ïeben ban ourebcïijïie tencebt? 
Ijcit ban beu Unccbtfien bpanbt ban ber bicrcït/ pnnei- 
païijïi aïé fp firn bat be ïóertoge ban Sïbe / en aïïe an? 
bete autfjeuré en bcïeibcré ban befm foo rïïenbïgrn 
fpcïe/ grootc autïjaritcitïjebbm in beu ïjoogen en fe? 
crctm ïlaebt ban beu ïioninïi / cn bat ^>ou San ïjein 
p;iHfipaÏ!jïi regeert na beu racbt m abbijé ba'n be gene 
bie ïjn bp foïemneden cebt jfjeeft gdoeft te firaffen tot 
ffcmpd ban anbere: cn bic ben bjaiibtgcfidimfirb? 
ben in be fefjoonfie en bermaertfie §tcben ban beu 
"ïlanbe/ cu gcrooft ben feïjat ban bien: bic oofi ge? 
befirueert ïjebben beé ïioninké ïanbm/ enïjacrïjan? 
ben buiï gemaeïit inliet bloeöt ban fijn getroubifiem 
befie onbèrfatm / bp <S5ou Sa» meefi gcacïjt 51311 / m 
be faïten ïjaubden na fjacr-lieber fantaïïe: £)e lueïfic 
niet en ïtan ban caufecrcn renen uitterfim groubid 
aïïe ben genen bie rrdjt berfiant fjebben. XDant ïuat 
fjoopc fouben fp mogen coneipiecren / aïé fp fien bat be 
lu’ecbtfic mooibcré be ïjanbdingc fjebben ban aïïe be 
faïten/ cnrecfjteré gefidt 5ijn banfjaer-fieber ïeben/ 
erben en gorben f ïfcbbmbe bacr-m-boben gefien foor 
bed jarenlauft/ foo beef beb’iegerijcn / enfoobcefcen 
feïter erempefen ban gebcinfifjeit cn bifTimiiïatie / bat 
fp ïjcn-fcïbrii in geenber manieren mogen bcrfeïïerm/ 
ten 5p bat fp Uictené en biiïïené Vuiïfen fïootcu en tien? 
macï fcfjip-bjcnfic boen aen een fiem-rotfe / cn aïïe na? 
tien ban Der ïucrdbt oojfafie gebcti / omtefpottm met 
ïjaer-ïieber te feer flcdjte enfotte iidjt’oeerbigfjnt uan 
gdooben. 

ïDant af en biaer baer niet ban be ïaetfie legatie 
(Z) a bauf 
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bat fpanbcrë blagen in ben inonDt / enanberë in het 
ïjcite / en bat ais fn toonen’tmeefïegdaet ban pnpS 
en grfcöerfietcnheit / ban eeefï ban fïnne 5ijn en imagi? 
necrcn be getjeeïe bcbcrfFenijTe ban ben ïanbe. ïDant 
gdjjïï be booifeibe pccrc ban £>cïïes befe booiïcben 
Dagen biiebch heeft "gcfchicbcn aen ben piincc ban 
brengen/ ïjmi toonetiDc een fonbcdingcïiefbccnaf? 
fccticj cnfjcni boenbe bed fcïjoone gelooft en bantoe? 
gen bes IioninïtS/ op ben felbên tijbt fdjmf ïjn aen 
ben©labcban 23offu geheel contrarie: toantfootjp 
hem fodtt beur öefe bjteben te treitoen op begijbe ban 
©011 3an / foo ontbefetc hP cencn boobtïrjïtcn öaet 
bic ïjy öiacgt ben boojfcibcn jpiincc ban gretige / !)cni 
op ïeggcnbe een menigte ban biïepne ïïaïumnien / en 
obcntïp bccltïatcnbe Dat ©on 3an ai toat anöcrS in 
ben Jhi heeft/ hiöicii de faiten ïjemfucceöeeren (Dat 
©obt bedjoeben moet) na fijn begeerten / ban ijp 
bn fijn difcourfcn en berManngen te bcrfïacn geeft/ 
be toeïïte bn uit boet geben / ten einbe bat ïjp foube tno? 
gen bcbiicgcn be fïinpeï meufeben / en beur bed ber? 
fjcröc bebdtfds ttoeeöiadfjt mailende tuffrfjen be èta? 
ten/ foube mogen berfaben hjn begccriybbcbcn/ in? 
boegen bat ben Staten geen anber rcnicöicrcfïecren? 
be (Die anbcrfintó tocï fbuden toillcn anber begee? 
ren ) fn bebtoongen 51311 te bomen tot öc uitterfïc 
toebïnefrt ban haec-ïïeöer todbaert/ en beur mibbd 
ban be ïDapenen aïfoo rccïjtbcerbig als nooötïijïï af 
te beeren be toccdccfficniffê baer mebe ijp ïjen-ïieben iS 
üzeigcuöe. 

“ ’^oebtaitó inbien bat fbne Ucifcrlijbc IBajcfïcit boï? 
genbe fijn fonberïinge affectie/ öc toeïïte ï)P ben ,§ta? 
ten toont en gdoeft/ machbctoctc iaten aen ben Ito? 
ntnb ban ^paignen fijnen tpocöer en oom / ban be 
toaerbeit ban be faïten / en ifjem inöucecrcn tot genabe 
en mebe-ïijöcn ban foo bed eïïcnben en inifenen Die fijn 
aïbergeïjoo^facmfïe landen en ©nbeefafen foo ïange 
te onrecht 51311 ïijbenbe / en eenigc beqïïame remebie 
geben om bit boer te bïuffdjcn: iètjne üicifécïrjhe JDa? 
jcfïcit foube echen öicnfï boen ©obt feer acngenaem / 
en aïïebeStaten ban befc Handen (be toeïïte niet be? 
terS en fottbni bonnen begecrcn ban cencn onïicbbe? 
geiijbenpei^) fouben fjcn-fcïbcn foo becbcnöcn rebe? 
nen aen fjme IPajefïeit / booi een foo groote en fonöcr? 
ïiuge todbaet/ bat fpaïïebe bagen ijacrS iebensfon? 
ben beïtennen ban fjem ontfangen te hebben / foo toeï 
boa: ïjen-fdbeu aïs boot aïïc haec iiabomerS / aïïe tod? 
baert / betoaringe en bipljeit: en aïïe het gort bat 
ïjen-ïicben fal bomen baii ben arbeit / moeite en goet? 
toiïïightit bic fijne ïiciferïijïtc JlBajefïeit faï booi ïjen- 
ïtcöen gcbacn hebben/ bat fuïïcn fpflen teberbienen 
en bebennen met eeutoige banhbaerheit en feer oot? 
moebige dicnfïcn. 

©acr-en-tuffchen foo bitsben fp feer ootmoebcïïjb fïj? 
11e lieiferïijbe liBajeficit / bat ijp boïgenbe fijn iiige? 
boorrn goebertierenheit en ©abcijjjïte ïicföe foube toiï? 
ïen toeber op be bceiicn brntgen en oprechten ben d? 
ïenbigen ffact ban be jScöetïanöen / bic te feer onDer 
De boet en bcrboiben ié I en metten toerbe betoonen 
aen fijnen tod beminbeii bioebrr jffêathiaé HeitS- 
hertogeban€)oftcnrijb/ aïïc betebenen ban een biöe? 
betlgb hette / ïirfbc en affectie / bocubc fijner hooi? 
frtöcr Ifoogheit en ben generaïe Staten nis iibtma? 
ten bah ben ïlciïigcn Uijbe / aïïc fabcur/ huïpc en 
bpflant/ acïjt nemende op ïjet feer namaegfehap bat 
fijne fBajeflrit heeft met be fcïfoc fijne l>oogi)dt / 
miötS 00U öc feer bafle bereeninge baer inröc befe 
Hanbcn met ©lütfchïanöt bcrecnigt en gebonöen 
51311 / en ten ïaetfïen ncmcnöc ter herten het cntflc? 
ïïen ban een foo na gebucrcn bianbt / öc toeïïte / in 
öien hP niet ïjacfï en is gebïufeht / hem foiibrr ttoijf? 
fd foube mogen in ïïo^ter tijbt fpinben ober be ront? 
omme gdegcïi ïanben. _fl)arr boben ai bat fijne Uci? 
ftrïijïïc fUvïjefteit bdiebciïït refpect ban beu fïaet en 
pïaetfe baer hP ban vi3obt Den opperften donmu ban 
aïïe ïloningen ingcfïdt en geaibonneert i^ / tc toeten / 
aïS een fegS-man en rechter ban aïïe be ttoifïen enge? 
fehilïen bah Cfjiifïmnjïï / foigc tc toilicii blagen bat öc 
rcchfbceröige en goebcfaïïe ban be Staten Der Jlrbcr? 
ianben niet en tooibeoft öenrgetodt oftbeurbaifeije 
itolonmim ban bebpanöen berbiuïït. 

Tcthet X II. Boek, pag.94.4.. lin. 25. (20.) 1 5" So 

Op defepïaetfe verhaelt de tiiflorie-fcbryver alleenlijk het 

fommier, en den 'verkorten inhoudt van feker Antwoordt 

tegens Don Jan uitgegeven: welk Antwoort, te dier tijt 

dAntwerpen hy Chriflofel Plantijn gedrukt, van woordt 

tot woordt aldus luidde : 

Antwoordt op de Dedaratie van de meininge van 
Heer Don Jan van Ooftenrijk. 

T fifaiiöer ïxontnïï ban Jbparte haööe een gemem Antwoort 

^ fpiccïï-toooibt / bat toacr ’t bei ban ben flccuto niet op een 

en móegt te paffe hamen / Dat men öaer moefi naepen 
ïjet bd ban ben ©oS. ©it fpiecïï-toooiöt is feer toaer= genoemt 

genomen en feer neerfïig naccgeboïgtban aïïc Degene declaratie 
Die geïeert hebben getoeefï inbc Cabaic ban JDactiia?van de 
btïïi: llSaer bobeu aïïc anber / foo arbeidt Deer ©on ™ „ Don' 
3an om hd fclbenu tertijöt tctoerïïeteflrïïen/ ge? Jan van 

bniiïïcube aïïe maniere ban piactïjïïcn / cnhonigban9°,ftet?-, 
gebeinsbe fbetigïjcit en goebertierenheit / tegen den52,$/ 
genen / bie hptoeet/ bat een fcij^ooinen hebben ban uilege- ‘ 
fijne Heentof cije huiöt en nature. €ot effect ban oefen ven. 
heeft ijp onïanïip ober ai in ’t ïicïjt laten bomen een 
ÏÏQult bCl'haeï / genoemt de Declaratie van de meininge 
van Heer Don Jan, &c. m De tocifiC ÏJP Öcm feïbCH ÖCÏÏ? 
ïïenbe feer ïoofeïrjïi met hetbd ban ben ©o^/ groote 
neerfligheit boet om ben ingefetenen ban be .Deberian? 
ben toijS te maïïen/ bat hP noitenheeftgefocht/ ja 
noch anörrs niet en focïït / ban hcn-ücbrn te onbafjou? 
beningoebcb?cbc/ rufte en fïitte: hoetoeïbatöeboofe 
en bïoebige ïDapenen bic hP gebiuiht tot ’er berberffe? 
niffe ban ben HanDe / feer ïïïaerïijïï contrarie betotj? 
fen. .ilDaer ïaet ons aenmcriicn be perfttafïen bie ïjp ge? 
biuifit: ©p fegt bat hP / febert bat hP in ’t ïiafled ban 
jlamcn iS gehomen / biïïtoiïs' heeft ben Staten ber? 
ïïïacit/ bat fijn meininge fïïsüS 1^ getoeefï: ja bat hp 
met ’er öact bmtoiïs bat heeft berïïïaert/ eu öaer toe ge? 

lotefïeert. IBacr hoe foube hp bat totjS gemaeïït heb? 
en Dengenen / bie noch een berfeh gebenhen haööen / 

bat be mcefïenöecï ban fijn biicben / piopoofïcn en ma? 
nieren ban boenc/ eer hp öaer ingdiomen toaS / merite? 
ïijïïe getuigeniffe gabm ban een bprrige begeerte bie hp 
ïjaööe bantoebeiomteontfïeïïcn bc3uïautfcheooiïo? 
ge / be toeïïte op ben feïbcn tijt ban fijnöer ïtomfïe boobt 
en gcfïiïïet toaS beur be pacificatie ban <Dent. 

<^u öaeromme / foo hp naer ïange en bed toooiben / 
janaer openbare toeigaingen / in het einbe ge-accep? 
teert haööe be booifcibePacificatie/ haft ijp gefoeijt 
aïïe manieren ban geïtijf en bebiog/ om bie ïïradjte? 
ioo^ te maïten / berïtïarenbe openbaerïijït ben Staten/ 
bat hp toas gerefoïbeert om ©oiioge te boaen tegen 
mijn ©eer ben Pitnce ban ©renge / en bie ban Ifoï? 
ïanbt en Sccïanöt / manende De Staten bat fu bie fon? 
ben aennemen / op be berbinteniffe ban heur-ïieber ge? 
ïoftc / bic fp gcbacn haööen ban tc onöcthottöeii öc 
Uoomfdje ïtatijoiijite ïïdigie / en begehoo2faemheit 
bie men ben üüomnïi fcijuibig toaS/ toeïïte fijne ttoce 
oiöinare jiltom-aenflehten #1/ onöabetodïtehpiS 
bciiïïenbe be ïecïfjMjcit ban ‘fijn paffen. 3a ooit ijp en 
diffimuïcert noch ter tijbt niet / bat het puncipad fun? 
banient ban fijn gramfeijap tegen be Staten geïegen 
ié in bef en / bat fp gerefoïbeert jijnöc ban hcn-ïieben te 
houöen ant öc booifnbe pacificatie bp hen en bp ben 
booifeiöen ©on 3'an geftoooren/ en bn fijne .ffeaje? 
fïcit gcratificeert / niet en hebben toiïicn mciu- eebig 
toefen/ fonber anber recijtbecrbigc oirfaitc/ noeïj op 
een nieuto hcur-ïicöen toaffehen in ’t bïoebtban hcur- 
ïicöcr JBröednoebers en Haiibtj?-ïicöfn. 

3’ït en toiï hier niet bifputecrcn / of ©on 3an rrben 
heeft gcïjaöt om hrn-ïicönitebcrtoeïtïtcntotöefeooi? 
ioge..ïDaer ’t $p toat ’ct toil/’t bïijïït bat br bcrïtïaringe 
bie ïjn boen bcöe/aïfo luttel toaS ober-een ïtomenbe met 
fijn toerïtcn en met ’er toacrïjcit / aïö ié öc gcene bie hn 
nu ter tijöt is boenbe: ten 5P bat men bp abenture toiït 
een üpebe en Dccdijïic ^nïantfdjc ooiïoge/ en een gene? , 
raïe beroerte en uittcrfïc onrufïe ban be Hanben / ben 
naeni geben banrufïeen bicbe. IDant bat befe ooiïo? 
ge ’t geheeïe ïanbt foube gelviodjt hebben tot een uitter? 
fïeeïïcribe/ iö faoïtïacren mcrïtcïijf* cencn pegcïtjïïcn 
bie booi oogeti toiï nemen ’tgcöcnïten ban befrhaben 
eu eïlenben/ bponé geïeben anber ïjet beltfeïbanbat 
men bie ban l|oï(anbt en ^eeïanbt toiïbctoeberbjm? 

gen 



Tot de Hiftorie van Pi, Boi*. 
f7 8. eert tot be IScïigic en geftojrfacmfteit/ bat ’er gcai p?oe; 

bebannooöecniS. CnepïaeS/ iS ’t bat öefe &>oïïoge 
feet ftoaer iS bcbonöcn getocefi / en bergefcïfcftapt niet 
een eenparig uageboïgban foobccïcïïcuödt/ foo tS ’t 
tocï feftee bat men bie nu tel* tijbt fbtrbe moeten bet; 
toacfttcn öuifent-fout meet / beuc bed cebencn bie een 
pegeftjft ftïaccïijft maeft )1en. 

35'ft toeet bieï bat ïf.^on^an faïfeggai / öat fjp 
geenfintS en foube toiïïen ©oïïogc geboete ftebben / foo 
be?ce aïS bic ban ijoïïanöt en Eerïanbt ften ftaööcn 
toiïïen boegen tot be tToomfdje ïintftoïijftc ïieligic/ en 
tot ’et geftóirfacmfteit bie fp ben lloninft fcftuïöïg 3ijn: 
toant bat is ftet 3üebeften bat ftp ons aïtijtS is fmgai; 
be. «ïiBaec ïact onS nemen öataïfoo 3p. Niette min 
of bic ban ïfoïïauöt en Seeïanbt ften niet en ftaööen 
toiïïen bact op bcttoutoai / noeft ftaet-ïicöct ïieïtgie 
berïaten/ en noeft min ften-ïicöen fïeïïcn onbee be 
macftt ban be gaie bie fn geboeïben te toefen ftare boot- 
bpanben: iS’töaetommegefcit/ Datö’anöerHanöen 
fonben berbonben getocefi ftebbcii te biöïeerenftaer-ïïe; 
berecht/ en te bjeben öefe foïemnccïe pacificatie bie 
geinaebt toaS met be gebneren / om bah een te fcfteiöen 
be Xlanöen ban ben ïtoninft ƒ ai ten befien te geben ben 
eetfien toèmöen pjince/ bic be fcïbeftaöbe toiiïen in ne; 
men> JÉact booitoacr men fïet loei ïïïaeclijb bat öefen 
tijtel ban bet <0o?ïoge ban ^oiïanbt en gceïanöt niet 
en i'S getoeeft ban een geleent beiïfeï om be Staten te 
betbooben/ en m be JOapenen te brengen tegen ftaec- 
ïieber 23ioeberS en HanötS-ïieöen / om boïgcnbe ben 
caebt cn refoïunc ban fijnen ^ectctatiS<£fcobeöo/ te 
feafïijöcu be een beuc ben anbeten / en ten ïaetfien ban 
aiïe t’famcn meefiet te toefeh / bat $ te feggcii/ aïïe ge# 
ïijïï (aïSöe feïbe CfcabcööiSïïitïeggeuöe) te bpeteen 
te ftocecbete brengen/ nabienfftccfoïbeccben bat’cc 
geen anbet miböeï en toaS / om te moegen bomen ten 
einbe ban ftacc-ftebct boomemen. 

5bact ftebt gftftfijn opreeftte meininge/ öetoeïïie/ 
al iS ’t bat ftp bp aïïe mibbeïai biefocïit tebcbeMien 
met focte en gefuiïïctöetoaojöen/ narfttanS beuc een 
fonöetïinge genabeen jonfie Coöts fteeft ontöcïït ge* 
toeefi op ben feïben tijbt bat ftp öiemcmöetetoerÏÏe 
tefieïïen. ïtfant op ben tijbt bat ftp onbet ftctöeïïfd 
ban te tracteeten in ben name ban be Staten te bet- 
tteMten ban be ^nitfeftert / fijne aenfTagen maeïite 
met ftaec-ïtcber CoïonncIS binnen fX^ecfjelcn om be 
Gapenen aen te nemen onbet ’töeïïfd ban teberefjct^ 
men ftaec-ïiebct gagien en ïeben/ öetocïh/ gdijïtftn 
ftaer-ïieöen toijS machte / bat be Staten ften toiïöeu 
nemat / en bat ftu toaS bioutocnöe ’t innemen ban 
ben foafiede ban Uinttoctpeii / beut fteimeïijft beefiant 
öat ïjjo fjabbe metten p. ban (Cetïon/ en coirefpom 
öentie ban ben gatnifocn öat binneti bet &taöttoa£ 
tot fijnen bicnfïê/ mits ooh ’tïjeimeïijiïbetfïant bat 
ïju Ijabbe met ben ban ïfia-ge^ en eenige anbete 
Coïoneïïen ban bejIeöecïanbtfcBe Imecïjten: öatljp 
ooft aïïe anbete CoIoneïS / ïiapitemen en boïft ban 
<0oiïoge toa^ optoetenbe / tai einbe bat fp ften fonben 
betftïaten tegen be booifcibe Staten / ai bat ïiPtcn 
ïactfien met liften ftcéft ingenomen ftet ïiafïeel ban 
karnen: €>p ben felben tijbt/ feggeift/ toctbenöen 
(jöenecale Staten onbeftt fijn bneben / bp be Uieiïte 
ftlaetlijft toaS bïijftenbe / bat fijn meininge fuiïps toaS 
getocefi eenige biie öf biet macnöeti baet te booten / 
en bat ÖP banöicn tijbt af rtiet ai ftabbe gefoeftt ban 
ben ttonmft te brengen ombe<0o?ïoge acute nemen 
tegen öefe ïanben / ïjtbbenbc tot birti einbe gefonben 
fijnenbooifciben^ectetariStiaet ^paignen/ niette; 
foïittie ban beu ïioninft iuijS te maften / acijterbolgeii; 
be be niftouöen ban be boojfeiöe bnebeil / bat men 
on^ foube moeten aiïé griijft bettiieïen te bpet 
en te ftoeccöe / gelijft be goebe ïjanbeftngc ban ben 
boojfciöen «tÊfcobebo / en aïïe ’t gene bat ’et nabet; 
ftanöt geboïgt$/ toel ftïaeclijft fteeft betoefeu / cn is 
betoijfenbe. 

Cn baetom als l)pon^ toiïte betfiaeftgeben/ bat 
fijn ftoemfïebinnen benïüafieeïe ban karnen nieten 
fS getocefi / ban om fijnen $etfoan te berfeftetai te; 
gai be geeonjnteetbe / en bpanben banbeKoomfcfte 
^atboïijft^ tïeiïgie/ en ban beu fiomtift / foo fpot ftn 
met ’t fleeïjt ftentdijft griooben bat ftp meint te bui; 
ben in bie ban gectoaetfS-obet / meinenöe batfpful; 

ïen gdoobe geben fuÏÏseh bottai aiguafijïigcfanbeer; i f7 
ben betfietiugen en ïogenai. XïodjtauSeec maibaet 
opanttooo2be/ footoatefeetgoet öat ftp foube toiiïeii 
betftïaten/ óft tjp aïïe be ^tatai baq ben Sanöcm 
Öetgcneraeï ftonbett in ftet getal ban öe gcetmjureet; 
be/ cn bpanben ban be Hdigie/ en ban beu ïioninft 
ban ^ypaignen: 3l)aut foo bc:ce aïS ’t foo fS / (aïjS ge; 
noeg is bftjftmöe / bp ’t gene bat aiïe be toetelt fïet/ öat 
tegen ïjai-ïieöni aïïai iS/ bat fjp’tboojfdöe ïtafied 
fteeft ingenomen) foo bóft ftp booitoaet fijn feïben on>- 
geïijft/ öat f)P tuil ftouben fiatnbe/ bat ftp met boïft ban 
fiilftec fomten noeft fteeft tuiiïert feöett fijn beitceft p?o; 
cutcetcitpetS/ rufieeti biebc / en fteeft bie baet-ai-bo; 
ben bpftanS op ben feïben tftötgererommanbeertboo? 
begetroutfie<dnöetfatcn ril©affUrnbanfijne.JDaje; 
fiat. Ccïijft fii ooft tcc anbet 3ijben feet groot geïijft 
fouben ïjebben ban quaet bcttonbiai op ftem te fteb; 
bai/ tbaect bat ftp ften-fteben ftieïöc ban’tgetaïbaii 
be bpanben CobtS/ en bah fijne IBajefïeit / acftterböï; 
genbe bril oibinateii ïof/ bact mcöc bat öe^paenfcfte 
letaliteit pnjfeti eri öeciftectcn bic ban ftettoactts- 
obcc. jX^aa* jS’tbatftptetconttanen niet en befcftuï; 
bigt ban eenige bie ftp meint befcftUïöigt getocefi te 
ftebben ban foo ïeeïijften miSbabni / geïijft aï^fcfttjnt 
bp aïïe fijn feftuften en boeftSfteipS bic ftp ftettoaetts en 
bectoacttS boet soepen / boï 3fjnöe bgn aÏÏcbcrftam 
be aenïoftftinge: fob eii ip baet niemant bie betfiant 
fteeft / of ftp cn faï feet toeemt binöen / toaetommc öat 
ftp niet en fteeft toiïïen bctftïairen ter neetfiigee begeer; 
ten ban be Staten/ benamen ban be gene bie baet af 
bcfcftuïöigt toaren / ten einbe öat fp be feïbe ftaööeit 
mogen ficaffen na ftaec-ïicöet betöierificn / geïijft fp tot 
öibetfcfte flonöcn gepiefcnteett ftebben / foo bp bji'eben/ 
aïS monöeïinge. 0oftfaïmai bebtuöen quaïtjftöbet- 
eeit-ftomenbe met fijn feggen / bat ftp ftem nolt ai fteeft 
toiïïen betroutoen ben anbeten bie öactafonbcfcftuï; 
bigt toaten/ noeft ftem feïben fieïïen in eenige ^tabt 
baet fp maeftt ftaöbcn ftem te betoaten tegen aïfuï; 
fte gceon juteetbe / en noeft min aenbceröeti be toacft; 
te bie fjj ftem gcpiefenteett ftebben. JBant te feggett 
öat iit aïïe be .ïjeöerïanben / baet foo gcooten mecnïg; 
te ban ^>teöcn$/ boï ban goebe lloomfcfte ïxatftoïij; 
ftc petfooneu (ben toeïïten 3£on 3[an feïbe toïï toijS 
maften öatfpnuberömfttsijn beut öetptannie ban be 
ïiettet^) niet en foube boen getocefi ftcbïicn een sètabt 
aïïeene / baet ftp ftem foube mogen bettontoeh ftebben/ 
en bie totien uittecfïen foubcii toiïïen genlamtineett 
ftebben ecucn foo goeöcn en bieöeïijfteii Coiibcrneuc 
en^tabtftouöccgcncraeï ban ben lioinnft / aftjftntoiT 
toefen / bat toare re feet miSbiniftc en gefpot met te 
ïicftt geïooben/ cn patiëntie ban be gene bien fteniiè; 
lijft iS be gtoote gettöuftcit bic öefe ïïanbcn ban allen 
tpben getoont ftebben ftaec-ïiebct l^ineen / en ooft bat 
&taötftottöerS ban bien/ en ooft be ïieföe en toeöer- 
Sijöige affectie bic ftaec-ïiebct IZtoumi ftrndiebeu al; 
tijts betoefen ftebbai. 

ïöaetom bat / ’tfdfbe geeiien fcftjjn bet toaetfteit 
ftebbcnbe/ aïïe öe toetelt faï öcnftcn en meinen/ aen; 
gefïen bat ftaincïijft is bat <Don ^jati ftem niet en toont 
anöecfintS bcbeïit / bat ftp boïgcnbe fijn ojöinare piac; 
tijfte bit bebeftfeï genomen fteeft: cenSöceïS om onS 
betftaet te maften bp fijne Bjajcfieit / en cenSöcdS om 
te bebeftften fijn boonieinai en aenfTagen onöcc ftet 
beftfeï ban eenige tcefttbteébige bicefe. üsant fijn eigen 
bnebeti bie aen ben Ifonmft sjjri gefcftiebenüan ben 7. 
ban Ipiiï/ öe toclfte toaS bpftanS buemaenbenboos 
fijnboö|feibeftocmfie in ’tlïafieeï/ ftouben in tocïejt; 
pjdfdijft / bat ftp ban bien tijtafbemeimngcftaöbcte 
bëttteftften in eenige betfcftetöci: pïaetfe: Sa fteeft 
fdfS met fijnen eigenen mont bcleöen/ bat ftp/foo ftp aï; 
bet eetfi toaSgeftomen binnen bc fiab ban Xjaitiai/met 
fiïïften ooge fteeft bemeeftt öe gcïegaitfteit cn benuaeni; 
fteit ban ben ïtafiedc ban karnen/ bat ftp ban aïS boen 
boo? ftem nam ftet feïbe in te nemen aïS b’occafie en be; 
quacmfteitftaet piefcnteeten foube. ©ctodft niemant 
en öerf toenu binöen: toant fteftbaibc aïteet bod? ftem 
genómen te toeften bc^acifieatiebanCent/ en beuc 
mibbel ban ecnoozïoge befe l.anbcn te toeugen jn fla; 
bétnpeenbettoocfiinge/ ftofitoatmoeftt/ foo cn fteeft 
fijn cónfcientie ftem niet getufï gdatert/ boo? öat ftp 
ftem bectroftften ftaööe op eeiien ban Öe ïftafieeïen bie bc 
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nocmöch beften ban €nranncn/ en toooningc ban 
bc gene Die mtétroutocu hebbende ban hacr-ïicber B>m 
D^rfateu cn Baffaïenheber ïjaDöcn ontfïen te toefen; 
Dan ïicf-gctaï en toeï bcminbt. Getocht noch hïaer; 
ïijficu $ jbïijhenbc bnöc manïece ban Doen / Daer ïnc? 
DeDat hn ïjem ficretdyh Daer gctoajpm beeft / bcfpiet 
ftcbbeubê Deoccafïc on.! gcfdfcjjap tc ijouDen Der jDiim 
ccffcn ban Biatne / De toeïhe rcisDe tot De fonteinc ban 
ïict ièpa/ en ban ap tc fïcïïen een ïioninhhjhe jacgt / 
£ji ban Daer te gaen cntDehhcn De Hanöt-öontoe j ge? 
icgrn ronDtomme $amcn: een fahe/ Die geen ban fijn 
üïnün-fïcijher-3 engcïjncröe^lDbocaten/ ’t3ijcBom# 
hwcauïtl oft anDcrDie toiï/ hoeoubcfchaemt Dat t)P 
mats) toefen / cn hoe fcce Dat ïjp Rebbe fijn tongc en 
bsjfjcit cn ccuc tcbcrhoopm/ cn fouDe Dcircn houden 
ffacnöc / öetamdijh tc toefen Den fraet ban cencti pnu 
cc / Die ca* fouDe toiïïen hem fcïben bctfchcrcn On De 
gö&toiïïigheit ban fijn Bnbcrfatcn / Dan On tprauiug 
ontfïen cn fdjjihhcn. Bü Dacr-cn-tuffehcn bcrfhP tod 
feggen Dat 'Un geen ootfahe en heeft gegeben / Roe hïcin 
Die'marh toefen/ toe uc Lncmngc ban De pacificatie: 
Dcrtodhcr/ niDien Dat pcmanöt Die niet en i$ geccu 
cnmpecctban berfïaut/ fouDe mogen gdooben/ met 
tcaenfïarnöc ’tboicfeiDe bertreh op ’t ïiafred ban 
men / Dien faïihbïDDen Datbgtoügebenhcn Dc fahen 
Dacc te booten gcbenit / tc toeten: ’t Oïijbcn ban De 
tétoitfdje ïmcchten/ Den acnfïag Die men met Ren-lic 
Den machte binnen JlRecheïen / De 0’iruen Die aen Rcn- 
ïicDcn gcfehicbn: toecDen / De p?actijfien Dcuc De todhe 
men foeht te houden De toemDdingen binnen ’p Iferto 
genbofih / Bergen / 25# Da / ^ebentec / Campcn / en 
RennnonDe / p jmnpadfïr fïeöen ban hcctoacctp’-abec: 
De bcrmamngcii en tmfïant ban gcföc Die men Deeöe 
Dien Iran ?lmfrcröam om Die in ttoifïteijouDentcgen 
Decefïebanttoiian&tenEeeïanDt/ cn tc beletten Dat 
fn niet tii foliDen acccpteercn De gcpiefentcecDe fans? 
factie: Dcbdetfd^Die men gaf Dien ban Mitcegt / ten 
chiör Dat fp niet en fouDen riffcRen DcfatisfucdeDicbe 
pacificatie ban Bent hcn-ïïeben oponncecDc: De teu 
fds ooh acöaen ten ciiiDc Dat Die ban Huccmbncg / en 
ban ’t Bracffchap ban Bourgoïgncn niet en fouDen 
aDboieecni De boojfciDe pacificatie / en hen boegen 
metD’anDccstaten: het ontïjottDen ban De goeben/ 
foo toeï banDenïfcecc Den P#nce ban Brengen/ aïp 
an&cc particuïiece perfoouen/ Die fp haöDcn in Boiit^ 
goïgnen/ cinnörnHanDebanÜturcmburg: Dc conti? 
nuatie ban De bangcmfTe ban Den Biabc ban Buren: 
Dc acnflagen ban lünttocrpen/ cnhctbebeïcngcDaen 
Den Rapitcin Bo?uch$ ban Bïnbcn: Dc Dcpcfchcn cn 
commiilïcu gegeben ben pecre ban Rictges' / en fij' 
nen BtaeDeig: Dc bïïebcri ban Den booiferben <Don 
^an / cnBfcobeDoacn Den tiamnh ïauge Daer tc boo^ 
ven gcfchtcbcH / en naDcrhanDt / tot éen betoijfinge 
ban aïtht# te condnuccrcn in Den fdben toiïïe: De b#e= 
ben Die hn gefchtcben heeft aen Dr Rctfcrmnc / met fljit 
eigen hanDt. BhinDienaïïe Dcfe fahen niet genoegen 
5ijn / Dat men aenmerhe De toicuDdijfiïiebm cn cere 
DiegeDaen 5hn Denhooft-fmhhcn banaïïenmiterpcn / 
rooberpen en obedafi / DooDtfTagen en OjanDtfïicf> 
tingen in Dc Slanöcn ban hertoacttö-obcc / en bat 
men in fïcbe öanDie totercmpïebananDcrentcflrafi 
feit / gdtjhmcngclocften geftooren RaöDe / Die heeft 
onthaeïtafë Dc befte öienaers ban fijne .fiSajefïcit/ bc; 
IciDcnDc aïïc fahen bghacr- ïicDcr raet en aöbijö. JXtot; 
ten ho#flcn gcfcit/ Dat men tod fie en meche aïïeDc 
toedien / manieren ban Doen / Igicbcn / p?opoofien / 
booniemcn / acnflagen cn raetflagcn ban^on^jan/ 
fcDert fijne hocmflc hertoaert^-ober / men faï bebinDen 
Dat niet en heeft gctoccfï Dan een gebuerig beneccfïigen 
cn arbciDcn om aï tn meren tc freïlen / cnDcfelanDcn 
inbwnDt/ en ^nïanDtfeheoodogen tc toengen / om 
naDcrhanDt Die gebracht hebbenbe tot Dc uitterfïe ar« 
niocDe en bcrtoocfïntgc / flaben te mahen onDer De 
tgecmhapppc ban De ^paignaert^. 

Bn nochtans toiï hu ons tc brrfïaen geben bn bit 
fracn gefcï)#ft/ Dat tod met fijn berbnet tól Dat Rn 
De lüapcnen moet acnncmen/ toaer m ih toeï fotiDc 
toiïïen Dat hu hem geaDDjefTeert haDDe aen De geene 
Die nopt cn hebben beDragcn gctoecfl met ötergdijhe 
aiom-aenfiehten / toant Ijler te&anöe/ baeralïeDe 

toerdt toeet / Dat ïjp ban Den beghifeï af ban fijn hoeim 1578= 
fte/ niet enljecft gepraccDecrt Dan bpgcbchifïhcitcu 
Dabbdhcit / ja foo betoe / Dat hP gebodenbe gebram 
gen te toefen tc accepteren oft te tocDcricggcn Dc paefi 
ficatïe ban Bent/ f eiDe in fijn ,3)pacnf'ehc taïc / Datïjp 
Die boot goct Rscït / foo lange aïp hem Dat met en fonDe 
beroutocn / en referbeerDe t’fljne-toacrté Den heure 
ban berouto tc hebben aïp hem bcïïcben fouDe. Bn Dat 
Ru naDcrhanDt heeft gegeben Dc fehoonfie toooïbcm/ 
ch grtoont het fdjoonfle gcïaet / ja gefch?cbcn De toiem 
ödïjhfre bpeben Den geenen Die fjP meefrtoa^ h^tehDc/ 
ja tot aen Den boojfeïDcn Peere DenP#ncebanBren5 
ge/ en Daer toe Dat hP gefchtcben heeft aen Den ttou 
ntnït/ Dat iiiDien hP noch ïanger moet beDtoingen fijn 
natnred/ oft fleh faï tooiden / oft faï pet Doen geheel 
contratïc ban fijnen ïafï. ^h meme booitoarr bat hl1 
bedooren arbeibt faï Doen/ om hen- ïieben Ditpoinct 
top te mahen/ aengefien Dat fp feïfpj bp getuigeniffe 
bah fijnen eigenen monbt / en ban beeï b#eben toeten / 
Dat hP ban natucrcn totten hrijg genegen iö, <De 
toeïh öc ooifahe heeft getoeefi/ Doen hP ttoifffdbe Dat 
ïjn hier te aLanDe fouDe moeten ïeben in pe$ cn bicDe / 
Dat hu feer necrfüg toas berfochenDc fijnen oo#ofaen 
fijne jtèajeficit / fcggcnöc Dat hP niet en mocht ber^ 
Dragen De rufie en ïeDigheit. Bn tcreontrarien/ foo 
ïjacft aïë hP beur beeï peefuafien / en Deur De gocöe 
Diniflen en piactijhcn ban ^ntonioperej/ cn atibc^ 
te Die hP heeft in cf-paignen ban fijner conDitien/ Den 
ïïonhih betrohhen haDDe om ïjem tc eonfenteeren ooi< 
ïoge tc boeren / foo en heeft Ijp nopt Daer na meer mem 
tic gemaeht bantebertrehhen/ maer heeft aïnjtp ge? 
perfiftccrt Dat hP toiïDe/ ia met getoeïtgehent toefen 
booi Bonberneuc ban hertoaert^ ober / en ^>taüto 
houDer geucraeï ban Den fiomiih. 

jpaer (aet on^ ïjaorcn öepointten enartihuïenbie 
hp booiïfoubt/ nabien ÖP heni feibt gcöiebcn te toefen 
ban foo goeDe affectie tot öefen PaDerlanbe. 

Pp fciöt Dat hP nopt en heeft gcfocht / noch en foeht/ 
De fïabcrnne / bcDerffeniffe noch Defimctie ban ben 
üanbe / hiacr Dc toeïbacrt ban Dien / ten einbe Dat 
hp De toeberfpamuge en bcrDoeïDe föuDe toebertoen^ 
gen op ben rechten toeg / en ben goeben behuïpig 
5?jn / dc. 

Jbïct bacr booitoaer ttócegoebcpoincten. IBaerhP 
behooibc met cenen berhïaert tc hebben / toeïhe bat 
begrepen 5tjn onber ben naeni ban toeberfpannige en 
bcrbocïöe/ en baa* na bp tochten mibbeï bat hP bic 
toiï tocberbjingen op ben rechten toeg : ^inberfint^ 
fouDen mogen be geene Die ecitó bcrfchout 3R11 gctoccfï 
aen jicDenDe heet toater / tocefcnDe bp abonture het 
houDt toater / Rïec berhaïen en bovengen De fabel 
ban Den Boë/ be toeïhe/ aïs be liecuto eai gebobt 
haDbc ïaten uïtgaen tegen ahe Becfïenfonbafiecrt/ 
Dat 3p op be pene ban ben Raï^ ïjen terfiont fouDen bem 
trchhcn uit aïïe fijn llanben en peerïijhhcben / aïïe 
fijn Bagagien tefamenpahtcom ooh tebcrtrehhen: 
toaer op ban Dc ^imme gcbiacgt ^Rnöc (bie met feer 
grootc hïachtcn Racr gerect machte tot eenen ceutofi 
gen ban) toacromme bat hP bertrehhen tohbc / ge^ 
merht bat hctgeboDt ban beu Roninh Rem gcenfint£ 
aen cn ging / aï^ De geene/ bie eenen ïangen en groo* 
ten fïecrt haDDe/ ja genoeg om eenen bncnDtmcDcte 
Dctïcn / ’t toaer / feïDe De ©o£ / ih toeet Dat feer 
tod/ enDefahcfëcenenjegehjhen toeï behent/ maec 
toïe faï mp bcrfchercnDatonfcïltcniïnh De 11 eento mp 
niet cn fouDe toiïïen begrijpen onDer ’t getaï ban De 
Beeficn fonDcr fïecrt* Bn met ’er Dact foo hebben 
top gcfïcn in öefc 3lanDen De geheeïe Uerffdjc crnnpcs 
ïen / ban De tocïïic ooh noch Dc toonDe iê bïocöenDe 
booi onfc oogen / Dat aï^ men pemanDt toeg ïjcïpcn 
toiïbe/ gafmenhenitcberfïacn/ Dathptoaëeender 
ter/ tocDerfpannig of bcrDodtmcnfchc/ en onDer Dit 
Dchfd floeg men hem Den fjaï£ af. jÈhfeggebaneen 
grootc mcenigte Der gener Die Dm ^paignaert^ niet 
ïjaïf fo beeïe en haDDen mipDacn afé nu ter tijDt gebacn 
Ijcbben aïïc De Staten in ’t gemeine. JBeïi feiDt ooh 
boa: een gemein fpjeeh-toooit / foo toanneermen Den 
ponöt toiï DooDtfJaen / fod tijgt men hem het bets 
biioebt aen. ^lïön^ foo fouDen De ^paignaert^ met 
aïïe getodt oito toeï toiïïen tops mahen / Dat top aïïe 
geïjjh #jn toeberfpannige en berDoeïDemcnfchen/ om 

baf 



57 8. Dat top niet en ïjebben toiïïen bact-ïicöct fïaben 5jjn/ 
noefj gctoiïïig onfcn bafé bieöen omgebeeïttctoo2öcn 
met ïjacc-ïicöcc $oiugart£/ noch ooft ons ïouistoou* 
toen en ^ocbter^gcbcn totbacc-ïicDec onfiiulfdje be 
gceite. <£to om De toaerbcit te feggen / ip’t Dat öc gene 
Die pau£ en accooft gcmaebt ïjebben met De ïiettcrs en 
Hutfjecanen/ (gcïijft fp Die noemen) Die De&pacn 
fcbefoïöatcnbcrDjebcn ïjebben (öetoelbefpbebenncn 
booj goeDe öienaerg ban Den ïtoninb) en fjen-ïieDen 
De 0o2fogc berftïacct hebben / Die De litafïeeïcn afgc* 
bjoficn fjebben / Die gemacftt toaten om öc «steöcn te 
betooben / gcfjouDcn jijn booj tocöcrfpannige men 
fefjen / geïyb booftoaer <E5ou 3Jan en aïfe De ,§paig 
nacits' öie fjouDen: fooenfalöet niet een toefen onDct 
affe fjacc-ïieöer Staten / noeïj ooft onöec De geene Die 
fjen-fefben mcm-eeöig getoont bdibcnöc/ en betoa^ 
berd ban fjaee-ïieöee BaDerïanDt / toeöee aengebaen 
ïfebben fjet job ban flabenine ban De ^paignaertd/ 
om te mogen öeeïaebtig toefen ban een toemig ban 
ïjacc-ïicDcc gocöe gracic/ öie niet en jijn toeöerfpan* 
nig en bcrDocït/ en Dien acfjtceboïgcnöe fuffen moe# 
ten af ffamen toeöee getoorijt tooiDen op Den rechten 
toeg. jlBaet bp toat miDDeïen f 3Dat moefj men met* 
ften aen fjet tocöejtocpen Dat ^on 3an geDaett beeft 
ban De ^paignaert^ en 3itaïianen: aen De bïacljtcn 
öie bpgcöaen beeft ban ïjet toeken ban De ïiafïecfen: 
en aen affe De manicce ban <$ojlogc Die bP ipDocnDe. 
HDantfjp ontDeftt ftïaecïijft Dat fijn mcinihge$/ Dat 
men fouDe ïUafïceïen maften in affe £ronticr-fïeöen / 
en öie buïïen met J&paenfdjc en ®Jtaïiacnfcï)e gatni* 
foenen. <Dc refïe en befjoeft nietbeeftïaect te toefen/ 
toant aïd men fjeeft gefeit / bat men fonöe öaee in fïeï* 
ïen ^paenfefje en ^taïiaenfcfjc gannfocnen / Daeren 

geen eDef fjette/ bat boojtoaer in öefe HanDen is 
gebooren / of ten beeft een betfcfpiftften öact af/ en 
beeft fiebet Duifent DooDen te fïetben / Dan te bet? 
toaebtenofteïijöen bet geene Dat De feergrooteen on 
betöjagcltjftc öerteïbeit ban Dcfe goeöe öicnaer^ Des 
Öoninbd 7 baec-ïieöcn fonöe bp toengen. ^e gcöen 
bentfft ban De boodeöen fafteii fd foo beftfagelgft en 
groutoritjfi / bat bet berfjaci ban Dien niet en fduöe 
Dienen Dan tot een bcmtentoingebanöctoonöe: <£n 
ftochtanp affe bet geene Dat top booityöt^ gcïcDcnïjcb 
ben / bet 3p onDcc Den ibeitoge ban 2tïbe / ofonDet 
Den geooten CommanDeuc / ofnaöerbanöt/ en id fjet 
bonöetfïe Deel niet ban bet geene batfponsbcrcitïjcto 
ben/ inbien fp een<5ond Mcefïetd tomben: gemerkt 
bat De mi^öaöen ongdijft meetöet 3ijn / en De betten 
meet bertoemt / en De tojeebtbeit ongeïyb bermeer* 
berd <£n Daer-en-tnflcben fê bet foo ïange geïeDen / 
Dat öefe getrontoe ^ecretattó en tlacötd-fjccr <^fco 
bebo geen anöet remebie noebniiböel enbonbt/ om 
be toeöerfpannige en betboeïDe toeöee te brengen op 
ben rechten toeg / ban te bpere en te ftoeeröe. Hêen 
maeb Dan ïiebteïtjft oojöeeïen / bocbanig Dat nu öefe 
toebettoenginge fouDe toefen / öaee af men ons Den 
monöt'toatcracbtig maeftt. 

Cniftmoetmp op öefe paffagie meet ban bettoon 
beten ban De feetfnoobe enbaïfcbe biïeimgb-it ban De 
geene Diefoofeet betgeten bebben bet Debboit eubeiv 
umteniffe / öie fp fjebben tot baer-ïieöet ©aDerfanöt / 
in De toeïfte fp 3fjn gebooten en opgebjogt getoeefï/ 
bat fp foo fïoutjpnöe JBapcnen tegen fjet fdfDe aen 
te nemen/ om te brengen in öefe efïenbige gebanfie* 
niffeenbaï/ Daetin men Dat ban mcininge to te freï 
ïen/ onbet fjet Defifeï ban te ^taffen öctocöcrfpamto 
ge en betboeïDe menfeben: en 3ijn coh foo groobe bec^ 
ffen / bat fp niet en berffaen / bat / afë men bic faï 
gebjuiftt bebben / btn faï fïeïïcn onbet tjet getaï ban 
ben anöeten/ of foo biïein enWeine ban betten / bat 
fp feïbe öert bjanbt fïeben in De öaïicnen buitenban 
baet-ïieöet buenben / magen en HanDt^-ïicöen/ ja 
öoutoert baet-ïiebet Daggen en rappieren in haer-ïie; 
ber ingetoant/ omben-feïben/ enalïebennahomcr? 
ten eentoigen Dage te bjdigen onbet De flabernnf ban 
öc ièpaenfdje natie/ gdoïit toefenbe bent öe foetig? 
beit ban eenige bpenbeïrjbbeit / en febbone beïoften 
bie men baet pjefenteect/ en ban een pöeï boopeom 
op eenigen tijöt getecompenfeert te toefen met eenfq 
cefïeetenbe beetben ban eenen fcfjenït oft commanbe* 
tne bie men baer faï betoijfen / naerDatfnfuïïenber 

Tot de Hiftorie van P.Bor. 
faet bebben De onbetfabeïijïte gietigbeit ban be ^paig 
nacrts / op De gceöen ban baet eigen bjocöet^/ oip 
öcr£/ cofijnë cngeaïïicetDc/ Die men faï in ttoee fïuït- 
ben geïjontoen fjebben op ccnig febabot. JBaec ïact 
oito öaet ïaten öefe getoiffige fïaben / en toeberbecten 
tot ’et materiën. 

©on Sanfeiöt/ Dat bp niet en begeert Dan aïïeeip 
Ijjb ttoec faben / te toeten öc eoitfetbatic ban De itatfjO ' 
fijbe tiooinfcbelleïigie / en öc toeDer-optidjtinge ban 
Der antfjotiteit ban Den donmb: niiöts todbc ttoee 
pdinctcrt fjp gcïöoft ons te betoaren oubcrtocbdijfi. 
,0)aet aengaenbc öe cctflc / acngefini Dat De Bcfigic 
een gabc <£abt$ is / cn Dat Die niet en ban Deur btacfjt/ 
noefj Deur ïDapcncn geplant nodj gcö^ubt toojöcn 
in öc betten ban De menfeben: toat rcDcii oft appatciP 
tic is öact / tefeggen/ Dat Deur Defetoapenen Die <Bou 
3fan genomen beeft / ïjp fonöe toiïïen betoaren oft 
ïjouöen fïaenbe öie laoomfebe Itatfjoïbbc ïtdigice 
JBant boe faï bp bat Doen > ^af bp ter öcfoDt bungelt 
abc De geneJDte öefe Öeïigie niet en fuïïen toiïïen aö^ 
bopeeten i 3^ ’t bat bp bèfen toeg neemt / foo jijn top 
toeDctom gebaïïen in eenen afgront ban 3uïanötfdje 
oodogen. XBaiit öact ip een feet grootemediigtebau 
boïb / ja oob ^tcöen / öie fiebet baet fcïben fouben ïa< 
ten in fïnbbenbappeu/ Dan bettoacïjten De furie ban 
Dcfct etccatieu. IBen flet oob met’et Daet / ïjoeïuttd 
Dat gepjofiteert beeft toyïeu ïteifet ïitaetïc^aïigctgc^ 
Dachten / öeut ïjtt acnncmcn ban De toapenen in 
ïDiutfcbïanDt om öcfenfdfben ttoifï: €n aïtccöt Dpe 
Woningen in Bjaubtijïi: en öe Bcrtoge ban me / 
metten €ommanöeur ban ttafnïicn in ïJoïlanbt en 
SecïauDt bebben onp aDb;jë gegeben bp cjrpcrientic / 
ja tot onfet grooter feïjaDen. XBiïïen ton Dan aïtyötfS 
fïrnibcïcU ober eenen fleen / foebenbc uit te roepen met 
getoeït bet gene bat betbojgen is' in ’t fectcetfïe ban 
Det5ïeïen/ en niet cntóbiugdijbDan ban o3oDtaïïee< 
ne} ïBaet baet 513c af Dat toiï. ^oo beeï id ’et af / 
Dat men faï moeten toeöetom bebefïigcn De 3nquifltie/ 
betnieutoen De otibe ^ïaccaten / toeöct op - recïjtcn 
fdjabotten en galgen / om ober aïïe Den HanDc toebet^ 
om te bjanben en hangen/ cn tefaccageeten eenfêct 
gtootc meenigte ban atmeHieben/ Die te toeben 5rjn 
aïïe getroutoe oiiDetöanigïjcït te betoijfen fijner JBajc? 
ftcit/ en bet Debboit tot ban:-ïieDctnacfïen/ foobe?te 
fp mogen <6oöt Dienen na gettiigcnifTe ban ïjaet-ïie= 
Derconfcientien. JBact ïiebcfc/ toat peis / toattufle / 
toat bjcöc faï ’t toefen i buïïen top niet fïen Deur öefeit 
miDöeï Dit 3lanDt gebjocïjt onbet een meerDer titan* 
upe / Dan Dat oit beeft getoeefï > j^oeïjtanp inbien Dat 
Deur Dit miööeï De Boomfcïjc dafïjoïijbc Heïigie ge* 
confctbccrt toetbe/ öact fonöe noch toefen eeUig fun* 
öament: JBact inen fïet bïaetïijb / Dat bet eet ipDc 
beDetfeniffc ban Dien ban boben tot beneben. Jüant 
De erpetientie betoijft uictïidïjïi Dat’et niet en inmeet 
conttarie Der confetbatien ban Dien / Dan De bracht 
ban XDapcnen/ cn fjet gctocïDt ban öe bctboïgingc/ 
cn Dat meet gebaet maebt / en Dien aebtcrboïgcn* 
öc in mceröcr petijbeï cn baïbjciigt Den (Öecfïdijbcn 
fïact/ Dan aïs ’t boïb fïet Dat fn baet niet cn toiïïen 
boegen met öc anöere. £>at ïjeeft bïaerïijb geilen ge* 
tocefï in ïPoïïanöt en Seeïauöt / öact ïjet betjagen 
ban De (JBecfïeïybe petfoonrn uit geen anöet oojfabe 
gefpjooten en $ (geïijb öie ban Den Hanöc betbïa* 
ten) Dan ombat De <6eefïcïybepctfooncn/ eontratie 
bet betboiiDt Dat fp te famcngeinaebtbaöDen/ boer 
niet cn toiïöcn boegen metten anöcrcn: macr inabeii* 
De Dageïijïip’ fjciuicïijbt' aenflagen cn pjactijben met* 
ten ^paigiiacttp / hebben Den Staten ban Dcnlan* 
De oitfabe gegeben tot boet - ïieöcr berfebennge / De 
feïbe ben gantfcbcïyb yuijt tc maften. 3nsgcïybs aï^ 
biet / na Dat gemaebt is De Banfieaticban <i3eut / en 
bene een bafïc beteeuirigcgetatificectt/ i^’tbatmen 
eenp 3aeit Dit oiibtuit ban' ttoifï cn ttocduadjt onbet 
bet gcmeïri boïb/ en Dat men toiï tegen De beïoftc Doen 
uittoepen oftöccenofö’anöcr/ foo ip grootdijb te be* 
Duchten/ bat ben ttoecDiadit toeöetom baet becrcnöc 
tót een bprrigïjcit ban 3nïanötfdic ooalogc / faï tot 
bactttebbcn be bcbetffenilTc ban Dm ïïaitbc in ’t gene* 
taeï/ en ban De 05eefïdybbeit ui ’t paitimliet / Detoeï* 
be om Datfetybi^/ en bjn ban bed iafïen / Den Ijacte 
teinecuouöettoojpmip. 

(Z) 4 ^at 
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bene aïë’ttoare niet bcifeïïcdngc ban Fjacv-üröedijf 
mfZL^S^Sum& XDantanber; enieben/Dctodïïcbptoteni ban bcnatucrc fdfëim 
E/ m L tori nerfcïïcrt bat be toacrachtigc confcrba^; gcbruïït ië ut aïïe bat ieben ontfangen beeft, 
tic to? £ flSinfri^S? W 'm “ «? .0 fonte iWJlte toeten of fat boft tan 
ren erafbe bereminae / en baftctocbersijbjgc t’famcn- §paignen Ijcin ië bafï-boubenbe imbebeboorïijïïcgc; 
\2Svl iSZa s“ n&ffbra ’tftift l,ootómfait non fan ttenmfa SRieMtrate» 
ijtmuiuj / r. " •»— w3u..'*c.mo*«»h- öat ©0n ^j,an bat met en faï ontücnncn. ^octjtanë 

faï ut tod herren berfdiecen / en bïijüt ooït ïïïacdyïï 
bp bc toedien / bat bc Staten ban bettoacrtë-obec ge- 
reet en bectbig 3jjn ongdyi* mècrbece en boïïïomenbec 
gcïjoorfaembcit fijner Jllajeficit te betoyfen ban bic 
ban §paigncn boen/ of fouben toiïïen boen. XDant 
toacc ïjceft men gefïeb / bat bic ban §paignen opt ïjeb; 
beu toiilcn ïijbeii/ bat baec-ïïebcr Üoningcn geinaebt 
bebben Uaffedcn tegen baer-ïiebec §teben* bat bP 
Ijaer-ïtebett beeft gcmaeïït nieutoc ©ïaïïüaten na fijner 
bdieftch/ fonbec eonfent ban be stalen ban bc itati; 
bef bat bp beeft toiïïen benemenbe toetten/ pribüe; 
gien en ojbinace jufXitien ban ben Hanbe / om baee 
inne te brengen een formc ban <25oubecnement/ bat 
gebed nieuto ië en ejrtcaorbinare* bat bP beeft boen 
bettenen be $olicpe en bet ftïïïï ban jufïitie / en metten 
ïïortfïen gefeit / ’tgeïjeei <6otibernement öeurbrembe 
natiën f batbpfoubc ban bace-ïïcbcn beefetegen ïjebi 
ben hergdijïïc febattingen of beben/ aïëbïebanbefen 
llanbe ïjem miïbdyïï bebben geaccoibeert f ©at men 
ooït aenmedte be maebt enautbotiteit bicbeUoninïï 
beeft ober öe51nquifïtie ban §paignen / oberbeoBcc; 
fMgïïbcit/ en obet* bc groote perfonagien: Bien faï 
bebinben batbie op bcjec na met en ïïomt tot ’cc repu; 
tatie/autbotiteit en ’t gebobt/ bat bP aïtijtë bcttoacitë- 
obet beeft gebabt/ enaïïeneennu ter tijbt men nocb 
gereet té bent te geben / ië ’t bat bp aïïecn beur fijn ges 
nabe orië toiï confenteercn eenen goeben en berfeïïec* 
ben pauë / en onë geboogen onfe toetten en pnbïïegim/ 
gdtjïï gp gebaen beeft bien ban §patgnen. 

Hoo2të bat men ooïï aenmerïïe baer-ïïebec <6emcin; 
ten/ bcnrbetodlic fpbiïïtoilë be XDapcnen genomen 
bebben tegen baer-ïïebtt finten i men faï bebinben 
bat fp op bede na niet ni babben foo reebtbeerbigeen 
treffcïyïïc reben om te geboden bet ongdnïï bat men 
ben beebe / gcïïjïï aïë bebben bie ban befen llanben ban 
ïjcrtoaertë-ober. Sfa nocb bp berffebe memorie/ en 
bebben bc§pacnfcbcfoïbatcn niet gemutineert tegen 
ben name en autoriteit ban ben doninïï om be uit* 
fïeï ban eenige paepen bie men baer-ïïeben fcbitïöig; 
toaë* ïf ebben fpnietgerooft en gepïïmbertbcpunc^ 
païe §tebcn ban fijnte Blajefïcit / ingenomen be 
ïlafïeden en fierïïe pïaetfcn/ en fijn Hanbcn en 0itc-- 
berfateit berooft f 

5flodjtanë bebben nocb op ben fcïben tijt fl? en baer- 
ïïebec principale ïjoofben bp ^>on ^an bcdïïaert ge^ 
toeefi feer goebe en getroutoe bienaerë ban ben $io* 
nitïït / en beeft bie boor fnïïtc geborbert en gefefieert / 
ja bp bricbcji gcrecommanbeert aen fijne Ifeajefïeit / 
bemberfeïïerenbe bat fp bc todbaet bie ben-ïieben fóubc 
gebaen toeeben/ fouben nemen aië gebaen aen fijn cis 
gen perfoonc: en beeft naberbanbt geboïgt baer-ïïebec 
raefeuabbijëin be trrffdijïïftc faïïen üanbertoaertë- 
oöcr / tot beberbenifje en bertooeftinge ban Defc patri- 
moniaïc ïanben ban fijne jillajcfleit. 

IDp 3ijn ban gcrcebt fijner Ifóajcfleit be geboirfacm* 
ïjeit te betoijfen / niet aïïeene bie men bem fcïjHÏbirr ië 
beurberbinteniffe ban goebe ©affaïen en<0nberfaten 
aen bacr-ïieber natnccïïjlimlDrmcc/rnaec nocb meerbec 
en nautoer ban bic ban ^paignen fribe/ be todïïcbp 

(boubt te toefen foo fcerc tot fijnen bienfie I foo berre ai^ 
bp onë boet bc feïfbe gratie bie bP ben-ïieben boet / bat 
lil onë te gouberneeren bpboïïtbanbenHanbe/ nt 
maintineeren ’t gene bat ban torgen bet <Öobtïïjïï en 
toerdtïijïï reebt een prmce fijnen 0nberfaten fcijuibig 
té / en ’t gene bat bp op foïemneden eebt onë beeft gc< 
ftooren/ en baer op ban onë beeft ontfangen en gc- 

ban ber ildigie / gdijlt ’t erempd bait ©uitfcbïanbt 
ïïïaedijft ië Oetoijfcnbc / baer b’ern metten anberen ba= 
gcïnïïë baiibden en berïïcccen / noebtanë en ië er geen 
ianbt tcc toerrit baer bc <t3ceftcïijiiijnt meer geacijt is / 
enrijïïcrcnmacbtigerfëbanbaer. 

©at feïfbe beeft een oirfaïïe getoccft bat be23iffe]ïop^ 
pen en tlnilicrfitciten ban bertoacrtë-obcr feer tocï gej 
oatoccït bebben / bat be pacificatie ban <©cnt toa,j 
fcrcïiïienbc tot ’er confcrbatie ban bc Üatboïijlxcnoom _, 
febe ddigie / en niet tot bal en aebterbed ban bien/ aië. 
^on gan bem fcïben ïiet bmiïïen. | 

gë’tbat ban ©on^an confeCbèeren toiï m befer 
manieren be ftatljolpe doomfebe ildigic / fa en ië bet 
niet ban noobe bat men be Gapenen acnneme. ïuailt 
aïïc bc gene baer bP tegen ië Oorloge bocrcnbc / foo 
tod ban öc een Ocitgie aïë banbeanbee/ lijnban bc^ 
fe feïfbe mcininge/ gdijh fp biïitoiïë en mcrïïcïïjïï m 
baer-ïïebec ïactfïc bcrftlavinge gebaen <n be Ocne« 
raïe Staten / feer ïïïacrïijïï bebben te ïïenndi gegeben/ 
en ooïï mecïïcïïjïï mettén toctïïcn betoijfen. aTRaer ië 
bet bat ïjp ban meiningeiëbic te confcrbeercnmcttc 
bcrtocïïïïeïi nieutoc beroerten / moorberpen en /}n- 
ïanbtfcbe ooïïogcu / befiriteereribê ’t Manbt / en bc goc* 
bc Onberfaten beur toanben ?n bïocbtftortingc: foo 
cnïïonneu top niet anbcrë geïooben/ ban bat bit beït? 
fd ban bcïMigie/ bctocÏÏi!juprctenbecrt/ niet en ië 
ban een baifebe bcöcïïtbcit / om te bcbcïïïïcn fijn quact 
berte bat ï>’ befen ILanben ië bragenbe / begccrcnbe 
bic te berberben / ja ooïï met benbaï ban bc datfjoïi> 
ïïc lloamfcfje ildigic. lïDaut pet iëfeïïcrbat / febert 
bie pacificatie ban Oent gemacïït ië / bic ban ber lid 
ÏÏgic/ bic fp ïjeeten be Ocrcformcerbe / ïjacr geïjóu- 
ben Ijeïïbcn met meerber maniccïijïïïjdt en trffccctic / 
ban 'fp gebaen IjeDïïeu / ja binnen ben tijbt ban ben 
pertoge ban -ftbc / ofbaneerïigen anberen <6ouber? 
neut bic ïjertoaertë-obcr Ijccft gêtoecfi / fonbec eenige 
nieutoigïjcit boojtë gcfïdt te Bebben/ en pet beram 
bert of geaïtereeft tc ïjebben/ ïjoc Uittel bat 00ÏÏ3U: 
baer ter contrarie befe obfiinactïjeit ban Oon ban 
te toiïïen aenbeerben be HDapencn onbec ïjet bcïïfd ban 
te maintineeren bc ïiatïjoïïjïïc liooinfcïje ildigie / bc 
fdföcficït mmcrïïcïïjïïpcrijïïd ban tc ballen in groote 
ongefdjititïjcit en confufic. 

xjin acngaenöe ’t anbcrpoinct brui Der autïjoriteit 
ban ben öoninïï / en ban bc gcïjoorfaemïjcit bic men 
ïjem fdjuïbtg rë / bctodïïeïjiifcibt bat eenige detterë 
di oproerige incnfdjcn ïjem foeïïentcbeitemcn: L§oo 
ië feer gort om merften / ïjoc feer qitalijïï tc piopoofïc 
ïjet feïbe ge-aïlcgcert toorbt tegen een natie/ bie Ija^ 
ren natuccïïjïïcn pccrc foo getroutoe ië / ja bc getrom 
/re bic onbec ’ë pcmdë ïïappc inacïj toefen. llDantom 
niet tc bcrljaïcn be faïïen ban ben boorlcben tijben / en 
Öc getroutoe en gcbucrige bienfien bu ïjacr ouberë en 
ooïï bp ïjacr fdben ïjacr-liebee P’iurcn gebaen / bc 
todïï bpïïanë bremben natiën fcïjfjnt ongdoofïïjïï te 
toefen/ bet ftuïï baer nu ter tijbt quefticafië/ geeft 
ïïïacrïijïï genoeg tc licnncn bctoacrïjdt banbitpoinct. 
XDant nacr bicii bat foo bed qttabe ontïjaïïngcn / en 
onmcnfeïjdijïïc torccbtïjcben/ tneanupen cnbcrbnïïïi 
tongen foobedjareugdebeu ban be bienaerë ban fijne 
liöajcfieit/ fonbec ccrtïgc (joopc ban betcringe of re; 
niebic/ en ban fijne Blajèïïeit getoïccccrt / ja gefa; 
borifcett (toat ïïïacïjtcn / boleanaen ofremonfirautien 
bic men ïjem ïjceft mogen boen foo tod in’t generale 
aïë in ’tpareicuïicrc) ïjaer-ïiebcn noitcnïjcbbenïïon; 
ncn betoegen om tcberlicfcn be affectie bic fp biagrn 
tot ïjaer-fieber rtatuerïïjïïe pïïnce/ aïië’t ooïï bat ïjp 
abfrnt ban ïjacr-ïicbcn ië/ en toonenbe ïuttd tnebc- 
ïijben te bebben met baer-ïiebcr dïenben/ om baer- 
ïïeben tc toerpcu onber be bcfcbcrmmgc ban eenen 
bremben Pcere. Hoortoner men rnacb baer uit tod 
ïicljtdijïï nemcuenbecfiaen/ of fp foObcn toiïïen toeg; 

accepteert getoeefï boor onfe oberfie Pfiber. 
§00 en ië ban niet ban noobe bat^oiï 3fan preten; 

bcere dm bier oirfaïïen bc toapenen genomen te bebben/ 
toanf fp fouben noobelooë toefen/ ja fp fouben mogen aï 
anbeeë bergaen ban fijn Voorgenomen mdmnge ië. 

0^ 



Tot de Hiftoiie van P. Bor. 
f/S,, bemerkt m te bcbucïjten $ / Dm aïbten bP niet en 

i'ié te b?eben met befe ootmoebigbeit / engctoiïïtgc cn 
1 getroutoe onberbamgbcit ban Die ban bcttoaec0-obec / 
toiïïcnbe Die bebtoingen tegen aïïc teben en gerechtig? 
ïjeit / baer-ïieben te boegen onbec fijn job / bat bp fjaec- 
ïiebcn faï oojfake geben ban te baïïcn in mi^tcoofïig? 
ïjeit/ cntebcgcbcn onbec be befdjccmmgc baneenig 
b?cmt p?ince/ en aïfoo fijne iBajefïcituitfïuiteuuit 
aïleautboritdt engebobtbat bP oit foube mogen öeb^ 
ben ï)er\uacrtö-obec. 

.Pu belooft ï)!.i / bat bP faï / foobc?rc aï0 befe ttoec 
booifeibc poinctcn met ’er baet te toerke gcfïcït blo?? 
ben/ infïate boubcnaïïcbiep?ibiïegien ban Denïan? 
be / en aïïc faken toeDcr flcïïcn in ben feïben toefen en 
fxnmen ban <öoubccnemcnt aï0 ’t toa£ ten tijbeban 
Den booifeibcn fóeifccïiaecïebebijfbe. IBaer In groo? 
tdijk te“ bemerken i$! bat ïjp uit enkeï acgljeit en ca? 
ïumnie fïiïïe ftoijgenbe ïaet baren aïïe mende ban be 
Pacificatie ban «pent / De toeïïie nochtans bu bem feï? 
be foofolemneïijïï gclocft engeftoooren i$f enbpben 
jtiomnïï gcratificecrt/ gctoiïïekeuctenge-apptobeect/ 
cn op be toeïke ïjp ïjcrtoacctp-obcr ié ontfangen ge? 
tocefi boo? poubernenr. IBaer in fïebe ban bien fïeckt 
t)P ou0 inbc bupft Denfïaet en fonneban Poubecne? 
ment toeïïï toaó ten tijbc ban toijïen be ïieiferïtjïïc jBa? 
jcfieit ïtaerïe bebyfbc: feer tod toetenbe/ bpaïbicn 
hn een» bit poinct mach bedirijgen / bat bp faï mibbeï 
hebben / om geïjcd te niet te boen beboo?feibcPaci? 
ficatie/ en aïfoo op een niento bectoekken be 31nïant? 
fefje ooiïogen/ om tjem tetoaffeben in ïjet bïoebt ban 
bit arm boïïï / cn beur mibbd ban be 3Inïanbtfcï)e 
ttoeeb:acï)ten be eene bebeeben beur be anbere / om 
naöccïjanDt aïïetcfamenfonber groote moeite moebe 
en mat te maken / en te fluiten in be kebic ban be 
^>pacnfcï)e fïabernpe. 

^Pe toeïke ook foo beeïmeer tcaenmerkenfé/ bat 
ï)P fcïjtjnt beur bit fcïjoon bekfeï te pjefenteeren een 
groote toeïbaet. ïBant inber toaccïjeit be Startban 
ben ïanbe beeft in fïeucgctoeefï ten tijbeban ben boo^? 
feiben ïïeifec: JBaer bie naerber aenmerken toiï be 
beranberingen en aïteratien bie nabechanbt oberko? 
men 3jjn ter bibctfcïjcc occafien / bie faffeecïjaefïont? 
bekken ’t feuijn bat onbec befe foetigïjeit becüojgen ié. 
JBant boo? oogcnïeggenbe/ bat men beur Dit mibbd 
faï moeten toebee in ftate ftelïen be oube plakkaten bic 
gepubïicecrt 5tjn op het flukban öer tielïgie: bat men 
fkï moeten toebee oprechten be gjnqitifitie / beboefïcr 
en redjtc oo?fp?onk ban aïïc enfe eïïenben: bat men 
faï moeten uittoepen bie gene bie nietgeïjeeï gefint cn 
5tjn tot bcïtatïjoïtjke tfóomfdjc Bdïgic: bat men faï 
moeten ontfangen alfuïke Poubecnenrs aï0 men mis 
faï toiïïcn geben: gcboogcn’tboutoen banDc&afïce? 
ïen in be ibteben: be berfterkinge ban be toembe gar? 
nifoenen / bet 5P ban j>paignaect£ / Italianen aft 
anber Natiën / bic men on^ faï toiïïcn fenben: IBet? 
ten koitfreugefeit/ bat men faï moeten gebed te nictc 
boen be pacificatie ban Peut/ entoeberommetreben 
in be ^n(anbtfcï)e ooiïogcu: JBen faï terfïont mer? 
ken bat ^Pon ^jan geen aerbiger bebeïtfcï cn ïjaööe 
mogen kiefen / om te komen tot fijn boomemen/ bat 
i£ te feggen / totbcgcïjceïe berberffenifTe cn berbnik? 
kinge ban befe ïanben. IBaer een jcgcïijk bie met 
teben cn berfiant begaeft té / macï) ïicïjteïijk aenmer? 
ken bat ïjicc in geïegen ip een enkeï bebjocï) enfpot. 
ïBant ïjet iP feker / bat toijïen be ïteifer ïtacrïe / bie 
een feer booifïctjdg en berfTanbig B^mrc toas / befe 
3Lanben gcccgeert ï)ceft na be noobtfakcïijkï)cit en 
eifeï) ban ben tijbt en oeeiurencten bie boen toaren / 
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bat’et bper meer ontfïeken 5ijnbc/ be gemekterufïe if/S. 
foube moegen befcïjabigt tootben. ^Paer ï)ebt gijp be 
ooifake toacramme batfjn aengebaugcnïjeeft bc0o,t? 
loge ban ^uitfcïjïanbt / en ï)cctoacrt£-ober gepubïi? 
ceert jfjeeft foo flraffe plakkaten op ïjet fiuk'banbcc 
iMigie. jBacr naer bien kpgefien ïjabbcinvDuitfck?1 
ïanbt / bat ï)et getaï ban bien fccre gemeccbert toap / 
en bat inftcöc bantefeïjoutoen aïteratien/ brreerreu 
en bïoebtfïottinge / befe fijne rtfolutie bie meer toa^ 
beemeerberenbe/ fjeeft alp een to;jP piïotc5eiïgcfïre< 
ken / cn ïjacc - ïieben geaceopeert be pacificatie ge? 
maekt bpbe Staten ban ben Bijke/ be toeïke fpïjec* 
ten tleïigionO jfribt: toilïcnbe bat een jegeïijk ban 
toat Beïigie Ijp toace/ ï)cm foube ïjouben nabcïacnoe 
be feïfbe. Dat meer 10 ï)ectoan:t0-oba berfraen ï)cb? 
benbc batbe befïinge ban ber ^'iiquiflde bitinen '&ut* 
toerpen toap om boott0 te brengen aïteratien/ en te 
beïetten ben öanbd ban De Stoopmanfckap: foo fyccft 
pp toecrcïatcn ten berfoeke ban toijïen be feer ^eur? 
ïucï)tigc Itoningiunc ban jongde jiBarta fijn ^ufïcr / 
bat fe baec geen fïebe cn foube grijpen. DPaer uit men 
ïicï)tdïjkmacï)merken/ foobejee ïjptotnutoegeïeeft 
babbe / bat ï)P foube / boïgenbe fijn ingeboren goct? 
ï)eit cn genabc bergefeifcïjapt met een fonberïtngc boo^ 
ftcïjtigïjcit / gc-app)obecit ïjebben be pacificatie ban 
<6cnt / aï0 toefenbe alïcene ’t mibbd om fijn Onbec? 
faten tekouDen in pap0 / rufïe en biebc / ’t toeïke bet 
pdncipaélfïe toitip bat beppnccubaer feïben moeten 
bóoifïcïïcn in bet Ooubemcmcnt ban ben boïke bat 
beboïen 10 onbec baer-ïieben ïafï. 

Ocbeel ter contrarie foube <Don ^an / fonber acïjtc 
te nemen op ben ïoopenbetbbt/ nocb op bet gene bat 
ban noobe 10 tot be tocïbaert en conferbatie ban bit 
arme boïk/ bat foo feere cnfooïangebenautoMpge> 
toeefï/ toiïïen onbec bd bekfeï ban be faken toeberte 
brengen op benouben boet mibbeï enoodakebmben 
om aïïe toebee te fïeïïcn in nieutoe beroerten / en te ber? 
tockkcn 3jnïanbtfcbe ooiïogen / cm ban onbec tot bo? 
ben te befïcneeren ’t gene bat ’cc refïeerenbe i0. 

&QO bïijkt ban bat bP pjetenbcercnbe bet erempeï 
ban toijïen ï^dfetlkaerïc/ baeraffoobejreuit betoege 
ïoopt / aï0 be Oo?loge bejee geïegen 10 ban ben pap0/ 

! en be bebeeffenifje ban be tocïbaert. IBant babbe bj* 
1 eenigfïnt^ / bot ïuttd bat toare / toïïïen boïgen be boet? 
flappen ban befen tooomen en toijfen pknee (ben 
toeïkcn bP nocbtau0 fcibt te toefen fijnen Pabcr) bP 
en foube uoitbe.fBajefïeit ban onfen lionink beur fijn 
bneben en oberbiagni opgerutoet bebben tegen fijn 
gdroutoe Onbrrfaten ter begeerten ban be Ibpaen? 
fcïjc foïDatcn/ ban bctecïïie ï)p beeft beur bit mibbeï 
toiïïcn teinuen De bncnbtfcbap / rnberfaben be onber? 
fabdijke gierigbeit: iBaer foube gcbacbtïg getoeefï 
bebben bd gene bat toi)ïen beboojfcibeBeifer totten 
ïioniuk nienigmad beeft gefeit/ bat Degene bic bem 
fbtibcn opriitom tegen fijn Onberfaten ban ber? 
toaerrö-ober (gdgk ïjP bem feïben ïiet Dunken bat 
bc .èpaenfcbe natie beur bacr opgcbïafen boberbne 
foube focken te boen ) ookakc foiibcn toefen ban te 
berberben foo fijnen perfoone aï0 fijne ïanben. Oen 
noebtanc0 bier I aï'0 bcbOcnöe bc Staten en bet bolk 
ban bertoacrtfi-obcr berteonnen ban bc mi0Daet ban 
toeberfpanninbeit en detferne (toaerafbp niet open 
boubt baer - ïifbeu te betichten boo? aïïe p?inccn en 
natiën ban Cijiifcnrijk) om te tomen ‘ïjn groote ibe? 
tigbeit/ foo gcïocftbpparbocn/ genabc en bcrmhrr? 
dgbeit ben genen bic boer terfïont fouben toiïïcn acn 
bem obergeben. 

IBaec uabien bc Staten gecn^findl en berfïaen ge? 
aïti)bt0 be ooge bebbenbc op bc conferbatie en boo??| b?oken te hebben bcboo?fnbc pometenbanbr eonfee 
fpoet ban fijn Onberfaten / aï0 op bet eenig eiube Dat 
bP begeerbe: &co nu befe ïccrmgc ban lutbercn fijn 
aenbanger0 boen ter tijbt gebed berfcl) in ’tïiebtge? 
komen toas / en te bebuebteu toa0 bat befe beranöe? 
ringe banBeïigie foube mogen bp bjengen ren beran? 
Deringe oft alteratie in ben fïact/ cn bien acbterboï? 
genbe beletten ben loop ban be rufïe en b?rbe ban fijn 
v£)nberfatcn / te meer bat b,cm totj0 gciuackt toa0 / 
bat fp foebten gebedijk te niet te b?cngrn aïïc.ïBagi? 
fïraet en €toerl)cit / foo toa0 Ï)P ban finne eer te ge? 
tguiken tegen fommige bie in ’tbeginfeï feer ïuttd ban 
getale toaren / beuitterfïefïrafbdt/ ban te bertoeben 

batic ban ber Bcïigie / achtcrboïgeribc bc artikuïeu 
ban be Pacificatie bamprnt bp fijne «fBajefïeit geac? 
coiöecrt cn gcratificecrt/ nocïjookbanbe brijooiïijke 
ohberbanigbeit totten domnk / foo foube bp beter ge? 
baen lebben te piefcntecrcu bit paröom Dm gcmuiti? 
ueerben cn torberfpanuigen ^paignacröen / bic ge? 
bioïecrt bebben be autboriteit ban fijne jPBajcfrcif en 
grpïunbcrt be ^teben ban fijne ïanben / om baer- 
ïieben quijt te fcï)dben be pene en frraf?'c biebp geloeft 
cn geftooren beeft bacr-ïicbm te boen Dtagni nabicu 
bp tot bcrbetffenifTe ban bc qoebe cn getroutee (Dnbcr? 
faten ban ben ftouuik be fdbe toiï gebjukieu / ten eiube 

bat 
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D tmen peen rcchbccrötge ooifafte ca hcbüc om te feg 
gen / batten 3jan feïbe té toebeefpannig/ oproerig / 
cn ben ïftoninft ongcftoajfacm / ir.ibté ijem feïbcn te 
boegen met bc gene D;e boa? fuïïté hebben bcruïaert ge- 
toccfï bn openbare bonnifTe ban ben sfiaebt ban $>ta^ 
ten / Ojoöa bare teqmtoootéig gijnbc/ cngc-appio: 
beert bn fijne Bïajcflett in De pacificatie ban Cent/ 
en toeerbig gcootéeeït gcfïraft te toeeben tot erempcï 
ban anber. ’ , _- __ 

IBant aengacnbe bat ïjn pretendeert / om btétoiïïc 
bat ïjn hertoacrté-ober beeft 'geftooorm en ontfangen 
getoeêfï / bat men hem behoort acn te bangen: 2Sïïe bc 
toerrit'meet/ bat hp heeft ontfangen gctocefr op con 
birien öiehngcïocft heeft te onberbouben / cn merite 
lijft ban be pacificatie ban Cent / betoeïfte bb bonbert 
mari beeft gefooften/ ennunorij foeftt Deur aïïe mib 
beien tc toeften / en te niet te boen. 

Pet toeïfte bc ootfafte té getoeefï / bat fijne jBajcfïcit 
fienbe Datïjn met goebe reben hertoacrté-obet quaftjft 
netoiït toas7 banfinne té getoeefï bat ftn fonbe toebet= 
fiecren in èpaigne/ en öatmmhiec behaatée eenen 
anberen te fenöen ban fijnen ütocüc / Die ben Staten 
fonbe amgcnaem toefen/ en ooft mebe ban bc &atho^ 
lijEiC éaoinfcbe iMtgie. 

ÏJjJacram bat be Staten / acbtnemenbcop brntuP 
terfien noobt ban ben 3lanöc/ bp ptobifie cn grir/ft- 
fojinig brie tefdïutie ban fijne ïBajcfïcit ontfangen 
b ebben ac feer ^curinrijrigc p?inee jBattïtété Jïcrté- 
bertoge ban Cofïencijft / ban ben toettigen bïoebe ban 
fijne iBajefïcit/ om onber fijn autfjoriteit gematntb 
neert en bcfclfjermt tetootém/ tegen be feer onrecht 
beerbige bcröntftftingc ban ^on 3an en fijn aenïjan 
gerjj. ïBaerommc bare ban baer té/ batmenfoube 
moeten ben friben <Don /Jan acnïjangcn / gemerkt 
bat men bent niet en mach boegen op fijner gijben / 
fa? té er hem friben te toonen bpanbt ban ’t ©aberïant/ 
bcrfiootécr ban bc gemeine rufïe / ja ooft contrarie ban 
be meiniugc ban fijne jBajefïeit / bc toeïfte <Don 3fan 
feïbe ben Staten becHïaert ftceft. 

Cn aengacnbe bc ïieben ban Cortogc ban toat natie 
bie jtjn mogen / bic behoor en ïjaec-ïiebcc eerc te hebben 
mfuïftcrtoecröen/ bat aïfuïfte biïenpe en fnoofgeit hen 
niet reité en foitéc in ’t fjccte bomen / ban ïjen te Itniïen 
boegen “tot ïjet mtéöact ban mein-eebigïjrit / ooft ïjet 
ben-aet ban ïjaer eigen Baüerïanbt / om te ïjeïpen ïjacc 
friben en ftacr-ïtcDec nakomelingen flaben maken ban 
ben §»paignacct / be toeïfte faï ’t bïoebt uit fnigen / en 
het bet ban ben SLanüe/ m na bat ïjp öaer-üebcn faï gcï 
hjuiftt hebben / bie laten fïerben ban honger en fiom= 
nier / of ben boet ficïïen op öe bric. 

tDatöe ^otéaten gcöacrjtig toiïïcn toefen hcttrac< 
tement bat fp eertijd ban ben spasgnamté ontfangen 
hebben / cn foo ötoaep niet toefen bantepeifen bat be 
frijoone toootécn ban bonjan hace-ïicbcn fniïcn bt' 
fchermcn oft ban cïïenöige armoe be / of ban cerïoofc 
fïabernpe. 3!é ’t bat Vc qnefite té ban tc gacn tot emu 
gen f toen! / oft anberen periemeufen acuflag / mm faï 
fjcn-hebci! booren fïeïïen até een boif!»to:cn’nge ban 
ben ^paignaerben / cn uien faï ban fjaet-beberbrija; 
men een bjngge maften/ omftcnaïïmpaflagictcge? 
ben tot bictorfe cn roof. „ïBaec aï,€ ’t faï bomen tot5er 
betalingen / tot bootéerien / tot recoinpenfen / offictcn 
oft bienfïen / foo fnïïen fi.1 gefieït tootéen in ’t getaïban 
DcbcrgctcnfonDcn/ foomenfeibt/ en men faï fe toe - 
berom fenben griaöen met mjurien en berachtinge. 
BooriP alle ’t gene bat tori bcrgacn en gcïubt faï gijn / 
bat faï ban be lipaignacrt^ gebacn getoeefï hebben: 
iBaer iö ’t bat qnaïrjb bcrgacn té / Dat faï mm tojjtcn 
ben 3©aïcn cn ben ^buitfehm / ïjaer-liebeu hcetmbe 
Ben'abcrö/ ïietterö/ Htitïjeranrn cn ^ïontémtp. 

Doojtoaer be folbaten bic fitïbe outoeerbigheben ïij 
ben/ niocten tori biïepn en flap ban herten gijn / en feer 
ïüttri berffarn toat ’tpomet ban eeren in heeft. <èn 
iiorijtaité aïïe be gene bie bc ,%iaignacrtp Dienen / bc^ 
hennen feïbe batfpinbcfermaniccengetractcerttoo^ 
ben : ja be ^paignaerité feïbe glorieert baer in / cn 
b?aegt ’er fijnen roem af. 3m bicrboegm bat foo toic 
fijn c'erc toiï houben in torerbeu / bie moet boben aïïe fa. 
hm hem toatïjten / ban ftem feïbcn te bcïaben niet fuï 
ftrn oneerc cn frijanbc / ppueipalijft iö’tbatïjp is ban 
beu 3ianbe / ten einbc bat hP in tochommöe tybm 
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ban fijn naftamrimgen niet en tootbe berbïoeïté en 
bermaïebijt / bc toeïfte booj fijn faute te hergeeft 
fnïïen fucïjten onber ïjet joh ban een foo cerïoofe fia* 
bernpe. 

«ïBacr het ié Dcc moeiten toeert te aenmerften het ae^ 
en aenïoMhngcn/ baer mebe bat «^on 3janfbefttbe 
goebe patriotten te treftïtcn in ’t net ban fijn bcb?och* 

fbp feibt bat bc ^teben behoren te tocigcten aïïe gar^ 
nifoen / onber ’t beftfelbat fp gijn onbec be gehoojfaems 
heit ban fijne JBajcficit. ^irt baer boojtoaer cencrt 
aerbigentceftïie. .ïBaerfaï men ooft jemanben bittécn 
foo fot en btoac^ / bie menie bat ïDon 3jan be fïcben faï 
betoarcu fonbec garnifoen/ na bat bie ccnp fnïïen gefïcït 
3hn in fijnen panbeité 3Bcct men niet Ijocbanig (jet 
rcchtcnbecofiuimeté ban bet ootïogeï «èe toeïfte ten 
embcgijitée/ faï meii noch in fïebe ban garnifoen baec 
iïafiericn maften/ onber het Dcftfcï ban bie te beefefte^ 
ren fijnte JBajefieit/ en be goebe te bctoacen tegen be 
guabe. 

3Jn öictboegen bat <Dou ^an pietenbeert bat men 
ïjem fonbe qnijt maften be folbaten ban benHanbege^ 
boten/ en bie firijben boot betopïgtitentoeïbaectban 
Dien/ om inïjaer-ïieber pïaetfe tc ontfangen ^paigs 
nacrtö en ^taïianen / bic ons met getoeït fnïïen af ne^ 
men iPufs-toontocn en Ultnberen/ huté/ hof m goet / ja 
aïïe ’t gene bat ton ter toerrit hebben / en metten ftott* 
flen gefeit/ omteneentoigen bagegetoeibcïttetocfcn 
met een ïftafïccï / bat i^ tc feggen / met boenen acn ham 
ben en boctcn/tcn einbc bat tou ten eeutoigen bage fom 
ben bjagen het ga’rceï bat fn oh» toiïïcn aen boen. 

IBant té ’t bat ïjp aïïcgcert bat hP tot nu toe geen 
garnifoenen en ïjteft geïegt in bejkeben: ton fnïïen 
baer af getuigeniffe blagen bien ban Bamcn / ben toeï* 
ftcnhpgeïoofthabbe fuïsté niet te bom / noefttanO foo 
fuïïen fp tori mogen berftïareu ho-'tocï batfpgetrac^ 
teert getoeefï h ebben/ geïijft ooft fnïïen boen bie ban 
3ïobm / ben toeïften hpbrioofï: habbe geen garnifoen 
te geben ban tot haer-ïieber eigen begeerte en contente* 
ment. IBcn faï hem ooft mogen infomteeren op anber 
fïcben ban 25;m&ant / geïijft ^etfehot / ^rijern en an= 
ber. Bocïjtaité té ’t Dat’er eenigc gijn fonbec gami* 
fom/ bat té om Dat’et nochgeennoobtenté/ mibtps 
Dien bat fe gijn ban ïïïeincn bctïange/ oft om bat be 
Staten noch geen armepe te beïbe en hebben. JlBaer 
baer cn ié nienianbt foo pïomp / hP en merftt tori / bat 
foohaefï até hP faï fien eenigc armêpe te beïbe / Datïjp 
fijn tètebeh niet en faïtoiïïenïaten fonbec garnifoen/ 
cn faï aïfoo bie hP noemt be onbetbanige 0nbccfaten / 
boen baïïcn in aïïe ïjjben cn bccDïïct. 

Cn aengacnbe het poinct Daer hp belooft geen bpauté 
fehaptebetoijfen ban ben genen bic bpanbtfrijap bom 
fnïïen / oft gebonben fuïïen tooiben m be JBapenen: 
baer af gebjageiftmp tot bc getuigeniffe ban be arme 
öoipen ban ben ïanbe ban 25;abant / bie gctoanbtfehat. 
hebben getoeefï / cn nori) bageïijïté tootécn / ja gecooft 
en gepïonbeit ban befe ccrïijfte mannen / becï erger en 
toieeöt r ban oft toaren Cnrften / flaben / oft ftpfarcn / 
fonbec haer-ïirben te houben eenigc grioofte) capituïa^ 
tieofteeöt/ bic men ()cn-fttéen gcbaen heeft: Ceïijft 
até ’tbïijfttbp beerempcïm ban ^iri)em booifeit / m 
ban Bpbcïe / ban be toeïfte in be ccne fïabt / tegm be 
geïoofte gcbaen/ be3/ntooonbcitéfeerbeerïrjfthebben 
bermoozt getoeefï/ en fchier gcbiït: en in be anber fïabt 
hebben bc fiefte en gcqnctfïc Welbaten beucfïeftcn gc^ 
toeefï / foo fn haer mcbe-gefeïïcn boïgbcn / achterbom 
gntée ’taccoatét bacrafgcmacftt. ^ïrt baer (jet goet 
tractemcnt bat ïjn belooft ben goebm cn gettoutoen 
Baffaïen en ©nberfaten / om be toeïfte hp tóiï Dat men 
hem bictaïic bpngc / cn bat men behuifen nictcnbcr* 
ïate/ ban bjeefe bat be ^paigniaett niet en fonbe ge¬ 
noeg bhtécri / om tc berfaben fijne begeerijjftheben 
en ïufïen. 

^aer na ftormt hP totten Cecfïriijften fïaet/ tot 
fabmr ban bc toeïfte hP fetét bat befe tcgcntoootéigc 
#o:ïogc geboert tootét. ï)p fonbe tori toïïïcn ren mibi 
beï binbcnomhiec tegaepëh fijn onftruit / cnbeoBec^ 
fïeïtjfte perfoonen tegen be anber op te rutoen / en bat 
toebcrgtjbjg : hoopenDe bat hp beur befe mibbeï feer 
haefï fonbe ftontm ten einbc ban fijn aenfïagen: .ïBaec 
boojtoacr bc Ceefïriijftc perfoonen / bctoèïftc befjoo^ 
ren te toefen begriijfte cn ÓoDtbnirijtigc mannen / en 
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fouben nkt tuitten fjaec-ïiebet ecbtfoQfttcine achten/ 
nocïj ooft bc bereeninge Die fp t’famen met beanbet 
Staten geftooren ïjebben / noefj ooft fjet öebboirtot 
ïjaet-ïiebec ©abetfanbt / bat fu ïjen fouben tuitten boe; 
gen mcrbebcrbmïtttec^ban’tfelbc. Bant fjoe fcfjoo 
nen geïaet bat fu toonen / fjet $ feftee / fbobejrefpttO' 
men ten cinbc ban ïjaer-ïicbcc booüiemnt (toeftt <&obt 
betfjueben moet) batfpbe<0cefïdjjïtt)eit niet meet en 
futten fpateti ban D’anbece/ ja fjoe meet bat fjaet bnitttt 
DatbefelbefcfjuïDig jijn te balgen ïjaer-ïicbcc pattrjc / 
fóo beef te meerbet fjaet en quaet öette fjebben fp tegen 
haer-ïiebec gcbaet/ tucttt p boot eenigentijbt ‘mogen 
uebetttöouöen: JIHaec in’teinbc foo bc?cc atöbeop; 
ponuniteit fjaet pjefenteert / en futten fpniet mifTen 
fjaet te tojehen / fjoe tueï öat lp aïteebe bat f elffïe niet 
en ttoiinen gefjecttjfc binnen geïjoubrn in ïjaec-ïiebcn 
otbinaicc pjopoofïcn: ^eggenbe / bat bc <0eefïeïtjfce 
petfoonen be quaetfïc 5tjnban aïïcn/ ja be autïjeurg 
Dan befe toeberfpaimigïjrit/ foofpbieïjeeten. OMifoo 
hebben fp tocï gcrefofbeett be lifaeutuen te flaen op 
ijaer-ïiebet beneficiën en ptebenben / en bie te geben 
boot loon ben getroutuen bienaeeö ban fjaet - liebec 
tojeebtijcit/ en baec mebe te booten fjaet btenaer^ / 
ïaftapen/ ttoppcïacr£/ en anbet btienben / aïg fp bie fom 
Den betanbett fjebben in Commanbcrtjen / geïntt fp 
obet ïangen tijbt bootgenonten en gefloten Rebben te 
boene/ atteene bcrtoacijtenbc ben ïsequamen tijbt / niet 
meet fpatenbc be ïiïoofret^ en gctotjbbc pïaetfert / ban 
ö’anbcr/ ja tütbieteberïganben/ af£ gebïctten iSoni; 
ttent ©iïbootbe en Hoben/en in ben lanbe banHujtetm 
butg / baet fp bibetfefje beebjaut fjebben. 

Slaetomnie en moet men fjem niet laten bebticgen 
met befe beufelingen bandon 3fan/bie in be een ïjahbt 
fietftoeertbjacgten’tbpcr / en niet toonenbe metten 
toetfcen ban een tocebt en bfoebtgietig fjette / baer-en- 
tuffcïjen on£ tuiï fefïeeren metten ae£ ban een flutt 
tuoobtj? / bat f)P is fjouöcnbe in bc anbet ïjanbt/ en tuiï 
Dat top geïobcnbe fijne bebjiegeïtjtte tooojöcn/ fjem fou 
Den hduben boo? een ïiefïjebbet ban pap«S / tufïe en b?e 
De / Ïutteï gebenhenbe fjet pjopoof! / toeftt ïjp ojbinaet 
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tojaettgietig en tptannig: en mcinen top bat fp ons? 157$. 
met Bapenen gebjocjjt ïjebbenbe onbet fjaet-licber 
fubjectie / onj? fouben ttefftjii en bttenöcïijtt tracteeten f 
91$ ’t bat atte natie / ja be gcjcöigfïe bie men tet toeedt 
foube mogen bmben/ nodjtang gemeinrijjtt bebonben 
tootbt fïcaf en bpttaus? onbetbiageltjtt ben genen bie fp 
bent ttractjt ban Gapenen gebjadjtïjeeftonbet fjaet 
fubjectie: toat moeten ton ban bertoacïjtcn ban be 
gene / bien bc fjobetbpc / opgebfafenheit en totcebtheit 
natnctïijttet is / ban be natuete feïbc! 

ïïaet on£ boa? ons fïetten ’t etempef ban be ^nbia* 
nen / enonSboo? oogeufeggen baton^uattomcrége* 
ttacteetf futten too?ben gclijh ais bie. Jlaet ons ooft 
fpicgelen acn bie ban <s3?anabe / bc tueftte tegen atte 
tcoutue / gelofte en eebt gefjanbeft fjebben getueefï beut 
bc foetigfjeit en goebatietenfjeit ban bcfcijforffc^te 
vPon 3lan in fufttet boegen / bat fp ten eeutuigen bagc 
futten mocgcii bienen tor een etempef ban beettenbigv 
ffe natie bie ter toeteft macfj tuefcm 

€n ïact onp bentten / bat befe bie ons? boojïjoubt befe 
ftapcïolt-uufen/ befeïföe mani^bicbe ootfatte fjreft 
getueefï / ban beboobt bantoijfen onfen natuctliittcn 
P?ince tucttig en eenig foone ban fijne Jfêajefïeit. 

<Cn i^’tbat’etin on^ fiefjamen fïeeht een btuppeï 
bïoebtS ban on<? ^ubec^ / ofteenttïein bonertten ban 
eeteil in onfe Ijcttcn/ faoïaetouSectfiiefen eenfjeet» 
ftjlte boobt / inbtcnbatnoöt#/ ban eenefooeerlofecn 
fcfjanbeïijfte fTabetufje. 

Hoe tueï / tó’tbat top atteenïijft tuitten tefölbéeten 
om bjomeïijft tebefcïjccmen onfe btpfjeitbanöaet-ïie^ 
bet joft/ onfe ïjoofben ban fjaet-fiebrt boïetije / onfe 
Hm£b?outoen en ïtinbeten ban fjaa-ïiebet onftttisheit/ 
en onfegoebeuenetben banfjaet-ïiebetonbetfabriijtte 
giecigfjeit: ift enttoijffeïegeenfino/ <6obt bie faï feec 
Öaefï tet nebet toerpen en betniefen bie fjobetDije en 
gtoote opgebfafentfjeit ban be tprannen / bie fonbet 
eenige tebene ofrecfjtbecrbtge oo?fatten fjiet ttomen nit 
^paignen / om te boeten tegen on^ een to?eebe en bïoe? 
bige »©o?ïogc / af of top niet gc&ooten en toaren / ban 
om te bienen tot eenen roof ban fjaet-ïiebet onbeefabe-^ 

ïtjït pïarfj te fjebben in ben monbt / feggcnbe / bat men ïtjïte begeetïpljeben / en tot een boet-banfte ban baet- 
foube geïooben nietftjn tnoo?ben/ maetfijntoethen/ 
gemerut bat in bet tbactfjeit atte fijn tucrften feec ttlaets 
lijft betuijfen / batfjp niet en begeert ban ong te Inrijgen 
In ’t net/fjet tuettt ^paignen uittetmaten feete gefïoojt 
«ijnbe om beontocerbe bie tup fjebben ban ïjaet-ttebct 
neetfefjappije / ons’ obet fange tijbt beteit ïjeeft: op bat 
fp ons fouben boen batten in ïjaec-licbet tu?ccbcttïaeu^ 
toen / ïjoopcnbemïjaerberoemcnbe/ bat fp futten te? 
henen in’taenficfjt geltjh fiaben atte be gene bien fp 
niet en futten tuitten to?ccbeïijft ’tfeben nemen. 3©ant 
het is een te fccir grooten abuoS / te benhen bat men 
fbubc foetigfjeit ttefthen uitechfonteinebieboï bitten 
ïjeit^i^. Het batenttan niet uitgegeben ban ’t gene 
Dat ’ct imie iS. ^paignaett iS feec fjobectbig/ 

ïieöet onbetb?agcïijhe ïjobecbrje. 55e goebe oBobt bie 
ben fjobcerbigcn toebctfïaet / enfal on^niet betïatcn 
in onfe recïjtbeccbige fatte. Het fjangt atteene aen ons?/ 
bat top ïieber eenen moet nemen / en onS niet meet en 
ïaten beb?iegen ban ïjaet-ttebct baïfche en bebjiegeïrifte 
petfuafien / ban 011? te ïaten bctbjuttftcn ban fjact-ïies 
bet bïoebigc en gtijpenbe hïautoen. 

Baet toe is ’tbat een jegeïjjfi toif fijn bjomigfjeft 
toonen / gettoutocfijtt baet in impïopccrenbc be mib' 
beïen bic «3oöt fjem fjceft gegeben/ fjet i^ fettet bat 
top feec fjapfï futten onf’ üebeHabcrïanbt toebee ge- 
ttecct fien in fijne ouben fleur en boojfpoet / en atte 
onfe bpanben eonfui^ in fjaet -ïiebec opgcbïafen fjo# 
berbijc. 
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